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V 1 h · · 1f -...f T.ft'k ta yeni baŞtaıı ~ ,-e ~ apur a~ımızın . a~ıc ... r OKUYuCu ı ı ve susamın :ı.~~!:;~;:~::'"~~ 
seferlen menedıldı - - 1 J ihracı menedildi bilhassa, Birleşil< AJJterikS i~ _____ D YOR K ____ ye Müsteşarı Bay s.nune~ iti' ~ 

Kolordu kumandanlığının Konya - Neresi bozulmuş usta?. Emir henüz Ankaradan Bu hadise üzerine fiyat- A\Tupa:ra ayak basmıasın ~ 
Uzeıine biribiri ardınca kuvvetler - Çok sürer mi tamiri?. b hl•.., d•l d• } d- . b l doğrusa P~nında lıalJSD ~ 
göndermesi, Akşehir ve Ilgındaki - Bir tecrübe daha edeydin. Belki ura~a te ıg e ı me ~ Bu nası iş ? ar uşmı e aş Nazın c.te cıamo ,·e -, 
bozguncuların manevi kuvvetlerini bozuk değildir be yahu?.. Evvelkı gün Ankaradan gelen bı~ Simavın Demirci köyünden as- Tiftik ihraç birliğinin Ankaradan IUussolini ne konuşn:ıasındsll 
bir hayli hırpalamış, hele elebaşıları- Makinist cidden endişeli görün~ - ~aberde Türk vapurla.~ının ~cne~ı ker Sadeddin anası Hafizeden aşa- telefonla aldığı bir emirle dünden orta.ya. çı.litl. Jet ,il 
nı büsbütün şaşırtıp sındırınıştı. İs- yor, yalnız elleri değil çenesi de ış- limanlara sefer etrnelerı hususı bır ğıdaki mektubu aldık. Kaydı ihti- itibaren tiftik ve yine zahire komi - Şüphesiz, Amermaa ~ 
yanın vukuunda.n evvel, Konyadaki liyor: müsaadeye tabi tutulduğu. ~ildiril. • ya.tla. teliı.kki etmekle beraber mil- . tesinin kararile susamın muvakkat mının başlıen ibtilii.f ~ r 
hiyanet teşekkülünün, başlan Af - - .Makine istim tutmuyor bir mektedir. Bu müsaade hanemde hıç hbn gördüğümüz hidiseyi alaka- bir aaman ihracı menedilmiş obnası trskil edea hiikiimel ""6~,.,,, 
yonkarahisanndan Kooya Uzerine türlü. bir Türk vapuru hariç liman.Laııl se- darların nazan dikkatine nzet • tbıerine bu maddelerin fiyatlannda rasmdaki seyahatine ~ 
kuvvet sevkedilmesi ihtimalini de - işte fU borular hep gevşemiş. yahat edemiyecektir. meği faydalı buluyoruz: ehemmiyetli surette bir tenezzül baş t'\'\'el, Avnıpadaki baz~~ ~~,; 
düşünmüşlerdi. Buna. mani olmak i- - İstimin kaçtığı yeri bir bulsak, F'staeo Münakallt Vekaleti Türle "Oğlum Simavın Demirci klS _ lamıştır. böyle bir sua rivfl!"tini or~ 
çin, hat üzerinde bulunan Akşehir tist tarafı kolay amma. vapurlannın Cebelüttank~ .dışarı yünden Sadeddin, askere gitti, ta- Tiftikte beher lri1oda 10 kuruş su- tıncal. Wr vasiyet ~,..-. 
ve Ilgın kasabalanndaki elebaşılara 1 - Kabahat bende değil ki. Daba çıkmalar.mı evvelce menetm.işti.. Bu - ba -~-- bı samda 20 para noksanlık husule gel- Filhakika Jfo,;nhag .. ~,Sof" 1 k 1 rım ve c;ocugunu na ~ - . . . ~ J' .... 
gönderdikleri gizli direktifler ara - Afyonda iken bu makinenin bozuk ol- ere verilen kararla Akdenız ıroan- kt o~ klugun-dan isti- mıştır. Bu vazıyet, g~lerde arpa neşrettiği tebliği resnıı peuJb "'"" 

-'--.a. ki l da ·d · k lan purla ra ı. 6 ...... un yo eli d 'd - ·ı... · 11 · d i " -• sında, icabında şimendifer hattının duğunu söyledim. Dinliyen uun-.u anna gı emıyece o va - fade eden köyümüz muhtarı geli- muam tın a Qı ugu gırıı e cnn e ~·et ihtilafımn yerine b r • """ ., 
bozulması tavsiyesinde bulunmamayı beni. Zorla çıkardılar yola. nmız yalnız kendi kara sularunu: da.- nimi ka ırdı, . di beraber yaşr- mal bulmıanlardan bazılarını mal - sıa aa..e e.tilmesİlli ls~r ~ 
da hatırdan çıkarmamışlardı. . &:syliiyor, söylüyor ve nihayet son bilinde seyredebileceklerdir. 

1 
ç şun ı larmı noksan fiyata satnrn.k ve ban ili ııarwuda Awupa.. ii~ seff'' 

Fakat ... kolordu Jrumandanlığmm htııonibıü veriyordu: Son zamanlarda müttefiklerin Türk yor ar. . ihracatçılan da mal tophunağa aev - devfetinl bUttin ınrnefJerUe ..,ı fi 
sevkiyatı lüzumu derecesinde ve hat- - Bu makine daha bir adım bile ticaret filosundan mühim bir kısmı- Oğlum mahkemeye müracaat ketmektedir. ber eden harbin de 8uJbell ":'..ıııl 
ta alakadar istasyon memurlarından ileri gidemez! nı kiralamış olmaları sebe~ile da?il- ettiyse de henüz hiç bir netice a- Alakadarlar bu gibi lmrarJarın fi- ra5ıedilmesl emelinl ve ~ 
bile gizli tutulması. · sebebiledir ki, Makinistin üzerine eği~ Yilcud- deki nakliye işleri ~leşmiş oldugun 

1 
lınamadı. yat temevviM;lel'ine ve <l0layısile mfts de göstenaişür. . ~ __ ....1.. ~ 

Akşehir ve Ilgındaki bozguncular, te- lar kalktı. Neşeler kaçtı, ~inler ka- dan a.lakadar ~akaml~nn son ~aran j Asker ailelerini himaye etmesi tahsil ve küçük tüccan.o zarannı mu- Fakat böyle bir ~ ~ 
dib kuvvetlerinin ne teşkili \l'e ne de nşb, bakışlar tuhaflaştı, sorgular bu saıkle vermış oldugu zannedilmek lazım gelen bir muhtarın, bilakis, cib olmıyacak şekilde btr müddet ev- İskandinav memleketlerinlJI. :;it! 
yola çıkanJdığı haberini alamamış ve sıklaştı: tedir. kadın kaçırmam doğru mudur? vel vazıh bir ~elı:ilde ilArıı11ın daha llni korumak ve gerekse, ~ 
hattı bozmak teşebbüsüne ahlmamış.. - Bu işin çaresi T Maamafih dün mıntaka liman re- YENl SABAH - Şikayeti ay- fa:ydalı olacağı mutale:ı.smdadırlar. mahi}ette bir 111ıtt ımkinlJll ~ 
!ardı. Bununla beraber tedıö kuvvet- - Borulan aıkıştıramak kabil de- isliğinde yaptığımız tahkikatta An • nen koyduk. Şikayetçi Hafizenin Bu kararların neticesi olarak dün lamak noktasmdan netieeslS 
]erinin Afyonb.ra.bisanndan hare • ğil mi imif acaba?. karadan henüz resmen böyle bir teb - derdini nakletmekle beraber şika- yeni ihraç faaliyeti olmamıştır .. Maa- ğ;ı malıkfım bir keyfiyettfr. .J 
ketlerinden evevı. kumandanlık, is - - Telgrafla Akşehirden bir lolro- ligat yapı~madığı anlaşılmıştır. yetçinin oğlunun mahkemeye mafih gümrükler, ti{'arct odası ile Halbuki. her ne ka,dar ·~~ 
tasyon telgra.f]arma el koymak. n - motif istesek nasıl olur?. _.....,..,_.,...._., müracaat ettiği ve bir şey çıkma- mıntaka ticaret müdürlüğüne ibraeı matbm.ttam ve ıeami ~, 
gm ve Akşehir iatasyonlannda bulu- - Yoktur orada. Afyona telgraf BRUDIYıDı: dığı ve binaenaleyh görünüşe na- memnuiyeti hakkında bir tebliğ vaki 8.-ıy Summer Welles'ln ,_,-~ 
nan yol çavuşlannı .. Direzine,, lerle çektirelim. zaran işde bir suç mahiyeti olma- olmamış bulunduğundan bu daireler \'azifc ile gelmedi~ini beY~ 
yolboyuna çıkarmak ve her sevk~- - llakinenin dilinden başka an- Hidiv köşkü gazino dığı akla gelmektedir. Buna rağ - ihracat için lizıın gelen vesaiki ver- Mile ~ Avnpa bll ~ • 
len katara icabında yolu tamir için hyuı yok mu acaba?- olacak men her ihtimale karşı şikiyeb meğe devam edeceklerini bildirmek- ~· Wr d •;yet ~ 
malzeme, amele ve mühendisler kat,. - ~uklar!_ BolUkluk salan Boğaziçindeki Hidiv köşkünden e- yazarak gözönüne koyuyonız. tedirler. Birliklerin bu gibi kararla- dlr. ~· 
mak vesaire gibi birçok ihtiyati ted- makinistin zihninde olm•sın? dilebilecek istifade şekli İstanbul Be- - nm fiyatlan sarsmıyacak ve iktısadl 1• Amerib.a )briciY8 ~ J 
birler de almışt. - Bravo arkadq. iyi söyledin.. Jediyesi tarafından düşünülmektedir. JIAHKEMJ!URDJ! : bünyeye zararlı olm1ya,.ak §ekilde ~ R +ki t;ıMkilr ~ 

Bu sebeble Akşehirliler, Konyaya Biz de onu yoklıyalım. Köşkten otel yahud başka bir şekil- • vermeleri lüzumundan ısn.rla bah • birlikte Ballıııdea 11ıa91 ıidi 
giden tedib kuvvetini ancak istas - Yapılan kliıa bir tecrübe malrinj&. de istifade edilebilmesi için burasının Kabl çocuk 6 sene sedilmektedir. de lıı,ııaa AP ığe ,., ... ~, 
yonda görmüşler ve b&tti, bir kısım tin foyasını da, boyasını da meydana tamir edilmesi ve iyi bir şekilde dö - hapse mahkum oldu ••• B• 5'1111 tır:Un.I. ._ ~ -
halk bu kuvveti uğurlamak için. ge- çıkarmıştı. Bu düzme va~ kor- şenmesi l3zımdır Köşkün c;ok güzel . .. da b" Susamın İhraet Menedildi •:ıteM:lıMlea te:reşşüll edeD 

l • . . da, . • kunmtusun . Bir muddet evvel, Çarşıkapı ır T k Mah 11 . or· . dete k ...z.-u.e 
eke o masılna.şlragmerdien,Faistasyonak ij bile lkusundan ya d81DS1il . . _._ . - ve mutena olan mefnışab bir kaç se- kahvede bir cinayet işlenmiş. 17 yaş- küloptmra. 1 suZa~ Kısın ·ı . şe . ~ Aı.anyaam ~· 
oşup ge mı . at m freze den olacak Dgm an en gıtmoı::a ıs.- ne evvel yok pahasına satılmıştı. Dün . . evvel e ış o an mre onu esı, su - elde ette fütuhatı b_yile 

kumandanı ayni tedbirleri Akşehir- temiyordu. Tatlı diller döküyor, sure- Belediye İmar Müdürlüğü mühendis-
1 
lan~da Ali Sı~a, bır. akşamdı_ sam mahsuliimüzü de mürakabesi al- mahal brralmnya.a ve bba~ 

d d ıd k. b K ti h ktan - .. .. ki . b.. 1 aynı kahvede ıskambll oyna gı ve tı 1 ld - d ..... ı. . izdeki .. e e a ırmış, sev ıya n onyayal a gorunuyor, ma neyı us - lerinden bir grup köşke giderek e.sas- _ . k d H . na a mtş o ugun an .,.....nm Alman menfaatlerini gi90 .. ·'""' 
kad b··t·· i tasy ı--ıı-- _... b··ı.. ·· -w· ded·-· d b. nralannda kavga çıkan ar a aşı a ib t t · 1 · · ı · de bul -•· pı ... tD"-ar u un s on cu~ -.. - u un çuru yor ve ıgm en ır lı bir şekilde tamiri için tetkikler yap - . . h lif - raca acır ennın e ın unan tarak zavahiri kurtann-
1 k f" tin' ·ı • ı. ..... türlü d.. ·· rd H tti ak san Huseyını, bıçakla mu te yer tokl t bit tın - ba.§1 br 

h~~asl ın ey ıye ı daksag. amılştıda. ~b. . . b. onfımuyot ...wt1:ıu ard, aıvışm nuştır. Belediye burasını tamir ve tef lerinden ayrılarak öldürmüştü. svek:.~nt es e 'hege t r· ~ışt . - dayumaktadır. 
ır ı e gın arasın ı yo ıcr ıçm ır rsa 6 .,_ yo u. riş edebildiö-i takdirde işletilmek ü _ . . cı- B"- öle susamın ı raca ıyauu• es- Yafhakika, küçük bir roto 

bir anzaya uğratılmak8lZUl eeli.met- O mrada. eli filintalı bir zabit~ :zere, Taksi~ gazinosu ic;in teşekkül . A~ı S~rmanın muhakem~ unbi~- bit etmek üzere harice yapılacak sa- 'Viicwlü, Bobemya ~ )lot9 · 
le katedilmiş, tedib kuvvetlerini ta - komotife aUamıştı. Hırslı Nkışını eden 110 bin liralık şirkete verilme- r~n~ ~ Ceza ınahke~r S e tışlan menettiğin~n piyasada kut- dtoDGmi; Hlr ~leriıl .,.oıt! • .-.1.--
şıyan esrarlı katar sessizce Ilgın is- makinistin ruhuna saplamıştı. Sila- sini düşünmekted ir. 1 rılmıi,iJr... M~eme, ı 1r:~ liyetli mikta rda susam birikmiştir. taksimi ve koloailcr rrı 
tasyonuna girmişti. Burada da kata- hına davranmış ve kükremiş bir as- O Hasan Huseymı ka~rken .~ .. ~~ Zahire Komitesi tüccara Anadoludan halli ~ ııihay8 silihlarl P"~ 
rın etrafına bir hayli meraklılar top lan gibi şahlanarak haykırmıştı: skUdar ve Kabataş dan koşup yaraladıgını ve 01~~du • gelen malları da tesbit etmektedir. dW şartlar. bu teklifler rae~ · 
lanmış. epeyce Yl\renlikler yapılmıştı. - Bu tren, şimdi yola çıkmazsa İstanbul :~:a~·=s~·~~~üdar iskele gta'ühnn~k s:ımbei~cudgörd0~~~:.n k:::= Alakadarlardan öğrendiğimize gö- dır. MI 
Bu sırada bildiğimiz tedbirler bu is· makinist efendi, inan bana ki, he - d . J ta . . . . .. ......"t:ı. 

8 
. . re Vekalet bu mataımızm ihraç fiya- Şiiph~ mütt:efikle.rİll ti'.,!'-

tasyonda da alınmış, hattın muaye- men ahret yoluna çıkanrım seni! ... m~· ~= t:v~~ v: n~ ı~ın~u- varmış, . Gez~ Kanunun~ '" ~cı tını 20 - 22 kw·uş arasında tesbit e- kadar ilim t>ttilderi Mtealted -
nesi için ileri istasyonlara doğru yi- Haydi, ya elini hareket manivelasına ~a ; ı li ti! e me . u:revali mın ~ maddesıne g~re on ~ekız s:e agır decektir. Bu suretle memJckete kilJ- reket tanlan değişmf!diil ı;
ne direı.inler salınmıştı. Fakat, ha - uzat, ya da, gözlerini yum önüme ~ aa !~ .g~ıruş r. .. ve ~nps~- · mahkum etmış.. anc • ~u~u ' liyetli miktarda sağlam döviz getiren m fiili bir tesiri yoktur· -~ 
reket zamanı geldiği ve hattl biraı yat.. diye ReJS~ Lirtfi Kırdar dun ~ mm- ışlcdıgt zaman on sekız yaşını bıtir- bu maddeden daha myade istifade F-.. at ......... ~ A ·· . _..n-ıt ""'-

. . -· • takaya ..ftAarek ya"""1 
.. ca.k tanZIJD ve 1 d" - . d b ı u·· rte ikisi in- - ~-~ mes--da gecıktıgı halde katar yola çıka - M k" · t titr · l k rd tı . . 6.~ . ı1aaa. • . me ıgın en u cezan n .. temin edilmiş olacakbr. 

a ınıs emış, e ıpı amış · ıslah ı~ım yerinde tetkik etmiştir Os di ·1 k ti "tib ·ı Ali Sırma 6 Mnmaun zDmlnl (ekip, _ı...I 
mıyor, tevakkuf, uzadıkça uzayordu. Kol oynamış_ makine homurdanmıştı. .. ~ · rı ere_ ne ce 1 arı e . Diğer taraftan Vctilet ihracat Amerikaa efünmManly~ 
Konyaya bir an evvel vasıl olmak, a- Tekerlekler gıcırdamış, tren sarsıl - küdar ıs~ele mey~ı bu sene muhak sene agır. hapse v_e maktul ~resesı- maddelerimizin daha yüksek fiyat - t.anfma celheylemeyi is&IYOr. ı 
zab ve ızbrab içinde kıvranan kar - mıştı. Katar, Konyaya doğru koş - =~::~= ~ a:·~n:::r t!s- ™: 1000. h~a ~azmınat vermege mah- larla satılabilmesi için dünya piya - BaJ Wf'lles. ıtaı,Y.ın .. ~ 
deşlerini, ailelerini bir sa.at evevJ kur mag-a, koamagay değil . ..:t... ba.yagı· .___ . lun eyd . - kum edılmı~tır. sası Uzermden muamele onrülen Lon- __ _, "' 
ta k . . t rği ö t 'ti ..... -. zım o urken Belediye. bunun tam y k ' fi i . . 0

- c1Dnııemiş e....-w. v~ ~ r .; 
rma ıçın can ez ı g s eren za- nadlannuş gibi uçmağa başlamıştı. iskele meydanmm da tevsii Ye tan- a a anan mor ne dra. Amerika ve Manılyadan başka Min haiyu meafaatht.rilll .,..., 

bitler aı:tık beklemekten usanmış -J Tedib müfrezesi artık Sarayönü z1mi için Belem imar Müdürlüğü · Kurtuluşta, Ahmed Hulusi oğlu 1 daha karlı ~ahreçler aramaktadır. ıntnil •ı.ı.t- hlldil'M ~J 
lardı. Yürekler sıkılmış, başlar pen- istasyonunda idi. Vaziyet aydınlan • . ye Şerefin morfin kullandığı ve sattığı '"' -~ leri, Almaalarm &..:...de ~ 

leni k ütecess · bakı karşasına ısabet eden Kabataş araba Y b" k . . -s;- .-:, 
ecre en sar ~ş, m _ 18 ş mı§, isi kuvvetleri hakkında ilk ha- tarafından h&ZU'lanan 'Proje mevkii zabıtaca haber alınmış. tertibat alan aman ır yan asıcı lan miöhiş ..taldanlan _.,.,. 
lar hep lo~omotife dognı uzanmıştı herler alınmışb. talbika yaz.olunmuştur. Şirketi Hay-' memurlar, Şerefi, morfin satarken Bir iki kişiyi dolandırmaktan suçlu aaı.. ıcıa Dnlri ~~ , 
ve sual~ ba.şlaınışb; Kudun.ıkların ön~ o mrada riye buradaki araba iskelesini yeni yakalamışlardır. Üzeri aranınca ~· olarak Asliye Sekizinci Ceza mahke- tli we a.rad lldl9ahlan, ~ 1 

