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a"kan Devletleri tesanütlerini ve sulh ün muhcıf azası yolundaki azim 
ve iradelerini bir kere daha bütün dünyaya bildirdiler 

Saracoğlu dün gece saat :23 de Belgraddan ayrıldı 

~ 

8 il <iclyo \'cl<ilimio Şlllı:ril Sanıooiiu llolgr&ida - del\odıd ıııızaı..ı- Dört Harleiye Nazın, ŞUkrU Saroooğtu, Markoviç, i\letnksa' ve tla.feııko konsey içtbııaında 

a racoğ IJL,N iş ve ...... ., ~ 
8~fYada btrlr;Diin 
alarak ieinaS-, , " 

aeı ,a bulunacak .·· · · 
ll ~d 4. :i"'-
~Eıl 8~ <Konsey müzakeratını '"fY: 
~ ~efo ~tte takib eden arkadaşı- ~ 
~ 0~Yi n~ a bildiriyor) - Balkan . 
~ 11.\>e.ffakı esahılni bugün hllyük bir 
tl&~ltetinJ:e~e bitirmtştlr. Hariciye 
a i &a~t~( oo e yakın yerli ve ec
Q ~anya li n~n. huzurunda biuat 
ııienku tara~clye Nazırı ekselans 
he Ve dört ından okunan resmi teb 
d/'natl lllli~azır_ tarafından yapılan 
'6ll ~ugo8ıa eakıb akşam saat 20.30 
~a ~ ~lar:~a. Hariciye Nazın ek
v ~rlan vıç Balkan Hariciye 
~t'nıiştlr ~refine bir veda ziyafeti 
Zı · 

~i Ya.retten > 
ı ~.e liari . sonra saat 23 de Tür -
u lle cıye V l ·ı· 

Ci \>Un . e cı ı ŞlikrU Sara«oğ- - t Ye t.• anısta B • , 
11ıu~ ·~a~rl ~ n aşvekilı ve Hari- • , "~~·· _ _ 
111,l'dı \ıeCcihe neral Metaksas Nişe . 
ta~t, lat;a8; Belgraddan ayrılmış - - Bugün Ni~de möhJm bir görüşme yapacak olan Hariciye Vekiliınizlo Yngosla-Y Başvekili Svetl<ovl9 Belgradda. 
~r h eı:ı Ço){ ~n, vaktin geç olmasına hususi bir konU§Dlll e&mlffıttda 
l'at ateket alnbalıktı. Halk Nazır. 
~ ta buıun ederken hararetli tezahn- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

~!~ı;!~~'~':'.'·İyiyolculukl•rte. Esr-ar kumkuması"' Ruslar Almanlara 
l:ı'ıi e 'lug08 .Ynrıu "bueUn,, Niş şeh - - 1 1 1 

1 

r ~ Resmi Tebliğ ,...,..4 -......., 

Belgrad, 4 ( A.A . .I - Ballcan konferansı hakkında aşağıdaki tebll 
neşredllnıJşttr: 

Daimi konsey 8.zosmm samimi ve itiına.d vori(•i bir ha\•a. iç.inde yap
taklan görHf teatisi aşağıdaki hususlann ittifakla ru~ahNle ve tesbiti
~ lmkb verml§Ur: 

ı - Dört devletin doğu • cenub A vrupa.sında bart!'h nizıım ve em
niyetin muhafazasındaki mUşt.erek menfaatleri, 

ı - Döri devletin, A vnıpanııı bu Josmını lıarbdeıı korumak için 
bugünkü lhtllif kaqısmdald vazlyetJertnJ muhafaza suretUe tamamen 
muslihane olan ılya..~tlerine devam hususundaki kat'i kararlan, 

3 - Döri devletin hiç bir kimsenin aleyhine müte\•eccih olmıyan 
antantta birleşmiş kalmak ve aralarından her birinin hak, istiklal ve 
milli t-0praklaruıın korunma.sına mü~t.erek bir surette nigehban olmak 
hususundaki azimJcri, 

;ı · - Kom11u devletlerle karşılıklı anla~'ı~ ruhu da.lıiliude dostluk 
münasebetleri idame \'e inldşaf ettirmek h,usuımndakJ Sft.lllimi anuları, 

. 5 - •Bilha'4..;;a antant dalıllbıde tic~n-et llliiba.delelcrinJ arttınnalc su 
retile Balkan de\·letleri arasındaki okonoıııJk bağların mükemmel hir 
ha.le getlrllmes1 lüzumu, 

6 - Dört Hariciye Nazrn, paktın ~ şultat 1940 tarihinden itiba
ren 7 senelik yen! bir dene için m:ahlnıasıru kararlaştırmışlardır. 

7 - Dört Hariciye Nazın, daimi kon~cyin :şubat 19H llo yapda
cak olan gelecek içtimaıua kadar ;-mılo.nnıla roln tenınsın ınulıaf aza.'>ı
na kftrar ,·ermişlerdir. 

Galatasaray Beşiktaşı 
dün 4- O mağlôp etti' 

bıı::fiti ola~~ Ba!,lvekili Svctkoviçin 1 oyun oynamış ar 
fıa~ da da ba; bir .. gün kalacaklar ve Londra, 4 { Hususi ) - General 
l ~ ltıardır. 1 

muzakerelerde bulu- Dün biten ( Benli Kadın ) dan daha heyecanlı Balbo'nun naşiri efkarı olan Korriere k 

~· llııu "'U 
·~ "

1 teakib d h •• 1 b" b de Padona gazetesi, bugün başmuhar 111 r:.f!tl 'luna . General Metaksas ve a a guze ır za ıta romanı 
hat~ataçoğı~'~tana nvdet cdecek,Şlik ririnin imzasile çok enteresan bir baş. 
bit n~ clevanı ıse Sofya yoiile seya- makale neşretmiştir. 
cty ~n "tev k edecektir. Sofyada da E k k Muharrir, Sovyetlere şiddetle hü • 
~il 11 V<ıkiU~· .. kuf edecek olan Hari- S r a r U m U m a S ı cum etmekte, ve Sovyetlerin Alman-
lva \>e liaric· ı .. , Bu1ga.ristan Başve _ lara oyun oynadığıru, vadetmiş oldu· 
titt tlof ile ıye N'azırı ekeelô.ns Köse- Okurken heyecandan nefesinizi kese- ğu iptidai maddeleri göndermediğini -

~t::lcbtır. ~~n ~iı· görU.jme<le hulu- C&k, rüyalarınıza girecek Senenin bu suretle Almanyayı tamamile orta-
Ulıı, ÇOglu çarşamba gUnU da bıraktığını yazmıştır. 
~'Snavdetedecektir. en mükemmel macera Serisidir, Daha aşağıda Türkiye ile İtalya· ~ "' 

t-~ lltıp.;;_ lf 'rehUğin Oknnma~ nın, So\ryetlcrin Akdenize inmesine 
~hı·~'lll liarf i ~1 

1 
l61ll Ok c ye Vekaletinde resmi 6 ncı Sayfam ızd.a müsaade ctmiyeceğini, bu iki devle -

Ulınıaın Cok tarihi bir M.- . tin Akdenizde sulhün bekçiliğini yap-

l~u s~~•l ~---------~-------~~---~~~mi~~~- ~'"tat kalesine yapılan bir gol (Ya.nat 6 ~ 'I ~l 
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.4ailerin laazırlamıı oldukları 
hezeyannameclelıi nolıtalnr 

W•KI 8.&a&a 

Bir haftalık· 1 Bu aene bedava 
piyaaa haberleri OKUYUCU Pldj yapılacak 

Btnaenaleyb. bu llavallde Ankaıa jwya •.u.nmı• bira pdb &lrll- Smı Wr batta mrfmda P'JWlarda D/YQR K/ Yu mevaimJDiD yak'epe• llase-
lleyhllle yapılacak bel' banci bir ı. ldlr. Bu h•n8d•, bospnealarm a&a- mtlhim ~etler obauftm'. · Bua bile litpnbaJ beledlpd llalk icllı bil' 
tebbaa ve ı.aretetm müsmir ·ve mı- terdfkler1 a11z •lnııtuadan, becerik - Jladd11ena fiJatJarı elMmmlyetll ... Bira buhranı ça1ı •mtak•hnia bedava ba1k pllJ-
fld cUblhneei için, evveli, meük ı lililrten daha slyade, propapndalarm rette J'ilmelmif bir kısmının da dDf- lan teala etmefe karar vermiştir. 
fırka kumandanmm emeti btı,ede llemm hemen ber ,_., aded1eri u ...._.... Haftalık ltiJU& ~ Takwimde 1atikW cadMsinde Halk plljlan itile geçeaı leDe Sala.-
lmhım veyahud mesldlr efeler berin- /ve fakat, nüfus ve kuvvetleri çok o- Dep-ediyoruz. 1/11 numarada Bahaeddin diyor eıktalrl plljı test. eden Belecliye Re-
deki ıı8fm ft teairinbl eekl1 mtma- ı.n etraf an•nda J&PlmH• &mil ol- BağdaJ: 1 ki : hı muavini L6tfi Aboy megu1 ol-
afbde lzalelll llblld ve limn bulun • muet;ur. Çlnktl, Hlbıi'yet ft ltiW fır ButdaJ piJ&aanda biç bir tam.v- "Bira fiyatlarmuı ucnE•mMt D- maktadlr. Yeniden te8ia ohmvalr 
maktadır ... ,. [1] b8l o aarada, mUııhuıraıı millt ba. vW kaydedilmemtetir. Ve tebeddWlt- 7.erine artan bira sarflyab hAIA ili- plçjlann yerleri teabtt olunmuttur. 

Fıkralan ile bitirmie ve o havalide raketleri Hlrteye uğratmak, ta.raf ta- aız fiyatlarla •tael• olmuetur. ibra- tiyacı temiıı edecek miktarda te - Plijlar Betiktaş, UsJdldar, Kwnkapı, 
faaliyete devam tmkln1nm mevcud raf yapılan terfl'b •kamete lll8l'UB cat için mert batd&Y talebi devam miR edilememektedir. Bira tenia- Kadıköy ve Kalamııta yapılacaktır. 
olmadıtuu kat'I bir ifade ile bildir • blrakmak için, memublarma. mDJI etmekte olduğmldan ba blltelerin tında da bul yolsuzluklar olduğu· Bu plljlar denisde tehlikeye dil -
mJetL heyetlere dahil olme•ın ve bu auret- fi)'atı eağlam citmektedir. na kanüm. Meseli Beyoğlu civarın eenJ.eri kurtarmak için can kurtaran 

Yalvaçlı boca da, feaad kazanım le millf f.etekkülleri kendi idare ve Arpa: da hemen her yerde bira bulundu- Teeaitlerini ve mbhl malzemeyi haiz 
Akaekide kurmul ve el aıtmdan boz. nlfmlan altuada balQDClurmalan mı- Son bir kararla hWdunetimizin ar- ğu halde lstanbul civannda bulu· bulunacaklardır. Halk ve çocuklar 
gwıculup koyalmUftu. Reis oflu rlDi ftl'llllltl ve bwlda laamen d9 mu- pa ihraca.bnı menetmesi berine 11 • namamaırtadır. Bira tevziatmı l • bu plajlarda hiçbir para Yel'IDeden 
Mehmed Ali, Mehmed Vehbi, HölUltl vaffak olm\lfbl. yatlar birdenbire sukut etmeğe bat- dare edenlerin Beyoğhı He Utan· nhatça denhre girebileceklerdir. Be
)(mtafa 'ft BafJs Beldr gibi. ihanet Hakikat, o ma1arda bu. t.Jan h& • lamıt ve aon •tıtlar 4.30 paradan bul arasında bir fark gözetmeleri Jediye bu suretle sahillerden açıkta 

Bitaraflık mesel 

A mlpllda, deftlll .,,,, 
karpsuıda bitaraf 

lıetlerla vulyetlerl gerek 
prebe hukuki helmnd98 
7etU bir meva lıetkll 
F.sldden, IDU&YJell bir ... 

-- bitaraf ..... bir 
8NIY11bn.JUI~ 

ve hfJaetleri bfllbare t.ahakbk et- mi1fuwı J&pdcllgı ah&lardaJd mWI olmuttur. Piyw d8pıektedir. ula doğru değildir. latanbulda o· deniae gbmek boğulma tehlikealne 
mif olan, farbalan Abekiye gbUce beyetlerde, eberiyet w klnftlt he- Pirine• turan bir vatandq, bira içebilmek maruz bulunan halkJ 1mrtarm11 ola • t.edb•. 8'IPM* klllik 
davet ile, (Hakkı Halife) btlktmetl men hemen Rllrriyet 'ft ltillf men • l'iya~ hiçbir fark hwmle gel için Beyoğluna mı çıkmağa mec • caklardır. 11aJ1Me hahnuaak mtllaldlı-"j 
ve (Heyeti I+hf18) teeldlltmı yap- mb1an elinde bahmuyonlu w banlar --'~- Pi--d .. -.....1~- gelen. bur Olmalıdır. AlAkldar makamla· """""' -~ - --n--~--- ...____ 

_.... ... , ı- ÇYYlllll&ua& POıLJ.•..,. .. , - IJlr IU'tl ela ftl'dl: map bu ~ taytn etm'FL ber ilde ı.t.ecUklerl pbl hareket edl- putiler ~ atıımaktadı idare nn nazan dikkatini celbetmelrlzi ~· • dlleD haldld bldelerlll 
Batt&. o mada Alreekl lraJmabm - -,w, milli MJdmt;ret tlldrlerintn bo- lblik vn.n..A- A r. nca ederim . ., Sarhoş)uX...·- lhlhald •alndd bWderlll 
hjmda lluJmwı bir ati da llfal ile tnJınaa l*flph ft .... aJtanat 1- nadolg tacirleri y. 1Ç UH cezası 

• ilkim maı ~- ar- D k • 'JJS a...1.-'9.a..A.. ıra a.. ... __ ....._ .._.., pim '* 
~·ta muavenet -~ Dlfas ft lmdıetlııln ..,... ft mu ......... mallan 33 • 3t, Tosya Kur- o toru Oıuuren ııd~ ~ o;;.~ ............ Mhtl•!k, :-;.. ~ ..:-~ = = ~':: IUIU

22 
.. ~. ~ 28,5, KenılD a,...ıan b 6 aarhoe olarak tramvaydan atlarken .,...,.. bir lBI ........ 
- - --- aralarmda we11a1s o- e e •eneve -.. 11an1ret111s _.... bblla dell'etl De o clftl'lll Ullı W' • hnlman ~ bir çolu da. o luü Mb'-lrtaL '.T mu~ueneaini kaybedip dllmle. ba- , ft 

balannda Kwt adlı baJdada w .,....., Ylıill)wt 1ea111, mah•m ....., m. ma·l..JıAm _ 1 J.IJ IQldan ve muhtelif yerlerinden ya • .............. lılr Wlll 
EtJrkUrba (BaYll) aa1aı,.u. d9Ulll w .....,._ alfalan altnada. 111- % nw: R u OIU i nllınmlf, tedavi aJtma •bnwJlbr. 
caldl w pm .. ,._, llwllnml w • ..__ balmallJal' • lılllıtl aa- "1atlum J'lrMlrl'll brluanda ih Aııkarada lzmir ateHnde doktar OtobOsten atlarken 
b.,.ı.ıtn ~ ı..t Nllreh- lu'lll ır.1lti.m. hlaMt, wllMlw ncat bnWn .. n bahmamamalrtadı. Mehmed Aliyi btledm .... 1111111& Allidba i-""'e bir JOleu, eal&' 
nm ta•alhs llaat ebDek •ecllwt)eUnııcle lmhJW • l'IJatm prilediti takdirde Rmnaa - kemeıd busllD ağar canda ,...ıclL lfuriidD ldar • deki 

BeıJI Mr clYarmdald Men.,... iri- ludL Ba plıi mrt.Jua bı1F ~ Ja. ..,... ...... iJetli talebler- Katil bctm 1 _.. MPM 13 &)' im- mah•lle otollM Tü8im .. Yaai-
JGala ••Qnm da. tumulllarmdua dwlE lllr wulwwtıt, ...aurlar 1QiD ple~9it bılamtn ~. me lnıkulnmdua mürumi,ete 'ft 19 bıüoha .,... ,:::n- M .... k 

latl6ıde ile bir f..t _.a.ı hallDe ... felt "1betllr t.etlld edi,..,tu. 'illa: lira mnhıkeme munll ldemeje ilini llaybedlp •'? il :..:-; 
letindlt &m _. ft BafJs Ali •ftlla ka)R'rrim P* tctiw da Ba llafta ihneat icla ymiden ha- malık6m oldu. 

5 
• 

adlarmdUl .. bleae. ı.,.u llllahtye ,.,.U ba iller MkknMta ne .._ • , raretli •tlllır olmü mretile takri- 86ylece JUdmh•nmdl bir kici • ....U. ::n-••'lhr. Yanlı Allidln in.......,.,. IFlftde Benebrbd 111'1 w ne de muvatalratlll'i ftl"dl. O bm 2200 bal,e tiftik •hhn'lbr. Bun cllk evde bqlıyaa q1r faduumı baDen ., • ......,. kaldanlarü ı. 
hnwneJr YUlfmlnl ftlnditL aftlblar da. flll'&f ft .,.,..._ a..d lar İngi)etereye 8"kedihnelr here perdeli de kapandı. 8Clll davi altına •im-..-. 

g.....pma aydı Ulblumdlll o. b11111 ...._ '*- ka1e1ı1, her emir w 1braat bıdrleri tarafından mömyu Muhakeme tam aat 16 de ...... Mescidin damı çlktD 
nikli llarmaDaoiha .Ali Ye llenlf ot- ......._ ,.....p w bqahrmda edthnittir. Saim Wi llqlı aheılan • dı. Heyeti hllrime Bay Lebibln riya- Galabıda Arü amünde Çartça-
lu mlftl vealre gllll llllanıtll limıtJe.. el pmıoe dl'laa durmata mecbur 111- m laplt.endlr. Batka abeıJann da seti altında aza Sabila, aza Repd- lar 80kalındüı evkafa aid 8 numara
ri de elde etmit w bunlarm dell'etlle ıw biat• hllalltmde buhmayar- auhuru muhtemel addedilmektedir. dan mütefekkildL lfiddeiumumi mev h Meecidin dama enelki gece yıkıl
a civarda buhmaa lıılltllD k6ylerl, lanh. Y..-ia: k~ini muavin Zeki Kumrulu igaJ ~ mUJ, gece okluiu ve Meecidde Jdm• 
Hakin Halife hlk6metine benci w Bam fllbirlsde buluaan, mevki ve Yerli fabrikalarımızın faaliyeti dıyordu. bulunmadığı için nüfuaça zayiat ->(. 

bende eylemieti. Temin ettifl bu mu- BBWıiyetleri tcabl olarak ...., ve geçen haftaya nazaran ualdığı et - Evveli Jradımn Wticvaba yapıldı. maml§tır. 
vaffaldyetlerle ne ,_ Wr f-dcl .piJUWl muav.et ve lümayel~I betle yapak piyuasuıda hafif bir Sonra müddeiumumi iddianapıeainı o- ~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
oldlJiunu g&rtennleti. Bele, efendiel den me.talni ve mQst.aldl kalan uu-ı durgunluk kaydedilmlttfr, Bunun kudu. Suçlu NaciJmja "flrll - baktı ki yok odama geldi. nGO 
Said Mollanın yüzthıil, gerek padt • yük memurlardan bir kımıı da, o gün geçici bir durgunluk olduğu ve yakın kanununun US inci maddesi muci • r u1::9 Başı k 
taba ve ıerebe O.mü Palaya kareı k8 YUiyetl, daha llÇl)lçuı Ankarada da bu alıcılar piyuaauıdan yeniden bince cezalendınlmasmı istedi. Son- ıramı un. mı 0 şadı, yal • 
aklatmıf, ZeJMlf.bldin hocaya bJ'll teeekldlJ eclm milli ldlktmetiıı mu • alllradar olaQklan aanılmaktadır. ra Naciye müdafaaya peü. Bqııı • taklandı. Mütemadiyen beni avutup 
da hicab ile lmarmaktan kurtarm..- ftffaldJetini biru tllphelice görilyor, Bu aunıtle takriben 1400 balye yapak dan geçen macerayı t6J1e anhtb. ftıtenhaJa g&ıdermek IMt)onlu. Pa • 
b. ldnttllll bir tereddld içinde çupımp sablml§br. Kektebdea çıkar çalrmH K"'1nh•m rumi .ıerim diye mu edince pt · 

