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a0NL0 K SiYASi HALK OAZETESI 
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i mutla 
deceğiz 
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Almanlar üç tahtelbahir batırdılar 

r 
Nutkun zelzeleye 
ve Akdeniz& 
aid kısımları 
---------·' 
Londra, 10 (A.A.) - Bll§vekil 

Akdeniz ha\'US.1 vaziyeti hakkında. 
ı;öyle demişUr: 

Akdeniz havza8Ullll ş.imdiye ka
dar harbin sakınılması imkilnsıı: 

deh!Jet ve ıztmı-blanndan uzak kal
dığım mMUluniyetle kaydederim. 

Başvekil, İngiliz hedefinln har · 
bin moobnri ktldığı tedbirler dola
yısile bitaraf memleketlere zarar 
vermemek olduğunu teyid eylemif

tir. 
TtlRK1YE İKTiSADİ 

ANLAŞ.MASI 
Bundau sonra B. Chıınıberlııbı 

Avauı kıuna.rasında. nutkuna de -
vauı ederek, TürkJyede fellketll 
bir zelzelenin ve İzmir mınt.akasm
da aa tuğyanlan.n bir !:.Ok bölgeleri 
tahıib ederek bir ('ok lnsanlann 
ölümiine sebeb olduğunu batırl&t
tıkt.an sonra İngiliz milletinin de
rin senıp:ıtlslnin Ttlrklyflye lbllğ 
ve fcUikel'redelere yardım eserine 
iştira!< edildiğini ve Fran.aız lıttkô
metinin de ayul suretle ha.relcet et
liğini hildirmi.~ w~ iki hitkfmıetin 
daha milcs~ir yıtrdm1da bubmmak . 1 . ~ 

al'ZU.lo.rım Türkty('lye bUdlnnlf o1· 
duklaruu ilavt• eylt>mişttr. 

Ba~\'ekil: 

idare Yeri 
N~ye Ne. M laiaMlıııılil 

Telgraf: YJCNtS.~BAD b tc.nbul 

TELEFON : ZC:r'?H 

Her Yerde 5 Kuruf 

= 

söyledi 
Zelzele felaketine 
yardım genişliyor 
Sarsıntılar hala devam 
Almanya yeniden ilaç 

ediyor, 
yol/ad~ 

lıda.nbula geleH fellketzedeler evlel'e Y't'J'l~ttrtUyor 

Gemi kendi vesaiti ile Alanya 
limanına giderek demirledi 

Ru kimdir? 

• • • • 



Sahire : 1 YENISABA.H 

BÜYÜK • ____ MESELELER 
Harb ve sulh şartlart 

ft_..11 arh b:ıslıvnlıclnnberi "'' 

Denizlerde fırtına · ı ihracat piyasası ~ .~~::!~· ::::·: .. 
tek b 1 d OK UY ucu du··n hararetli oldu matbuat sütunlarında miifC 

Birleşik Amerika 
Avrupa harbi 

ve 
rar aş a 1 sulh lllfınları \'e teldiflcri gö . 

------ 1 D j y Q R K J \'eya göriinil.r gibi olıım~tur.1f". 
Alakadarlar limana Bir günde 250,000 lira· Gnrb dcmokrnslleriııden 

bi:.;:;:·~~1~;,'.:'.0C:,·~açı:!:i. zı;:ı:;: 1 ~!','.';';:1;R.!;~~~:h:::.0ı=..:;.ik te~: tebligat yaptılar Susu~ ~ ekteb ol ur ~ u? !ık mal sabldı :~'!.:: 1~~1!:.ıııd~:~:,.:':~' 1~ 
ra da kendi kendisini batırmağa mcc fikan Birleşik Amerikanın bıtaraflıU- Bir kaç gündenberi denızlerrle de- Boğaziçi Anadoluhisa.rında bir ilk lhracat piyasası dün gayet hara • ~artlar dairesi.,de kabul ,e ırı . .ıiı 
bur ederek elde ettikleri deniz galibi- ğını ilan ediyor, ve kabul edilen h • vam eden sükfınetten sonra yeniden okul mevcud olub talebesi 315 dir. retli geçmiş ve bir glin zarfında 150 debilecekleriııi bildirmişler, jSP"" 

yeti, sahillerin yakınındaki deniz harb kilmleri ve bu meyanda silô.h ~e- fırtına başlıyacağı hakkında alaka· Bu mektebin terkos su borusu pat· bin liralık ihracat yapılmıştır. lngil- uğrıyn.n bir takım küçül' dr,Je. ~ 
Jerinc mUteallik hususatta mlitea.d- rine ambargoyu meriyet mevkıınc dar makamlardan tebligat yapılmış- lamış ve dolayısile nıekteb 25 gün· tere ve Fransa kuru fasulye, keten, yeniden beynelınilel siyn.<tet 8Jen1"'"J 
did hukuki meseleler tevlid etmiştir. vazeyliyordu. Yine eylfılUn yedisinde, tır. Hava rasad merkezinin raporuna denberi susuzdur. iç fındık, kimyon, ham ipek, koyun telunr mevld elde f>tmeJeri ve 

Bu münasebetle Amerika devlet- idarei örfiyenin mutedil bir şek~ o- gilre Marmara ve Ege deni:ıin~e şid- İçmek ve taharet için su yoktur. ve keçi derisi, kitre av derileri al - nıpada ve hattft dünyada )ft1' 

leri nrasmda vüc~de gelen muhtelif la~ "fevkalade vaziyet,, halini de ılfm detli cenub ~ırtınası başlıy~cagı an • Bu yüzden pislik ve rezaleti kıyas maktadırlar. ttalyaya da külliyetli isttlfı ve teoo\iiz fildrlerlrjn 0r~~4 anlaşmaları tcdkik alaka verecek edıyordu. taşılmış, vazıyet mm taka lıman .m~r- ediniz. miktnrcla taze balık, kitre, Ameri - kallnuasuu teyid edooeı, tenıııv 
bir mahiyettedir. Bu anlaşmalar Bir- Siyasi hava birdenbire ayni seyri kezi tarafından alfıkadarlara bıldı • Mekteb mildüriyetiııe müracaat kaya, sUnger, mavi haşhaş, av deri - vücudünil ileri silrmüşler<li. •. 
leşik Amerika cfkarıumumiyesinin artık gcstermiyordu. Bunıınla bera - rilmlştir. edildi. Maarif MUdUrlüğüne bildi- ~-.:.V~"'~l~~ Tablo.tile Almanymıın glrhıti ııl 
tekamUlUnU gösterir ber mutlak lnfiradcılar kanunun bU- Karadenizde yeniden fırtınalar rildiği söylendi. Maarif MüdUrlUğü ONtVERS!TEDE : vaset kahı hövle te difleri ı.nfl 

· tün hükilnılerini ve silah üzerine am- başlamıştır. Fakat deniz şiddetli ol- eğer bir boru yaptırmağa iktidarı dmıiyooeği de~ fışikiir ol l•ı • 1 -' 

NcutraHty Act . bargoyu tutmak isterken Reisicüm • madığından gemiler şimdilik sefer - yoksa mektebi tatil etsinler ve 315 (Jııiversitede İnkılab milcadele de\'am etmiş ,.e 
Umumi Harbin nihayetindenberı hur demokratları topluyor ve tota - !erine devam etmektedirler. Yalnız evladı vatanın sıhhati ile oynama· Uhazır şeraite göre heniiz; J,,.ı_.-

Birle§ik Amerika herhangi muhtemel liter devletlere düşman ve memleket- İnebolu civarında karla karışık tipi sınlar. dersleri miisbet bir netice göri\nu1e~ 
bir Avrupa ihtilafına faal bir surette terinin sanayi faaliyetini tezyid ey - olduğu için GUneysu vapuru bir mUd Hangi makam daha alakadar ise Üniversitede, Mahmud Esad Boz- raı,rmen vaka!ar gnrh demo~~.! 
iştirak fikrine daima muarız kal • jıemeyi düşilnen bazı cümhuriyetçileri det yoluna devam edememiştir. 6 nazarı dikkatini celbetmenizi yük· /kurdun hastalığı dolayısile "lnkıli.b,. lehine dönmiiı; bir vaziyet gos 
mıştır. Bununla beraber, Amerika de elde ediyordu. Kongrenin önünde gUnlUk rötarla bugün limanımıza sek dirayetinizden beklerim. dersleri bayram ertesiye kadar ya • mlştt. *' 
siyasetini idare edenler nazarında, 1 demokrat Pittman artık kanunun ta· gelmesi beklenmektedir. Antalya va· Anadoluhisarındn mukim oku- pılamıyacaktır. Şimdi Almanyanın son sulJı 'tJ 
İnemleketlerinln, başlıca milsterisi o- dili lehjnde hUkfunetfn isteklerini mü- punmun da bugün Zonguldaktan yucularınızdan Ali Rı7.a. OnlV•l aite • aakerllk arnızuno mütcakib epey bir 111 ti 
larak eski kıta, harb halinde bulunan dafaa ediyordu. gelmesi kuvvetle muhtemeldir. Kara- işleri det geçmiş ve lngiliz matbu!l , 
bir Avrupa karşısında, iktısacll ba - Bu suretle 28 teşrinievvel 1939 da deniz vapuru havanın muhalefeti yU- Eczacı Hasan üni\·crsite Talim Taburuna men- bazı ifşa.at ortaya c;dmuştır. JJ~ 
kımdan alli.kasızlık gösteremezdi, Ayan Pittman projesini umumi ma - zünden hail Hopada beklemektedir. sub, yeni kayıdlı talebenin, sıhhi mu- gillz ga.zetestnln diploms.si ınn 

Bu sebebden bir kompromi zaruri hiyette kabul ediyor ve mümessiller Bu vapurla doğu vilflyctlerinden borcunu öc/edi ayeneleri yapılarak, sınıflara ayırma rinln ifadesine göre, Alma.r.yaıt1' 
görtinü) ordu. Bu kompromi 26 ağus- j meclisinde altı gilnlilk bir mUnakaşa- Trabzon ve diğer iske.IeJere gelen ka- işine ayın 24 ünden itibaren başlana- harbi galibiyetle ,bitirdiği tıı" 
tos 1935 tarihinde ReisicUmhur Roo- 1 yı müteakib yeni kanunun k~t't m~t- sa~lık ha~anlar da lımanımıza nak- Eczacı Hasan hakkında asliye ikin· cak ve bu muayenelere iştirak etmi- garb demokra..~ilcrlne arı 
aeveltin mensub olduğu demokrat ı ni kongre tarafından 3 teşnnisanıde ledılecektır. ci ticaret mahkemesince iflasına ka- yenler sınıfta kalmış farzedilecektir. sulh şartlan da Bertin t;n.raf 
parti.si ile cilmhurfyetçi partisi arıv kabul ediliyor ve ertesi gUnü de me- j Karadenizin şimdilik 6 gün r~tar rar verildiğini dtin yazmıştık. Eczacı "'"'"'"'' hazırlanmıştır. __ .., 
eında yapılan bir itilaf neticesinde ı- riyete giriyordu. yaptığı tesbit edilmiştir. CUmhunyet Ha.san dava mevzuu olan 16000 lira- IKTISAD iŞLERi: Henüz kııydi ihti;ratla kaJ'ŞI"",, 
lan edilen bitaraflık kanunu ile kon- ı:eni Kanun vapuru ild gün rötarla Trabzonda, yı derhal tesviye etmiş ve bu kararın Ticaret Vekaletinin ma.~ı 18.zımge!en bu haberlere# 
disini gösterdi. 8 d Bililı Uz . b lzmir, 5 gün rötarla Rizede, Tarı va- ref'i talebinde bulunmuştur. Almaıılann esas ~yesi ft.f 

. . . k B' 1 'k unkan sAonra. b' enhne.bamd ar punı dn Samsunda. beklemektedir. vvvv~-vvvvvvv tedkikah dakf 7~ngin ve ham maddeler 
Esas ıtibanle, bu anun ır eşı go yo tu. yrıca, ır mu an ev- . . .. .. ·J DENiZLERDE ı t Fra ı 

Amerika ReisicUmhuru harici bir Jet tarafından satın alınabilecek mal- Ana.farta vapuru ıkı gun rotaı a Ticaret Vekileti piyasadaki bazı leketl olan ngtliz ve nsı 
•-tal d b 1 ktadı Tırhan T d d lo; • • ihracat mallarının stoklarını ve pi- temleltelerlnin elde edilmesi ,;e ı ihtil5..f takdirinde memleketin bita . lar silah ve malzeme arasında artık tul ye e u unma r. una on ugu ıcın va- ~5' 

' a ya dım ekipleri gönderen .. yasa dul'Umları ile satış vaziyetlerini nıanyanın ikh adi me\·kiiııi tu~..ı raflıgı· nı ilana mecbur ediyordu. Bun bir tefrik de mevzuu bahis değildi. vapurun r .. k 1 J e li" 
E t kenderu donu Purlar Yu•• a IDJYOf ar tetkik ettirmektedir. dtt,ek \'C harbin ağır net.'lyicİ!I " dan maada reisicUmhur Ayan meclisi- p i tedi A . k dil rzurum vapuru s n · · ı o '' 

' ~ n ye vrupaya sev e e- ·· · . u k'be d. • B 11 r arasında yumurta kii "'' ko".""a'{ iı-tıs:ıdi kazanl"1nl'1 JI nin bir komisyonunun mürakabesi cek bUttin ihrac mnddcleri ic:in mcc- §Unde Mers~ne '\: e m tea ı n ıger Son günlerde Balkanlarda ve mer- u ma a • • • ~ J ':" • • ' • • : ". :ttt"' 
altında pe~in tediye ve satın alanla- burldir. Amerikan vapurları harb iskelelere ugr.ıyacaktır. kezi Avrupada hüküm süren şiddet- çiik baş hayvan derileri, b~rsak ve min t>rlılr.ıesı olduğu gönıln.eı. ti 

1. v kl ti · d Tu ta balmumu vardır l'lHphestz bu ma.lüm:ıt, dııh1' "' rın vasıtasile nakil keyfiyeti şartla· malzcme.c;i olmıyan her malı nakle- lmroıda. Batan Rumen Va1mru ı sogu ar ne cesm e nn ma • . . · . '? ,~ 
mile donmuştur. Bu sebeble evvelce , Vekaletııı, bu mallaıın ıhraç mev- sili edi!mlycn bir lınher olrtı ,,ı 

rilc mukayyed olarak biltiln ham ve debilirse de Fransa ve BliyUk Britan- Birkaç gUn evvd İmroz önlerindo · · · k dar 1• 5t1·ıKrarlarını ...,x..nen, halih .... ır harb!nin nltı1 .. JI 
zi Macaristana götürülmek üzere mal sunmın sonuna ·a aa6'" ......, • .r' mamfıl mnGdelerln ihracabnı tan m yanın Atlantik sahillerini geniş su- Samalra adası civarında karaya otu- . . . . temin i"in bazı tedbirler alacag·ı U- timle ma"'-li\b tarafın ~ır s:ırt 

h d a k h'b' de o- · yUklemış olan 1kı vapur hamulelerınl .., ""' ususun a ycg ne arar sa ı ı rette kaplıyım ve ispanyadan ta ran Rumen bandıralı Bukreskı vapu- .. miti edilm<>ktedir. karşıJa.,.c;;a<'af~mı gfütt<-mıel•tedl~: .. ı 
ı d . dUn batb v .. v • 1 · t' G dllll tekrar antrepolara boşaltrnı11 • v-
uyor u. Bergine uzanan ve Baltığı kapıyan runun gı ogrenı mış ır. e- 1 rdı B' Udd . . T lil ."< ~c[l.;I piy~a .. eında Be.rUnin, galibiyet ihtlmali "J 

C h d d · · k ta k" kU .1: kl · a r. ır m et ıçın una yo e • ;ıı a ı w wo f'. Bu da meşhur ar aıı carry ma bir "harb mıntakasına girmeleri mının np n oş - ve wre erı su . "k . . 
1 

h t rind~ dermeyan edehilece~i ağır J. 
. . • " . d gıdecek vapurlara yu verılmıyece {· arc roı.. . ... p 

dcsı idı. ımemnudur. Buna mukabil Akdeniz UstUnde bulunmakta ır. Rumen \'a- tir Tiftik piyasasındaki hararet mü _ ların, 0 zaman:ı kadar çol< da~ 
Bununla beraber, sadeliği lçeı;sin- ve Karadenize girmek yasak edilmiş ,~~~ btm~n_n sonra kurtanlması ı · teınadiyen artmaktadır. Fiyatlarda yade değişeceğini nazartln. tıı 

de o kadar infiradcı olan bu kanun değildir. ışı ımkan harıcıne çıkmıştıt'. OUn limanımıza ge[en bir ay evveliseine nazaran yüzde 50 la hernher, Almanların, Fra.~ 
tlerhal ve ayni zamanda mUşklilatsız Bundan başka muharib limanJarm Bir tfaJyan Vapuru'Karaya Oturdu j vapurla.r yükı:;ekiik husule gelmiştir. Ana mal- İngllJz mti!'ltemleke lnıpa.rntorl .,ı 
temdi~ ediln:'~i. .. .. . kısmı ~ı.a.?11, ~enlzlerin ve. Okyanus- İtalyan bandıralı 7500 tonluk A -j . Dün muht:~Ü" ec~ebi. vapurl~rile Jar 1(')() kuruşa kadar ~atılmak~dır. nnn. ab'1r bir darbe lndinne1' pik ı 
D..ıhıli pohtıka, buyuk bcynelmılel ların bUyuk hır kısmı, Saınt • Jean, rabya \•apuru Köstence civarında lımanımıza kull>yeUı mıkt.ruda ıtha- Dün de Frnnsa ve tngıltereye ıhraç terinin me,·eudl)·eti de milşaht 

meseleler mevzuu bahsolunca bütün ı New Eruns Wick, Quebee ve Mon- Tuzla mevkiinde karaya oturmu§tur.
1 
llt 6f.!Ya& gelmi~tir. İngiliz bandıralı edilmek üzere kilosu 140 kuruştan dllmektedir. ~ t 

~uvvc~ ve şiddeti~i. !kt~sab eder. Ve teral müstesna Birleşik Amerika se-: Gemi acentesi Türk ve Rumen tah li- l Kylegean vapur ile pamuk ve ~ 00.000 . k~lo tif~k satılm.ıştır:. A~ac~- Rn sebebden, A vnıpa hıı.rbi .;f 
ıate bılhassa dahılı amiller tahtlnde finelerine memnudur. Diğer taraftan siye idarelerine müracaat ederek mensucat, boya, fırça, tıbbi ve kım- ristan ıçnı de lısans verılecegı umıd dıırueı.i hn~mmnda muharib ~
olarak bitaraflık kanunu ancak 939 harb halinde bulunan devletlerin sa- kurtarma işi etrafında pazarlığa baş· yevi ecza, ~ay, karabiber, lastik, ra<l· edilmektedir. terin bilcümle fetlal\arlıldan · ' 
senesinde uzatıldı. Ve bu da büytik tıh gemileri Birleşik Amerika liman-,lamıştır. Bu vapuru bir Rumen tah - yo ve aksamı, elektrik malzemesi, Diğer taraftan yapaklarımız için mıyacaklım ve bu gaye nğru°':ıJ 
tadııqua vukua geldi. Bir taraftan lannda ve kara sularında yirm.J dört lisiyeslnin kurtaracağı tahmin edil • kalörifer aksamı, çimento, cam. Rtunanyadan mühim Webler vuku zami fedakirlıktan ~kiıuniyf"-~ 
Cash and carry bUkmü ilga. edilml!J, saatten fazla kalamazlar, ve bu da j mektedir. Bu geminin oturduğu yer Norveç bandıralı Sil Jeshad vapu· bulmaktadır. HUkumetimizin bu de ~örllmnektedlr. ~ 
diğer taraftan da munzam bir mad en ufak teferruatına kadar ihtimm- ı kayalık olduğu i~in tahlis işinin gtiQ rile teneke levha, madeni yağ, .zım _ 1 madde~iz .üzerine bu.günlerde li~ns Yalnız şunu ilave .-ylemek ·r ~ 
de, muharib devletlere silah satma- la tesbit edilen birçok tedbirlere ve olacağı söylenmektedir. para çarkı, tsveç bandıralı Vinga- verecegı pıyasada rıva.yet halınde dır ki harb henüz başlanuş bı ~ 
yı kat'l surette meneylemişti ... Bu si· hükümlere riayet ile mukayyeddir. lant vapurile, tuzlu deri, boş fıçı, cam, dola§maktadır. . . . . zlyet~ ve uma sür~ğl 8~ ' 
lilı üzerine ambargo idi. Tabiatile bu- '. . . . . JIAARıFTE: elektrik malzemesi ambalaj k~ğıdı Sırnaar ve tavşan gıbı av derılerı- L'\n böyle bir mt\cndelP-ı\İn da~ 

. . Muhanb deniultı gemılenne gelın- ' a · t l bl t t c- t' ler zor- gibi bir nettee ,·ert-..cc&i belli~ nun karşısında harb halmdekı ordu- G l S , l 8 . )" . R bandıralı S ne a e er armış ır . ..-.on g m ... ,., 
ı d hi t ~ k ti t' d A- ce Amerikan sularına ancak mUcbir Üze an at ar ır ığı . w:rwıya . ucaava vap~- fında 500 sansar çifti 4:2 - 45 leira - dlr. SadccA ga.rb df'moknlsl ·?. 
ar ~ l 1 mıe k t'i 1 e: ye ık :ı·ı aebebler tahtinde ve denizin sathında • b • • rile zıraat ma.kıne ve aksamı, demır dan satılm1!}tJr Tav11an derilerinin bn AAhada ~k dalbl gf'Tiiş iifll'v jj 

men a ı ara a o ara yasa ı - seyir aartile girebilirler. resım ŞU esının eGya, kimyevi ecza. Ayrıca iki mo - tan . 28 "O k. a asında mua k kil ı lıl 11 ı f!ı;r: 
mf~ti " l ö ı d 8 1 . d . esı ., - .l uruş r - heNleme nuw . n' e o u ' ar 1 

· Birleşik Amerika Ve Amerikaa top anhsı l re e u garıstan an mangal kö- ı örmektedi mektedlr. Onun i~in böyle hit ~ .J 
Rir!cşik Amerik&daki Değişiklik v milrU gelmiştir. me e g r. ı•rt""' 
Şüphesiz, son aylann hadiselerinin . Kı~ı . . . D~ Güzel Sanatlar Birligi resim ----..--- Keçi k;h fiyab yUksellyar plfuıırun ne ıu,dar do~ru o1eb • 

feci surette seyri, rcisicUmhur Roo- Bırka<: sen~de?ben Bırl~ık Amerı-
1 
şu~ı: s:.ıat 15 de toplanarak, bir .s~- Ke~i kılı üzerine piyasada spckü . de i.tdkft.r bir kcyfjy,,ttir. ,. 

scveltin siyasetine husust bir şekilde ka, sabll' ve ıh_tiyatla yenı dilny~nın ı nelik .. ı~ raporun~, hesa~atın .tetkıkı- . Y ııw~gın ~ lasyon başlamıştır. Bir ay evvel 40 Dr. Re~:ı,d s~ ..... 
yardım etmemiş olsaydı vaziyet bu bUtün ~lletlen arasında bf~· ~evı te- 1 n~ ~uzakere et.mış ~e ~m.teakıben ye- Ortako~de Degırmen sokagı.nda kuruştan muamele gören bu metaı- .... - .............. " ................. ,,. 
halinde kalacaktı. Filhakika, Amerl- sanUd hısslni uyandırmak ıçın uğ -

1 
nı ıdarc heyetı seçılmıştır. ~oh:ne ~ıd 13 n~maralı makara una- mız hall'.'n 80 kuruşa kadar yüksel _ İ 

kalılnrın ekseriyetinin muhakkak raşmaktadır. YUkaek lkli•Bt va Ticaret lathanesınct~n. dun gece yarısından mi3tir. Askeri taahhüdlerde bulunan • BAYRA.IW: NAMAZI 
surette "mUnferid., kalmak hususun- Panaınerikan kongreleri bu gayret i mektebinin 67 ncl sonm ~aat ~ıd: yangın <:ıkmış.' der· firmalar piyasada mal bulamamak - 1 ı 
daki iradeleri değişmemiş olduğunu ve faaliyetin resmi ve aleni ifadele- lldönUmU ~al yetı~n ıtfaı~e tarafınd~~ı sı_r~yc· tadır. Bu malları şehrimizdeki büyük E:ır.ani: 
saJı.:lnmağa lUzum yoktur. ridlr. Harb, bu bizatihi mUdafa teza- .. ..Y 1k . tıne meydan verılmeden sondtirül • bir kaç firmanın toplnmakta olduğu 

7
.evali : l J 

L., k t A 'k b'rib. . dı Dun Yuksek tısad ve Ticaret il til yr ı..-b· h kk d h . . 1 1 • 
r a a merı a ı ırı ar nca hürlerini daha. a"ık ve daha ameli bir M k b' . k ul 

57 
. 

