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iSTiLA PLANI ULUNDU iKTiSADİ IŞBIRLJCI 
S Rumanya Hariciye Nazırı Antant 

OVyefler On günde 9QQQ ÖIÜ verdiler riyasetine geçenŞükrü Saracoğluna 
~· _ . hararetli bir tebrik telgrafı çekti 
e 1~ tayyareleri dün iki Sovyet mevkiini bombardıman 
ttı. Finlandiyaya yapılan yardımlar son günlerde arttı 

~oo EVELT RUSYAYI iTHAM ETTİ . 

r~ 
Londra, 11 ( Hususi ) - Bugün, 

Sovyet kıtalannın muazzam kuvvet -
lerle Finlandiyanın müstahkem Man
nerhaym hattına ta.a.rruz edişlerinin 
onuncu gilnüdür. Hücum.un en ziyade I ; 
mütekasif olduğu nokta Summa mın
tııkasında. 12 - 13 kilometrelik kısım- l ~ 
dır. 

Büttln bu hücumlar tardedilmiştir. 
Sovyetlerin zayiatı 9000 insana v~ 

ylizlerce tanka baliğ olmaktadır. Fa
kat Finlandiyalılar da binlerce ölü 1 

vermişlerdir. 

Bu mütemadi çarpışmalar, Sovyet ı 
kuvvetlerinin yıpranmasını ve taarnı 
sun zayıflamasını intaç etmiştir. Şim 
di en :.ıiyade faaliyette olan unsur t c. · 
çudur. 

Macar gazeteleri Rumanyaya yeniden 
şiddetli bir lisanla hücuma başladılar 

;.:w Antantının yent re!si ~il.kril Sn.racoğhı Belgraddan dönU.,Unde 
Ankarada kanlllanırkeo Bugün yav~ yavaş kuvvetlenmek

te olan Finlandiya tayyarelerinin mu. 
essir olmağa başlıya.n faaliyeti kay • Paris, 11 (Hususi) - Balkan an- decek müşterek bir sanayici program 
dedilmlştir. Nitekim bugün ilk defa tantı devletleri aralannda. geniş bir hazırlamak. 
olarak modern tayyarelerden mUrek- iktısadi anlaşma için hazırlıklara 2 - ~nebi iktısad politlkaaına 
keb iki Fin hava filosu, iki Sovyet as- ~aşte:mışlardır. Bu anlaşmanın gll.· karşı mücadele . 
kert hedefini muvaf!akiyetle bombar· 1 yelen şudur: Bu meseleler ma.yıata toplanacak o-

~~~'1ı8'tfe~'tlse ~eoo Vfft>org · ~eh- 1 u11u11H11rnlttilüfüttni:!~=~~ .. ~~~1~ .... ,,,, •• 1111111ııtı1İiiıiiiıılııiiüiiiııiftilfüı1"11i 
ı ini bombardıman etmeğe inhisar et· 

=~~!~·r~ı Sovyet tayyaresı dtlşüt·ül- 1 Adı iye ve ki ı imiz in 
[Sonu 3 ?incfr sayfad4l 

Konyadaki tetkikleri 
ak~nı 

Fethi Okyar Konyada modern bir 
tayyarelerinin 1 Alman -------· ---

Lotır - -~~ ~ 
iki lngiliz ticaret gemiai battı. Müttefikler Ameri- hapiahane yapılacağını vad~tti 

~~"~ ad.~n dönen Sümer-
' 41\ flludürUnün beyanall 

kadan 60 bin ton' hacminde ge,,..i •afifi aldılar Konya, 11 (A.A.) -Adliye Vekilirziyaretinde görlllmekte olan davayı 
-~~ Londra, 11 (A.A..) - Dün Robert diln öğleden evvel refakatinde vali 1 dinlemiş, öğle yemeğini parti vilay~t 

~~~\!tere ı·ı h'·k- · d f"lll~ . e u umetimız arasın a. 
\~ Qt an .tıcaret muahedesini iınza-
"9 ıih ~,etbank umum mildüıii Bür 

~~ı:lUrtel\~ Sanıes ve Merkez Bankası 
"\ltıdta.dtınden Cabir dilnkU posta ile 
il.\ dUn an gelmişlerdir. Bürhan zın .. 
te lieh.·k<!.ndisile görüşen gazetecile-

·: 'Jif',~~ ıBowen ve Fort Royal gemilerin.in ci- olduğu halde ~rdu_müfe~tişli~i~i, koı- 1 reisi H~li~in ~tuuş kişilik ziyafetin
va.rında bulunan diğer gemiler bütün 1 orduyu, beJediyeyı, vilayeti Jruıdar· de yem ıştır. Zıyafette vali Nizamed-
3liratlerile zikzak olarak seyrettikleri 1 ma ve emniyet dairelerini, baroyu ve 

1 
din, korgeneral Hafız, General Fahri. 

1 için bombalanmaktan kurtulmuşlar . ' mahkemeleri ziyaret ve adliye, tapu General Hakkı, Mebus ~~vki, mebus 
j dır. Taarruz on dakika kadar devam 1 teşkilatını, hapishaneyi teftiş etmiş - lızct, Mebus Kazım, Mebus Vehbi ve 

1 (Sonu 3 üncü sayfada) tir. Vekil asliye hukuk mahkemesini [Sorm S imviı sayfada] 

,, ·•ıt§tır k" . 
....... l ı. 

1lı~· lie t\gilter·ede çok iyi karşılan .. 
%ii.rı l'.hafta dostluk ve sempati te
~~i~rı ~ördük. Londrada. bilyUk 
~~nı ? bıtlikte yeni ticaret anlaş .. 
'l.\ticjl' llnzatadık. İngiltere namına 
~,~&. i~ Nazın Lord Halifaks anle.ş-

tasını koydu. 

--:.:_nu 3 iincu sayfamızda) Bir uı.a.yne çarparak babm ln~k>rtn Boxhlll ticaret gemisi 

O ü n i 81 an b u ı a 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ır 

h~ b kar yağdı Amerikanın yeni sulh 
~~:ı cı:r~~an.beri iyi gitmekte olan bb • • • • Al 
~a&.t 17 ~eog~~en sonra değişmiştir. teşe usu ve manya 
~ 'r-a~e~ n •.tiba.reo lodos olan hava 
~ }'nt;Çevı.rnıiş ve sabahtanberi 

-ı.'ln.Ur da kar halini almıştır. B ı · R J • h " h ~ıaaaJ er ın, ooseve tın uauaı mura -
General Weygand haaını nazik Fakat ihtiyatkar bir 
-ısırdan Beruta şekilde karşılıyacakmıf 

d 
• Kopenhag, 11 )A.A.( - Berlinden Nationa.le Tidende gar.et.esine bil· 

~- av et ettı ilirlldiğine göre, Amerikan te.~ebblisü Ahnanyada. sürprizle karşılanmış .. 
tana 1~. 11 (.ı\ A tır. Bn teşebbilitün Almanya.da pratik neticeleri olroıyacaktu'. Halbuki A· 
hıı.t-a bu.gUn sa ·t .) - General Wey· merUtada hükfımetin A\'nıpa işlerine bir kan~ması ta.ı"Lında. muhakeme 
lteM~an Beru~ h15 de tayyare ~e olunabilecektir. B. \Vellcs Bcrllnde nazik, falult ihtiyatki.r bir şeklide kar· 
t .. ~~tı.e areket ettniştır. 
~'lrolcre ta~Yare meydamna kadt.r şılanaeaktır. 
bıı~~l \'e ~~ El~lsi ile Genenl Diğer ta.raftan D~. ~ek, Almanya ravy~ ~aye idaresi ve şark hudud
"'tit, ~ • ~ Elçısl refakat eyle-- nm hedeflerini bildirnuştir. Bu hedef lan tizermde her hangi bir uzlaşma 

ler, hayat sahalı bir Alman sulhüdUr veyahud müzakere mevzuu bahsolun-
(SoD11 7 nclde) ve sulh yapılırken, Bohemya ve Mo • 1 m.ıyacaktır. (Sonu. 8 ttııcli sarfa.da) 

Beşiktaş Vefa ·ile berabere kald 

(Yazısı 6 ve T nddeJ 



olanları sayıyordu 

• 

t2Ş~ 

,_ 
Halihazır harbind.9 

1 
;;.: teçhizat mesele~,ı: 

BJ·r haftalık ,. • p t k ı Harbde, milletlerin s
1 
... 't~ 

OKUYUCU 
or a a pışmala.rında.ınsne".1· J 

p. R k 1 di kuvvetlerin esas aıniUe~ f 
l yasa . e o tcsi lam olmasının, nihai gaJibl.} bil yl 

..,..: . Yl!Hfl SA:BAB 

Kadı Hamdi öldürülmeleri lazım 

Avrupa harbini mUtea.ltib bir müd Dı/• YOR K/ Bu sene portakal mıntakalarındak· turecek yolun tayinlnde, ~~tt b~ 
Müzakere, bir çıkmaza saplanmış, mek külfetinden kurtarıp sevindir- det durgun geçen piyasalarda hara- mahsul diğer yıllara nazaran iki mis da yürümek imkanına pı!J.lJP ~ ~.r 

bir karar vermek imk8.nı kalmamıştı. di. Artık, Damad Paşa da dillenmişti. retli faaliyetler artmaktadır. Bazı 1i fazladır. Adana, Dörtyol, Rize mır makta büyük bir t.esiri oJdOı;-
Ha.zır bulunanlar, birer ikişer dağıl- İsyanın, umumi vaziyet tu.erincıe ha- zahire ve ma.hsulatımızın son bir Esnafın kazanç vergisi takatarına.a gayet bereketli oıan maıı kardır. e J 
Ul1§ ve nihayet Damad Pqa, Zeynel- sıl edeceği müsaid tesirlerden bahse- haftalık piyasa. vaziyetini ııeşrediyo- kazanç memurunun su1ün bir kısmı idrak edilmiştir. Bu Orduiann manevi kudret~ 
Abidin, Refik ve Cemal beylerle sa - diyor, hazırlık yapılan diğer villyet- ruz: k yfi yıl Dörtyol hariç yalnız Adana ve lamhğı karşısında. maddi ın.~ · 
londa yO.zihıe kalmı§tı. Mtlcerreb kim- lere de sirayet ve tevsü halinde ku- BUGDAY , e •ne mi tabidir? kazasında .24. 765.000 portakal, 1 mil- ve bu arada teçhizat ve na1'lt. 1'fC 
lelerden mürekkeb bir heyet teşkili- vayl milliyecilerin dilşecekleri mUş- Hafta içinde Anadolu, Trakya ve Ben küçük bir esnafını; turşu- yon 973.000 limon, 851.700 manda- lerinin azami ehemmiyeti. b~JI 
ne ne imkln ve ne de böyle bir heye- kUlA.tı anlatıyor ve bu vaziyetlerden limanlardan şehrim.ize tahminen cuyum. İki yavrumu ve eşimi tur- lin ve 5.486.800 turunç toplanmıştır. hile tebarüz ettirlllr. ııaJ.rl.Wı~ 
tin Konyaya alelacele gönderilmesine istifade için yollar gösteriyor, teklif- 3503 ton buğday gelbiş ve tamamen §Uculukla geçindiririm. Aıakülli - Bu sene Almanya yerine İngiltere yat denilen ve önümüzden d ~ f 
zaman müsa.id değildi. Bir tesviye ça ler yapıyordu. Hünklr da bu saçma satılmıştır. Piyasada tebeddülat yok hal yaşar, gideriz. Fransa ve Rumanyaya ihracat ya _ geçen mefhum, hele böyle it 'I 
resi aramışlar, fakat, bir tUrlU bula- mütalealan dinliyor, adeti keyifle- tur. Toprak mahsulleri ofisi şehri - İşte böyle günlük kazancımla gü pılacaktır. İç pazarlarda da porta - manlarında. gayet kuV\'etli b 
mamışlardı. ZeynelA.bidin hocanın mu Diyordu. Diğer dJnleyiciler de, evet mizdeki değirmenci ve fırıncılann nümüzü gün ederken Fatih Ka - akl mahsulü daha ucuz fiyatla sabla- di cebhe arzeder. ib ~ 
balefetine rağmen, işin, isyanın Kon- efendimcilik ediyor, Damad Paşaya. gösterdiği ihtiyaçtan fazla piyasaya z&.nç şubesine yeni bir memur gel- caktır. Ilalihazir harbinde ınuıuır ~ 
yadaki mtırettiblerine havale edil - yardakçılık ile bir güzel hillfıs çakı- mal arzetmeğe ba§lanııştır. C.i. o gelir gelmez de bizim dükka- vvvv Jetler bu nokta.ya a.zaıni bit 1,, rl 
mesi kararı, zaruri olarak verilmişti. yorlardı. El birliği ile hünkan alda- ARPA nın intizamı bozuldu. Ben (18) li- IXTISAD iŞLERi 1 miyet vermekte ve karşı t::ıtıı~ 
Fakat, vaziyetin kurtanlması için de tıyor ve avutuyorlardı. Hükfımet, zahire ihracat komite- r:ı. irad üzerinden (540) kuruş ver- z· B k nevi cihetten olduğu ka~ıır,, 
yine yabancı ellerin seri vasıtaların - • • • sinin müracaab üzerine arpa ihraca- gı verirken ~v ve dükkanımda hiç ıraat an asının baknnında.n da ezici bit 
dan istifade edilerek, bazı yerlere 1 Delibaş Mehmedin Çumrayı basıp tını bazı kayıdlara tab.i .tutarak ser- bir tadil8.t yapmadığım halde bi - bir teşebbüsü göstermeğe çabşmaktadıt· / 
telgraflar çekilmiş, tedbirler tavsiye Konya üzerine yürüdüğü gece, isya- best bırakmıştır. Bu ıtibarla 4 ku- zim vergi birdenbire (3540) kuru· B dd 1 İngiltere ile Fransa btt · 11 1 
edilmiş, kat'i emirler verilmiş ve bil- nm Konyadaki elebaşıları da, Der- ruş 35 paraya kadar tenezzül eden 1 azı ma e erin kıymetini koru - hayati menfaatlerinin haleld\ıV 
hassa, isyan mmtakasına yakın bu- viş Bekir oğlu Mehmedin kanlı pa- arpalar tereffüe başlamış ve son mu- ~a fırladı. mak ve piyasada nazım bir rol oyna- sun kalması zımnında elJ~l'I t;i 
lunan yabancı kuvvetlerden muave - zarındaki haneı;tinde, son bir toplantı ameleler 6 kuruş üzerinden cereyan Derdimi anlatmak için altı tane mak için müstahsilden mübayaatta biJômum iktısadi ve siya~ ııtld 
netler bile istenilmişti. İşte, Zeynela- yapmışlardı. Hükıimet ellerine geç - etmiştir. L:;tida verdim, işimi bir türlü dü- bulunmakta olan Ziraat Bankası pa- !ardan mümkün mertebe ıi~'il ~ 
bidin hocanın Cihannüma köşkünde, tikten sonra, yapacakları icraatı ko- PİRİNÇ zeltemedim. lmuktan sonra yapağı ve yün satın istifa.deye uğraşmakta ve ber 

B h fta · d h' b. tah t · ı ı·b· d"kk t ih t· alacağı hakkında piyasada bazı ha- 1 ,, ,-t ~ memnun ve mağrur bir tavırla ken- nuşuyor, yeni yeni ihanet ve hiyanet u a pıyasa a ıç ır av- şm ası ca ı ı ı a c e ı şu eden bir kazanç elde etme~ ııe" 
disini dinliyen hünkara isyan hak - projeleri hazırlıyorlardı. Hepsi de vül vukua gelmemiştir. Şehrimizde ki hangi makama müracaat eder- berler dolaşmaktadır. Elde külliyetli hizat işini pervasızca yüriitıJ1t'!'-

I 
bul · · f b d · k d ı d 1n,., mikdarda stok mevcud oldugu- ve ye- 4-ndif kında maruzatta bulunurken, bir sı- millet ve memleket mefhumlarını u- unan pırmç a rikalan muntaza- sem e eyım evra o aşa o""9a tuf bir mesai sarfetmekl,C · ,Jl 

tir' azif · · hita bul tın ı k"b t"Jtl · n-~ man piyasa hükmü sat şiar yapmakta nsıl şikayetçi olduğum memurun ni mahsulün de yaklşmış olmsı se- B ka d d .Mı'1r ,J rasına ge ıp, v esmın m -
1 
nu uş ar, ta ı et ı erı gaye IUA:- , • ı . be bile bankanın yapacagı- mübayaat unun rşısm a. a tJll"' .. 

duğundan ve neticenin, Damad Paşa rinde müteassıb birer firavun olmuş- ve ihtıyacı karşılamaktadırlar. Fi - e.!ine geliyor. Netice şimdi eşyala- ayni mUlfthazalarla harekete -,1 
tarafından mahe.llinde yapılan idart lardı. yatlar ekstra Orhangazi malları 32 - nmı satacaklar; taksite bile razı gerek müstahsil ve gerekse tüccarı ve bu ild demokrasi devletiJlt'cfd" 
teşekkülün göstereceği ehliyet ve di- l Kadı Hilmi, Konyada yapılmasını 34~ makineli Tosyalar 28 - 29, Mer- olmuyorlar. Haklı olarak bu para- memnun edecek ve fiyatların da düş- gösterdiği zayıf noktalan do~I 

1 
· ı 23 k · · d mesini önliyecektir. . .-J rayete bağlı olduğundan bahsetmesi- israrla lüzum gördüğü temizlikten sın aya~. arı ~ruş ~zerın en mu- yı alsalar gam yemem. Bir müfet- vvvv cak şekilde teçhizatına bit tıJ". 

ııin sebebi bu idi. 1 bahsediyor ve vücudlannın ortadan ı ame!e go~ekU:dı~. ti§ bulabilsem şimdiye kadar yapı· JIÜTEFERR/X 
1 

hedef vermek yolunu taJdb eı: ; 
O, az bir zaman sonra Konyadan ka~ icab eden şahsiyetleri sayıp 1 Pıyasa ısteksızdır. la.o bir kaç yanlışlık ta dahil oldu- t.ed.fr. Yalnız Berllnln elind f 

alınacağını ka.tiyetle bildiği makiis döküyordu. Kimini idama, kimini de SUSAM ğu halde derdimi anlatacağım ve Hatayın iman kAnlar ve kudretinin vUsat' 
haberlerin, hünkArda tevlid edeceği nefye mahkum ediyordu. Taabaşlı 

1 

İhracat için ecnebi ülkelerden ge- muhakkak ki,· hak kazanacagım· . madde bakımından mahdudd~~1 
~ Hatay vilayetinde prog~"8.Inlı bir -"'el~ j 

yeis ve gazaba kar§ı daha o günden Hacı Hüseyin hoca, Kadı Hilminin len fiyatlar noksan olduğundan satış- vakıa müracaatlerimde şubeden surette imra başlanmıştır. İskend~ Harb st.okunon ve ilk nıau ,.J 
tedbir alıyordu. Bu yüzden herhangi açtığı imha defterine yeni yeni isim- lar yapılamamktadır. Fiyatlar nor- de daima: nm limanının ıslahı projeleri hazırla- poJa.rının ne kadar devaın dli 
bir tenkid ve muahazeye maruz ve l ler ilave ediyor ve haykırarak: mal seyrini takib etmektedir. _ Haklısın, bir yanlışlık var. nırken diğer taraftan Antakya elek- şüphesiz bWnemez. Fakat n~ ı-' 
teveccühü şahaneden mahrum kal - 'ı - Arkadaşlar hele bi dinleyin be- TİFTİK Bu sefer ver de gelecek sefere dü- trik ihtiyacının temini için faaliyete sa. Abnanys mütemadi suı: Jıl 
mamak için, kurnaz hoca, inceden in- ni. Başta fırka kumandan vekili Hay- Bu hafta piyasa daha sakin geçmiş zeltiriz, diyorlar. geçilmiştir. Halen mevcud santral yan edildiği ve~hUe uzun bır ı)it 
ceye düşünmüş, birçok planlar ter - ı ri bey olmak üzere bütün zabitleri 1 ve hararetU muameleler olmamıştır. i Ben de: ihtiyaca kifayet etmediğinden şe _ devam edecek vaziyette değil ~ 
tib etmiş, şeytana bile pes dedirte - de unutmamalıyız. Hatırlıyorsunuz Buna ~beb olarak bazı ma~eçlerden- 1 - Yahu bu nasıl iş? Madem ki birdeki elektrik tesisatı yenilenecek- Bunun içindir ki Berl~~:I 
cek kararlar vermişti. Hatta, vukuu- ya, klübün balkonunda, yanlarındaki taleblenn azalmakta oldugudur. 1- 2 1 1 k ld - T f d' tir. Bu iş için yakında bir münakasa meselesinde, harbin rnuk d ıl 
nu tabii gördüğü muvaffakiyetsizli - yarı çıplak eksik eteklerle şeriata talya ve İngiltereden istekler eksik 1 y n ıtş 1 

b"oh edu~u_nudı ıra _de ıyorl su- kendisine ~virtebllecek şekil "w ı 
v ' d -·ı d .. 1 r.uz, as ı ınız e mag ur o mı- açılacağı haber alınmıştır. d rp11 
gc, Damad Paşanın idaresizliğini se- karşı yaptıkları hürmetsizlikleri ?... egı se e yenı ış er yapılamamıştır. 1 v . 1 zim i~in bazı hareketleri e 

hünkann gözünden büsbütün uaşayı Bugi)n. ıni!!~.L~~ mt"p&iiraRii yazfu;: ~JlJMfıJaı-~rfında 740 balye tiftik ~. a~~~'---- venyorum aJYlma, uu Tiftik çalan bir hırsız mektedir. tf 
meyi bile zihnine yerleştirmişti .. dendir. YAPAGI sefer de: -= mahkOm oldu Berlin bu lşJ sağlam bir yere ,1, 

