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lhgiliz harbgemileri bir Alman 
Qemisini zorla tevkif ettiler Alman Tahşidatı 
Clemideki 400 
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ş·'nıanya Norveçi 
~•ddetlc 
rotcsto etti 

~::ra.. 17 (A.A.) - Amirallik 1 
Ot.r ~ '°' n""tredilen bir tebliğdo 
~ ~ S~nfn noelden evvel ces tikte yedi İngiliz vapurunu 
l\ıa ~i hatırlatılmaktadır. Bunla
~ Ueti Gra.f Von Speede ~ 
~ talıanunw edilebilir bir 
~ Cörmtışlerdlr. Diğer bah -S., ille nıuavtn b1r gemi olan 
ı.~ \' bindırilmialerdir. 
~it Ol\ Speece mevkuf bulunan· 
~'desine ıöre Altmarkda gidi 
~uıunakta idi. Esir edilen 
~ 'erden bir kısmı bir mtıd -
~ -.e Grat Von Speeye nakle
~ i>UUlar Altmarkdald arka.
~ekdiklerl ezlyetlerl an • 

~ iai ancak 15 tubatt& 
~ ~tır. O tarihte vapurun 
~ ~erini takiben kara BU • 

"-....-, -,.q. CJl)mıadaıı Almanyaya 

~haber abnmıştır. Altmarkı 
'•~ gemiler ve tayyare -
~ Joelng lam.indeki Norveç 

bir melce aramakta lbn 
( Soaa S ibaeö sayfada ) 

ingiliz esiri kurtarıldı Aleyhimizde harekete geçmek 
için hazırlık yapılıyormuş 

lat4n, 11 (81181111) - Balpr t.jaa8I, Almaa -
,.... 8oY1M Basya ile mn,tmeka Katkuf8da u
br Uhtld etmeğe ve Tttrklye aleybblde bir barea. 

1 ta peaaek l~ bambk yapmala beıhdsklanm b& -
1 1 'l ierftt'm~. 
~ I~ Bu hazırlık. mtitt.eftk devletlerba ceınıbda )'&p -

1 
b Wda.rı askeri ha.zırhğa bir mukabele olarak t.elAkki 

1 flıdllmektedir. Ba.ldl, Ttflis, BatUDı tahkim edllooek ve 
bu.--ai...l\.nn müdafaası için li.zmıgfllen bazırhklar ya -

• 

.. lacaktır. 
Ayni ajl.M, '11lrll lltUdDndÖllbl JnındlaiM mttte

v~Jb i.lr Almu - Rm an...._..uadaa babeıl olma
dıitm aöyl.mtd.1Mtr. 

Dlfer taraftaa AJmuyaıu.a 8e.yet Rnya ile 
halsa arasanda bir yakmllk tııemhı etmfık lola me.al 
sarfett1'1 ,.8 anulak! !JOltefMlaömleri iule eıderek 
bir Alman - Bm - lblyan blolmmın faı,diılaruu b,,ba
rlls ettlrmep çalıştılı anlatılmaktadar. 

1 
Finlandiya mukavemeti 
hcilci devam 1 

' 1 
ediyor 

1 
1Sovyetlerin ar kası kesilmiyen 

taarruzları bir netice vermiyor 

AFRODIT DAV·ASI 



YZlfl SA•AB 

Delibaf Konyacla harıl harıl Dehşetli bir · 1 Z0nguld8k limanı 
toptan anlayan adam arıyordu Hırsız yakalandı • • 

-==~=.ıı::::ı:.= :".,o;:-P*-=:-: 0n~1.1ıırp.:,~ temızlenıyor 
:ın U:~ ~=~";;! .. dl -. tDpouJum .,. Kadıköy, em- ı, hayli ilerlediği için JıömiJr 
P,yor, ~ ı.,,...ı.n llqla pldia _..... tı.. pllrlJ, Kiçllltp&-
,.., bvuruıw ft ortabla hlallrlrlw - e. .. pldia ld .... ... .. arwBeyoilu ta- nakliyatı ba,ladı ' 
atıyor, yaba .,....... ..... ldl ...... b .... bllll llrWdiJ9 ..... raflunJd& iki iç 
flrler aavuruyordu. Nihayet: 1119. aydanberi gecele- Geçmki flrtmaJar J"dlllllen ima Yabm bir vinctmhıle bir IUDID • 

- Olen beceribtz herifler, diJe ba DeUbq, bınmc1aa ba aftlhyı da ri kapı ve pence- ft çakıl yığuılan ile ln.,,m bpua- dıramıza alınacak vapurların boy • 

jlrdJ. tçlnhde fU topun dilinden anh- bllki t.epellyecekti. l'akat buna meJ reden ~: iDii bulunan Zonguldak limam .P · lan hak)nnda ufak bir kayıd konul· 
JU tek killDls bile yoktu da• df7e dan blmedJ, ~ Btlml, Klrlrorua m "' ft • nuı tmılaleameaine devam edllmelr- mQltar. Diler YIDclmlsle rafi altma 
t. tee giriştiniz? •. Ne edeceJmlnls dl aatıık verditl bir Ermeni clemircl8l- lardan muhtelif tedir. Bali faaliyette bulunan bU ta- ve w numaralı pmandıraya öteden-
ı.ta1ım timdi? .. Ummeti Muhammed n1 bulup top bqına ptirmleıtl. Kon- eoya tah"!°''' hır rak dubası dahile vapurla.ruı rahat- beri alınmakta olan bütün va urlann 
birer birer kınhp gidiyor yldnb- ,alı Vaban, daha topu a6rilr gfJrmes ms, hiç bır iz bı- ça girebilecekleri kadar bir lnlllm y. _._ p 
den, hiç W dinlemem aHmaUa.b. Y~ dudaklanm bllktll. Kadı Bilm.iye Mıı- 8- Kogo ralrmadan 81VJl1P ri temizlemif ve bu ytlıden k&nUr bili bydtlprt wbestçe girip çık • 
rmı aaate dek bu topu ieJettlremes, d1l ve alayh bir gtllftmMDJe De fU oe ıtt:miltL Bu hırsızlıklar arasında bir naJdiyatı da muntnaman beeJam•t- tıklan va tamamne tahmilltmı yap
birkaç aandık gülle, pranpul buldu- ftbı verdi. bea..-lit gören emn~ mUdürltJ.ğtl tır. tıklan beheri al~ bin torıa yalan 
nıp ptirtemezMnts, toponuam deri- - Bu tapçuktuı abdltik· DellJ luruhk ma•aa komlW' ve memur- Ancak bu defa da nakliyatı tama- btlytlkltlkde Krom, Refah ve Mete 
11n1 ,a.r, etinizi itlere P'llket gMe- bm, fabrtb.t&il pl8e diriJtaw t. lan mlltem•diyen yaptıkları tahkik men yapacak derecede vapur mev- gibi vapurlann aon gllnlerde liman -
rtm. 1111 artık. ft takibler ıaeticeainde hınuı tesbit cud değildir. Çlinktı mtlttefikler ta- dan yllldeyip gitmelerile ve halen 

FeeadC'lar, artık oralarda durun&- Bu htıkthn de, Deltbqı Jdlplent bin etmieler ve evvelki gün yakal•mıo • rafından fimdiye kadar ondan fazla bu bOyi1kltlkteld Doğan vapurunun 
DUŞiardı. Her birt birer tarafa da • cllrdi. Oturdutu yarde yay gibi ge- Jardır. Bu, Çeagelköytlnde oturan, ıilebimiz kiralanmıttır. IJmanın te- limanda tahmiJde bulUIUIUUlile • • 
ölımllanb. l'ellek fellek g8lle, pran- rtıdl. Döntllt gtıızlerlnl Ermeni ahba- 18 yaelarmda, La.ııgalı Vasil oğlu mblenmeaine devam edilecektir. bittir. Bunlardan maada halkın lh • 
pal anyor, eemt eemt dola1BD telW- nna çevtrdi. Dif)erlDI mka sıka ge- Koçodur. K~, sabıkasız olduğu için Erep IUimttr Şirb&blbl Tawlld 1 ti karplamak tlzere bu a on 
ar da: rindi. blyık1anmn ucmıu bmlrdl ve ywkalınmam biraz müektllce olmue- Diğer tarafdan bu mesele h•kkna. yacuıı . . ym. 

_ Ey MUaltlmanlar!.. DeHbq nihayet btlBbtttb 4elirdl. Sert bir w ummıfbr. da Ereğli kömtlr prketbıden aİağı • birinde llç bin ton kok kömtlrll yme 
llebmed atanın bir emı1 daha var. taVU'la: Hıraıs, emniyet direld:örlüğllnde daki tavslhi aldık. A.ynm neeredl • Umandan tahmil edilerek latanbula 
lçiniıde topçuluk etm.ie her kim~ - Olen t1fıt.. dedi. Olmlt dl • yapılan isticvabmda, Kadıköyilnde yonız: s&ıderilmle bulunmaktadır. 
aa, inciUk Alieddin tepesine •yirt- en,. yt1r1tyor ,abu meret?.. Bahariye eadd•inde metrepolld lıfak l'ırtınalar netioeainde limanın al- btanbulun ihtiyacı gerek mahru
ahı. Duyduk duymadık demeytn hal.. - Elbette yQrllr .,.._ ÇUnJdbD, Blmoaun 47 numaralı evine, )'ine Ka- mıda mihdud bir aba dahilinde bir bt baJnmından gerelnle amal mU. 
Bilgisini aaklıyan, hlzmetindm ula • dingil ve tekerleri pu tutmam•p dıköytlnde tleri sokağında bahriye mikdar lllğlık baml oJmupa da bu watm ihtiyaca t.lrımındaa her R • 

nan lier kim oluna eanı cehennenıe. hentız. mll~dlerin~ Kemalin 3 nwna,.. mğlık Yualdıiı f8kilde limanın tah· nıtle tmıin ediJmif olup hareket edm 
kellesi de Deh"bq Mehmede gMeoekl. - Mademki öyledir, p&tiar da b9. ralı evme, aynı sokakta 1 numaralı millbm tamamll• 88kte,ye uğratmqlvapurlann yerlvine yenide vapur • 
diye bağınyor, top dilinden anhyuı Numara11 bırak da hele mva kollan. Verdi apartmanuwı alt bbnda E- deiilcllr. 1ar 19tenmift.ir. . 
adam arqtırıyorlardı. jeea IUDU bmm hllmem. Suıa bir llaavinln dairesine, Bahariye cadde- • 

Topun dört yanı, yeni ~ aat mWılet itte- Ne yapıp, yapıp bu ilinde Ziyanın 69 numaralı evine, Ka· • • 
,.... anlmlfb. Kama sorlammf, a- tıopu 1e1eteeü w patlıJacak 1ıa1e se- dıkiJUnde Çilek eokağuıda bilet.... Bır çıkıkcı Türk - Yunan tı-
pü dikkatle yokJanmıe. bftttbı dik tfrecebtn. Yolma, brmm deear, bl- 111111'11 Cemalin 4 numaralı erine, Çen-

ve bbank yerler teker teker kurca- leni keeerfnı şuracıkta. gelköyihıde R~ mektebi m~limi Mahkum oldu 
1amnışb. Hep aalrmetler bota pn. Vahanın""?.e.i, 1e>luiu lreeQrnlftl Efimiyamn evme, Çengel.köyünde 

caret anlafması 
yor, hiç kimse, kamayı harekete ge- Hemen cakettnl atmıf, koDarmı 111va- il.arlık 80kağında. Fahrinin 8 nu • Diplomat olarak doktorluk etmek TUrk • Y~~ ticaret anla11nam 
tirem.iyonlu. Dllfb. Beraberinde bulunan Alet sem- maralı evine, Küçtlkpazarda Keres • suçile, 72 Y•IUlda biriat adliyeye v. mtlakerelennm 80D safhaya girdiji 

o eenada, Demt Bekir otlu. ya • bWndm çılwdılı blr tngru. anah~ teciJer caddesinde Mehmed Girdalın rilmietir. Bu, Sillvrlkapıda Keteli • Aııkaradan gelen haberlerden anla -
nmda iri yan bir adam olduğu halde n De uirafmata bqlaılllfb. Mehmedin ve Kasımın mağazalan • mesçid caddesinde 52 numarada otu- lllmaktadır. Bir ay müddetle tem • 
geldi. Delibaf Mehmede doğnı ilerle- ÇarplllD& gittikçe fiddetleniyor, na, Beyoflunda K?l~i~inde ~eres • ran, 1283 doğumlu, Osman oğlu ls- did edilmiş ol~ eski anlaş~a bu a • 
di ve boğuk bir sesle: atvar köylerden gelen, tehirden top- tecl İBmail ve demıreı Sıderinm dttk- maildir. İsmail, eskidenberi kınkçı yın sonunda nıhayetlenecegmden it-

- Ayağıma kara sular indi ağam lanıp getirilen zavalhlar, at.eee sttrtı- ki.nlanna, Nunıziya sokağında mimar ve çıkıkçı olarak tanınmakta tılha· hallt ve ihracat tüccarlan Yunanis
emme.. dedi. Aha bir topçu onbqım l1lyordu. Atılan mermiler, anulan Alfredin evine iki defa, Fındıklıda kika. bir çok kişilerin de derdine tan~a yeni angaj~anlara girmiyerek 
geçirdim ele. Bir de sen kon111 IU· bombalar kardet bain ~.baht- Mebwmn cadde.ınde sucu Atane11n derman olmut bulunmaktadır. ts • yenı mukaveleyı beklemektedirler. 
nunla hele. m toprak, yer ,_. d&1Uea Tlrk b- 91 ~~ api eaclc:lede odança m~at& diye tanınan bu kınkçı, bu İmzalanacak olan bu ~~ada Bal-

Delibaş, çatık kaşlarını oynata oy· nı ile benekleniyordu. ırahrfnm yatıbane ve ardtyelenne nevi işleri diplomasız olanlara me • kan fırtısadt vaziyetinı koruyacak 
nata getirilen adamı baltan qagı Asiler, bu bnJı tetebbUalerinin el- girerek muhtelif eşya çaldığını iti - nedildikten sonra, kınk ve çıkığa tedbirler mevcud olacağı umulmak • 
stbdU. hll'Çlll bir tavırla: var vlllyetlere ve hlibam Ankaraya raf etmiftir. çaırnaa ef)'adan mU- bakmamağa başlamı9, ancak, nadir tadır. 

- 'Olen beri gel töyle yanımL. cı. büdirilmealne mini olmak toln, daha him bir kısmı, Koçonun satbğı ilim· ahvalde, ricalara dayanmıyarak bir 
di. Jlıya edeceğim seni. KurcakJM& sabahtan ve ilk hamlede poetahaneyl aelenie bulunarak .mllwlere ••1Jilmt1- iki kişinin kırdıfına bakmı§br. Eminönü meydanının 
l§letiver şu merett hele. basınıo. telgraf malrtnelerlnl Jnmue, Ur. Mahkemeye eevkedilmesine 8ebeb d k I . 