- ~ ne ı~ın kaI~mıyor?.. Meydan istasyonunda bulunuyor, Il- ve modem bir şekilde yapmağa ka- ~llan~lmış ~·e ~ullanılmamış morfın mcsinde muhakeme ve ilti ay beş gün FraDM•n Blıleşlk A~ 111' 
- Neyı b~klıyoruz · · . gına doğru sarkmak ve saldırmak U- rar venniştir. tüblcnlc enJektor bulunmuştur. Şe- hapse mahk\tm edilen ve muhtelif gÖllö1tiinıde tuttu~ ytilalfJ' ~ .1 
- İlerde bır bozukluk mu varmış? zere plan kuruyorlardı. Ilgındaki boz V ı· B l a· R . . O k··u ref, bıı morfinleri sabıkah eroin ve A vrul'\Q memleketlerile bmir vesair lraki '" imani kaldeleriO '•; 
B kJ - ld d -u . a ı ve e e ıye eısı s u ar ı . . . . . r- ---~--~ JJ1 

o_zu ııgun yo a eg ~akı?~e guncular da, trenin hareketinden son mıntakasında yaptığı teftişler esna. mo~ın s~~ır.ısı. Selanı~h tsmaılden vilayetlerimizde sabıkası olan Trab- münaset.at.daa ~ ;-
old~gu anlaşılı~u~: ~ilfrezen_ın büt~ ra kaynaşmağa, tedib kuvvetini iki sında Zeyneb Kamil hastahanesinin aldıgmı soylemış, tsmaıl de yak~la~- luslu Mehmed Ali hakkında Bursada tiyf)m ıca-atleri ant rb 
zabıt~erl, gayrım~slım .~~dugunu soy ateş arasına almak için hareket ha - ihtiyaçlarile de meşgul olmuştur. , ~tş ve kendi sat~~ itir~ etmiŞtir. da bir yankesicilik davası açılmış ve pşuv.a.ktır. • J 
l~m~ge ltizu mgormediğimlz maki- zırlığına başlamışlardı. Tren yolunu Hastahanenin ihtiyaçtan süratle te· '\)akalanan morfın tublcrıle beraber, Bursadan arandığı anlaşılnu§tır. Bu kadar hiribirhıe -1 _,-~, 
nıstı~ ba~ı~a topl~nmışlardı. Biribirl bozınadıklarından dolayı hayıflanı - lafi olunacaktır. Bu arada Acıba - İsmail ve Şeref, Asliye Beşinci Ceza ı Mahkt'.imiyetim tamamlamak üzere ler al'aSla~ ilıt:iyar A~ ~ 
Uzenne bınJrip yıgılan tasalı başlann yor, hırslanıyorlardı. demle Kısıklı arasındaki yolun yeni_ mahkemesine vedlmişlerdir. olan Mehmed Ali diin Sultanahıned ıe. Bay Welles'ln b&DI m•-~ 
merak ve tecessUsle pınldıyan gözle- 1 . . . . . . d H B" · · s Ih Ce -'-k · __ ... 1. .. -.---ı. L-a.. ~ . b' tngili· htan il Alınan haberler, yola devam ıçın den güzel bır E?ose halınde mşası ka- Metresini öl üren ızır ırınct u za mau emesıne ve - -•er --~ uuaı 
n, ır z ana e somun B1· bazı tedbirler alınması Jttzumunu his rarl.qbnlmıştır. iyireşiyor rilmiş, mahkeme, mevkufen Buraaya llakkakiır. ~f 
kıştıran makinistin tereddüdle çiz - . . ed'b ku . kuman . . . . ~-~-=ı--...:- .___ ·en;.. n. ~wl ~~~ 
gilen yüzünd hl d d işli &ettirmişti. T ı vvetleri - Vah ve Belediye Rcısı doktor LO.t- Tavşanta.,ı:mtda eski metresi Feri • guuu~aıuı~>3oıue ILAfilr vermı5'owo. . ~ıı. 

yen :ğh elleri~de. çHe~~~rlar~ ~·. at!ı olan milli milfre~eJ~ ~- fi Kırdar İsta?~ulun en ~.1 mınta- ha; bıçakla parçalıynrak öldüren ve filfiJflrrfUfffffJffllllllllfllllllllllllllllllllllllllllUllffmrlfHRnlfllllmHfttflfttttUllllftH 
den ındı~fş ve ~~lece hır ~yü§ kal~nn?an bırı olan Şcmsıpaşanın dostu Atiyi de muhtelif yerlerinden • T ı 

! tarzı ~~~b etmışti. Makinelı tüfek vazıyetil.e de a~~.kadar olmuştur. BuA • yarnbynn kahveci IIızırın yaralan i- Ş E H ı R H AYA 
'\ lerle bırıcık topu, her yana ateş ede- ramnm mıan ı~n Prostun bura pla- ilcşmektedir. Hızır dün tabibi adli- .4' 

bil~ek. şek~de aç~k yilk vagonla:ın~ nını süra~ ikmali ~~rarlaştınlmış - ;e muayene ettin1miş ve kat't rapfr -1111"" ah enı a 
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Ttlrlııtye ....... 
IENELIK \400 Kwrut l700 K--. 
8 AYLIK 7IO • 14e0 • 
1 AYLIK 400 • 800 • 
1 AYLIK 190 • IOO • 

2' ŞUBAT 1'.CO Perpmabe 

1359 lılu&arrem20 l3.S.5 lı( .Şubat U 

&llfl: 60 AF! 2 .Kasıl?J : 114 -Eu•f Sut V HQ" Satıl -
ıı unee .. ,. k l n411 1 .... ocı. i kin• 

1 -2 3~ 7 27 9 3S 6 36 :l 27 ıs 34 -. .... •tel ...... lep.. y .... nılek 

i7ö:" 1 J.l iö19 I~ i92i 4 57 

1 

yerleştirtmıştL Bıraz eonra da, ilerı · tır. Şemsıpasa camiının civanndaki ru verılmiştir. Alinin de sıhhi ahvali lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIHHHHlttllttllJMlllMHtlHll ıtm"'·:·.ı9"' 
hareket emrini vermifti. harab ve pis dükkanlar vcsair inşa- dilzelmcktedir. Yalnız, bir kolunun DAVET _ Bwthıömi Balke1ıia • TEHtR EDh.EN KONFEJU"' •. 

Milli mUfrezelerden biri bat boyun at ka1dınlacaktır. fstılrbal için Şem- sakat kalacağı anlaşılmaktadır. Hı - an: Ştlbelniztit ~ koMüe 88 • Ilminönü Htılkeuinden : . ,,, 
ca ilerliyor, piyade taburu ile top ve sipa."jadan Üsküdara doğru geniş ve zınn muhakemesine ikinci Ağır CAı- ~ fl§Gğıdolri taril&lerde ...,... Evimizin Cağa'loğlu.niJl1.kt 
makineli tilfekleri taşıyan katar da bulvarlı bir cadde açılması ve bura-, za mahkemesinde bu günlerde bq- 1aoılğuıdall omJonmaaa tıo.itele- nda J 
bu müfrezeyi takib ediyordu. Diğer larda yapılacak bahçeli evlerin in - lanacaktır. riMle _...__ Mi• ve aaamlile Bt1iMi- '"'

1 
_ .. 

291211940 
per~ 'J 

iki altı milli müfreze de ild yandan şası için büyük eermayell bir şirket ~-·· :1• lfl"'.. 
ilerliyor, kafilenin emniyetini temin kurulması düşünülmektedir. Kumaş hırsızı kadanlar n. OGğclloğlvtldtlki ınerlcezinde 8'111t (11.30) da Vttiıuer""'3 t'. 
eyliyordu. Böylece yürüyüşe geçen Parti Kız Tatebe Yurdunun Bir kaç gün evvel Karamürsel Men Jwmr ~lan riCG ohun&T. .FaHJteri Doçentleri*'- ıJll'/_:,J 
tedib kuvvetlerinin öncülüğünü de kadrosu sucat Fabrikası satış mağazasından 00, tar'A w edebiyat pbe.si 7 t1UZ Abadan tmwf-dan ~; 
bir direzine içinde birkaç ıililılı er- lstanbulda Halk Partisi tarafından dört metre 70 santim kumaş çalarak n14rt 19.JO, Ballc der~ha.eleri w llÔ1& ohma" 'Jc(Jflt/erana mazr;ı· 
le, ihtiyat zabitlerinden mühendis açılan Talebe Yurduna şimdilik 98 dükkandan çıkıp Marpuç~larda gi- kursıan pbe3i 8 t.arl 19,JO. llil.- lcyaMle ıeAw edilm;..,«1'. 

6
of6" 

Necib bey yapıyordu. Bu kahraman kız talebe alınmıştır. Yurdun kadro- derken yakalanan ve kumaş ellerinde ıze 116 36Tgiler §'Mbesi 8 mart 1940, ı _ Ttırkiye &ıoot nıe~~ 
zabit, dlrezinesine gerisinden gelen su 100 kişiliktir. Bu itibarla daha an- bulunan sabıkalı <;arşı hırsızlanndan ı Ar şubesi 11 mart 1940, Spor fi'- mczunkırı cemiyetinin se11 ~ gl 
atlı mUfrezenin yürüyüşüne uygun cak iki talebe alınabilecektir. Diğer- Hatice ile Ayşe Hikmet ve Saime dün 1 11JIJ.f• 

11
:; 

bir sürat veriyor, dalına hattı, yanla- taraftan Parti, ' Yurdun gördüğü rağ adliyeye verilmişlerdir. Sultanahmed besi 12 mart 1940. Kutüphane t16 Tanslannoon ~, 1 1''~ 
rı ve ileriyi gözlüyordu. Rastladığı beti nazarı itibara alarak gelecek se Birinci Sulh Ceza mahkemesinde sor neşriyat §Ubesi 12 mart 1940, G~ cuma gü.nü. 30/J.J. ( 18) ele Ul(IO" i" 
köprüleri birer birer muayene edi • ne kadrosunu 200 kişiye iblağ etme- gtılan yapıldıktan sonra Hatice ile terit §MlH:.s'i 13 mart 1940, 8o8yal Bay HaWsi De er "'"'!'/. . '1)8 

yor, yürUyüşU anzasızca devam et- yi kararlaştırmıştır. Bunun için la. Ayşe Hikmetin tevkifine karar \'e- yardm şu.besi 14 mart 1940. ri.lecektir. Jleıızu. (Şehırcılik " 
tiriyordu. Jzım. gelen tshsi.sal Ankaradan temin rilmiş, muhakeme başka bir güne ba- ToplanhJar AaOt 17.30 da yapa- dem Nw:aiJ dU'. Koa/ef"-'tıl 

1 ~vamı var) olunaca~ .. akılmıı;ıı•- lQ,cakt,_,... davetiye yoktur. 
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Çörçil'in nutku 

[~-:~!.~-:s.~-~~~-~ "Afrodit,, Meselesi 1 f~ 
MerhumAhmetTevhıdın h kk d k• d 1 ~ 

!!n:!,:ı!m!.iliml, 8 in 8 1 ava ar Bir memleketi 
B 'l.'Uı'k tarih~· Ahmed re.... •• k ı 
1ı1dln yettmane ve1atım, kalbıer1 - Dün Cumhuriyet gazetesi aleyhine yu se ten veya 

[&§ ta.ratJ 1 incide] lecin zatertnde oynadığı bt1 roltt mb 8IZlıyarak, okuyuoulanımza · b t 
\ eaşUacak bir eey değildir. vermedikçe Şlthsen m1lsterih olamı- lıabetsmr .:::n:~ bevnetnıilel lir açılan davaya bakıldı a ıran unsur 

'Y harbden sonra bugünktl ya.cağım.,, - J- Blr memleketin hakiki mina.. 

19 lledirf 63.000 ton harb gemisi B. Church1ll'm bu nutku alkıalarla httrmet hAlosl örmeğe ve ta.rihbı 7 şubat 940 tarfhll Cumhuriyet ga- ı mevzuu, ehli vukufun intihabı V& şa- da yükseli~iııi temin etlen 
14 harbinin altı ayı zarfındaki karşılamnıatır. çok ehemmlyetJl ve çetin bir şu .. zetesinde "Hadiseler arasında., sU- hısla.rıdır. Dedikten sonra, yazı ho ~y, o memleketin iı.lare mekaniz -

takriben yarısı nisbe - İngiliz Tayya.releriDin tsttkpfı besini t.eşkil ~fon meskfild\t hah .. tununda çıkan "İmtihan,, ba.şlıkh ve yeti u.mumiyesinden çıkarılan mana· masmın cidden uamnslu, 'ataııper-
, taYfatımı.z vardır. Ticaret ge- Londra., 28 (A.A.) - Hava neza.. sindeki derin vukuf ve lhUsasmı "'Peyami Safa,, tmza.ıı yazı "Afrodit,, nın, iJdncl defa tetkikine karar ve - ver, \l'a.zifrsindeld yiil<sek ideale 
~ 1.a.Yia.tımızla kazanacağunıııl reti blldirlyort blltlin dünya ta.rihçilerine tasdik davasına aid karar ve muameleler U- rllmesinin evvelki raporu verenlerin cidden ina.na.n fordlenlen müreld{eb 
ese edersek, İngilis bandırası lngWs hava. kuvvetleri dUn gece ettinneğe muvaffak olan bu TU.rk e:erinde mütalea beyanı mahiyetinde Umt otoritelerine tecavilz mahiyetin- olmasına bağlıdır. Memur, bir mem-

b~ ~ nıilyon tonluk umum! ye-- t1kşaft& bulunm~. Tayyareler Mimini bbı Bakırköyiindeld köı - görülerek müddeiumUmillk tarafın- de olup, bu yazıda, bu rapora ihti - leketl yükselt.en veyahnd batırıtn 
-~den safi olarak 200.000 nim.al Alınanyası Uzerinde uzun is - ktlnde bu fani ve na.nköl' dttııyaya dan Peyami Safa ve Cumhuriyet gıv ca.ç IAzımken tekrar işin ta.llm ve unsurun ta kendisidir. Bir meml~ · 

Ilı zayiat vermiş olduğumuzu reler Bertin ve Hanovre ile Kiel ve veda ebniş sanayorduk. zetesinin neşriyat mUdilrU Hikmet terbiye heyetine havalesinin 10.ZUm- ketin ~kmesl, inkırazı, yalmd yük-

'
bU~ma.n tarafına aid ola • Cuxhaven fuıleri üzerinde u~uşla.r - Senelerce emek sarflle yerden Münif aleyhine matbuat kanununun suzlugunw un ileri sürilldüğilnU, gaye selınesi, büyümesi sadece o menılo-

.w>ğe kadar hak eu.;;;.ı umumi all-lt <lığımız ticaret gemileri - dır. .ı:.v .. ~ !r( inci maddesi delaletile 35 inci ne olursa olsun, tezahür eden hareke- kotin memur ı.Umresinin liyaliat ve 
~kendi za.yiatımızdan fazla.- Pari8, 28 (A.A.) - Son 48 saat kanın merhmndan· esirgenmiş ol- tnaddo.slnin H. fıkrası hükmünce da- tin mahkeme kararını tenkid mahi - seciyesine bağhdır. 
~ olddetl1 ..... _ masına 90k üzülmüş obnakla. bera- w • • • d ı..~ zarfında bilhassa. ~ surel.\.O ce- \T8. açılmıştı. Bu davaya dUn asliye yetinde oldugunu, yazının ıçerısın e Rüşvetin, hatır ve göniHiin, ynhud 

ar, sene sonunda, 4-IS denlıt- reyan eden hava. harekA.tı esnasında ber ilmmenin bu al3kasızlığıııı ha- altıncı ceza mahkemesinde başlan · kar ar hakkında mütalea serdedilme- türlU miilahazalnnn rol oyn:ıihğı 
~ 1~b bulunacaklardır. Bu - Fratisada lkiAlman tayyaresi dfuJü · kiki allmlerin 90k sevdikleri mah- m~tır. Mahkemede, Peyami Safa ve diği zikrolunmasına rağmen suç un- bir memleketin yükselmesine, biiyii-

"le nıUrettebatın talim görme ri.llmtlştür. viyet ve inzhıa. köşesine merhum Hikmet MUnifle vekilleri İrfan Emin surlarının tekemmUl etmiş bulundu - mesinc iml<lln yoktur. Hmludn bek-
~llhtaç idiler. n11u11111111mu11u11n11muu .............. " • .., Ahmed Tevhidin lüzumundan faz- ve Suad Ziya bulunmuşlardır. ğunu söylemiş ve bu müdafaanın red liyen askeı ne kadar lcaJırmnan, oe 

at için ellerinde 20 kadar Başvekı·ı·ın teşekkürü la. düşkün olmasına atfe1miştlk. Dava evrakı okunduktan sonra: dile suçlularn matbuat kanununun kadar vatanperver, ne kadar kaJ)l· 
be ir kalıyordu. Fakat bunla. Zira, billyorduli ki, bu kıymetli ta- Peyami Safa, kendisine sorulan sual- 35 inci maddesine göre cezalandırıl - liyetli olursa. olsun, eğer mf'rnlcl.c· 
t"~e istirahat vermek lcab et- Ankara, 28 (A.A.) - Başvekil Dr. rihçl bütün hay3tı imfüladınca 8,- lere şu cevabı vermiştir : malaıını, mi.ieccel mahkfuniyetleri se- tin mckanfanıasını Jdare 0000 me· 
.~re, harekat halinde tahtel - Refik Saydam, Halkevlerinin seki • laylşt.cn, gösterişten kaçınmı§, kıy - 41 yaşımdayım. Harbiyede, Ders bebile de 89 uncu maddenin na7.a.n nmr ziimresl onn silah ve ceblıa.ııe-
"l.ledl k f ı d ··ıdir y metli eserlerini hakiki ilim adam- · t · t " 
h 

pe aza egı · np· zincl yıldönUmil ile yeniden açılan hane sokağında 20 nwnaralı apart - dikkate alınmasım ıs emış ır. 
e"'nb ·· b' d • d ta larına mahsus '\'aka.rh bir tevazü p i s f h ~ "<l, e. gore,. ır eLa a - Halk.evleri ve Halk odaları dolayısl· manda otururum. Evliyim. Bir ço • Bundan sonra, eyam a a, ma -

Gl tahtelbahir sayısı 12 don le bu teşekküller mUmessillerinden içinde vücuda getirmiştir. cuğum var. Müeccel bir mahkUıniye- keme karan ve ehli vukuf ııahısla • 
~a:az. aldıkları telgraflara teşekkür1erinin Merhumun oonazesinde · üç beş tim vardır. Cumhuriyet gazete.si mu· nnın yazıda mevzuu bahsedilmedi • 

slı maynler hakkında söy- ibl!ğına. Anadolu ajansını memur et- kadirşinastan başka kimsenin bu- harrirlerindenim. ğini, dışandaki münakaşalar ve Av-
la-Yeni bir şey yoktur. İtiraf mişlerdtr. lunınanuş olması da bizi aynca. Hikmet Münif de: nıpadaki muhtemel akisler üzerinde 
""lltndır ki, mekanizma bakı - ..._....__ müteessir etmijti. _ 46 yaşımdayım. Emirganda ts- mütalca yürütü!di.iğUnU ve bu iddia-

". hu mayinler hakikaten tak- • h b • ·Meğer Ahmed Tevhidia ölümü kele caddesinde ı numarada. otunı- nın varld olannyacağım söylemiş, 
~dır. Fakat tefahur sayıl • Hususi haro a erıen zan ve tahminimizden da.ha yeti· rum. Cümhuriyet gazetesinin neşri- avukat İrfan Emin mUdafaasını yap-

~~ll.Zilerin fende blzi asla geç. GARB CEB~lNDE mane olmuş ve merhum son nefe- yat mUdürllyilm. Mileccel bir mah- mıştır. İrfan Emin: 
adıkJarını da söylemek is - [Ha§ tarafı 1 incide] sini Bakırköyündeld köşkünde de- kfuniyetim vardır, demiştir. _Matbuat kanununun 35 inci mad 

