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!\!ınEn "e~prit" y~ Erzincan fel8ketZedelerine 
. nezaketinden hüklimetin yapacağı yardım 

!>ır nümune 
:ize bu hakareti yapan hükümet bizimle 
. 61A resmen dostluk münasebetleri 
•darne etmek istiyor • bir taraftan da 

Dün Mecliste mühim kanunlar kabul edildi 

BAŞVEKİL DEDİ Kİ: 
r ' •caret mukavelanamasi yapmaöa çah-
t•Yor · Bu olamaz. 

'' Bu f eldkete karşı duyulan hi•, Tilrk camiasının biribirine ne kadar 
yakın, biribirine ne kadar bağlı olduğunu göateren bir misaldir ,, 

20 milyon liralık fevkalade tahsisat kanunu da kabul edildi 

C - Beşiktaş Nuri Ha.~im Güler: 
Ali Efendi mntırıllesi imamı Mehmcd. Asım ,.o ailesı ölU. 
O - Ankarn Posta Ttlgraf memurlarından l<'ilı.'l'i : 
Bayan Nedime Ulusoy sağ, kızı Fatma ağır yarnlı. 

( De-t.'dmı 6 ncıda) 
._ ___________________________________ __ 

&Dkara, l'1 (A.A.) - B. M. Meclisi buglin Şemseddin Günaltaym baş· 
kaahğında toplanarak ruznamesinde bulunan maddeleri müzakere ve ka
bul eylemiştir . . 
Erzincaııda. ve Erzincan yer sar -ı büt.iin yanhınlann yapllacağnu ta-

sıntısından müteessir olan mıntaka· bü gö:rtil'8Unüs. 
da zarar görenlere yapılacak yardı • Binaenaleyh onlar yalno Bele -
ma aid kanun layihasının müzakeresi dtyenJn himayesinde değildirler. 
esnasında. söz alan Muhiddin Baha. Ayni zamanda ihtiyaçlan merkez. 
Pars "Bursa,. bu kanun hUkUmleri - den de nazarı dlkJıate alınmış ve 
nin Bursa havalisinde ve diğer yer- ica.b ooen ya.nlım yapılmıstu-. Bo-
lcrde seylabdan müteessir olanlara nu an.etmek isterim . ., 

da te~ edilmesini istemiş ve bu Refik İnce, harcketiarıo: felaketinin 
mıntakalarda su baskınıııın sebebiyet bliyUk f ec:antine isaret ederek bu fa. 
verdiği zararları ve tahribatını anla· cia karşısında ci~hanın ve bilha.c;sa 
tnrak bu yüzden bir çok vatandaşın .. r· . . . 1n .. 

d hta k l-~ - al K. muttc ıkleıı:nızın gılız ve Fransız-
yaı· ıma mu c; :.ı uıgtm, Y nız ır-

1 
b 1 k ti b.. .. :ı 

tıd 2200 k. · . B 1 a· · k arın aşta o ma zere, utun m, • mas a ışının e e ıyenın e - . . . . 
•. ·1 . a· w. • ·ı- 1 . ti letlerın gösterdıklerl ınsani duygula-

megı ı e gcçın ıguıı ı ave ey emış r. 
M h 'dd" Bnl. p b be ra Jtıı.ı-şı Meclis. kürsüsünden şükran u ı ın u,ı•a aı-sın u ya.na· . . . • 

tı t k.bc kil u 1 B k'l borcunu odcmeyı bir vazıfe saydıg1nı 
nı a ı n rs ye ge en aşve ı 

1 
• 

Dr. Refik Saydam da demiştir ki: ilave eylem.ştir. I 
. Hatib layiha ile yapılacak yardınun Dtto izahat veren Mallye Veklb 

"- ~kad.ışlar Kırnuıstıda sey- bir derman olmakla bernbcr kafi ol- Fuad Ağra.h 
lib oldubru zaman cloğnıda.n doğ- • . . . 
nıya Kızılayın bir müfettişi ile madı~mı, y~kıl~n yerlerın y~nıden ıh· vermesindeki isticalinden dolayı te • 
15000 li~ı bendeniz on ~ güıı 1 yası ıçin. şım?ıyc kad~ mıllct tara· şekkitrde bulunm113tur. 
ev .. ,~ oraya g\indc.rmi.5tim. Bu ilk fından ve harıçt.·>n yapı.mış \'e yapıl· Başvekil Dr. Refik Saydam da bu 
ya.rdım meselesi idi. Oı-adan be- makta olan ynrdımla.r dışındu hUkfi- milta!ealara 3U suretle mukabelede 
nUz bir rapor alma(lun. Alırsak metin esaslı tahsisat istemesi Jô.7.ım- bulunmuştur: 

bu mest'le Uzerhıde de lllzım ~elen geleceğini ileri silm1üş ve hiikumetin "- Arkadaşlarını, Refik İnce, 
tedhirlerl ala.cağnmzı \'e i<'ab edenımevzuu mUzııl:ere kanunun Meclise rsonu ~ ilnciı sayfada] 

'' Finlandiyanın davaaı, lsveç'in davasıdır ,, 

--·-----
Belçika hududuna 70, Almanya 

Holandaya da 18 fırka tahşid etti 
Alman hudlldu, 17 (A.A.) -.Westlkere yolda beklemek mecburiyetinde 

phalie'dcn bitaraf mıntakalara gelen kaldıklarını beyan etmektedirler. 

yolcular mütemadiyen yapılan Alman 1 Umumt Harbde Alınan saflarında 
askeri naklivatı yUzilnden bir kaç r [8onu 7 inci ~ıted6] 

Bu klmdlrf 
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lütfe : 1 

• 1 

/:zmirde Ekmekçibaıı hanında 
cereyan eden bir hasbıhal 

f'ENISABA& 

• 
Almanya ve Fin 

1 
~ 1 r· t d meselesi... tıİ Çırag.., ını öldüren .. ıcare o ası ve F inlandiyada milli mu'kll'~ 

OKUYUCU h• b Sovyet lmvwıtlerine ,tf katil Şükrünün ---------- za ıre arsasının koyarken, ,a.rbdcki bnrbdc h;,,; • J d 1 . zırda Rusyaıun lktısadi ya.rd (f muhakemesi DiYOR K b U c e er ı dayanmak ~yen A1ıwınyaııı11·yi, 
- Demek, devletli ~1Z1° bu - Deıılkli Harmancıoğlu Ali yok landJyamn komı,uları İsveç,,, ..1ı 

lfl buyurduğu eea.hmış ha?.. mu U.Ab!. Hani onun da çok emeği Bir mtiddet evvel, Tophanede di- Tapu Y8 Kadastro umum mU· Ticaret Odası meclisi dün toplan - VC!;C n Fnmsaıun komşu merolt'P 
- Ne diyun filen. Sa.de devleW vardır da bu işlerde. kimevinde çalışan 18 yaşlarında Ri- mı§ ve zahire bol'BUl ile odanın yeni teri Belçika ,·e daha ötede ııo~ıır 

paşarınr.ın değil, eevkeUi padieahı • - Benim blldlfim bu kadar. Daba!zen Ali, bir geoe, Galatada Bankalar dürlfiğftnQn bif ŞikiJ9tciy8 C8V8bl yıl büdcesinl tetkik ile kabul etıııll- ne münasebatı şayanı dikkat ,ı-Ç 
mızın da buyuruğu varmış meğer be eMhını Y&lvaçlı ömer biliyor. caddesinde karnından yaralı olarak Muhterem gazetenir.hı U ikinci· tir. Borsanın blidce&i 88·977 ve oda· ter an:etmekt.edir. 1 
Abdullah. - Y&lvaçlıyı Eğirdire, Abekiye bulunmuş, kald.ınldığı Sen Jorj has- klnun 940 tarihli nüshasının ikin- ının da l94·221 lira. olarak kaltul • • Fin meselesinde Berlln sesi.Oİ ~ 

- Molla Bekirin konuştuğu adam kim götürecek?.. tahanesi.nde ölmüştü. Poliısoe yapı • ci sayfasında (Okuyucu diyor ki) dilmiştir. selterek İsh-nndlaa.v memlck~t rll. 
kimmi& dedin. Hele ıunun adını bir - Ben. lan tahkikat sonunda, hadiseden bir başb.klı sütunda eski bir kadastro Diğer ta:raftan oda kadrosunun ge- ve ezcümle Finlere en fazla ,ıı ~ 
daha möyliyivlr bakayım. - Uzatma Wen konmuşsun yağ • kaç gttn sonra, Alinin dikim evinde- memurunun şikayeti diye intişar nişletilmesine yeniden iki raportör- edebll~k me\'ldde bulunnn !::U 

- Şevketli padişahın ka.ynı. Adı lıya. Benim Konyaya sötüreceğim a- ki ustası Rizeli Şükrü Mart.aş yaka.- eden yazı Uurine tetkikat yapıldı. l~ ~ ~emur &lın.masına karar ve • bu yardım lteJ~yetind~o ,.ıızg"~-ıf 
da Zeki Bey. dam da gerideki vapur da mı T. ılanara.k zan altına &lınmıtJ, suçu §U MUşteki mumaileyh Ahmed Şe· rilmıştır.. . . n nıek istemektedir. lla.tta baz•'-~ 

- Padişahın buyuruğu olduğunu - He. Amma yalnız Konyaya değil suretle itiraf etmişti: fik Çakıroğlunun tapu kadastro O~ milfetti~len el tez~an ~~ p.'llı muharrirler da.ha ileri gide il' 
ıen de bu beyden mi işittin be Mu - Çumra, Sultaniye ve Karama.na dal - O akşam Ali ve diğer iki arka- ı reslnde mıt hizmetinin bir se - da.rdızasyon nızrunna.meeın Almnnyan1n lsveç demir "e ııf\ 
rad? (idecek ve bural&ra bağlı bütUn köy- daşla beraber clikimhancden çıktık. n:ıen ibaret olması itibarile ayni edilip edilmediği Edi~~~:p:~ madenlP.rini ehle e<lerek ve r:~ 

- Anh .. devletli pa§a efendimiz de leri de baraber gezeceksiniz. \Diğer arkadaşlar, Tophanede Azizin hastalığına binaen heyeti sıhhiye P.1• Mevlii.nakapı mm çln sahil mmt.a.kosma hakim o 
1 J<>yledi bunu bana. Bu Zeki Bey ile, - K~m bu adam T.. . lokantnsına yemek yemek_ üzer~. ~.ir-l ile alcl·ğı mezuniyetlerin tışe başlamışlardır. deniz ablukasını yıınnak \'C d°r 

IZ-cyne!abidin lıocafendinin konağın • - Görme Abdullah. Şeker gibı bir diler. Biz de Galataya dogru yuru - raporu 
1 

•• ttiğlnden 2000 tezgfı.h bulunduğuna göre bu sile tn..,iltere·vi dddi s_urette te_h~ı.'1 
mUddeti altı ayı tecavuz e ~ l .. f tt' l . 'ki ay kadar devam e- "' .r •• ı.-w 

da. bir yol görllştükten sonra, Uçü • İstanbul efendisi. lsmi Hayri hem da dUk. Abdullahefencli lokantasının kar dolayı 778 numaralı kanwıwı 39 mu:. 1~ 1 edil ktecl' ye dil5\imıek gayeslnın mha~ ıt 
müz birlik olduk paşanın sarayına hacı. Snnğı yok emme, halinden ve eısında, köşedeki tütüncünUn önüne uncu maddesi mucibince tekaüde 

1
~~'"'"""'''~'""'~ nu da. derriş eylediğini hcya.ıı ~ 

gittik. Şimdi sana anlattıldnnmı ol- sözleıfoden hocalık vo sofuluk akı • geldiğimiz zaman, bana serkeşlik e- sevk ve 1683 numaralı kanwıwı /KTISAD iŞLERi: mekten ~eltinrni:}·orlar. Diğer \u 
duğu gibi, paşanın ağzından dinle - yor alimallah. Neyine gerek, senin den Aliye "seni dikimhaneden kov - 43 Uncü maddesi dela.letile 26 mcı tan da ayni melınfll, )ine :U ıi! 
dim ben. talihine de iyi adam çıktı. GöztinU dururum. Sabahlan erken gel!,, di- maddesine tevfikan ~end~sine ~- İngilizlerin memleketi· Brit.anya ile Jı""ran a.~·· gnrhdC; ~ 

·-Bu paşa, padişahın eniutesi de- açar Uç beş çöplcruncğe bakarsın yincc bana küfretti. Cebimdeki bıça- hakkuk ettirilen 56 Iıra ıkramıye mizden yeni miibayaatı kül vaziyete sokmak için Belç ~ 
diğin adam değil mi T. yollarda. Dua et ki Nazilli, Muğla ve ğı çıkanp hafifçe karnına doğru şa- , Divanı Muhasebatça tasdik, mun· . . . d k • Holand."nın da lstJla t>lfi.nııın. giıt 

- Td. kendisi iete. Bi görseydin be Gediz yakasına gidecek boca dUşmc- kadan dürttüm. "Eyvah .. beni yak - , tazam borçlar umum müdürlüğün· İngılızler pıyasamız an uru mey lcceğini ileri siirüyorln.r. ~ti' 
Abdullah. Enine boyun" ao··yıe ko" dı' sı"zin tarafa. G"rUrdiln o zaman tın'.,, dedi. 1 · 'kmal edilerek va ve Almanyanın nlmakta olduğu i- F k t h~dı •~ yri ,,e fll11 ... 

