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Büyilk devletlerin mukadderat-
1anru idar eden en salahiyetli 
zatlerin agzmdau birkaç gün için·ı 
de mühim sözler dinledik. Siyaset 
usullerinde vukua gelen bu yenili· 
gin kıymet ve ehemmiyeti gözden 
~açamaz. Gizli diplomasi ortadan 
lcalkmamifsa da devlet adaml rı· 

nm gf!rek kendi memleketleri ef
karıumumiyesinc gerek bütün bü
tün cihana hitap ederek onlarla 
adeta dogrudan dogruya temasa 
girmeleri herhalde devrimizin mü
meyyiz vasıflarından birini teskil 
eden bir yeniliktir. 

llugu ıku i~ ,. efkaı ıumumi-
niu r lu ı d ha ı~ · takd"ı eim"t-. 

i ade' i ıhmal cd m· e-
1 ıı I' p •n 1dn hu-
r ıd n kı n tr 

un t m m, k 

• Ded ti ıi 

ozler 
( mh ır r i ini ı ag ıııdan çıkm. -
~1 ol d h, \, d dolaş,nn hisle-
ı ve du unceler ok. dar uygun ge. 
ı r.orlar ki Amerika iya eti için 

fıiç de o 11;J dusmemişleı dir. Bu 
, ozler o) leıımcmi . -01 'llar idi on-

rı ic. d edip öylemck ldzımdı. 
<;unku, ı;;u ır dn buton diıny.amn 
"htiy ç hı" ettigi i tikrar \'e sükuna 

unlardan daha hi ce\ap verecek 
;. · , şe olamazdı. 

Maameafih 1 d~ ada Olt:iUll, Al· 
ı ny d n, .Roo e\ lt'in haki-

' ·e) h·'· alı be.yanatı bü) uk bir 
ıfial 1 .., r ıl nm tır. Bunu pek 

·J ı anli.lııı:. Çunkil artık blöflere .. 
hdıtleıe 'e tahrikleı e nihayet ve • 

!i 

Büyük Faşist Meclisi 
tısı 1 

Gen al F ranco Nihai 
Za~ ri Kazanmadan 
İt /yanlar İspanyadan 

Çekilmiyecekler 
MussolinJ ve Ciano izahat Verdiler 

R n a, 5 (A.A.) - Biiyük Fa~ 
ı t konseyi ıçtim ından sonra ge· 

c.., ncsr dılen teblıgin metni aşağl· 

d ıı 

~ 

Duçe be) nelmılcl umumi vazi· 
yet h kkında izahat ıermi3tir. Bii· 
ylık kon ey bu beyanatı bir çok de· 

(Sonu 7 iııd ayfnda) 

i - giliz Gazetesi 
ita yanın İstiklilini 1 

Tehlikede Görüyor. 
1 1 

Kont Ciano 

Mebus Secimi 
' 

Defterleri 
Tamamlandı 

Mebu ımı 1 
Yem mebu ımi ı m ehri· 

mizdeki faalı) et d \ am etm ktedir. 
Kazalar kcndılerıne gônderılen 

defterleri tam m n t bit, etmişler
dir. J)ün ynlnız ımfu l ~ ok geııis 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Vekiller Ankaraya 

.recek bir r:ınhi~ ette olan bu sözler 
lıkt& da"mi bir heyecan yarat. 

nk \ ıdaıne etmek ihtiyacını du
,uı rcıJ n lerin işine gelmez. 

It l 11 r;.ız telerinie bazı kah- nrnduı u Yu uf Z · l~ /, n 
t·ı direktiCiı.: r 'eı mı ı . 1 1 'e \e· r maı ı r deı h l t c.aviızc geç ı er 

Jtah lf' Alman . .anm hudutla- kıli Fu. 1 Agr lı l 

11 
p ama kaıınlıııa kadar geniş- unları oylcmişt ·r: 

ıleı. But hditler gu~. Roo evel- 1 t.an ula lM)r mı ·ımek 
1 sözlerine bir mukabele olacak- u ere geldı n Bugun Ankara) a 

• u . F.akat burada ı..a Fo!ltain'in ba- donerl"k ) eı i nl but~e inin tanz'mi 
ı masallarını hatırlamamak kabil i leriyle nıe ruJ olacagım.,, 
<'gil. Egcr l alnız Hikırdı Ue kah- Hitler Son nutkunu irat ederken Ruııd rn bn k.ı bir muddetten-

. manlık imkanı olsa idi bir .kere beri ehrim"zde bulunmakta olan 
Londra, 5 (A.A.) - Büyük pa- naatindcdirler. ziraat' ekilı Muhlis Erkmen de be-

u atıp tutma yolu tutulduktan · 1 Jtal • Ak •ar gazetelerinin siyasi muharrirle- Bu muharrır er, yanın ·- ı·nberinde Orman umum müdürli 
oura Panama kanalınd.a durmak· ~ ·k t 

n,. B. Hitler'in nutkundan sonra deniz havzasında diplomati aar- oldugu halde <lun sabahki ekspreı:1. 
t mana yoktu. Berlin - Roma mih-

1 .,. erini ıı h ud utlnrıııı Kam erden baş- ~a~rt~ı;k~s;ö~z~Un~1!i!ta~l;;;y;e;ıa'"y~aifo;;a~ı~t ~o ... ldeiiu=eğu!!!i!!!!lk~a,...-.,.:.,..;~~='""""'(;.;;;So~n:;::u:--3=ün;;;;c;;;;iı,;,,;. ,..s.,;;;a-,.yf"""a;;;;;d~a~)~..,,...~le=A-::-ıı k--:a :ı"~ı~ ... a-;:<1-0 .... n;.,;;n...,1 i~i s .... t,,.lır"".~:":~,,..,, 

~~;;::!t:J~~~: k;~~:t;la~:kiiçi!0~1~ ·W!iY B~~r=ze=c·ı.kta-c Vefayı 1 -O Yendi 
1 n amak için ne mani vardı bilmi- ~ y 
, Joruz. 

Yalnız, ~u kadarını biliyoruz ki 
Amerikanın Birle.,ik - Devletleri 
Amerikanın hudutlarını Fransada 
telakki ederlerse icabında bu hu
dutları müdafaa etmeğe kadirdir. 
ler. Bu kudretlerini ispat için de 

1 Avrupaya kıadar kendi \'asıtalarile 
gel&bilMer. Halbuki İtalyanın 

• ka.hrama.n gazetecilerine mihveri~ 
rinin hudutlarını müdafaa maksa
dile Panama kanalına kadar gide
bilmeleri için çok dayanıklı koltuk 
değnekleri li•ımdır. Siyaset saha
&ında söylenecek yilksek, mağrur 
ve mutantan sözlerin bir tehlikesi 
"ardır. Bunlar, ciddiy& alınmak 

imkanları yoksa, duda.lclarda bir 
1el.ıesstim uyandırırlar. Bu tebes
. üm ise en müthiş zehirli gazlar.. 
dan daha mühlik bir tesir yApar. 

Almanlar Roosevelt'in nutkunu 
tahrikamiz teliikki ediyorlar ve 
bunun bir harp tehlikesi Y.aratabi-

leceğiııi ileri Bürüyorlar. Bunda 
,1aruldıklannı zannediyoruz. Bu
telinkU siyasi vaziyete göre, harp 

H~ c.JaW YALÇIN 
(Soau J. üacU ,.,Eadal j 

Dünkl Vefa·Beıiktq maçında Vefa kalesiade heyecanlı bir an 
(Yazıaı 4 Uncu ••rfllmızdadır, 

~--------------------------------------~, 

1 

Gaz Vapurunda 
Ka akcılık Nasıl 

' ' Meydana , ktı? 
Kumpanyanın Depo 
Şefi Rüşvet Verirken 
Suç Üstü Yakalandı 

-----

1 
Gece Cereyan Eden 

, Heyecanll Takib 
B, }ı:ımın • ·n<'ı gimu mul afaza 

dtin de de\ m 

eh gündüzlü 
fahatıle mıı 

ı \ c 

Kıymetli Gümrük Muhafaza 
Başmüdürü Bay Hasan 

sair nıaddcleı in mevcut oldu Ut.Hl 

1'abcr alan muhafaza memur 1 rı 
bir tarnft.an Sarnybunıunda kıtı
bat alırken dıgl•r taıuftan da \ pu· 
ı un lımanımıza nıuvn alntmı mute
akıp g mıy m ıh f z memur! ·ın

dan ıru n Gi.m ur \ 1br hım 0-
r.at i ının JI ı n ~

mu 1 dır 

( 01111 7 inl'i :l.\ f ı) 

İzmit Belediye intihal 
Feshedildi., 

Yeni intihabat Yakında Yanılacak 

İzmıt k "ğıt fabrikası 

tzmit, 5 (Hususi muhabirimiz
den) - D vlet ŞurMı umumi heyeti 
1zmit belediyesi intihabım feshet
miş bulunmaktadır. Yakında intihR
bat tekrarlanacak ve yeni rıehir 
meclisi seçilecektir. 

Şimdi 1zmitte ve mUlhakatında 
günUn yegane mevzuu bu intihap 1 
hadisesidir. Feshedilen tzmit şehir 

HER SABAH 

meclisinde bariz bir ikilik me\ cut· 
1.u. Şimdi her ikı taraf bütün kuv-o 
vetl~rile yeni ıntihabı ka1.anmak 11 

cin çalışmağa başlamıştır. Hatta bu 
gaye ile Anknraya heyetler de gon· 
Clermişlerdir. Yem vali Ziya Tekeli 
yeni seçim işi ile yakındıın alaka· 
dar olmaktadır. 

(Sonu 7 in<'J sa~1'ııcfa) 

Dalaverecinin Mumu 
H ER aarın bir huauaiyeti, mümeyyiz hir vaıfı olur y1:1 ı as· 

rımızın da, içtimai bakımdan, alameti farikası gahba 

kaçakçılıktır: memlekete ga~ gemiaiyle etya kaçırılır, yurddan 
ecnebi ülkelere Türk altını kaçırılır, hatta tayyare kaçınlır ve 
bütün bu murdarlıklara bir tutam varakai nakdiyenin hatırı için 
teveaaül olunur. Ahlak, fazilet, dürüati mefhumları bu sefil i~ti-

halar, birdenbire ve pek çok kazanmak hırıı önünde iflas et
mitlerdir. Biricik 1ıaye: bol kazanç ve ıürekli aefahattır. Ne 0 • 

luyoruz? lnaanlık nereye gidiyor 7 Bilinmiyor mu ki haramın te
meli olmaz ve dalaverecinin mumu yataıya kadar yanar. 

A. Cemaleddin SARAÇOOLU 

• 



"'ahvede Kumar Alman Führerinin nut-
1 Aı kuna Amerikan cevabl 

Yali Sabahm Tarilıt Tefrikuı: 63 

İstanbul Şehir 
Meclisi Bugün Okuyucu arımız 011nıyanlar ALMAN devlet reisinin son 

ki -' nutkunun u.) andırdığı a-Diyo r ; Mahkum Oldu kisler arasında Birleşik Amerika-

Enver Paşa Mukabil 
Propagandaya Başladı 

Toplanıyor 
Şehir meclisi bugün saat 14 te 

ımbnt devresi içtimalarına başlıya
caktır. Vali ve Belediye reisi dok
tor Liitfı Kırdarın bu münasebetle 
bir nutuk SÖl liyeceği söylenmekte_ 
dir. 

nın sesi kuvvetli bir tesir g.O tere· 
adyo böyle mi taammU Dün cürmü me§}ıut olarak vazi- cek mahiyet arzetti. Deniz 8 ıı·ı 

edecek? fc gören Sultanahmet sulh ceza yükselen ve Roma - Berlin mihve-
mahkeme.:ııncJc., kahvesinde kumar · · · tine karcıı Dı•kkanımda oparlor ile radyo ri devletlerının sıyase • 

u oynatan Melek isminde bir kadınla. .M Roo eve! Ve Pıa~ k ç.aldı;;...mdan bahisle bele- fk Ek cephe alan bu cevap, · . : 
15' kumar oynıyan Ahmet, Rı ı, - tak' tt klerı 

• l • Ruzname ]ıazırlanmış ve anc.ak '' ~uslar Korktukları için Ge emı- azalarına gönderilmiştir. 
diye za!bı.ta memuru tarafından rem, Mehmet ve Ziya isminde beş tin bu devletlerin ıp ek l 
Zabıt 

' •arak""l tanzı"m edilmiş- hareketten endişeye düşme te o -...., ki~nin mahkemesi neticelendiıilmişA A · ef 
tı·r. Bu zabıt , ar.akasında tetkik duğunu anlatmakta, m rı n -

tir. Cerrahp~nda ve Melek namına karıumumiyesinin tah vvul el k_ 
bu' urulacak olursa: "Radyoda 0 - kayıtlı bulunan kahvehanede ku- d" F"I Ruznamede bulunan jşler ara -

Yor/ar, Gelemiveceklerde ..• ,, sında eski Kadıköy su şirketin -
'-' den Belediyenin alacağı olan 238 

" ·1 te bulunduğunu bildirmekt ır. ı Parlör Ve PJ8k ralmak ya.sak edı - y andıgı-nı }ınber alan polis · 
.,. k mar o n ... hakika Amerika.n devlet rei inın diği kararına riayet etmiyere tahatTi memurları kahvehaneyi ba-

dı c:skenarında ı"dı". Cami harici ınnnzarn- altın liranın terkini, Fatih tahsil Tabii bu hıç te kolay olma . 
du"kka~nının kapısının ustündeki u ..... ı. t kongredeki mühim mesaji, muaz-

1 sarak kwnarbazları cUrm m"""u zam bir talimat programının ilanı, pencerede sokağa karşı opar ör haJinde yaklamak istemişlerdir. 1 sı itibarile fevkalade enteresan de- şubesince 840 senesinden 931 sene-Gflrp mıntakasmda toplanmış o an · · tah ·1 ve plak çaldığı,, için bu zabıt va- Fakat suçlu Ahmet kahvehane- gai'p demokrasilerine yardı~ m;-gıw'ldi. Fakat dahili b.Otün karak_ter- sine kadar tahakkuk ettırıp sı a kerlcri ı:ıarka nakletmek için gün l" te k' Ü 
· Jeri ile mükemmel bır mabet idi. olunamıyan 205 ıranın r ı, s -ler ve hatta haftalar g~i. Bu sı- t .. rakası tanzim kılındı diye y.azıh- ye giren memurları görünce onları selesi üzerindeki münakaşa ar -

dır. Aeaba bu şekildeki hareketim karşılamış ve zorla önlerine geçerek merikan dkfirı umumiyesindeki Bayram sabahı köylüler mera.- küdar iskele meydanının evsııne ralarda. da her nedense Ruslar mu- B 'k 
·'-le camie gı"diyorlardı. Camiin ke aid imar planının tasdiki, eşı -kabil biç bir' harekete geçmediler. <UU• k 

d ? kumarbazlara vakit kazandırmak seyri ve değişikliği gösterir. 
bir suç mu ur . Uzun zamanlardanberi emni~ et 

Oparlörsüz radyo çalmanın istemiştir. Fakat memurlar Ahme- hayali ile kendisini avutan ve Ame nanndaki ağaçlara, çalılara ağaçla- taRta Abbas ağa mezarlığının par 
Bir çok adamların o günkü kanaa- rını bag·lıyorlar. Abde~tlerini alıp haline ifrağı, şehrin ana cadde -t1ne göre Ru lar esasen Enver pa-1 d ı · kA h 'cı'nd"' oldugvundan din mUmanaatına ragınw en içeri'-•e ım an an "" ' J rikaıı .kıtası haricindeki her mese-1 Ak ı ın medeni memleket- girnıi.:Jer ve suçluları cürüm delil- h 

p a ça man °ti leye yabancı kalan ve Müni an-ğu k Cami.ye .,,iriyorlardı. . Jere munhasıran cephelerinin_ ıvar a şa cephesinin mahvoldu anaa- e. 

