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HAVA KURUMU 
e o duğu söyleniyor 

U . • ~ • - . tt b • iv eni Bulgar 
QQTlCl Slyase e lT Sefiri bugün 

........__ t-e-beddu.: ,~ o'"' lmıyac-ak Şehrimize geliyor 
Sofya., 15 {A.A.) - Bulgar ajansı 

bildiriyor: 
Bulgaristanın yeni Ankara elçisi 

B. Sava Pirof bugünkü Orient ek&
presle 1atanbula hareket etmiştir • . .. 
Adliye Vekilimiz 
Denizlide 

Fethi Okyar bazı 
tetkiklerde bulundu 
Denizli, 15 (A.A.) - Şehrimizde 

bulunmakta olan Adliye Vekili Fethi 
Okyar dün öğleden evvel belediyeyi, 
Partiyi ve kumandanlığı ziyaret et
miş ve bunu müteakıb adliye daire
sine giderek teftişe başlamıştır: As
liye ve ağır cezada görülmekte olan 
muhakemeleri takib eden ve bir ara
lık baroya da uğrıyarak avukatlarla 
görlişen Adliye Vekili müteakıben 
ceza evini gezerek mevkuf ve mah -
kftmların vaziyetlerini tetkik eyle -

[Sonu. 7 inci sah·ifede] 

Ruzvelt bahk 

16 YAŞINA BASIYOR 
Kurum orduya 331 tayyare 53 

milyon lira temin etti 

. 

Avına çıkıyor. Türk liava Kurwnu, 16 ıubat 9~ !erinden kuvvet alarak teşekklll et-
Vaşington, 15 (A.A.) - B. Roo- da on beşinci yaşını tamamlamakda1 ımiş olan Kurumun 15 senelik ış ve 

sevelt, cenuba müteveccihen trene on altı yaşına girmektedir. Bu mü- hayat bilan<::osuna dair rakamlar ve 
ı binmiştir. Orada bir gemiye binerek nasebetle Kurumun, vatanın bütün hadiseler izah edilecektir. 
balık avına çıkacaktır. B. Roosevelt, köşelerine yayılmış olan şubelerinde 1 İlk kuruluş anındanberi Ttirk Ha
Vaşingtona ihtiııiaı 24 şubatta döne. toplantılar yapılacak, milletin va.tan- J va Kurumu, Milll Müdafaa. btldcesine 
cektir. perverlik ve göklerimize yardım his- : l Sonu 7 inci sayfada l 
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Garb demo~r~syıet ft 

havalarda hikıını 

Mukavemet tefebbüsüna Anka- Sin.~ma fiyatl_arr .. 1 OKUYUCU Karaya oturan l9S9har:~·~:!.~ 
rayı aldatmak ic. in yapılmış sahte Yenıden tesbıt edıldı ~ -. - - · Vapurların tahkikatı Almanya k&J'fj•sında usttın ~ J kuvvetlıle malik olarak çıi' 

bir hareket telô.khi ediyorlardı Fakat halk •. lehinebir ~ D/_1{._QR~- Dün mesul ~i>rülenlerin "':..:'"Aım_..~ıo~; 
·--- d d0 l d'' lneboluda hafta sorgusu yapıldı sfndenberi, muayyen bit.\,~ 

t b h b k "t . . - Sı'z de go"receksiniz iı::te .. diyor- tenzilat kay e 1 me 1 ··54 :.....-1 evfam-1• üzere ıuı\ll blİ\ 
syan sa a 1

• u omı e yıne aynı :.- tat"lı" Münakalat Vekaletinin emrile İs- LUruu " " !DA dıı ":.ıı 
cvd. topluıunıa buh.m\lyordu. Kayıklı du. auırıı .. d ğll iae yn.nn, herhalde f tnnbul beledJyeslnln sinn.ma fi· yct1nl elde eylemek zınınıD .oJaY 

w -o-· · · ' tanbul Mıntaka liman merkezinde ça· nu ' kahvede yapılan mil7..akerelerde ve- gösterilen bu mukavemet hareketi yatlarında yeniden yüzde yinnı nıs- tneboludan Sabahaddin imzalı bir faaliyete girişmişti. :0~1' k lışmakta olan heyet son aylar zarfın- t .. 
rflen ilk kararlan, Kadı Hilmi ve son gevgiyccek, vnzlyet tama.mile lehimi· betinde bir tenzilat yapınayı arnr· bir mektub aldık. Bu k riimiz di- teçhizat ve bllhaasn. inş:ut u:ı' 

1 d · t da biribiri arkasına karaya oturan · JJl ".4 kararlan da doktor lpokrat komite ıe dönecektir. aştırdığını ve bu kcı.rann nım en- yor ki: smdakl ha1.ırlık mesele51 d 
11 

ı!J' 
• 1 d ğ vapurlar hakkında tahkikata ba.§la- n ıı .ı arkadaşlarına. bildirmişlerdi. !{adı Kirkor, muhata~ın~ bu. kat'.~ ~arar cümen tarafında~ ta~dik 0 wı ~. ~~ "- lneboluda hafta tatili yan- mıştır. endüstri ve teknik bakı~1 ı·ıııt JY 

Hilmi, vaziyetın isyancılar lehine in- ve imanına kareı ıstihza ıle gulUyor Y.a_zm .. ıştık. · Belcd .• ıye ıktısad _muduı · Iış tatbik ediliyor. Pazar günleri 1 ca. bir mliddet lı;terdi. ~ ıte ' ... : -' 
1il te 1 ta mema Komisyon dUn muhtelif tarihlerde d ba"ınJUnl"·, kişa.f etti.ı:.t haberini gelirmiş, gUnUn ve eonıyordu: . . gu y~ı nzı a nazara~ 5 · iga.ra bayiliği almış olan birkaç mani~ hu işe 1981 e 19s6 

ti• H ı ı f t1 te bit •-ı tir Yııı . karaya oturan Trak, Tırhan, Tayyar - f brikal eni' > 
1 il f sad 1 ind. . tl F - Darılmayınız a.nuna, ı mı e- arın ıyo. arını fi Cwo • • dUkkılndn sair maddelerin de sıı- nıgmen a . annı an ·ııdt' 

g z e cı arını sev ırmı§ a· tl b · '!Atı fi ti h k'k" ve Dumlupınar vııpurlannın süvan esı 
k t b. 1 d k• 1 k fendi Bu kanaati size veren pa ı - nız u yenı tenzı " ı ya ar a ı ı tılmo.sınıı belediye mtisaınaha ile kurabilcliler ve 1938 sen - ti t 

a • ıraz sonra ge en o LOr po - · · b ' ·1• bekli ı i ı t ı ··~ ve mürettebatlarını sorguya çekmiş- · i't' 
ratln haberleri. bu sevı·ncı' tamamile yan silahlann 8e!!leri midir?.. ır ten_zı at , .... yen .. er su m. u ıab'. bakmaktadır. Bu, kanuna muhalif haval:ırdn luıt'i bir ıınıurıı" ' ı " rı;; ı u t ıt tir. Bu hadiselerde ihmalleri tesbit e- ,. . . .. . - Elbette. ya e UErntmı§tır, ':w' ... n t yenı es bir harekettir. Bunu önliyecek bir rinde bulundurdnlar. d' " 
~d~~ti.i Çünk~l ~~~t~fD~aşi - Öyle ise,size hatırlatmak iste- olunan tenzilatlı fiyatlar sinemaların tek çare vardır. Yalnız pnzar ~er tecziye edileceklerdir. vvvv Bu geıılş faaliyet kıı~ı~oU' 

e m e syan v sı. u ~ z rim ki, patlıyan bu silfi.hlann arasın- bugün mer'i olnn fiyı.ıtl nnın aynidir. günleri satış yapmak Uzcre Kı- MA ARıFTE 
1 

gUt.e.re ile Frarum., elle~• ~ ~ 
arasında vukubulan görllşmeyı ve va- da sizde bulunmıyan makineli tüfek- Edindiğimiz qıalftmatn nazaran be- zılay menfaatine bir tUtUn vesai· hir kaç '6ne müddetle ba~lı~ t ~t 
li ve kumandan ile kuva.yi milliye ta- lerle bomba ~sleri d vardır. lediye, 3 kategoriye ayrılan elnema- re satan diikkan açmak ... Bunu Lise müdürlerinin le bir vaziyet dolasısUe ııızıB J 
raftarlannın Alaeddin tepesinde top· _ Ben yok demiyorum ki, fakat, Jar için yeniden şu fiyatları te:;bit alakadar makamlara arzetmenizi hayntlann°1 telıdld. c_yUyeıı 1~ el 
landıkları, asilere karşı bir muknvo- bira~ 80nra o makineliler de elimize etmi§tir, rica ederim., toplantısı memnun devletlere multnbC ~ 
met hazırlığında bulunduklan §ayia- geçecek ve bizim hesabımıza işliye- Birinci sınıf sinemalarda lliks lo· Bcılmlıaddtn İstanbul orta mektebleri liseleri, tıUmek için seri bir ~IJ~ınıı.)11 ı 
sını teessürle hikA.ye ederken, tepe- cektir. Bir şey daha söylemek iste - en 200, looa 150, balkon ve hususi 40. _ muallim ve sanat mcktebleri müdür- mnmn vo hele bu yolda 111crl~I ' 

de de müsademe başlamış ve tüfek, rim size. Anlıyorum ki, isyanı siz, birinci mevki 10 kuruş. i.JENIZLERDE : leri bugiin saat 14.30 da İstanbul Kız nşmnk lfızun geldiğiniıı ehe~~ 
makinli tüfle, bombalnnn hırçın ta· yalnız Konyaya münhasır gibi görii-1 İltinci sınıf slnemnlarda localar lisesinde aylık mesleki toplantılarını tine kail olilulnr ve ha\onJilr<l· I_ 
kırtı v gümblirtUleri, fcsadcılann ku yor ve yok yere Umidsizliğe düşüyor- 150 ve 120, IUks balkon 30, birinci 66 gümrük olcusu yapacaklardır. Bu toplantıya aid ruz- klmlyeti kapmak ve ıuıı~tl~\t~ 
laklannı çınlatmıstı. Maneviyatları sunuz. Karaağaç, Eğirdir, Isparta, mevki 25, ikinci mevki 15 kuruş. l · f • ·ıd · nnmc tcsbit edilmiştir. Ruznamede hususunda bliyü.k bir nıtı~ 
u~erinde aksi tesirler yapmıştı. ! Beyşehir, Seydişehir taraflarında da ı Üçüncü sınıf sinemalarda localaı ta tı C'Al 1 mevcud ırıadcleler arasında lise ve or- yanş başladı. ~ 

Doktor lpokrat, artık susmuş, sö- ayni hareketin başlıyncnğını ve Ak- 1?~ v~ so, k~ltuk 25, bail(OP 20 ve Gümrük ve İnhisarlar Vekiileti, la mekteb talebelerinin ahlaki du- • 1938 eylfılll Fra.nsızlarlıl~ 1:,;.1 
• Çok saray Niğde Ereğli Adana. Mersin bınncı mevkı 15 kuruş. şimd ye kadar İstanbul Glimrükler rumlarının kuvvetlendirilmesi için leri, Alman tecavüzlerini oıı ıf 

ıe Kirkor (1) ba~lamıştı. acı ' ' ' ' · · B d d u -c-ırş'Jıl 
.. . Anamur, Antalyaya kadar uzanıp dal Beledıye tarafından tcsbıt olunan aşmu UrlUğU tcşkilütın a en a?. C· alınacak tedbirler, ve her mektebin iktidarsız blr halde buldu . .J'll"" U'j 

soylUy.ordu. İsyanı _!-erttb ve ıd~re e- ve budak salacağını unutuyorsunuz. bu listeyi gördükten som n yeniden ya retle çalı~malctn olan 66 kolcunun muallim meclisinde ileri sürülen ih· liha.zırdakl hi\.dlseler, az bir ~ 
denlerı, açıktan açıga eş~kllkle_ı~am Bana kalırsa telfışa ve ümidsizliğe pılması kararlaştırılan yiizde yirmi taltifine karar vermıe ve bu kolcula· I tiynç \'e talebleri nazarıitibara alına- içerisinde de olsa bUyUk bit fıtl~ 
ediyordu. Hattil., ~ah.a ıleri ~d~y~r'. kapılacak ortada hiçbir sebeb yoktur. nisbe.tin.dcki ten~~li\tı~ ne ecki!de ~e ra birer man§ nisbetinde ikramiye cnktır. Maarif müdürü Tevfik K_ut da notfoeslnde elde eyledikleri ,..~"' 
lift.kadar dcvletlerın ığfal edıldığinı - iyi amma, en ziyade güvendi- hangı fıyatlar uzerındcrı ya.pıldıgı tevzi edilmi. tir. Bu kolculnrdan ba· bu toplantılara iştirak edecektir. eserler \'a ıtaslle, Bitlerin h~"' 
ve bu hareketten mUtevellid ma~cu- ğiniz Delibaş Mehmed Konyadan ay- lmuci~i tetk~k göriilmektedlr. zıları sebkat etmış olan iyi hizmetle· Okullar Güneşi hususi nı kn~ıbyacak ve mllt.ekabll :% 
biyet ve mesuliyetin saray ve padışa· nlacağın\ söylüyormuş işte. Gider ise Dlger taı af dan ba7.ı sıncmaların rinc karRılık olarnk memur sınıfına k t b I d . t I b ler arasmda bir mUvıı1.ene 

11
; 

hl pk müşkül bir vaziyete düşilrece- us.yed ne yapacaksınız ki. l oturulac~k yerleri sinema perdeleri- me e ~ e o .uyan a e 8· tesis eclecek bir harb ıcudreti~f. 
. . .. . in hlm - Söyledigı-·ne bakmayın siz o de- ne azamı d(:recede yaklaştırarak fnz. ahnmışlnrdır. Bu ikramiyelerin diğer ler dığer mekteblere ilk olduklannı ı-ret etmekttıV' ...f • 

ğinı muttefık devletler aye ve . ti . ı f d d te · d 'I -· I · il k ~ t .,-e P·. 
mu~venetlerinden mahrum edeceğini linin. Konyadan bir yere kıpırdıya - 1~ insan a~mak gayesı g thtilklc:ı gö· sde~e eb~ zar lı;ı a ~ k vzı e ı eccgınc yer eşit ece Esld ~nelerde ltemmlyc ~ 

. . . maz o. ÇünkU, nerede ise, l{arapınar rillmektedır. Belediye sıh at müdUr· aır ır ma tımat ~o tur. Vekalet tarnfmdan resmt liseler • flyet noldasmdan ..... .ıh bir 'b .. A 
söylemek suretile ıei tehdıde bile Jti ~.. · d 1 · · t · - ~· rl .. ~· 

' . . .. taraflarından Hacı Hnsib -de birkaç gune sınema per e erı ıçın av.am I Denizlerde fırtına başladı le muadeleti tasdik cdilmı~ olan göst.eren Fransız tnyyarelflı• t.tt1' 
vardırı~~rdu. Kadı Hılmi~e hıtıı.b ıle. yüz silahlı ile gelecektir buraya. Eli bir yakınlık tesbit ettirecek ve bunu . n· " 1 l s "Okullar Giln~i .. hususi lisesi Ve - Alman tayyn.rclerlle kıyıt ~-1.ı 

- Bılıyorsunuz ki, dıyordu. Bu k l • d d h . O l"b "t h ed büti.\n sinemalara bildırerek bu şe Gır ı uddcttcnbcrı dcı ı erde n - 1. ·ı t •~ f ı apılan bi teftic. l{V"~ 
. . b' . . 1 u agm a ır anı. e ı aş n e m , · I" c h vnla tel ra . lxı muş ve nll e Lüra ınc an y r ., decck \'e hııtt!i ~ no IJ""' 

hareketın aksı ı~ ne~c~ vermesı, YJl bunu bildiği ve elinde bulunan bu - kilde tndıldt yapılmasını istiyecek· ,ın r,e ,en . a ~ r < ı n tic~ inde knpnnmıetır. Milfcttia - bunlan geçehtlooek tipler ,,..,. 
nız Konyada .d~~1. bütün ~adol?~n gtinkü hüküm ve nüfuzun ona geçme- tir. lı.farmnra ıle bgcdc cenub ıstıkame· leı Vekfllete verdikleri raporlarda lardır. . . .+~ 
bulunan g.ayrımushm ek~lıyctler ıçı~ si hiç de ieine gelmiyeceği için, Kon- ı . D~ğer ~arnfdan Beyoğfo scmtındc- tinden fırtm:ı bnşlnınıştır. Mıntnkn mektebin tedrieat noktasında ekefü· Dl~er taraftan garb dclfloıv11 · çok acı bır encam ve 6.kıb~t ha~rlı yadan çekilip gideceğini sanmam. kı dığer illi' sınemanın da alt katını Lınrnn Reısllgı vnzıycttcn alfıkadnrla 1 rini ve mali bakımdan da kifayet - lerinin tayyare lmalftb 1ınsııs~ıiıı' 
ya~ktır ve bunun m.e~ullerı de hıra- Şnycd gidecek olursa, ayni vazifeyi, başdnn aş:ı~,, kadar hususi mevki it· rı haberdar etmıştir. sizliğlni tc bıt etmişlerdir. Esasen raklrnmlnrı da Alman l tJhS!" 
derın ~lus.taf~ _Rcmzı ıle sen olacak- ova köylerinden bcklcdigimiz köylü- tihaz ettiği hakkında şikayetler de """""' bundnn bir müddet evvel mektebin 
sın. ~unku •• bızım vasıtamı~~~ ~raya !erle Hacı Hasibe de pekıilfi. yaptıra- yapılmaktadır. POLiSTE: mUdürU ve mUdür muavini görülen geçmeJ<tedlr. tıı ~' 
ve dıger alakadarlara verdıgıruz ma- . . . .. . .....v,,v ,,~ • İngilizlerle Fmnsızlar tıerı _.ıOJ' 
liimatda bilhassa valinin, kendinizle b.ı.lırhız. od~zdcn. ka~vehtlçekmeyın, BJ...LE IYEO~ , İske eden düşmüş bir takım sui istimaller y~zilnde.n VA dli tri fnallyetlerinln nznıni b:;I. 

. . . ' • • . şup eye uşmeyın sız e e. katet tarafından azledilmışlerdl. 1 blr nzi tt.r ~ 
bır fıkırde olcugunu ve hatta teşkıla· - Delibaş Mehmedin bu muka • Emı"no·· 'u·· d d EyUpte Ycniçeşmede Aşçıbaşı cnd· . .. .. . •.. be d varmadık an ,. ye 'rtlJ1 
bnızla pek yakından temas ve alakalı . . . . . i mey anın a . . . Maarıf Mudurlügu rnekte evam lar bu hadde ,·n.mnş gibi go -•il 

• ,. b ' . . vcmctı kırabileceğine emın mısın • ~ desınde 4 numarada oturan Salıh oğlu eden talebelerin yerlMıtlrileceği ilk "-..:ııır. Jl-'buld bu aJı-;tn l•""ıı·.· J 
bulundugunu katı surette ıldırmı§ H'I . f d"' yenı 1 -ı:;" t K dl ç · k · d u ı d ~:.- "'" '" u.u "" 
ve bunu mütea.ddid defalar da teyid ı mı e en. ı ···. . • . .. . . · . a r . ıçe sıncm.~ın a, zer n ~ ça orta v~ liseleri tesbit etmietir. Mekte- vn'r.iyettfl tngtlttr~ llf'J Frıııısll lı ~' 
\'e tekid etmiştiniz. !ste, bugtinkil d' -t Ne .dıdyek~ılm .bilkmcm t~··~ Alka~d: EmınonU ıstımUık sahasına nıd a· lıştığı ıskeleden duııerek sol ayagın. bin ilk okul sınıfları talebeleri Yıldız la.nmn kuvvetini tewlo eylcftl 

k t t bb'" U .. te . k" m epcaın c ı cnn uvvo ını pe ıyı razı üz rinde bulunan mcscid ve mes· uan yaralanmış, Cerrahpaşa hastaha- daki 50 nci ilk mektebe orta mek lunmaldndır. l·l 
~.u 1 a~cml e "zle§e b~s gosl rıyvoer yaJ, de bilmiyoruz amma, herhalde bizi cidin teşkil ettiği adanın yıkılmasına nesine kald111lıp tedavi altlna a.luunış teb •-ı be 

1 
B 'kt .... •-kt' 

1 1 
· 

2
- ,·rr,.-' 

soy enı en so· er ırer ya an • .. dd ..,.. .. '-« e s cşı ~u.t ncı ve Fakat cebh~lordeld bu bil ~ıf"J 
pılan vadler birer hayal imiş. Söyle- =ı~~lmet urnştıra:k kadar ka~ başlanmıştır. Bu ada ~?..crmde mC'i · tır. inci orta mekteblere, leylt talebesi tae vetlerlnln hareketi. arad.11 fttl 
yiniz bakalım ne yapmak fikrindeai· C bh asa a.~ ~~red · . ti i cidden ba§ka ~ahn ? duk·kflı~ vardır. j Üzerine kaynar yemek Haydarpaşa lisesine gönderilecek· parlamakla beraber, b~nuı gıı. 