..., ... ~ u ce de muamelesı ı ki . Ü"Üncü kalite tütünlerden •a a a .sawn se -• . ~i I"' 
gibi bir adam. Öyle de tatlı dilli ki. Hanyayı Konyayı. Amanallah, öyle • Vurulduğunu anladım. Onu bırakıp 21/9/939 tarihinde 22208 numara- ncı ve ~ . mel hııreMltın cereyan ('.dcc.cı; , 
Konuşurken ağzından bal akıyor sa- aine ters, öylesine huysuz bir ad~ hızlı hızlı köprüye doğru yürüdüm. I h tahriratla Fatih malruildilrlüğii- külliyetltzi m.iktarS da olm~ ~re ~s • memleketlMln kentlilerine 111~ 
nırsın. Babalık, bir dediğini iki et • ki sorma hele. Namıu:da kaşını. gözü- KöprUnUn yansına gelince, kimse gör ne gönderilerek 29/9/939 tarih ve ~bul, mır, ~sun P~~ arı~ an <'A>ğrafi, içtimai ve askeri va.61 ı;t 
mezmiş onun. O kadar severmiş. nU oynatıyon dJye, lstanbulda Patih meden elimdeki bıçağı deni7.e attım l0405 sayılı yuı ile de kendisine :at soruşturma arma aş amış ar • höylc bir n..ql<f'ri gayenin kol."~~ 

- Bunu dn kim söyledi tilen ?.. camisinde, elfılemin içinde bir etme- ve dönüp Galatadaki evime geldim. tebliğ edilmiştir. Bu hafta içerisinde mübayaata ge- lay meydana çıkamıy:ıcnğını (!;. ; 

- Kim söyliyecek ki, büyük efen- eliğini koma.dı bana. Allah snbır vere Şükrü, yapılan keşifde do, ayni Mumaileyhin bu muamel:ye va- çecekleri Umid olunmaktadır. melite ve Alms.n:ramo bü~iik b•~ ı 
dl. onu gezdirecek 'l'avaslı Hacı Mümine. eeyleri tekrar etmişti. ki itirazlarına ve en son Adlıye Ve- • I A m.,n fa duçar olabileceği neti<'.e...i~~,., 

- Bizim Zeynelabidin hoca ha?. - Bu adam ııo diye gidlyo orala • Şükrünün muhakemesine dün ikin- kaietine yazdığı istidaya da yapı- GUmrliklordok · • vermektedirlel'. Na.z31'iye ile fıı ~ 
- Elbette ya. O da, hani sanki ra ?.. ci ağır ceza mahkemesinde ba.5lan - 1 1 ·n kanuni olduğuna m~Har ının çıkarllması tın, bu sahalarda biriblrlne wtii 

ef d · · ·· ~-be-· B' .. D · · M h Ef il y··rük u1 Al. a.n muame enı Gil rük' l d b 1 Alman men-paşa en imızın goz ~ gı. ır gor - emırcı e med e e o mış, davacı yerinde de makt ı -
1 

dair 11255 v~ 14266 sayılı yazılar- . m er e u unan etın,..diği i\..sUiilrdır. ,~ 
sen şaşarsın. Ali Efeyi bizden yana çcvirmeğe. nin bab::ı.sı itfaiye efradından Musta- 1 1 16110 

• 711121939 tarihlerin- şclı pamuklu mensucatın c.;ıkarılm~~ o ha.ille Btwlinin bitarana.ra 1' ~ 
- Öyle imi.'3. Bizim ağa da söyle- - Yanlışın var Ulen. Onların ikisi. fa bulunmuştur. ŞUkrU mahkemede ı a .~ 8 Udü füaü için hükumetimizin müsaade ettigı va.uveti ne o!acakhr'? Onları b11·..ı de Kadıkoy kadastro m r o · d ı ~ 

mjşti bunu bana. de Mustafa Kemn.l Paşadan yana. Dö bu ifadesini tamamen inkO.r ve red - ıas·ı kendisine tebliğ edilmiş malumdur. Diğer taraftan pıya.sa a kii ;.,rihi bir trun.ft.a lnraka.ra' .gJ 
- Ağanın söylediği de ne ki? Asıl nerler nıi ki bize hiç. detmiş, polisde fazla tazyik gördU • ~:~ğu~~an mumaileyhin gazete • mevcudu u.alan ipekli ~elvale ~alla~ ha..,ırnlarile mi nıfü:adclt>do de' ' 

ben gördüm gözlerimle hocaya. edilen - Kim demiş onu! Demirci Meh- ğUnden ve kendisine işkence edildi - . 1 ki olan şikayetinin yerinde rın da çıkarılmasına müsaade ~lmc e<focektir? Yol~a. bire.r \'cr..ıte 
11 

hürmeti. Şunu bunu bırak, sadrazam med de, Yörük Ali de, diğer efeler de ğinden bu ifadeyi verdiğini ve keşif- 0

1
1z e dv~ ··rmmUştür si için alakadar tUccarla.ı· müsaade Çek, Slovahya ,.0 Polon:}'nnın ııı ~ 

dl o ma ıgı go · . . · de 
paşa bile bir mUrid gibi el ve bel bağ- hep padiçahın hatırı için yUz.e in • de bu suretle hareket ettiğini söyle-• Ke fiyetin muhterem gazeteni. ıstemcktedırler. . .. .. kndılert!tmn bu memld cUcrı 
lamış ona. Ne buyursa. aah yok. ler ve bu işe birdiler.Duymadın mı ki miştir. Okunan tabibi adil raporunda zin :yni sütununda neşri suretile Yaptığımız_ tahkikata göre gumrük iltihak ntUrmek isUyc·cekUr'! ti 

- Deme be!.. O kadar itibarlı mı sen Ulen, YörUk Ali Efe, Bolu isya · ise, ŞUkrUnUn hiç bir ta.rafında taz • ... rica ederim lerde bu nevı Alman mallanndan da nn lıumısta es s iti!J ... rile ,ı\lrıı J 
k . ., bast k i . N--Jll"d gö dayak · ö w· d'ği b·t tavzıhını . k"ll' t1i 'ktarda bulunmaktndır. ·kt .~: bJ l 1 uıe& ı .... nını ırmn çın .,._ ı en n - yik ve esen g r me ı ı · T. K. U. M. u ıye mı yanın ı ısnuı a. u mt ıı.n m ·orJ 

- Ne sanıyon ya, hem o bir §eY derilen kuvvete tek kızazmıı bile kat dirilınelctedir. \ Halid Ziya TUrkkan VV'VV""' olup o!madığı, miltecssir oltı) f' 
mi? .. Bizim Yalvaçlının dediğine ba- mad.ı. 1 Bundan sonra bir şa.hid dinlenil - MÜTEFERRiK 1 hunun ş\hmıl \'C ,,U.,tatinin n~ 
kılırsa pnclişah bllc avcu içindeymiş!. - Öyle de, Demirci Efe ne diye mi§, fakat hfl.diaeye aid bir §OY bil· DENJZLl!RDE , M d l kilde olcluğu tetkik edilmek 

iınar o a arı Akıl hocalığı ~iyormuş şevkctliye. y\lzlercc kızanım gönderdi o yana T. medlğini söylemiştir. • • eder. . tıl' 
- lnanınm UleıL Onda.ki akıl, de- - Bı:ı.knın sen, numaradır o yap - Müddeiumumt muavini ihsan Yar- Karadenızde fırbna nizaınnamesı _ Bngiln Alm:ınyanm iktısad: I' ti 

ğil ona. yedi düvele bfle aşık nttınr. tığı. Onun padişaha çektiği bir .tcı - 8\.lvat ıaptı imzahyan polislerle diğ~ Karadeniz<le dünden itib:ıren fırtı- Doktorlar ve avukatlarda. oldugu kada.n mütccs5ir olduğu a~Utfi!.; 
Ne idiyo bizim Yalvaçlı iyi mi ki? .. graf var ki, görseydin sen de süror- eahidlerin çağırılıp dinlenilmelerlnı, . . gibi mimarlar arasında da m1mar 0 • kcyf;yettir. Yalnız ileride nı:s ~ 

- Görme onu da. Çömezlikten çık· din yüzUne gözUne. ZeynelAbidin ho- ŞükrUnUn sabıkasının son.ılmasmı, .

1 

na tekrar başlamı~tır. B~ ıtıbarl~]01 daları tesisi için bu ayın 13 imde An- dtmının rn tı37.ı bit&raf devlcf.Jetf" 
mış, kelli felli bir hoca.fendi olmuş en okuduğu zaman onu bize, ağlamak nUfus hüviyet cüzdanında 338 doğum· da bulunan ~apurlar te rn~ ma ~ karada yapılan kongreye iııtirnk et· yaptığı ifüaJatın bu tesiri ne de·~ 
elin külhanisi. Avur tavur mu dedin tan göZlerfm kan çanağına döndü bo lu olarak gösterilen maznunun, yüzil!1 limanlara ı:;ıg_ınmışlnrdır. hara.de~- mek ii?..cre b~ıradan ı:nka~ya ?1den ye tmt!ar aza.ltac.'\~~ı henüz l•OS(~( 
gırla. Abdullah. den, fazla yaşda olduğu anlaşıldıgı lvapunınun Sınob veya A~asra l~ • mirnarlnr şchrimi~e. donmtişlerdır. . hıınez. Yalnız m:ılfıt~ o':'n. bircll~ 

- J{ürsü §eyhi mi yoksa müder- Ekmekçibaşı hanının bir odasında, oihetle yaşının tabibı adli ma.rifetilo manlar~na sığınması ve bırkaç. gün Mimar 0tlnl:ır1: ıçın hazırlanan nı • va.rı.a 0 da hn.rb f:ıaliyetimn ~ if 
ris mi olmuş acab?.. ot minderli demir kaeyolalara uzanıp tesbit ettirilip nüfus kaydının da bu daha. rötar yapması muhtemcldır. zamname proJeın Nafıa Vek~letine atıl bir h:ılcle hulunmasınm hsrll 3 

- Daha büyük Ulen. Fırka müfet- çene yanştıran o kara günlerin iki şekilde düzeltilmesL'li istemiştir. Su~- Giineysu vapuru 6 gün l'Öt.arla dün arzedilmif;tir. . tolda.rınd:.. f:u:?a bir boşluk ııı!Sl 
tişi diyorlar ona şimdi. Gerimizdeki garil çömezi, bu kara mevzuu çekiş - lu vekili Cemil bu yaş b:ıhsine itiraz limanımıza gelmiştir. Bu projeye g-ör~ ~1~arlar da avu- gct.ir:ı'edlğidir. _ .. .. .,. ı,el' 
vapurla gelenlerden biri de o işte. tirip uzatırlarken, Tavaslı Hacı ~U- etmiş, mahkeme, bu ci~et hak~.ında. I tzmir vapurunun da bu glin gelme- katlard~ olduğu gıbı_ nımresmi mahl- ~l<!'ri han•lrn.t.uı tcza.)'l1dn '' ;.I 

- O dn mı Konyaya gidecek?. min, durgun bir tavırla odaya gırdf. bilAhare bir karar verilmek uzere si muhtemeldir. Ege ve Mannarada yeti baıı. odalara bagl~nacaktır. !i b:ı~h çaı·pı§maların ba..,.i:ııı1'= dl 

- Ah. İspartada kalacak, Eğir- İri boyu ve bir et yığıntısına pek ben G&hidlerin çağınlması için muhake • hava nisbetcn hafif olduğundan va. Şimdilik .~e~le~et ıkl !33lgey~ ~y rniiteakihdir ld Alman~·nnm n~ !il 
derde Kusat a.ğa ile konuştuktan ziyen battal vilcudU ile karyolasının ıneyi b~ka güne bırakmıetır. 

1 11 de t kteclir. nlmıştır. Bırıncı bölge Ankara, diğeri kilde hareket c C'-'"~i dala :tı~·ıJI 
sonra, Aksekiye uzanacak ve Kara. - kenarına Yilltlendi. TereddUdlU ba. • vvvvvvvvvv .... -vvv-~ pur ar yo arına vam e me - de lstanbtıldnr. bir ·rnznh lcesheueccktlr \'C o '~"'° 
zorluyu buldurup onu da bu i.~ kata- kışlarını, hemşerllerlnin kendine çev- MA ARıFTE 1 ler. lstanbuldaki odaya, Bursa, İzmir, bitaraf tJe•;?etlPrtn vaziyeti de tc ,, 

ak ~~ cak. rilen gözleri içinde dolaştırdıktan ı l b Jr l • ilk mektcr;b muaillmlerl Kocaeli, tekmil Tr ya merbut ola liir f•decc.ktir. Bu sebeb<len ;:ı ~ 
- Demek, bu i§e bizim ağadan baş sonra, tıplo, ansızın delinen bir balon lk me de mua ım erı cak, diğcı· viHiyetıer de Ankaradaki ha:dt' ort:.ıya. çılm.rıhrn ri\'uye~~a·t 

kalarının da eli karışacak ha?.. gibi pufladı. Pa.rmaklannın sinirli için kurs hazırlıkları fOhlr konforancları bölgeye bağlruıacal:lardır. tefsirlerin h~nUz ıncvsiml <lrt11 i" 
- Elbette illen, bir delibaşı Meh- hareketlerile mintanının göğüs dUğ • 1935 . 1936 ders yılındanberi tatil. Dün ilk mekteb muallimlerinı> mah Ha&kevle inin y r-drmları Ht>m tmmfa.n ba-:ka, hifarn~ ır:ı:ı' 

mede bırakırlar mı ki işi?. Şaka de- melerini çekiştirip çözerken, kaşla • 1 rd ve ders yıllan içinde yapılmak· sus şehir konferanslarına I~ 2 Halkevlcrlnde zelzele felô.ketzedc- til~ gfri·ebil,.ooği meselcsinı ~ • 1. ı4 
~l, 4 - 5. memur bir (Hakkı Halif~) nnı kaldırdı. ve: . ~ o~an ilkmekteb muallimlerine mah· nci okulda, Galatasaray L e, lerine yardım devam etmektedir. Alm:.ı.n!a.nn sc ·tılcc. ·ı:i i .ıt~va<'. tef' 
hUkumetı kurulaco.k ve koskoca bır - Aah, dıye bağırdı. Ben bu ışde k lnra bu yıl da devam edil • F d kl 13 ü ti k lda İstanbul Er- Fatih Halkevinde şimdiye kadar asl!e:i zanıretl ... ti zn-.iyt'smdt'Jl 

1 h h ti k 1 k ~.'"" h . gü dil 1 sus urs.. ın ı ı ne o u • . ~ -· . . 1ıııt J 
ıs a eye onu aca ortaya.. yo5uıu emşenlcr. Kaç n r so kt 1. Ameli mahiyette olan bu . . •- b 

1 
K li . d 260 balya içinde 22732 parça eşya, k•k dognı dPgıidır. Aynı 7.afl .,, r 

Y B. . . . "zil i . me e< ır. lrnk lısesıııdc u;tan u ız sesın e . . 
1 

t ,11 .. 
- a... ızım bıldiklerden de var go m seyiriyordu. Çok denem §ım- k tara devam edeceklerin hakkile . • . . 323 metre dikilmemiş kuma.~. 225 Kg. Rcrhmn bu mt'ınlekct ere ecn ~r 

mı bu işe karışacaklar içinde. dir, böyle olduğu zaman ya bir kara ie~~;ade edebilmeleri için kursların devam edılmıştır. ~onfe~lann kösele, 4370 Kg. yiyecek toplanarak mest hallnd!.', rmıv:ıffaldyet ıı.":ıı • 
-1stan~uld~ sakladııaı: amma, bir haberle karşılaşır, ya da wnulmadık 

1 
kadroları tahdld edilmiş ve her kurs-lmevznları. "Şema. .bah~nde. remrnl~r,, 7,elzele feHlketzeclelerine gönderilmiş - lanuın ne derc.:-e~ c. 1;:ıd:lr _Alrıt tıt' 

kaçını se.zınledim ben. Reıszade Meh biri ile gırtlaklaşınm. Yine öyle ol - ta lı klar 40 kişi olarak tesbit "Okul kUtUphanesı,, , 'Tarıh şerlcli,,. tir. yanın l~htue douebılcccğim ele 
med Ali, HölWU Mustafa Bey, Vehbi du bugün. Kötü köttl eeyler duydum edi::i~;~.a "Pasif korunma,, ve "Dekoratif yazı,, Eyüp Halkevi de Şafak sinemllSln - s:ıh eylemek la7.mıdır. ~1 
boca, Hafız Belkir, Mil!tUzade Hacı işte. . l 1 Basit vasıtalarla. denemeler kursu idi. da bir mUsnmere vermiştir. Or. Reşad SA~ 
Mehmcd Bey, bradili Akif Hoca, Abdullah ile Murad, karyo a arını . . ht l'f 00.1 1 d öğ :.d 

. . için şimdılık mu e ı ge er en · . ır.ınlll" 