1 
d 

tinde idiler Çiınkü paşanın karar- Cami i~ine girenler o gün bay- çevrilmesi hakkında Be e ıye z.a - ler için ya ·ak cdilemiyeceğinden, leri olan ellerindeki paralar ve zar- laşmalarında seyirci gibi duran A-
ramdan bnaka. bir fevkaladeliğe şa- bıta taJimatnames.ine madde ıla-gahını tcrkederek geı iye çekilmesi .._ çaldığım radyıodan 8 bin gı-"bi az larla yakalamışlardır. merikalıların teehhtirle heyecana 

"""':f ı ve rrenı·ı:ı caddelı· kasaba- Du' n yapılan mahkemede suçlu- A ·k ekseriya cahil olan halk üzerinde hit oluyorlardı. Çünkü camide bü- vesine dair teklif vardır. 
uu us u b ., düşmesi şayanı dikkattir. merı a mız<la rahatsız olan kimse bulun- lar suçlarını tamamen reddetmişler lılann Avrupaya has addettikleri tün Buhara askerlerinin kumandanı A;\-."""'""'-vvww""'""'""'~"""V' çok fena tesir yapmıştı. d 

Bunu Ruslann casus teşkilatı olan Enver paşa da bulunuyor u. 
günü giınüne Kızılorduya bildiri- Namaz bitti. Dualar edildi. En
yorlardı. Hatta muhaceretin baş- ,.~r paşa bu esnada çok müteessir
Jadığı da hemen ayni günlerde ku- di. O esnada yüzüne bakanlar ken
mandanlığa ve daha yUksek ma- disinin büyük bir teessür ve neda-

d • d V' btı11tın ı"ç'ındir ki ve kah\1eh:ınede sohbet ettiklerini 
rna ıgın an e · meselelerde görüş zaviyesinin de-zabıt v.arakası dükkan komşula- RÖylemişlerdir. gwı·şmesi, bu huausta bazı hayati 

d h. b' k' t 0fından Fakat dinlenen aahitler suçlula-rım an ıç ır ınıse ar.. "" menfaatlerin orta)a çıktığını ve 
-.ı·ı · ak beledi un kumar oynadıklarını söylemiş-

imza t:1.1ı memış ve anc. · bunların tehlikeye düşmek özer& 

BELEDİYED_E _ 
• • • • •4 • 

kamlara bildirilmişti. met tazyıkı altında ezildiğinin far-
1 

kında olabilirlerdi. 

itfaiye kuvvetleniyor ye.re meclyQn bulunan belediye lerdir. oldug·unu gösterir. 
ı · · · · ta f ı · ~" e Mahkeme neticede, kahvehane Belediye İstanbul tfaiyesmı müstahdemını rn ın< an ımbü - Birleşik Amerika menfaatleri 

ld w d b sekilde sahibi Meleğin kumar aynandığın-kuvvetıendirmek için geçen sene dilmiş o ugun aıı ve u •· yekdigw erinden ayn Uç mmtak.aya Rv.~lar tabıi aldıkları bu havadis-
lerden fevkalade memnun oluyorlar Pap camiden çıktıktan sonra, 
mukabil bir hareketle boşu boşuna camiin önüne toplanmış olan halkın 

l k d b t k tanzim dan haberi o!lıadığı için beraetine oldu<ru gibi bu sene de çok ça 1şa- hak ım a za ı vara ası ayrılabilir: Bunlardan birincisi, 
"' d tA ı- f 1Keıı fakat kahvehanede kumar oynatan caktır. İtfaiye işlerinin tanzimi ve edilmesi a e a wsarru ve nıes Atla-ntikin suladığı Şark mıntaka-

h kk .ı ki h k k u Ahmedin üç gün hapis ve 50 lira kuvvetlendirilmesi için y.apılan iş- masuniyeti a ·ınua u u um sıdır. Bu mıntaka, bUyük Umanla-kan dökmek istemiyorlardı. Bu se- arasına ka.nştL 

ler arasında, bir müddet klavuz ile ihlal eder şe ı e 0 ugunUfl rı "e sınai merkezleriyle Avrupa beb<ien günler haftalar geçtiği hal- (Devamı var) k'ld ld ~ ..:1-n para cezasına, kumar oynıyan dört 

de hiçbir hareket eaert görWmiyor- :;==R=A==0==;::Y~O~=~ du. Enver paşa vaziyeti çok iyi gö-
rüyor ve hakikatın ne olduğunu ta

b l - ·t· d bu suçluyu da beşer lira para cezasma • kam~ onet sasesi mübayaa edilmiş bahsi le ilçe ay ıga ı ıraz a - mahkum etmiştir. kıtasındald faaliyetlerle, bunların 
itf.aive mektebine giren talebe mik- lundum istidam belediyeye hava- AIV\At'V'JvvvvVV'l"""'"""~wV'V"""' . tah-avvülii ile doğrudan doğruya. a-
tan .24 olmuş ve mekteb talim he- le edildi. Fakat sen misin itiraz e- lakadar olduğundan umumiyetle t 

bii anlıyordu. 
Fakat halkın kaçması, askerler 

arasındaki kuvvei maneviyenin a
.zalması kendisini mUteessir ediyor
·du. Lakin cesaret etmek lizımdı. 
:Enver paşa haf talar geçtiği haldP. 
~uslar tanrruza geçmemesini propa 
ganda için iyi bir fırsat bildi. ve 
derhal mukabil propagandaya baş-
9ardı bunda prısa taraftarları djyor
:Jardı ki: 

- Ruslar korktuklan için gele
miyorlar. Gclemiyecekler de .. 

Bu hareketler böyle devam e
derken '"luhara emirine birkaç defa 
·da. mektub gönderilmişti. 

Fakat Buhara emiri sanki derin 
bir süküta yatmut hiç sesini çıkar· 
'mıyordu. 

Paşa bunun tıebebini de kendi 
'kendine halletmekte gecikmedt 
,Çünkü Ruslarla Afganlılar arasm
rdaki mukavele §arlına göre tabii 
~ganlılar Buharalılara yardım ede 
fmedikleri gibi kendi mmtakalan 
dahilinde yq.ıyan Buharalılara da 

!faaliyette bulunmağa müsaade et
miyorlardı. 

· Paşa artık fena günlere ahşrnıı 
'gibiydi. 

Bu eebebten hemen her gUn 
lmuhtelif taraflardan gelen menfi 
haberler karşısmda artık kızmıyor 
hiddetlenmiyor ve hatti asabileşmi 
yordu F..sasen yanındaki arkadaş
ları da kendisi ile birlikte yeni bir 
hamle yaparak muhakkak surette 

•muvaffak olacaklanna kanaatleri 
olduğunu söyliyorlardı. Pqa da 
bundan biraz teselli buluyordu. 

Aradan oldukça mühim günler 
4. geçti .. Nih yet Ağustos geldi. Niha 
'7et kurban bayramı geldi. Ruslan!a 
hail bir hareket göriinmiyordu. 

Fakat bu kurban bayramı pek 
endişeli olmucıtu. 

Enver pqa ve yanındaki zevat 
bugOnlerde çok mUteessir oldular. 
Çitnkil bulundukları yer Balçivan 
elvan idi. Ruslardan mUhim bi-:
kısını oraya kadar sokularak yer
Jeşmfş vaziyette buıunuYorlardı. Pa
l& da bu tarafa fazla ehemmiyet 
verdiif fçfn bu noktada karargahını 
kurmt11 harbı idare için tertibat al
Dll§tı. Fakat tam bir dkGn devam 
ettiği için YUlyetten emtn (1U'Jll) 
ı bekliyordu. 

fete bu CUDlerde brbuı ba11'&· 
mı l"ellp çatınca paşa ve arkıd·ı•a
n bayram namazı için bir köye git. 
ınete karar verdiler. ÇOnkO bu mev-
l liin dini kanaatı noktasından elzem 
ı tdi. Enver paşaya yanındaki arkadat 

'

lan bunu söyledfier. Esuen paşa da 
bayram nam•zma gltmejf mOııaaip 

'lgönnQfttl bd gttn evvel yola çıktı-
1.ar ve bir Ufak k8)'9 reldiler. 

Bu köJ.: camii ufak bir mezarlık ı 

yetinin riyaseti altında üçüncü ~e- den al sana on lira para cezaııı... endişeli gözlerle ve mfidahele 81'-

ne faaliyetine başlamıştır. ltfaıye Medeni neşir vasıtası olan zulariyle Avrupa meselelerini ta -
12.30 Program. 12.35 Türk mü- teşkilatında yangın haberlerini radyo ile neşriyat yapmış isem ne Polise rüşvet teklif kip eder. İkincisi Merkezi mınta • 
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ziği- Pl- 13. Memleket saat ayan, vaktinde ihbar etmek gayesiyle olmuş, birkaç radyosuz vatan- kadır ki buradaki Amerikan halkı 
Ajans, meteoroloji haberleri. 13.10 hoparlör teşkilatı ile techiz edil • el.aşı A:-ıkara itrl;asyonunun neşri- eden mahkôm oldu ancak kendisini dCşünür ve Atlin-
14. Müzik (Hafü uvertürler ve fan- mil}tir. yatından istifade ettirmiş olmak- Dün Asliye birinci Ceza mahke· tik aşırı meselelerle aJAkadar ol -
taziler-P-.) 18.30 Program 18.35, /YVV' tan başka ne zarar yapmış olabi- mesinde bir ıilşvet davasına bakıl- maz. Nihayet Pasifik'e açılan ve 
Türk müziği halk havaları. 19. Ko· lirim. Komşu vilayet ve kasaba- mıştır. Ro~ös dağlarına day.anan Garbi 
nll§Dla, 19.15 Türk müziği (Fasıl Iarda belediyelerin umumi rna- Evvelki akga.m Samatyada, Çı- mıntaka ba~ka bir bava t.eneffila 
heyeti: Bestenigar saba faslı) 20. hallere, meydanhklara radyo ko- nar sokağında oturan bakır amele- eder ve nazarlarım uzak Şarka çe. 
Ajans, meteoroloji haberleri, Zira- Birbirlerini ağır yarak halkı istifadelendirdik]eri !erinden Serkis ahbaplarını toplıya· virir. Birleşik Amerlka'b meııfaat-
at borsası (fiyat) yaraladılar halde, Biga belediyesine düşen rak isim gecesini kutlaınağa karar leri ve bunlan temsil eden efkin-
20.15 Türk müziği (Klisik prog- d G.. _ bu vazifenin tarafımızdan yapıl- vermiştir. umumiye bu fekilde mutali.a edi-ram) lJiın gece saat 2 e umuşsuyu · · h kk d b k'l 

dığı içın mı a ımız a u şe ı - Eğlencenin gece yansını geçtiği lince, hariçten gelebilecek ay1li teh YokuPunda İzzet paşa sokağında ak ta · 
1 - Osman Giray han- Bayatı- 12 n~marada oturan lbrahimin de zabıt var ası nzım ve ceza- halde hila bitmediğini gören dev- likenin bu üç mıntakada ayni his-

ban vi landınlıyoruz. Hangi Y<>l ile nere- riye polis Cafer ile bekçi Ahmet va- ıeri ve heyeeaınlan uyandırmıyaca-ra peşre · evine metresi Sofinin kard~i Hıris- d B' l'k 2 Sadullah aga
w Bayatiraban ye gidiyoruz arhyarea ım. ır ı - zfyete mUd. hale e._; .. 'er ve gece gıv tabit gXrüJOr. M. Rooseve)t;n is-- - to gelerek kapıyı çalmıştır. O es- ..uuga '"" b

.rin ı best 1 te gönderdiğim diğer bir fotoğraf nın· bu saatinde .. nkfuıetin lh'4 ' e- tedı'ğı" bu ayrı menfaatleri birl••-1 c e. nada evde biraz meşgul olan b- Du 1a.& ...,... 

-r "' a ...., ... - rahim ve Sofi kapıyı biraz geç aç-
3 Sadull h 0

.l-n Bayatiraban da halkın radyoya gösterdiği ali- dilmemesini, bunun yasak oldugun· u tı"rmek ı"dı·. Zaten buna muvaffak ik
. . beste. kayı tebarüz ettiriyor. Halk rad- söylemi0 •erdir. n)anıadığı ı"toı"ndir ki eylôlde HAğı ıncı mıı:ılardır. Bu yüzden lbrahimle !l' ,. • -v--

4 - Sadullah ağa- Bayatiraban H;;isto ara.~ında çıkan kavgada lb- yoy.a bu derece alaka gösterirken Bunun üzerine oradakiler ken- yukarı totaliter devletlerin !aali-
ağır semai radyo çalmayın deme, ne demek. dilerine bir kaç saat daha müsaade yetine ka111 leyirci bir vaziyette 

5 - ....... Reşat Enver- Keman rahim Hıristoyu bıçakla başından Asnmızda yeri oJmıyan bu lfiga- etmelerini rica etmişler, polis ve kalmıştı. Fakat hariçten geleıı ha-
taksimi' yaralamıııtır. Hıristo da can hav- tın manaaını hangi Ulgat kitabın- bekçi böyle bir mllsaaderıin salibi- berler, alınan tedbirler, bu ı.asus-

6 _ Arif bey- Muhayyer şarkı: liyle İbrahim in boğazına sarıla - da '.Julacağımı bilemiyorum. yetleri dahilinde olmadığııu ve eğer ta eflc:lnumumiyeyi .M. Rooeevel-
Humarı yok. rak tırnaklariyle İbrahimin boğa- Bu işlerle alakadar yfiksek ma- eğlencelerine devam ederlerse hak- tin istediği tarafa doğru göttırtl,or. 

7 _Lemi- Bayatiraban şarkı: zında derin yaralar açmıştır. kamlann nazan dikkatini celp i- lannda kanuni muamelede bulunu- du. A)nca Alman, İtalyan ve Ja-
Bakasız hüsnün. Yaralanan kavgacılar derhal çin gazetenizde neşrini derin say- lacağı cevabını ver:miflerdfr. pon anlaşmam Atlintik ve Puifik 

8 _ Dede efendi- Bayati- Kar- hastahaneye kaldırılmış ve tedavi gılarımla dilerim. ı Bu sırada ev sahibi bulunan mıntakalıanm ayni derecede ve 
tıdan yar güle güle. altına alınmışlardır. Tahkikat de- Ali Kabrcıoilu Serkis, karakola' giden Mkçi ve po ayni zamanda heyecana dOfOrten 

9 - Mahmut Celilettin pqa- vam etmektedir. ._ _________ ___ _, ilsin arkalarından koşarak polise bir Amil oldu. Şimdi Ame~2da 
karcığar şarla: Vahi meyuı!i. ,.,. y•~ında M•zh• r tt verdiği bir lirayı lutfen kabul et- esaslı endişe, Amerikan menfaatle-

1~ - Sadullah ağa- Bayatiraban Y•tındakl Zekiyi yar•ladı mesini söylemiştir. Bunun üzerine rinin müdafaasını temindir. Yel-
YUrük semai. . . Tomrukta, Yurdun sokağında Emniyet umum mUdUrU polis aldığı parayı yanındaki bekçi· ruz bu menfaatler nerede ve kime 

12 - Ete~ ~fendı • Bayati ara- -0turan iki ailenin çocukları olan Ank•r•ya döndU ye vererek kendisinin böyle gayri karşı müdafaa edilecektir? 
ban: saz Aeınaıaı. 17 yatında Mazhar ile 14 yaşında Bir mUddettenberi gehrimizdc kanuni bir muamelede bulunamıya· iki miiyon 230.000 nil>ha tıka-
21· Memleket saat ayan. 