• ~ 1 . umi ı-ı- k ğil Düşkiinlere"\iooe vermiş. Bundan sonra, bu yazı hakkında. ne desinin H fıkrasının adli tefsir yo · 
Yi b ld k Şimd" d b • Zabit, se enn um yeue pe sa- M h Ahın"'.ı Tevhid gı·bi bey d"l k · tı lttb u u . ı e u çare ttğlnl llA tm• tir Dü er um °" diyeceği sorulan Peyami Safa, şun • lile manası tayin e ı me vazıyc 
ilttnde terakkiler göstermek- kin ~::?~ u~tt'~~ ed bıil~ :~ şmaın nelmilel bir şöhrete sahih bir Türk lan 90··ylemiştir: hD.dis olmuştur. Mahkemenin böyle 

r·~ de,,· toprwu.a.nnın wt ın e o ~yyare e- . ilti 
.'1'b ,,ız. _,1 n...,.tı• ı:.- •• 1-- t lllmbıin DUşkilnlerevme caya. _Asliye yedinci ceza mahkemesi, bir iki satır yazı ile tesir altında ka-

tııo Alman f'l b" rln ka. ~ gı yega.ue muıı..u.veme b 1. 1 ·e kfw.aACız' lerln . d" ~ ... ' muz, ı osunu, ı- . . . ~-1"be .. ~ .... - . k mec ur ha ması ' .. .....,.,. Afrodit kitabının Milli Talim ve Ter- lacağını bir an bile düşünemeyız, ı-
,_:<l'\J.za kalktı;':- takdı'rde tahn"b kendilennı UWl.I. ue•~ proJe_ • - dıkl "'"'fl{0 t yu"·asın..ıı- ı b k ı... ~1 

1 tur K d d ;;_,.. ~ sıgm arı 0 'T" .. ua biye heyetince tetkik edilmesine ka- ye söze başlıyarak mat uat anunu-
'\Udrettedir Tekmil Alman t.ör:ler 0 muş · ay e ee.,. yegane metruk w~ mlihmel hayata gözleri- rar verince halk arasında ve matbu- nun bu madde ve fıkrasında mahke -

' bı. t"kdirde
0

Von Speenin Akı - hAdise Heligoland ch'annda vukua ni k ili · fa a~lemlmlz 1 !~ tını 
" u - aı>aması m ve ,,. n atta münakaşa ve dedikodular ba..~la- menin. karar ve muamc a n mev-

1.llkıya kt Halb k' ·ı- gelm.btiT. Burada Ahnan ba.taryalan i · idd ı..--1- bir şe''dlr ı ğun h lbuki d k llıı ı::;r ca ır. u ı, şu c .dd tU çın c en •UWAJı · ·' • dı. Edebi eserlerin çocuklara okutu- zuu bahsoldu u, a yazı a a-
lıt-... "Y k · b"lt·· h b tay~·arelerden blrlne karşı şı e K- ..ııı in bl kt ....,•cumuzun • balı dil edi- · 

• ""1.1. .... ınız ı, t un ar ge - · u.u rş as r 0 ı., ~ · lup okutulmaması, üniversitenin sa- rar ve muamelattan se m gı-

sini fena cinsten gönderir, onun yi
yeceğinden, içeceğinden ç-alaTSa, 
ge~-eceği yolun fena malzeme ile 
~·apllmasma göz yumarsa. o ordu 
muvaffak olmamağa mahkfımdıır. 

İşte. ınüteaddid fırkalı memle · 
ketlerin gtiç kaJkınabilınel<'lrine , ,, 
tek fırkah rejimlerin meşhud nın · 
vaffaklyetJne sebeb olan :lmil d• 
hudur. 

Çiinkü çol( fırkalı bir memleket 
te bir fırka me,·kil ikbd:ıra gcllnet 
hu mevkide tutunabilmek Jçin an 
cak kendi adamlarına ithnad ede • 
hilecPğinden, yilksek mevkilere ~e
c;ireceğt memurlu.r.ın namuslu 'e li
yakatll olmasından ziyade kendi 
fırkasına mensub olmasına clikltat 
eder. Bilhassa ;\iiksek mevkilere ~6 
çirdiğl memorlann namustu olrnn · .. 
ma"ı o memleketin içini bir an ev· 1?. eskidir. Bu da muhtelif bir at~. a~nı~. Lse. d~. tayyare sall • blr mektnhUe haberdar olduAıımuz lahiyet derecesi. bu gibi eserlerin ü- 1 ni, Afrodit davasından müştak mü-

l}ılıah ... "' l l . t · .dir BU mon üssüne donmüştür. b h be • k yun"'° Ahm-..ıı Ut 1 1 .. ,-et tefcs"·u""he n~atır Jıa; cue er nın ne ıcesı . u acı a n o u ..- ou niversiteye mi, baroya mı, yoksa. halk nakaşalara aid bazı m :a ea ar yu - • · ~ .,. · 
bde çarpışan gemilerimizi IC il Tevhidi ikinci defa. kaybetmiş ka· evlerine mi tetkik ettirilmesi lhım riltüldilğünü, bu maddede mevzuu ba- Osmanh İmpıtra.torluğunun s11ku' 

l'ak harbcdiyoruz. Fakat, pek FlN OEBHESlNDE da.r mütee&slr olduk. Bu teessürti- geldiği etrafında münakaşalar olu _ his suç unsurlarının mevcud olmadı- SP-bebl<'lrini araşttr:ıc!llc olur ·ak, hun 
~!Uomuz King George tipi (Ba$ tarafı 1 incide] müz, Ahmed Te:vlıidin mazlfunane yordu. Bu münakaşalar hakkında fi- ğını söylemiş, müvekkillerinin bera- da. mr.muı liyakabizlii,inin «:Ok hii · 
~ \tazdrünUn iltihakile kuv - taarruzla.rı tardedilmiş ve miitea.ddld ve gariba.nc· ölii{llündeo zt_vnde mil· kir beyan eden bazı gazeteler de malı etini istemiştir. yük rol o.rnadığmı göriirüz. Ayni 
elctır. Almanya bunlara kar- Rus mtifn-zeleri dağıtdmıştar. li illin ''e irfan lleınimiv. nam '\"e kemeye verildiler ve bunlard::u:ı biri Diğer vekil Suad Zİya da nıüdafa- §ek.iJdo ~Ji~·.ahlaruı l.917 Rn11 

1
.ltuvvette ağır iki kruvazör Kuhmo rebhesinde Finlandiyalılar hesa.bına.du. dün beraet etti. Ben, yazımda, malı- asını yaptıktan sonra müddeiumwni ihtilalinden sonra yirmi sene znr · 

~lecektir. muhasara altında bulunan düşmanın Taıında.n merhuma. tekrar m.a.ğ- keme karar ve muamelatı hakkında vekillere cevab vermiş, İrfan Emin fında memleketlerini cennete çe\ir-
~ lırcııı, Almanlar tarafından lstlnad noktalarına ka.rşı hareketleri firet, münevver geçinen bizlere de tek bir mütalea serdetmedim. Benim de tekrar söz alarak ceza davaların- melcrinin de en büy\ik şerefi Dlt" • 

~&'enıncrine ve diğer sefinele- ne devam ediyorlar. Müteaddld dllş • biraz intibah diliyoruz. yaptığım, mahkeme çerçevesi dışında, da mahkeme kı:..rar ve muamelatına murlarındadır. 
h :Yapılan gayri insani taar - man ıneYLii zaıttedilmJştlr. Vah zavallı Ahmed Tevhicle ve Afrodit davasından müştak mtinaka- aid mütalea serdi memnuiyetine mu- Bn itibarla memur \'at.andu~L'\rl . 

bi ~tırl:ıttıktan sonra, sözlerini FinJandi~·a hava. kuvvetleri düşman bilhassa vah daha zavallı bizlere... şa ve fikirler üzerinde Maki: olarak kabil hukuk davalarında bu memnu- nuzm omuzlanıın yiiklcnmi) olnn 
~~t1l"tnif;,tir: kollarına. denıiryollannı vo c~bha.nu A.. CEM.ALEDDIN SARACOGLU !kendi fikirlerimi yazmaktan ibaret- iyetin mevcud olmadığını söylemiş. hürük rnesuliyeti bir dakika bile u-
~~ınclıı. tahminlerde b~un · liklerlnl bo~barduna.n etnıi~tir. . ............... ...... ~·::·•"•• .............. . tir. Bu yazımda, hatta, iddia aksine ' b~n~aki maksad hakkında izahat ver nutmamaları l!zımrlır. 
~'ltı ıyorum. Fnkat, denızler - R1r kaç du~man tayyare ruosll Fin He ryonun Tu rkiye hak- sarahat vardır. Matbuat kanunumu- mıştır. MURAD SERTOGI.l 

b-oJümüzü, büytik harbdcki landlya şehlrle-rinl bombardnnan et- zun muhakeme neticelenmeden mUta- Bundan ,sonra., muhakeme, karar ---~1111!!!!!!1!!1"'------~-
.~'l'rıee ~ötürüp o dereceyi_ mu~a- l misse ele bilyttk h~~~ yap~~tır. kında ikı'ncı' konferansı lea beyanını menettiğinden, binaena· için cumartesi gUnü saat 12 yo bıra- den 52000 tonluk zırhlılar sipariş et-
·~omuza milttefik- lki RU!• t.anaresl duşürülmu~tür. . ' leyh, mütalea serdetmediğinden bah- kılmı~~r. . . mekle iktifa eylemi§tir. 

/VVvvvvvv~ Pans, 28 (A.A.) - Mebusan mec- setmiş bulunuyorum. ı Afı-odit Hakkında Yeru Bır Dava Büyük Britanyaya gelince bu dev 
Usi reisi Herriot, bugün Türkiye hak Hikmet MUnif de, yazı muharriri· Necib Fazılın Son Telgraf ~ete- let bahriyeı;i (Kral Beşinci Jorj) sı 

V l ' • H •ti d kındaki konferanslarının ikincisini nin yazının maksadını anlattığını, sinde Afrodit hakkında yazdıgı bir nıfl zırhlılar için 35.000 tonilato}'U ka e s ı n 1 er en 1 vermiştir. kendisinin de ayni kanaatte olduğunu fıkradan dolayı ı:ıat~u~t kanununun bul etti~ tezgaha _koyacağı müstak· 
I Bu konferansında Yk sultanlardan, ve bu müdafaaya iştirak ettiğini s0y- 30_ uncu ~addesıne ıstınaden mU~ - ~l v~hı~ harbler ıçin hiç şilphe y~lc 

~: sora c ~ "" ı sualler 1 ::,ı:ı:~c'..ı::~=.r~::uı:~~t~~!·: ı~:~ciumumı ve su~lular avukat, ~::u=;,~;~~. s:;..~~ aleyhıne ~~ ~~~!'~:::.:.· Japonlann \zın 
~ €:"" · P • I d:n ve ~ihayet Os~anh devletin~ ~ Iarı tevsii tahkikat hakkında bir ta,,.. ~u vaziyete göre Afrodit dava.sı~ın Nihayet Almanların da 35000 ton 

... .1' ~ Bat'f forofı ı inci sovfodal yuksek ıkbal devrınden bahsetmiştir. lehleri olmadığını söylemişler, bun • dogurduğu davaların bugünkü bilan· luk (Bismark) sınıfı Uç geml ile ik 
.,.-- .~ Herriot, üçüncü konferansını 13 dan sonra mUddeiumumt esas hak - çosu şudur: tifa etmemeleri ve meselA 40.000 ton· 
ı ~ ~~. A'TUJlnda nüfuz ic-rasına ' 6 An:upa i9lerine müdahaleye martta verecek ve modem Tiirkiye kındaki iddiasına geçerek: 17 Evvelki yekftn luk yeni vahidi ha.rbler inşa etmelen 

\ ~~ \'errtıel!Sini, ~·a.nın, orta ve ~rki A uupa.da serbest kal- d ba k · ıı en hsedece tır. - Hldiee, yedinci ceza mahkeme- ı 1 Son Telgraf aleyhine açılan pek muhtemeldir. HattA. bu Uç ge · 
, ı.~~.. fAOınmanmı ve eski miistoınlekelerinin kendi.~ine iadesi- - ------ j kl -~ ~ _ sinde verilen bir !r! karannın neşir dava. miden inşası sonuna ya aşmış olan 

,ff' l' ginj söyliyooeği :ıa.ıınedilnıekt.edir. . Heye ti Ve ki lenin vasıtasile tenkid edilmesidir. Tenkid 18 Bugünkü yekfuı. Uk ikisinden sonra UçüncüsUnün hl\· 
g. f ~~el•ıgraf gazetesinin Bertin muhabiri, R. Welles ile ~·apılacak mü- İÇ t İma I rtıtUlmesi ve plfuılarında tadilat ya· 
~ • B. Rlbbeııtrop'un idare edeceğini, Welles'tn bilaha.re Bitler • • .... -• • ' • pılarak 40000 tonluk bir zırhlı olaralı 
~ ,.ı _ _ k bul t - .. rl kt~.ıı Ankara, 28 (A.A.) - İcra Vekil- N ı M t '°" ,,.. lıt.. "Qll a. o unacagını so. eme ~l r. ,,..,, .... , da mUstebad değildir. 

TYelJes'in AJm:w~-ada.ki ikameti üç gün sürecektir. leri Heyeti, bugün saat 11 de B~ve- e son ayne çarp ıgı ~ 
\\rJ!:~·tN BİTLERDEN SORACAOI SUALLER ktlet dairesinde toplanmıştır. 1914 - 1918 Cihan harbini ta.kib e 

\ :Olldra,, 28 (Hususi) - Welles Berlinde Hitlerlf' görüşürken Al- ·• • h ld • • b t ı d den sükfuıet devrinden sonra bUyUh 
"e ı 1 K fk a e nıçın a ırı ama 1 devletlerin her sene biraz daha büyü· it. , \'et reisine bilhassa şu Uç suali soracağı tahmin edilmektedir: a asya •n\p gelı'c:en dev"sa sevwar k-,eleı 

-q ~ - Ordunuza ve kumanda heyetinize tam bir surette itimadı- 3 ... "' ... .lJ Al -~ 1 D d • k d } . -- lnşasına koyulmalannı deniz cenk . 
L ~ nı.tdır ! e ı o u arı [Baı.: tarafı l incide] J kanın ve Ingiltereniıı tezgaha koy - terinde son sözün daima zırhlı filo-
~ ~ - Almanyanın birdenbire eski düşmanı Rusyaya teveccilh ede- " 

.. d \ı..v~ ltaı ad 1 k kib · - · i A [Baş t.ara.fı 1 incide] zırhlının hasara uğraması keyfi ya -1 duklan yeni hattı harb zırhlı1arı ya- lar~a kaldığı :·e nihai zaferin kud · 
Jlf"P' '~a T Y an ayrı ara ta ettigı s ya.sete lman milleti ne de- Bunun üzerine B. Strauss şu su - tinden Almanların da haberdar olma·' nında ikinci planda kalacaktır. retlı ve mukavım hattı harb zırhhlan 

~ta.:=-. Alman milletini herhangi bir harbe sokmıyacağınız hakkın· ali sormuştur: • . dıklarını ilave ettiğine göre bu büyilk 
1 

Mesela Japonların hali hazırda inşa na maiik tar~?n hakkı olduğu haki 
~)~atınıza rağmen sözünlizU tutm&.manız, halk Uzerinde ne te- .Dilnya.nın ~ ~ısmında hiç bir fa- vahidi harbin bir dlişman denizaltı • etmekte oldukları yeni silper dri- katte anyabılıriz. , . 

gJlO' ~tnlştır.? aliyet kaydedilmiyor mu? . . ı sının torpilinden ziyade bir sahih notlar 43.000 tonilato mai mahre • Gerek deniza~tı gerexse ~ava hü 
b Ahna.nva Hükiimetiııin Tel•zibi B. ~utler şu cevabı vermı~r.: torpile veyahud mayne çarpmış oh· cinde olacaklar ve bir rivayete göre 1 cunıu ha~blerinın mutla~ bır aka . 
~rıın. 28 (A.A.) _ · Alman matbuat'l, Almanyanın barış pl!m Faaliyet her tarafta kaydedılıyor. ması akla daha mülayim geliyor. 45.9 santimetrelik ağır toplo.r taşı - metle ne~cclenmesi de gosterm~ ol· 

\ 1iı.._ ~d.akı inti§ar etmiş olan haberleri yalanlamakta. ve bunun İngiliz Fakat matbuatın bahsettiği hA.dise • N ) b' . yacaklardır. du k1 denizlerin hA.kimiyeti mutlakı 
• ratıs • leri teyid eden malfunat yoktur. (.ı. eestıokntanun ıı· tobrpile veya mlmay- Hel' şeyde ileri gı"tmeyı· ve birinci zırhlı filolara dayanmaktadır. 

d.. lJe tz uydurması olduğunu bildirmektedir. . ne çarp sonra atmamı§ 0 a.- . . . 
~. 

0 
lll:sche Allegemeine Zeltung diyor ki: Muzaffer oluncaya ka- Bır Tekzlb . . fil ve tamir edildikten sonra yeniden safı işgal etmeyi seven Amerikalılar Korsan .~rruzu, mayın harbı ~ı· 

~ ı.~ Avrupadaki hayati sahamızın emniyeti temin ediUnceye ka- Londra., 28 (A.A.) - Müttefıkle - · · ·· , · ise inşa etmekte olduk.lan (1owa) ve hayet geçıcı ve aldatıcı muvaffakı · 
~bedeceğis. rin Türkiyeye müracaat ederek harb hizmete gırmesı de gosterıyor kı son (Monta.na) zırhlılannın mai mah- yetlerden başka bir netice vermiyor 

~~ ~tac - gemilerinin Çanakkale boğazından sistem zırhlılar .kolay kolay batıru- . . . • . ve günün birinde zırhlı gemilere da • 

~ t . he Diplomatische Polltische Korr~poundenz ise, Alman - g""mesine müsaade istedikleri hak _ yorlar. Mesela nısbeten eski bir gemi reçlerını 45.000 tonılato olarak tesbıt yanan h"''-· k t b yıf k 
·~-:1.gilterenin bUtUn dUnyada.kt müstahkem mevzilerini yıkmak ~Y""- • • • • etmi Ierdir 1939 yılında tezgfrh& ko- (l,,H,ım uvve u za. mu a.· 
ı:><!!ı kaydedly>-r. kındaki haberin doğru olup olmadı· olan yıne İngilizlerın (Royal Oak) ş · . . vemetlere ergeç galebe çalıyor. 

v ~ . • sattı h b hlı bir dı;"' d · nuhnuş olan bu yenı gemılerden son-
Well Zari lıt.e gı kendisinden sorulan salft.hiyettar ar zır sı ~man enız- . . .. . (Nelson) un batmadan bir torpil 

~ltri es c bir mümessil böyle bir talebin Mon albsının foga ettiği tek bir t:orpilin ra ınşa edilecek mustakbel vahıdi im tam· d 
~h. 28 (A.A.) - Sumner Welles bu ak§am Romadan buraya ' • b · . . . h bl · · ıa to b hr' yarası a ıısı ve ır en sonra Yfr 

B treux ''Mon4'~ mukavelesine mu • isa etile batıp gıtmıştı. ar er ıçın par men nun a ıye "d l te bııı::ıln.... d . ı..-t 
· in kişilik bir halle kütlesi Rooseveltin milmessilini alkış· .... ...,, • nı en ıızmc ....,,, u.u•a& a. ısuu. e-

hallf ola.cağını ve bu gün mezkfir Halbu.ki (Ne1son) 216 metre boyu- encümeni .hatta 80.000 tonilatoluk der ki, dtln olduğu gibi bcgün de 
~ ~ w.ı- mınta.kadaki vaziyete göre bu şayi· na 33.900 tonilAto mai mahrceine ve 1 Yarhlılar mşasını teklif etmişse de zırhlı vahidi harb filol:ı.nn bel1·emı· . 
~ -- ~ bir konuşma. derpiş edilmemiş olduğundan hiikfunetin lı'. 
~ Viellea'tn muvasalatmda hazır bulunmamıştır. alara doğru nazarile bakılmam&:k i · dokuz tane 40 buçuk santimetrelik Bahriye Nezareti bu teklifin tatbi . ı ğidlr ve belkemiği olınakta kalacak . 