. b . tt ., - e ane cı e ın en vazıye er Bunlardan beşme aıd ıstım ak mua.· ı dökül k dü öldU 1 dt 1 ...... ki _,.~it· .J 
nız u vazıye e ... nedir acaba" 1 1 .. k 1 1 d" - d .. dil en çocu n er r. kin b r le.ru ta· b etm~ tı": . . ... me e erı ı ma o unmuş ıger or ~ı .ıJ 

. K~d~. Hıl~ı, ~uhatabını~ bu teh • - Bize nazaran çok noksan oldu- belediye ile sahlbleri arasında çıkan Fenerde Hacı İbrahim sokağınds Fakir talebeyi üniversite Yahuz unutmıunalıdır . ·ltv 
dıdlı sozlerınl gtilerek dinlıyor, ansı- ğunu sanırım. Herkesin fişekliğinde ihtilfı.f yüzünden vaziyet mahkemeye 44 numaralı evde Eminin bir buçuk teshil edecekmiş karşıya duran bu moh.arlbaJ~~:t ~ 
ım zuhur eden bu mukavemet teeeb- n(' varsa 0 . t'k 1 t - f M af'h bel d. d k' -1 ş 1 .. . d''kü karoılanodıı.kb:e, mm•aff '·bil' J 
blisünün, halka ve Ankaraya kartı K" k . illh l . h' Udd t ~n ıd~ ed~~~~~r. d aamh.~l .. \ıyolyaşın a ı og u eno un uıenne o - Üniversitenin bütün fakUltelerinc'e klnını koln.yhkla Vf}rdlreeıe'\,ıff. 

h. 1 k ta k . . 1 b' ır or, 8 aes erıne ır m e u ort u nı a sa 1 cnnın . u • len kaynar yemekten muhtelif yer· talebe her fakUlteye göre değiıen bl 11lde, _ .... lı bir hava hfUdJllt~1,,,~Y, z:va ır . ur rma ıçın yapı mış ır kulak verdikten sonra, biraz düşün· kuku şahsiyeleri baki kalmak Uzerc ' !erinden yandığını dün yazmı§tık "imtihan harcı vermektedir Bu hu· ..... ~ .. ,. 
hıleden ıbaret bulunduğunu Israrla dU ve· kt ~ b 1 1 t · " · terdlklerl takdirde genli ~11 ..ı 
iddia ediyordu ve· M. uk i . yı ırnıaba aş ıyaca c ır. Yavrucağız dUn bu yaralar testrlle srusdaki talimatnameye nazaran çok öldu 1 bi h ucr- ır 

· - avemet n bır an evvel kı· Ş h i 1 d k. ··ı~ t ka .. 1 .. cer d E _ 1 r d 1 w b- ve · res ye r ava JJJ Jıtf J 
------- _ nlması herhalde çok lazım. Aksi tak· e r mb z e

1 
dı. ~ ı ye e

1 
r - o

1
• muş, 0cc~ . ı muahyene c e~ t ' nver ~afkkırrilohlan1 .ta

1 
~!h>e bepo ~s .e

1
n ba a1cagıd ır nln hn§lıyacağı ft.tlkArdır ,re·~-

( 1) Kirkor Şi.şmanyaıı, isyanın mu- dirde vaziyetin tamamile aleyhinize nmm e e ıy~ za~l arı ~uran c nıno ru sut vcrmu; ır. a a ı mu a rı,, ı e u_ larç an taraf da. şimdi bunu teınlıl ı 
vaffa7ciyetsizlikle neticelenmesi üze - dönmesi ihtimali çoktur. kabul edılmedı . . :•· muaf tutulmaktadır. Bu vazıyet fak · raşmaktadll'. /,l 
rine Delibtı§ Mehmetli Konyadan ktJ, - Neden o?.. Vali ve Belediye Reisi ; · -.:..- Mu • ~t nakh 1nhısarı kasaplar rühnl ilmühaberi almağa mecbur olan Dr . .Reşad s~O 
tıran adamdır. Bu Mdlsoden sonm, _ Mukavemetin devamı. balkı te- hiddln Üstündağ zal!!anında İstanbul şirketine devredildi tnlebe)-1 mUşkUI vaziyette bırakmak-!~ - • •ııe 
lstanbıua gelm' 0 ve milli idarenin ~~d"d ti "d . 1 .~ da .. u il ta valisinin belediye riyaseti vazifesinı t t b 1 .... _1 d' . b. k 1 k tadır. Onivcraite RektörUnUn çayla· Tırhanın taIJltrl . ~ ruu u ve mı sız ıge U9 r r ve - s an u U\: e ıyesı ır unun a en b d ; 
tees8!'.süM kadar M~yın istihbarat raftarlarınızın, birden değilse bilo, de ifa etmesi dolayısile belediyeden di inhisarı altına verilen lstanbul et rıncla bu vaziyet. talebe tarııfınd~n aşlan ı otııt9"~~ 
L§lerınde çalışmı~tır.Bılôluıre ele em· yavaş yavoa azalmasına hattA belki de vllft.yet maaşına ilaveten 300 Hm ki ' . . . b h d 1 . lü 1, mevzuu bahsedılerek daha pratık Al.ıınya civarında karays ıı!t'f 

l . . . . . ~J , nn ıye ışını, u usus a cı zum :.ı. b. b 1 . t . t' Ü . ı·rte 
sa len tle bırl11cte Surıyeye 1.;açmıştt.r. de dönüp millicilere katılmalarına se- alması knrarla.§tınlmıştı. Belediye . . . k 

1 00 
. . . . . ır çare u unması ıs enmış ır. nı · limanımıza g"Ctirllen ve Ha 11' r1P\,~ 

B da · h ku ' viUi . l . . hld" d . \:CSaıtı ı mn cbılmesı ıçın 1 haıt· ·t ktö r· ıfü · d"Jlk Ö J b" bııJl \ t'Y.. ıı a mın, f.SYanın tu ur oo vu u beb olur da ondan. Bunun için, iBl ve . yet ıe erı~~n tev ı ~lay:sı.le rnn tarihine kadar kasablar irketl· versı e. r~ r ub . ~ım ı .. e Y e ır maralı havuza alınan Tır tJti1' .. l( 
hak1~ında lstanbuld.a bir yabarıcı m.a- akcıama kadar herhalde neticelendir- bcledıye ve vılayet muavınlerınm . . . ş • çare dfüıUnmektedu. Faknıhal ilmil· bir fen heyeti tarafından tc t$? 
kama verdiğ raporun,, bilahare elde melisiniz... Mesela., yalnız, Delibaş kendi ma.aşlarınn ilaveten 100 ve ls ne cle~·retmıştır. Şırket ~una mukabl1 haberlerinin polis va~ıtaslle alınması mtş ve 6 _ 7 ay zarfında burııdıJ , 
eclilen bir sureti o eırada poli.! mll· Mehmedin avenesine bel · bağlamayıp tanbul belediye hududları dahilinrle ~ hazırana k~r belcdıycye 53 bin talebeyi müııkülat.a maruz bıraktığın· Cl•tıebileceği anla.şılmıDtu'· iti~. 
dılrlilğün~e .bu!unan :Mirakıy Esad bütün' halkı ayaklandırmak, bunlarla bulunan kaymakamların da 50 ~er lırn ver~ektır. . . . dn_? fakir talebe üni~ersite Rek•.ör- Vapurun tarolrabna dUnde~ 
beye verilmı§tır. tepeyi dört taraftan lhatıı ederek lira almaları kararlaştınlmıştı. Hu - 1 l hazırandnn ıtıbaren beledıye bu Jügü tarafmdnn tesbıt olunacaktı:-. ren başlannn!}tır. Tarntrat ~ 1' =============== yapılacak birkaç eiddetli hücum ile ktımet evvelce verilen bu kararı mu- nakliye işini bizzat yapacak ve ıu- Bu vaziyetin mümkün olup olamıya. nın 200 bin llı:a.yı geçeceği söY 

" müdafileri zorlamak ve teslim olma· vnfık görm~yerek valinin belediye v'· zumlu olan vesaiti temin edecektir. cağı tetkik olunmaktadır. tedJr. il~ abah ğ b b km k balkı lfıyet muavinlerinin ve kaza kayma~ ıııııııııı 
vf ya~: ~k~~. : 0• size :ı:::. kaml~nnın o.~dıklan bel_edlye zamla· llllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllJll~lllllllllilllllllllllflllllllUlllllllllllllllllllU:lilflllllll!lllUiiilllllllllllllllllllllllll 
niyet ve itimadlannı artbnr. Bunu nnı ılga etmı~. Hatta evvelce ve- ş E H 1 R H A y A T 1 herhalde yapmalısınız.. rilcn bu mcblagların alanlardan tah· 

_ • • • • • • • sjl olunacağı söylenmekte idi. Fakııt I~ 
. öğrendiğimize göre verilen paraların 1111111111 

:E::~1': ,;: Ku:•• ~= K:rue Hilmi ~~~tl~ıç :::~: tahsili ~-~vafı~ ~örillm~erek ka.ra • llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllll!llllllllllllllllllll!1111111111111111111111111111111 ·tır. ıtıf 
ı AYLll< 400 • eao • fiilen harekete l§tlrak ettirmek mU- rın tebl~gı tarihınden ~tibııren. mev· ştşLl HALKEVl - RESİM VE cak olan amatörlere mahsus relim dan da bir kcn.Mr wrUeo61~ 
1 AYLll< 1ııo • IOO • dafilerin mancviyatıru lru'Sması u. lzuu bahıs zamların verilmemesı . ka • FOTOCRAF SERG1Sl - 25 şubat sergisine iştirak ~eklerin eser- k68 gelebillr. 

16 ŞUBAT 1940 CUMA midlerinl kırması itibarile de fa;da.- rarlq~rılnuştır. Bu karu tatbık O · pazar günU Şi§ll Halkevinde amar lerini nihayet 20 §Ub"it 94.0 :.arih1- H • &111~ ~ 
- lıdır. İhmal etmeyiniz bwıu rica ., lunmaga b~lanmŞır. törlere ı:no.hsus bir resim ve !otoğ- ne kada.r evimize teslim eyleme;&- RO:NFERANS _ şeTlfl ı&''' 
13~9 M~1' rrcm 1 1355 R. Şubatl derim. Doktor Salih Salt raf sergisi açılacaktır. Teşhir edL- rin1 rica cderız. Hall;evindmı: l?/S/1940 c1'~ ~I 
Qcn: 47 ,._.,, 2 K. ıım ı ıoı Diğer fesadcı Kemal Subhuezel ve tekaüt oldu lecek resim ve fotoğraflan olanlar ;: N Bi gamı cı1c§am• tJ(UJ.t ~o.SO b4 f11V' 

Y.a:dl Saat 1'.lko1a Samarcldls taraflanndan da Gurcba basta.hanesi göz mtitehas ta.fsilll.t almak üzere bu hafta zar- KONFERA..'\S -Şişli Halkevin· mbae Halkalt Zlraat mel;te ttltl 

1 
~·· -u-

1 
1<ı 

11 
tasdik ve tekrar edilen bu teklife, msı Salih Said kendi arzusu U:zerin~ fındn san.: l8 d<:1 20 ye kadar .Ş~§· den: 11/B/1940 cumartesi gü11iı imlarindcn. 1. BaJ;..\":1 .111 ıc~#'~ 

• ~ .. , ~ 0 
__.: ' Kadı Hib1!nin de nklı yattı. Bu hu- V ekft.let tarafından tekaUd olunmue· 11 Halkevı~:Uracaat etmelıd.ir. akşamı saat ~1 de llallrevimi;de fuıdan (Kag«1c "1ıl• M~~·: ~ ~ 

1 
l 7 S ~ ~ 2 ?8 :s 2: susta.. biraderi Mustafa Rlllnzi ile gö- tur. Bu münasebetle dün haatahanedfl Telefon: 8 Bay Refet A1,1ni Aras tarafından nıoomlH bir kon/craus # lJİf ~ ~~ 

_ "" •• • ~ Y•"' _,., • leır1<k üzere ayaklundı ve hemen bir mera•.lm ynpılmıebr. Vali ve Be· • • • (Wc mcşnıtiyctin iUinı ve Süky- bunu milkolcıb tmı...ıı I»!~cıo' 
1 1 32 11 3 tı (_ 9 14 ::16 ev~ 811 tıztı.klqtı. . lcdlye Reısı Doktor Lutfl l{ırdar bı. Beyoğlu Ilalke_'mnderı: man paşa) hakkında bir lcouferans yc:J oumyacaktır. D<J,Vd•• 

[Dooamt uar] merasımde hazır bulunm~tur. Şubat ayı is;inde Evimizde açıla.- ııe Halkevimtz orkestrası tarafrn- k.itiôli1:.:oı..cn alıııtl' 

Tlrktye 

A.BONE DEDELi 

• 
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. ~ _;_ ....... 
lfalyada Büyük Millı--Müdafaa 