Bir bayii mihnet ve mepkkat çek- kıvranıyorlardı. _... btwbnet ebeUtme tayin edildim. 8'a 1aln- l&ftldı,ben de tabaaamı tek· 
tikten eoma, bol ve parlak lmldlerle Hangi tanla mey---lerini bir B • k • • Kehmed Ali de orada b8kiimet dok • tiilm gibi at.et ettim. 
Boslma varan Ba,n Efmdl, o hava- tlrlll tayin edemiJor, ild JÖlltl bir mi· lr y an e SfCI tonı idL. Ben kocund8a ayn idim... Bandtt• 8Cllll'& .. hidllr dinlendl~ 
ilde feaad tohumu atacak bir kani yaaet taJdb De mnld w ft11iJet1erin1 6 • /a Kelnned Ali bana clelleet1I iltifat edl- Naci,_m avubtJan lllkı'I R•zlmle 
JW bile baJ&JNnqb, 'l'q bqb bo • Jron...p ~yodarda. Gerçi, bun. ır •ene apae yordu. Bir •lrpm bir Jıadanın m-.,. A8lm ..... .,. PQllek Ndi-ln 
anın daha evvelce eaçtıp btNtlt lana tc1D ~ vldlerbıe h L 1 ~ lle9i ballane8ile llemi m.e Plmh. ...,. .amıu hail Gldutw w.pr 
tolmmJarlll ,....., mw•dlllnl. ...... ldllyqa kapmalar, tatlı bir ma RUm oıau itte .. olduyaa o ... oldu. ....... mahktmlJeU .......... PMıcebe .m 
dallanıp ll&l•dfllnl ı&mllttl. u - aray ldmr r-. kaYJ •2•k. ı.. Da- s.mn1t ~ 8UrdU hı o illi iehdik Ka••nmc1a bir birind ....,_. JUi mcm tallrik 
fak bir taNrtbt ile, 8altaiJ9, Çam- mM .,. ....... y&plllp, 0 ctı• Mfbrıed, dlllt, Çiçlkpuarmda doJa. buçuk ........... )'alldllı ...... edfhnll olarak h?m 
ra w Kcmya haftHıllnde de vulJetin ~ devirde, Nllca ~ kuyru- ... it dllrt lradau g&etek • I' lw me YldettL Koeam6ua aynldma. O ·cabal ol••me,,! ...: ... oldaPaun 
ayni .-lıllde bahmclutmau, Zeynellbl- la •cwnn•k icla ~ da eUik ta....., bunlar an-nda Dmet ı.tanbufa pldl, • de pMtw Bir • 
din lloea mtlridlerinin, o •..u,. at- delNI, • ._, teteld* edOmelidi" DmDirJaUan _.....,..... l'lkre • gtln eve pldl. hmdea llOO lira We • lllJriwlp beJeti Wr l&at .._ mil 
tıklan tohumlann artık kemale .. - ki, bu clbi ild Jldl)erla adedleri pek tlll -.... Sulbımn celnin ~ di. Biç ....,.....,_ .. c11a. Sema dlta•n ..,. '4 8iDal ....,_ ... 
mit ft wıa1-Derlnl wnwıl ._.. a w -..w de binr ..a.t yobaz ol- oldaPau farlr.etmil. bir alabk ,.":... bula balJlr 9fJl'llledm lla)llolllp.PUL tatlAtne ancall tabrlk llWllll'I llu
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F; .. l . . ·• erın y nı 

~tıvaff akiyetleri 
elsinki 4 ( 

tıhli re : ~.A.) - 4 Şubat ta- [B«§ tarafı ı iııei sayfada] 
~re~ teblığ: dise olmuştur. Salon dünyanın her 

llteti.ne hU erzahında dü~an Suma tarafından gelmiş gazetecilerle ve 
l:>ôrt hucU:nı!_arı~a devam etmiştir. kor diplomatikle dolu olduğu gibi. 1 
Yet kıtaıarı püskürtUlm~ştUr. Sov - sayısız fotoğrafçılar ve Sinamacılar 
kaç tank bınden fazla ınsan ve bir da yer almış bulunuyorlardı. 

lfuoı . k~:betmişlerdir. Saat tam 19.10 da alkıelar arasın· 
~u Plia~~ de_ de bir Sovyet hücu- da dört Balkan devletinin Hariciye 

l\arer rtü~üştllr. Nazırı salona ginniştir. Evvela kon-
lıiın to ınln diğ7r bölgelerinde mü - seyin bu devresindeki reia olan ek· 
~ to Pçu faalıyeti kaydeqj,!nıiştir. selfuıs Gafenku resmi tebliği fransız
~lllııtı~su muhtelif Sovyet batar - ca olarak okumuştur. Silrekli allat-

1..acto :u~~a. mecbur etmiştir. larla karşılanan tebliğden sonra sıra 
hlr Siiktı golünUn şimalinde nisbi ile Gııfcnku, General Metakaaa, Şük-
l\Uhıno et. vardır. rü Sar~çoğlu ve Markovi.ç yine fran-

bcttitt . 'bölgesinde, düşmanın kny- sızc~ bırer kısa nutuk ırad etmie • 
u~ teşe~~ .:mevzii istird d için yap- lerdır. 
~hhe . tis akim kalmıştır. Nazırlnnn Nutuklan 

l'lye faaı~ın ?iğer noktalannda dev· Cafenku, tebliğe Ulve edecek bir 

YENi 

• 

18.ve etmeliyim ki, pakt dışında bulu
nan iki Ballıa.n ve Tuna memleketinin 
Bulgaristanla Macarlstanın hattı ha -
reketi de Balkan antantı devletlerinin 
muslihane siyasetine uygun olmu§ -
tur. Bu hal kuvvetli bir tesanüd his-
sinin, Balkanlarda ve Tuna havzasın
da yaşıyan bütün milletlerin mesud 
istikballeri :için nihayet devamlı şart
lar yar:atacağı hakkıudaki samimi ar
zunun yerinde olduğunu gösteı mek 
tedir. Keza İtalya da, harbin daha 
başlangıcında ittihaz ettiği ihtiyatlı, 
"Gayri muhariblik,. hattı hareketile 
cenub A vrupası barışının muhafaza • 
sına. yaptığı yardımdan dolayı bütün 
minnettarlığımıza layık bulunmakta -
dır. 

nu11 SlYetı olrnll§tur. şey olmadığını bildirmia, fakat san -
ltı O\'y t · · ' .etk'!t böl 6 t:aYYareleri cenub ve ~sy~_ne! şayıaların, delegelerın ~t1 - __......._ __ 
~ıl~ri v Selerındeki şehir ve mev· bır sukun ve tam bir anlaşma. içınde BarlCfye Velriltmble Yum &oveklll Metaksaa Yugoslavya BqveıkW ve 

Daiml konseyin şimdiki toplantısı
nın vazifesi, Balkan Antantı memle
ketlerinin, karşılıklı teşrikimesai ve 
en ıukı temas dahilinde, bugüne ka. -
dar tatbik edilen barış ve uzla.,ma si-d~fa!Qr e Petsarno bölgesini birçok çalıştıkla:1 salona asla nlifwı; etm&- · Baıfal.1e NMUUUD arasm~ 

Şllndiy boınbardıman etmişlerdir. mie oldugunu kaydeylemiştir. 
~r e.k.a~ar 40 sivil öldilo~ ve 50 Saracoğlu, birliğin banisi olan kral 
~lir sıvıiın Yaralandığı bildiril - Aleksandr ile Reisfcilmhur Atatil:r-

loln ·ta kün ha.tıra~arını yad eyledikten sonra 
beler j'yareleri muhtelif muhare - demiştır kı: 
So\'J'ef apınış ve dtieman kıtaatilo "- E\'"\•elce klasik ve ıslahı imkln 
~İb:ıişu hav~ Ualerini bombardıman sız kargaşalık ocağı olan Balkanlar 
d~ rn:İ Şıındiye kadar teeyyUd e- h.llen yarını~ endişe1crile işken~ ı_. 
ntesi d~ata göre 11 Sovyet tay- çınde olan dunyaya, memleketlerımı-

U§UrUlrnUştUr. zi ve milletlerimizi halihazırdaki ih • 
lı l'eni A.sker T pi tiUifın imtihanlarından uzak ve muaf 
~elııtnı-ı o anıyor . .. Qar .. rı. , 4 (A A . tutacak olan basıret, muvazene, tesa-

Ua ı!1Udafna hi~ .)t· - Şım~iye ka- nüd, birlik ve teyakkuz örneği vermek 
'-- vu Yacıı d e ınc gtrmıyen 18 tedir 
c.ıı.d " n aki e k k1 • 2 .,, 

. yasetine devam hususundaki kat't 
kararlarını tazelemektir. Bu itibar-

. lar, Balkan memleketleri arasındaki 
ekonomik teşrikimesainin de, sadece 
bugünUn imtihanlarına. daha kolay
lıkla kargı koyabilmek için değil, fa

.. kat ayni zamanda bu sıkı teşrikl me
sainin istikbalde milletlerimizin dai
ma artan refahına hft:dim olması için, 
en tesirli bir tarzda inkişaf etmesi 
arzuya şnynndır. Balkan Antantı 

• memleketleri tarafından takib edilen 
siyaset 5imdiki harbde en nazik bir 
devrenin zorluklarını yenmiş bulunu
yor. İstikbalde de BalkWılardan her ,ar kaydedilınerl el iel~ınedl ·tm§u_bata Mctaksas: "Tam tesanüd ve sıkı i~ 

So, er ıın 1 ıştır. be be uV• . . d A Yet '.I' ra r gımız, saycsın e \TUpanın türlü harb tehlikesini uznklaştırabi-
~tokhoı ayyareıerlnin Ilücumlan bu köşesinde barışın tamamen koru · ... . , lccek yegftne siyaset budur. Bu suret· 

C~et~in·ın, 4 (A.A.) - Tidningen nacağına kat'i kanaatim vardır,. de· le, Balkan milletleri, harbi mev~ii bı-
~hrinin ~u lielsinki muhabiri Kuopio miştlr. 1 -..4' rakmağa hizmet ederek, ayni zaman-
~tıe bonıb'jUbatda öğleden sonra şid- Nihayet Markoviç te, şimdiki içti- ı• .. da Avrupada sulhün bir an önce av-
ta dır. ao k ardınıan edildiğini yazmak maın verdiği neticelerin Balkanlarda dctine çalışmakta ve insaıılılt taml-
. ~atesi Şe~d~r Sovyet bombardıman ve Tuna havzasında hA.diselerin mUs- La.Jlcan ~eteclleri fjCJ'('fJne verilen ziyafette Türk t U rl namına ri imkansız bir felaketten muhafauı 

hır Şekilde rın .merkezini sistematik takbel lnkiş~fı için h~ırlı, tesirli o- Necmeddin Sadak nutuk irad ederkengaze ec e jiçin dünyanın selahiyetli şahsiyetleri 
'nın ~abrıb etmi§tir. Bombar _ lacağıııa kanı bulundugunu kaydeyle- tarafından :yapılan biltiln asil teşeb -
~ltıhaıa tesırleri korkunçtur. Sovyet dikten sonra demiştir ki: Bugünkü gazeteler Belgrad konfe-1 meselesi olmaktan çıkmış bulunduğu- blisleıi kolaylaştırmaktadırlar.,, • 
~~"'lnUşt~ bir kaç sığınağı delip içino "- Bölgemizde barışın muhafaza- ranııınm dilnkti mesaisine siltunlar na konferansı ikna etmiştir. B. Cincar Markoviçin nutkuna mu
dtr r. Bir cok ölü ve yaralı var sı ve btltiln Balkan devletleri arasın· dolusu yanlar tahsis etmişlerdir. Macaristan hususunda i§ler o ka.- kabele eden Rumanya Hariciye Na -

1 
----- da iş beraberliği için olan mesainin Dün ak§amki ziyafette söylenen nu dar ilerlemiş görünmüyorsa da, ltal- zın B. Gnfenku, Yugoslavyada Na • ng't• ne kadar mühim olduğunu herkes tuklar, yalnız müttefik memleketlerin ya ve Yugoslavyanın tavassutları pek 21rlara gösterile!! güzel kabulden do-
l iZ Harbi.ye takdir edebilecektir.,. sart.ılmaz tesanUdUnU değil, aynı :r.a- yakında semereler vereceği ümld e. layı teşekkür ettikten ve aza millet-

li D. T. manda Bulgartstaıı ve Macaristan i- dllmektcdir. terin en yilksek menfaatlerini temsil 
ı1azır lk x 9 ı~ yaklaşma imklınları~ı da göster?n Ev\'e!ki Ak~m Sö~·lenen Nutukla.r eden K~n~eyin dostluk ;e tam itimad 

~lld.r ının nu U Romada Menınuniyet bır ?elil olarak telA.~kı ed_ıimektedır. Belgrad, 4 (A.A.) - Dün akşam h~vası ıçınde topl.an~gı~ı kaydeyle-
~ St.u a, 4 (A.A.) _ Harbiye Na- Roma, 4 (A.A.) -D. N. B. Ajansı ~ımpul ga~tesi dıyor kı: . saat 20,30 da Yugoslavya Hariciye dıkten sonra dcmıştır kı: 
dUrı öğl nley New Castle on tyn'de bildiriyor: Belgrad konfer~n~ı c~m.ar~ı .ak- Nazın B. Cincar Marko\•iç, Balkan "- ~ş arzu~uz~~ bölgemizin 
t~tıı. ın~cn sonra !iÖylediği bir nu _ Yugoslav ve Rumen Hariciye Na- ~.m_ı Balka~ tesan~dü fıkrınin ı~az antantı Hariciye Nazırları şerefine Karadenıui~ıı Adrıyatıge, Karpatıar
t'bıdc.n. b ltefiklerln askeri gayretle _ r..ırlarmın nutuklarından istintaç 0 _ ~tUrmez. b~r zaferı ~l~rak telikki e- Belgrad ordu evinde bir ak§am ziya- dan Yunanı~~n ce~u~ .b~ı:unıan. -

··- ~h~etrniş ve demiştir ki: dildiği veçhile Balkan memleketle- dilme~t~_ ıdi. _Markonçın a~k- :e ha- fcti vermiştir. n~ kadar bı\~U~ g~nışll~ı ıçın sanh 
4erıt ~Ututı Plinl ta 

1 
rlnin barı" azimleri ve Rumanyanm raretlı sozlen, memleketlerımııın hat Ziyafette Ba..~vekil Svetkoviç, hükQ bır surette bıldırdık. Kımc;t>ye tnrar 

en ık· arımızı nz m e - ~ tı h k t . t ·şt· ki . . A • b' ltı.~ 1 Şeyi devamı 
1 

k aklı • Macaristan ve Bulgaristan ile olan are e ve ıcraa ı ıra ının en sa- met azası, sefirler ve bir c;ok şahsiyet veımıyen ve umumı mencnatc ı:ı: -
la~~ ~1~atınanıak l~zıom~. Bun _ münasebetlerinin muslihane bir su • l!hiyettar memba~an teyidi. mahiye- ler ~azır bulunmuştur. ~et eden -~~ ~itarafhğa bt:-zat biz~ 
~ bıM blri ~ur Utt r·k'-=- k rette halli arzusu ltalyada büyük bir tinde olmuştur. lkı nutuk, dört devle- Zıyafctin sonlarma doğru B. Ma,r. 1rıayet ettıgımız kadar halısane b\r 
,. ... ltıUd ın e ı UllU.e en ı ı· . . d" .. . - ·ı l .r'lrdıın d~t zarfında ar.anıt askeri memnuniyet hasıl etmiştir. ~ s_esmı ve ~uncesını temsı ey e- ko\•i~ ?ir nutuk söyliyerek ucUmle ı surctte. baş~al.a~~ t~rafından, da rla-
hlç d .. ~a bulunmaktı B rdım Giornale d'İtalia gazetesinin &l _ mıştir. Gafenco nun nutkunda, Bul- demıştir ki: ıyet edılecegını umıd eyler. eK hak • 
~ eğjlı:ı.e geçen r. . u ya graddaki muhabiri diyor ki: garistaıı ve Macaristana ve İtalya ile "- Dost Balkan antantı memleket kımızd\r.,. 
t~ de~~de 0:;:rbdckı/ard.ımı • "Konferans, Balkan meml~ketleri- olan milnasebetlere taalhik"eden kı- lerinin mümtaz mümessillerini · Yu -1 Na7.lr mütca:kiben Bal'.an millc.ıtle-
cın .. _ll harbın f,...,A 1 nlıdır. kinclsi de nin müstakil bitaraflıklannı muha- sımJar, Ba.Jkan antantmın bu giinkil goalav hükumet merkezinde derin bir rinin barışa olan bağlılık'arını kay-
~eın. k ""ı ıatalarına tekrar a · et' · hUlls tm' 0 1 rd' t 'ek e llt, Geçe . faza edecek enerjiye malik oldukla- v zıy ını a e ı:l'e ır.,, memnuniyetle sellmlıyorum. Bu kon- detmiş \'e bu milletlerin bl:ç0k Av -

L. HER SABAH 

Yeni bir harbe 
doğru mu? .•. 

J 
mlral Yonai kabinesi iJ<tidar 

me\'kilnc gelir :;elnıez lo -
pon lyasetinln \'~hesi değişti. Çiin 
kU yerıi Japonyamn yeni hiikUınet 
reisi "Doğan Giines., mcrult>ketinl 
idare eden lkt askeri ztimred 
(Satzunuı) Oymağına nı n uptur. 
li'ih·nki Satzuma Ziimre i, 19. 5 yı
lındanbcri Japonyayı idare edPn 
(Ço "u) Zünu inin Takibi n mu
halifidir. Zaten hu mı•mlcketi sJ:ru
si görü:;ıler b.lkımından ~ıiribirine 

raldb 'e mulıaut bu iki :ziiınreden 
biri idare ed r. 

"Ços iu,, Oymağı luıra nsk rle
J'indcn, generallerden miirekkeb -
dir. Bu fırka 1935 yılınd rııldbi U· 

lnn ve deniz kum:ınclnnlnrilc amiral-
lerden terekkUb eden "Sa tzuma., 
Fırka ına K™ebe edip idnreyi eline 
ahr ahna:ı derlınl Çin Sef erlnl a.ç
mı ta • 

IAlıln 1940 yili Udnclkant\DUD.UD 

on beşinde bet senelilt ibir gnybu
bettt-.n sonra memleltetin idaresinl 
yine "Bahriyeliler,. ellerine almııt 
bulnouyorlar. 

*•• 
"Sntzunıa,, Ztimre inin hemen 

hepsi denizci olan azası, zümrenin 
asıl rei i olan Vikont l\lal·uranarun 
nezdinde yaptıkları unıwni bir top
lantıda de\'letin yeni lynset i tUnı
metinl tayin ctmişlerclir. Bu içti -
maa an'oııe mucibince Bn~\·ekil A
miral Yonni değil, Bahriye •azın 

Yoşldn riyaset eylemi tir. 
Bu müzakere ttraf ınd:ı diinya 

matbua.tına sızan hııherlerc ~öre 

toplantıda billuıssa dört mes<'le 
mevzuu bahsolmuş: 

1 - Çine kar§ı taldb edilecek 
siyaset, 

2 - Japon - Sovyet nıiinn batı, 
3 - Alman. ;J pon münaseh:ıtı, 
4 - Bahri Muhiti Kebir mese-

lesi. 
Satzuma Zümresinin· de\ le tin i

daresini demhde ettiği bir ay
daıı az bir müddet zarfında Çin 
hnrhinin bir tathl a bağlanmak i~n 
çalı ıldığı mulıakka1.-Ur. 

JaılOn - So\')"et miina.~l tleriııe 

gelince amiraller hül<funeti So'•yet
lerle k f.i bir ademi teen\Ü7. ani ~
masının imzasına iddetJc muhalif 
olduklanru gizlemcmelrtedirler. l 'e· 
n1 JaılOn zimamdnrlnz'.ırun kanaati
ne göre Japonra. So\')'et nu ya i
le ancak t~karet anlaşmalan imza 
edebilir. 

JBpon - Alman münnsebetleri rtıe 
s\•Jc inde be ~imdi)1e kadar Jıakiki 
bir sefir ı:ibi n şahsi m uli~·eti al
tında nııd hükiımeti erıainıharbiye

slle anla~ ~ :ıpan 8(0.rliııdeJd 

.Japon atftsemilite.rioio yeni hüku
met tarafından grrl çağmlm:ıj:;a 
karar \'f'rilnı i oldufi~ minidar
dır. tirt er kati derecec:ı n harbd~ bınleree rını isbat etmiştir. Balkanlarda kuv- Atina Gazetelerinin Ne.~rlya.tı ferans, Balkan antantı paktının 'Bel- rupa memleketlerinin en ·Hşelerini 

her "e rnuCehbe e talim görmeksi - vetli, bitaraf ve mUetakil bir barışa Atına, "= (A. A.) - Atina ajansı gradda. parafe edildiği tarihin tam al- paylaşmakta ve tehlikeae olan kıy - l'eni kablne~i en rlyade me ~ 
btı- e 'ttlnuştı. ~ ~lmaJcsızın mu~~~· temin edilmtş nazarile bakılabilir.,, bildiriyor: tıncı yıldönümü gününe tesadüf et - metlerin tahrib edihncsinio Avrupa edecek mesele-nin Bahri Muhiti Ke-
bı .. Ceaaretle ha Ybee kl, bunlar buyilk Yurro la\' Gazetelerinin Ne~•tvab BUtUn gar.eteler dün akşam Bel - mek ve bu mesud tesadilf bize arıtan- medeniyetinin milşterek mirasım pek bir yani BirfttJk Amerikn mesele 
~tayla r tınl3 ve fakat mUt n .,,... ., olduğu muhakkaktı!'. Zira "'Ami -~l.... la. u~ Bell!rad, 4: (A.A.) _ Avala ajansı gradda irad edilen nutuklar hakkında ttn hayırlı faaliyetinin mlistakim bat- ziyade fakirlcstirece~iui acı bir su-
'"tann_ 1·, 

1 
anııştır.,, bildlrlyor: tefsiratta bulunuyorlar. tını müs.ahede ve Balkanlarda banş •rette hissetmekte olciuldımıu ilave raller hiikumeti,, bu Okya.uusta .la-

n Sınıftan Sili.h Altına Yugoslav gazeteleri Balkan antan- Proya gazett".si başmakalesinde \'e milslihane teşriki me ninin bu kıy- eylemiştir. pon nüfuzwıdau başka h~maııgl bir 
ı.~ Ah, ' ı ecnebi nüfuzun ldameslne taham -

lnÔ""l.Slerd :or . tı puktırun 7 sene içln uzatıldığını Be1gradda başanlan işi gerek Balkan metli unsuruna sadık knlm:ık husu • Gafenku, antantın bazı komşu dev-
tltt~~.\lnııın~' 4 (A.A.) - 1897 - bilhassa kayıd ve işaret ederken dün lann ban~ \'e gerekse medeniyet he- sundaki kat'i azmimizi tesbit vesile - ' letlerin aleyhine müteveccih olduğu mut cdemiyooe.ğtnl daha ·mdidt:n 
..._ ;ıa dav .. tıbtiyat sınıflarının silA.h akşam irad edilen nutuklar hakkın- sabına çok. ınyme_tli bulmaktadır. sini \'ermektedir. 