1 
m ş r. angın seıx: ı a • ın a ta yapılan tetkikler netıresınc e an a. - .... , , . . :.. e te ının ur uşunun ncı yı - ,,,,, 

Polonyanın ısti18.sı, Fransa ve BUyük hale ifrag~ etti t"te bu zihniyetle ve! _ . . kikat yapılmaktadır. aılmaktadır. • ... _ .......................... : / 
• • • 4tl donumu mUnasebetlle, mekteb bina- =-'--~ Brıtanya. ıle Almanya arasındaki ayni zamandiı. Amerikan milletleri a- 1 da · tıiler rofcsör • . 

harb h;ı~ ka3rşı~ı.~da k~~ı. _ rasındaki bahrl ticareti Alman deniz· ı' ~~~~a,iştir:~ile, irtso da bi; ~!~a:1:n nlWOiiMlil!IWUUUIUIUIWBilOiillIDIUllillıillıllBiWllllL'Ullliüllı;li!lilllilllliliüOlillliim~lilfiP.üülnr~lillilllllllUllU~UllIIJW~JilllllDlllWlilınU!!l!llilUUllUınınıı· 
Bu ı;e e)llul tarihınde vukubu- it 1_..:ı k emJl · tehdidi lm t 

_ 11 ı a • .rne orsan g en n • yapı ış ır. • 

°i':_ ' den masun kılmak içindir ki Pana • : Bu münasebetle, mekteb müdürü Ş E H ı R H A Y A T 1 
1 

$? ni Sab h mada Amerikan milletleri arasında Nihat Sayar, Mekki Hikmet, Osman ..;, a harbin aksilerinl tedkik için bir kon-
1
Nuri, Yüksek lktısad ve Ticaret mck 

1
,, 

feran! topladı. B ukonferansta tem-:tebinln tarihi tek~~ü!Un~en, mezun- ımmımımmmoruılBillllllnnruıınıuJ~llıillınllilillllWWll!IHillllillllllft'llllfmnl'ironılm~ııımımaıınnnımmrnHHlllB~lllHlınn1nım~m•ımnnnınnıum1tııml!lfl11 
ABO?-.~EDELI sil edilen mllletler Amerikalı olmıyan lann ~ıy~e~ ve Tür~ıye ıktısad.Iya - lflt&anlz f n B· Vsttiııda.ğ Ue ~fenemendoğlunun çtllıe tesadüf ecuJtı 22/ 1/ 940 ~ 

ftrkl)'• lon••t 
1 
muharib devletlerin bazı kısımlann- tındakı mlibım rollennden bahsetmiş- fıskos konuştuklarını. te8i günü verilecek oları ço!Ji:; 

SENH.IK t400 Kııruı 1100 Kurvı lda sahlllerden 1000 mil mesafeye ka- lerdlr. nır mısınız ? İşitseniz, inanır mıeuuzf l>iiyUk teesstlr dolayurile tehir eY 
ı AYLIK flO • 1490 • ıdar uzanan gayet geniş bir mınta - Son sınıftan iki ta.le~ hitabede bu- Vakit gazetMlne değil bir, dört B H . t• 
ı AYLIK 400 • aoo 'ı kada her türlil hasmane fiillerden fc· lunmu§, g~en senekı mezunlardan \ m~ ır. 
1 AVLIK • • tinab etmeleri "arzusunu,, ileri sUr • Behcet, mezunların hlsslya.bna tercü- be§ defa giden bir kim~nJn hiç KON1'~ERANS: .blninönil Halke- Yaı>tlaooğı güu ayrıca 

J 
1

'° aoo • 1 • man olmuştur. sormadan Hakkı Tank .Ua'un oda· vinden: lS Birincikanun pcr§embe lecektfr. 
17 ldnciklaua. 1940 Ça ... ıamba jmUatUr. Bu mıntaka Amerıka kıta- tlil bUfed ı-~- 'k gUnU saat "17,30,, da Evimizin Ca-

da tl K d b h d d Dave er e u.cu. ve ı ram e- sıw bulabUeceğinJ. 
3S8H. Zilhicce 7 lSS a. ll.K&nu.a4 ısın n ana anın cenu u u • dilmiştir ğaloğlundaki merkez salonunda 
-------11--------1 larına kadar uzamaktadır. · Fahri Celilin kekemeleri iyi fit- muharrir Nusret Sefa Coşkun ta-
•on: 17 A~ 1 1 Kuım 1 71 Filhakika bu mıntakanın tahdidi ilk mektebdekl çocukları t:lğfnl. rafından "Edebiyatta eskiler ve 
EHıal s.at v ... tt Saat keyfiyeti hususunda Amerikalıların himaye yeniler meselesi,, mevzulu bir kon-

ıun .. ı oııe lklaıtı _11011.. ot_•• lkla.ıı bu karan bir arzudan b~ka bir eey Yarın, ilkmekteblerdeki fakir ta.ıe- Nurullah Ataç'm ~nkidJerinin ferans verilecektir. Bu toplantı her 
2l7i değildir. Zira, bu bir talebdir. Çiln· benin himayesi için, Cümhuriyet Halk şöhrete sebebiyet verdiğini. kese açıktır. 
_El~~ 7 23 12 

24 ~4 5 kU böyle bir bahrl emniyet mıntaka. Partisinde, Halk Partisi himayesinde Naci Sadullahın Necib Faw.ıldaa 
Aıc.a, v.- ı ..... k 4.kfa. v ... , ı..- sının telakkisi, alakadar diğer hilkQ- "Yoksul Çocukları Kurtarma Cemiye- dayak yediğini. • • • 
12 oo ı 37jm2 l70616 42 5 38 metlerin de muvafakatını çekmeden ti,, nin faaliyet sahası ve fiili yardım YEŞlLAY GENÇLİK ŞUBE-

h • Sabık İstanbul nll81 Muhiddfa ._ ___ ...., ______ ..!.._.: hiçbir ususı kıymeti hals değildiaı. meselesi görüşülecektir. SİNDEN : Kurban bayrn.mının u. • 

H a ,,J 
IGZILAY KONGRESİ - J{~ 

ay. Fatih kazasma bağlı Uıık4'~ 
m ftahiyc şubeainhı 940 1«>11!f f 

20/ 1/ 940 tarihine miUtadif t.'IL'""ıl· 
telli gilnll ak§«mı saat fO de O· f 
P. Unkapanı semt ocağında ~ -

~ ff~· lacagmdan oemiyct mcıısubla ., 

o gihı ve 8aatte ocağa teşrif16rİ (f 
ca olıımu·~ 

t 
1 



'l'ENISAB&R 

819"1.jfi!}!-=';I~~ 1C:~~E:s:.:~:..~:~J Zelzele felaketine 
- • ı •• -·- il :lı ._..-:/' Artık milli ikbsadımızı d • J • 

~ emberlay; --.. h. koruyabileceğiz yar ım genış ıyor v 1 n m u 1 m H üldllııM Milli İkbsadı llona-

b a ma ka.nunu IA.ylh8Sllll Meo- [Baş taro/t 1 inci ~yfada] ketzedelerine yardım ed.Jlmek üzere 

1 r n Ut k •• ı d • lise t..nrdi etti. tulan ve nıahnıkatı hazırlanan evlere !sviçre salibiahnıeri emrine 10 bin u soy e 1 ..:1 ••• At~~ve6, z~~:et• ıı:~~u.m· 'enıl\I~-Mdeti_: yerl~tirilmişi:ir. Bu fel!ketzed.ele~ill lsviçı""e frangı vermiş olduğunu Ha -
mı...... .,._ ~ ..,..._ - eşyaları da temin edJ1~tir. Bütün riciye Vek!letine blldkmi§tir. 

[.Bo._, t..:wa1-. ~ 1• • f ,ı,.l - ~ - ayrılmı~ dörder &.za.dan mürekkeb felAketzedelerln birer aylık iaşe ilı - İngiltere De 29 Bin Ceket, 800 Ton 
tayln ve te"""' dı • ~ ı..ır,oı say m.«.t Bu donıır.altılar tehlikeli bir işe g·ön muvakkat bir enclimen tarafından tiyaçları elJerine veri.lmiştir. l'lyet>ek Veriyor 

•.luer e "iltim ~·•u A ) R be aldı nUn nıevzuu b b ~ ruı,, u.,w - derilrn.iş olduklanndan bunlara kay - tetkik edilecek olan "l\lllli İktisadı tstanbulun yardımı bugüne kadar Ankara., 16 (A. · -- a r -
rnlırtır. Böyle b~ 20 

dlltu ihsas edil - bolmuş na.zarife bakılmak 18.ı:ımdır. Koruma,, kamına layihası heyeti 865.046 lirayı bulmuştur. Bundan ğımıza göre, İngiltere biiyük elc:ilıgi, 
nııetır. r tıey a.slA vaki olma- Hatırlarda olduğu üzere, harbin ilA wnumlye tarafından kabul olnnnn- başka Şi§li Halkevi 4-0 bin parça eşya İngiltere hükftnıetinin . felaketzedeler 

Her bıı.şveıtu nından bir kaç gün sonra Onley de- ca da şimdiye kadar kanuni mevzu- topla.uıış ve bayanlardan mUrekkeb için 29 bin ceket, 12 hın ~antalon ve 
du 1euına verdi 2l\nı~ zaman arka • niznltlBI da bir infilak neticesinde bat atımı:mı klfayetsl.zllğinden dolayı atölyesinde yorgan ve yasdık ha.zır · bir miktar seyyar fınn ıle 800 ton 
tlyacı bf.nseder ~ Va.Ufeleri tadil ih- mış ve 4 sUbayla 49 asker ölmüştü. y:ıkala.rmı adaletin ~lik pen~-esin- lamıştır. yiyecek vermek arzus~d~ ~~unı!u -
hassa harb z · ununla beraber, bil Ondan daha küc;ük ve 640 tonluk den koruyabilen BA;ıkgöz madrabaz~ Orduda tki 7A"lzele Daha Oldu ğundan Hariciye Vek8. etını a r -
kineainin fUıa:~lllllnda hU.kfunot ma- olan Starfish deniznltısı 1933 de de- ların, insa.fsu. muhtekirlerin kökle- Ordu, 16 (A.A.) - Evvelki gece dar eylemiştir. 
Olduğu kadar Verim.le ve mUmkUn nize indirilmişti. Mürettebab 40 kisi rin~ klbrU suyu döldibnliş olacak. biri saat ikide hafif, diğeri de dün Kalklita. Yardım Cemiyetinin 
lfizırndır ve eğe'"': btlllolarak ~lemesl idi. . Biubir daJavel'e; akla hayale gel- sabah be~te şiddetli olmak fü:ere ik.1 Teberrüü 
~?r. değiıJtkUkte aşve~U kabıned~i Undine'fn mtirettebRtJ. 60 kişi idi mc:ı. sinsi ına.nevra.larla. ko~imen- zelzele olmuştur. Ankara, 16 {A. A.) - Kalkütede 
g"ı•ıkıı~ ""'Med kendlsıne bu A~ı • ,,,.. ı"nşası 1~38 de bltmı· ... tl d D 17-Izele Oldu dı · et' kıı.tibi AzizUlhug ta 
1 ':i öl ~· en bUtUn """6 

" tt ·1 • to değiştirmeyi, mal saklamayı, Karahlsar a a ~ yar m cemıy ı u -

eneıı izah . sebebteri a- Seahorse ise o da 640 tonilatoluk huJ!l.•,.,. varlık 1·,~iude yokJuk yarat- Şarkt Kara.hisar, 16 (A.A.) - Biri rafından Cilmhurreisimize gönderi -
bi d mecburıyetind ı dı a..... "' 9 40 da dl k t · f lak t r ıı.hu. lta.bı 1 e 0 say • tu ve 193.3 de denize indirilmişti. Mü ma.k icln lbll~ane zincirlemeleri ttl- pazar günü akşamı saat . , - len bir telgrafta. hare e ıarz e e • 
hl.alik (Jlıurı.azdı~ey tadil imkfmına rcttebatı 40 kişi idi. yad edinmiş bir zUmrenln artık ğeri de dün sabah sa.at 3 de olmak zedelerine ilk yardım ~larak 1000 İn-

Bune. binaen . İngilteronlıı Gemi Ka.yıbı masum mtlst.ehlike kan kusturma- üzere iki yer sarsınbsı olmuştur. giliz lira,gı gönderilmiş olduğu bil • 
t.e.hat Vertnek ı:eclıede mufassal i- Londra, 16 (A. A.) - Amirallik sına mani olacak ve böyle JdrU, bu· Bunlardan ilki biraz devamlı oldu - . dirilmiştir. 

Belki de a H aVVurunds değilim. dairesi, 13 iklncik~nunda hitam bulan la.nık işlere cüret edebilecek tıynet- ~dan büyük zelzeleden ınllteessir 1 Yine ReisicUmhur 1nönüye Pach -
liiksek va.sırt ore Belishanın çok hafta içinde hacimlerinin yekUn.u sizlerden sıkı blr hesal> soracak olan bazı ebniyeler çatlamıştır. theen Abdülkadir imzasile Madras 
uıUşkUl~tlar ~r~~an t.evellUd eden 34.077 tona baliğ olan 12 İngiliz ge- kanuni müeyyedelere memleketin Çankında Zelzele Oldu deri tüccarları namına gelen bir tel-

=~~ bu degi3lklik e!: ~: ve _be~ misi ile hacimlerinin yekunu 7.792 şiddetfo lhtiya.c& va.rdı. Çank.ın, 16 (A.A.) _ Çankırırun gra.fta Madras derld~cca~~an~~ ha-
1~tir. en ıca tondan ibart>t bulunan 1 bitaraf ge- Bakarstruz ctiretkirm biri ulu _ ŞabaııözU nahiyesinde bugUn saat reketiarz feJft.keti o ayısı e ıye -

B. Chıunberlain B minin dil.şma11 tarafından batırılıruş orta llıt1k&r yapmakta, halkı soy- 9 30 da oldukça şiddetli bir zelzele teri arzolunmakta ve fel!ketzedelere 
nın nutkunda k ' · Hore Belisba - olduğunu bildirmektedir. · yardım İ"ln çalışmakta olduğu bil -
v ta ullandığı ıt mal<tadır. Zabıta.ya. kO§ar, adliye. olmuştur. "' ı: . tiınle Ya.detUkte eanı tak.eli~ Alman ra~yosu, harbin başlangı - ye başvurur, beledi)•eden aman di- Muğla MalıkfimJa.nnın Yardımı dirilmektedir. 
1 8.tbiye Nll.rJr n sonra, eskı cındanberi !ngilterenin 26 gaz vapu- lerslııb. Llldn ne çare ki eldeki ka- Muğla, 16 (A.A.) - Cezaevi mah- Alman Krzıllıa.çmdan Gelen İlAçla.r 
Uıadilll olrnak ınfı.n Yakında zafere ru l{aybetmiş oh.hıfrunu ilan etmişti'r. d. tez ~w d doku Al kızılh0çı tarafından zelzel• 

ııııat ~ nuni m\ieyyedeler bu katı yürekli, kumları ken ı g1ı arın a - ma.n ... " 
lllldin! iz·ı..ar e 1 . 

111
.
1 kazanacağı Bizim ga.ı vaımru itibarile za.yı·atı- ı d 120 tr d felAı- "-ed ı rine gönderilen il!" .. m .. B Jı Ye hasis dü.ı;üoceli hodgA.nıa hak ettiği dukları .kumaş ar an me e o • ı wı.ewo e e --s J"" 

d lUJVekıı rnUto. k~beı!ilır. . . mız bu miktarın yarısına bile bati~ ı..-- il 60 Un f ·ı~ 100 u·· mü lü 'k. i tayyare havanın muhalefe-,.a -r..:_ - ~ dersi \'ernlet".~ müsald de·t.ı1dlr ve kuma ~ e Y anı a., ı ınc an b~h8"-'e Al. l n .l' w.laudiya - deP.ildir ~ ' " F.U t b l k d l 
dak nı. rÇJ\ bu 0 

• 0 sizi miistehzi nazarları altlnda e- tecaviz çorab vesaireyi felaketzede- tinden dolayı atan u a a ar ge e -
, i lakdtr ve ha , nıe~leket hakkın Bu ayın 10 uııda kendilerine harb zileı-ek elini kolunu sallaya salla.ya lere gönderilmek ilzere Muğla m.illl I memiş ve Sofyada y<:re inmeğe mec-
~ İngiliı hUkünı;t~?lıgı~u bildirmiş gemileri reiakat eden mUttefik ve bi· omuz başınızda dolaşır, hatta fına- yardım komitesine teslim etmişler - bur olmuştu. Bunun üzerine tayya -

ın ~ ıyasAtın ·ı .....,, "-nı ve nmlıitini bulursa memleket- dir. r e un n 

........,. : . 
Parti grupu 
Dün toplandı 

--~--·--

Hariciye Vekilinin 
beyanafinı tasvib etti 

Anke.m, 16 (A.A.) - C. H. 
Partisi l'ıir.-cl!'4 grupu bugiin 
16/ l 940 saat L') de Rds -rnkili 
Hilmi Uran'm rirıı"i<'tinde t-Op-
landı. 

C<ıJS(>nin n~·ılma.-;mı miiteakib 
kiirsüye gelen Hariciye Vekm 
Şiiluii Sarncoğhı, bizi ıızab'"fan, 

~·akmdn.n u.lü.kadar eden ı;;on 
clunyn. hfı.dlS<ılerini \"e hu mf\yan
da Hari<•lye Umumi Klitibi Nu· 
nıt\11 Mencmıencioğlu riyasetinde 
Londra \'6 l'arisc ghUp bu defa 
nvdet etmiş olnn ht'y~tin hiikfı
met:imlıe izafeten İngiltere ve 
Fra.nsa lı\ikiimetlrrile akdetmi~ 
olduAıı mukaveleler muh.teviy~, 
tını izah etmt, Vt'I Hariciye Ve
kllinJn izahatı Grup Umwni lle
yeti.nce tasvib olunmuştur. 

Bundan sonra günün nızna -
mesine dahil bulunan Beykoz 
fabrikası nıamulitı ile hıı g\l.n. 
fşJemenıekte olan Yah·aç deri 
fa.brlluı.sı vulyettnln tetkikine 
dalr olan takrir tbenne t.eşek
klll etnıl" bulunan l,nrtt Komis
yonunun raporu okundu. 

Söz alan mUteaddld hatibler
le İktısad ve Milli Mtidafa.a Ve
klllerlnln beyanatın1 dlnllyeo 
Grup Umunıf Heyeti komisyon 
mporonu tns\iben lıiikilmet.e 

te\"dllnl kararlf\<;hrdı ve ruzna
mede ba~ka matlde olmadığın -
dan riyasetc:ıe ct>lseye ni\ıa.yet .kkınd",·ı· s· ~ _n~n ~"'inlandiya~ n tara.f gemilerin vekunu 6.363 idi. Diic: J ed bul a 10 sandı'k dolusu tıbbt 

1
Yetini11 11 k' • ın ını letler oo - manın harekatı .yüzünden bunlardan 1.1 ·r 1 1s 

tarı·· anunuevveı ta ·ı r k se,·erlik ve diğerendişlik blle tu- lsviçn>nin Ya.rdılllJ ·~ı:ıya ve iki koli şiınendı ere tan - =============== Uıı:erine rnU rı 1 ı a- ancak 12 si mahvolmuştur. tar. Ankara, 16 lA.A.) _ tsviçre elçı 1 jtıla g .. etiriln.1ie ve Kızılay tarafındaJl_ ~enııekete rnUmel~sllnes 01lduğunu ve bu Almanlara Nm:~muı Holamla Ve ed 1 i ti 

verildi. 