Bu adam, Ilgın köylertndendi. Adı tellerini kOJNU'lllltla,ıd l'akat, i8tu- KOCJO yana adliyeye verilecektir. olan SUÇ ıunlardır: ura yer erı 
JWıya Hasan oğlu Mehmeddi. Tren yoııda bnhman makineyi, her n..,,_ ---- --- Beşilr:tqta Hqimin fınnmda ara- Proatun ICminönll meydanı için 
yolunda amelelik ediyordu. Ne de oı- wıutmUf}ardı. llAARıFT8 ı bacı Yakubun ayağı kınlınlf, Cer - hazırladığı imar plinında Karaköy 
aa, Delibaşın k&l"f181Dda tırımıtlfttl. A11Uer taraf taraf tebrt kana bo- K T b I b rahPll& bastahaneebıde yarası dl • köprtıstbıtın Haliç ·cihetine ısa metre 
Bafmı eğip boynunu bWmıu.ttL Ara- yarlarken, ba malrfne, pek gtmeJ ve ız l ta e elerinin kildikten sonra ayab alçıya kon • çekilmesi mukarrerdi. Prost köprtı • 
mra ve korka korka muhatabmm ytı- becertkJI bir elin (1) hfnvneU De ani- bir müracaab muştur. Yakub, fınnda, ayajı alçıda nthı getUmem De köprll berbıdeıı 
zUne bakıyor, yutkunuyor ve kıvra • sız arasız işliyor, l8lırln VÜlyetini, 1.- 'Onivereite Tıb FakWtesinde oku • iken ıztırab çektlfiııden, arkadaolann Yenicamlin ~ muhteeem ve gtl-
myordu. 8ilerfn nhlethd ~ Is- yan kıs talebeler fakWteyi ikmal et.- c!an biri 8Wvrtkap1da l....U apya sel g&1lneceğbıi dOfünmtll ft klip • 

Dellbq, h1fUDh bakışları ile Utret- t,eyonu vwtuUe Kolordu b.rargt- tikten sonra fakWte clelwılıPwı ve gMttrmöt. t.mail ala ~yı kırıp a· rlhılln yeriniD dellltirilmMlııe b • 
ttt zavalb ldSylOye yavaş yavq IO- hına bildiriyordu. V.ldnenin bquı- Maarif Veld.letiıain tenaibile 1ataıı • yalım yeniden aarmıı, ıatırab dur • rar 'Nl'Jldftir. Halbuki yapılan he • 
kuldu ve hırslı bir eda ile sonlu: daki o gayretli memur: buJdald hastahanelere ufstan VeJd_ 1D1J1 ayafı lyl olnulfbır. Jl'akat, U. •blara _nuaran köprllnlln yer de • 

- 'Olen sen topçu değil misin!. - Konya eehri budcb. Ba•kmcı· li olarak tayin edilmelrtedirle tabanede tayin edilen lhde dikili fi.lttrebilmell iGln 300 bin Uraya ft 

- Topçuyum emme... lann Cmnradan geldikleri ft bqla • Bu talebeler haatahanedeld faali • l&tlnııele glttlli gtln, altmm la • bundan bqb da bir hayli wnuıa 
- Öyle de topa ne diye yabanca nnda Delibae MehmecUn buJandutu ,..._. emuuıda buhıh• doktor nldılı g6rWmUe, kendhdne 8Dnll11D· lhUyaç vardlr. Bu itibarla belediye 

gözle bakıyon ya. Hele kıvır fUDUD eöyleniyor. Vali ile mnld lnmwıdam ve mltebawelan taratmcıa'! kontrol ca, İsmail aPıım kırdığını ve aya • riyaseti Proata köprltnUn yerinin tt. 
kulağım bi?.. bir kwm abitan we efnd De, AJW. edDmekte Ye~ muvaffak o- pn sardığını anylemifttr. ~eabıdea vu geçmeeinl aDJ -

- • • • • . • din tepmiae ~lrUdfler. Kmdllertnl lanJar uiatahp terfi etttrilmekte- Yine, Kocamutafapqada 28 inci lemiftir. Proet belediyenin fikrini ka-
- Ne dinleyon çıfıt gelini gibi mUdataa ve fiddetle sebat ediyorlar. diıta'. ilk okul talebesinden lmıet Şengtlltbı bul ~iştir. Bu itibarla köprtl ee1d 

brşım sırada, ma1dnell tUfek ve el 'l'lb hkilltelilae cte.am eden im iki elinin parmaklan kınlm11, alçıya j vuiyetiııde b.lacaktır. 
J8IWl&. bul M8leri llftm,or. ~ talebeler Univenrit:e ~e bir konmut, çocuk ıat.ırab çekerken, yi- • DIPr tarafdan Emtn&ıll meydam-

tuıdan, laDerbı akın haUııde mlneu.tta buhmarü .,_ llUl'etle ~ ne Lmıan apya gidilip rica edilmiş, , nuı tangtmtne ebemmiyetle denm 

da Wen? .. SokuJaana §UDun Arada 
bom 

- Ben toptan anlamam ki ağa. Ustb 
- 'Olen, f.Cfam topçu ODb&ŞIBl O- l8hre 

ı ur da toptan anlamaz mı ki biç? .. dofru 
girdikleri, A•leddta tepellne 1 kllet tarafından ulstan maavlnli • alçıyı kırmıf ve çocuğu ı&tırabdaıı olunmaktadır. Bir kaç gl1ne kadar 
ytırOdWderl g6rtlltlyor. El bom lhae tayin olunan talebaıfn mlktan- lrurtanp iyi etmiftir. Emln&ıll meydanmm ortamndaJd 

balarumı her patla)'lllDda aaJcmcılar, ma PJ9t u oldulmnı faJdllteyl Ilı. lsmallin muhakemesi Sulta.nah • durak kaldınlacaktır. BeyotJu ve - Ben topta çalıtmadım ki?. • 
- Nittin topçu alaymda ya?_ 
- Agı yamaklJb be. 
- Nuıl onbqı oldun ayJe de? •. 
- Sıram geldi oldum lştA.~ kc> 

,... ""' Yeni Saban 
.DONE lll:DBU -Ti~ ...... 

llNKLllC '400 K•,... l700 1(..., 
1 AYLIK 7IO • Mil • 1 AYLIK 400 • -• t AYLIK 1IO • IOO • 

18 ŞUBAT ıHO PAZAR 

13)9 Muharrem 9 1355 t<. ŞubatS 
•can: 49 '-'' 2 Kuım ı 103 
~.,,., .Stıtıl Y•.all Sa•t -,o .... .;)ile lkln411 JU• .. oOle llcltwli 

1 07 7 42 9 l8 -6 53 :l 28 ıs 24 - -A .... fırtaı ~ "'• v ... ... ..-

dailhp b.Pll10*', dftrdakl duvart. mal edm tıs talebelerden her mira- med tıçtbıetı INlh ceza_ mahbmeldn- ı.t&nbal cihetlerinden gelen trun . 
prOerine mpup lllniyorlar. le • caat edenin ihtiaaalarmı kunetlen- de yapılmı§br. Kendisi demiltfr ld: ftJlaruı da dmat ,wlert tadll oJuna nn 

birli- w Jd5yll bir iman upılar da dbmelr .. paruas olarak ulstan - Ben. bu ylbden geçinmedim. cütır. kb olu. Dr • ._. 
,.P. edlJor, berke9 tehdicl vekillittne taytn edilmelerini iste • FA*iden lanja, çıkığa bakardlm. Tramv•J tlrketl S.Ue tir Kanıt.yon taratmdall 

ve korku lglııdedlr. Vuı,et ınillerdir. Yasak olduktan aonra TU geçtim. blnaaım mUbayaa edecek mı: edil in et blD 
lelırt 
altmda 

tehllkelidlr. Kuvvet )etiltlrlıL Ontverette rektörHlğU talebeqjıı bu Bunlar, gelip yalvardılar, yakardılar. lstanbul belediyelli tram elek en ym 159 s.H!l...-: 

feryad ediyor, lmd&d laU • mUracaatini doğru bularak vaziyeti DayanwnMım. Zaten, bu leler lçln trik ve ttlnel idareleri bJr ..:ıar ~ ~~:~=dır .e 
ook 

DiJe 
kendi nokta! nazari.le beraber Maarif para da almam, flSyle bakıfl8'dbıı. hayli dedilı:odu mevsuu *8 Kaba • den •bık Denizbank ıdaf'dl' 

Artık üpm oluyor, topraklan Vekllet.ine bildirmietir. Esaaeıı bu Bu Yakub, giderken bir lira para tqtakt Satle blnıenı atm almaP llrktdi anm.nda çıkan 41-.-
kanile lnmDapn Konya, myah aene Tıb FakllJtesinden 10 kız tale - bırakmlf. karar vermlttlr. Bunun Gserlne ae • karara rabtedllmemlftlr· 

yordu. 

kardet 
8U'Ullyordu. Zavalh muum halk be mezun olacabndan vekAletin bu Bundan aonra, ldiçttk İllmet &en- cDm bir takdlrl kıymet komlçon ı bbwwı '7-:._a.M#_ 

ukadderatm gebe lnraktıtı ge. mllracaati kabul edeceft zannolun _ gtlltın anneai w arabacı Yakub l&hld binaya giderek ...___ takdir,,,._~~ mtllldbıttn taJD»P~ ll 
ertem sabah doPcak kara iki- ·maktadır olarak dfnlmilm'41erdir. İllmethı an- -~- --r mtlbayaa itini yapacaktll"• 

ı:-m 
!oecten 

titıtye titrtye du,ttnttyordu. K a~atllan Bezezyan neat: llllllllllDllllHUUnauDlllllHllUIUIHIUllHHlftUllllDllUlllllllllHlllllllllUIU 
aruım endlıeene gırpımyor, didlni- • - Bu adamcağız, c;ocutumun elle- ş E 1 !~ 

yordu. 

1 (1) 

(l>eftau var) _laseai t~lebelc rJ rini iyi etti. Allah ondan ram oı.m. H 1• R H A YA 
Maarif Vekileti tarafından yapı- Kmdisinden, yerden göğe kadar mem 

Bu muwyl idare edM him- lan teftifler neticesinde idareeinde nunum. Allah ömıihıtl arttınm ! • 
1ba hangi uta aid olduğua ve ve tedria aitteminde görlllen not • miftlr. metli e 

ta o sırada Af.Yonkaralılsar ı.- eaıılar ve suiiBümaller neticesinde Yakub da, ayağuım alÇ181Dl Jnrdı. 
anda muhatab olarak kimin kapanan Bezezyan Ermeni Jiseeiııin ğını ve kendisini ıztırabdaıı kurtar • 

buhmduğwıu öğrenmek ~ 90k ea-- talebesinin resmi ve hususi liselere dığını söylemi§tlr. 

baza 
tuyon 

Fakat muvaffak olamadmı. Da imtihanla alın~ kararlaştınimıt- Hlkim Münib, kendi itirafı w 1&· llttım. 
lk 
adresle 

nı111111111n11111111nu111ın1111111111111111111111111111u111111111111111111111111111rn1Hı 
KONFERANS - UaTcadar Bal1c KONGREYE DA V'lft "" 

evüaden: ay Beyo§lu ~ 
18/2/940 pazar gllntl sa.at 16.30 Kam fl'bern4.dn 19.JIJ ,.. 

da evimiz salonunda Erkek Mual- · _,_ · ~ 
Um mektebi öğretmenlerinden Fev !/f'9M 1,J/!/19.JO ~--

' i: 

zatm isim ve hüviyetleri ile §imdikl tı. Vekilet talebenin müracaatı 11.ıe. hidlerin aehadetile suçu sabit gör • 
rlnl bildirecek sayın okuyucu- rine bu kararından vaz geçmif ve ta- düğünden, lsmail {ağa) yı bir ay 

bu lütufklrlıklaruu minnet lebenin imtihansız alınmasını kabul hapse ve 25 lira ~ para cezaauıa .. ı :a2 ıı 21 l I •«»li9i6 :-;-1 ~m 
.- ve ıiik raala karşdanoı etmisti,. mahlUım etmiştb' 

si Selen tarafından °Çocuk ruhu aaat 15<ÜJ kaza pbMJıl.t 
ve terbiyesi,, mevzulu bir konfe • <ÜJ t~ndaıl ,_,JJt 
rans verilecekUr. Herkes gelebilir. nmt.ı'ln fefriflm'i rica ~ 



• f'ENI SA.BAB 

--~·"~lı!1:&.:}il~I} 'C. .. ~ER S~BAH ~ ~ -· !: 1..% • ~ Mustehcen mı? Bilmeyiz - --

Norveç sularında fFaka!n~=a~ld~j!~:::_ 
me edilen ve bir rh·aycte 

göre müstl•hcen, diğer bir rivayete 

b I• r h aA d •ıs e göre de edebi blr sanat bediası o-
lan blr eserin etrafında dedikodu-
la.r devam ededursun, BabllW pi -
yasasında acajib bir canhlıkttr b8§ 
ladı. GUn geçmlyor ki çıplak resmi 
bol bir kitabın, yahud da ancak tıb 
ihtisas kitablannda tesadüf ~ • 
mesl mutad ~ık saçık tAblrlerl Te 
tarifleri ihth1a eden risalelerin hı-

Vakıa bu nevi P.Serler, dünyama 
her dilinde me,·cuddur. Ukin dün
yanın hiçbir yerinde forma halinde 
satılmaz; kitah olarak ba81lır ve 
!ilatilır. Bu eserlerin fiyatı U~ bet 
liradan a..,ağı olmadığı için meseli. 
bir orta mekteb talebesi hn parayı 
~özd~n çık:ınp o eseri edinmeyi ak
lına hiJe ~etimıez. Netfooi ttbarile 
de körpe ellerde dolaşmaz. 

Halbuki hi7.de böyle blr eser for
ma halinde neşredilmekt.eıdtr.- tlze
rindeki fiyat ise bir ilk mekteb ta
lebesinin bile ye\miyesinden kolay
lıkla ayırabileceği kadar miit.evazt
dir. 

Böyle bir f'.seri forma. halinde 
neşirden maksa<l sadece mütehas
sısların istifadesi ise bu formalann 
pek az mecmuaya nasib olan bir ta.
bt adedine yiil<sclmesi de isbat et
mel;:t~dir ki o açık ~ık resim ve i
barelerden yalnız mut ... hassısla.r ve 
yahud miltehR.S,-m; narnze.dleri i1U.. 
fade etmemekt.e, her gencin başım 
döndiirebilecek bir üryaııl.ıkta ~ 
leme alımın'} ola.o bu satırlar ol..~
maması tazım gelenk>rin eJlerhae de 
g~mt•kt.edir. 

Üzerinde ünlü bir Türle dokto-

,.---------........... .___ ... ----,Finlandiya 
Ge ç süb .ylar ızm nasb Mukaveme.i ha~a 

Devam ediyor 
merası minden inf ıhalar ( B~~tarafı 1 incide l 

kuvvetleri Sovyet karargalunın mil· 

Ulus meydanına çelenk konurken 

BR§Ved ne 1llDll llttd afaa v eklH mel'Mlmde 

~ayya.recllerlmlı resmi gecidde 

1 
teaddid defalar bombardıman etmio 
ve bu hareketlerine dün de devam 
eylemiştir. 

Sovyet hava kuvvetleri geçen gün
lerden daha az faaliyet göstermıştir. 
Bir dUşman tayyaresi diişiirülmuş -
tilr. 

so,·yet 'l'ebllği 
Moskova, 17 (A.A.) - Lenıngrad 

crkA.nıharbiye dairesinın 16 şubat ta
rihli resmi tebliği: 

Sovyet lataları Garelie cebhesinde 
harek:A.ta muvaffakiyetle devam rt -
mekWJirlcr. Dllşman mukabil taar -
ruza geçmeğe teşebbüs etmişse de a
ğır zayiatla. geri püskürtülınü.ştür. 16 
şubatta Sovyet kıtaları düşmanın 22 
nlldafaa istihk!i.mını zaptetmişlerdir. 
Bunların arasmda topla mücehhez iki 
çelik kale vardır. 

Yedı glindenberi devam eden tnar· 
ruz esn11SJnda düşman Sovyet kıtaları 
tarafından işgal edilen istihkamlarda 
420 rnitralyör. tcrkctmiştlr. 