1 
hakkındaki ithamları reddetmiş, mü- u.çıkr.a söyJemekt.edir. 

_""\!Qe " edllmı.. ld .. ~· G d k Diinkii Japon ziınamdarlım, yani 
bab· ga.~,..-sı 

1 
12 o l:AfıU Maas- da uzun uzadıya tefslratta buluıı • azete ıyor ı: Fakat bu içtimaın memlekeUerimiz teakiben Bulgar hükumelilc olan mü 

lti --~ n n Al "P '- ed. "Generallf'_r hUkfımcti,. gözlerini 
& taraf man cebhesi mu· maktadırlar. ar.tın Y ı sene uzatılması, dört için olan tarihi kıymeti, bugün büttin nasebetlere temas ederek bu hükfune 
"'ll ınuha.b· l~dan hlldlrllmektedir. Politı'ka gazetesi diyor kı": aza devletin şu facia günlerinde ya- A \TUpa devletlerinin içinde ôulunduk. I tin Balkan camiasının direktif ve Asya kıtasın:ı 9e\'İmıişlerdi. Bu· 
"•en ır diğ d d b t . . günkü "Amiraller bükWııeU .. ise 
ın· SUb had e er ihtiyat sınıflarına. cıniln akşam irad edilen nutuklar rıma & a. arı~ın ars~nıne he~ za .- !arı \'ahim ve hemen hemen feci ah . menfaatlerine ria_yet arzusunu bil -

ış Oldu'kın ftadın da seferber edil- Türkiye Yunanistan %manya ve mandan zıyade ehemmıyet verdıklerı- val ve şerait dolayısile bir kat daha hassa kay<:leylemış butanduğunu bil- gözlerini Rahrl Muhiti K~blr z.t hil-
J\ .. rın1 ill • ı · • - •· t kted' . . . ferine dikrnı, bulunuyorlar. 

~- l'ııi tııuıı . ve etmektedir. Yugoslavyanm mUşterek barışın tar- ru gos erme .. ır.. . _ . artmaktadır. Avrupanın en büyük mil dirmı§ ve demı~tı~ ki: Avropadaki yangın :ıte§ini ı.i)n _ 
biJ. kacııntarı abıre nazaran Almanya- slnl için dostane ve içten teşrikime- -l{onferansı buyük bıtr alaka ~le t:ı l~tlcr~nden üçü seyri henüz derpiş e- . "~.Bulgar ~il~umetin~n bu sözle- dünne!ı için Blrh>:-.ik Amerikanın 
U ~alıı.rı i .n kıtılhaç toşkilO.tına a· eallerine en bilyük enerji ile devam kıb ede~ Yunan cfklnumunııyesı, d~le~ıyen ağır bir müsellah ihtilafa rı bızı barış gtı~~e _ya'kıaştınnakta yardunını uman sulhse\·~r!cr aeaba 
~et ~ çuı Yapılmakta olan faa- arzulannı teyid etmiştir. Bu vak'&, Ma~kov!ç ve Gafe~conun nutuklarını gırmı~ bulunuyorlar. İşte bilhassa bu ve antaııtımız gıbı bır antantın ge- Akc;ayi Şarkta ~·eni bir harb ııte~i
ı..e~tiırı .. ,g,tır. Ve Almanyada bUtUn Balkan antantı devletlerinin her ıa.- derın bır memnunıyetle karşılamış - ahval ve şerait içinde, Balkan antan-1

1 
nişlemiş. ç .. erçev .. esi dahılind_ e komşu • ~ " U nin p:ırlnma. .. ınn mı ştthid olnrak-

b;ı. da bi ın tecavi.zler,, e k8:1'8ı ya- mandan ziyade mütesanid oldukları- tır.,, tı de\·lctlcrine, milletlerini mazide çok l larla bütun munasebetlerın dostane lnr? 
h e()~ laatı'Uz icra edileceğinden nı isbat eylemektedir.,, Fra? ız Gazetelerinin ~fütalealan ıztırab _çektikleri halde de hiçbir şey- bir _surette ~a!l~l~ileceği hakk1;ll - A. CEMALf!DDIN SA.RACOGLU 

_ektedir. 1 Vreme gazetesi de, aza devletler Parıs, -4 (A.A.) - Frnnsız.ga?.ete- beklemıyecekleri yeni hnrb musibet- dakı kanaatıınızı teyıd eyleınektcdır.,, "!"~!!!11!!!!!119111!1111!!!'1~1111!1'1-9"'!!-----. 
• .-~ arasındaki tam ittifakı ve bu dev- terinin Belgradn. gönderdikleri huswıt terinden korumak için iki kat ihti - B. Gafcnku, Macarislandan bah - disine karşı gösterilen anlayış zihni-
IZOllrd h I" Jetlerin Balkanlarda ve Tuna hav • muha~irlerinin yaıılıuından .anlaşılı: yatlı davranmak ve pek çok basiretli sederek şöyle demiştir ; yetinden mütehassis bulunduğunu e-

8 ?ıe an zasında münasebetlerin islA.hı i~in yo~ ~ı. m_U~erek menfaatler~. kendı hareket_ etmek vazifesi terettüb et - "- Tuna barı§ı Balkan ban9ının hemmiyetle kaydeylemi ve demiştir 

h 1 
çalışmak ar2u1arını bilhassa kaydey- lstiltlallennı korumak olan dort Bal- mektedır. Daha harb başlar başlamaz komşusudur ve dört Balkruı memlc- ki: 

lıtn· iZ an 1 !emektedir. k~n _de~leti arasında. anlaşma elde e- Balkan antantı hükumetleri bir tek ketini bir grup içinde toplamıg bu - lşte ~unun içindir ki sulh, nizam 
~tlltır, 4 (ı\.a . . Gazete, Balkan antantının mulıa • dilmıştır. şar~la bitaraf kalmak arzularını açık- lunan uzlaşma ve yaklaşma siyasa- ve emnıyet hususundaki emellerimi· 
t-ıı:ı t i ı:ünden~ :-- ~n klı ı:eyeli.nı rib devletlere karşı harbin bidayetin- Petit Parisien'e göre, dlin akşam ça ızhar etmişlerdir. Bu tek şart şu- tinin başka mesud neticelerde nam - ze mUznhOret eden İtalyanın dostç• 
'~lru0 telq. rı yagan yagmurla- denberi tam bir bitaraflık göster • öğreniJıni3tir ki, Rumanya Hariciye dur: Hadiselerin seyri biltünlüklerini zed olduğunu haklı olarnk takdir et- hareketinin siyasi \'e manevi kıy 
14.Q b · Y Pılan ar b~lrunıs ve hızlan- dlğini ve bu suretle umuml barışa Nazın Gafenko diğer Balkan memle· ve istikliı.llerini tehlikeye düşürmeme- mel<te bulunuyorsunuz. Buna binaen metini tamamile takdir ediyoruz. Bu 
~ ı.ı. tarıcıa. :tkiltlere göre heye- hizmet edeceğine kani bulunduğunu ketleri Hariciye Nıwrlarlle yaptığı lidir. Bugün muslihane gayretleıimi - Macaristanla itimad verici müııase- suretle İtalya kendisini bize bağlıyan 
tttn~ bir ayd evarn edecek olursa bildirdikten sonra, Bulgaristan ve 1 noktai nazar teatisinden fevkalade zin şimdiye kadar iyi neticeler verdi - betlerin inkişafına gösterdiğiniz al!- menfaatlerin ehemmiyetini tebaı Liz 
~e ltn kadar k a dört metro Yetmlu Macaristanla olan münasebetler hak- memnundur ve Gafenko elde edilen ne ğini görebilmekle bahtiyar bulunuyo- kayı hiçbir zanınn gizlemediniz. Bili- ettirmi§ oluyor. 
ltl'ltıt ll.ıtıelesı \' a~nu11 ol cakUr. Bele- kında 0 bu münasebetlerin Malkan an ticelerin bUtUn Umldlerin fevkinde ol- ruz. !slikbale de ayni nikbinlikle ba· I yorsunuz ki, bu hususta daima mu - Her birimizin milli mildafaa wısı· 
''ate : allQ. bo~zır ve Osmnnağa su- tantınm genişlemiş çe~evesi dahi - duğunu söyleyecek kadar ileri git • kıyoruz. Balkanlar hiç bir lara!tnn tabık ve sıkı bir surette birle~tniş talarınm hazırlnnmasına V<: inkişaf 
'~ olaznaını ;:u hAJl ~~e mu· lind~. dostane bir tarzda ihalledilebi- mi§tir. tehdid edilmemektedir. Balkan mil . !bulunuyoruz. etmesine verdiği ehemmiyet antan. 
~\qı llta dev~ e::ır. Bugun de ça- leoegıne,, dair olan Gafenlrunun be- S~fyada Bulgar Başvekili Kt>seiva- letler~nin halisane ve dUrilst h~ttı ha I ~~f':nku, mmtakavi anlaşma çerçe ~mızın müşterek menfaatlerine ~ldu· 
l'ltı a ta?nirı iknıııı eoektir. Bu bo- w.na*°ı hatırlatmaktadır. . nof ıle yaptığı konuşmalar hakkında reketi herkes tarafından hakkıle tak veSl ıçınde kom.su memleketlerle dos- gu kadar antantımızın artan nüfu . 
~il U. ilıUyaa:aıuı :ımedik~ §eh: ~wııen Gazetelerinin N~riyab Saracoğlunun verdiği izahat, daha dir edilmiş ve hürmete mazhar olmuş- ! tane bir mukarenet için icabeden for- zuna da hizmet etmek-tedir. Artan 

değildir. rtaraf edilme.sıj . B~1:1'eş, 4 CA.A.) - Rador ajansı dUn o kadar çetin bir manzara. arze- tur. müllerin bulunabileceği kanaatini iz- bu nilfuz her bi.rinıizin emniyetini vo 
luldirıyor: den Bu!za.r meselelerinin artık günün Şurasını bilhassa memnuniyetle i-1har etmi§ ve Balkaıı antantının ken- sulhü takviye etmektedir.,. 
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Alman donanmasının geçen 
harpte ve bu harpteki faaliyeti 

Alman denizciliğinin hafif noktası 

mtıer blr A1maıı harb gemlsinde 

A imanların bUyUk amirali "Von lyanl "cihan deniz harbinin verdiği asırlar seyrinde eski düşmanı büyük 
Tirpitz,, hatıratının sonunda dersler,. adlı· eserinde tasrih ve tafsil ı Britanya filolarına karşı bir korsan 

acı acı şunlan yazar: eylemf§tir. Bu muharrir ezcümle şun- harbi açılmasına sai olmuştur. 
"Alman milleti denizi anlamamış- lan tebaıilz ettirmektedir: "Kara tab Eskiden Almanyada, hasım tara • 

tır .. milteaddid Alman tabyeci ve yesinden deniz tabyesine geçiş bizim fın mlinakalesine karşı taarruz satıh 
tarihçilerinin de itirafına göre, 1914 için fevkalıide zor olmuştur. Bize ta- harekatı şeklinde tasavvur edilme • 
harbi kara orduları şeflerile bahriye mamfle yabancı diğer bir sahaya nak miştfr. Alman bahriyesi, bu işle he
m:ıkamları arasındaki faaliyetin teş- ledilmi~ olduk. Filhakika deniz tab- men mUnhasıran denizaltı gemilerini 
riki mümkün olmadığı için kaybedil - yesi prensipleri karadaki tabiye pren tavzif eylemiş ve ancak nadir all\'al
miştir. siplerinden tamamile ayndır. Daha dedir ki nakliye gemilerine bazı kru-

Halihazırda, "Wehrmacht,, erkanı, I muğlak ve içerisine girilmesi müşkUl vazörler muvaffakiyetle taarruzda 
deniz harbinin haiz olduğu ehemmi- dür. Bu da müteaddid hatalan mu- bulunmuştur. 
yeti daha iyi anlamış gibi görün - cib olacak mahiyettedir .. ,, Amiral Jellicoe hatıratında Lon • 
mektedirler. Yeni Alman denizci nesli Bu noktai nazardan halihazır Al - dra amirallik makamının, beyaz de

PAZARTESi: 6/S/940 
12.30 Program ve memeleket sa -

at ayan. 
12.35 Ajans ve meteoroloji ha.beri~ 

rf. 

PETROL 
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/manya, muhtaç olduğu petrol 
nereden tedarilı edebilir ? 12.50 TUrk mtlziği "Pl.,, 

13.30-H.OO MUılk~ Kaneık m.Uzik 
''PJ.,, 191' • 18 ıilihlı ihtillfından evvel, yet meselesine merbut old 

18.00 Program. Te memleket saat Fransız yüksek askeri mehafillnde Almanya bundan istifade eY 
ayan. askeri bir harekltın bir vilayet, bU- düşünf'.mez. 

18.05 Müzik: Radyo caz orkestra· yU.k bir tehir, veyahud da sınai bir Öyle ise Almanya idhal e .p. 
ın. mıntakanın zabtı gibi bir hedefe ma· mecburiyetinde bulundu~ b~ 

18.40 Konuşma ''Umumi terbiye tuf olmaması kanaati ileri sürülü • mahruku nereden elde edıyor · 
ve Beden terbiyesi,, yordu. Bu mehafil, hasmın taarruz Evveli, mukavele ile Ruın~P 

18.55 Serbest saat. eylemiş kuvvetlerinin mukavemetini salinin bir kısmını temin etın~ 
19.10 Memleket saat ayan, ajans kırmak için bütün vasıtaların istimal maktadır. Sulh zamanında pe~ 

ve meteoroloji haberleri. edilmesini, ve bu netice elde edilinca mileri, boğazları ge~erek ı\ aJJl 
19.30 TUrk müziği: Çalanlar: Ke - müstahkem mevkilerin, şehirlerin, dönüyorlar ve Hamburga b_ 

mal Niyazi Seyhun, Cevdet Kozan, vilayetlerin kendiliklerinden ele ge- rini boşaltıyorlardı. Bu ~arı:_. 
Refik Fersan. çeceğlnl ortaya atıyordu. Hadiseler Almanlara kapalı oldugun 

Okuyan: Sema.hat özdenses. tena ve Sadovadan sonra böyle vu- petrol Tuna tarikile Alman ~-u 
19.50 Türk mUziği: Yaylı Sazlar kua gelmişti. nna giriyor. Bu da, Tıına u ti 

konseri, Fakat dört senelik harbin verdiği işliyen sarnıçlı vapurların beıtl 
Çalanlar: Keman Reşad Erer, Ke- tecrübe, fazla mutlak olan bu naza- mamını meşgul ediyor. 

mençe Ruşen Kam. Kemençe Fahire riyeyi tadil ve hiç değilse "elfıstiki bir Almanyanın ayni zamanda. G 
Fersan, Viyola, Cevdet Çağla. vaziyete sokmak zaruretini gösterdi. petrolünden kuvvetli bir hisse 

20.15 Konuşma "Fen ve Tabiat Şüphesiz, harb harekatının nihai gn- lazımdır. Bunun haricindeki pe 
Bilgileri,, yesi hasım kuvvetlerinin ezilmesiydi, Kafkas ve Hazer denizi kcrııır 

20.30 Türk müziği: bu neticeye varmak için, merhale mer Rus kuyularından zaruri oJaıeJC 
Çalanlar: Kemal N. Seyhun, Cev - hale hareket etmek ve gelecek faali- c:ıktır. Neft istihsal merkezlet1 

det Kozan, Cevdet Çağla, Refik Fer- yetleri kolaylaştıracak veya hasmın Bakfı \'e Groznyiden üç piplille' 
san. hareketini bozacak bazı sevkülceyş zotu Karadenizde Baturn ve ~ 

1 - Okuyan: Müzeyyen Senar. organları elde eylemek de lazımdı. Ilu ye getirmektedir. Fakat boğ 
2 - Okuyan: Mustafa Çağlar. nazariyeye dayanarak, mareşal Foş ve Akuenizden geçmek Al11111~ 
21.15 Müzik: KUçük orkestra "şef: 1918 temmuz ayının nihayetine doğ- mümkün olmadığı için onlntn1 

Necib A§kın,, ru, umumi taarruza emir verirken ev- lii Rusyadnn demiryolu ile ve , 
22.15 Memleket saat ayan, ajans vela, Almanların ellerinde tuttukları tarikile sevkctmekten başkn b 

haberleri, ziraat, esham - tahvilat, veya to? atc~i al~ında bu~undur~uk- re kalmıyor. ~ 
kambiyo - nukut borsası "fiyat,,. ları ~arıs - Avricoıt ve Parıs - Amıens 1 Demiryolu nakliyatı ise, nus i 

22.30 Müzik: Bebussy - Yaylı eaz- demıryollarını serbest bıraktırmak yollarının esaslı işletilmerıl~ 
lar kuarteti "Pi.,, istemişti. cJolayı az randıınanlıclır. Buııuıı!Jp 

22.55 Milzik: Cazband "PJ.,, Bugün de, harb kuvvetlerinin hare- raber Groznyi"den bir pipJinC, 
23.25-23.30 Yannki program ve ketinde hayati bir rol oynıyan bir nehrinin munsabımlaki Rosto~ 

kaparı · madde vardır. Bu da petroldür. Pet- dar petrolil getirmt'ğe lıaçla~9 :ıJJI' 
f ·l·osunun TUrkçe rol stoklannı veya membalaı·ını biti- beri vaziyet daha iyi bir §ckıl 

eşriyatl ren ve cansız eşya haline girecek tay- tır. 

. .A.) _ Fransız radyo yarelerine, tanklarına. kamyonlarına Su tarıkile geııiş petrol ın,ı\'Jl$ 
idarcsı. lıcı· gün yapmakta olduğu petrol bul~m~yaca~ ~tr: devlet mut - ı volgayı la Nijni - Novgorod':.ı ~ 
ttirkçe neşriyatını bugünden itibaren, lak ve ~erı bır maglubıyete mahkOm cıkmakta, oradan bnşka biı' ](tı~ıe 
Türkiye saatile "20.30,, da Türkiye - olacaktır. . . . kib ederek Mosko\•aya geıınc"Oif 
den iyi işletilmekte olan "Nice P . T. Hnsmın petrol ıhtıyacını beslıyen bir scncJcnberi bitirilmiş ol3Jl JI 
T.,, istasyonu ile vermeği kararlaş _ kuyul:mn bulundukları ınıntakabırın bir kanala gircrel< :\IMkovadtıJl 
tırmıştır. zabtı bu suretle gayet mnkiıl bir sev- gradıı. gitmekte ve nihayet ~ 

ki.il~ey~ hnreketidlr. geçmektedir. Bakuden Alman 1~ 
yirmi sene içerisinde, Almanyaya, man deniz tabyesinin sırt eski fikir- niz istikametindeki lngiliz nakliya- denizinde 
bizzat İngiltereyi endişeye sürükli - lere tamamlle zıd bir istikamet ta - tının hafif Alman harb vahidleri ta- dilmişti. 

harb eylemek i~in inşa e- Biiyük devletlerin petrol stoklnrı !arına kadar olan mesafe bCŞ b: 
meselesine gayri muayyen bir unsur lometrc olmaktadır ki nakliytıt, 
idhal t•den vaziyet, bu devletlerden deti bu suretle gnyet fnzla bl 
hi<;biriı-ıinin harb de\•rinde ihtiyaçları· göstermektedir. Bundan mnad_ıı 
nı tatmin etmcğc kfıfi gelecek petrol ~ın, nehirler buzla fülüldiiğii i<:~ 

yecek şekilde bir deniz kuvveti ha - kib edeceğini de göstermez. Zira ye- rafından taarruza uğrıyacağı kanaa- Denizlerde harb meselesinde en ye
zırlıyan amiral Tirpitz'in cesaretini ni tabyeciler, Almanya gibi Avrupa tinde bulunduğunu yazmaktadır. ni naznriyeciler ziyadesile cüretkara
takdir etmekle beraber, şimdiki ami- kıtasının ortasında kuvvetle yerleş • 1914 harbi bidayetinde Alman deniz 1 ne prensiplere sahibdirler. Tabiyeleri, 
ral Raeder'in etrafında toplanan Al- miş bir memleketin deniz tabyesinin erkanıharbiyesi, denizlere mutlak su- Okyanuslarda hii.kimiyete, hasmın 
man bahriyesi erkanı kendisini tab- hemen mutlak surette denizci olan rette hakim olmadığı bahanesile, daıiz nakliye tariklerinin ortadan 
yedeki vukufsuzluğu ile tenkid et - İngiltere veya Japonya gibi bir mil- Fransaya yapılan geniş nakliyat faa- kaldınlmasına yani taarruza matuf
mektedirler. !etin takib edeceği tabiyeye müma - liyetine hticum etmekten çekinmişti. tur. Bu lıwıusta en mükemmel biı· ml-