.,atdı • o an her tti ,.. tste sayın Refik Saydam hü.ku- liği hilkümelinin harekeliarz felli - tesellum 1 m ş r. 
tir lllın Yapılacağını or 1 rıu Belç!Jradaki Teltlşm kyll:ıü me.ı.s-ln s·u· •·ük Mlllet )leelİ.8İ.De tev-g ave ey emi~-ı Berlin, 16 (A.A.) - D. N. B. nin wu ·' 

~ila.t§!Veku bu yardım hakkı ,:ı_ geçen gUnkU tebliğinde de mUşabe- Kdia:!:~ .. ~~!:!Ü~=~~ ~:ru.11a: Prens Polün 1 Ruslar 8Ç!k şehirlere 
be Veılnek doğru 1 n\.UI. taf- de edilmiş olduğu üzere Holanda.da °' , .r 

1 ~:;~un lllUhinı o~n~:ır~lk~z;:~- v~ ~lçikaa... alman askeri tedbirle - r;:·:::::~ J::ı.~e::e=~~.~~~: Zaoreb seyahati Bomba atıyaf ~r 

Optralör Orhen 
beraat etti 

Cağaloğlu Sıhhat Yurdu sahibı 
ve baş hekfmi 48 ye~mda. Manisalı 
cmeretöı· Orhan Ünal iki ay kadar ev· 
vel bir sabah Fatihten Edfrnekapıyıı 

B ıeiamıştır. . • rın -ansızlar tarafından verilen ha- bil d i '·ti ( B·,,·~t·.•r:ırı 1 iılcide) [Bas. tarııfı l wcı sayfadal 
zh. a!}vckiJ ti<' İııFfüo d . beı.-lerio bir neticesi olduğunu farzet· e mey an VP.rm yece"' r. - • 
· .,aına t " ~ "' enızaltı.ıının ktc · Ilükfımeti bu isabetli görüşün _ ~am, Zagreb operasında bir gala. · rafından kar lizerinde . bırakılınıj 

doğru hususi otomobilile giderken bir 
denbirc yol U.Sttine eıkan Sultan Se· 
liınde sakin 45 yaşını.la Sıdıka adında 
bir kadına çarpmış, kadın ka!<lmldığ.ı 
hn.~tahanede ölmüştü. Operntör Or-

"'"b· ernus edet'"k b . . me Almanya haklıdır. Bilhassa 1 k .b 
1
.
1 

k b t kım s 
- ıt v ,.. U gemıie p d ı d d ) v andan müsaınerc::ıi verilmiş ve Prens Pol ile olan izleri ta ·ı C( ı ere ıı· a ov 
fel .. e nıt.ırettebatının tebrk r n~ aristeki Holauda elçisinin Daladier· t•~bon·'ı·,·eetm<.a~ıa~_:::ka'~atano aın. ıı ".·" : ... n t4'k Prenses Olga biiyiik tezahUrlerle yet müfrezelerini tamami!e imha et -taı~r:l~nı ifada gösterdik! 1 

1 
e 1 vazı ye yaptığı ziyaretin bu i:-ıde hissesi ~ ...... , '""'·n 

.. "'( ır ve 1 •er cesareti vardır bir Türkün ınevcnd olabileceğine halk tarafından şiddetle alkışlanmış- miş olduklarını yazmaktadır. 0leıııe ınyranlıkla YA<letmi . ·. . • Ruslar Dün Finlandiya tlzerlne 
dirtn· tin aikleıiue sempat' .. ş. ve . Aynı tcblıgde D. N. B. yine kayde- ihtlın!l1 ,·ermiyoruz. tır. ha.n ün!tlın muhnk<?mcei dUıt A.'11iye 

UJtlr. ısını bıl - diyor ki bu Fransız manevraı:;ı harbin A. CEMALEDDIN SARACOGLU Yugoı:>lav gazeteleri, kral naibi 600 Bomba Altılar Dördi\ncü Ceza nınhkcmosinde biti -
e ~av:ekiJ sözlcı i. " , cereyanında dah;,, kesif bir faaliyet Prens Pol'e Zagrebde ~alk tarafı~dan Hclsinki, 16 (A. A.) - Resmen ri'.,·iş, mahkeme. h!disede dikkatRiz-
Yletniştır: :ıe ..,.u ı:>ureUe devam açmak arzusundan ileri gelmektedir yapılan muazzam ve ıç<lcn tezahür • ı bildirildiğine göre, dün 60 Sovyet tik, ttdblrsir.ltk, nizamlara riayetsiz • 

la~lı harbin<le ,AJm d ·. Paris, Alman hatlarına karşı laarruz:INutkun zelzele ve , ıere geniş sahifeler tahsis e:ue~~~i; ttı.yyaresi l"inlandiyaıım 8 şehrini lik ve ehliyetsizlik gibi bir suç unsuru 
lice~ın fan.Jiyeu n1uvaft:~ ~~ı"aıtı. dn bulunmak imkansızlığı karşısında "' ldir. Gazeteler, naibin ve bombardıman etmiş \ "O 600 bomb:ı ai.!l..medlğinden operatör Orlıanın t>e-
beyn:n1tn:Yince, dlişrnan i:~. e ~e .- ~lmanyayı ba~ka memleketler ve ve A kdcnize Hffvat siyaJöi şeflerin~n nutukları~ atmıştır. Vilpuride 3 kişi 1 ölmüş ~e :~a tine, da\'0.{'l tarafın n!d olduğu Ht~ 
natı 1 ıı:ııteı kanunlara 1 w t~rh\ bılhassa Belçika ve Holanda tarafın- dercetmekte ve bu zıyaretln Sırp 50 kişi yarnlanınıştır. Abo da da bır, kuk mabkcu:<.'s!ode hal; i<ldias! bnlocı 

s 
1 

may h -agmen mık • d t brik tm w • d k } Hırvat kardeş iş birliğini larsitı et- k · ·ı lanmı'"tır 'i<a ı'llak \re tenı.vizi ku bil olmak tir.ere &'ün b n tırbine batıl t an a c ege çalışmaktadır. aı ısım arı ço sıvı yara '" . ... " 
faat u husllsta izahat ~ a.rnış ır. Bu Garb devletlerinin bugünkü şeklin- tiğini kaydeyle:.:.tedır. t~vC\'in Protestosu l< •• ::ır vermiştir. 
Söyı;~~~gu..'l olmamakla~:~~ ~en- de h~rbden ~ir muvaffakiyet temin IBu.~ tarnfı 1 inci sayf<tda] Bay Alı· Kılıç aleyhine Stokholm, 16 (A. A.) - Hariciye - • -
kar§ı k ll~eflııı, bu tehrk şunu ! ~emıyeceğinı ve binaenaleyh teves- Başvekil, muahede haklnoda şu nezaretinin bildirdiğine ı;öre, Mos - Arab Muradın 
fak 0~Ynlak Yolunde.yı 

1 

eye de ı sü etmesi lazımgeldiğine kanaat et - .na.IO:ma.tl vernılştir: I0,000 ıı·ralık kovadaki tsveç elçiliği, Ka.llaks ada - muhakemael 
hile h""' ğırnızı Uınid etti:z: ve kmuvaf- miş olmalan bir müddettir mühim rol 1 · ·· sının dl'- Sovyet t?yyarE"!eri tara - B'ır mu·· ddet ev\·eı, Topkapı dışarı· "'t §ey rece veç _ akt d . Bu mwı.hede hüküm erme gore, d :.lll 

Son h k_ Yolunda gitmektoo· aynam a ır. Bir çok haberler bu lngillz ve Fransız hükiımetJeri e· d açıl I fmdan bombardıman cdi!.n~i key - sında bir bahçede çalışan Hasan is· 
i"inde ba'"Ula.r """'-fında b .. dır. c_iheti teyı"d etmektedir. Bu cUmleden ır ava t t 1 ek i,,·n emı·r b' Ok d d "' " ırak ""-4. ızı eh t Türldyeye, Fransa ,.e İngtıt.ereden flyetiııi pro es o e-~· em ~1 · minde ır genç mey anın f\ .:-ıu -
lnanıar · an Vakalar olın t fe olarak bir Amerikan ajansı 1sveçe barb ıevazuru mübayaa.-,ı için 2.5 ı Ba\i tam/ı ı inci . ..ay/ada) ,almı~tır. suzderede baeı ezilerek ölmüş •.>!arak 
~~Yan b~~~~ı Ve hin1ay~ ~~1~~ ~~~ . garanti vermek istediğini yazmıştır. milyon İngiliz Urası ikraz etmek - Bu davada, davacı Hüsnüyü avu-ı bulunmuş, ayağındaki yemeniden hU· 

l~lerdJr. gemilerine te<>avUz et- Bu_ndaıı b!lı-Jk:ı.. Almanyanm Rusya tedirler. kat Sua.d Tahsin, Ali Kılıcı da, .avu- Rumen başvekili se.. viyeti teabit edilmiş ve yine Topkapı 
. . Chn ~ . ve Fınlandiyada guya sulh teşebbü •· Bundan lr..ı.~ka İnglltore ve Frao kat Celal Said ve Baki Tan temsıl et- f. . . . k I"'. 1 ti. dışarısında bil' bahçede çalıpn Arfl.b bılitıni~tica· l"laın söılerini şu s ti sünde bulunduğunun mükerrer defa- ki mektedirler. . . 1rlmtzl a ... u .. 8 1 , Murad suçlu ola.ra.k yakaia.nmıştı. 
liaı ... n ır. ure e lar tekzib edllmL~ olmasına rag".ınen •a.. Tür y·eye: t~-· Alı" Kılıcın vekilleri bu ıddı:ınm va- Bilkreş 16 (A.A.) - Turkiye bü - A b M dı 

1 
k . d"" 

il " .ıarb h "AJttn olarak 15 milyon ......gillz .. . . 1 ' • .. • ra ura n mu ıa emesmu tın 
i!t va .. dır ..., .arckatında bı"r .. k. Fre.nsız gazeteleri Alma.nyanın bu işe, rid olmadıg~ını çünkü muvekkıllen - , ylik elçisi B. Tannover, başvckıl B. b" . i w 

1 
k . d d 

ki1· • · ~·akat b su u- R 1 lirası, • _ . .h . . , . ırınc agu ceza ma ı emcı-.mı e e . 
h 1\8. ?.al! 1 • . u sUktınet h da- us - Fin andlya thtililınm hallinden nin bu şirketten rekildiğinı, tan ıtı- 1 Tataresku ve ekonomı Mzırı ı arafın- . . . . . 
at 

0 .-ıbııı er bıgillz lt>lıiııdch.; klering hesab - . ·. l' 1. t . vam edilmış, Nuı:ııb ve Hıza ısınınde ta bir k . · ı· ve bir kaç haft d sonra Rusya ile birlikte Şarki Avru- · berile de kendılcnne ma ı mesu ıye dan kabul edilerek kendıleri ile gö - .k. b h Ud f 
1 

· , ı· 
1 

k 
ıse" · a~ saa•t a a d h k t k . . tarı bakiyeshıin tasfiyesi için de . ~· . .. !emişlerdir ı ı a çıvan m a aa şa ııuı o am ~.rbtıni değiştireclke düt1ya tarihinin ~~- a_ are et e nıe ıçın tevessül et- iki milyon İngiliz llra.sı, teveccüh etmıyecegı~ı ~y , k'İ •rüşmelerde bu1unmuştur. Sanıldığı - dinlenilmişkr, butılar, r.ıuraclın, hli· 
b ~ Uiı-. Ar ..1... ·e - hil.di~Ier z h tigını yazıyorlar. Mahkeme kollektıf şırketten t;e ı .. . 

1 
d ti 

.. arışı buı a\ügırnız haklı ve dev u ~ Bütün bu <°LHtmetlcr, şurada burada Ve Fransa lehindeki kleriog he- menin tesciİ ve i!Ane. ı~ıUtevakkıf ol- na gör~ bu gorilşme er e,I ~e~ mu- dise .. gece.s~nde ~ah;:cden aynlma~ığı-
lltniı:ı ajiyo~akda gecikrn;yc:ceğ=ü garb devl~tlcrinin bulanık suda av . sablım bakiyesinin tasfiye.si için duğuna göre, çekildiğine dair kayıd j a.hedesı ve Anadol~ ~o~~ ~sı el ket-

1 
nı soyle~ı~ler_dır: Muhakeme, mud -

b. bf~for ta;:;· lanmak istiyen bütUn hareketlerini bir milyon İngiliz lirası Uil'&.Zda bu- ve vesaik ibrazına karar vererek mu-I zedelerine yardım ışı a ıs mevzuu [ deiumu~~ının ıdcliasını yapması i('.in 
r,': devreye .tan, harbin daha h"d azami teyakkuzla takib etmesi için lunmağa nmva.fakat etmektedirler. bakemeyi başka güne bırakmıştır. olmuştur. başka. guue bııakılmışlır. 
k<..geı· l:öyle glırrnesı de ınUınkUndU.a kiıfidir. 25 milyon lnglliz liralık istikraz 
ı~ı o ursa bi r. 

ı.. arı ınUttı-r·k z hazınz (Al _ İngiltere Norveçe Garanti Vermiyor yüzde 4 ve diğer istikrazlar .) iiz«le 
ıı.<1z.1n - ı le..ı-·_, 

. rnaya a •uı1141e birlikte Londra, 16 (A.A.) - Hariciye Ne- 8 faizli olacaktır. 
tnın ir·· .. ın-Jetu.:;i · • d ·· ı 
k· ,. -:.ın lıızıırnı 0 nı.ız zaferi te _ zarcti. Norvc~in tamamlığım garanti Bu borçlar yirmi seni' e oc ene-

ka. lığı esirge- .u 011\tı hiç bir feda _ için İngiltere ile Norveç arasında mil cektir. 
l!J] ) uııyec ~. 

ar · eg"ız. (SUrekli a.r- zakereler cereyan ettiği haberlerini Faizfor vo serma)·eden itfa edl-
h londra, 16 (.A.. tekzib etmektedir. )ecele kısımlar 1'Urk ınah \'e hil • 

ava bo \,._ _ . .A...) - Lo tü ü ··h tolaruu nıuo..rdıınanı ndranın hassa. TUrk tii 'n mu ayaası su-

firrn eyaletlere n:~ korkusue bU- Iran hu·· ku°" metı·nı·n retlle Türk H~ı olarak ödenecek-
di ası tekrar l.ona et.mış olan 600 t.ir. 

r. raya dönrnu l t ı .. kA ti i 
şer- tekzı·bı• ngillz ve Fransız ıu wne er 

Alnıau harbin devamı mUddetince Tiirkt -lleru Tebliği 
liıı<ı, e~' 16 _<A.A.) -· Garı, ce Berut, 16 (A. A.) _ Tahrandan yeden 2 nül~·on İngiliz füahk kuru 
l'lıattıı§tı tlllın.iyetU hi~bir hndj hhe. bildirildiğine göre, tran hükumeti, şi- yem.iş satın aJnıa~·ı taahhüd etmiş
S~ r. İııgiUz taht Jb s. al - ınaı hududunda İran askerleri tahşid indir. Akitler 19-13 ~,ima kadar 
t .,_, 18h Ue n .... dl e ahirlerinden lıa.r. •· biünediiFi taltdirdc Hl-13 mar-a.<nb vn ne Alman k .. c edildiği hakkındaki şayiala.rı yalanla.- u ,.., 
,_ edllnı.~"ler · . or.leztnde tınJa bu hlikmii denonse edeblle-"'UJ°tlll taııu ~ dır. MUrettebatın b. nıaktadır. 

t 8 edllıniBtir. ır -·•.._ celderdir. 

fi İJJglUz ne tz Kral Karol Başvekil Muahede, İngiliz \'e Fransız hii-l.ou l>ö ıı: altu-ıı "üslerine li:fım<!ttcrinin, Anknrada 1939 teE;-
& ~ 16 nenıe«tıer ile görüstü rinicvnllnde ilç df'\'let arasında. 
.... ~ ~ .. --~ A. A.. ) - İngilte........ • 
'"" ~ ''(---.u--tfnl • .., Bükreş, 16 (A . .A..) - Krnl Karol I karşıhklı yardım ı•aktmm imza -
tiİıt h->rae, Ün · n bir tebliğine gö- Başvekil Tatarcsku ile Haricıye Na- ~mdanbt'ri Türkiye hükuınetile her 
1~ d~ııltılaıı ~e ve Starfish İn- zırı Gaforıkoyu ve Bükreşde bulunan sa.hada t~sis rtnıis oldukları sıkı 

' . !erine dÖ.tuzıemiş. Run1anyımın Patis elçisi Drunasavo- tesrHt4 mesahıtn a~ikar bir delill-
ciyi k :: bul e:lmi;,ti• d.L. • 

Hollanda ve spor 
olanda.da bazan biiyük buz mUsaba.k:~an ya-

H ılır. O gün bütün şehirlerde nıusabı~lar 
P · ı daki seynse· hazırlaiıır ve kanallarla nehır er arasın . 

' .. t Hile planlar ihzar • feı e ve yapılacak koşulara mu ea 

edilir. d ksik de ··. a e · Ayni za.mantla aRkcri musabakala.r 
ğildir. lşte bu askeri ~u.,.,~ba.ka.lıı.r . d~va.m e~e~: 
ve halta bir tanesine bır mıralay da ıştırak etm.tş 

ıunmaktadır. . .. eski nazır 
La Hayc'<le Preru;cs Jnbana, her ~ . 

ı Geçen gün kralıçe Kan ile JlalinaJ· vapmakta< ır. . 
~ • çrrere.k kay -Wilhelmine de, pntenlerini ayegına. ge . H, landa-

mağa gitmiştir. Ve bu vaziyctt~ de bUt~ 0 

1 War ln-~1;,,.,,Prile birlikte patiıııı.j yapınaga çmu§ a.r· 

ıdır. 

Amerikada büyük bir suikast 

G ~nlerde. K~~or~do su ~rajını ),lunill< i!;in 
hazırlanan buyük blr suıkasd teşkilatını za-

bıta meydana oıka.nnı§tı.r. Diıııyamn en büyük ba -

ra.jı olan ba eserin vücude ı;etlrllı.nesl için yeill mil

yon ton çlment.o nrledilmlşti. llü milyon beygirifü 

blr kudret t.evlid eden barajın, böyle bir lıareket!o 
yıkılması Los Angelos'dakl bUyilk tayyare fabrika

larını lolet~n ve Cenubi KaUfonılyanın diğer r1Chirle

rinl aydınlatan eleb.i;rlk cereyanını kesh:erC<'ekti. 

Vaziyetin lıu ~klldeki ehemmiyeti, suikasdin ya

banm bir devlet hesabına ~ahşan bir foşldlat tara • 

fanda.u Jıa.zırlawııfi olduğunu göstermeht.edlr. 



• .... :, YZNtBABAB 

Güzel san'atlar akademisin iiiinyada petrol davası: 2 ~ 
Resim ve Gravür sergisi Şist sanayii bir çok vatandaşa . iş 

temin edecek; milli müdafaayı 
takviye edecek bir iştir 

17 /1/lSKO ÇARŞAllBA 
12.30 Program " memleket aaat 

ayan. 
12~ Ajana Ye meteoroloji haber

leri. 
12.50 TUrk mtlzili: "Pt,, 
13.30/H.OO Jımzlk: KUçtlk orkelt-

Teşhir edilen eserler u 
mi takdir ve alaka topl 

tra. . Dün Gtlzel Saıı'atler ~isinde 
18.00 ProgrMn Ye memleket -.at t.alebenin üç wıelik D*atmni g&I • . 

ayan. terir, gravür ve resim lel'gisi açJlmı .. ' 
1 18.06 Tllrk mtızlli. tır. Açma men.eiminde memleketin " 
Seyhun Cevdet Çatla, lzr.eddtn Ok- taınnmıı phaiyetleri, . 'Oniveraiu t 
te. ' profesörleri ean'at &lemine mensub , 

. V-'"' Kemal N' azi maruf r.evat ve gazeteciler bulun 
. ÇalanlGr. ~•, ıy muetur. 
' Okuyanlar: Mefharet Sağnak, MWI Sergi ayın sonuna kadar açık b-
tafa Çağlar. Jacak ve ziyaretçiler eserleri her gUn 

18.M Serbest aat. 9 dan 16 ya kadar görebileceklerdir. 
19.10 Memleket saat ayarı, Ajans Sergiyi bir nutukla açan akademi di-

ve meteoroloji haberleri. 1 rektörü Bürhan Toprak verdiği nu-
19.30 Ttlrk müziği: Fasıl heyeti. tukta ezcUmle şöyle aöylemişt.lr: 
20.16 KonllflD& "Dil politika hl - Muhterem misafirlerimiz; 

ı dlaeleri,,. 1936 da Akademide yapılan umu -
20.30 Temsil: Kılavuzlar "Mono - mi ıslahat arasında resim tubemize 

ıoe.,, yeni bir hamle vermek için bir mü-
Yuan ve aöyliyen: Vahi Oz. tehassıs getirmeği dtişünmUş ve pro-
21.00 Serbest saat. fesör L. Levy'yi davet ederek yanına 
21.10 Konuema "Haftalık posta \da muavin sıfatile plastik sanatlaı 

kutusu mızın istikbalini temsil eden gençlcr-
21.3~·~. Ri aseticümhur ban- den bazılarını vermiştik. ( Bundan sonra Bürhan Top 

dosu '"Şef: lhean innçer . ., ~bdiın~in "Y~yan ve ~odern,, min metodu üzerinde nıaıunıa' 
22.15 Memleket saat ayarı, ajans denileı• mUteveccıh olmasını ıstcyor · miş ve sözlerini şöyle bitirınf 

haberleri, Ziraat, Esham - Tahvilat, duk. 1 Resim mektebimizin düny 
Kambiyo _ Nukut Borsası "Fiyat.,, Modern sanata daha uzun zaman 

1 

ük 
1 

kt bl . . 
22.35 Mttzik: Ravet - Yaylı sazlar kapılarımızı kapıyamazdık. Zira devit m _ emm~. me e crı se:ı~ 

kuart.eti "Pl.,, lerinde akademik sanati ten.sil eden- dugunu gosteren bu scrgı ıle 
23.00 Mtızik: Cazband "Pi.,, ler tarafından istihfaf manasında kcıı il gençliğimize rehberlik ed 

Mtlldm Wr petrol Uu.t merbll olu Kl9teace petrol fawlrJan 23.30 Yannkl program ve kapanıe. dilerim~ ihtilalci diye ad takılan Ma- 1 kinmeden iftihar edebilirlet• 

M emleketimlııde llmba Yalı 1181'-J ğinl bir tarafa bırakarak itin teknik raf ve külfetleri i8tilam edecütir. it 79fŞU? 
1 
·--.. ~~!:.~ net ve arkadaşlarının eserleri bugiin ' ":~k~ebimiz. hakkın~a ~erdi 

fiyatı nJabeten sabit "40 - no ve ekonomik olhettne gelelim. gayet inoedJr, ameliyat 200 atmoe • - Louvre mllzeslnde tngers ile Delac - ·hüküm benım şahsı miltal 
bin ton,, olduğu halde benzin ldhall- ı İngilterede Kolonel Bristow tara- ferllk tazyik altmd& 'Y8 )'Ubek dhu· roixnin eserleri yanındadır. Binaen - ı ğildir. Fikirlerini aldığım . 

, bmız 15 senede on miali artmıştır. tından yapılan hesablara göre sene- nette yaptlır, •Wıunet toleramı 1 Kızılayın tavzihi aleyh bUtiln medeni dünya gibi biz 
1 
ecnebi biltün salihiyet aahibı 

"1923 de 4000 ton, 1938 de l50.000 de 30 milyon galon "takriben 100.000 dereceyi tecavüz edem-. Bu nevi Alladola selleleel müuaebetile de "Yeni,, ye karşı daha anlayışlı, ler ayni kanaattedirlcr. 
ton,. . Ağır maden yağlan ve tor- ton,, ıun'i benzin elde edecek bir fab- tekniklere aheak ieçi blsdıe deiil btt- 28/12/939 taıtlılndml ltlbana ı... daha i.fiki olmak niyetinde idik. Böy l Sabrınızı suiistimal etm 
tulan "l.fotorin, mazot Y. •.,, idhall- rika 2.C5 milyon sterline mal olur. th- Jttk anayl oıemleke~eriııde bile AY· taabal Kmlay tef1ı11itmm tara - lece bir "yaşayan sanat,, i akademiye ! IÖZÜ U b rada ke"'iyorum. 
tı da yılda 10.000 ton kadar bir tes&· Ura beratı sahiblerine yüksek bir rek bulunu.. ,-, ı. '. fladu malrbmlarla alım t.eber- sokmak i~in tqebbüslere giri•irken : ~ u lbed 

3 ğlnd 
yüd göstermektedir "1936 da 48• s7 prim ödemek mecburiyeti de vardır. Billinaham fabioikuı lnaiJislere 5.5 riatm tamuatle Aakara Umumi ayni hareketi Fransa Güzel Sanatler j takdiğimrlnizi ce 

1 
eck e d"l e~ . 

dı! 56, 38 de 68 bin ton,, . Bizim tnfn İ8e bunlardan ...... ka kata- miJvon sterline mal oJmn• iM de onun llerlıezble ıöadıerlldl'"-•• ve bu U MUdü .. H . an medi . eser er en ı erını 
. b" yn- • ' ...,.. " - .....- mum nı uısm yapıynr ve . ""' 

Benzine ıspirto kanştınla illr. W'i lizörleri ve teala malzemesinin bttyllk ıe.iei ile daha &iyade kömür buhra- ta1t•ttaa hiçbir khmleye ahlat Parla Gllzel Sanatlar Akademisinde faa edebilecek keyfıyet ve •v 
do 20-2~ ~~k~ldU hadvl :e~.nlerl:ıpiya- bir kJSmmı harlçteıı getirmek, teslu.tı mm önlemek ve o eırada tlddetle te- ...ne veMlr IRU'etlerle bir lf'Y tedriatta bulunmak ve bu müessese- dlrler. 
~ı. benzın.Klnn en a a ıyı eva a ma yabancı mühendislere yapbrmak, bat lirini göstermekte olan lırtmdl buh- veftlmedlğlni• cörillea lüaum ilse- • . . ı Teerifinizden doiayı Aka 
lık ve daha idareli oldultlan, zor za- tl fabrikayı idan edecek tecrUWl "l'&DI tahfif tıtmek p.yeai i8tilıdaf e- rhle..,..... rla& ederlıi. yt ıslah ve takviye etmek ıom Des - mına tefekktlr eder, hepinizi il 
manda bu benzin - Alkol mabl~tunu aalmlan dıGandan etlrmek gibi mU [SO- 7 "8d aıa.Mfecie] piauya, S6gomaca, Frlae, Deralne • 
yan yanya yapmak dıı. mümkün ol- g hocalık teklif ediyordu. Netice: U - le selimJu.nm. • . 
duğu gelecek yazılarımızda görülecek zun zaman muamr sanatı inkar et - Bundan 1Qnra, a.yaretçıler, 

tir. Fakat esası yine benzindir. Eğer s A K' A R y A SiftEMASI miı olan reemt makamlar onun bil .. edilen eııerlerl takdlrle tett* 
dışarıya muhtaç olmamak istersek tUn dünyaya kıy~et ve kudretini ka- 1er w akademiden Tllrk 
ya ltömllrlerimizden sun'i benzin yap y A R 1 N A K Ş A M bul ettirdiğini t&&dik etm.lf oluyor • göeterdtft bıkipftan dolayı 
mak yahud da bitibnlU şistlerimizl larcb. lan bazla ayrılmıtlardır. 
işlemek mecburiyetindeyiz. Şimdi bun Okyaaaa adal&ruuD müelümu kabllelerbda ~ ve IÖlel kalanmuu 
lardan hangisinin daha kolay ve mem
, lcket için daha faydalı olduğuna ba-
kJllım. 