Bu da sebebsiz değildi. Gizlice ter- Diyor, fesad yoldaşlannı körüklü- Yerli fabrikalanmızın mübayaatı - Karar,' karardır. Deyı·p işı·n la.mak i~in evvelemirdet uıtıdlleJI~ 
t"b d"lm' b" A- .J Sirkeci İstasyonu ilerisinde yapı1an cck bir h b vul di ·n ~ 1 e 1 ış ayrı ır plı:u:ım icabı idi. yor, zehirliyordu. geçen haftaya nazaran bir hayli a- içinde "'ıkıyorlar. ar mu en şesı 
E t "k h M f "' yeni binalardan Antalya ambarına a- tulmak d bir ld _.., 

n n acı oca, usta a Sabri efen- Artık, müzakere nihayetlenmiş ve zalmış olduğu görülmüştür. Bazı ka- A zım.nın a, yı ,,.-..... - t' 
dinin sadaretine, kendın· ın· de şeyhill' - rt . l" llahaşkına derdimi büyükleri . id olan mağazanın arka duvarından nin zaruri oldugn· lmnaatinl jıtı.~ 

e esi sabah işlenecek şenaatelr, sön- ıte mallara fabrikalarımız talih ol- · d y b · ı.:• is18.mhğına bir zemin ve yol hazırlı- d .. ril mıze uyurun, a en haklıyım , gırerek orada bulunan tiftiklerden )emekte ve bunun ümid eyıe<I• •·• 
yordu. u . lecek, ocaklar, tepelenecek vü - mamaktadırla'r. Bu vaziyet yeni yabud değilim. Haklı isem, neden 5 - 6 kilo kadar çalan sabıkalı Ahmed ticeyi vermemesi halinde, a~ltl~ 

Z ~ cudlar üzerinde ittifak edi1miş, icra mahsulün idraki yaklaştığından el- fazla vergi vereyim? Değilsem ce- bekçiler tarafından görülerek yaka- silf':. 
eynelabidinin, Konya isyanından kararlan verilmişti. Habisler dagı~ 1- deki stoklarını tehdid etmektedir. nın !.esirini azaltarak uzun . .At 

bekl ·ı ff k' zama razıyım. lanmış, hakkında tutulan zabıtla ad- h b · · d ku tulma i t;et11eıo· 
enı en muva a ıyetli neticeyi mak üzere ayaklandıkları sırada, ha- _ Hafta içinde 1200 balye mikdann- ·· · a.r ışm en r yı s il' 

§arta talik etmesi, htinkann dik Hekimoğlu Alipaşa caddesi liyeye verilmiştir. dir. Tabiatile vı. ldınm bari>~ ne sahibi Derviş Bekir oğlu Mehmed, aa yapak ve yün satılmıştır.. ·' · 
kat nazarından kaçmamıştı. Hemen ortaya mühim bir mesele atmış ve: VVVv 118 No. turşucu Ahmedin muhakemesi dün Sultan- zırlanırken bu abluka işini .et#./ 
kaşlarını çattı, Eniştesine sert ve is- _ Beri _bakın bi yol. Bir ~ok şey- MAHKEMELERDE 1 Aluned Recai Demir ı ahmcd Birinci Sulh Ceza mahkeme- yani teçhizatını itmam ettir ;f: 
tifhamla bir nazar fırlattı. Damad pa Ier görüştük, konuştuk ve hepsinin YENİ SABAH _ Mütevazi ka- Sinde yapılmış, sabıkab, şunları eöy- relere de başvurmak yoJUJJd~ ~' 
şa. gerçekten çok müşkiil bir vazi yapılmasını muvafık bulduk emme Bir rüşvet suçlusu ZfAncile dört kişilik aileyi geçindi_, lemiştir: meyi hedef ittihaz edecektit~..M; 
yette kalmıştı. Hünkan tatmin ede- en lüzumlu olanını unuttuk. Bü~ tevkif edildi ren turşucu Ahmed Recai Demirin - Benim, ne yerim, ne yurdum kim Sovyet Rusyadan bn saııı"'.'" 1' 
bilecek bir cevab hazırlamak için bu işleri idare edecek bir baş lazım. A b dınd b. .. • . . yu.karıdaki iddiası bir esasa istinad var. Ola o1a bir tek yorganım vardı; gibi yardımlar lstlyebllece~ ~ 
oturduğu yerde kıvrarunağa başla , Bu vazif . k" .. .. go a a ır dükkancıdan ıkı edıyor ve kendisinden yanlışlığını onu da çaldılar. Dün akşam biraz iç- kik ederken bundan dyııd~f, 
mıştı. Fakat, entrikacı Zeynelabidin . e~ı. un .. ustüne alacak?.. buçuk lira rüşvet aldığı iddiasıle Sul- bile bile fuzuli olarak bir vergi tah- miştim. Düşündüm, taşındım. Bir yor letltade t.em1n edemlyeceğlılf~ 
ne hu .. kA al ' _Dıye, yeru. bır muza.kere kapısı a"- tanahmed Bı·nn· c·t Sulh Ceza nıahke _ 'li k 'J.~..n- B i in f'" ___ # '.J n ann su sormasına ve ne de ~ . . . "' s: ne alkışılıyorsa cidden teessUr garı tedarikine karar verdim. Buraya meauıuır. unun ç b ı..ana.ı IY, 
Damad Paşanın vereceği münasebet- mıştı. Sordugu sual ile zihinleri ka- mesine verilen Nevzad adın!ia bir po- ve teessüfe Şayan bir gayretkeşlik girerek, hazırladığım torbaya bu tif- ketlere dönmek ve onJaJ"(fılJI I 
siz bir cevab ile hünkirı büsbütün ce- 1rış~rmış, fesad yardakçılarını biribir lisin tevkifine karar verilmiştir. hrşısında bulunuyoruz demektı·r. tiklerden bir yorganlık doldurdum. ta.zylk veya t.ehdid yollle m.ub~ f 
lılll eh erıle bakıştırnııştı Öyle ya· veril 1 . d .- _..ıı 
.. ~n rmasına meydan vermedi. So- k 1 k. • en ddiaya göre, Nevzadın Agobdan Mevzuubahis ev ve dükkanda ta- Bekçiler görüp yakaladılar. uğu ilk maddeleri elde eylelJIV 

• uh t b . arar an sıraya oyup yaptıracak ld ~ A ı baş • .ıl zunun, m a a ı ti.zerinde arzu ettiği As"l .. . . • a ıgı ve evvelce zabıtaca numarası r 6ilat yapılmadığına göre şikayetin Bekçilerde şahid olarak djnlenildik- res ne vurmaktadır. tJlf 

tesiri uyandırdığına kani olduktan dil•e:klu~nnd~ mil:ır olup, onları tesbit edilmiş olan iki buçuk liralık pek te. esassı~ olmadığına hükmet- ten sonra, mahkeme, Ahmedin suçu- Bu suretle şimdi Alnıanyııd" ~d' 
sonra, hemen il!ve etti. te k" erıere~ ~r_e d dıracak, elbet- kolunun kıvrımından çıkmıştır Nev ~ mek laz~m~eLiyor. Diğer taraftan nu sabit görmüş, sabıkastnı da gözö- lomasl vasıtalarile veya askeri ,, 
k.; Damad Paşa hazretlerinin, ha- ğala~ = se~irl~:e\~~~~dı. ~- zad, mahkemede demiştir ki: . h:rhangı · bır makamdan müşteki nünde tutarak Uç ay on beş gün hap- maylşlerle ticaret anlaşms.13';,uf 

ı aten ferden ferda intihablannda ze k 'yuı 1 d H . d ~r, so- - Ben Agobdan para filan alma- bı~ vatandaşın istidasının şikayet sine karar vermiş, sabıkalı, derhal madde ve mamul maddeler 'JJf' ~ 
büyük bir isabet gösterdikleri zevat ın 1~. muş artasdı. 'kepsediı . e, bır ba- dun. Bu parayı, kolumun içersine her Edılen mak l · d t kü di deleslne doğru yilrtiınektedlr'·..,....I 
herhalde m . t• ..... l. ş uzumunu ı yor, fakat h ld b .. ' . -· a:na ge mesı e anlaşılır ev e ·1erek tevkifhaneye gönde - "--bd gil 1 rin Alın <JJ':i 
. emnunıye ı s-cuıaneyi mu- hallerinden ve ta 1 . . a e ana duşman olan birisi sok _ hır ış degıldir. Herhangi bir sebeb- rilmiştir. ~ en, son ne 3Jl ~* 

cıb o!acak bir şekilde vaziyeti idare, b vır arından bellı kı, muş olacaktır le yanılarak yanlış bir yol tutan - , •, - Unln mlnisı bu şekilde nıe. 1., 
matı - b k d u vazifeyi kabule hiç biri cesaret · llun kta ' .. _ hiılt ~.A 

u ve ma su olan gayeyi temin edemiyor, tilrlU türlti endişelerle iç- Nevzadıo muhakemesine,, Asliye makam bizzat müştekinin istidası· Başına tencere dUştO !eıe ~in hveru.ourlJnln t~ sŞtlt? 
edeceklerdir. Buna hiç şüphe yok. lerinden birini bu baş.lığa namzed de Ceza mahkemelerinden birinde bakı - mı zühulünü nasıl itiraf ile derke- Skızağacında Faik'in Jokantasın - sı:ı a. zmmınd~ rb dt', 

Dedi. Bu suretle hünkarda hasıl .. . lacaktır · nar cdebiJir? Mercii aidinin ehem- d 1 rnesaı, önttmüzdeld kat'ı bıı 1,ı olmak üzere bulunan tereddüdü gı"der dgosteremıyorlardı. Aralarında eski- . . tl dikk a ça ışan Faruk'un başına raftan relerinin bir ıkaddimesl ıtt•Jı 
di ve Damad Paşayı da, maruz kal- enberi mevcud olan eşraflık kibir ve Hırsızhk mıye e at nazarını çekeriz. tencere düşmüş, başı yanlmış, tedavi tlnd gözfilmı mt 
d - gururu, hased ve rekabeti buna mani Beraber yatıp kalktıkları Galatada - altına alınmıştır. e e~dlrR. d S .. o~1 
ıgı müşkUI vaziyetten, cevab ver • ol , • .,. esa '~'" / 

uyordu. Daha açıkçası, kim olursa bir otel odasında arkadaşı Mustafanın · " __...........-.~ 

r..~Y4~e;;;n~l~S~a~b~a~h~~ olsun içlerinden bir~e, .böyle f~vkal~- bir takım elbisesini çalarak Bursaya ıııııııınmııımıııımııııııımııııımııııır111111111m11mıı11111111111111111111111mıııırmırımm11rrm11rrm1111mııııırıııııırıııııırrıııııırrıııııııııııılfllllll' 
de b~ ku~et ve saliihıyet verilmesı- kaçan ve orada satan betonarmeci • 

ne, hıç bın razı olamıyordu. Müza - İsmail yakalanarak Sultanahmed Bi- ş E H 1 R H A y 
kere uzamış, hepsi de düşünceye dal- rinci Ceza ~~kemesinde sorgusu ya- A T 1 

ABONE BEDELi mışb. pılrnış, tevkifıne karar verilmiştir. 

,_ K••ut ee!,u ~~dı .~.':.~:~hı;:; F~.::.":'em~:~! oç:;ı~ ev- 111111111111 lllllllllllllllllllllllll!lll!lllllll~llllllllllllllllllllJHlllllllllllllllllll~llllllllllf llllllllllllllll:llJHlllllllllllllllllllllJlllllllllllllll IJllllf llllf llllil-
no • a7oo Kurut caresı bulmuştu. Gunırlu bır eda ile: velki gece arkadaşlarile beraber evi- Peyammm ım- hısınm. affına sıgınarak gördüğü FOTOGRAF SERGİSİ 

Tir kiye 

llHILIK 

400 • 1:: : - B~u evvel~en dilşUnmek, ken- ne giderken eskiden araları açık bu- rendi~i kamyon nesnenm öyle ahım şahım bir şey 
- 1 AYLIK 1IO • IOG dimize bır ba§ ~ek gerekti. Ya- luoan Nureddin arka.c:ıından gelerek değil, alelade hatta benzin deposu 

------....;.-...;;;; __ •_., pamadık bunu .işt Be h G azetesinde her pazar günü 
12 ŞUBAT 1940 Pazartesi lik 1 b . . ~ . nce, ep bir • bir kama ile sırtından hafif yarala - "Pazardan Pazara., başlığı bile delik külüstür bir araba oldu-

::::7:=:=::=--==~~~=-=-=aaı::-.=I yap~:ak u~ıa m~b~ lMehmede mıştır. Nureddinin muhakemesi, dün altında ve "Server Bedi,, imzasile ğunu söyliyeceğiz. Zira güzel renk-
ı.;59 Muharrem 3 155~ .ll.Kl.nuajö Demia istifhamlı bakaaııaloannıur. hazır kSultan.ahmd ed Birinci Sulh Ceza mah fıkralar yazan Peyami Safa son li, şık, biçimli bir hayli kamyon 
au 43 2 ..- ""' " emesın e yapılmış 29 ·· h ' 

n: ~ 1 A.HUD ı 91 bulunanların yüzlerinde gezdirerek mahkum edilin' t• • gun apse fıkralanndan birinde ecnebi bir ki- kamyonet mevcuddur amma gi· 
w f S t u b · t · · ış ır. tabevinin kullandıg- k d derk "b · salı .. nı• aa r••ııtt Saat ceva ıs emışti. Bu esnada, Derviş ı amyon an, en enzm veren,, bir kam-

-·--r----ı Bekir 0g-ıu ym· e dillendi ve.· ten sonra be h' b' . k bizim yerli kitabcılarımız nam ve yonun mevcudiyetini henuz·· 1·ı::ıı'tme-ıun•ı .::lil• Uııl•41 1u.... """re lkln .. 1 n ıç ır ıc.e " us • . • .,, anşmam, hesabına, tahassürle bahsederken · t"k ı 22 7 50 94ô -6 00 ·> 
28 15 19 

- İyı. e~e .. dedi. Delibaş Meh - edeceğinizi kendihlz edin, demiş, da- mış 1 
• 

"' med bu k bul t . k . b f ı ezancümle: "Kamyonun arkasın- İlahi Peyami, "Cümburiyet,, ga~ 
- - Hu" . ışı a e mıyece tır. Hacı a aza hizmetten çekinmişti. Ya, dan rengine, biçimine, tekerlekleri-
Akf:ı.. v.- ım.-k "'ktL Ye111t ,,._.. seyın Hoca da pekaHl. bilir ki, son yarın bu teklifimizi kabul etmez bi- zetesinin irili, ufaklı müteaddid 
i':öt 1"32ju 42 173;' i909'12Q görüşt~~üz gün, o bize, Konyaya zi yüzüstü bırakırsa, ne ederiz ki?.. ne, benzin Balıverişine gıpta ile binek otomobillerine rağmen senin 

girip hükUmet konağını ele geçirdik- baktım.,, diyor. bu işlerde henüz ne kadar vaya 
(Devamı var) Matbuat aleminin diplomasız dA- olduğun besbelH! .• 
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flı1•Rlff~3j~il1 \ocu:E:.u::::;ur; Balkan Antantı 

Meclis Reisi 
larla 

Herriotnun alkış
karşılanan nutku 

ı>,ıts -- ------
fııı.dan k 1~ (A.A.) - Meclis tara- Gizli komitenin sonunda Herriot ta 
Yi \'erlıd·~~~eye ittifakla. itim.ad re- rafından irad edilen nutuk haklkt bir 
tiot ııö 1"~ sonra meclis reisi Her- vatanperverlik tezahürü ile karşılan
tıbJ.ııe ~ alarak ba.zı masalların tah- mıştır. 
ile İznk~ hakikatin tekrar teessüsU • Gazeteler, müttehid harb Fransas1-
~t \'e v kveren müzakerelerdeki asa- nın, hükümetin etrafında sıkı bir <;em 
h~ç ~ arı kaydeylemiş ve mUte - ber halinde toplandığını kaydediyor· • 
~ı ttkd· Yanatından dolayı Daladier- lar 
ki. ır ve ta . 1 d . i . 

. zım e anarak emışt r Fransız Htikômetine ttimad Takriri .. 
ltı- ...... ~Uıt ittih ... . Pıu·is, 11 (A.A.) - DUn mevcud 
~ Pat adımız bu mı~eı e- 534 mebusun ittifakı ile kabul edilen 

ltli§tiı·. n lak. b_ir suı ette tezahür et-
QU itima8 takririnin metni şudur : '1 ıttı:ı:ı.dı hiç kimse tahrib 

ıı-ı- ~·ecektir Zıra h'· i t rt "Meclis yi\kı:ıek vatanperverlik ha-
~"' h~ . • urr ye eve yu · . 
ı. ""'l'aretJi ııuka d aktad vaaı içinde ceııeyan eden gızll komi-
"lecı;.. ..,.. ayanın ır. 11 .. 1-"· 
~ .., lietriot'yu ,_.~ tenin müzakerel~ri esnasında huı\U -

atkı 1 aya~l4 uzun u - ..1 b h 
teeeıes·~ arnış ve cuma günü sansür metin kendisinuen tale edilen iza a-
~~ 1 ~ hnkkındaki mU?akerelere tı dinledikten t:ıonra maddi ve manevi 

~il karar vermiştir. !kuvvetlerimizi ecdadımızın kahraman 

İ'atiaG1'Zetelerin mütaleaJan 1 hkları seviyesine yükseltmek için sar-
&ij ' 11 \A.A.) _Havas: fetmekten geri durmadığı gayretlere 

ııti.tes:'ln gaıeteıer meclisin gizli ko • kar§ı takdir hisleı'ini bildirerek ken -
~li 1~ içtimaına nihayet veren dislne zafere kadar harb parlamento· 
~ ~~: ad~ t~barüz ettirmektedirler. aunun yardımile harbin se\•k ve ida
hUkİlıne:Yını ittifakla Daladier harb resi hususunda itimadı olduğunu be-

ne vermiştır. yan eder.,, 

Sovyetlerin lsveçiistila 
planı bulundu 

İ.ado . ( Baş tarafı J .ocide J \ sı kare1sında bir nutuk irnd eden Ruz 
•l~rı ha &a _golünün şimali §arkisinde velt bilhassa demi§tir ki: 
lıe~gltdtekatı yapan bir Fin kıtaaı, 70 "- Sovyetıer birliği dünyadaki her 
kotunu en •nUrekkeb bir Sovyet iaşe hangi bir diktatörlük kadar kat'i bir 

~'iııta lilJtetmişlerdir. diktatörlUktiiı'. Ruı:Jya başka bir dik-
dı Yıtr(}ılldıyaya hariçten gelen mad · tatörlükle ittifak ederek kendisine fe
~;ı <:ttrı. ıtı~at son günlerde kesafet pey nalık edemiyecek ka<lar küçük ve bir 

1 llıa ;tır. Bu yaıdımlann başıııd,. demokrasi olarak :sulh içinde yaşa -
; Oı:fı t tayyare, ağır toplo.r, tayya- ı maktan ba§ka bir gayesi olmıyan bir 
'lt~ları ve gönüllü askerler bu komşusuna taarruz etmiştir.,. 

F' 'l'ı~~ ır. ı .Roosevelt Amerikan gençliği kon -
''llıılldı ''2etesinin harb muhabiri, ' gres inin mahalli cemiyetlerinden bi -

~ad aıd/11ııın sipariş ettiği veyahut rinn Finlandiyaya kredi açılmasına 
Cek olu~ tayyareler vaktinde gele - karşı cebhe aldığım v ebunu bu para
llf.tı Sov Yazın Fin hava kuvvetleri· nın Amerikalı işsizlede tahsis edil -
"ıı1t etf Ye~ hava kuvvetlerine tefev- mesi için değil böyle bir hareketin A-

~\)~E.'lni iddia etmektedir. merikayı bir impaı atorluk harbine 
Cıı lotıdretıertn 1 ,eçı 1 tila Planı sevketmek mahiyetinde olacağı için 
,, tonicla, 11 (A.A.) - Sunday yaptığını haber aldığını söylemiştir. 
~!{"eneli-;.: gazetesinin Stokholmden Roosevelt demiştir ki: 
~"ıtıde ~ııte göre, komünist merkez- "- Bu muhakeme saçmadır. Aklı 
~ 1-ve:.apılan araştırmalar esnasın- selim sahibi olan her insan Finlandi-
l~ Pl~ Rus ordusu tarafından is- yanın Sovyetler Birliğinin tamamiye· 

tuh ve bir grafik aldık. J.Uektulıda: lan Balkan antantı hususi komisyonu I Başvekil ve Yugoslav radikal Birliği 
"939 yılı Ankara.da Çocuk f<}.;irge- tarafından müzakere edilecektir. reisi T~·etko\'itch riyasetinde Niş' de ' 
me Kurwnu Gent-"1 l\lerkez.iııin Ga.fenkunon Ssracoğlwıa. Telgrafı toplanmıştır. Bu mli.nasebetle bir nu-
<132·081) çocuğa muhtelif yardım- Blikreş, 11 (Hususi) - 9 §Ubatta.n tuk irad eden baş\•ekil bilhassa de • 
larını gÖ!ıteren bağlı grafiğiu,. ~a.- itibaren Türkiye Hariciye Vekili Şük rniştir ki : 
zetemiroe neşri rica. edili~ori ğl 8 lk •- tı · Çu"nku·· rü Saraco unun a an an ... n rı - • "- Sulhti arzu ediyoruz. 