Bu tenkidler, ezctimle, Heligoland sll olamıyacağını hissetmemiş değil- Halihazır harbinin başlangıcında sal Amiral Wegener'in "Cihan Har-
adasını deniz olarak tutan ve yüz terdir. herhalde ayni nazari amiller, dolayı • , binde deniz tabiycsi .. yani "die sees-
millik bir hareket sahasını ihtiva e- Almanların bu hususta karşılaştık- sile vaziyet Umumi Harb<leki gibi tratefie des Weltkricfes,, adındaki ki
den bir dairenin içerisinde kalarak tarı müşküllerden biri de Alman de· olmuş ve bu harekete belki de kafi tabıdır. 
denizde kat'i bir netice aramak pren- niz tabiyesinin bir Moltke veya bir derecede hareket vasıtasına malik ol- Neticede, böyle laarı"ttz nazariye -
sipi hakkında yapılmaktadır. Ayni Schluffen tarafından vücude geti - mamak meselesi de inzimam tmiş • lerinl ileri sürmek kafi cfoğildir. Bu
;-.amanda eski amiral korsan harbine ril.en ve imha edici bir harb usulüne tir. Umumi mahiyette olarak geçen nu tahakkuk ettirecek \"asıtalara sa
fazla ehemmiyet vermemekle ithaf!! dayanan prensiplerinden kurtulama· harbde Almanların en biiyük muvaf- hib olmak lazımdır. En zayıf olan 
edilmektedir. Bu yeni deniz tabyeci- masıdır. Böyle bir nazariyenin kara- fnkiyetsizliği, Amerikan kuvvetleri _ taraf, faik kuvvetlere malik bir has
lerine göre korsan harbi ticarete kar da zaruri olabilmesi mlimkündür. Bu nin Atlantik tarikile Avrupaya hiç mın toplanmış deniz harb vasıtaları
şı yapılac~k. ~arbin en esaslı unsur-jnu .da .Alm~nya~ın .m~rkezi, coğrafi müş~ülllta uğramadan gelebilmiş ol- na karşı boyun eğmek mecbuİ-iyetln
larından bındır. vazıyetı dogurabılmıştır. malarında mündemiçtir. Bunu AI . dedir. Deniz harbinde taarruz nazari-

Deniz harbi na~riyecilerlnin kısmı j Hakikaten coğrafya, bu sahada man na1..ariyecisi Gross da muterif _ yesin in en hararetli taraftarİarı bile 
azamı, 1914 harbıne kadar Alman bah mutlak bir tesire sahibdir. İngiltere- dir. Şüphesiz Alman kuvvetleri u . böyle nazik bir \'aziyette, mü99ic.l bir 
riyesinin tabiyevt bir ananeden mah- de bir istila ve taarruz endişesi, har- mumi Harbde hiç hareket.siz dur • kararı istihsal eylemenin mutlak im· 
rum olduğunu teessürle kaydetmekte bin harekatı iptidasında mühim mlk mamış değillerdir. Hatta bazı cü . kansızlığı önilnde gedleınek mecbu · 
dir de. darda tabiyevt tedbirlerin alınma • retkô.rane teşebbüslerine 1917 teş. riyetin<ledirler. En kuvvetli devlet 

Bilhaua bu noktayı amiral Groos, sını istilzam eylemişti. Fransada At- rinievvelinde rastlanmıştır. Fakat ne sıfatile bir zayiat lhtimnli karşısında 
"Seekriegslebren des Welt krieges,, lantik sahillerinin müsaid vaziyeti, de olsa, 'firipitz'in donnnma.co şimaıl [Sonu 7 iııri sahifede] 

mcmbalarına malik olmamalarıdır. ti.irili nakliyat münkatidır. :6 t 
Muhasamat halinde Almanvanın mli.da, fani harb <ll.'vrindc Sov)·e 

1 
senevi petrol ihtiyacının 12 ile i5 mil ya neft istihsali~den -~ir _kısn~ 
yon ton arasındu olduğu \'C Sovyet manynya veremıyecegı gıbi ) 
Rusyanın ise, bu yekundan liç misli h.ariçten idhalat yapmak mecb~ 
daha fazla ·olduğu kabul cdilmelrtcdir. tınde kalacaktır. Bu husur;ta t 
Zira Sovyct Rusyanın bUtün zirni is- caat edeceği yegane mcmleke 
tihsalatı traktör istimalile \'ukua gel- lrandır. • ~ 
mektedir. Bıından da görülüyoı· ki }.ifil; 

Almanya topraklarında sentetik nın petrol ihtiyncının tatmini. c:o ıı 
benzin istihsalini fazla mikdarda in- yıf bir vaziyet göstermcktcdıı"· 
kişaf ettirmiştir. Bununla beraber ih- men piynsasımn kendisine knPÔ<~ 
tiyaç hissedildiği bu mnhrulmlın bil- ve Rusyanın Galiçya ve 1'€1 ·te 
yilk bir kısmını hariçten getirmek petrollerinin istihsalfıtını l<eııdi , 
mecburiyetindedir. So' yet Rusya, bırakması takdirinde AlmanYll• 11 
petrol istihsal eden Avrupa memleket mz sentetik esans fabrikalaflrılı.ıt1l 
terinin başında gelir. Fakat harb ha- tihsaUHma bel bağlamak ıncC~&!' 
linde, istihsalini itmam edecek bin- linde olacaktır. Bu suretle }{ 

111 
lerce ton petrolü hariçten almak için nlzi 1hata eden ve Avrupa ncf\;/, 
istiğna gösteremez. balarının hemen tamamının bU~ 

Amerika saf istihsalinin dörtte ğu . nunta~amn se\'kll~ccyl~ e~ 
tiçtinti verir. Amerikan petro!UnUn yetı tebarUı etmektedır. Bır t ptel 
Avrupn~~a gelmesi, denizlere bakimi· (Sonu 7 or 

~ -,ıe' 
- 56 lçimdn delice fikirler geçiyordu. buk anlaştınız .. diye sitem elti. O - olur musun? Yani açıkçası seninleJmeşnı bir karı olarak almasına mani lacakları muhakkaktı. Binae~ 

. Birdenbire boynufıa sanlmamak ve nun bu hareketi bana dokunmuştu. me§ru bir ~ekilde evlenelim. Kanun j olacaklardı. buna ebediyen veda etmek. ı ~ 
.~u su~lım, onu ad~akıllı eaşırttı. bu namus hırsızını paralamağa kalk- Bana hiç fenalık yapmıyan bu saf huzurunda da benim karım ol! Ahmed beyi avutmak için epeyce Esasen Ahmed beyle ömrUnil? iJJ ıı' 

Boyl.e bır şey aoracagımı asla Umld mamnk için deruni büyUk milcadele- adama kat'Cı, esasen 1·çı"mde b"ır ""m- B t kl"f" be · b"" b"" ·· d. · na kadar yaQan1ak da benim JÇ • ,,t1o 

1 
-; .... u e ı ı nı us utun ken ısıne sıkıntı ~ektim. Evlenmek bahsinde ~ p·. 

ctmıyordu. ler ge,.irivordum Daha fazla sa bre- . d d o d k"katen k"l b. · 1 ·-~ e oJJC 
Bırak eunu' dive mırıldandı d . ıı ~. • İ d B' l t patı vardı. Hemen boynuna saı ıl - ısın ır ı. ' evam ediyordu: böyle çabucak verilecek kararların ı c;:e ı mez ır ış~nc ti 

B 
- 1 i . l " S d 11. emıdyccegımı an ak ı?1: ır reza e e dım. Kucağına oturd·ını: - Btınu İsmail beye de siz yok - yersizliğini işaret ettim DUşUnece - Buna mukabil muvaffak oldJ~ 

en ya ruz sen sev yorum. ana e mey an vermeme ıçın: b" ö 1 . · mük ı b" f rdl 
g ibi Uşıgı~ m. Emret, derhal kendisini - Sana sonra cevab \"eririm. Şim- - Ne demek istiyorsun? diye si- ken .ır _ara s Y edım_. Şcrminle e\•.len- ğimi vo en kısa bir zamanda ccvab emme ır ne ıce va ·. ı;ıô 

ı t d d s k k beye yaklaşmıştın.. Kendisini 
bu dakika yanımdan kovayı.mı eli yoruldum. Dansı ynrıdn bırakalım ltem e

1
ttim. _Bin !s~~il bey ~na feda ın:ı<: ~-ıs_ ıyo:Wn, e ır:ı .. a~a ha. ı a- vereceğimi söyledim. Kendisinin de meğe and içmiş bulunduğunl btl,rıı 

Bu sözleri o kadar kat'i bir ta.vır diyerek yanından ayrıldım. ol_su,n. B.enım bırıcık scvgilım sen - ti so.ylıyey_ ım, o bu r __ ıkrımı tervıç et- böyle hayati bir mesele hakkında ka- kil 
ded G ı b adam, artık yüzde yüz ohıra ·r 

ve ifade ile söyliyordu ki, o anda, ha- Masada Ahmed beyle gözgöze geldi 1 sın· un. 1 medı. a 1 a sana goz koydu rezil a- rar vermeden evvel çok dUşünmesi · bl 
b mwı içinde idi. Artık hayalı d''' 

kikaten söylediğini yapabilecek knbi- ğtmiz zaman bana tuhaf tuhaf bak- Bu hareketim onu çok miltehassıs öanı. Fakat una rağmen seninle ev- icab ettiğini ilave ettim. na bırakarak hakikat üzerinde ~ııı 
liyctte olduğuna inandım. Zavallı tığını hissettim. Adeta benden şüphe etmişti: leneceğim. Yaıından tezi yok, eski İtiraz etmeden sözelrimi kabul et- mek ve kendisi hakkında v~rıı1; 
Hatice! eder bir vaziyet almıştı. Herhalde - Şermin! dıye mınldnndı. Beni kocanla ayrılman için icab eden muıı- ti. duğum idam hUkmünU tatbıl< 

Benim cevab verme~iş~, ~nu yeni ansederken yava.s sesle konuşmala - mazur. g_ör. ~ira ~~~ çok seviyorum. mclclere b~şlar ve ~u. iş biter bitmez Ertesi günU vaziyeti uzun uzadıya nı gelmiş bulunuyordu. 
1 

~ 
den harekete sevketti. Elımı acıtın- nmız ve lmnaıl beyin bana karşı gös Onun ~çın go~teı dıgım bu ufak kıs· derhal senınle evlenırız. Olmaz mı 1 düşündtim. Her fieyden evvel, Ah· Onu en kolay bir şekilde JI!l~ 
cıya kadar sıktı: terclıği yakınlık pek hoşuna gitmemi;} kançlı.gı h~go:· ~ _ . . . . Ne diyebilirdim? Tabii bu tahkikat' med beyle evlenmemin imkam olnıı· dilrebilirdim? Bu hiç de zor ~ır y" 

- Fethiye! Bana cevab ver! Hem olacaktı. Sesı, genç bır aşıgın sc.sı gıbı tit- başlar, başlamaz, Ahmed bey benim yacağına karar verdim. Her güıı hen olmıyacaklı. Onu bir gece bır ,. 
de müsbct bir ceva~ istiyorum sen- . Nitekim biraz sonra onlar gidip ıi_~.?~?u. Beni eefkat ve muhabbetle kim olduğumu öğrenecekti. Bir ta - den hakilu hüviyetimi ifşa edeceği 1 davet eder. Ve onunla kaldığıfll ıco 
den .. bu sersem hcrifı ne zaman ter-

1 
hız y~ız kalkdıktan sonra bana bu gogsune bas~rdı: . . raftan Madam Eleni, diğer taraftan tehdidilo para sızdırm:ığa başiıyan 1 evvelce gizliyeccğim tab~co.t . 

kcdecek ve benimle ya~amağa ba.§lı- ~üphesini açmaktan da çekinmedi: - Snna bır şey dAha söylemek ıs- belki de !smail bey hüviyetimi ortaya madam Elcninln ve tsmail beyin bu ı !aylıkla göJ;slinc boşaltabiJırdiJllcııt'l 
vacalwn ?. 1 - lsmait Beyle maşallah pek ça- tiyorum Şermin, dedi. Beııim k.a.nm çıka.racüla.r, böylelikle onun bell1 hülyanın hakikat olın·ısına mlı.ıJ o-- . · (Devam' 



YENi SABAH 
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Galatasaray Beşiktaş ı 
dün 4-0 mağlUp etti 

Bitlerin devlet mefhumu hakkında 
bealediği kanaatler 

Maç çok sert cereyan etti. Beşiktaşlı 
Ser.ef maç esnasında sakatlandı · linkü koşuyu kazanaa Beşiktaş 

takımı Todorl, Artaa ve Remzi 

Genel direktörlük 
kır koşusu 

Dün sabah Topkapı sırtlarında Ge
nel DirektörlUk kupası yarışı yapıl
mıştır. Kış programının en mühim 
milsabakalarından biri olan bu kros 
kantri matlub alakayı toplıyabilmek 
itibarile çok muvaffak olmuştur. Her 
iki kategorinin atletleri beraberce ha 
reket etmişler ve yüz elli metre ka
dar birlikte koştuktan sonra büyük
ler 7500 metre koşmak i.lzere sağa 
105 kişiden mürekkeb küçükler ka -
filesi 3500 metrelik yarı§larını yap -
malı: için sola doğru yol almışlardır. 

Kros koşulanndn müptediler sık 
sık görillür. Zira bu çeşid mUsabaka
lar seyirciden nisbeten azade oldu -
ğundan kendine güvenen her genç iş
tirak eder. Diln Topkapıda gördüğü · 
müz manzara senelerdenberf tahay -
yUl ettiğimiz şekilde idi. 120 kişilik 

bir müsabık kütlesi adeta tramvay 
caddesine sığmıyordu. İkinci katego
riye en çok atleti Sanat mektebi üçer 

f)·· GalatatJaray - &şlktaş maçından heyecanlı bir safha kişilik 12 takımla iştirak etmek su -
Ull 1

' t•l rd" den 11g rnaçtarı . . .. .. . . re ı e ve ı. 
la d.e,,aın ed.i . n~ Uç sahada bır -ı mesı yuzunden fırsatlardan ıstif ade l Saat 3,30 da takımlar sahada 9u Birinci kategoriyi Rıza Maksud 
"'l'akainı 8~;ı~r. En mühim maç edemiyordu. Neticede Fencrbahçe 8-2 §()kilde dizildiler: 24.3.2 Jle gayet kolay kazandı. Yüz 
'l'.\l(sbt ın a idi. maçı kazandı. Galata.~ray: Osman, Faruk, Ad - elli metre kadar arkasından gelen 
ıs~ S'l'ADI: Galatasaray 4 _ Beşiktas o nan, Musa, Enver, Celil, Salahaddin, Artanı, KUçük Osman adamakıllı sı -
Ol'u lıuıaı>or 2 - Süfoymaıılye ı Dün Beşiktaş liğ maçlarında ilk Salim, Cem_H, Boduri, S8:'°afim. kı~tırnııştı. Rıza ~a~suddan . son~a 

hU(!Uttıi lla aat 11,30 d lstanbuls mağlftbiyeti epey sayı farkile tattı. ~l.k~. Mehmed Ali, Faruk, lb- musabakanın favonsı olan Hilseyın 
lı'~ le b&§la.ndı \ık dakik:= Maamafih bu galibiyetin Galatasaray rahım, Cihad, Feyzi, Hllseyin, Eşref, nezle olduğu i<;in müsabakaya giremi 
lol>u lkıtlsaıcı bir v. . tte akala~ tarafından kazanılması siyah beyazlı- Şeref, Nizım, Hakkı, Hayati. yeceğini söyledi. Bununla beraber 
butcı dıearı attı. G~:e Y 1 lstan lar için biraz olsun teselli mahiyetin- Oyun Beşiktaşm akını ile gayet se- Balkan kros şampiyonasına hazırlan
taaU:Ot ~ lııcl dakika~:~:.: vası- dedir. Dün Beşiktaş mağlllb olduysa ri başladı. Fakat G~Iataaaray, Beşik- mak Uzere hususi surette Heybelia -
~a Uk layıyı kazandı Se bunda tamamile değil fakat yan ya- taşın tazyik emellenne hemen muka- dada kampa çekilen Hüseyin gibi bir 
8Ur~lıya.n SUleyma~ye ~o~~~ nya Şerefin daha 0 ;un bidayetinde bele ederek, .ustüste mu~abil akınlaı:_a atletin n<>zle olarak baş_ açık yağmur 
dt. 35 Yı hakenı Şazi dışarı k _ bir şiltle nakavt olarak sahadan çık- başladı. Beşıktaşın Ustüste yaptıgı altında dola~masını dogru bulmadık. 
~ CUı lncı dakikada soldan J;ı~ : ma.sı ve bir daha oyuna girememesi favul~~r G~Iatas~ray oyuniulanna bi- İkinci kategoriyi Ro~rt ~o.lejden 
Qti ~a: sarı siyahlıların ikinci g~U- olmuetur. Bu suretle formda olan Ga- raz gozdagı venyorsa da sarı kırmı- Vladmir, Kalespordan Sürem bır met 

. ?kinci d beVre böylece bitti. latasaray takımının sağ tarafını tut- · ~ 
:• Obrıaa1 evrede Süleymaniye 10 ki- malı:, genç oyuncu Cihadın biraz sert- ~ ~ A "°" 

ı. 'laıc~a rağmen çok canlı oyna- çe gayretine rağmen epey müşkül ol- İıi 
' 11cak 33 •. d•kları bir çok fırsattan muş ve Galatasaray en ziyade bu ta
:1laııue Uta.Uncu dakikada İbrahim va-lraftan tesir etmiştir. Şerefin sahadan 
abfldiler ktan bir şiltle bir sayı ya- çıkması yalnız müdafaayı zayıflat-
l'lklltt · makla kalmamış, üstelik bir de for-
l'taQb lar: ved hattının intizamla işliyememesi-

liahi, ~8Por: Saim, Ha.san, Faruk, ne sebeb olmuştur ki Beşiktaşm deli
Orııan c· \'er, Bekir Fikret Fahri ci akınlarını şimdiye kadar ekseriya 

fil:t.' •had .,.. ' ' ' l.t ~"Jel'ınıt .' !'lejad. Şer~~ uzun .paslarile ~~zırlardı. 
~hrnCd nl~e: Hadi, Ruhi Bürhan, Dun Beşıktaş maglub olduysa bu 

ahiJn' ~rhan, Süleyman Hikmet onun lig liderliğine bir halel getire -
li'e ' t'ahirn, Ramiz, Süreyya. ' cek mahiyette değildir. Bununla be -

}' lletbaJ.~ 8 _ K raber senelerdenberi görmediği bir 
llal'~l'ha.h~: Cih astnl~a.şa 2 mağlubiyeti Beşiktaşa gayet güzel 
bh b U, tsad ö ad, Lebıb, Faruk, gollerle tattıran sarı kırmızılılar dün 

' ~a .. __ ' rner R b .. B · M 
k._~. P'ikret. ' e 11• asrı, e destanlanna kaydolunacak bir zafer 

«ıı ~~ .... --. A 'A- elde ettiler. Beşiktaşın bunu daha iyi - - . 
b.., .-,.. ~-.eddi B"laI R .. 
~hl lIUseyin ~· ı • ~ - hazmedebilmesini ve şuursuzca sert· Dtlnktl maçta Beşlkta§ kalesine yapdan dJfer bir gol 

() • ~ • Ali, Vlçe, Selim, Uk hattt kavgaya yol açmamasını is-
~~ 17 in' .Care~. terdik. zılılar Bodurinin açtığı oyunla tehli · ı re geçerek 13,40 ile kazandı. Bu iki 
' ~ilin ı:ti~ak~kaya ~a~ar .Fe - Filhakika Beşiktaş daha bidayet. keli vaziyetler ihdas ~iyorlar. ~edin- a_tletten sonra Topkapıdan Habib, Be 
"euı hçu. F'erı esız hA.kımıyetı al - te favullü bir oyun tutturdu. Eşref ci dakikada İbrahimın topu ehle çe- §ıktaştan Seyfi ve Sanat mektebin. 
tı~lctolutu bun~hçenin d.~ha kuv- ve tbrahimin hakeme vekalet eder gi- virmesi Beşikta.şa bir fi~kik ce~- den. ~hmed geldiler. 
~l'i "etdi. ld ~ .son~~ musbet bir bi Galatasaray oyuncularına ihtar na mal oldu. Salahadcllnın gayet gü- Bınnci kategorinin yegine takımı 
~:biter e 1~n dort, Rebli ve vermelerini Hakkının Adnana hü _ zel çektiği kuvvetli şUte karşı Meh • olan Beşiktaş 13 puvanla birinci ad
'd(!biı . ~asıtaıfı~ ı:e Ka.sımpaşa an- cum ederek yumruk atması gibi hiç med Ali iyi yer tuttu. _ dedildi. İkinci kategoride muvaffak 

6 •1di· . ır golle mukabele te gUzel olmıyan hldiseler takib etti. . 10 une.u dakikada Adnanın ya~tıgı olan tak~~ar ve alınan neticeler §un-
lltliıı b "aıiyette b . . Bedenen kuvvetli olduğunu btlcllği _ bır degaJman Şerefi nakavut etti. lardır: Bırınci Kale 15 puvan, B. J . 'tt- ~dayetind ~nan ikıncı dev~ mlz fakat bundan şimdiye kadar hiç Galatasarayın mUtemacllyen Beşik· K. 27 puvan, Robert Kolej 33, Ama-
~ li' 0Yun 0 e ımpaşa ?0 k mti bir zaman menfi · ilde istlfade et- taş kales! önl~rinde topu dolaşbrma- vutköy , 1, Kurtulll§ .fı1 puvan. 
~tıe ~~çe ~~dı. On da'kika ka- tiğini görmediğim~akkı dUn ma _ sı kısa bır müddet da~a sUrdUkten Müsabakaya Kalespor klübU 5. B. 
'el'itı ;'Ylk ~en K dafaasıru ciddt su ta kav a havasını aratabil ek b~ sonı:a Beşiktaş forvetli birkaç defa J. K. 3, Robert Kolej 4 takım sok _ 
~ ~~tasue h asımpaşalılar Hü- h li hg k t tı YS d ecbez . tehlikeli hUcumlarda bulundıysa da muşlardır. 
btr g ~ dakik enıen bir gol çıkar- ay are e yap · onra 8 gın Galatasaray sağdan Salihaddin va - F T 
~ a~tle 7 a sonra Melih şahst ve Umidsiz bir halde topa çıkmamağa sıtaslle yaptığı akutlarla tekrar ra- • • e Çe f ncı golil ve kendisine niz • . -l!htıd erd itibar:il ~apb. Fener- .. ~mı §arJ yap~ oyun- kib nısıf sahasına yerleşti. lenin önünde yetişen Cemil top:ı. ga-
btıd an rrıu··t e rakıbine faik ol- eulara topu bılitizam vermesı gibi hiç Bu arada Boduri rok gilzel deplas- yet isabetli bir ak k -'· ilk ı.ı. e o"" enıad· te b 1 · tl ğ b • -. ay oyaru.A go-~e 1 "'''UYor· ıyen tek kale şek oş 0 mıyan JCS er yapma a aş- man yapan Sarafime yerinde bir ara lü yapb. 