21
· Konuş z k" 1 da hiç vokdan çıkan bulunmakta olan emniyet umum cağını ııöyledlkt<!n sonra onu kara· ran Life mecmuasına aöre, A•erl· 

ma. 21.15 mıham, tahvillt. kam~· bi: ~::;: :eticesi;de Mazhar Ze· müdürü Şllkrtı Sökmen Süer dün kola göttinnll§lerdir. kalılar, donanmalarının Japonya. 
~°,: n(= !:;1) (fiyat) 

21
·
30 

Mu- kiyi sol gözünün altınd.an çakı Ankaraya gitmiştir. DünkU duruşmada Serkis kendi- nm takip ettiği siyaset dola:rısiyle 
61& ·1 1 ştır -·-- sinin fazlasile sarhoş olduğunu, böy Pasifik bulunmat- m e c ı. a r 

Pi Cem 1 Re ·ı. ı e yara amı . 

K:;:~ Orh:n Bo~. Duvann • lbnd• k•ldı Kan koca zehlrlendHer le tanımadığı kimselere para teklif olduğu müddetçe, Atlintilrte endi-
ğ etmediğini söylemietlr. şe hissedilmeden durulamıyacağı Viola: tzzet Albayrak. Şişhane yokuşunda Mehmet o - Elmadağ caddesindeki Komiko ve Monroe dolctrininin arkasına 

Cello: F.dip SeF.en. lu İbrahim tarafından satın alınan apartmanı kapıcısı Mıgırdiç ile ka- Mahkeme, Serkisin iddiasını sa-
C.M. Von Weber- Pianolu kuartet binanın yıkılması Nnasında amele- rısı Kosyadi <>dalarında yaktıklan bit görmediğinden (Ril§vet) suçile gizlenilemiyeceji, bizzat m6dafaa 

1 k 1 bir ay hapıs,. 16 lira para - zarureti bulunduğunu dt1•ünmekte (Si bemol majör opus 8) den İbrahim oğlu MOs ilm yı ı an mangaldan çıkan gazdan ikisi bir- ._asma ..., 
Allegro. bir dıvarın altında kalarak ıayak- den zehirlenmişlerdir. karar verm1tt1r. ve synca, istikbalde Ja1>0117anın 
Adagio ma non troppo. tarından ağır surette yaralanmış - Vaziyetten derhal haberdar o- - Pasifikde Amerikan donanm..unı 
Finale (Presto) tır. Yaralı hastahaneye kaldırıl • J.anJar tarafından hastalar Sftrpa • tevkif ederek mütt.:f"lklerinin Ce -

nubt Amerikaya akabilmPk ve ll.at-
22. Müzik (küçük orkestra- lef: mıştır. ğop hastahanesine kaldınlarak te-

Necip Aekın) Hidisenin Ali ve Osmanın dik- davi altına alınmışlardır. DenlzlNanktllld teftlf l"tr t.l Birıe,ik Amerika topra klanna 
1 - Şubert- Moment mUzflraJ katafzliii yUzOnden ileri geldiği taarruz imkanını vereceii baaa-

(faminör, opus 94,N,3) anJıunlmıa binanın usul dairesin . .. ~~------•ı ... , sona ·~or tini taşnnaktadırlar. 
...,. ..., TAK V 1 M Denizbankta Yolsuz suntte ce- Anım'--- • ıet 2 - Nesv•u!ba- Lorley tarkıst de yıkılması için müsaade alınma- Bu aebepten ..... ev 

iberine fantazl. dığından işe vaziyet edilmiftir. 6 ş~b;t"1939"'P-eai = ':e ı:_:ub:~= reiaininHiyan meclw ordduAmencQ~ı: 
3 - Nlelsen- Maskara.de komik iki v.ngın bar••ngıCI .nwd.e .. arp samanın a m 

, .......... ..._.:ıı .... +- l d 
1 ı - T" lllparif edilen 11 vapur IU'bıameleri hududı.ınun Franuda olaealmı" o,.--.ww .utpanyoansıarı. 1 _ Kasımp--da Bedreddin 

~ Lehar LiibeUJenAnı ope-- -,- Hlert : 16 Z i 1 b i e e • 1357 tlıJerinde tetldkatta bulnıımakta o- -.ı.ıtemesi bOtOn manuını )1ia7a ";I: - • &v- mahallesı"nde Rafallin evinde yan- ev 

tinden potpuri. lluml ı 24 •• Kh• 13St lan Vekllet milfettltlerl baynmı w koyar. Fakat bo ıkler 1'8811ll bir sın bqlangıcı 'bazı duman ve alev- tatil gOnJeri mllnuebetDe bJr iki nutuk ma"''-etinde ••--.a.x..-.aan 5 - Jıfozart • Re majör diverti- ua, ._..._ 

meato dan menUet dana ler &1Srillmflt yetişenler tarafından gQn tatil ettikleri faali~ bu ve Amerikan etklnumumi7esinde 
Ş.•mana- 4 Uneil ..toıdnln ro- yangın büyümeden ıöndOrOlmü' - Kuma : 91 sabahtan itibaren tekrar bqlıya- bu ılyuet taraftan bil' temaytll11n 

mana tur. caktır. henüz katt bir tekil almamlf bu • . 
7 - do lllc1ıe&. ~ ....,,.. 2 - Yenlköydo, Köyb... ai· Dofa -ti: 7,fTI ~ bdar yapıla caı...... ıun111Mından dola:rı tn.nterenln de j 

dı. mitci sokafında 1 numarada otu- - lar neticeafnde tetkikat llOll aat,a- ayni mealde olarak. .,İngiltere Jmdu. 
8 - Johaıuı Strauaa- Şark hl· r.a.n azaryanur kiracısı ~ail dün ~ ôtl• : 12,28 - ikindi: ts,13 ya gelmiştir. dunun Ren nehri ıahilinde olduğu., 

kiyeleri. 12,40 da tatlı yapmakta ıken ocak- : l7,31 _ Yaba ı 19,CM Bir kaç güne kadar hazırlana- ha'kkındakf kaidesinin btiyeti ve 
21. lltiı:lk (caabaut -PlJ 28.46.24 taki yağın parlaması fle hac.anın Ak..- lmıik: s 26 cak tahkikat raporlan Vekilete mfJessfrfyetini haiz olamaz. Ame-
Son ajana habeı-Jeri ve Yarınki prot kurumlan tutuşmuş fakat yetişen- gönderilecektir. rikıının siyasetinde detil'en şev, ie-J ram. 1 ler tarafından söndOrUlmüştiır. # ı 

• 
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1 s p an ya Har b İ ~on ~h~~.g!,~.;;::m~~-
ugoslavyad 

Buhranın Sebeple 

s f h G• rdı y-0r. Harp tehlikesi totaliter dev-

a asına l let1erln hmucahlanm o~ya çıkar
mıştır. Berlin - Roma mıhveri yal
nız bolşcviklik tehlikoone .karşı 

İspanya Cum_hurreisi ~e 
Fransaya iltica Ettı 

Salamankn: 6 (A .A.) - Umu
mi karargahın tebliginde Katalon· 
ya cephe inde na yonalistlerin bir 
çok köy ve merkezlerı ışg.al ettikle· 
ı·i, ahil bolgeı\inde Palamo. ya
kınına vardıkları, 3.000 kadar 
e ir aldıkları, bazı :mühimmat fab 
rika ve dcpolarmı, iki hava t.opu 
\ e uç tı nk geçir<lıkleri bildırilmek. 
tedir. 

Ge ·one aki teri milliyetper -
ı; erleri evk ve heyecanla karşıla • 
nu.şlardır. 

Diğer taraftan Kataionya cep· 
besinde dört Gurti~ ta.rvaresi düşü
rülmüştür. as} onBlistler düş
man tahşidatıııı ve VillajuigA tay
yare meydanını bombardıman et
m~lerdir. 

RiC'AT EDEN .ASKERLER 
Perpignan: 5 (A. A.) - Cum

huriyetçi ordunun ricat etmekt(' o
lan 50.000 kadar RS"keriııin öğle -
den sonra Perthus mıntakasında 
hududa ımu\ asala11an b klenilmek 
tedir. 

FRANSIZ HUDUDUNDA 
TAKYIDAT 

Le Boulon: 5 (A. A.) - Hu
dudun skcri kontrolu on der :::e 
tcsdid edilmiştir. G~en günler.de 

daki ba!l8jlar, yayaları ve araba
Jnn her b~ kilometr'ede durdur -

kt dır Perpignan ile Fransız 
nıa a . . 
- tBpany-01 hududu ara ınd.akı mın-
taka askerı mıntnka halıne gel -
miş olup sivilter husu i mürur ruh
satiye i olmakınzm bu mrntıaikada 
dola.,nmanıaktndır. 

iSPANYA CUMHURREISl 
FRANSADA 

p rpignnn: 5 (A. A.) - Ha -

vas ~. Aza11n gece J_,a.ajJlaö'da Fran 

sız hududunu geçmü. tir. Şimdi b~: 
nıcla bulunmaktındır. Cumhurreısı 
iya•t pasaportu aldıktan onra 

Pari e gidecektir. 
FRANSIZ MOMESSILININ BOR· 

GOSTA TEMASLARI 
Burgos- 6 (A. A.) - Eski F

ramıız bakanı Leon Rer.n~rd dün 
~m na yonali!{t harıcıye ıwvzm 

;eneral Jordana ile görüşmiiştur. 
B. Berard müllkattan sonra 

gazetecilere yaptığı bevanatta ge
rek nazır t.nr.afındıın ve gerek 
nasyonali!Jt İspanyada gördüğu gü
zel k bulden dolayı çok memnun 
olduğunu övlemistir. 

GörUsnıede hariciye bakanlığı 
kultiir şubeı-i direktorü de h:ızır 
bulunmu tur. 

Berıırd, biı" müddet d •. ha. 1 -
panyn.da foal:ıca_ğıı.~ı süylemı. br. 

Pazarte:;i günu generalle tek-

rar goı·ltı;.ccektir. 

İ'.lf il memurlar tarafından verilmi:: 
ırnürur ruh ati~ elcrinin bugiııı a. • 
keri memurlnr tarafından vize e
dilmesi icabet.ınektedir. Yollarm 
kontrolü t,akvi) e cdilmiştiı'. Yollar 

--------------·-------------------
yeni Bir İngiliz Fransada 

Reisicumhur 
İntihabatı 

Pnri : ., ( A. A ) - BaY.ı gaze't !er, hükümctle psrlimen:o di-
anlnrı ara~undıı ha ıl olan bır anla m ne· ;ccsinde ~eni rei icum -

tı~r intib·ıluı.tı t.arihiııin 6 ni an o
farak te bit ediJditıini ~·~zma.l~rı 
~zcrinı. Hava~ muharı·ırı, reı ı -
·umhuı: intih:ıh edecek olan mil· 

Ji meclis ıiyaseti ıuıu Y8 a iktiza
'sınra a) an rPİ inden bu bapta nıiı
~cn;.;;.ıri~ ınn:Oı•ıat ı·ic· etmiştir. 

Gazetesi Ve 
İtalya 

(Battarafı 1 inci .,.,.fada) 
ruzunun va.him neticelerini gizle
memekle beraber, bazı amiller ken· 
dilerine oldukça cesaret verici ma· 
hiyette görünmektedir. 

Sunday Times gazetesi, bundaıı 
böyle A vrupa'nın, hiç olmazsa garp 
Av:rupasının. yalnLz harpten sakı· 
nacağını değil, barıştan da istifade 
edeceğini ümit ettiren ciddi sebep~ 
ler olduğunu bildirmektedir. 

Gazete diyor ki: 
(Fransa'nın 1talya'ya taarruz 

etmiyeceği ve eğcı 1talya Fransaya 
hücum ederse tııgiltercnin Fransa· 

bir mUdafa.a vnsıta~11 olarak hare- 1 

kete geç.memiştir. Avrupnda her 
memleket komünizme karşı kendi

'ni müdafaa ediyor. Fakat bun
-dan dolayı Sovyetler Birliği hUkQ
metine kıa.ı-şı dil~man bir vaziyet ( 
alrMğa ihtiyaç hissodilmemiştir. 
Demokrasilerin tıir hücum karşı
mnda mütt<ıhit bir cephe alacakla
rını ilan etmek ol a ol"a muhtemel 
ıbir taarru:-:un c s retini kırabilir 
ki dünyanın ulh ve sükunu ınamı
ııa bu Hiztındır. Alnuıny.a ile İtal
ra hiç biı· uman buyuk garp de
mokrasilerinin biı' tecavuzüne ma
ruz değildirler. Bu hakikat herke
in gözun" ç.arp ca k dar a,ikllr

dır. 

Yalnız, taliter d vleUer dahi
li politik.alan icabı, biı· kudret ve 
şevket manzara ı at'Z eğe. b\.i
yük işler b:ışarmış görunmcğe. kah 
ram.an1ılc fıava."ı içinde yaşamağ.a, 
her an yeni mu\·affakiyeUer ka
zanmak hi ini vem1 ğe muhtactu 
lar. Onl rm bu ç.ırpınmataı·ı bu 
hararcUi konuşmal n ayesindedir 
ki gerek dahilde ge1'ek hıııiçte. bir 
kuvvet intibaı te\iid edebiliyorlar. 
1\lihver mu,·affak oluyor ,.e demolc 
ra iler bovan iği:ror z:anın ha!'lıl o
luyor. 

Alman} nın nıurnffak olduğun
da şiıphe -0ktur. Diln ezilmek is
te-nen Alm nya bugun "büyuk Al
manr ,,dır. Fakat çok dikkat edi
lecek bir nokta<lır ki Alman\"a bu 
hedefe b •ka milletlerin haklarına 
tecavuz ed ıek. in aım et ve ada
let ııreııııiplermi çiğnıyer k eri.,me
mi!~tir. Alman~ a magdur rne\·kiin
de idi. 1n afsu:cn mu mele g(irmilş 
tü. Alman~ a bu hak 1z1ığ1 tamir 
ettirirdi. Bunu y parken Alman
yamn en buyuk kU\ v ti kendi a -
keıi atv tine inzimam eden ciha
nın mnııevi muzahereti idi. Alman. 
ya faı·aza Lehi ;tanı, Macnri. tanı, 
Danimarkavı isti! ~ a kalk a idi 
hiç bir mcm!ekette bu müzahereti 
görmezdi "e muvaffak olamazdı. 
Ortadaki galebe totaliter rejimle· 
rin değildir, h.a.kkındır. inkar olu
nan, çiğnenen istihfaf edilen hak
kın! Demokra il er boyun iğiyorlar 
a haksız tecavüzler karşı ında 
korkularından değil, beşeriyetin 
bugunkü vicdanı huzurunda is'af 
edilmeme 1 imkan ız talepl rle kar 
ıtıı tıklarmdan dola}ı bo\ le ~~pı

l'orlar. Yıkılan, g('ri kilen de
mokr i n d mokz i n, nnna 
ynpılmı h t lar ve hak t lıklar

dır. 