Grafiğe ~öre verilen sütün nıik- J 
yasetine geçmesi, dolayısile eski an- kimse bize taarruz etmec'!iği takdir

tarı ( 37 .833) rakkanuoa. baliğ ol-
tant reisi Bay Gafenku Tlirkiye Ha- de harbe ı;innek için bit' scbeb gör- ı 

mukt.a.dır. (11017) kab lll'he ma- riciye Vekiline şu telgrafı çekmiştir: miyoruz. Hududlarımızın dışında hiç 
nıuı, (72155) kah ~ıcak yemek \t'· 

"Balk anaııtanh ni.Mnnıamesin~ bir emelimiz yoktur. Bütün yapıcı 
rihniş, (7996) ('ocuk ıuua.~cne etti- tevfikmı 9 şubattan itibaren An- kuvvetlerimizle memleketimizin iler-
rilmi~tir. Kurumuıı yüzme hanı - . . ta.nt riyasetrne geçıyorau11uz. Bu Jemesine gayret ettiğimiz için sulha 
zundan (10;}55). stcak banyoların- vesile ile Bizi hararetle tebrik eder 1 ihtiyacımız \'ardır.,. 
dan da (6i86.'l) yavnı i~tifade et- · ı ... dn · El 

ve muua/fakıyetK;,. "nem. '-Se- &f'-·aya Gelen Rumen Ticaret Heyeti 
ml41ttr. u _;3_ B lka d 1 ., ıun.Yınızın Mmanı11.«ıU a 11 .ev- S f ll (A A ) R H ·· lfüfün bunlar çok iç açıcı, gönül- . . .. . . o ya, . . - uman ya arı 

let·Zennıu mu.t«l3cbe.tleNnın doh4 . N ı· k · be · d' k 
lnA ft•rah vtıricl rakkanılartlır. La- ~ . . cıye czare ı e onomı şu sı ıre -

atk~cagma cmuum.,, . . 
kin muhla.c_;lara para yardımı gihi, l\I Gazetelerinin Yeni Hii<·nmları törü B. Karamfilunun riyasetınde bır 
\'Rrlıl<sız çocuklara okul levazımı, :~apeşte, 11 (A.A.) _ "Havas., Rumen ticaret heyeti, .. yeni klering 
ellı™' tcmi.oi gibi asıl esash yar • Belgrad konferanı:ıının neticesinden _ anlaşması hakkında mu1.akerede bu
dımlarn taalluk t"den bahislerin hi- beri Macaristanın vaziyetinde bir ıunmak üzere dün Sofyaya muvasa -
zıtlarına if'abet eden rakknmların ·k h ı 1 lat etmiştir. Müzakerelere Bulgaris -değişikh ası o muştur. 
nlkayet yöz hant>lerini geç.emediği- Bidayette Macaristanın vaziyeti tan ııomına U;tirak edecek olan heye-
ni de ayni grafikte gördük. Filva.- muhterizdi. Bugün ise Rumanyaya 
ki Çocuk F..sirgemP. Kurumu 939 karşı ihtilUgiriz bir mahiyet almış
~·ıh içinde anea.k (136) yoksul yav-
nıya para yardum yaıuwilmi ·, 
(2R7) çocuğa okul levazımı temin 
etm~ ve yalruz (99) kat elbise n
rehllmiştir ki hu rakkamlar cidden 
çok azdır. 

Bu ~ra.fikteki rnklmnılar hiç 
şiiphe yok iti sadece Umumi Mer
kezin faaliyçtinin inhisar ettiği An
karııdııki ~ah'"1aların hir hiiliisası
dır. Likin gönül Kunımun doyur
duğu kciJ'}>e midelerin, ı~ıttığı çıp
lıtk ('ocuk sırhnın, meı;ıeli yüzme 
havuzunun altındaki miktara baliğ 
oMuğunn ~örmf'k iıottiyor. 

te. Bulgu Hadciye neı.areti ekonomi 
ve konsolosluk i~leri direklörü B. Ba-

tır. çof riyaset edeee:ktir. 
Hükum~tten ~Ulhe~ bütUn ~at • Belgrada Giden Bulgar Ticaret Heyeti 

buat tasrıh edıyor kı, Macanstan S f 11 (AA) _ y ı t·-
k k dil~ o ya. . . ugos av ı 

Ru~adnyaya arşı tkop~a ~ad adtı ~~I- caret nazırının daveti üzerine Bulgar 
lebın en vazgeçme nıyetın e egı -
dir. Bütün sabah gazeteleri, Transit- ticaret nazırı Ragorof yanında tica -
vanya hususunda Rumen ga.1.eteleril~ ret odası ile Bulgar meslek teşkilat
tekrar şiddetli kalem mücadelesine ları mümessilleri olduğu halde dün 
girişmiş bulunuyor. akşam Bcigraddaki Bulgaı· Yugos -

l'ugoslavya Raşwkilinio Nutku lav ticaret odru.;ınm kiişadmda hazır 
Belgrad, 11 (A.A.) Yugoslav bulunmak üzere Bclgrndn g itmistir. 

İngiltere ile 
ticaretimiz 

ı Amerikanın sulh 
teşebbüsleri 

ı Bu~ fa, a fı 1 inci sat1/aila] , •-,t i f'li' ı ı inci .. ı\ f ml'dP . 

Memlekette yokı4al Tiirk :'t'anu4 

suna lıenil?. hlr ~y yapamamı'? ol
du~umuzn ha ~ratik açık surette 
gi)41termekt.cdir. Vakıa muhtaç 
Ttirk çocuğuna yardım faaliyetinin 
zlyıutcleı;mcsinl, armııısım yalnız 

Ç.ocuk Esirgeme Kurumunun faa
liyetinrlf'n heldiyeme~·iz. Halkın 

m\i7.aheret ''e muaveneti ile ya~ı
~ an o hıı.yir mües~esesinin yıırdı

nunı t.c,ı;;i cdehllm~i kendisine ya~ 
pacağımıı muııveııt'tin ~eni::ıleme -

Bu anlaşma, 19 şubatta meriyete \'atikaıun Nolctai Nazarı 
girecek ve 1911 mart sonuna kadar V t'k ~ 1 (A, A) - W ll ,. A ·-1 . k h ' t .ı a ı an, .ı. • • e es ı \ 
devamedecektır. Anca ı amın:.ı.an .. . 

f h d
.
1 

. k ' ld rup:ıy gonclermek suretıle Hoose,·eıt 

sine bağlıdır. 
llor \·esile ilo f{'krar cUiğimiz ~i

bi her Ş('yden P\'\'el teşkilatlı, pro
gramlı bir ~alı~ma tarzı lazımdır. 
"l•~lden gelen yapılıyor!,. cümlt•si 
hlzce sadra şifa V<'rt•ccl<, tatmin
kar hir C('\'nh clcğildir. 

t~in fımme~·e vt• halka tııallfık e
<ltın ciheti böylece taa)yiin ettikten 
~oııra Kuruma da hir çok \'eciheler 
terettüb ettiğini ila,·e edccPğiz. 

üç ay evvel es e ı ınezse aynı şc ı e .. . 1 
. d tt" :1 ekti tarafından yapılan teşebbus Vatıkan 

daha bır sene evam e ırı cc r. ahf' ll - d ·· ·d b ' tte k _ rn ı crın e rnusa ı ı r s ure nr 
tmzaladıgımız mukavele memleke- 1 t l\I k" 1 f'll b t . . . " . t şı anmış ır. ez ur ma ı ı er u e-

timıze bırçok menfaatler tcmın e - bb" .. A .k A d d 
şe usu merı ·nnın vrupa a e -

mel<te~lrl~r. . . . . . vamh temeller e dayanan bir barııµn 
Tacırlerımızın. 1ngıltere ıle ış yap t esisi için imkil.n nisbetinde calı~mak 

masını güçleştiren btitün engeller ı hususundaki hararetli aı zusunun ve
harbe rağmen ortadan kaldırılmıştır. ni bir delili olarak telakki ctnıclc.tc-

1 Elde edilen neticelerden çok mem- <lirler. 
mın olarak memlekete dönüyoruz. ln
gihz fabrikaları, memleketimize mal 
vennek hususunda mümkün olan bü
tlin kolaylıkları göstereceklerdir.,. 

Adliye Vekilinin 
Konyadaki tetkikleri l 

( Baş tarnfı 1 incide ) 

Adliye, parti ve umumi mtclis erka
nı, cemiyetler miimcssilleri vardı. Ye-

' 

S.Jfa: J 

FBI 
Maarif 
Davamız 

M ıuuif meseie&inin bizde en zi· 
J u.ıie "·e en i.cil bir ımrettc 

ıslaha muhtaç bir yurd dava81 oldu
ğıı gayrikahili inkar bir keyfiyettir'. 
Bu hususta billıa.şsa ~ou ~ünlerdt.' o 
kaılar r.ok ı;eyler ynzıklı ki lmnlan 
burada Yt'nirlcn uzun u7.adıya t-«'k -
rarlanu~k lüzwusm bir hareket ola
ca.kur. lfükimıetin bu da, .... üzerin
de gösterdiği haııısasiyet, iuı;ana 
haklı olarak yakın hlr i füdıalde i~ 
lerin düzeleeaği i.:a.naa tini 'eri) or. 
Unutmamak liUmlChr ki bir hasta· 
lığı adamakıllı tcda'i etmt>.k için onu 
i) tce de~mck, illetini iyice 11.lllnmak 
nıı bir dalın herhangi bir şekilde 
nüksetmemesi için çok esa.'ih tedbir
ler almak liız.ınıdır. İlleti İ)ice ~ıi 
etnıe<leıı .'arım yamalak ahruıcak o· 
lan tedbirler. asla umulan neticeyi 
vermez. Maarif da'\1'61 gibi birin<'l 
pliııda hir medeni.' et w mtmlleJ.et 
meselesi hakkmua ise, ue kııdar faz
la hasNıslyot göı;t.erllse .'·endir. 

Ren hurada, ~ki bir muallim ol· 
nıa.k ı;ıfaülc biraz daha) akından ta· 
nıdı~nıı mııa rifinıi?:ln nıaliıl oldıığu 

lı&.'italığıu smie<'t'! iki nolda ınt İŞtt· 

rt•t etmek i'>ti~ oruın. 

l - Terim nıf"..,.l~indt• ~ayri sa· 
minn harnket edllnıiı;tir. lliiküınet 

bu hus.usta Maarif \'ckfıletinin ook
tai na7.armı .. ormu ,.e ö:dürkçe kar· 
şılıl.Iar hulunnutsını İ!ttenıiştir. Bu· 
mı hazıl".h~ nnlar çok ifrata .kaçmış· 
lur \e t:iirJti türlii a.c.ı~ib kelimeleri 
zorla ilim lisanına sokmak i. temi!'ı -
terdir. Bu tabirlerin IL'lana \6 kiilUi
rünıiiz•• inbbak ecliı> t'<ienıi~ e<'eğiui 

artık lisnndıi klasik olan on hirılcrco 
tabirin nhldığı tukdirde, yeni yctj
ş~ck olan n lin dnyıuımıısı 'e ı .. ti
fnde etmesi tabii olan el!tki ı hlah -
larlu )azılı yüz hiııler<e e erden -,.n: 
re kadar isti ade edemiyeceğini ılii -
l1iinıneınişk•rdir. l'nlıud diişiindül(

lP.ri halde tiirlü diişiincclerle kemli 
sn.mimi kıı.naatlerini izhardan çekiu
misll'rclfr. Bu, ilim ndanılanna ya -
kışııu)·an Lıir hattı harekettir. 

Pekala hlikiımet.in hu teklifi mu· 
tt>tlil bir ~lı:ilde ta bile ı-dilebiUr Hl 

bö.} lclildc bugiin maııeıı )iil<lı.:nclik

leri ağır me uli) rfJPri tlrru hclı· t•t -

nıeıniş ohırlnrclı. 

2 - Ba~d:ı eti lıiyat l\itahlnrında 
olduğu halele IJir ~'Ok nwkf('h kitah
lnrmıla ) anlışhkl:.ır mcytlana çıi{ -
mıştır. En klilc;;ik esc•rlcr ol:ın ın~k -
teh ldtnlıların<laki bu hatıılardun 
miielliflerl dei'.:rll, onu tedkik vnzife
silr nıUl<eJlef olan Maarif Vcl\fttC'ti d ~ılh~ bulunmuştur. tine göz dikmemiş olduğunu kolayca 

lttıııllc k Lysekilde polis , ihtilal tak tahmin edebilir.,, Bidayeti inti~nndnnbcri "l'eni 
Sahalı,. muhtaç Vt" yok ul yanu -
lara yardım meseJesini kt>ndisine 
i~ etlinmiştir. Her vesileden hıtifa
de ill" hu nazik ve şümullü nıende
kct me. .. t>lesi üz.erlnd~ durur. Mese-

öğrendiğimize göre, nnlıı§manın 

mühim .bir hususiyeti şudur: Yapa
cağımız ihracatın yüzde seksenine 
mukabil İngiltereden takas yolilc mal 
idhnl edilecektir. 

İhracat bedellerinin mütebaki yüz
de 20 si biz~ serbest dövizle ödene -

mek çok samimi müsahabPler aı·asın- Talim ve Terbiye l>niresf m cıuldUr. 
~it li ... tes~l'Şunu dizilecek İsveçlilerin Roosevelt Amerikan sempatisinin 
la l:ııu.ü ını ele geçirmiştir. Bu liste- yüzde 98 nisbetinde .F'inlandiya lehin 

g!!ltıı~et azasının isimleri en baş- de olduğunu kaydetmiştir. 
"'lnta l~dir. Rusyanın kendi işledni kimsenin 

lldıyaya Gelen Aıncrilmh yardımına muhtaç olmadan hallede-
A~etf\ınk· Göniillülcr ccğini, Sovyetler Birliği lıükümctinin · la zt"l7Rle 'e seylllh felalwtzcdele

rinin (;)<süz bıraktıMarı yavnılıırm 
akıbetleri hakkındu bu sütunda 

. "~!-tkaı ı, 11 (A.A.) - B"r mikdar belki de nus milleti tarafınuan sevi
~ 1 bi.ıJ~ ~Ö-~Ullii Finlnndiyaya gel- len bir hükumet olacağını, sulha bağlı 
l:tatı tıılot llı::ı.~~dıı·. Meşhur Ameri - kalacağını ve komşularının işlerine miit ... .addid knıennilcr izhar ettik. 
1:ıı~Ya:ı·{>ci~ \\ ıllıam Sullifaa gönüllU müdahale etmiyeceğini, evvelce ümid Jilhin Çol·uk l~sirg«'ıne Kurumunun 
~r .lngu:: arasındadır. Bu tayyare etrni§ olduğunu söyliycn Roosevelt Jki satırdaıı ibaret lıir lzahnarncsi-

b dtrıavy ı .. , ~lman, Polonyalı, ta - netice olarak şöyle demiştir: nt>, bir tnvzihinc, hiil!isa hu isle a-
l?. l~er ~ ~e Baltıkhdır. "- Bu ümid şimdilik suya düşmüş- liikadar olduğuna dair kUçük hir ir-
~ ll.dı)'a.)ı d ftan, seferber edilcc. Fin tUr. l!eride belki bir gUn yeniden do- ,adına henüz dMtres olamadık. 
~ c:aııştn ~ktorların yerine köyler- ğar.,, FranSMla, lnı,,rilt~rede, Amerika-
'· r go11u1~ Uzere birçok İsveçli dok ~ da yol•sul ('O<'Ukl:ınn mukadderati-

lı olarak Finlandiyaya gel- ou··n ıstanbulda ile alakadar olan müstakil me-cmu-
alar, gazeteler blle Ynrdır. Halkın 

~ ~loalt So'"l'et Tebliği K .,., d merhametini, alakasmı nıütemadr-
~bli ~~a, 11 (A.A.) - 10 Oşubat ar yag 1 yl'n tahrik eden hu neşir ,.a ıtalan 
Q.ıtil lıiçı,ir ~ıh:U-biye tebliğinde mU • ( Uaştarafı l incide ) saye.sindedir ki gıırhdt- kimsesiz, 
~l'i ~el(~. 8.dıse kaydedilmediği bil- Yeşilköy hava istasyonundan aldı- !:.OCllk, kendi ine öksti:r.Hiğiiniin me-
L. ll.111 • ır. Tebliğ So"'-•et tayyare rarP.tl hemen hi~c;cttiriJmeden ce-
~l'ı ıatik ı::ıaf , ' ·., ğımız malümata nazaran Ege deni • 

:'>'"htı .. \e bombardıman Ul"IHI mi.n•ft• ra,,·dah bir U7.tl\.' o!aruk .Ye-
b "'t' kl ,._ zinde kuvvetli bir lodos fırtınaı:ıı baş-
·~nıı..- atını bildirmektedir l B k b ' l ,., tişeblliyor . 

. li .. ı .,.4t()1,.., E . · amıştır. una mu a ı ıvfannara ve 
11ı "'lll"'· .. ,an ı:cııı-- Şelıirler Bizim ÇocnJ• Esir<>eıne Kurumu-(ld· ••ıı;i 1 ''"' • Karadenizde de oldukça mühim bir ... 
tlıı~l\getı ~ l (A.A.) - 1stokholm karayel fırtınası vardır. Liman idare· muz Niçin ayni yolu ihtiyıır etmi-
~·~l· "nzetesı V"bo ' dün yor'? Ha.ow Türk gazetesi bu ha-%1\ı 1 bir bomb ' dı ı rg un si fırtınanın gerek Karadeniz ve Mar 
~ <>l bUditnıek~· mana maruz k~l marada, gerekse Ege denizinde vapur yır müe.sse.St>.sinin yoksul ~·a,Tulan 
~~ b~rı tarıht kil' ır.IŞehri~~ çok gti- seferlerine müessir olacak kuvvette terfihe matuf propaganda ne.5riya
ltıUtt!a tı.a tamam ıses ile dıgor bir - olmadığını zannetmektedir. tma. sütunlarını memnuniyr.tle tnlı-
t.r. ıı.~clid binaıaend harab olmuş ve Yalnız dün Karadenize gitmek üze- sis etmez? Müe~sir, ölçülü bir yar-

h ili ôtu r a yaniın rıkmıQ.. 1zn dıma davet propagandası hakkm-
t..QIUı .. \'e iki al :. " re limanımızdan kalkan 1ir vapu-
qıı- t;\~() de bomb:dır ı va~r. . ru her ihtimale karşı Karadenize a- da. han~ Türk babası rnemnuniyet-
L atolt~ Vapu .... __ ,~an edılmıştir. çılmıyarnk Büyükdere önünde demir- le talihsiz yavrulara yardım elln1 
... rı .... • •ıoı~ -~ .a.apılan Taarruz 1 . t' uzatmaktan ~·ekinir! 
L .... %~· &l.11, 11 (AA) 1 .. cmış ır. C 1 :..: 11q. .... , 5 • - sveç hu ~ ocu • .. ~sir~cnw Kurunıunıu7dan 

da yenildi. Jlalhuki hüfün bu mliııaka -;.:ılardn 

cektir. 
Müsahabc e~:ıut; n:la \ c.kil l\:onya

ya hapiHhane binası yaptırılacağını 
1 Bu suretle elde euilecek dö\·izleri vadetti. 

memleket ihtiyacına en uygun bir şe- Vilayetin ım<l~ıı Y& ?iycti He de a-
kilde kullanmak, lngiltercde olmıyan lfı.kadar olarak •7alınt alan J ekil, ye- I 
malları dominyonlarından getirmek mektcn sonra ;;Phı ın ~ey lt'Cclc yerle-

1 
mümkün olacaktır. rini ziyaret ve .k"t: ~ ı '.:':' de 'ıaıonun ı 

onln.rı mevzuu hahSt·den ohpadı . 

1\Jeltt~h kitnblarım yrnldrn tashih 
etmek ti7.f're t.e5kll edilen lrnmisyo. 
mın da hu itibarla rnzifrsi ~arilı · 
dir. Eğer bu daire 'azif<' ini ~'np · 
maktnn iicl7.se, onu hir stis ı..•iht m•ı 
hafa1.a etmrk srulerc bir hnUıdır. 

lngilizlcı-, Türkiyeye istediği kadar halkevindeki ç~\·ırırla . saa.•. ~O de be- Jliilfısa t>tmek lazımsa, mnarifimi· 
manifatura, yün ve pamuk ipliği, Me- lediyenin ord.l cvin·'le verniği ziyafet- ! zin tedeıml!oıine s.ebeb olan mı urla· 
rinos ipliği , demir malzeme,hatta Al- tr hazır bulunrnıı-:tur. 
maııyadan harbden en•cl almamı - Bayan Okyarla kızı şeh irde ayrıca 1 

yan maddele ri bile verebileceklerini gezinti ya.pmışlardır. 
temin etmişlerdir. Bu arada, bir müd , - - ----
dette.nberi sıkı~tı~ ç~kilen GU\'al me· ı Alman tayyarelerinin akmı 

, selesı de halledılmıştır. r na~ ~arnfı 1 iııc i sayfadct : 

1 

~uval Hirı~ieıtan?a~ _getiril~cektir. 1 etmiş,. fakat l~~liz ~vcı tayyareled
lngıltereyle tıcaretımızın, yenı anlaş- nin müdahalesı uzerıne Alman tay _ 

ı ınayla pek yakında çok genişliyeceği, yareleri kaçmışhr. 
1
20 milyon liralık kadar iş yapabile· Müttefiklere Oe~n \':ıpurlar 
ceği bildiriliyor. Vaşington, 11 (A.A.) - Deniz ko· 

rm bnb4iıı maarif mrlmnizınam17..d:ı 
hala ~·erlerini nıuh!ıf:lZ.'\ etmeleri 
doğnı değUdfr. 

Bu zeyat ya başka memurlyctlnre 
nakledilnırll, rahudda te1müde ~' -
kedllme1idirler. Darn.sındu mu\·af • 
fak olmak Mi~·en hlr Vekil, etrafın. 
da korkak. maJUnın.tBıı, laka~·d, gay 
rlsamlmi r;eflerle iş göremez. l'ı\lmd 
tn gördii~ iş tam olamaz. 

MURAD S(i}RTOOLU 

Ancak tacirlerimizin iyi teşkilat • miayonu bugün 10 vapurun İngiliz ve 

1 

ile 1928 seneleri arasında inşa edil . 
lanmış bir halde işe girişmeleri !Uzu- Frnnsız bayrakları altın~ geçmesine mişlcrdk. Vapurların mecmu tonila . 
mu hatırlatılıyor. nıtisnade etmiştir. Bu vapuı·lar 1918 tosu 62 bindir. 

F ramıızlar, buı,rtinlerde 1176 metro üurinden 
n~riyat ) apan \e "Radio Hwmuıite,, ismini 

ettiğlnl bildinneld.edir. 
göre: 

.... ~a IUbatta \ıuı' • Hava memleketin doğu kısmında 
·11. ~et~- ,, rgo vapurunun b 1 1 • • daha esaslı \'e bilhassa daha mües- tac:ı.'-'"n bı·r 1.onıu·· ru·.,,t, ,_ ;ıy0 merk .. ·~ile •neşO'tıl ol _ 
ı. "~&.lt ""l'Yaresinl hU u ut u ve yagışlı, diger bölgelerde ~ ·'.. ıH.. ,, ı~ ...,., • ~-
,,~ L batı n cumuna uğ l k lı ~ l 'şt ' Rllz~ sir hir faaliyet beldi~·oruz. maktadır. Ynınla.n tetkikat neticesinde bu rad'-'O 

1 - Bu uzunluktaki da.lgayı Ruslar Almanlara 
bıralnnı !ıırdır. 

2 - Bıı dalga üzerinden f.'Slışan Rus merke7.i 
neıriyatını tatil etmi~tir. Zirat böyle olma.sa, hu dal
ga Uzerinden yapılan n~rlyat biriblrlne karışacaktı. 