~~:a~~~!~;::~~ !;1i~~ =~~~~f !ı!:1:!~~lıı.r~:k~: ~ retmenıer seçilmiştir. . • Olllll:Illilliliiill!Ullllllillill~M~quıınnmınııımıınııııımm11rnınıııum1ınumlmllllflllillffii00 il~W~ımınrmmmınmmllllllllllllllllllınulffiilllnmm:illlilUl!!l;ll0 1~ •• 
hep. sarardılar. Sonra da oturduğu yer .1 Diğer taraftan Y~1 kursları da ılk a 

de, homurdana homurdana belinde mekteb öğrC'tmenlen ve dolayısile ta- ş E H 1 H A y A 
"\ sanlı şal kuşağını gev§etmeğe uğra- tebelere faydalı ol:ıcaktır. h ean Hacı Mümine, meraklı birer na - Basit vasıtalarla denemeler kursu, I !'~ 

-===ı:=====:::m:::.--- zar fırlattılar. Hacı MUınin, telfışla.n- ı bazı bahisleri~_ an laşılnıasında ko~y: llll!Hllllllll!ffiiımınlllfilIBmilllliffilllJilfillfüBtmnmHU.lffilUllillllfilWfilll11;!10milllllWnntnilU!llınBlliınl!JWmınffila\Ul!mDllllllllll!1 ffi\llnJ!!'.ıntffilllft llll!lUmUlımn!lll':lf it' 
dırdığı arko.daşlannın sormalarına hk olması ve ogretm~nlerin derslen~ b !n~kal yS oküB-Yıi 1 Naci Sadullalun bu samimi ikazını tstanhuJun süt ,.c ekmek dt•r~ 
meydan bırakmadı. Gözlerini açarak vasıtalarla daha iyı anlatabllmelen Yo aş fu.hdir ederiz. rinln halledildiğini, 
Murada baktı ve biz.imle birlikte ls- için faydalı olacaktır. Dünk' u Tanda Naci Sadullah Atattlrk l'ÖllriisünUn tanuıtJlt~., 

Yalnız, bu hayll'hah okuyucunun ·ııı 
eENELIK 1400 Kwruı 1100 Kurııı tanbuldan gelen Todori ile görii~ek Bu kursls.r Beyazıt 5 inci, Fındıklı "Kf'ndi Kendimizi '.l'enb.id,, baş!ıkh bn§ınalınlelere göz gezdlrmediğine narak "·esaiti na.kli~·eye ar.ıJdıı; J· 
ı AYLIK 7IO • 1460 • i~in A~afot~~i kilisesine gittimdi bu- ıs Unctl, Üsküdar 14: Uncü mektebde bir ya:r.ı yaznııştı. Bu yazıda Ta.n doğrusu mUt.~slr olduk. Klmhillr Tayyare piyangosunun Nlzs!l1

t: 

ı AYLIK 400 • 800 • giln, dıye soze başladı: olınak üzere üç yerdedir. ga.:ıetesinde intişar eden bir ya.11 IULZ&ta okumtl§ olsn:}·dı, tesadüf e- dln Nazife çıktlh"lill, ı 
1 AYLIK 

1
IO • I00--•-.. 1 - Çıkarken, eski tanıdıklarımdan Dekoratif yazı kürsu ise ilk. tedrl- ..__,.ı~ .. da bir okuyucu"'unnn mek- •.,• bul b".,U rL.neral dO~-tıJ 

w•ıuuu " deccği ma.ntıksu.Iıklar, etimle dü • wLall me ~ uÇ .;ıJ 
ıa lıdaclkinun 1940 Pe .. 4embe Elmalılı Fikri Efendi ile ka~ıl~tım. sat müfettişi Muı:;tafa GUneri tarafın tubunu dkredlyor ve kendisini hak- ltiklii.klcrl ve rn.hıtasr:1.hklnr karşı- Beslm ömerle Erzurum ınet>tl· 

:i58H. Zilhicce 8 355 ~. ll.K&nua5 Bu delikanlı, ihtiyat zabit vekili ve dan idare edilecek, Eminönü 1 mel lı butuyonlu. Bu okuyucunun i<ltlia- sında nnsıl iı;ıyruı eder, Nac.i Sa.dul- Dayan Nnklnnln evlendlğinl, 
-------ıı--------1 Hindistanda esir idi. üo ay evvel Mı- okulda çalı~acaktır. sına göre mevzunba.bis yaza gayet laha na~ıl bir mclrt.ub gönderirdi? tqi~ lnruur mıtiuıııf 
anı 18 1ıo., ı 1 JCuım ı 72 sır yolile tstanbula getirilmiş. Ay • Basit vasıtalarla denemeler kursu- berbad bir şekilde yazılmış, clbnl&- .. 

8 
•• 

-f.-s-.-,.-,-s-.-a-t-tı-y;-.-,.-t-l_S_a_a_t""-4 larca aç ve açıkta kalıp sUrUndlikten nun ilcincisi 31(1/940 tarihindedir. ler yekdiğerlnl tut.ınuyonnu§ fa!na 9 3 " -1kt 
sonra, bir zabit arkadaşından birkaç 14':"Renlz in • KONFERANS - FatUı. H(JO , 

! 
t 

1 
•• ., •••••••••••••••••••••••••••••••••••• _. fllb y lftı 

~ Oll• ~ ~ ötl• lkt•4i para ödünç alınış ve bizim geldiğimiz • tıinde cumartesi gi.Lnü 8.SO dd ı:::,. 
7 17 9 46 7 23 12 24 14 S vapura atıa.mı1:1. Ne de olsa, hemşcrl "Hazreti Muhammedden Sonra,, Buna dlyttek yok. Tan gazet. Ulhaddin Karay<:ıva§ tarafıtflt.w·. 2 16 

- - . sayılır a, hal ve hatır sordum ve bir tefrikamızm son kısmı '1 DıDl sinde çıkan berbad, mamısız, rahı- ~ 
-;:;;;:- ı.., .. k, Ak ... Yetil ,_. .__ --•-- b•-• -•:.ı._,,a t Paım Eftimln Fener pa.trlldıane- "EMbiyata dair,, meıızulu Qir · kahveye oturtup uı:un uzun konuş - sayfBDllzdadır. -.. yıw.ulll u.a ıull.IUIU r e me:ı:. 

1 ı 36 ITTı 17 011843 5 37 twn. (Devamı \'n.rJ Sadooe Türkçenin selameti namına sine ynleştiğini. • .,1ans veril«ektir. 

Tlrklye leneltl 

ABONE BEDELl 
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ftAf•}~l~-~!:11'!ı·~- ·[=~~:~~~AB~-~~=1Zelzele feliketinin lısveç, Sovyet. 
- - - • - Iİ ":!! Bir Alman gazetesinin 1 1 metalibatına karşı 

Erzincan felaketzedeleriDe hükü- b. 'ed~~kl!:::;d~tl : DUn Kızılay m!:~~.~ ka~~~w.~~~~ M~b:?M~ kat'ir!'!a~!,~~ ~!,~!ı . 
1 

mhın an .m.ll.l yeye _.li1ı, 08 u- 6.u.a lsveo .&lecll inde Müzakereler met n Yapacagv I yardım p bir tarafa bırokalım, sadece ne- ı:alara yapılan teberrü miktan 17868 vardır. Tarihi Monrea.le kilisesi de 

ka.ııu ( Baota.ra.fı 1 incide ) \ betmişler, hangi ailelerin çocukla.rı 
blıe ~ gönderilmesinden dolayı muavenete muhtaç vaziyettedir. Bu -
'!'ürk kkllı ediyorlar. Halbuki nu tesbit ettirmek, ondan sonra kat'! 
n1ak ı:at.andn§l sıfatile bunu yap- bir karar ittihaz edip bunu tatbik et
liriı lla~uınuuıur. Onu vazife bl- mektir. 
teşektm untızdald gUzel hlsleıine Buna intizaren tahsil çağında. olup 
.ı\r~ ederinı.,, ta müracaat eden çocuk olursa ki 

ela al a.,Iar, 1-elzele mıntnkasın-j§lmdiye kadar Uç çocuk milracaat 
rnıar~nll.Cak esastı tedbirler ve bu-ıetmiştir. Bunlar içinde elimizdeki ve
ne ta a Yapılacak §ehlrlerin atiyen sa.itten istifade ederek gtinlük ted -
den ~a 01:leab1m \'e bu sehirler- birler almaktayız. Arzettiğim gibi 
gü0 ilhassa Erzlncamlan bu bu tatbikat aşağı yukarı normal va· 
hangt 1llkanlmıs olan hallan ziyetin avdetini beklemekten ibaret 
ve bu~'llayetl6l'dc iskt'\n edildikleri kalıyor.,, 
sanı ~hare bu sabada nl\fus nok- Ziya Gevher Etili, evladlık namı 
gelen'b~~~e getirmemek lı:in Jazun a~bııda, ~attlı. 1?nne.vi ev;~~ o_~ar~k 
nun için ı;:: te<labir alınmıştır. Bu- bır çocugun ve:ııeı:ıı~e:egını. so~lı. -
kilet ğrudnn doğnıvn Bmn·c· yerek bunlar mılletin, Türk mılletmm 

rtıUst ~ " - · bak k takada <!Şannın riyasetinde a- çocugudur, bunlara mıllet aca , 
dan 

0
/ Vekaletler mu teşarlnnn _ millet okutacak, millet büyütecektir, 

kiu e~~eb bir komisyon teşek- demiştir. . _ . 
ulanla stlr. ~ncancl.an ç.ılnnış Osman Şevkı Uludag, Çocuk Esır
na g .. ~n bilahare tekrar Erzinca- geme kurumunun lf>0-200 çocuk gibi 
a1ııu:;n er~lnin imkan dahiline bUtUn bu çocukları alıp koruması la
ruıup ~l Ve bUJılann oraya götü_ 1 zım geldiğini söylemiştir. 
tedfıfrll'erletıtirilınesi i~in bilumum Fuad Umay - Felaketin akabinde 
rinde ert alrnak Uzereyiz. Ve tize- Kurumun bütün teşkillitile temasa 
Yel'in<]Çalı,ıyoruz. Erzincan yine gelerek ilk hamlede 1200 felaketzede 
bir y e mı kurulacak veya baska yavruyu barındırmayı temin eyledi · 
Natı e~ ~l nakle<lilooek? B~nu ğini Keçiörendeki yuvasına ise 200 
tt~sı:kaleUrniz lazım gelen rnU. çocuğun alınacağını bildirm~ş ve ev
liİlııdld ruu oraya göndererek lfıdlık olarak çocuk \'crmeyı Kuru -
canın ~ tetkikata başlıyor. Enin mun tercih etmemekte olduğunu işa
kasaha tl3 en alacağı şekil bu eski' ret eylemiştir. 
l~n r nın Yeni kasabaya' intikali General Kazım Karabekir (İstan -
tib e:rngelen kanuni meV7.llu ter- bul) - Bu çocukların bila istisna 

:t .... ı ek l!;ln talinıan verilml ti hepl:iinin derhal bir idare altıııda top-
•c.tn,. .. - ş r. ·1 

llııntak ..._, IDtnta.kasJnda ve b lanarak bakılmalarının. tahsı ve 
~·:ı.Prrııs anın ha.rtcintle ill< varclım~ terbiyelerinin lemin olunması lazım 
\'asıtaıa::lan belediyelerin ~ıalıdud geldiği roütaleasında bulunmuştur. 
hu bel nı n117.arı dikkate al 1 Bu müzakerelerden sonra seylab -
t<'nıf .. e

1
d,1Yelere kendi ~·n.0..... ıara c zedeler hakkında Muhiddin Baha 

·• cın ı~ · -ı.-.q., ı~ arını . 
tnekt ': a7.ııng.-Jen tnhsi ~t . Pars ta.rafından yapılını3 olan teklı· e)'l:r. ld . sa ı \ier . . . lan ... ~ a.reı hususive ld fe karşılık olarak da Mnlıye Vekılı 
ı ·••ernurıa " ye a o- . . 
an .., rtn, beledh·c .. ·e ld 3u cevabı vermıştır: ... ernurıa • ,, a o- • 
ltıurJaı. nn, ke7.allk devi t "- Arkadnşlar, ~ylabzedeler, ya· 
~nda olduğu b~bl. kan e • ~e ni seylü.bdan arazisi müteessir olan 
ltıeJert 11 avansıarda.n 1 tU :suwı yahud her hangi bir kuraklık gibi ıl
ıasa 1rıı knnuııu ko .. ·dnk 8 

8 e 1~!- ı fct dolayısile zarar görenler hakkın-
o ara1 " · ~ nnu ıu- • 

Ttefik ı < 1\1'7.efmek i ti . da mevzuatımız arasmda ahkam 
nce 1. ~ orıun dd d h · d t · · l;1bt ili nr"'adnşuııızın d clJğf mcvcu ur. Bwıun a a zıya e evsıı 

u~etindese~entn he:\'ett .. - el l lazım gelip gelmiyeceği tahkika mulı-
eytz ~ .... um :ves 11 v • 

llelkı f 
1
:. ve gt•ç hırnkını:1 d ~.li taçtır. k agızdn. yapılması lazım 

den t tel ~ket mıntakasıncla . Pğib z. gelen muavenet yapılmıştır. Netice-
-O \ıkat b' ıca e- ·· 1\ • w t l k · k t Şf':\'ler 1 ıt.f..il.:ten son . de hulnımctın yapacagı al ı a ve 

l 
' ıa:r.ı 1 · · ra :venı . _ 
~ a~'~':t<.•ak ve yeni tedbir-' ted~ıkat sonu~da eger mevcnd. o~~ 
'"r \'ertı Belki de )'eııl ka ahkamın fevkınde da.ha fazla. hUkum 

l 'alr ~kt-ir. · rar- , ler koymak lüzumu tebarüz ederse 
lıidıse11: !!Unuııln rnüt.eseUi . • ayn bir kanunla gelmeyi ve tasvibi
lUn de".

1
11 "1ıkuundan itil yızbl~· 1 niz.i rica etmeyi kararlaştırdık. Eğer 

b.• ' et t 1 • >aren il- 1 ~tliıı 'f·· eşt-<llıitı olduğu afbf rnuvaf akat buyurursanız ~na ya nız 
dılt•r'ın UrJc \'atn .. 11ft_1 __ d kc. ' ıelzeleden musab olan felaket?.ede -e , ... ,'4<'91An a ·r.n ' 
lenı YaJ)~arclı.m İ!:.l.n ellerinden u ~ tere hasredelim. Arkadaşımız da 
kl<!i~~ ışJarciır. Bunu b ge muvafakat buyunırlnrsa bunu ayn 
kar ı dı~~de<-.eğinı. Bu fe~radıı., bir kanun mevzuu olarak takdim e -
blriblt1nl Ulan hi Türk 1 ete delim.,, 
il e Qe ı.ft.. . cam asının 
e ite 1.-~- -...uur Yakın bhib' • Muhiddin Baha Parti, te ~ .... r ı....::: • ın-

\J l'en bir ftı' ~~it olduğunu gös- "- Bu arazisi su altında. kalıp da 
~ kı lar). l!inldır.,, (Bravo sesleri, 

1 
mahsulatı mahvolanlara aid değildir. 