Komisyonu dün işini bitirdi 
~Çe Verdiği bir nutukta bu top-
Qlltın ı11 mflhim olduğunu ıöyledi 
~~~5 (A.A.) - Millf müdafaa ı ratik ekonomiyi alfi.kadar eden mese
~ diiıı ~ al~cı ve sonunc~ ceıee-1 lelerin adedi ve mahiyeti itibarile bu 
tfıı~detnıış':°lıninfn riyaseti altın- celsenin çok mühim olduğuna işaret 
~. tebıı~ · lçtiınaın sonunda nea etmiştir. 
~~ gde ezcUmle şöyle denil-
bııÇe t: Duçe celeenin kapatılmış olduğunu 

~~ §hndiki ahval dolayısile ve söylemiş ve yüksek komisyonun u
~ ~İ\>il ;kerıtk bakımından tensi-ımumi sekreteri ile harb istihsali.tı 

e sınai seferberliği ve otok umumi komiserini tebrik etmiştir. 

~rika d0ii8ôR1a için 665 
~on dolarllk yeni r ahsisat 

ay ırmağa karar verdi 
~ ""1n 
~:ı-14ecıF.0n, 15 (A.A.) - MUmessil-•takım kruvazörlerle tahtelbahirlerin 
~'iti ~~·bahriye encUm~ni, önü- ineasına medar olacaktır. 
ı ~illi 1 seneye aid denız inşaatı- Donanmanın hava kuvvetleri, şim-

~ll llr Programını ta.,\ ib etmi§- diki üç bin tayyareden ibaret asgari 
~~ ~gtarnın tatbiki, 655 milyon miktarda 4500 tayyareye baliğ olacak 
~Ue olacaktır. B. Rooseveltin asgari miktara çıkarılacaktu·. 
ı-~li~. ;aSVib etme~t:e. olduğu bu Mevzuu balı is programı, salı günü 

tİ!llUg· ~ harb gemısının, 22 mua· ı mümessiller meclisi krediler encUme
lafy ı:ıın, bilhassa hacimleri şim j ni tarafından kabul edilmiş olan ve 

t il~~ gemileri hacminin yekfı- 266.772.878 dolara baliğ bulunan hah 
-~in \'Uz edecek olan üç tayyare riye büdcesi programı ile karıştırma
~~ ve rniktarı muayyen bir 1 mak lfızımdır. 
A ., .. 
fı\ I """"'"",...,.,,.,.~""""'""~~,............... ..... ..... ~ 

llıanıar bitaraf gemilere karşı 
şiddetle harekete karar verdiler 

YBNI IABAB 

istifa nası 1 
karşılandı 

(Baş taraft 1 inci sayfada] 
Berlinde 

Alman rnelıafill f;U rnüta.lead~ 
dır: Balkan antantı koll8eyiııhı 

Belgradda roplandığı ta.rihU,n iti
baren Bulgarista.nm Balkanlar -
da.ki mevkll çok ehemmi)•et kes -
betmiş hulunuyonlu. • 

v 

A GI R CEZADA 

Arkadaşı Sedadı öldüren Cahidln 
d avasına dün bakıld ı 

Genç auçlu, , ahidleri dinlerken 
asabi buhranlar geçirdi 

( Baştnmfa 1 incide ) l sun?,, diye aramıza girdi. Bıçağı o 
kadaşı Sedadı bıçakla yarahyarak öl- adama doğru salladım. Sedadı vur -
dürdüğünü dün tafsilat ve teferrliati- muşum, Adam kayboldu. Ben, blçak 

Bulgaristanın ~u kritik uuna.n- le yazdığımız 18 yaşında Cahidin mu elimde kaçtım. Çeşmeye gittim. YU
larda mctalibiui Köseivıınof ka- hakemooine dün öğleden sonra İkinci zümü yıkayıp kendime geldim. Kan 

Köseiva.nof tlu.ktırnetinin kat'i 
bir bitar.ıfiık siyaseti gütmesi 
Balkan devletlerinin işini ~k ko
la.yıa,tımıış bulunu)·ordu. Uu is. 
tlfa bu siyasetten bir inhirafı ta
zammun etmektedir. 

binesinin güttüğü yumu-,ak biya
setle elde edilcmiyeceği kanaatine 
\'&rdığı nefü•csi c;ıkahilect'ği ilft,·e 
c•clilnwl<te ,.o hadi!-tenin Balkan 
nntnntı siyasetine u.rgun olmıya
cağı tehariiz. c•ttirilmekt._ıdir. 

Rom ada 
Hcniiz bir miitalea dermeyan 

edilmemiş olmakla beraber istifa
nın Balkanların umumi siyaseti ü
zerindP hlr tesir ~·apacağı kanaa
ti ,·ardır. 

Lor.dra ve Pariste 
Köseh'anofun hükfunetten ay -

rılması keyfiyetinin nıiinhasıran 

dahili işlerden neşet ettiğine ina.
ıulmaktndır. Mfüıtali başvekilin 

takib etmekt~ olduğu s~vaset, ge
rek kralın dfü;iincelerine \'O gerek 
Bulgar milletinin uımuni menfa
atlerine uygun oldnb'"ll için bu te
bcddiiliin harici siyasette büyük 
bir dcı:;ri:;ildik göstemılyeooği zan 
nedilmekt.edlr. 

Cununla hernber istifanın ha -
ldM SC'hcbll'ri öğrcnilnıe<len dalın 
ileri gider k tefsirinde• bulunul -
mnsına da imkan görülmt>mekt.e
dlr. 

Ağır Ceza mahkemesinde başlanmış-ltutmasın diye kanlı bıçağı yaladım 
tır. Cinayet hakkında ne diyeceği so- ve Mecidiye karakoluna gidip teslim 
rul~n Cahid, hadiseyi şöyle anlatmış-ı oldum. 
tır · • Cahid in polisle verdiği ilk ifade o-

l - Bana tecav:.iz eden Şükrü adın· kundnğu zaman, mahkemede söyle -
da birini bıçakla öldürüp bir buçuk diklerile tenakuzlar oldut;u görUlmUş
sc?e ?n~se ~ahkfını oldum. ~fahk~- tiir. Cahid, ilk ıfadesinde "arsaya gel 
mıyetımın hır kısmını İstanbul. bır diğimiz 7.anıan. Sednd, hana, senin öl 
kısmını da Osldidar hapishanesinde a·· a·· ... ('O··ı .. L- • d dı A ·ra· r· ur ugun ~u tru ın:nım n nmım . • 
g~ı ı~. . ~ı:n~ınusaninin 19 unda rada sırada ondan ekmek paı ası alır-
muddetımı bıtınp çıktım. Sedadla ha- d ··ıd·· d · ? Ad ·· ı "1 . ım, n!.'ve o ur un :ım oy e o -
pıshanede tanışmıştım. O da, sirkat- d .. ··1 b~ ·le öldll · ıu ı d" ı . . • uru mez, l•} ru r. ıyc so 
ten ıkı sene hapse mahkumdu Sedad ı· · b. lt B k k. k .. h h · ' e mı ce ınc n ı. .ıça ce ıvor znn -
va a gUnu ~pıs a~eden çıkmış, doğ nettim. Ben ondnn evvel-da;ra.nıp bı-
ru bana gcldı. Perışnn bir halde ve v kt' bit ' d f 1 . Ç"g"ımı <;r - ım ve Knç c a sapa-
yahnayaktı. Annem yemek verdı; ve- d . ··ıct·· d.. d kted' . · ım, o ur um... eme ır. 
dık. Yemekten sonra, Sedad "Haydi . . . . 
Cemberlitaaa gidip ., . 11 d d' C'ahıd. mohl·emede söyledıklcrinın ... ,.,ıra I<;e m.,, e ı. 

1 
_ v d 

Ben heı· zrım" d k · d 1 O" ı u cıldngun n ısrar etmia, 13ahi<l . • ...n ev en çı mıyor um. . . . . r • 
"Pcl · d-·1ı· . kt 1 ç k k k lrr dınlC'nılnustır. \akayı gören kim-u,, ~'Um •e çı . ı r. ı ar en, a 
pının önilndc, kardesim Rehadan bı- se yoktur. Şahidlerdcn bazıları arsa-
çağımı istedim. Yastığımın altındaki da ccaedi görerek zabıtayı haberdar 
bıçağı getirdi; belime soktl.ım ve çık- etmi§lcr, hazılan da ifade verirken 
tık. Yürüyerek Çemberlitaşa kadar yanında bulunmuşlardır. Bunlardan 
geldik. Şiracı kapalı idi; döndük. Ar- bir kınını zabıttaki gibi ifade verdl
ka sokaklardan yürliyorduk. Burada, gini; on dört yaşında lsmaille 22 ya
peşimize bir adam takıldı ve takibe şındn talebe Hayreddin de, ornda da, 
başladı. ~ehreıninine kadar bizimle kendilerini takib eden bir adama bı -
beraber geldi. Fındıkzadcde yıkık ca- çak sallarken Sedadı öldUrdüğilnli be 
minin yanıııdaki arsa.dan geçerken yan ettiğini söylemişlerdir. 

f\rahn lstişal't'!crf , yanımıza !'lokuldu. Ü stil başı temiz ve Cahid, Şahidler dinlenildiği sırada 
Sof ya, 15 ( A.A.) - Kral Boris genç bir adamdı. Elinde de parlnk bir ikl defa aaabt buhrana benzer haller 

öğleden sonra yeni kabinenin teşkt- şey vardı. Ne olduğunun farkında geçirmiş, UstUnU b~şını yırtmak ister 
li hakkında istişarelerine başlamıştır. değilim. "Ckcenin bu vaktinde bura- gibi vaziyetler almıştır. 

Kabi~e .teşekkül eder ~tmoz parla- da ne arıy~rsumız? .. ded~. Bundn.n sonra, mahkeme, gelmlyen 
mento ıçtımaa davet edılecekttr. Evvelce öldl\rdliğUm ŞUkrUnUn kar iki şahidin ihzareıı celbleri ve Cahid 
................................. u ...... .-... deşleri ve akrabası vardı. Bunlardan hakkındaki evvelki mahkfimiyct ka-

l 

Bu oyun 
Sökmiyecektir 
Efendiler 
S on günler l~inde gııutelt>ro... 

bir "Birn meselesi,. mevzuu 
bahsoluyor. Bir iki şahıs şehirde bir 
bira buhranı olduğunu ileri sürerek 
Bomonti fabrika ının açılmasnu is
tJyorlar. 

Bu hOOiM:'ı.nin dış cctıhosidir. Bir 
de bunun iç taraf mı deşelim : 

MulıaveJesi l.ıiten Bomonti fabri
kasının yt'niden t a.n.liyete geçmesi i· 
~in, fabı-ilınnın İnhisarlar İdaresi, 
yani hiiJ<lımet tarafından satın alın 
m:ısı lazımdır. Uöyle hlr fabrikanın 
değeri de en aşağı bir kn.~ milyon 
liradır. Yani Bomonti fnbriknsmın 
fn.ali~·ctc geçmesi dernek, hiikôme -
tirı büt~e imlen fabrikanın sahlble -
rine, komi~)oııculannıı, mutavassıt 

larına vcrileoelc bir lrn.ç milyon li
ranın gitmc..<ti demektir. 

l}imdi bir de hadiseyi başka bir 
oobhcden tetkik ed Hm: 

Hiil<iımet bira fiya.tlarmda halli:rn 
nef'ine olarak bUylik tenzilat yaptı. 
Bu yüzclen hira i tilıliiki, hrmen he
men iki misli arttı. BuglinkU fahri· 
ka C"'ki ihtirn~hın pe!> fazla mlld.nr· 
da hiru imal ettiği hnlıle talebi kar· 
~ıhyamıyor. Hunun ii.ıcrine biranın 
asıl fnzla istilılı11' edildiği yaz mev
simine lmdar fabrikayı tcv i etmek 
Uzcre fnaliyete geçildi. Demek olu
yor ki nncnk ~ u.zn l\adar biraz ı

kıntı celrncewz. Ondan sonra her 
yerde istenildiği kadar hira bulahi
leceğiz. 

Vazi~ rt böyle iken, bir falmn gü
rültüler yaparak lıiil<ilmeti Bomon
t1 hiro fabriknsmı satın alma bı sev 
kctmel<, diin~ umıı höyle tehlikt>li bir 
de\'l'indc, harioo pnra gıt.mesine ve 
<lC\ lt't biit',iC .. İmll'n OD }JılN\ UİlO zi
)·an oJmasımı sebeb olmak en hii -
~ilk clnııyı-tt1r. 

~ . ( Ha tarnft 1 .ocide , 1 Bunlar Sir Thomas Blamey'in kuman ,· gı·ııere Kralı •. n blrl. -. o_lduğunu ."c beni öldilrmeğe gel- rarının fufaz tarihinin sorulması i"in 
(q erıka gemilerinin torpillen- dası altındadır. d - :. 1 &e;;ı~eşnıiyeti meselesi hakkın - Şunu kaydetmek lazımdır ki, Avus M K .ıgını ~a~n~ttım. Bıçağımı çekip Uze- muhakemeyi gelecek hafta perşembe 

Hayır, ırf bir k~ kisinin birkaç 
şişe fnzln bira lcmcsl, btrknç klşhıin 
sarhoş olma ı için de\ letin sol{ağıı. 

atacak metcUğl ~·old:ur. 
Bu oyun sökmiycceldir eft-n(liler. ı.. ~d rme yurlıdtim. Sedad "Ne yapıyor - gününe talik etmiştir. 

~ ~j', e yapılmış olan yan .. res- tralya kcn~i .s~lah ve miihimma.tını ısır ,ra na 
\l ~a t hakkında resmen mut.a - bizzat kendısı ımal etmektedir ve im B. . 
.'°'l' 'a~~?l~an imtina. edilmekle be- paratorluğun diğer kısımları gibi ken ır mesajı 
~ ~ 

1
/liYettar mehafil, Almanla- di kıtaatının ihtiyaçlarını bi7.zat ken- . 

ltlJı Urtnekte oldukları delilin na disi temin evliyecek vazivettcdir. A- Kahıre. 15 (A.A.) - Reuter ajan-
h ara lı - · . .J b'ld. · · ~ ~irı a namıyacagını beyan et \.'llstralyanın harb bUtçesi 6 mllyon sı 1 

. ı:ıyor · . 

-
l\tt'U ~il S•·~l~TOGI.U ....................................................... , 

Fuar hazırlıkları iter i}'Or 
lzmir, 15 (A.A.) - 10 uncu entcr
vonal f zmir fuarı hazırlıklarına 
m olunmaktadır. Bu seneki fua-~ ~~~r· İngiliz lirasından 70 milyon !ngiliz li- lngılız .do~ınyon.lar nazın. B. Eden (Basi ··u'"ı 1 hıd fin~..f·umzdo · kolojik tesirler yapmış ise de bihi· 

l ~ıtla ıl, şu noktaları hatırlat - rasına çıkmıştır. Mısırda~ı ıkaınetı vcsılcsıle kral kat Finlandiya kıtaatı, "bıçakla., ynp hare hemen bu tesir kaybolın'uşt 
1 ~ nı r: Exet"r tnı;ıter~~·ç Oeltli Georgesın Kral. F~rt'.k'a hit~ben ya- tıkları bir muharebe neticesinde kay- Zira bu muazzam tankların zırhl~r~ :1, r .:Alman tahtclbahiri, Al- Londra, 15 (A.A.) - Exetcr adın- zıl.m~ş çok samımı bır mesaJını ver- bettikleri mevzileri istirdad etmlşlcr- 1 nnın da Finlandiya tank toplarının 

r·t aıd Türkçe ve Fransızca risaleler 
hazırlanmıştır. Planı Nafın Vekfıle . 
tince tasdik cJilmiş Qlan şehir oteli· 
nin bu seneki fuar zamanına kadnı 
yetiştirilmesine imkfın bulunnmıya. 

cağı aıılaı;ılmaktadır. lnsaata lazım 
olnn bir çok mnlzemenin noksan ol· 
ması, otelin bu sene itmamına mam 
olmaktadır. 

~ '~k du§manlarından birine gö- daki İngiliz kruvazörU bu sabah Ply-ı mıştır. A • dir. ateşine dayanmadığı görlllmUştür. 
~j'a Uıere içinde yüzde 50 ka - mouth'a gelmiştir. Duradn B. Chur- Bu hususdn Elahı am gazetesi şu B.ütiin Stokholm gazeteleri, Ruslar Rus Tebliği 

tt 'tlakletmekte olduğuna em- ehil ile B. Simons ve B. Dulley Poun- satırlan yazıyo:: . tarafından elde e<lilnıiş olan ufak te- Moskova, 15 (A.A.) - Leningrad 
~ lotl .ettikÇe bir Amerikan ge- di kendisini beklemekle idiler . J(ral G~rge~ı? m.~~Jı, Mı.sır tara- fek ınuvaffakiyetlerle Carelie taar - büyük umumi karargahının 14 şubat 

llıPUlernesi meşru olamaz. Gemi, hen Uz Graf Spee ile yapmış fınd~n muttefıkı. ~u~uk. Brıtanyaya nızundanberi iki Rus fırkasmın mah- tarihli tebliği: 

1 
~tıitı. taraflık kanunu, Amerikan olduğu muharebenin izlerini ~ımak mazıde olduğu ~ı~ı şımdı ~c yapılan volma.eı arasındaki nisbetsizliği kay - Keşş:ıfların faaliyeti ve muhtelif 
"e ~ lnUhariblerin limanlarına tadır. Ahali, mi.irettcbatı, uzun uzun yardımı ve teş_rıkı ~e~ıyı takdirle detmekle ve muhasamatın başla.ngı- mıntakalarda piyade ve topçu cUzU- 9'!'!"!!~--ııııııı:ıı-~~-"!!11-~~
~ oıd01~u nakletmelerini menet - alkışlamıştır. anmakta ve rnilttefıkl~ın adalet da- cındanberi 250.000 kişinin telef ol ~ tamlnnnın harekAtı görlllmtiştUr. bu k~r~nn F!nlnndiyny~ yardım et· 

ıı tQ Ugundan bir Amerikan ge- Arnstralyttnıu lngiltereye Yardımı ~~sında ni~at. zaferle~ne olan tam muş olduğunu ilave eylemektedirler. Carelie berzahında Sovyct kıtaatı- mel.e~ını tavs~ye eden mılletler cemi· 
' Uhnriblerin bir kontrol Ji- Londra, 15 (A. A.) - Avustralya ıtımadını bıldırmekte<lır. Viborğ Bombardınıan Edildi nın faaliyeti, muvaffakiyetıe inkişaf yetim~ noktaı nazarın~ mutabık oldu 

~~arn"e rnesela Cebelilt.tarıkta k~~i~esi, İngiltere h~abı~~ a.ilah, · • o•c.ı• • . ~elstnk~, 15 C!'-.A.) -.14 eubat ta etmektedir. Dllşman, Sovyet kıtaatı ğuna 1.şaret e~~ktedırler. • 
~lıı ltaecbur olması takdirınde bu muhımmat ve tayyare ımalını mtihim General Deedstn r~de Vıborg ıle Frednksham.m ve tarafından indirilen darbelere muka- Polon~a.Warın Fınlandlyaya l.ardım. 
' ll:ıeııı 1Yaya veya başka bir bi- miktarda arttırmak için Jiizım olan •• •• Villmanstrand mUteaddid defalar vcmet edemiyerok büyük zayiat ile .. Paris, l:S <A:A.) - Pat a3ansın.ı 
e ~~ l<.!kete gitmekte olduğun . tedbirleri müzakere etmek üzere ya- T cberruu bombardıman edilmiştir. Bir çok yan ricat etmektedir. gor~ ~olonya hilkO.m?ti, So~et Rus-
~ tıa.1 ~UPhe edilemez. rın Sydney'de toplanacaktır. Ayni za- . . gın çıkmış ise de nüfusça. zayiat yok 14 şubat tarihinde Sovyet kıtaatı Y.a ı~tılasına karşı Fınlancliyanın gı-

de Alınan tahtelbahirleri ku manda bu imalat için muktazi iptidai Ankar~, 1? (~.A.) .-: 1ngılız yar- tur. dlişmanın 16 istihkfımını i~gale mu~ rışmış oldu~ı m~~ade.lede ona ya.: . 
~ Amerikan efkarıumu- maddelerin mübayaası hakkında da dım komıt~ı mumcssılı General ?e- Ru<ıla.nrı iO Tonluk Tan!darı vaffak olmuşlardır. dım c~ek ıçın muaellah kuvvetlcnn· 

lllfiaUni d t d k b' müzakereler yapılacaktır. Avustralya eds profcsor Gastang yanında mıh - i\Jmaffak Olamı\'Or Bunlardan 8 i h tonann t den bır kısmını bu memlekete gön . 
ı..._ ave e ece ır mandarları oldugu~ h ld b ·· ç - e opçu tab d ~ l · t' ~ ".ulunınak tehlikesini göze ile Kanada bu suretle Bilyük Britan- . a e u~n O· Helı:-inki, 15 (A.A.) _ Finlandiya yalandır. ermege. rar~ vermış ır. . 

~ a ihtimal verilemez.,, 1 yanın mu~taç olduğu tayyarelerin ~~~in~sı~geme Kur~mu ~mumı mer- başkumandanlığı, Rusların Kareli Sovyet Uıyyaı·elerl, düşman kıta.a- .~lerm 1\lmaffakiyet~ . 
~ıJ'lltıın "ya mı t yüzde 50 sini imnl edebileceklerdir. ' zıya ret etmışlerdır. General cebhC'sindc bir kaç istinnt noktası tını ve askert hedeflerini ff Helsınkı, 15 (A.A.) - Helsınkı Sa 

~lı-ı;etin aerbes~si:~ Alı:a: ~~ - Alman T_,hllğl ~urumun çocuklara. yapmakta oldu- elde etmiş olduğunu ve fakat ·Rusla- kiyetle bombardıman etmi:~:a k~i; lo~a.t. g~eteslnin cebhedeki muha 
'1"~ ertn.e karşı müdafaa ebneğe Berlin, 15 (A.A.) - Sarrebruck'Un :rar~ımlarla teşkılatı hakkında al- nn işgali altında bulunan bu mevzi- uçuşları yapmıştır. birı bıldınyor: 
~lan Amerikanın harbe gir cenubunda vukubulan. keşif kollan l lmarı ızahattan son derece mcmnun;1ertn kaybının Mannerheim hattının İngiliz Efk:\nunıumiyt>si G .. lillü Salla cebhcsinde vaziyet sakindir 
ij ~ e Alınan sefiri Bernstorff- milsademelerinde mUteaddid esir al- <~ . ış, ~apılınak~ olan y~rdımlara mukavemeti Uzerine herhangi bir en-ı Meselesini l.Hlisııld Kfll'8:~~1 45 kilometre geriye atılan Sovyet kı· 

~lltı ayı terketmesi tarihinden dık. büyük bır al~ka gostermiştır. Ge?e - dişeyi mucib olamıyacağmı söylo- Londra 15 (A A . talan, Fin mukabil taarruzu üzerine 
~~a lhıe t§Jn 23 sene sonra A _ DUnkU gUn deniz ve bilhassa deniz- ral koru~maga muh:aç ~ocuklar ıçi~ mektedir. Mannerheim hattı, da.ima tn iltere 'hUkıimctini.) - .~azc~l~r, çekilnic~o mecbur kaldıkları mevzile· 
~~ gelnıt§ olduğunu hatırlat _laıtı har?inde bilytlk muvaffakiyetler Ku~~a ıki yUz tngıllz lıra.sı teberru tam olarak mukavim kalmaktadır. lül~rinin Finlandi ana1ngı.Jız gon.ül- ri tal~kı~e çalışıyor. Finler, yiyecek 

t.. \'~ ~andır kaydettık. Bu bir tek gün içinde 58 etmı._.tır. Rusla.nn ileri sürdükleri 7o tonluk m" d tm k k Y Y gıtmelerıne ı ve milhımmııt kollannı tahrib için 
l '\~.ı lıı . ıb- t ·ıa l usaa e e e arannı memnuni 1 Rus hat! . . k ~ "U- il Avustraı ·alı Ask ın onı to uk vapur batırdık. İ tanklar bidayette Finler Uzerinde psi· yetle kail lam ktad 1 • annın gensıne U\'VCtli milf· 
'ı,.' l~ (AA..) l er ln~lliz Harbl~·e Nazuı Fransa.da rlanda tedhişçilerinin ı a ır ar. Gazeteler, rezeler göndermektedirler. 

"llrt . - Avustralya- p . 11( (A ) t . 
~ l"ıı.ı:. llakerlik hizmeti bulunma . ans, v .A. -:- ngıltere har- f aaliyetİ 

1ı., ~en fı'i•· . bıye nazın Stanlcy diln Fransada u-
btı: lraıya k .ıstine gelmekte o- mumi karargft.ha gelmiştir. Bir kaç .Lo~dra, 15 (A .. A.) - Dün gece 
~ı ltttretJ- ıta.atının dikkate ı;a'gUn İngiliz k tl . k d Bınnınghamda faılleri İrlanda cüm-
~ o.c tar t bi .. uvve en uman anı ge- h . d 

~~ ll~ları un ve er ye gor- ı ncra.1 Gort'un misafiri olarak kala - urıye~ or w:'1 mensublan oldu!;'U 
, ltıtaatı nıU3alıede edilmekte ·ıcaktır zannedılen muteaddld tnfilAklar ol • 

~eııa n ekserisi milis tcşki- · muştur. 
~~:' ba Ub olu . Dalaro \Tnpunınun Milrcttcbatı . . . 
~ 

01 
le11 Ya P nded ltf.barilo yo- 1 Londra, lr5 (A.A.) _ 3927 ton hac _Bunlardan bın bır kunduracı dük· 

~:,~ altın kınearkta. tahRMUd minde ve Dalara a.dındnki Isve va - kanında vuku bulmuş ve ~ir kişi ya- f 
t,~~ ~ hf cı fırka ile beraber, purunun mürettebatı dU t 1 ~ ralanmı~tır. Yapılan taWukatta ma.-- ngilterede bir münakaşa 
·'-' '1 lr. l:tu n ki§fye baliğ bulun · bir limanında kar ~ r ı;n nın ğazanın kapısında vitrinin yanına sa- 111 • 
\ lıııa. lllınıntnıktarda son harbde dır. Kazazedeler, ri'~ar~n~~ :u4'alar- atli bir bomba konulmuş olduğu anla- ngilteredc, hnJt:tlıl< \·erllen tereyağ rnlktarınm 

~lltta;; 1§ olan Avustralya-
12 

sinde AU Ok d yın şılmıştır. ~el{er lıa.st.alığuıa duç,ar olanlar için fazlıı.laştm-
t .\. ndaıı pek çok fazladır aa. yanusun a bir Al- hp f azlalaştmlmaması ha.kkuıda büyUk bir ınüruıka-
~~U. ''llstraıya K .__ . man tah~lb~hıri tarafından bombar- da telef olmuştur. MUrcttebat bir '!'8 •t;ıluuı~tır. 
'tı ' ~ (4. •wa.utı dıman edılmı§ ~'e torpillenmiş old y Bel ·k · · ' · ~ti A..) _ Avustralya n be t.mişl dl ugu- çı a gemısı tarafından alınmadın Zu-.ı ı;elrcr hastalan, takib ettikleri rejim itiba. 

ti.• ge}m{§ bulunuyor uDJan e k er r. . . • evvel 17 ~aat tahlisiye sandallarında I rile, sıhhatteki ad~nlar ~>ibi diğer gıda maddeleri u-
• aronun aptam inf ılak esnasın- kalmışlardır · d · · ıerm en zarun kalori mil.'taraw elde ecJeme:zle!'. 

. Bu ebebden :}eker h:ıstabğına. uğnyan 1ngili7Je
rın tarafını meshur romancı il. O. WcUs Ut.izam et
mekte \'C !'}iddetJi yazılar yamuil..1adır. 

İngiliz Sıhhat Nazın B. F..Jllott, ffe}ter lıa.st:ılan· 
nn kurnazca bir teklifte bulunınu~tur ı "Size biraz 
dnha f nzla t.ercyağı verece@m, f akıı.t buna mukabil 
şeker hisscnizden bir kı ınıru bırakacaksınız.,, • 

Vaziyet, simdilik im mr.rkezdedir. Sonunun ue
rqe varacafıııı Allah bilir ... 



----- -

YENi IABAB J6Ş~ 

IRADVO K 
1'~~ ~· 
12.3(lP!~4~.0~~Jek·t ... t Ha r b 1 eri n ver d i g ı 

Evlenmek istiyorum! 
Aksaraya gorücü gittik. Tazeye 

ut çaldırdık, o/inadı,- olmadı ! .• 
- 3 - Yazan : Faruk KOÇOK 

- Pek alafran -ı20 sene Levon Hanciandan ders al -'te değilim. Fakat 
ga... dırdım. kızım evleninc~ 

- Peki öyle ise, N~zeninim tepsi tutar pek yalıuz kalaca-
seni alaturka bir . w ğım da, sonra hem 

"t"' . Bu esnada kapı açıldı. Nar çıçeği "k:a.. ltı d .. 1 ;cıza go ureyım. k b' ıb· . . 1 nı ca.ıı a n a o -. rer ırman e ıse gıyınış, za -