8 - Ilu m6J'lmzin çok evvelden yapılmış olması 
15.zımgelir. Zim bilyilk dalgalı bir merkez inşası 
nıi~~kUl, ma.srafh ,.e uzun bir işdir. 

~ ~1u• 1\- tılrnası hadi . . s apa ve yagış ı geçmı ır. 6 a.r A. CEM ALEDDIN SARACOOLV ., 
ltttr ıt"'lleti nezd· d sesmı ov - cenub is tikametinden orta kuvvette nı~rkezinin l<ara onmınlıır mıntakasının cenubunda 
L~ ın e protesto et - ı ti Şeb · · d d '' k aJ ı ak 8 6 f d .. · d • ~ esm ş r. nmız e un ap ı ve a ç . san ıgra uzenn e oyna - vani Alman:r:ıda hu1unduğunu gösternıl<;tir. Bunu 

'ltı.ı_ \'eit'iJa R .. yağmurla karışık karlı geçmiş, rüz - mıştır. Barometre öğleye doğru düş- ~enuu bah~lcn bir Fransız gazetesi, bu buJu~n 
1\) ;~inan 

11 
US.) aya llucunıu gir şimalden saniyede 6 - 8 metre n1Uş ve onu miltenkib nonnale doğru 

~\'lu.ı\ltıd11. t.o (A..A.) - Beyaz sa- hızla esmiştir. yükselmiştir. ehemnıjyetU olduğunu, zirn 1176 metrelik dalgwn 
teı.çliğı k ~senelik Anıe- Saat 14: de hava tazyiki 1006,0 mi- Bugün' de yağısıo devam etmesi mer'i beynelnıllel anla~nıalara tebaan Sovyetlcrc aid 

0111reatnın 3 bin aza- libar idi. Sühunet en yüksek 11 ve en muhtemeldir. • ' -•uhııhınu ,., bu ~uretle h:1:1J ookta.lar10 tebarüz 

Ba uretle, A\Tupada. devam eden radyo harbi· 
nin siddetle de\'am eylediği \e bunun tok daha ev -
nldt'll nazara alındılı &örülmektedir. 



hJ'fa ı ' . YENi SABA:& 
. ı ... 

12 ŞUB~ 
~!!"!':!!'1·~~!!!!!_!!_~!!!!~!!!!!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!'!!'.'.!=~!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~\!!!!!!~!!!!!!!11'-'!!!!!-~ 

'' BİTARAFLAR BiRLESiNiZI ,, 
llllllll l ili fi 11111111111111111 n l l l l l lllll l l l l l lll l l l l lll l l l l l l l IH 111111 il l l llll l l l l l lll l l l llllJI Ullll l lll il 1111111111llU11Hl11111111111111111111111 il l l l l lllll l 11nIHil11 l l l l llll 

ile Fransa bitaraflar·ı İngilteTe 
harbe sürüklemiyor. Harp 
bitaraf/arı kendisine çekiyor 

63 - - Onu sevlyoraunU> galiba. • · - Onunla aramızda bır şey ola •1 dar iyi anlıyorum ki.. sen hiç üzül - rar etti. Yine reddettim. rumefendl. Çok muW!il •• ~}, 
K d" .1 b be . Nefretle haykırdım: maz. lmeden gitl Ben senin için ne yapmak Tam yemek yerken kapı çabndı. talebimi hUsnU kabul edece~ 11' 

k b
en 
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e ide~ r aynı cani a~a.- - Asla! - Sualime doğru cevab vermedin. mümkün ise yapacağım. İsmail Bey Kapıyı açan hizmetçi kadın bir er- eminim. Ancak bunu bu §ekil ... i.~ 
nn ur an arı o ugumuzu nası soy- O hald ? 1 . ı· bü .. k • . .. k 'eted•W• • sö ledi ta ka .. U d söyli"eJJY 4 
]. b·ı· 1sm ·ı Be h kkı d • - e I Sana daha açık 11orayım. Bugün Se- mese esme ge ınce sana en yu şey kegin benı gorme ı ıgıru y . ve pının on n e ,, ı& ~~ı 
ıye ı ır, aı y a n a ver D 1 ben' k d . . 1 . . . ed . k" k . k" l bil" d' Ha tl y, • takdi b Ge ıııır · ld w k k k da - ın e ı ar eşım. Bazı oy-ı dad seninle evlenmek istese bunu mu ler ıçın yemın enm ·ı atıyen onu Bu erkek mı o a ır ı? yre e gımı r uyurursunuz. ,,1 ,. ~ 
mış o ugum or unç arar n na- l l k' . lA • t . ı· .1 lm k . k k ·t . Gö d··n.ı; çen d bili O i in esr .~ıt 

1 b h d bT d' 1 e şey er var ı söylenemez. Mese a tercih edersin, yoksa smail Beyin 1 senın e uıucn a a , onun metresı ka.lkara apıya gı tım. r u6 ... m uya r. nun ç . rr: 
81 

B a sey eptıı; mıt. kd" d b yıf az evvel benim her ueyi bildiğimi gör metresi olarak kalmayı mı? olmak niyetinde değilim. Çok yakın- adam beni bulunduğum yerde don • yoldaşınızı bir iki dakika WJltiJ1rJ'l11 

unu a ıgım a ır e u za . y d h . 1 k "' ı e 
der kızın işi . bo k muh- dUn. Bunlan nereden ve nasıl ögren- _ Sedad böyle bir teklifte buluna.- a er şeyı an ıyaca sın. Fakat bu- durdu. salonlannızda.n birine kfüJ•ı 

tıra eldı. Sö"ylemmedı .ğizmtaasıkdç~d diğim bilmiyorsun. Bunu sana söy- maz ki. gün hiçbir şey cöyliyemem. Bu, Nazifti. d rica edeceğim. 1;ıi~ em 1
• 

1 m ır e ona ı · ~. 'b' t · akkı B' Ud..ı t dal d l a·· il d.. · ıçc karşı müşkUI bir vaziyette kalacak - em~ye~egım gı ı smail Bey ~ . ?-· ~ O başka bir me.scle ... Sen sor- ır m ·..ıe . gın a gın uş n u. Beni görünce çirkin çirkin sırıttı. Bu sırada Ahmed bcyıll 
tım. dnkı nıyet ve kararımt da şımdilik duğum şeye cevab ver! Sonra yavaş bır sesle: Başından kenarları yağlı şapkasını geldiğini duydum: . 1 

_ Hatice! diye söı.e başladım. Se-- saklı tutmak mecburiyetindeyim: Ya.l _ İsmail Beyi Sedada tercih et _ - Sana inanıyorum. diye mırıl - çıkararak yerlere kadar e~ldi: . _ Kim 0 Şermin? Ne )stıY0t~~ 
ai anlıyorum. Bulunduğun feci vazi- nız sana bazı ~ualler sormak istıyo - mekle büyilk bir budalalık yapmış ol- dandı. - Fethiye hanım efendi ile ikı da· Çok müşkül birmevkide kııJ11ll~ 
yeti tamamile takdir ediyorum. Bana rum. Bana dogru ve açık olarak ce- duğumun farkındayım. Fakat bu bir Haticeye ertesi günii akşamı için kika kadar hususi şekilde görüşmek Daha ağzımı açınağa vnkit bWJt'l J~I" 
itimad et! vab vereceksin! kere oldu. Ben artık Sedadın yüzüne bir pastahanede randevu verdim. Ve istiyo~.. dan Nazif cUrctkar bir hs.reıı:etaı: 

1 Ya§lı gözleri, güne, görmüş nemli - Sorunuz! bakamam. İsmail Beyden de nefrete- bu ziyaretten ~atiyen hiç kimseye - Kımsın sen? riya gird.1. Ahmed beyi scla~~ f/e.'fı 
yapraklar gib parladı: Hatice bana gartb nazarlarla bakı- diyorum. Fakat onun metresi olarak bahsetmemesinı de sıkı sıkı tenbih - Tanıyamadınız mı? Ooo .. hay - _ Bendeniz, hanımefendiJl cıJlctit1, 

- Onu bana bıraluyorsunu.z değil yor, ne demek istediğimi, maksadımı ı yaşamağa mecburum. Zira o benim 1 ettim. ret doğrusu. Hanım efendinin bende- arkadaşlarından biriyinı. I{eJl z.ı~ 
mi? beyhude yere keşfe çalışıyordu. her .:ıeyimi nldı. O kadar kimsesiz ve Gitti. leri gibi hakir bir eski kapı yoldaş- hususi olarak birkaç dakil{fl g~ 

- ~a~r, söylemek istediğim §eY - Sedadı seviyor musun? h!.ma~·~~izirn ki beni bıraktığı gün Akşam üstü Ahmed Bey beni biru lannı ha~rlı!a.mamı:-ıarı cidd~ şa- mek ricasında bulunuyordufll·\J ~6' 
bu değildır. Belki bir dakika cevab vermeden busbutun sukut etmekten ve mahvol - dw·gun görünce bunu bir gece evvel yanı teessüftür. Nuif bendelerl. efendi için çok mUhiın olall b ,F 

Gözlerindeki uvinç yine bir anda l' öalc.rint p lerimden ayıra•nadı. mali.tan korkuyorum. 1 geçirdıği01 buhı-ana hamletti. YflDi.. - Ne iatiyorsun? rl aöylwluınıe mllsaadeııi.ıl tJoft # } 
S~"~1il. Dı•'1akle.n tltnnıeb baoladıı. 8onra. titrek bir .... ıe r'P.V~lh vı;>roi: ' - /'.nvallı Hatice bu hislerini o ka- 'den beni bir doktora götilrmek için is- - Aman tellş buyurmayuııı ha· lcetım. (J)e\l_. 



YENi SABAH 
&il 

Niğdede vilayet 
Meclisinin içtimaı 

Beşiktaş Vefa ile 
berabere · kaldı 

Niğde, 11 (A.A.) - Niğde viliyet 
umumi meclisi dün vali Safa Apay· 
dınm reisliği altında on sekiz azanın 
huzuru ile senenin ilk toplantısını 

yapmıı ve reisin açılış nutkunu mü
teakib Ebedi Şef AtattırkUn hatırası
nı taziıen iç dakika ayakta ıriikfıt e
dilerek mutad seçilmeden IODn me
saiye bqlanmıft;ır. 

Umumi meclilı Milli Şetimise ve 
diğer bttyWderbnbe saygı ve bağlı
lıklannıa arzına karar vererek l'\1% -

namestndeki ~leriıı mtiaaker..tne de
vant edilıniftir. 

8 Galatasaray Kasımpaşayı 
yendi. Fener • istanbulspor 

golle 
maçı 

oynanamadr 
.. . . 

Çorum vilAyet 
meclisinin içtimaı çamur yüzünden 

-,Ut ~annıa bir tıanu.a dUn de 
aın edilmiftJr. r-- • 
':!_nerbahçe altadında .,. 
~1 8 - lluımpqa o 

kiı~•lata.aray takımı bedilü bir ıe . 
'1nı e dah.a kuvvetli olduğu için Ka
L: ~ ıle beklendiği gibi müsavi 
urr OYU la n oynamadı. Havanın pek faz· 
ııe:ağışıı olması oyunculara ve bin· 
l°etlece ~Y\lna çok tesir ediyor. Bu su
k· g~l bir futboJ seyretmenin im· 
anı kalınıyordu. 

Çorum, 11 (A.A.) - Vilayet umu
mi mecU.ı bugün vali Salih Kılıcın 
relııllğinde ilk topla.ntı8lnı yapmı~ır. 
Mızıka tarafından istikli.l marşı ça
lınmış -ve Ebedi Şefle son ı.el.sele kur 
banlannın hatıralanna hürmeten üç 
dakika ayakta sükuttan B<>nra mec
lis açılmıştır. Toplantıda vilayetin 
bütün daire reisleri bulunuyor • 
du. Bu münasebetle vilayetin bir se-
nelik işleri hakkında vali tarafından 
veri1en mufassal izahatta vilayetin 
her idare şubesine aid başanlan işle
re birer birer temas edilmiştir. Bun
dan sonra kanununa tevfikaa encti-
men intihabı yapılmıştır. 

--····---
~~'"lJnpaşa tamamııe şahsi bir o • 
bi tutturdu. Galatasaray da güzel 
r~<tta~m oyunu tutturamadı ise de 
hn itibarile çok daha kuvvetli oldu
le dan birinci devrede Salim, Cemil 
tıcı!aratım vasıtaslle Uç gol çıkardı. Menemende içme suyu 
~ i devrede san kırmızıWar çokra İzmir, 11 (A.A.)- Menemende te-
ll) bir oyun tutturdular. Devre baş- sisttı ikmal edilen içme suyunun açı-

'1ı bir ka~ dakika olmuştu ki Sa- b' tcreni bugün saat 15 de valinin ve 
~ dördünctı Galatasaray golünn ı 8efUıtat . Vela mapw1u bir latDı davetlilerin huzurile yapılmıştır. 

~&)'detti. ı Bu mtinuebetle akşam belediye ta-
.. ~paşa bundan sonra bir kaç ya~ılan bir akı~ Sallhaddin, yedhıcilile nizami bir mat yapılamıy~ 1- nfmdan Menemen Belediye gazino. 

hat hUcurnda bulundu aa da bir ne- golü atarak neticelendirdi. çhı oyunu bftmestne dokua daına • rnmda bir çay ziyafeti verilmiştir. 
Uae aı .. _ - • G 

1 
•~- y traf Üç dakika da.ha geçmeden Galata- la tatil etti. {'......_ ::-ıuaaı . a a'--ara.y san oru · 

~ Dahat blr gayretle biraz sonra saray S-O pllb vasiyetine BWeod va TAKIMLAR: Zonguldak Halkevinin 
~ ncı goıu attı. Bu golden sonra Ka 1tta.slle geçti. Galataaany: Oıunan, Farult, ~ • faaliyeti 
bi Pa.ea, Galat.Maray nısıf sahasında Yağmur v.a fırtına o derece taham· nan, Musa. Enver, Celll, BWend, S.. 
ıı "kıtıUddet neticesiz oynadıysa da sa- mllfersa bir şekil almıştı kt Galata· lAhaddln, Cemil, Salim, Saraftm. Zonguldak, 11 (A.A.) - Zongul
ltıtı 1t'Jnıııtııarın seyrek yaptıklan a- saraydan Uc;, KuımpaşadM da bet Kasun.,....: AJAeddln, Rtledtl, Ce • dak halkevin~e ar ve sosy~l yar:ruın, 
ıu ~ltdan birinde Sarafim altıncı go· kişi &aha.dan çıkmağa mecbur oldu. mal. RUadO. BlW, HttsGyln, ~ mUze ve ~gı ~u~lerl komıtele~ı b~-

e tıkardı. İki dakika sonra sağdan Bunun Uzerine hakem Sami, altı kişi Sa.ld Halda thaan, Said. giln ~alkevı reısı Ahmed Gürelin :ı-'1lu ' ' yasetmde toplanmışlardır. Ar komıte 
qlllllflflllflllf lllllllllllllllllllf llf lll!lllllllHlllUlllllllllUlllllllllJllJtllllllllUlllllUllllllllJlllll Bundan "°;:: yapıl~ak oluı Fe. ısi toplantısında şehirde bulunan otuz • • K d k •• •• d • k • knerba.:~,: "-- nb~6!°r maçını tha • amatör fotoğrafçı hazır bulunmuş • 

em ne.L&.& vaıuan INU11'1.D..ln nlıam VI.· . Un a 1 Oyun e 1 ı . tur. ve 24 şub11.tta ac;ılacak resım hey 
ziyetiıu kaybettiğini ileri ~Urereık t~- k 1 f t w f g · hazırlıkları ve 
hl etti e ve o ogra ser ı 

k k k ı d r · esasları üzerinde konuşulmuştur. Sos! So a oşusu yapı ı Taksim sıtadmda yal yardım komitesi de 17 şubatta 
llUM18İ Maçlar: Sabahleyin Günee bir balo vermeyi kararlaştırmış balo-

p -· takınu ile Kurtulutun bir takımı kar- nun en üstün bir özenle hazırlanması ent ti u b k 1 d d·ıd· şılaştı. Maç umumiyet itibarile mU- için çalıema kolları ayrılmıştır. Hal -a on m sa a a arına evam e 1 1 ,ıuwf geçti. Kaçırı18Jl bir c;ok fırsatla- kevinde her pazartesi günü akşamı 
rın birin.den Güneş istifade edebildi tertib ettiği konferanslara devam edil 
ve maçı 1 - O kazandı. mektedir. Halkevine aza kaydı faali-

Bundan sonra Galatasaray B ile yeti gündengüne artmaktadır. 

Kurtuluşun diğer bir takımı karşı - . - • - . 
laşb. Mütemadi btr mücadele halin- Ankara - lzmir - lstanbul 
de g~en oyun pek zevkli olmadı. Ne- hava seferleri 
ticede oyun golslh bitti. . 

İkinci kUme ligi i . Davud l- lzmır, 11 (A.~.>_ ~ ~.evlet !1a.va 

1 u ......... n .... ~ıır çın pqa yolları umum mudilnı dun şehrımıze 
e ... .._'"f:I~-- kareıl8.§blar. Umu ·ı .. U ··d·· · d b mi tle da.h ....tt .... 1 gelmiştır. mum mu ur nısan a a.ş-

.. .n~'eU'- a 6 .._, oynıyan Kara.gUm Iıya.cak olan Ankara - İzmir - 1stan-
ı-uJU ııeı- oyunu 1 · O kuandılar . · bul hava seferlermde halkın daha 
Havanın ~uha.lefetin.e rağmen oy- kolay ve rahat seyahat edebilmesini 

D&Mn Beyogluapor Ue Galdta Genç· temin için tedkikler yapmaktadır. 
ler maçı Taksim 8tadmın en zevkli · Dün Karşıyaka ve Burnova cıva · 
maçı oldu. Buna da aebeb altı gol Gık· da h d •tt"h ı 

idi. Ken_.1_,_..ı nn ava mey anı ı ı azına c ve • 
maaı u.uııuwen d.ah.A u: kuv - · cdk'I .,.... tli rak1b1ııi latfhf rişli bazı yerlerı t ı < etmı~dr. ve af etmek yoluna _. _ _ 

upmadı n metodik '* oyunla altı Sinekli heyellnı durdu 
'<a.dıköyde yapılan kro4I& lıtdnk eden gençler gol ~. Galibiyetten ~ fl • l>\in midlttf kalmam11 ola.o Galatupor 0 • İmıir, 11 (.A.A..) - Si~ckli. ~n-

Çolt aaba.n Fenerbahçe stadında Bundan sonra Kadıköy HalkeTinin yune:ular 10fuktan ve ya#murdan bi· takuındalri heyeli.n hafıflemıştır. 
~altka.Iabalık bir atlet kütlesi yapı- tertib et.mit olduğu herkese açık ve rer birer eahadan ~·kil~ nihayet Tehlike kor~uau mündefi ~olmuş aa • 
ouı lkt sokak koousu için toplanmıe mük8.!atlı aokak kOfUSUna 21 kiti it- takım altı kitti kaldı . Bwıun Ozcrlne rulıyor. Vezır ve Osmnnaga Buları a
l>llf~nuyordu. Bunlardan ilki Haydar- tirak etti. Fenerbahçe stadında bir hakem de oyunu bitmesine ıln daktlca na borularındaki hasa.:ın tami~ için 
llb lisea1n1n mektebler arasında ter- tur yaptıktan sonra mtisabıklar &ta· kala tattı etti. Bundan gonra yapı . ç&lışmalara devam edılmektedır. Ü~ 
'l'e~tı:nış olduğu aokak kotusu idi. dm arka kapısından çıkarak KU§dlli lacalt olan Beykoz Ue Topkapı ma.çı- güne kadar bu suların tekrar istifa -
~il. b heyetinin karanna göre kO§U" çayırmı geçtiler. Böylece Altıyol at· nın havanın muhalefetine binaen ha- de edilecek hale geleceği tahmin <>
ll~ 1•Uraıc etmek iatiyen her mekteb zına vararak oradan Bahariye cad - kem Halid Galib oynanam1ya<>,.fın1 lunmaktadır. 
lO 3Q ltıeı Çl]cannağa mecburdu. Saat dest, Kadıköy H&lkevi blnuı önünden beyan ile tehir etti. - -"'-"'-.........,,_ 
ile~ da koeuya 18 atlet batladı. F• geçerek Kadıköy çarvısı ve Altıyol Şeref sltadmda Kolu kırıldı 
4i1t batı~ it.adı önünden hareket edil- tariklle tekrar Feneıbahçe &tadına ~ BcyoğlWlda Yeniçn.reıda Çiç.ekçi 
di}ete.n sonra Fenerbahçeye kadar gt. döndUler. Stadda Uo tur yapıldıktan ~.lat~por 5-:- Fen1ır Trlmv. O sokağında 34 numaralı evde oturan 
l'a ~k orada bir tur yapıldıktan son- sonra biten koşuyu kendine pek tehli· ~ınn~ı d~vrcyı Galataspor 1 · O Gavril sarhoş olarak yolda yürUrken 
~al> kral' Fenerbahçe stadına arka keli rakib bulamıyan Rıza Maksud ko gahb bıtirdikten R<>nra ikinci devre dilşUp kolu kınlmıştır. Gavril. Bevoğ 
~~dan girildi ve bir tur yapılarak laylıkla ve 18.51,5 ile kazandı. On - de dört gol daha attı. lu hastahanesine kaldırılmı t1r. w 

d~n \r bitlriıdi. Neticede Rober Kolej- dan sonra sıra.aile Suad, H~blb, Vlad- AnadoluWsa.r 8 _ Ana.dolu o _. _ 
tlıeJt~ ~dınir 12.25.9 ne birinci, Sanat mir, Ya~ ve Fe~l geldıler. . . Birinci devrede Ana.doluhisarlılara Yaralandılar 
lia~ bıııden Ahmed 12.42 ile ikinci, Kadıkoy Halkevı başkanı Vecihı gol yemtyecek kadar· mukabele etti. Beyoğlwıda Elmadağında otm'Wl 
çll.nc~rı>aşadan Abdullah l2.44 ile Ü· kazananlara verilecek olan atletizm ~akat ikinci devr~c Anadolulılsnnn Hoşat, bir alacak meselesinden, Çe • 
S Oldular. Takım tasnifinde Hay- levazımatın~ ~lzzat vermiştir. Kadı - üç gol ~tmasın~ mani ola~:uıı. imci sokağında oturan Bağdasaı'la 
tıll <l§a UçUncUlUk dördilncUIUk l köy Halkevının spor faaliyetine ayni Slıleymaruye 2 - Hılal l k . 'k' . d bi .b. l . 
hı:~lık ve dokuzu~culuk kazan' 

8 ~ yolda devam etmesini temenni eder- Süleymnniye ile H11Al maçı pek de b av
1
ga c~mış, 1 ı~ı 0

1 rı ~::;1° 
·b:.ıclUğj 22 puvnnla ldı ara ken spor komitesini de tebrik ederiz. güzel olmadı. Birinci ddvre Siyah aş tn; an ynrn amış o..r, ya • 

~~ .nci 26 puvanln ıı:be·r Kole. il· Dün Rober Kolej jimnastik salo· beyazlılar daha hfi.kiru .. ve daha ı:ıu- mış ar ır. _. _ 
ılq ~de 30 pu 

1 8 
OkulJ, 

1 
nunda pentatlon ko!ijulan yapılmı§tır. essir oynadılarsa da soğuk ve yagış-

. van a anat u 0 • Pentatlonun biltUn mUsabakala.n he· lı olan hava sahayı çok bozduğu gibi Kavga 
,
1 

'F'el'd.t birin 
11 

. . . nUz yapılmamıştır. Hafta içinde bite- oyuncuları dn pek m~kW bir vazi- Haydarpaşada nmele Ahmedle Fer 
\' ~e ltıerna· c ere \e takım bınncı .. cek olan bu müsabakalarda geçense· yettc bır&k1Dakta idi. SWeymaniye bad kavga etmişler, Ferhad Ahmedi 
tt1tını~ır. unle madalyalar ve kupa nenklne nlsbeten daha güzel derece- birinci devre iki gol atıırnk avanta- başından yaralamıe, yaralı tedavi al-

Nr alınmt.ktadır. r Sonu 7 Jilet Mhiffdt] bDa al.ınmıe, Ferhad yaluuaıımıştır. 