ı\n 3.~1ltı r.;arnt !Benim takririm yalnız evleıi, dük -
ltı.bıalatını, bab 

1
nuru "Manisa,, _ klnları yıkılanlara, bilhassa evleri 

•u1tıl Yavruları~ arını. kaybeden mini- yıkılanlara aiddir. Zannederim bu 
b,,h arın vaziy . t~hsil çağındaki ço • kanunda bu yoktur· . ., 
-.qJarı etı tize · 

*llretı n bir icla rınde durn1uş ve Fuad Ağralı, 
. le b' re ~lbnd t 
iltll:ıaıi . UyütU!rnesi , a 0 P.lanmak "- Evet yapılacak tedkikat neti-
lenııı:ı nı.n ten:ıini 1ı;._~e tahsıllerinin cesinde ne lazım gelirse onları der • 

:1, Ve l <lQlllgeld' -· • CU&u.n •• e" .6.dlık olar k ıgını söy- piş eden ayrı bir knnunla gelmek da-
&nctı ıyı hır ihf a verllecek ço- ha iyi olur. 

ŞesJnı lıh ırnam göremi eği . . 
~Iuvakk it?' eyJeıntştı yec Bu ızahatı takıben kanun maddesi 

1111triti R nt encUınen ın r. b okunmuş ve taısvib olunmuştur. 
tttigı ~ok:rn Na.nıi nu::ız ata mu • Meclisin yine bugünkü toplantısın-
11Unun rne nın rnUzakero n~ temas da 20 milyon liralık fevkalade tahsi-
~tnıediğirı·ı"zuunu tanı0 ...... 11 e 1 ;~ ka- sat itasına, kaçukcılığm men'i ve ta-
"' ''ta tnn ...... u e aa.<adar ı k'bl . . . 
"

1U Je!l.. '"'<llnafih 11 • • ı 1 ne aıd kanunun bazı maddelerınm 
il\- , ... ıın n en sUrUlen d w • t· .1 . 
«J:Inıgc} . azan dikk t j egış ın mesıne, orman umum mü . 

...... en hır ·1 n e alınması a·· l .. v.. Un 9 
'<ı.Ji \'e d cı ıet oldu - .. ur u.ar-run 39 yılı büdcesiııe 110 
"- Öy~ir kt: gunu soyle- küsfır bin lira munzam tahsisat ve-

t'f.ıı e ilınld ·ı · · ~ Vekili bu ediyorum ki rı mesme aıd kanun layihaları mü _ 
~e!:hıle lşliyccc~evzu tizerind ' 1~1aa· 1za.kere ve knbul edilerek içtima.a ni-

e ~ksek ' tahsisatı rn~ ay~kı hayet verilmiştir. 
~lt \re 

0 
heyetten tahsisat telzım Meclis yann topla.nacaktır. 

latı ku rt.ada knlmış olan b fsttye. ~ 
~· I1.nracaktır.,, u Yavru. T"' k .1. F 

~ :r Vekili Hasan Au ur - lt\gı tz - ransız 
•• _han verrniştfr: YUceı de ticaret anlaşması 

llıı~ ga~ll.Zbata muharriri arkad Paris,17 (A.A.) - Hariciye neza
~1ıluğuın et kısa surette dil§ünm a~ • reti, neşrettiği bir tebliğde, 8 kanu
:. Olduı- uzu ifade ettiler. Düşü e te nusanide lngiltere-Frnnsa ve Türki
~ert'lltnuz Pey §Udur: Bir d~~~k- ~e h?kumetleri arasında imzalanan 
~a rn ~nca.ndan ve ye ılk tıcarı ve ekonomik anlnemaları bil • 

Ve ltas nrı.ız kalınrn di w r ~arsıntı- dirmiştir. 
lı.:ı-ı_ abaıaı-d ger 6ehırlerden H · · tllt{l Vazj • an nnklcdilırJı; 1 . ancıye nezaretinin tebliği bu an-

'tten Yetıert norm l b . . o an aıle Ia.sınaıarın geçen teşrinisanido An -
t~ltıa!°llra mUtaJea ~~~k hnle gel: karada i~z::ılanan karşılıklı yardım 

ana!arını b b 1 ' hangı muahedesının ekonomik sahada mü-
' a a annı ka"· te · . w 

J - mnumı oldugu bildirilmektedir. 

zaket hududunu ıl311lıya.n bir blta- lira 17 kuruatur. Bu miktar eski ye- kısmen harap olmUjtur. Stok.holın 17 (A.A.) - Mecliste bu 
raflık ve aJi\kasızlık beldemek gaf- kfuı olan 856.046,85 liraya ilAve edi- Fransızlann Oemileleri gün lsveçin harici siyaset sahasında 
letine düşenler kalmışsa kendileri- lirse lstanbulun bugüne kadar yaptı- Ankara, 17 (A. A.) - Aldığımıs ve ?ilha~sa Finlandiya müvacehesin-
ne "Yölklseher Beobaclıt.er,, gaze- ğı teloorrü miktan 873.914,52 liraya malfunata nazaran, Anadolu felaket- deki vazıyoti. h~kkında müzakereler 
tesinJn 11 kanunusani tarihli Vl- baliğ olmuştur. zedelerine yardım toplamak üzere cereyan etmiştir. 
yans nUslıw,ıncla çıkan bir knrikn- Eminönü Halkevinin geceli gün - Fransız Reisicümhuru B. Albert Leb- Hcı.riciye Nnzın yaptığı beyanatta 
fürii ibret ve lm'anlıı seyretmeleri- düuü mesaisi!e verilen kumaşlardan runun riyasetinde Fas Sultanı, Tu _ b~~ün İsveç milletinin Finlandiyaya 
ni t.an;fye edeceğiz. !yepyeni olarak 8027 parça evya eli- nus beyi ve Frausız imparatorluğuna ~uzah~~ ~usunda milttehid oldu

Almanyamn büyük cbirlerlnde kilmiş ve ayrıca 824 parça kullanıl • mensub bir çok yüksek zevatın işti· gunu bildirdıkten sonra demiştir ki: 
ayni zrunnnda birer uii9h!ı neşre - IIll§ e§ya toplanmı§tır. İstanbul valisi rnkile yüksok bir komite teşekkW "- Siyasetimizin ana hattı bu ol-
den "Völkisrher Bcobachter,, Nnzi Dr. Lutfi Kırdar, muavini Halfık Pe· etmi§ bulunmaktadır. malıdır. Finlandiyanın davası bizim 
Atmanyanmm en hüyUlc Ye en e- peyi vasıta.sile lı.,~~ih kaz~ı dahilin.· Diğer taraftan Fransız hükumeti dav~mızdır._ V~ !s~eçin is~tikbali I<'in
hemmi~rctJi gazetclerlııden hirl<lir. de evlere yerleştıl'llen Erzın~n fela- evvelce yapmıs olduğu beş milyon landıyanm ıstıkbalıne baglıdır. Siya. 
Öyle bir '!'iidc gnıf'te~ı fasa.nlır e- ketzedel:rlni yo~amış ve gen kalan franklık ynrdıınn. ilfı.vcten yeniden on ~timize hakim 0t:na.<Jı icab eden is • 
flin ld her sakı.h Jıom Ankarada, ufak teıek eşya ıhtiyaçlarmı ~a 1:11 · il! 12 milyon frank arasında bir yar- tıkla.l ve bitaraflıgunızı muhafaza et-
hcm İstnnbulda, hem İzmirde, hem mamlatbk~ son~ ke:ıdılerme dımda buhınmağa karar vermiştir. rnek azmimizdir . ., 
Kon;\•ada, hem de lskcnderunda in- 200 k~tu sıgara lıedı~~ etmıştır. 1 Dost ,.0 müttefik Fransanın ve 0 _ Müteakiben söz alan eski Hariciye 
tisar etsin. Bô", le hir ga?.Ctc .\'almz Felaketzedeler, valmııı bu yı>Jcın a- ·· k ek · · i Tl' k' · b'' Nazın Sandler de göyle demistir · 

-~ • 1 . . nun yu ·o reısın n, ır ıyenın u - ı. • 
''Ok clıcmmiyetli olmakla kalmaz, lakasından dolayı duyduk arı sevıııcıı tik f ırı.1. t• k dak' b Aı• b "- Şimdiki hilkfımctin siuaseti be .., . . . a· 

1 

y e wı.e ı ·arşısın ı u a ıcena J 

ayni 7.am:m<ln rcjlıuin prensipleri- göz yaşlarıle ızha.r etını.,..ler ır. . . . .. . . nim de dahil bulunduğum hükümet 
Oı'duda Yardun İsleri hareketlen, btitiln Türkıye muhıtle- . t' . d d . . 

ne, düşiin~ierine ımıl<es olan nim " . . . b 1 dı sıyase mm evwnı ır. Bu sıyasetı bir 
Ordu 17 (A.A.) --1stanbuldan bu rınde çok derın ıntı a ar uyan nnı§ ak t 1 k tı. • 

resmi bir rehllğ ve ya~·ma \'asılası- • b .... k h . t . tt ame o ara telukkı etmemekte -
dır da. gün 400 çadır, 300 sandık çivi ve bir ~~l ı~vu l assa~e ve mmne ar - yim ve mesuliyet hissemi dcrulıde e-

l<:te necib ve a1Jz milletim hak- çok eşya ve erzak gelmi~tir. 1 
• a. ·a~şı nnmı~ ... r. . diyorum. Sovyet emperyalizmi eski 

km<la o ~ok kaba, Na:ıl Almanya- Felaketzedeler için Fatsaya 30 ça- lugiltercde ~ardım H~ekeh . Çarlık emperyalizminden daha tehli-
sının gazetelerinde, mem:nuabnnda. dır, 40 sandık çivi, 12 sandık. ~ya, . Lonclra, 17 (.c~.A'.) .- Tu:~ · !ngı· kelidir. Tehlikeyi karşılamak için en 
hftklm olan nıh ve zihniyet kadar Ünyeye 25 çadır. 40 sandık çıvı, 12 lız yardım komıtcsının rcısı Lor~ tesirli çare, bu emperyalizmi Sovyet· 
kaha ve galiz o lcarikafür ııa.zi 1"e- sandık esya, Mesudiye ve Koyulhisa- L!oyd tnrnfındruı radyoda yapılan hı- Fin hududunda durdurmaktır 
jiminin prensiplerine, dii.-,ünceleri- ra 70 hayvanla 50 çadır, 68 sandık tnbe üzerine, Saint - Thomas hasta- . . • .,, 

Çivi.. erzak ve eşya ile 200 keser ve hanesine binlerce pııltet gelmiştir. lsv~ Ba~vekıhuln Nutku 
ne ınakes otan biiyle hir gu.7.et.-,(le Stokh ı 17 1 destr-re scvkedilmiştir. Bu gün de Re- Bun'::ır 'l'ürkiycyc scvkcdilecektir. o m, (A.A.) - sveç Bıış 
intisar etmi~ olma.">1 dolayısiledir k'l ' B H 

ı:.adive, Koyulhisar ve Mesudiye B. ltii .. dii Arns, irsalat toplamaya ve_ı ı .· ansson bugün meclisde a ki büsbiiflin manitlar bir mahiyet !i J d k h 
iktisab etmektedir. 150 çadır daha gönucıileeektir. memur olaıılaıa te-ekkür etmiştir. şagı a ı eyanatta bulunmuştur: 

Belki mu harhiııiıı uzun yılla- Bugiin limamını:t.a gelecek olan Ta- ._.. "- İsveç istiklalini ve bitaraflığı 
rmda birlikte silılh , .e mihnet :ır- rı vapuru i!e lstnnbuldan 400 parça Frair• 3d !d •.omi~n!sl m müdafaa edecektir. fsveçin bitara1 

knda!:ih~ı ettiğimiT Almon milleti 
eski Türk dostlarımı o lmrihıtü -
ri.iıı izafe etfi~·i <lört n~· khlık sıfa
tuu reva g<>recf'k kad:ır henfrı 

nankör!eşm.-miştir ,·e "\'öl'•h.cher 
Booba.chfrr'ın o iğ"rt'nç ve z \'allı 

kıırilcatiiriine kınıı. köpiir~n miin
fe!'!d Almanlar hfı.15 nH'.,·cuıldur. 

esya gcıccclı.tir. n? b...e Ear r. .. ecUstsn lığını ihlale matuf her türlü harekete 
Yek<liğ~·l'.inden 1l!ahertla~ Olmak 1 t-; .; c ~Udi eiimi:deki ?~tün v~ıtalarla~ karşı ko-

1 tıyen Fc. lrnt?.ede.ere Paris. 17 (A.A.) _ Mebusan mec- yacagız. Bızım de bıtaraflıgımızı her 
Ankara, 17 ( A.A.) - Muhtelif ~- lisi, komünist mebusların mebu:-;luk- hangi . bir sur~tle ihl!l etmemiş ve 

hir!erJe yerlestiıfüm föluketzcde , ı - . . . . mesela muharıb kıtaatın toprakları • 
l!!lcr biribirle.ri.ıden haberdar ohm - tan tarclı hııkkmdakı prcJenın heyetı mızdan geçincsinc veyahud Uslerimi-
yanlaıın irtibat tesisi için D~hiliyc umunıiyesini iki reye karşı 521 reyle 7.İn kullanılmasına ıni.lsaade etmekli-
Vekaleti müstcsarlııiına miiracaat et- kabul ctmi~tir. ğiıniz mevzuu balısolamaz. 
meleri. · [ -·-·- Finlandiya hakkındaki bütün ~em· 

Bu hıı.yasız kl\rlkaüir yiizünden 1 Z b·iwy h ~ ret 
Yeni Z('lzPlf'l~r ·'< • patimizc ıa.ğmen, ihtilafa sürüklen · biitiin J\hnan milletinj lıı•n•ti umu-

İzmir. 17 (A.A.) - E\·\·elki gece Galata poliJ merkezinde polis Hak- mcmek icin ihtiyat tedbirleri almaklı· 
nıi\·c ile iecrim hi<:bir 1'fültH1ı a]{- 1 

22,~(l d3. l\Ie.ncmende giirültil ile ka- kıyı dövmekten, komiser muavini Hil ğımız icab eder. 
hodan gec:meı. 7..;ra hinnefi<> bir~ok 
Alman ' atans"veriniıı i:tsanl•ı!ın <'n 
mukaddes haklannı topyrl iı.u in
kal' t>den ve lındndl"n i{;udc ys
ş~mali tnUl 'zU!tine uğr!ın115 mil -
yonlarca zaı.·alhv1 tıpk1 o kurlkn
tiir<le tasvir .-d;kn diirt ayaklı lıi

çare gibi SıC\'k ,·e idare etnw'· ic;n
~·ca ,.e etmeğe <le mm nffek olu.n 
hir rcjim<lerı sld(lPtJP nıiitPnrffir ol
duğunu hil<'nlerit,.ni?.. 