>ol'du~hlt dUı~~~~t bir turıu şöhre- ladı. . pası verdi. Fakat İbrahim, Galatasa- İkinci devre başlar başlamaz Hak· 
'cı l:.le\>t- • ır oyun çıkaranıı • z Galatasaray haf bek hattı ço~ gU - ray solaçığının şUtUnü kornere çı • kı, _mü.5kül vaziyetten kurtulmak ça -

l beıt enin Yarı el oynadı. Forved ancak ikineı dev- kardı. resıni ı;;ahst hücumda bulmuş olacak 
Olta t> i ~aruk sıkndan sonra Fener rE'de randıman verdi. Kaleciye de pek Bundan sonra Galatasarayın biraz ki hemen Galatasaray kalesine daldı. 

'"- (leçli sa atıananark sol a fazla iş dil d" 
iıı~lt~iQ · - şmc ı. gevşemesinden istifade eden siyah Fakat sarı kırmızılılar bunu gayet 
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Bqka tilrlU olsa idi Alınan 

Jravmi bugün muazzam bir 
zafer kanınmıı olmak icab 
ederdi ve uçurum kenarında 

bulunmaması llzım gelirdi. Beynel
milelci tellkkllerin muvaff akiye
tlni temin etmiş olan şey bunların 
hUcum kıtaları (Stürm-abteibung: 
S. A.) şekli altında teşkilA.tlı bir 
parti tarafından müdafaa edilmiş 
olmalarıdır. Buna zıd telakkiler 
mağlfıb olmuşlarsa kabahat tek 
bir mUdafaa cebhesinin bulunma· 
masındadır. Umumi bir nazariyeyi 
hududsuz bir surette inkişaf etti
rerek değil, siyasi bir teşkilatın 

mahdud ve toplu şekli içinde tu
taraktır ki felsefi bir telakki mü
cadeleye girişebilir ve zafer kaza
na bilir. 

Binaenaleyh, benim vazifemin u
mumi bir felsefi telakkinin zengin 
ve şekilsiz cevheri i<;inden esaslı fi
kirleri istihra.c etmek, bunları az 
çok me:ı:hebi bir şekil altına koy
mak olduğunu düşündüm. Bu fi
kirler işte böyle ayıklanacak ve va
zıhla.')tınlacak olurlarsa bunları 

kabul edecek kimseleri bir araya 
toplaınağa kadir olabilirler. Başka 
tabir ile: Alman işçilerinin Nasyo
nal - Sosyalist partisi esaslı va
ıtıflarını kainatın ırkçı bir telakki
sinden istihrac eder; devrin amelt 
realitelerini, insanları ve zaflarım 
hesaba katmak ı:;uretile bunları si
yast bir mezhcb heyeti mecmuası 
haline getirir ve artık kendi ken
diliğinden, büyük halk kütlelerinin 
mümkün olduğu kadar sert bir 
teşkilatı halinde, o felsefi telakki
nin nihai zaferinin temellerini va.z
eyler. 

tı<:tNCl BAB 

D EVLET 
1920 den 1921 e kadar, hüküm

ranlığı artık bitmiş o burjuva ale
minin döküntüleri olan muhitler 
bizim gen<; hareketimizi, devletin 
şimdiki şekli aleyhinde vaziyet al
mış olduğundan dolayı, muttasıl 

muahaze ediyorlardı. Her renkte
ki siyasi partilerin hizmetinde bu
lunan herifler, bu ithama istinad 
ederek, yeni bir dünya telakkisi 
neşreden bu muciz gen<;lere 
karşı her çareye başvurarak bir 
imha siyaseti takib etmek caiz 
olduğu neticesini <;ıkanyorlardı. 

Doğnısu aranırsa, şimdiki burju
vazinin devlet kelimesi hakkında 

insicamlı bir mefhum tasavvur e
debilmekten aciz olduğu teslim e
dilmiyordu. Bu kelimenin insicam
lı bir tarifi mevcud değildiı \'e 
mevcud olamaz. Çok kere, resmi 
yüksek tedrisatımızın kürsülerine 
sahih bulunanlar amme hukuku 
profesörü sıfatlle söz söylerler. 
Bunlar bilhassa, kendilerine ekmek 
veren hükumetlerin varlıklarını 

muhik gösterecek u çok muvaf. 
fıkiyetli izahlar ve tefsirler bul- · 
mağa mecburdurlar. Bir devlet ne 
kadar gayri mantıki surette te
tekkW ederse onun hikmeti vilcudü 
hakkında verilen tarifler de o ka
dar çok muzlim, sun'i ve anla§ıl
maz olurlar. Mesela, vaktile, siya
si teşkilatı e.~asiyesi yirminci asrın 
eıi şekilsiz bir galeti tabiatı olan 
bir memlekette devletin manası ve 
gayeleri hakkında bir Universite 
profesörü ne söyliyebilirdi? Zama-

nımızda bir amme hukuku profe
sörünün hakikati söylemekten zi
yade sarih bir gayeye hizmet et
meğe mecbur olcluğu düşünillecek 
olursa bunuu ııe ağır bir vazife 
olduğu teslim edilir. Gaye, ne pa
hasına olursa olsun, mevzuu bah
solan ve elyevim devlet adı veri
len o galeti tabiat insan mekan·z
ma.ı:;inin varlığını müdafaa etmek
tir. Binaenaleyh, bu mesele müna· 
kaşa edilirken, vakıaları gözönün-~ btr cı goıu Melih" . Galatasarayın iki içinin daima ile- beyazlılar tedricen bflklmiyeti aldı - güzel ve kademeli bir miidafaa ile 

'- bah~Utıe Yapznas ın penaltıdan ı:de o~aması Beşiktaş mildafaasını lar. Bir aralık kaleci ile karşı karşıya durdurttular. Hemen sağdan mukn
\~ ~tlıı bir tUrıu ~a rağmen Fe- bır hayli şaşırtıyor ve yoruyordu. Be kalan Nazım topu elile kaleye soktu. bil akına geçen Boduriııin vurduğu 
~'dl~ bir OY\Jn OYnaU:paŞadan da §lk~t_aş kalecisi diln iyi bir gününde Fakat bu, hakemin görüşünden kaç- güzel bir kafayı beğenmemiş gibi Ce-
~ ~ on sekiz ıç· ~ mıyor, mü- dcgıldi. Siyah beyazın diğer oyuncu- madı. 44 üncU dakikada Salahaddin mil daha güzel ve ancak birınci klas 

en forvedlen~ e çabalama- lannda ekseriya görmeğe alıştığımız açıkta topu epey dolaştırmasına rağ- oyunculara mahsus bir :tafa ile topu 

de tutmaktan mümkün olduğu ka
dar ictinab cdılerek ''ırki,, , "ah
laki . , "alı l" k vericı,, bırtnkım 

n topu ez - moral yüksekliğinden eser yoktu. men güzel bir orta yaptı. Hemen ka- {Sonu 7 inci ayfacla] 

prensıpler ve kıymetler, \'a.zıf Pler, 
.hnynli gayeler yığını ıçıne iltica c
dilmc i havret te\'lid C'tmemelidir. 

Heyeti umumiyesi itibarile UÇ 
sisteme t efrik edilebilir : 

a) Bazı kimseler devleti yalnız 
bir bWdimeUa ot.orltnlne tf.bl ta. 
sanlardan mürekkeb u ~ lhüyaı:I 
bir grupmaa addederler. 

En kalabalık olanlar bunlardır. 
İçlerinde meşruiyet prensipinin 
perestişkarlan vardır. Bunların 
nazarında insanların iradesi işlerde 
hiçbir rol ifa etmemelidir. Onlar 
için, bir devletin mevcud olması 
keyfiyeti onu tecavüzden masun 
ve kudsi kılmak için kafidir. Ma
tuh tiplerin bu telakkisini her tür
lü halelden himaye için, dedet o
toritesi denilen şeye karşı esirane 
bir percstişkirlık tavsiye olunur. 
Eu adamların nazarında, vasıta. 
bir hokkabazlıkla, kat'i gaye ha
line geliyor. Devlet artık insanlara 
hizmet için yapılmış değildir; in
sanlar, vazif eleıi ne olursa ol
sun, en mUtevazi memurların da 
iştirak ettikleri devlet otoritesine 
t:ıpmak için vardırlar. Bu sakita
ne ve vecd içindeki perestiş iğtişa.ı 
haline münkalib olmamak için, 
devlet otoritesi de ancak sUkfın v~ 
asayişi idame için mevcuddur. Bi
naenaleyh, nihayet, ne bir ga vedir .. 
ne bir vasıtadır. Devlet sükiınıın 
ve asayişin ldamesine nezaret· ve 
himmet edecektir, mukabilinde de 
sükun ve lsa.yiş devlete var olmak 
imkanını verecektir. Cemaatin ha
yatı işte bu iki kutub arasında 

raksedip duracaktır. 

Bavyerada, bu telakkiyi bilhas
sa Bavyera merkez fırknsının si -
yasi artistleri temsil ederler. Kcn· 

disine Bavyear Halk Partisi denir. 
Avusturyada siyah - sarı "LCziti
miste,, ler bu kanaatte idiler. ~iz-
zat Reich'de ise maatteessüf mu -
hafazak~r denilen unsurlardı!' ki 
böyle bir devlet telakkisine güre 
hareket etmektedirler. 

b) Bu kadar kalabalık olmıynn 
baaka nazariyeciler. devletin me\'· 
cu<liyetine hiç olmazsa bazı şart

lar koyarlar. Bunlar yalnız bir ida-
re bulunmasını istemekle kalmıya
rak, umumi surette idare işlednin 
teknik mülahazaları uolayısile bi-
le, yalnız hir lisan bulunmasını da 
isterler. Devlet.in otoritesi artık 

dc\•letin biricik hikmet vücudü de
ğildir. Devlet, bundan başka, teba
alann refahına hizmet etmeğe de 

· mecburdur. 

Çok kere iyi anlaşılmamış "hiir
riyet .. fikirleri bu mektebin teHlk
kileri arasına sokulmuşlardır. Hü
kumet teşekkWU artık sıf varlı;;,1 

yiiilnden tecavüzden masun gö . 
rUnmez. Onun haiz olabileceği fay
da da tetkik olunur. Maziye hür· 
n.et, devleti halin tenkidinden hi 
mnye etmez. Hasılı, bu mektet 
devletten, her§eyden evvel, iktisn· 
eli bayata ferde müsaid bir şekil 
vermesini bekler. Devlet hakkında 
ameli bakımdan ve okonoml poli
tik hakkındaki umwni telakkileri
ne, "Rentnbilite,, sine göre hültUm 

verir. Bu fikrin başlıca mliınessil· 
lerine bizim Alman orta. burjuvazı 
muhitlerinde \'e bilhassa liberal 
demokrasi muhitlerinde tesadüf o· 
lunur. 

c) ÜçUncü grup aded bakımın. 
dan en zayıfıdır. 

Bu, devleti çok kere anlı.lşılm:u 
bir surette izah edilmiş emperya -
tist renıaytillerl fille çıkarmak için 
bir vasıta nddeder. Kuvvetli suret-
te müttehid bir halk devleti tesis 
etmek ister. Müşterek bir delil bu 
devlete sarih surette bariz bir va-

sıf verecektir. Tek bir lisan isteme
si yalnız bu suretle bu devlete lıa
ıiçte kudretini ıırttırmak imkanını 
tenun edecek bir sağlam temel bul 
mak üm!dine mebni değildir. Bil
hassa, gayet yanlış bir f ıkir olmak 
üzere, dilin tevhidi devleti muay
yen bir istikamete tevcih edilmiş 
bir "millilcı tlrme,, hnrcltctini mu

' nffakiycte isal edeceği knn:ıntı!e 
bu emel beslenmcktcclir ~ 

(De\ ::ımı \'ar) 
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ıe;ııkesirde KELALl~Ot~~ 
~ İçtimai h yat LTAN A1. rP 

B A L 1 K C Balıkeair - Çok ınasud bir .. ..;;:·;;;;-kıruar v0.<~ gotimılelerdir. No: 81 . . YAZAN ' M. &mi ~~~ 
y . Abdullah Ihsan ŞENS'TJV Balıkesiri ziyaretime bir kore daha Dılıyen ıçki ıçes-, dilıyen oyun ı:rı İlk elense ve tırpanı Sultan Azızl Güreş tekrar· ayakta 1.Ja~ .. 0rd~ 

azan • vesile oımuetur. nar, diliyen yemek yer, dlliyen • çekmietJ. Allço; bunu görUr görmez Tarafeyn birlbirlne hUcutn e ~) ıı"' 
_ Yağ mübarek yaf... ldu ... Bir gürWtü, bir patırtı: lki da.- ötedenbcri sovdiğim Balıkes.iri bu vesin! içip lo ve memleket mese~e~~ 

1 
mukabele etti. GUrce ~a.elıyalı bir saat oldu;:arrıı' 

_ Bu yıl bilyUk kıt olacalt diyor· kika içinde kahve boşalru.ı~. bütün gcferki ziyaretim benim için birook etrafında ~~haller yapa~'. Klil .. Aliço, serbest, adeti. .Makarnacı de her ıkı taraf ta durmadan ıt-11 
lar... millet iskeleye, sand.alla.nnı başına noktalardan faydah olmuştur. Mcmle <;ok kıymetlı ışlerlndeu birısı de, g ile Kırkpınarda tutuşur gibi hareket ediyordu. Ukin iki taraf .ta 

1 
t'~ 

_ Hayırlısı ... Sen ~imdi eu torikler dolmuştu. ketin kUltUrel vaziyeti, tıısaıılannın rek radyo ve gerekse memlekette çı· ediyordu. önden bir ik çekinmiıU. memijı ve gUreee yeni gu·nı ş 
çekilsin de bak, hamsinin arkasın . - Hamsi mi derııin '! _ misafirperverliği, olgun cemiyet ruv 1 

kan büttin ~&2'~leı: vası~le men : Fnkat p:ıdişahın kuvveUi bir pohli· idllcr. ) 
dan nasıl uskumru akını olacak... - Ne 1ıamsisi be? Rıırabatagın yatı beni da.ima Balıkeeire bağlıyu sublarını günti gününe duny.. ht.'~ lvan olduğunu görünce bilmecburiye Seryaver Halil Pa~a, llılbe d 

_ Geçen kış iki akışta 4000 us • ağzına bak.. u~lcumt'U ... ~•kumru 1... ı Amillerdir. . .. dielerine ve vukuatına karşı blg e zora karşı zorla mukabeleye meebur Fahri Boy, ikisi bir yerde. aya~:ll peb 
tutmuştuk. lki§er kuru~tan - Hay g&:ünU sev ltgırnın... , Burada he!' zaman görduğt~ top- bırakm~maktı.r:. . . ~ olmuetu. .. ı nıyorl&rdı. Makaro.acı ~~~yı eri~ 

..... Allah bin bereket versin, bir Yanm saat sonra, ~alı boyunda luluk, tesanüd ve bilhassa ~mıyetler Klübün va.u)eti ve bınaaı her tU Çünkü padişah sıkı tutuyordu. Göz livanla Ka.ra lbo da yag ıbıikl 
•:•sen papel almış, yirmi lira ıencirleme sırnlanan hahkç Jar, ç&· dahilindeki ~alışmalar her zaman için lU içtimai ve ailevi. toplantıya imkA.n le görtUmiyecek derecede şiddetli hU-,yanında mevki almı§lardır. ti 

_,....,_. çıktıktan sonra Uc arluı.daş \)B.rıla.nnın bo~ kalnuyan iğneleri kar Balıkesirlilerin iftihar edeceği birer verecek vaziyettedır. Hue~t salon.· cumalr yapıyordu. Aliço hiçbir peh· Bu dört kieilik seyiı·ci kUtleS1
'(11' ••l'r kfığıd klrışmıetık... l 11sında yilzlerinde, bıız tutan karla • yarlıktır. !arda, düğünler, mtihi~. gUnlerde tö- 1 livanın karşısında bu derece toplu \ fes almadan mUsarnayı seyredl~ı.4 

-:-e bir şey mi be? Evvelki yıl tın soğukluğunu unut':uracak gümüe Bugün çok ileri gitmiş, <]Ok garete renler, balolar verl.lebıhr, bu toplan: !gi\reomeğe m~bur olmamıştı. Daima tardı. tbo, padisahın denk bir f;\" 

laf tm\şer papel aldığımızı unut- ııcaklığıru duyuyorlat\l•. okuyan \•il~yetlerimizden biri bulu - tılar Y pılırken dığer. salonlard~ı paçalarını kolhyordu. 1 yapma.sına hayran olmuştu. 11 
,•a.•m? İskele Uzerinde, bir "'ki çuvalı ba· nan Balıkesirde medent hayat fev • ~ı.ıkanda saydığım fa.alıyetler kat iy- ÇünkU Sultan Ar.iz ikide birde bas 1 Makan acı da. Sultan Azizin uıt . 

kadaş başbaşa vermişler, bir şına geçiren yayvan. ağızlı bir m~d- kalade ilerlemiştir. yen sckt~ye uğTamaz. (Balıkesirde mının paçalarına dalıyordu. Hat~ l larma şa;mı§tı. lbo. bir a.ralık .rJ~ 
, HObanın gürül gUrill yanarak rabaz, yanıbaşındakı şavalyede go • {Şehir klübil)' (Halke\·i)' (Ordu bulundugum sırada bu ciheti bHhaesa bir aralık Aliço, padişaha sıkı bır karnacının kulağına şunları fısıtd• 

--~ kahvenin bir köşesinde, bir bek atan uskunırulnra bakarak, so - evi) gibi kıymetli teşekküller bu Uer-- gördfun. l . boyunduruk da. çckmlşti. HU . 1 be aıın. detti 
.J911111!1ı4nasanın etrafında, dışarıda ya ğuktan moraran parmo.klannı huhh- leyi~ en büyük dostek olan birlik: • Bir çok imkanlara ve 0 nısbette de ~·akat, Sultan Azizin boynu çok . - . scyın, nası 11 

s 
lıııa'hl'l seyrederek sohbet ediyor • j ya huhlıya bağırıyordu: !erdir. mebzul malzemeye malik buluna:ı kalın ve dayanıklı idi. Gilreş yarım dım mı?.. / 

,.., - GUmUŞ', gümü.,, gi.ınnişe gel.. Billıa83a {Şehir klübü) üzerinde §ehir klUbl\nU bütün zorluklara rag· saat kadar ayakta hi\cumlarla geçti. - · · · · · · 
_. aralık kahveci çırağı bunların Yüzleri kamçılıyıı.n karın Biddetini durmak isterim. Güzel Bahkcsirin men idare eden k!üp başkanı Bay Bir aralık Aliçonuıı paçalarını kap - GördUn mü güreşi· 
l',..c'.,ına sokulnre.k rahatlarını unutacak kadar mesleğmın zevkine gUzel şehir klilbünU gördükten sonra 

1 
"Abdi A~abey oglu., ~? burada tırdığı ve kurtaramayıp ters döne. · · · · · · ntc!· 

~ dalan matraba.z. bir aralık, kısık ~e bende şöyle bir kanaat teessüs etti. balısetme!·ı bir ~azlfe bılırı~. . rck yere düştüğU görilldü. - Aliço bir şey yapanııyac• ş 
;... Çay mı, kahve mi 7 titrek bir sesle başını geri Çvvinnege Sevgili yurdumuzun her köşesinde Fevkalade muteşebbis,_ bır cem.ı • Sultan Aziz, hasmını nihayet ya· - Öyle deme, kiinteyi nasıl 

'.iç arkadaştan göğüs, bağrı a- mecbur oldu. böyle §ehir klüpleri tesis ederek içti· yet adamı olan Bay Abdi .. uhdesıne nm saat sonrn, altına almıştı. Aliço tilğiinU ele gt.>rdlin ?.. !'(it 
jlık:ilmt iri yan delikanlı doğruldu: - Pazar ola evlad... mai seviyeyi yilkseltmek ve bu su • at~ığı B.::ı.hlte?ir s~or ~öl~esı ve Hal~ gibi bir pehlivaıu alta almak kolay - Evet amma, Aliçoyubas.:ı 

- Ulan be, dedi. Gilnde kaç kere - Eyvallah baba Sadık.. retle Halkevlerinin hazırlamış oldu - evındekı \•azıfelerıne ılfi."e~n, kcn. değıldi. Bu büyük bir kuvvetin ve - Herhalde Efendimiz bugtıfl 
....,. içeceği?.?. Baba Sadık, geçen yılların çökert· ğu zümreyi yetiştirmek. Adetii, lise-1 disini çok fazla yoran '!e ~zen Sf'hır maharetin karı idi. nını di;:Jine takmış güreşiyor. 

)Jaha çocuk hissini verecek kadar tiği, karlı sırtını doğmltmıya çalı- den mezun olanın yüksek mektebi klübU başkanlığını da Uzenne alınış- Aliço yenik düşmemek ıçin alta - Glizel güreşiyor .. 