Ayan reı i Yıuıneney, milli mec 
li.sin toul:ınması t.urihini ba 'ekil 
ile meb.u an v uyan ıcbleri te l>it 
eyliyeceğini hntırlntnu \ e ne ke~
disinin ne de mcbu an rc"si Herrı
<>tunun 'bu hu u ta hukumet tara
lfından henüz i~tiınt.aç cdilm dikle

t.dni sö) l•mi oir. 

vnnında ) er alacağını öylcmek 
:~ ~ütearifeyi ısbata k lkışmak HU.eyin Cahid YALÇIN 
dır ktir Mu olini bô~le bir tehli- ~=P.""......,,,...,,,~~~==---~==--...-.;;;;;; 

k:e gö~ aımak istiyec~k. ~dir: Mebu S Secimi 
Bu takdiıde muzafferiyetı ıhtı~alı • 

~A MiLLETLERİ IÇTIMAA 
ÇACRILOILAR 

pek uzak ve oo~ıe biı muzaffenyet Hazırlıkları 
olduğunu fnrzctsek bile bun~n .fay 
daları nisbeten daha az talıhh hı~ 
diplomasinin faydalarından dahı 

Tokio: 5 (A. ~.) - J~pon • 
ıİtai1r:m Alman cemi\ eti komü -
ııiz~le ~üc.ad~lede m~nha.ü olan 
J.ıütiln A ya millet eı·ine mensup 
,delegelerin bir konferans h11tinde 
ıtcplanmaf.a .cfavet edilmesi için te-

ebbii te bıalunmuştur. K :mferans 
20 X,-lulda ToJcio'di; tophuıacağı 

. bildlriknelctedfr. 

k az olacaktır. Hakikatta, 1talya, 
ço di"l 
Almanya kat'i olarak ken .. sıy c 
birlik~ yUrUmedikce harbi du§On~-

Fakat bu ~r albnda bır 
mez. . . ttal 
harbin en uıuhtemel netıc~ı : 
yanın hakiid istiklilinin nıhayetı 
jemek olınıyacak ınıdır?. A~anya-
nın fimdt hakim ve nafız bır por· Cuter de •letle.rt. lcarşı :kendi a.- toner olduğu doğru olmakla ~

U1hlarmm tez} ldini ıestı: yeı'~ ı bel· 1talyanın Alman yardımı ile 
sulh idttı&lf uğrunda kot•n dev -ı hezİmetten kurtulacağı bir harpten 
letl&rin bu buıUBt.aki Myirlerini ~Jı: aonı &.. bu dUgUnce daha ziyade ha· 
vh·e ettinn•k fikridir. Bunun ıçm k'tbt olmıyacak mıdır!) 
d~, maddi ve manevt yardım Ante· Atnıanyaya ğelince, guete, hapr 

t enberi abluka için yapılan gayret-
rikanm Avrupadald mtistakbel ınü ldukt •-ri kır:~ağa muvaffak o an 
dahale tarzıdır Amerikalı1arn bu ft; il .. __ ,_" 

aonra bu memleketin ~ s~e 
mttdaheleyt har.be .kadar g-öt:üriiı> sahasında bir ae~ te:"1be 
ıöutrmiyecetl çok kanfık ve o nis- •tınemesi için hiç bir aebep gornıe· 
!bette dd'itik ve durmadan başka .-
mahiyet arzeden l.miller~ tibi.di.r. nıektedir. la 11ktı 

{Bat tarafı l inci "yfada) 
olan Beyoğlu ve Fatih kazaları mUıs 
tesna olmak üzere diğer bütün ka
zalar defteri r beledıyeye gönder
mi~Jercı.ir. 

Diğer kazalarda işleri biten me
mur ,. daktilolar henüz defterleri 
ikmal olunarnıyan bu iki kazaya 
sevkolunmuş ve faaliyet daha hız
Jandınlm~r. Bu sabaha kadar bu 
kazaların da defterleri ikmal ede
cekleri ümıt edilmektedir. 

Dlin pazar olmasına rağmen be
ledi:re daimi encı.imeni aulan öğle.. 
den liOnr& defterlerin belediyeye 
tea'limine :nezaret etmek üzere top
lanmışlardır. Bu nezaret lfİ gece 
yı.ırısnuı kadar dl•rnm etm~tfr. 

BugUn toplanacak olan şehir 

meclisi İntihabı mebusan kanunu 
mucıbince intihabatı tef~ edecek 
olan heyeti teftişiyeyi intihap ede
cektir. 

Heyeti teftişiye, bu günkü bele
diye daimi encumenı azası olacak
tır. 

Bu sebepten halihazır ıya etinın Keza tura.11 da Jrayda ) r 
rev4i, Amcrikahl~rm i~tikl'\H, harp ki, B. HIUer nutkunda ttalyay. 
malzemesi, iJ>tidat maddeler vMtl. F'rdaaya kal'fl teFiden aa~: 

b ı ~ tır. Almanya, ancak meııfaatı.ennı 
m .. •i -'hl yar.dımlırda u unaca.ı- .,,_ ıt Bu encümen nzasınm kanuni 

Ç<J p;• takı"p jrin yeglıM. yoıur. ~,gı_ ere 
.. _. ktedı"ı• 'I" d naklarıdır. Yalnız, kanuni formali-n1 ır~ı.erme · . . . kati ve Fransa il• h .. rp etmek: ol ugun!l 
Amerikan devlet reısıııın '-h-aat •etirditi zaman ltalyaya teyi ikmal için daimi encümen aza-

k ti dOnyanuı is- <ILILI• • sının heyeti teftişiye vazifesini Ü· 
ıörilnen bu hare e • "ki . ;llhla ınUzaheret edecekti~. l 

rl d 1"'14 de ı - ı zerlerine alabilmeleri irin şehir mec 
tikra.rsız bir dev n e, :'I "'ası .... .ureUe 'bitiyor: ~-· 

• d J•tinfJl a ·~ !I'- uı:ı. lisi azasının intihabı lazımdır. Buna •u,uk Anglo - Sa.Don ev " • (J'akat Almanya lngili% s n.ı•· 
rll&lmd&ld fhtUAfut m...-:ııt olma~•-

1 
muanı ve çabuk ft nihai bir göre heyetı teftişiyeyi teşkil ede-

.llftChıın ffl •7I un lslt ehemmır.t ~- bnklluı&d.P. 61is önthıde. tut;. ook 8 aza şunlardır: 
"'-• .tmütıei~ ~ öifeıtmil görUıunektedir.) _ t _ Relık Ahmet Sevengil, Selirrıi 

~. alfADSAGA9< l 

Dr. Mildn Stoyadinoviç K abinesi 
Neden Sukut Etti ? 

E.ki Bat~ekll Stoyadiacm~ kiyi& laalk ara•ı•da 

?ugoslavyadakl son kabine te
beddülünün sebeblerini iyice kav:n
yabilmek için, Yugoslavyanm son 
aylar zarfmda geçirdiği siyasi isti· 
haleyi bilmek !azımdır. 

Yugoslavyada cereyan ed n en 
mühim politik hadise, ı.üphe yok ki 
11 Kanunuevvel tarihinde yapılan 
dahili intihabat olmuştur. Bu inti
habatta Stoyadiuoviç'in başında bu
lunduğu Yugoslav radikal partisi 
takriben 1.6 0.000 birle ik muhale
fet parti i i e l.R00.00 re~ alnııııtı. 

Fnknt Yugo lm intihabat k.ınuııu ek 
seri yet ka7.annn taı afa mebusların 
yüzde 75 ini ıntihab etmek hakkını 
verdiğin.len Stoyadinoviç Skup ·tine. 
da (Yugosln\' parlamentosu) mebu::; 
tarın yüzde 75 ini kendi partisine 
aza ından seçti. 

Haddı zatında muhaliflerin elde 
etmiş oldultlan rey hlikfımetin elin· ! 
de bulunan rey mıkdarına çok ~"a
kıııdll". Bitt:ıbi bu 'ar.iyel netice: in
de bilhassa Hınatlar arasında bir 
takım hoşnutsuzlukl r uyandırdL 

Bunlar parlamentoda hiikumcti aw 
çık~.& tenkit ettiler. Hatta Hırvat 
m buslarından mürekkeb bir kütle 
meclisi terkederek Zagrcbde birkaç 
toplantı yaptı. 

lşte bu sırıılarcla ttalya haı iciy.3 
nazırı Kont Ciano Yugoslavyayı zi
yaı et etti. Bu ziyaı et sıralarında 
bazı Hırvat şehirlerinde, hatta Bcl
gratta da hilkümctiıı aleyhinde b:ı· 
zı ufak tefek tezahürat y pıldı. 

dan çok fayda ırweceği muMlla~. 

tır. 

Bizim yegi.ne arzumuz dost ve 
müttefik Yugoslavyaya yeni hükü
mctin uğurlu olması ,.e Yugoslav-

yanın ger k dahilen g rek e hariceıı 
dnhn kun·ctlı v ısti rnrlı bir vazi· 
yete gelme ıdir. 

Kabine Buhranı Hala 
Düzelmedi 

Belgr d: 5 (A. A) A"ni za-
manda Yurro hn mel k 1 birliği 
part· iııin buhr4nı 011111 kabine lıuh 
raııı l'> rinı takib tıncktcdir. 

Yeni kabıııc>• tc kılc memur 
edilen B. S\ clkovjç bu hah ena. 
to b k 111 B. J( oro rtz, radikal 
birligiıı ıı Jo\<'ıı <'fi ri, mil lu
ma1ı l.11111 • ı>fi H. l <•hmet Sırnho 

cuma g 
misiir. 

ah etl<•rle go · 
om·n B. to -

B. 'ctko,iç d Jl 11.ının Rel
grad holgc ın' çtimııa da\ t etmL,
tir. Yeni hükum li t inı bu ge
ce 11e reclilm • .i b •kl~nilm n.lcdir 

rumak kiı 
Bu tezahlıratm ı:;ebcbleri, bas\'e- clir. 

kil \'C hariciye nazın Stoyndinovic-' 

Bir Mektup 
Ve Bir izah 

Geçtmkrde f/İtt bu triitunlard.G 
intifar eden bir azı mvntı.Scbeti~ 
b&- g~e11 rışaf1ıd.cıl'i m ktubıı a:f.. 
dı.. AyMn rru:ıyorum: 

uhter m gazetenızde falebe
ln kıyafetini ten1dd eden rıwnı

lll okudum. Kısmen haklunnız, t -
kat, r 'm ve yazı için eli kalem tu
tan e er m lektaşlannız gibi a.-
dedi pek a.z ol n bir zumrenin ka
bahatini neden bütün gençlige yük 
liyorsunuz. Eli kalem tu n dedım. 
Sözüm geçen gun başımız &

len bir vaka ile i pat edeceğim: 
Bayrauuo üçOncü .günü idi. 5. 6 

arkadaş Ulud ğdan dönüyorduk. 
Yanımızda yeni gelmit iki ecnebi 
vardı. V&pur Saray:burnuna yaklq 
mlfll .Hakikati prebilen her ya • 

ncı «ibi bunl r da 1 an bulun t.a
wı aüzelliklcrin hayran oldu -
İlrml oyıu~-0rlr.r, canıilerımızın, 

miııarelennin nat lnymetleriru 
takdirlerle nlatıyorlar, bizlerden 
i?.ahat lıy.orlardı. \ apur S r ybıır 

ıtunu döndü. G.aJııta ve Bcyoğlu
nuıı biçim iz ıkl tiyle karşıla tık, 
Ecnel}ilcrden bın, Bz arnsmdR A· 
mt6%a binnlarmın rnım rı bir &1i-
zelliği olm dıgını v h \ltA ço 
~mahzurlu old u ıu ö l dı. tçi. 
rnizdcıı bir rk da l bf l n 
diye Oihang rı ı gU 

ı>ln·an Am nk 
siz ve yü1cıick 

ı·eı~k: 

- Bunları gordL 
içrn mı Am nk yı 
dedi. 

O ynzımı okuyanlar, sodece bir 
talebe) e yal<ıtmıyacak tavır ve 
harekette bulunanların kastedil-

in ltalyaya karşı gösterdiği büyiPc 
teveccühtür. ttalyanm bir zamanlar 
üzerinde emelleri mcvzuubalı ohtı1 

Dahnuçya hilleri 'c Hın ati bm 
toprakları nhnli ini, iv. c::i hnsımla
l'l doktor Stoyndinoviçin ttalynn ha
riciye nazırile bu sıkı münascbntı 

• mit olduklarını hatırlarlar zannc· 
derim. Bittabi digerleri bundan 
münezzeh tirler. • 

ve Macaristanla yapılması derpiş e· Fazı aviuluı ın 1 ct i w ol ff lk, Diger hikayeye selince bu fe· 
dilen yeni muahede işi kuşkulandır 7,agrebtl bulunun Hırv t muh • kilde bir müdahale fÜphe yok ki 
mı;t olma.en tabiidir. İşte siyasi lnıh- lefetinin ı eisi R. f Jl.Ct-k R l~racl doiru değildir. Müne-vverler&mıxe 
ranı doğuran amiller de bunlardır. da\· t edilmemi tır vat.anpcn·erane hi .. iyatlarrwıa ye -

Yeni htikftmetf teŞkile memur F77== == • t ,. · - rinde ıre yolunda kullanmalarını 
edilen Svetkovic de radikal usrti i A LJ l • tav.iye ederiz. 
azasından olduğundan, yeni Yugos· rap ne)-•et erı MUAAD SERT~LU 
lav kabinesinin harici ve dahili si- d 
yasetinde büyük bir değişiklik ohm- Lon rada 
yacağını ifade etmektedir. Yeni ka- 'J"" l l 
bine muhafazakar ola ak ve Hırvat .ı Op anıyor QT 
lar:ı bel~i birs?. dttha A'Cniş ni~bctte Kahire: 6 (A. A.) - "ıı\ ,ibi 
serbestlik vereeektir. Stoyadinoviç·' fırkası üza mdan b~ zat başlann
:in bir tarlil anla!}llmadığı Maçekle da Ragıb Bey Nntıışlbi oldağu hat 
Svetkoviç bir anln ma yapmağn de bu sabah tayyaro ile Lond~aya 
muvaffak olursa. dost Yn~oslavva- hareket etnıi~lerdfr. 
nın bu bir türlü halledilmiyen yega- Bu ze\'&t, Londra koufeı·.an51n. 
ne dahili ihtilafı da kökünden halle- da Fi!i tinin mutedil fırkalarını 
dilir. Ve memleket :;am manasib temsil edeceklerdir. 
mutlak bir sükun •e istikrara k:ı. M üftilnOrı fırka ı, mutedille
vuşur. Dr. Stovndiııoviç'ııı tecrüt.c rin bu şekilde temail edilmclerhıe 
si ''e ilmi yellı hliküınet t.arafıodan ınuarı.ı olduğuııdıtn bu lıiidi enin 
asla ihmal edil miyı cek bir kuvvet· t yQkeek Arap komite inin korıf e -
tir. Bu ana kndar .ıcendisinin v<>ni ran a iştiraki me cJe .. ini ortaya a
ka~inede yer lıp cılmıvacağı kntl 1 tıp attr.ırııc:ığı ualc ~aylin gör~l
ş~lde. ~laşılmış değıldır. Fakat 1 mel edir. 
yenı hükumt tl · ,,,,,, 1i t'f\ etUÇ>i ITALYAYA iADE F..DILEM 
takdirde Svetkovıt nnbine .ınin b• "- BAYRAK VE NiŞAN 

İzZl't Scdes, Suphi Artcl, Avni Yn 

ı1~z. 8 ı "i\ e ı.: • • , ' lli:. 'l' , -1 
fık Amc11, ARım F:ııguıdiı·. 

Heyeti t:eftı~iv"ııın 1 •ll ii re· ııi 
vali ve bel<'dıye r<'İ~i doktor f,Gtfi 
iKırdnıJıı·. 