Nnzi Alo1!\nyR•:ın•o Jm?,•ml,.ri ..;a
tılmı~. Yirchm!arı kh·al~· un1 ı ... mat
lnıat1 b•ıgiin \' tawlac;J \M~ufan ba~
ka kim~~·; sltl.at llnn~"1<'ak b;:- rr.c\'
kic düşmii~l<•rrlir. Ruııu d:ı. h:tiyo-
ruz. 

rıı:;ık ve Pc saniy" de\·am eden bi?· zel miye de lı~b-ıret etmekten suçlu Şem- Fin1andiya ile münasebetleıin iz 
~C'!c C"lhnı•,.t•tr. ~n~t 17,'.~0 da da Der- sC'd.dinin ı.1Uhı.ı:\c.ı11ecıine dtin Asliye hakkında yabancı memleketlerden ta 
gamada üç nniye mi ren bir ha · 

1 Altıncı Ce::-.a mahkemesinde devam e- limat ahnağa ihtiyacımız yokt~r. Fin-
iPk"'tiarz t!i'"-rtflmi ,t;r. ! dıln.ış, dır:.lcnilen şahidler, Şenıseddi· landiya davasına ve şimal devletleri 

İnehoh.:dıt ; . h ., , 'duğunu ve küfür ettiğini davasına ne şekilde hizmet edebile-
hebolıı. 17 <A.A.l - Bu ~::Jlı'>h S"'· ıı_._nlsar. Olu a'· ceğimiz hakkında bir hUkilm \'ermek 

) .l k ·~.l ı· soy emı~ eı ır. b" tUb d b' . eli rt biri otu.,. bes "'e<'f' o nu "".'.! s•w!ct.: b t ıze teret e en ır ış r.,, 
.. . ' . MalıJ.em , dört aydır u suç nn 

\'e uc sanı ve- C"vam C' ll?n hır zcl;ı:cle I ~ dd' . tahl' Son·etıcrin ts,·eç ·ve Nor\'t,'{le 
· mc\•laıf buluna .... emse mm ıye- · 

olmustur. H:ıs:ır ~:oktur. . . . Ka ~ı Ya:ziyetleri 
En famonmla 'sinı~ karar 'C't''ll'Ş, dn' ayı karar ıçın ll . l 7 (A 4 ) "JJ . 

1 .. 1 ' tı arıs, .r\. - -:ı:l\ as,, 
I{ t 17 fA A ) B• .. bal'jk 1 "llıl.:! J1rn.Kmı.cı ı·. . . as anı•ın•1, · - ıının ° Dıplom::ıtık m·ı.hföller, B. l\lolotofun 

1,30 rbı , 51!j ne. 7.fı5 dn \'(' "1() 4 de --- ---·- - 131 te.şrinievvelde birdenbire Finlandi-
olm:ı 1\ ii;ı:Prl"' <lö·t dPf 'l Y<"r sa:s~nt'.:-~ - yaya karşı nldığı hattı hareketle dün, 
hi ... ~edilmbtir. Bunl 'clnn bırmcısı He; t: - hi r t~ vzlh İsveç ve Norveçe karşı ittihaz olunan me:!C.-U. 1 u ,., 
cldu:cca 11!dneUi hicıst>diimiş ve he..:; - Jh:ıttı hareket arasında mUsabehct Gazetemizin i!k çıktıgı zaman-
sani.ve devnru etmiatir. Hil'bir ha..,.ar 1 go··rmel<tedir 

~- lartla, b:ız:m Emin Coşkundcre, • · 
voktı:r. 1s Yn.kındı! yalıuıut. < o!amn, taııri- J ba~an .Mehmecl Emin Coşkun is- veç gazetelerinin Berlinden ala . 

f . Giiıı•ii .. Jrnnf'tle k d kla b h be m mlişa.hha., bir m; .;ali :-ikrf>dil- · ı mile ba ;ta ".~kşnm,. bulunmak Ü· ra yay ı rı azı a rlere göı-e 
GiimüRhane. 17 (A.A.) - Dfüı :!C· . Alın b d l u . in i l me.k icah ederse A' ru •ıanın !-:İma

linden tutun da A m""Hrn.nm ct>nıı-
bundald "atf'ı:t tonr;ııb .. mltı :''ff'";'l

)'an ht'r fcrdr. ka<lıtr !1 rrf., .. ;;hı :l ~

zmdan bllaJhtiyıır: "Yofaımı, tah
rifin, cliretki\nıne f<"\ ilin miiAAh-
has misuH nıııi Alnrnny:wıııııı 7jn

drlıcnd mat'>ııtıtuhr,, <'iimlı• ·i cfö
kimiwl't'cek. nundan dıı ~iiphc bile 
ctmiyorm:. 

\'alnız anlsunadr~nnz lıir nokta 
Yar ki, b:ı <hı nas:l olup tn l 91 ı 
cihan luu·hindc koca A!m:m mlllcti-
nin lm~ii!' '1i5rt !lntkh ta"'' ir <'dilen 
bJr milletlP. ittifnlt etti;-i ve o lıic·l
re r.arpa il<- clört kiisur ~ne r.ilalı 
arkad&§hğı yapma~a JmtJanmı~ bu
Junıluğudnr. 

l"re:ıJderin ".Ririhlrleıile birlı•sen 

ler hirihirlcrine hemı•rll'r,, diyen 
bir darbı mesetlf'ri var·l!r. DPm<'k 
oluyor Jti Almw gazt•tc\:i hiı.i tah
kir ve tezyif cde:dm d 0 rken ayni 
zamanda merıs•ıh oMıı:1n nıillett• de 
~o·~ ağır bir itham s:ı ·u~nrnştur. 

Di~er taraftan v;·ıhi<>cher ~o

bachter bizi İngiliz ve Fra.nsıztıı 
dostluk ve ittifnk muııhede! •ri ak
detntlş oldu6ıı.ıımızdnn do:ayı o 1.a
vallı mn.hlfık ınıretlnde hts,ircle i
lcincl ·ve hliyiil~ bir hak.,ızlıf{ daha 
irtikab etrni~tir. Biz 5imdild dost
Juklarıınmtan kuçmıp tn Alman
lara bel hağlamak snr<1tile 1914 <le 
yaptığımız hatayı tt-krnr etmi5 ol
saydık a.-.ııl o zaman hld araba!'& 
bağlnm:ı.kt.:ı haldı olardu. 

Biz Türlder bu ml'zhulııuıe sal
d:nşlnrı, akurane hüeumlnn \'e 
nemıltlaoe ulunı:ı'nrı gördUk~ ~k 
doğru bir ~·ol tutmuş olduğumuzu 
daha iyi anlıyor, da.lıa cnndau bir 

zcı-e diğer bazı refikleriınıze oldu- anya gar ev e enn yen yen 
cc sant 22 de oldu'·"a si<ldetli ve mii· b' f 1 k l · 

1 ğu gibi "Ye.ni Sabah., namına şark ıtara mcm e et en garanti etmele· 
te.akiben cli}i-eri de hafif olmak iizeı-e -vilayetleı'inde abone toplıyan bir rine müsaade ve miisamnha etmiye . 
iki yer sarı:ınb.:.ı olmuş~ur. Ha.ctar kti B h b ı Al şahıs h:...kkındu kanuni takibat ya- ce r. u a er er, man • Sovyet 
yoktur. ı pılnııştı. işbirliğinin inki~af etmekte olduğunu 

f:ümii hanede !Jimdiyc kudar cm • ·· t · h' tt t lAl ki Bu sefer zelzele ımntakasma goR enr mu ıye e c ar edilmek· 
snli görülnıcmi.ş soğııklar hfü:i;m sür- ı tcd· 
mcklediı'. Kanaurnıc;; olan J"•)p ve Zi- ı gönderdiğimiz: Faruk Küçüğ·e, boy- ır. 

! ca miişabih olmasını iı:;tismar ede- Bir Alnum Dipll)matının Asil 
g-anı! dağlannın bir aıı eV\·el ar.ılnuı.sı 

rek, şuraya buraya kendisini Fa- Jiar<"keti için Gümüşh:ıneye nid olan kısmında 
ruk Küçük dıye tanıttığını, Faruk Hel.sinki, 17 {A.A.) - Alman .. aııır 250 amele calı!'m::ıktndır. y 

Kücüğün ze1zele rnıntakasından av Finlandiya elçiliği ticaret ataş~si is· 
ffo~.Vf\/lnJd 7")Zl'IP. 

Roma, 17 (A.A.) - 1 d giin içinde 
Palem1oda ikinci clef0dır ki ;;iddetli 

detını muteakıb \'aki bazı şikayet- tifa.sını vermiş ve Finlandiya ordu:.m· 
lcrden öğrendik. na gönilllü kaydedilmiştir. 

1'17.: Mii.e.ı.kib tınyısnu!a neşredece

ği J.arikatiir<lc çamura saphwnm; 
ar~.b3ya bizi de•ril, hemlilcrini Ü· ı 

''Yenı Saban,, m şark vilnyetıe
ıiude, seyyar muhabiri olmadığım, 

ve bu nam alunda müracaat ede
cek kimselerin bugiln lstanbula av
det etmiş bulunan Paruk KtiçUk 
olmadıklarını, ve lccndilerinin der
hal polise teslim edilmeleri icab et-

midsiz bir harbe gırtlağıı kadın 

sokanla.1·mı l·O'}::.ttnlnr. Hakikati 
ço!;: daha sadıkane tıuwir etmiş o
hırfar. 

A. CEMALEDDIN SARACOGLU i 
tiğini, hissettiğimiz lüzum üzerine 
tekrar bildiririz. --

DU .irUlen Tayyareler 

Helsinki, 17 (A.A.) - Resmen bil· 
dirildiğine göre, diln, dört Sovyet 
tayyaresi d ilşUrlilmUştUr. 

İs\·eçe İnen Sovyet Tayyareleri 

Helsinki, 17 (A.A.) - tsveçde Lu 
leo şehrini bombardıman eden ür. 
Sovyet tayyaresi İsveç toprakların
da mecburi bir iniş yapmışlardır. 

Fransız şarabı ve Almanlar 

N oclden bir kaç giln evvel İngiliz devriye gemi
leri, 1sveçe mal götüren bir bitaraf ticaret 

sefinesini şimal denizinde durdurmuşlardır. 

katli bakılınca şişelerin Ustilndeki etiketlerin altındıı 
başka bir etiket bulunduğu görülmUş ve bunun meş
hur bir Fransız şarab tUccannın markalarını taşıdığı 
da anlaşılmıştır. 

Geminin kaptanı, usulden olan araştırmaya mu
vafakat eylemi§ ve hatta, Almanyaya gidecek elli 
kadar sandığın ambarlarda bulunduğunu söylemiş · 
tir. 

Ambara inen İngiliz sübayı, bu sandıkların, A-

Daha ileri götilrillen tetkikat bu şarebların, 
Noel münasebetile bazı yüksek Alman mc.hafili için 
sipari§ edildiğini meydana çıkarmıştır. 

kahkaluı atJ~·oroz. merikada.n gönderilmi§ eski şarabı ihtiva eden şişc-

Bunu mevzuu bahseyliyen bir Franaı.z ga....etezi 
"Almanlann, Fransız ~ara.bile geçirmek istedikleri 
Noel bayramında., Fransız kırmızı şanı.buıı içemedik
lerini,, ilılve eylemektedir. Alma.n 5::tı7.ete ·ine tav&U·e ede - lerle dolu olduiunu müaalıede e~tir. Biıu dik • 

• 
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nasıl kurulacak? 18/1/1940 PERŞEılBE 
12,30 Program ve memleket sa.at 

ayarı. 

r ----· 

Kurban bayramı ya~laştı 

General Alpdoğan diyor ki: 
12.85 Ajana ve meteoroloji ha

berleri. 

12.50 Türk müziği. 
Çalanlar: Kemal N. Seyhun, Cev-1 

det Çağlar, izzettin Ökte, Zühtü Bar
dakoğlu. Okuyanlar: Azize Tözem., 

BU AKŞAl\l 
SAKARYA 

Sinemasında. 

BÜYÜK TÜRKÇE sôzLD 
ŞARKILI, MUSİKiLi . 

HACI RESUL 
Filmi ba§lıyor. 

Bu film mevsimin en büyük muvaffakiyetidir ve bllha.ssa baY 
için intihab edilmiştir. 

lla.veten: FOX JURNAL. 

Yerlerinizi evvelden aldırınız. Tel. 4134.1 

ERZiNCAN BÜYÜK FELAKETI-~ı 

ZELZELE FİLMİ 
Bugün Erzincanda hükumet faa

Binlerce figüranın ve rakkasenin iştiral<ile vücuda gelen bu rHmde liyeti başlamıştır. Ziraat Bankasının 

Mısırın en tanınmış artistleri rol almışlardır. Bu filmde ÜM1'1U açıldığını söylemeğe hacet var mı?. 
Yeri sen buldun, kasaları da sen nak-

BU 
Türkçe sözlü ve sesli 

AKSAMDAN .,. 
• • iTiBAREN 

GÜLSÜM'ün okuduğu şarkıların plakları bir ay zarfında Yakınşarkta lettin. Mahkemeler faaliyete başladı. 
bir buçuk milyon aded satılmıştır. Demek ki hayat normal şekle giri -

Beyoğlunda: lPEK - SARAY • SAKARYA. tstanbulda: MlLLI ve ALEMDAR 
sinemalarının programlarına. ilaveten gösterilecektir. 

yor ... Ayrıca tasavvur ettiğimiz §e - T s· 1 
Eski Binbir gece masallarının 1htJ~amu:ı yaşatan bu muazzam. r ınemacı arına • B f"l . .. Aşk, Heyecan ve İztıra.b filmi hir mıntakasına barakalar inşasını aş a • U 1 mı gostermek İsteyenlerİl1 

teklif ettim ... Bunun için bir müte- f 1 EKFIL d 
-~~Y•~~~~.ı.~.e~~.~.e~n•i•ti~~~=~T~A~K~s~ı~~iı~si~ieimiwi~i~~~~~hl~g&U-~.&bu~aı~n~ tdgrala P Msill yosunamüracadlan 

[Soııu "1 \tıci 8ıahifede] 1A•••••••••lllİl••••••••••••••••••••••••••11!!!1•!181" 
~ 

42 ~~mak lizere her gün iki lira verece- 'ı kabul ettiğimi tekrarla.mağa füzum zı.Iarınca vlicudleri tehlikeli bir mik- vara dayanmağa mecbur oldum. · Göreceksin,bu doktor çok ~ .~ 
... .. .. . gım. Ayrıca mUşterllerinden kopa • görmUyorum. Esasen bana başka ya- rop gibi ortadan kaldırılması icab Madam, içinde bulunduğum haleti adamdır. İnsanın kat'iyyen c$P" 

- Guzel ~ucudun var k1mn dedi. racağın bahşişlerin de yarısı benim, pa.cak iş kalmamıştı. Namm>u payi • eden bu kadınların büyük ekseriyeti ruhiyeyi anlamıetı. Koluma girerek a.cıtme.z. . 
Kıym~tini b~l~ çok para kazar.ır- yansı senin olacak, kabul mü? mal edilmie, karnında bir piç taşı - çok ı:avallı, çok iyi, çok mazlOm kim· bana cesaret verdi. Bu i§iıı bir dit Hio cevab vermedim. 1ııt~ od', 
sın. Şut\cll gıyın. ~o.k~lı.ml Ben, madam Eleninin sözlerinin yan, kimse~iz, fakir, himayesiz ve selerdir. Hemen hemen hepsi birer çıkarmaktan da.ha basit ve daha. k~ mnda bhden b&ika daha birktıC ~-
.~ayda~• gıyındiın. Madaın Ele- eon kısımlarını iyi dinlememiştim. hapse girmi3 sabıkalı bir kadın baş- ihanere, birer fena tesadüfe kurban l&y olduğunu yeminler ederek temin dııı ve erkek vardı. Bunların i81et~ 