Diğer mıntakalarda keşif miifrcze. 
leri faaliyeti olmuş ve piyade kıtalnrı 
arasında ateş teati edilmi§tir. Sovyet 
hava kuvvetleri düşman kıtalannı ve 
askerl hedefleri muvaffakiyetle bom· 
bardrman etmişlerdir. Hava muha · 
rebeleri esnasında beş dü man tayya· 
resi düşürtilmüştUr. 

tsv<'çln Hattı Hareketi 
Hansson. 17 (A.A.) - İsveç ajan 

sı bildiriyor: 
Hanssoıı bugün Stokholm siyasi 

mahfillerinde, İsveç hükum~tinin Fin 
landiyaya yardım hususundaki hattı 
hareketinde hiç bir değisiklik olmn· 
dığını bildirmektedir. 

İsveç hilkO.metl şimdiye kadar Fin· 
landiyaya yardımının vasfı olan "iç· 
den gelme,, prenslpinden aynlmıya · 
caktır. Zira İsveç hattı hareketinde 
bir değişiklik kendisi için olduğu gibi 

ı Finlandiya için de vahim ihtiUH'lara 
1 sebeb olabilir. İsve<;in Finlandiyayı 
barışa davet ettiği hakkmda bazı ga
zeteler tarafından yapılan neşriyat 

tamamen asıls1zdır. 
Umumi kanaate göre, pek yakında 

gönüllü hareketinin artmasına inti • 
zar edilmesi icnb eylemektnlir. 

---~·""'!oo.-

Bulg ristana nakle
dilen Rus petrolu 
Sofya, 17 (A.A.) - Reutcr ajansı 

bildiriyor: 
Bulgnristana Rus petrolii nakel · 

den üç İtalyan petrol gemisinden bi· 
rinciai dün Varnaya varmıstır. Di -
ğerleri yoldadır. 

Sovyet petrol gemileri de Karade
nizden Bulgaristana geleceklerdir. 
Fakat bunlar limanlara girecek ka · 
dar küçük olmadığı için Bulgar sa • 
hlJi açıklarında demirliyeceklerclir. 

tık gelen petrol miktan 7000 ton
dur. 

Bulgaristana gönderilecek Rus 
petrollerinin Bulgaristandan tekrar 
ihraç edilip edilmiyeceği malüm de
ğildir. Bulgaristanın yıllık istihlaki 
120 bin tondur. 



hJfa:' YENİ SABAH 

HELIGOLAND Dünyanın en müstahkem 
ADASI ESRARl v ____ e_g!QL_~eniz_ üssü 

"' . 
Baskervil'in Köpeği 

Türkçe •özlü 
Korkunç ve esrarengiz cinayet 

fılmi 

Millı-A · EMDAR 
sinemalarında 

Bütün lstanbulu yerinden 
oynattı 

1 
o 1 R k A r.: 

Bu program uzatılmıya.e f için son günlerinden istif •dil 
ediniz . 

. 
Bugün SARAY Sinemasında 
GLAUDETTE GOLBERT ye HERBERT MARGHALL 

Muzafferane bir muvaffnkiyet kazandıkları ve bütün giizel fi}Jllıe' 

z 
meraklılarını koştur<luklnrı 

z FRANSlZCA 
SÖZlÜ 

""''ıeserini görüni.iz. 
!1CU • ıs•· 

En müessir af]k romanlarının muhteşem bir sahifesi ... Bır kadın 
yatı ... Bir artist hayatı ... Bir aşk maıızumesı ... 
İlaveten: FOKS JURNAL son dUnya ve harb haberıer• 

lsta.nbulun can ciğer iki komiği 

ISMAIL DÜMBÜLLÜ - ŞEVKi ŞAKRAGIN 
Baştan başa kahkahalarla dolu cihanşümul masal 

Türkçe 
Sözlü 

Türkçe 
Şarkılı 

GöriilmemJş büyük muvaffa.klyetlerle devam ediyor. l\femleketimi
r.in en tanınmış )Duslki üstadları ve en iyi okuyuculannın tertib ettik

leri musiki kısmı seyircileri ga.,yed.iyor. 

TA K S 1 M Sinemasında 

wt 
_ 69 - rişan kıyafetimi gördüğü için beni ciddi ve sert bir sesle: İsmail Bey sert bir sesle sordu: Sözlerim ve bilhassa tabancanın I Emrime itaat etti. Zile b~~ ~ 

F b .k ki t k .. d ki içeriye de bır-nkmadı . İçeriye lsmn.il - Buyurun! dedi, - Ne istiyorsunuz? göğsüne çevrilmiş olan siyah namlı· giren hademeye sözleriıl1İ ıı~ 
a rı aya ya aş ı ça ıçım e . . . k . l k . . . . . . . . ~· . . l . erc1'· 

heyecan da artıyordu. Uzakdan fab- Be~ın yanına gıre~ılme ıç n apı~ı İskemleye oturdum. Şımdi karşı Sakın bır sesle cevab verdim: sı, onu bır dakıka ıçınde degıştırı • rar etti. Sonra bana dön deÔ' t" 
rikanın beyaz duvarları görUnUnce kulübesinde, lsmaıl Bc~e ~fak bır karşıya bulunuyorduk. Aramızda ma 1 - O kadar tel8.ş etmeyiniz! Böy· verdi. YUzilndeki o kUstah ve sert - Şimdi sizi dinliyorıııtl• tJI' 
bu heyecanım büsbütün arttı. Bu mcktub yazmak mccbı~yetinde ~al· nia olmak Uzere sn.dece onun yazı ma- le sert konuşmak ve ciddi konuşmak hatlar derhal yumuşadı. Korkudıın s · d . sının yaP .,-1" 
anda her şey halledilecekti. Belkı on d~m. Mektubumda ba&ıt bir şe~ıl~e sası bulunuyordu. :Etrafa bir göz size hiç yakışmıyor. YilztinUzdeki yüzü sapsan kesildi. Gözleri bUyti - mucı~evfem~:t: Tctle dUşuıs ~-
beş dnkika, belki yanm saat sonra k~~. old~mu ~~~ • ve ken.dı~ııe gezdirdim. Hayır ric'at hattı da ke- bUtUn pomadlara, saçlarınızı boya - dU. . } . saııte.fll' ~ 
ortadıı ne tsınail Bey kalacak, ne de gorüşmek ıstedı?ı.mı ıla.ve ebnıştım. sikt~. Hiç bir tarafdan kaçabilmesine mnnıza rağmen bu ciddilik sizi ihti- Şimdi kekeliyordu. dwn. O ~zametlı, 0 ın s)<l'lıııb~ ~J 
böyle feci maceralar bir daha teker- Had~mel.erd•n .. ~ırı bu mektu~u ala- imkan yoktu. yar gösteriyor. - Ne istiyorsun canım, açık söyle! kadderatile oynamayı J ~t f':ıA 
rür edecekti. rak ıçenye gotUrdU. On dalnka. ka: Artık her şey bitmişti. Karşımda lsmail Bey böyle sözlerin ağzım - Bu yaptJğın latife pek soğuk. Koy ğıdlaıilc oynamak kndat. {,.re 

. dar sonra avdet ederek bana ıçen t lı d - .. 1 ' d d bif Fnbrikaya gırmeden evvel, heye- . . . . o uran sert surat a amı olumden dan çıkması karşısında adamakıllı o tabancayı çantana da öyle konu- a nm, elmdi karşım a . ~l 
canımı teskin için binanın etrafında gırnıe;ı ı:r~tid k k kurtaracak hiç bir kuvvet mutasav· ıseı;semlemişti. Bu yüzden bir mild • şalım. sinmiş ve kUçUlmUştU· eJJl W" 
iki Uç defa dolaştım. Tenha sokak - Mtau -~ d tan an gcçker . c~ ~- ver değildi. det bir şey söyliyemcdi. Suratıma Bu korkaklık ve cibilliyetsizlik Sualine ccvab vcrıneDl 

. se ıw.ın an nınmama ıçın yu- . . . • 
larclan birındc çanta.mı açarak taban .. U .. kil rteb t Şımcli tamamılo mutmaın olmuş -ıaptal aptal baktı. Sonra her halde içimde nefret ve istikrah duygulan· tekrar sordu: .. -sf 

b. d h tt• Hl bi zum mum n me c man omun . h d .1 8uııı.v .~ı 
camı ır a a rnuayene.e ım. ç r ak ö r tU tum. O zaman çantamı açtım ve men benı a eme ı e dışarı attırmak ıu - nı ca.nlandırmıetı: _ Benden no ıstiyor . ,e11JY 
bozukluğu yoktu. Tabnncnnm üzeri- Y asına g mm ış m. . dille üzerini örttüğüm tabancamı zwnunu his.<>etmiş olacaktı ki elini - Sizi bu kadar korkak zannetmi- _ Ufak bir hesabın tes\•JY ; 
ne mendilimi yaydım vo tabancayı, O~da yalnı~ı ... V.~ ~~1 ayakta meydana çıkardım. zile doğru t1 zattı. Bır hamlede sol e- yordum diye mınldandım. Sonıa H gi 

1 
b" -"" 

h lm k U t bcltlıyordu. Benı gorur· gornıez, pc . _ . 1 ı· · t tt - - an ıesn · pı~ı>I". 
Bapı avaya ge e zere çan anın . . . . .. .. . Aramızda masa olclugundan 1sm'1-ı lım e c ı..,ı u um ve sag elimde giz- ilave ettim. Rahat rahat koltuğunuz- bflDliYor 
Jçın~ yatırdım. nşan kıyaf:tımın üzcnnde buyuk bır il Bey benim çantadan ne rıkardığımı !ediğim tabanbruıcamı lıirdenbire da oturacaksınız. Ben de tabancn.ını - Cidden bunu bÖYıe 
Bilt~ bu işler bittikten sonra bil- suk~~u ha~al yaptığım~. ~!adım. Te- görmemişti. Esasen tabanca mendile meydana çık~rdım: indiriyorum. Her şeyden evvel bade- yoksa mahsustan ını ~ 

yük bır cesaret v~. a:imle fe.briknnın bcssum. e~~kte ~lan yuzil yavaş ya- sanlı olduğundan ~örse bile bir an- - Çek elini orad~ ! . Eğ~ kıpır _ meyi çağırarak, bizi hiç kini.senin hiç sunuz? jSti1o~) 
kapısma doğru yurudUm. vaş kşıcli. Koltuguna oturdu ve bana da bunun ne oldu~tınu anlamasına danaca.k olursan sem hır kopek gibi bir surctlo r.Jııitaız etaem.U.1 -· - PekllA. kaç parıı _ ~tlllll• 

JUıpıcı beni taıuya•adı. Falrat p. ka~ı•ndakl i!.lr mleyi göst.rer•k 1 imkan yoktu. gebertirlm. redeeekeiolsl f~-

' . 
~ 



Umumi kültilr ile meslek bilgiler 
araaında fa rk gözetilmelıdir 

-132-
Temell "Humanites,, ler ol • 

malıdır ve yalnız ileride daha in -
kieaf etmit bir meslek kültthil 
için ebem uimet aoktalannı te
min eylemelidir. Yoksa, milletin 
hayatı için bUtün teknik bilgiler
den vesaireden daha ziyade ehem
miyeti haiz olaca.k oeyler feda e
diliyor demektir. Bilhassa, tarih 
Wrisatı eski zamanlara aid ted
kik ve tetebbtlleri ihmal ettirme· 
melidir. Roma tarihi eğer büyük 
batlan tamamen idrak eylerse za
manı.mu için ve her zaman için da
ima en iyi kılavuz olacsktır. Yu -
nanhların medeniyet idealini de da
ima bütün gilzelliğile muhafaza et
mel;yis. 

Kavimler arasındaki ferklar bi
zi onları birleştiren ve ehemmiye
ti pek bUy\ik olan ırk birliğhll 
görmekten menetmelidir. Bugün 
eiddetle hüküm stiren mücadelenin 
bUyilk hedefleri vardır: Bir mP.de
nlyet kendi hayatı uğrunda müca
dele ediyor. Bu medeniyet de bin
lerce sene devam etmiştir, heli~ 
nisme'i ve germanisme'i kucakla· 
maktadır. 

Umumi kWtUr iJe meslek bılgile
ri arasında gayet sarih bır !'ark 
gözetmelidir. Meslek bilgılen za
manımızda tek bir MILlllmon'un 
hizmetine gınneğe gıttikçe daha 
fazla bir temayül gösteriyorlar. 
Umumi kültür, daha ıdeaJist ma· 
hiyeti ile onl:ıra mukabil bır sik
let teşkil etmek için muhafaza o
lunmalıdır. Burada da şu pren
siple derin surette meşbu olmak 
lizımdır : Sanayı ile t.cJ.. ııU•, ı;rn. 

ret ile hir/ct, anoak bır ideıo.1detı 

mü.zah.aıet göre>ı milli btı ceı>.aa

tin ketıdilerine inkı.şa/ için elzem 
mii.tckoddim §artlar1 te111i11 et r .,i 
müddetçe ıleri gid<;büıı·leı. Bu şart 
lar maddeye bağlı bır hodglmlığa 
tabı değildirler, feragatten mem
nun olan bir fedakirlık ı ulıuna 

t:\hidirler. 
••• 

Buguıı bır genç adama verilen 
terbiye umumıyetle ıptıd:ı onun 
zihnine tulumba ile ~,kar gıbı, ile· 

ride, mesleğınde ihtiyaç duyacağı 

bilgileri doldurmaktan ıbaı et bu
lunur. 
Şöyle denılıyor : "Bu genç bır gün 

ır_:uı sosyetesinın faydalı bir a
zası olmak lazımdır.,, Bununla kas
tedilen mana ıleride her günkü 
ekmeğinı namuslu bır surette ka
zanabilmek kabiliyetidir. Bu nevi 
tahsıl ile :ıtbaşı beraber yürüyen 

'atanı t erbiycrun ayaklan kilden· 
dir. Devlet haddı zatında basit bir 
şekilden ıbaret olduğu içın, bu 
tekle faydalı olan insanları ter
hi} e etmek ve bilhWJSa onlara 
devlete karşı bırtakım vazifeler 
tahmil eylemek gayet zordur. Bu 
şekil pek kolaylıkla parçalanabi-

lir. "Devlet,, mefhumu gordük kı, 
bugün vazıh bır mi.naya m.ılik de-

ğildir. Eınaenaleyh bugün mutad 

ohw ''vatani,, tcı biyc<l<>ıı bi<:bir e
ser kalmıyor. Eski A!nuınyada, bu 
terbiye bilhassa en kuçük hükürn
darlan bile gayet adi ve akılsızca 
Allahlık derecesine çıkarmaktan 

ibaretti. Bu adi hilkümdarlığırı 

çokluğu bizi kavmimizin ehemmi-
yetini asıl kıymetile takdir et

ınekten menediyordu. Bu halk 
kütlesinın Alman tnrıbi hakkın-

da ancak pek gaynkafi maJümat 
sahibi olmıu:ı netice.~ini verdi. Bu
rada da büyilk hatlar cksık bt•lu
nuyorla-:-dı . 