Sun'i benzin ya maden kömürünü 
hidrojene etmek "Bergius usum,, ya 
hud kok kömüründen elde edilen su 
gazını hidrojenle zcnginlelJtirdikten 

HACI RESUL 
Macera.lan, ~lan. Zaferleri ....... . 

Türkçe Sözlü, Musikili ve Şarkıh büyük filmi 
Sizi bey~dan beyeeana süriildiyeeektlr. 

sonra katalizörlerin mUrci tesirine ar ll.••••m••••••••••••lil••••••llll•~--~--------.. zetmek "Fischer usulU,, suretile ya-
pılır. Bitümıu kömürler, bilhassa lin- 1 ~------.. ~ Senenin En Mu•zz•m Sinem• Şaheaerl 
yitler hidrojenasyona müsaiddirler. C E B E L U.. T T A R J K C A S U S U 

Celal Bayar kabinesinin dört sene-
lik sanayileşme programı KUta.hyada 

bir sun't benzin fabrikası tesisini de TÜRKÇE 8özl11ı • p EK't FRANSIZCA OrlJlnal BARAY'll• 
ihtiva ediyordu. Fabrikanın linyit o- e 
caklan c.lvannda tesisi bunun bir Fllml •Uehaaı 
Bergius fabrikası olacağını ıösterir. Bu filmin Türkçe kopyası bu cuma matinelerden itibaren 

Hidrojenasyon fabrikalarının tay • lZMtRDE ELHAMRA SİNEMASINDA 
yareler için iyi bir hedef teşkil edece- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

_ 41 _ \ ladığım insanlara artık bafka ıözle rahat etmek için edebsiz olmalıdır I' llÜl'Üklemek, çocuğunun. kafuuu tat- etmek istedi. Fakat ben hapiehaııede · 

\bakıyor, bqka tJlrlU dUşünUyordum. diye! larda esmek, kocumı öldllrtlp par - dersimi tamam almııtım. Derhal p- - Koraa kullanır m181n? 
Fakat}>e~ı bir eey y.apmadım. A- Beyoğlunda aldığım bir adreae git- Tramvaydaki~ kadınlara bir dUt - 1~~ anuuııu uyan~nyordu. yet llel'1: ve ağır bU: mukabelede bu- - Hayır. 

dalet dedigınız feY bcm kurtaracak, mek üzere tramvaya bindim. Tram· ,man gibi baktıgımı IÖyledim. Evet, Nıçm? Bilmiyorum. ılundum. Derhal 11e11ıni keeti. Edeb • - Aferin öyle ise, güzel 
namuaumu pa.ylmal eden, hayatımı 1 vay kalabalıktı. Tanımadıfun bir a- onların hepsi benim düpıanımdı. Yalms inaııcbğım bir tey varu, o aizlikten ~ .. kendilerinden geri var. Sana zahmet olacak 
mahveden o ~~rı m~fim ede-

1
dam, arkamdan k~n ~~a y~Bl~- Şık, sfüılü elbiseler . gi~inen, narin ~ onların benim .aaadetimden, be - almadıt-mı ıönınce yumuvamıılar - aıoyunur musun? VUcudOnü 

cekti. Halbuki aksı oldu. Sızin adale- 1 nıyordu. Geri döndum. Çirkın su-kın yüzlü, rnahçup, terbıyeh, kadıncık - nım. hayatımdan bır 19yler çal:n14 ol- dı. yakından göreyim? 
tiniz onları değil, beni mahkôm etti. sırıtarak gözlerimin içine baktı. Gay- lar gözüme, sanki benden bir l8Y duklandır. Madam Eleni, kötü bir randevü e- Bqka zaman olsaydı, ~ 
Beni hapse attı, dedim. riihtiyari asabi bir hareketle adamın çalmış, sanki bana büyük fenalıklan Ne ise, bunları bırakalım. Beyoğ. vi iıletiyordu. Ve itlerinden pek mem kiralamak için etimi yaJun-

Hapishane müdUrü tabii sözlerime auratına iki tokat patlattım ve çok dokunmuş gibi görünllyorlardı ... Bq- lunda bana. verdikleri Madam Ele • nwı görünmüyordu. Kendlslle od& • mek istiyen bu kadının 
kulak asmadı. Bana inanmadı: 1 ağır bir kilfUr savurdum. ka.larının hayatlarından memnun, ninin evini kolaylıkla buldum. Ma - ıına kapandığımız zaman bana uzun çok ağır bulurdum. Fakat fiılldli 

- Bu insanların zayıf tarafıdır, Bu hareketim kar§ısında adam mesud olmaları benim dehşetli zıddı- damı bir defa hapishanede bir arka- uzadıya evdeki kadınları çekiştirdi: tablt rörUyordum. Yava.' ya 
dedi. Her mahkUnı kendisini mazlfun, beyninden vurulmuşa döndü. Ken - ma gidiyordu. daşım ziyaret ettiği zaman gördü - - Hiç biri metelik etme-~ amma, yundum. Fakat 0 , kafi görDJ 
masum addeder. Esasen bir .suç işli-, disini güç bela tramvaydan attı. Söy· Hayır, onları kıskanmıyordwn. ğüm için tanıyordum. Beni zaten ne yapanım? letediğin gibi eli, ayağı - Gömleğini de çıkar kı:J!IJ 
yebilmek için imanın evveli kc~di ken 'lediğim söz, tramvaydaki bütiln ka-

1 

ÇünkU içimdeki bu korkwıç nefre - ı beklemekte olan madam derhal boy- düzgün kadın nerede bulacaksın? VUcudUnU anadan doğma ga 
dini o suçu işlemeğe haklı bulm~~ ı dınların yüzlerini kızartmıştı. ~nla: tin membaı, kıskançlıkt~n çok daha numa aanldı ... Ev~~ ekserisi çirkin ~onra ne insan gibi konu~asını bi- yiın ı 
lizımdır. Sen de kızım kendi keooını ra düşman düşman baktım. Şundı 

1

. büyük. çok daha başka ıdJ. Hele ko- olmak Uzere uç, dort tane kadın var- lirler, ne de cilve yapmasını. Böyle Çırçıplak oldum. o zamaJl 
avutma! Namusunla yaşamağa bak. 1 rahattım. Hiç kimse bana ilişmiyor- casınm yanına sok~lmuş, çoc~ğu~u dı. B~ılar. beni ~ö~ce yadırgadı • kadınlara erkekler ehemmiyet ver - yaklqtı. Buruşuk ellerini vU 

Münakaşanın beyhudeliğinl düşün- du. Kendi kendime: bağnna basmış bır kadın gordüm lar. Hıslcrı kendılerınl aldatmıyor • mez!er. Alı nerede benim gençliğim? mün her tarafında gezdirdi. 
dilm ve cevab vermeden dışarı çık - _ Hapiıhancde aldığım dersler 1 mU, tüylerim diken diken oluyordu. du. Ben, ne gUzcllikt , ne de genç - Bir göz süzmek, bir göğüs geçirmek- min sıkılığını muayene etti. 
tıın. bak insana nasıl yarıyor diye dü - içimde, membamı ke~cdemediğim l~te r~~a~t ~e~iy~kleri bir ra- le erkekler önüme avuç dolusu para- tıpkı alacağı koyunu beğenen 
Hayatımda ilk defa olarak nereye şUndUm. Burnu kesik Zehra meğer bir his, bende onlara h_ucum etmek, kıbelen ıdım. Bın, galiba hal ve ta v-1 lar saçardı. Nerede &imdi öyle ka - aab edasi.le ellerini uğuıturdu: 

cidecellmi biliyordum. Yokla rut • ae dojna IÖ}'lemit? tııun ha.yatta kadını aaçlarından yakalayıp yerlerde nmdan beni pek toy zuınetti de alay dırı? • .!.Deı'Clfll• 



YEN18ABAB 8&hlfe : 1 

Omid ışıkları 
(Başmakaleden devam) 

devletleri tehdid suretile izale etmek 
istiyor ve onları protestoya kalkıyor. 

M EL• H A Norveç Hariciye Nazırı muazzam Sov 

1 tl t • •t yetlerin bu korkutucu tehdidlerine e lzm l e kısa bir cevab veriyor: "Bizim mem· 
leketimiz hürdür, diyor. Bizim mem-

F'ı 
leketimizde söz hürriyeti, matbuat 

b l 
, · - hürriyeti vardır; vatandaşlanmız is-

- ut o arasında bocalırvor ~~~~::i~ey:~~:!:~~ .. ve hükfunet 

•-~~l!!!!!l••İll•••••••Iİl•••••llİ••~~:.:~.~:~:~:~::.:::'J~~.::..:. Norveç Hariciye Nazınnın bu ce · l 2 vabını okurken, üç milyon nüfuslu. 

B h 
küçük Norveç ne kadar büyüyor, a· u un se ehi . . h t zamet ve heybet alıyor; nasıl yıkıl-

erını ve spor aya ını maz bir insanlık ve medeniyet kalesi 

Y • s gibi yükseliyor ve bugün dünyada 

enı ah h h . . ı t yollarını şaşırmış, karanlıklar içinde a mu a rrı rı ne an a ıyo r kalmış yüz milyonlarca zavallı insana 
nasıl kurtulma ve kalkınma yolunu 

ü~~adiyen ismini işitir, med- • . ? . . gösteriyor! Bir devletin Hariciye Na-
zın en Poınıül duyarız. Spor dünyamı. nb~ıbı. ~ezcedkıyorsund. _Bu ~ 

1
8 po

1
run zın bugünkü dünyanın en müthiş si-

i> er ve k d ın ırıne pe uyma ıgını soy er er. • . ti . d b. . b .. 1 bı·r dan biridı"r 
0 

• en u retli asların- . . _ yası uzvıye erın en ırıne oy e 
FUtb 1 d , O, berum belkı de yanlış sordugunı b b·ı· t .1 tti-· "ilet duıı, dinle · o maçın a durma- _ ceva vere ı ırse, emsı e gı mı 

nrneden b" b k bu suale daha vazıh ve daha dogru b"" .. kt·· b""t-· h .• t hd"d t h Şar, Jnitdaf • .ıı: uçu saat ko- . . uyu ur; u un arıcı e ı ve e · 
ta ol aaya tibın mahsusile "bal- bır cevab verıyor: _ . likeleri istihfaf ile, nefsine itimad ve 
şi;: ur. gn umulmadık toplara yeti- - H~~ atlet aşagı yukarı futbol cesareti ile knrşılıyabilecek kadar bü-

oynıyabılir. Fakat her futbolcu atle- .. k ··t dd. a· od d k" 
Kat,..,.1·ıe . tizm F""tb 1 ti . 1 . . yu ve mu eme ın ır. erece e ı "" rın u yapamaz. u o a ctızm e ıyı . . 

bclasıcı macısı ve beklerin baş . . b" d Norveç Harıcıye Nazırının bu ceYa-
' ır. Pıitboı Th 1 d gec;ınemıyen ır spor ur. , h d 1.d .•. h 

oyun • • .. aç arın a yaversiz . . . bının ru um a tev ı ettıgı eyecan 
ona l':~n clıgı vaki değildir. Fakat Ve so?r~ ~endı vazıyetıne temas e· ve hayranlık içinde Sovyetlerin bin· 
rnındnn ~olmak ŞCrcfıni kendi takı- derek bır ıt~rafta ~ulunuyor: .. lerce tayyareye ve tanklara malik 
ı afın bir ır arı adaşı değil, karşı ta- - Ben kı evvela atlet, sonra fut- sevket ve satvetleri <;ok sönük kaldı. 

y oyuncusu taşır. bolcüyüm. Elimden . ~els~ de fu:bolü Çünkii bütün bu maddi cihazlar ve 
ıak,a~:ton~ b~raz daha incelmiş ola- b~ra.~~am, sa~e kabılıyetım oldııgunu \•asıtnlar, yUksek bir idealin hizme· 
hir ııef~sl.-. Uzerındc tıkanmak bilmez bıld~gım atlctızmle m:şgul olsam... . tinde bulunı.nazlnrsa. sadece insan 
ze n1t.. ve hareketlerini görmemi- Bıraz duruyor ve şoyle devam edı· kanı dökm<>i;e mahsus vah~i ,.e men· 

uni olan b" 
soyı "<.I 11 sUratlc koşarken yor: fur birer alet ve cihazdnn ibaret kalır 
göği.isı~~·ik~ık sık muvasalat feridini . - Muhakkak ki bugünkünden da- lar ve behemehal, ergec;. mağlub ol-
Vcfnsız b c alkıı:;lo.rız. Rakibleri için Atl~t l\lelıh sahada 1 ha ziyade muvaffak olurdum. mağa mahkfım bulunurlar. 

ten sonı·: arkadaş~ı. Start verildik- Ona beynelmilel bil' sporcu olması· . Yi~e biraz duruyor, bu sefer bed- Sonra, bir kadın doktorun başka 
ta hı~ tt.'r ~a~ındalcılcrden ayrılmak- nı neye medyun olduğunu sorduğumlbın hır tavırla : bir sözii. Anadolu zelıele kurbanları· 

'Mcnıleke tdud etmez. vakit başkaları gibi uzun ve teknik . - Fakat elimde olsa, diyor ... E- na yardım için bir Amerikalı sıhhiye 
fıı lattıgı· ~ ~d. herkesten dah:ı ileriy 3 izahat vadilerine sapınadı Sadece lımde değil ki... heyeti Sivasa gitmiş bulunuyor. Dok-

cırı ın sti ·T· .. · . . . . 
on t dikkat <:eli . zu ıtRune bakarken "kabiliyetime ve ç:ılısmama,. diye ce- Ben onun ne demek istediğini anlı· tor Şepertın rıyasetı altındakı bu ~: 
doyamadıx.. n~~·. Spora ve harekete vab verdi. yorum. Muhakkak ki yalnız unutul . nebi dostlar i(inde, nsistan olarak ıkı 

l51 nı goni ·· ü . · · Ne futbol.· "' rsun z. İyı bir sporcunun nasıl yeligebile· maktım korkmuyor. Ba ·ka sebebler kadın da var. Bunlardan bırı, Suşeh· 
Bıt· futbol uc1~\;· ~c de atlete benzer. ceğini bir kere de Melihin ağzından de var amma onlara temas etmiyor. rinc gitmeğe karların mani olacağını 
d.ı Q dinle~ 11 

n dınl~ndiği zamanlar- dinlemek hm·csinc knpıldım. Yine ga- Şimdi mevm atletizme dayanınca söyliyeJılcre şu cevabı veriyor: "Ya
kr~ıı1 nisbete~, ~tletızm yapar, atlet yet sade \'C kat'i (:C\'ablar verdi: "İyi onun yine caıu ı-;ıkıhlı: ğan karların ağırlığı ne kadar fazla 
Rııı toııu k e~ 1

1slırahnl ederken o kı- bir sporcu o!mak için her şeyden ev- - Ba lkan oyunlaı ına hazırlanamı- olursa olsun, Türk köylUsünün başı-
Mod O\ a nmakla mcc:guldür. ve! caJıc:mak lazımdır En mühim o- yorum. Daha dnsh usu vaktim olmı • na yıkılan enkazdıı n da nğır değildir 

cı il futb r· ~ 'J • • • .. 

onun bU Uk . 0 u anlamış olanların !anlardan biri de iyi ıdarl'Cilerin elin- yor. Ftitbol ıclmanları yapıyorum. ~a. TUrk vatandaşlarının sızhyan ya-
~~inıa ııi,ıı, ! ;re~ut~!cU olabilcce~-ine el: ~alıı:ıınaktır. Spordan bibehre olan .. J?iyc der~ ~~ndı~tan sonra ufak bir r~ları~ı sarmak için yaya dahi olsa 
lun tan . . ~ıştır. Fakat fi.ıtbo· bn· ıdarecinln elinde i8tidndlı geneler umıd şulesı gozlerınde parladı: gıtmege hazırız ... 

go gıbı agır o· d v b" ~ ç ·· k .. b ht k d k lb" neuenıe ·ı. . . . . 'nan ıgım zan- ılc sönmoğe malıkümdur. Ferclt - Gççcnlerde hayırlı bir teşebbüs un u tı mu erem a ın a ın· 
r •"lClıhın ıyı llltb ı ·· d b" · l k h' · t d A nu bir t"'rl. o cu olduğu- sporlarda kabiliyet \'C çalı§nuı, c.em'i te bulunulmuştu. Fakat netice ver e ır ınsan ı ıssı aşıyor u. me-

en cok u 1 ~ te~ııın etmezler·. Fakat sporlarda ise tat\ım arkadaşları ara- medi. kim bilir belki bi .... k b' r· rikalı olmakla beraber, felaket için-
b . gu cttan 'kend· (l ' ' r "'un a 1 1 • d k " b. Til k k 1 . d ahsettı· ' ın en en col· sın<.la mutlak biı sa mim b.·ct ve an ve timin V" Z"\•k' . . t d" - . e ı ır r • arşısınc a vıc anı ona "<'n, takım 1 - ' • .ı • ,, .... ... ımın ıs c ıgı SJloru . . . 
ren Yine odur ıııı ıaı ekete geti- laışma lüzımclır .. , tam yap:ı.bilmck imkanlarını bulu yardım vazıfcsını. ~atırlatıy~rd~ v~ 

Di • . · - Peki Mehh, atletizmle fulbolü rum. F T Rırf bu ıırnanlık hıı:;sının sevkıledır kı 
geı tarafta11 ' · • t b. · · ·· ·· ı ,ı • 1 · stilin <chenı . ati tizmdc yalnız --4-...-••~ a ıntın ımtun o şeı ıu mnnıa arını ıs-

denlerin d nııyetıi olduğunu iddia e- H • .. .. ş h . . 
1
. tihfaf t:dcrc:k yük .. ek bir vazifeyi ifa-

Pkiaytonbuoluk;rg-;:nrılaın aiykiılblairrıatelıeınt,.,bz,i.rFşaam- unganıa cuına g~~.u___ a rımıze ge ıyor ya koı::uyordu. 
.: _ .. Eğer bugiin nütün iıısaolar nasyo-

sıııc k ,fa ~ ou etı enin " zıh ifade - liungarya fiıtbol takımı cuma giinii Kafil•'Y Macaristan fiitbol alemi nalizmi boy le nnlnmış olsalardı şu sı-
ai.n kı bur e\ am. eder. Bereket ver- sabahı rn kişilik l,adrosu ile şehrimiE nin en mcshur bir ı>iması dok tol' I<.,o- rada hepımızin kalbi.n~ ~ızı i~e dold:ı· 
Yın eQ orcta lll"au kıymetini t·ı- de olaraktır. Macaı istan liginde ikin- dor ri,·asct clmrkt a·. ran r uhlaı ıııııza bu ; eısı ve ınsanlıga 

n rn b" • · .ı• e ıı. k b b db ı·-· f ·aı rn M ıh . az ır ölçü vardır. cı 'aziyette gıdcn Hunt,aryanın bir Kaba•a il I :aı şı u e ın ıgı _veren acı a .. 
eun . k r_utbolde olsun, atlet" d df! amatöı lcri \ aı dır ki bunlaı tıı tes- • ~ aes nln fer- ımkı>n kalıı mıydı? Bır tarafta devlet 
ra uın ılabı Yapnıı!)tn. Bek·ızdm e ol- kil cttığı klübc M. T. K clcnilmekt~ tip eltl§I SOkalk ko,usu reislc>rı, yüz milyon insana şeflik ma-

nutuı ır en ~on . · b" d · .·· 
fütholümt an atak \ c nıkbin oyunu dır. .. Ynı ın saat Ü<;dc Kabataş Eı kek Li- k~~ııı~ çıkmıs ır a am g.n uyoruz 
tıznıdc to ıze tekı r o sokmus. atlc- Dun de bilcliı digimız gibi birinci sesinin tertib ettiği sokak koşusu ya- kı tıUtılerııı kazlara lrnı c:ı. ~c:ha~et 
ınadığı zı~ ~~ ı .n. ıhnaz biı hudud ol- macını Gala~asaray, ikincisini de Fe- lpılaca~tı r. Beden Terbiyesi muallimi hisc:i ?uymadıkl~rı~ıı k~ndısı ıçın yuk~ 
İki bu Uk nı~elını biw o aşılamıştır neı bahçe klupleı imizle yapacak olan Hnmclınin gayretılc ynpılnn bu koı:ıu sek bıı hattı hnı eket kanunu addede 
kiz ı:<eııe sene vveı 51,6 olan ve se~ Macar profesyonelleri haber adlığı • l ya Kabataş, Boğaziçi, Jstanhul ve Ti- rck ktiçiikl:ı·iıı :·e zayıfl~.1 ın hayat 
4()() met kırılmadan kalınıs bulun.a nıız·ı göre üçiincii maçlnrım hayramııı 1 c:ırct liseleri iştirak edecektir. hakkını ınkaı edıyor ~·e dt~nyayı kan, 
40 re rok n a·· '(l" .. .. .. B ıztıl'ab dclH?('l \"(' facıa ıernc daldırı-"ı9 a ind·. . oıumuzu birdenbir.,. oı uneu gunu Be:?lktaşla yapacak - undan evvel de Eabntaş ile Bo- ' 
dır. tstikbıılmesı bun.t canlı bir misal- l~rdıı · ğaziçi liseleri aı·asında yapılmış olan yıır, . .