~..._-.,._-~;.;;.;;;.;.;;;.--..~.;;.;;;~.;;;;.;;;;;;;;;;;:;;;,.;... __ ...J cab edeceğini bil~ '-nınla rabnen Japoııyauın Ameri -1 kini şimdilik mümkili:ı &"örmediiin - tır. 



Arkadaşlardan biri : 
- Faruk, dedi, her yeri dol~ıyor, 

her yere girip çıkıyor/un, ne olur bir 
gün de lüks eşya satan dilkkanlara. 
ağrayıver. 

- Neye? .. 
- Neye olduğunu bana sorma da 

git dolaş! 
Bugün hava güzel, işim de az. Ar

kadaşın dediğini yapayım dedim. Be
yoğlunclan dükkanların vitrinlerine 
bakarak aşağı inmeğe başladım. A.~
ğı yukan her vitrinde şöyle bir lev
ha var: 

Buradcrpazarllksız sahş ı 
.yapıhr 

T<'şhir edilen malların üzerindeki 
etiketlerde yazılı fiyatlar ise dükkün
.:ıların analarının nikahı .. 

İnsanı ürperten fiyatlar 



TBNI IAB.&a 

Son günlerde 
(Başmakaleden devam) 

llAn etmemi§tir! Bunlar yakın mazi-

ikan sporcularının Çamlıca kız lisesi V o- EfrE~ d!ı;ı~:!:: 
rblrlerlnl tanımaları nnda Almanya ile İtalya Rusyaya 

1 b 1 • ld karşı harbettiler. Bu devletlerden hiç 

llaıkan gençliğini biribirine yakın- ey o ş a mpıyo n u o u birinin arasında resmi bir bfrb hali 
tanımak fırsatını veren, ·örmedik. 

hislerini çoğaltan vaatala- Bugünkü bu ananeye göre, Rusya-
b....~ safında, spor hareketleri gelir. l nın da Almanyayı gerek askerlik ba· 
~ oyunları için her sene bir 1 kımından takviye etmek, gerek bes-

toplanmakta olan yarım ara ı lemek gibi bir çok yardımları olur da 
"~""'''--nın nasıl kaynaştıklannı, ı yine resmen bitaraf görUnmesi milın-

zamandanberi tanışıyorlamu-1 • kUndUr. Fakat buna mukabil Fransa 
llasıl anlaştıklarını ve bu arka • ! ile lngilterenin de herhangi bir ba • 

~~ğa bilhassa halkın da iştirak et-1 hane ile Rus topraklarına tecavüz et-
.:'."'llli görmek, bu iddianın, hakika-ı tikleri halde Rusya ile harbetmiyor · 
L ~e kadar yakini hatti ne kadar muş gibi davranmaları milmkündUr. 
""'lllldlai olduğunu isbat eden en bil· Nasıl bugün Rusya Finlandiyada 

iL.misallerden biri oluyor. hürriyet lehinde vuku bulmuş bir is-
"POr heyecanının insan ruhuna ver yana ve teşekkül etmiş yeni bir hü-

.. bedü ve asil üstünlük ile bera - kümele yardım etmekten başka bir 
lııı.L.Çok insani bir gayeye hizmet et- şey yapmadığını iddia ediyorsa Fran-
~ olan Balkanlar arası müsa • sız ve İngilizler de meseli Rusyanın 
"'llllllann mucidleri, bu mitingler bir bilmem neresinde isyan etmiş bir 

&ııe halini ıtıdıkça, nesilden nesi- millete yardım için Rus topraklarına 
hdedilecektir. girmiş olabilirler ve Moskova hükfı· 

L.. ~tletizm sahasında on seneden - metine karşı hiçbir fena niyetleri ol-
:ııti hiç aksamadan yapılmakta olan, madığını söyliyebillrler. 

dan sonra da devam edeceğinden Demek istiyoruz ki, artık devlet -
he etmediğimiz" Balkan oyun • lerarası münasebetlerde hiç kaide, 
artık bir an'ane halini almış bu- mantık, hak kalmamıştır. Gülünç, 
aktadır. kimseyi aldatmaz zavahir altında, 

'1kanlar arası güreş müsabakala- menfaat neyi reab ederse onu yapıp 
da atletik oyunlann sportif ve in- duruyorlar. İşte vaziyet bu realite 

gayesini adım adım takib et - bakımından düşUnülürse Rusyanın 
ir. Almanyaya yardım hususunda işin 

.... ~ müsabakaları temin eden kuv- tadını kaçıracak derecede gayret gös 
:"Qıı ve o yüksek spor havasını Bal- termesi ve işi ciddiye alması lngil • 

C\rd e~tiren rüzgann husulün - tere ile Fransayı lakayd bırakmıya · 
'l'urkiyenin rolü çok büyüktür. caktır hükmü verilebilir. İki mühim 

l!.L..taribdir ki ferdi sporun insan ka- gazetenin muhtelif mevzular üzerin-
~rine verdiği yüksek hasleti id- deki yazıları bu itibalra çok manalı-
&,,, eden şpor idarecilerinin bulun - dır. 
~ Türkiyede haia yalnız bir ta - Meselenin Karadenize taalluk et -

8Poru efkıirıumumiyeyi meşgul Boğaziçi • Erenköy ooleybol takımları mesi bizim bilhassa dikkatimizi cel-
'ıler Kız Mualr.lim - lnönü voleybol takımları bir arada ' görünmekte ise de bunun de - bedecek bir mahiyet arzeder. Böyle 

edemiyeceği ve o kuvvetli, hal- İLK MAÇ: Kız Muallim • lnönüj Boğaziçi: Nilüfer, Selma, Handan, nazik bir zamanda hudud hadiscleri-
~isanna almak tehlikesini yara- takımlan arasında yapılmış çok gil- Melahat, Zübeyde, Solmaz. nin mUhim tesirler yapabilmeleri 
~kadar kudretli iptilanın bu - zel bir oyun oynıyan Kız Muallim SON MAÇ: Namağliıb Çamlıca ile mümkün olduğu için iki komşunun 
~· metodik sistem ve enerjik mektebi 5 • 15 ve 15 - 15 kolaylıkla lstiklll arasında icra edilecekti. İs- bu hususta gayet tedbirli bulunma
~et önünde boyun eğeceği mu - galib gelmi§ dün yazdığımız gibi tur- tiklilin oyunculan eksik olduğundan lan ve yanlış anlaşmalardan çekin · 
~aktır. nuvanın en teknik takım olduğunu \bu maç yapılamamış ve Çamlıca hUk meleri en birinci vazifedir. Halbuki 
~ et Balkanlar arası müsabaka - isbat etmiştir. men galib ilan olunarak kız mekteb- hali hakkında mufassal malumat aı-\ 

Yapmak hususundaki yüksek TAKIMLAR: Kız Muallim: Fevzi- leri voleybol şampiyonu olmuştur. madığımız Karadcr.izdekl Rus deniz 
~ ~ ~?ğuşunda Türkiyenin his • ye, Mellhat, Hayriye, Meliha, Fat • İki ııenelik bir -maziye -'tib olan ~anevralan bu hakikatten büyük 
~ bU·yük.tUr. tık olarak Ainster • ma, Muzaffer. Çamlıca takımı idman muallimleri bır gaflet eseri arzediyor. Ayni za -
~mpıyadların~a ~ahatça ko- lnönU: Ulviye, Mükerrem, Halide, Bayan Mediha Toprağın ve umumi man~a Rus .gazetelerinin Türkiye a
~ fırsat ve ımk~ı~ı ~ulan Jale, Feriha, Maide. kaptanlan lsmet Kudatın idaresinde leyhıne neşrıy~tta devaw etmeleri 
~ ve !unan delegelerının muda - tKlNct MAÇ· E k.. _ Bo. . . muntazam çahşmalan mükafatını Moskovanın dunyadan pek ayrı ya. 
L. efkanndan doğan bu mesud d 

1 
· bren. oyh gazed ıçı çabuk görmüşlerdir. Geçen sene her şamasına ve realiteyi gözden kay • 

.-..ııt ..ı~-1 . b. k 1 arasın a yapı mış ugiln er n en- . be . . . tol4lı en ıze ve omşu mem e - h k" .b. .. 
1 

• nedense şaınpıyon olamıyan bu teı - tmesıne hamlolunsa bıle bızde na-
tft b gençliğine hakiki ve emsal • se :f~~n ı gı ı r;:. o~:u;a~ kım bu sene bütUn takımlar ile yap- hoş bir tesir husule getirdiği sakla-

• irer bayram olmaktadır. mEuv k .. ayUno amkıygU~ra 
1 

gazıçkaı ısesı 1 tığı maçlarda galib gelerek şampi - namaz. Harb istemlyen, mesele çı -
cı.Uetik . . . . . ren o ço ze oyunu rşı - 1 k ak . . . . "'1 Orta oyunttl~Ba· fı1kknnı ~rkıye • sında 3 • 15, 7 _ 15 gibi açık bir fark- yoçn o m

1 
uştudr. b . a~ ı~ıni vesıle ~ramıya~ Türkiye 

""--;:· ya a ıgı an güreş mü-
1 

•
1
Ab 

1 
t E köyü b am ıca a u maçtan bıdayetten aynı samım yet ve ıyi nlyetı komşula 

~~ 
1 

. . a mag u o muş ur. ren u • . . . . 
~a an i.akıb ettikten sonra o - gUnkU güzel 

0 
undan dola ı teb- itibaren altı oyuncu ıle gırmış ve tur nndan da beklerse fazla bir talebde 

~ ~kan oyunlan kongresinde rik ederiz. yun Y nuv~nın. sonuna kadar aynt oyuncu- bulunmamış sayılmalıdır. 
'l'Urkıy~ Ba~~a~arası kır ko - TAKIMLAR: tar ıle bı~~iş ve ~l~ bir zaman o • Rusyanın da harb faaliyeti içine 
u teklıf etti. BiltUn delegeler - E k"" . M k yuncu degıştırmemıştır. Bu altı oyun- atılacağımı dair bu alametler az çok 

eıı Ufak bir it_iraz bile serdedilmek- _ren °~ u addes, Muzaffer, cunun her birisinin ayrı ayn mezi • bir ciddiyetle böyle ortada dolaşır . 
kabul edilen bu teklif de 24 Fazılet, 8 eylA., Mübeccel, Ayşe. yetleri ve kendilerine göre teknik ken, öte tarafta sulh teşebbiisleri SÖ· 

\ ta Heybeliadada birinci ve şaşa- . evsafı vardır. Bu altı ayn ayn maha- zil de ağızlarda geziyor. Bu iki zıd 
~eresini vermiş olacaktır. layca görüıilz. O f~i spo.rlar kı ma- ret bir araya geldiği vakit namağlüb rivayeti telif edebilmek zordur. Her 
~ hafta bu mesud günlerden bi- hiyet.hatti mevcudiyetlennden TUrk bir takını vücude ge~~rmiş. ve tum.u- halde, hakiki vaziyet, daha ziyade, 
'-~ak fırsatım elde ediyo • gençliği maalesef ~k az haberdar ~devam eden muddetınce .sey~r- ihtiyatlı ve tedbirli bulunmayı emre· 
!'t Oç gUn sürecek olan Balkan gU- dır. Buna mukabil bütUn halkın ee- cıleı:e çok zevkli maçlar seyrettınnış- dccek bir mahiyettedir. Mesele ne 
~~piyonasının yapılacağı Çem. ferber olduğu futbolde henüz böyle lerdir. • • halledllmiştır, ne halledilmeğe yak . 
~ sineması salonunda, spo • mtlsbet eemerell ha~etler yapama- Namag!ub takımın oyuncuları: laşmıRtır Daha başlangırın ba."?lan -
~ llıerdliğin, kardeeliğin temiz ve dık. Bu da zannedenm ki kırk aen& Süheyla YaI~ı_n· Fatma Akansoy, gıcında bulunuyoruz. Bcşenyet bil 

havası esecektir. denberi bUtilıı benliğimizi verdiğimiz Nurinnisa Elkatıb, GUner Berksoy, yük bir ımtihan geçirecektir Kurtu-
.... cl temaslarımızın takib ettiği futbol faaliyetini idare edenleri bi • U.tife :ucedağ, Piraye ~vami. luş zor ''e uzun olacaktır. 
h.._dikkat edecek olursak terak - raz olaun ikaz etmek için kA.fi bir 11e- Şampıyon takımı tebrık ederken llil8e'in Cahid \' AL('IN 
~da ferdi ve klAaik spor • bebdir. yaptığı maçlan gösterir cedveli de e=:==ı=a55Eiic.==:==:=:::=::::::::==::: 

~ lıamJeler yapıldığını ko . -- TNll dercediyoruz. s. C"J/i• İtalya harbe ne 

\' ugoslav takımı geldi T~·ıo~:~:=:~:= zaman iştirak edecek 

"t d' J"tlgOaltw gllnJfcUof' 

~~ IUnl tabm dDn aabah tehrimize gelmio ve Tokatlıyaıı ate-
"- · Talam dotus ldfiden ibarettir. Yunanlılar bugün, Rumen-

"'ıa .-ıcrıizde olacaklardır. 

seçilecek milll takımımızı tesbit ede- ncı to at ' 1 (1 ~uııfadu 1 

cek olan Türkiye kroa gampiyonasına ltalya bugün harb ha-
lotirak edecek 19 mıntakanın atlet - ricidir. Fakat tehlike ya
leri cumartesi gUnU eehrimizde ola • rın Balkanlara Rusya yU
caklardır .. Pazar gUnU koeudao aon- zUnden sirayet ettiği tak-
ra Heybelıadada atletlere federasyon • i 
tarafından bir çay verilecektir. dırde, talya arhk harbe 

Atletler pazartesi günü hep birlik- iştirak etmek mecburiye
te Taksim lbldeeine çelenk koyacak- tinde kalacaktır. ÇUnkU 
tardır:. _ __ _ _ Akdeniz bizim için ne ka

dar ehemmiyetli ise, Tu-

Kulisler arasında ~:ı~~ okadar ehemmiyet-

----· .. ~--Birkaç giin deoom edecek çok 
gUzel ve çok dedikodulu. bir yazt 

seriai. 

ouaun günü kaçan 
gelin 

Bu röportaj için FABUK KV'· Gemlık, (Hususi) - Alı Kaptan 
ÇVK bu akşam bizzat Balk Ope- namında birinin kızı Nebahat düğü.nü 
reU Tiyatrosunda sahneye çıka- yapılacağı günün sabahı evinden kaç 
rak 'VÇ KUYUMOU operetinde mış ve zabıtaca yapılan bunca araş-

tırmalara raj'men hen.Uz bulunııma
rol alacaktır. ___________ ..:;.....&J 11111tır. 

laya: d • 

~ tetlnu: JI08nlM ()AHtn Y~ 

----·----------------------------....;...--
Yeni fırkanın programı 25 

noktada telıaif edildi 
-143-

Bilikis, taraftarlarını sırf 
" münevver,, muhitlerden top
lıyan siyasi bir hareketin bu 

ylizden daha çok kıymeti haiz bu-

lunduğııı'ıu ve iktidar mevkiine e
rişmek hususunda killtUrsUz kilt· 
leye nisbetle daha çok şansları ol
duğunu zannetti. Hiç'bir zaman 
anlaşılmadı ki, bir siyasi partinin. 
kuvveti katiyen azal.arının her bi
rinin zekdsında ve fikri i8tiklalin
de değildir, daha ziyade azanın 
manevi kumandayı takib hususutı
da gösterdikleri ita.atta ve disip
lin ruhundadır. Kat'i ve müessir 
olan şey bizzat şeflcrdir. İki kuv
vet karşılaştıkları zaman, zafer 
askerlerinden her birinin en fazla 
strateji tahsili almış olduğu taraf
ta tecelli etmez. En iyi kumanda 
ve en çok disiplinli, en körükörüne 
ita.atlı, en çok temkinli efrad han
gi tarafta ise o muzaffer olur. Fel
sefi bir sistemi realite sahasına çı
karmak ıstediğimiz zaman bu, e
saslı bir mefbum ve kaidedir ki 
hiçbir zaman gözümüzden uzak 
durmamalıdır. 

Binaenaleyh, eğer biz telakkfle
rimizi muzaffer kılmak için onları 
bir mücadele partisi haline kalbet
mek ıztırarında kalırsak, mantı -
kan, bu partinin programının el
deki ınsan malzemesinı hesaba kat 
ması icab eder. Hedefler vesaik ve 
müdebbir fikirler ne kadar sarsıl- • 
maz olmak lazım ise propaganda 
programı da yardımlan olmazsa 
en güzel fikirlerin bile ebediyen 
bir fikirden ibaret kalacakları kim 
selerin ruhlarına doğru bir psiko
loji ile ve akıllıca intıbak etmeli
dir. 
Bugmı muzlim bir tasavvur 1'6 

arzudan fbaret bulunan ırkçılık f ik 
ri parlak bir ,,..,,,.//ohiyt1t e""1 et
mek ;~tiyorsa btitün ideal ,'Jistenıi
nin ıçinden birtakını mücl bbir 
prensipler istihraç etmeli ve bun
lann gerek şekli gBTek esa81 büyttk 
bir i11san kütlesine kabul ettiıcbi
lecek halde bıdunmalıdır. Bu 
kütlcmin yam Alnımı amel-O snııfı 

bu fikrin mezheb ugıo ıuıdaki mu
etı<lclrnin ye gam m 111'1(1/ f akı-11ct 
garmıti8idir. 

Bunun içındir ki yenı partinın 

programı birkaç esaslı prensıpde, 
yani ceman yirmi beş umdede tek
sif edildi. Bunlar halk adamına ev 
veli. ırkının emelleri hakkında ka
ba surette bır fikir \ ' e hayal ver
meğe hizmet edeceklerdır. Bir de
receye kadar siyasi bir imatı be
ycınnamc.9i \•ticude getirırler, her
kesi davamıza celbederler. Bundan 
başka müşterek bir vecibeyı mu
şahhas hale sokarlar ve yeni taraf
tarları eekılerle mezcederler. 

Bütün bunlarda, hiçbir zaman 
gözden uzak tutmamalıyız kı, he
deflerınde mutlak bir ı.sabeti baız 
bulunan partt programı, kaleme 
alınırken, bazı mühim psikolojık 
mülahazaları hesaba katmak mec
buriyetinde kalmıştır. Zaman ıle 

pekala kanaat getırılcbihr kı mu
debbir prensıplerden bazıları baş
ka surette scrd ve isbat olunabilir, 
daha muvaffakiyetli bir suretet ka
leme alınabilirdi. Fakat bu yolda
ki herhangi bir teşebbüs fena bir 
netice verecektır. Bu suretle ta
mamen sarsılnwız bir halde kal -

ması ıcab eden bir şey münakaşa. 
ya terkedilmiş olur. Halbuki, miln
f erid bır nokta akıdeden ayn bır 
halde kalır kalmaz, münakaşa yal
nız daha iyı bir serd ve isbat §ek· 
hoe, ve bilhassa., a.kıdeyi takviye 
eden bir düstura müntehı olmazsa 
daha ziyade sonu gelmez, müna
kaşalarda umumi bir mubbemiyete 
sızi gotllrilr. Bu gibi hallerde, dai-

ma, mür cceh olan es ı ıt na ıle 

dUşUnmek Hi.zundır · Hareketin 1• 

çinde bir ayrılığa sebeb olan yenı 
bir tahrir tar1.ı mı yahud o dakıka 

ı ı ht ı hepsınin en ıvisı ol 
m1yan fa muhtar, sağı~ ve 
mükcmm 1 b • dahili vahdet teş
kıl eden bu şekil mi daha iyidir? 
Çünkü tadilat yalnız bulunacak 

harict eekil hakkında tasavvur va 
tecviz olunabileceği için, daima bu 
kabil değişiklikler hoş yahud te
menniye p.yan görilnebilirler. F0;
kat 'bilyük tehlike inaanlann aatM 
karakterlerinin kendilerine hareke
tin e8a8lt vazifesinin sırf bir prog
ramın tahrir şekline aid bu. mese
l.ede toplandığı zannını vermesin
dedir. Bu şerait altında, bir fikir 
uğrunda mUcadele etmek iradesi 
ve kuvveti silinir. Dışarıya tevec
cilh etmesi lazımgelen faaliyet içe
riye doğru döner ve program hak· 
kında dahili mUnakaşalar içinde 
yıpranır. Büyük hatlarındaki isa
bet hiçbir zaman şüphe götUrmi
yen bir mezheb için realiteye ta
mamen tevafuk etmiyen bir ifa
de şeklini muhafaza etmek, bunu 
ıslaha kalkıp da o zamana kadar 
granit kadar metin kalmış olan 
partinin akidesini umumi bir mü
nakaşaya mevzu yapmaktan daha 

az zararlıdır. Parti henilz galebe. 
sini temin maksadile mücadele ile 
meşgul olduğu müddetçe akideyi 
umumi bir münakaşaya tabi tut
mak bilhassa imkansızdır. Çiinkü 
bir mezhebin harici bünyesı müte
madi tadillere tabı tutulmak suro
tile etrafa. şüphe ve kararlızlık 
neşredilirken insanlara bir mezhe
bin isabeti hakkında körükörüne 
bir iman ve kanaat nasıl dolduru
labilir? 