Lillc: 5 (A. A.) - Droulera e8_ 

Jci nıuharjpleıi kc ıdHtrine .blı· Ro
uıa ııe} ah tinde Duçe ta.r:üıııdan 
verUeıı b .} rak ve nifam, ltalya.da 
Franı~aya lcıı~ı yaptlan mücade
le obel;iyl , .eri göndermeii ka. 
r.arlKŞtınn ı.tlardu·. .. 

Macaristanda örfi idare 
Budape.ı11te: 6 (A. A.) - Ma

e&r Telgraf Aj Mt orf'i idare Hana 
hakkında ııı. ıdak, tebJitı n 11• et
mekledir; 

Adliye n zırt at•fıdakı 9tl~lar 
için bUUI n be.ar toııraklanufüı 
örl! idare ilurı etmiştır. 

l. - İlıtb Vfl bOllhlll V.U ıtasıy
le kntU te ebu' O. 

2. - ilfthıı nilr.\ a t ure ·y
le Teyahot kanu a \kırı toplan -
larla imme ni?. ı ın muhal fet. 

3. - Hu u t hs 1ı1 kar ı id
det hareketleri. 

llu t&dbir, Butl.npr t~ ha\ .. .a
sı önünde yaııılan ını" a t ilıer ne 
alınmıttır. 

Bu ~cdbir hüküm t"n bu kabil 
~bbü \e lı.rekl'·l~re k ı,ı ~id
detle b rekete k:ır. r termi 'Oldu
ğunu gö termek~dir. 

AMERIKADA ZELZELE 
Loı8 Angeles: 5 (A. A.) _ Ma

nili saatle, at 16,40 da, hatif blr 
zelz~ht olmu tur HaHr/İ. yok • 
hır • 



Radyolann elektriji 
hakkında 

Elektrik mUdUrlQll evletbıde 
aoiuk hava dolaplai'ı olanlara ayrı· 
ea bir tenzilit yapmaktadır. 

'Soğuk hava dolabı 1n1met.t w 
ftyatmdald 1ftlraelr1ilf itibarile bu
~ fatanbulda.!ılrincl;dei'ecede lWts 

SPOR 
Beşiktaş Vefay~ 
1·0 MağlQp Etti 

telakki edilen 9IJIL araSmdadır. Bu· • .. 

:..'8t:"=lıa~~ lzmirde Ur 'i:ehir Krosu Koşuşunda talıılidir Jd Blhld balamdan olan bil- T ~1 

:??.:=-= lstanbul Birinci, Ankara ikinci Oldu 
deıecede DatlJac.' la8llne gelen (rad
yo) vardır. RadjO makineleri hele 
Ankara radyosu çabpıağa baiJa.., 
diktan aonra pek çok çalışmakta ve 
ller :erin eJettrik aaıfiyatmı m1UWD 
2ldkfarda ~- Orta hal
)Mjjr ailenin 60 Uo!at Olarak yaptı 
fi aaıfiyat nt.dyo ile 70, e kadar 
c$tijı çoktur. Acaba elektrik mü
:41rltiğtl e'oğuk hava doıapJarui8 
1&Ptıia WuıUUı (radyo) maJdıiele.; 

d e ta ilr e esine ıırıkin 
tok dur? 

Hafta Vekili Mi ~ Kayadan 
.lnmun hallini rtea ediyonız. 

TiLKi 

Vefa·Betiktaf JDaÇllhlaa heyennh Wr ..a. 
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Gene 
Bt}YOK 

Teftişten Sonra ••• 
Kol rdulann Vaziyeti Taarruzi Bir 
Harp Yapabilmekten Çok Uzakb 
Gerek Almanlarda, Gerekse Enver Pafada Artık 
Harbe Girmek Atılganlığı Kalmamış GöriJn4'orJa 

Saatleree uğraebk Balatl• 
zim otomobıle a k cekmeıre 
çallltı)L Olmadı, ı:nver çok 
81kılıyor ve kızı ıma.,et P· 
reaıııı kendi bul u en yakın 
k yden bir çift kUz bulun! emriid 
verdi Şoförler ara)'IP buldular· Bir 
bayıl de bunlarla uiralJldı ve oto
mobil 1mrt&r.1lcb. Kallkratyaya var• 
dJgmm saman p.fQ aotUyordn. 
Yol da giizellepııpj. Enver ,.... 
yine aldı başnı gitti. 

25 eylw cuma s&balU. uat 1 cle
?,eyrekteki evimin k&pUP"b ..... 
otomobilden indım. AB ih8aD Be 
de kendi evme gitti. BirU istir&· 
hatten ve kahvaltı yapbkt&n sonra 
daireye geldim. Gece yolda uar •· 
zar epeyce uyku ~ Z.... 
ten bir peeJik uylm8US1uğ& da id-
menım vardi. 

• • 

~ 'ı.tlMJalbı en gbel bir 
alnu1netick O halde bu yurdun ev 
lltlan denince bende bir iftihar hla
lll kabanr, ve çocuk1arm yannm 
bttyUltl olmak lgbı içten gelen tabii 
bir aevlııcle çalıttıklanm görerek 
dilDya)ara D\'UllDUI gibi olurdum. 

tçerimdelı yOtede- hakibb lll
klrdan ac1;m. Beni bu yolda af bu 
Jlll'llUD)ar. 

Bende çoGuk aevgjlli cıbdar .bu
IU 1ılr hale gelmiftb' Jd. nende lılr 
avalh evl&t g&--. ı&s ,.....,_ 
......... bin.. dlilnltlm ki. 
JUlll kim bilir ne b1J1k lılr tmaa 
olacaktı! Ceml,..t kim blllr ba al-

--'farhktaia ubdar hayran ... 
Makta f 

f'üat- ne 1"* ki fbDdl medlul 
.... "'~ ....... JVmet-.... '* ....... Girip filQDıo .................... 
oeJe pllrtm ld hı Wıeılbl ... andı
ran lıer varJlia aiJıyarak mlaya. 
rak ıl u kaldıklannı k dl 
~ ft aezillerim göre feryad • 
terim. 

BiriaiD .,.,,..,,. gUul lıir ayak 
kabl, ve Ur.erinde çocukJ.uiuna 18• 
Jopli ~ bir '8V&P· l'>iğerinln 
80lütan DlOl'U'lllJI ayaklan, parça 
Jannne bir g6mJelln yntıklan an.. 
auıdaa görllnen çıpJacık göğüs •• , ... 
!ete bunlar bana birçok diletlnceler 
ftrir. Biri giyimli: Biri ~: 
Biri aç: Biri tA>k: Blri zinde: Biri 
kiınetllis: Blrl acaJt ilb' ÇMD'I" al• 
tmda: Blri bir vbnelikte Jl11P'• 
Biri JUIDlll • ful ve en bllyttk a
M.ml olmak 1le'fellnde ••• Fakat biri 
Wama. 

Bu dötk8nJere cemiyet ellııden 
geleni llyilDy)e baaanml ve ..._.. 
maktadır. l'abt ymdun bu çocuJl· 
lan, dflfktln, fakat 1MUd evl&tıan 
dnden .nine o kadar faılılıtıyor 
ki aörOp te yanmamak aevip te ai
laniamalr kabil dejlldlr. 

Bu muumJui her gOn bir fer· 
yad flguı içindedirler. BeDd oD1arm 
en gO.ı earkılan içlerinden eblk 
oJmıyuı bmçkınklandar. Kabahat 
ne cemiyette ve ne de ailelerindedi.r. 
Bu gibi acıklı tecelliler ancak 01111-

~ ftliat --

Almanyanm Güttü v 

Z_irai Siyaset 
Alman Ziraatçileri Devletin 't 

Bir Müzaberetine Maliktirler 



a7fat. 

DiLENCİ 
(Neriman arbk .wlemniyece.k·r lqmıyor blllkis onun. kuvvetli tq)

mildn diye aonayorsun? lan, kıvılcımlı bakışlan, ha~ 

Behiç öleli iki sene olmuştur. Onu dtıdaklanna doğru ~apyo~u
az sevmiş olduğumda inkir ede· ıum. Eh .. Artık sen delirmlşin diye
m.em fakat artık yavq yavat sev- cebin hayır Neriman hayır bu aa
mek • sevilmek ihtiyacını hissedi:yo- brları çılğın bir neşe içinde yazıyo
nıın.' Yokla giderken mana)ı baıkJ1- nun. Çünkü artık aradığımı buldum 
lar • mtıtebesaim çehreler anyonım. Seviyorum, seviliyonun. 

A._ sen butadar zavallı bir ta- O pazardan sonra salı günü idl 
dm değildin mi diyeceksla T Beyoğlundaki Güneş pasta salonun-

Hayır Neriman arbk iyiden iyi. da bpıya karp oturuyordum. tçe. 
ye anladım ki kadm dünyaya sev- riye etrafındaki masalarda oturan 
met ve sevilmek için gelmif bir kadınlann da nazari dikkatını cel· 
mahlt\ktur. beden gil?.el ve temiz giyimli levent 

Ve şimdi de karanmı verdim ey. vücutlu otuz yaşlarında kadar bir 
leniyorum. Y qım yirmi sekiz olma- adam girdi. Can alıcı bakışlan var-
ama rağmen sevmek delice sevil- dı. . . • . . 
mek istiyordum. Dur, dur sözleri- Birden bire hayretimi gizliyeme-
me hayret etme, kiminle mi diye so- dim. Ben bu bakışları bu gUzel seh
racakmn? Bir dilenci ile. A. .. A... har Pieri tanıyordum. Kalkıp kaç 
Ne diy01'8Ull yoksa evWbgm Jfij- mak istedim. O mütebeB8imane tam 
gam mı evlmdiriyonan bu biJe o- bir erkek prurile yanıma yanaştı. 
lama aana &)'ip diJecebin hayır - Attedeniııiz bayan, sizi tAt. 
llayır biraz sabret dinle· min ederim ld iki gilndenberi Bizi 

Geçen seneki tır ~ aramadlğım yer kalmadı. Sözanft 
jale artık nasıl bir erkekle evlenmek kesmek istedim, ancak fakat diye. 
istersin diye aorduğum vakit pek- bildim. 
ali hatırlarsın ki bu hususta serve- - Hayır bayan bir dakikaDIBI 
timin kendimce yeteceğini düşüne. rica ederim, Niçin mi? Hafif bir aes 
ret orta baW hatti fakir bir adam· le bana doğru eğilerek; cevap vere. 
la bile sevdikten sonra bu beşibirli· ylm dedi. Cebinden fukara mendili· 
ğimi söylerdim. ne atbğım elli kur113u çıkardı. Hay. 

Bugün ise bu bir hakikat 0Jm113. 
tur. Mera.it etme dur canım anlata· 
yun. Geçen pazar güntl Mnjganla 
Adaya gitmek bere evden çıkmış
tık bilirsin. Kuşcak: caddesi ekseri 
arrumlar tenhadır..... Gazinosunun 
eağmdaki büyük akasyanın dibinde 
gtızeı gözlü, kır sakallı etbu.elerinin 
yırtıklarmdan güneşten yanmaş 
tunc yaptlı göğsüntın bir kısmı ga. 
ri1Den bir dilenci oturuyordu acıdım 
Ye önilndekt ı:1-!ı!diline elli kurut 
attım. Güzel g..izl ~ı ı:ı-.: dikkatli dik· 
katli ba~!' .. " Aman yarabbi nek&·· 
dar güzel gf,ı.ı•ri vardı sonra böyle 
levent vU .~1!'1 bir ı. luao ddcn~ı ol
sun bayl"':. t:tmijİJC m•ıha:,,,,e!.>r.-ıl 
lmrcalıyo .. l:.ım. Garis;. tavırlı istifam 
1anma bir t.ilrtü ccvab ~DıiYor· 
dum, ban1 <• te~üır ,., ,:• ı•r. Can 
aheı bak•ı:'a{1nı Uıerift'le tev.:if: t"di· 

• yordu. Bu tebessümün manası ne 
idi. Eh'afıma bakmdım, kendi ken
dimden utanarak seri adımlarla ya. 
nmdan uzaklqtmı. Ben ondan uzak 

retimden dona kalmıştım. Devam et 
ti. : 

- Bayan size bu etli kuruşu i
ade edebilmek için nekadar aradım 
bi.laeniz elbet takdir edersiniz vazi
fem başında bunu size iade edemez. 
dim. Çok ştikilr ki size burada rast
ladım. Aksi halde bu zavallı parayı 
sizi buluncıya kadar cebimde hap. 
setmeğe mahkfmı edecektim. Neka
dar tatlı konuşuyordu. 

- Fakat beyefendi vazifenizln 
mahiyetini anlamıt değil dedim. 

Yanımda.ki sandalyaya oturarak 
kulağıma polis taharri olduğunu fı
sıldadı. Kızarmıştım. Ellerimi tuttu. 
Uzun uzun gülüştük. 

Nerimancığım artık stlkUnet bul 
duın zannederim. Mesudum, mesut, 
mesut dilenciyi sevdim fakat oda 
beni erkek delice seviyor. 

Önümüzdeki salı günü düğünü • 
müz var seni dört g<Szle beklerim. 
Sevgili Nerimancığım .. ) 

K. P. 

Samsun Belediyesinden: 
Şehrimizin ~50 lira ücretli Elektrik mühendis ve il4letme müdür

lüiil münhaldir. Taliplerin vesikalariyle Belediyemize nniracatlan 
(638) ------

Baş, Diş, Nezle, Grip Romatizma 
Nevreljl, klnldlk ve bllllln .. nl•nnızı ......._, keeer. 
.. .. lceblnd• gUnde a lult• llhn•blllr . .... 

- Katın vaziyeti iyi mi! 
Yapyacağmclaın timidindz 

JOk. Daha mtltebasaia bir doktonın 
ptirilmeli ilamı • 

- tcabeden feylel'i yapabilirai. 
Diz doktor. Kardelbn manen aasd? 

Uyanmadan evvel bir teY 
96yl1Jemem. hk nasarda, bquıdakl 
ademe eaeriftden başka bir ilıe te
adlf edilmiyor. 

- Bu sademe dolayıslyle aca• 
ufan•nı tunamfle b.Jbedecek mi? 

- Bil Ntinıınew ti. Kemilr çatla· 
... alda w nbat bir uykudan 
..... lııa .. ,,. ..... ,.. ICeyfiyeti 

ta .... ortada Jralbhilir. 
- Ya kalkmazsa? 

- Bir teY aöylenemes. Vaziyet 
bu merkeze gelince bir Asaluye mO
tebe"llS"' çağnlmam muvafık olur. 
... merak etmeyin bunlara kal· 
...,..U. llepetnl atlatacağız. Genç 
im. doktoran ckvda )'eni yerleşti· 
tlııd hatuWı. 

- ftmmme g&. puwımın etti· 
... J.U'afu' .... Ylcqde plebi· 
UrT. 

- a. Mltta .... ele ... alama 

kurcalıyor. Yaraların şekilleri anla· 
ı,ılmıyor ki Aç v~ kudurmuş bir hay 
van htıcum etmi§ olabilir. jandar-
maya haber verdim. Dfter taraftan 
Ad metrdotel knrdeş.lerin M. Qli. 
veri tehdit etmif olduklarını söyle
di. 'Oçtintln de iri ve azim köpekleri 
var. Bu adamlar kardeşinise hücum 
ederlerken köpekleri de, bu sahneye 
talıit olan genç kızla iki köpeği par· 
çaJ•mı§lardır. Her Nlde. kardetfnlz 
uyandlğı l&lll&D bu gece ıuılatbgı 
deli. hikiyelerini duyuaca glllecek
tir. Şu canavar hitlyeld de ne idi 
sanki? Duyduğu heyecandan ayık
lıyordu galiba. 