ııı zihnen hır şeyler ~esaplı~o~u. An Zihnim eadece evvel! söylemi§ ol - 1 ka ne iş ~~pabilir? ~erede bir hima- olmuşlardır. 1çler~de neka.dar htLS • etti. Fakat ben bir tllrlü bir adım bi- bitirmesi bir. saat kadar silrdil· :tJ~ 
!aşılan bsna yapacagı teklifın esas- duğu ''çocuk meırelesini hallederiz,, ye bulabilır? Onu kını korur? Onu sas, nekadar temız kalbli, nekadar le atamıyordum. Madam bunun UZ&- hayet sıra btze ieldl. Doktor 0- .. ı 
ları~ tasarlı~ordu. Nihayet konuş • cümlesine takılmıştı. Madamın bu kim dilşmekten ve sokak kadını ol - 'iyilerine tesadüf ettim. Fakat bütiln rine: . . yaşlı, asabi bir adamdı. Mndaın :ıı;~ 
maga b~la~ · ~ kadar kısa bir cümleye sıkıştırdığı ' maktan kurtarabilir? bu iyi huylan, bu hassas ve temiz - Canını, n.ed:11 çekiniyorsun 1 H&- kendisile rumca bir eeyler koil~~~ 

- Benı dinle kızım. Eger rahat bu hAdisenin içinde, nekadar bUyük Hiç kimse.. kalbli olmalan dl\şmclerine mD.nl o- le doktor ~senı bır defa mua!ene ~t- ca Rum olduğunu anladım _:E;\f\ ıf 
etmek istersen ~nimle çalışırsın. eeyler vardı. Sırası gelmişken şu noktap da söy- Iamaınıstır. sin! '?°CUo"llll kaç aylık oldugunu ö~ itiraz edecek oldu. Fa.kat mı:.~~ 
Evvela. şu ç<><:uk tşıni hallederiz. Son Evet, bu işin halledilmesi onun için iliyeyim. Bu hayatta yüzlerce düş • Ne ise, bwıları geçelim. Ben de on- renelim.. oonra belkl de başka bir ça- rar edince jestlerinden kabul ~ttJ~, 
ra sana. beş altı ka.t güzel elbiseler çok basitti. Gençliğinde kimbilir kaç müş sokak kadını ile tanıştım. Bir iare.lan biri değil mi idim? Ben da re bulurus. auladmı. Bunun üzerine Mudaıll ~· 
yaptırırım. Her giln sabahtan ~ defa kendi başından geçen, şimdi de çoğile arkadaşlık ettiın. Biribirleri- ~~tnn h~nU.n.iyetir:ıe, büt~ ~e~ Bu sö%.ier beni .biraz teskin etti: Bu dar, ~ıktı. Biz doktorl_a y~ln~ lt~l~ 
ıaat 1 ye .kadar serbestsin. bir hayvan gibi kullandığı kadınla - , mize hayatlarımızı anlattık. Derdle- gımo ragmen ışte dilşmemış mı ıdım? işe nasıl başka bır çare bulunacagın& Bana evveli bozuk bır ı;ııvo ılo ~:H 

Fakat akşamın tam yedisinde ~wde rın da kaçar defa maruz kaldıkları bu lrimizi döktUk. Onlan yakıııdau gör- Madam Eleni önde, ben arkada so- pek aklıın 6rmiyordu. Amma, belki nıi, kaç yaşında olc!u&'Ulllu, dab~ ~ 
bulunmnlısın. Burada sana gUzel dö- elim hadiseyi göre göre, yapa yapa J dilin vo tetkik ettim. Vardığım neti- kağa çıktı. Beyoğluna milca"ir so - benim biJmediğim bir sey var - vel çocuk aldırıp alclırmadığıını tittl' 
leli dayalı bir oda vereceğim. Müş· yüreği tamamile taş kesilmişti. Onun ce şudur: kaklardan birine girtl.ik. Kapısında dır diyordum. Bu Umidle içeri girdim. du. Sonra beni kısaca muaycı::.e e 
tcrileıi bu oda:ıaa. kabul edeceksin. için "çocw .. işini hallederiz,, derken, ı o, herkesin ayıpladıJı, tahkir etti- bir doktor le~hası olan bir kapının Me~ıvenlerda Madam Eleni devam Ve: • 
~rn.~erilerle pazarlığı ben yapaca • yüıUnUn en ufak bir çizgisi bile oy- ği, namusl~ d~nilcn insan ~resinin ön~dc d~~~.ugum~z zam~.n, ~al.bımin ettı: . . ~ S~ biraz dışarıda bekli:;cc~ 
gım. Sana yiyip içmek, giyinmek ve namamıştı. jkorku ve ıı:.tıkrahla b:ktıgı, fırsat yenıden ~utun hızil~ çarpmag~ ~aşla- - Bır muayeneden bu kadar kor- sınızl dıyerek beni dıııarı çıle1 rl 
yatıp kalkmak masra.fların bana afd Madamın bana yaptığı teklifleri 

1 
buldukça herkesin ezdigi, hatta 'ha-- dığını bıssettim. Dtlşmemek ıçın du· k&rsan. doiururken ne yapacaksın T [Devamı ı;l'J 



YENlSABAB 

Alman "esprit,, 
ve nezaketinden 

bir nümune 

Jülf e ı a 

TürkQflre eevirea: llVSEYt:N CAHİD YALÇIN 

Hitlerin iktisadi meseleler 
düş ünceleri hakkındaki 

-t04-
Hayatını sürü.klemeğe mecbur, 

'er.say muahcdenamesini imzalı· 
yanların bakıştan altında sı • 
lahsız bulunan kavmimiz, dahilde· 
ki dilşmanlar sürüsü mahvedilme· 
dikçe ve karakterinin fıtri alçaklı
ğından dolayı otuz sikke mukabi· 
linde her şeye ve herkese hiyanet 
edebilen Yahudiler güruhuna miln· 
hasır bırakılmadıkça, teknik hiç 
bir hazırlanma tedbiri ittihaz ede
mez. Fakat bu §İmdi tanzim edi
miş göriinüyor! BiJakis, siyasi ka· 
naat sevkile milli yükselmeye mu
halı•fet eden milyonlarca adam, 
kendilcrile mücadele edilerek kalb· 
}erinden ve dimağlarından düş • 
manhklnnnın sebebi yani enternas
yomıl Marksçılık telakkisi sökül
medikçe bize namağJUb gibi göril-
nürler. 

Devlet ve kavim sıfatile istikla
limizi tekrar ele geçh-mek ihtim:ı· 
li, hariçte siyasi hazırlanma, kuv· 
vctleriınizin i~e yarar hale konma
sı yahud bizzat muhareb"nin h-a
ıırlnnması hnngi bakımdan tetkik 
eclılirse edilsin, esas ~art daima ve 
herhalde dahn evvel kavmimizin 
büvük l<ütlesini milli istil"lfılimiz 
fik-rine celbetmekten ibarettir. 

Harid hürriyetimizi tekrnr ka
zıınacak olursak dahildeki lıer ıs· 

lahat, en müsaid ahvalde bile, dl
ğer milletler için bir nevi müstem
leke olmak yolundaki kabiliyetimi· 
:ı-j arttırmaktan başka bir ~yo yn.
r:ımıyacakUr. Bi~im iktisadi yük· 
selmemizin -yahud bu nam ile kas
cledilen şeyin- faydnlnrı bizi cnter· 
nasyonnli kontrol e<lcn ı~ffmdilere 

giderc-<'ektir ve memlek,.timizdo 
fiile' çıkarıl:tcak sosyal ınahiyctt.;, 
ivilc~ım terin kaffesi ınesnımızm 

~nh~ullerini onların lehine arttı • 
ı ncaktır. Kültür ternltkilerine ge
line~. bunlar payln~mada Almıın 
millctinın hissesine isabet edemez
ler. Çünkü siyasi istiklfıle ve bir 
hn·min ~"rcf ve haysiyetine pt>k 

sıltı surette bağlıdırlar. 
Onun i~in. Almanyaya ancak 

kavrnimizin bUytik klitlesi milli 
fikrt' <.elbedilctigi zaman bir istik· 
bal varsa bu kütleyi teshir etmek 
bizim hareketimizin en yUksek ve 
en mühim bir v.1zifcsini teşkil e· 
de>r. Bizim hnrekctimizin faaliyeti 
yalnıı şu dnkikamn ~lliyaçl~rı~t 
trltmin cihetine s..ırfedılmemelı, ft· 
ile cık:ırdığı ı,eylerde bilhassa bun
ları;ı rnPmlckelin istikbali tizerin· 
de haiz ol:ıbilece\deri tesirleri göz 
önünde tutmaiıdlr. İşte bu surctlct 
clir ki, 1919 danberi, yeni hareket· 
tin her f]e:,•dcn evvel kütleleri mil
li!cştirnıt:ğe muvaffak olması la • 
zırngelcceğini biz anlamıştık. 

Tnkib edilecek tabiye bakımın

dan, bundan bir si.iri\ vecibeler çı
kar. 

ı - Kütleleri milli kalkınma 

hareketine celb için ne kadar fe. 
rlakslrlık ihtiynr (.•dilse azdır. 

Amelelere şimdiki halde bahşe
dilen ve daiı ı1a edilecek olan iktı· 
sadi mahiyetteki mUsaadekarlıklar 
ne olursa olsun, bunlar milletin he· 
yeti mccnıuamnın ameleh:rden el· 
de ettiği menafi ile kıyas kabul e
dilemez: eğer bu milsaadekarlık • 
lar bUyilk halk tabakalarını men
snb oldukları sosyal bedene sok -
mnğa hizmet ederlerse. 

nlzim amele muhitlerimlzde ma-. 
attcesüf pek ~ok mcvcud olduğu 
ilzere, y~lnız miyop ve mahdut mU
fekkirelerclir ki halk ile millet ara
sındn derin bir tcsanüd tesis edil· 
nıedikçc kendileri için hiçbir iktı
sadi inkişaf kabil olumıyacağını, 
binaenaleyh istifade temin edilemi
yeccğini bir türlii aıılıya.mazlar. 
Eğer lıarh c.snasında sindikalat' 

ameleleıin menfatlerini kuvvetli 
surette miidafaa etmiş olsalardı, 
eğer, harb esnasında bile kendileri 
grevlerle sanayi işlerinin ba..<ıında 
bulunan tcmet.tüe haris kimseler· 
den, zulüm altında tultuklan ame
leleıin talcblerine muvafakatlerini 
belki bin kere jrtihsal etmiş bulun
salarrlı, milli müd~!nn işine devam 
ederek Alma11lık fikrine kar~ı iba-, 

detlerini ayni derecede taassubJa 
ilan etselerdi, vatana borçlu oldu
ğumuz şeylerin kiiffesini vatana 
son derecesine varılmış ayni ate
şin bir hisle verselerdi, harb kay
bedilmiş olmazdı. Zaferin o hiç i· 
§itilmemiş ehemmiyeti karşısında 
iklısndi mahiyetteki bütün bu mü· 
saadekarlıklar, hatta en bilyUklcrl 
bile, ne kadar değersiz kalırlardı f 

İşte, Alman amelesini Alman 
kavmine iade etmek istiyen b:t· 
harekette, iktısadi f edakarhkların, 
milli ikbsadın sağlamlığını ve is • 
tiklalini tehlikeye atmadıkları 

müddetçe, ihmali kabil şeyler ol· 
duklanm anlamak ehemmiyeti h:ı
iz bir işdir. 

2 - Kütlenin milli terbiyesi an
cak sosyal kalkınmanın bilvasıta 

yolil'! fiile çıkarılabilir. Filhakika 
herkese milletin kültür nimetlerin· 
den hissesini almak imkanım ve· 
recek temel iktısadi ~artlar yalnı~ 
bu vasıta iledir ki elde olunabilir. 

3 - ırntıenin millileştirilmesi, 
hiçbir zaman, yan tedbirlerle ya
hud ürkek bir havariliklc istihs.11 
olunrunaz. Bunun igin gayretleri 
bir noktada teksif etmeli ve bu:nıı 
da, eri§ilmesi lazım olan gnyeye 
kadar mutaassıbane ileri vnrdır
malıdır. Bu söziln manası 5udur Jd 
bir kavmi, bu kelimeye bi7..im §İnı· 
diki burjuvazimizin verdiği gayet 
karışık bir mana ile, "millf,, yap· 
mak kabil değildir. Büyük hal ça· 
relerinin l Uzum gösterdikleri bil· 
tün ntel'J ile, milli surette hareket 
etmek lazımdır. 

Zchire ancak }lan:r.chir ile galeh. 
çalmır. Ancak manasız burjuvalar
dır ki hayrı evsat yollann kendi
lerini Gökler hükumetine isal e
deceğini tassıvvu r edebilirler. 

Bir kavmin büyük ktitlesi ne 
profesörlerden terckküh eder ne 
diplomatlıır<lan. ırnue milccrreJ 
fikirlerden pek az bir şey anlar. 
Buna mukabil, hissiyat s.ıhasındn 
onu dnhı:ı. kolayca. ele gecirmck k&.· 
bildir. Gerek müsbet gerek menfi 
aksülamellerlnin gizli zembcrcldcrl 
oradadır. Klitle ancak bır cihete 
sarih surette tevcih cdilmi§, yahud 
aksi istikamete tc\·cih edilmiş bi1· 
kuvvet tezahürü lehinde cıkslilf1 • 
mel gösterir; hiç bir zaman iki is· 
tikamet arasında mütercddid ya· 
rım tedbirler tarnfını tutmaz. Halk 
kalabalığının hissiyatı üzerine mil
esscs bir şey tesis etmek bu hlı:ısi· 
yatın fevkalıldc surette müstakar 
olmalaıına da lilzum gösterir. İma· 
nı sarsmak ilmi sarsmaktan daha 
zordur. Aşk takdir ve hürmete .nis· 
betle daha az miitehavvildir. l{in

1 

antipatiden daha devamlıdır. Bi1 • 
tiln 7.amanlarda, bu yer yUzUnde 
en şiddetli inkılablan harekete 
getirmiş olan kuvvetli halkı elo 
geçiren ilmi bir fikrin ilanında de
ğil halk kalahalıklnnnı çılgmcn 
coşturan can verici bir taassubda 
ve hakiki biı· isteride meknuz bu
luyordu. 

Kim ktitlcyi kazanmak isterse 
onun kalbini açan anahtarı bilin~· 
ğe muhtaçtır. Burada objektiflik 
zaft.ır, irade kuvvettir. 

4 - Halkın ruhunu lmza..-unuk 
ancak kendi gayesine erişmek :için 
milcu.dele etmekle beraber ayni 1.a. 
manda buna nıUmana.ata çalı~an 
her dil~manı mahvetmekle kabil o
lur. 