Sayfa: S 

Hitlerin ırk ve devlet mefhumları 
hakkındaki fikirl~ri 

-126-
Bunların kolonlan münhasıran en 
halis ve binaenaley1a bu ırkın da.ha 
mümtu meziyetlerine malik mü
rnemillerinden mürekkeb buluna· 
cflklardır. Bu koloniler, bütUıı mil
let için, kıymetli bir buine teşkil 
edeceklerdir. lnkip.flan cemaati• 
her ferdini gurur ile, neşeli bir it.. 
minan ile dold~raca.ktır. Çünk\l 
bizzat ırkm ve hattl • insaniyeti.Jl 
müstakbel bir meaud inkişafın.Dl 

tohumlannı muhtevi bulunaeaklat .. 
dır. 

Ba daha lyl devreyi doğurmak 
ırkça devlet lçlııde fiile konınut 
ırkçı ~likldlerln işidir: O zamaa 
lManlar artık t.erblye yolile köpek, 
beygir yahod kedi nevilerini 1Sla.ha 
nefislerini ~lamıyacnldardır. ln-
1811 ırkını ıslaha ~ışa.caklardır. 
Be.,erlyet t.-ırihinin o de\'riode, bft.. 
sıbm, hakikati teslim etmı, bulu
narak, sükut içinde feragat gös-

. tt-rme}1 blleceklcr, ha.zıları kendi 
kendilerini feda eyllyooelderdiJ'. 

Bu ruhi haletin milmkün olduğu 
yüz binlerce insanın, dini blr ka· 
nundan başka bir şeyle icbar edil
medikleri halde, kendi kendilerini 
ihtiyarlarına bekarlığa mahkum et. 
tiği bir alemde inkar edilemez. 

Bir kilise lmirinin yerine ln~an· 
lan o kadar devamlı neticeleri olan 
hakiki bir ilk günaha nihayet bir 
hatime <;ekmeğe ve kadiri mutlak 
hallka onun iptida yaratmış oldu
ğu tarzda insanlar vermeğe davet 
eden mutantan bir ihtuı· kaım o· 
tursa böyle bir feragat neden Jta· 
bil olmıyacak? 

Şüphesiz ki bugiinkii o dcğersiı 
küçük burjuvalar sürı.isü hiçbir 
zaman bunu anlıy:ı.mıyncaktır. Gti· 
lecckler yahud biçimsi omuzlarım 

silkecekleı ve daima dermeyan et· 
tikleri mazereti tekrar edeccldP-r: 
"Prensip itibarile çok giizet amm:t, 
ımkanı yok!,, Filhakika, bu iş on· 
larla imld'ı.nsızdır. Onların fılemi 
bunun için yapılmış değildı:-. On
larda yalnız bir endişe vardır: 
Kendi hayntları. 

Bir de Allah vardır : Paraları! Yal 
nız biz onlnnı hitnb Ptmiyoruz ki. 
Biz. hnyaUnrı kendilerine bu .tiin
yanın büyük bir saadeti gibi gorti
ncmiyecck kadal' fakir olanların, 
:•!tını h:ıyatlannı kaide altına ala· 
rak hakim gibi telakki etmiyenle· 
rin. ~ şka mnbudlnrn ınannnlann 
ordusuna hıtab ooıyonız Her şl"ıy· 
c•en e-vvel, bizım Alınan gençlığinın 
kudretli ordusuna hitab ediyoruz. 
öyle bir devirdP yetişiyor lıci ta
rihin biiyUk bir dönUm noktasıdır. 
Babalarının tembelliği ve lakaytlığı 
kennilerini cidale atılmağa mecbur 
eaıyor. Genç Almanlar günün bi· 
rinde yeni bit ırkçı devletin mi· 
nıal'ları olacaklardır. Yahud tam 
biı yıkılmanın, burjuva dünya.smıu 
.<ilümünUn son ~ahidleri olacaklar
dır. 

Çtinl<Ü IJir nesil takdir v~ teslim 
ettiği fenalıklardan muztarib olur 
de buna te\'ekkill gösteriru, bu· 
günkU burjuvn dünyamızın yapU· 
ğı gibi, buna çare bulmak için ya,. 
pılacak bir şey olmadığı yoh.ır.dn 

kolay bir mazeret ile iktifa ederee 
böyle bir alem mahvolmağa mah· 
ki)rudlU'. Bizim hurjuva sosyetemi· 
zın mümeyyiz ve farik vaıııfı artık 
bu kusurları inkar edememekte 
olmasıdır. ÇilrUmU~. fena birçok 
~yler ıaevcud olduğunu itir8f et
mek mecburiyetindedir Fakat bu 
fenalığa karşı aksülamel göster· 
mek üzere harekete gcçmeğe arUk 
kabiliyetli değildir. Artık a]tmış 
yahud yetmi milyon insan -
dan mürekkeb bir kavmi seferber 
hale sokmağn ve ona tehlikeye kar 
şı gelmek için son gayretleri gös
termek üzere Umidsizce bir enerji 
telkin etmeğc kuvveti kalmanuştır. 
Biltıkis, böyle bir mUcadele başka 
bır memlekette vukuo. gell.rsc, ken
disine budalaca mUtalealardan baş. 
ita bir eey itham etmiyor. Te&eb· 
bUsUn, nazariye bakımından, mu
vaffak olamıyacağını. muvaffaki· 
yetini zihne sığmıyacağını lsbata. 
çab .yorlnr. Ne kadar budalaca o· 

lursa ol8un, lliç bir delil ve muba· 
keme yoktur ki bu cücelerin mkt
kinliklerini ve fikri ve, ahliki ztd. 
larını muhik göstermek için ileri 
silriilmemi, olsun. Meseli, koca bir 
Jrıta nihayet ispirto ile zehirlenme
ğe kar3ı harb ilin ederek bütll• 

· bir kavmi bu harab edici fazilet
ten vikayeye kalktığı uman, Av· 
rupada burjuva alemi aptal aptal 
gözlerim açmaktan, şüpheli bir ta· 
vırla başını sallamaktan yahu-1 
mutaammane bir tavır ile bilttin 
bunları gülüne; bulmaktan başka 
bir aksüllmel göstermemiştir. Bu 
gUlUnç sosyeteye ger~ekten uyacak 
tir fikiT ve mütalea. Fakat, bütün 
bu sac;malar hiçbir tesir hnsıl et· 
meyince dlinynnın bir t.'lre.f ın<.la 4l 

a.c;il ve el silrülmez göreneğe, 

hem de muvnffakiyetle, hücum e
dilince, bizim burjuvaC'Jklanm1z yu
l<:ırıda cedih'İmiz gibi, bu muvaf. 
vaffakiyetini hiç olmazsa ~üplıe 9e 
tmrsılarlar ve ehem01iyetini a.r.a1-
llrl:ır. Hatta dünyayı en fenn alt· 
li.ksızhktan kustunnağn çatşın 

bir ınUradeleye kaT§ı burjuva ah· 
likırıın prensiplerini Heri sUrcr)er. 
Hayır, bu nokta hakkında hif!

b}rimiz bo~ bir zehaba kapılmama
lıyız: Bizim §fmdiki burjuvazlmia 
l'c~yete terettüb odeu neclb va
zifeltrin hiçbiri için ehil değik}ir. 

Rtnrliı inde ıerre kadar bir temel 
ve e•a~ mevcud olmadığı gibi eok 
da bayağıdır. Bu - fikrimre - trolü 
ka.iblinktf'..n ileri gelmeklf-u ziy:ıdo 
ınanılmıyacak de,.ecede bir ı'eha
vetten ve bunlardan neşet eden 
tcylerden ileri gelmektedir. Btmun 
i~irıilir ki "burjuva partisi,, naJDt 
altuıda miı:ıkin miskin yaşıyan o 
siyasi .klUpler, ;oktanbcri, bazı pM
f cs~·onel grupmanlar ve bazı sıruf· 
Jar t-araf ındnn vücudc gctirlbni~ 
menfaat cemiyetlerinden başkn bil" 
şey olmaktan çıkmışlardır. En e
saslı gayP-leı ı n hodgam menfaat
leri en iyi surette müdafon ~tmek
t ir Bedihidir ki boylc hir 1>0lttika
cı "burjuva,, csmıf cemiyeti bir 
miicadeleyi idnreye hiç ehil değil 
dir. Hele muarızlar ihtiyatlı alt..m 

mı.baları arasından çıkmayıp da en 
~iddetli tahriklerile isyan ctmi~ vo 
her şeyi göze almış proletarya kUt 
leleri ıçin<.lcn peyda olurlarsa. 

J<:;aer şu hakikati: Hnllun lıiz.me
tınd<' bulunan VC' yalnız halkm hny-

ı mı gaye bılcn devletin birlncl va· 
2Hesi ırlmı en iyi unsurlarını mu
hafaza etmek, onlara ıtina goot r-

rııek ve ınkışaflarını teshil eylemek 
o:<luj;,'ll hnkıkatini ıdrak edersek 
\ ~zifesi sade kavme ve ırka 18yık 

zün'iyetler yetiştirtme kde~ıi) bun
lara bir terbiye de \•ererek ilcrnle 

cemaatin faydnlı ve lezayUdUne 
•ıiımete kabiliyetli aznları dıJ yap· 
mak olur. 

Hcy~ti mecmuaları itibarile, terd 
lerin fikıi ha.kundan verimleri mu· 
ayyen bir insan malzemesinin ırk 

meziyetlerinin neticesi olduğ\i :i-:m, 
her ferdin terbiyeıııi en evvel fizik 

snlhUnün idame ve inkisafmdan i
bnrnt olmak icab eder. Çünlü f!n 

ok ahvalde, eelim ve enerjik bir 
rıüf ekkire ancak selim ve .kuvvetli 
bir bedende bulunur. Dahtlerln ba· 
?an az glirbUz, hatta hnetalıkh bir 

hUnyeye malik olmalnn lleyliyctl 
l u prenalpi ihlal etmez. Onlnr is • 
lı~nndırlar ki her şeyde olduğu gi
rJ burada da kaidey! teyld eder . 

ı .. r. Fakat bir kavim ekseriyet iti· 
oarilc tW.k bakımdan mUtereddi 
insanlardan terekkUb edeme, ger

çekten bUyUk bir mUfekklrenin bu 
bataklık içinden zuhur etmesi aon 

derecede nadirdir. Herhalde onun 
nUfuz ve tesiri hiçbir zaman bUyUlt 
bir muvaffakiyetc nail olmıyacak
tır. 

Ya bu mtitereddJlcr güruhu onu 
enln.mnktan ti.ciz kalacaklardır ya· 
l•ud irRde kuvvetlerinin z:ıyıflam&-
.sı yUzUnden o kartalın uçuelan es· 
nasında arkasmdnn yUrUyemiye . 
celdercllr 



Sayfa: 8 YEN( SA.B.t.B 

F ransada idam edilen KEL ALİ4=0 i~ 

En Güzel Alman casusu LTAN AZ ,. ,., 

Sevgi No• 00 YAZAN, 11. '"'"'; KAıı,ıı·t' 
Yazan : Abdullah Ihsan Şensoy Rooı aenelerdenberi Almanyanın Bir gün, Çopur yine güreşe gidi - Çopurun ayakları !ri olmakla~ 

Ne minyon şeydi yanı.bbiın ... Ma- l yüzünde gösteren bir haleti ruhiye h b • •h b d yoı'Ciu. Selanikte kurulan bUyük pa- raber kemikli ve adcı.leli idi. MeY( 
sasmm başında, sağ elini alnına da-liçindeydi. Arkadaşları: escı ına ıstı arat yapıyor u nayırda mlisabakaJar vardı. yerinde güreşirken, peşrev yapı\~\~cıt: 
y~~ıp, ~o~ya~ar ~i.z:'rinde düşüm.işti, 1 _ MeJahat, sende bugün fevkalade . .. • ---- Güllü, oğlunu uğurlarken itiyad ! ayağtna küçük bir taş il:~ıe katiblerının ışlerını kontrol ederken bir hal var. , Parıs ~ ' (Hususı) - Casusluk su- ı saya şiddetle hücum eden El& ismin- edindiği nasihatini tekrarlıyordu: 1 m\ş olsa. derhal ayak b?.şp::ı.rmııgı • 
çıtır pıtır konuşu.şiarı, bir kalemden , Dedikleri vakit ~ebebini açık kallr çile ölüme mahküm edilen Alsaslı de bir gazete neşretmişti. - Oğlum! Sakın Aliço ile tutayım yanuıdaki parmağın arasına. ı:;ık•ştı . 
bir kaleme iş takibi için, zıplamak l liliğinin lf'.sirile ol.a•.z.k saklıyama • l Kari Roos Nan ey şehrinde 7 şubat Bundan on sene evvel, casusluk deme!. j rır ve bir sapan ta,şı gibi uzaklara 

3 

istiycn bir çocuk neE;esile, seke seke mıştı : ' sabahı, askeri garnizonun endaht sa- yü.zi\nden yakalanacağını anlıyarak Çopur, anasına. mukabele etmişti: tardı. t • 
gidiş gelişleri bu genç kız üzerinde 1 - Kardeşim, mektebi bitirdi. Bu- hasında kurşuna dizilmiştir. Almanyaya kaçmış ve gıyaben, Col- - Artık yetişlı· a.na be! .. Ne va -J Çopurun, meydan yerinde taŞ ~- ıe 
bütün sempatileri toplamıya kafi ge- gün kw-a çekecekler .. diye cevab ver- Ceza evinden, mahkfuniyet kara- mar jürisi tarafından on sene küreğe kit tutacağım bu herifle ben be!. ması meşhurdu. Seyircil~r üzerletl~i· 
liyordu. di .. ve ilave etti: rının infaz edileceği yere kadar giden mabküm edilmişti. I - Oğlum: belki ölünceye kadar tu gelmemek için oldukları yerlerde t'eo 

Kalb kazanmak suretile çalıştır - - Acaba nereye çıkacak? .. Bana yol imtidadında mühim tedbirler a - Bilahare Slra~bourga gelmiş ve ta.nuyacaksın~. lirlerdi. , 
.nasını bilen mütevazı hareketleri 1 telefonla neticeyi bildirmesini söyle- lınmıştı. cezası affedilmişti. -· Ne demek; baş olmak için onun Gilllü, oğlunun deli divauE'si bir 

311 

ıı 
vardı. 

1 
m~tim amma ... fakat ah .. çocuklar, Karı Roos anası babası Alman o- 1 Fakat Karı Roos tekrar rahat dur- ölümünü mü bekliyeceğim? idi. Hernedense, diğer çocuklanndll 

Tam ortadan ayrılmış, iki ta.rafa ondan ayrılmak bana o kadar güç ge- lan ve Stnısbourgda ya.şıyan büyük man~ış, ~!manyaya giderek nazi di- 1 - Böyle. .. . . . dah~. ~~y~de on~ se;ıyo_rdu. tta 
içinin arzuları kadar temiz bir istek- lecek ki ... Bilmem nedense üzülUyo - bir Fransız düşmanı idi. 1918 den rektıflerı almıştı. Bununla beraber - Ne yapabilir bu ıhtıyar dersın? Gullunun, bır oglu ıki kızı dil 
le taranmış, siyah bir kordela ile bağ rum ... Arkadaçları ona: sonra, AJsa.s - Lorende Almancılık Strasbourgda, elonomisl namite ma- - öyle deme; onunuz gelseniz bir vardı. Fakat bunlar çelimsiY., sısltt. 
lı olan kesik saçları, fırtınawm son- - Niçin? diye sormadılar. fikrini tamim ile uğraşmış ve Fri- ruf olan belediye reisi Hueberin mua.- araya; meydandan çıkaramazsınız o· insanlardı. .. . 
ra sükut bulan denizin hafif kıruıık- 1 Belki kardeşine olan sevgisi bu bourg üniversitesinde felsefe doktoru vini olmuştu~. nu ?. ?illlü, Kır_kPmard.a. A_li?oyu .g~~ 
lığını taş.ıyoı·du. ı "niçin?,, üzerine onu ağlatabilirdi. olıırak çıkan bu adam, küçük Alsas- Harbden bır kaç ay evvel şubata- - Ben kendime güveniyorum, e - müştü. O yıne eskısı gıbı de~c0 ... 

Gözleri yeşile çalan bir rengi anclı- ı Çiıı \ti t-;C'vımii şd bu kadar hassas Warı Al.manyaya çekmek ıçin husu- yında tevkifine kadar bu ha valide ğer Selauiğe gefu'Se tutacağtm~ de - bir adamdı. Oğlu, daha onunla d\lıı. 
rıyordu; a:ı~a ö~le bu:. yeşil ~j ~~~ıfür ~uh~ da "malikti. si bir mekteb açmıştı. Hatta Fransız esaslı .ol~rak casusluk işlerile i~tigal mi~ti. .. .. .. yada başa çık~clı. _ . 111 
na koyu kırpıklerın golgelenctirdigı tın gun sonra... 1 iciaresi, onu, Sarre madenlerindeki eylemıştı. - Zavallı Gülluyu, oğlunun bu son Fakat; Çopur gureşecegiın dıye t. 
bir manayı da. ilave etmek 18.zımd.ı. 1 !ş güç arasında arkadaşlarının t~risata müfettiş bile tayin etmiş- Diğer tarafdan reisicümbur tarafın sözleri deli divane etmişti. ÇlinkU; turmuştu. Nihayet; Güllü, oğlu 116 

Küçük bir buıun.. biraz dolgunca sormaya unuttuklan kura haberini tı. 1926 da Kari Roos \'azifesini bı - aan affa mazhar olan Lolesteinin ce- Güllü, Aliço ne demektir biliyordu. başa çıkamadı. J 

" lornuzı dud~klar·, kemiksiz küçük bir ı Melahat ken<i~si v~rdi:. 1 rakarak, ~kon.~mist bir_ pa:ti (Lan -1 za~ı _da müebbed küreğe tahvil edil - Bir tanecik oğlunu meydan okudu di- Çopurun babası da, oğlu sı:ı.nd~g~ 
çene, ılık hır bahar· havasının güzel- - Ne haktkatsızsinız çocuklar.. <les partku) vucude getırmış \'e Fran ı mıştır. . ye ezecekti ve bir daha da güreşemi- pehlivanını mutlak Aliço ile güreşti( 
!iğini ve peınbeliğini hatırlatan kırı- dedi. Sormadınız bile .. kardeşim Sam • • •+-.... yocekti. mek istiyordu. 