- Pekı... yıf -ı.:ı f k t fek b' taze li d mek sevabdır. Hem 
B. t bil t ' nıı..w..ı., u a. e ır e n e d k lm 
ır o omo e a te . 1 gi dl B' kah 1 . e oca a all, f / psı, çer r . ıze ve en sun -

:r~Ajano ve meteoroloji ha- büyük tecrübeler 
12.50 Türk mtı.ziği "P1lk,, • 

13.30/14.00 Müzik - Karışık hatif AT Lk • J • aıt~f 
müzik "Pl.,,. lle YdZIR f meaenıyet, pat f 

18.00 Program ve memleket 118.&t r .J.~110 
ayan. ölam sacıcı aletlere sarTeaıJ 

18.05 Türk müziği. Çalanlar: Fa.- , '-
bire Fersan, Refik Fersan, Fahri 
Kopuz. Okuyanlar: Mefharet Sağ· 
nak, Mahmut Karındaş. 18.4:6 'l'Urk 
müziği - Mızraplı 88.Zlardan MZ eser
leri. Kanun: Vecihe, ud: Şerlf lçli. 
Tambur: İzzettin Ökte. 

19.00 Serbest sa.at. 
19.10 Memleket saat ayan, ajaD.IJ 

ve meteoroloji haberleri. 
19.25 Türk müziği. Çalanlar: Fa

hire Fersan, Refik Fersan, Fahri 
Kopuz. Okuyan: Radife Erten. 

19.45 Türk müziği - Halk fürküle-
ri "Adanalı Aziz ve Sadi Yaver At-

bo lı b. . u. psı e n e apının ın e a. - T tmışt k aman,, tadık. Aksaraydald Te . li d k dib" d meydan almalı. 
aşı ya ır evıo akta d rd am ça ı , 

kapısını çaldık. Y . u u.. doğrusu.. 20.00 Konu§ma - ''Milli kahra • 
Tıngır nungır bir nalın sesi, sonra: Gelınli~ kız bu olmalıydı. Maazallahütaala, bu kadına damad manlık menkıbeleri., · 
- Kim o!. Annesıne: olacak olursam yandığımın resmiydi. 20.15 Temsil - Bir nefesteki kera.-
- Aç, biziz. - Galiba, kerimeniz, dedim. Mü- Artık çenesinden kurtulabilrsen kur- met. Yazan: Ahmed Naim Kanca. 
Başı yemenili, bir ahiretlik kız ka- saade ederseniz, otursunlar. tul... 21.15 Konuşma • "Sıhhat sa.ati,, · 

Pı,,;;ı artı, N n1 21.30 MUzik - Radyo orkestrası 
,J' "' - e zaran vnr, o ar genç, a - O, ha bre sözüne devam ediyordu: 
- Kimi istiyorsunuz? yakta durşunlar. "Şef - Dr. E. Praetorius,, . 

- Nerede kalmıı::ıtım. Zihnimi ka- 2215 M leket saat ayarı &.J.""''" - Bayan Nazende evde mi? 'Y • em ' ~ 
- Ric~ ~derim Bayancığım.. nştırdınız. haberleri, ziraat, esham - tahvilat, 

- Evde ... "seslendi,, Teyze, teyze, Ref ka otur 
'k" k n1 b' - 1 

' • - Ha, dedim, benim kızım gayet kambiyo - nukut borsası "fiyat,,. l'"-'- d-·--Muıdaa blr grup ,j ı ı adı a ır erkek gelmiş. wuJ- u- , 
Kı2cağız, tepsiyi elinden_ bırakmak- marifetlidir. Diki" bilir, enfes yemek 22~35 Müzik - Cazband "Pl.,, . _ . .. . . _ .. f ı:. 1 -~•,., Yukandan çatlak bir ses geldi: 'Y - - itim _,O""•· 

_ Buyursun. r: sızın bır sandalye yapar, hele bir börek açar, sonra udu 23.25/23.30 Yarınki program ve h.skerlige en yenı ve muthıg sılah sını en fazla o saçıcı :f 

ıl...,.z.t nin kenarına ilişti. sonra udu... kapanış. olarak katılan çelik kanadlar yilzün- rediyor. . -~~ti' 
Buyurduk. GeniCJ bir taşlığı geçtik. rl ~, 

Yan gözle kızca- Seslendi: ~------------- • • • • • • den ordularca tahaffuz tedbirlerinin Ve belki görillen gay ~ 
Gıcır gıcır gıcırdıyan merdivenleri ı,,,.~c:-~ - tk'k b l . ' O bir kat daha. ta.kvı·ye edilmesine ve vüzlerden heyecana. d"'"""" 

k k gızı te ı e aşa- R fk Rf h TEŞEKK R ~- -fl:J 
çı tı · . dım. - e ı a.' . e ika. u ··· . . . askerlerin Strotogie = sevk ve Tac- ve devletler kendi mUdafas.l.-~ 

f 
K1.obl~ukçdu dtik~Adi~karıB~ atandıafratn kka- Pek zayıf, nahif, - AUndnecığidm,beragehyorum. di Scvgıli eeım ve babamızın v

1 
effatı tiqu.e = tAbiye usullerini değiştirme- de mukabeleibilmfsil ha.Pr 

es ı ır o aya gır . ır r a a- f k t .. 1 . h. - unu a ber al. Bay n- dolayısile mektub, telgraf ve te e on- w k 1 C ,..,11o+ 81•8 m"""bur oluyorlar "' . . . . . a a goz en ıç . ge -ve ma.11. e enıne = am ....... , ""'~ "" · ,l .. ~ 
nepe, yanında asker gıbı dızılıniş san- t f d ğildi lesin. la beyanı ta.zıyette bulunan dostları- t ml . .. t t hasıl Bakıruz Jtalya _ Avrul'3V"" 
d l bo 

e ena e ... e erme muracaa .e zarure ! ı • d 
alyc er .. konsol, UstUnde gaz ya - y·· .. h fif d- Konserde fena de~il mıza ve akrabalarımıza ayn ayn te- 1 t yan hall harbin bid&yetıll f' 

·ı l k "k" l•-b O uzune a pu !:I •• •• .. . ld - o muş ur. ""'' ması e san mış arpuz ı ı wıı a... r .. .. . . d' . ti şekküre teessurumuz manı o ugun- .. . ~ sulhperver görünmekle t>Crıw· 
t d bil "k b" . . 1 B' ra surmuş amma ıyı ye ırememış . Elinde udu kızcagız- kızara bozara 1 . d b" t Ve bugunne kadar hava sılahlan- ...ı1\d~ a a yu ır pınnç manga ... ır K 1 kl k d d 1 to • dan ve cena7.e meras mm e ızza beaistan ve İspanya harbleı ... 

.. U . K ki d rd u a arının ar asın an pu ra ar P içen' geldi Kanepeye oturdu Udu .. . d k y ·ık·· nın geçirdiği istihalelerden sonra bu 'Y .. ..1 sur sıgara masası. arşı uva a t .... kü d y ki d ha · · yuksck hizmetleı·ı o unan eşı oy dıgı- bilyük tecrübelere :ınw· 
k 1 b • 1 . l . 1 h • op gozu yor u. ana arına a - kucag-ına aldı bir iki dümbUrdettik- k k B S biaman makinelerin en parlak ve mil .ı 

ı a o::ı.n a ış enmış şu ev a. f'f 11 k Ur .. f" y 1 b" • Hava Komutanı ayma am ay a- . . . ,w. h <l tavyar--lerini hemen kltnilt?!l J f 
ı a ı s muş u. a nız ır yana- ten sonra. . .. H r A .. • essır devresıne gırdıgı de mcş u u- " - 1 ,., 

B11 h((tıe öyle bir hane ki h.er ğının alhğ daha fazla, diğerinin daha • · mı ve. yuzbaş~ B~y a ıs ve tat~rıt mm:dur. tirmiş; teknik kabiliyet!~ tJf· • 
tara/t 'J>Ür8afa eks'kt· Saçlarıma ak dii~tı yaverı emeklı subaylardan Samıye . . harebe kudretlerini arttırıtı•ş 

1 ı. K .. .. k 1 · · B y • tf Her mılletin mUdafaıı. bakımından ı-"' 
lr;inde oturanlar çekmesin asla K - d k kl bak 1 la Satı.a ad lnılamadtm.. ve nragumru rnmıseıı ay .. u ı - • 

1 1 . . d w gUnlorde dahi haıta filo""" IBii 

f 
ızcagız a açama ı ış ar . _ .. ve teşekkürlerimizin iblılğına gazete_ asken hava :uvvP.t ermın oyna ıgı . d d b. . 1: 1aıııı 

. . . cc a beni süzüyordu. Hepimiz susuyorduk. Dıye, hem çalmaga, hem soyleme- • 
1 

i ta tu dileriz roller 0 kadnr ehemmiyetlidir ki her mık arını a ır mıs • ~ 
Sahıbine kıl şefaat ya Jltthammed Annesi. ğe b~ladı n 7. n vassu nıı · ı 1 k t h · t" · b. inci mıştır. 

Mustafa · '. . · w. . . . F~i: lı"'chmiı;tan, oğulları: Zeki Do- m~m e e ' ava emnıye ım ır . Amerika - Sürat rekortl _t ~ 
. . .. . .. - Eslciden ne fena idi, dedi, er - Sesı hıç te fena degıldı. Şarkı bıttı, v • • • • planda tutmak \'c halk dn bu tehlı- . _d1"1f,,,...,J 

Bır kelıme ıle sozüm ona salon o- Jcek kadını. kadın erkeği görmeden hararetle tebrik ettik, hafif bir ses- ~an, S~bn, Lu~ı, kızları· Şefika, A· keye karşı uyamk bulunmak mecbu- sa_atte 150 kılometreye 1~~8~' 
7.ent i.. t ·r ti . 1 1 d ş· d" .. 1 le. tıye, Nüzhet, Nınıct. Damadı: Rıfat . ti d d" Çü kü rdl'klc hnrb ugraşmakla beraber uı ~ .. :. .. . 

1 

arı zerıne a ır ar ı. ım ı ne guze . . c· t rıye n e ır n me ı .. . jJl,l / Duıgunlu. rastıklı 40 lık bır ba - .. 1 . Unl ~ .. U 1 be _ T""'Ckku"'ı• edenm· ded"ı Bekman, torunu. ıha Bekman. d .. w .. 1 . . k l'kç c:ıı"mdı'ye dunya mılletlerine tayyare ..,. 
, . ~ye .ya gors er: ~~ruşs n c~.· . - . c:1 •. , • oguş crının ~e _as e~ ı e ". . m dür. "Rmıdol h Fieülıı r 
~an. . . .gensınler, sonra bırıbırlerlne soylıye- No ıse, müsaade aldık ... Allahaıs - . . . .. . . _ - . kadat' ınenmuıyetıne nayct edılen nı- ı ı eş~ ; akfofı;t 

- Safa geldınız. cek ~özleri kalmasın... nıarladık, dedik ... Kapının önünde ve ıc;tık, lıkor ıçt!k. tatlı yedik. medhb- zamların bazı defa ortndan kalkma- Y Fıc_l.d .. ta!.J'.~re '~ m .euf 
Dive ı'çen· g·ıroı· w · . senalar <lı"nl-~ı·k . • . b-,teblennde gonullU nılotınr ) " · K h . ) · · · · tik Kı - r· da ederken kızcagız elmu fazlaca sı- l;J • Rtndan ve ılanı harbsı7. yıldırıın har %' ~ 
- Safa. bulduk a \ie enmızı ıç . zcagız ın - :F'n.kat kimse· 1 . . . . .. . . mektedir. ~ 

· canlarımızı aldı, gitti.. I karak, yavaşça, duyulmaktnn korku- . . · . . y lerının tatbıkmc teverurul e<lılmesın - 1 . . R Jl. f· ,f 
- Nruıılsınız, iyi misiniz? 'yormuş gibi: - Evinızde kaç kışı var. Kaynana den fıni tecavU1.c uğrıyan milletler Ve Km~o~. n_.gılız .. tlfll° ~ 
- Tcsekkiir ederim... Nik:th altmda j Kapı arkasmda randevU va.r mı, goru~re vaı: .mı, ka~ancın1;Z için t.ahnb vasıtalarının en mUdhişi- kuvvetlerı ıçın ıhtiyat pılo 
- Si:ı: matmazeller, nru;ılsını2? olmanın sevabı , . n~ ka~r, nesın, nccısın, neyın nesı- ı ni tepeden inen öltim anjenleri = .1 ıanmnktadır. . u sıl'J" 
- TeŞekkilr ederiz, biz de iyiyiz.. - Ba) Faruk, dedı, sizi sık l!llk sın? dıye sormadı. (Engin) lcri torpiller \·e tayyare yan- Sovyet Rt"'ya - Ahıre tılt ~.~ 
_ Bugün hava çok güzel. J{a) ınvalde sözüne de"aın etti: bekleriz... Okuyucumun hakkı varmış, meğer gın bom bıtlan tef;kil etmektedir. dahi Finlere karşı ka.radn eti JI"~ 
_ Evet, <;ok gUzel... Tekrar edeyim, benim kızım pek - Peki... evlenmek hir.metçi bulmaktan daha 

1 
be 

1 
·il 

1 
. t ed"ld" w· lmuvaffak olamadıkları ask .~ 

- Gcc.en s"nc bu vakit da.ha M> - maı ıfeUidir. Ah, ah, onu yetiı::tirince- Sonra annesinin matmazellerle ko kolaymıa Ene ce yne m e rıayc 1 ıgı kiıb tatil etıneği düşllner~ JJ .f '" ""' ~··· h"l · ""stahk h ·rler& e •~_, ğu'khı.. ye kadar neler çektim, neler .... Ömrü- nuşmnsından istifade ederek: Boyumun kısalığına, suratunm bi- veç ı e ~ayrı ~u em . şc 1 
• cumlarına kesafet vermeğe ''tte '1" 

- Soğuktu... mü heba ettim. Çok genç dul kaldım. _ Sizi, dedim nerede yalnız gör&- çimsizliğine rağmen hemen her kız v~ gayn m~harıb masum ınsanlam, askeri lıaysiyctlerinl bu sure 
- Anıma mevRim. f3cni kimler istedi kimJer ... Ne mü- bilirim? baba veya anasının hoşuna gittim. bılhassa Jhtıya:ıara,. kadınlara ve er çalı tıklnrı göıillmektcdif· 
Muhnvt>re böyle stirUp gidecekti. 

1 
meyizler, ne müdürler, fakat evladı- - Bilmem... Nerede - isterseniz ... Hepsinin gönlü beni sevdi. 

1 

çocuk kafilelenne hltcum etmek, Kı- Artık kabul edilmesi ~ ~ 
Reıckt bizim matmazcJJerc! mı hırpn~a~~amak. için varmadım. Mesela... Fakat, ne yaparsınız? Benim gön- zWıy ve Kmlluıç ya.ı:alı çadırlarına ve lhakika.t haline gelen bava. Jc1' ~ 

Bnyan Nazende dediler işte ev Saçımı süpurge ettım .. her şeye bo- An e · idi ·· ·· ·· lüm onları sevmedi Daha dog~rusu ı sahra sıhhi heyetlerıne ve hastaha.ne-lrinin mevkii istikbal 'ıarbletfıl JıJ 
• • w n sı yanımıza J.,• , sozumuı ya · . • )11': 

lcnccek bay. ~n egdlm .. eyvallah bu boya getir- rdm kaldı. sevmeğe korktum. Çünkü bu kadar ~ere sal~ınn~k ne ~untazam askerl~- safa intikııl etmie bulunma ... ti P 
- Ya! .. Pek memnun oldum. dım .. inşallah kısmet olur da evlen- kolay evlenmen.in a .. Tılmıı~ı da kolay ge; ne ınsanıyet şıanna ve ne de cı- BugUnkil hava devleri, Y~.G 

d. . Dışardıt matmazeller: v d . w k h k ti d . otÖ°''<' - Bayan Refika, burada yok mu? ırırsem... olacaktı. vanmer lıge ya ışır are e er en tıqaf yapmakla ve kara ~11 
- Bu nasıl? dediler. v 

- Burndn, ~imdi gelir ... Ah, ah,, Gayriihtiyari ağzımdan kaçıverdi: _ Bu da pek mahalle işi. Benim ağ1.ım bir kere yandı. Süt- aayılmazdı. Ve bu nabeca hareketleri ve müstahkem hatlarla u ~r'I 
benim kızımı görmeyin, öyle marifetli - Siz de kocaya varırsınız. ten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek tecviz edenler bulunursa biltUn dev- denir. sevkiyat ve mUnakala 11,~ 
öyle marifetlidir ki.. on parmağında Durdu, yüzüme tuhaf tuhaf baktı. - O halde yarın yine saat birde .. yer ... Onun için hlJ! münasib birisini letler indinde nazari nefretler uya.n- engel olmakta. ve kolayca 3" ~ ~~ 
o~. lıün~r v.aı:d!r ... Ye~c~ bilir~ di~il Öfkelendi ıı;andım, kor~tu~. Meğer - P~ki.. intihııb edemedim. dı~~a ~almaz; hatta sebebi harb rı t~ccar g~lerindenwb:ı~k9~ı "' 
bılır .. ş mdıkı kızlar gıbi - seyır bil - korkum beyhude yere ımış.. Cevab Ertesı gUn, daha ert~i gün, bir çok Sevgili okuyucularım, siQn bildiği- addedılırdı. l retlı ve milyc.nlar degeruıd uc~ 
mez, sokak bilmez, işte bu! .. • değil · verdi: evleri gezdik, dolaştık, ud dinledik, niz varsa.... Ne ya1..ıktır ki şimdiki medeniyet lsefinelerine biJitereddtld b ;.ıl 
dir. Sonra gtizel de ud calnr. Ona tam - Yook ... Şimdilik öyle bir niyet- keman dinledik, şarkı dinledik, çay l"anık Kiit,'!dk dUnyası var kuvvetini; nklını vo para-1 [Bo~ıt 6 1 

(' 

_ 67 - Ben de öyle yaptım. yetmez. Bu itibarla orospular için - Sen daha pek gençsin. Ben eaııa Bu adamdan kurtu!abilmek için ı teklif etti. ÜstUne başına ))il.le~ 
Dedim ,.e baş~a -:.ıir şey söyleme- Güneş batmış, fakat gök iyice ka- rnektebliler en nz itibar edilmesi la- yaramam. epeyce zahmet çektim. İkram edece- zerimde hiç de iyi bir tcsil' b~el)~ 

den ark::ı.ını d~nerok pastahaneden rarmamıştı. Beyoğlunwı büyük ma- zımgelen müşterilerdir. Şaşırdı: ği i§kembe çorb:ı.f'Aua bir komposto dı. BenimJe ucuz tara.fındall e 
süratle çıktım. ğazalannın vitrinleri birer birer si- Ben de onun için kendisine hiç &- - Ne demek istiyorsunuz'? ve verecegi elü kuru§a b!r yirmi beş- istediğini anladım, rcddetti!l1' ef

1 

İçimde mUhim bir iş yapmış insan birli bir göz gibi yanmağa b~lamı§- hcmmiyet vermiyordum. - Cebi~de .~aç .para \'nr? . li.k daha ilave etme~e rn~ ol~u: Yine Nihayet beklediğim ıoSJll~~ı;ro 
hali vardı. Sa..'1ki arkamdan gelecek- tı. Hem bunlan seyrediyor hem de Nihayet bir köşe başında yanıma Bu sualım u~ınde yıldırım tcs~ri kabul etmeyince agır hır küfür sa- ona doğru kendisini gösterdi çı1 
ler, beni yolumdan ahkoyacaklannı3 yavaş yav~. k~abalıklnşan sol·nk- sokulmağa ve titrek bir sesle: y~ptı.: ~ekte~li genç o zanıan bcnım vurcluktnn_ ~nra uz~kl~tı. . . ~algılı ga~nolardan blrinde:r.ııdl 
gibi hızlı hızlı yürüyordum. larda kısmetimı an yordum. _ Sizinle tanışabilir miyim? diye ~ır surtilk, bır kaldırım kadını oldu- Akşam ıyıce çökmuş ve ortalık ıyı-1 orta yaşlı ıki adam pefıf.ıne \ 1ct· tf 

Nereye gidiyordum? Peşime ilk takılan genç bir mek· sormağa cesnret etti. ,gııııu anlaclı. ce lcn~arnııg~. Ka.rnımın adam akıllı lo kendilerile gelmemi istcd ııı' 
Uçuruma! tebli oldu. Belki y;Uz defa yanımdanJ 0 .. k"t . k b' 1 b - Affedersiniz! acıkbgını hıssettim. Ya.ıı sokaklar . haca bir köşe başınaa durded~.,,. I. nu ur u mıyeee ır ses e ceva . .. zi .. ~ . . d lV"' 
Başka gidecek hiç bir yerim yok- geçti. Önümden yUıi.idü. Arkamdan verdim: Diye kekeledikten sonra yandaki dakı muteva aeçı dükkanlarından - Yırmi lıra isterim e j 

tu. Beni tanıyan beni himaye edecek geldi. Durduğum vitrinlerin önünde N . t' , sokağa saptı. Ko§a.r gibi uzakla§tı. birine girerek ucuz bir yemek y&- - Amma da çok para! ~)' ~ 
bir kapım yoktu. Ccbimçleki para. da o da durdu. Anlaşılan çolc toy bir - e 1~ ıyors_wı z · . . . Arkama takılan ikinci mUı;teri pis dim. Yemek esnasında garson bana ettiler. Birisi dönmek j.stedi· ıt.ı ıce', 
bana ancak bir akşam . yemeği temin delikanlı olacaktı ki bir türlil yanı- _. - .~1 aff~n. ?~adar g~elsınız ve çirkin suratlı yırtık elbiseli birisi rnusalllit oldu. Yeme'.c parasına mu- diğeri beni gözUne adnIIl ~~~ı.D f 
edecek miktarda idi. ma yaklaııarak söz söylemeğe cesa- k:ı. Bilt~n 5ekınge~ıgıme ragmen bu idi. Benim kaldırımlarda dolaştığımı 

1
1 kabil ben! diik!canın Ustilııdcltl oda· tirmi§ olacaktı ki :ırkad~ , 

N k... ? N d ta k ret edem· d cesareti gostermege mecbur oldum. .. . w .. . . • &1 e yapaca um. ere e ya ca - ıyor u. gorilnce sürtük oldugumu anlamıt- sına çıko.rmnc;n çalıştı. Reddettim. mesıne mani oldu. ı:-ıı. ır 

tım? Ertesi günkU nafaka paramı Madam Elen.iden aldığım ders der- - Peki ne istiyorsunuz? tı. Yanıma sokuldu. Bana bember git- ' Sh:ıeIM vakti gelmişti. Herkes si. - Dur ya.hu! P1ızarlık ed~. 
nereden tedarik edecektim? . hal hatırıma. geldi. Mekteblilcr para- - Sizinle tanışmak ve gezmek. memizi, buna mukabil bana bir iş- nerr.cl:ıra giriyordu. Sinemaların bi- ki küçük hanım blra.Z iner dC 

Bunun için tek bir yol vardı. Sürt- sız olurlar. Babn.fa.rında.n: ~a.lıın_n- YQzüne baktım. Bir genç kız gibi lkembe çorbası i~irme~~ nıaada elli rinin önünde yanıma yaklaşan kas- Vıt pazarlığa baeJ.a.dık·. ıJ .ç,r) 
mek.. dan aldıkJan p&r& kendılerine bile .k.u:arc.ıttı. Ona acıdım: .kuruş da. para vereoogıru ııö:-Icdi. lkeW lfr a.dıuu sinema.ya girınemi%i (J>e'..,ı 
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tltO YENi BABAB 

J Tünelbaşı cinayeti 

G. Sarayın santrforu 
Cemil anlatıyor 

Kapıcı Rüşdü bugün 
serbest bırakılacak 

Gerek zabıta, gerek adliye iki gUıı 
evvel Beyoğlunda Tllnel civarınna 

Ltltfullah apartmanında i§lenen r.i
nayet hakkındaki tahkikatı tamam.
lamı§lar ve tahkikat kapanmııtır. 

Maktul Balili ve Fatmayı tanıyan 
ve bilen 80 kadar kimsenin üadeleri 
ve tetkik edilen Halilin 8, Fatmanm 
21 senelik lstanbuldaki mazileri her 

''Yegane arzum milli forma ile milli ::~i;:~~==.:~ 
maçlarda m uvaffakiyet· göstermektir,, tıb~~~~~ b~:n:k!.:~!!!a~~i~~ 

tu~ en çok meogııl olduğu spor - Sen en çok hangi futbolctiyü be- den raporunu b~gün verecektir. 
O.~ biri, ,Uphesiz ki Cemildir. fen.irsin? Üç gilndenberı zan ve nezaret altın 
.:::~ra ğı h Ben k di . . h' ö ediği da bulunan Lutfullah apartmanı ka-
biı...- yuı oynadı er maçta - en sını ıç g rm m Rüşd .. d b gün be t b 
«İiıt"UUllde Cemil hakkında yapılan de- halde Baatini her futbolcUden üstün pıcısı u e u ser 8 ıra-
~ulan dinlemek lçln kulak ka ~ tutanm. Ondan o kadar iyi bir şekil- kılacaktır. 
8oııra ağa bile hacet yoktur. Maçdan de bahsedildiğini işi~ ki nerede ~-~İ~stan~~bu~l~M~ek~te~bl~er~i~Fu~tbo:-=:-1-ve=V-:-::o-
lalfl bir yere gidip oturunuz, Ce- ise onu tanımı§lm gıbı geliyor bana. le bol U""' H tind . 

hakkında Un t,.,.,,., En btlulUr ~- Ce '1 .. l y "" eye en. 
"lıbak m aaa.voya tubşnue --1attı· ., ...... arzusunu ua. mı §OY e 17/Il/1940 Cumartesi Günü 
lh.L k&k bir kaç kişiye rutgelecek- IUU 
~ · Yapılacak Maçlar - En büyük arzum milli formayı 
~CUnku Cemil hem iyi bir futboJctl giymektir. Şimdiye kadar hiç bey - Taksim st~dı:. 
~e birdenbire parlamıı olan bir nelmilel olmadım. Fakat her amatör Saha komısen: H. Saver 
Cea.Uiu~U:· Bizim futbol tarihimizde gibi ben de milli olmak için can atı- Yucaülkü L. - Şişli Terakki L. saat 
"' gibı birdenbire ortaya çıkmıg. yorum. 14. Hakem A. Adem. . 
~:er. ı>ek enderdir. Bu azlığı teekil Cemil eski ve yeni futbolden bah - Galatasaray L. - Hayrıye L. saat 
.. ...__ e11n içinden bir çoğu da birden &ederken ona terakki çarelerini sor- 15.10. Hakem Ş. Tezcan. 
~illin~ rağmen hemen aamaı. mak aklıma gelmişti. Kendisinden Şeref "t.ad.•: . . . 
l\t .gibi aönmtlulerdir. Cemil hıtik- evvel konuştuğum arkadaşları gibi Saha ko~ıserı: C. Tinıç . 
~gösteren bir t orma malik olmayı cevab verdi: Pertevnıyal L. - Erkek Muallım M. 
~ e llıedyundur! Bunu belki kendisi ... - Ecnebi antrenör, ecnebi temas. saat B. Hakem H. G. Ezgü. 
~ ;nllle. Onda istikrar gösteren bel- . -Oemll Sonra ortaya orijinal bir fikir attı: Vefa Lisesi - İstanbul Liaesi saat 
"' 

01'1n değil cesaret ve azimdir. Maçı Hele Galatasaray bir gor auna- f - Bazı klüplerde bir adamın hem 15.lO. Hakem R. Top. . . .. 
de~ aonra onun için hep ıu şekil- sın ... Rakib takımın elemli gaşkın - futbolcü hem de idareci olduğunu 17/Il/l940 Cumartesı Gilnu 

onll§ulur· l x.. •. d yin kal . . t duyuyoruz. Bu do.;;_• bir aey degı~·ı Yapılacak Voleyvol Maçları 
....., h • • ı6• ıçm e o e eye gırm.ı§ opu tr;•u ~ - • • • 

~ ougUn Cemil yine döktUrdU; at~ almı~t:ır. Topu k1m.seye vermez ve dir. Sahada çalıpn idare işlerinde Be~ oglu l~alk~vı salonu: 
b_toı .enfesti hani ya.. santr çizgisine bizzat getirir. çalışmamalıdır. Cemilin en çok he - SI alkıaL~om~serıD: ~: R.fYkahmL 

lteı ~ ınsanlardaki her kıymeti le- Canı acırken sırıtmak her halde yecan duyduğu maç Demirspor - Ga- şı ısesı • . aruşşa a 8 · saat 
ıı.ı:ıek hastalığı, tarafgirlik gibi kolay bir şey değildir. Fakat Cemil !atasa.ray maçı imiş; eğer bu maçta 14· ~ak~m Kadrı. 
lllii' i tuhiyeler saikasile onu çeke - yediği tekmelerden kıvranacağı yer- Cemil heyecanlandı ise bir de onun İstıklal L. ~ Kabataş L. saat 14.30. 