Binaenaleyh, esaslı noktayı hiç· 
bir zaman harici şekilde aramama
lıdır, onu yalnız derin manada ara· 
malıdır. Bun mana ise hiç deği§
mez. Hareketin menfaati namına 
temenni olunur ki o biitün tercd
dild ve nifak sebeblerini bertaraf 
ederek kendisini muzaffer kılmak 
için icab eden kudreti muhafaza 
etsin. 

Bun.da da .Katolik luJi...mdea 
ders almamız lazımdır. Onun mez· 
heb binası birçok noktalarda . '" 
çok kere bedihi bir surette - rnüsbe( 
ilme ve tedkik ve müşahedeye 

mukavemet arzetmcsine rağmen, 
mezhebinin tibirlerinden bir küçük 
cümleyj bile feda etmez. Pek doğru 
oJarak takdir ve teslim ctmıştir ki 
kendisinin mukavemet kuvveti za. 
manın ilmi neticelerı ıle az çok 
mükemmel bir tetabuk temin et
mekte değildır. Zaten bu ılmt neti
celer hiçbir zaman kat'f addoluna
mazlar. Bu mukavemet kuV\eti bır 
defa da kat't surette tecssUs etmıe 
akidelere bağhlığındadır. Heyeti 
mecmuaya bir iman vasfını izafe 
eden şey bu bağlılıktır. Onun için, 
bugün her zamankinden ziyade 
kuvvetle ayakta duruyor. Hatta 
bir kehanet halinde temin edile
bilir ki el ile tutulması imklnsıa 
hadiselerin muttasıl tadilata uğ
ray!Ul ilmi kanunlara meydan oku
maları nisbetinde, katolik kilisesi, 
bir sUkflnet kutbu haline girecek
tir ve hadsiz hesabsız insanlann 
bağlıhklan da köıiikörllne bu kut
ba doğru teveccüh edecektir. 

Binaenaleyh, kim trkçtltk /iktr-
1.erinin :ıaf erini gerçekten ve ciddi 
surette arzu ederae, §"fikri zihni
ne iyice aokmalıdtr ki z:afer cwel4 
bir mUcadele parti8inin ~e miıda-

h<ıleritıe behemehal ihtiyaç göste· 
rir. Sonra1 böyle bir parti1 progra· 
mının vilcude g6tirdiği aarsılmaı 
temel.e malik olmadan payidar o'lo
m-0z. Her derclle emniyetitı ve M!J· 
lamlığın şartı lnı programdır. Par
ti bu programın tahriri işin.de 21ı
man•n ruhuna m.üma.,at ctme1o 
hakkma malik değildir. Btı.d'Hia, 
program bir kere gayet iyi bir -'U· 

rette loorarlaşıxoa, ona ebediyen 

değil8e de he1 halde sar/edilen 
gayretler muvaffakiyetle tetviç e.. 
diln ediği müddetçe bağl-ı kalnı.a
gider. Bu gayeye varılmadan ev • 
vel, programın falan veya filan noll 
tasının milnasib olup olmadığı 

hakkında açılacak herhangi bir 
münakaşa partinin lahdetini kıra· 
c:ıktır ve buna iştirak ebni.8 olan 
taraftarlanndan hepsinın mUcadelt 
ruhunu zayıflatacaktır. 

rDevamı varı 
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Müstakbel evl&d 

Adana 1Gençlerinin kış 
sporlarına rağbeti LTAN Al 

ıü'" No: 103 YA.ZAN: JI. Bomi KA 

Adana Dağcılık V'1 Kayakçılık Keııdiai de, arkasında hilll göm- Padiaahm maksadı, ~ ... 
Yazan: Envar Naci BOKŞEN 

A • b •Jı f L l.A J. leği, meydana hlkim bir kral gibi mağlQbiyet a.cıaını çıkann~tı· ~-o D senedir evliydiler. Fakat ive iman ile bekleşip duruyorlardı. ıanını te rı e meR uzımuır yalıııa baim& peerev yapmağa bqla- llle, Aliçoyu yenmek, eŞS1I 
hiç çocW:ları olmaınıftı. "Ço- Kezl>P.n >ine evini1ı bahçesile, hay- . dı. Seyirciler, olduktan yerden bafı· varlığını yenilemek istiyord~ f' 

cuk!,, diye çıldınyorlardı. Konu konı vaniarile meegul; avunmağa çalıp • Adana, (Hususi) - Yurdum~ ya~an ~llk~ ve görlllen ıstidad kayda nyorlardıı Padişah; bir aene içind~ ört ti'. 
şunun her tavsiyesini tuttular; neye yor... birçok köşelerinde gUnden güne ın • deger bır cihettir. - Yap. Aliçot. olmu§hı. öntıne geleni kıt3cakt 
baş vurdularsa faydası olmadı... ı - Kocacığlm, çocuğumuzun bo~ kişaf etmekte olan kayakçılık, Adana Sporcular lSğle yemeklerini ekse- - Aferin Aliçol... liklerl eğecek hale gelınilti· ~ltld 

Bazı akşamlar blr yavrunun has - uzun olswı diye niyet ederek bugün da da. iki yıldanberi teşkilltlanmıt riya karlı dağların beyaz sofrasında Memie, fena vaziyette kalmıştı. Ar- Gizr gizli al n padipl\ı ~, 
reWe içleri sızlarken karı koca mU- evin yanına bir kavak fidanı diktim. bulunmaktadır. Geçen sene ziraat mtl yemi§ler, istirahat saati~ da or- tık davul zu.nıalar lStmile, her eeye Aliço ~~in ha!r:::mıştı. Talll ~ 
nakaşaya girişirler, suçu biriblriert-

1 - • • • • • ' • hendislerinden milrekkeb bir kayak- manlarda. geçirerek gecelerini köy- meydan hlkimdi. bul . yakapaça, zapW--
nin Ustüne atarlardı. Hatta arada bir Günler, haftalar, aylar geçti. Ka • çı kafilesi Pozantının 1300 metre yUk deki odlannda ve çam ldltUklerinin Memit, daha hlll söyleniyorduı mını .

1 
un1~i' saraya ge~ 

Hüseyin Salmanın: vak, rllzgllrlarda koı'ku ve hUztln ve- sekliğindeki "Şeyhli,, köyüne giderek parlak ve kokulu alevleri karoısında _ Hain herifi Çoluğumuzun, ço • ~asıtası e çoyu 
- Ne ettim de seninle evlendim! .. recek kadar btlyüdü, evin tepesinden Toroslarda 1800 metre yUkselmi§ler, teli.fi etmişlerdir. cuğumuzun nafakasını bile çıkaramı- · . Sulta Azi le ikinci P 
Diye sızlandığı da olurdu. Kezban, bakmağa başladı. Fakat ananın, baba karla örtUIU bembeyaz dağlar ve or- İnsan ve tabiatın uyuşukluğa mUs yoruı diye söylendi. Vali, bunun tı- Aliçonun ldinw. z an yafl&cJ 

k -" ..ı- d • k b" tUrlU w ı d vU d · rcşlni sırası ge gız am ..ıe komşu çocuklarına, koyunlanna, ta • nın u.ıasınu.4 ognn çocu ır manlar arnsında talim ve gezinti sa- taid bulundugu bu mevs m e cu • zerine Memlşe: w . il yi J{el ,,,. 
vuklarına dUşkilnlüğtt ile analık his- gözlerim dü~yaya açam~ı: . . . halan tesbit etmişlerdi. Bu yıl da, l~n derin bir cazibe ile harele~ ge- - Memig oğlum tut! .. Allah. bll • ~;11" :Şımdl gele m, ne t. 
sini teskine çalışırdı. - Koeacıgım, aklıma ıyı bır fı~r bir iki gün evvel ayni köye çıkmış tıren kayakçılık artık IUks bır lhti- yüktür .. dedi. §6 1 M . h gelmişti. ~ 

.Fakat T~n~ı Umidl~i kesme- geldi; sen bir buzağ_ı ~1, __ on':111la eg- olan öğretmen ve ziraat mUhcndisl<r yaç olmaktan çıkmıştır. Bugün, ka: Memişin gözleri kızmıştı. Bu, he - A:~ ilee:~ıpız~ıu başlı bir~ 
mışle~dı; b~r gun gelecek, güzel, gU.~- lenır, avwmr~~-; _bUyUyup ınek ol- rinden müteşekkil bir kayakçı eki - yakçılık, ~ ~o:wıması bakımın riften illlllahdı. Koca Kırkpınar gU - a~manın neye mal olacağını bet• 
büz bır evladlan olacaktı. Ah, o gu- duğun.d~ da sutunil bol bol Salmanı- pimiz "Bolkar,, adını taşıyan Toros dan da deger bıçılmez bir mahiyet reşinde bile on para almadan döne- ~ liçin işi kısa kestirmeden. hail 
nü bir görselerdi! .. O gün için kur- mıza ıçıririz. silsilesinin en muhteşem bol karlı almış bulunmaktadır. ceklerdi. Bu her yerde böyle idi. Söy ği ğ ıı du L:ıa 
ba 1 · f tl · dan P k" Mangal başlarından dumanlı ve • me e ça şıyor · k par 

n ar mı, zıya e er mı a ma • - e 1
• • dağının "Topak Ardıç,. mevkii Ustiln . .. ' . ene söylene meydan yerine geldi ve Halbuki Allço, hasmına zırnt 

mıştı!... Hemen ertesı sabah pa?.ardan bır de 2000 metreyi aşan ve şık çam·or- pıs havalı kahve koşelerınden kurtu- davulculara zurnacılara i§aret ede - enni ord~ 
Kezban, altı çocuklu bitişik komeu buzağı alındı. manlannın son hududundan yukarı- larak kendilerini birkaç saat olsun k· . v Y · 

sunu kıskanır, hazan içten içe bu fiz- Aradan yine günler, haftalar, ayları da bulunan geniş sahaya kadar yilk- gilneşli, karlı d.ağlann heyecanlı y~- re~ Güreşeceğim !.. -:- İşte ıneyd~ ! . b::ıklı 
yolojik adaletsızhğe isyan ederdi. geçti. Delışmen, haşarı buzağı geliş- selerek dik yamaçlarda günlerce ka- maçla?na _ata~ılen ve tabiatın. bakır Diye bağırdı. Peorev yapan Aliço Dıyordu. Alıço bu 1şde Vali p&t 
Her yeni bir çareye başvurdukça ta- ti gelinlik çağına geldi güzel bir i- . fı gUzelhklenni ıçinden seyreden ınsan- ds:. erek Hem de çok haklı ... Zaten 

. • • yak partıleri yapmak rsat ve zev- 1 d dukl vi · bel ya el& un : · b l yordu 
ze bir iimide kapılırdı. Kocası kendı- nek oldu. Çok geçmeden hanımı kıs- . . . .. .. .. azl arın. ~y arı neşe ve se ncı • _Dur be!.. Çalmadan oynama bel. da karar verınış u unu · ur1'"' 
sinden bön bir adamdı. Kansmın ü - knndıracak biı sUı atle gebe kaldı; 

1 

kkını kbulmuşl laı d
1
11 

• •
1 

Göbturulen f ka ki hıçbır hadise veremez. dedi Aliço; davul zurnalar ~~en g& 
midlerine ayni safivetle inanmıya, çoluk çocuğa karıştı. aya. m~ ~-~~ erı e . u spora ço Adana Dağc.ılik ve Kayakçılık a- AİI vi b raktı GUlerek· yağlanmağa bile lüzum görtnt.""' 
bel bağlardı: • Haia Salman ortalarda yoktu.. 1 kabllıyetlı go:nıen 1 köy dellkanlısı- janı Sabri Erkılıç ve Beden terbiyesi ~· ~eekU;ü at~n mı eli~den reşccekmiş gibiydi. rot1 

- İnşallah kanc.ığım, o günleri de Bir akşam knrı koca kavak ~ğa- na dn .. ~ısa. bn: ~an içinde kayak- Adana mıntakası müdUrü Rıza Sa- be-;- . . Nihayet: Kel Memişle, Aliço _;d 
.. ği ... . _, "b' b' ·ı , çılık ogretılmıştır. rı S b gil 1 teşebbil ve raı ... l 1 Z llı ?d~ gorece z . .n.ıK&n gı 1 ır og umuz 0 - cının önündeki pencereden bakarlar- 1 1 arayı u ze 8 "W-- Dl alay etti. lki pehlivan kazan dandn karşı aştı ar. ava . ol 

l cak .. . . . . • Torosların en yilksok noktalarında lı.,malanndan dolayı takdir etmek ye u .. 'di Heyecan irınde ..ı. a ... ken gozgöze neldıler. Gözlerdckı ma- o; dibi geldiler İhtiyar cazgır kı& kıs y zu sapsarı ı · 'lt il' 
Kezban itiraz eder: k 1. 1 t"· Adana kayakçılarının meraklı çalış- yerinde bir nezaket olur. Bütiln yurd . ne · dug·u muhakkaktı. o, yüzde ytlı, 

na o ıme eş ı. 1 k. ö k . i h gülüyordu. ktl· 
- Yooo .. ben oğlu istemem. Kız Salman büyü,Yünce ya bu kava- ma annı ya men g nne ıç n er gençlerine iyi bir örnek olabilecek bu d d M . . liyordu ki, hasmını ycnemiycce rJ 

olsun... ğa çıkm~k ister ve bir gün dUşüp gün büyük bir köylU kalabalığı ekip- çalışmalarile Adana gençleri tebrl- Bir fuarı an ~ .e~ışeİ ok nene Fakat; her ne paha.,.ına oıuı:-...111 
- . . . . . . . le beraber talim sahalarına çıkarak 1 ke şayan bir muvaffakiyet göstermiı - en. susa ' ışın m y .. sun bu herifle bir kaç hamle ~"d-
Her ikis de beklenen, fakat erişile· ölüverirse!.. antrenmanlara iştirak etmişlerdir. ,oluyorlar. llzı~ senın T... . şacak. Eğer, bu bir kaç elertae ıçiO 

. Bu tehlikeh ağacın ertesi gün ke- Köy genrleıinde kyakçıhgwa karşı u- Yıt81lf AYHAN Dıye söylewyordu. Mem. ~in .. kel k.a bir ~ycı'kleı· k,,.-,erebilirse bir tart .. miyen, arzuların gezdiği bir nevı gay silmesine karar verildı. Ono diken " G kt Sil vri gU 'lf"" uÇ1; ıflb • 
ri tabiilik içinde hakikatin dışına çı- ~"' fası kızmıştı. Ureşece 1• 1 • fından yar·ı-•acak, hasmını nıağ eller devrilmesıne de yardım etti. · ı tı b tm şt il:" " 

kar, hayallere dalnrlardı. • 1 ı · k k • • regın n ız ra ını unu u u. decekti. 
Bir gün, komşulardıın kımsesız, ••• ınegö tutun Gem 1 Hal evının Fakat, Memlşin verdiği karar §U [D~nıı ııorl 

şunun bunun ya.rdımile geçmen bir • O sabah Hüseyin Salınan ahırdan idi: ~ 
acuze, Esma hanım, Kezbanın saf sabık buzağının, genç ineğin yanııı- Piyasası açtldı y ıldönümU -;- Gilreşi ancak yarım ~at tuta- • '4 
inancından istifade ederek ona ya - dan dönerken heycc:ınlı ve tell§Jı idi. • . 1 cak: eğer bir biçimine getırlp hae- [ Askerlik İılerı __J 
ranmak, giyecek ve yiyecek bakı - - Bu hayvan, dıyordu, hlll hır- Bu sena fıyatlar çok Gemlik, (Husus!) - 4 yaşına gı- mını yenerse ne ill, yapamazsa ezil-
mmdan faydalanmak için ortaya bir çınlığını bırakmamı§. Tosunwı yanı- Uks k ren Gemlik Halkevinin yıldönümU meye meydan vermeden petı edip ·ı 
fikir attı: na yakla§madı, homurdanmağa, ba - .. Y e . merasimi parlak bir surette kutlulan meydan yerinden çeklleckti. 1 An 

- A kızım, ne tasalanıyonıun? Er na boynuz vurınağn kalkmasın mı 7 1ncgol, (Hususi) - Yenı sene - rnış, öğretmen Bayan Nebahat tara- Kl M . Sili •ri güreşi esnasında t 
geç bir evladın olacak. Hem herke- Kan, bu mahlfıkun bir gUn yine huy- nin ilk tUtUnleri bugUn piyasa~& ~ık .fından halkevlerinin faaliyeti hak - av.dı:~bi çe:in ve anud bir peh- Malul subay ve ara. 
se parmak ısırtacak kadar alımlı, suzluğu tutar da o pala &fbi boy - tı ve İnegöllln ılmdlye kadar ıörm&- lkında güzel bir konferans verilmlt ve it andı Çok cllretkAr ve cetturdu. ·ı h•d t"ımlerif11 

nuzlannı bizim Salmanın kamına ha- diğt bir fiyatla aatıldı. g e gbsterit kolu tarafından tak- v . 1 8 Şe 1 ye 
gösterişli bir evlad! .. Sıze ektiği- t . ed ri 1 H d' 1 B'lh inh' 1 'd . . bö ğ . f i 11 • 1 Memis ayni 1.amanda okkalı ve b d t 
uiz biltün ilztintilleri unutturacalc! .. ın~:ı~ ~e e z. ay 1 ge' §U· l 1 assafiy: ~~ aresm11!. .... 1Y· dire de er bı: m~vaf ak yelle Bır usta bir""~dnmdı. Fakat, Atlçonun ya-1 ŞU eye 8V8 _..A-

- Bunu nereden anlıyorsun tey- nu ım... e uygun a m ayaaya .,..a.- damla yaş,, pıyesı oynan.nıı§tır. 1 gU ı tal ğ ka- Be ·kta kertik şubesinde ka.Y-
Kezban daha akıllı çıktı: maaı avansla ~üccarlara bağlanmıı o- ·•· pun, reş ça ımı, us ı ı, 7.C a.aı on- l b'l~ i as alCH .. b ve erat iie 

ıe.= Sen bir yaşında iken annen öl- - Günahtır, yavrusile beraber lan köylilylf çok sevindirdi. Erzurumda köylüye • da yoktu. . ı h'ıd :ıım. . su ai-k yoklaıo-. 
satalım . . ·ı k f 1 AHço bir A.lemdı, analar onun a - şe ı ye ennın sene 1 

1g.te 
düğü için bilmezsin. Anneni de, ba- · . .. İnegöl her sene 600 - 700 bm kilo· verı en on erans ar . da hllvan do· rmarnıştı Tu • ıannı yaptırmak üzere ı mart 
banı da çok iyi tanırım. Onların da Hemen ertesı gun bu karar da. y&- dn fazla tütün yetiotirir. Ve İnegöl Erzurum, ' (A.A.) - Halkevlen yann pe gu · w · 4-~ "h' d 31 art 940 tarihine ~ 

· tirlld' • • • 1 ld .. Un ti Uı beti! d t tutuşlan güreşe girişten, soğuk kan a.nrı ın en m ~-f11 
tam dokuz sene çocuklan olmamıutı. rıne ge ı. tütünleri Avrupa harmanlarının esa- ntn yı on 1 m ıase e nve ' ki r ı d "kişe aded vesikalık fotogı-.; 
Yedi sene sonra sen dün'-·ava geldin. Karlı bir kış gtinUydU. Karı, . """' . . fazl ğbet edilen 150köylilye Halkevi binasında lıhğı, haddinden fazla tem n ı o uşu ~rf ı h'·r. üzd f senediı 

J J k k b k hali i ö k 1 sını teekil ettie• ıçın a ra 1 l . r· ·ı fevkalflde cUreti kuvvetini boşa sar nil us uvıyet c anı, resın _.. Sö aramızda amma yavrum bu ka oca asa anın ış n g rıne - b 1 kta h "h edilmek tohum ısa ı ıstasyonu şe ı ı e umum • 'k . t . üzd 1 rı ne r-
z - çin kiremidsiz toprak dama çıkmıo- u ma ve emen ı rac • mllfettişlik köy bürosu şefi tarafm - !etmemesi, kendini hasmına taşıtma, ve ı rnnuye evzı c an a gUDleti 

balıat senin. Sen de annene, babana lardı. Komşu ' çocuklannın damdan tedir. dan zirai mevzular üzerinde iki kon- ilh ... birer harika idi. za:sı, ça:rşamb; ;;: 1cu~-~A.ıı olll ' 
çekmişsin. Sabret, be.kle! Akşama, dama kar topu oynadıklarını gördü - Halen tnegölde köylüye avans da.- fcrans veFilmiştir. Ali<;o. Sultan Aziz gibi deveüsse ve şu ye m acaa e e erı ı 
sabaha bir yavrun olacak. lcr. Yine gözgöze geldiler. Biribfrh~ ğıtmış birçok TUrk tUccarlan oldu- Konferanslarda vali Hasıim l""an sırtı yere gelmemiş mahir bir pehli-ınur. 