şıksız yüzünün ziynetini teşkil edi- suna gidiyor .. kurası oraya Çlkmış... Bursa Beledı"ye ı Amerı"kadakı" vatan- Güllü, oğluna yalvardı: 1 Na81l güreştinnesin? Diri diitl • 
~yorlardi. . . Bu h~be~ o~dan ziyade arkadaşla- - Çopur, ananı seviyorsan Aliço yada koskoca bir pehlivana nıajjlctl· 

Boyu çı>k ~~ı ~ bu· dola~ıın bır do- rını se~ındırd~. . . M 1. • • • • d 1 d ile güreşme!. ı Hem de kendi benhğinden dlinya.Y' 
laba koymak ıçın kaldırdıgı dosyalar - Zıyafet ısterız, dıye haykırış- ac ısın·ın ıçtımaı aş arın yar ımı . . . . . gelmiş zannettiği bir mevcudiyet .. 
a .. rasmda .... k_aybolut·du; birer güvercin tilar. _ - Sana, hakkımı helal etmem!. Çopur, Aliçoya ka...,ı koyar ve be

1
' 

k kli · M 1-h Bursa, (Hususi) - Belediye Amerika, (Mişiganda. bulwıan hu- •--ı 
ur e g .. m .. ı ta.ş.ıy.an bacaklar. ı .adctil e a at anlatıyo_ rdu_ : . . . . . ki •.•enerse fuzuıt olan "İngene babll~ 

O k d 
meclisi dün öğleden sonra belediye SW:li muhabirimızdeu) -- Detroit • " dr 

onun yurumesını ~aşırtmak ıçın ya- - a ar sevındım ki. .. Dünya- - lnkisar ederim sonra saua!. iftihar edecektı. Nüfu~ tezkel'esiıt ~ 
ratılmışlardı lar benim sanki... Kardeşim "Ok ta _ reisi Neşet Kiperin riyaseti altında Türk Kızılay ve Çocuk Esirgeme ku- ·rı 

, · " loplanmışt11:". R·•porlar okunmu<> vo J 13 11/1/1910 l ·ı ı · d · · · · · oğlu diye mukavyetti ya! .. Bu, ki 
Hafif .kayan. gözbebekierile bakar- lihli çocuktur vesselam ... Şimdi on ... .., rum an ve arııl erın e - Sırası geldiği zaman yine ana idi. · 

ken gönülleri fetheden bir kuvvet ve beş gün daha burada kalacak.. aicl olduğu encümenlere ha\·ale edil- müşterek bil' ıçtiına akledcrek Er- diyeceğini unutma.!. 
kudretin esiri ederdi. Ve birdenbire yüzü düşünceli bir miştir. zincan felılketzedelenne yardım mak Fakat: Güllü ıztırab çekiyonW· 

hal aldı: Bilahare mezbaha baytarı müte- sadile iane toplamışlır. Tahmınen 450 · · · · · Hatt..a: kocasına: 
O kırllll7.ı dudaklar arasından ınce Nihayet, Çopur anamnın sızlanma-

- Gidecegwi yer gu··zel... Fakat nasıl hassıs Mehroed Ali et meselesi hak· kişiden müteşekkil a7.adan toplanan - Ba.ka herif!. Olmaz! .. 
bir zevkle sıroJanmış bir sıra sedef k d 

1
. t ··zı . .. 1 . t. . .kd -ooo d 1 ki sına dayanamadı. Ona. gider ayak soz _ og-lum deail mı·, ne karısı.yor n· · · d" 

1 
. ayrılacağım bilemiyorum. ın a mec ıs e şu so erı soye mış ır. ıane mı arı :J o ara ya· aşmış- b' • 

ıssını veren ış erıni göstere göstere Art k h .. k d . . . b' - Bazı mahallerden mesela Ban- tır. Vatan hasretile kıvranan bu vet rli: sıın ? .. 
c kadar tatlı bir konus.uşu ve geJ"'n ı er gun ar cşı ıçın ır şey Pekı güre...:mem anne

1 
bl.I "' ı d ı- 1 .~ dırma, Tekirdab<Tı, Çanakkale, Yalova Türk kütlesinin ara.Ennda azam\ "ar- - ' '"' ·· D ct· -· G"ll .. k ın ış sahiblerini, o kadar sıcak bır· ilti- a ıyor u. gne ip ıge vanncıya ka - J c· ı · K ı e ıgı zaman, u u, ocasın 

d İst b 1 k 
·ı · t k d 'l d b · ı k . b 1 .e zaman, gıt zaman, ırKpınar .. 1 . ül k 

f k 1 
dar tedarik etmisti. Kardeşı'nı·n ba- an an u a esı mış e se\' ·e ı - ımı yapa ı me ıçm orca gıren er .. . k ld K k soz erıne g ere ·: 

atla arşı ayı~ı vardı ki insanın on- . k a· C b"l gurı.!şı uru u . ır pıııat· pan&.yır a- U1 k . Ç n g:ı· ..:ıA b" b b" vulunu kız ''ehizi !?"ibi süslemisti. me te ır. anlı hayvanların nakli ı e var. ıld Tü" k. b 1 1 1 k .. 1 . - an ara ~ıngene, opuru w-ı. ır akra a, ır kardeş yakınlığını -. ~ . k h 1 h lb k. k .1 . . ç ı. r ıye aşpe ı ıvan ı gure~ erı 

bulm 
. k. Uzun sürmesi beklenen gu··nıer en ço pa a ıya, a u ı esı mış etın lşittiğime göre Türk doı-ıtu Yunan na benzer yeri var mı? 

amasına un an yoktu. Arkadaş kl. d ı.. 1 1 olcı.caku. ) l l çabuk geçen günierimizdir. On be~ na ı aua. ucuza ma o uyor. ve Makedonyalılar da aynı muksatfüt (Dlwanıı vıtr 
an onu e üstünde tutarlardı. gün ne çabuk baeçmis.ti? Bir tondan 40 kuruş kadar bir pa- aralarında para topluyorlarmış. Fakat, Çopur da bu güre~ler·e jyi ........ ••••••••-•••••••• ............. ••'' 

Çok kere, mütereddid hareketleri al B. h · · bır ~uretlc hazıdunmıştı. Butün mak-
Melahat iş hauatınd." ı"lk defa daı· - ra ınıyor. ıııa.ena_lcyh şe rı_mızde_n A ·ı lıl F'" l d :.örillürdU Fakat btı mu""tereddı·d ha J c• d İ b 1 k lm men .:a. a.nn ın an iyalıla.ra t:ıadı AJiro ile U'Üres. lutm<ıkt\. 

b . - reye gelmemiş, Samsuna gidecek olan e stan. u a . esı ış et se.~·kıne mil- ,. ,., 
Bursada iktıs.adi 

reketlerinde bile inı:;an o kadar cana kardeşini geçirmiye gilmi~ti. Galata saa~e edıl~ıesı etrafında muracaatla.r Yardımı (,.'c,pur, yüz yiı nıı okkalık, adalı bir hareketler 
yakın bir mana sezer<li ki onun hele- vak ld g d b 1 t b 1 d Sovyetlerin Fi.nlandıyaya vak1 ta- ''İl'l d<lıı. Boyu da babası gıbı uwn- , . ., dcld rıhtımı, bugün her günkünden kala- ı ~ o . u un ıuı u lUSUS a e. e ı- l d ,ı!,, rc:ıası"ıı "C gacJclar bır ~u··rcşçı· ı·dı·. Bursa, 11 (A.A.) - Şehrınuı . 
Canına kapılmamak ı·mka"nsızclı d f l k d kk aarruzları Amcri ta a büyu .. k bir in- u_ -:ı , .1 " t · balıktı. büvük ünifor"""alarıı1ı ...n mı· yenın e aza azancı nazarı 1 a- · ,., · k fl f' · f b ,.k 1 · d.. TicııtC 

Bir gündü ... Bit iş takibi için gelen "' "' 6•Y ş t l k k f' t· k b ı·· ·· · fial ve Sovyet düşmanlığı doğurmuş 'lam çağına gelmı!'; olan Çopur, her ıpe . a Ut a. 
11 

a arı ~ 1 rııt· genç sübaylar akrabaları ahb bl e a ınara. ey ıye ın a u unu rıca halde Kırkpınar ınevdarıında Türki - Odasında toplanarak kendl ara. a 
bir bayan - belki onu pek fazla hoş sevdikleri insanlar aras;ndan a m~~~ ederim .. demiştir. , ve üniversite talebelerı arasına ka- . d b" b. rk 1 trafııı 
ve sevimli bulduğu için olacak ki - I'' d \lk dar nüfuz etmış olan komünimü kö- yenin yirmi 8enelık başpehlivJ.nma a 

1.~· .. ır 1 
.. yap~a,: me\•zun c 

gülen bir se:;le: ~.uzlannı şıkırdatark, kılıçlrını sil - , .. a . ·an künden sarsmıştır. meydan okumak ıstiyordu. da goruşnrnfili..'rdır. 
_ Benim de sizin kadar bir kızlın myerek dolaşıyorlar. Bu fevkalade Bursa asfalt yolunun Aliço; kırk ı:;ekız elli , .. af'.ıııda oldu- Bu toph1ntı.da Bursar·· ~eb.u!;ıt Nc."h,: 

.. .. k u· k h ... J d 1 Finlandiyaya çok genış mikyasta .J ·~ - V·' var, demişti.. gunun ıyme ı ·a ramanları olduk- agaçıan ırı ması !hı halde sapasağlam yırmı ya::;;ındı. zat Ayaşla Tıcaret \ ekalctı rapor . 
- Kızınız evli mi? lan~ı ihsas etmek istiyorlardı. Bursa. (Hususi) - Mudanya as- mali yardım yapılmaktadır. Bu mak bir genç gibi di.pdırı ~e çalak idi. lerindcn Sabri Pozan lktısı:ıd mıidÜ' ı'. 

Bır kenarda Melahat k d · f l ı - l sadla kurulan teşkilatın başı olan sa- E h · · d k' b··t·· f brıl«1 

- Yo .. henüz on ~ yaşında ... Si- - . • ve ar eı:ıı... at yo unun agaç andırılması için Güllü, ıhtiyarlamıstı. Sıskalaşan nver ve şe rımız e ·ı u un a 
ıiıı kadar.. Başbaşa ıdıler .. Onlr.'"ın yanında iki vilayet ziraat müdiirlüğüne bağlı fi- bık Cümhıırreısı Hooveı bir mcmlc- ve bııruşan yüztinün listtinde kızlık törler hazır bulunmuşlarclıı. Toplllll' 

Halbuki uüksek t h ·ı· · b"t' ı· kadın ile bir erkek vardı. herhalde danlık ile ziraat mektebi fidanlığın - ket turuna çıknu.ştır. Amerikan mat- ve güzeUık varlı~nın eski hatırasını tıyı lktısad müdürü a'•mı.,tır. Miı··· · 
, .J a sı mı 1 ıre ı k b l . eli ~ ., .,. 

tam üç sene oluyordu. Bu vazifeyi a ra a an 1 · dan "3000,, kadar mcyvalı ve meyva- buatı Hoover'e bu mesaısındc azami l<ı!-il) dil çakır gözlerinden başka bir dür Koza ve ipekli fiyatlarının ııllı!':· 
kendisine daha uygun bulmu~tu: şüp Melahat hafif nen:ılcnen gözlerinin sız ağac ayırtılm1ştır. Bugünlerde yardımı göstermektedir. mevı·udiyet kalmamı!';tı tekar olmaması sebebiie müşki.ilatlil 
hesiz ki şefliğini yaptığı bu kalemde- bütün iç alıcı sabit ba~ ışlarile son ziraat fen memurları bu işe nezaret K C-t>ıu.~iz Güllü, her Kırkpınaı güreşinde A karşılandığını vesikalarla izah ettik• 
ki muvaffakiyetinin sırrı da buradan defa, kardeşini doya r:-.ya görmek edecek ve fidanlar evvelce hazırlan- liçoyu uzaktan seyrederdi. Eskisi gi· ten sonra milli koruma kanununa. ııY· 
doğuyordu, istiyerek işe başladığı iGin susmuş ona bakn·o .. du. Konuş· mış olan çukurlara dikilmiye başla- BayburUa yeni bı biribirlerinin yanlarına gitmezler- gun bir birlik yapmak imkfınlaı ıııt 
için muvaffakiyetinin derecesi arka- muyorlardı ... Seven gönüller konuş - nacaktır. di. Aliço: hatıralarını unutup gitmiş- arayıp tedkik etmenin faydatarııtl 
daşlanmn çok üstünde idi. madan anlaşabilirler... zelzeleler ti. anlatmı~tır. 

Melahat evine çok bag-lı bir kızdı. Vapur son düdüğünü de çaldı. da. rıhtımda idiler. Melahat buradan Bayburt, 11 (A.A.) - Bu sabah Hatta; ortada dolasan b .. · k 9 y ht d • ve uyu Müteakiben söz alan hatibler csı.ı 
Biricik sevğisini ve kalbini subay avaş yavaş rı ım an ayrılıyordu. bir türlü ayrılmak istemiyordu. saat 3.57 geçe ve 4 de şiddetli ve 4.40 b~~ naı:1 almış olan Ç~purun: Güllü -

1 hakkında bazı hususlara dair aydıfl' 
~ıkacak kardeşine vermişti. Binler~ z:ıendil rıhtımdan vapura Demindenberi yanlarında duran, da hafif üç zelzele olmuştur. Dokuz nun oglu, kendı veledı oldugunu da 1 lıl 1 d. 1 . 1 t.. bıl 

Ka d 
. . b"'t" . uçmak ıstıyen. fakat ayrılık denen ilk görüşte Melahata derin bir sem- .. d.. . k b"l . d a ma arını ın emış er, rapor or r eşmın u un nesesı onun ne- . . .. ~ gun ur aynı saatte vu u bulan gü- ı mıyor u. . . 

• es
. bu .. t.. .. ü tül· . ·ked 

1 
. şıddetlı ruzgarın tesirine mağlub ol- pati ile babıYlanan bir genç subayın Ali Ço .. . be" . sorgulara cevablar vernuştır. ı, un uz n erı, er erı, o- . rültülü zelzeleler balkı korkuya sev- ço · purun gureşını genıyot .. . . 1 ,ğc 

ıı.un üzüntüleri, kederleri idi. muş kelebekler gıbi ç1rpınıyor, göz nişanlısı Melahata yakla.ştı. ketmektedir. Merkezae eski Gatlaklar du. Hatta: ikide birde yamndaki peh- - . Bunwı uzerıne k~rulacak ~~r re 
. .. . .. . ya.şları, yolculara çabuk gelmeleri - Siz de mi nişanlı idiniz, dedi. livanlara şo··yıe söyltivordu: e.ı.d ana hatları tesl:nt etmek u.ze • 

. ~:'1:~ .~U: gonll! arzusil~ ~Uşle- ı için arkadan dökülen su ibi akı - Ç genişlemiştir. Yeni hasar yoktur. . .J ı rını ışıttıgınız vakit kardeşının de o yordu. g ok mu seviyoı·dunuz? - Bre, bu çıngeneden korkunuz!. ı bir komisyonun teşkiline karar verı. 
,,... • . . . . + .. .,, d • Melahat cevab verecek halde de- Amasyada Yardun Faaliyeti Pehlivanlar da, Çopuru, Aliçoya miştir. Komisyon sanayi "birliği at.J 

eun ıçm aynı sevıncı "°"'11 ıgına ta. • Mellhat b'tk· b" h ld 'di k -
mamen em l bil

. d' . ı m ır a e ı ; ar- gildi. Akrabası bir kadın onun yeri- Amasya 11 (A.A.) - Diln viUi.ye- benzetirlerdi. p ıkat,· gelmiş, geçmiş !arı tarafından teşkil edilecektir. 
n ° a. ır ınLZ... d .. Qini, biricik sevgı'ii kard"""' ... ı' bır· t •.., • "Y ~· ne cevab verdi: timiz merkezindeki felaketzedelere olan bu y1rmı bcs senelik hadisenin Bursadaki nieyva ve sebzeciler ~ c 

daha ne vakit görebilecekti kim bilir? - Çok sevişiyorlardı, fakat nişan- yeniden 1616 kilo un, 647 kilo kuru içyüztinü bilmezlerdi. kendi aralarında bir birlik ynpnı:ı!'!ıı 
Son gündti ... 
Melihat, hareketlerinde anlaşılmı

ya.n bir sıkıntının bütün mimiklerini 

- Azizim, dedim. Nasıl oluyor da 
hadiseleri bu kadar ince teferruatına 
kadar hafızanda saklıyabiliyorsun. 

İhtiyar adam elindeki sicime bir 
düğüm vurdu. 

- Sen ne zannediyorsun, dedi. Ha 
yatım hep bu esrar çözme işlerile geç
ti. Ne bileyim ben ... Benim de mera -
kım bu ... Herkeste bir illet vardır 

ya ... Kimi pul toplar, kimi kumar oy
nar, kimi karısını sever. Bende bun
ların hiçbiri yok. Bir yerde bir ka
rışık vak'a olmaz mı? Adet& deli o
lurum. Onu inceler, gece gündUz biz
Eat tahkikat yapar, seyahat eder, uy
kularımı kaçırır .. eninde sonunda mu
ammayı halleder, ve ondan sonra hu
ıı:ur ve rahat duyarım. Sen ne diyor
ı>un ? ... 

- Enteresan bir merak ..• 

- Pek zevkli .. 
Benim biram onun şarabı bit.ıni§ti. 

Ga.rsonl.! çağırdım. İçkilerimizi taze.. 
) 

çok ağlıyordu. lıst değil, karde~ydi. sebze, 20 kilo zeytin, 118 kilo şeker, Hakikaten ; Çopur, elli, ayaklı bir karar vermişlerdir. Bu maksadla pJ.' 
Vapur çoktan uzaklaşmıştı. Bence en güzel sevgi kardeş sev- 102 kilo yağ, 54 kilo sabun tevzi adamdı. Kocaman ayakları, ve yine 1

1 
zartesi günil Ticaret Odasında bfö'iil' 

Mela.hat ve akrabaları el'an ora gisidir ed'lm. t· - . ı ış ır. ıt kocaman elleri vardı . bir toplantı yapılacaktır. 

lettim. İhtiyar adam masasından 
kalktı, bardağını yine masa.ya koydu 
ve uzaktan konuşmaktan vazgeçerek 
yanıma geldi .. 

- Bak mon.şer, dedi. Şu. ham.ma
lın sözlerini dinle. Gerçi onda da faz
la bir şey yok amma ... Ehemmiyeti 
sonradan anlaşılacak .. 

. ~ . 
Tefrika No: 8 

tek arabaya yükle ayrı ayrı vasıta- Ben biraz arabacı ile yarenlik et -
larla gitmek istemem, dikkat et .. de- tim. Havanın rutubetinden, sisin ka-

Hammal hemen aynen şu sözleri di.... hnlığından bahsettik ... O sırada sout-
söyledi: Ben bavulları orada. tuttuğum bir hampton treninin geldiği haber veril-

- On kanunuevvelin akşamında, arabaya naklederken bir ufak el çan- di. 1ş bulmak, yük aramak için ara-
saat altıya doğru Tilburig'den gelen tasını bana vermedi. bacıyı terkettim ve oradan ayrıldım. 
tren dehşetli eis yüzünden teehhura - Bu bende kalsın, dedi. Hakim, bu arada ahmmaldan bazı 
uğradı. Biz eşyaları araba.ya. a.tlp da on- sualler sordu. Ve gelen yabancının bi-

Ben peronda yük verecek müşteri lan da. iyice bağladıktan sonra ecne- rincl mevki ziyaret salonuna takriben 
arıyordum. Derken birinci mevkiin bi, hattt Rus olduğuna kılığından saat· kaça doğru gittiğini öğrenmek 
pencerelerinden birisinden çağırıldım. hükmettiğiın adam hakkımı verdi ... istedi. Hammal.. vaktini bilen bir a-
Bu adam klirklere bürünmüş, kafasın Arabacıya: damdı. 

da astragan kalpak taşıyan birisiydi. - Sen ben gelinciye kadar bura- - Tam 18.15 diye ka.t'i bir <ıevab 
Bir ~~.bagajı, bavulu vardı. Ve dan aynlma, diye tenbih etti. Ve birin verdi. 
hepsınm ü~rinde P. işareti mevcud- el mevki bekleme salonuna doğru yn. O sırada benim gözlerim yine suç
du. Beni çağırdı: ttlmeğe başladı. Elindeki çanı.yı da lunun avukatı Arthure kaydı. O yine 

- eu valizlerimi al .. hepsini bir bırakmamıştı. -ldn oturuyor. Aklından sahidi is -

ticvab etmeyi geçirmiyordu. Bu şe- kat yine uyukluyordu. Bcnım dıı":ı. 
hadet de böyle geçti. ile alakam, hadiseyi merakla dinle ' 

Bu sefer içeriye arabacı girdi. mekten ibaret olmasına l'uğmen. ~-
Onun sözleı·i hammalm sözlerini hammül edemiyor, bu soğukkaıılı_Iı~ 

teyid etti... Filhakika hadise aynen fena halde kızıyordum. Bu ne bıçı , 
hammalın dediği gibi olmuş. kürkle- avukattı. Bu ne biçim müdnfaa idı · 
re bürünmüş bir adanı eşyalarını bu- Suçlu Pol de ayni şekilde soğı1~ • 

kanlılıg·ını muhafaza ediuordu. BU sc
nun arabasına doldurmuş ve bekle J ş 
diyerek gitmiş, arabacı bir müddet, ~erünkdafal ~ını kollarının arasına ~::~'. 
hammal ile konuşmııı:• bilahare 0 o- on e cı masa.nm üzerine aba. ......,_ d Is . d"'glifl' 
radan ayrılmış... Fakat eşyanın sa- n~ e e uyuya~tı. Bıraz U.· ~ı~ 
hibi bir türlü gelmek bilmemiş .. Saat dükt~n sonra, s~ırlenrnekte bnlt·1311 

yedi olmuş, sekiz olmuş, sekiz buçuk ?I~u~~ kanaati bende uyandı. eı1' 
. . . ışın ıçmde muhakkak bir dala'/ 

olmuş, rutubetlı havada müşterı bek- 1 1 ·w 
l 

ı..- • oma ı ı . 
emek araU<.Lcınm da canına degmtş, S 1. T , ...... ı · . ıra po ıs memw-u omas a o.,.. 

sonra bakmış kı, hayvanlar da nezle . t· B ...ın di- 1 . . sö 1 ..;,,j te• 
ı~ akl B il "B l mış ı. u un. ger erının z eı .... oıı 

oı.uc ar. avu arı u unmuş eşya,, .. ,.d d ah. tt if d d' 
l 

- . d k . • J ı e er m ıye e a e ver 1. .lj• 
memur uguna teslim e ere gıtmege k~ 1 gilnti v·ı benzeu . . anunuevvc , ı yama 
karar vermış. Katil tam o sırada yani - · · t ·r ed k l ttı- b"r aıı.lt • 

b 
gını arı ere an a gı ı ?<"' dl.l 

saat 8.40 da meşhur ya ancı gelmie. ı b' · · k" b kl lonıııı 
A
. b . . d _ sn, ırıncı mev ı e eme sa a 

ra aya b~ş, ve ogruca: dol~tığını ve Tilburg'dan gelen tr 
- Ritz oteline çek, demiş. nl beklediğini söyledi. 
Bu şehadet de bitti ... Me§hur avu- (De\'amı ,,ar) 



YENi SABAH 
, 
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Belediye Berberler cemiyetinin Çocuk tiyatrosu için. 
l<oopı..raffinin toplantısı Artist seçiliyor 
Vaziyeti :&rberler Cemiyeti Umumi Heyeti Ankara, 11 (A.A.) - Haber aldı· 

1 
dün Birleşik Esnaf Cemiyetleri mer- ğımıza göre: Çocuk Tiyatrosu Komi· 

y t~tanbul belediyesi kooperatifi he- B • t v • kezinde toplanmış, 939 idare heyeti tesi azasından seçilen Nurullah Ataç, 
; ı Uirı.umiyesi 939 senesinde toplan- ş 1 ş e a 1 faaliyet raporu okunduktan sonra bu profesör F. Elcvia, Sabahaddin Eyüp-et:· v~ 938 senesi hesabatını tedkik sene müddeti biten ve iki senedir ka-