Hakiki b1r mılli şevk ve heye
canın bu suretle tevlid edil<'miye-
ceği aşikirl!r. Bizim terbiye sis
temımiz kavmimizin tarihinder. 
intihab edılmış ısımlerı göze çarp-

tıracak bir mevkie çıkarmak ve on 

lan bütün Aimanlann müşterek 
malı yapmak hünerinden c3.hil aö-

t:> 

rUnrnüştür. Bütün ınıllet için, bu 
müşterek bilgiler ve bu şevk ve 

heyecan, evtldlan anunnda mala
volmaz bir bağ vücude getireeü
ti. Şimdiki neslin nasarına llakli 
bUytlk adamlan birer ke.hrulU 
gibi anetmek yolu bulnn:ıJJ>AP'9' 
tır. Herkesin dikkatini onlana 1-
serine tevcih etmt>k ve bu :.ııreMI 
tamameJl mütecanis bir milli :n'1ı 
yaratmak lmkinı temin edileme-
miştir. Ti!drisatın muhtelif §Ubell
rinde talebelere milletimiz için if • 
tihan mucib olan şeyleri tanıt • 
maktan aciz kalınmı§br. Vakala· 
n baridane izah seviyesinden J'1" 
kan çıkıJamanuş, bu parlak mial· 
lcr zi'-tredilmck suretile milli gu· 
nır tutuştunılcmamıştır. Böyle 
yapılmıt oJqaydı bu harekete go
venizm denilecekti ve halkça rağ
bet görmiyecekti. Hanedana ta· 
alliık eden o kü~ük burjuvazi va· 
tanperverliği en yüksek miln ki· 
bir ve gururun scmueai olan f.te. 
şin ihtirastan daha kabule şayan 
ve daha kolay görünüyordu. Bi
rincisi daima ita.ata hazır idi. Di
ğerı ise bir gün haklın meTJriine 
geçmek istıyebilirdi. Monar3iye 
merbut vatanperverlik cmcırtarla
rııı ı:ıskilcrin, teş:ırükilne mün
tehi olurdu. Milli ihtirası bu yol 
uzerindc yürtitml'k zor idi. O ha
lis kan bir attır ki herhangi bir e
ğeri kabul etme~. Bu tehlikeden 
ictinab etmek izt,.mc'erindo şaşı
lacak bir sey yoktur. Bir gün harh 
~:ılıur edip ~c? •nütemadi a~Ji 
bombardımanların ve gaı; dalgala
rının vatanperverliğin esaslı sağ

lamlığını imtih:ı.rdan gcçirm~ 

mümkün olacağ n2 kimse ihtimal 
vermiyordu. Fak1't bu hnrb patla'r 
verdiği zaman bu ateşli \l&tan
pcrverlik ihtira~nıın değişikliğinın 
cezasını acı su'"''t::c çektik. insan· 
larda imparatorhm yahud JrraJJarı 
uğrunda ölmek arzusu hemen yok 
gıbiydi. Zaten çoğu da "mıllet,. n~ 
olduğunu bilmiyordu. 

1nkıli.b Almanyaya gireli ve 
ııetıredc monarşiye Lı1:ı. vat .. n
perverlik kendi kendiliğinden sö
nehberi, tarih tedrisatmın gayesi 
artık :;adcce bilgi iktisabından iba· 
ret kalmıştır. Bu devletin vatan· 
perveranc şevk ·•c heyecana ihti 
) acı yoktu o, istihsal etmek ıste 
diği şeyi l:içbir zaman elde ede 
miyecekti. Çünkü hanedana mer
but vatanperverlik milliyetler 
prensipinin hı1kim olduğu bir devir-
de askere nihayete kadar mukave· 
met kuvvetini veremezse CUmhu 
ri:> etçi şevk ve heyecan da bundan 
daha çok acız kalır. Şüphesizdir ki 
"Cümhurıyet uğrunda., parolası 

Alınan kavmini dört buçuk seae 
muharebe meydanında tutamaya· 
caktır. Bu harikalı serabı icad e
dPrıler biie orada daha az müddet 
kalmışlardır. 

Hakikatt.e, bu CümhurayeU an· 
eak kendisine tahmll edilen ltütüa 
vergileri t.esviyeye ve keadhh•• 
heklenm U'8Zi t.erld talelllerilli 
daima imzaya hazır bulandağu 

için rahat hlraknuşlanbr. Zaten 
dünyanın sempatisini kazanmııt· 
tJr. Naaıl ki her zayıf mahlflk, 
kendisinden istifade eden kimseler 
tarafından, çetin karakterli bir a· 
dama tercih olunur. Faka& _. 
manlanmıs tarafmdaa bir hllr:
met şekline karşı izhar olu•• 
~mpatJ onur mutlak 'ıl • tnolık1i-

mlyetl cJ.mekttr. Alman cuıiıhuri
yeti seviliyor ve yaşamasına mtl· 
saade ediliyor. ÇUnkli kavmilnizı 
esaret altında tutmak için ondan 
daha iyJ bir müttefik bulmak lra· 
bıl değildir. l§te yalnız bu sebeb 
den dolayıdır ki bu muhte§em e
ser hali yaşamak 18.zundır. Onuu 
ıçin, gerçekten milli her türlü ter
biye sisteminden vazgeçebilir ve 
Banniere en Relch kahramanJan. 
nın hurralarile iktifa ~debllir. Fa· 
kat onlar bu bayrak içJn kan dök

mek icab etse idi tavşa.nlar elıl 
~~arlardı. 

(Devamı ftl') 
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Şehir hastahanesi 
planında tadilat 

Heligoland 
Adası 
Esrarı 

l811JB&T .... 

yapılıyor 
Mecidiyeköyilnde yapılacak 1000 (~ 4: üncüde) ' "' ' 

yataklı şehir hastahanesi pllnında seyyahlar ve vapurlar, uzaktan geç - No: 92 !'AZAN: JI. &.mi KARAYEL 
Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kırdann meğe davet edildi. Bundan aonra se- _ u-·' ve id~:-:- .... ~-öyle ya- İh · k ınu çwuu. ._ -- tiyar cugır, et tutma işini en· 

Uzaktan bir kavalın inledigı·· du- bö 1 de d di B' .. Zeh riyaseti altında yapı.lan bir toplantı- yahat acenteleri Heligoland ismini ı 1 di ye vam e emez · ır gun - dan sonra bazı tadilit yapılması ka- listelerinde zikretmekten menedildi. pın z... yapacaktı. GUlJU, ihtiyar cazgırın 
.,Wuyordu. ra: rarlaştınltnıştır. Zira Heligolandın esrarını artık kim- - Hakem istemez, diyor. yanına sokularak kulağına şunl&l'I 

Karşıki yamaçta koyunlarını ot- "- Beni babamdan iste,. , dedi. - Ben gUref usullerini bilmem. t1sılda.mı§tı. 
latmakta olan çobanın çaldığı kaval Ben mütereddittim. Hiç koskoca Tadilata sebeb şudur: seye göstermek istemiyorlardı. - . • . . . . . - Aman usta, sakın Çopuru ilk 
bütün tüylerimi ürpertmişti. l ağa bana kızını verir miydi? Belediyenın hastahane ınşa ve tef- Ne gibi esrar? Şüphesiz ki mevzuu- - Hakem.. ne demek? evevli. Aliçoya eş tutma!. 

Öyle hazin çalıyordu ki... Fakat Zebranın israrlan üzeri- nşi için tahsis edebileceği meblağ bahis gizlilik hayra ali.met değildi. - Güreşte olup bitenlere hükme- Aliço da, ihtiyar cazgırı tehdid e-
Hayatımda hiçbir zaman işitme- ne, herşeyı gözüme alarak gidip Ali 1 mılyon "100., bin liradır. Halbuki İngiliz matbuatı heyecana düştü. Ver den heyet. der mahiyette ve alenen §Öyle de • 

diğim ve belki de işitmiyeceğim bu ağaya meseleyi açtım. Lakin .... t. hastahanenin pliı.nını hazırlıyan mi- say muahedesinin 115 inci maddesi ne ! - Pekili lizım öyle ise.. mişti: 
güzel müziğe kulak vererek uzun nan bey ... Ben daha sözümü bitirme· mar Valter bu mikdarı nazarı itiba- oluyordu? Bu zavallı madde de, eli- - Aliço ~lmaz diyor. - Bana bak usta! .. Ben ilk e'V· 
müddet dinledim. den, kıp kırmızı kesilen ağa, bana ra almıyarak bu parayı çok daha ğerleri gibi kağıd sepetine atılını§ bu- - Aliço kim ~luyor? veli. Memişle tutacağım. 

Biraz sonra oturduğum yerden müthiş bir tokat atarak bağırdı : fazla aşan bir proje hazırlamıştır. lu~uy?~du. • lki - Paşam, bu tuhaf bir adamdır. Bu da bir mesele oldu. Halbuki, 
kalkarak çobanın bulunduğu yere "- Vay it. .. Utanmadan bana bu Belediye hastahanenin.. hazırlanan ngıhzler çok g~ kalmışlardı. - Usul ve idet ne ise o yapıla - pehlivanlar ilk evveli Çopw'Wl Aliço 

ı . f 
1 

proje üzerinden ınş· a& i"ın ilavesi lü- buçuk senedenben memnu mmtaka caktır Gilrilltü istemem kim asay;a; ·1 t t · ti l dı doğru yürümeğe başladım. a ı nası söyliyebiliyorsun .. Bir uşa- ~ . . · • _.. ı e u uşmasını ıs yor ar .ak zumlu olan meblağı temin edemiye- olan. Helıgoland, tuzaklarla dolu, bır 
1 
bozarsa zaptiyeler vasıtasile içeri at- Çilnkil Aliçonun ı·lk hamlede ço • 

Yanına yaklaşınca çobanın gözle- g ız vermek ha .. Çabuk defol.. Bir h d dah af ıı dah ceğini düşünmüş ve tadilat İ"ın mi- apıs en a muh aza ve a tırınm dedi purla h k k k -1~rı 
rini yaşlı görerek şaşırdım. Çoban daha gözüm görmesin seni. ~ . . . . . . " · ızını esme ve sonra o~ -

''e benı· kovdu. mar Valterin muavinine müracaat sessız bır hale gelmıştı. Hiç .kmıse ~u İhtiyar cazgır, vali paşanın emir- nı paylaşmak kararında 1·dler. 
ağlıyordu. Acaba niçin? Derdsiz, dil · " da lnız bilin bi .. n.. . bil lı:ıimden kovulmama, red ceva _ etmişti. Y apılao tadilatla hastaha - a ya yanAaşalmamaz, ~a. ll lebenin . r lerini aldıktan sonra, kazan dibine Mesele büyüdü. Nihayet vali paşa· 
ıırdi ....... ~ız gimiz çobanı ağlatan ne :t nedeki yatak adedi 1000 den 800 e şey varsa n şaın Fa erse n geldi. Aliçoya hitaben: ya kadar aksett• p em· 

• • bı almama rağmen, Zehra ile buluş- . Abı·d . d k tli b. # bu ı. aşa cazgıra şu 
indırilmiştir. Bunun için de hasta - 1:1. es! yanın a u. vve ır Lener - Pehlivan, vali nsaaA hauetleri ha - ri vermi"ti: 

Biraz daha ilerledim. maya devam ettik. Ben başka bir l d - d A da Alın ~ .,, hane irtifaından iki kat kaldınlmıt- un ugu.. ur.. yn. ı zaman an- kem tayin ediniz diyor .. dedi. - Hakem heyeti -leri tayin eY 
Koyun Ve kuzular bı·r ya1..ancının "iftlik sahibinin yanına gı· rmiı:ı ko- l ledikl bakılı dad -:t 'u ~ "' tır. arın ~y .. erıne _rsa. a a, Aliço, bu lif Uzeriııe olduğu yer - lesin! .. 

yaklqmakta oldugu· nu görünce me- yunlaruıa bakıyordum. f k l d ük ı d lAbo t Mimar Valter projesini buna na- ev a 8 e m emme enız • ra u- den fırladı. Meydanı aekerek bir an- Hakem heyeti de Aliçoya duş·· oıao 
lemeye başladılar. Bir gece yarısı, Zehra küçük lan e dd zaran tadil edecek ve bu muaddel ar m vcu ur. da vali papnın huzuruna gitti. Bir dı. Çopurla tutuo.manı istiyordu. He-

Çoban yeşil gözlerini bana doğ- kulübeme geldi, tel8.şla: Burada den· ltı dibi · v d niz ~~ proje münakasaya çıkarılacaktır. ' ıza en e e temenna çakarak: yet şu yolda kararını verdi: 
ru çevirdi, ben ona söz bırakmadım: - Haydi Veli, dedi evden kaç- cereyanlarının tetkikatı yapılmakta Hastahane inşası iki aya kadar iha- - - Pa§&ID, bu işe karışmayınız.. - Aliço Çopurla eş tutacak. 

- Merhaba çoban dedim. tım. Beraberce buradan gidelim. le oluncaktır. dır. Zahirde,_ tamamile m~alll ~örü- Diye söze başlayınca, vali paşa, Bu kara;, Güllüyü ağlatmıştı. oğlu 
Elini isteksiz bir hareketle kal- Düşündüm. Bu nasıl olurdu. nen bu t~tkıka~ m~~yetik mayınl~ ı hemen ayağa kalkarak: fena vaziyete düşmüştü. Çingene ka-

dırdı. - Nereye gideriz dedim? tiyordum. Mademki saadetin bende v~ sersen _torpıller ışıyle alakalı go- - Pehlivan, usul ve adet ne ise o- nsı dövünüyordu. Hızlanıyordu. 
- Merhaba beyim - Nereye olursa olsun .. Bilmi- değil başkasında, elden ne gelir? Ve runmekted.ır. , . . . I nu yapmak mecburiyetindesiniz?.. _ Olmaz, başkası tutsun Aliçoyu. 
Sonra bakışlarını ilerideki köye yor musun Veli .. Benı Muhtarın oğ- yavaşça tekrar klUbUme dündüm. Başka bır şey _bılınmıyor. Fakat ne dedi. Aliço, hakem heyetinin kararına 

dikti. luna vermek ıstiyorlar. Ben razı ol- Arkamdan alaycı kahkahalar, u - de olsa adanın dığer kısımlannın top, Aliço tek tilyünü bile kıpırdatma- itiraz eyledi. Nihayet, vali paşa, tel< 
Ben de oraya bakınca köyde bü- madım. Babam bunwı üzerine bana zun müddet duyuldu. torpil: zır~lı kub~, ~enizal_tı ve tay- dan: rar işe müdahaJeye mecbur oJdu. 

yük bir telilş olduğunun farkına kızdı . Ve tokatladı . O beni mutlaka Kulübeme girince sadık köpeğim yare Usler.ı, ~e~. turl~ teçhıza.t depo: - Bu herifler hepten adeti boz - Hatta, Alicoyu huzuruna çağıra· 
vardım. Bir kalabalık siyah boyalı Mehmede vermek ıstiyor .. Görüyor- ellerımi yalıyarak beni teselli etti. lannı havı büyük bır asken mevkı dular. Hakemler tarafgirlik ediyor - rak: . 
biır eve girip çıkıyordu. sun ya iş fena, <:abuk kaçalım. Tered- Fakat bir türlü bu ihaneti unuta- te§kil ettiği tahmin edilmektedir. lar. Güreş kıran kırana olduktan son· - Pehlivan seninle mi uğraşaca· 

önceleri ben de buna mana ve- düd ediyordum. Çünkü yanımda faz- mıyordum. Bunun içindjr ki, geçen eyl<Hdenbe- ra, memnu oyunlar, olmadıktan baş- ğız ? .. 
remedim, fakat sonra bu gece Muh- la- para yoktu. Buradan gidersek di- Günlerce bunu düşünerek ağla • ri, bir çok defalar, İngiliz tayyareci- ka hükme ltizum yoktur paşam? Diye bağırdı. Aliço, cevab verdi: 
tann oğlu Mehmetle eşraftan Ali ğer köylerde na.sıl yaşıyabilirdik. dım. l~~· burada neler cereyan_ ~ttiği~ Diye mukabele etti. Paşa ~ırmış- - Paşam, tabii benimle uğraşa • 
ağanın kızı Zebranın düğünü oldu- Lakin Zehrayı Muhtarın oğluna İşte bey ... Hepsi bu.. ~rm~k ve hazırlanan şeylen ışkal ~· tı. Hakikaten, güreşten anlamıyordu. caksınız!. Ben, bu meydanın yirrrti 
ğunu hatırladım. vermek istemeleri üzerine ben de Lakin derdimi sana anlatırken 0 çın ugraşmaktafurlar. Bu hususta fı- Yalnız seyircisi idi. seneye yakın eriyim! .. Padişamnıııl 