1 

t l·dıll ~ )Cuk benizli olan kahveci çı - şarak biraz daha sokuldu. görmesi gibi.. ır. di.ışmcğe mecbur olmuştu. Padişah - Muhakkak.. besil:ll ve 
9'1&: - Alış veriş nasıl'? Bugünkü (Balıkesir şehir klübü) Klübünii daima ileriye götürmek, hasmını altına alır almaz, sannnla<la yerinde .. 

- Ne yapalım Ali ağabey, diye - Topluyoruz işte! .. Sen balığa memleketimizin iftihar edeceği kıy • memleketin her zaman iftihar ede · gözetledi. ı - Ne olacak dersin? 
~ verdi. Soba yakıyoruz. çıkmadın mı? . metli varlıklardan biridir. KlUbe de - ccği bir birlik haline getirmek için Sultan Azizin, küntesi meE;hurdu. [Devamı 1Jl.1r" 

Ali ağabeyin yanında. oturan kı • İhtiyar.adam matrab:ı.za. ı;öken vam edenlerin fo.ydalandadası im • ailesini, evini, çocuğunu ihmal ede • Hangi bir pehlivan:ı iyi doldurulmuş j ..................................... .,.~~·,; 1 fillda bıyıklısı söze karıştı: gözlerinde sonsuz çileke~liğınin bütUn kansızdır. cek kadar genişbir mesai ve ener- bir kUnte vursa mutlak döndiirürdU. Burs ada birisinin öf mest~ t 
_ Oğlum ustana seHi.m söyle, ka· acılarını yaşatan bir bakışla. cevab Çünkü klüp her kısım halkın jiye sahib olan bu kıymetli idare a- Ali~o padiı:;ahın kUntcsine ehem- .. - . . d .. .. n 0 .. n l<a 

erd. • b t · bl • ~. . , . . ve oıgermm e gozu 1 ;i g =ızı buraya ciro etmeğe gelme- v ı: ihtiyaçlarını tatmin edecek derece • damını evvela ır gaze ecı, sonra r miyet vermemıştı. F almt, ne vakıt kı I b b I n dav 
Jlk.. -KUrck çekmezsın dıye artık dedir Klübü idare edenler, herkesin cemivetci olarak memleket namına hasmı sarmasını ynvaş, yavcış boşal- 0 masana se e 0 a ı,r 

't ahveei çırağı ona da cevab eti§- kimsenin bize metelik verdiği yok i'laknd::ır olacağı bir kısım ı:ı'lhalaı· ve tebrik cdeıiın. Kamuran GiinseH tarak künte ile doğnılmağa ve kün- Bursa, 2 _( Hususi) --:. ı~.nrs.~1,r 
tflıe: evlad.. __ ' tesini ta.zclcmeğc başladı. İşte; o va- kazasma baglı Karasu koyunde tJ 

-. Hakkı dayı sen böyle söyleme De~ke~ bir öksüriikten sonra ~ğla- 1 rer ikişer akıştan dönmeye ba~la : 1 rum.. . . . kit işin fena olduğunu anlndJ. Der- man. ~onuı~da bir çobnıım öl~~1ıı 
1ıir!tn. GUnde kırk kunış odun pa • mak ıetıyen blrsesle devam etti: mışlardı. "Balıkçıların bugün yüzlcn Za\·alh nıne. uzun yıl hayat arka.- hal kendini topladı. ve dıgeı· bır çobanın da sol goı , 
lU'I @ka ediyoruz. - Çöktük artık çöktük ... Haklan gülüyordu, büyük Allah günlük kıs- 1 daşlığı ettiği kocasını "N~~in gel. - Hasmının iki ayağı arnsınn sol a- kör olmasına sebebiyet vcreıı }i:t >' 

Demindenberi söze ka.n§mıyan U • da var ... Bu zenaattan kınıin yüzü metlerini vermişti. Ekmek paralan- medi 7., diye somyordu. Dort yetım ynğmı sokarak kazıkladı. Ve dikilir adında birinin muhakemesine dU!l 
f1Mü arkad~. her şeyin ol urunda, gülmUş ki evlıld? Ah, şu dünyada ü- m çıkaracak kador şavalyalarında, yaVl'u mangalın külleri soğuklaşm. · 1 gii>i yaparak padi ahın iki paçasın- ğır cezncla başlanııu§tır. ı6' 
-.utevekldl bir eda ile: midle, unutmak denilen şey olma.say- tnhta kutularında uskumrular sıçra- cıyn k~dar, sonra ot yataklarında ~ıt dun yapıştı. Sultan Aziz, bu hareket Bir gece Lmail ile Ahme~ ndı~ 

...__ Aldırma be Nuri, dedi. Çay mı dı yaşanır mıydı? 1 şıp duruyorlardı. !skelcdeki malra - reşe tıtreşe Sll.balıa kadar ded:lenni karşısında küntesini aşıramnmıştı. iki çoban koyunlarını, ay~: J<ö)' rf. 
f!etireceksin, getir. Yaz tahtaya al - Çalışamıyor musun ha~ikaten ?. baz faaliyete geçmişli. 1 bekledile.~,fakat. ~dık baba elan. ha· ı Çünkü Aliço, ağır basmıştı . ~dl Eminin nohut tarlası ya~!~rınd3ıt1!1' 
haftaya ... Geçen haftaki lodosta nasıl Sadık baba kesık kesik ctimlelerle • 0 hktan donmcmı. tı. Onlar da kötı>e kırılmadan, sağnlan yerden kesıl • latırlarken , tarlanın sah:bı ortıU :r 
olsa bir aylık odun topladınız, yıkı· adetii mırıldanır gibi söylendi; bıraz Vakit ilerliyordu. gömilleriııi :saran Uztintülcrini nin&- ı nıedcn doğrula bilmişti. da çiftesi olduğu lLuldc .ı\lımeutn ;,.. 
lan iskelenin kalaslnnnı alargada bı· da gururu kırılmış gıbıydi: Sadık babanın dört yetim torunu !erinden saklıyamıyorlardı. . 1 Padişahın paçası Alıçonun elinde nına yaklaşarak "neden Jwyvl'l1 .~ 
rakmadınız ya? Bize de ağız yapma· - mm demiş çalışamıyorum ... dedelerinin akıştan gelince üşümeme- Çok uzun süren korkunç gccenın itli. Şimdi vaziyet Aliço11un lehinde buraya soktunuz,, diyerclc ı:uftl~~ 
yın be bilader? Çalışmak istiyorum. Elbet bizim ev- si için eski saç mangala sepetin di - biunesine rağmen kar fırtınası dw·· bulunuyordu. \'e karnına vurmuştur. Eaıın ~~ ,r 

_ Saim çavuş, sen de karışma de de beni beltliyeıı ve bir lokma ek- bindeki son kömiirle_ri de bo··altmış- 1 manııştı. Fakat. her ne paha. ına olursa ol • Ahmedin çoban arkadaşı lsmtul, ~. 
hiç olmazsa. Usta, veresiye kahve mek istiycn \·ar .... Dört~ y~t~m t?ı:u- 1 ıar, yakmışlar, odacıkl~rını ıhkla~tır- ,. ~oll~.r ?ir !11etreyc yakın kn.rla I sun Sultan Aziz tekrar kUntcsini ta- den vuruyorsun., d~i~tir. Cn l~ ,.~ 
~ay dağıtmıyacaksın, parası olan i- na bakıyorum cvla<l ... C6telık bızım nuşlardır. ortulmustil. Sabah çorbalanm da de- ı.cle•·ip doldurdu. Olanca lcuv~tile Sana ne ... dıyerel, Ntul 1 
~er, olmıyan bu kahveden voltasını köroğlunun gözleri de görmüyor ar-1 Kulakları dedelerinin kalın pençeli delerile birlikte içcmiyen yavrular has~1ını aşırınağa ve mcsnedlerini gözü üzerine tiıfeğinln d!1••ji ~ı ı 
~eker, diyor. tık.:. ~a~ad. Alla?.ın . belası, es~r: ay~kkabı~ında~ ~~ka~~~ sesle.rd.e i~i. ninelerine ha~er vermeden bu. ~fer kırmağa çalıştı. Lukin, zorlu hasmı v~rmuş V<' gözünü kör e .. :şıır# 

Ali ağabey öfkelendi: kcşın bır~ ... ~ız.~m oklukten Ronrn ıkı lhtıyar nınelerı koşecıgınde btizUlm~ş hep beraber ıskeleye.. ~arın~ -~ç~~1de bir iskt•lc kazığı gibi olduğu yere mın Türk ceza kanununun ~ ıı1n ti>' 
_ Ustanın burnu çabuk büyüdü ... kere yUzUnti gormedmı ... Bu da ge- pinekliyordu. Odayı kaplıyan sessız- adeta yuvarlanır gıbı bır yliruyuşle 1 mıhhınnuş kalmıştı . Aşırmanın im • mahsusalarına göre Bursa. ag•r c 
Hakkı dayı ilA.ve etti: çer elbet... liğe rağmen duvardaki rafta duran indiler. kiı.nı yoktu. sına se\'kc<lilmiştir. 
_ Kabahat bizde, Hasan ağanın Matraha~. ~.arlık bab~u soğuktan evladiyelik saat il_erl~ikçe .heyecan-! Bü_tün balıkçılar, başta m:ı.trabaz Sultan Aziz de Aliçonun bu zoru Reis Emine:. . .. .. .. 1• 

kahvesine gitmiyoruz... moraro.n yuzunc b:ıkar n . ları arttıyordu. Hıç bır vakıt bu ka· oldugu halde Sadık babanııı dUn ak- karşısında,hayı-ctlcrc düşıııUştU. o -1 - Sen lsmaılm gotunun k~r ati 
Belki mUnakaşa yiiriiyecekti, fa. I - Benim sandalı al, s •n de çık, 1 dar gecikmiyen, yatsı namazını, to- şamdan beri dönmcyi~ini pek de hayra nun bu küntesi önünden kırnsecik . nıasına \'C .\lırnedin de :S~·.m.ıı.•e 

kat birdenbire kahvenin kapısı açıl- dedi. Çape.rın var mı? 1 runlarının güriiltUlerinc aldırış et • yormuyorlardı. ter kaçamazdı. bcbiyet vermişsin? 
dı. Kardan üstü başı bembeyaz ol - ~ lskandili ynk.. mcden daima odacığında kıl~n Je -1 Akşama doğru hava biraz açar gi- Görillüyordu kı, htır ık hamm da Suçlu: dt 
muş bir genç içleri titreten bir so .1 - O kolay. ı de.lerl n~r~ .ka~mıı~ bö~le.: .. Gör-

1 
bi olmuştu .. Balıkçılar kara~ola Ha- biribrlicrine denkti. Her ık is de acı _ Hayır efendim, Ahıı.cd r.erı ~ 

ğuk .dalgaslle birlikte içeriye ok gibi ~iroz sonra. Sadık . ~~a altında mıyen ~~nesının ısrarile, bü?'lık toru- yı;s~z~~. cıvar~nd~ boş bır ka~ı~ kuv:·etıi ve n_ıahir idi. kenJisin öldürdü .. lsmailln gt:zUtl~ 
girdı. 'eekı bir tekne, acı tahhınıo fırtıua-1 nu~ henuz dokuz yqında bı~ ~ız ÇO· görUldugUne daır bır haberin geldığı- Nıhayet Alıço pa<;a ıle beraber doğ haberim yok. Bunlar benim 0o~ 

- Ulan ne duruyorsunuz? Kuş! -.. sına göğüs germek istıyen bir g:ıy- cugu olan Ayşe kardeşlerını evde ni duydular.. ••• ruldu. Sultan Aziz, onu l<östeklemeğe tarlamda koyunlarını otlatı)~rl 
0

, 
kuşalr ... Yalı boyunu allak pullak e- r~tle de~iz~ .açıl~.rk~n ma~~~zın sc- I bıra.karak kahvede dedesini aradığı Muhtaç b~r nin:nın .. v~ dört yethu çalışıyordu . 1 Ben de nohud tarlama na- :en gıt 1~ 
diyorlar... j sı yaptıgı ışın gonl~ıc \"erdıgı ferah- vakıt, .matrabaz da .. ~.a:.~ b~banın yavrunun agl~§tıg1 kuç.ü~ odada Sa- Aliço da tek paça ile hasmını ke· niz dedim. İsmail elindeki ı;ıv)ası 

KU§lar, ku.,lar sözü üzerine kahve lıkla biraz daha gık çıkıyordu: bu gecıkmesinden duştugu telaşı sak dık babanın tıtrek ellerını kaldırarak serek çengellemeğe savaşıyordu. Fa- benim kafama vurdu. Beıı bayıl~ 
biriblrine kanutı. Olta kulu~nu k~- - Gümüş .. gümüş ... Gümüqe gel... lıyama~ı: . .. .. >:atsı namazından.sonra yaptı\{ı dua· kat her ikisi de zorlarında ve mahn· ba§ka bir şey bilmiyorum .. dc·rn:i~. 
pan, köşede dayalı duran kureklen • • • - Bılıneı_:ı ~~.um, d.edı. Butun ~r-b1 ~~11~. kiınae gormUyor. .. jretlerinde muvaffak olamadılar. Bi- Şahidlerin bir kısmı dirıler.:ııtŞıl, 
omuzlıyan, muşambasını sırtına ge. Sular kararmıya başlanuqtı, artık kadaşlan donduler .. bır o kaldı . Kal Çw1ku zavallı bıı.hkçı o gundenb&- ribirin bumrak ve açarak ayağa Muhakeme başka bir gU.ıe oıı .. lt 
çiren kendisini dar dı§8rıya atıyor· balık hayretmiyordu. Balık~ıla.r bi- ma.ıdı amma ... Ben de merak ediyo· ri daha evine donmedi. 1 kalktılar. mıştır. 

a = it d ~ Kısa bir izah ESERiN tercü:,.esme karaı vcril- ı .. mck hevesine etirUklcdı ... Onun öyle Onun böyle yukardan konu~ıfl 
diği :xrnıandaııl>erı mutlxıamıı lrı paldır küldür ortaya attığı laflardan nedense sinirime dokunmuııtu. ~ 

ÇOK sevilon ııe çok okunaıı "Beıı· içinde esc;ı Cl)ıfJ.T thı.lgıt8i, onun s ra r Kum k sonra, meydana bir stlkWıet gelmie· . Kendisine öyle bir şey sonlll\~...tdi 
li kaduın dün bitti. Onun yerine, da hUviyctiııi bıirümiı.ş olmalı um s 1 1 ti. Ben o eüküneti bozdum. Kendisi le tıyordum ki, apıfJıp kalam, ve {{t:"' 

ondan daha cazib ve daha gij.zcl ki, ~serhı nıiitcrdmliği,~i ya'{J<rr- ~ bir merhabamız bile olmadığı hnlde kendisini tekzibe mecbur olsıt11• 
bir tefrika bulm.ak lazımdı. Oy· ken bile, perde arkasında 'kal· ' Tefrika No: 1 sanki kırk ~·ıllık ahbnb imisJz gibı·... l. d d sol:' w " - - Mcsc n, c im. Fençurç dil' 
le bir tefrika ki.. ol..'Uyan rı mak istiyor. Bwıwıla beraber.. Ömru··mde, fakrU zarur"t ızlen·nı' bu - Amma.. dedim. Geçen yıl altı ğın<laki cinayet için de ayni şc)'ı 
memnun etsin .. 00 aradıklan he- rom.anın içindeki esnırlar çiiziU- husule gelen sM doğrusu b<!ni yerim· .. 

"'-•t den oynattı. ihtiyar hiç bir şeyin kadar bariz olarak ustnnde taşıyan büyük cinayetin failleri bulunamadı §Unebilir misiniz?. ,ır 
yeoonı 80!!"' maaın... düğü zaman bcll:i oi!u ı da ıııadı bu k:ıtiller, polisin bütün dikkat ve O "Ok bilmln adnmlann sakill t 

İTİRAF d . k' ha z· z k .. r.1 k y S 1 farkında değilmiıı gibi söyleniyordu. başka bir adama tesadüf etmemiş • ~ ~ 
e ıyoruz :ı, Y ı zoru çozmece ve eni aba ı ıomaıı ihtimamına ra

0
<7men hüviyetlerinı S"k rllc cevab vercıı·... -"' 

ki "500 ~ bi · -· d - Ne esrarı be? .. Sır denilen şey tim. Hali, tavrı. ldübali edası, sun- " ,., 
çektik .. bel 1.1 tane zavıta ttıgı zaman bu miitercfoıi11 e k K 1 la. mag-n..mu. vaf.fak oldu. lar. ve kim bi- _ Evet, dedı". B "ı lhassa Fençıl fi• 

d . d'k. F . : . . 1 d ·1- 1. • • yo tur. ızdırmasınlar adamı ... Es- iliği, so gun ve hatta bitkin çehresi, 
romanını göz en geçır ı .. a.. ıam.1nı. ı şa e ebiK:-~eı•tır. Belkı.. H hr bclkı şımdı {}u dakıkada aramızda sok"g·ı cı'nayetı'nı'n esrarengı'z tıtr' 
1- iha t k 1 hakk k ~ z rnrmış... iç bir cinayet gizli kula · ne renk olduğu belli olmıynn snçlan- .. 
llUt n yet maıı ı oyun arının mu ·a · deyi .. yalm::ca belki. B' . k rbestçe dolafJıyorlar... hi", amma hiç yok ... 
en 8e71Yaline, zekd faaliyetinin maz... ızim memlcketın polislerinin nın anca · örtebildiği biçimsiz bir :ıı ıtıııt 
en korkuncuna Oıt romanda te- Fençurç sokağ; cinayeti hepsi ham ervah. Doğru dürü t t.ah- kafatası ... Ona garib ve kendisinden Demi? bi~ fevcrau ~öbcti geçiren Tuhaf şey ... Do&7 usu oıra~ en ıdt· 
aadüf ettik. Onun :için iddia edi- eyhaneye girdiğim zaman, i- kikat yapmasını bilmiyor, keratalar. çekınilecek bir hUviyct vcrıyordu, ndam, .lafa karu:mom üzerıne yunışa- sıkıldı. Herifin ukalAlığı üzer;ndC ıı· 
yonız kiJ bu caer oobıta Toman· lerde sol tarafta boş bir ma· Şu araştırmalar .. bi_r yol~le yapılsın, sinirli \'~ mU~ereddid bir hali varrlı. yı\'erdı. . . . . Fe~çurç soko.ğı cinayeti, bir. ~~td~. 
Zan ue cinayet edebiyatı arasın- sa gördüm. ve oraya i1iştım. Yerimi bak ortada esrar dıye bır şey ikalır Bırdenbıre kustah tavırlar takınma- - Affedcrsınız, dedı. Sız benim bcrı yalnız Londrada değil bUtUfl ti 

da acnentn birinciliğini kazana· pek beğenmemiştim ... Sağımda, 80 • mı?. v • •• •• sını iyı bildiği kadar aşağıdan alına- sözlc~·imi yanlı§ anladınız ... Ben za. gil~rede merak uyandırmıştı. Zil:~ 
ooktır. 