1 

oğlu, Bedreddin Tuncel, Münir Hayri 
dan~;~· Kooperatif azalan tarafın - palı bulunan berber kursunun faaliye- Egeli, Ahmed Muhib'ten mürekkcb 
b 1 ıraz ve gürültülerle karşılanan " tine devam edip etmemesi hakkınd:ı heyet Mümtaz Faik Fenik'in riyasc -l': :oplantıda heyeti idare intihabı e r a re a 1 karar verilmek üzere müzakereye tinde ve mütehassıs l{arl Ebertin iş-
bi; lınanuş, kooperatif besabatında başlanmıştır. Bu arada, berber kursu tirakile Çocuk Esirgeme Kurumunda 
tı ~~k dedikodulara se~~ ol~ ba- müdürü İhsanla cemiyet ikinci reisi toplanmıştır. 
hey ?'anlık noktalar gurillmu§ ve [Baş tarafı 5 inci sayfamızda] Adil arasında bir münakaşa başgös - Bu komite lıazırlanmaktn olan ço· 

llın e~ Uirı.~iy~ o gün 938 hesabab·,jı aldı fakat ikinci devrede Hilalli- Lig maçlarında birinci küme takımlarının vaziyeti termiş, Ticaret Odası Esnaf şubesi,cuk tiyatrosu bdrostında çalışmak 
tedk·k1: .~uf ettış heyeti . ta.rafm~an ı ler açıldılar. Bir aralık akın üstüne müdürü l{fı.zım Yorulmaz, ruzname 1 isti yen gençler arasında seçme yap -
ilin ~u llli ıste~~. Heyeti u~u~ıye- akın yapan Hilal bir korner k~- Oyun G. B. M. A. Y. Puvan haricine çıkıldı~ı~ı ihtar ederek mü-1 ~ı~tır. Bu gençler tiyatronu~ ilk d~-
beıecu Yold~. ver?ıgı ~arar ne.ticesınde dı. Orhanın çektiği kornerde top kını Beşiktaş 14 12 ı 1 52 13 39 nakaşayı kesmıştır. lımı kadrosunu teı::kil edecek Ye bır 
koo~ rnurakıblerınden bır heyet seye çarpmadan Süleymaniye kalesi· G. S. 14 10 ı 3 60 8 35 Bundan sonra. faaliyete devamına taraftan temsillere iştirak ederken 
lanı1 tı tifin hesabatını tedkika baş ne girdi. Bundan sonra Süleymaniyeyi F. B. 13 10 1 2 46 11 34 knrar verilen kursu idare etmek ve diğer taraftan da mütehassısların var 
tnan~a · ~u tedkik~~n k~~ bir za - az açıldıysa da pek tesir!i ~kınlar Vefa H 9 1 4 37 23 33 kararlar vermek üzere İsmail Hakkı dımile mesleklerinin hususiyetlerlne 
rıurk nıhayetıcndırılecegı zannolu • yapamadı. Bir taraftan Hilallıler be- Beykoz 13 7 2 4 30 18 29 Sun, Veli Asım. Şiikrü Şaşmaz, Mus· göre yetiştirilecektir. 
tışık~ 938 evrakında görülen ka - raberliği temin etmek için çalışırlar· lst. s. 13 7 6 34 29 27 tafa Galib, Mahmud, Hüseyin ve Vili- l{endilcrinc aylık ücret Yerilecek • 
tıkç ık ve mUbhemiyct teftişi uzat- ken Sülcymaniyelilcr de avantajı bı- Altıntuğ 14 3 2 9 23 46 22 den mürekkeb bir heyet seçilmiştir. tir. Dün bunların ancak bir kısmı im-
t'\'r-a~ Uzatmış~ır. 938 sen~~ine. aid bu I rakmamak için biraz müdafaay çe- Süleymaniye H 3 ı 10 19 43 21 Bu heyetten sonra, müddeti biten tihan edilebilmiştir. Müracaatlar da 
lillrrn~n .. tedkık. ve te~~şı b~1:. s~ne kildiler. Oyun da bu şekilde bitti. Topkapı 12 ı 11 12 57 14 idare heyeti asli nzahklarına Adem tevali etmekte olduğundan ve Anka· 
.. 0.. §tur. Nıhayet ogrendıgımıze l Hilal takımı yirnıinci dakikada Hılal 13 ı 12 7 69 11 Gök. Mustafa Turan ve Şükrü, yedek radan başka yerlerden de müracaat 
'° ·e terr · ~ batın _ış kadrosu 938 senesı hesa- bir oyuncusu sakatlanarak on kişi azalıklara da İbrahim Safa, Ahmed edeceklere fırsat ve imkan verilmek 
lıap a aıd raporları hazırlamıştır. biraz sonra da kalecinin hakem tara- ncrbahçe ve Galatasarayın ona biraz Gücünün en kıymetli oyuncularından Kurddaş ve :Mahmud seçilmiş ve top- i.izere ayni jüri gelecek hafta da top-
Ciü·Orların muhteviyatı şimdilik çok fından sahadan çıkarılmasile 9 kişi daha yetişmesini intac etmiştir. . mahrum olarak sahaya çıkmış olma- lantıya nihayet verilmiştir. lanncaktır. Çocuk tiyatrosunda çalıŞ· 
bıJt ık tutulmaktadır. Raporlarda sa - kalarak oynadı. Hakem Ahmed Adem oyunu iyi sı oyunun yehecanını kısmen azaltmı:ı ·•· mak istiyenler fotoğraf ve tahsilleri-
~ 00Peratif idaresinin birçok yol- ı "k o ,, f o . . . bulunuyordu. Bidayette, İ\.'İ bir seyı"r Eski Amerika cumhur- ni bildiren bir taleb mektubu ile An· 
h Ukları t b"t d'l . f R 1 1 llcsı ·taş - • e a ıdare etmıştır. 
~~kında b~s i;le;leı :ı~~:~ar a!~~:i~ Oyunu ı:akem Ahmed Adem idare. Beşiktaş - ıUchmcd Ali, Naci, lb- takib eden foyun, ~~hem hSek~etınd· lü- reisi~in bir teşebbüsü kar;:a ~ocu; S~rayı~da Ço~u~ Tik-

ltar bı't· zat· etti. Havanın muhalefetine rao-b-men . .. . R"f F . zumundan azla musama a ar av - Nev'-'ork 11 (AA ) - Eski reisi· ya su omı esme m racan e me . 
rahım, lluseyuı, ı at I cy::ı, . . .J • • • t r 1 A . b .. 1 . d l 

h 
··- Mart .. t"das d t l k ı bu maç diğer stadlardaki gibi tatil 1/ayati, llakkı, Cihad, Şeref, ranmasıle n?rı:naldcn uz..ı~la~mış ve ciimhur Hoover, istila edilen Polonya1 cc kır ~r. )I~ca u guze hı.ş e çta dış • 

eyet· ıp ı ın a op anaca a·ı ed" F k t ··temad. snhaya asabı bır hava hfikım olmuştu ya vardım etmek ve açlııhn önu .. nt! mn uzere "uruma arzı ızme e en 
ı unıu . d k k 1 b e ı m ı. a a oyun mu ıyen Eşref 0 • ~l>OrJar h n;:ye_ e ~· unaca .. 0 aı:1.zl u futbolcülerin çamw·la mücadelesi ha- · Öyle ki, en ciddi tanınan Gençlerbir· geç~ek için İngiltere, Fransa, Polon- bir ~ok amatö~ler _de var~ı~. 

<lll~ısınaa ebr esı ırçok sur~rı. er tinde geçti. Vefa - Safa, Vahid, Garo, M1th- liği merkez muavini Hasan bile sa- ya ve Amerika hükumetleri arasında . Tıyatro komı~ı eser ıçın .?e bu 
llu İt"b ırakacaktır.,, demıştır. 1 Oyun başlar başlamaz Vefa seri vo teşenı, L<ltfi, Şiik·rü, Necib, hadan çıkarıl_mış ~ulunuyor~u. Bu ~u teşriki mesai edilmesmi ve İngiliz ab- ışlerle meş~l m~n~vverlere mura~~-

~tıe . ı arla kooperatifin 938 sene- tehlikeli akınlara başladı. BeRiktaş Hakkı, Sulhi, Hü.seyin, ltfeh- retle, maçın ılk bırkaç dakıkası mus luk:ı.sı geçilerek Alman topraklarına at etmek~~ır. Butun memleket m~. 
1~a~= ~:sab~tının ~dki~i i_çin top· müdafaasının seri ataklar karş:sında med. tcsna olmak şartile şuursuz bir çekiş yiyecek ve diğer maddelerin sevki im ncvverlennın bu sahada Çocuk F.eır· 
bır ha . Yeti umumıye ıçtımaının ine yapacağını şaşırmış bir vaziyette Volevbol maçları me halinde geçen oyun seyircileri,.~- kanının teminini istemiştır. geı:ne Kunım~na. müz~heret ~ccek • 
1Utınıa~~ heyecanlı olacağı zanno · oynaması Vefa forvedlerine birçok Yüksek mektebler arasındaki voley man zaman sinirlendirmekten ve gill B. Hoover'c göre. bu nakliyat gayri len kuvvetle Umıd edılmektcdir. 

l{ dır. fırsat verdi. Bununla beraber yeşil . ~l maçlarına B~yo_ğl~ Halkevinde dürmekten başka bir işe yaramamış- muharib milletlere ait olacak ve Po-
00PERAT1F1N ISLAHI beyaz hücum hattı topu ayakların- dun de devam edılmıştır. tır. Neticede de maç, golsüz olarak lonyada yapılacak tevziat bir Ameri-

1{ ZARURi GÖRÜLÜYOR dan çok geç çıkarıyor ve bu suretle Hukuk _ MiihendiJJ O· O beraberlikle bitmiştir. kan ve bit.-ıraf komite tarafından kon-
fınd 00Petatif idaresi son bir sene zar bütün bu fırsatlar heba oluyordu. 

15 
• 

6 
Sıra, günün beklenilen mühim ma- trol edilecektir. 

ç0lt ~rSki idareden devren aldığı bir Vefanın on beş dakika ~adar süren 1 15 _ 12 Mühendis galib "Necdet, çı olan Demirspor - MuhafızgücU kar 
~aı çları ödemek mecburiyetinde ataklarından sonra Beşıktaş yavaş K d . tb ah. F thi Halı'l Ali şılal;masına gelmişti. Ancak. Demir- J apon İmparatorluğunun 

General Weygand 
( Başt.arafı 1 incide ) 

General Weygandın son iki günlük 
ikameti İngiliz askeri makamatı ile 
müzakerelere tahsis olunmuştur. tnı~t h"k" · · I 1 - b l dı a rı, r ım, e ' ' " b ta M h f G"" •. l'b n600 .. .. ld" il U ~~t•- 'll ır. Kooperat"fi müşkül vazi- yavaş a ımıyetı e e a maga aşa . . spo•· u maç u a ız ucune ga ı .:.. uncu yı on m 

aıa_~ ltalınasının ye~a~e amili birçok Çok ~zel bir oy~n çıkarmakta ~l~n Ttb - Mımıar gelemiyecek olursa milli kümeye gire- Tokyo. 11 (A.A.) _ Japon impa- Fransız Generalinin Beyanatı 
taı l'a tediye kabiliyetlerinden çok Şerefın hazırladıgı akınlar Vefa ıçın 1~ - 10 mE>~'Y.ek tehlikesi karşısında kalacak-1 ratorluğunun kuruluşunun iki bin al- }{ahire, 11 (A.A.) - General Wey-
l';ı.tla ltreo,i 

1 
K çok tehlikeli oluyor fakat Bekir ile 15 . 12 Tıb galib "LO.tfi, Osman, tı. Bu itibarla Demirspor, bu günkü tı yüzüncü yıldönümü münascbctile gnn~ı.. Anadolu ajansının hususi. m~-

1\:b:t idares~çı ~ası olm~şlturf ~o:· Hakkının lakaydisi ve bilhassa yeri Sedad, Kasım, Mahmud. Salim. oyundan galib çıkmak için kabil olan imparator Japon milletine hitaben habınne beyanatta bulunarak, Türkı· 
'trt•' ~lirıe mı aza anknlın n ıak ~~ a b. -· olmadığı halde santrfor oynıyan Ci- Yiiksek Muallim _ Yii.ksek Orman her seyi yRpacaktı FA kat. diğer fa. neşı·cttiği bir beyannamede Japonya- yeye karşı olan şahsi muhahbetikıi i· 
n:.:ı.liet e aruz a mama ıçın ır hadın beceriksizliği Beşiktaşın bu F k"lt . raftan da Muhafız. ~on oyunlanndu nın bugiln karşı koymakta olduğu fad~ etmiş ve Tü:kiyenin_ g~ek ~n · 
·-'<{ııa1t vvel açtığı terzihnncyi ka - fırsatlardan istifade etmesine imkan a =u esı clduğu gibi bir oyun <;ıkaracak olur- müşkülatı iktiham etmesi \'e mille- nevı, gerek askerı kıymetının da.hitd~ 
oPel'at· ltıt:cbııriyctinde kalmıştır. Ko- vermıyordu. Bu beceriksizlikler teva· 15 . 4. sa Demlrspor için milli kl\meve gire- tin nüfuzunu arttırması için Japon ve hariçte kendini hissettirmekte ol. 
tıi taıı~: idaresi bir müddet faaliyeti- Ii ettikçe oyun mütevazin geçmeğe 4 - 15 Orman fakültes! galib. memek tehlikesi biraz daha kntfleşe - ırkıııa has olan meziyetleri göster - duğunu beyan eylemiştir. 
tı.ı \te kld ederek azasından borçlan- yüz tuttu ve devrenin sonlarına doğ- . 15 - 11 "Mehmed, Muammer: Ma- rektL İşte bu maç. bu bakımdan e • meye milleti davet eylemektedir. 
eııe tn °0Pcratif hisselerini tahsil j. ru Vefa forvedleri yine Beşiktaşı cıd, Muzaffer, Muvaffak, Necatı,, . hemmiyetli idi. ---- Rumanya ordusunu 

eşgu1 olacaktır. ıtazyik etmeı~e başladılar. !ki açığın Ticaret - lktıscui S!'lhaya çıkan takımlar karşılıklı Yuğo~lavyada komünizm • • 
Cl\Zoz FABR1KASININ gayet ~erbe~t top sürüşleri ve orta Ticaret hükmen galib. O~::trak dizildi_kleti vakit Muhafız Gü- Belgrad, 11 (A.A.) - Yugoslavya Kuvveti andırıyor 

~-- v AZİYETl muhacımlerıne fırsat hazırlamaları G<Jkı . _ Da . f ka cü şu kadro ıle ~ıralanmış bulunuyor ayan meclisi reisi Korosec bugiin söy .. . 
~ -l:Çcn Dt:_ .. .• . yalnız Sulhinin birkaç gu··zel cilt çek tasaıay . rüşşa a du: ı·.ı·;y· b" t kta SJ l"gı~· teş Bukreş, 11 (A.A.) - Mahye Nazın 
o~ t>\UlkU nushamızda beledı e . :s 15 4 ı cuıcı ır nu u oven genç ı . . (ılu t'atifi ta f d y nıesi şeklinde bir netice verdi. Fakat - Kaleci: Bedri. kil atının komünistliğe karşı açmış Konstantınesko gazetecılere beyanat• 

\t tıınad:ın .:~ ın an serma~c vaz- güzel yer tutan Beşiktaş kalecisi 10 - 15 .~alatasara~ galib. Br.kler: Fethi. Haşim. 1 olduğu mücadeleyi teşvik ederek de- ta bulun3:1'a~ ordunu.n ~çhizi için 
tıı t'ttıa işt' ~ nı~ ~~uayyen nı~bette M.ehmed Ali bunları güzel blokajlar- 15 - 5 Vahdet, Rızopolo, Lam • Ifoflar: lbrııhim, Ahmed. Necati. · t' k". çıkarılan ıstikraz tahvillerme yapılan 

11 <t ırak ettıgı gazoz fabrıkası- b Ih z d A · mış ır 1 
• d · d" k l O ·1 252 ~~ a kap _ la tuttu, devre golsüz olarak bitti. ro, san, eyya ' suman,, Forlar: Ekrem, Celal, Rıza, Şahın, Komünist faaliyetini ihbar etmek kay ın şım ıye o.car 1 mı yar 

·~~ f andıgını yazmıştık. Ulus G .. d milyon leye baliğ olduğunu bildirmiş-
'll\t~ilı abrikastndan aldığımız bir lkinci devreye Beşiktaş azimkar ureş takımımız Turgu · cinayet değildir. Fakat onu gizlemek . . . ' . 
~: mektubunda denilmektedir bir şekilde başladı. Birinci devrede Mart bidayetinde Balkan şampiyo- .Buna mu~abil Demirspor da böyle vatana ihanettir. tır. Kaykıd ddedev~l nlet~ekadtedediır_. Ş268ımdbı~e 

··t eli d · h tdı· kadar ay ı e erın ın 
., • 1 mu enıa yen urgun oynıyan sıya nasına gidecek güreşçilerimiz idman . . . 659 d 
l'e · lhe J l 1 dah IÇalecı· Hılmı · t kt'k ı · ur. rlf( • >ıı Sabah G<ı t . ld . Mü· yazı oyuncu ar oyun arına a lanna başlamıştır. Ankaradan gelen . . ' renın a ı ve ~uur u oyunu yerme B .. k 11 (AA) Ll"lli Ek 

"l'lf<§ii.ne. zc csı me f'l'ri bir cereyan vermekte güçlUk çek beş güre 1 e bugünlerde Vahid de Bc-kler: Gazı, Şevket. bu devrede gelişi güzel vuruşlar kaim . u reş, . · · - ı _ ono-
&' lle~ ·<ten' 1ı1edilt:r. Mlitemadiyen Vefa kalesi ö- iltihak e:~~ktir İstanbul . re ile- Haflar: İbrahim. İbrahim. Kimil. 1 olmuştu. Daha on ikinci dakikada mı Nezar~ti, ~trol, mazot, yag veren 
.~ Cdi1c c evvel tarafımızdan te-1 nünde oynanan top her 7.aman bir ril be b . dl . güded" şlç5 . Forlar: Zekeriya. Arif, Orhan, Sa- Muhafız aleyhine verilen penaltı Şev nebatat gıbi şımdiye kadar herhnngi 
-e '' n v Ul . f r e ra er namze enn a ı ı b" ·h · tiLb" ı b'l ~lt c us namtle aa ıyet- tehlike yaratıyor, fakat Beşiktaşın · · ·· · . lih, Mustafa. ketin sıkı bir şütü ile ağ1ara takıl ·_ ır 1 raç resmıne 1 0 mıyan ve 1 

-

r.~o~ i 1lan €ahiblcri olduğumuz Şereften başka hiç bir forvedi mu - :~?muştur._ Bütün :u ~eşçıler ~r- Hakem B. Kemalin düdüğü ile be- mıs bulunuyordu Hakim oynanma hassa Almanyaya gönderilmekte bu· 
'Yi>ı ı7,,l«l<ithanesi altıncı notcr-ı vnffal· olaı'ııyordu ıye şampı.yonasın a erece a UJ raber hticuma geçen Muhafız GiicU sın~ ragm~ en yedl~ bu sayıyı tela.f; Juna.n bir takım maddeler üzerine ih-
ıı"b,~ 1"1;1939 t<ı 'h 11!0/SJB . . . kıymetlerdır. . . b k 1 6' t . k st ıt· -·'1.ltcız. n ve . 1 Beşiktaşın kat'i neticeyi almak hu- 1 . .. .. .. DPmırspor kalc.c:ıne sıkı lr a ış yap- için harekete geçen Muhafız 3 dakika raca ree~ı. o~u!i ur. . 
ıy 1co mu~~e.lcna~~ bele. - susundn sarfetti-i bu ret Vefada <imanlara Fatih gureş klubunde trysa da netice vermedi. Demirspor, kadar sonra Celilin kuvvetli bir şütü Kıymetının yuzde onu ı!e on ~ 
~ htt nı°:'eratı/t ile ~tıra~ eh~ışıda bir aksülame~ hus:Y eth'<li ve başl~nmıştır. Haftada b~. ~efa.yapı·!ır.ukabil bir akınla Muhafı7. kalesini ile beraberliği temin ediyordu fakat, arasında tch~l§..f etmcktedı~. Buru .. 
~ ~iıı ~~":le mucibince ımalat- iki bek açıkları çok güzelg marke et- lan ıdm~nlardan sonra onümüzdekf taryik etti ve bu akın neticesiz kalan top, yine direğe çarparak geri geldi. sum, Mili Müdafaaya tahsıs oluna • 
Cl.tıı ı._ "-ı.tmlc muamelatı lroope- hafta bır seçme yapılacak ve milıt k 1 ti . . caktır 

t<&Jt "'<ı1?.<ılı il tıkleri gibi santrhaf Li'ıtfi de çok takım kadrosu tesbit edilecekti . orner e geç · Az sonra da Demırspor aleyhıne ve- · 

11~ 1ca1'tn 
1 

.,.,,c yapılıp _ıw.81l. ol? - atılgan ve enerjık oynadılar·. . • • ~- w. Oyun daha ziyade Muhafız Gücü rilcn frikikden istifade eden Celal sı- .. .. .... ..._... • • 
~ ele 60 1~~dc 40 ~ ~oo~cıatıfe, Bu arada Beşiktas santrforu bır _ Hakem Komıtesı Reıshgı lehine bir inkişaf göstermekte, Muha kı tir şütlc .Muhafıza beraberliği te- Gorulmemış 
lıt~'tılın~tı. ~lcre aul.ıyctı karar~ 1 kaç muhakkak fı~tı kaçırdı. İkin- Bir haftadan beri münhnl bulunan f1z ~kıncılarını~ şUt yağmı~nına ~a- min et~i. ~u g~l~en sonra iki takım • 
tıq,L ettiği .oop~ttf ida~esi il ci devrenin yarısında Beşiktaşın en hakem komitesi reisliğine Adil Giray ruz kalan Demırspor kalesı Hilmınfn da yem bır galıbıyet sayısı peşine Bır kasırga 

''ia,_ tıetwC'tJ& alamadıgından ı · · · · · 1·~t1· ··a hal ı ·ı bl'tü t hlik 1 d.. .. B d f D · ~ oe idar . . . . güvenilen oyuncusu Hakkı işin ciddi getırılecektlr. Adıl Girayın bu vazife- ısnvt: ı mu a e erı e ı n e e-

1 
uştu. u e a emırspor, gevşiyen Alban Geo 11 (A A ) Aı 

hı. t~neA_: mzeclısı kar~rı ılc ı- bir mahiyet aldı~ını görerek bidayet ye getirilmesinde bilyük isabet var- leri savuşturmakta idi. MuhııfızgücU karşısmda tesis ettiği b hy in' brgecbe. ed k. • - el. 
-qet "'\.il e çekmek lüzıımmıu o i b" b' h 4 k. . tJ h.. any şe r ı ara en asırga, .. 