tai'letı.l~r de yok değildir. Onlar da de güler. o güldükçe karşı taraf çi- yüzünden heyecana kapılan oyuncu- Hakem Kadrı. . 

e eöylerler: led k O 1 da ·1 d ktık- lann hali kim bilir ne olmu<>+ur. Ta- Sanat .M. - Taksım O. M. saat 15. ....., ~ en çı ar. n ar çı e en çı s" H k K d · 
~ot. e onynadı yahu? Ha bre koşu ça gol çıkar. Bu şekilde rakibin asa- bil iki katlı.. a em a rı. . v 

~top ayağına çarptı gol oldu. O- hını bozmağa belki bir çok sporcu Acaba o oyunda vukua gelen boks IBtanbul Futbo~ ~;anlıgın<lan: 
~bt ben de olsaydım o kadar yapar- tcşebbUs etmiştir. Fakat bu hususda maçı failleri mazur mudurlar? 18 2 MO tanh

1
mde yapılack 

. O F · maç ar [! . Cemil kadar muvaffak olmuş oyun- . erdı • . 
ı.ı, u ıki zıd şekilde konuşanlar ekse cuyu ben görmedim. Biz burada Ce- • • 1 aı:smı swh: 
k - 8.tkadaatırlar Cemil yUzUn' den .1. ded'k-w k d. 1· · bı'r R il .11 Be~lerbey - Kale. Saat 11.30. Ha· 
"'ti b·r ':J • mı m ı uuusuna en mızı umanya e mı i temas k . N d"t G 
~ boı ır kaç futbol hastası arkadaşı hayli kaptırdık. Biraz da bırakalım o yapılamıyacak e~. ec c ezen. . 

Z\lşnı11<>+ur .. 1 · Ce .1 h" teı..--...,:' tmed '1 an hakem: Hakkı Y.~te - Rahmı 
.\ttı ~ ........... . · . soy esın: mı ıç ~um e en 2 martta Türkiye • Rumanya milli Atasa ar 

ı._. \le gı gollen hatırlayıp sevmen- gayet ciddi anlatıyor: takımlarının 1stanbulda karşılaşması B ~kta. B k Sa 
13 30 

H 
111... Ya kızanlar olduğu gibi dahil 1 k eşı ş - ey oz. at · · a· 
_ ~ "a 1 . . - Aslen stanbulluyum. 18 sene ararlaştırılmıştı. Bu kere bu temas- kem. Adnan Akın 
Qf " pı madan Cemfün hareketlen- k da el ı.....b · eı· d ta ·ım· · B nl b be · · j tab yill ed a r evv ..,. amın memurıy ı o- n vageçı ıştır. nııu a era r Yan hakem: Necdet Gezen _ Neşet 
~ '1'·ıaly 

1 
erek neeelenenler ve- layısile lzmire gittik. Tahsilimi 1z - Rumanyadan bir temsıli takım gele- Şarman 

"' an ar vardır. · · 
~tbo . . . mirde hse aon sınıfına kadar yaptım. rek 3 martta Ankarnda ve 10 martta Galatasaray _ Silleymaniye f:aat 

4-t 1ll 1 efkA.n umumıyesını bu ka- Bundan sonra tayyareciliğe heves da lstanbulda birer temas yapacak - 15 30 Hakem. R f'k T · 
' eşgu1 eden, A.sabları tahrik e- ederek Ttirkkuşuna girdim. lnönün- tır. y. • • e 

1 
op. .. 

~. · CeniT ld "" . . . an hakem: Muhtar - Muevyed 
~k ı ın oyunu nası ır, yaptı6~ de yapılan imtıhanda 250 kişi ıçınde Fenerbahçe _ beşiktaş Gli d' • 
tll.... - etler nelerdir., ·Onu oynarken . . re m. 
:v'lbi" 1 · . on kışı muvaffak olarak öğretmen maçı en sonra yapılacak Serer stadı: ı 
~Mı .ıen er muhakkak ki bu hususı-ı fk· b k "ğ · 1 ·1.1eri.ıı- . olduk. ı uçuk sene An arada 0 - Fikstüre göre Fenerbahçe ile Be- Feneryılmaz' . Galatagencler Saat 

~~ h 
1 

me.rak etmı§lerdir. . . retmenlik yaptıktan sonra kendi ar- şikta§ maçı 3 martta yapılacaktı Fa- 10 Hakem· Basri Bütün · . 1 
ı .. ~ ususıyetlerden birincısı maç ı · · · 1 · · . ı 

ı.._'"<lltlJl.dan k d' . ö t . T zumla meslekten ayrıldım. Şmıdi ın- 1 kat ayni tarihde Balkan güreş şam- Yan hakem: Halid üzer • Sami :"illi en ını g s enr. a- . . . 
ı.-· ~ n .. h k k ta fta hisarlarda memurum. Futbole ılk de- pıyonası yapılacağından lig maçlan- Asal, · 
""'1 ._ aya çı ar çı maz ra r- . .. . . 1 

oYuncuı 1 ind Cemil' 1 fa lmıırde başladım. Sonra Ankara- nın en mühun karşılaşması olan bu Galataspor - Karagümrük. Sa.at 
ar ç • 1 arar ar, ·u· O d d ad N"b 1 li · ö Ya görmezi . ya gı ım. ra a a oyn ım. ı a- maç g sonuna tehır edilmiştir. 11.45. Hakem: Tank zerengin. 

"'' .\h ta er ve. . yet memuriyetim icabı lstanbula gel· Joe louis _ C3odoy maçı Yan hakem: Fikri Çıpa - Fahred -
11tıl!u kımda Cemil yok diye ha· dim ve Galatasaray klUbUne girdim. . . din Sumer 
ı..~"11. tlar. Fakat bunu aöyliyen Ga- w _ • Joe Louısın son defa Nevyorkta · 
~~tay tak ı..ı .. · ld .. .ıç.,· Fanıgun ortaya attıgı ve Refık Godoy ile yaptığı maç zannedildig-in- Altıntuğ - Topkapı. Saat 13.30. Ha-
lı ımının on ~ı o "'O... 0 h tl T k ş · '1 ~tnıemi~tir. Cem111 daha çok ta- sman~n .arare e ve uzun uz~ ı ı- den çok daha sıkı olmuştur. Dünya cm: azı Tezca.n. 

ıt biri . teseıı· rl . raz ettiği ıddia hakkında Cemılin de ıampiyonu bu galibiyeti sayı hesabi- Yan hakem: Zıya Kuyumlu • Fik- ' 
tıı' \'ok sı bakı ve r. . . fikrini sormak istedim. O fazla dU - le kazanmış ise bu vuruşlarının daha ret Kayral. 
...__. canım sana on kışı çık· ~: .. ,...edJ. ı t s . v f s 5 30 H 
"ı · Oıtun Adetidir. Bilmez misin v.u.ı.ua •• • temiz ve eskivlerinin daha iyi olu - s: pot · . e a. • aat 1 · · a-
b~ çıkar. - Yenıler elbett~ daha teknı~ fut §undan,dır. Yoksa her zaman alışık kem . Ahmed Adem. 

~""Q eazıada tribünlerde bir bağını· bol oynuyorlar ~edı; b~ bütün olduğu gibi hAkimiyet kendhdnde ol- Yan hakem: Şazi Tezcan - Selamı 
~-~oPar ve Cemil ln bq te- dUnyaya yeni ııstemler hlkım; biz mamıştır Aka!. 
iL~ ed .. rek ya ız ınha de onlara uymak için çalışıyoruz. Ea- 1' Orta h~kemin on ravundu Joe Ff!ner !ttadı: : 

" yavat yavq aa. aya H' .. r 1 s 
~ Uerler. kilerde en bUytlk rolü enerji oynar- Louis lehine vermiş olmasına rağ . "~up - ~ur~u utt, .. aat 13.30. Ha • ı 

\ ~li biraz da oyunda görelim. dı. Şahsi oyunların da ayrıca bir kıy- men bir jüri aza.al zenci boksör lehine ke~ · Bahaedd.ın ~ Uluoz. _ 1 
~atuaray yakınında to avta lmeti vardı. Halbuki bugün futbol on 7 ravund, Godoy için de altı ravund Ya~ hakem. Sadık Ceylan - Saba· 

tı."' t p bi kı .. · . d B"zd . b . .. d be be dd tm• haddın Yaraman. ,,,... !'~. Fakat kaleye top girme _ r '9ının oyunu ur. ı en 10nra \'ermış ınnı e ra re a e ış- F , . . " 
~ ~U de giremez defli ya onu 1 gelecekler de muhakkak ki biulen, tir. Jüri azasından bir diğer zat on ~nerb:!1çe - Hı lal. ~aat 15.30. Ha.-
t~t"lnd h k daha iyi oynıyacaklardır lravundu G<>doy lehine beş ravundu kem. Nurı Bosun. Yan hakem: Ba -

• e arman aa.vunır en · h dd' uı ·· 1h B · 
' Uz. Kaleye girmeelle güle • Eski tutbolde şimdikine tercih e- da Joe Louise vermiştir. Bu da gös-- aBe dın uoz: ~a/n ayrı 
t ~kın jte · ki h h üs i e en Terbıycsı .<1tmıbul Bölgem 
~fitte~ ancak bir iki saniye sU- dilecek yalnız iyi idare ve futbolctl - rıkylor 1 maç. t~men emen m av Başkanlığından: 
... ~ ubUr iki saniye içinde kale- lerin tevazuudur. Çünkü şimdi idare ata ara geçmış ır. ~ .. . 
~lık_de nıUdafiln d A--'L.. altüst 1 ... 1 • ka tı Bi yUk 1 Joe Louis· "Şimdiye kadar yaptı A.şagıda adları soy adları, kluplerı 

.. ~l.Qr e tUNı.us o - &qaerı epey nşmış r. raz se- · · ve Böl i ·ı ı ı b l 
·Onlar k"•1 tı dik dik 1 t tbol uı · - da ld ğımız en çetin maç budur demi~tlr. ge 8 cı sayı an yazı ı u unan •ea "'9"annı ça P en u c enn çogu ne 0 um • ' • idmancılara iştirak ettikleri müsaba-
~ Cemil yine gtiler. delisi oluyor ve terakki edemiyorlar. Arsenalde bır amatör kalardaki sui hareketlerinden dolayı 
~ oyuncu yer alacak hizalarında yazıh mUddetler içın 
"lZ Liseleri voleybol maçları 14-2-940 M~hur Arsenal kltibiinUn barb do- 30/1/ 1940 tarihinden itibaren Genel 

• • • layısile o~cu buhranına maruz kal- DirektörlüğUmüz tarafından muhte-
tanhındekı puvan cedveli mış oldugunu g~enl~rde yazm~ş.tık; lif cezalar verilmi~tir. Bu tarihten 1 ~ ;Qı Meşhur futbol şırketı bu kere bınncı itibaren klUplerinin ve hakemlerin bu 

~ Liseleri isimleri g 1ij .t:l i •i'f: A\'eraj~ i Setler=E ! profesyonel ~ımmda Stanley Mor- futbolcüleri ceza müddeti içinde mil-
~ S 'g ~ l ~ ~ ;;! -: ~ gan a~nda bır ama~r .oyuncu oy • ı sabakalara iştirak ettirmemeleri lü-
~ natmaga karar verm~tir. zumu tebliğ olwıur. 
~ ~ca 7 7 230 122 14 2 14 l.forgan geçen mevsim Arseanlin Ortaköy klübünden 10S5 Nıyazl 
a ~ Rız Lisesi 6 f 2 170 129 10 5 10 idare etmekte olduğu Enfield klil· Huyluoğlu milebbeden futbol müsa-
i ~,. lduallim M. 6 f ı 156 106 9 3 9 bünde oynamıştı. b:ıkasında.n men. 
: lta~:çt 6 8 2 129 91 6 4 8 Paris kros şampiyonası Ortaköy klUbUnden 1085 Nnynzı 
? ~enköl 4 8 1 104 50 6 2 7 Paris kros kantri şampiyonasının Tünrürger 4 ay, 
& ~ ~ ts 2 8 126 134 5 7 7 birinci kategorisine 70 ki§i iştirak Ortaköy klübündeu 1088 Hikmet 
& Ş~li ;rıyet 6 1 6 117 180 3 11 7 etmiş ve Amrouche birinciliği alını§- Ebcim 2 ay. 

0 ~iltlat erakki 1 1 6 85 200 8 12 6 tır. İkinci kategori müsabakasını da Ortaköy kllil>Undcn 1097 
't tıöntı 6 6 52 180 12 6 meşhur Levquein kardeşi küçük ı:..e. Hınç 2 ay. 
'~'ıeıı 8 2 l 93 79 5 8 5 veque kazanmıştır. Bu yanp 160 ki- Anadoluhisa.r klUbünden 1542 Beb-

e Yektnu 14 l'7 l'7 1J71 12'71 61 61 ıss 1ı iştirak etmiştir. ıw Dilsiz 6 ay. 

Ahmed 

Irkcı devletin • 
telkin edeceği 

-130-
Çok kere, 1918 senesi teşrini· 

sani ve klnunuevvel aylarında 
bütiln otoritelerin cesaretlerini 
kaybetmelerinden, hükümdardan 
son kumandana varınciya kadar 
kimsenin kendi teşebbüs kuvveti· 
le bir karar ittihaz etmek kuvve
tini bulmamasından çok kere şika· 
yet edilmiştir. Bu müdhiş hal 
yeni terbiye sistemi için mutantan 
bir ihtar teşkil etmelidir. Çünkü 
bu felaket her tarafta küçük nis
bctte mevcud olan hali sadece mu
azzam bir nisbet dahilinde göze 
çarptırmaktan başka bir §ey yap
mamıştır. Bugün bizi ciddi bir mu
kavemetten aciz kılan şey irade 
eksikliğidir, silah eksikliği değil
dir. Bu enerji fıkdanı kavmimizin 
içine kök salmıştır. Onu risk 
tazammun eden bir kararı ittihnz 
edebilmeğe kabiliyetsiz hale soku
yor. Sanki bir fiil ve hareketin bü· 
yükliiğünü huı;ule getiren şey ih
tiva ettiği risk hissesi değilmış 
gibi. Bir Alman generali, farkı· 
na varmadan, bu müessit irade 
fıkdanını ifade igin klasik bir düs
tur buldu: "Muvaifak olacağıma 
dair yüzde el1i bir ihtimal bulun
duğunu heBablııdığım zamandır ki 
harekete geçtim,, İşte bu "yüz
de elli bir., Almanyanın o feci yı
kılması keyfiyetini bize izah C'der. 
Mukadderattan rnuvaffakiycti kcn 
disine garanti etmesini istiycn bu 
adam bu harekctile bir kahraman
lık hareketi göstcrmcMen vazgeçti 
yor demektir. ÇünkU kahramanlık 
hareketi bir vaziyetin öluürücU 
bir tehlike arzettiği malfun oldu
ğu halde nıuvaffakiyete götürc
bilcc<>k bir teşebbüse kaıkmayı ta
zammun eder. Ölüm halinde bu
lunan bir kanserli ameliyatı gözta 
almak için yüzde elli bir muvaf
fakiyet ihtimaline muhtaç değil
dir. Ameliyat yüzde yarımdan faz
la biı muvaffnkiyet viı.detıncsc 

bile cesur bil' adam bu riski göze 
alacaktır. Yoksa yakmda öleceğin· 
den dolayı yanıp ynkılmağa hak
kı yoktur. 

Her taraf diişünülünce, zamanı
mızın ~lası olan bu istE>mek ve ka
rar almak kabiliyetsizliği bilhas
sa gençliğe verilen cezri surette 
yru11ış terbiyE>..nin neticesi olduğu 
göıi.ılür. Menhus tesiri kahilde bi· 
le devam ediyor ve en yüksek nok
tasına hükfnr.et mevkiindeki dev
let adamlarında mü~ahede edilen 
medeni cesaretin fıkdanında cri
şiyoL 

Elyevm hüküm süren ınesuliyet 
korkusu hakkında da nyni şey söy
lelıebilir. Mesuliyeti gençlik terbi· 
yesine terettilb eden bu fazihat 
biitün resmi hayatta kendisini 
gösteriyor ve ölmez şahikasına 
parJmanter rejimde çıkıyor. 

Mektehde, bir nedamet "ağra
fınn .. , bir te.rfih hareketine ser
best \'C açık bir ağratau 7.iynde e
hemmiyet \•crHiyor. Birçok peda-
goglar nazarında bu :serbest ve 
açık itiraf tedavi kabul etmez bir 
ahlaksııJık eseridir. Ne kadar ina
nılmaz gibi görünse de, eğer bü
tün kavme şamil bir haslet olsay-
dı misli bulunmaz bir kıymet teş
kil edip istidadlar arzeden çocuk
lara siyaset meydanında ölecek
leri haber veriliyor. 

lrkçı devlet ·nu.sıl bir gihı bu
fün dikkatini iradenin ve ktı.rar 

verme ruhunuıı terbiyesine at/c
dccck.se, bunun gibi, gençlcriıı 
loo.llıiıte de, ta çocıtkluklanndau

beri, serbest surette kabul cdilmi§ 
mcsuliyct :::cvl.-ini ve yaptıl~ları 
1ıarckctlcri1' icab eden ccsa1·etini 
hakketmcğe ehemmiyet vcreacktir. 
Irkçı devlet ancak bu vazifenin lü
zum ve ehemmiyetini idrak etmek 
şartiledir ki. asırlarca milddet bu 

terbiyeye devam ettikten sonra, 
nihayet bizim şimdiki inhitatımıza 
o kadar me.5um surette tesir etmiş 
olan zfıftnn a:zade bir kavim ya
rr.tmağ'n muvaffak olucaktır. 

•Jfa: 5 

millet efradına 
kuvvetli fikir 

lrkçı devlet mekteb tarafın .. 
dan verilen derslerde, bugln kav
min terbiyesi hususunda devletin 
yaptığı §eylerin kaffesini hulasa e
den tedrisatta, ancak hafif buı 
tadillt yapmağa muhtaçtır. Bu 
tadilit Uç türlü olacaktır. 

Evvelô, genç'leri.n dıma!}t ~ds 
dok8an beş nisbette kendileri ~" 
fayd&tz oo bint.ıen4'leyh deıltaJ 

w.nutulmağa mahküm mal~t UfJ 
doldurulmıyaoaktır. Bilhassa, ilk 
ve orta mekteblerin prograDllan 
zamanımmla manasız bir kttru 
kalabalıktan ibarettir. Çok ]fere 
öğrenilen mevzuların gürtlltüaU o 
haldedir ki talebeler ancak b~r 
parçalannı akıllarında tutabilirler. 
Bu bilgi kiltlesinin ancak bir ~r
çası hayatta istimal olunabilir. 
Diğer taraftan, muayyen bir mes
leğe giren ve ekmeğini kazanmak 
mecburiyetinde bulunan kimse için 
bu bilgiler gayrikafidirlcr. Meseli, 
mana ve surette tesadüf edilen ve 
lise yahud yüksek bir ilk mc.kteb 
imtihanım veren ve şimdi otuı: 

beş, kırk yaşları arasınd~ bulu· 
nan bir memum ele alınız. Melt· 
tebin bin zahmetle onun kalasına 
doldurmuş olduğu bilgile.relen ne 
muhafaza etmiş olduğuna bakmız. 
Vaktile ona söylenen §ey~rden 

ne kadar az bir bakiye kalmıştır! 
Vakıa size şu cevabı \•erecekler
dir: "O zamatılar iktisa b edilen 
bilgiler kütlesinin gayesi yaJnız 

talebeyi geni~ ve mütenevvi bir 
tabahhur sahibi yapmak değildi. 
Ondaki temsil kabiliyeti, düşün
me istidadı ve bilhassa tedkik ve 
müşahede ruhu da t"mrin edilmek 
isteniyordu,, . Bu cevab kısmen 
doğrudur. Fakat o zaman du gen~ 
bir dimağı bir eürü intibalar dal· 
gası içinde boğmak tehlikesi var· 
dır. O gene dimağ bu intibalara 
nadiren hiikim olabilir, onları ayık~ 
lıynbilir, az çok büyük ehemmi· 
yetlerinc göre bir tasnife tabi tu 
tnbilir. Çok kere, esaslı nokta fmzi 
cihetlere feda edilecek ve tama
men uııutul:ıcnktır. Binaenaleyh, 
bu kütle halindeki tedrisin en e
saslı gayesi clde edilcmiyecek de
mektir. Çünkü bu gaye dimağı bir 
takım mefhumların doldurarak 
öğrenmcğe kabiliyetli hale getir
mek olamaz. Bilakis, gaye her fer-
de muahharen kendisi i~in faydalı 
olacak ve cemnati bundan istifade 
et.th ecek bilgiler hazin€Sini temin 
etmek olabilir. Fakat, genç bir 
dimağa zorla sokulan mefhumhı
ı ın bolluğu bl nlan kendisine ta
mamen unutturursa yahud esa.Blı 

noktalarını unutturursa teşebbUs 

boşa gitmiş sa.yılır. Mesela, neden 
dolayı milyonlarca insanl!l sene
lerce çalışarak iki üç ecnebi dil öğ-
rendiğine akıl ermez. lçlerlnden 
ancak son derecedı:? cüz'i bir mik
dan bu dillerden istifade P.debile· 
ceklerdiı. Bu sebebden dolayı çoğ:.ı 
bunları tamamen unutmıyacakJar. 
Mesela, fransızcayı öğrenen yfü 
bin talebeden iki bini ancak ilerde 
bu dili ciddi surette kul!anacakJar
dır. 

Diğer doksan sekiz bini bütün 
hayatlannca hiçbir zaman gençlik 
tc öğrenmiş oldukları şeyi fiiliyat-
ta istimal mevkiine koymıyacak
lnrdır. Bu suretle kendiler! için 
kıymetsiz bir tahsile binlerce eaat 
feda ebni§ olacaklardır. Lisan tah· 
silinin umumi killtüre hizmet etti
ği yolundaki delilin kıymeti yok
tur. Eğer insanlar bütün hayatla
noca mektebde okuduklarından is
tifadede devam etselerdi o zaman 
bir kıymeti olabilirdi. İşte, bu di
lin rnüfic1 olabileceği iki bin klııiye 
mukabil doksan sekiz bin kişi bu
lunacaktır ki biç için :zahmet ~ek
mişler ve kıymetli bir zaman feda 
etmişlerdir. 

Bundan başka, meşgul olduğu

muz vaknda, mesel! IA.tinccde oldu
ğu gibi, kat'i olarak mantıki bir 
tarzda dileünmeyi öğreten bir an 
mevzuu bahsolduğu bile iddia e
dilemez. (Devamı var) 
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Acı Hakikati r 

Şehir Meclisinin 
Harblerin verdiği Dünkü toplantısında 
Büyük tecrübeler içtimaıar;n o-;,-beş gün daha 

(Baştarafı 4 lincii sıtyfad~) devamına ve Ihsan Şerife o,A.f8L 
No: 91 YAZAN : M. Sami KA"' 

yapmakta ve tahribat ikaından dahi ev ahr.m ası hakkmdaki ta- teJJ 
1 - geri kalmamaktadırlar. lehin maalesef reddine Çopur, babasının vaziyetini görün- ço ycniJsin mi be? Tehey! .. ffcP 

Va%an : M. Şerif Oktürk Bu müessir silaha karşı Dafi ba- karar verildi ce, Aliçonun üzerine atılmak istedi. kıran kırana olacak bel 
. .. . taryalan muvaffakiyetle i§lemekte İstanbul Şehir Meclisi dün aaat Fakat, derhal Güllü araya girerek: - . • • . . . d• 

Asker köşesi 

_ KEL ALl(:O i~~ 
LTANAI 

evzat, elindeki siganı:sından\xialgındı. Gördulderınl, söyl~ ar~a- ve G<Jrrabe =mani ateşleri He karşı- 15 de reis vekili Bay Necib Serden- - Oğlum! Ona el kaldırma, sonra - Berabere güreş yok be! c;ecetJe! 
son bir nefes daha çekıp yere daşuıı utand:rı:nış bolacaktı.k Bkı1r a~a- lamakta ise de birincisinin açtığı ve geçtinin riyaseti altında toplanmış- elin kırılır. diyerek nasihat eyledi. j olsa, müsabaka devam edecek 

atarak ga1jnodan içeri girdi. Radyo- beye, kardeçınıdya ancıb~r e e ~ r- yaptığı maddi zararları telafi ede .1 tır Toplantı açıhr açılmaz riyaset Aliço, Çopurun üzerine doğru gel- ı Ya pes .. ya mağli\b he! .. 
da yüksek sesle çalmakta olan valse düm demek ka ar acı ır şey o a • ktcd· 1 V t h "b t rekoru · diğini g3rUnoo yanında bulunan koca - . . . . .. . . .~arı· 
ayak uydurup ilerledi. Gazino olduk- mazdı. Hakikati c;izlese, kızın yanın- mem~ ır er. k e ~l r~ a h f~ tarafından meclis içtirualannın daha bakır su bakracını alarak kafasına 

1 

- Hepten leş çıkacak bu ıne1--
ça kalabalıktı. Hem etraftakilere ba- dakl delikanlının cüımün'! urtak olup nu yıne ba~a uvve en mu a 15 gün temdid olunmasına dair tak· fırlattı. Bereket versin Çopura rast· dan be!.. . . eldi 
kıyor, hem de iyi bir mal)B. inlihab onlara yardım etmiş olacaktı ki bu cy~~~kte~:~ hl t f .. k tebarüz rir kabul olunmuş ve bunu mUt~~ıb gelmedi. Güllü oğlunun kollarına ya- Dedıkten sonm kazan dibıue g rdı 
etmiye , ... ı,cıyordu. Biraz yUrüdükten h::ı.rcketi, Sulhilc olan arkadaşlığına d utunh sı aı.J katra. e eyu''.~'Uksc-uk lıı·zmet ruznamenin müzakeresine g~~l~ılı- pışarak: GUllli, ile kocası kavga ediyorl~ ı. 

Y4M-v e en avac ı a ıse · tir. İstanbul belediyesi kooperatıfın n · tfnı ;. 
sonra. istediği gı"b yer bulabildi. tamamen aykırı kalıyordu. Tanıma-ı k b 1 d 1 fk" hedefe ulaş- . . 

1
. lık bo - Çopur, ona el kaldırma, sonra lki çingene Aliçonun şahsıye 'ı.U 

. . . . .. ve a u e ı en me ure beledı'-·eye olan 13 bıu ıra rcu - . . . d rc.1n .. 
Gözlüğünü düzeltti, saatine baktı, dığı bırının fena harcketıne goz yum kt En t' h , §arttan içinde " r 

1 
k tak "tl ellerin kırılır. zetinefıs meselesı yapmışlar ı. Y .. tı•· 

arkada§! Sulhinin gelmesine daha 011 mayı, nefsine yediremiyor, müsaid 1 ma ır._ çe 
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.n\ a - -u u mak ve nu~ her ay 250 ~er ıra 1 
• sı ere Çopurun babası, Gülltiniln Aliçoyu herif karıamın Aliçoya karşı otan 

be§ dakika vardı. Kahvesi!li içerken davrandığı tal~ıı;rde bı, harı•:...etıni du~~ks~z~n gayeje dtgı çü~ıerine b~glanmasına dnır olan !:ı~~l b~7.l bu derece aleni bir surette mtidafaa- kelini bir türlü hazınedemiyord;iı 
gözl1nli ufuktan ayırmıyor, kulakları en ::;amlmt bir ~1r~ uda~ırm k .ı rdeşile ~~zı e ~~~nı y~p~. sa ııncn ıs n;ıunakaşalar~an sonra r h bUmış~ sına sinirlenmişti. Fakat kan Ustiln geliyordu. f{ dO-
ok§ıyan oynak bir şarkının tatlı ha- kencti kur yapı~·c!'nıuş git.i tc'akkf c- onme ır. Çun · . tı~. Kooperatif. borcu~~n da ~- . yU Ne ise, araya girilel'ek döi;-üş ka- hır parça daha ileri gitmiş oıea . 
tıralannı dUşUnerek şevgilisinin şen derek en il.di uir vaziyete chişeceğini (Bugiinii.tı ue yammı lıa~b~.tıd.e mıkyas~a taksıtlerle odenmesı ısten- patıldı. Kel Memiş, seviniyordu. He· vccekti. Çopur, her nedense bab8,_. 