Çobana döndüm: kaçmak kararını verdim. dakikaları bir kere daha yaşadım. kirlerde tezad da vardır: Acaba, Şi- Pap, Aliçoya mukabele etti: başpehlivanlık yapmış adamım! !{o-

- Kederli görünüyorsun çoban. Zehrayı muhtarın oğlu Mehmed O anda duyduğum ıztırabı bir kere mal denizindeki Alman adalan zin - - Hakemsiz, heyetsiz güreş olur ca Müslüman ve Türk aleminin bit 
Cevab vermedi: için istediklerini evvelden duymuş fa- daha duydwn. ciri, yalancı istihkA.m şeklinde hazır- mu?... başpehlivanıyım ... Bunlar, beni çi\f • 

_ Böyle günlerde kederli ol- kat aldırmamıştım. Şimdi ise iş cid- Çoban eustu. Yanındaki kavalını lanmış olmasınlar? Yahud da, nazi - Olur paşam'!.. gara getirip mağlub etmeğe çaiışıY°' 
manialı, bak köyde düğün var. Her- di bir şekil almaya başlamıştı . alarak huin hazin çalmaya başladı. Almanyası hakikaten, esrarengiz bir - Nasıl?.. lar .. dedi. 
kes eğleniyor. Gülüyor... Halbuki Zehrayı kollanmın arasına aldım: j Etrafa dağılmış olan kuzu ve koyun- hale ifrağ edilen bir sürü adalan, li- - Güreş kıran kırana ve berabere Paşa, Aliçoya hak veriyordu. tııti· 
sen .. Burada kavalını inletiyor ve - Korkma Zehra şimdi kaçanz de- lar bu inliyen kavalın &esine doğru zımgeleo para ve kudreti bularak, ayırd olmadıktan sonra, hakeme ne yar bir pehlivandı. Emektardı. )rf&J• 

dim. koşuştular. muazzam bir müdafaa silsilesi haline IUzum vardır paşam? kabele etti: 
ağlıyorsun .. Sebebi? Niçin? sokmuş olmasın? Bu vadide de her Ar ·· ledi - · d - · di lh uldl 

Çoban gözlerini gözlerime dike- Lüzumlu eşyayı bir paket ysptım. ~zlerim yaşlarla dolu olarak in- ıçonun rwy gı ogru ı · - - Ne yapalım ... Sen bir yol b 
rek: Kulübeden çıktık. liyen kavalı dinlerken ben de acı ha- ihtimal vardır. tiyar cazgırı ve güreşten anlar ağa- icra edelim. 

LAkı"n karanlıkda bı'r ka,. adım tıralarla dolu olan mazinın karanlık Bu sebebden lngilizler Heligoland ları ve ayanları yanına toplıyarak - Kolay be ruı.A!lm ! .• 
- Sen ne diyorsun beyim. Ben cı ... ·· k · · bU ··k ı--.---

do 
.. rt kı·şı· günlerini hatırladım. esrarını çozme ıçın yu mesai sar müzakereye koyuldu. ...- Nasıl oğlum? ... 

de gülecek, sevinecek hal var mı.. attıktan sonra karşımıza dir v .... on..ıı SA y Çıktı. Kaval acı acı in, liyor, koyunlar fetmekte ler. Dr. ·~ GA Müzakere uzamıştı. Kimisi hakem- ( Devamı var ) 
Bir baksana. İki haftadır ağlıyorum ~ 
ve kimse halimi sormıyor .. Onlara Zehra bir çığlık attı. kuzular gaşyolmuş bir vaziyette din- Hafikte kültür Ys~ :my· r~.~· kimisi olur diye iki- ··-.. • ·-...... _ ...................... ] 

Degı· ·ı ı·" Benim h llmde Bunlar Mehmedle dört arka~· .. ·ı liyorlardı. Kuşlar bile susmuştu. [ ne.. m . a n on- UClo9 çalısmaları Nihayet, şu karaıa varıldı. Asker}ı"k fşlerı" 
1 idiler. Kaval akislerle etrafı inletiyordu. 
ara... Güneş guruba yaklHft"l•at-ı. Hava Sivas, (HUBUSi) - Sivas ve kar.a- - Hakem heyeti olacak, fakat .-

Çobanın içinde büyük bir keder Mehmed alaycı bir tavırla: --.r••"'!I'.. h' b. k k ·· te • karan yordu. lannda kültüre çok büytlk bir yer ıç ır şeye _ 8:.rı'!ınıyaca • gureş . Beyoğlu Yerli Askerlik şubc8İ" 
olduğu besbelliydi. ı "- Vay .. vay .. şu firarilere bakın. pesten ve m glub etten başka bır Köyde li.mbalar yandı. Davulların verilmektedir. Bu mektubumla Yeni a ıy den: 

_ K"-derlı·sı·n, dedı·m. Bizim Veli ne yaman bir adam imış· . k a .. y tanınmıyacak Mag"lu"bı'yetler çı· ~ " ı sesi duyulmaya başladı. Sabahın aziz okuyuculanna Hafikte i ~ . . . ··· - 1 - Şubemiz yerlisinden 336 «r' 

Den·n bı"r (of) çekerek·. Az kalsın güzel kızı haberimiz olma- vıyukarı yanı ıkı sırt yere vurmaca ..__. Ben de yavaşça kalktım, Çobanı kUliltür. çal~alanndan b~raz balı - ' .. • ğumlulann ilk yoklaması 19 ŞU~ 
- Olmaz mıyım ya .. Sevdiğinden danSo kaçı~~rd~., d" dil. t.eeelli etmek ister gibi omuzunu sı- eetmek ımkinlarını bulacagım. Kasa- s111a olacak. ~rabere, ayırd gureş ol- 1940 dan itibaren, cumartesi ve ıt' 

ihanet göreh bir adam olmaz mı ke- .. nra . ra~~ on · vazlıyarak yamaçtan aşağı inmeye ba Siva.sın şirin kualanndan birisi- mıyacak ... Gtir~ler ne kadar uzarsa zar hariç olarak her gün saat 9 ~ 
derli... •. -:- MyilezUnnnü gti?.eyardımıl Zenlahra. .. Şudanaeşe- başladım ' dir. Kasaba ve çevresinde 11 okul ve uzasın gecAeı· dahı o~tedd~~~md ebdec.ed~· 12 ye kadar şube binasında yapıJI. • 

. gın ıç mey · bet eğitmen okulu mevcuddur. Bu- Zaten, ıçonun ıs ıgı e u ı ı. kt 
- Meraklandırdın .benı çoban .. çıkardık. Demek babanın tokatı ve Köy coşmuştu. Davullar ve. zurna- K k 'd' S ·t k - ca ır. Bana anlat başına gelenı 1 • gün bu mıntakada dokuz yiize yakın ıraln ıkranaö ı ı:l ukya gkı me yag 2 - Her nahiye halkının yo1'llo • 

. .. . ihtan onun akhnı başına getirmemı.. ar yeri gögü biribirine katıyordu. ilk tahsil çocuğu mektebe devam et- taze eme , g z sı me yo tu. - . .. . 
- Dlnleyıp ne yapacaksın, şım- cı.... bm Zeh k hk h larl Lakin kaval da susmamıştı . .. .. . maya gelccegı gunler şunlardır· • 

dl k da b h · ki .. 
1 

ya.oıırmuı · ra a a a a mektedir. Bu rakama eğitmen okulu Bu musabaka tam pomak gureşı . ~ 
ye a r ana ıç mse .an at., gillüyordu: Ben iki müziği de duyabiliyordum. dahil değildir. Köylerde Cümhuriyet 1 idi. Deliorman güreşleri hep böyle . Şubatı~ 19 ve 

20 
.. n~~ g~ler~ se 

bedemimedl.dSerdim~ nfe yapacaksın dinleyip "Aptal diyordu. Kendi•'ni sevdı· • Kaval, davul. zuma biribirine ka- k .. ı·· .. .. ard f aı· ti . il 1 rdu. sım; 21, 22 \e 23 uncu gunlerı n e - oy uaunun y ım ve a ıye en e o u •1 k 26 29 uP 
_ Ne olu~ anlat.. ğimi sandı, halbuki ben onwala vakit nşıyor. Kavalın inliyen sesiyle da- vücude getirdiği mekteb binaları Ma.- Cazgır, davulları, zurnaları sustur- y~g u ~er ez:."" ' 

27
• 

28 
ve e 6 ıtT 

Çoban gözlerini etrafta gezdirdi. geçirmek, eğlenmek için konuşuyor- vµI~, . zurn::~n ~n ve :akra;. n~- arif Vekaieti planlarına uygun bir şe- du. Meydana çıkarak kararı yüksek gUn~~rı ~alata • Martı~ 1, 4, 5 v11 j,,ci 
- Ben, dedi, iki senedenberl 1 dum: Kendisiyle sahiden k a. - me erı ne rız ır teza teş ı1 edı- kilde köylere daha yeni manmralar seale seyircilere tebliğ eyledi. cı. gun~en Ka~.ı~paşa' 7, 8 ve 4 ilt1 

j saf aç ca~ yordu. getirmektedir. Halkın ve bilhassa köy Seyirciler, böyle güreşten memnun ~ler~ ~ru:~oy • ~2•. 13 
.. v.~ 1 e~J 

Ali ağanın koyunlanna çobanlık e- zannediyordu. Çok llllŞ.. egça • • • lünün kültüre karşı çok büyük ve idiler. Tam, yeninciye bir müsaraa o- gunlerı Şışl.ı, ı.5 ıncı gunu K P ...... 

diyorum.Bana ölmiyecek kadar bir ı kaçmak isteseydim, bir başkasını .. o ~den sonra Çobanı bir ~aha 
1 
candan bir ali.kası vardır. Merkez ilk laca.ktı. Bu müzakereler ve dediko- burgaz nahı:csı hal.kı. .. . cfJI 

para veriyor .. Buna da şükUT... seçerdim. Bunu değil. Aklım yavaş gonnedım._ A~ba ne. ol~u? Bilmıyo - okulunda himaye cemiyeti 30 a yakın dular epeyce za.m~n y~mişti. Lakin, 3 -: ~otoğraflı ~ilfus hu;ıy~t ;..-: 
Lakin Ağanın kızı bir sene ka- yavaş başıma geliyordu. Her şeyi an- nım. Ve hıç kımse bılmıyor. fakir ve kimsesiz çocuğa sıcak öğle günler uzun oldugu içm daha akşa· danı, ikı ad~ vesıka fotoğraf' flJ4 

dar evvel benim aklımı çeldi.. Ona lamaya başlamıştım. Lakin Çobanın hatırası hA1& zih- yemeği vermektedir. Mekteb çevre- ma vakit vardı. metgi.b sen~, ~atkarların eP..,,, 
Aeık oldum. O da beni seviyordu.. Zehra beni aldatmıştı. Bana feci nimde duruyor. Ne mman onu batır- sinde de gençlik teşekkülleri büyük Aliçonun ilk işi Memişle güreşmek- sanatına daır vesıka, okurların . 
Günlerce gizli gfzlt seviştik. bir oyun oynamıştı. ı.asaın içimde kapanmamıg bir yara bir faaliyet halindedir. Bu sureUe bu ti. O Memişi meydan yerinde sererek teb hüviyet cüzdanı getirnıeletl~. 

O bana "Senden bqkasını sev- Yavqça. başımı ona çevirdim: aızlar. Ona acırım. çevrede artan kültür faaliyeti yıldan bırakmak, ondan sonra hangisi fina- 4 - Hariçte bulunanlann bul-;:-..ı. 
miyeceğim" diye yemin etti. Ben de "Peki ~hra. Sana kızmadım. Ben Zavalh çoban ve inliyen kavalı. yıla büyük inkişaflar meydana ge - le kalacaksa onunla da boy ö](;üşerek dukları yerdeki şubelere nıü~' 
ona yemin ettim. Fakat bu vaziyet senin saadetini ve mesud olmanı ia- Okta.y Akbal ürmektedir. ,ampiyonayı almak istiyordu. etmeleri ilin olunur. 

~~!!!!!!!1!~!!!!!!!!!~!!!'!11!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~-
thtiyar adam benim tstifhamlı ba- ti. Düğümlediği sicimın, dUğümlerinı -~- sumiyetimi isbat için elimden gelen Vücud çürüniüş ~ 

kıtlanmdan hoşlandı. teker teker çözmeğe başladı. gayreti sarfettim derdi. cak bır hale gclmisti. Onu ~~Jl 
- Hele bir düşünün dedi ... Bu iki - Bakın dinleyin!.. - Bu cevab biraz gayri makul ve zerindeki elbiselerden, parına~-

ıualin oevabmı veremezseniz fena, Sizinle beraber demin takib ettiği- garib olmaz mı idi? Londr•:ının ote yüzüğünden teşhis ettiler. I{o~ 
Siz de muhakkak polia zihniyeti taşı- miz mantık zincirlerini beraber öre- leri pek çoktur. Binlerce otelin içi ı· çürümüş bir kadavranın yanına. ııııdır 
yoPBUDwıdur. Halbuki mesele basit. .. lim, hakikate vasıl olacağız. Tefrika No : 14 de tam Torianinin otelini mevkuf o· se sokulmadı. Sonra cesedin .bll~ t1' 
Kristof Kolombun yumurtası gibi.. Acele etmiyelim... Her hangi t,ir d · ım· 

1 
d" V k t• b .... 

1
• P 

1 
.. 