'liı »ı~ / z._ I ten beri tutturduğu IA.kayd ve durgun dır. Bununla beraber Adil Girayın Oyun artık Dcmirspor yan saha-, n s ı ır cı. ımıye e ucumlannı sık 1. k' . . .. 1.. ünü 500 k" . . 
Yet 1 a1W.t fabrika tadili fa.- . . -· . . . . 1,..,., w ba 1 d ı ı§mın o um , ışının yara-

~(. ctnıemicıt. . V ı...1: 
1

_ ı..ı l oyunu bıraktı ve güzel ataklar yap- tam zamanında yetıştıgı de muhak- sına ıntıkal etmış bır halde, Muhafız 1 ~ ... nnaga § a ı. )anmasını rnucib olmuatur. En zı·yade 
lı' Yet -y '7. e vuyw VIT w k ktı . . . . h f .. .. De . v ·oqııe de gayrı .dd. 

1 
zat maga başladı. Fakat Vefa iyi bir tak· a r. h müdafılcr, yarı sahayı geçmış bır Mu a ızgucu mırsporun tazyiki müteessir olan yer gar mahallesidir 

~Q;,';:~icetıfn t va: hır. 100
kada- tik kullanmağa başlamıştı. İki içini x 8 halde hUcum hatbnı çok gü1..el besli· altında bulunduğu bir sırada merkez Kiliseler hastahaneler haline ifra~ 

~ı...t""1't bıızıı .. ~ a~;~t tuna f _,_ r geriye çekerek Beşiktaş akınlarına A k d k• 1 yor. Tamamen Muhafızgiicü oyuncu- muhacim Rızanın, iki Demirspor mU olunmmztur Her ta-"tan tren oto• 
> -y trız "•.<?t vıZı.ur ara Uluatı ~ n ara a 1 maç ar 1 } d f"" d - '4!if • ı .w , ' • ,.~ (le »ı<ı7.:tadır. ll.oo erati/ icla- k.arşı koymaga muvaffak oldu. Eşre- lan ~rafından ~bloka. a tınaw a man j .a ıı. arasın ~~ sı.ynlarak attıgı ne- mobil, ve tayyare ile yardım gelmek• 
~ hcnaz ~ ki [ın ve Hayatinin fena oyunları Vefa B b ı· kı Demırspor kalem Cellhn attıgı bom- fıs bır şiltle ıkıncı sayıyı yaptı. Bu tedir 
~ltıı 1C<ıtcdilnıa;;~ız .: fl ~1nta beklerinfn oyununu kolayl~tınyordu era er 1 e ba gibi sıkı bir şütle iki tehlikeyi ge- golden sonra tekrar mütevazin bir ı' ır i 1 ti t 
~~s ~llQ.::.etcrıizi: 9;;13~9ı.e 0 

eta:üı • Beşiktaşın ikinci devre miltemadt • • ~iş~rdl. ?Unkü top direğ~ çarp~rak cıekil alan ~yun, bu defa o:hanın ~a- ng ız~~raan~~sı care 
'4.tıq>ıl''ilı '1.C~riyaı., ıaaı/ ette m:. surette ve:a kalesi önlerinde oyna_ Nefıcelendı gengeldıvebuesnadayetışenmtıda- 1 vaş fakat.ıs~betli ~ ıle ·Demır- Londra, 11 (Al.)_ Sunda Ti. 
tıı~lcft~<lthqncmizi . Y masına ragınen oyun golsüz olarak fi şevket tarafından kornere atılmak spora yenı bır beraberlık fırsatı ver- gazetesi 1ngill 1s 1Y. 
~t!lr>~ bir ~ pıya84lhı çok berabere bitti. Ankara, 11 (A.A.) - Havanın ya.- suretile bu gole mani olundu. mişti. Artık oyunun bu netice ile bi· mest ani • z • panyo . tıca • 
ttı-:._.'1.11'Q yete aokıı,p bilyilk ğ l ım - k kal ı....:1 k ı G . .. . re aşmasının yakında akdı bek· 

'"'-ıti§i 8ebcbiyct ver ~· mwıdan çok uzak buldukhdg.fpn-m. ~ 1 0 a.ı:ı~~a ra~en, ço auc.u~ nzı ve Şevketten muteşekkil De· teceğine muhakka knazarile bakılı • lenebileceğini azı 0 di r k'• 
~>tJci t>ı{z htı8u.8at ecegındcn Beşiktaş takımını bir ay evvelki bır halk kutlesinın hazır bulundugu mirspor müdafaası muhafızın bu yordu. Fakat, tam bu sıralarda, Sa- lspany bil ~k ~ :ı v;Un i.:ra ~ 
~Uttl't( 'ltlt(.,hcı,ıızda tın ~hcynen ya,. formundan çok uzak bulduk. Çamur 19 ~~ay~ s~adyomunda devam olunan müdhiş gol çemberinden kurtulmak lih Orhandan aldığı pasla üçüncü De lüaks U n yUb' e çıru•k tta b 1 a.· 
.. ,t->,_ b-ı,.._ avzı n neşir w • • bugunkü lıg maçlarını h il U d .... i b"'yUk b" .. ·1 1 w e uzun ır m ı.ı. a u un-Q(i "<q cl.Ö~nı YU1'8Ck saygı/an • yagmur, su bırikıntileri ve soğuk 0 • • n er ç .. ıç n u ır enerJı ı e ça ış:maga mirspor goJUnil de yapınca, bütün bu rn~tur. İki memleket !ktısadi milna.-

~t./llıu ~.,, yunda çok müessir bir rol oynadıysa beraberlikle neticelendi. • mecbur kalıyordu. tahminler altUat olmuş ve Muhafızın sebetıerinin enis bir tarzd • tes' • 
~\tr~'t bu.Yor ki koop Uf 'd . . sa bundan Vefa da az müteessir ol- Antrenman sahasında yapılan ve Devre bUtUn gayretlere rağmen mağlUbiyeti bir emri vaki halini al- meselesini .!ı m~Ulakatta ;rU u:sı 

~~ 01:zoz fab~~ i~~:ı:u: madı. ~~k~ın b.i:.p~van dnha kay- g~ün ilk. k:ırşılaşmasını teşkil. ed~n O - O beraberlikle geçti. • mıştı. mü§ oıdui zanedilmektedi~ § -

tt
00 

ıyatak ç kilmiş . betmesı lig lıderlıgının elinden git- Guneş • Bırlıkspor maçı çok çetin bır İkinci devrede başlıynn yağmur Llıkin Denıirsporun sahadan mut İl I d b" h k 
ll~nJ\'l'h-. c tır. mesini intac etmemesine rağmen Fe- mücadele halinde geçmiş olmasına topun kontrolUnli çok mUşkUl bir hale lak gallb çıkacağı bir şıradn Şahine Ra ya11

3 
( A 

1~ ) avRoa azası 
h ...... .u.ı· LOKANT - "ki tak d ld ğ . . .. . . oma, n..n.. - ma - Bren· 
\I~ ~~ ASI . . ragmen, ı ım a yapmış o u u getırdıgınden oyun ilk devredeki fı- yapılan Jilzumsuz bır şarj dolayısile dizi ltal hattı da 

~~~t-~ OLUNACA!{ ~esi içın kooperatıf lokantasının ye- dörder sayı ile berabere kaldı. hengini kaybetti. Bu itibarla iki ta. verilen pennlb son dakikada Muhafı- 1 bl ya~· n ~bşmakta, o-

rıt ~ ~ nıilştenıerlnin ihti- ::~~~~ahB:l~sı:ası zamri gdrül - . İkinci ma? '\s.kerl Fabrikalar Gücü 1 kım oyuncuları da biraz daha dik - za üçüncü ve beraberlik sayısını yap- d~m~,n: k~~~!:1'ı:::~ı ol~:~::t~ 
ana.sile kal'§ılıyabil • manda ·~ iıacaktı at pek yakın zn. ıle Gençlerbı:ıı~ .arasında yapıldı. ~e 1 katli ve enerjik oynamak mecburiye- mak imkanını verdiğinden maç, 3 • 3 tebatı ile içindekilerden 6 kisi öl , 

} P r. rek Gcnçlerbırlun ve eerek.se Aıi. Fa. ti karşısında bulunuyorlardı. nk dev beraberlikle nihayetlendi. mtl§tU:r. 
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Baş, Diş Nezle, Grip 
Romatizma, Nevralji, Kırıklık 

ve bUtUn agrdarı derhol keser. Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir 
~. 

SABA.B 

Hakiki Dostun Tavsiyesi Budur: 

:W! a.a 

Sabah, Öğle va Akşam her yemekten sonra 
günde 3 defa - Ben de l<omsularım gibi gareı parlak bit 

ısıl< veren arnı ampullardan satın almak 

istiıorum. 

1 

- Anladım. 11eni TUNGSRAH ICAIPTON 

ampullarını ar%u edl'l'orsunuz. 

SOLDAN SA(;A : 

l - Bır kuş ısmi. 

ı - Kör - Bn- argo tfıblri. 
3 - Beyhude - Birınci. 

4 - Zaman - Sap. 

.. 

5 - l{adınların kavga ediş tam. 
6 - Ann baba ve çocuklar. 
T - Bilahare - Yer. 
8 - mnmzı - bıçak. 
9 - l{ıymeUi bir eşya satan. 

10 - Teberrlı - lşaret etm~. 

EM. a.e ~ 
EM. 6ot ~"'~~k 

• YUKARIDAN AŞAGI : 

1 - Bit Vlliiyetimi7.. 
2 - Rica - Bir isiın. tJ o u fi L -A ft i fi fl o f fi L f fl A N ~ 5" TR~ N - B i uz~ 1 F' 

======================================-========~~ 3 - Lakırdı - Susuz kalma. 
-t - Bir peygamber - Vuku bulan. 
5 - Gözetleme - Bir harfin oku-

nuşu. 

6 -- tlfl.ç. 

Yurdda ittifak haline gelen bt ka .ati tesise 
niçin ve nasıl muvaff o . ..;ıdu 

,.. TOPTAN FiATLARA PERAKENDE SATIŞ~ 
Devlet Ziraat Kurumunun tam yağh Yarım asit Ayvalık zeY~"; 

7 - l~ret cdntı - Merak. 
ÇilnkU 0RADYOLİN,, in terki- dığı için mütemadiyen taze piya-

bı yüksek bir kimya şaheseridir. saya çıkar. kaşeri Kg. 65 Kr. Urfanm halis yağı litresi .... 52 "r 
8 - Iukad \es - Dôrdü:ıcü harım 

okunuşu - lstikbaL 
Çünkü bütün .. RADYOL1N Çünkü "RADYOLİN .. diğer ma-

kulhuıanlarm dişleri temiz, ve gU- cunlnr& nazaran çok ucuzdur. 
çiçek yaOı Kg. 130 Kr. ı Edremid balı kilosu 50 •' 

Diğer bütfüı çıeeiUerimlzde de ayni UCUZLUK oldub"U gibi (10) ON lirayı geçen ipari 1er e'.-,,1 

kadar PARASIZ gönderilir. Ve TELFONJ..A da sipariş kabul e<lilir. 
9 - Almak - ı ·nmaz kıldınr. Artık bütiin bunlardan sonra 

zelclir. "RADYOLİN., kullanan on binler-10 - Runıc "bır .. - Son İspanya 
Cümh1Jn-eisinın ıGmi 

( Ounka bulmacanın halli) 

Çünkü "RADYOLİN,, emsalaiı: ce kişinin ne .kadar haklı oldui;'1lnu 
rağbeti dolnyısıle hiç stok yapma- a.nlnmak kolaylaşır. 

Sabah, Öğle va Akşam har yemekten sonra 
günde 3 defa 

ŞERBETÇi BAKKALiYE MÜESSESESi 
Adrese Dikkat ~ MiS~ ÇARŞISININ K}.."TJ<:NClJ,E~~ No. 4 - t>. 'l'el: :14!>~ 

,.ı1111-> Q ant g 44-·~ 
o r 1 Haf 1 ~~:~.~·~!~ lil ... llil*•Ta·h·mA·i:k-:!!l!ll~l'!Jlc~-ı~.rı-~:--ı'.aız::,•l~s:~.::,l]:l!;:-,~-a.60.:o.:.i~nıı~D-~~-,:m·H·~: .. ı:.::-ik .... ~~ 

ne Askeri Fabrikalar yollamasındalci satın almn komısyonuııca 1Ô 

D•hlllya Mütehassısı cuma günü saat 15.30 da pazarlıkla ihale cdılccektir. ,ı / 

1 
Dlvanyolu 104 İsteklilerin muvakkat temınatı ol&n 180 lirayı her hangi bir ro~ 

dürlüğüne yatırarak alacakları makbuzla birlikte mezkur gün ve , 
Biiyuk 'e küçiiklerin barsakJarmda kanlarını emerek yetişen ve bir 1 
çok tehlikeli hastahldara yol açan (Solucan1ann) en birinci M\asıdır. 

Muayene a.atleri pazar hariç komisyonda buhınmalan §.artname her gün k•\uıisyonda göriılebilif· 
her gUn 2,5 - ~salı ve cumartesi 

Her Eczanede bulunur. Kutusu 20 kuruştur. ~ ı 
=:============:.=::--- .. ___ Sıhhat Vekaletinin resmi mUsaadcsinin haızdir. 1 

sabahları 9 - 11 hakiki fıkara 

kabul olunur. T. 22398 

istanbul LHazım Am.rlirrj si 13/ 2 94-0 sah günü saat 14.30 da ~---------------------& 'l'ophanedc Lv. arnırliği sabnalma ır °°' 
Satmalma ~.orrisyonu Hanları komisyonunda yapılacaktır. Tahmin DEVLET DENiZ YOLLARI iŞLETME 

1 
•_mıı ___ lm_&ııll ___ ~ bedeli 9200 lira ilk teminat 690 lira- UMUM MÜDÜRLÜGÜ ILA" NLARl 

. dı~ N~un~ikomi~onda~~Jü~ .~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~ 8000 kılo balye çemberi mütcahhid • "1052,, 

cllnU sant. 14.30 da Tophanede leva- ! 75 aded beheri dörder kişilik tahta · · 
nam ve hesabına 151219!0 perşembe 1 

• •• 1 12 Şubattan 19 Şubata kadar muhtelif hatlara kalkacak Yap~rlarm 
om An:irJiği satınalma komisyonun- ı karyola alınacaktır. Pazarlıkla eksilt IStml&rİ. kalklŞ gün Y8 S~3fleri Y8 ka\kacakl8rl rınflmlar 
4a paz;ırlıkla satın alınacaktır. Nü - mesi 16 şubat 940 cwna günü saat Karadeniz hattına 
ınunesl komisyonda görlllUr. İstekli- 14 de Tophanede Levu.ım imirliği 
Jetin belli saatte komisyona gelme)~ satıualma komisyonunda yapılacak-

- Salı 12 de (Cümhuriyet), perşembe 12 de (An
kara). ve pazar 16 da (Aksu). Galata nhtı -
mından. 

ri. (64-0) (952) tv. Tahmin bedeli 1875 lira ilk temi- Bartu. hatuna - Salı 18 de (Ülgen), cumartesi 18 da (Antalya) 
Sirkeci nhtunından. • • • nab 

0

140 lira 62 kuruştur. Şartname 
9000 kilo balye çemberi alınacak- ve nUmunesi komisyonda göıillilr. lznıit hattına - Salı, perşembe ve pazar 9,30 da (Uğur). 

Tophane nhbmından. tır. Pazadıkla eksiltmesi 15/2/1940 (645) (1054) 

peqembe günü saat 14.30 da Topha- ••• Mudanya batuaa - Pazartesi, salı ve pazar 9,50 de, çarşambll, ı>et'" 
şembe ve cuma 15 de (Sus). Cumartesi ayrıca 

nede Levazım &mirliği satınalma ko- 30.000 metre pamuklu bez alına -
misyonunda görillllr. İsteklilerin temi caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 16 şu- Baadırma battuaa 
Jl&tlaıile benber bclll saatte k . bat 19'0 cuma gUnll saat 14.30 da 
yona gelmcleıi. (641) (::aı;- Tophanede Levazım amirliği satın 

13,30 da (Trak). Galata nhtımından. 
- Pazartesi, çarşamba ve cuma 8,15 de (Trıık). 

alına komisyonunda yapılacaktır. 
• • • Tahmin bedeli 7500 lira, ilk teminab Karablga hattına 

Galata nhtımından. Aynca c:arşamba 20 a. ' 
(Antalya), cumarteai 20 de (Ülgen). 
Tophane nhtunından. 

- Salı ve cuma 19 da <Seyyar>. Tophane rıhtı
mından. 2080 metre muhtelit renk yakalık 562 lira 50 kuruştur. Nümunesi ko-

QUh& alına.caktar. Pazarlıkla eksilbn&- misyonda göriilür. (646) (1055) İnırOIE hattına 
Ayvalık hattına 

- Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
- Çarşamba 15 de (Kemil), cumartesi 15 de 

,_ 

ACEMİ iKTİDAR 
v• BELGllCVelCKLiGıiNIC -

HORMOBIN 
Tel>letleri her eczanede bulunur 

iPOllta kutuu 12SS) C.ta, latubul ·-----

(Saadet). Sirkeci nhtımında.n. 
lzmir sürat hattana Pazar 11 de (Kadeş) . Galata nhtım.ı..'lclan. 
Mersin hattı.na - Salı 10 da (Anafarta), cuma 10 da (Dumlu· 

pınar). Sirkeci nhtımmda.n. 
NOT: 

• Vapur seferleri hakkında her türlU maJQmat aşağıda telefon 11.u· 
marala.rı yazılı Acentelerimizden öğrenilebilir. 
Galata Baş AcentdJği - Galata rıhtımı, Limanlar Umum 

Müdürlilğil binası altında. 4236"~ 
Galata Şube Aoo.oteliği- Galata nhtımı, Mıntaka Llmnn 

Reisliği binası altında. 40188 
22740 

"1101,, 
Sirkeci ube Aceatelllf- Sirkeci, Yolcu Salonu. 

• •• 
2."'>00 aded battaniye ahnac:ık ~ 

Tahmın edilen bedeh (23.750) lira olan 2500 adcd battaıııyc 
Fabrikalar Umum MüdiirlüğU merkez sntınalma komisy'lnunca l~ /. 
cuma günü saat 14 de pazarhkia :hale edilecektir. Şartname p3l ıııf 
l"lı'k komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan (1781) ;;/, 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun '? ve 3 maddelerindeki vesaikle~' 
yoncu olmadıklarına ve bu işle ala.kadar tüccardan olduklarıntı tJ.ı" 
caret Odası vesikasile mezkur gti'l v·· saatte komisyona mUrac1l• 

(9$5) 
• • • 

300 ton kurşun alınacak ti 
Tahmin edilen bOOcJı C lu5.000) lira olan 300 ton kurşun .ul<~ 

rikaı~: .umum MUrlürlüğü merkez P.atın.&lma l:omisyonunca 16/2 ıitf.J 
ma gunU saat 14.30 rla pazarhkla ihale edilecektir. Şartname (6l t!"J 
kuruş mukabilinde komisyondan verlJir. Talihlerin muvakkat eJ'İ ~ 
olan (6500) Iha ve 2400 numaralı ka.nuntm 2 ve 3. maddeJeriııd ~J 
iklo komisyonu olmadıklarına \'C bu işle alô.kadar tilccard&n oldıJ ;t ·-e ~, 
dal!' Ticaret Odesı vcsikssilo mezkOr gün v• saatte kmnl•:"" ,) L. 
caatları. _ t986) ~. ~ 

-· . - ;..- ~ 

lstanb~~. Mıntaka Liman Riyasetiod~ 
_ Ahırkapı onunde batık Maıi "Yal~-no,, ve HaydarpaŞ• Ol es~ 

açıgınri&. bauk "Maıiyı-tta., ismin'leki iki va.puı-un enkazıı:ın lıır' J/!J 
tile lima~~n te~izlettiriJ:.1csi ayn f.lyrı ve kapalı zarfla eksilt.ille~ j~ 
?,tuştur. _!darı VaJyano,, •ıapuru enkaz.u-un ihracı tahmin t>ed,.~ 
on beş bın,, Hm, ve % 7,5 te:ninatı muvakkat.esi 1425 lira ve ~~ hı.: 

ta., vapurum:n cnko.zının tahll'!n bedeli f> 000 11t>eş bin 9o 7,'5 ı16 i-1 ~ 
muvakk~tcsi .875 ıirndır. "Ma.."'1 Valyono'.. v:ıpurunun "ibaleıli .~ıJI ' 
paz:ırtesı gllnü saat 15 d«' ~ "Mariyetta,, vapurunun d:ı a;>•P'-~ ~ 
16 dadır. ;1 

Talib ola.nlann teninn.t makbuz veya banka rr.ektublıJJ'l"1 ~ 
m~li ve ticar! vooaiki muteb..rclenni y:-. bu ı~İerde ehhyeti 01Ji!! l'fl>, 
daır MUnaKnlat Vcltfıletinden nlınmış --h~'yotna..'llelcrile birlilctt ıı jj ' 
raknlar~nı 21~0 N~ .lu arttırma ve el<s!lun.ı ve ihale Itanunuııll1:ıe.I' lt 
mnd~csı hl!~~mlen.1e uygun C\lat'lllr kapalı ve mi''.ıUrlU znrfla ~' '1ht 
ntIC'nndPn bırer saat ~veJ!nc kndar r:aıuta 1·ıhtım UzeI'.irıde ]t{Jtl.-t:ı ~ 
~!1=1 Reisliği bi~ns:nda müteşeJrk11 komisyona , ermekri \ 'C f'3'~ 
gormck ve aJmruı: :stiyenlerin her gün idare şubesine rnUrsl'~s8•' 
olunur. 'P 

Sahibi : .\.!!Dıet Cf>..t.l.r.la dwıı SA..."U.ÇOCLU ~ 
Nlfl'l}"M mUdliri\: Mactt ÇETİN ~jı rv: 1ı1atJ>aa.I 