kahknlıalannı işitip sevimli !:ehresini anlıyordu. galibiyet ve ıa.fer; hava hakımıyet mektedır. . le Aliço ile Çopur güre.:ıe çıkmadan eından z.iyade anasına düşkündU· 
göıi.ir gibi oluyordu. Radyo susunca .Nev?.atın dal:..;ııı ,,.f" K·'·krli oluşu, rekonam muluı/a::ıa cdmılerindir.) a· Bund~ b~şka ~ara:~~bk~e ~e- kavga ettiklerinden dolayı memnun-

1 nasını müdafaa ediyordu. 
bir müddet daha ayni şeyleri zihnin- ilkten Sulhinin gözüne çarpmıştı. Se- Bu dliilturu unutursak memleketi- ıycy~ ~ı . arag. mr u 0 .~ ~ du. Herha,lde meydan yerinde beribir- Çopurun babası bağırıyordu: ii 
den geçirdi, değişen plakla, o tatlı bebini kurcaladı ve acı hakikati öğ- mizc ihanet etmiş oluruz. Her hava- , sının ıyı bır _ş~kılde ıslah edi ere lerini yeneceklerdi. - A be oğlunı .. anan hasnıını Jtl 
r1lyadan uyandı. Gözlerini, parlak ve rendi. cının idealine mahkük olması 18.zım k~lla?ıJması ~çın ~a~~~ıc bede~ hte~- Kel Memişin diğer arkadaşlan da ldafaa eder ılurur be! .. 
sakin denizin mavi ufuklarından kay- Gayet soğukkanlı davranıyordu. gelen vazife asaleti ve sinirlerinin o bıyesı genel dırektorluğUne terkı a · ı ayni fikirde olduklarından memnun - ...... . 

mücadeleye hakim olduğu kanaati kındaki blidce cncü~lenl ffmazbaltl~sı olmuPlardı. AJiço, dehşetli surette - Sen yine ondan tnmfa oıurs"" dınp gazinonun masaları Uzerinde Nevzadın, bu samimi hareketini pek kabul olunmuş ve müteve a mua ım "' 
gezdird!. Bu hareketiJe nz önceki ea.r doğru bulup arkadaşlığının sathi ol- yaşamalıdır. . . İhsan Şerifin ailesine bir ev alınması kımu~tı. .. . be?.. . .. . . . , rJ.S• 
kıyı digerlerinden çok seven scvgilı· madıfrmı aıılıyarak memnun oldu ve Tayyarecılerın yararlıklanndan . . M if V ktıl t" t f d ya thtiyar cazgıra doncrek. Karı tistun gelmıştı. lhtı)ar dJIJ 
sini aradığı anlaşılıyordu. Birden doğ uzun ömüddct kız kardeşinden şüphe- başlıcaları keşşaflık, fotoğraf ahzi; ıç~ a~r ~· ~-ı·a a~a ınt ~sisa~ - Olen usta! BugUn güreş kıran- gır, Aliçonun bir bela çıkarmasın 
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ruldu. Başını çevirdi, en uçta şemsi- leııdiğini itiraf etti üslerde \'e limanlardaki tersane, tesi- ~ı tn m racaa 
1.~ U ud ce :ad ~unma kıraııadır. Ayırma yoktur. Gece de !korkuyordu. Nihayet, cazgır dn\'\1 ııD 

yenin gölgesine sığınmış olan masa Bu iı:ıi, birlikte. lıaJlcdcceklerdi. sat ve harb vasıtalannı bombalamak u :na~a~s\ yuzt n ~1 
r ~teakı~ olsa meşale yakıp gürcşilecektir. GU- rı zurnaları susturdu. Vali \'(kun1 d; 

Ya Ve karaılıklı oturan f!cnçlcre tek ve (ates yagm-uru) usulile lı'a~ ede-
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h.arnr aşı· ~ı mış ıtr .. u~~ U~ t plan reşi böyle ilan et .. dedi. dan paşanın yanmn dogn· ı yoııaıı • ., ~ Derhal gazinodan cılrıp etrafı, beU. • §C ır mec ısı pazar csı (Tun o 
ra.r tekrar baktı. Ani bir ateş, bütü:ı bruşlı yerleri aradılar fakat eınekleri rek müdafileri sarsmaktır. Hava ve ak Uz d _ 1 t c - Kelin kafası kızmıştı. Önüne geleni Ortalıkta &'S sada kesilmişti. t 

. . . k k m ere agı mış ır. k - 1 t· Elr ş a C -1· h a gı vUcudUnU sarmış, yüzli kıpknmızı ol- boşa gitmiş tahmınlcrint.I~ yanıl _ gece şartlanndan ıstıfade edere e- ınnaga <arar vermış ı. • ı _ya ın azgır vwı paşanın uzurun 

muştu. Dişlerini gıcırdattı, elleri, mışlardı. ' şif ve baskın mahiyetinde müessir a- lşı•tı•p ı·nanmadıg" J- yaklaş~ ·Aliço, o derce~ . ~glam, o tikten sonra söze başladı: . rıı:ıı 
yumruk şeklinde kenetlenmişti. S ıh· k d 1• 1 dl k kınlrırla dU.şman saflnnnda ve karar- ~ dcre<:e ıdmanlı ve seıt ıdı kı, bu sa- - Paşam, Aliçonun dcdıkle 

. .. . u ı ar a a§ına azımge en re 1 · d .. 
Yayından kurtulnn bır ok suratıl0 ·n . ' d. tk· . bj k 1 d gahlannda panik yaratmaktır. yılı pehlıvanların yanın a onun yaş- duyu unuz, ne buyunırf'unuı? 

az Herdeki o masaya fırlayıp, oradaki thı. elrı tve~ ı. .. -~nl cıb kr ndrşı a.şhem·anae Bizde de (Türkkuşu) ve oooo okul- ffiJZ bir haber yine lı bir pehlivan olduğunu ayırd etmek . (De,anıı ,·ar) 
. . ıç 111ııa.gonue ama an ı 1 ilk .. d -·ıct· Ad t• ·. · ·aşııı ••'' delikanlıyı Sulhlnin kız kardeşın1n pah sına olur . olsun delikanlı He lan mızın yetiştirdikleri kahraman k m nı un egı ı. ·• e _a, yu ıı:ı y - ••••••a•••••••••••tı•••••••••••••••••'' 

yanından ayırmak istedi. Zihninde birli~te dolaş:aıanna müsaade et - ril.sıd ''e makinist pilotlarımız ve ortaya çı tı da ~nramaz, azılı bır delıkanlıya Dünkü ihracat ve 
birden beliren bir ihtimal üzerine der memesini rica etti. Ayrıldılar... paraşütçü = parachutistes terimizi l-

0 
benzıyordu. 1 • ~ I"' 

hal fikrinden caydı. Görmemezlikten d U d ' d.. .. ek . cabında ve ilk işarette mücehhez bu- İstanbul niversitcsi talebelerinin Davullar, zurnalar ha bire çalıyor-, ıtna ah mız .. ı 
. h i . b l Nevza , m tema ıyen uşuner ı- yemek ihtiyaçlarını kolay ve ucuz bir d • a·· -·· b dı l • . . dill gelmeyı da a yı u uyordu. 1 11 d K a· . d . ld - lundukları fenni bilgilerlle ve yük . du. Ortalık a eta ugun ayranı · thalat ve ıhrncat pıyasaları d

1 
S ıh . ö er \.·or u. en ısın en emın o ugu surette karc:ıılıyabilmelerı·ni temin et- 0 b" 1 . · · h ld . ...ıın • 

Bu manzarayı u ı g rsc ne yapa- b' " d " -· k d k d 1 sek cesaret ve kablliyetlerile vatanı ."' n ın erce seyırcının a en mem . gayet hararetli ge~mış ve bır !>~re 
caktı? Kardeşinin, başka bir erkekle _ır. kızbın, eıık~Jevh ıgıkarti·ı a kaş al r te- hizmetlerini göreceklerine climlemiz.. mek üzere bundan bir müddet evvel nun olduk1al'l yüzlerinden belli idi. müttefiklerle bitnraf memleketle 
k k . t .. t'" k eının. u şe ı are e e ar§ı aş ı- tesis olunan Üniversite talebe lokan- . 

1 1 
t QJ )'9' 

ar§l aışıya 0 urmasına, op u;ece • - ··t · 1 d Gö" d .. k . de büyük inan ve itminan mevcuddur. Çünkü bu seyırcilercle doğrusunu yarım milyon !ıra ık ma sn ı~ 
!er ,.,ıb1· konuı:ımalanna nasıl taham- glna mu ecssır o uyor u. r u - . b' . tasının yeni başdan kuvvellendiril-

1
. od b k 

6' .. Eski Tor1r1t Har ıyesı söylemek lazımgclirse A ıç an ı - pılmıştır. 
• 9 • • • terinden Sulhiyi haberdar etmekle ,,.... mcsi ve tevsi olunmaliı kararlaştırıl- 11 

mili edecekti · Bu acı hakıkatı pek b.. tik b" · d azabından kurtul- Fr<ınsı:ca muallimi mışlardı. Senelerdenberı Kırkpıııara BeJçikava 500 ton arpa. ıuııys) 
d h •" k d' d ·· ö uy ır vıc an mıştır. Üniversite RektörJUğti bunun " ıı'· yakın an, atı.u en ın en once g . d - .b. h k"k' arkadnc:ılıgı· nı da Bahri ÖLdeniz vesair güreşlere gittikleri halde kar· 150 ton fasuivc acı çekiı'dek ine. 

ren bir arkadaşının ytiz·u·nc nasıl ba- ugu gı 1ı adı ı ._ ne şekilde mümkün olabileceğini tet- k"b . 1 k - • ,.·illi· 
şılanııda hep Aliçoyu ra ı sız o ara ham afyon, nohut, taze balık, ı{L 

k bil kt . ., yapmış o uyor u. kik ettirmektedir. Rektörlüğün gaye- b,ş 
a ece ı ... IXTISAD IŞL~RI ı görUyorlardı. yelli miktardn yumurta, küçük 

1 B{iti.ln bunlan, genMeterek en in Zihni, durmadan işliyor, türlü ih- - si lokantayı buglinkü kapasitesinin k p. 
s Tatlı ve canlı müsabakalardan mn.h lıayvan derileri 1000 kilo kepe :. 

11 
.. 

Ce teferruatlarına kadar düşünen timalJer, şüpheler yaratıyordu. Sev- fındık !"hracatçıları kendi- asgari bir misline çıkarmaktır. Diğer tı.Jt " 
rum olan halk hemen hep birden ve manyaya "esLi taahhiidlcrdcn,, Nevzat, sa.atine bir daha bakınca he- gtlislni, yabancı bir erkekle yanyana, lerine vize verecek tarafdan lokanta, Onivers.ite Rckt.ör· . . _ tail°' 

- dı H dudak dudağa gördUğü anda ne yaya- ltiğü tarafından tesbit olunacak fakir jçten bir çivgarJa veyahud Çopu · vırınya yagı, Mısıra elma, kes il• 
yecanının §iddetlendigini anla . c- bilirdi? Ya birden adamın ürerine makam bulamadılar. ve muhtacı muavenet talebeye bedava run bir güreşi ile bu, yıll~~ış mey- ku~yemi, fıstık. :ütü~, Filistine e~rıı 
men hemen kopmak üzere olan feci atılacak, onu, yok etmek lstiye<:ek, Son zamanla~a teşekkUl etmıg o- yemek verecek vaziyete getirilecek- dan kurdunun ortadan sılınmesıne, kestane. taze tonk, lakerda, Çek~ ~· 
vakayı önlemek için çareler arnmıya lan ilıracat birliklerinin tesbit ettiği tir. hiç olmazsa blr defacı_k olsun hata - fındık, kitre, barsak. yünlii pa.ça.' Jifl 
b l dı yahud glSnnemezlikten gelerek arka- t<v 

~ a. · fiyatlar dahilinde harice satıalar ya· Ja.nmasına taraftar idılcr. Fransa.ya koza. lngiltereyc tiftıJ;: ~ 
K ·d· ~ be · · · larını takib edecek, nihayet mi.lsaid ::r Rcktörliik lokanta mesclesile be-
ızın yanına gı ıp aga yısının pılmaktadır. Çivgar kuvvetli idi. Ali•·o, hnya - clc>riJnıistir. . 

l eği i h be b. d h b bir fırsatını bulup sevgilisinin kaba.- raber Jstanbula bilhassa taşradan " ..ııı 
ge e<: n a r verse, ır a a u · d kkül tmi tında hemen hemen böyle bir tuza- Dıier taraftan .Japon baııdralı Pi • vaziyette gördUği..i takdirde Sulhiye hatini yüzüne vuracak, nefretini, yap Bu ayın on binn e teşe e § gelen talebenin yattığı ve banndı~ - ge 
söyllyeceğinl ilave edip delikanlının tığı çirkin hareketi hatırlatarak bel- olan Giresundaki fındık birliği de bu· pansiyonlar meselesini de ehemmi- ğa düşmiis değildi. .0d·ıtc Mnro \·apurilc <le şunlar :ıJı 
yanından ayrılmasını temin edebilir- ki tamamile alakasını kesecekti. U- radaki bürosuna ihracat fiyatlarını yetle tetkı"k edecektı'r. Hatta ihtiyar cazgır bile Aliçoy\ı miştir: Pamuk mensucat, poı'Sf1e. 

zun müddet düşündüğti halde bunlar- bildirmiştir. tehlikede görmüştü. Yörük Ali gibi. bisiklet aksamı. karabiber. 
se, bu hareketile hem kıza, hem de Bilhassa fakir taşralı talebelerin KeJ Memiş ve Ktu·af!ÖZ Alı gibi,_Ça- -=-

0 
_ 

Sulhiye yardım etmiş olacaktı. Fa- dan birine kat'i kararını veremedi. Ancak birliğin 1:.e6ekkillünden ev - tahsillerini ikmal edebılmcleri ıçın . . . ~ . .. • 
kat, buna bir tUrlti cesaret edemi _ Zaten bu gibi şüpheleri yersiz de vel şehrimizdeki bir çok ihracatçılar ga)Ti sıhhi medrese kulübe ve evlerde kır gıbı herıfler bırlcştıkten ve uste- Arpa ihracatı meseleS1 

yordu. Çünkü, Sulhinin kardeşiJe an- görüyordu. Çünkü; Saadetin sevgi - harice taahhüdJerde bulunmuşlardır. yattıkları bu yüzden sıhhatlerinin ı de . Çingene Çopuru ilk ağız olarak Arp:ı ihracntmn bazı kayıdlnr ıı~ı 
cak bir defa karşılaşmıştı. sinden §Üphelenmesi imkansızdı. Fakat komitenin henüz faaliyete geç- bozulduğu ve bir coklarının bu yüıı; 1 Ahçonun c;encsınc dayadıktan sonra, tınd,ı Yt'nidt>n miis·ırıde edilclikterı s 

Bu esnada, gazinonun nihayetin _ .A~r adımlarla durağa kadar gel - mit bulunmaması ve fındık ihracat- den terki tahsil ettiklerı ehemmiyet- mesele kalmamıştı. . ra hariçteki memw.mtlere satışlar)' 
deki gençlerin kalkıp gitmesi, Nev- mıgtı: ~ava kararmıya, alaca karan- çılanna vize vere<:ek bir makam da le nazan itibara alınmaktadır. Oni- Bütün bu heyec_anl.ar ve dedıhk~du- pılmağn ba. lanmıııtır. 

1 r.adı, mU•kill vaziyetten kısmen kur- lık gıttıkçe koyulaşmıya başlamıştı. bulunmayışı dolayısile bu gün yapı- versite Rektörlüğü şimdilik en müb- lar arasında kalbı bır kere d:ı ı at- . .. J1lllf 
"' C d 1 k b - l k l ih t d Hal amış olan ye(Pane adnm Aliço idi. Aneak ıhracat~ı tuccarlarııı dt tarmıo oluyordu. a de er ala alık oldugu gibi, tram aca 0 a.? raca urm~tur. • rem vaziyette bulunan talebeyi ba- m . 0 • • nvı ı<'inde hiikumetin emrine fıJll' 

Kız, Nevzadın geldiğini görünce ağa v~yla~ da dolu geçi~orlardı. Bunun buki bugun Varna ve Akdeniz Uman- nndınnak üzere bir ''Üniversite yur- AJu;o, davul ve zurnacılara ehle ışa • . b.
11 

to 
beyisinlıı de geleceğini derhal anla _ içın bıraz beklemesı lbımd!. Durak lanna muhtelif vapurlar hareket e- du tesis etmeyi düşlinmektedir. Bu ret edip susturduktan sonra sırtında bulundurmaları ıcab eden 15 ı rıııf 
mletı. Bunların biribirinden ayrıl _ b?yunca dola.şm.~ya ~ladıgı sırada deceğindcn tüccarlar dUn alA.kadar hu~usda yapılan tetkikler bir hayli gömleği ol<lıığu hnl<lc meydana yi.irü- arpa stoklan hentiz tesbit cdit.nıc 
ma,, ı·kı arkadacı oldu.ıı;..· .. u bilı"yordu. bırden durdu. Gozlerı derhal parladı. makamlara müracaat ederek fındık ih dü ve: tir. _11• 

... ~ 6Ull ilerlemi~tir. Yurd için tutulacak bina 1 111..,.. Bir hayli heyecanla yerinden kalktı- Adımlarını sıklaştırarak az ilerde raca.tının durmaması için li..zım gelen Beyazıdda ve Üniversiteye çok ya- _ Paşalar. ağalar, beyler ... Duy- Z::ı.~ir e _k~mites~ dUn Topnı~ ııt'~ 
fı zaman zihninde iki büyük korku tr.~vay bekliyen Saadetin yanına emirlerin verilmesini istemişlerdir. kın bir mahalde olacak talebe burada dum, duymadım demeyiniz. BugtinkU sulletı ofısmde hır toplaııtJ )BP wıı· 
beliriyordu. Biri, yolda ağabeyiei Sul- gıttı. Birliğe vapurların hareketinden ev çok az bir para ile iyi bir konfor bula güreş kıran kıranadır. Ve hic kimse arpa ihracatçılarnıııı ellerinde bll • 
bile kal'§llaş.aıası, diğerl Nevz.adın Sevgilisi, çekingen duruyordu. Nev vel bir emir verilmediği takdirde fın- caktır. Rektörlük idaresi altında o- bu güreşe hakem değildır, karışmıya- durmak mecburiyetinde oldtı1<1~ş-
ıördüklerini söylemesi.. zadın elini sıkarken, konuaurken gös dık ihracatı bir kaç gün için sekteye lan bu yurdda yine rektörlüğün tes- caktır. stok malları tesbit etmeğe başl& 

llk tehlikeyi atlatıp eve dönebildi. leri sık sık bir noktaya ~yıyordLL uğnyacaktır. bit ettiği çok fakir talebe bedava ha- Seyir<' .. hağnştılar: tır. d~!' 
Fakat ikincisi, zihninde büyüyor, bir Nihayet sırası gelince parmağile bi- Şehrimizdeki fındık icra komitesi rına.cak ve yemeğini de üniversite lo- - BıroK cazgır söylesin! Karışına. Bu tüccarlar bu ayın sonu:ııı 1<:

1
,.tt 

çok gekiller alıyor, korkunç netice • rini iearet ederek: bugün taahlıüdatta bulunan tticcarla- kantasında yiyebilecektir. üniversi- Aliço daha ziyade sinirlenmişti. biriktirmek mecburiyetinde oldtl ,. , 
lere temas ediyordu. - Afabeyimle beraberim, dedi. rın vaziyetlerini tesbit etmek üzere te yurdu .. bir aya kadar teşekkül e . Sesini yükseltti. Hiddetli, hiddetli: ntiktnrları ikmal edcrck....-biriiğC 111 

Sulhi geldiği zaman Nevzat pek [Devamı 'Uar] bir toplantı yapacaktır. debilecektir. - A be! Ne istiyonnınuz be? Ali· lümnt vcrect!klcrdir. 
k E 

Bu beyanat samiln üzerinde ikinci tirdiler... Pol yerinden kalktı reisin 
bir bomba tesiri yaptJ.. BUtUn de - yanında.ki kürsüye geldi. Oturdu, 
llllerin mti§tereken üzerine hücum yazdı... MUtehasaısla.r tedkik ettiler 
ettikleri Pol igin içinden çıkıyordLL ve '11 karan verdiler. 

Tefrika No : 12 
Bak bu beyanat teeyyild ederse ar - Pol'ln yazısı ile.. mektublardaki 
tık beraet etmesi mukadderdi. MUd· yazı arasında. müoabehet değil, mtı
cleium.uıniye ve kendisini kaW iel it- nasebet yok ..• 
ham edenlere kar§ı aon ve kahhar Herkes aptall&Jjmıı biribirnin yU.- - Muhterem reia ve jüri azalan, mcmi~tlm. Eski oturduğwn yerler, 
darbeyı. vurmak Jlzımdı. dedi Sizi biraz daha tenvir edeyim. gezdiğim tozduğum nıahalleler buı- • 

züne bakıyordu. Yalnız avukatın Ev b~~: d Ut .. 
Reis ıordu: .. _1 • panl 1 d J"-' et.. ~seyi ben de izah edemiyo- num a t ~-yor~u. 

goAlen pan yanıyor u. uu Muwnl timi · be. ~ Şurada sozlerune bir · t 
- Ya eu Karı MUller'in elindt bu- heyeti aclz içindeydi. Azalar bfrlblrle rum... ye 18 t edeceğim. k ed . . par~n ~ a~a-

luna.n ve tarafınızdan vıı .. a.ma ya . d lar k ak Meehw- y&t hikayesi doğrudur. o rak tc rar eyım kı ... Beııım ısınım 
~ - rıne anıeıyor • onu:ına.nın yas eskiden de Pol idı Barkc f ı d 

sıldığı tdcll& edilen mektubla.r ne olu- oldu#unu unutarak h!clleeye nU.fus yatla VUldıvostoktan bir arkadaşım -·ıcr v·ı .
1 

h·. b. r a an e-
yorT.. etmek tein. biiiblrlerlnin ya.rdunın.ı ile beraber geldim. Taymia nehrinin gı ı. 1 ~n.m ı ~ ı~ ır zaman tanııı

- Benim bayle şeyden ha.berim, istiyorlardı Bravo do,ı;..,••u avukata. mansabına geldiğimiz zaman etrafı madım. 
1 

e nde e e~·aber otu:dum. 
· • •• o•MR At yarıs arın a zcngııı olan bır ar-

:yok.. Ne güzel btr mUda!aa tabyesi kur - kesif bir sis kapladı. Bu sis yüzünden 1 d aı d~a .. ~bf'ı ta ö 
1 . m u.,. "" nımıyonım. y e 

Bu seter avukat ayağa kalktı. mu§tu. olduğumuz yerde demır atarak .vo karanlık ve bulanık bir ise de elimi 
- . Muhterem reis, dedi. Mesele . Bu meMle de bu tekilde tezahür et- çan çalarak bir felfıkete maruz kal- sürmüş değilim. 

timdi ook kolaylaotı. MUvekklllm kar tikten eoora artık yine esrarla kareı mamak için 24 saat beklcmeğe mec- , Ne ise ben sahile cıktım ... Arka-
eımzda ... Mektublar da ellnlıde ..• MU- kB.rflya kalmıl bulunuyorduk. bur olduk. claşım rutubetten, sisten, karanlık _ 
ekkilime yazı yazdınnız, bir lstiktab Öyle ise i'encuro gannda Vllyama Ertesi günü sahile ynnaştık. Eski tan korktu. Lo:ıdraya çıkmak iste • 
yaptırınız .. haklk~t meydana çıkar. mektub ile kim ran~vu vennlftl 1 vatanım olnn 1ngıJtercye mtit hnssır· modı ve Maderaya doğru yoluna de-

Derhal yau rnUtab&Mıatannı ge .. Maznuxı bir dakika durda. dim. Otuz yıldanberi Londrayı gor-
1 
vam etti. Ben kara.ya ~ıktıktan son· 

w 

ra, trene bindim ve Londrnya gittim. 
Fcnçurç istasyonuna geldiğim zam:ın 
hammal ve arabacının aynen söyledik 
lcri gibi.. eşyamı trenden indirttim. 
Bir arabaya koydurttum. Yolda ya
nıma yiye<:ek almamıştım. Büfeye 
gırlcrek bıraz bir şey yemek ve iç -
ınek istedim. Bekleme salonundan 
geçerken karşıma birdenbire kılık -
sız. kıyafetsiz bi radam çıktı ve mer
b, m~t dilenmek için, acıklı ve fccl 
bikfı.yeler anlatmağa başladı. 

Doğru mu söylüyordu, '?enden pa
ra koparmak için, hailelcr mi yara
tıyordu, bilmiyorum. Asker olduğu 
dört sene memleket hizmetine haya
tını vakfcttiktcn ve kendisin alil bı
mka.calc yaralar aldıktan sonra, sefil 
ve perişan kaldığını anlatıyordu. 

Sözlerine pek inanmadığımı hissct
mie olacak ki. 

- Ka.nm ve çocuğum evde üç gtiıı 
dür aç yatıyorlar. Nerede ise öle<:ek-

~ 
}1C' 

lcr, dedi. lnanmazsanıı eve k~~ .. 
rnbcr gidelim. Gözünüzle gö?'U11ııt1 'il 
Şimdi muhterem Jüri azal 

reisi; P~~ 
Keııdinizi benim yerime 1•0r1 :ıV 

Kıh kırk yaran zengin bir t.U~i1'· 
Ana vatana t:ıhassUrü otuz scııei.::ifl! 
Her gUn rüyasında LonclranıP s ~ıJ 
sayıklamış, denizleri dondu::; eli • 
!akları dondurup döken, so~ µoll 
yarda 30 sene yaşamış .. Tck:nruıı ıı· 
draya gençlik hatıratımın bil~ UY"' 
zcliğilc yaşadığı Lond.nıya döJl 
nım. çc1'' 

O sırada ceblerim. altınJo.rlB~ ııit 
lerlc, paralarla dolu ... Knr§Jrtlçocıl ' 
vatandaşım çıkıyor. Karını ve tpııO' 
ğum evde açlıktan öJUyorıar. 
mazsan gel de gör, cllyor. tJıt'" 

Ben yine ihtiyatlı bir ndaJllı:ııl ftl ' 
belki de tUccarlığımın tesiril~~ 
danmamış olmak için, sonıY0 .,rJ 

(De\'aıP1 \ 



YENi 8ABAB •Jfa r 'f 

~AVA KURUM 
1~ YAŞINA BASIYOR 

Ua.w•<A__r:tP TOPTAN FiA TLARA PERAKENDE SATIŞ ~ 
ı 2 5 4 s 6 7 8 9 10 

ı ı ı 1 1 

1. 11 
_._ =s w 

Devlet Ziraat Kurumunun tam yaOh 
kaşeri Kg. 66 Kr. Urfanın halis 

çiçek yaOı .Kg. 130 Kr. 

Yarım asit Ayvalık zeytin
yağı litresi. ... 52 Krş. 

Edremid hah kilosu 50 ,, 
Diğer bütün ~erfmiule de ayni UCUZLUK oldnğu gibi (10) ON lirayı geçen .&lparişler e\•Jere 

kadar PARASIZ gönderilir. Ve TELEFONLA da sipariı kabul edilir. 

-.ERBETÇi BAKKALiYE MÜESSESESi 
k Adrese Dikkat : 11JS1B ÇA.BŞJSININ KETENCILEB KAPISI No. 4 - 6. Tel: 21458 

Türkkuşunun yet1.5t1rdiği gen!J)er bir arada 

''' SOLDAN SACA : 
1 - Güzel - Akıl. 

Suıt:ruıabmed 1 inci Sulh Hl&-uk 

1 Mahl,cmesinden: _ Emniyet Sandığı 
ELEP1R -----•'ızı::Jh#l!lli*BAW*B:m' ---·----aı;::z::Jllii:I~ 

J - Bir isim - Birinci değil. 
8 - Efganistanın merkezi • 

nota. 

Sultanhamamında m:ıruf döner ke
babcı dükkanı Divanyolunda Sultan.

Bir ahmcd 1 inci Sulh Hu~u~ Mahkeme
sinde:. 20 şub1t salı gunu saat 14 te 
saWıyor. "24399,, 

O/ 5 faizli ve s kiz sene taksi ·li 
emlak satışı 

f - Bir uzuv. SEMTİ 

~ - Gemilerin takib ettikleri yol· Türkiye tiftik ve yapa ı 
O!NSt 

!!uhammcı. 
kı~mcti 