1 
lan Pol nereden buldu da meydana ğu yeri bir düşünün, rütUbCdsP' 

b. ha ha h Ben sükii . . . . . erı ış er ır. e anaa ımce u w.ese a o e şoy e bir sual ~vcih çkardı. köprü kemeri. Ve her tarafın . .Jd' 
ır gey.. .. .. a... • fıkn kablı olarak kabul elmıyehm kt bl da p 1 tı Du T d' .. ., V . 

tumu lhlil ·ettim. al hAd· l · k t 1 me u an ° yazmış r. run, edebı ır 1• Kaldı ki zabıta tahkikatı fevka- yapan bir sandal... Ceset bllll..-
ev y nız 1:1. ıse erı onuş ura ım. h me it· t · kt bl 

- Mösyö dedim... Doğrusu ço Biliyorum siz, zihnınızde bütün m:hk~m~~:z P:l ı:;:~;n:: y~zıl:~~ - Peki siz Mister Pol ayın on 31- iade gizli tutuyordu. Gazeteye (Bu de çok ~a çabuk bozuJd:U· ~ ~ 
rüzel ve lezzetli anlatıyorsunuz. Fa- polis erkanı gibi cinayeti Almana, tıncı günü nerede idiniz? Ve nere - meseleden haberi olanların malumat Mühım noktaların bıri oP" 
kat nerede ise beni meraktan çatla-, Vilyama, veya karısına yüklemek mış olduğunu ehli vukufun da tas- den biliyordunuz ki, Vilyam 0 otel~ vermeleri için) bir ilan da verilmedi Polis, maktulU teşhis ecler~ell ~ 
tacaksmız. .. Artık oldu ola~k işin için uğraşıyorsunuz. . evvelden bu dik ettiğini unutmuş değilim. Bu da gitmiştir. Arkasında değil idiniz... Sonra ne ilk tahkikat ve safhasın- vilcudUne bakmıyor. çeh~kl;;-' 
eu esrannı da anlatın da benım de yolda bir karar ,·erince clbnt neticevf' aynilc variddir. Ve bir hakikattir. !Nasıl oldu da Vılyanun ° otelde ye· da, ne de mahkemede Madam Vil - etmiyor, elbiselerine, p--
içim rahat etsin .. Bu meselelerdeki !rahat ve kolayca vasıl olamazsınız... ihtiyar dilğümlerı çözmekte de - me~ ~edi~i •. ~en~iniz ve o _otelin yamdan kocasının el yazıları isten- bakıyor. ~,; 
kudretli zekl ve kabiliyetinize doğ- Bir kere Polün Vilyamı tanımamış ol- vam ediyordu. Sözune devam etti: sa~ı~ı Torı_anıyı şahıd olarak ı~ame medi. Bu akla gelmedi. Ah şu suçlu Halbuki elbise de,~ ~ 
rusu hayranım. duğunu kabul edemeyiz. Vilyamdaki - Evet iıstclik Vilyaının cınayetin e~~~ı~.. Vıly.amın orada y~mek ye- Pol yok mu ya? O bir deha beyim bir hangi bir cesede soıırad&D ~ 

Siyahı yeşil ve sarı renklerin karış mektubların menseini bir türlü izah .ha edıldıgi gimd€.'n altı gün sonra dıgı sıze vahıy suretıle nazıl olmajı deha hi.diseyi o kadar giU.el kom - şeylerdir değil mt? _ _ .,,, 
masından husule gelen, kirli dişlerini edemiyoruz. Başka bir Pol ortada bi1 otelde bulundUt,'1J ve tesadüfen o- ya... bine etmiş ki ... BUtiln adalet meka- Herkes bir fikri sabite -~~ 
gösterdi: yok ... Halbuki benim muhakemem . ada bıraktıgı cüzdanla da hüviye - Ne dersiniz azizim, hikim böyle nizmasıqı allak bullak etmeğe muvaf Bir kere maktulün Vilyaoı ;7 

_ Tabii, tabü dedi. Hele göyle bir ile düşünürseniz elbette bu mektub- tinin tesbit edilmiş olduğu isbat e - bir suali iradedeydi acaba Pol ne ce- fak oldu. bilA mUnakap bir mtıt.earife 
benim üstadlığımı tasdik edin ... Son- lara semavi bir kıynıet vermezsiniz. dildi... vab verirdi? Cesed ancak 81 ki.nunuevvelde kabul edilmelidir. .,,tl 
ra birdenbire müstehzi halini terket-lBunlar yazılmıslar ve Vilyamın gön- O aıralarda bikim gafil avlandı. - Aradım, tahkikat yaptım, ma bulunabildi. [~ 



YENi 8ABAB layfa:, 

Mil ı Korunma Kanununun Emlak ve Eytam Bankasından: 
----------------------------------------

Dünkü mekteb maçları neşrediyoruz ______________________ ...;;... _____________ ~ metnini 
- 2 - [Bq tarafı 5 inci sayfamıula] ti; oyun da mütevazin bir §ekil al-

).fadde 26 _Hükumet, halk ve mil pılmasmı menedebilir. . Hayriye: Muvahhid, Ahme~ Mus- mış_ken .ts!anbul lisesinin 2-1 gale-
l llıUdafaa ihtiyacını karşılamak ve Madde 30 - Bu kanunun tatbikte ta.fa, Necmi, Faruk, Arü, Tevfik, Sa- besıle bıtti .. 
~tı tanzim etmek veya müstah- bulunduğu mUddet zarfında şehir ve im, Orhan, Kadir. İsmet. . İs~b.ul lisesi: Tank, ~U~yya, Nu-
'ili korumak maksadile memleket kasaba ve iskele ve liman ve istas - Şeref Sitadı: n, Zühdü, Muharrem, M~, ~unus, 
~llerini mübayaa edebileceği gibi yonlarda gayri menkullerin kira be- • Yavuz, Muh~, Cezmi, Semih. 

Eeu No. Yeri Kıy&eti Meyi 

780 EminönU KUçükpazar KA.tib120.- Odalı 
Ş~nıseddin Süleyma.niye mah. dUkkAn 
Dökmeciler sokak No. 93,95 
taj. 93, 95 

181 Eminönil KüçUkpazar Katib 90.- DiikkAn 
Şemseddin SWeymaniye mah. 
Dökmeciler sokak No. 97 
taj. 97 

'l84 Fatih Samatya eski tıyasbey 99.8-' Arsa 
yeni HUseyinnğa mah. İmra-
hor cad. No. 11. taj 11 

Meubaaı Depod· 
toau 

16.50M2 24.-

16.50M2 18.-

45.95M2 19.97 

~eket ihtiyacını temin ve itha- delleri, bu kanunun tatbik mev~e Pert.evmyal 1 - Erkek H. il. O Vefa: Nadir, ~ed, il~ Ş~-
~ tanzim etmek maksadile dahi ha- konmnsına tekaddüm eden senenın Oyun Erkek Muallim Mektebinm duman, ~azını, Halil, Necmı, Zeki, 

1024 Beyoğlu Hüseyinağa mah. 7ts.- Barakanın 

~mal mübayaa edebilir. muayyen olan kira bedellerinden faz- akını ile ba.~ladı Bir müddet Muallim Sabahaddin, Şebab, Necdet. 
Mumhane "küçük Mumhane,, 1/2 his. ve ar 
sokak E. 26, 28, Y. 24, 26 sanın tama-

lılenııeket mahsullerinden birinin la olamaz. mektebi akıncıları rakib kalesini zi • BugUnkU spor hareketleri 
~acı hükfunetçe tahdid veya mene- Bu madde hükmünün ta~bi.k ~~e- yaret ettilerse de Pertevniyal muka- Sabahleyin: Kadıköyünde Melrteb
diıınesindcn dolap dahili satı§ fi - ceği yerleri, hükfunet tayın ve ilan bil hücumlarını geciktirmedi. Ostüste liler kros birinciliği, mesafe 2000 

mı 53.-M2 15.-
1176 Beyoğlu Galata Şark Kulu163.- Arsa 81.25M2 32.60 

htına düşkünlUk anz olursa müs - eder. . .. yapılan Pertevniyal hücumlarından bi metre. 
tahsili bu yüzden maruz kalacağı za- Madde 31 - HUkflınet, dah~ld~ lu- rinde erkek muallimin sol hafbeki Heybeliadada İstanbul kros p.ınpi-
l'atdan vikaye için hükumet, bu mahızum gör~üğü ?1~ddel~rin_a~mı fıyat- sakatlanarak oyundan çıktı. Bundan yonası, mesafe 7000 metre. 
8Ulleri ya değer pahasile satın alır larını, cınslennı, nevılerını ve vasıf- sonra on kişi oynamağa mecbur ka- Taksim, Fenerbahçe, Şeref stadJ.a.. 
:ey~~d bunlann terhi~i muka~ilin- lannı tesbit eder. . . . A lan muallim mektebi daha ziyade mü nnda: Birinci ve ikinci küme liğ maç-
.~ .ınusta.hsillere para ıkraz edılme- Bu maksadı temm ıç~n h~umete dafaaya çekildi. Pertevniyal bundan lan. 

Ilı temin eder. her nevi malumatın verılmesı_ v~ ve- istifade ederek rakib nısıf sahasına Beyoğlu Halkevinde: Yüksek mek-
>ıfadde 27 _ Hükümetçe akdolu - sikalarını gösterilmesi mecbundır. j yerleşmekte gecikmedi ve yirmi be • tebler arasında voleybol maçları. 
~ _nıukaveleler veya ittihaz edil~n ı . Toptan, y~n toptan v~ pera~ende şinci dakikada sol iç vasıtasile ilk ve Voleybol 

bırler dolayı sile bir malın dahıli tı.~arette, ta cır sıfatını haız hakıkt ve son golilnU attı. Dün Beyoğlu Halkevinde Liseler a-

Müeyyıtzade mah. Topçubaşı 
şimdi Sera.serci çık. taj 21 

1268 Eminönü Katib Kasım "Ya- 82.- Arsa 
lı,, mah. Kumsal sokak. E: 
178 Y. 137 taj. 139 

1269 Eminönü Rüstcmpaşa KüçUk300.- Oda 
Çukur han 1 inci kat E. Y. 
11taj.11 

1273 Eminönü Emin Sinan mah.203 Evin 15/32 
Tülbentçi han içi sokak E. 14 hissesi 
Y. 12 taj. 12 

1274 Fatik Hüsrevpaı;ıa Kasab 1v~50.- Ev 
malı. Çeşme sokak eski 4 

Y. 10 

41. M2 16.40 

28. M2 60.-

33. M2 40.60 

432.20M2 90.-

~İl§ fiyatile harici satış fiyatı ara- hukmi şahıslar arasında_ yapılan a- lkinci devrede Pertevniyal hakim rasındaki voleybol maçlanna devam 
da fazla kar hasıl olduğu takdirde lım ve satım muamelelennde satıla.n k b" d M ll" k edilmi t" 
~ ' · · raf d f t ve açı ır oyun oyna ı. ua ım me ş ır. 

1276 Fatih Kirmasti mah. eski Ka-1041.- Odalı 2 

i'1 llıleketc olan ithalatı daha mü~: n;-aı ıç~n satıcı ta ın an a ura ~~ tehi bu tazyikten bazı anlar sıyrıl· l§ılc - Darüşşafaka raman Y. Fatih cad. E. 24, dükkanın 

fi lattlarla yapmağı temin ve dahıli rılmesı ve faturalann muayyen k . tedi . d b t bb"" ·l b" 10 · 15 
26 Y. 26, 28 taj 26, 28 60/120 his. 114. M2 208.20 

ı~au . . k üddct zarfında satan ve satın alan ma ıs ıse e u eşe us er ır 
a.. .•. arı. veya ıhracatı tanzım ma - m . . "k"' netice vermedi. Pertevniyal de gol pe 15 · 8 

. Takribi 
1346 Beyoğlu Hiiseyinağa mah.102.- Arsa 101.87M2 20.40 

"'lllle h"k" t· b fazl kardan Zi- tarafından muhafaza edılmesı hli u· . 
t._ u ume · u a . . şinde koşmasına rağmen muallim 7 - 15 Darüşşafaka galib ''Nurı, ~;ıt Bankasında bir fon tesis ede - , metçe mecburi kıhnabılır. . .. . . . 
vııir. 1 Yüz kuruştan fazla yapılan alış mektebı mudaf aası karşısında dahı 1 Murad, Lfitfı, Ha~n. Sa!b, Turhan,, 

Duvarcı sokak E. 69, taj 81 
1489- Beşiktaş Ortaköy yeni Mcci-303.- Evin 3/20 

diye mah. eski Zincirlikuyu his. 

b. Şu kadar ki hükumetin aldığı ted- verişde müşterinin talebi üzerine sa- fazla g~l çıkar:ıma~ı .. Oyun da .1 · O Kaba.ta., - İstıklA.l 
il'! ' . v b d Pertevnıyal lehıne bıttı. 15 2 erıe alakalı olmıyarak ve kendı tıcı fatura vermege mec ur ur. . . -
'l~leri ile hUkCımetçe tayin edilmiş 1 Madde 32 - Eşya fiyatlarının ~u- Pertevnıyal: Sed~d, Adıl, ~ıdva~, 15 - 2 Kabataş galib "Celal, Hayri, 
~ ihraç fiyatlannın fevkinde satış hik bir sebeb olmaksızın yükselt~ - ~e~ed,, Sallhaddı~, Hayn, Tacı, F'uad, Hikmet, Orhan, Ekrem,, 
b~!J olan tacirlerin elde ettikleri mesi mevcud maim satışa arzedil - ŞUkril, Orhan, . Fethı, En~er · Bölge Sanat - Taksim IJsN 
~ k• il h k dil · e mesi mevcudu kalmadığı beyanile Erkek muallim mektebı: Mehmed, 15 9 liıı.:ı, ar, m n asıran en enn • . E Zek" • 
~. ı malın saklanması, fazla fiyata sat - Fethi, Nıhad, Saib, vı:anos, ı, 15 - 10 Sanat mektebi galib "İsma-

yeni Şekercioğlu sokak No. 
15, 17, 19 mil. Y. 19/1 taj 
19/ 1 

1497 Sanyer Sanyer mah. Mesar1241.- Arsa 
burnu cad. E. 58 Y. 28 

lı:ı~ldde 28 - Konşimentoları bir mak kasdile malın her hangi bir su- Hacı, Hüseyin, Demir, Arif, Suphi. il, Rıza, Mevlud, Lutfi, Zeki, Fehmi., i. 
ı.~ın veya bir tacirin veyahud rette kaçırılması, muvazaa _yolile el- tstanbol Ll9esi 2 - Vefa ı Cezalandırılan sporcular 1499 Sarıyer BUyükdere cad. şimdi5057.- Ev 
"':l' h d k 1 kb l b bebe Ahiler sokak E. 111 Y. 12 'lef angi bir şahsın elinde bıilunan ~n çı arı ması, ma ~ .ır se Oyun başlar başlamaz İstanbul li- Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi tnj 202 
~~ akat fiyat yilkselmesine intizaren ~Ustenid. 01.~ıyarak gumrUkten çe- sesi h!kimiyeti tesis etti. Ortadan in- Baskanlığında.n: 1500 Eminönü Langa Şeyh Ferhad708.- Arsa 
Ca ı~:erhangi bir sebeble alAkalılar-11 kılm~mesı, lu~un~~n fa~~ mal e:ı· kişaf eden hUcumlar Vefanın son mü ~§ağıda adları soyadları, klüpleri mn.Jı. yeııi Mimar Kemaleddin 
tliJn...ı,ara rağmen bir hafta zarfında tın ~ ı~:h ·~ m~ adnn ~te~rk - dafaa hattına kadar dayanıyor, fa - ve bölge sicil sa;ıları yazılı bulunan eski Ayazına Çıkmazı şimdi 
'ıaıı' ü.kten çekilmeyen her tilrlU mcsı: m . sı . y_aw. u rn ı &· kat burada kırılıyordu. İstanbul lise- idmancılara iştirak ettikleri müsaba- Hayriye Tüccarı sokağı E. 21 
fi ttıa.~' icabında hükflmet tarafından ~eyhın: ~~at b:rlıgıil ~~~ak, ya~ • sinin hı1kimiyeti bir müddet devam kalardaki sui hareketlerinden dolayı 1503 ;:ç~~n~o~~l~~k m~~-8~s!~. 8:'2 30.-- DUkkan 
~ı-ı~n alakalılan nam ve hesabına ırmeda • ır 1 ma ıhtml'fst· ı et arzeb b- ettikten sonra Vefa ted ricen oyunu- hizalarında yazılı müddetler için 14/ tai 36 • \l.ktcn çıkanhr m en evve mu c ı ıcare er a ı . 

Al •. • •• arasında a ılan zincirleme muame- nu düzeltti ve maçın çehresi Vefanın 2/1940 tarihinden itibaren Genel Dı- lWi I!:minönü eski Katib Knsım320.- Arsa ttı,.._etnleket harıcıne çıkmak uzere 1 . y dp al t ta kaldı hakimiyeti §eklinde gözükmeğe baş· rektörlüğümüz tarafından muhtelif yeni Yalı malı. Kumsal ve 

71.83M2 60.60 

Mülk kısmı 
4/5 his. 

136. M2 248.20 

Vakıf kısmı 
2/3 his. 
H7M2 

411.30M2 1011.4() 

141.50M2 141.60 

2.50M2 6.-

640.-M2 64.-
\!;:~" tran "t mallan bu hüktimden esı, mevcu m ın sa ış n • . . · Vcf . . . bostan arkası sokak ada 841, ~ sı nlması, bu maksadlardan her han- ladı .. Nıtckiın 22 ncı dakık~da ~ cezalar verilmiştir Bu tanhte~ ıtı - pnf. 