Svanlld soğuk bir taVJrla cevab 
verdi: 

- Bunlar öyle delice şeyler efe. 
jildlr. Kardefim ormanda gördiıftt 
ueyleri hatırlacbjı takdirde ha1"1-
n nihayet verecektir. 

Sonra dıvarda asılı duran cedle
rinin resimlerini gôatererelr illve 
etti: 

- Bugüne kadar bunlann hepsi 
bu tekilde hareket ebnişlerdir. 

Doktor y&dnti burufturdu. 

T&NllA8AR 

Klll•len bir Pllrçll . 
KiJia (Hususi ..- Tdrldyede ü-1 umumi ihtiyaçlardan bir çoğu gicte. 

çUnctl bilyük kaza merked olan Ki· rilmiftir. Bu meyanda müteaddit 
ilahı DfifWAI yirmi altı bini bulmq- parklar, &bideler, parke caddeJer, 

tur. Arbş muntazaman devam et· ı mezbaha, hayvan puan, elektrik 
melde ve belir sayısı her gUıı biru tabribaı, tehir haritalan, imar pil· 

daha diifm,ekt.edir. Guiantebe olan nı kaldınm terliyatı, yeni ve mun· 
mesafesi~ kilometredir. tazam çal'fl İnisal olarat g&terile-

Kilisliler maarifsever ve zeki bilir. Her türlü fenni p.rtlan muh· 
tnMnlardır. Halen bir orta, bet ilk 
ve on köy okulu mevcut olup buna 

rağmen hissedilen ihtiyaç karşı· 
Janmamaktadır . .Mekteb binalannm 

bu işe elverişli olmayışı ve adetleri
nin kifayetsizliği dolayısile her mil· 

racaata cevab verilmem~kte ve şilbe 

açılamamaktadır. Vaziyet oı-ta mek
teb için de böyledir. Mevcut bina 
talebeyi istiaba dahi klfl değildir. 

Sıhhat işleri iyidir. Dr. Bay E· 
min Bilgenin idaresi altında çalışan 
25 yataklı memleket ve on yataklı 

trahom hastahaneleri, trahom dis
panseri muhitin ihtiyacına cevab 

verebilmektedir. Seyyar sıhhat me
murlan vamtasiyle köylllnUn sıhlıa· 
tı daimi kontrol altında bulundurul
maktadır. 

Ki1iste hayat pek ucuzdur. Belli 
baştı ihraç maddelerini; zeytin. yağ 

sabun, fıstık ve üzUm te§kil eder. 
Kilis :zeytinyağları ve sabunlan ne
fasetile meşhurdur. Filitreden geçi· 
rilmediği halde Turan ayannda zey. 
tinyağ istihsal olunur . .Müteaddit 
fabrika, imallthane ve masareler 

vardır. Yılda vasati iki milyon kilo 
zeytin yağ ve yarım milyon kilo 
sabun ihraç olunur. Fıstık ve üzüm 
de mühim varidat membaları meya
nındadır. 

Kiliste bugün göze çarpan en 
çok şey imar faaliyetidir. Dört yıla 
yakın zamandanberi Kilis kayma· 

kamlık makamını işgal eden ve ida
re cihazımızın cidden en değerli u
zuvlarından birisi olan Bay Nec
meddin Erginin takdir ve tebrike 
p.yan faaliyeti; yüz yıllarca harap 
ve hakımsn kalmış olan kasabaya 
yeni ve medeni bir yüz venni§ ve 

Tefrika No. 7 

- Bu hlklyelerin nereainde ha· 
kikat var! 

- BUYh babam 1890 da bu te· 
kilde ölmiJIUlr. 10 tefrinievvel ta· 
rihli Taymis gazetesi tahkikatın 
neticesini tafsili.tile anlatmaktadır. 

Doktor dtlşünceli bir tarzla gen~ 
kıza baktı. 

Filhakika böyle bir ~ey oku
dum gibi. Benim noktai nazarıma 
göre bunlar süt nine hikayclermir . 
Geceleyin duyduğunuz heyecanlar· 
dan hail kendinizi tophyamamışsı
a.ız. Sabah blunea soğuk kanlıhğı
ttw elde edeniniz, polis fte, bunu 
yapan hayvanı bulur. Şimdi müsaa
de edin de hastalarımı yokh"ımağa 
gideyim. 

Svanild telefon ve adres kitab1 · 

teri et ve seme haliyle bu tesisatı 
ela bu yıl sona ermiş olacaktır. 

Bütün Kilislilerin kalbi sevgi ve 

sayğılannı üzerinde toplıyan kıymet 

1i ve çalışkan ilçebay kazanın kül

tür ve iktisat işlerile de pek yakın

dan ali.kadar olmuş ve plana uygun 

yeni köy okulları inşasına hız veril

diği gibi kaçakçılıkla mücadelede 

de mühim muvaffakiyetler elde e
dilmiştir. Halk, kazanın ve kazala· 

rının terakki, inkişaf, teali ve refa· 
hından başka. hiçbir emeli ve düşün 

cesi olmıyan güzide gençten fevka-
ilde memnun 
dirler. 

ve ona müteşekkir
A. C. 

• • il 

iz mirde 
Bergama mUzeal mUdU

rUnUn tetklKlerl 
tzmir (Hususi) - Maarif Veki· 

letince, Rodos ve Yu!lanistan mUze 

ve hafriyatlarında tetkikata memur 

edilen Bergama mü?.eSi mildilrU Os-
man Bayatlı dün şehrimi?.e dönmüş
tür. öğrrndiğimizE> göre 50 gün de. 

vam eden bu seyahatında B. Osman 

on beş müze ve yirmi kadar hafri. 
yat sahasını görmek imkanını bul
muştur. 

Buralarda biJhassa rekonstrük
siyon YE> r~,.tore~.voıı jr:ıJeriııe \'f'r i leıı 
ehemmiyet sayesinde birçok yeni e· ı 
serler ele<ie edilmiş ve Ağa memnu. 

nun mezarından yalnız maddi kıy. ı 

meti 65 kilo ağırlığında altın zinet 
eşyaları çıkarılmıştır. Bunlar hak· 
kında B. Osnıan bazırlıyacağı 1'8. 

porunu vekllete gönderecektir . 

ÇeYiren: R. SAGAY 

nı aldı ve bir takım isim ve adreele • 
rl bir kağıt üzerine yazdı. 

Oda kapıs,ı. tekrar açıldı. 
Genç kız: 
- Godard diye bağırdı. Yeni ge

len, muvahaze, merhamet hislerile 
dolu bir sesle ceval> verdi: 

- Svanild ! Gedard denilen adam 
genç kızdan biraz daha yallı, küçük 
ve ince idi. lnce ve küçük ağıslığı 
zayıf simanın lizerindc simsiyah 
saçlar dalgalanıyordu. üzerinde bu
ru n1 h l ı ir •l hi~c UUl'll \ t • ı \ eld i
veıı1P l'İ eJiıı ıic · h<!rbde.y<lralaud1ib ·. 
dil bir kolu sunı idi. BUyük bir e
lelrtıik feneri tutuyordu . 

Umhnyn hayr,,.tlc bakan gen~ 
kıza hitafJen Gorfarrl: 

- Evet, bu sizin hlmbanız, diye 

' ŞlJBA T 1939 

Tefrika No. 24 Yazan: BEDIT ESEN 

Bir hiç için.. Bilemer.fflnis 
bir hiç yUzUnden aylarla bu bt1rabı 
çekmeğe onu mahkfun ettim. Ge
tirdiğim buhranlar, yalnız evimde, 
odamda onun hatırasiyle kucak ku
cağa kalmak dayanılmaz maddt bf r 
acı gibi her tarafımı yaktı. 

Dün ona rast geldim. Birdenbire 
mesut oldum zanettim. Onun muz. 
tarip yüzile karşılaşınca duyduğum 
acıyı tarif edemem. Medit benimle 
gelmeğe razı olsa da onu yeniden 
kurtarabilecek miyim? Bu birkaç 
ayın, üzerinde yaptığı ani fırtına 
tahribatını atabilecek miyiz? 

Birdenbire odanın içinde dola.ş
mağa başlıyarnk kendi kendine söy 
lenir gibi: 

-Yarabbi benden nasıl kaçıyordu? 
Diye adet& fısıldadı. Yaralı bir ge
yik gibi, vahşi bir dişi hayvan gibi. 
paketlerine sarılmış .. koşmak isti
yordu.. Ben bırakmamak istiyor· 
dum •• O zaman; yüzündeki can acı· 
llDll, iztırabı... bilmem.. isim verile
mez bir kanşıkbk: Nefret, sevgi 
isyan, pi§manht, gurur ... blltnn bu 
hislerin hep birden yüzüne doluşu
nu göreydiniz ... sonra.. birdenbire 
elimden kurtularak kaçtı. Arkasın· 
dan koşmak istedim. Cadde kala
balıktı kaybettim. O zaman dönüp 
mağazadan adresini sordum. Onun 
dikiş dikerek hayatını temine çalış-

tığını duyduğum zaman nekadar 
küçüldüğümü, eridiğimi, bu yüreğin 
nekadar karı.şık hislerle dolup bo· 
şaldığını tahmin edemezsiniz.. Ka
nını ben çok severim hanını efendi .. 
diye ansızın döndü. 

- Okadar severim ki kimse böy 
le bir yoksuzluğun karşısında be· 
nim kadar harab olmamıştır. Ço
cuklarım bile vız geliyordu. Fakat 
onun yokluğuna tahammUl edemi
yordum. On senelik olmuş, eskimiş, ı 

yık1lmı ':'t ıı-. Zanncdileıı karım icin 
1 sabahlara kadar yaralı hayvanlar 1 

gibi oradan oraya çarpınarak, de
belenerek ne uykusuz geceler ge
çirdim ! Acemi bir mektebli işık gi-

1 
bi unutulmuş buruşuk, bir beyaz 1 
mendiline ömrümü bağladım .. 

- Müsterih olun beyefendi .. .Me
dit hanım da sizin kadar harab ol
du. tkiniz de birbirinizi bukadar 

isterken. Bu azabı tekrar uzatmak 
istiyeceğine aklım ermiyor .. 

Emel makaralamı bqın.a ç(). 

melmiş bu anlıyamadığı muhavP.re
yi dinliyor ve bir türlü Ust Ustedur
duramadığı sekiz on makarayı diz. 
meğe uğra§ıyordu. öğle vaktı geç-

miş vavaş yavaş soğuk, kurşun! ıs
lak bir a.kaam bozuk kaldınmların 

ve eski eşyanın üzerine siniyordu. ! 
Birdenbire odada top patlar gibi j 
bir şey oldu. Süratle içeriye girip ka 
pıyı gürültUyle çarpan 'Omit. 

- Babacığım, babacığım .. Benim 
babacığım .. diytı onun boynuna atı
lıyordu. Bu manzara Melihayı dışa. 

n kaçmağa mecbur etmişti. Ya za. 
valh Medit bu sahneyi görse neka· 
dar sarsılac:aktı. 

- Nekadar beklettin babacığım. 

cevab verdi. 
- Oh, Godard sis de mi ormana 

gittinis! 

- Beni beraber alabilirdinia. Bu 
gece durmadan çahfbm. w yataca. 
ğım sırada, ağaçlann arumda bir 
ziya gördilm. Ne olduğunu anlamak 

. için ormana girdim. ve Svanild kö
pettn celedine rastladım ... 

Lambayı yere blrakta ve sağ
lam elini uabl asabi aıktı. 

- Sizin hail, bu vakadan sonra 
ormanda olduğunun dtlelntlncıe.. 
Valtoa laepeini bana anlattı. Dotnı
au çok lrndım 

Baomdaki kasketi geriye dolru 
itti. Genç im mtışfik bir aeaıe: 

..:.. Demek ormana gittiniz. diye 
tekrar aordu. 

- Bundan ne çıkar. Yağmut" 
yağdıtı için tehlike yoktu. 

Doktorun inanmayan tavrı kar· 
tlSlllda Godann münaka!J&, etmek· 
sizin canavann mevcudiyetini kabul 
etmesi adeti genç kısa •UkOnet ve
riyordu. Svanild gece yapbfı itleri 
htllasaten anlattı ve: 

- Eğer hafıaamı elde edene 

Annem hep geleceğini söyliyordu 
ama işleri var geç gelir diyordu. Ba 
bacığmı. bana çok danldın zamıedi· 
)IOrdum. Danlmadın değil mi? An· 
nem (darılmadı) diyordu. (işlen 
bitsin gelecek sizl gezdirecek) dl· 
yordu. Babacığım annem durmadan 
ağlıyor. Seni çok mu özledi? Baba 
annesi mi çok hasta baba? Solll'& 

ağzını onun kulağına uzatarak: 

- Annemde geliyor ... Şimdi yol 
da rastladım .. Bana Mahmut amca 
senin ~ldiğini söylemişti. ama ben 
anneme söylemedim. Bir bahane 
bulup savuştum. Mahmut amcaya 
da tenbih ettim. Danlma babacı-

ğım ama yine annemi kaçırmayasm 
diye söyliyorum. Haber verirsem 
annem buradan kaçar diye kork· 
tum. Şimdi birdenbire gönırse onu 

yakalarsın gitmeğe bıra.kmusm a. 
lur mu! -Omit başından umulmıya
cak bir anlayışla kendinden sakla· 

nan bütün vakayii kavramıştı. Ni
çin olduğunu bilmiyordu. Yalnız bil
diği bir ~yi varsa annesi ona (~a
lan) söyliyor hasta baba annesme 
gitmiyor, babasından ona mektu! 
gelmiyor ve zavallı güzel anneciği 
günden güne bu dikişlerle ve kim 

bilir kendi olmadığı vakitler dalM ne 
kadar döktüğtl g"'oz yaşlarile eriyip 
zayıflıyor hatta çirkinleşiyordu. 
Çtlnkil o evde olduğu zamanlar ~ 
lirsiz bir merak ve içini titreten bir 
teselli hissile gözünü onun gözleri
ne dikerek mütemadiyen mektep. 
ten, arkadaşlarından, derslerinden, 
bahseder onun ağlamasına fırsat 

vermezdi. 
Fakat yattıktan sonra va.kit va· 

kit uyanır anacığının hala; büyük 
beyaz mendilin içe içe doyma<lığı 

yaşlarla ağlıyarak dikiş diktiğini 
görürdü. O, bu dikişlerin niçin di· 
itildiğini anlamıştL : Artık babacığı 
para göndermiyecekti. Annesi ''aktl 
le ona: 

- Ben <;ok ekuy'lmıtdım oğlum.. 
Bu her vakit içimde sızıyor. senin 
önünde bak bukadar güzel fırsatJar 
varken iyi oku, diye nasihat ederdi. 
Annesi de işte şimdi iyi okumuş ol· 
saydı para kazanmak için böyle sa· . 

bahlara kadar dikiş dikeceğine baş
ka hanımlar gibi memurluk eder da 
ha kolay kazanırdı. ama o anneclğt. 
ni böyle zayıfladıkça daha çok se
viyor, açıyarak seviyordu. Ne yap
sa da babasını buls&: 

- Anneciğim bak babamı getir

dim. Ağlaı.na ! deseydi ona - acaba 
annesinden gizli babasına yazsa, 
çağırsa anneciğinin halini anlatsa 

ne olurdu 1 ama annesı. lıabas • bü
tün büyükleri ooa, gizli bir şey yap-

manın çok fena şey oldugunu anlat
mışlardı. Hem babası ona çok dar
ğın ayrılm11tı ... Ya daha çok kızdı-
nrsa .. Garip bir hisle annesinin bü· 
tün felaketine kendisinin sebeb ol-

duğuna inanıyor.. vakit, vakit uya
nıp onu hali giyimli, dikiş diker ve 
ağlarken gördUkçe: 

(Devamı var) 

büyük habamnın misalini takı'bcde
cektir . .Mra. Valton ile ben bu hare
kete mani olmak için birkaç milcl
detle beldiyebiliriz. Fakat birden1ıl
re bunlan dUlibıebilmeai imklm 
var. Onu bütün hayatı mOddetince 
bekliyemeym , .. 