~~~~--~~~~~-

Budalalık. İhracatçıları Birliğinden: Gnlatadn. Sulta.nbcyazıt Kemankeş Dört katta yirmi dokuz 
6 - Hadise - Zaman. b' 9 ~ubat 1940 da tehir edilen umu- mahallesinde Topçular caddesi ve odalı ve altında dört duk 
T H t asına gelen ır ~ Demirciler sokağında eski 152, 154, kanı ol.nn terkos ve elek-

- a:are ~.a~. mi heyet içtimaı, csld ruznameye 7 156, 29 yeni 146, HS, 14.8/ 1, 14Sı 2, trik tesisatım havi kar-
kelıme: Buyükler. jnci 8 inci ve 9 uncu maddeler ilave· 41, 150 (No. taj 146, 148, 150, 41) gir bir apartımanın üçte 

8 - S~ - Bır ~rbc . 'k' . h sile, 22/ 2/ 940 perşembe günU saat 14 No. 1ı bir hissesi 
9 - Bilerek - A.Ua nın 1 mcı ar- de Ticaret Odası toplanma salonunda ÇengclköyUnde Hastahane, Reşadi- lki buçuk kntta. altı odalı 

fi. akted'I kti · ye sokağında eski 2, 4, 5 Mü. yeni mo.abahçe ah§ap hane ile 

10000 

53 ıtı· ( nastarnfı ı ineme) bir hayat temenni ederiz. Kurum, 10 ~ Çayır - Bir uzunluk 'ölçüsü. R ı ece dr ... t .
1 

h tı .. 7/ 1 (en yeni 17) No. lı bağ ve bağ zemin ve 
lllıııtı 11Yon liralık bir Y,ardımda bu- 'l'Urk milletinin kendisine karşı hiç YUKARIDAN AŞAGI : .. u:~e c gos 