1 
ıumda, içkilerin çeşidim aç ~mıdele~ıne Ben okudugum gazctenın ustundcn sını da becerıyordu. Elinde biı· ı:;icım bıta ıçın esrarlı cinayet yoktur de • fallı yakalamağı bir haysiyet ıtl ·çil' 

ESER bulundu... Fakat bu e:tcri yuvarlıyo.n bedbahtlar, ha.gıra ço.gıra onu silzU~?rdum. ~a~at .. A .... Ne t~- v~rdı. Bu sicırnı uzun parmaklı elle- me?im. Vardır .. k.i.. bul~mıyorlar. Ve l~si. yap:ığı,A ve esrarı çözmek~.~ 
za ... :ı. ld v Uzell"k heı _ konuşuyorlar, siyasetten, işten bah- haf tesaduf ... Şu ıhtıyar ganb herı- rınde dola.5tırıp duruyor, konuşur . cmın olwrnz butuu dcvıet cihazı bir bUtiln ımkuıılarını seferber ~ dl' 

9"
1
" ot cü~u etg kı ~. Yb~ lsediyorlar ve mUtcmadiven herkesi fin sözleri 3uuruma işledıkçe, bende ken, dü~rfun üstüne düı;üm vuru . arada çalışsa yine de bulamazlar. halde muvnffşk olamıyordu. şııı1el, 

can a er mc me mwıım ır 1 
• d h t rttı rd A b d "" da h . . bıtc "''kiı:ıt.iriyorlardı... e ttyre a rıyo u. ca a gaze. yor.. sonra a o açılmaz zanncdılen Ben dc.'Clım ki.. iyi tahkik edil . ye ka r erhangi bır ıpucu 

işti ... Bu i§'i de Berıli Kadım mır v-- ~ 
vaffal..-iyetle dilimize çeviren ar· Biti~ik masada oturan, ganb kı · ı tede okuduğum satırları cehren mi d~~ıler~, kol~yJıkJa ~özüyor, yine miş, üzerinde kafa yorulmuş, bütün de c~memieti. ş , 

kadaşa havale ettik. Jıklı bir ihtiyar, şaıub bardağını biı·- okunıuştum, ~oksa b~ .garıb ~dam ak duguml~yıp, yı~e ~ozüyordu. Birnz ibtimalleı i hesablamış meseleler için Bır seneden beri gizli knlaıı ~eı1 
• • w denbire masanın üzerin» vurdu lımdan geçenı mı bıhyordu. Her · daha dikkat edmce, bu lıuyl::m aca- esrar yoktur. cianın iç yüzlinU bu adam ner 

O arkad.aş kimdırt .. Esrarlarla ug· Ben 
1 

d w • - • • halde garib bir tesa.düf olacaktı. Çün 1 yib, kendisi garib adamın eHnclcki si- So:ırn hain hır tebessüm dudakla- bilebilirdi. . 
raştığımız,•esrar k"Umkumalığı ısmar a ıgım bırn gclıncıye ka lcü· ben de kafamı kurcahyan mühim cimle oynamadan konmıamnc1ııhnı rında belirdi Bu mutlaka meczubun biri id•·· 
ettiğimiz ~~~ı~alarda, o da ismi- dar gazete okunıağn başlamıştım. blr cinayetin havadisini ~ı»7.etcde o hissettim. , _ Mösyö.: mosyo, ı.kctı... Bu i~e Ve bununla ancak alay edilcbilird1

•

1 ni ifşa etn- ı.&tefüiyor... Bardakla masanın nıiı demesinden dakikada okumuştum. 1 'l'uhaf bır _his beni onunla göriı~- kafa lazım!.. (Deuanı• tJIJf 
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,~•~•se 
Nihayet aıra 

Galatasara Beşiktaşı Alman d;;m:;ın 
dün 4-0 mağ Up etti Geçen harpte Ye bu ~-=:~ 

'!' ... : l'Dm auucıa CBlll ...... a bMll .,,.,.. .... 1 I s· h·oc "' gece Harpteki faaliyeti :be~~::=<mı:a:ri: 
lf,L-Qf~V• Mı:JS -'Arifnan tlat Al ldS§eden Beşiktq kalesine l- ıpa 1 agı (.......,_,.' ftMll •yfüa) sinden Çlbna, hatt& ba mınt•k•lır--
1~ T ~ ._, ._ UUU khıcl defa soktu. Bundan sonra Ga- o abak 1 ldle bu ite atılmakta dillUnmek za- daki istihsal ihWe uğrarsa Almanya k k ., l' J. • latasaray btr dakika içinde üç defs m s a arı ruretinde kalacaktır. Zira modem ile Sovyet Rusya ordulan kısmen fel-

O r f 18f nQ çı maga ge aı Beşiktq kalesini çok tehlikeli lııtr BU- Beraymilk cumarte8i ak .. mı mun dmis Jaart:linde bilcllmle kuvvetler ce uğramış olacaklardır. 
- Ca rette kanştırdı. tuam bir BUl"ette devam etmekte olan kartı karpya bulu.ımıuta ve btitUn Bu aebeblerden dolayıdır ki, Kara· 

tlı? na::· ne oluyor, bu ne gürUI- buriyetlm var. Hem pcll karakolda Oyun bir müddet mütevazin bir ee- Sipahi Ocağmuı kapalı manejiade bi- barb YUltalan temerkb etmektedir. deniz müttefikler için btıyük bir ehem 
Orta ı.__._baka)'llll. görürstbı • idi aldı. CemiHn bir eeapesine ~em DieleriniJı 3 thıcüd dün yapddı. Mü - Geride ihtiyat mevzuu bahis değil- miyeti haiz sevldllce)'ll bir hedef ma· 

llbıa ~au, kelli felli birisi yam - Karakola girdik, komW. beni g6- yerinde bir kararla ofaayd verdi. Bl- abaJralera Ocağm tabrf binicilik ho- dir. hiyetini ~lir. 
IIeıne u. rtlnce: raz sonra ayni tekilde Galatasaray cuı Bayan KeWıat At.elin güBel bir F..kiden Nelson, Trafalgara doğru "Le T......, den I" 
- ~ cevab verdim: _ Gel bakalım, arkadq, dedi. lo- kalesine akan N•zımın çektiği gibıel parkuru ile bat1•nıldı. Bundan monra eeyrettiği zaman, arkuuıda, büyük 
~ .rııe.? .• Bu adamı karakola te zabıt, oku da imza et. dedi. bir şütil Osman korne~ çıkardı. yapılan Ocak talebelerinin parkuruna Britanyanın btitiln harb sefineleri Uludal)da faaliyet 

- Miçin-:UYorum. - Pek iyi, onu imza ederim .• Fa· Galatasarayın mukabil akınında sol 1 at girdi. Murat ile By. Smit birinci, gelmiyordu. Yutland'la, Yellicoe ve Bursa. 2 (Huauat) _Birkaç gUıı-
- Sıze · ., kat daha evvel bqka bir şey var. açık Sarafim. kaleye kadar aokuldu. Kreatura ile B. Rasim Binel 2 inci, Sheer devletlerinin mütekabil açık dür Uludağda kalarak kış sporcu-
- Sen:·· . - Ne? V~ Y~~en bir filtle sol ~ k~erı Doğan ile B. Kan 3 ünctl oldular. Her deniz kuvvetlerinin hemen kısmı a - luğu hayatım ve dağda yapılması la· 
~ hı uramn sıvil memurlann - - Herifin birisi sizin namınıza bu ~üncu Galatasaray ~lünU yaptı da- tlçü de hatasız atlayan bu atlann a- zamını sıralamıelardı. Tabiyevi bir zımgelen tesisatın nelerden ibaret 
bıı..,::: rakın kolunu, hepiniz gelin wamdan para dolandınyordu. Elim- kıka 13,,. Aradan dört dakika geçme rasında ancak saniye farkı vardı. 1- _ .. .ı;.ıA~ı et i'"i taraftan b" · · · old - u ... _.:ı1..:ı.. eden Vali Refik Ko-~ karak la · f ki SalAh ddin · kti - · f'ırikiğ aı.at16A111ny a ın ıçm, ugun LCUIUA 

Ob .. gen ? ... den sizin sivil polislerden birisi aldı. mış 1 
• a. m.çe ~ .. e kinci müsabaka 3 numaralı Kolay - kat1 neticeleri müstelzimdir. Mağ _ raltan, mevcud tesisatın ihtiyaca ki.-

dun. S \ril Uj bır rahat nefes alını§ - Karakola getirdi. ~~h~ed Alı yetişmesme ~en ~or kategori Dresajdi. Buna i§tirak eden lftb taraf için başkaldırmak imk&nı fi gelmediğini ve bilhassa Uludağa 
d'b.eııbaı il~eınur geldikten sonra bu - Bugün burada bizim sivil polis du_n~u defa topun kaleye gırmesme ler geçen ay 2 numaralı Dresajı yap· yoktur. Galib, denizlere mutlak su _ çıkanlann çoğunun da İstanbul ve 
ı.....:_~ u nasıı olsa kozumuzu pay- !erden kimse yok. manı olamadı. Bundan sonra Galata- mı§lardı. Bu ayki daha güçtü. Bura- t..... 1 · · + ..... ı.·1 ttiğinl" 
ıı.:~ TlMıu: . .._. ? sara mütemadiyen sıkıştırdı Devre- . . . . . • • rette hl.kim olur . .&9 ... e, Yutland mu - genç ennm ~ı e 
-.. ~nı. --uguu yaptım, kolunu - Nasıl olur. . Y _ _ • ya 8 bınıcı iştirak etti. By. Şmıt Mu- harehesinin ertesinde vaziyet İngilte- görmilşttlr. Valımiz bunun üzerine 
Sbfı - Basbayağı zaten bizim burada nın sonlanna dogru sagdan akan Sa- rat ile birinci B Rasin Birsel kendi . . .. Bedenterb" · U M""d"" lilğün-.. e "'-- tneınur u ' lim · di k d Beşı"kt .. a+ .. en te- ' · re ıçın böyle olmuştu. Bu suretle ge- ıyeaı mum u ur 

"'Yefd elb· Oa.ıuğunu söyliyen la· iki sivil var. Biri izinli, biri de bugün . e şım ye a ar -ı?...... atı Kreatura ile ikinci, By. Piko h bde alınan derslerden Alman keyfiyeti bildinniştir. Aynca Anka· 
- tsen·'seliye: Demiı kapıda vazifede. mız oynıyan Faruk pek fena bir tek- Smuga ile üçüncü, By. Rougier Efe çen ~ . n . . . . lataııbul ve lzmir vilayetlerince 
~ "'- 1 lakib et, .. Bana da siz de Ya 0 memur? me vurdu. Hemen dışanya çıkanlan kızile dördüncü oldular Daha mühim nazanyecılerın dikkatlı hır tetkıke da dra,b. k k . . tı 

1 ıl.....ıı. - ~ak 1.:ı_ " - • S r l bu h k ti hak . yeni prensipleri bir taarruz e ırer aya evmın yap rı_masının 
~ 0

1Ua meseleyi hallederiz. - Sorduralım. ~ ım~ ?'8-pı an are e em ve zor olan Hafif kategori -i numa-~ . . . . . lüzumunu bildirmiştir. 
ilen Zili çaldı Giren kapıcıya. bır frıkık lıc cezalandırdı. ra1ı Dresaja yalnız By Kvinke kendi nazanyesı ve zıhıııyetını uyandırmış - latan . . 

6 
-..:: ~lınile: - İçerd;n, Kazımı çağır: dedi. Dört dakika kala gayet seyrek ya- atı Taylan ile girdi ve ~uvaffakiyetle tır. . Diğer~~ ktı- b~ ~al~~Lm! 
~l'di, arkadaş, dedim, sen de Çağırttığı adam gelince: pıla.n akınlarından birinde Beşiktaş bitirdi Yeni başhyanlar için tertib Yalnız halihazır Almanyası bu !ı J:<ırdar bızza çı gı u ~bul 
- ae .Yürtı bakalım. - Bugün bizim siviller burada mı? bir frikik kazandı. E§refin çektiği §ilt edilen bir numaralı Kolay kategori prensipleri fiiliyata dökecek maddi ıhtiyacı i tak:mı ~:1' bin liraılk 
- ~ulliırt karakolda ne işim var? - Hayır. Musaya çarparak yine kendisine gel- Dresaj müsabakasına 7 binici iştirak tahakkuk vasıtalanna malik değildir. :~ç1!fı çin ~· kararlıı.ştır-

'-t ~.lldanuo. sana yaptığı teklif- - Pek iyi. di. Kalenin önünde hemen peyda o- etti By. Cahide Yılmaz ile birinci, By. En ileri giden nazariyeciler yan ka- ır ya 
- -;:u-re aıılatacıııkaın B d"" dil· ı lan Hakkının, F.trefin havalesine bir Gön°ül Tu ile ik' · B Kemal Ce -1 d 1- tabi sistemi · da mıotır. lh...... ~ k . --- ana on . na mcı, . ra, yan enu. ye erme - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ . _ . 
·~ Olnisere böyle şeyler söy- - Anlat bakalım, dedi. Vaka na- 1 k.afa vurarak to~ Galatasaray kale- mile UçtlncU, By. V. )(entzhıgen Ley- yanan '"müfterek bir harb usulilne,, ~ ı"' ""-~- T--~ -- x -:~-:-: ~-·~-:_._ -~- -~- -~ 
- ~ sıl oldu? s~ne .~~ ragmen hakem _ofaay- li ile dördüncü oldular. dayanmak ve denizlere mutlak bir n Erzincan feliketaedeleıi 
~ ko ~ garez olur, çttnkü Olduğu gibi anlattım. di gormiiştü. Bu. suretle. ~ktaşın Bu seferki müsabakalarda göze hiJrimiyet kictiNPMan feragate mec- i~in TepeNıımda Dram 

- 'bn__. lllİeeriıı arkadqı imiş. - Ah ah diye içini çekti. Hata et- zayıf olan Umidlennden bın daha kı- .-al"ftlln nokta hem atlayış ve hem ...:ı. Jmmmda 
q, ... u k1- ' ' ldı B ··te k"b h Be..;ı.. r-r-· bur lraJmıelın.ur. 

- ~ uq? mişsin. Sen ilden beni haberdar ede- n · u~u mu a ı emen ...-. - Dresajda birinciliği ve ikinciliği ayni . bilmek Bil pce saat 20.30 et. 
- ~e konuşan, cektin. Onu suçüstü yakalıyacaktım. taş kalesıne ortadan akan Cemil sol atlarla ayni binicilerin kazanmasıdır. DenDlerde ~ . ~ . PEMBE SOKAK No. 46 

itttdi. liciverd elbiselinin adı O vakit gününü görür, TUrk polisi- vuramamasından topu sağ ayağına Her Dresajda hem atlayışta ayni gUn i:. ~':n, blldm~t ıddia :Uo1: Bir defaya mahsus 
- letet. ne dümen yapmamn ne olduğunu öğ-~ B~ ~tle topu avta a~ de derece almak gerek binici ve ge- mak ti'bza eder VUI anna m *** 
- L__ renirdi keratalar ... Hep ayni oyunu vazıyete gırmesme sebeb oldu. Bır ikı rekat irin çok mühimdir. Zira bubi- • 
~~ ıtn~~u dak"k da 4 o G ı t '"JI ••• ••••·-···-·-·· • •••••--.,-\IUll? .,... Yti eskiden tanıyor oynarlar .. Sonra ötede beride polis 1 a sonra oy~n. - a a asa- nişler atlar için ayn çahtma tanı- d 

- Şö .. vazifesini yapmıyor, polis para yiyor rayın galibiyetile bitti. nişler atlar için ayn çabpıa tarzları- Erzurum k6ylerln e 
' ~böyle! •• Uzaktan merha- denir ... İşte bugün sen gözünle gör- Fenerbahçe stadı : dır. Birinci gelen Muradın kusursuz tavuk kolerası 

- 1'e · · dUn... 'atlayışı Ye bilhassa keskin kıvnmlan Erzurum, (Hususi) - Erzurum 
- \raı:::apar? - Sen şu adamın egkllini tarif et Beykoz 8 - ~ 1 kısa ve kolay alışı ile kazandı. Kara- köylerindeki .tavuklarda kolera çık -