11 
.. Ali 

1 i t 11. de ca ı Bay· ·· · ·· ·· .. ·· · k d .. .. Yalnız kenclı nıı etını n un sev-
8 edığinı· n ı \C atak olmasını ıamın uçuncu gunu de Ankara rnı ·oşu an sonra ueuncii defa yapı-

1
.
1 

ld • 
n ı7. Türk r·· b ,.e ts;t b ı ı t ı· 1 ~ gili kıılıı adJederek nıa ı' o ugu 

erJik ve ut olcülcrinin e _ an u mu ı c ıt takımları karşı- an bu koşuya <laha fııtla ınektcb ...-~ - . .. .. b .· , l h"" ... t 
l....ı ·- a~in1kar ıa~acaktır Bu k "ı -1 b . t k . -· . . kuvvctı bı..tun cşeıı~e ın uırı\t> 
'""'l&inıiıı: ,,..,.. Yal'lşmalarını ı.-k :. · ' ~e ı ue ayranım dört a mı gıreccgı ıçm rekabetin daha . . .. k lk k : . 

.ıurk ti . U\: • " •• •• •• i - ve ıstıklalıııe teca\ uze a ına ıcın Retnbolüd·· R etleı ınin Melih b" ı:.ununu ( e sporse\·erler stadyumda fazla olacagı ınuınakkaktır. . . . ... 
Ut". ır , ·· ı r .. bol . . . bir h• k olarak ı lcı ı suruyor. Vahşet 

Bu k ~vzc ut macları seyrederek ge - Mckteblcr 15 kışıhk takımlarla iş· . .. 
adar tn""h çircceklerdir t" k . _ . . karanhklaı mm nrasıııdan hır gok 

ltıetJi bir -~ ur ve bu kadnr k .. · ıra edeeckler, netıcedc ferdı bırın- ... · ıt·· .. t 1 ı ·a· .1 u·u·ıl b"ur· deven 
l'-k 1'PQrcu ıy- Dun ele haber ı ·-· . "b" M ·ı·k . a· -· . . uuı u usu e ıc ı r ı e o l .. kıleri ·a nuıı hususiyetleri t ven ıgımız gı ı a- cı ı tayın e ıleccgı gıbı takım biıin- b .1 kl . 1 k 1 . .,· i 

1 
uhu~ch 

efkarıu ' ı :11Jltıi muhakkak k" ' e- car takımı 2500 liraya angaje <>dil - ciliği de tesbit olunacaktır. u çıg ı . atı ınsan ı u~..,m { . .. 
<.liı rnumıyesini ala ı spor miştir. Bu parayı Uç kltibümiiz ara- • . . .. .. tatmıs b11· kndmın sade faka ulvı soz-

. kad:ır etmekte- l d k . . Koşu h.abataş lısesı onwı<len b:.ı.ş- lerı nasıl susturuyor! 
Bu itıba l ar~ .. ~ a ta sım ed:rek vereceklerdıı-. IJyarak Ortaköy ile Akaretler ara - Hayır en km·\·etli devletlerin teh-

futb r a aa11 ı· . ı ıne haber aldı.,.ımıza göre Hun - d b k'l ·· · d 1 ' 
olcü v aeıverdin bu tip"k 0 

• sın a eş 1 ometre u2eı ın 9 yapı a- didlcrine yul·arıki cevabı verecek Ha-
?nakl . e •tletin · • k 1 gaı ya maçları dolayısı le elde edilecek eakt ' 
rn · a ısabet et . ı ~a ~nda tanıt- hasılat verilen aravı klll' ıh ır. riciye NazJrları. insan felaketi kar~ı-
d ın Cdiy01. mış oldugumıııu tah- bu zara ı t 1• f~ t • . t şt yban1ıaf~a Mektebler isin çok büyük bir ali· sında kalbinde bu tesanild hissini llıı-

aha ve onu oku · 1 .. r e ~ ı e mevı s an u ut- k d k 1 k d t 
Yakında t Yucu arımıu. heıl ajanJıtı k b 1 t · . f . a uyan ıraca o an bu oşu a a · yacak ferdl~r mevcud oldukça, beşe-

~ı>or a Baı n anıtıyorua. H a u e mrş 11 
• !etler rakiblerini daha iyi tanımak fır riyet ve me<lenivetten iimitl keaile -

iten başladı~ıkesfrde mektebe gider tt ungarya takımı anforın bir vazi- satını bulaeRk!ım gibi tecrtibelerini mez. t~inde bult;nduğumuz kabus el-
rnuhakkak ~ı.nı liÖylüyor. Fakat b • ye _•de o~a~ak g_elmekte ve içlerinde a- de arttırmış olatnklardır. bette geçecektir \"e yüksek medeniyet 
tnalik 1 t bugünk.. u Şflı:; a ısımlerı yazılı nıeşhur \'e kıy· . . . .. .· ..ı·ı.· 
l. o <lukları k u ıporculann metli a..-u 1 .1 11 d b Bölık~irde Patı-n s;pnru ve msanıyet lclealı yolu uzeı me uını· 
ıh ici onror , . ı.x:,,ne mı e er e ulunmakta - " ·aı , 1 kl . 

t - n meçhul bir ~ \:akıtler Me- dır: Balıkesir, 16 (A. A.) ..._ Ata.tül'k len manı ar parça anaca ıı. 
eb takımına leYdı. Evveı· ek ~ Dikkat edilecek ve ibret alınacak 
nıa 1 a ve •ınıf) a rn • 7.sabo : Seııolel'ct• milli takım kale· parkında hususı surette dondurul • .. . . • 
nıy~ arda f1ltbol oynıya:~k arasındaki ciliği yapnmıtır. Son zamanlarda ken muş olan bUyUk havuzda beden te.c- n?k~a :. Bu uı~ıd _ ı~ıklaı~ı ynlnızl ~~ı;ı 
da ~· ~aha sonraları atlet sporu ta- disine rakib olan genç Hada çıkmış- biyesi Balıkesir bölgesi tarafmdan ta- ha.knnıy.et . reJımu~e ba;h . ~~~1 e . ı: • 

b. 'e bıı· çok "b izrn adın- tır yin edilen bir muallimin nezareti al - leı den \ e ınsanlaı dıın eıelı) oı. ' 
ır ap cazı hareketı . · . BttNwia Cahid Y AJ..(,11N ! 

da orun da mc\·cua1·,·et· d erı olan Biro : Ge<.:enlerde F. T c den "'a- tında patınaj ekzersizlerine diin baş- ;r• • 
'r olu " ın en h · · ., ---•••••••••••••••••·---·•••••••••• 

tlleti Y?r. Merhum Gen 
1 

. ttber. tın alınan beynelmilel oyuncudur. 7 lanmı~tır. Bu kış sporu şeh - Ay alını kırmıt 
111"' 1n hunınettıe Balık e~a Alı l-Iik- senedenberi beynelmilel maçlara isti- rimizde büyük bir alaka uyandırmış· 1 ..... k ·d ~tektcb sokaoında 
""'r ard· b" csıre sok 1 k . t l{ .1 k . ek '\.UÇU paz:ı.ı ~ a • D 

tek an ırisi olan tI . u an ra etm~ktcdır. 1933 senesinde Ma- ır. auın er ek bırçok gençler - 1 t . r··. B k·l'·n idare ettigvi 40~2 eu g 1 b a etııme h B . 1 • . 1 . . k . o ur.ıu şo uı c ı ı 
~oc k, .a c eyf, Yarış • a- car mıll takımı ile şehrimize gel- zersız oro ıştıra • etınt:.ktedırler. , 1 . k kamyonu ~chza<,lebn _ 
r· u bıgane kal rnayı seven bu mişti. - numaı R ı ):ı , . , .. 16 
ın llıüt , . arnıyor vo B 1 .. . . ,_ ı;ında Fevzıyc caddesıııc e numa -

den bi/\ azı ve ~hretsiz ati at;ke:ıı- .·~·ura~ : Mu.taddıd defalar beynel · Bugün sıcak yu\'anıızdu ha)·ra- rada oturan 75 y~ımla Hnticeye çar 
rnuvaff~koluyor. "Bu sporda ~ erın- mı el ~lmuş bır santrhaftır. numı:ı:ı kutlarken, hinJerce ,·ata.n- parak ayağıwn kırılmasınn sebeb 
llıtn._ oluyorcıunı,, deı:n6'lin: rçok Titkoş: Uzun zaman miJii takım daşın, bizden )ardım bekl«>diğini olmuştur. Hatice Cerrahpasa haMa • 

ağ- s~l ~çıklı~ı yapmış meı;:hur bir filtbol· unutmayalım. hanesinde tedavi altlna ~lınmrş, f'O - , 

cudilr. c·· k 1 t or ya a anmrn ır 

~19 cevtrea : HVSEYtN CABtD y A.LÇ11ıf 

Bizim ''milli,, denilen burjuvazimiz 
umumiyetle çok geri ve değersizdir 

- t03-

Eğer. bilhassa bugün, bizim sol 
tnraf politikacılarımız hep milsa· 
adekarlıktan ve hiyanetlerden te
rekki.ib eden şuursuz politikalannı 
~ilah eksikliğine atfetmeğe çalışı • 
y0rlarsa. layık oldukları şey yalnız 
şu cevabdır: "Doğruyu söylemi • 
yorsun uz! Milli menfaatleri terket
mek yolundaki caniyane politika -
nızla silahlarınızı teslim ettiniz. 
Şimdi silah fıkdanını bu müessif, 
sefaletinizin en kat'i sebebi diye 
göstermeğe çalışıyorsunuz. Bunda, 
bütün yaptıklarınızda olduğu gibi 
yalandan ve sahtekarlıktan başka 
bir şey yoktur.,, 

Maamafih, sağ taraf politikacı
larına da ayni şeyi söyliyeceğim: 

Çiinkü onların o zelil kor -
kaklığı sayesindedir ki 1918 
de hükumet mevkiine gelen o Ya
hudi siiprüntüsü milletin silahları
nı çalmağa muYafafk olmuştur. Bu 
Yahudılerde de, diğerlerinde oldu
ğu gibi, şimdiki silahsızlığı basi
retli ve ihtiyatlı "daha doğrusu 

alçakça.. politikalarının mihveri 
yaprpak hakkı yahud sebebi yok· 
tur. Bilakis bizim bu müdafaasız 

kavim vaziyetimiz onların alçak
lıklarının neticesidir. Bir Alman 
şevket ve satvetinin tekrar tesisi 
meselesini halletmek için kendi 
kendimize: "Silahlan nasıl yapa
cağız? .. sualini irad etmek mevzuu 
bahs değildir. "Bir kavmi sillh ta
şımağa kabiliyetli hale getiren ru· 
hu nasıl yaratacağız?., diye dU
şünmek lazım. Bir kavmin üzerin
de böyle bir rüzgar estiği zaman, 
iradesi bin yol bulur ve bunların 
her biri bir silaha bizi götürür. Bir 
korkak adama on ta banca verebi · 
lirsiniz. fakat o adam h\~umda 

bir fi§ek bile yakmaz. Onun elin
de bu tabancalar bir cesurun elin
deki topuzdan daha kıymetli de
ğildirler. 

Kavmimizin siyasi kuvvetinin 
tekrar tesisi meselej;i, bu yüzden, 
bizim beka sevkitabiimizin selinı
leştirilmesi meselesinden ibarettir. 
Filhalcika hazırlayıcı her harici 
siya~et ve bizzat rolünü kıymetli 
hale sokmak teı::ebbüsü silah 
husu~tınd::ı vesait<' malik bulunma
nın esen olın::ıktnn ziyade bir mil
letin miisellem yalıııd mefruz mu
J:avem<'t knbiliyetinin eseridir. Bir 
kavmin insicam kabiliyetıni cansız 
hirtakım <>il'thl:ıı ın toplanması de
ğil milli bir beka hakkında ateşin 
ıradenin ve öliimü göze alacak de
recede kahrnmannne bir cesaretin 
göze f'arpan \'::ırlığı temin eder. Bu 
cemiyet silahla kuvvetlenmesini, 
insanlarla kuvvet bulur. İşte in
gi!iı. lctl\'minin o karlar uzun müd
det biitUn dünyanın en k?ymetli 
mPııfnatleri diye telakki edilmesi
nin ı::ebebi budur. Çünkü hükume
tmin zafere kadar döviismeğe sıkı 
surette azmetmiş haline ve büyHk 
millet kütlesinin şiddetli inadına 

~ü\'enmek kabiklir. Herkes emin-
"' dir ki bunlar ne zamanı iilçecekleı·-
dir ne fedakarlıkları. Onların bü
tün vasıtaları harekete getirecek
leri muhakkaktır. İşte bunun i<'ın· 
dir ki muayyen bir anda me\'cud 
:.skeri teslihatın sair dcvletlel"in 
teslihatile mütene.sib bulunmasına 
orada hiç lüzum yoktur. 

Alman milletinin siyasi bakını

c~:ın tekraı· canlanması bizim ya
iama irademizin tekı ar dirilmesi 
meselesi olduğu dii~üniilt>c·ek ohu·. 
s::ı, aşikardır kı bıı iradeyi istinad 
ettirmek için zaten milli bulunan 
unsurlarına mlirac.:rnt etmek kafi 
değildir. Lazım olan şey, görü!dii· 
ğii ÜZC'rc, mrlli hiı3'er aleyhinde bu
hınan kiif teyi millileştirmektir. 

Binaenaleyh. Alman devletini 
kendisine has hiiktimrnnlığı içinde 
trkrnı ı e.c;iR etm yr gaye hilen genç 
blı· hareket lıilyiik lııılk kiitlelerini 
te::ıhır ıçin anıaııı;ız bir mılrndel~
y~ gidşmek mct·bunyctıııdedir. 

F'ııkat bızim "ınılli,. denilen bur
ju\·azimız tınnmııy<'tlc o k: m de
ğersizdir. ınılli zıhnı o kadar gayı i 
Iriıfı <:ı • • tt iııkı >f "'ln11$ g< rtin-

mektooir ki harici ve dahili kuv
vetli bir millf politikaya karşı bu 
taraftan ciddt bir mukavemete 
maruz kalamayız. Hatta, pek ma
lCım olan miyopluğu dolayısile, Al
man burjuvazisi, va.ktile Bismn.rck 
zamanında olduğu gibi, yakıo bir 
istihl8.s saatinde, mutavi bir mu
kavemet vaziyeti içinde sebat etse 
bile, pek malam olan ve darbıme
sel hükmüne giren korkaklığı do
layısi!e, onun tarafından faal bir 
mukavemetten korkulamaz. 

Beynelmilelciliğe sapmış olan 
vatandaşlarımız kütle~inde ise i~ 

ba~kad1r. Onların kaba ve az ipti
dai karakterleri kendilerini cebri 
şiddete daha ziyade meylettirdik
ten başka, başlanndaki Yahudiler 
de pek anif ve mertıametsizdirler. 
Onlar, vaktile Alman ordusunun 
bel gemiğini kırdıkları gibi, Al -
manyanın tekrar yükselmesi hak
kındaki bütün teşebhUslcri parça
Jıyecaklardır. Bilhassa, adedce üs
tünlükleri sayesinde. bu parlamen
ter devrinde herhangi bir milli ha
rici siyaset takibine mani olduk -
tan başka, Alman kavminin hakiki 
kıyrnetile takdir edilmesine ve bl
n:ıenaleyh ittifakının aı zcdebile
ceği allkanın göz önUnde tutulma
sına da mani olacaklardır. Çünkü 
b::rim için on beş milyon Marksc::ı
r ıızın, demokrat, sulhcii ve mer
keziyetcimizin tetıkil ettikleri zayıf 
r.okta yalnız bizim tarafımızdan 
nıalüm değildir. Bu, ecnebilerin 
gözüne de çarpıyor. Onlar, müm
kün yahud gayrimiimkün bir it
tifakın kıym6t.ini i>lçtüklcri vn
J,it, bu milz'iç güllenin de ağırbğım 
h<faba katarlar. Hnlkın faal lı:ıs

r.11 hiç olmazsa musari bir surette 
hPr tllrlll azimli bir siyasi politi-
1.aya muhalif bulunan bir dev!etıe 
kimse ittifak etmez. 

Buna şunu ilih·e edelim ki bu 
milli hiyaııet partJ!erinin başınd:ı 

bulunanların menfaatlerı, cok ke
r~. sırf kendi bckalaı ı endişesi le, 
ctt\'letin tekrar yilkselmcsi lüzu
nıuna mugayirdir. Bunlar bu gaye
:ıe muhalefet edeceklerdir. 

Tarihin deı steri bizi Alman kav· 
rıınin , devletimizin o iııitilmemff! 

ınhidanıına scbeb olnnlnrın vücu
<l..: gctirenlel"in hcsablaı mı görme
den, cskı vaziyetini bulabileceği 

hakkında biı Umide dü'"mcldt•n 
me11eder. Çünkü alılii.fın mabkc
mcı:;i huzurunda, 1918 teşıinisalli.<ıi 
sadece bir hi) nnet gibi telakln c
dilmiyecek. vatana kar~ı bir hjya· 
net addolıınacaktır. 

Bu şııı tlal' altında, hnrici Al -
ı;•an istiklftliniıı tekrar tesisi birm
ci dc·recl'de. kavmimizin a7.im ve 
i•·ade ı ııl1un1111 tekıuı· tesisine bağ· 
lıdır. 

!•'akıı.t yalnız teknik bakımdan 
Lılc, harİ<.'e kar·§ı bir Alman istih
lis fikri, halk kUUesi bu hüniyt;t 
düşüm.ı sinin hizmetine giııneKe 
haıır olma.dıkçıı, mi.nasız bir ~ y 
gib t;öriinilr. 

~:n f askeri bakımdan her <l&b;t 
için St)ıı deıece bedihidir ki taı .. be
lcrden mürckkeb taburlarla bjr 
harb yapılamaz. Bunlardan fazla 
olarak bh' İ<llvmin dimağlarına, 
yunmıklnı ıı.a da ihtiyaç vardır. 

Bu hususla. şuı-.ısını güzelce an· 
lamahdır kl millt müdafaa yUlt l 
münevver denilen sınıfa bn·akıla • 
cak olursa millet lıir nimetten malı 
rum edilmie olur ve artık bu nı
meti telafi etmek ımldlnsız bulu • 
nur. Gönüllü alaylaııııda, 1914 de, 
Flandres'dc ölen gene: Alınan mil
ncvverl<.'rinin eksikliği sonra acı 
surette hissedilmiştir. Onlar mıllc

tin güzideleri idiler. Ziyaları haı b 
esnasında aı·tık tclüfi cdilcmezdı. 

Nasıl kavga hiicıım kıtalaı ı anrn
lelcr kiillesile arttırılmak suret.ile 
beslenebilirse biitün sosyal bedeni-

mizde metın bir irade tarafından 
beslenen derin bir vahdet hüküm 
slirmedikce kavgayı teknik bakı 
mından hazırlaınağa da imkan yok
tur. 

l Dı:oouu va rJ 
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TIR HAN vapuru KEL Al t:O iL 

KATIL KiM? nasıl karaya oturdu? LTANAJ , 
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l'ercUme etlen ı M. T. Şlmf•k 
Gece tipiye tutulan gemi - Köylülerin sahil- Bu eebeble Memi§ Pehlivanın gözle- İki pehlivanın vaziyeti meharet· 

den ate, yakmaları - Erzurum vapurunun ri Aliçonun paçalarında idi. Fakat; ten ve ustalıktan çıkıuış, zora bin. 
Tomun tanınmak istemediği belli mişti. Çünkü ikinci misafir klhya Alfçodan paça kapmak tehlikeli olur- miştf. 

idi. Muhtarın odasına gırince şaşır- Jaktı. İki adam oturdular. yardımı - Gökten tayyare mi düştü ? du. Kim daha kuvvetli ise, meseleyi o 
dı. Çünkü odada mister Harri ile kı- Jak. Eğer, paça kapayım derken, bir~ halledeeekti. Kel Memiş, yüz yfrıol 
zı Edit vardı. İkisi birden Tomu gö- - Stirüyü kaldırdık, diye söze S kapamaz.aa sonu fellket olurdu. Ali- okkalık, fevkallde kuvvetli bir ad&llt 
rllnce: başladı. Şimdi hayvanlann yansı çonun vuracağı boywıduruk öldCrU- dı. Kuvveti Allçodan aşağı değildi. 

- Oh çok şUkilr ölmemiş dediler. damgalanmıştır bile. oü ve ~cı manzara.arzede~i. Alfçonun 0 günkü güreşe kadlf 
Tom gillerek : - Bu seferki işi iyi yapmadınız, Memı§, tırpanlan ıdare .~ıyor ve kendini zorladığını görmemiştim. 

- Ben mi? Pek kola'-" ölmıyecegv i- ben kan dökUlmesini istemiyordum. fırsat kolluyordu. Zaten, gureş ba§lı· D 1 d f 1 k zıl -" ,_ L k . . amar an ışan ır amış, ı .... , 
mi size söylemiştim. cevabını verdi. Nazarı dikkati celbetmivelim. oH-.-., C 1_..n..OC..., yah anca sekız on dakıka olmuştu. ili yUzU lm ş k d " ır"" . ç mosmor o uştu. a a 
Sonra sözti kısa kesmek için muhta- - Aldırma be patron herif nnk Bu mUddet zarfında da ortada Ahço· '"'l f k b' 1 1 k f k ~ "r" • gı , en u a ır yan ış ı , en u a .,... 
ra dondU: dağlı idi. Kurşunu hak etti. nun brpanlanndan başka bır şey yok- b' tak ı.s· lik d h. 1 Al" ti" tu ır a ız er a ıçonun sır 

- Size Uç mahpus getirmiştim. - Mister Harri senden şlipheleni- · ğ k'f" "d' 
B . lık b" de b" .,., · p hli nı yer(: vunna a a ı ı ı. 