Bi\tün zamanlaı·da, halk, d~· 
n1anlarının amansu:ca h Ucumlarım 
onun haklı olmasının delill gib! te
lakki etmiştir. Halk nazarında, on
ları mahvetmekten vazgeçmek bu 
haktan şüphe ctmeJrtir. Hatta, 
haltkın mevcud olduğunu inkar ey· 
lemektir. 

l\:ütlc tabfatin blr parçasındun 
başka bir ~ey değildir: Hissiyatı o
na kendisinin istediği şeyin zıddını 
istediklerini söylemekten çeklnm.i • 
yen insanlarla ahenkli bir su.rette 
yaşamak imkanını verme.:. Kütle 
yalnııı: daha kuvvetlinin galebesini, 
ve znyıfın mahvolmasını, ynhud, 
biç değilse onun krıyıdsız vo şart · 

sız inkıyad nltma girmesini nnlıır. 
[Devamı t..'at J 
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( Başt:araft ı illdde ) ,, 

Beklediğim yolcu ,, O - Teğmen Ziya, Ankara: 
Terzi Bayan Safiye sağ, aU51yesini Sivasa naklediyor, pederi sağ. No: •

7 
f P 

O _ Aa.ka.ra Yetüaehir AkkaJe 10kak Aliye Soylor • YAZAN: M. &imi KARJ. 

Yaz•n: MUcelll YAKAR Hareket müfettişi Rıfat sağ, allefd ~ğ. Diye kahkahayı basıyordu. - Hepten, bü:.ı:ülecek mideııiı ~ 
() - Kartal. Nuri "Vnol: Aliçonun yirmi altı senelik ba~peh . . . . . • ~ 

"Üç gün evvel Erzincan fellketin- kalkşmızda "erken,, diye mini ol - :z.Iraat Bankaeı mUdüril MUBtafa sağ, refikuı rahats., çocuk.lan llva.ıılık menkıbeleri anlatmakla bit- - Yeyhı de açıb;ın midec~Zl 
den yaralı gelen, arkadaşım Sabiha- muşlar, geç vakte kadar bizi bırak - ölU... mes maceralarla doludur. bel .• 
yı ziyarete gittim . ., ınaı§lardı. Nihayet teyzem "Yann O· O - IBkişehir, eczna lskruıtler ı GUreş gecesi Silivride bir ağanın . . . . . • . . 

Hastahanenin ilfi.ç kokan koridor- kula geç kalırsın,, diye itiraz etti. \•e .Eczacı Asım \'e ailesi sağ. çiftliğinde misafir kaldık. Ata bize HulAsa, tatlı, hoşaf ne varsa ı:;ılil 
larından sık adımlarla, adeti koşarak kal i.ık. Daha oda kapısına kadar bi- O - Niyazi Pula.d, tnuborlu : azamı misafirperverlikte bulundu. süpfüdU. Bir testi de soğuk pınar sıJ 
geçtim. Birkaç dnkika sonra "Bekle- le gelmemi§tik, birden müdhi§ bir Milfettişl.ik yaveri Alkan ve aileei 83.ğ. mç ~phe ~ ki, bunlar hep Aliço- yu çektikten sonra, !köşeye çeic~liP; 
eliğim yolcuyu,, görecek, onun şifa gilmbürtü koptu. Gök yüzü yere yı- O - Mnallim KAdrl Arif, Taşlrond: nun ~erefine idi. zandı. AUçonun yemek yemesı b ei' 
bulmaz yarasını dillin dönebildiği ka kıldı. Sanki eşine lıiç tesadüf etmedi - Öğretmen Nw·iye sağ, valdesl ölU. Ağa on akkalık güzel bir kuzu kı- güreşi gibi idi. Onun yediği ye~ , 
dar acıdnn lm~kbm. İçimde ğim korkunç sesler duymıya başla - C - Kaynınknm Nuri All: mrtmıştı. Benim ve benim gibi leb- beş pehlivan bir araya gelse yıyt 
sonsuz bir heyecan vardı. Kalbimin dım. Etraf simsiyah olmuştu. Nere- Vnldeniz Ay§e sağ, hemşireniz sizlere ömUr. ' lebi yiyen arkada§lanm daha hfila mezdi. . 
çarpınblarını boğazımda hissediyor- de idim, etrafımdan durmadan sesler O - Carsıiı Ali Efendi, Gnl t.n. : midemizdeki leblebilerin ağırlığını gi· Sabahısı lstan~ula hareket edee6 
dum. Odanın kapısı önünde dakika- feryadlar, iniltiler geliyordu. Aradan FeHlket ~asında temsil vermek üzere Erzincaııda bulunan 21 kf- derememiştik. Kuzunun başına otur- ğiz ... Ölrl~ arabası kapıya da.yanPtıf 
larca heyecanımı gidenniye çalışbın. ne kadar geçti bilmiyorum. Ferru • §iden sağ olanlar şunlardır: Komik Zekeriyn, nilesi Fethiye, \-e iki ço- duk. Lakin, iştihasız yiyordum. b. İçimden söyleniyordum: 

0 
Kapıyı yav~"Çn açıp, içeriye bir ha- hun "Sabiha, Sabiha,, diye inlediğini cuğu, Nuri oğlu Ali, Voli kızı Ayşe, l{Uçilk Nermin, Pernuı Rcceb, AUço, bir devle güreşecekmiş gibi, - Aman Allahım ... Bereket verıi' 
yal gibi süzüldüm. 4: senedir hiç gör- duydum. 0 nerede idi hareket etmek Kuşbaz Zeki, kollarını sıvadı. Koca. bir tepsi üzeri- yolda leblebici ve gözlemeci yok. 
mediğim sevgili arkadaşım, beyaz sar istedim. İşte 

0 
zama~ hakiknt bü • O - Nurlyc Şen,yıldll, !stwıbııl, Aksnray : ne yatırılan kuzuyu pençelerile parça- Güle oynıya, konaklıya tstanb~ 

gılar içinde,. yüzü hiç tanınmaz bir tiln korkunçluğu \'e çıplaklığı ile bey Mühcndıs Sııliihaddin, mühendis Tarık, mühendis Ali sağdırlar. lıya.rak yemeğe başladı. geldik ... Bir geçe KilçUkçekınec:-
halc ~ öyl~ ya~yordu: ~ anda nimin düşünme merkezine geçti. Ar- O - Fatih, Çarşamba müteka.id kaymakam İsmail Hakkı : Kuzunun ba,aında dört ki~i idik. Or kaldık .. orada bulunan bir çiftlik ng• 
duydugum acı, gozlenmden iki dam- tık her şeyi anlamıştım. Bir daha Mekteb mUdüı·ü Ali Baykal ve ailesi ağır yaralı. tada kuzudan tmşka iki bUyUk bakır sı AUçoyu misafir eylemişti. l 
la yaş getirdi. Ona ağladığımı göster- . . O - İhsan 0zgök. Edirnekapı : lenger salata vardı. Kıvırcık taze sa.- [Devamı~ 

k · tem• rd o· ı · 1 d d k kalkmak ıstedım, heyhat işte 0 zaman Komiser Rec::ad, Polis F ehmi sag·. =- ı:::rn::>'-'.:. me ıs ıyo um. ış ermı e u a - vüc Un t • .. illil ld • :ıı lata!.. · 
lanmı eui.i.m, ve yavaşça: kum ld opragaka ghoalnı elod.i.::_g_unu O - Eski.~t-hir tayyareci ltısnn : Aliço, kıtlıktan çıkm~ gibi yiyor-

ve ımı nmıyac e g 6u.ıı an- - ·ı · -
- Sabiha, diye seslendim. Iadım. Konuşmak istedim, ne müm _ Doktor yüzbaşı Şefik sa.g, aı csı sag. du. Gözümün önUne yediği leblebiler 

C - OskUdar, eczacı Ahmed Kemnleddl.D : - ı ı ldi demek hepsini ~z kapaklarını güçlükle w;:tı, de· kün, sesim çıltmamakla beraber ne . ve goz eme er ge ' 
öğretmen Kamil Oztiiı-k sağ, refikası yaralı, çocuklan ölU. ·tmi ti 

nfz rengi gözleri, o karanlık gecenin fes bile güçlükle alıyordum. Eyvah. erı ş · 
siya.hı ite kararmış gibi, adeta. ko • eyvah artık her şey bitmi§ti. Beynim O - Yusuf met Çağlar : Allço, bir alay yedikten sonra bir 
yulmuştu. YUzUmo baktı, beni tanı- yalnız bir sualin muhakemesini .vapa- MtiddciumumI İzzet sağ, refikası sağ. aralık bize baktı. Ben, kuzunun daha 

1 
C - Ali Kızı!ka~~ A.11.kara : h" •!. b" k ı ·ı ugı· '1lAtyordum mL5tı. O her vakitki gülUşU ile gü • biliyordu. "Ferruh sağ mı, 0 nere . "... aı.tı ır 0 parçası e -J • 

1.. di f k b Nuri Kızılkaya· yaralı, Fevziye Kızılkaya ağır yaralı, Ktlzım Kızıl- Ark d ı d avni halde idiler wnse • a ·at u gülUş gönülden de?,, O aralık bir ikinci sarsıntı daha a aş arun a " · 
gelmiyordu. Sesim titriyor, konuşa- ' oldu. Bu bildiğimiz sarsuıtılara ben- kaya sağ. 7ıaten o gUn hepimiz mağlfıb olmuş 
mıyordum. Amma hatır sormak sı-1 zemlyordu ki ad ta . d C - Hafız Cemal Ka.ndiUioğlu : tuk. 
rası gelmişti, ate.~ içinde ya.nan elle· . . ' e yeryenn en oy- Bayan Rabia sağ, Hatice sağ, İlh&n sağ, Rüşdü ölü. Aliço bizim geveliye geveliye ye . 
rini ellerimin içine aldım, mümkün l ~uyor gıbı. Bu sarsıntı Ferruhun son C - Alımed Nureddln, doktor ytı.z~ı: mek yediğimizi göriince: 
olduğu kadar tabii görilnmiye çalışa- :~~ :ıa.nm bıraktı, beni .. de ~it: YUzbaşı Rakını ve ailesi sağ. _ Ulen ne oluyorsunus? diye eöy-
rak sordum. "& emlere yolladı. Gözlerımı C - l\fütekald sulh bi.ldmi Cevdet, Uluborlu : lendi. Ben mukabele ettim: 

_ Nasılsın, Sabihacığım, geçmiş açtığım znman kork~nç bir rüyad:ın Oğlunuz kondüktör Rııı;a sağ, ailesi sağ, torununuz yaralı, Sivas · _ Ne olacak! Daha hila leblebi-

vlsun, dedim. Yüzü birden bulandı ve uy~yo~~ ~nettim, ne yazık ki talıı.r. ( Dc\'anu \'a.r) ler midemizde ... Senin yüzünden bo· 

k ~~ru~d~l~~lub~k~~~-----~----------------------~una~~Qbo~uk ... Tu~~~~ 
ısac:ı: • ao• 

T n..,..l k"" ed . d " uk be di. Benim gibi bir süril daha yaralılar kesildik .. - ~< ur erım, ıye m ·a · ·· · 
:le tti. B" "k" da.k"k "kimiz d U vardı. Ayakta geıen hlr erkeğe "Biraz ç 1 kö ı • d • f ı· t• - A be kızan! Ben sizden u~ mıs-ku: ettik.;~ ~efe;,s:z~ 0 00.Şl:dı~ . s~,, -~i_y~ ya.lvardım. YUzünU bana çe or u y erın e ımar aa ıye 1 li fazla yedim ... Hani ben de!.. 

d - ak t ta - Senin midenle bizim midemiz - Nereden geliyorum, biliyor mu· vır ıgı v ı nımıştım. Ferruhun 
sun? diye aoı'du. Birden beynimde k:ı en sevdiği bir arkadaşı idi. Yüzbaşı __ bir mi? 

•Na· od b · t dı F h · - Baka!.. Tehey!. Siz de benim 
Blrgalar gı'bi müdhiş bir ugu· ıtu peyda ~ .e ım_ ·. a e~ı anı . 1 erru un a- '--, kib t - gibi insan değil misiniz !.iÇ • • 

1d o f · h ·· 1 "mln .. ünd 1 e ını omın agzından bir daha duy-o u. ecı sa ne goz en on e d - · · · · · · 
birdenbire canlanıverdi . Soracağım ' um, artık b.~tün emellerim mah - _ Sizin mideniz başka yerde, be· 
sual belki onu ürer, sussam dahama- volmuştu. O oldU, ben Ya§lya.mam 1 nimki başka yerde be? ı 
Jl8.81% olur diye dlişllnUrken, o benim diye hıçkırırken yine kendimden geç-
kafamın içindeki bu mücadeleyi sez- mişinı. - A be, ayıptır be! .. Bitirmeli bu ! 
miş gibi bir iki yutkundu ve: Sabiha sözünıi bitirmiş, yastığa ba- kuzucaıı be! .. 

- Mahşerden, diye anlatmıya baş- şını gömmüştü. Gözlerinden akan - Ye ve bitir öyleyse .. 
lad~. ~~et mahşerden geliyorum.O ge-. !damlalar· biribirini kovalıyordu. Onu 

1 

- Elbette yiyeceğim be:. Dört peh 1 
eeyı gorcnlcr, :ırtık kıyametten kork- teselli etmiye gelmiştim. Yaralarını 1 livan bir· kuzuyu yemedi diye peşi · 

1 

mazlar, ancnk kıyamet te bu kadar deşip dönilyordum. o arada bir dok- mi.zden laf mı ettircc{>.ğim be?. 1ı ko~ı:~ olur, ~a~a fazla değil. Geniş ' tor içeriye girdi. Sabihayı muayene- - Afiyet olsun .. dedim. 
bir göğUs geçırdı ve devam etti. O ye ooşlndı. Ben kapıva doğru yürür. Hilaf olmasın. bu kıı:mdıın bizim 
gece, dedi. Teyzemle beraber, yalnız ken doktor sortlu : • yediğimiz nnc:ık. ancak dört kiloyu 
evde canımız sıkılmış nişanlınun evi- . tutardı . Geri kolanı kemiklerini Sl· 

ne misafir gitmiştik. O gece 0 dn ben .\..._. ~l:11gı yaranızdan daha muzta · \"rarak silip süpiirdü. ~alata lem ~ 
d h nkitl . a nuaınız. . . a ·b· ı 1 t' l o er v ;:ın en daha. neşeliydik.. • . . . . . _. n-erlcrının ı ınc < arı e < ı. 
O da derken gözlerini derin bir elem Veı·ecegı cevabı gayet ıyı bıldıgım M&mUU'a köyiinde bir toplantı " Kuzudnn sonra. köy nHıkaı·nAsı 
kaplıyordu. Tam iki sene seviştikten halde, gözlerimi onlara çevirmeden Çorlu, 16 (Hususi) _ Marmara Ereğli.si köycülUk esasları na.zara yapmı§lardı. Üzı~rine bolca yoğmt 
aonra ni!ianlanmışlar, ynklnda evle - yapamadım. ı.lınaıak bir sathı mailde ve Mamı:ıra denizine nazır olarak inşa edilmiş dökmüşler<li. Bir tepsi makarnaya da 
neceltlerdi. Devam etti. Sabiha kliçük ellkbnelinriin HdU,' beyaz ve kırmızı renkli evlerile küçük bir kasa.baya benziyen mamur \'e tahta kıtşı~ salladı. Oou da sllpl\rdti. ı 

- O gece ilk defa olarak bir ay Sabilıa küçük ellerini kalbinin üze- şirin köylerimizden biridir. Bir yandan d;ı bıziınle alay ediyordu. 