210 
parsel 

3 ~aestıadır. . . . gi birile propaganda yapılması vesa- bu gilzel oyununun semcrcsıni sol ~· baren klüplcrinin ve hakemlerın bu 1505 :F'atih Katib Kasım yeni Yalı447.- Bostanın 
aç dde 

2
9 -. ~~k~et, ıth~l ve 1 ir suretlerle sun'i olarak fiyat yük· çinin yaptığı golle gördü. İstanbul lı· futbolcüleri ceza müddeti içinde mü- mab. eski Langa bostanı yeni 1360 

'fy nıad?clerı ıçın fıyat. tayın ve ıseltmesi fiilleri yasaktır. sesinde bir reaksiyon yapan bu gol sabakalara iştirak ettirmemeleri lti- ml.tib !{asım bostanı sokak 3840 
~llafy en f~yattan fazlaya ı:ııaı veya (Dc\'anu var) üzerine san - siyahlılar harekete geç zumu tebliğ olunur. es};:i l2 yeni 82, 82/ l taj. 12 his. 
~ fıyattan noksana ıhraç ya- tiler. Bu suretle oyund~ V~fn.nın ha- Toplmpı kJübünden 352 Sadeddin 1506 Fatih Yalı mah, Yenikapı De· 64.- Arsa 
Qltı... " • K klmiyet1 yerine mUtevazın bır cereyan Özsoysal 4 ay, 53 Hakkı Özmızrak 1 ğirmen sokak E. 12 Y. 14 

dugu evın eşyasını ODSCfVa İUV3f)ll başladı. ay, 33 Salahaddin Kapsal 1 ay, 1243 1508 Topkapı liy~zade mah. n - 13.- Arsa 
1 ııc v f h"" ı yasznde solrnk E. 7 Y. 25 ~ ça mış K • inci devre yine e a ucuma- Ali Zeren ı ay, 183 Hamdi Erbaydar 

2711
, 

2716 ı. . .,.ı~ıı:adebaşında Letafet apartma- OnSCrJ rile başlandı. Fakat İstanbul lisesi bu 1 ay geçici milsabaka boykotile ceza- ! ! "l,ı"<l 1509 Topl<npı lyaszade malı. l -108.- Anı.ı. "'~ oturan doktor Sadeddin, d~ : hücumları iade etmekte gccikmiyerek landınlmışlardır. yaszadc sokak E. l3, l3 mU. 
bııı flenedir yanında evladlık gı.bı Konservatuar or · • 3 üncü dakikada Semihin bir ortası Mek tabii maçları ve yeni 25, 27 /2 
~an Ayşe adında bir kızın evden kestrası 20 11Ubat ve Yunusun ştltile ilk golU kazand1. Maarif VekAleti 1519 Eminönü Mercan mah. Kız-120.- Oda 
~ .. ·q, bilezik, ylizUk, kolye zinciri, 940 salı günü ak - Bunun üzerine mUsavi bir şekilde oy- hır ağası han Ust kat E. 3 

2802.-M2 89.40 
64. M2 12,80 

128. M2 2.60 

2155. M2 21.60 

22. M2 24.-
-~:ı.. b" İstanbul Liseleri arasında yapılan taJ. 3 t.... "'': Parçalan, makara ~e kukal_ar şamı saat. 21 de namağa başlıyan her iki takını ır 
t'"1eJu - ı müddet bu vaziveti muhafaza ettiler. futbol ve voleybol maçlarında bazan 1871 Eminönü Yalı mah. J.lboyacı 64.- Arsanın Plar vesaire çaldıgını po ıse Fransız tıyatro - l M h ne-· 6/'>4 L!- 256 M2 12 80 
"- " k l A Fakat biraz so~ra İstanbul lisesi a - çok şayanı teessüf hadiseler cereyan ar a ramacı ve gırmen - IWI. • • "'llitı ermiş, Ayşe ya a anmış, Y- sunda bir konser sokak E. 2 
"":' ablası Seherin evinde yapıl:ın verecektir. Orkes. çılmıştı. Sarı siyahlılar bir korner ve etmesi üzerine Maarif Vekaleti Maa- 1885 Eminönü Mimar Kemaleddin205.- Arsa 
~~a da bir kaç kumae parçasile tra §efi Seyfeddin bir frikik kaçırdıktan sonra 15 inci rif MUdürlUğUne bir tamim göndere- mah. Azimkar sokak E. 

9 
Y. 

~~ ve fermejuplar bulunmuş, A. alın .d . al dakikada Mükerrem ikinci golü çı - rek bu kabll hadiselerle daha yakın · 77 
41. M2 41.-

Iıı:.~ Çalrnaktan, ablası Seher de ça.- s 
1 aresı - kardı. dan alakadar olmasını istemiştir. 1924 Fatih Kirmasti malı. Arslan143.- Arsanın 

~ rnaıı bilerek saklamaktan ad- tında yapılacak 0
- Biraz sonra Yunusun boş kaleye Maarif Müdürlüğü, spor müsaba - hane sokak eski 1 yeni 3 No. 30/ 120 his. 57. M2 28.60 ~e 1 b k M lh 2 taksitle satılanlar ~ Verllmiı;ılerdir. an u onser 0
• Bariton san topu atamayışı İstanbuUuları gevşet- kaları esnasında sahada salahiyettar 

~ tanahmed ikinci sulh ceza malı- lardan, Valterden, Balkır " • • • • • • • • • • • • • • bir zat bulundurmağa karar vermiş- 632 Fatih Keçeciler Karabaş mah. 2.75 Arsanın 
h~~~de dün Ayşe ve Seher aley - parçalar çalınacaktır. Bariton lhsa.n Lise ve orta mekteblerde tir. Maçların devamı müddetince sa- Sefalı Çeşme sokak E. 36, 36 990/19200 
tı,., u_

1
, bu davanın karan verilmiş - Balkır da şarkilar söyliyecektir. tatil hada hazır bulunan Maarif müdürJil- mü. Y. 82• 84 his. 213.50M2 0.5:5 

~. ~k al h · 684 Heybcliada Lozan Zafer cad.452.50 Barakalı arsa ... ~r._ eme, Ay§eyi tı ay apse -- Lise ve orta mekteblerde tedris yı- ğünün bu salahiyettar rüknü hadise-
33 33 \! . .:'~ ~-· k b l •oLı·•r• h.d No. • Uı.j. 2 4 his. 161. M2 90.50 ,~... e~uş, anca • u unan ve r .,, 

0 

: lının nısfı olan şubat ayının ortasın- ler zuhur ettiği takdirde a isenin 685 Hcybcliada eski Yüksek yeni 63.20 Arsa 316.50M2 12.64 ~ gı anlaşılan eşyanın kıymeti- da 1:> günlük bir tatil verilmesi ka . müsebbibleri ve zuhur tarzı hakkın- Nevicad sokak No. 17, 19 '2 ~tı d 21 Bir profesör otomobil ~ · n an ve Ayşcnin yaşını rarlaştınlmıştı. Fakat bu tatilin da raporlar verecektir. 686 Büyükada Yalı malı. Meh - 96.- Arsa 
buç:~erniş. 01.~ası~d~ bu ceza kazasına uğradı devre imtihanlnnndan sonra yapıl- Bu raporlar Maarif müdürlüğü ta- mcdcik sokak E. 34, 36, Y. 

bQ~ aya ındırılmıı;tır.. • Te§Vikiyede Hacıemin sokağında ması talebe ve muallimler için daha rafından Ankaraya gönderilecektir. 716 Ö~kÜ~,1:0• Altunizade mah.500.- Köşk veba· 
d.~~~kalanan E!ro1ncıler 8 numarada oturan Yüksek Mühen- faydalı olacağı nazarı itibara alına- Ankarada Ma~f _Vekaleti ~rk~n~ Veysipaşa sokak 1-3, taj 3 ğın 1/4 his. 
~~-\la sab~kl alAhı eroınd_satı_cılann- dis mektebi profesörlerinden İhsan rak 15 günlük tatil birer haftalık ve Beden Terbıyesı ~n~l Dırek.~rl~- No. 

64. M2 19.20 

100.-
a og u me ın yıne sa - . . . . gu-·· mütehassıslarının ıştırak ettigı bır 1271 B yog"lu ·v-0lcu ad ah ts .,nA"' E \....... baba Neşet vasıtasile Gönan Gümüşsuyu caddesinden ge- iki devreye ayrılmıştır. Bırıncı tatil k . d b 

1 
b h c ı. z e m · ·<>V"t"t.- · v -..._~ . . . omısyon a u rapor ar mevzuu a kendcr cad. No. 46, taj 46 ~ll:~tığıru haber alan Emniyet çerken 1665 plaka num~ralı taksi d_evrtek8:1 ~nte~t·ı dı eıma~ındartıve~~~· sedileccktir. Yukarda adresi ve tafsilatı yazılı gayrimenkullerin satl§l açık arttu 

~fl.il.._ "4'l'1 Ahmed.in evi civarında otomobili çarparak bacagında.n ya- tır. ıncı a ı cvresı ma n ın· ? • • • • •• • ma usulile yapılacaktır . 
., "llt . .. . . . . Komısyon, hadıselerın musebbıble-
t... ~~ almışlar evden çıkan Baba ralanmasına sebeb olmuştur. Şoför ci günunden ıtıbaren verılecektır. Ve- . .

1 
k 

1 
d t . 

1 
_ Numara altında gösterilen peşin para ile, 

40.18M2 608.80 

'it~ ""''- ' - ·· 1 d · . b" . rme verı ece ceza arı a ayın ve 
· """'alayıp üzerini aramı§lar- hadiseyi mUteakıb kaçmıştır. Kaçan kalet bugun er e ~~zıyetı ı~ tamım- Maarif MüdUrlügü vasıtasile talebele- • . 2 - Numnra altında gösterilen ilk taksiti peşin olmak üzere faizsh ~' §OförUn Ali oğlu Ahmed olduğu an _ le mekteblere tcblıg edeccktır. t bli. d 

1 
t sekiz tnl<sitlc satılacaktır . 

.. "lll ~eg U üz • d 20 ' re e g c ece { ır. İhale 2812/940 çarşamba günü saat ondadır. Müzayede sırasında ve-' h\ulln e n erın e gram e- laşılmış, yakalanmıştır. -
1 

- Cezalar iki kısım olacaktır. Hare ~ rilen bedel mukadder kıymeti geçtiği takdirde taliblcrin depozitolarım 
\ ~e ~~· bundan sonra Ahme- Yaralı profesör Şi3li Sıhhat yur-- Hırsız Akif mahkOm oldu ket mektebin disiplinine muhalif ol- yüzde yirmi nisbetinde tezyid eylemeleri ve milhilr kullananların mühür-~ tra!'l'ilerek yapılan aramada dunda tedavi altına alınmıştır. Akif adında bir sabıkalı, Lalelide duğu takdırde bu husustaki talimat- terini noterden tasdik ettirmeleri lazımdır. 
~~e geç:~~:;. on gram kadar -·-- bir apartmana girip yukarı kata çık· name ahkamına ve spor disiplinine isteklilerin pey akçesi ve nüfus tezkeresi ve Uç kıt'a vesikalık fo -