Fakat dedikodu olmasını istemiyo - yor mu?. ır ara , ır n ıre m.emış e -
rum. Onları bıraktığım yerden gece·, - Znnnetmem. vanın bir yılan gibi sıynldığı ve has- Aliço; alı al, moru mor zorluyor 

1 

"r' l,.. , ' mının paMlannı doğru aktı~ görül- du. Memiş de, ayni zorla muka.belt 
leyin hapishaneye koyarız. Size ge- - Bu gün buraya gelmek için ne r u9 ~ '-'W\ el t\ \ ~ 6 • 

ı . . H dil. ı ediyordu. 
ıııce Mister arri siz de yarın akşa- yalan uydurdun? C 1 

ma kadar beni yine ölrnü.<? bilin, ve - Bir şey uyduracaktım amma ıu Fa.kat paçaları tuttw·amadı. Aliço, Aliço ; hasmını soluna doğnı bükÜ-
çlftlikte kimseye, bilhassa kahya Ja- zum kalmadı. Sabahleyin kızı ile be- bu fırsattan istifade ederek derhal yordu. Bu zorlamalar hilif olma819 
ka sağ olduğumu duyurmayın ve c- raber şehire indiler. boyunduruğa sanldı. Juç dört dakika eUrdil. Bu oyunları. 
ğer yann Kızı1kayalara bizimle bera- - Muhakkak muntnn görmek i- Bereket versin, Memiş, çok tetik birk;nda galtb ve mağlub belli ola • 
ber gelirseniz size hayvan hırsızları- çlndir. Muhtar da zaten ahmağın biri. davrandı. Kendisini boyunduruktan ca ı. . . • 
nın elebaşlarını ve Jimin katilini tak Bu sözlerin bir kelimesini kaçır - kurtardı Yoksa mahvolmuştu. Mu- Nihayet; Kel Memışın yavaş ya 
dim edebileceğim sanıyorum. Bundan mıyan muhtar dayanamadı. lki elin· \(.., -1 · .. k. hakkak boğardı.' Va§ dönmeğe. başladığı görUldU . .Ali-

• ... - . . . . . çonun kuvveti galebe çalmıştı. 
sonra Tom Mister, Harrinin bUtiln ide kocaman tabancalar olduğu halde "'~"- t. O'. k °'- Aliço; Memışın dalıcı btr pehlivan Zavallı Memiu canını dişi tak • 
israrlarına rağmen izahat vermekten - Pek zannetmem Mister Jerri, olduğunu biliyordu. Böyle olduğu hal mış zorla.nıyord~ F k t. d ne h rtfı 
imtina etti. Genç kız giderken: diye bağırarak ortaya çıktı. İki ada- de kendisini korumuyordu. Dimdik pençelerini has~ aba ·İ ev k:lll 

- Çok memnun oldum, fevkalade , mı da kenardan fırladılar. Hele ar- 'l'ıl"baa vapa.runua kuayaotunıı §e.kllni &ÖAkıtir kroki güreşiyor, paçaları hasmının önUnd~ ve müşekkel oınml:nn~t::~~lanntıl 
sevindim Mister Tom, dedi. kasından Mister Harri, kızı ve hele • duruyordu. _ ı altına Tekirdağı karpuzu gibi tıkaçl•· 

- Haydutların yakalanacağına mı,ölmUş zannedilen Tom da ortaya çı- Alaaya (Hususi Mahabirimiz 1aza-1Diğer taraftan Tırhanın 1. 2, 3 nu · Memlş, hasmına daldıgı zaman ya- mıış bir silindir gibi eziyordu 
Matmazel? kınca iki haydud müdafaa etmenin yor) - Tırhan vapurunun kazaya uğ maralı ambarlan su alıyor. nmıda bulunan ihtiyar cazgır, yerin- ~k sürmedi. Memiış sırtUs~U y~ 

- Hayır, sizin sağ olduğunuza. tkl lüzumsuzluğunu anladılar. Başlarını radığı hakkındaki telgraf haberini Avullar K.öyiiDüD Yardımı: den oynamıştı. Sanki, o da Memişle yatb. Artık, ne çift paça ve ne de 
genç gözgöze geldiler. Baba ile kız önlerine iğdller. bildirmiştim. Şimdi de kua.zede gemi Geminin karaya oturduğu yerin ci- beraber Aıtçoya dalıyordu. kaz kanadı kalmamışa. 
gittikten sonra Tom muhtara vazı- Mister Harrt <:<?k heyecanlı idi.. kaptan ve mürettebatını ve sahildeki varındaki köyün muhtarile görUştUın. Allço, dalışı kurtardığt zaman caz· · Yalnız M i k üstü h 

0
., 

yeti anlattı. SözUnU bitirirken; - SON - ahali ile yaptığım kon\lflllalardan soıı O da bana şun lan söyledi: gır sinirlendi. Sövlenmeğe başladı: önüne dU ~: ~t M 8:8m~. 
- Ben, dedi, §uracıkta biraz u~- _ .... - ........ ·--·-·----·· ra, hadi.senin nasıl cereyan ettiğini - Dehşetli bir gürültü oldu. Gök- - Ah, bir ta~ydı... UstU gellrş:elme~ d:~~~l a:;:yağll' 

yladyı~. Beygırb;li:~ ahıra çektirin. Sağ G0MR0KLERDE ı yazıyorum. ten bir tayyare düştü zannettik. He- Ben, dayanamadım. Ne de olsa, eski Roda GladyaUsrleri gı'bl hasrnıoıJI 
o ugumun emesi daha iyi. Tom Vaka ı·kı·ncı·ka' ...... ayının altısına k mah--'" k ı..... · . J •

1 
d •uıu& men va a ıuune oeunca, !iPM ma Aliço hem ustam ve henı de sevdi - göğsüne bastı ve kalın sesHe herkel 

muhtarın yatağına uzandı. BUtün bır ngı tere en gelen mallar teead.Uf eden cuma. gönü oldu. Gemi hiyetini anladık. Gecenin karanlığında ğim bir adamdı. Mukabele ettim: ifitebilecek derecede bağırdı: 
gün ve bütün bir gece kımıldamadan •• ""ki d b ki. bu güne kadar hala kurtanlamadı, halla tel.ifa dtifi1rmemek için tıep bir T dı 1 k ,, ... 
yattı. Ertesi sabah saat eekizde kalk- gumru er e e ıyor bir taraftan kö lüler bir taraftan de- - aksay n~ o aca tı · . Ellle de kazan dibinde sınkta as ... 
tı. Muhtar yazıhanesinde oturuyordu. lngiltereden gelen mallar iki gün - _,_ ııa .Y. k ' ak · ı ğ ağızdan haykırdık. - Vallahi; Alıço sırt qa#ı gıder- elli altını göstererek· 

uu.yo rı gemıyı urtarm ıç n u • - Merak etmeyin kara yakındır di • . 
- Kalktın mı delikanlı, dedi, tş denbert gUmrt1klerden ithal edilem&- rqıyorlar. dcd'k ' ' · 

0 
k d d ...... hlt , - Ole susak ağızlı! .. Te hey! .. si· 

vakti. mlştlr. GUmrttk antrepolannda mal- ., 1 
• - a ar a değll ya ~ va~: sana altıncazlan .. 

- Evet i§e başlamak llzun. Dün lan bulunan ithalltçılar son yapılan llAdlse NMll Cere~·aa Etti' . v.a~ur acı acı haykınyordu. Sesle- - Sen bilmezsin, bu em Memışın Zavalh Memiş, zavallı dew·üsse ~ 
akgam emanetleri getirdiniz m1 ! lngills, P'ransız ticaret anlaşmuın • Ayın altıaında aklam saat 18 de nmızı duymadıklarını anlayınca, o - paça kapışlarını!. pehll ld • d b" <;."' 

_ Evet UçU de delikteler. dakf tediye p.rtlannda herhangi bir hava tamamile kar&rn\11 bulunuyor. turduk, sahilde atet yaktık. - Nasıl bilmem ayol?. ~ur h ~~n ~I ur .z.~;d en Hlır seri 
.. Fırtına ve kar tipisi var. Kaptan kn... ,..._mı·nı·n takn·ben onda dok"•u ..... - Blliyorsan iyı· ya?. cuk ma dcu ye ıde do&. u uk. I tç - Ne diyorlar? degişiklik yapılıp yapılmadığını an - "Y ~ ~ .._ ,., •rma e 

kiinde ;ı,," .. k 1 tro 0 1 Al" . .. d .,,. ... an m y an an uza aş ı. 
M ld ki .. lamu için intizar vaziyetinde bulun- ...,.uncu aptan. os mo ve üzerindedir. Ancak bir kısmı dışarıda - Ye amma, ıço)!a gore e · ı . . . . . dil-

-.. MU~ o. u ~ını eoyledilereta maktadırlar. Gttmrtlkler tdareai bu- serdümen vardiyada bulunuyorlar. kalmıştır. Bu prt dahilinde geminin ğUI. Alıço; kazan dlbıne. dogru yilrı\ -
~e .g?~e~ğtnızç~lli~ karflsında aes gUn mevzuu bahil8 vaziyet etrafında Gemi Antalya.dan hareket etmlı ve kurtarılması ifi de hayli mUşktıl bir - Bak1 takmış oleaydı görürdün! Uzun boyu, ~eeeye enıtyordu. PaJd~ 
erını es er. o sı ıştırdım. Reis- Ank d t l" beki k d Alanyaya 25 kilometre mesafede Av· . et aN.terecektlr - Bir şev yanamazdı lan kendi ehle aldı. Yanımıza ge • 

!erinin adını söylemiyorlar ara an a ımat eme te ir. . . vazay D~ • • • • Ben .. . .. . aO 
Za k uh ha . . GUmrUk Muhafaza l•f· sallar köyfl cıvarında Fezla limawnın Yolcuların hepsi o akşam karaya Tam bu sırada, birdenbire Keı -· ' gozüne gozUkmemek içın y 

- rar yo. m tar'. ydı 11md1 önünde bulunuyor. k lmıştı Nüfus a bir za 'at ol- miein tekrar AUçonun paçalarına ak- çlzmiftim. Fakat: imkan mı var. }le-
namı.nı.zı:a .en güvendiğiniz adamlar . - kllAllnın k• ragUn Bır· taraftan fırtınanın t-iri, di- çı an r. ç yı tı&.nı gördüm. Bu sefer bir anda lki j men yanındakilere sordu: 
dan ikısmı alalım. Kwlkayalarda mı- d ki ~ mamı.şbr. !§' • • • • ,, 

safirlerimizl bekliyelim. ••n 1 •rı ğer taraftan geminin boi ve fazla ha M. N. Kaademir paçayı ele geçırmışti. Vaziyet çok teh - Şevki nerede. 
Bir Editl baba& Gümriik ve muhafaza tetkilatının, valell olması dolayısile, sular tahmin- ....... - .. - ... • .. --•• .. - ... Ukellydi. Meydana çıkıverdim. Beni göriitlC6 
. leazdi soAlntırak:<rll'keı.-•u .1 .da g~- biriktirme karagün aandıklan sene - den fazla gemiyi sahile atıyorlar. Fa.kat, Ali"o da hasmına kaz ka. gülmeğe ba§ladı. Midesini gC>Kterere~ 

m11 r &9' ı ~ e ık.iger iki /NHISARLARDA : " ..... 'h;.rd k · ı uk umumi heyeti diln toplan!Dlfbr. Vardiya nöbetçileri vaziyeti tehli- nadı taknu~tı Bu şekilde. Ali~o tehli- söyleniyordu: 
~r ~ en çı b. Kırlara açılınca T 1 tıda .ı • .;.. .. · ki f I :ı.t 
birleotiler. En tenha yoldan Kmlka- op an sanU&f> .... geçen eene a- keli gördükleri için, gemiyi denize aç- nhisar idaresinin malt kede idi. - A be, Şel'ki... Nerede lebleh~· 
yalara gittiler. Tom etrafı blr dolat- &liyet deweehıe ·~ rapor ok~~UI mak gayretini gösteriyorlar. Fakat Merniş, paçaları güzel doldurmu1- be! .. Gördün mU Memi§i ! .. Fıkar•c:-' 
b. Herkesi muayyen bir yere yerlet- ~~=-yenin 70 ~lirayı buldugu, bUtiln mesaileri bir netice vermiyor. · hulisalan tu . Hasmına da iyi<:e girmifti. Hu- Hacı Ha.sanın kurbanlık koyunu gilli 
u-...:ıı: Rande . •zarfında olen 8 memurun •- n~ı v--ya Oturuvor. tnhisarlar idaresi tarafından ya - mını karşılayamıyan Aliço, boyundu- zorlar durur adamı? .. Aldı mı parr 
un.w. vu uatı onda idi. ilesine MO er lira nakdi muavenette ~ auwa ' 

Randevu na.ti olan ona daha ya- bulunulduğu anlaşılmışbr. Bundan ı.,te tam 0 sırada dehşetli bir aar- kında pi~ya çak-:"lac~ olan ma~t 1ruk atacağına vaziyet icabı ku ka- 1 ları~.. . . 
nm aaat vardı. Herkeae kımıldama· sonra idare.heyeti intihabına geçil _ ııntı oluyor. Tam yolla giden Tlrhan 

1 

hUllaası ıışe hacmı ve flyatı teeblt nadı almıştı. , 1 Hıç sesımı çıkarmıyordum. o:: 
11 ve aes çıkarmam&81 tenbih olun- mit ve eski idare aynen lbka edilmiş- vapuru karaya çıkıyor. Geminin için- ed.ilnıiftlr .. Bu malt ~ulbalan 35 8&11 Alaturkada kaz kanadı demek, • bir söylersen yUz d~rdin. İyisi 
du. Misafirlerini ıUphelendirmek ta • tir. Ayriyeten, badema ölenlerden deki yolcular hayli telif eeeri göste: tllıtrelik .ş~lerde pıyasaya çıkanla- b.aamın önden kollarının koltuk alt- lsusmak daha evli ıdı. 
temiyorlardı ... BQklemeğe bqladılar. bqka tekaüde sevkedilen memurlan riyorlar. Fakat kazanın hayatlarına 1 cak ve şıoeaı 4:5 kuruşa sablae&kbr. 

1 ıarından kollarını geçirerek arkadan Zaten; lstanbula kadar dinliy~· 
Uzaktan bir nal aesi duyuldu. SUvart ailelerine de 500 er Ura nakdi mua~ mal olmıyacağını anlayınca sükihıet j Veni k•dı n algaraları kilitlemek demektir. . . : . 1 tik. Kimbilir y~llarda bizlm1e ne il• .. 
K.ızılkayalann dibinde attan inince venette bulunulmasına karar veril • buluyorlar. Piyasadan kaldınlmas1na karar ve Yani; it kuvvete bınmııti. Memıe. dar eğJenecektı. 
hayretle baktılar. Bu gelen Turan miftir. Tırhan vapuru bu müşkül vaziyet- rilen lamet ve Bayan sigaralannın hasmını kaldırarak yere vurmak isti- Çünkü; biz onun yanında değil pelr 
çiftliği sahibi Jerri idi. muhtar: ten kurtulmak için, hayli didiniyor. yerine çıkanlacak olan Gelincik latnı- yor ve paçalarda takılı pençelerinin lh·an. doğru dürüst bir adam bile dl" 

- Vay canına diye mırıldandı. Rü Fakat muvaffak olamıyor. Telsizi~ li Bayan sigaramnın 20 lik kutu fi - kuvvetine dayanıyordu. jildfk. 
yamda görsem inanmazdım. Çok bek K•mtb geaçlite yardim eclel'ek EtrUsk gemisinden yardım isteniyor. 1 yatı 16 kunış olmak lir.ere teebit • - Aliço da, paçalarını hasmının elin- Söylene. söylene giyindı. !kide bil 
lemediler bir nal sesi daha işitildi. 1-~ bayram. bafl'UDI. Etrüsk yardıma koşuyor. Fakat ge. , dilmiştir. Sigaralar lüks oevilere den kurtarmak için kaz kanadı Ue de Memlşl ağzına dolayarak: 
kinci misafir görUnUr görünmez hay rm ea busv venılli olacaktar. cenin zifiri karanlığında herhangi bir I mahsus ince pergamln kağıdına 8&- söküp almağa ve onu ıırtuattı çevir - - Aldı mı paracazları susak?. 
ret etmek sırası mister Harriye gel- yardımda bulunmağa imkan olmıyor. nlmış bulunacaktır. meğe çalıfJyordu. [ Dcvaıııı ııarl 

- Fena bayıldı. l Ylne gözlerimi kapadım ve role 
- Acaba kafasında bir damar fi- devam ettim. 

lan kopmuş olmasın. Aradan bir müddet daha geçti. Ko 

Doktorun yüztt birdenbire değişti. 
bütün vazlfeı,inaehğını topladı. 

- İyi kt nehyi asabiden ölmemiş
sinl?. ! .. - Ah... Ben her zaman söylerim. miser yine yanıma geldi. Kulağını 

Şu elim çok ağırdır. Bir giln beni da kalbimin üzerine koydu, sonra müs-
polislikten mahpusluğa sokacak.. lterih kafasını kaldırdı. Kendi kendi- - Komlser!. 

- Bari doktor çağıralım. ı' ne bir şeyler mırıldandı. Islak bezle- - Efendim!.. 

- Beni mahcub ettin, dedi. 
MUtevekkiline elimi salladını. 
- Aldırma komiserim, dediJll ... 

Biz sizin dayaklarınıza alışıkızdıt• 
Bakma hapishanelere düştüğüm~ 
Biz senin zannettiğin kadnr fena iıt• 
sanlar dcğilfz. 

_ Biraz bekliyelim. ri yine alnıma koydu, suratıma bir - İnsana böyle vurulur mu? 
YuzUme soğuk su kompresleri tat- 1iki hafif fiske vurdu. - Dışandan muhabereye tevesr.ül - Bırak da artık beni 

y· b döndü. o BÜY'()'K CASUS BOSIA.NI Ttfrika No. 80 etmişti de... gid~lm ... 
bı:; ediyorlardı. Bu komedyayı bil - ıne masasının aşına N ı ,_ - H"di gı·t. rad b" t ı f ld" B be - e o ursa o..,un... <4 

mem ki ne kadar devam ettirebilir - ~rd a ır v e e 0~ ~e ı;·p~?u r r · Yine dürtliklendim. Yme uyanma- - Bır şeyi yok... - Kızım bu tokadı sana vururken Şıfreli mcktub meselesi artık hal • 
diın ... Asıl işin feci tarafı, klğıdın ~n ça~ın~or ar ı. 1 ge ıyo- dım. Komiser sabırsızlandı. Ben derin bir uykudan uyanır gi- görenler var mı?. !edilmişti. Komiserin doktorla mtiD,. 
midede ne kadar zamanda tahallül rum . ., dedi. Bır kere daha yanıma . b ~.:ı: • • d ' V .. l . i ş· d ' b k b' . k l d b . . t• 

geldi. be . ba b ef k - Bır saattır aygın, dt.-ui, bun- bı gerın un. e goz enm a.çtını. ım ı aş a ır taktık kullanma- aşa ann an sonra u ı•• ortaya a 
tt.w. • b"l di On · · ah n yıne ygın u s er a- ~ · ~' e ıgını ı memem · un ıçın, t • ' . ' . da bir iş var ... ArUk doktora haber - lşte!.. h ve komiseri kendime minnettar kıl- ması mUmkUn değildi. Ben kendi11 ... 
· d f--'a bir za h ihtimal pıyı açtı. Kondordan geçen bır po· . mın en l&A& man er e lise: göndereyim... - Eliniz hayırlı gcldı doktor bey. malıydım. Komiserin yUzUne bak • de, Erich'i de kurtarmı§tım. 

kal'll bayruı yatmahydım. Ge . . . Gitti, telefonu açtı ve doktoru o- Ben olan bitenden bihaber etrafa tım ... Sonra... Kapıya kadar yUrUdilm, bUttln ir 
Kcmiser: . - l, dedı, burada bekle, ı~nde dasına çağırdı. Tekrar yanıma geldi. bakınıyordum. - Yoktu, dedim. • vebulığımı topladım. 
- Bırakın mendeburu kendi hali· hır hasta mahkfım var. Ben geli.nclye Ben yine put gibi... - Niçin buradayım?. Komiserin ytlzUne bir imbisat gel- - Komiser Bey ... Yediğim toJtr 

ne, uyanır, dedi, siz de vazüenize gi- kad~ sen. burada dur. Kalkıp bır ye- Doktor odaya geldi. Yanıma so - Komiser doktoru dışarı çıkarmak dl. Ben lllve ettJm. tın seet hllt kulağımı çınlatıyor. 
din, tokattan kimseye bahsetmeyin .. re gı~~ın... . . kuldu, nabzımı muayene etti. istiyordu. Benim boşboğazlık etmem- - Doğrusu şiddetli de vurmadı, - Hadi artık uzatma ... 
M~ur polisler dıfa,rı çıktılar, k"o- içen b~ başkası g~rdi .. Bu d~ ~e- - Bunun bir şeyi yokt, dedi. den, tokadı yediğimi itiraf edeceğim- benim daha evvelden baeım dönUyor- - Acısını dindirmek istemez 

nıttıtr, önüme bir paravan gerdi, ken~ ~akla beni tedldk ettı, bılekle~ı 0 - - Bir saattir baygın.. den çekiniyordu. Ben de ona bu mu- du. Olur bende böyle haller. sin? 
diai de yazı masasının başına geçti. ~ş~uruyordu. Sonra ayılmadıgımı _ . . . . . . . zibliği yapmalıydım. - Komiserden şikayetçi misin? Yfu:üme bön bön bakıyordu. 

Ben paravananın arkasında yalnız goruoce pencereden dışarısını seyre o sırada nefesimi sıklaştırdım. bir - Bay doktor, dedun. Sağ kula- - Komiserden !i!lkiyetçt olunur - YUzUmün acwını dindirmek il' 
kalınca, kolumdaki saate baktım, 25 daldı. iki saçma sapan kelime savurdum. ğun fena halde ağrıyor. mu?. temea misin? .. 
dakika geçıniett Bir 25 dakika kadar Komiserin tekrar odaya gelmesi Doktor: - Komiser bir tokat vurdu da... Doktor kızmıftı: - Ne yapayım? 
bu komedyayı devam ettirebilsem, 20 dakikadan fazla sUrmüştil. Fakat - Kendin~ geliyor ... dedi. Ve par- - Saygınlığının da sebebi o mu? - ~k gibi dayak yeyin öyle ille, - Vurduğun yeri bir kere ÖP··· 
belki artık midemde kağıdın üzerin- ben yine her ihtimale karşı bir türlü maklarile göz kapaklarımı oynattı; - Tokadı yedikten sonra, ne ol· dedi, kapıyı vurdu ve gitti. Komiserin sert çehresi değişiverdi' 
deki rakamlardan iz kalmazdı. uyanmıyordum. refleksleri muayene etti. duğunu bilmiyorum. I<omtser yttzUme baktı: f Devann varl 
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Dünyada Petrol davası -2 
(Bq tamı~ lincü sayfamızda] başına. 4-7 kilogramı bulur. Hava.gazı 

dildiğini hatırlamak icab eder. Filha- v~.rimi, hemen her yerde, ton ba§uıa 
kika materyal, bilhassa kataliz tüpleri 140-150 metre mikabına vanr ki mik
"her birisi 160 ton,, un imaline muk- dar ve haruri kudret itibarile aynca 
tezi hususi çelikler lngiliz fabrikalan mahrukat sarfedilmeksizin taktirle-

lü!fe : 1 

Diş doktorlarımızın dünkü toplantısı 

taraf mdan temin edilmi§tir, ineaat ve 1 rine kifayet eder. . ., 
montaj 6500 işçiyi 18 ay işgal etmiş- Bilhnıma ayrıca ma.hruka~ saı:t~ıl-
j tir; servis için 2000 kişi 24 saat ça· meden tak.tir edil~bilmelen h~-e- İ~fiir~~;:;~ 
lı.şmaktadır; senede sarf edilen 600 ı hemmiyettir. Benzın az da ol~, dıg?.r 
bin ton kömürün ihraç ve nakli de tak mahsullerin kıymeti yüksektir. Lu
riben 1500 ameleye iş temin etmek· it zum görülürse Creack '· t ameliyat 
tedir. vasıtasile benzin randımaııı arttırıla-

Bu eerait dahilinde İngiltercde ta- , biiir. . . 
bii benzinin üç misline mal olan sun'i l Bitümlü şiı.;tlere tatbik edılen kla
benzin bize belki beş misli pa11alıya sik usulde bunlar evvela İskoç fırını 
gelecektir. Hususi çelfüler ve katali· denilen ve kükürt knlkaronlarına be~
zör meseleleri ise bizi haricdcn müs- ziven fırınlar içinde ısıtılarak hır 1 
tağni kılamıyacağı için memleketi . lı~ın yağ· elde ed~li:, .son~a bu yağ tıp- j 
mizde bugün bir sun'i benzin fabrika· kı ham petrol gıbı ışlenır. «" 

sı tesisini düşünmek tam manasile İyi cins şist yağlan ton başına 40 Dün Etibba Odasında diş doktorlarımız toplanarak bazı karar· 
abestir. litre tayyare benzini, 348 litre o~- lar almışlardır. Bu kararlar meyanında şunlar vardır: Şehrin muhtelif yer 

Fischcr fabrikalarının ilk tesisat mobil benzini, 113 litre ağır benz~n, I !erinde çocuk dişleri için dispanserler açılacak, cemiyetin çıkarmaktn. ol
masrafı daha azdır. Ameliyat adi taz 113 litre lamba yağı, 480 kilo da a~r duğu mecmuanın muntazam bir surette nc~i imkanları aranacak ve fe. 
yik civarında yapıldığından ve sühu- mahsuller verir. Creacki.ng vasıtası- laket gören yurddaşlanmıza da geniş yardımlarda bulunulacııktır. Cemi· 
net toleransı, eksik ziyade, 5 derece- le benzin mikdarını 673 htreye çı~ar· yet ayni zamanda geçen seneki idare heyetinin faaliyetini de gözden ge
yi bulduğundan işçi daha kolay yetiş- mak mümkündür. Tortuları hidroJene çirmiştir . 