Geng m kederli bir tavırla sus
tu. 

Godard: 
- Vaziyetınizi anlıyorum. Ne 

yapmak lbun diye aordu. 

- Canavarm mlliyetini öğren. 
meje çahtacağım. Eğer bunda mu
vaffak olur ve tatblıkla Olivere an· 
latlraam, maruz kalacafı sademe 
çok haflflemit bulunacü. 

- Peki llUll hareket edeceJad • 
Diz! 

. Genç kızı elindeki adres rehberi: 
Di gösterdi. 

- Sia geldifiniz mraeda rehber
de Mra. Bravendalin adresini an• 
)'Ordum. Fakat bu isimde çok adrM 
var. 

- .Mis Bravendol mu? Fakat 
iN isim buaa bayağı gelmiyor. 

~0......-) 



Gaz Vapurundaki 
Kaçakçılık Hidisesi 

r G7 na geldikten sonra usulen muhafa· 
CBattarafı 1 inci sayfada) za tarafından mühUrlenen koman-

Mevcut nizamname ahklmı :u· ya ambannm mUhUrleri meharetli 
clbince limana hariçten her :be: bir suretle sökülerek açtlmıŞ ve ka
vapura usulen bu şekilde n ul çak eşya buradan çıkarılmıştır. Mu
olarak muhafaza memurl~ .kon : haiaza tarafından tadat edilen bu 
duğu için bu vaziyet hıç şüpheyı dıklar boşaltıldıktan sonra muh-
celbetmemiş ve yUk boşaltm~ ::yatı su ve diğer bazı mevatla 
gelen geminin icap eden muamelesı doldurularak tekrar ambara yer
görUldükten sonra v.apur kumpaD- 1 tiıileceği yapılan tahkikattan an
yasmın Sarayburnundaki depolan· ı:ıimıştır. Bu suretle gemi liman· 
nın iskelesine yanaŞDJŞ ve akşama dan ayniırken komanya ambarla
kadar hamulesinl boşaltmakla meş- rında yapılacak kontrolde her §eY 
gul olarak saat 18 de tatili faaliyet yerli yerinde olacak, kaçakçılar da 
etmiştir. lşte bu sırada ~v;eıce al· bu suretle miktarı binlerce lira tu
Dll§ olduğu talimat mucıbince ~e- tan malzemeyi gfimrUksllz olarak 
murlardan biri hiç kimseye sez:· çıkannağa muvaffak olacaklardı. 
meden geminin sandallanndan • K k"ılann bu kurnazlıklarını 

. • . gizi . dige-rl de bir ke· aça ~ dığın 
nın ıçıne enmış, . ·yet hlıısederek mühUrlerin açıl ı 
nara çekilerek uyuklar bır vazıteda gören muhafaza teşkilitı memurla-
almıştır. Diğer memurlar ~~ r.ı komanya ambarındaki eşyayı da 
rik ettikleri sandallarla c:1 k kaçak addederek muhafaza altına 
şamandıraların arkasına gizlenere almışlardır. 
beklemeğe başlamııla.rdır· • Denize atılan sandıklardan ma-

Vaziyet bu uekilde gece yansın d mide ~e sahilde 18 sandık 
dan sonra saat bire kadar deveslam ~çki~ g:ut hUlasaları, gaz sobalan ve 
tmiştir. B dan sonra herk e ı ' eceğe 't e · un da fitilleri ile bisküvi ve giy aı 

beraber muhafaza memurıaı:ınm bir çok kaçak eşya bulunmuştur. 
uykuya daldtklarmı tabının eden 

mi Ur tteb til birinci ve ikinci İçkiler arasında şampanya, rom 
ge m e a e bu Cin gibi bahalı olanlar da vardır. 
kaptaıı nöbetçi ~emurlannm ~ Gemide yapılan tahkikat esnasmds. 
lund~lan yerlen usuıc:: emin muhafaza altına alınan depolar mil· 
geçiı'.dikten sonra her şe~ıan dilril Maklamaranın evinde de araş-

1ol31·ak anbarlardan 1 al pılmış ve burada da bir 
sandıklan sahile nakletmefe baş •· tırm ar ~a . · k bili 

lard B kilde sahile bir katı çok ecnebı sıgaraları, ıs am e~ 
~ ~~~~ten sonra bunu ve saire bulunmuş ve yapılan tahki-

ki.fi gören gemideki iki memur ~- kat neticesinde b~~ -~çak ola· 
'velden kararlqtırdıldan ifaıiet Ü· ra1t tngiltereden ge~di~ ~
T.erine derhal erlerinden fırlıYarak mıştır. Kaçakç1!1k bidisesınden 11111 
' · y hildeki san- dilik depo mtidilrU Maklamara, de-
,ahıle atlamışlar ve sa _,_. __ 1 .. M,.. n . d biri birinci ve i· 
ıdıklan kontrol altına ~ ..._ · po bekç erın en • 
Bu sırada denizdeki şamandıralar irinci kaptanlarla mürettebattan ba 
arkasında bulunan arkada§lannl da zıiarı nezaret altına ~lardır. 
haberda tmi lerdir. f§te bu anlar- Suçlular bu gO.n lkmaJ edılen tah-

r e ı . b' 1:1..4. be · i 
da kaçak maHann yakalandığını kikat evra~e ırl.lAı.e şınc ceza 
anlıyan içindekiler vapunuı biğala nıahkemesme verileceklerdir. 

doğru olan kısmmdan kaçak eşya· -~····-.. ---•••H••n••••-
' ühim bir tısmmı denkler ha- l •t B l d. . 
.~; deDJze abnteJardJr. ~n ~mı e e ıyesı 
yarıqn geçmiş olmasma ragmen J f • h b 
kaçak eşyanın na.kliııi depolarından n . ı a ı 
bir tarafından kontrol eden mü~· /ı d ·ı' -1. • 
sese mUdürU Maklnmara va~yetin Fes e ı ar 
böyle bir şekil aldığım görünce der· (8aftaı.-af1 l inci .. yf..ta \ 
ıhal sahile koemul ve saııdJkl&i'I Yeni eegf]ecek tehir aZaiannın 
'"uh3faza eden memura yakla- tamamen mttstakil ve genç elemao
ıarak: Jardan m11rekkep olacağı söylen· 
· (-Bunlar benim mallanmdır. mektedir. 
Şahst olarak getirtiyo~. ~em- DEM1BYOLU YAPILIYOR 
miyetli bir şey değildir.) diyere'k tzmitin dört IUl'a ağaç ziyneti 
memurları deposundaki daireSbıe ile sUslil meşhur demiyolu pek ber· 
pğırmıştır. Memurlar mü~Urün ıs- bat bir şekildedir. Yolun kar§l kıs· 
rarJa yazıhaneye gelmelen hakkın· mı senelerCE evvel asfalt yapıhml 
'da yaptıjı tekliften şilphel~dikleri olduğu halde bir tarafı olduğu gibi 
için davete icabet etmekte hır mah· kalmış ve bu bozuk yol ızm;~ :ta-
.pır görmemişler ve memurlardan nayan hir ııtırabı olmuştur. Niha
-bir' Mndıklann ba§Jİlda kalarak yet YiLiyet bu güzel Yolu beton oJa-
di"""'n' mtld"-" takip etmiştir. Kak· ba·• ..,.._ "---t 6 .. w-u rak yaptırmağa90•m ..... ~ 
1amPra yUlhaneye gelir gelmez me- ]a.cunı hayli ilerlemiştir. Balk 90k 
iı1JlUra yalvarmağa başl~ ve bu memnundur. 
işi kapattıktan takdirde kendilerini IZMl'l"l'E JIAL\ YOK 

Büyük Faşist Meclisi 
· Toplantısı 

• 
ca ... tarafı l inci aavfada) tefsirat mevzuu teşkil ecıememiş-

f alar hararetle alkışlamışhr. tir. 
Duçe'den sonra B. Ciano 1talya· • Roma'dan Jour gazetesine bU-

nın politikasının bazı hususi veçhe- diriliyor: 
lerini tahlil eylemiştir. Büyük kon- (B. Roosevelt'in matbuata olan 
sey aşağıdaki iki karar suretini al· ~yana tından ve Lord Halif aks'ın 
kışlarla kabul etıni{ft.ir: Yanmada matbuatı tarafından çok 

Nafıa Vekaletinden : 
11 S 989 perşembe günü saat 11 de Ankarada Nafıa 

n&81 içinde malzeme Müdürlüğü Odasında toplanan malzeme eks 

me komisyonunda 275980 lira muhammen bedeli (126) adet bas 
(4) adet İngiliz muzaaf makas ile "S" adet ray inbfsat tertibatının 
kapalı zarf uımlile eksiltm ai yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve te

ferrüatı 18 lira 80 kuruş bedelle malzeme Mudürlilğ\i <len alınab"lir 

Muvakakt teminat 14789 lira 20 kuruştur. İsteklilerin teklif mek
tuplarını muvakkat teminat ve şartname inde yazılı vesa.ik ıle birlik
te ayni gün saat 10 a kadar mezkur komh~yona makbuz mukabilind 
vermeleri lazımdır. (242) (496) 

"RUvük Faııhıt kıonseyi B. Hit- uzia.ştıncı oları.ık kar§llanmış btılu- .. -•••••••••••••••••••••••••! 
Jer tarafından ıktidar mevkiine ge- nan nutkundan sonra tebellür eden 
çişinin altıncı yıl dönUmü mUnase- vaziyet muhtelif ttalyan şahsiyetle· 
tile söylenen ve Faşist ve Nasyonal rinin nazarından hakikaten sansas· 
Sosyalist inkılaplanıu bağlıyan si· yonel bir karar veya vaziyet alma· •c•in-si•: ••••••M•ik•t•ar•ı•: •M•u•h•a•mıne-•n•••T•e•mın•.•.•t•Ek•a•ilt--
yast, ideal ve askeri tesanüdle ik! yı haklı gösterecek mahiyette gö- Bedeli akçe menia 
memleketin istikbalini teyid eden rünmüyor. Müteaddit tefsirata gö- Lira Lira Şekli ... ti 
nutkundan dolayı derin memnuni~ re, ttalyan istekleri meselesi daima 
yetini ifade eder.,, mevcut kalmaktadır ve ye§il ma- Cibali F. için tahta 582 M3 22001 

"Gerone'nin işgaliyle bütün Ka- saya ancak bUtUn fepanya Franko Paşabahçe F. " " 800 MS 13200 
1650 
990 

K. zarf 15 
" 

talonya'nın bundan böyle Bolşev~ kıtaatı tarafından işgal edildikten 
ı·u--4!.-dan kurtulduğu bir tarihte uıwu.ıu sonra gelecektir:. 
toplanan Btiytik Faşist konseyi kah Bayan Tabouis, Oeuvre gazete-
raman tspanyol muharipleriyle lej- sinde yazıyor: 
yonerlere hararetli selimını gönde
rir ve Faşizm gönllllti kuvvetlerinin (Du~'nin pazartesi veya sah 
dava Franko'nun zaferiyle netice- günU diplomasi yolu ile bttyUk dev
lenmeden bu davayı terketmiyecek- Jetlere bir nevi muhtıra göndererek 

isteklerini teşrih etmesine intizar 
1-erini herkese bildirir." edilmektedir. Şüphesiz bu tahmin· 

Müteakiben Duçe, Faşizm mu-
harip kıtaabnın yirminci yıl döntı- den ibarettir. Fakat dUn akşam 
milnti tesid için alınan tedbirlen muhtelif hüküınet merkezlerinde 
anlatırwJ ve bunun ti7.erine konsey bunu kaydettik ve haberi olduğu 
aşağıdaki karar suretini kabul et- gibi veriyoruz.) 
miştir. Ordre gazetesinde Viveres de, 

Büyük Faşizm konseyi, Duçe'- gelecek hafta bir nota verileceği 
nin teklifi ti7.erine muharip kıtaatın zannındadır. 

yirminci yıl dönümü münasebetile Muharrir, Roma - Berlin - Tokio 
sosyal kanunların heyeti umumiye· mll.;t·"'8illerinin h\lmmab faaliyeti
sine yeni bir inkişaf temin edilme- ni kaydediyor ve kat'f devreye gi
sini kararla§tınr. rilmekte olduğu kanaatini gösteri· 

Konsey nihayet, hesap divanı- yor ve diyor ki: 
nın 1937 /38 hesaplan hakkındaki (Netice, demokrasilerin totaliter 
raporunu dinlemiş ve 10 şubat ta- devletler karşısında gösterecekleri 
rihinde tekrar toplanmak Uzere d:ı· insicam ve azim derecesine bağlı 
ğılınıitır. olacaktır.) 
KONSEYDEN SIZAN MALVMAT Nih yet Populaire gazetesinde 

Roma, 5 CA.A.) - Büyük Fa· Bl'OBS€:etta, Roma ve Berlin ara· 
şist konseyinin müzakereleri gizli sında anlaşmazlığı bildirerek Al
cereyan ettiği için neşredilen tebliğ man kaynağından a4nan bazı ha
haricinde elde edilen BeY yalnız berleri kaydederek diyor ki: 
Franko'nun kat'i tam zaferinden 
önce leji.yonerlerin tspanyayı ter- (B. Hitler'in B. Mussolini'ye 
ketmiyeceklerine dair olan resmi Tunus ve Korsika'yı istememeyi 
malfımattır. tavsiye etmesi bir itidal eseri ola-

Bu hususta Giornafe d'ltalia ga· rak gösteriliyor. Marsilya, Lion ve 

7.etesi şu satırlarJ 31azıyor: Paris'i istememesini de pekili. tav· 
"Kızılların ililt ve ordulan ta. siye edebilirdi. B. Bitler'in, B. Mus· 

panyada ve tertip eyJedikleri ve va- llOtlnt'yl itidale eevk .-ıtelli altm
kit vakit iltica ettikleri ve mtızahe- da onu Kol'!'"ika'mn gayri askeri ha· 
ret gördilklerl blti§ik topraklarda le konulmaslDl veyahut '1'unus'taki 
tamamen tasfiye edilmedikçe ve ttalyan'lara ait hakların artırııma
her türlü diğer haksız mUdahaleler- smı istemeğe teşvik etmesi garip 
den vu geçilmedikçe, Fu.nko'nun olduğu kadar vahimdir. 
zaferine tam ve eınniyetli adı veri· Zira, mihverin istek cedveli ni
lemez. Buna binaen, ltalyan lejyo- hayet bu ise, diplomatik müzakere 
nerleri, lspanyol topraklan Kızıl derhal kapanacakbr.) 
askerlerden tamamen temizlenme- ============= 
dikçe, bu topraklan terketmlyecek· Motoelklel Çllrpb 
lerdir.) Dün 88.&t 14 te Ferhad oğlu 

J'BANSIZ GAZBTELEBINDE Nureddinin idare ettiği 60 numara-
Mtn'AT,Et\IAB lı motorsiklet 17 yaşındaki HöanO-

Roma, IS (A..A.) - BUytik Fa- ye çarparak iki bacatından yara
llzm konseyinin içtimamdan sonra lamıştın Suçlu yakalanmış yaralı 
neşredilen tebliğ çok geç alındığı Cerrahpaşa hastahanesine kaldınL 
için bu aabah guetelerinde tam mıftır. 