~l..a, aYni z:;" d . Ah ed" Bir genç çiğnendi mış, yukarı traçadaki bir dolabda .muhalif olduğu takdirde Beden Ter- toğrafla birlikte bildirilen gün ve saatte şubemiz emlfı.k servisine müra • 

~~~-~ an~~M m ın Düny~i~~b raMclerin~b~~e~~ia~~a~Ami~~~G~clD~~Wrl~~a~-~~~a~t~~~"~·~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~-·-~.1~2~3.··-~ >-~ U n sabıkalı Battal ve ş h d b d kt l r·· · b' k"l" · l k k · ·· ft-ft
1 

d l k '!! ; ı'"'tlı... e e za e aşın an geçme e o an şo or aıd olan ır ı ımı ça mış, açar en matnamesıne gore CICl4lan ırı aca - cekt·ır. 4 mart 940 pazartesi ak~"'""' saat ., \' eve eroin taşıyan . . . . ~ 

ıı. e :F'atına ad d 'k' k dın Rafetin ıdaresındekı otomobıl o sıra- yakalanmıştır. tır. Muhterem spor sever halkımızın bu 20 de final mUsabakalan da icra dl-, ıetı ın a ı ı a ya-
1 

· 

~'tb~r. Bunıar, eroini, Taksim- da tramvaydan atamış bulunan bir Akif Sulta~ahmcd_ iki_nci. sulh ce- • • müsabakaları rahat takib edebilmele- lerek derece alanlara mUkafatları 
~ .\ıbe eroın aatıcılanndan Muiz gence çarpmıştır. za mahkemesıne verılmış, mahkeme, T. (), Baıiveldifot Beden Terbiyesi . . . b r tilrlU tedbirler ittihaz edil tevzi edilecektir. 
)._:'il'. ~~ten aldıklarını söylemiş- Kuınkapı orta okulu talebelerin • suçu, ken<li inkarına rağmen, şahid- Genci Direktörlüğü Organizasyon Ko rı _ıçm le b . .· Bu müsabakaların biletleri 20 şu. 
~'tı ~tt de yakalanmış, evinde den 20 yaşlanndn olduğu tahmin lerin şehadetlerile sabit görmüştür. ınil<•sindon: mış ve stan .ulun ~n genış sm~ası bat 940 tarihinden itibaren Sinema 
\t lıqJu:l'atnada şUpheli bazı kağıd- edilen Hayri Fatih karakolundan bir Bunclan evvelki bir hırsızlığından 10 6 ncı Balkan gilrc..~leri 2 mart 040 o~:ın. Çcmbcrlitaş sın~ma.sı angaJe e- gişeleriııde satılacaktır. 
~~fttı.ı ~~§, kendisi bunlara eroin polisin refakatinde ayni otomobil ile ay 15 gün hapse mahkfun edilen ve tarihinden ıtibaren başlıyarak üç gün dılm~.ştir. FiyatJn.r: 
~~hf!<:l~ ll.r e_:rnışse de yapılan Cerrnhpaşa hastahanesine kaldırıl - bu mahkümıyeti infaz edilmiş olan devam edecektir. l\lusabnlmlara: Birinci sınıf localar 500 ltunıı 

~tıl>ısi birdsattıgı sabit olmuştur. mıştır. Akifi bakım Salahaddin bu suçdan Bu müsabakalarn, fevkalade b~ va 2 mart 910 cumartesi gUnü saat İkinci sınıf localar 300 kuru~ -.:'.~• Yaıın en, lıaklannda tutulan Şakağından ağır bir surette yara- da 5 ay 7 gün hapse mnhlr(ım etmiş. zıyct tehod.lüs ctmcdi' ı takdirde Ru- 14,30 dn başlaııacclt, Hususi mevki ''No. ıu .. 150 kunııı 
'e \tc .as1 llyo beşinci ceza mah lanmış olan Hayrinın tedavisi yapıl-ıAkif, karar akabinde tevkif olun . manya, Yunanistan, Yugoslavya ve 3 mart 940 pa~· giııta saat 14 de Birinci mevki "No. ıu 100 ...... - ... rı eatkle di K . b ,, -.-... 

r r. mıştır. endısi aygın bir haldedir. , muştur. Tüıkiyo milli t.a.kınılRrı i.stira.k ooe . devam edilecek, Ouhuliye "No. suz.. 50 kurua. 



Şeker hastallklarına ve diyabetlere ve zayıflamak lstiyenıere 
360 altm madalya ve nişanlarla dünyada eşine tesadüf edilmiyen bUyUk mevkiler kazanan, birincitiOi diplomalarla tasdik olunan 

HASAN Glüten Mamulatı 
nefaseti ve sanat sahasmdaki mevkiini bilhassa OIUten miktarmm fazlahftı sebebile bUtlln piyasada ne kadar ecnebi OIUten mamullb varsa siliP 

süpürmüştür. Meşhur Fransız ve Yunan marka Gtuten mamulfttı TUrkiyeye gelemez olmuşlardır. HASAN Glüten Makarnasım, Şehriyesini, Bisküvitini, Un vesa• 

iresini bUtUn müşteriler seve seve kullanmakta ve her şeye ral)men mutlaka HASA N markasmı tercih etmektedirler. 

H A S A N D E P O S U : Yeni adresi, Bahçe kapı Beyoğlu tramvay durağı karşısında 
. ~ t .. _,,, • .,.:_ • _..... :~' v ~·: ll) - • • .. - .. • • ~~ '. .. • .. - .. · . :" .. r • . ' ~ . 

,_TOPTAN FiA TLARA PER~KENDE SATIŞ • 
Devlet Ziraat Kurumunun tam yaOh 
kaşeri Kg. 65 Kr. Urfanm halis 

çiçek yaOı Kg. 130 Kr. 

Yarım asit Ayvahk zeytin
yal)ı litr-esi.... 52 Krş. 

Edremid bah kilosu 50 , , 
Diğer bütiill çeşitlerimizde de aynt UOUZLVK olduğu gibi (10) ON lirayı geçen sipariıller edere 

kadar I•ARASız göndP-rilir. Ve TELEFONLA da sipariş kabul edilir • ... 

ŞERBETÇi BAKKALiYE MOESSESESi 
Adrese Dikkat : MISIR ÇARŞISININ Kt.""TENCfLER KAPISI No. 4 - 6. Tel: 21458 

. . ' .... ' .. _ ·. ·: ....... ,:... . . - . . . 
> ~· ? .• ... .. ~ 

~:, ı Böbreklerden idrar torhıı~ma kadar yollardaki hastalıklamı mikroblanm 
'DmB.riBi: ~ · km.:timloo tembJemek içi11 HELMOBLÖ kullanınız. 

1 2 3 4 5 6 7 g 9 10 
1 1 1 

1 ı 
1 1 ı• 
; 1 1 
ı•ı 
1 ,. , 

1 1 ! 

Ll.I I 
$9LDAN SACA : 

ı - Bir hükumet idare tarzı. 
2 - Ced - Lisan. 
3 -Ehli bir hayvan - Mezar. 

Böbreklerin çalışmak kudretini arttlnr. Kadın, erkek idrar zorluklarını, 
eski ve yeni belsoğuklul:runu, mesane iltihabını, bel ağrısını, sık sık idrar 

bozmak ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. 
ldmrda kumların, mesanede taştann te~kWUne mlni olur. 
DİKKAT. HEJ.MOBLO idrannı1J temizliyerek mavileştirir 

Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. HER ECZANEDE BULUNUR. 

ANI TESiR 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP 
ROMATiZMA, SOGUK 
ALGINLGI, KIRIKLIK 
bütün ağrılarını derhal keser• 

ij Lüzumunda gUnde 3 kaşe alınabilir· 

-==-== ~ llDillillD ~ ·' . 
. .·· ,: .~= -~-~ • .· 

,,, . : . . . . - ... ~: ..... . ,.,. . .. . . 

: = ~!~~~:~a~~~a~~rdır. lstanbul LtJazım lmlrll!I 
İnhisarlar U. Müdürlütünden ı 

lstanbuJ Belediyesi llinlan 6 - Bir yeme'k - Alfabenin son 1 - NUmuneet mucibince 39000 kilo &iklop gemberi pazarlık usuliyle Satmalmı lomis onu ilanları 
harfi. satın alınacaktır. -------------• llıııııı••••••••-•1111!••••-------~~ 7 _ Elde etmr.k. 2 - Pazarlık l9/Il/ 94-0 pazartesi günü saat 14 de Kabataşta Le\•a· 337 aded altlı ve üstlü ikışer kişi- 3702 sayılı kanuna tevfikan İstanbul şehri hududu dahilindeıd 

8 - Eski. bı"r askeri rUtbe. zım ve Milbayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacağından isteklile· k tah k la alı ktı p mum tiyatro ve sinemalara aid dühuliye ücretleri Uç sınıf olnıal< · ı k · · ta · l •• ,n.. aE.. 15 gU la . 1 li ta aryo naca r. azar-nn pazarı ıçın yın o unan 6..u& ve saa.tte ,., , · venme para ny e . . aşağıda gösterildiği şekilde yeniden tan7.im ve teebiti Daimi Ene 
9 - Beyaz eden. birlikte mezkür komisyona gelmeleri. "1180,. lıkla eksıltmesi 19121940 pazartesi 10/ 2/ 1940 tarihli toplantısında kararla§tınlmıştır. . JI 
ro-mrrnknm-Birh~v~. ==========================g~U~~M~Tu~~~~~ &~~~mnın~nnMOs~g~b~ni~~Mbufi~tl~~ 

YUKARIDAN AŞACI : mirliği satınalma komisyonunda ya- den sinema ücreti vermeleri ve lüzwnu halinde belediyemi?.co ~ 

1 _ Avrupanın meşhur bir kısmı. P. T. T. Umum Müdürlüğünden: pılacaktır. Tahmin bedeli 5392 lira, m~ olan Ucret tarifcledni tetkJk etmeleri illln olunur. 
2 _ J.~lbisenln bir kısım - Arabca 1 - Talibi çıkmadığından 2,000 porselen izolatör bir ay zarfında pa- ilk teminatı 4?.4 lira . 40 k~ruştur. Birinci sınıfa dahil sinemaların dühuliye ücretleri 

"Su,, . zarlıkla mUbayu. olunacaktır. Şartname ve numunes.ı komısyonda Bırinci sınıf localr.ır 200 kuruş 

3 
_ Bir isim _ Denizde mahfuz 2 - Muhammen bedel 1400, muvakkat teminat 105 lira olup pazar- görUIUr. "1168,, "652,, !kinci sınıf localar 150 ,, 

lık 23 şubat 940 cuma gUnU saat 16 da Ankarada P. T. T. Umumi Mü- ••. Lüks balkon veya koltuk 40 ,, 
mahal. dürlük binasındaki satınalma komisyonunda yapıtlacaktır. . Hususi veya birinci mevki 30 ,, 

4 - Zarafet. 3 _. 1steklilerin muvakkat teminat makbuz veya bauka teminat mck- Bır aded kamyon alınacaktır. Pa- !kinci veya duhuliye 20 ,. 
5 _ Bir çalgı aleti . Bir kazamız. tubu ile kanuni vesikalannı hi.milen mezkur gün ve saatte o komisyona, zarlıkla eksiltmesi 21/2/940 ça.rşam- lkincl sımfa dahil sinemalann duhuliye ücretleri: 
6 _ Kurnaz bir hayvan • Hatırla- şartlan öğrenmek için de her gUn Ankarada P. T. T. Levazım, İstanbul- ba günü saat 14 de Tophanede Lv. Birinci sınıf localar 150 kuruş 

mak. da P. T. T. Levazım Ayniyat şubesi mUdUrlüğüne müracaat edeceklerdir. Amirliği satın alma komisyonunda İkinci sınıf localar 120 ,, 
T _ Mahkemeden alınır - Mübarek · "382,, "694,, yapılacaktır. Şartnamesi komisyonda Lüks balkon veya koltuk 35 ,, 

~~hlü. ==========================~~~~~~~bellisu~~- H~~w~hlrincimn~ ~ ,, 
S-Hey~-Med. ~------------------•••••••m~~rl~bcra~~m~~M~- ~i~mnkiveyn~huli~ 15 ,, 
9 - Haber vermek. Diniz LıtaZJı Sıtınahna Komısyonu uanıan meleri. "654,. ··1240.. ÜçUncU sınıf sincmalann duhuliye ticretleri: 
•o-~t-~ihlrMrp•~-k'I•••••••••••••••••••••••••~========~~~ ~~~ıf~~ lOOku~ .. - İkinci sınıf localar 80 ,, 

nota. 1 - Kom.isyonumud.a mevcud kroki ve fenni şartnamesi mucibince Sultaaahmet 1 inci Sulb Hukuk Lüks balkon veya koltuk 25 ,. 

Tepebaşı dram kısmında 

11 Bugiln 15.30 da 

Bu. gece saat 20.30 da 

O KADIN ... 
t.tlkl&l Caddeıehıde Komedi 

Kvmımda 

Gündilz saat :tlS.30 da 
Gece saat 20.30 da 

oGLUMUZ 

Harita Umum Müdilrluttl için llatiyaç olan bir aded motörlU teknenin Mahkemesinden: Hususi veya birinci mevki 20 ., J 
5 mart 9{-0 tariJıiDe rutlıyan ..ıı aünü aaa.t H.30 da Kasunpqada bulu- Davacı Albcrt Avrauı Sion ve bi- İkinci mevki veya duhuliye 10 ., .• ..Al~ 
nan Deniz Levazım Sabnalma komisyonunda kapalı zarf usulile eksilt- racleri lsak Sion Vekili Avukat Ye- Birinci Simi bdnct smd cça'J 
mesi yapdacalrtır. şua Eskenazi tarafından milddeialeyh tiyatrolar tlyutrolar ~ 

2 _ Keşfediliııo bedeli "38940, Ura, ilk t.eminatı "2920.50,, lira olup Doktor Übeyd Refik ve Melkon Bar- duhuliye doh~fe ~ 
fenni prtnameei İl aaatleri dahilinde ve 196 kurut mukabilinde mezkQr samyan veresesinden Ztimrüd, Zaru- • Uc250reU üc200,~ 
komiayondan ahnıbmr. hl, Nazeııt, Diruhi, Vartuhi, Yakud fı!r~~ct 8~· 1!:~~a;. .,,. 

3 - lat.eldUerin 2'190 sayıh lwıwwıı tarifatma uyarak lwarladılda- Mardiro&, Mikael ve Mihran Körpe- Lllks balkon veya koltuk 2: 1~ = 
n teklif melrtublaru1I en geç eJrelltmeaia yapılacata gün ve aaattea bir yuı veresesi karl81, Maryam oğlu Birinct veya bususl mevki fO 35 --
aat ewveline kadu makbua mubltllbade adı geçen komisyon ba§ka.olı- Art1n ve km Zaruhi Kaaa.byan ve Balkon 40 35 -
juıa vermeleri. ••l.UiO,. Kadıköyünde Bahariye caddesinde Galeri 30 25 ~. ~ 

===~====================== 60 No. da. müim Ayşe Muadele a- ======================="1::-::~.t 
1 b 1 ft d 

leylılerine açalan izalei şuyu davasın- oıl"' 
stan u De er arlığından: dan dolayı mtlddeialeyhlerden Ayşe ISTANBUL GARSONLAR CEMiYETiN w.,ı 

Muadele'ye gönderilen dava arzuhali, ;il'~ 
. Muh~en Muvakkat mumaileyhin bulunmadığı şerhile Cemiyetimizin 1P39 yılına aid id:ıre heyeti muamellt ve b ~ 
ıcarLirabedeli tt;'?~at tebliğsiz iade edilmesi üzerine icra porlarının umumi heyete arz, azanın tekliflerini tetkik ve idare~ 

LU-a nin müddetlerini ikmal eden nısıf azası yerine yeniden trıti 
kılınan duruşmada: 29/1/940 tarihinde cemiyet merkezinde yapllan umumt heyet Yedlkuledıe Davudpqa ile KanalizuJOD ara.. Dava arzuhalinin bir ay müddet-

kn,.."l1r erakibı- •--•-• · ı · ı ....ı .. ı; sında ekseriyet hasıl olmadıgı-ndan tekrar toplantının 21/2 JOAO sında ""\f._ m w aauu.at ış enne e v ... '9U le ilanen tebliğat icrasına mahke- ıua dı.ı& 
bulunanahalıoo metre murabbaı sahasındaki kum-

60 
mece karar verilmiş olduğundan mu- günü saat 14 den 17 ye kadar Beyoğlu istiklal caddesi Nuri ;~ 

sal m . 14 ak . . . . . ta . k 1 ğında C. H. P. kurağındaki Halkevi temsil salonunda yapılaca h A 
Sı·ıAhdarağada Paşapare denı'lmekle anılan "ayır 184 42 h emesının ıcra. sı ıçın yın ı ınan ... ..,,,-

• 1' 940 yıdlı aza.mızın 939 yılı cemiyet hüviyet cllzdanlarile birlik~ 
Yukanda yazıb kumsal mahal ile çayır hizalannda gösterilen muham- 21 · 3 • .. .. tarihine rastl~yan per · lunmalan rlca olunur. 

men senelik icar üzerinden ~ sene müddetle ayn ayn kiraya verilmek şcmbe gunu saat 15 de Dıvanyolun- =======:=====::;::===========::::::~~ 
üzere açık arttırmaya konulmuştur. Senelik kira bedeli müsavi 4 taksitte da Sultanahmed l inci Sulh Hukuk 
nakden ve peşinendir. Arttırma 29/ 2/ 1940 per§embe gUnU saat 14 de Mil- mahkemesinde bizat veya tarafın- İstanbul Defterdarlığından : 
ıı ~19.k mUdürlüğbde toplanacak olan komisyonda .rapılacaktır. Ta~b- dan tasdlkli bir vekaletname ile ve- uesı 
lerın; yukarıda. yazılı muvakkat teminatla muayyen guıı ve saatte komıs- kil gönde mediği takdirde muhake- Hocapaşa Maliye subesi mUkclleflerinden Hocapaşa mahB 
yona milracaatlan. (1113) . . _ caddesi 80 No. da musiki aletleri satan Sotiri ve şürek8sı?a: 1' 
==========================m~~n ~~~~a~ra~ına~~ mm~~lıR~in~m~Jira~~~~eden~~ 

va arzuhali tebliğ yerine kaim olmak karan temyiz komisyonunun 12/ 12/ 930 gün \'e 12955 sayılı " lstanbul Asliye tJçttncU Hukuk mahkemesinden: 
üzere ilan olunur. (24531) ~ 

Zührevi ve cilt hastalıklan Nuriye tarafından Beşiktaşta Ye • ı dosyası ile açılan ihtar davasının zulm~~~~~~et 3692 sayılı kanunun .10 ve 11 inci maddeleri ıııu 1,, 

Ö 
nimahallede Bostanüstil Kalkan so - yapılan muhakemesi sonunda: Knnu- rilmiQ ve yazılan ilim divanhaneye 

D H . ed -~-·- 132 in . ':I liğ yerin3 geçmek üzere nan olunur. r • ayrJ MCr kağında üç No. lu evde mukim iken nu M euw.Jil cı madesi muci- talik edilmiş olduğundan mwnaileyh ~~!!!"!!!!!!!!~~!!!!~!"!'!""I'!!"!'!!!!!!!""!"!!~'!"'!"!!'!!~!!!!!!!!'!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!~~ 
Ö~leden eonra Beyotlu AAacamU hali hazır ikametgllıınuı belirsls ol- hince müddeialeyh Mehmedin bir ay Mehmedin tarihi ilandan itibaren !!-- "" 

6 & zarfmda evine vdeti Sıı.hlbi: Ahmet Cemaledclin SAH.A.ÇoGLU 
karşısında No. 33 Telefon 41351 duğu tahakkuk eden Kaptan Mehmet a lüzumunun ih- 15 gün zarfında temyizi dava edebi- ~ tbe'' ••••••••••••il aleyhine mahkemenla 939-291 No. lu tarma 61.J.J/MO tarihinde karar ve- leceği hususu illn olunur. Neplyat müdüri.\: Maclt ~,.,.un Bua.kJıia 1•: 11.a 