.Fanık KUçük branda tutarken tirilebilir. Fakat beş sene evvel yapı· etmek de kolaydır. . . . vvvvvvvvvv-./°V".,,...,,...,,...,,..vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv"""'~' 
- Ben §oför Arif , . • . . lan hesablara göre günde 70 ton ben- Bitilmlü şistler denızle ırtibatı ola~ Tavuk hırreızı F trnil 

ve ocaınna gi . ' ha~dı gel, kah· resmı elbıse ıle Ankara caddesınden zin yepabilecek bir Fischer fabrikası sığ ve çamurlu mıntakalarda ve yenı U hLO ı.ı. POLISI'E I 
l' c• delım birer k h · · h d dl ·· Ç ~YB mc t< m O 'L!U un. ' a ve ıçe- geçmış, bazı arkadaşlara rastlamıg· için 3000 tondan fazla saç ve 70 ki- iltiva mmtakaları~ın u u a~. me· .. .. r • o· . '· 1 ı 

- Teşekk·· tını... Fa.kat ne de olsa tanıdıklara ıometre boruva ihtiyaç olduğu dii5u. rinde teşekkUl etmış oldukları ıçın te· Kuç~k A) asofyada Saadet ıs- ınamn: parmaK arını 
§ . · ur ederim amma ben b. k dah ·· ·· be · b k ~ . . 1 h · · petrolle· minde bır kadının tavuklarına mısır d 1Indi .Yazı . . • ır ere a gozukmek, nı u ı- nülecek olursa masrafın pek de ıs - şekkltl şarl arını aız arazı .. . uçur u 
deyirn. cı~ı görmek mecburiyetin· lıkta görünce ne yapacaklarını, ne tiskar edilcmiyeceği meydana çıkar. rinkine nazaran çok daha genişt!r. atarak a~ı;,m:a uz~e ~~en ~~t~ati- Anadolukavağında Umuryerindc 

-O .. Adanı sen de sonra ~rürsün söyClağiyecle~ller:ini anl~ma~ .isti~ordum. İhtira beratı ve katalizör meselelerin- Bütün.dli9n3y4a şisU~~-indten 14~ mt:~=:~ ~: ~;~a:ın muha:~esi s~:! ~ Vasıun t:ış ocağında çalı~ Malı -
ona b • 6V .. a og unun koşesını donerken d k' .. r·ı b k"d" B' 1 h ton yanı 1 scnesı pe ro ıs~ d k lcd·w· d" ·u 

dik e. en arkada kahveye gir • Halil L. tf' ·1 . e ı guç ıı ı: a ı ır. ınaena ey an- • ' . . . l . ·tihra edi- ahmed birinci ımlh ceza mahkeme - mu un oca ta ates ıgı ınruru e A . . ~ 1 ~ e
1
:a.r§l ka~ıya ge.lmıye: cak karla çalışan kimya sanayii tees- !atının ~.oo mıs.lı pe~ı.o ııs ç sinde bitirilmi~ üç ay hapse mahkıim , sol elinin üç parmağı kopmuş, 

rıf takdim etti. dy~kmk mtl~ ...... ~ m verdım.. Dıkkatlı süs ettikten sonra, onların yanında lebilece.gı tahmın .edıl~yor. . lik edilmiQ hn'bızl~k nakıs te~ebbüs ha- Mahmud Beyoğlu hastahanesinde te-
- Ark d · ı a ı yuzume baktı. Tanıyamadı b ık· t "b t 1 'k Bugim 80 senelık bır mazıye ma ı.-• ı; . 

d n fl§lar, Faruk & wl l"ba. e ı yan ecru e, yarı e mı ma- . .. . • . .b. . linde olduğundan bu ceza bir aya davı altına alınmıştır. 
an Yeni gelen · yog un· ga 1 

• hiyctte kilçtik bir benzin fabrikası olan şıst sanayımın geregı gı ı ın· . . . . . J H ı 
en uzu arkadaş ... Dünyanın 1 - Beni tanımadınız mı? dedim k'şaf etmemesine sebeb hala moda· ındırılmıştır. v.gazın en 

n, en fidan bo ı 'tf i . . 1 . . kurmak faydalı olur. ı , S H t ze'·dru~nml'-ler Bu Sözler b Y u 1 n yecısı.. Daha dikkatlice beni baştan aşağı . .. .. . . . 
1 

sı ge~miş usullerle ~bşmaktıı bulun· •naaıcı •~ anın t' C• • T 

~ılnndı B ir kahkaha tufanile kar bir süzdükten sonra: Bıtuml~ ~ıstlere gelınc~. · Bun ar ması ve bu yüzden bilyük sermayeli zlye~I lsl& ı.GI Cihangirde Kristal npartmanında 
... · u defa zayıf ·uı·· . . . memleketımızde mebzuldur. Maden . . . .. .. ha · sl - ık k-' .Ytızlü bi · · ' esmer, g unç - Ha, dedı Faruk sen mısın? . . .. .. . ve modern techizatlı petrol şırkctlc- Evvelkı sene bır pazar gunu Pen- vagazı mu ugunun a.ç ıs.ıma • 

rısı atıldı. ' tedkık ve arama enstıtusunden edın- .. . . .. d .._ ___ k Fraı ül" 
- Abdifi.cl · - Evet.. ·- . " rinin rakabetinden muteessır olması- dikten Pavlı adasına geçmek uzere sın an, apaıl.UUUJ a.pıcısı 1g • 

ha S z .. Bnhueddin cnfo··r Ba N t . b ktı ., dıgim malfımata na:r..aran en fazla k • b' ed" kişilik" b" E . lkansı Skuhı ve og·ıu Faramin hava-. · abık aktör .. • ı."" ~ • - e o, gazc eyı ıra n mı. . dır. ayıga ınen y ı ır rmenı . . . ~ . . 
itfaiyeci .. • esbak tuccar, lihik - Ha.yır... Merzıfon ile ters akan çay arasında'. Hnrb rekabetinin önüne geçmiş ol· ail&>inden,kayığm devrilmesi üZeri- gazı ıle zclıırlenmı§ler, troavı edıl -
gördüö't.' mdustnkbcl bilmem ne ... Bu - Peki bu kılık ne? Yeşil ırmak ile Kızılırmak arasındakı dugun-dan zaman memelckettc şist sa ne üç küıi ölmii<::tü. Kayıkçı Hasarım mek üzere Beyoğlu hastahanesine 

c. ın e N ' . ' k d 1zm. "N.. h t. E h ' ' ~ -:.-
lhan... Ha ,fü·· r uman, G.ayserlli Nu- - Hiç, röportaj için itfaiyeci ol - mı~ta a. a ve ıt uz e 1Y:;• n. nayiinin lmrulmasına çok müsaiddir. bu hadiseyi! sebebiyet suçile muha - kaldırılmışlardır . 
.l\uınanda; 1 N~ dı bakayım ... dum. çecık,, cıvnı:nda bulu~ur. Gokdag, Kurulacak modern fabrikalar atideki kcmesine dün ikinci ağırceza mah - Tranııv.ay çarpmıf 
dalyenin n swmaılın odasındaki san- - İtfaiyeden para alıyor musun? Göçlerderesı, Kışlayatagı, Hacıahmed ı muhtemC'l rekabeti de karşılıyabilir· kemesinde devam edilmiş, müddeiu- Vatman Mehmedin idaresindeki 
kineleri ne~:gının ucu tutı.ıı,tu. Ma- - Evet... ler, Kediler, Hactoğlu, Hamamdere ve l lcr. mumi Turgud, Hasanın, dikkatsiı • tramvay Sirkecide Asmalı kahve ö-

Yine bir k~abya edersin?. - Yemek, içmek?. Mengen su yatakları en zenginleridir. S\ist sanayii blı·çok vatandaşa iş te-ılik, tedbirsizlik ve ehliyetsizlikle ö - nünde, Küçükpaz:ı.rda oturan Basri 
ğı~nn bir kahadır koptu. ller a- - Allah ne ,·erdi ise o da oluyor. Bunların kükürdü sıfır denecek dere 

1 

mi~1 edecek, döviz taı:;arrufunu mucib Jünılcre sebebiyet suçıle cualnndı - kuı 14 yaşında Selimeye c;:aı·parak 
- .Numa~ gelm~ğc ?a~ladı. - Peki, senin patron maaşından ccde az ve par~fin ~iktarı y~zd~ on olacak, milli müdafaayı takviye ede· nlnıasını istemiştir. :Muhakeme, mü- yüzünden Ye kolundan :aralamış, 