1 
erı en =~sa. ~o- giirilmü 700 

q,_.,,_Uştur. Orduya hediye edilen bir zaman esirgemediği sevgi ve ala- 1 _ Liı.f _ Beyaz. ruşml .ere aza ann ge e en rıca 1 - Arttırma 28 2/ 940 tarihine diı~ çarşrunba günü sa:ıt on dbrt-
ı ~"CU'eJ . yük o unw· ten on altıya kadar yapılacak ve gayrımcnkuller en çok bedel verenlerin 
~ijlibı · erın sayısı 331 dir. Fakat kadan aldığı imkanlarla bü · ve 2 - Mükemmel - Bir gtin. RUZNAME. üstünde k:ılacaktır. 
d~ b bu mesainin yanında, Uzerin- hayırlı işine devam edecek, yakın bir 8 - Orta Asyada bir yaylA • Bir 1 ' !d · li · .. ak b 2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin '1ı 10 u nisbetin-
f t ılhassa şükranla durulmaya de- istil..-balde kanadlı gençliğe vUcud ve- rakam. ' - n.re mec sı ve mur, ı ra- de pey akçesi yatırmak lazımdır. 
'llttı 01~n havacı bir gençliğin yeti§ti- recektir. 4 _ Zam. porları, 3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalam sekiz scnedE: 
~.ıai~aı ve havacılığın memleket öl- İstanbul Şubesinin Faaliyeti lS -Bir hayvan • Sabah değil. 2 - Tiftik ve yapağı mevzulan sekiz mlisavi taksitte ödenir. Taksitler ';( 5 fnizc tabidir. 
11, "Ude • . K rfi 3 - Bilanço, 4 - Taksitler ödeninceye kadar gayrimenkul Sandığa birinci dcrece-
·~k Yayılması ıçın urumun İstanbul şubesinin on beş sene zar- 6 - Bir nevi kayık • Bir ha n Ek ı ·ı ek .. t de ipotekli kalır. 
~ '"ll.n d~Y . 'dir B d 4 - sper ere ven ec ucre , 
l<iltkıu u"ber ~esaı~ı . · u ara.~· fındnki gerek merkez ve gerekse mer okunU§u. " 5 _ Memur kadrosu, 5 - Fazla tafsilat almak ve binaların fotoğraflarını görmek istiyen 

'l\ırltk şu t~k~ cdi~ıştı: .. Bugun keze bağlı şubelerinin temin ettiği 7 - Duygu - Fransızca tavla, 6 _ Masraf bütçesi lerin Sandık Binalar Servisine müracaat eylemeleri lazımdır ... 
75811 ~l~· ~ ' buyük ııehırlerımızde şu- varidat 5 milyon lirayı geçmektedir. 8 - Neden. 7 _ Azalann birliğe verecekleri a-

~~ ~~~ lı~b~~~m~ &mil~cl~m~o~uyan~y- 9-K~r-Y~tl~ş~~ ==.========================= 
4 cıhk s.;;h t h.b · + ..... k· · b edatı idat, l t b 1 B kk il Mu·· stahdemı"nı" tq bir b'V re e sa ı g~nış ~ ı- yare almıştır. Bu tayyarelerin on do- 10 - Yliz - Ra ıt . 8 - İdare heyetinin yeniden inti - S an U a a ar ve 
btı.ııuı. havacılık hareketı yaratmış kuz ta.nesine İsta.nbula bağlı muh~ [Ewelki gü.nkiL btılmaoantn halli] Cemiyetin en : 
1 iııdetna~~dır .. Yalnı~. so~ bir sene lif kaza ve nahiyelerin isimleri veril- 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 ha:ı'_ Mürabıklann yeniden intiha - İstanbul Bakkallar ve müstahdemini cemiyetinin umumi heyetinir. 
'°-~ Planor pılotu brovesı alanların mlştir 1 bı 8/2/ 940 tarihinde yapılacağı ilan edilen içtimaında ekseriyet hasıl ola· 
tıı.."lıutl 489 olmuştur. Ankara.da Eti- . Ti' kl ç ı -• M AI L T 1 E p E 'A L · madıgı· ndan 28/ 2/ 940 Ç'"'""amba gününe bırakılmıc::tır. 
~ da k 1 tö' lU ktebd ır rnşu a 1 mcwa.rı 2 I Dl 1 IK' A 11 'K _,.. '" et~ uru ~n mo r me en 1935 senesinde a~ıl~ TUrkk~uııun A 1 1 1 Cemiyet mensublarının mezkur günde saat 14 den 17 Yt! kndar lstan-
~;q içi!en~lerın sa~~ı, h~va ordu- 1936senesinde1st.anbulda da bir eu- N ! --.iMi E Rl•I S .• ıli lstan~UI LIYaZlm Amirliği ı bul belediyesi civannda Babıali cad. 10 No. lu esnaf cemiyetleri binas;n-
~~k 252cıdden .mu~ı~ :ır :~et besi o.çılmı§tır. 936 senesinde Lrtan- 4 o ll.AINIAID1 iL u Satınalma Komıs· oıu ilanları daki cemiyetimiz idare merkezinde cemiyet cüzdanlarile beraber he.zır 
ı... ll baııka yle ylikk s: mış dr. u . a:- bulda 200 talebesi olan bu teşekkUIUn 5 A 1yiN1 \ 1tl;I A fil A ! R .\ bulunmaları ilan olunur. 
~ıı t.. o ara yıne or umuz ıçın 937 938 

. . 6 · ; · h 
•·· .ıd, gC(l"kl' h k 1 k lm _ , ve 939 senelerınde talebesi N ı8' y 1A 1y11 1 K B 337 aded altlı ve üstlU ikişer kişi- Ruzname: 1939 senesi muamelat ve hesablannın tetkiki ve idare c-
'111' ' ' ı 1 ava 0 u u uru uş ded' 1500 ti te .. tın' · 1 k P t" · "b 1940 · · haki d ·· k 'tt''---· ı ; ~alnız bir devre içinde burada, a ı cavuz c ıştir. y l A D 1 1 İG 1 A ı R 1K1 A lik tahta karyola almaca tır. azar- ye ırun ı rası. - senesı mesaı tarzı nn a muza erat ve ı ıua= 
~ gec:ikli ve 70 makinist yetiştiril- Kamp hayatı mal.~dur. ~ A E ı••I N 1 AI R I l I N lıkla eksiltmesi 19/2/ 940 pazartesi mukarrerat edilmesi. - Nısıf tebdili icab eden idare heyetinin yeniden 

~~ B~~~~~~~~~~w BIA~L'o:~ K10RIO ~~™t~~daTu~~·~·~=a=e=~=~=oo=L======================= 
~ liavn Kurumunun tesislerini kısmen de lstanbulda planorlerle u- Jn! 1 I l I 

1 
- mirliği satınalnıa komisyonunda ya- İ 

ı~\rbet eden yabancı salfl.hiyet sahib- çuş :a1~_mleri yapmaktadır. . "'.I A ı F l t 1Y1 E T L ı AI~ pılacaktır. Tahmin bedeli 5392 lira, stanbui Terziler, Kumaşçılar ve Elbiseciler 
bıı k U kadar kısa bir zaman içinde, Planorlerle uçuşlarda muvaffakı- • ilk teminatı · 4.04 lira 40 kuruştur. C enı ivetinden : 
!atı !dar nıuvaffakiyetle neticeler a- yet gösteren Bröve alan 50 den fazla YENi NEŞRi YAT Şartname ve nümunesi komisyonda İstanbul terziler, kumacı"ılar ve elbiseciler cemiyetinin 8/ 2 94.0 ta-
lıı~ b~)l - görülür. "1168,, "652,, ...... 1' ,~ll\ b ~!erimizin kabiliyetleri ve on- talebe do ?1ot~rlli ta.yyarelerdc pilot lkt dA y·· •• Ü rihinde yapılacağı ilii.n edilen içtimaında ekseriyet hasıl olmadığından 
bı.ı b u kabiliyetlerine inkişaf veren olarak yetişmışlerdir. ısa 1 uruy ş ••• 28/ 2 940 çarşamba gününe bırakılmıştır. 
~ava kurumunun bu müesseseleri Cumartesi Gün1rli Toplantı Her nüshasında tekftmill asarı gös Bir aded kamyon alınacaktır. Pa- Cemiyet mensuolarının mezkfır günde saat 19 dan 21 e kadar lstan-
~ı ı '1?dn daiına takdir ve şükran Cumartesi günU saat 18 de Eminö- teren ikt.Jsadi yUrüyil§ mecmuasının zarlıkla eksiltmesi 21/2/940 çarşam- bul belediyesi civarında Babıali cnd. 10 No. lu esnaf cemiyetleri binasın-
~e~ Cöstermişlerdir. nil Halkevinde İstanbul vilayet §Ubesi be§µıcl sayısı bir. çok kıymetli yazı - ba ~~~ saat 14 de Toph~ecle Lv. daki cemiyetimiz idare merkezinde cemiyet cüzdanlaril~ bcr:ıbcr hazır 

~~~la.ki!, kuvvetli hakinl bir ha- direktörü Yusuf Rıza Oran bir kon- larla intişar etmi§tir. Amırlıği sabn alma komısyonunda bulunmalan ilan olunur. 
bf!.l.~~ı.n, istiklal şartlarından birisi ferans verecektir. Bu konferaneda Muhiddin Birgenin para sahibleri- ~P~.ı~~aktır. Ş~r~amesi. komisyonda Ruzname: 1939 senesi muamelat \'e lıesablarının tetkiki ve idare he
\>a l\ &eldiği bugünlerde, TUrk Ha- Tayyare Cemiyeti hakkında daha faz ne ig sahası, Profe8Ör ŞUkrii Babanın g~rülur. _ lsteklılerın bellı. saatte te - yetinin ibrası. - 1940 senesi mesai tarzı hakkında mUzakcrat ve ittihaz1 
~IU:nuna daha uzun ve mesud la malumat verecektir mecburf heeab tasarrufu, Nusret Köy mınatlanle beraber komısyona gel - mukarrerat edilmesi. - Nuru tebdili icab eden id:ıre heyetinin yeniden 
~:::::::::=========================· ====== menin hesabda ziraat makaleleri, ak- meleri. "654,, "124.0,, seçilmesi. 

~ Pentatlon IA Jl• k·ı· • ~~~~~w~~~Th~ae- ••• ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
bı~Pllı lial tl bugllnl d Uı ıye ve l ımız hemmiyetle okunmağa değer kıyme~ Metris Topçu Atış okulunun 12 ki- r Öksürenlere: Katran Hakkı Ekrem -l 
~ tlt U ~ pena o~u er 8 D . 1. _; 11 yazılardır. lometrelik bir mesafesi için bir bu-
~ t~ıa. ıeredir. Tahmınden çok da- enız ıue . . A çuk ay müddetle 2 otobUs kiralana - • • 
ı.~ J.... a.tıetin rağbet göstermif ol· ( B ta: f 1 . ·.ıı-) Mecmuada bundan başka. ı_ktisadi l caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 19 ŞU· • Hakkı Katran Pasttllerı de vardır ... 
...:t~ "'4 tntlsa.bakalar muhtelif semt- aş ıı ı ıncıvo hayatımızı allkadar eden mlihım ma- 1 . • ••• 
bıı."• llı~""ud .. ti'kh lerd ıniştir. Fethi Okyar, Denizlide yeni kaleler vardır Okuyucularımıza tav- bat 940 pazartesı gunu saat U de 
· ~aı.. "' Jımnas ane e ya- · ed L A • r · · tıne.Ima .\ "'-acb bir oeza evi yaptınnağa tegebbüa e- Biye ederiz. Tophan e v. aınır ıgı sn. 
t1ı lletı" ..... r. . ldeceklorlni vid buyurm\l§lardır. !komisyonunda yapılacakbr. Daha 'kal 
t. 't~~ ...... ~ eemtıennde saha. göıte- Adl' V k.

1
. "ğled t fazla tafsllıl.t komisyonundan alına.- Aa. Fabn ara emekli olarak P. Top. Sv. ve Nk. sübaylarmdan Tgm. 

~1lt ~apıJan bu kola lık üzerine bu ıye e ı 1 o en sonra o o- 1 • • • • • • ili Bnb. rütbesinde sb. alınacaktır. Bu gibi işe isteklilerin komutanlık 
'tı ·~rn. Y mobille Denizliye 25 kilometre mesa- Ankara Borsasının bıhr. 1steklilerın tcmınatlarıle belli II. "Ubesin~ müracaat etmeleri. "999,, 

tt ı-... geçen senekinden daha çok tt k · 1 l · ~ 
~·~~b · .. ~~~~~~~~~ ~e~~~p~~. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ rL l akalara gırroı§ttr. Elde 8- Hf li h be · . i ııc Şubat 19.10 (665) (1241) 
~ı. ~t(l(: ... 1 . . yerapo s ara sını gezm ı ve dö- u ... 
"il "' er de geçen senekme nıs- · . K • • • ln 
~u Çok d h . nUı;ıte §el'efme adhye ve baro heyeti Fi~ııUan apanış hisarlar u. Müdürliihünden 1 llr.~~"kıeıc a~ a adagüıeldır. k da tarafından şehir gazinosunda verilen ndra 1 Sterlin -5.21 Dikim evlerinde birikmL' olan ~ 
l~~-ı~ oo~~~ar~~~~~~dah~~~~~lOO~M ~19 ~~kilo~ü~~~~~~.~----------~--------n•••••~ 
ırı. •·i t· -ı ann vasati ırtıfaı bu sene . ' . · tı ı kt p ı kl kslit 
"il. ür. Ge . rafından venlen zıyafette bulunmuı- Paris 100 Frank 2.95 ye yap rı aca ır. azar 1 a e - 1 Nümunes· 'b' 39000 k'l iki be · lık 

& çeıı ırenekı rakam 1.55.2 lardır. Milano 100 Liret 6.657~ mcsi 22/ 2/ 940 perşembe günü saat sa.tın ahnacaktır. ı mucı ınce ·ı o s op çem rı pazar ıwuliyle 
f~r.~ ilen, \' . Foça nüfu_s_ ..... l .. d .. arası·nda Cenevre 100 İsv. Fr. 29.105 l4.30 da Tophanede Lv. amirliği sa.- 2 - Pazarlık 19/ Il/ 940 pazartesi günü saat 14 de Kabataşta Leva-
tı ... 1ı:ı n:ı e geçen sene.geçilen irti- terdamlOO Florin 69.2377 tınalma .komisyonunda yapılacaktır. zım ve Mübayaat eubcsindeki alım komisyonunda yapıla.cağından isteklile-
~~ d.~e:tYe&ill bir cedvelini qa- ~- yangın çıkll Berlin lOO Rayişmark - . !maliye ücreti tahmini bedeli 750 li- rin pa?.arlık için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme paralariyle 

l ı. ll 111ı-.. yoruz.: uuıir, 15 (A.A.) - Eski Foça bil- ra ilk teminatı 56 lira 25 kunıo+ur. birlikte mezkur komisyona fl'elmelerl. "1180,, 
11:ıh -~~'"' '" rUksel 100 Belga 21.8675 g.. =====:..====.:==--=o-==--============== = l 'QI 
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Geçen sene kumet dairesinin nüfus idaresi kıs - Batta.niye nümuncsi komisyonda ve 

5 Atina 100 Drahmi 0.965 D } H y l U d 
l 11 ı'as 1 kial 1.60 , ~ında yangın çıkmışsa da gc!l.İşleme- Sofya 100 Leva 1.57875 ve kırpıntılar da dikim evlerinde gö- ev et ava oları mum Mü ürlüğünden: 
8 ,, 1·.6ıc 1 ,, 1.58 sıne meydan verilmeden söndüriilmü~ rülür. (656) (1242) ld 
l ,, u 8 ,, ı.m tür. Bu yangın sırasında bazı defter- Prag 100 Çek kronu -. • • • l - aremiz için kapalı zarf usulJle bir aded yolcu otobtisü mü· 
~ ,, l.6Q 1 ,, 1.55 ler yanmıcıtır. Yangının, bırakılan bır· Madrid 100 Peçeta 13.1575 bayaa edilecektir. 
1 

1 "' V 100 zı t' Kilo 2 - Muhammen kıymeti 5000 lira olup muvakkat teminatı 375 u. 
& •• -56 4 ,, 1.52 mangaldan sıçrıyan kıvılcımla zuhur arşova .J 

0 1 
-. - - radır. 

l ,, l.55 1 ,, 1.50 ettiği anlaşılmıştır. Adli ~hkikat de Budapeşte 1
0
°

0
° Pengö 23·3525 30.000 Vaketa 3 - İhale 26/ 2/ 940 pazartesi günü sao.t 11 de Ankara Devlet Hava 

( ,, l.5Q 1 ,, 1.47 vam etmektedir. Bükreş 1 :U:Y 0.9475 23.250 Kösele Yolları meydanında kain umum müdürU:.k binasında toplanac:ılc ı::omisyon 
t 146 4 145 f • d 1 t "h grad 100 Dınar 3.065 Yukarıda yazılı iki kalemin pazar- tarafından icra edilecektir. ' ı' " · zmır e pa amu ı racatl 1 100 y 30.915 4 - Bu i"e aid fenni ve husm~i "art.namelerle mukavele proJ'el"·ı· ( ,45 ,1 ,, 1.43 birliği kuruluyor Yokohama en lıkla eksiltmesi 22/ 2 940 perşembe " ~ ..... 
l 1.42 12 ,, 1.40 İzmir, 15 CA.A.) _ Palamut ihra- Stokholm 100 İsveç kr. 30.8275 gUnU saat 14 de Tophanede Js. Lv. Hava Yolları Umum Müdürlüğünden alınabilir. 

140 M k a 100 Ruble -. amirlig~i satınalma komisyonunda 5 - !haleye iştirak edecek taliblcrin tddif mektublarını Devlet Ha-
~ · 1 ,, 1.31 catçıları da diln Ticnret Odasında top 08 ov va Yollan Umum Müdürlilk binasında tf'şek~~ül edecek komisyon reisli-
( ~·~ 18 ,. 1.30 lann.rak bir palamut ihracatçıları bir ESHAM VE TAHVİLAT yapılacaktır. Tahmin bedeli 135.300 ğine ihale saatinden bir saat eV\-el \•ermelerı lfı.zınıdır. Postada vald te-

l. 7 ,. 1.20 Uği kurmağa karar vermişler ve bir- Ergani 19.90 lira ilk teminatı 8015 liradır. Nümu- alıiıilr kabul edilmez. "1049,, 
fıı.Jtb ~'oa.k: 6 ,. 1.10 liğin statUstinü hazırlamak için bir Sivas - Erzurum II 19.20 neleri komisyonda görülür. İstekli - • -
~a~~ ~b~lı~~~~-~c~~~~em~~~~ ,, ,, m ffiW l~n~li~~~~m~oonp~cl~~-------------B--~-------·:1 
'ttıaıı~tıetJenn çivm ayakkabı ,, ,, ıv 19.20 (i. "657,, "1243,, Askeri F!brikalar Satın Alma Komisyonu ilanları 

&.lııunaı oldukları da nazan iti- Tepe başı dram kısmında . ,, .. v 19.20 I .... r;:a.: •r.ıwessx-. 
~t'qt\ ıdır. ~l\iııil'R BugUn 15.30 da Talihlerin getirecekleri nümune ü- Tahmin edilen bedeli 40 lira olan Zeytinburnu siliüı tamirhanesı nra-

Sa 1 'I ıCN ~ zerinden 90 ila 100 santim eninde zisi dahilindeki otlar bir sene müddetle açık arttırma ile ihale edilecektir. 
.. ngı tere ordu • 1\ Bu gece saat 20.30 da elli bin metre kaput bezi alınacaktır. kl t tc kr ' Taliblerin muv~ m nunat olarak yüzde 7,5 nlsbetindeki 3 lirnyı lıer-

t ı 1·10 ln OSU _ıı. O KADIN Pazarlıkla eksiltmesi 26/2/940 pazar- b' Inı"d" 1..... tı l l ı ı ~ı.b t:l' ., hangi ır ma u ur ugune ya rara t a aca t arı m i..l.ll uzla birlikte Snlıpa-
~ C4tı:ı~ Yaprnı~ ~llted ~~. orduları ge- • • Belsoğukluğu ve tesi günü saat 14 de Tophanede lst zarında Askc.ri li'ab ' l.alar Yollamasındalti satınalma komisyonuna 20 2/ 
1 o:ı. ı ~ ..uuan futbol ma- lstil 131 O:ı.ddcsinde Komedi Lv. : mırlıği satınalnıa komisyonun- 940 l Un + - • d .. ı~ · ı. ""'.a bir d kr karşı pek tesirli ve taze n ıdır. a ı g u taa. J.~ c muracaatlan. "812ıı 
~ ~ '<lt'd.ır. !{ e os Imntrl ya- Kısmında da yapılacaktır. İsteklilerin nümune 

1 tu.aıt~- 0 u .Paskalye gUnü o- Gece saat 20.30 da.. Divanyolu Sult.anmahmud tür- ve teminatlarile belli saatte komis-ı 
'°' Pn d besi No. 113 .. rıa e yapılacaktır. OGLUMUZ iiımliılilı'lllllllllii ____ &il&ailliİIYona gelınel&i. (658) (1244) 

lstanbul Komutanhğı Kurmayınd11n : 

S:ılhbi : Ahmet L.enıale Jdın S.AHAÇOGLU 

Neşriyat mUdilrU: Macit CET!N B~dığı yer: Matbaa! EbüzzfY.a 
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Yeni 1940 R. C. A. radyo ~efitleri tam manasile yüksek teknik ye sanpt eseridir. 

Bunları 9Örür$enlz. k~ndi sınıffett dahilind• gO:reUfk, teknik ev1iaf itibarile 
yegAne olduklarını ve her R. C. A. radyosu eynı fiattan diğer bir radyoya naı:ar.a'-1 
nisbet kabul etmez dereçede faik olduğunu behemehal kabut edeceksiniz.· . . 
R. C. A. Nevy~nk modeli radyoter piyasanm en asrij~ridir. Hariei kıGmın gDz~Ui~i, 
tarzt lmaltntn en ufak tefertJJattn61 kader incelenmİ$ oJmast, sağfe'lnhöı ilibnrif 

> 

birer ,ah~ser:dtr. 
Tekmil asri tekemmtilflh ihtiva ede-n yenJ fl. C.A. Nevyork modeli radyol~rJM 
dinlerseniz onfarda buJ~tatihH:ı adet~ ln.-·n.ıma~ d•raced~ki yiiksek evvafa si~i 
meDh~tt v• hayrart bırakaçaktır, 

q-'~ <- ---· 

BDURLA liRılDERLER 
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