Bu sım öğrendiği gUniln akşamı o; "#" • • • 

kocası eve geldiği zaman Kezban rine demek istiyorlardı ki: ğu gibi bUyUk mikyasta iı yapan da hazır bulunmuş ve köylülerle u • vanı paça kasnak açıvermişti. . . . lJl'"İfl' 
müjdeyi verdi. Suçu kendi omuzları- - Ya bizm Salman da bunlar gi- Ostura ve Felemenk adında 1k ec • zun uzadıya görüşmüştiir. Köylüler Aliço dünya rekordmeni, eşsiz bir Beyoğlıı Yeılı As~ri1k şu 
na aldığı için koca.sına karşı parça bi. kar topu oynamağa çıkar, ayağı n~b.i ıtirket vardır. Her sene _olduğu Halkevinin misafiri olarak Uç gün pehlivandı. Elli altı ya.,ına kadar eş- den: _ ~ 
parça oluyor, onu gözünde büyültü- kayar da aşağı düşerse ... Maazallah. gıbı bu ~· de .tüccar ve ıtırketl.~ burada kalacaklardır. siz yaşadı. . 1 - Aşagıda adları y~lı 

1 
tt" 

yor, kahramanlaştınyordu. Kocası: J<".:rkek yerinden fırladı, aşağı in- arasında nazım bır rol oynıyarak koy _.,__ Yirmi altı sene gelip geçen namdar stlbaylann muamelei askenyelel' ·ytl-
- E, artık oğlumuza bir ad bula- di. koca bir kazma ile tekrar yukarı lünün elindeki tütünün .değer fiyatla Aydmm imar pllnı ve eesiz pehlivanlar hep başalb de- bit ·;e tevsik edilmek üzere hil"1 1' 

lım Kezban? çıktı ... Müstakbel evladı için tehlike- satışını temın e<len İnhisar müdtiıil Aydın, - (A.A.) - Aydının imar recesinde güreşti. eUzdanlarile birlikte hemen eubB 
Deyince ilk defadır ki ona itiraz li gördüğü damı, hatta evi ortadan Nizameddin Katıçelebı Eksper lh . plılnlannı yapmak üzere şehrimizde Aliçonun bulunduğu meydanda baş gelmeleri. 

etmedi; "ben kız isterim,, demedi. kaldıracaktı. san ve ziraat memuru AMürrahman bulunmakta olan kadastro umum mü- güreo olmadı. Bu pehlivan yJr:mi altı 2 _Bu sUbayları bilen ve tanıt" 
- Peki kocacığım, adı ne olsun? Evlad hasretile deliye uğrayan bu Serim bu yıl da ayni gayreti sa.rfe- dürltiğU fen müşaviri mimar Mitat sene ba§pehlivanh~ güreşini spor ta- varsa tubeyi haberdar etmeleri nA' 
- Kendi aile adımızı veririz. Na- zavallıyı gören civar damlarda kar derek piyaı:;anın köylü lehine inkişa- Yenen. Halkev_inde şehircilik_ ve Ay • rihinden ıildi. olunur. 

mımızı yaşatır.. sen de, ben de ölün
te Samanlar l!kabını kim yaşta

toım oyıuyan çocuklar, onun bu ha- f t i ed ki d" ş· did dının ımar plaw mevzulu hır konf&- Sultan Aziz, Aliçoyu saraydan u- T .. 1 tew H ~0., oP 
mı em n ece er ır. ırn en . . . jek k b" opçu o çme as gmen a,,_-

reketinin manasını anlıyamadıklan U t""st 4~ _ 75 k d _ rans vermış ve dınleyıcilere pro • ıw.klaştırdıkt.an sonra, anca ır ae- Rah i Ço h 
322 

,.
431

11:
8 s u e ., urus araınn a sey la T"" k h ·u.ıı.; 'd bi k ed b' l . ti m nı " " .. .., halde, gUlüşmeğe, hep birden atışlan- siyon ur §e ir~ '"''ne aı l'90 ne tahammül e ı mış . ·hı ~ 

adı nı Hüseyin Salmana çevirmeğe bat· reden tütUn piyasasının gtin geçtik- fotoğraflar göstermi§tir. Halkın pek izzeti nefsi rencide olan Sultan A- lstihklm a,steğmen Talat oı 
ladılar.. çe yük~leceği kuvvetlP. tahmin edil- ziyade alakasını kazanan konferans- zizin gece uykuları kaçmıştı. Her tUr med ~vni lstanb~l 318 "177~ .. oll' 

cak! .. 
- iyi, güzel!. Oğlumuzun 

Salman olacak. Ali.! .. 
••• 

GUnler geçiyor, ismi kendinden ev
\'Cl dünyaya gelmiş olan yavru doğ
muyordu. Kan, koca ayni tevekkUl 

Kar topu yağmuruna tutulan HU- mektedir. ta mebusumuz Mazhar Germen ile 1U siliistimalden elini çekerek tam bir lstıhklm astegmen Ahmed 
seyin Salman bir iki kazma darbe • Köylünün bu seneki kadar memnun vali, belediye meclisi azaları ve ka •

1 

sene durmadan idman edip beslenen Mehmed Fahri 318 "30560,, J)J , 
sinden sonra damda fazla kalamı • olduğu hiç görülmemiştir. labalık bir halk kütlesi hazır bulun - padiph bir sene sonra birdenbire A- latihkim asteğmen Atıf otlu 
yarak aşağı indi... Şevket ŞEN LET muşlardır. liçoyu sarayına çağırtmıştı. rahim Halil İBtanbul 319 u32270,, 

Şu hale göre hemen hırsızlığı da Knopf serseri kılığında tevkif edi-
o akpm yapmak llzımdı, zira, erte- liyor. Fakat onun bu çüte rolU uzun 
ai sabah Şipman mUcevherleri tek - mUddet oynamasına imkan yoktur. 
rar muayene ettiği mman bunlann Şu halde onu tahliye ettirmek lwm. 
yalancı olduğunu anlıyacaktı. Bu h&- Bu daleverayı bulmakta zorluk çek-

ı oldun ya. (•). saattenberi yanı;;ızda oturan .-"" 
Bu sefer meyhaneden beraber çık- bana tarif eder misiniz?.. '/il 

riflerln soğuk kanlılklanna da hay - miyorlar. Ve e&de bahçede milcev • Tefrika No ~ 25 
ret etmemek mUmkUn değil ... Robere- herler bulunuyor. Öyle ya mademki rada Howard kapıyı çalıyor. Kapıwn Gözlerimle okudum. Knopf ve şu. 
tonun el yazı8llla kimse bakmak ill- hırsız onları buraya gömmüştür. Ken arkasından görilnüyorlar. Knopf Ya- rekbı ... Altında da uu ibareler yazılı 
zumunu hissetmiyor. Halbuki Knopfa disinin, buraya gelip bunları alması hudi taklidi yaparak Howard'ı savu- idi: 
mektubu yazan odur. Hırsızlığın ya - da beklenebilir. Şu halde mutlaka, yor. ".İie başladıkları sermaye mikdarı 
pılacağı gece mahsus oradan kendi- serseriyi polis tahliye edecek ve ar- Artık Knopf, Knopf olarak yaşıya- 25.000 İngiliz lirası, pisanın en kuv
aini ayırtmıgtır. Roberstona gelince, kasma dUgecektir. Nitekim öyle de cak Robertson da Robertson olarak vetli kuyumcusudurlar.,, 
ıteri1d ci1rmt1 seneriyi daha dofnıau oluyor. Knopf tahliye ediliyor. Bir kalacaktır. Ortadaki serseri de te _ Diğer şerikin ismine bak. Robert
Knopf'u kapının önünde bekliyor. mUddet sağda solda dola§ıyor. Niha- gayyüp edecek ve bütün a~tırma - son. Tamam. 
~e uzaktan D. 37 yl görünce, arka- yet kendi mahallesine geliyor. Geldi- lara rağmen bulunamıyacaktır. Müessesenin muvaffakiyeti çok bil 
dqının Uze.rfne çullanıy?r, ve tabii ğini yolun ortasında bir pipo yaka- _ Tuhaf şeyi. yUk ... İtibarı yerinde. 
):m dövtlt esnasında aereerfnln yalli rak arkadaşı Robertsona haber v&- _ Pek tı.lhaf.. İhtiyar gilldU: 
Jtnopt'm tızeriııde bulunan mUcev- riyor. Bahçe duvanndan taşlar çeki- Şimdi size Knopf'un ne olduğunu - Haklan da var, dedi. Köpollu-
berler Robeırteon'& geçiyor. Onun için lerek ufak bir delik açılmıştır. o d&- da. anlatayım. lar, hem zeki hem de Ya.hudi, elbet 
de senen, gayet sakin bir tanda Ukten içeri kayıyor. Ve tabii Ho- İhtiyar adam cebinden bir salname muvaffak olacaklardı .. 
b. 37 ye "'lretinl uzatmıyor ve ha.ttl ward oraya gelinceye kadar taşlar çıkardı. Bunda bUtUn mücevherctle - Kadehini birdenbire boşalttı. 
cınunla alay edenk pantalOIUUW lalle yerine konuyor. Knopt derhal yukan rin isimleri yazılı idi: - Hadi, dedi, ben giüiyorum. Şu 
•h""ağa kıyam ediyor. Cl]ayor. Banyo odasına ciriyor. O sı- - Bak, dedi lft,eki marifete bak ... Sen de hayran 

bk.. o köteyi döndü ve karııık yol- - Kim oturuyordu, yanımda! 
iarda kayboldu. lahi pek farkında değilim. t)1 

• • İhtiyar adam, ytlzUme töYle 6" 
Yeralt. treninde as- baktı. "Amma da yaptın hal,, 

• • • gibi gUldU. • 
rarengız hır ölUm _Evet, dedi, belli ıı:arnıııD f-'. 

Kulağıma birisi eğildi: laca acıkmıt olacak.. Tereyaib :.-
- Merhaba bayın. meğiniaf yerken ula aola peJı el• 
Kafamı çevirdim, ihtiyar, gari?ı bar mıyordunuz... Fakat ne de 011& _.,d• 

adam. mm, haydi IÖYle hafwuıızı bir ,.,., 

- Merhaba... layın!... 
1 

'lı" 
Yanın - "Esmer ııüydi, &arlflll ını. • '""' - Sizden bir ricam var... ,,,,. 

yifH mi oturuyordu, mUteeSSi" "' 
(•) Bu h&li&Cl'i h'kaye eden kitob hali mi vardı T.. Boyu uzun ıııu tB • 

gtkttğı ııcımaıı teaadyf, lsclçrede yu- kısa mı? .. Artık bu kadar ufa: JO.lf 
karda wh 6ttiğimiz tarzda bir h•r- ferrllatın da farkına. varmadı~ ııır
MZiılc oluyor. Poli8 'bütütı aTa§tırma- Ben Killmor akaretlerindeld b,IJ 
!ara rağm.c1s netW_;ti o'lde edemfyor. aızlık vakaeını dinledikten sonra~ • 
Fal:at bK w.kaya cıkuyııt1 bir komiam- li zaman bu .,..yhanıqe gclJlle 
tah1cflı."atı bu yol<Jıa.tı yaraterelt M«- tim. t.Ji1fl 
01t1Jf1 oonyor {~tn.t 
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Hergün bir röportaj Çifte tedrisatın Milli Korunma Kanunulş ·FA 
48 1. b. k~ k zararları görüldü • • 1 

ıraya ır aza ıa:~rı:.:;:~~:~~1:=~... merıyete gırerken Bulm~ş 
~ (Bastarafı 4 üncüde) - Şimdilik bunu alın dedi. Üstü- sistem.inin iyi net~.ce ~e~ediği, bu A (İ R 1 
nıı d b . 1 • hususta Maarü müfettışlennden alı- 11 A l k tt k . k " u" T • t ş.h l A k ,· ıltı~11 __ .~ enim aklımdan geçenleri· nü de kazağı alırken veririm. Amma I d te b't edilmi'ştır· Bu lrıem e e e l Offl lS l Q B J O C ,, 

""'<l!llluş 1 1 k' nan rapor ar a s ı . ay . • .... a7J,yor: 

'Çok dı:;a 1 ı.. bakın model Unik olmazsa bir daha itibarla .Maarif Vekaleti çifte tedri- naza·rı dtkkate alınarak SQfl_ft.fQJ l I Ekseriya okuyoruz. Tc a·; i gören 
....._ c\ın · dükkanınıza adım atmam. sat yapan mekteblerde tedrisatı nor- r ilaçlar varmış, fakat, ALLCOCK va-an hanum efendi.. .J 

tııı-;- Anıanı falan yok. 45 e olmaz - Merak etmeyin hanum efendi.. malleştirmek için yeniden tedbirler yalnız Etı.banh yapacak kısından bahsedilince, katiyen müba· 
... Kim hakh almağa ve bilhassa bu mekteblerdeki lağa değildir. Bir zat akşam tatbik 

~_ eYlrah kadının kocası yandı. Ben sınıfların. ş~belerini ~oğaltmağ_a k~ • A . A ettiği bir ALLCOCK yakısı. bir ge· 
~l>aıarlık ed k dı H h ld Müşteri çıkıp gidince dükkancı: rar vermıştır. Bu. çogalış tedrıci bır lktısad Vekaletı tarafından Anka- mahallı gazhane kokudul'. [ce zarfında tesirini "'Östererek ve 
""'k ece san m er a e Gö. .. .. d d' b · · ·· 0 

ı."'oıı bu . k · 1 ktı - rdun mu, e 1•• ızım muş · surette tatbik edılmek üzere Maarif raya davet edilen Belediye Reis Mu· öğrendiğimize göre Etibank her devamlı sıcaklık tevlid ederek ağrı-
"\ld,._ ıs ontoya razı o aca . . . Fi ı uzl k k. f d . ed'l 1 tk ··a·· ü k k .. .. "ht· . ~ışım. terılerı. yat ~n ~c . atsa ımse Vekaleti tara ın an organıze ı e - avini Rıfat Yenal ve tısad Mu ur mınt~ an~n. _omur ı ıyac~nı t~~~n yan mahaJii teskin etmiştir. 
~~.ı\rnan hanum efendi diye cevab gelmez. Bu muşterı Nışantaşı sos - cektir. I~a~ta_ bu husudsta gelece~ ~c- ı saff~t _Sezen d_iln s~bah Ankaradan c~cbılmesıA ıdçın hetr ~eh~ aııt.buyuk ALLCOCK, Romatizma, Lumba-
~ ı. Sizin k k . t di.. . a yetesinin en şık giyinen bayanıdır. nelerdekı ıhtıyaçları a nazarı ıtı - şehrımıze gelmışlerdir. bır umumı epo esıs e ece ır. g" o, Sivatik, delikli ALLCOCK yakı-
VQ esme ıs e gınız par . . h 

1 
.. 1 b'A 1 k b .. t .J 

~ bütün k Ayda yalnız bizim mağazadan bin, bara alarak bır proJe azır amak u- lktısad Vekfi.leti tarafından vuku • Bu surete ta ıı o ara ugun op- larile şifayab olmuşlardır. 
~llaşkas!na 0~:=n~~m~:dar az karla bin iki yüz liralık alış veriş eder. Bun zere tetki_ka~ y_apılma~t~dır. bula~ bu .. d~ve~n. s~~bi lstanbulun ~~ ~~mür ticareti yapan. t~ccarlar ALLCOCK yakılarının tevlid etti· 
L.btıazdı..., . b' . b ıann indinde mal ne kadar pal1alı Bu proJenın ılk tatbıkı olarak Pen- senelık komur ıstıhlakı ve bunun te- ıl'lerını bırakmak mecburıyetınde ka w. hh" sıcaklıl{, OT011'"ATİK BlR 
'11.A .,. amma.. sız ızım em en . · . . . . . . . . · . . gı sı ı m 
~7' llıüşterimizsiniz, hem de bize 1 olursa 0 kadar iyidir. E sen söyle dik o~~a mektebındekı ~esafctı azalt mını şekıllerı etrafında .verı~ecek ka~ lacak!at'dır. E~ıbank, her ş~hırde Y~ 

1 
MASAJ gibi hemen ağrıyan yerin 

~ arn eder . . p al d .. .. b . tt f' tl .. k k k mak uzere Kartalda bır şube açıl - rarlar hakkında Beledıyenın noktaı pacagı satış fıyatını o şehrın beledı- t f k 1 ALLCOCK kıla 
... İ'<>rıun hansınızef. adir. b oknorgı·sosırfy - u vazıye e ıya an yu se oy • ması kararlaştırılmış ve Maarif Ve- na.zarını öğrenmektir. yesile teşriki mesai ederek tesoit e· e radakın~ kı ap ard. . kartalyrasim-
''lıı· um en u aza mamızda kabahat bizim mi? Yoksa A h rın ı rmızı aıre ve c . -
~~ aın olsun di e bu fiyata yapaza- . . .. . . . ., ... kili Hasan li Yücel de tetkikat yap- Malum olduğu üzere Koordinasyon decektir. Bu suretle alkın aidatı! - li markasına dikkat ediniz. Eczaha-
•oqı Y bu gıbı muştcrılenn mı.. tı h · af d k k k.. ·· 1 · · · ı ktı .. . . . . . .. ıruş . eyetı tar ın an <? omur erının masma manı o aca r. nelerde 27 buçuk kuruştur. 
~ı.:' l>eki. Kabul amma model ünik Eskı arkadasa söylıyccck bır soz Bu şube Kartalda halk tarafından tevzi ve satışı Etibanka inhisar etti- Bankanın kömür işinde yapacağı 
~ilk değil . ., bulamadım. ayrıldım .• Mütavassıt bir 20 bin lira sarfile vücude getirilen rildikten sonra, banka müstakbel buh mühim bir yenilik te sömikok, Kara-
..._ 'l'a'bu ta~i~ · ·• memurun bir aylık maaşı değerinde mektebde açılacaktır. Mektebde 10 ran ve sıkıntılara mani olmak için bük koku ve gazhane koklarım bir -
' ~e gün ba~ır olacak? bir kazak alan bu bayanı düşüne dü- şube olacak ve Pendik orta mekteb her şchirin istihlakini tesbit etmek- leştirerek yeni bir kömür tipi mey -
'Gelecek hafta bugün. şUne matbaaya döndüm. Karısının mild~rü. tarafından bir muavin va • te .ve b~n.ların _süratle o .şehirde de~ d::ı.M Agetirmek o!acaktı:. Bu .. k~mür 
Ve si...... . h 