I - İdaremizde mevcut şartname ve eb'at listeleri mucibince Ci 
hali fabrika:-ıı için Cibıaliye teslim şartiyle 532 metre ve Paşabahçe 
fabriakmız ~in 30-0 metre mikabı tahta ayrı ayn kapalı zarflarla ek
siltme suretiyle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleriyle teminat akçeleri hizalarında gö te
rilmiştir. 

III - Eksiltme 15-2-939 tarihine r.aatlıyan çarşamba günü hi
zalannda yazılı saatlerde KaıbataRta levazım ve mttbayaa.t şubesinde 
ki alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Cibaliye ait şartname 'e listeler 110 kurut mukab linde v 
PaRahahçeye ait olanı parasız olarak her gün levazım ve mtlhaıJıaa 
fubesinden alınabilir. 

V -"'-'- Münakasaya iştirak etmek ıstiyenlerln kanuni vesaiki, tem 
nat akçesi makbuz veya banka mektubunun ve aynca kapalı fıy&t tek 
liflerini ihıtiva etmesi lAzı:n gelen kapalı zarflarının münakasa gtblO 
de eksiltme saatlerinden birer saat evveline kadar yukarıda adı geçe 
komisyon reisine makbuz mukabilinde vermeleri ilin olunur. (71'1 ... 
C

. • 
maı: Miktarı Muhammen B. % 7,5 Ellailt-

Tutan Teminat ....._ 
Lira kanıt Lira brat Şekli ... t 

Takdir cihazı için 
Montaj malzerne.,i 
Teknik aleti 

Ml 'kalem 550.- 41 25 

20 kalem 1258.10 94 815 

Açık 

" 115. 
1 - Dh-arbakır fabrikası Taktir cihazı montajı için satın alına

cak bak1r, çelik, gaz boru lan, çelik gaz flinşlar; Valf, Rakor gıöi 81 
kalem malzeme ile Şarap lAboratuvan için de 20 kalem teknik &llt 
şubemizdeki listeleri mucibince ayn ayn açık eksiltme ile satın abna
caktır. 

II - Muhammen bedeJle'"iyle muvakat teminatııan hizalarında 
yazılmıştır. 

III - Eksiltmeler 9 2/939 tariıaine rastlıyan pel'fembe gttnö hi
zalarında gösterilen saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübaya.at f&be
aiıldeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Listeler hergün sözü geçen şubede ~örülebilir. 
V - ı.t.ekıilerln eksiltme lçJn t.a,uı edilen dn ft &a&Uerde ,. 7.6 

güvenme paralariyle birlikte yuka ıda adı pçen komiqona. &'elmele-
ri il~n olunur. "614" 

* 1 :-- Şartnamelerine ekli listede cins, eb'at ve mfkdan 7Uıllı 
muhtelıf renkte 2800 adet bobin Bigara kitıdı ~ık elufltme a89Dyle 
satın alınacaktır. 

ll - Muhammen bedeli beher nrilimetreei 2.20 kurut v• t.tarı 
1280.40 lira olup muvakkat temina 1 9-''.04 liradır. 

Ill - Eksiltme 14/2 989 tari)ine raatbyan Salı attnfi uat 14 de 
Kabataşta Levazım ve Mtlbayaat fubesindeki al1m komisyonu•da 
)'8 pılacaktır. 

iV - Şartnameler Pt\rasız olarak her gün sdı.U rec;en fUbe'1en alı .... 
nabileceği gibi nümuneleı de görül e'•iHr. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen l'fi~ ve satte " 7,5 
&'ÜVem:he paralariyle i>lrtl.kt..AJ yukarıda adı &'eçen komis.vona gelme
leri ilin olunur. (516) 

* fazlasile memnun edeeeğlnl söyle-
miştir. Memurlar ınUdüriln sıkılma· Yirmi bin nüfusun sakin olduğu =========:::::::::::::::::======::======== 
·aan yaptığı bu teklifin wku bula• tmıitte bir tane umumt hali var· 
cağını evvelce tahmJn ettikleri için dır. Bu hail eski tarzda yapılmış
§amandıralar arkaSmdan diğer me- tır. t~inde en mUbrem ihtiyacı olan 
murların SRhile çıkDıaBlnı müteakip su t:esisab yoktur. Gece, elektrik 
sandıJriar.m bqmda bekliyen me- JAmbası konularak etrafına sönük 
ınur da derhal gizlice yazıhaneye bir ziya temin edilmesi bile ihmal 
'doğru fırlaml§br. Eweloe yazıha· edilmiftir. Hallnın önDnde tavuk 

I - Şartnameai mucibince 1500 kilo Xazoin kola açık emltae 11· 
ıulfyle satın alınac. ktır. 

neye giden memur mll.fllrU bir Jdlmesfne bemiyeıı acayip bir Jmltl
. mftddet oyalaııul ve nihayet tekil· be vardır. Bu kulübeDhı içinde mo
.ftnl kabul eder gibi gGrllnerek pa· serve kutulan sıralanınıştır. Kutu
raları vermesini sl\demiftir. Mlldfue Jarm hepsi de su De doludur •• Kano 
seviçle hemen cilzdanmda destelerle 8el'Ve ~armı alacak, Jaallya 1M 
üğJt para çıkararak saymağa bal- eekflde gldeceksiııiz. .Tek ke1iıne ile 
Ja.mıetır. 150 lira kadar saydıktan manzara iptidai ve çirkindir. 
sonra muhatabına uzatırken kur• X.aleae'. saym ~ bil 
naz memur derhal bir 6ks0rme iş&· ve buna beDzer bir çok memleket 
rett. De dıe...rda bekliyen arkadaşını dertlerini gönmılyorlar. 
haberdar et.mil, bUybk bir stıratle Ne aman görecekler? 

o4aJa -- dfier ır..emur da der):al l'&MTTlll"~U Yc&ııAR 
paralan kapmak '.:etle ... mil- ,___..,_ 
dahale ederek mUdUr llt.kJamaraya Yaz gelince tos, lr.11 gelince de 

'tek phftll bir de cllrmtl meahut ya• pmur llmltlD 1-1 derdidir.. YJM 
...... m.ıa ve derhal orad. lllr sabit ta· .,, Uar cadde,leıi aoJiak?Ar ç&• 
~ öyle. .1.0 ' ' 
~muştur. mur dmlzL .. 

Müdiıre bu teJcl1de cllmall -.. Paça1anDJ. et,eklldDl ..,.rU. 
lıut yapılırken ~r ~J' .. lleke aeb, cambu gi1ıi JOl tı.riDde 
ralta mahalline yeti,eD ~tm yUrtlmek azabından şu lzmitliyi bir 
• eeri motörlerile gelen memurlar ela an ol8Ull turtamıat mQmW, ola
•vapuru battan başa konloa altma BIJ1W• PeJe bir otomobil, araba ve 
~lar V8 derhal arattırmaJar& naJal vasıtaJan yanmıMan geçerse 
·~IanutJardır. battan bal& çamura bul•nıyonn> 

Tahkikatm daha bidayetinde ka 

~çıhğm bUyUk bil' ktJrD8l1ıkla ya• BUL ÇüileD De 1ıü- dezt. U bir lltı • 
1Wdığı anl111•lllJltu'. ÇUnktl memJe- ne de bir çiledir• ınDnhı .... 
btmme ithal edilen bU maBarDl t rap ve • 
1IDıUk ... ~ ........ JromM1& ••ı lflll'aJA:tlr· ....._.._... • ..,,..v..-~ 

ÇünkG 
0
ASPIRIN seneler~ 

denberl her türlü soğulcal .. 
gtnlaklarına ve aOralara karır 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
• ısbat etmiıtir . 
A S P 1 A 1 N in tesirinden .. 

· emin olmalc ~çı: tiltfen .. ffi .. mar-
•kasına \ııkkat ~ediniz. ~ 

-~ 

Q? 

ll - Muhammen bedeli beher kilosu sif 60 kuruş hesabiyle '150 
lira muvakkat teminatı 66.26 liradır. 

111 - Eksiltme 9/2/939 tarihine rasthyan peqembe dnO sa8' 14 
te Kaba.tafta Leva~ım ve Mtın>ayaat fubesfnde ahın komisyonunda ya. 
pılacaktır. 

iV - Şartnameler h« gft!ı psraaıa olarak aGzO geçen fUb~en 
abnabilb. 

V - İsteklilerin ebll~e için tayi.a edilen rtıı ve l'&&tt& ylzde 
'1,15 güvenme pnralari7ie birli~ Jukanda ılıdı ı.çen komisyona sel -
meleıi ilin olunur. "442" 

lf uha'l'llmen " '1,6 Mm-t ftsllt-
Dedeli nat aenfn 

Cfnei: Mtktan: IJra Kr. Un J:. Şekft aaatı 
~~-::----------------~----~-----------------~~~· Dekovil malze. 8 kaiem rl4 H. paqa 4100 - 145 - .Açık 
meal 

1, 
Kuh. MOrekkep 
•• venıfk 

8200 kilo 2190 """':' iN 11 .. 
BaskUI (100 ki) 1 &det 1111 108 - 11 - " 15 
Bcza11 tıbbiyo 'il blem 8'8- '8 il • 15,S;t 

I - Cinslerf7le miktlr'l&n Jüanda 1&Slh maluma • eksiltme 
11Rllyle ..tın alnıacüt.ar • 

n - Kubammen ~ m11«Aldıat tıemfnatlan JalalamıdA 
~r''aıJftir. 

m - D.sfJt:m.ı. ıe. 2. P9 taA .. nath1an ,.... .. __. • .._ 
imada JUlh uaUerde Kabatqm lnuıa •• • ..,_. ...-11.~ 
aJm komM)'onunıla yapılac. ktır • 

JV - 8arh1U11elerle lfılteıc .._ .,_. w ... ... P9ID 
fibed•• abıtabilfr. 

V - Dekoviı malzem.ı ~ .-.S ı.ti)• !lrmmrm ftl 
,..._ teldlflerini, verecerY•, J'll• lseJMn1a "9flllnJnl, ·~ ıwDl•b1: 
n ·. eksiltme günUndeo bir hatta evvelme kadar tnırlarl&r 
llriklUrlüğU tas tea •,.fne ftrmel-rf ve ebiıtmı,. airebilmti: 11111•"1 
.teklifMrima :kabulua mutazammm im' !"Mika almaları IAzadır. 

t.,alQ 



k• i , elllek laerk• •• il• Atııtlald tatmlak • • feaa Kuı tUR,. ...... ftrll 
, ........ •hn., Ww ..,_ i.... e4er. Fala 

at hdii J'uaat ,..._ J[W im. ,_ektea ...,_ Wr lralaTe kMals 
Blbı&k ı.t.anbuı Y&Hsf MiDE MAZON 

pcleilr, laamMallıktaa ... ~Ye~ aurette pnlua eder. Bbxle yeıiidea canlamnaia bafo 
U)'kuamluju defed., Mitle "' ye vücudunuzda .. ~ Lir mlaasll mll•talaıarla lqan Obporunıın dört buçuk a&ır· 

Sanaldan hofaltarak hissettijini& ldpı kabul etmez. bk muieini, tarihini •österen bu MEYVA TUZU mUlaim. v.ı naif uer ahil'en bir ok KABIZL IGI Ağırlığı MAZON isia HOROZ realınler ve veelkalarla intişar et . alaahdır .. 
Saihtın dzımıdır. izale eder. Derhal laafifletir. markasma cHkkat Flyab ao kuruttur. 

~mirde Şark Sanayi Kumt1anyan Kulagınızda küpe olsun 
T. A. Ş: BEZLERiNiN 

36 metrelik bir topunun 
Petin, anbalijaız ve fabrika teslimi fiah • 
Tıp 1 85 Saatim Horoz 731 Kural 
» t 90 • Kelehelr 785 » 
» ,. 80 » » 645 » 
• » 70 » • SiS e 

Umumi sahş acentası 

RIPKI ERER 
Sultaalaamam, Dikruyu han Ne. 1-2. fst ahul 

TORK HAVA KURUM U 
Büyük Piyangosu 
4 Uncu ıısldaı 11-Subat-939 dadır. 

BUyUk lkramlyı ı 50.000 Liradır. 
Bundan başka : 15.000, 12.000, 
10.000 liralık ikramiyelerle 
( .ooa ve 0.080 ) liralık 

1 adet mükafat vardır • ._. 
Bu tertipten bir ltilet alarak ittirlk et.eyi 
ihmal etmeyiniz. Siz de piyangonaın ıaes'ud 
ve ha ti arluı arasına girmıı olursunuz ... 

iN MÜ01d$ 
\sTi~APTAH 
~OM~A .... 

Kullanmakla Kabildir 

Bir laawlede Hde ve Gripi ıeçirir. Harareti•liir'atle düşlrlir. 
Bat, tMt, Iİair, wafaa~ adale ajnlan aacak G R 1 P 1 N 

•ak nretile çarçabuk tltfeclile~i!ir. 

icabında Günde 3 kqe alıaabilir. ismine 
dikkat, T aklitlerindea sakınınız. 

VAPURLARIN KALK18 GON VE SAATLER' 
a Şub•llan ta Şubata klld•r lual"-k Y•purlenn 
lalmlerl, kalkıf gUn ve -••rl ve lutlkaukl•n 

"htıml•r: 
aracleniz hattına - Salı 12 de (An.kara), P•rıpembe ıs de (Oil· 

neysU'), Pıawar 18 da (Kamclenfz). Galata nb
tımından 

- ~amıba 18 d• (An.talp.), Oumartest ıs de 
roıa-en). Sir.keci n!Jtımında.B. 

- Pazar, Salı ve Pe~mbe 8.80 da (Ulur). ToP
hane nhtımmdan 

udanya hattma - Her gun 9 da (Trak) Tapura alateml ~
lardan biri, Cumarte.l aynca 18.89 da (l(a
rakaz). Top-hane rıhtlmmdan. 

,_._..il'M& hattma Pa1;artesf, Ç&qam'ba, Oumaı 8.11 4e ()(c.,. 

kaz), ~ ~· B ·.~..---~:•:1r· 
(Saadet). Topban• nhtmaJıdıan. 

.... w.. ha•• - Salı ıve Owua lt 4• (41~ TGphana rıhtı
mından. 

- Şarşamba ıa de (Kwatn), Oumar:teat 16 de 
(Bartın). Sfrbcd nhtımmdan 

- Pıa.zar 9 da (Tanar). Topb.aa9 rıldmımdan. 
- Pazar 11 d• (İzmir), O.Mata tıht.unından 

elefealart 

- Salı 10 da (KOJrT&), Olıma lt .. 
Sirkeci nhtm:undaıı. 

Merkez - Dtinllı._. ....._ 
Acenteter) ~ ltlıı& ... 

> ..... ~--.. 

latan•uı Bakkallar ve mu.tahclemlnl C-U,.ela._ı 

42497 
42362 
2%740 

Cemiy-etimizia 1988 senesi ır uiel uet&Jfd T• ~ teticı 1 
ve idare heyetinin ibrası ile deliştirllm taltmatname icabından 
lan idare heyetinni nısfının yeniden seçil e 9 y Iı l 
hakkında u-.mt h.,.t lmzuriyl "'pd&ed .to_tla tı 

~yete JcaYıtJı blletmle -.afm ilitıtt ~·;w.;;l;lllt'Et~~~~ 
10 • 2 91 .cb-. ...,.,...,= ~ 
deehade ıo No m eanı11 eemı,-ım tifiıla:aa1.a1 
zınde haızır bulunmalan ilin ol mır. 

. STANBUL HALK SANDICIT .A.S 
----E· S N A F·------. 