Gündüz saat 15.30 da ve 

Gece saat 20.30 d& 

OOLuıruz ~ it bibnern, fakat nüfusta, de keratayı yakalatayım. Fe~er1>1:11.çe stadında ılk maç ~~- cabey harasında yetişmiş olan bu kıs mıştır. Tedbır alınmaktadır. 
~~~ -~~~~-~~~~~lan~·~k~~a.n~~~D~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ,~ arkadap olduğunu mil tanıyor. Aralannda epey kuvvet farkı bulu - da tam dizginde ve binicisinin her ha 1 

..... k-~~~n? - Söyle bakalım Klmi1 bu adam nan bu~~ ~ç~ bu farkı gös· rekette itaatte idi. Aynile hem atla- İnhisarlar u. Müdürlü&ünden 1 
- ~ soyltıyor. kim?. tere~ .00: netice ~e bıtti. . . yış, hem de Dresajda B. Rasin Birse- ~ 
~,~~~~~~- -~fü. ~~~6-0~~ffiı·~·~~~~~en~·-----~------------------~ 

..... ._ l6rdttn mü? _ Hangi Rilftt1.. Beykoz, ikinci haftaymda daha gev· ~~n İngiliz kısraklanndan biridir. At-
- ıra~... _ şu işi takib eden, şek bir oyun çıkararak iki gol atı ve 1 larda .-nk kabiliveW oldugu- gı·bi 

lbl......_~ta. b. 1 edi ama ~ .1 

Cinsi Miktan 

Muhammea % • 7,6 
B. ~mlnat Ekslltlnelllll 

L Kr. L Kr. Şekli Saati --.:rıe t&nıttı~ yalan söylemiş. Ko - Ya!.... ır go Y · Dresaj çalışmalarında uygundur. 4 
~:\Y berı gı f"ılln yok. - Ben onu şimdi yakalatınm. Vefa 2 - Topkapı 1 yaşında olduğu halde az bir zaman-, Saz UC: bobin 22 m/m 36 adet _ _ _ _ Pazarlık Güa 
~ kon IÖztltnle gördüm .. Ka - Demind~ ç~ğırttığı ~lise. döndü. Oyun ~n nihayete kadar heye- da By. Melihat Aksel tarafmd~ Saz uç bobin 25 m/m 74 adet 16/11/40 H 
- 1'e Uftular. - Haydı oglum, dedi. Gıt bana canlı geçmış fakat güzel olmamıştır. muntazam surette çalıştınlarak inkı- Saz uç bobin 28,5 m m 171 adet 
- 'taoc,~ işittin mi? Rüştüyü bul al gel. Topkapı şimdiye kadar kendisinden şaf etmiş, büyük kabiliyetler göster- 281 

"- w__ ..:._ l'akat herhalde benim i- - BaşUstUne efe.ndim. daha k.uvve. t1i .olan Vefaya karşı ga· miştir. Genç binicisi Rasin ile gittik- Gömlek 6 adet 890 00 66 15 Açık E. 
~ •.q aıN.a b Bi,.. .. 1r 6 adet 16/11/iO 16 ır.ı:,_ltlan ~.... Benim yapacak ışim kalmamıştı. yet müessır ır oyun tutturmuştur. çe daha iyi anlapnakta olduğu bu son T~be bıc;ağı 

1 
adet Pazarbk 

~~ ~-~ onlan dinledim. o Zaptı imzaladım, bir auretini aldım, Nitekim Vefa ikinci golünü devrenin mU8abakada görUldü. Ketal yaldız bobin 400 bobin 21/11/40 14 
le) ~ ley aordu. sana bq- oradan aynldım. sonunda atmış, fakat Topkapa mtıd- Sipahi Ocağı her ayın ilk cumartesi ı _ Şartname ve nümunesi mucibince .. 400,, bobJn Metal yaldızlı 

- 8-ııi . ·. Karakoldan çıkarken muavin ar - ~etin dol~uğunu ileri s~k buna i- akşamı muntazaman bu müsabaka _ klğld mttteahhidi namına ve diğer iki kalem eşya hialannda g&lterileu ..... '-illi aöylUyorsun? undan seslendi: tiraz etmiş, bunun üzerine de hakem lan tertib etmek suretiyle biniciffiin usullerle •tm ıhnacaktır. 

-

Yalan aöylemeğe ne mee- [Dewmt mr] oyunu tatil etmiftir. ın' ı.; ..... ,.. iıroin mühim 'bir admı atmll o- JI - Gömlek, bıçak, tecrübe taçağı muhammen bedeli, muvakkat 
~A ._- teminatı hizuıada yazılıdır, hlerik Şeref Stadt : luyor. Dünyamn her yerinde apor an- m _ Eksiltme ve pazarhk hizalaruıda yazıh günlerde Kabatqta a Donanma- JAlmanyaya gidecek Şeref stadında dün ikinci küme lic cak müsabakalarla yWuıeJlr. Bunun Levulm ft )(übayaat •ubeaindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

tıfttn k . . maçtan yapıJmıcıtır. bir misalini de Sipahi Ocağı mtlsaba.- iV - Şartname, nümuneler her gUn sözU geçen §U'beden paruıs 
._ "' almabileceii lll'ibi tecrübe ı.. ..... .;. krokisi de görillebitir. 

uvvetı ıran malları Şişli ı - Kale 1 kalan teşkil ediyor. ~n aya naza- v - 1atdclilerin ekall-;rve pazarhk için tayin edilen gün ve sa-
"~ Birinci devreyi golsilz bitiren iki ran bu ay yapılan binişlere 5 yeni bi- atlerde % 7,5 güvenme pe.ralarle birlikte komisyona gelmeleri ilin olu-

~l'e}.I 't (A.A.) - Amerika Moskova, 4 (A.A.) -Havas: takım_ g?llerini ikinci devrede çıkardı- n~ci iştirak etmiş ve hatti bunlann nur. ..777., 
~~.~~~~~ ~~~e~~~-~~2~~~~1~~~~d~~~~0·====~==================== 
~ ~-. Japonya, ve 1ta1- meti trana gidecek oıan Alman emti- ve maç 2 - 1 şişlinin galibiyetiıe bit- ~~ b~ çatışmalara devamını temen lstanbul Umum Arabacllar Cemiyetinden : 
~ llewretnı~~ mukayeseli asının Sovyetler bilriğinden serbest mi§tir.Pera 5 _ Galataspor 0 : _ _:~_:.. __ .... • ••• Aşağıda yazılı mevaddı müzakere ve tedkik etmek ve müddetlerini 

'~~ tonil&to iti _ olarak geçmesine muvafakat etmi1- Bu oyunun da birinci devresi 0 _o Me rlnos mUstahsillerinln bitiren heyeti idare azalannm yerlerine yenidm aza intihab eylemek ize.. 
~ ~ eonra ikinci geli- tir. bitti. Fakat Beyoğluspor ikinci dev'- zararı . . re heyeti umumiyenin 14/2/MO çarpmba giintl 111.at 10 da alel&de top
~ l4111aüeıin yq1an itibarile Almanya tarafından satın alınacak rede arka arkaya beş gol çıkararak Bursa, 2 (Huswıl Muhabirimi - lanmuı takarrUı <?t.miş olduğundan aliked•r eanafın mezkftr gUn Ye aaat-

..__:-· tran mallan da Alman mah teJüki maçı 5-0 kazandı. . zden) - Geç~lerde valimiz Refik te cemiyet merkedııde ha.zır bulunmaları rica olunur. 
tet. ~ 'baıınv ..... ; .. .ı- hesablan edil k ve bu suretle serbest tran- ltavadp9fa 2 - Feaeryılmaz 2 Koraltan seylib mıntakasında mrar RUZNAlılEl MÜZAKERAT: 1 - 939 senesi hesabatmm tedJdJd, 
~ ~~tbnhd~ sene i •in: . ece. "f de ed kti Her iki devrede birer gol çıkaran gören Kerinoe yetiştirici klSylWeri - 2 _ fKO bütçesinin tudild, 3 - )ftddetlerini bitiren heyeti idare azala· s ""4'1'Dl &emilerl vapmaU: A - sıtten isti a ece r. iki takım maçı 2 • 2 berabere bitirdi- mbe yardım yapılması için Ziraat nnın yerme yenilerinin intihabı. """ slt3 .__._ .1k- lr&n Almanyaya kara yolundan de- ler Veklleti Ziraat Bankasına emir ~ 

---me adar modttn · ' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ "' kud~ine malik olaını- ri, pamuk, ham keten ve muhtemel Anadolu ı - Karagümriik O rt:rek bunlara yardım olmak tlzere 1 1 
~ • olarak hayvan verebilir. Birinci devrede takımlar yenişeme "7500,, lira göndermiştir. Merinoa I ı buJ Bel di • ilin) 

~»aı.-~l'~Idifine göre, bugUıı !ran petrolü berindeki mgiliz ntı- etiler. ~akat ikinci haftaymda Ana- müfettişi Bay Tevfikten öğrendiğime StaD e yesı an 
~~olan -ıı 'd k _ tuzu sebeblle Almanyanın lrandan dolu bır gol çıkararak maçı kazandı. nazaran: . 

.. :-_-.~y e'-'&U ere aı ra am ı b' 

........_,~~·J0r ki, Amerika donanma- petrol tedarik edebileceği zannedil • Voleybol maçları - ~eıce ya~an yardımın il' Binbirdirek meydanının bahçe haline ifrağı için yapılacak Beton 
~ ---....~ .1Qpon ve Alman d memekt.edir !kısmına ılive edilmek tlzere bu ge- Kordur inpatı açık eksiltmeye konulmugtur. Keetf bedeli 909 Ura 03 im· 
~ ~ ~ delildir J o.ıı-.:; · Diln öğleden sonra Beyoğlu Halke- len paraya bir mikdar daha ili.ve edi- ruş, ve Dk teminab 68 lira 25 kuruştur. Keeif w prtmme Zabıt ve Ku-
'--;~ w...a_ . • apanya ve • • • • . · luek bunun yekQnu 12 bin liraya ka- amellt Müdiirlüğti kaleminde görU1ecektir. lbaJe 12/2/MO pazarte8i gll-
d...ı.~ ~ faikiyetJert bilhas- K6mUrden zehırlenenler vınde ytıksek mektebler arasındaki dar kani cağını aö lemiştir Bu nil saat lf de Daimi Encümende yapılacaktır. Ta1lbJerin ilk teminat mak· 
~. -~ ve cteetn>,erleıin- Yedikulede Kazlıçeeemede Kehmed voleybol maçlarına devam edibJıittir. ,,..,, .• }: __ ha . M ~ Kemaİ buz veya melrtublarmı ve ihaleden 8 stlD evvel Fen leleri llüdilrlüğtlne 

. Yüksek MualUm - İktnad JHM• ... uaa epeı ua a ~ mUracaatla aJae-aklın fenni ehliyet '98 MO yılına ald Ticaret Odası vesi-
lk pqa ak~erinde bır odada oturan Yüksek Muallim hWmıen galib. ve Karacabey~ zarar &ören. Kermm kalarını hlmilen ihale gUııU muanm eaatta Daimi ~ buhm-

0... .... ~ otornobll ar Ali, kardeşı Mehmed ve Fatma, oda- JılUbelldla _ Tıb k~u yetiftirenlere tem edile • malan. 8M,, 
at~l'da '[{" ç P•ttı ya koyduklan mangaldaki yanma - l5 _ 6 celrtir. 

11 .... - l1tt.ıı n __ _öoe,:.~fm,a~ mıı k&ntlrden r.ehirlenmifler, üçü de 15-0 Mühendis galib "F.dib, Fethi, • • • lstanbul Nafia Müdürlüğünden: 
~ ~·- _-~ --a aya aıd lb Hasara uırattı 
ffSt 4~ otoınobın JmUanan şo- Yedikule Ermeni hutahaneaine kal - Nejad, Kadri, Ali, Tlrahimt,, Şoför Şevketin idaresindeki 2020 Açık eJuDJtme auretile ihalesi takarrt1r eden .. GM.1"9 lira bgif be. 
'. ~-din IP--'-x.- ·.:ı- dırılmıtlar, tedavi altına alınmqlar- Orman - _care numarali taksi otomobili Osman"-- delli Orman Fakültesi lstanbul kısmı binalannda yapılacak dUllar ile 
iM.. .:..-"-lllele GU1U(v3 ... gıı..ıın- • Jır Orman hülmıen galib. .,,.,J. sair tamirat iflnin muayyen olan gUn ve saatte ihalesi yapılamadığqıdan 
~ lPetJı tlç Dl\ltteri bulunan • Çellkkol _ Galataauay den Harbiyeye giderken ön1bıden gi- 2490 sayılı kanunun "43,, ünctı maddesi mucibince bu işin ihalesi 12/2/940 
L ~ Ullabuı idareadndeki 1863 • Bost:mcıda 38 numaralı evde aş- 1 llS den t<>för o.nanın idareaindeki 184.6 pazartea1 gttntı saat 15 de İstanbul Nafıa )(lldilrl1lğUnde puarbkJa yapı-
8't ta-.. ~ GtcıaıobWne çı Geredeli Hasan oğlu Ahmed, oda 

1 
• 

2 
numaralı tabi birdenbire durmUi, lacakbr. 

h ... -:"ll!ıı çsrpmlf, da """r.+·ğı ......ı... .... .. -....; ~ g- A - Bu işe aid keşif, şart.name ve projesi daire8inde görülecektir. 
~~ ~. Yotcul ,. "111 ,,...... m&D&omm nçg&..,..wgı 12-15 Çelikkol galib "Adnan,~ Şevketin otooıobili buna çarparak B - Muvakkat teminat '"50,, liradır. 
-.~ ~. Ab-t.ılalı, ft'UDIZI karbondan sehirlenmiş, Hay • ıpof, Lfttfi, Muzaffer, Şoban, İsmail,, hasara uğramasına sebeb olmuştur. İsteklilerin en a~ bir taahhüdC:e •'50(),, liralık bu gı1>i işe benzer le 
' ~~ 0tonıobiU aUrerek kao darpaşa NUmune hetdıhıneaine kal· Hukuk _ Jı11mar Şevket yakalanarak tahkikata bq - yaptıklarına dair idarelerinden atmıe okhıklan vesaikle MO YJ)ma alet 
~ tı.aı•nımetır. tlnlarak teda.vJ albna alımmatu'. Hukuk htlkmen gallb. lammlbr· Ticaret Odası vesikalarile birlikte gelmeleri. "808,, 
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GRiP, ROMATİZMA 

Nevralji, kırıklık 
ve bütün ağrıla-

rınızı derhal 
keser 

icabında gUnde • k•t• 
•lrn•blllr. 

Her yerde pullu kutulara 
ıararla (ateyiaiı. 

lstanbul LHazım · Amirll!i 
Satınarma Komisyonu Hanları 

Aded 

1500 Sıhhiye arka çanbsı kutusu 
500 ., Erbaş ., ,. 

Yukarıda yazılı iki kalem kutunun 
müteahhfd nam ve hesabına 6/2/ 940 
salı gUnü ı:;aat 14 de Tophanede Le
vazım amirliği satmalma komieyo .. 
nunda pazarlıkla eksiltmesi y.apıla -
caktır. Tahmin bedeli 3400 lira ilk 
teminatı 255 liradır. Nü.rnuneleri ko-
misyonda görWür. (620) (729) 

YENİ SA.BAR 

Rahat uyku, neş'e ve iştiha 
! çucuğunuzun tam sıhhatte 
olduğunu gösteren en iyi 
· · miyarlardır. Bu husus 

an~ak yavrunuz 

UCU& = 

WPHA&SM# 

Güzelliği hef11 
yaratan, hef11 
tamamlıyan 

bir ik•irdir. 
Bu güzel çehreyi aydınlat8:11 ~ 
şüphesiz .. inci dişlerdir. LaJd.11 ° 

lere can veren de şüpbesiı 
''RADYOLİN,, dir. 

Siz de ayni güzelliği elde e<Je~ 
siniz. Fa.kat bunun için ilk şart ıs' 

bah, öğle ve akşam, her yeınek 
sonra günde 3 defa 

RADYOLiN 
ile dif lerinizi fırçalamaktır· 

Harb Okulu komutanlığından : / 
1 - Bu yıl aşağıda yazılı şartları haiz okurlar Harb Okulon& 

nacaktır. µ 
• • • Yediği takdirde temin edil- A - Anka.rada bulunanlar doğrudan doğruya Harb Okuluna, utf 

Soldan s~a: • 1 Ç kU HASAN kara haricinde bulunanlar bulunduklan yerin askerlik ~ubelerine fi\ 
ı _ Türkiycnin en güzel gazetesi. Bir aqed bolinder deniz motörü ve mış O ur· Un caat edeceklerdir. 0 
2 _ Güzel yazılaı,n heyeti mec -ısekiz kalem parçası satılacaktır. Pa • O Z L O UNLAR 1 yüksek B - Kayıd ve kabul muameleei 1 Şubat 940 dan ı Haziran 94 

~·ıs;ı 1 
!ll!BL, 

muası. ~rlıkla arttırması 8/2/1940 perşem- besleyici kabiliyetine ilave- rihine kadar devam edecektir. 
3 - Bir kadın ismi, yanyana ge · be günti saat 14 de Tophanede Leva- ten yavrularımza iştiha ve- 2 - Giriş şartları berveçhiAtld.ir: A - Türk ırkından olmak. . "U' 

len iki nola. zım amirliği satmalma komisyonun- ren vitamini bol, kalorisi faz- B - Sivil liseden mezun olacak ve olgunluk imtihanını vern:ılş 
4 _ Horosmı sacı, tahammül. da yapılacaktır. Tahmin bedeli 200 la bir özlü çocuk gıdasıdır. luna.caktır. ııı" 

5 _ Bir nevi içki, kaleyi muhafa- lira kafi teminatı 30 liradır. Motör C - Tam teşekküllU askeı1 heyetl sıhhiyelerden "Harb 01'11 
za eden. Tophanede Yollama Müdürlüğü am~ HASAN deposu yen·ı adres·ı· girer .. kararlı sıhhat raporu almış olacaktır. 

6 _ Geccled göriinür, fukamya barında göriilür. "623,. "798,, l '1 • D - Azami yaşı 23 olacaktır. 
ı E - Diğer şartlar askerlik şubelerinde mevcuttur. 

ve~ilir. Ateş tutulur, Renenin 12 ~e Goodyear, Miş~;t:, Fayr~ton mar- Bahcekapı .Beyoğlu tramvay durağı karş,sında mür:Caatl:~~~~~~ili~\~~~ar "E., maddesindeki şartlan 
biri, lGrmenilerin c;ok kullandıkları bır kalardan olmak tize re aşagıda yazılı ==================================================:================================================ 
kelime. oto lastikleri 6/ 21910 salı günü saat 

8 - Dikknl, liı.hıka ı~ar('ti. 
9 - Hiyarı meşhurdur, beyaz. 

10 - Tanıyan. iyi. 
Yukandan a.'ja.ğa: 

1 - 1stanbulun meşhur camilerin
den biri. 

2 - Güzel yazıların heyeti mec -
mu ası. 

15 de Tophanede Lv. amirliği satın
alma komiôyonunda pazarlıkla satın 
alınacaktır. İsteklilerin teminatlarlle 
belli saatte komi..:;yona gelmeleri.. 

"866., "630,, 
tç Dış Adet 

3 3 .. 32X6 oto lastiği 

Dr. Hafız Cemal 
Lokman ııeldJO 

Dahlllye MUtaha••'" 
Divanyolu ıı>' ., 

' .. ·, 1··.-....-. ,. ·.• . ." . ;., .. :;... .·. . . . • • . ·:. - ' . • : . . . 

'N ~E·~o-rK ;u····R'l N_ 
. . .. .· . .. _;- .. ·. •. .· 

Baş, diş, romatizma. siyatik ve kulu ne 
' 3 - Bit· kndın ismi', Cenubi Ame -

rikndn bir hi.iki'ımet. 

2 
2 

2 .. 
2 

Muayene saatleri pazar b~ 
ağrılarını geçirir. Gripe ve soğuk algınbğına karşı iyi bir her gün 2,5 - ~salı ve cunıa. 

Ui.çtır. Gtinde 2 - 8 adet alınır. sabahlan 9 - 11 hakikt fı~~ 
30X5 

" " 32X7 .. " 
., 

·1 - Horusun saçı, zanneden. Sıhha.t Vekaletinin ruhsatını haizdir. kabul olunur. T~ 
========~=======================~~~~~~~~~~==========~~~~~~gbiS 

1 1 
" 

600X20 
" .. 

3 2 600X16 5 - Arapr,n bir harfin okun mas , 
Ermenilerin çok kullandıkları bir ke
lime, valide. 

Adet 

" " .. 
••• 

6 - Geceleri görünUr, ses. 13,200,000 Aleminyum çadır dfiocimesi ADEMİ İKTİDAR 1 
7 - Rus çalgısı. •1,000,000 Aleminyum küçük kapsül ve BEL•ltV.EKLic':iiNE -S - İRtanbulda yanan me~hur bir 800,000 Aleminyum büyük kapsill 

HORMOBIN ticaret evi. y k .;J;... 'kta lı ü k ı 
9 S 

- k d -·ı k u an..- mı rı yazı c a em - ogu egı • ırmızı. . 
10 F S 

. . . . .. çadır malzemesı 8/ 2 940 perşembe 
- ransızca urıyenm ısmı, on .. Ü t 15 d T ha ed fst L gun aaa e op n e . v. 

değil. 

(Dünkü bulm.accınm halli) 

. 1 2 3 4 .s 6 7 8 9 10 
ı oıAıNrı 1MlAlRIKI A ı11 
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6 •l t l•ı s i A ı S I I IL IMIA 
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' A I Rl.I K I R I E tM l•l Ş 'u 
~ NIE ; C I L IAJMIA : R!~ $ 

tC A I N l.ı AIYIE iT ı•ı•I!! 

YENi NEŞRİYAT 
1KTISADI YÜRUYVŞ 

lktısadi Ylirilytiş mecmuasının 

~ Uncli sayısı zengin münderecatla 
Glktı. Bu sayıda bulunan imzalar şun· 
lardır: Prof. Şükrü Baban, Prof. O-
mer Celil Sarç, Nusret Köym.en, Ham 
u. Osman Erman, KA.muran Yetiş, 
Server Somuncuoğlu, İsmet Alican, 
Aslan Tufan, Sellin Cavid, yazılar a-
rasında da şu mevzular bulunmakta.· 
dır: Yeni kanun, erkek nüfusumuz. 
Köy hanları, Afyon tahdidatı, Otel-
olllk, garsonluk mektebi. Dış ticare-
tfmizde yeni teşkilat, Ta.kas ve eks-
pertiz, BUA.nço tahlil ve tenkidi, İngi· 

kredisi, !peki& yUnlü mensucat 
abrlkası, Depo defteri nasıl tutulur, 

ttefiklerin iktısadt kabiliyeti, On 
gUnIUk piyasa, Yüksek İktısad 

ve Ticaret mektebinin 57 nci yıldö -
ümU {Reslmll), Esnaf sayfaları, n 

B 
m 
ibllyoğra.fya vesaire.. Okuyuculan-
ıza tavslY.e ederiz. · 

Tabletle rl her eczanede bul un ur 
ıPoıta kutusu 1255) Galata, latanbul 

amirliği satınalma komisyonunda pa
zarlıkla alınacaktır. Hepsinin tahmin 
bedeli yüz kırk yedi bin lira, ilk temi· 
natı sekiz bin altı yüz lira.dır. Ayn 
ayrı teminat ta verilebilir. Nümune 
ve şartnamesi komisyonda görülür. =:::::::================================================== 
İsteklilerin belli saatte komisyona gel- T Ü R K ı y E 
meleri. "867,, "631,, ~..ı11•••••-

• • • 
3000 ~ft mahmuz milteahhid nam 

ve hesabına alınacaktır. Pazarlıkh 

eksiltmesi 9/ 2/ 940 cuma günü saat 
14,30 da Tophanede Lv .. amirliği sa-

tınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 1800 lira, ilk teminatı 

135 liİ'adır. NUmunesi komisyonda 

görülür. İsteklilerin belli saatte ko-
misyona gelmeleri. "868,, 

••• 
YUz yirmi beş ton pilavlık pirinç 

alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 9 
şubat 940 cuma günU saat 15 de Top
hanede İstanbul Levazım Wnirliği sa
tınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli otuz üç bin yedi yüz I 
elli lira, ille taminatı 2531 lira 25 ku
ruştur. Şartname ve nüınunesi koro.is l 
yonda. görültir. "633,, 11901,, 

••• 

Şeker Fabrikaları 
Anonim Şirketinden : 

Şirketimiz merkez ve fabrikalarında münhal bulunan 75 ilıl. 100 
lira aylıklı yerlere müsabaka ile memur alınacaktır. 

1 - Müsabaka. imtihanına. dahil olabilmek için talihlerin aşağıda
ki vasıflan haiz bulun.malan lazımdır: 

a) Asgari lise veya lise derecesinde mekteb mezunu olmak, "Yük
sek tahsil görenler ve bunlar meyanında ecnebi lisanı bilenler 
tercih edilir., . 

b) Yaşı 18 den aşağı 30 dan yukarı olmamak; 
c) Askerliğini yapmış olmak veya bu hizmetle usulen al!ka.sı kal

mamış bulunmak; 
2 - Talihlerin, en geç 8 Şubat 1940 tarihine kadar şirketimizin 

Ankara.da, Yenişehirde, Karanfil sokağında kain merkezine gönder
meleri lazım.gelen vesikalar şunlardırı 

a) El yazısı ile yazılmış mufassal hal tercümesi, 
b) Bir adet vesika fotoğrafı, 
c) Mekteb vesikası veya musadda.k sureti, 
d) Nüfus hUviyet cüzdanı musaddak sureti, 
e) Evvelki hizmetlere aid bonservisler veya musaddak suretleri, 

3 - Müsabaka imtihanı 10 Şubat 1940 tarihli cumartesi günU 
90 ton kuru fasulye müteahhid nam saat 10 da Ankarada Şirket merkezinde icra edilecektir. 

ve hesabına pazarlıkla eksiltmesi 4 _ Mü.sabaka imtihanında muvaffak o' ınlar evvela berayı tec-
9/2/940 cuma günü saat 15,30 da rübe iki ay müddetle muvakkat memur olarak çalıştırılacaklardır. 
Tophanede İstanbul Levazım amirli- Bu müddetin hitamında mesaileri itibarile de iyi not alanlann kadro· 

~ utıalma ~mi~ooundayaptla -~.y~a~idihiailij~~~~~ili~ji~kiajtj1~şjeihlihlie~a~ıi~jciak~t~rr~·-~~••~~~~~ 
cakb~Tahm~bedelionsek~hlndo- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
kuz yüz lira, ilk teminatı bin dört yilz 
on yedi bu~uk liradır. Şartname ve 
nümuneai kQ.misyonda görülür. 

Sa.Wbi : Ahmet Ce.maleddin SARAÇOGLU 

Ne1,jl'iyat müdürl\: Macit ÇETIN Bn.sıld:ğı yer: Matbaai Ebüzziya 
"634.. "902,. 

Şirketi Hayriyeden : 
DiKKAT 

Boğaziçin muhtelif mıntakaları için ayn ayrı ve fevkalade 
mühim tenzilatı ihtiva eden. ve bugüne kadar kullanılan 

1 ayhk ve 3ayhk kart abonemanlarımııı" 
hükmü Şubatın l(l uncu günü hitam bularak, yenileri Şubll~ 
11 inci gilnUnden itıbaren meriyet mevkiine konulacağından 11. e 
eden sayın yolcularımızın şimdiden köprtl gişe memurlarınıı tJ 1 
idare kontrol kalemine müracaatla yeni kart abonemanJatıfl 

tedarik etmeleri ilan olunur. 

!11111 ............................. ! ......... .,. 

Askeri Fıbrikalar Satın Alma Komisyonu ilanları 
.... ıı~ 

Tahmin edilen bedeli 6250 lira olan 25 ton Trinatrium fosfat Sfo/ 
zarında Askeri Fabrikalar Satınalma komisyonunca 16 şubat 194°.;ııı~ 
günü saat 15 de pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnamesi her giln I> .l 
yonda görillebillr. İsteklilerin 468 lira 75 kuruşluk teminatı makbuııe'~ 
banka teminat mektubu ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 8 U!:ı.cU ınadde19ıı 
deki veaaikle birlikte o gün ve saatte komisyonda bulunmaları. ( 

. . . l 
Tahmin edilen bedeli 98000 lira olan 350 ton hamızı azot SıJ11~. 

rında Askeri Fabrikalar sa.tınalma komisyonunda 16; 2/ 1940 cuJ1lllbj}ll 
saat 14 de pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnamesi 490 kuruş mule3 ,i 
komisyondan verilir. İsteklilerin 6150 liralık ilk teminatının makbuııııe~o 
bankn teminat mektubu ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncU ınadd;.,,ı 
deki vesaikle birlikte o gUn ve aatte komisyonda bulunmaları. ( 

• • • 
6000 metre kaputluk kwnaş ahnacak. ,p'' 
Tahmin edilen bedeli "19.800., lira olan 6000 metre ka.puthıl' ~ııO 

askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez satınalma konıis1° rl' 
21/ 21940 çarşamba gün il saat 15 de kapalı zarfla ihale edilecetttft· ııııı1' 
name parasız olarak komisyondan verilir. Taliblerin muvakkat t~e ~' 
olan "1485,, lirayı havi teklif mektublannı mezkür günde saat .ı4ııft ı 1. 

dar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanuJl(l'ııJ# 
3. maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle fi. 

9 
;"

1 
'{6 

tüccardan olduklarına dair ticaret od.ası vesikasile mezkftr gUn . 
komisyona mllracaatlan. "857,, 

1 
11111 