1 
. . f:. •• 

1 
.• b' k o- 48 1. e eb"ılen bu ko sıtasıle ıdare olunacaktır. edılmesını temın etmek ıstemektedır. mnhlutu yapıldıgı takdırde somıkok, 

lııı. •usıya saç ı sımsıya goz u ır azaı:ıına ıra v r -

MÜTEFERRiK: 

Şirketi Hayriye ücretle
rinde tenzilat "Otoz t 

1 
b' w b h" l" d'' 1stanbulun senelik kok kömürü is- Knrabiik ve gazhane kokları ayrı ay-

~ man o u ayancagız çan- canın kazancının mem aını a a u • . Ak. 76 . 35 b' t lm k B .. ·· T" k ' ed 
ııq~dan 20 lira çıkardı dükkancıya şünilyorum ve ömrüm oldukça da INHISARLARDA tıhla ı .. _ 1 bıkn t3°0ndb~r. BunuKn. b.: ~1 st ~ k~~a~a ~!r: u~unl u~tııy 0 Şirketi Hayriye ve Haliç ile liman-
~ ~ak: .. .. ' w• tonu somı co , ın tonu ara l u e omur ıpı can o aca r. daki küçük nakliye vcsaitlerinin üc-
~ duşunccegtm. inhisarlar idaresinin! koku ve 11 bin tonu da mnhalli gaz- Bu isle Maden Tetkik ve Arama ret tarifelerini tesbit edecek olan Li· 
Q lk k d ğ · hanelerin istihsal ettiği gazhane koku Enstitüsü mef>gul olmağa başlamıştır. ma t ·r k . Mıntaka I i a anlara taarruz Vapur navlunları çı ar 1 1 yenı dur. - . . .. Enstitü ilmi bir surette sanayı ve ı- m~ r:~~i eRe~i;ı=y~:~aradan av~et~ 
L • • • • kolonyalar .:"-~k~~ ıçın tesb~t olunan kok ko- sı_~m: vasıt:ı~ı olarak_ kull:ını_Iacak b.u üzerine bugünlerde fevkalade bir top 
ııangı şartların tesbıt edıldı lnhısarların piyasadaki kiloluk ko- mur~ ~htıyacı _41 bın tondu~-. .Bt~~u~ komur :nahlutunun nısbctlennı tesbıt ı l::ı.ntı yaparak Şirketi Hayriye i.icret 

t h 
. lonyalarında.n sonra 250 gramlık ko- 35 bını Karabük koku. 5 hını somı- edecektir. tarifelerinde yapılacak tenzilatı tes-a akkukuna bag""'lıdır Zonguldak lımammn son fırtına - I~nya da c;ıkarmağa karar vermiş ol- k~k: 1 tonu_ d~ gazhane ~okudur. lz- l•'tibank hiitiin havzalardaki kömür 1 bit edecektir. Al:tkad:ırların ı:;öyledik 

lardan sonra ~ısmeı~ ~a~an~.ış o~ • ması kolonyn amilleri arasında endi- mırın kok ıhtıyacına ~elıncc bu İs - istihsalinin tevzi ve satış işıni 1 mart l lerine göre Şirketin Ü::>küdar hattı 
~il . [Baş tarafı 4 üncüde] ması ve bazı şılep.lerımızın mut~~ı~- şe ile karşıl:ınrr:ıştır. Kolon.ya~ılar t:ınbul ~c Ankaraya nısbe~Jc c~k _:ız 1 tan. i tilıar_e~ Lılfiil clme alacaJctır. ~u tarifelennde tenzilat imkanı mcvcud 

~~· l~tındeki deniz ve kara kuvvetle ler ~~-ından . k_ıra~an~a~ı komtir tnhisarlnr tdarcsıne nazaran ıspırto-j v_e 10 bın ton olar.ık tesbıt cdılmiş- tarılıten ıtıb::mm her mıntalmnın ıs- görülmektedir. 
~1 

takViyeye, nakil vasıtalarını · ıs. naklıye ucretlerını bır mıslı fazlala.ş- yu daha pahalı fiyatlarla mal etti~r - ır. · tilılfık miktar ile miitenasib bir şekil· Bulgar sefiri Ankaraya 
'1a huıasa İcab eden hazırlıkları ik:- tırmıştı. !erinden maliyeti de artmakt:ı ve In- Bunun 5 bin tonu sömikok. 2500 de o mıntakayn kömür scvkedi!f~rek gitti 
lr: ~ karar veriyor. Gerçi derhal im- F..':vvelce tonu 175-200 kuruşa olan hisarlar İdaresi kadar ucuza salama- tonu Karabiik kol,u ve 2500 tonu da de" C'd lecektir 
"lltı~. · ı · 40() k B ' 'Abl h · .ı Bulgaristamn yeni Ankaı a Büyük tı-. ...,ı~ görül"" Fak t k t'" karar navlun ücretlerı tet rıcen uruşa m:ıkta<lırlnr. u scuc e şc nmızue· 
~~llııip to~-butyor1 .. 1 

. a 
1 

a 
1 

(R ' kadar çıkmı~ olduğundan aHikadar - ki 150 ye yakın kolonya fımili resmi R F• d Elçisi M. Sava Kırof dün akşamki 
·~•. ....; 1 ec 1 mış o uyor: us- · us ~ r ın e ekspresle şehrimizden Ankaraya av· t "<ttihA · lar resmi makamlara mtiracnatte bu makamlara müracaat ederek bu va- ~ı{ ı.• 
~lllt ı ınaksad ve emellerini tabak . . . h .k. t c.. d t t . tı. ~ ı:.ı del etmiş ve istasyomla Bulgar kon· 
~. etti . . hınmuşlar, Münakalat Vekaleti de zıyct ıçın er ı ·ı ara.ıı a a mm e-
""ltt rnıek ıçın fır::;atı ka<;ırnıaya d . f .. b 1 · • • solosluk erkfmı, Bulgar kolonisi ve 

ır.) bu vaziyetin halli için bir komisyon ccck bır onnııl 11 unmasmı ı~te - ~ • • 
. 1 d" K 1 1 b t klif - t e rı o Iar :ıl5.kaılarlar tarafından uğurlanmış . ltus . . . teskil edilmesini tensib etmi!'!ti. Bu mış er ır. o onyacı arm u e - agır zayı~ ~ v y r 

}l Yamn Tarıhi Emellerı · . . . . . leri tetkik Pdilmcktcdir. ,... tır. 
lııtı.._ıı;ıYanın Karadeniz kuvvetleri u- komısyonda kcndısın~ vazıfe .verılen Sefirin bu hafta içinde itimad meK 
Ilı "'lt erkanı h b - h k"t besi İstanbul Mıntaka Lıman Reısi dün tubunu cümhurrcisimize takdim et . 
ı.: ~Uru ('M ar ıye are a şu şehrimize avdet etmiştir. l'OLI:lTZ: [Baş tarafı 1 iııclde] Pcts:ımo bölge::;indcki Sovyet kuvvet 
•1b1i .ı."emiç) de 14/ 12/1914 ta- cebhede yapılmaktadır. Hücumlar lcri takYiye kıtaatı alarak taarruza mesi muhtemeldir. 
ıııh.·ltaporunda bu tarihi emelleri şu Komisyon 15 günlük faaliyetten Asansörden yaralandı bilhassa Viipuri körfezindeki miistah gc>çmişlerdir. Bu bölgedeki Fin mev- Üç tahkir suçlusu mahkOm 
~ e h IA . . sonra. mesaisini bitirmiş ve yeni nav- . - . . 
(t. u asa eylemektedır. 

1 
f' 

1 
b' . . Beyog" luııda Meşnıtiyet caddesinde kem adalara ve Vuoksem cıvarınd::ı. cudu zayıf oldugundan, Fınlandıyalı· oldu 

ı... •\tıs un ıyat arını tes ıt etmıştır. · . .. . _ 
111 h· Ya Balkanlarda ve şarkla gar- bir otelde calı~an Konyalı Ali ve Ar- Sala.menkaitaya ltadar uzanan bu - I::ı.r y::ı.lnız munta.z::ı.m bır surette rı -
h..:1l'leşti 00 - .. · d k. . Zonguldaktan lstanbula 225 kuru- - .. bh h tt a l kt d t ' t · · · ··d ı tl b. k ="'I ren gazlar uzerın e ı sı- tin temizlik yaparlarken Alinin ba • tun ce e a ın a yapı ma a ır. ca ı emın u~ın şı e ı ır mu ave-
~ ~':11'uınunun hayati ehcmmiye • şa. Zonguldaktan Derinceye . kada~ şına asansör demiri çarpmış, başın _ Viipurinin akıbeti bu muharebeye 

1 

met ~öste:mckl~ _ıktıfa edıyorıa:. Ri 
~·· ın:ıa, açık ve vazıh olarak gör - 235 kuruşa, Zonguldaktan lzmıre 26<.> dan yaralamış, bir elinin dört par_ b::ı.ğlıdır. Finler mukavemet etmekte cat Nau_tsı şchrının cenubundakı hat 
' ~·En büyük devlet adamları - Zonguldaktan Mersine 325, Zongul - mağı da iki asansör teli arasında 81• ve Ruslar milhim miktarda insan ve lara dogru yapılmaktadır. Burada 
~.;t'iirkıerin ergeç bu mıntakadan daktan Samsuna kadar da ton ba- kışarnk ezilmiş, yaralı Ali Beyoğlu malzeme ka~.ıx:~ektedirlcr. l Fin kuvvetl~r'. İner~ gö.l~~e daya~ • 
~·'1uarında ve yerlerinin yeni 1 şına 275 kuruş alınma.c;ı kararlaştı. hastahanesine kaldırılarak tedavi al- 26 şubat gunu 18 Sovyet tankı tah mnk:-a ve <ıı ~k sol Ct!n,ıhlannd.ın 
hı.~tit i- t 1 - h''kA t' d . tına alınmı!=;tır rib edilmistir. çevrılmek tchlıkesınden korkmamak-
;"Qt ı.._, -uıpara or ugu u ume ı rılmıştır. Bun an sonra bu tanfe ha- ·, · M"b 

1
A ; I b' · ı b. ı· - k lm::ı tadırla 

lıı." .. ~ hük' A .. :~· f d K dk .. Ü de u aagaı ır nıc ınıgc apı ,. < r. 
~l umc •. µuız tara ın an ricinde hiçbir vapur fıizla ücret aJa- a 1 oy n yangm . . f d . - f F 
~ olun - .. .. .. . dan halıhazırda Fınler tara ın an ış- Dı•;cr tarı:ı tan 'inln.ntliyalılar sağ 
~İtletd·a.cagında ~la şup~~e e~ - mıyacaktır. . Kadıkoyunafde Ras1 ın~paışa ö~ahallSet· g:ıl edilmekte olan mevzilerin bun - cenahlarına yapılacak hiicunılarn da 

&ıııı:.l ır. Ancak Bogazlar uzenn- sınde Uzunh. ız so cagında mer ı d 11 • •1 d ı~ı..a ·y · tah 1,,, ı·olaylıkla karcıı koynbT 1 z· 
~t -~anı b' k k N . .d 85 lı .. an evvc n mevzı er en ( i.Ul ı ı .... , , , ~ , ı ır er. ırıı . 'ak ır ş.ekıl_de . yerleşmek ve ta !ürklerle ittifak edil_erck ~sası, ı arısı esrıne aı numara_ , u~ kim edilmiş olduğu ve arazinın vazi- bur da dağlık \e hfıli bir bölge ile 
~ şarıc suretıled~r kı Rusya, tek. - Bogazl~rı Rus ha.rb ve t.ıcaret fılola- katlı evde soba borus~nd.an bagdadı yeti ve ilk Mannerheim hattına na-

1

. himaye edihnelttedirler 
~ci ı .Av.rupa ıle As~anın bır rına daım~ açı~ bulunduımak, Rusy~A tahtaları ate~ almı.ş, ıtfaıye tarafı~- zaran müdafiler için daha istifadesi tnp,iliz GöniilliilP.ri 
~~t a ~akın bulunan mılletleri bir nın talebı hahnde başka devletlenn dan etrafa sırayetine rr~eydan veril- olduıhı iddia edilebilir. 

28 
. . 

Birınci Ağır Ceza mahkemesindt 
cliin, Cümhııriyeti alenen tahkir et · 
mekten suçlu .Mehmed hakkındaki 

karar veril!Jlistir. Mchmcd, Sulta.nah· 
nıed Üçüncü Sulh Ceza mahkemesin· 
de hırsızlık sucundan mahkiını olduk· 
tan sonra koridora çıkınca bağırarak • 
Ciirnhııriyet hiikiımetini Lı.hkir etmiş

tir. Muhakemesinde bunu tevile uğ-

r:ı~nn Mt•hmcdin bu miitlafaası varid 
g-öriilmediğindt>n, Mehmed, diğer su· 
çile berabeı bir sene 23 gün ağır 

hapse. 1 ay da emniyet nezareti al· 
tında bulundunılınağa mahkum edil· 
miştir. 

••• '1tı~ halınde toplıyarak bunlar ara- harb gemilerine kapamaktan ibaret mcdcn söndiirülmüştür. Evin Anado Fi~landiyalılar yalnız is.,.al ettik . Londra, 
9 

. (A .A.) -:- D~ı~y ~ele~-
bı:.. 8Ulh" .. ~ · k ı - · · · · · · - 0 raplı gazetcsı. Finlandıya ıçın şımdı- Türklü~i tahkir ettiklerinden do 
"'lll un teessüs eylemesini te • olan hünkar ıs e esı mun.hedesıne lu Sıgorta şırkctıne 1500 lır::ıya sı - leri istihl:;amlardnn dolayı değil, son . k d L d b" . 3000 d · · 
Mı. ~ k ( 333) b b' 1 · w hl 'k t ye a ar on ra uı osuna en 1 B. · · A- C hk · 1C111t -""le ve onlara Avrupa kültü- 1 enzer ır an aşma ıle mak- goıtı:ılı oldugu anl:ışılmış, tn cı a a. zamanlarda aldıldarı' toplar dolayı . f 1 .. "'11" l d cl'ld'a· . , b ayı ırıncı gır eza mu emesın 

'« •· d t . ed'l b'l -· . b l az~ gonu u rny e ı ıeıını "e un - d k f olarak muhaJ·nme ed'l ~f vel'ınekten "b t 1 t "he- sa ın emın ı e ı ecegını ve u sa- baş anmıştır. sile de Sovyetlerin topçu ateşine kar 1 1 • b' k .. .. .. ı . l e mev u ''"' ı . 
~, l!ı:ıi.... ı are o an arı .l va- . . . . •. . aı\ n ır aç yuzunun lızmele ;:ay kt 1 \' ... 1 G"'li 1 "'!llı~'l.lı ifa l . . yede bır harbın ıcab ettıreccgı bil - Bir yaralama şı daha iyi kol'unmuş bir vaziyette . d d'l . b 1 d - , . me e o an ırJın e u zarın suç arı 

'Q D ey eınış olacaktır. Tan - yu""k f d kA l kl d • raf . e 1 mış u un ugunu yazmaktadır. sabit görüldüğünden dün birer sene 
ti ••• '>lanıı devirlen'nde Rusyaya 11"- e a arı ar an ~e ~-ım mas - - Yenişehirrle Pnpasköprüsü soka -ıdirler. Bıırılar, alelade "'Olctı şeklınde yola 
ı...oq ~ ... lnrdan kurtulmak mumkun 1 ı t • b .J hapse m:ı.hkfım edilmişlerdir. 
"il, .. 1Yaseti . . . ' 0 acagı- ğında 11 numaralı simitçi dükkanın-· lk ısveç gonülliı kıtaları şımal cc çılmuı:: olup henliz lngi1tcrcde bulu· 

{Ur nı ışaret ve ılham eden ·ı · ü 1 · b f'k . ı · d ed ı 1 · ı d·ı · · J{ .. "k b' N './ ' Benzinden yandı ~ ır oını t nı ı erı s ren erın u ı ır erı e r - da yatıp kalkan seyyar simitçi Mch- ıesınP sev ;e ı nıRtır. uçu ır or nan a.rlwdaşlarının eşyasını da bir-
~) ~içi.ıı bU§ ~~-) . . dedilmiştir. [1] Bu sebebledir ki 1914 med oğlu Ahmed, meyhanede, bera - veç müfrezesi 1sveç kıtalanna iltihak likte götüren göniillü kafilelerine im I\adıköyünde Kurbağalıderede Bo-

ır u sozlen (Evlıya Çele- mayı ın~~ ç P d' h 1. 1 ı t · t' ' "' ..... h d k - da 16 ı lı.. ' l.tı l'uk .. A s u.... ara a ışa ın se anı an- her rakı içtiği arkadaşı Osmanla kav c mış ır. kfın bulur bulmaz iltihak edecekler - J acı .ı.ue me 50 agın numara 1 

~ıa ... --· arıda naklolunan müla- nı ve temennilerini götürmek üzere . b _ k k 
0 

Sov,·ct Tebliği d" evde oturan hamal Hasan elinde ben 
•q. ıı.=''llln isabet' · h 1zz t p ·ı b' l'kt K d L' ga ctmış ve ıça.gını çe ere smanı · · ır. 
~ -14l'ette te . mı_ ayrete değer e aşa ı ~ ır ı : ın~ a ( ı - arkasından ağır surette yaralamış • , l\loskova, 28 (A.A.) - Leningrad ViiJltıri l\ley:dnn MuJtarebesi zin tenekesile giderken elindeki si . 