canıiin ıninnre.~a~serıdekı Gurşu~lu bir şey kesmiyor mu!.. kadaı·dır. Tahmın edılen gas oıl yüzde 1 cektir; bizi yalnız benzin ldhnlindcn dafaa ve ku.rar için başka güne bıra- Selime Haseki lınstahanesıne kaldı • 
le b:ıknYlnı m~· c Ya:1gın var ... Soy- - Neye kessin? 15-20, Diesel Oil ise 8-10 arasında • değil, l~bn yağı, ağır yağlar\"(' para. kılmıştır. nlmıı;, vabnan yakalanmıştır. 
~~~. ' ıne~~~~~a -All~ah~~~~nfü~~~B~~rn~manl~~~~o-~Wh~~n~m~~~kı~~~~~~~============~~==~~======= 

- "Nereye ol k . ye gir, oı·adan maa" al, ye iç ... Yani lup Hacınhmedler ve Kedilerdchi ta- tır. Şi!ıtlerimizi işlemek bir tuşla iki 
lan tabya cder.aca ' Zencıdcrcye, fa.

1 

şöyle böyle gazete sayesinde ~ıktan bakalar ton başına 6 litre kadar ben· değil bir si.irü kuş \'Uıwak demektir. 
Zayıf, esmer. b' 40 -50 lira para vur. Bu paranın ay- zin verirler. SUlfat ve amonyak ton A. YaJmlıoğhı 

atılıyor: ce ır adamcağız söze ılığından mahı;ub edilmesi laıımgel - wsa .... !iliil !!11 :st • ıııııTAiıit-t!!fi =cz .. , ""Ilı!""' •-:ı ,_. ;ı,. .,. --.. 
- BıraJcuı Allaha! mez mi?. Ahrnet Zogonun hediye 1 Tashih 

rnz derse şkına şuraya bi-1 LDeoonn ııat] ottlQI otamobUdan 1 
hat veırui ~mal~ .için geldim. Ra- çık;ın dava Gazetemizin 10/1 940 tarihli nüs-
aııaıı siı] ~~~k. mısuıiz bana .. Alim- MAHKEMELERDE t Eski Arnavuclluk kralı Ahmed z0 • hasının 7 inci sayfa.sının 1 inci sü -

'7· erı sıkayet cd · ' t d ct·ı C" h · ıı.ı .ı.ıne sesıc; iik . :nm. •• •• goya aid olan ve müşarünileyh Is · j unun a neşre ı e~ ~~ unyet ·~ e~· 
- Nuınan ~ aeldı. Bahçıvan Musayı oldu· lanbuldan Parise giderken yaverlo • kez Bankasına aıd ılanda Selanık 

Bize gadi l'kcıgıın, tabamnı yalayım. ren şofo"·r Şahı"n rinden Ataman Çopiye hediye ettiği Bankasının 21/2/939 tevdiatını gös-
n· . r 

1 etme l t . ı· . d k ' 4 l. h ' ıyıver, }{" i ·· Ya nız ne olur. b l ~ otomobil yaver Çopi tarafından, güm erır ıstenın sonun a ı 4 ır.ı sa ı· 
ler tutu~~c knpıdaki etlikte çemen- l U Un U rUüU \'erilmeden Adapazannda Re . binin "Şahinzade Ahmed Remzi,, ya-

J\.rif ktıl ~eyle sön(ltiriirsfın ?. Bir kaç gün evvel Topkapı dışarı· şada satılmış, Reşad da bu otomobi· 
1 zılacağı yerde sehven Salimzade Ah-

- Bu ag~ma: eın~ Davudpaşa kışlası civarında as- 1i arkadruşı Ahmede satmıştı. GUmrük med Remzi yazıldığı göti.ilmUştür. 
göndenn'· ~1edı. Talebedir. Kayser:iden kerı fınn önünde, saman yüklü bir idaresi tarafından Alaman Çopi, Re· Keyfiyet tashihen ilan olunur. 
t · . ış er G l"b kamy b · üze i d ·a a.: ı etRınin d · .ıa ı a kendisi Belediye on, eygır r n e gı en Q\} ı::ad ve Ahmed aleyhine a<;ılan dava· 
.... e akrab · ynala ı d b" · da k a·· ·· s . . GAYRİMENKUL SATIŞ !LANI • "Yoııız. .. A. ası lnu6. Takılıp du- .:"" 1 n a 11 a ~a ç~rpara uş~- ya dün asliye 5 incı ceza mahkemesın . . _ 

Nafia V ekaletiııden : 
Eksilt.meye konulan iş : 
ı - Seyhan sağ sahil sulama ve deşarj şcbekesile sınru imalatı \'0 

i!':letme binaları inşaatı kc.~if bedeli "2 400 000., liradır. 
!ıi 2 - Eksiltme 26/ J/940 tarihine nı.~tlıyan cwruı. günü saat 15 de 
Nafıa Vekl'ılcti Su İşleri Reisliği Su Eksiltme Komisyonu odasında ka
palı zarf usulılc yapı!acuktır. 

3 - lsteklilcr, eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık 
il'leri genel şartnamesi, fenni ~rtnarne ve projeleri 50 lira mukabilinde 
Su İşleri Reislieinden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 35.750 liralık muvakkat 
teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel 
ellerinde bulunan vesikalarln birlikte bir dilekçe ile Nafıa Vekalet.ine 
müracaat ederek bu iı:;.e mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu vesi
kayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmıyan 
ıar eksiltmey" iştirak edemezler. 

5 - lstcklilcrin teklif mektublannı ikinci maddede yazılı saatten 
bir san.t evveline kadar Su İşleri Reisliğine makbuz mukabilinde \'erme
leıi lazımdır. 

p,. ... , .. ,,., olnn rr~ilmıeler kRbul edilmez. "GGOG,, "10691,, onbaşı 1 h, l!jtc asıl antika Hakk rup tekerlek başı uzetmden gcçmış, de devam edilmiştir. Bıga ıcra memurlugundıı.n: Kara-
ge !yor kt 1 d w d h 1 ·· ·· b' d H i O ' 190 r . . 

-.. Peki.. ' sa n glllme.. a amc.agı~. er a olm~~'.. kazadan Muhtelif yerlerden sorulan bazı ci- ~g~ ~ ur ye .rman a. ıra ıçın Öksürenlere: Katran Hakkı Ekrem .:J 
l1ı . sonra şofor kamyonu surup kaçmış. h tlere tatmin edici cevablar gelme- bınncı derecede ıpoteklı olup paraya r 
.ı\....:~' upuzun böylu b' . . . tı. Bilahare, Kağıdhane köylerinden d~ğ. den bu eevablarm gelmesi ,.e çevrilmesine karar verilen Karabiga 

·q ırını gcıdı· b' · d b 
1 ın oo·h o "d B' ta kk K t P t·ıı . d d ıi . ınn c ahçıvan Musa olduğu öğreni- 1 lar vekillerinin bazı taleblerinin da M l a rmana aı ıga pu - 1•111-· Ha 1 a ran as 1 erı e var ır 

~111 ak~on~~ d~·. l~iliti~n~ğM~nkam~nunnu-~ç.u gt·ı~lınesı· ı'~in muha~me ~n~a~~ool~5~reUN~m~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Yazıc ' .. --uı, ışte Faruk . ~erıne e ı • "' 1 ~ · h' · t k ı ~aa: '~ on<1. b' ı, kumandan . • marası tesbıt edilmiş, aranmac;a bas- b k .. bı akılmıştır da k:ıyıdJı Knrnbıga na ıyetn s e e w -,z -->Wl!:ij .,. 
•ı·ı ıraz ınaı·ıne <] ........... • cmrettı, sen lanm:tı. Nihayet. bu kamyon~ ida;e aR a gune r - - . mevki inde taraflal'l sağı Mehmcd 1 Askeri Fabrikalar Satın A:ma Komis11onu ifa~ nları .1 · .-• .. ı ver·ece km· • -- ~ J ı 

P ~~~~fü~n&Wn~~h~hlt~ ~anbcl~i~~~cihukukh~·mi~z~~~.~uM~m~ müf~•-•••••••ı•m~~waa&••••••••••••••~ 
~ ldeki.. ne ıaman i te dilmiş, Şahin dün yakaı:Oarak adli- kimliğinden: hanesi, akra ciheti Mehmed ve İsmi· 500 kilodan aşağı olmamak üzere 30 tona kadar bakır hurdası sahn 
_ 

1

8
1
rn: . s rRe.. yeye veri~n:1iştir. Dün akşam Sultan-! İbralı~ Asaf ~~ından mukad- il arsaları, ceb~eı;i yol .ile çevrili ve almacali. 

_ A. eınen ~ımdi... ahnıed Bırınci Sulh Ceza mahkeme- dcma Brıstol otelını ı§letcn ve Ka - tapu kaydına gore 400 zıra mesaha.da Askeri Fabrikalar Umum MüdUrlilğU merkez satın alma. komisyo-
rJ 0 rkamdan gel... sinüc yapılan sorgudan sonra tevkif , sımpaşada Süruri Mehmed nı:ıhal • bulunan maamüştcmilat bir hane. nunca 3284 sayılı kanun mucibince Kırıkkale istasyonunda vagon dnhilin-

Curaj:d~, ~en arkada, dış . k edilmiştir. Şahin sorgusu sırasında lesinde Emin camii caddesinde eski 3 Muhammen kıymeti: 1500 lira. de teslim şartile 500 kilodan aşağı olmamak üzere 30 tona kadn.r bakır 
lzahafrdık.. an çı lık. litınları söylemiştir: ve nıükerrcr yeni 5 ve ~ ve 4 J<:;vsafı: Ost katı tamire muhtaç o- hurdası satın ahna.cakbr. 
_ 13 a başladı: . ı - Ben samnn yüklU olan kamyo- kapı r-~o. lı gayri menk~lle.rıı~ m~ · lup ahşab imal edilmiştir. Çift kanat· Mahreç istasyonlarında vagon dahilinde beher tonuna 285 lira 85 

clüı1 ınu~k, 'Faruk, şu mak· . .. . nunla Çekmeceden geliyoı·clum. As· tasarrıfı Erkerikl.i otelcı Vasıl o~lu • lı tahta bil" kapıdan eve girllince bir kuruş fiyat tesbit edilmiştir. 
nesi · ·· Gec;rniBinl bcU dlğı~eyı goı- iceı ! fırın önüne geldiı!im zaman Ö· Petro Meçe aleyhıne açılan 4000 lı · ı taşlık, bir kiler ve mutfak mevcud Bu fiyata mahreç istasyonlarından Kırıkkaleye kadar şimendifer 
an" .. ._ . Bunun bı'r dı' 1.~. ım maki- len adamın, karşı tara~ftan beygı·ı'· ı··,- ı ranın tahsiline dair davanın J l ' l / 94o olııp ı'kı"ncı· katta ı"kı' sofa, ı'kı· oda "O l' ·· t" l ak "zc Dcvlıit Dcm·r 11 b h "°'lll1lışınf b reıuııyonu va . . . .. d . l •h' • nak ıye ucre ı om u re ı yo arınca e er ton için kiiomct-
BJr d elleüiğiın d' . r ... Zf-rlndc geldiğini gördüm. Beygir o- tn..nhlı mııhakeme<>ındc mud cın e} l iki helası ve üst katta bir salon ve re başına alınacak bir kuruş ibraz edilecek vesaike müstooiden aynca 
Şini ı..C:,1Ştırd~~n bir şey vaırdeksı~~nu ... tmur.bilin hizasına gelince U .. ktü '.,.e-ıilfınen yapılan tebliğe ınğmen malı- üç odası \'ardır. Ayrıca yarım dö · zam edilecektir. Şar'bmme bedelsiz olarak mezkur komisyondan verilir. 
~ e igım r ır ueçml I b 1 ecrW• d l kl d ki 

r·cyaj derler Şeyi .. Onun adı d • 1 i gr>r·i, otomobilin önüne doğru gel- kemeye ge _m ıgın en . 1a on a. nüm kadar bahçesi bulunan ev üzeri Talihlerin teklif edecekleri hurdanın 90 7.5 ğu nisbctinde teminatlarile 
reyajı · Geçrn{şlni h-llediğ~a eb- :m ·ğe başladı. Direksiyonu sag·n kırıp muhakemenın gıyaben ıcra.sına ~e kiremit ile örtülüdür. "arlnnmeyi kabul ettiklerine d:ıir kayıd ve sarahati havi teklif mektub-

... "'= ım deb · b k · b -sabık ... 
'Yine bir atın yanından geçtim. Ben geçtikten ışbu ~ıya ~rarının yı~we e.t _ Satış peşin para ile yapılacaktır. larını 31/1/940 perşembe günü ak~amına katlar komisyona vermeleri. 

ına döndUm kahkahadır koptu A ~oma, arkada, atın acele acele nal murnaıle~he ılanen teblığine ' 0 ~u Açık arttırmaya iştirak edeceklerin "310,, 
kU~nh :Ne@n~~k· ~~~~krinidey~m. A~~üreri~~h~~~ın2~21~0~~a~at em~ı~m~ kıynı~n ~&7b~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

13 epsı buraya gelm ahvede- ~ttıö-ını anladım Kamyonu dıu·durup talıkına !tarar vcrılmış olmakla bir . be . d k . .
11

• b' ~c 75 ini buld~ğu takdirde .u~tt~ bı- ,nın ve irtifak hakkı salıiblerinin ou 
kı uda Arifin bir muzibll~iş tni? Lıııl·~ım At ta ~dam da vere yıkıl nilslıa..•'n mahkeme divanhanesine a • nıa tın 6 pey. a çesı ;ey: mı 1

. ır rakılacak, aksı halde satış ıkıncı ar- haklarını, faiz veya masrafa cia.ir i
<>rl·Onbaşının dilinin per...,, 

61~dl. Hak. mı- 'ordı KoQu'p adamı J•owlundan tut. sılan gıynb kararının tebliği maka· ban~adan temınat me tu u getırme- tırmaya talikan 15 gün tehir edile • 1tiraz ve iddialarını ilan tarihinden jti. 
"UıYora "'"'engı U 1.. • ~ • ' • • • leri ıcabcder 

Vn . u... e alay tuın ; ölmil§ olduğunu gördüm. Arka- mma kaim olmak üzere keyfiyet ılan , . · . .. . ._ cek~r. . . . b~ren ~O ~ ~rfında evrakı müs • 
o· zıyct bu §ekil 1 el uı gelen bir t k . . d d d A- olunur. Ga~ rımenkule aıd muterakıın ~.oı lkıncı arttınna. 5/ 3/940 tarihın*' bıtclerılc Bıga ıcra dairesine mUra-
ll~nlernentn hiç te rn:~:~ orada ders Janu alıp has~n~:.ey~r u~t~~e i ,: giler.ıe. vakıf borçla~·ı ve tanz_ıfat, ra::;tlıyan sah günü y~n~ B~ga icra da- caat etmeleri lazımdır. Aksi takdirde 
el Elde alarak a"""ldun Yoktu. MU. t .. k· f ettim .,01 , decl" .g k. .Yt JPfll1iill NAPIYOJ~N t iM' tenvırıye borçluya aıcl olup satış be· iresincle yapılacn.l{ ıkıncı arttırma :-;atış bedeli payl::ı)masından hari,.. bı· 
~ı gö . ~.. . Yazı k • . maz .. , ı. çe ıp gı - 1 D . eo • d . "d . . . k ıs 

llrab rdtiın. Tnsı, kem · m ar a • ti. Ondan sonra ben de adamı orada ta r. Ihsan ~amı elınden ° enır. . sonund~. ga~rımen ul en fa.zlu art · ırakıhr. Daha fazla izahat almak 
!!orcıa.yı, öğrendtın y taerı koyacağım bırnktım ve kamyona atlayıp lstan- Istreptoltok, istafilokok, pnömo· Birinci arttırma: lU 2ı 940 tarı · tmınm uzcrındc bırakılacaktır. istiycnlerin 10/ 1/940 tnrihindc:ı iti-

unı v ' a cağım eri · · ·· ·· t 2004 l · 'fi' ' · · n e fıtn alarak Y b•ıla geldim. kok, koli, piyosiyaniklcrin yap· hına rastlıyan pazartesı gunu san sayı ı ıcrn V<' ı as 1'Uııunu· 1 barcn Eıg:ı. ıcra dairesinde asılı bulu· 
ili( ~f~tfatyeye girdim s::ta çık~m. . Bu iti~af ~onunda, h5.kinı Salahad- tığı c:ıbun. yara, akıntı ve ~il~ 9 dan 11 e kadar Biga icra dairesinde nun 126 ın:ı .m~dd .~i~u tevfil~an !•ak ~ıacak açık -~tırma §artnr.ıne~il_e sa- • 

dl. .. Gerçt kaydoldu aldıı.:m d• 1 ;r'~mırellı.' ~uçun mahiyetine göre hastalıklarımı. karşı çok tcsırlı icra kılınacak açık arttırma son~- lan. tapu sıcıllıle sa~!t olım_yaıı ıpo- ır evrakı gonıp ruılıyacnlclnn ila.n o-
ğum gün Şalımın te,•kıfıne karar vo.l'mistir. taze aşıdır. da gayrimenkul muhammen kıymetın leklı a.lacakbl:ırlu dıgcr alfılmdara -

1
Iunur. 



YIJNIS~B~B -( m • "1 ! -----

Tepebaşı dram kısmındall ______________ UiiiiiiiiiiiiiiiiiilillRllıilııı~ 

ODEON Hüsnü ltaHan : tO numaıa aldım 
~-! 

Bugün gündUz 15.30 da 
ve gece 20. 30 da 

HA.YAT BİR 
RÜYADIR .... 

lstikl~J (Ja(ld&-tind6 Komedi 
Kuunında 

Bugiin gündüz f:ia.&.t. 14 tla 
('OCltK OYUNU 
Gece saat 20,30 da 

BlR KAVUK DEVRlLDl 

- - --
Biga. lcl'U Mi>mnrluğnııd:ı ıı: 

No. nrnı:ı 

Yeni çıkan plaklar 
BİRSEN ALAN 

270335 Noı ~IJN~~R- _r;.:~;0 Mü,~ik: N~~ib C•!•ı 
KÜÇÜK MELAHAT 

270332 Nnı YÜZÜ GÜZEL BENLİ-Gazelli - Beste· 
Uı USANnIM ARTIK DOSTLAR Hasan Gtller 

NEDiME BIRSES 

- Sen de benim gibi ıao. Bu nevi vazilelerf 
• 

,,, raı>ntak ıcı~ fUNGSRAM KRiPTON 

ampullannın bembs»az ve parlak ısığına 

ilttiwac:n var. 

Hazineye borı;lu Bıga kasah~aıudan 2703 ~1 N FAT0.5 EVLER YAPT,RMIŞ Hicazkar türkü 
hancı Hüsevin \'eresesine nitl haC'ze· u O: HÜRÜNÜ Kastamonu oyua havası 
diHp parıı.y~ c,;evıilmesine karar veri-) REFiK BAŞARAN 
ioo, 

1 - Ta.punun t~rinıt:\'Vcl 325 la.- l 2703 37 N' O 
11 
KARŞI DAÖDA SIRA BADEMLER Hdk ıarkdı 

rih ve 41/42 mllllarmıında kayıtlı ka.j KARADIR KAŞLARIN 0 ,, 

n~~Mqdllk m~ki!zı~ ~~ !~~~~~~~~~~~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ )'Ol, garbt Hafız AbcJullab, ~imall 1 C W 

Kostak, cenubu .)';leni iJe mahdı.ıd iki 1 Deniz levazım sarmalına Komisyonu uanıan 1 
~nlim~re~~duUu~mnwfh~- -~~~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~-· 
aesi. 

2 - Tapunun 329 ta.dil \'C 6/ 7 nu- 1 - Tahmin edilen bedeli (91.542) lira olan ·(963.600) kilo ekm.eğm BOUJIL+t B İ ff ff O f ff l f fl A N k s" TR A,. N - e ;uz L M : R 

ma.rasında kR.yıtlt fü.:ıbaran Gürlük 23 İkincikanun 1940 tarihine rastlıyan sah glinU saat 11 de kapalı za.rfia =======================================================---- ~ ~------

İstanbul Hava Aktarma Ambarı mm•kiinde şnrkı ve garbı ve şimali mUnakaaası yapıla.cakbr. 

istanbul 
Satına ima 

Levazim Amiriiği 
Komisyonu ilinları 

yol ve cenubu Todori bağı ile mah - 2 - tık teminalı (5827) lira (10) kuru" olup şartnamesi 

( 458) kuruş bedel mukabi- Direktörlüğünden : du.d 3 dönlim bağın nunf hissesi. hor gün Kasm1paı;ada bulunan komiayonda.n 
3 - Tosunun te;:rinievvel 333 ta- !inde alınabilir. 

l'ih ve 17. nunıartU:ııııdu kayıtlı Koz- 3 - İsteklilerin 24:90 sa.yılı kanunun ta.rifııtı dahilinde tanzim edo-
1 - Hava birlikleri eratı için 13000 metre yazlık elbi.sellk kuı111'f 

satın alınacaktır. 
ınna.r roevkiincJt• şarkı ynl, garbı Ha-
cı Pı:ı.nayır, şirr.t 'i Argir Yaw, cenu- cekleri kapsıh teklif nıeklublannı en geç belli gün \'e saatten bir saat ev-
bu kunduracı Dimitri ile mahdud 2 vcline kadar komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde \·ermeleri. (47) 

Doksan ton kum fruıulye müteab
hid nam \"e hesabına alınacaktır. 

Pamrlıkla eksiltmesi 18/1/1940 per
§ombe günlt saat 14 de Tophanede 
İstanbul Levazım amirliğ·i satına) -

2 - Pazarlıkla eksiltmesi 19/ 1/940 cuma günU saat tl 30 tlrı 'fC' 
~ilköy Hava A~t.ar_ma Ambarı satın~lma komisyonunda yapıl~caktır. . 

3 - lstcklilerın şartname ve numuneyi görn1ek üıere her O'ün. ~ 
zarlığa gireceklerin mezkftr gün ve saatte 1658 lira muntkknt temitı9t· dönüm bağın msıf hiss~si. 

Muhammen kıymeti: Beh~r dönii
mü 12 lira. 

Evı:ıafları: Tapunun 41' ·12 nu.ma - J 

cazında kayıtlı bnlunn.n dutluk kök- 1 

\encrek ekilmi~ \1e mevkii az mevilli 
ve topnı~ zlraale elvcri~lidiı'. ·· 

Tapunun 6-7 numarasında kayıtlı 

bağ dahi köklenerek halen tarla ha
linde get.idlmi~ meyilli bir yerde ve 
kısmen düz bir arazide olup kmrvt-i 

• • • 
' 

1 -- Tahmin edilen bedeli (8760) Jira olan (87.600) kilo ekmeğin 
23 lkincikfi.ııun 1940 tarihine rastlıyan tıalı günü ı,.;aat H.30 da kapalı ma. komisyonunda yapılacaktır. Nü-
;1.arfla münako.Rası yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı (ô57) lira. olup ~artnaıneei her gün 
pat asız olarak alma bilir. 

muneai komisyonda göriilür. fstek
kom isyondan lilerln teminatlarile komisyona gel-

3 - lsteklilez:l.n 2490 .sayılı kanunun tarifatı dahilind~ tanzim edr.
ceklcri kapalı teklif meklnbla.rını en gec: belli gtin ve saatten bir saat ev-

\·e!üıc kadar Kasımpaşada bulunan komisyon bı.ı~kanhğına vermeleri. 
"48,, 

meleri. "586 "241 
~, . , ' 

.. . ~ 

larile komisyona müracaatları. "4.70,, 

==========================================·- ::;:.:::-
İstanbul D(;f terdarlığından 
Sinema I~leri T. A. şırketinin lOO biıı lira sermayesini temsil cuı1C~ 

üzere çıkarae~ğ'. ~ehcri "100,. lira kıymetinde "j numaradan 600 11ıın1ıl· 
rayı:ı. kadar altı yi\,~ a<lcdi naına muharrer ve 1 numaradan 400 mmıarııY~ 
kadar dört yL!Z ['dedi de hamiline aid ~eman,. bin aded hisse :ıen'.?diJl~ 
damga r<.'s~~ olan bin lira 20/111939. tarihii ve 357035 4255 sayılı n:ıe.1'tl 
buz muk:;ıbıhnde Defterdarlık vezncsıne yalırılmışuı·. Ke\'fivet Da111g 
Resmi Knmmunun 39 uncu maddesi hükmüne te\'fikan i\;in • oiuuur. 

inbatiyesi orta del'cccchUr. -- --
Tu~n~ 17 nmuru~n~ kanlliı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Beheri 10 metreden 16 adcd ıekor· 
larile beraber hortum alınacaktır. Pa
zarlıkla. eksiltmesi 1811 /910 perşem
be günü sao.t 15 de Tophanede Lv. "4.5ü .. 

-~ 
bağ da J...ökleııerek sUl'liimt-kf.~ w•: 
ekilmekte ve kıı\Tei inbatıyesi orta 
derecededir. 
~a~ açık artlu ma ı:;ur t!lile yapıla

cagından ve arttırma bedc:li. (le peşin 
olduğundaıı urtlır-nı·ıya istirak ede· 
celtlerin nıuhammeu kıvrnetinin '( 
7.5 ğu nisbetindc pey ak~csi vermcl~
ri veya milli biı· bankadt;n lemimıt 
mektubu getiımelel'i icab eder. Mii
terakim \'ergiler borçlulara aid olup 
sa.t.ış bedelinden tenzil olunur. 

Birinci arttırma: 19/2/910 pazu
lesi günü saat O dan 11 re kadar Bi
ga icra dairesinde icm edilecek ve 
·muhammen kıymetinin ~~ 75 ini bul
duğu surette üstte bırakılacak, akai 
takdirde <le en ı;on arttıranm tsahhli· 
dii baki kalmak şartile arttırnıw ou 
beş gün ten1 cUd edH~cektfr. 

ikinci u ıttırına: 513/!l40 s~h gün il 
snt 9 ('l.m 11 e kadar ayni dH.irede 
yapılacak arttm:na 80tıunda gayri 
menkul ~I! razhı arthranın tist.Undo 
tnrakıla.caktır. 200.f numaralı icra ve 
iflas kanununun 12G ınn maddesine 
tevfikan h;;J;:ları tapu sicilUle Hablt 
olmıyan nlac:ıklılarla diğer a.Jtl.kada- 1 
ranın ve irlifak hakkı sahiplerinin 1 

bu haklarım fniz ve maero.fa dair o
lan iddialarını ilan tarihinden. itiba
ren 20 gün zarfında. evrakı mtisbite
lerilc birlikte dail enıi.z,e müracaatları 

1 
lazımdır. Aksi halde haklan tapu si· 
amile sabit o1mıyan alacaklıların ~a
b.ş bedelinin paylaşm.a.sındaı1 hariç 
knlacakları ve daha fazla izahat al
mak istiyeııleriu Biga icra dairesine 
miira.caatıa 940/ 3 ııumaralı dosvada / 
mevcud takdiri kıymet zabıt va.ı~aJrn
sile 15/1/ 940 tarihinden itibaı en ::ı..s:· 1 

1ı bulundurulacak açık arttırma şart- ! 
namesini göıiip anhya!Jileoe:Cleı'i ilan . 
olunur. 1 

amirliği satına!.ma kom~syonunda ya- ı =- -~-========:::::--============ ---
Devlet Demiryolları İlanları pılacaktır. Numuneıerı koınisyonda·ıa-- ~!#LAJJ&•ıMeem•!!Mmm•11Bıı•-~s:;;ı"'MM:llft\lll~~~liB1--. 

görülür. 1.steklilerin teminatlarile bel- } , ı f D } -:- • • il~ l 
111------maı-~ .... .----- n saatte komisyona gelmeleri. Ssan,JU ne CdIVCSl an arı 

Sirkeci ga~ ı c.ıeydanı ile planda göslerilen yolların topeka sistemi "58R "164 ..,. 
l
. l ı •-• •• , ,, - &LJMi+MEki5id'M7RP.,V'";f>ıwaA'ICCi?aı~~~ 'Si.' A 

sa a t.anma:ıı i~i 28819.20 lira muhammen bedelle ve kapalı zarf usulile • m~nakassıyn konmuştur. Bu isin muvakkat teminatı 2161,44. liradır. Opcl marku bir aded k . . 1 _ Temizlik isleri ::ıınele::;; i<:in lil.zumu ol:_ 1 300 adet tu!um clbisC~1~ ~huıaka!'l:.ı 31 11 '9'10 çanJ:unba gün il saat 11 de Sirkecide 9. İşletme bina- kt p 
1 

kl k .
1 
am~.on a 

1
, ı ya.plırıhnusı açık e~ >iltmcyc konulmu~;tur. 'Tahmin bedeli 1035 lira. ıl 

mnda A: E. komisyonu tarafından yapılacaktır. İsteklilerin ayni gün nncaı r~· abzat·? .. a .. e sı tnıe~;ı 1811 ' temi.n~t ?li~tı:ı!.ı '7i,ti3 kuruştur. llı·ıl0 25 1. ~ W ı,erşcmb) günü saat t 
~mat 10 na kadar kanuni \'esaik, teminat ve ehliyet vesikalarını ihtiva 940 pe şem e .gu_n~ . saat H,30 da de DtUnu I•,ııcıımen<lc yapılacaktır. Şartııa.rneler Za!J•t. '.'<: Muamelüt Af , 
edecek olan kap::ılı zarflarını kooıi::;yona vermeleri lazımdır. Şartnameler Tophanede Lv. amırliğı salmalma ı~o- diirlü~ii l~alemin~c)~örülebilir. Talihlerin ilk tı;:nıin:ıt nıaklJıız veyu n!t'ıc 
l4 I kuruş mukabilinde Sirked veznesinden verilmektedir. "239,, misyonundu. yapılacaktır. lstt:klilerin tublanlc ıh.ıh• gunu muayyen saattn Daim~ Enciimcnu" b.t!unmaJ,11'1. 
~~~==~~~~~==~~~~~~~~====~~==~~~~~~ te~atlarile~rabm· bellı sautte ko- ''220,. 

Istanbul Levazım Amirliğinden: misyona gelmeıe:i~. "
590

" .. 
366

" 

Eyüp Defterdannda 1 numaralı Dikimevinın corap atölyelerinde nıa- 200 ton buğdaydan bulgur yaptı-

..... i&l ...... il!EllrıeZ~~ -

lnhi•arlar lJ. Müdürlüı'l iinden ı 
~~eler iç.in ihzar edilen bin& dahilind: ~atı ~or~~ .~~~eleril~ çalışmak ı rılacaktır. Pazarlık~~ -~ksiltmesi 24/ 
ıstıyenlenn Defterdarda 1 numaralı Dıkımevı Mudurlugune mur~caatlerı. 1/ 940 çarşamba gunu saat 15 de ma~!M1!1lill•d'lgııt"" 

"108944,, 1 Tophanede levazım amirliği sııtınal • Mtılı. Bedeli <j, 7 ,!' tentiımh ı 'I ·u ıı~ 
=-::...::::..:....:..:...:.=-::;::==============::::::::::::::.:==::::::::::::::::::::::===::::::::==- ma komisyonunda yapılacaktır. Tah- Cinsi lUili:tarı J.Jra Kr. J.,iı·a K•. s~~~J ; 5~~ 

N f V k 
"" J t• d min bedeli 6800 lira. ilk teminatı 510 _ __ . ___ -~ a Ja e a e )0 CD : ! liradır. Şartnamesi komisyonda gö- Baskül 500 Kg. 6 :ıdet 1165 - 87 38 Açı!.: E. 1,ı Jll 

UlU İst kl'l . b il' t 1 . " 300 Kg. 1 adet Paz:ırlık 10 
Erzw·um ile kilometre 18 -ı- 500 civarında bulunan Uzun Ahmetler I r r. e 1 erın e 1 saa te {Ofilıs- 250 Kg. 1 adet - _ ,. 

arası demlryol inşaat ve ray ferşiyatı işi talib çıkmadığından yeniden yona gehnelet'i. "593,, "424.. ,, 500 Kg. 1 adet ·-· - __ __ " ,. . 
ka alı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. • • • .. I - Şart~amelcri mu~ibince yuktı.rda miklaı· \'e evsaf; ya::;ıh lJı:ı~# 

1 - Eksiltme 26/l/9i0 tarihine te~adüf eden cuma günü saat on 480 metre hıi.ki şayak kumaş alı _ külden 6 adedı derhal te3lım edilmek ~ıırtHc h~zalurnıda gfü:ıterilen ı.-1 
beşte Vekaletimiz demiryolla.rı inşaat dairesındeki arttırma, eksiltme \ ' t kt p 1 kl k ·ıt . 251 lerle satın alın.acaktır. .. .. ,·Jı! . . · naca ır. azar ı a e sı mcsı • II 6 d b 1 1 J ır ıhale komısyonu odasında yapılacaktır. 

/ 
. .. r:: · ! - ::'•'.C as rn un muhammen be(leli, muvakkat t('m\nat! · 

2 - Bu inşaat ve ame1iva.tın muhammen bedeli iki milvon üç yüz l , 940 perşembe günu saal lu.30 da sında yazılıdır. 4, 
elli bin liradır. . . Tophanede levazım amirliği satınal·' .. 1~ -- Eksiltme w p«zarhk 2•1/1/910 çnı·şam~n, gü:-ıi.i hizal~f11:ııı' 

3 - Muvakkat teminalı 8-1.250 liradır. mn komisyonunda yapılacaktır. Tah- 1 gost~rilen ::;aatlerdc füı.bata~ta Leva7.rn1 ,.e Mübayaat JiUhc~ind(•i'ı il 

4 - Mukavele projesi, eksiltme fjartnamcsi, bayındırlık işleri aenel min bedeli 1920 lira kat'i teminatı 1 komıIVsyonunda yapılacaktır. . .. 
şartnamesi! ~akeometrc plan ve profili: fenn'. ş::ı.rtna._me, 91 B. nun:'aralı 288 liradır. İsteklilerin belll saatte, r - Şart~an:eter her gül? ~oz!i g:cçen _şube<l~n panı,,ız almabıııı1, 
malzeme tıpı, lelgraf hattı şartnamesı, fcrşıyat talımatnamesi, vahidi . . . _ 1 .. \ - lstekhle.rm pawı·lık ıçın tayın edilen gun \'C $autlerdf' c;J. 
kıyasi fiyat cedveli, çimento normundan mürekkcb bir takım münakasa komısyona gelmelerı. (o99) ( 468) guYenme paralarilc birlikle mezkftr komi!3yqn:ı gelnıe!cri. "4G"'' 

evrakı elli lira ~delle Def!1iryollar .1.nııuat da~resinden te~arik ol~nabilir. 0
• ı- ~ 

. . 5 .-· Bu 6!tsıltmeye gı~mek l~~ı:Y,enler reıcrans ':'e ~~ger vc.~;ıkalarını 2000 adecl bakır ka aklı bakra • • · • • 
hır .ıstıdaya baglıyar.ak eksıltm~ gw1~nden e~ az ~ek.ız gun evvel Vekf\lc- . . . . .. P , .· ~ ı lstanbu! Mıntaka Lnuan Rıyasehnden : 
tlmıze vermek suretıle bu iş içın chlıyet V~.":;ıkası _ıslıyecekl.eı: ve bu ve.-;i- ~lın,ıc:ktıı · P~~a.~ lıkla cJ,sıltmesı 1 cd kayı münakasa komisyonuna vereceklcrdır. Eksıltme tarıhınden l::inkal •JO 1 910 sah guııu saat 1 l de Top -ı Liman memurl~!'.ı, l\lakinist, tayfa ve odacılar için c·:mmıı 105 9J111 
sekiz gün evvel yapılmamış müracaatlar nazarı di~{lrnle alınmaz. lrnnede Levazım amirliği s:ıtınalma 

1 
kasketile berabl'r e1oıse ve palto yaptmlması işi açıl~ ek;:;iltrneyc l•0ı; 

. G - Eksiltmeye girecekler 2t90 numaralı arttırma, cksi_ltmc ve komisyoııundıı yapılacaktır. Tahmin 1 muı,:ltır. • ~ 
ıhale kanunu mucibince ibrazına mecbur olJuklcıı ı evrak ve vesıkal:ırını bedeli ı0.2 ıo lll':ı ilk temınatı 765 li- Ta'hı11:n bedeli 4.513 lira Ye ~r,, 7 ,5 tem.iııatı muvakkatesi 338 )ir•

1 

ve beşinci maddede izah oiunaıı ehliyet vr.si.kularile muvakkat teminat - radır. 1 GOU ı ( 4 "fl ı k<.ırıı~tur. . . . . . . . . ,g,~ !arını ve fiyat teklifini havi kapalı ve roühüdü <:arflarım yine mezkuı· o. ı Iı:>t.:!ldılerın tıc~ırı \'e malı v<:,,,;aı.kı muteberclerl!li ve temi:ıutı ·~~ll'jl 
2490 numaralı kanunun ve eksiltme şartnamesinin tarifatı dairesinde -,.~-..-~" ... ~ kate makbuz. ve mckı.ubln.rını hamı! olduklan halele c:ı:siltn>.o f;ÜDll ~pıl 
hazırlıyaı-ak 26/ 1/ 940 tarihinde .saat döt•de ktıdar n umarah makbuz mıı- ~ ,(l hibi : ,,,., '- {'nmie<ldiıı S.trı.t<:o~ht 1 24/ 119110 ı;:.ı.l'~;·.ım b:t .ı. at 16 <la GaJ.ıı lndr· rıhtım iizo:fad ! lstanbul ı• yl 
kabilinde Demiryollar 1n~aat Arttırma ve Eksiltme İh:ılc Komisyonu j Nı ~.ri:. .,t :ıüldiirH : Maeid CEl'iN Laka Liınmı RciGlii;i Satmnhna komiı:ıyonw11~ vıe eartn~mcyi alllla~ 
ba.~kanlığına teslitn etmiş olmaları llzımdır. "265., "122,, Ua:.tltln!;ı ~<'!': l\lııtbaai Fıhüzziya. 1 görme\~ ıt iycnl.:.:-ın idare ş:.ıberline mürs.ı::aı.thırı ilau oh.anıı. "11 •' 