· yıd ve ısbat eylemekte- vadya) ya gıden Talat Beyın Saza - k erkanıharbiye dairesinin 27 şuhat ta H 1 . k. 28 (AA ) v·· . . . garadan benzin ateş almış, Hasanm 
~klA. nofa ve umumi harb patlar patlamaz tır. Osman hastahaneye kaldlrılara rihli tebliği· ~ sıaJn taı, 

1 
• · d- ııphun bıç~ elleri yanmış, benzinler söndürülmüş· 

it ~ .. 1>-.ıd t . tedaıi altına alınmıs Ahmed kanlı · yapı ın c o an mey an mu are esı .. 
~ ·~ ettikleri Teklifler Enver. :ş. _nın stanbuldnkı Rusya a- w. ..,. ' Cru·elie berzahında sovyct kıtaları artan bir şiddetle inkişaf etmektedir. tur. 
~ • .itada Carlık idaresinin yıkıl • taşemılıt~.rı gene~aı_ Leonti~efe .yap- bıçagı~ yaka~anmıştır. I d düşmanın müstahkem mın~~aıa:ını Viiptıri koyundaki adalarla Vuoksi 
~ lı.~ ll&la.rın harici, dahili korkunç tıkları mukerrcr ıtlıfak teklıflerı ka- aşm an ~ara an 1 yararak 9 u betonlu topçu ıstilıkanu göliini.in orta losn'ına kadar uzanan 
\ lta 'beıı felaket ve fecaatlere ma- 'bul edilmiy~:· Hatta ~a.zanof büt~ Kutucular cadd~sınde _30 numar~lı ol?1ak ~re 13 istihkam işgal et - 50 kilrımctreJ"k cebhe üzerinde mey-

~ları 0 nlı . !kuvvet ve nufuzunu kullanarak lngı- evde oturan Hayrıye evınde merdi - mışlerdır. dan muharebe ine iştirak eden Rus 
b ll!l d , sma ımp:rrator - r Fr 1 l d a·· k b d ı IQ eVrilı:n . • · ız ve ansız ar a a anlaşmamıza venden uşere aşın an yara anmış Cebhenin diğer mmtakalannda mü fırkalm ının adedi 14 tahmin edilmek 
~~ ~ lriirnıe .esı beveblu~umı bar -ı mani oluyor. Çiiııkü bu ittifak 'e an- Haseki hastahanesine kaldırılarak t.e bim bir hadise cereyan etmemiştir. tedir. 'Bu brkaların elinde bol topçu, 
~. ~li · 81 se erı bence hep 1 al .. h · R 1 ğ d · lt l t S · 'f ·· d ' l ~I~ Qiıı kararı d .. . aşm ar şup esız us arın Bo azlar- avı a ına a ınmış ır. ovyet hava. kuvvetlerı muhtelı yuzlerce tanlt var ır ve pe { çok tay 
~btıttlaıctadı Ç'" a~ a mundemıç dan ve İstanbuldan feragat eyleme - Elini makineye kaptırdı ıruntakalarda düşman Intalarilc as - ya?"C' de müz heret etmektedir. 

t-.. 
1 

Ve 'Bo~-ı un~ bu m.:clıs, 1~: lerini icab ettirecekti. Ayvansarayda Hisarönü sokağın - kerl hedefleri muvaffakiyctle bom - Viinuri taarnııu 26 şub t öğle Ü· 
·cı.1t lt c~ ar ıçın, katı ve fııli .. . . . 1 tı h.. Us hak . . . . [Devamı var] da 39 numaralı evde oturan ve Su - bardıman etmışlerdir. Hava muhare- zerı bas amıştır Ye o zam ndanberi 

~ıı~ ~ka bir ~ınıy~tme gınnelerın- reyyapaşa fabrikasında çalı;;an Adil, heleri esnasında 6 düşmnn tayyaresi meydan muhareb ı fasılasız olarak 
erq~i.ııe k esvıye sureti kabul [1] Con8fantinopl8 et le8 D'et- fabrikada elini makıneye kaptırarak düşürülmiiştür. 1 biitUn şidcletile devam etn1ektcdir. 

arar vermiştir. Hat- roits - S. 43. varafa.nmış, tedavi altına alınmıştır. Finlandiya hududu. 28 (A.A.) - Rus tamiki bilhassa Viipuıi adalan 

na -ki bunların başlıcası Uurasdır -
karşı ve Viipuriye giden demiryolu 
üzerinde krun Somme köyüne karşı 
yapılmaktadır. 

Ayni zamanda Ruslar Ladoga gö
lünün kenarıncn imtidad eden Tai • 
pale nehri üzerinde de şiddetli bir ta 

arruza girişmişlerdir. Bu taarru dan 
maksad esasen zayıf olan Finlandiya 

ihtiyatlarının kr.bil olduğu derecede 
mühim kısmını btU'ada tcsbit etmek· 
tir. 
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Yeni TUNGSRAM ICRIPTON ampullarınt 
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... Dr. Feyzi Ahmed Onaran -· 1 A<llllar Sulh Hukuk mtthltt>me~i Mahdut mssuıiy~i Veni neşriyat : 
Deniz leJazım Satınafma Komisyonu uanıan · I SaliJ? l\lt•nıurlu~wulan: ,. 9~ 

Erzı.ncan ve Erzuru~un CUd ve tlilireri ~~lıWu ~~~~~~~-~~mı~·~~B~~~~~~~~~~~~~~~~ Aajcl~ K~ncfun ve Vahrnm ile ~~u~Saraçsanatk~ 
l\füteha.-.Stsı . şayinn ve miiştereken mutasarrıf bu- , ı· . , 

k 1 ı Pazardan maada heı-gün sabah· 
1 

- llk teminab "5945 .. lira "50,, kuruş olan 
23

·000 metre amen - und.uğu Kınal~nda eski z_ eyt. inlik Y_ en.,i Orfrklı"ı koopera ıfınde 1 •. ı· urtu UŞU kan bezi. 2 mart 940 tarihine rasthyan cumartesi gunU saat 12 de pa- 1 _ 
2 

t:; t • 
tan akşama kadar. Ankara cad. Tckmny sokagmda c~kı 63 yenı ... , 1• tif . elik sure 1 ·" 

İstanbul u,.bmıu ve Emekli Gene- ' ., N zarhkla nlınncakltr. lı b 
1 1

. . . 
1 

. .. \.OOpera ımızın sen ı'l'' 
ın-. Cağa.loğlu yokusu köşesi 4., o. l1 b ü nun.mra a ıçe ı evın ızn eı ş_uy_u su- j dı"ye loplanı...,1 30131940 cuJtlfl ,,,.., 2 - k temmatı "415., Hra ' 19~,, kuruş olup şartnamesi er g n un wr 

ral Kvmı Karahekirin geçen sene . Telefon: 28899 komisyondan paraaız olarak alınabilir. l retıJe satılmasına knı-ar vcrılmış ol- lgünil saat ll,SO da Fatih Rcf~ 
gazetemizde intişar eden "Erzincan 1s k belli .. duğundan nçık arttırmaya konulmuş- sokak 61 snyılı mahalde ynpılll _,ı,. 

tlskiidar Sulh Hukuk ~fahkeme.sin- 3 - tcklilerin 2100 sayılı kanunda yazılı ve.saikle birli te gun t 1 f? 
ve Erzurumun Kurtuluşu,, ismindeki ve saatte ha.sımpaşuda bulunan komisyon başkanlığına müracaatları. ur. IUr. Hisl'looarların iştiı'1t.kini ricıt 
eset:i kitab halinde çıkmıştır. Bu e. den : "lMl,, Mczkuı· huııe alu~ap ikı katlı ve riz. 

ı 1-HikmcUeM~m~Mahmudun =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= bahçclldi~ Sa~Ynni kızıMu~yau~· ser. Generalin "Cihan Harbini Nasıl 
§ayian ve müştereken mutasarrıf ol· p T Ü M &sı, solu Fatma ve lstepan oğlu 

İdare Ettik?,, serisinin üçüncü kitn· dukları Osklidnrda Kazasker Ahmed • T. • mum üdürlüğünden: Mihnl arsası, nrkruu Ağusi an;alnrı, 1 

bıdır. Bir çok tarihi resimler ve kro- Efendi mahallesinin Acem Çıkmazı 1 - ldar~ ihtiyacı için 100 ton gazoyil pazarlıkla mtibayaa. otuna- jönii Zeytinlik c"!ddcsile mnhdudd• ır. 
kı·ıerle sUsl~ı1mic: olan bu kitabı bü - sokaıfındn eskı 15 ve yeni 22 numa· caktır. Han"nln bodrunıunda ı-ı·r "tlı111luk 

- " "' 2 - Muhammen bedel 13320 lira, muvakkat teminat 999 lira olup " · 11 
,. ı 

tün okuyucularımıza hararetle tav· ralı maabalıçe bir bab hanenin iuı.- pazarlık 4 Mart 940 pazartesi gaat 16 da Ankarada P. T. T. Umumi Mil- \'e kömUrlUk, zemin katında döı:.e -

Ruzname ti 
ldnre MediRi ve Mur111tıb 
poru. il'' 

• ~ - ı=:erıf"lik bi!Dnçomın tnsd ~ 
3 - Nizumııamerıiıı 23 Uncil ııı 

siy1.: ederiz. leı şüyu suretile satılarak paraya dilrlUk binasındaki satınalma komisyonunda yapılacaktır. meli bir koridor, iki o<la ve camc • 
çevrilmesine mahkemece karar ve - 3 - 1stekliler muvakkat teminat makbuz veya banka teminat mek· künh o<L'ı, kilor. bir hf.Ifi ve tir mut -

danin tadili. ııı 
4 - Yeni idare heyetırıin ve 

nı.kıblcrin ı;eçimi. rilmiştir. MC'zkiır hane üç oda ve bir tubile kanuni vesikalarını hamilen mezkör giln ve saatta o komisyona, fal{ \'" iist lmtmcfa dört oda . hir ım- ı 
T epebaŞi dram kısmında sofa ve bir helfı. ve bahçede kirgir §art.namesini görmek üzere de her gün mezkO.r binada P. T. T. Levazım lon. bir kiler ve l>ir hclfı \'ardır. Ha- . -

bir mutfak ve aynca bir helfı. ve se- mtidürliiğiine müracaat edeceklerdir. "l3lO,, __ ne 144 ve bahçe 4G2 nı!'trc nıur:ıb-ı ~--•••mim••.,-~ 
Bugün 15.30 da - - - - 1 f "' 1 L kiz metr·e murabbaında ve altı met- 1 baındndır. Bahçede sarnıç \'e 14 a - s anu:ı &Yazım 

Bu gece saat 20.30 da re arzında içinde bir kuyu ve beş lstanbu-ı B l d . lla" nlan .ded meyva ağacı vardır. Bnh<;t> ile Satınalma ron'isyonu 
O KAUlN meyva ağacı bulunan bir bahçeyi C e İyCSI lhernber 60fl metre murahbaıwla olan l crJ 

muhtevi ve haricen ön ccbhesi yağlı han~ye 2500 lira kıymPt takdir t>clil· ı 3!500 kilo kudnı· vakete aıuın,, '"pi 
• • • boyalı iki kattan ibaret ve sol beden mlştır t p ı ı 1 k ·ıtn es' 4 " . .ti' 

lstiklal Cııddesiud~ Komedi 

Kı mında 

Gece saat 20.30 da 

f:lERKBS KENDl YERiNDE 

EminönU Beledifc Şubesinden: 1 · · ır. sznr ıx &. c sı 1 • ııııı· 
duvarı yıkık ahşab ve tamire muh - Eminönü ile Unkapaııı arasındaki sahanın imar tafoilat pliını tasdik ' Müzayedeye ıştirnk edenlerin yüz- pazartesi günü saat 15 de To~ 1' 
taç bir hane olup yeminli üç chlivu· d ·k· b k · l t· d k ak" · i d r - · ı· · · u ı korlli.S~ cdilmis ve Eminönü dairesi dahiline asılmı~ oldug·u yapı, yoUar kanunu- e 1 t uçu nııı ıc m e JlC • .,.csm c .• v. am\r ıgı sa nama 
kuf tarafından tamamına dört yüz ~ I ri ur b. b k t 1 kt T J • " 

nuu üçüncil maddesi mucibince i!an olunur. ..1590,, ve.rme e veya m 1 . ıı· an anın -e: ı uunda rı:rı ac~ · u. a ımın ·tJl 'J' 
lirn kıymet takdir edilmiştir. mınat mektubunu ıbraz t•lmelen 9450 lira, kut'ı tcmmatı 1417 Jı 

11 
2 -- Satış bedeli peşindir. Müza:- I muktezidir. Verrgi, tenvinye ve tan- kuruştur. Nümuncleri konıi.SY~f.1 

ıyedeye iştirak etmek istiyenlerin kıy- Devlet Ziraat şletmeleri Kurumundan : zifiye bedeli ihaleden tenzil olunur. göıiilür. "676,, •'l ./ 
-=-=--=-=-=::-~==:=:::======= jmeti muhnmmenenin .% yedi bu.çu~u Kurumumuz çiftliklerinde yapılacıık tefcir ve iska i.şleıinde kullanıl· fh~lo ~;11tı ,.~ 2? senelik taviı bedeli -=-~~; 

• nisbctinde pey akçesı vcrmelen la - mak üzere biıi büyük ve diğeri ortıı kapasitede iki aded Ekskavatör sa- nıUşteı ıye aıddu. .. 
1 

S ti 
11 

k k ,,.
1 
.. ııı:fl"'· 

Ankara Borsası 

28 Şubat oıo 
Fiyatları Kapanıı 

~ Londra. 
, ew-York 
• aris 

1 Sterlin 5.24 
100 Dolar 130.19 
100 Frank 2.9675 
100 Liret 6.74 

Cenevre 100 tav. Fr. 29.2725 
terdanılOO Florin 69.2521 

Berlin 100 Rayişmark -. 
100 Belgn. 22.04 
100 Drahmi 0.97 
100 Leva 1.5925 
100 Çek kronu -. 
100 Peçeta 13.435 
100 Zloti -. 
100 Pengö 23.55 
100 Ley 0.6175 
100 Dinar 3.0825 
100 Yen 31.225 
100 İsveç kr. 31.005 
100 Ruble -. 

ESHAM VE TAHVir.AT 

Ergan! 19.94 
Sivrıq - Erzurum \' 19.30 

• ı\(ıa m· ıı ı u u ı• " zımdır. Rüsumu dellaliye ve yirmı tın alınacaktır. Birinci nrttırma 3 Nisan 9_40 tn· Satı~ m('lmurltığundnn: 
senelik evkaf taviz bedeli müşteriye Orta Ekskavatör'ün kol uzunluğu takriben 12,20 metre, kepçe ~titıb rihine mllsadif çarşamba gUnı\ saat · k 22 l1 
ve bina vergisi ve bele<.llye rüsumu hacmi takriben 500 desimetre miklbı olacaktır' 14 den 16 va kndar mahkeme kori • Kınalıadu'. K~nalıa?a sokıı ahı ıiJ 

1
ve evkaf icı:ıresi mal sahiblerine aid- Bu ekskavatörlerin sistemi Dragline olacak ve Dragshovel olarak ça- dorunda i~ra ohmncakt1r. Kıymeti mnrad:ı sakm ıkeıı ıkametg 
dir. lişabilmesi için icab eden aksamı ihtiva edecektir. Yeni veya az müstamel muhammenenln ytizde 75 ini bu!dufu hul Ksenefoıı'a: . J1 ' 

3 - Satış 29/3 940 tarihine mil· CJlarnk alınacak olan bu ekskavatörler evsaf ,.e fiyatları hakkında alaka- Uıkdirde müştcrive ihale edilir. YUz- Anjel ve Vahram ile §nyııı ~ı 
sadif cuma günü saat 14 den 16 ya c'l:-ırların Ankarada bulunan Kurum Umum MildUrlilğilne en kısa bir za- de 75 inı bulmaz~a en cok arttıranın müştere!{cn muta.:arnf. b~lun::i 1' 
kadar Üsküdar Sulh Hukuk mahkc· man zarfında malumat vermeleri lUzumu ilfın olunur. "1571,. taahhUclU baki kalmak ·Uzere 15 giln nuz Kınalıa~a cskı ~~ytınlık Y #. 

O .. k . . . kinay sokugu~rla kam 63 - 22 tJ ı mesinde icra kılınacaktır. gun ı.v , dah:ı uzutıhp ıkıncı arltıı ma 18(4/ . . k b·ı· t• ıaıcc:!P' 
h · · ·· d t · , . . ralı bahçclı cvın a ı ıye ı · ı meti mu ammınenın yuz e ye mış l I ., . .

1
. I 940 perşembe gimiı ayni saatte vsı. - . 

1 
d • da acık nrttırfı'lıı 

beşini bulmadığı takdirde en çok art Askeri f brikalar Satın A.ml .omısyonu 1 a~ arı pılacak ve en cok nrttırana ihalei. hn- :;etsıl o ma ıg.ın n ' ' C~.lmı'stlr ti 
t ta hh .. d .. b k. k ı k ~-·~~~~~~~~-·~~~~~~~--~~-~~~~~~ . • na tm~ınn ~ar~r ~ n ~ · ıranın a u u a ı a ma sar- lıii w a • • +w tıyesı icra olunacaktır. . . _ 

3 
,
419

_
40 

t,aı1 
tiyle muz .. aycde on beş gun·· müddetle ... 1 t • ·· 2·ı•tJ d d t. tt · . al ___ ,_ 

1 
. . . . Eırıncı arttırma -s J, Numune \'O C\sa 5ftr namesnıe gorc "' a e ıa aıu~e 10~ • hale tarıhınden yedı gü.1 z-:.rfındıı. . . .. .. :ı4 tı 

t did 1 k 15/4/nıo ta .h 1 . cd·ı bel il "23 750 li l '· ,J lı 2500 d d l mu.sndıf çarşamba gunu saat JI em o urnıra u rı ınc Tahmın ı en ( e . ,. ra o an yu"ar\.la yazı a c !para verilmezse müzayede fesh-dilir. . rvı' 
müsadif pazartesi günü saat 14 den battaniye Askeri Fabrikalar Umum müdürlüğü merkez satınnlma ko - İki müzayede arneındaki fark müs. ~6 ya kadar mahk~me korıd0rt11ıı4' 
16 ya kadar devam edecek ve en çok misyoııunca 4 3/ 9:10 pazaı lesi {;ünü saat 14 de pazarlıkla ihale edilecek- ı tenldf mUşteriden tazmin ettirilir. ıcra olunacakur. Bırlnci arttı ,.

6 
ı~ 

ar'ttırana ihulei katiyesi yapılacak - tir. Şartname pru-ası7. olarak komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat ı İpotek sahibi nlacaklılrırla diğer a- kıymeti ~uh'lmn~nenin ytizdc. 1 I' 
tır. Bedeli ihalenin azami beş gün i· teminat olan "1781,, lira "23,. kuruş \'e 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. lô.kadarlarm ve hususile ınasr:.ıf ve bulmadıgı tal•dırde en çok uıı 
çindc mahkeme \'eznesine yatırılma· ~.adclelcrindeki vesaikle komi,?yoncu olmadıkl~rınE~ ve bu. işle .. alakadar '. faize dair icldinlarını 20 tiÜn z~rfın- tıranın tanhhüdU baki kal~n~ t~' 
sı Ş!l.rttır. Aksi takdirde ihale bozula- tuccardan olduklarma dnır 'lıcaret Odnsı \C's1

' • ıle mezkur gun ve sa- d b"ld' 1 . 
1

-'I d Al . tak lfı gün da.ha uzntılıp ikincı aıt ııl 
• •• 1 111505 a ı ırme erı azım ır. •31 - i 511~ rak bundar. hasıl olacak zarar ve zi- atte komısyona muracaat.arı. " dirile satı~ bedelinin p:ı.yla;imı=tsınd::m 18/ 4/ 910 perşe~be günU ayn }\tııJ 

yan ve fark ve fniz vesair masraflar icrn ve en cok aı-ttırana ihalei tıf 1 . . - hariç kalırlar. Da.hll fazla malümat ~ ıı ıondun tazmin ettirilecektir. kanuniyeleriyle bırhkte mahkemeye numaralı s:ıtııı dosyasına ve sa.tı~ me 
1 

k . t' 
1 

. .
1
• t 'h' d 

20 
;1:si yapılacağı tebliğ nıakanııD 

k h ld ' 1 1 k b , At·b· il n ma ıs ıyen erm ı an a.rı ın €.!1 ~ 4 - İşbu gayrimenkul üzerinde müracaatlal'l ve a si a e tapuca ınunı o an nıa ı eme 3.§rl:a ı ıne m • .. h k . .. b'lm . . i ir.1 olmak üzere llAn olunur. 
.. · ·· · ·· h k ah'bl · tı d b·ı · 1 Tal'b lanl gun sonra er esın gorc • eaı ıç n tapuca muscccel ve gayrı museccel gayrı museccel a s ı erı sa ~ racaat e e ı ır er. ı o nnn Ea· .... , .............. --..... 0 .... ~ 

ve hak sahibi olduklarını iddia eden-lparasıııın paylaşmasından haıiç tutu- tış günü muayyen sru:ttc Üsküdar açık b.ulundlU'Ulacak art~ırma §art : Bahlbl: A. Cemaieddin g~oj?J 
ler varsa ilan tarihinden itibaren yir-ıln.caklardır. Daha fazla ın::ı.lflmat al- Sulh Hukuk ma.hkemesınde hazır bu-,~esile 939/98 numarnil dcı;y.ıdakı N(>ş,-iyat roildUrU ı Mnoid Ç~f' 
mi gün zarfında vesaik ve senedatı mak istiyenleı' mahkemenin 938/ 8 luıunalan lüzumu il5.n olunur. ve.;alkl görebilecekleri il~:ı ohınu:. ~ğı yer : "'iatbaal Eb 