Kurban etlerini 
Erzincan felaket
zedelarine veri niı! 
Ynr<lda.şlar, 

Korkung zelzele fclfıkctile yiW 
lerce, binlerce karde§lerimizin o: 
cakları söndü, evladlan öldü, cı· 
ğerleri delik d~ilc oldu. Sağ :ka • 
4lnlar kısın amansız soğuğu alUD' 
da aç biilaç titreşiyorlar. 

1 Bu memleket ve millet için ıııB 
ve can vermekte tercddüd otıniYeJl 
Anadolulu karde§lerimi4in iında · 
dma koşmak hcpimiıiıı vicdan. iD' 
sanlık ve vatan borcudur. Nite1<iıll 
koştunuz ve hala koşuyorsun~ 

\'urddaşlar, 

l{urbn.n Bayramı gelıyor. J3ıl 
bayramda kcı:ıeceğiniz kurbantnrııt 
iki kat hayırlı, iki misli sevahlı ol· 
ma.c;ını istemeniz, bunları (CA ' 
GALOOLUNDA EMlNöNO HJ\[f 
h.."EVl MlLLI YARDIM KOLU) tııl 
gönderiniz. 

Bu kurbanların deri \'C sakatln.f~ 
her sene olduğu gibi yine T(Jl\l~ 
HAVA KURUMU'na tesUnı edfle· 
cek \'C etleri temiz \'C munta1ııt11 

mutfnklanml7.<la kavurma yapıtıı· 
rnk fo15.ketze<lc kardeşlerimize go•• 
dcrilccclttir. 

Eğer kurbanlarınızı bııu ola.ı1l•· 
göndermezseniz, hiç olmazsa bir 
mikt::uıru olsun bu hayırlı işe a)1" 

rınız. Bir but, bir kol da ayni hll 

ym işkr. Yahız kurbamnızı lıöY!C 
parça hnUnde vetirscniz kavuroııı· 
nın tuttur~1labilmesi için. et kıvıl'· 
c:ıksa biraz içyağından ve .kıırantll11 

ise kuyruğuoctan da yollayınız. 
k . ~ .......... ~~..,__..... ......... ,.. !.._...,..__. 

sonra uraeağımız yuvamııın plA.n- rine b:ıstırmış inliyordu : Köy kanununa göre idare ve temsil ed~lc.n köyün, mekt<:?bi, Parti bi- lzmlrin tUUl;, !"tt'!J'aC:le~ \'urdJ~lar, 
lan.nı çb:dik.Ben art.ık öğretmenlik et B d 1 b d nası, okuma odusı bulunduğu gibi balkın mılh v~ ynbnııcı neşriyatı bkib ~ 7 ıı1 

. ,..... - ura an, a L. w·a an... için muhtarlık dııiresine radyo ua konulmuştur. Hususi rad~!oiar da var· Ege mıntakasında zürra. tarafın - Bu kara bayram, kurbanlar1n1 -
n1!yE'CCl\.:Jm. Tey1.em de '-'İne bizimle ,,_._. ..... - . .. ·-· - ..... ........... . ·ıı· b 1 el f ı~ı. ı· k b ı kııt'' be be .; dır. Halk uyanık ve maarife düşkündiir. Resım mı ı ayranı \"e günlerde ua.u ::;atılan tütün ıniktan ~; milyon zc z e e <U\e ıne ur nn o :ın 

ra r oturacaktı. DilğünUmUzü Bandırmada teberru köy gen~liğinin iç.den kaynayarak teza?ilrııt yaptığı Cümhul"iyet mey- kiloy u bulmuştur. Ege mıntakasının 1 dcşlcrimizin ıztırabh analıınna, b.' 
Istanbula gelerek annemin babamın Bandırma HS (Hususi) _ Hare • dan ve Atatürk heykelini göstermektedır. bu seneki tütün rekoltesi normal bir balarına, kardeşlerine ve evlô.<llr.rı· 
~~n~ra~~run-rm~~~kt" · fI"k'-dl · rd ı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-=•·tadad Rklt 33 34 il MW~~ &wbn~ri~~ 
O d 

, d e ıan e a ea.z.ç e enne ya un o • rn ™ r ır. "e o e · m yon 
r uevın e yapacaktık. Geç vak ite k .. Bandı da bugil" k 'LI H .. 500 1· kd k·ı tahm. dild" - · ·· ı.-rcl.ımu1.dur ma ur.ere, nna n ne .a- giyecek te temin edilmiştir. f ve ~ . amarat ta . .. ıra na en, ı o . ın c ıgıne gore satışlarını vv • 

karar oturduk. Tam kalkacağuruz sı- dar altı bin liralık teberrü vukubul • jAsri un fabrikası "250,, lira teber - vermiş olduğu miktar şayanı n1cm- Milli Yardım Komitesi 
1 rada gör·ümcemle kocası biraz daha mllijtur. Bandırma tüccarlarından Halil ri.ide bulunmu~lnrdır. Alakadar ko - nuniyet görülmekte ve vaziyete iyi I .t~MİNÖNÜ HALKEVİ KOl,ı 

C'turmamııa istediler. Ne gariptir, her Aynca mühim miktarda zahire ve Karaca "700,. liralık trikotaj eşyası, 1 misyon çalı~masma devamdadır. nazar ile bakılmaktadır. ._ _______ ____ ___ 
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Müttefikler bizden Yeni Erzincan nerede 
vapur kiralamak va n~~~~~~~:~.,~~ı 
istiyorlar bin liraya mal olacağını mühendisle· 

BU rim hes:ıbladılar. Keyfiyeti Nafia 
• _J11t 116porfa.1 No. as Ymıı: PABuıı: lltıçt)A . hıgiuz u': :;:~:~:r;~~:,ı;,::-: Hazr~ti Ömer yaralandıktan Veldıeune ,wıdirdı.:n . .ı.rüteahhi~ :e 

izinli iclim ve on be!e gündiir ilk ;:~:;r:onra bizden de bazı vapur. r t. ~a~~:a~~ko:s/~~ı!e::ı~a2 ~:~\aıı~ 
,. Y' la.n kıralamak veyahud satın almak {1 Ç g'/1. n S 0 n r Q Ve T Q f e f l tadan olacaktır. Bu suretle içind~kiler ctefa gecepantalonsuzyatacaktım.tstedikleri ~ıı~aş~ln:ıştır. tı~. ola~ak 9 ıeoğuğa kar§ı muhaföı.a cdilmi§ bulu-

Fransızlar ıyı bır Ucretle Burhanıye - 3 - j nacakur. 

1 vapurunu kiralamışlardır. Bu gemi . def H ti Ömer halka ye . Hazreti ömerin yaraları tehlikeli Görüyorsun, buradan gitmek isti-f . b d Fra 'd Bır a. a.zre .. 
ilk se erme ura an i nsaya gı e- ecr . ken birinin sağ elini mnnedilroiyordu. Herkes onwı su - yenlere hükfımet mfı.ni olm:ıyor. Bi-
cek ticari eşyayı hamil olduğu lıal~e imek Y . ~~ı~o~örmüş ve adamın mu- ratle §ifaya.b olacağından U:nidvardı. l:iki.s istedikleri yerlere Jmd-ır gönde
dün çıkmıştır. Vapur muayyen bır zayi eedttıgıbn . ,.;;.._..ı1gı· nı anla • Fakat tabibler yaralan yıkıyarak rivor. Orada ev eşya veriyor. Şimdi-. . . tid hareb e u zıyaa "6•..... • . · • 
milddct ıçın kıralanmıştır. Bu m - H ti ömer "bu adama ap • keııdlslııe hır miktar ı:;Ut verdıklerı ye kadar Erzincan havnlisinden Mer-de hitamı d •n-·" etti,..l mıtı. azre ' !i l d kt - ·· • 

t n a ,,_, ııu.eyn arzu & _ 1 • lini yüzünü yıkıyor, gi- zaman sUtUn yara ar an a ıgını gor- sin, Malntya, Sivas, cenubı Hatay, ta.keli d uk ı · T ek'er tc.::ıt a ıyoı' e ı ""ld" .. ·· ld - 1s · · ·· r e m ave eyı yem ıyec 1 
• • . k ardım etmclı: üıere hU- mil§ler ve bun arın o unıcu o ugu- Konya, tanbula 8913 kışı gonder-di yınıyor en Y . 1 d' .. h · t ı · ~ kılmet hesabına bir hizmetçi tayin na k~aat etınış er ı. dik. Her gun mu acır ren erı yapı-

JllAHKEAfELERDE I etmişti.,, Bunun üzerine Müslümanlar Haz- yon.ız. 

reti ömerden halefini tayin etmesini Bu esnada içeri uzun boylu sarı-
- Hazreti ömerln Vefatı . rica ettiler. Hazreti Ömer oğlu Ab- sın bir znt Malatya \"ali mı~Etvini Ek-Bir kan davası ruyet Medinede, ismi "~na.. ~yesı dullahı çağırarak Hazreti Muham - rem girerek: 

ediliyor "Eb\ı Lülü,, olan zerdUşti bir köle ya- medin zevcesi Ayşeden Peygamberin - Generalim, dedi, bugünkü iki 
fk· · A - c mahkemesinde ai- §lyordu. . .. yanına dönülmesi müsaadesini iste- muhacir treni de kalktı. 

l • kıncı gı~ t"~za lmak maks~dile 1 Firuz bir gün Hazreti Ömere mu- di Abdullah Hzreti Ayşenin evine 1 - Pek güzel, fakat yarın daha 
ev~. ·~ vcl ınk ı da~ a 1 ak• da a racaat ederek, efendisinin kendisin· )~ığı zaman onun ağladığını gör- fazla tren kaldırmağa gayret edin ... 

ve oldburmk lme c • asb 
1 

el yara atım lddı'avya- 1 
den aldığı yevmiye..'llin ağır olduğunu dil Abdullah Hazreti Ömerin scla - Sonra dikkat edin açıkta rule kalma· sına a ı agn aş anını§ r. 'k" t tın" ti · 

Ö · · d lbiseci İbrahim a· söylemiş ve bundan şı aye e ış · mını tebliğden sonra ricasını izah sın. Yarın neler yapacaktın, not et-
• Beyotta İtfaiye kumandanının karpsmda ralannda 45 sene evvel ailesinden bi- e . . . i ve- etmiş, Ha.r.retı Y§8 e şu ceva ı mı. . lg re, çarşı ıçın e e ' Hazr ti Ömer· . A d b tin . ? 

- Bi · · · · öld .. ;·ı · d la ısile kin ve - Efendıne ne mıktar yevm ye vermişti: - Hayır generalim. düıti; __ ~ Cenıaı Bey böyle bir ,ey Ve nihayet kumandan lsmail hafif nsının . u1ru mEle:ı ö~ J.u . Be t riyorsun? diye sordu. Köle cevab _ 
0 

yeri ben kendim için ayırmı§- - Olmaz not et .. haydi oğlum te-~\UUllUyor, kı lı d" .2n- d··-· .. 1 her husumeti o an zıb ı yı, yazı erdi· .. .. •. . kk"' ed . 
- Za Banflll r aç lnlUUL "" ... u .. • d ö · ı k tasında tabanca ile v · tım. Lakin gonül hoşlugıle Hazretı şe ur erım. . 

leyen, ten ~ği ltliıı& ııürük· ı;eyiııden otorite akan.. en eoki Türk d~rt m=dc~ :.ıu 15 yaşında M'us _ - iki di~bem ya ömer. Ömere tcrkedlyorum. Sonra bana dönerek de,·a~ ettı: dUr.ıı i>atroıı!ugu,, karını, ruhunu öl- ltfalyeciıd_ t 
0 

Y d U ' gnden yaralam1'br - San'atin nedır? Abd ilah eve avdet edince Ayı;e • - Herkes, her ferd c:uımperane 
fil nıi•Ceıııaı Bey gibi pal;ronlar de- Kumandan lsmall itfaiyeciliğin ::ınla ~ yerı d . V h b da 'ke~ - Demirci, . u b t bliğ etti Ömer· çalı!)tı. Hele mabpuslann yaptıkları 

ba ·•· canlı bir tarihidir .. Tl Zeçni pqa • . r. ı n ~mcaza esı a a ~- Ömer kölenin demircilikle iştigal nm ceva 1~ 1 • e · .. · . !fedakarlığı imkanı yok nnlntnmam. 
_ Y11nllnıadıın: mn yaptığı ilk teşkillttan bugüne ka dısıno, hlldıseye ka~adan ya ettiğini öğrenince yevmiyenin çok - En bUyilk arzıım bu ıdı, dedi ve Her birisi en aş:ığı 50 - 60 vatanda -dUrııı Onıarııı p&lr<ın!nyu ôldllrüp öl- dar meslekten aynlmamış. .. İtfaiye da bulunmuştur. lbrahım mevkuf, Va olma,ılığını söyledi. Llkin Firuz keıı· çok mcınııun oirlu. .. ~ın hayatım kurtardı. Bugün Ertln · 

bu aııı edi!tıer1ııı bilınem, fakat aizin onun için ana, baba, kardeş .• ııllıa- hah gayrimevk~w-. . diaine hak verilmediğinden dolayı Hazreti Ömer uzun lefekku:'ere canda en iyi randıman aldığımız a· rirlerı ~.~larımmzuı muhar sı! her 90y... lbrnhim, .bu ıddıa~ı .reddetrnış, Y•· llOll derece kızarak Hazreti ömerin rağmen, kendisine bir halef tayın e- mele, mnhbuslardır. arı.. 
0 

dilrclüğü, bir çok kıyıııetlel Mesleğine o kadar lıjık ki.. Ta • ralaııan Alınln kendısı~_e . taamız et- yanından ayrıldı. denıemıştı. Ben de kendilerine (alı•malarmın hııJck~"": Cazetedeıı kaçırdığı mu- tavla yangınını haber alchğı vakit 6- tlğiııi ve t.alııınca çektıgını, eh?~en al Ertesi gün Finız elbisesinin için • Bundan dolayı Hazreti Ömer için mllklifatını göreceklerini söyledim. dUın. • diye Ceıoıb verer..ı. y1lril • ilim dlioeğinde can çekişen anacığı • d~iı k~ndı :.•ban~as.ue kendısını ya- de sakladığı bir hançerle sabah vak- derinden çeker, bu müşkül vazifenin FD>la bir :ıey demedim, fakat hUk6-
Jjey ~ nın yanında imiş.. raladıgım soylemı§tır. ti camie girdi. kimin tarafından deruhde olunaca - metten cezalarının tecilini istedim ... ıuaıın:gluııa çıJmıak üzere tramvaya Fecaati düşünün ..• anacığını bıralr.- Ali de aralarındaki bu kan davasın~ Hazreti Ömer saflann tesviyesi ğını dllşilnerek mükedder olurdu. Ni- Daha bugün bir mahpus enkaz al · d' Sahanlıkta vatmanın yanına sa belki kendi yokken ölecel<, ile le • uzun uzun anlattıktan. so.~, on yedi için bazı zevatı tayin et.ıniftj. ~ ha yet yeni balif eyi seçmek !§ini {Ab- tında bulduğıı "50,. beşibiryerdeyi ge 
İtfa.i · bed içine hicran olacak... sene evvel de, bu aılenın diger erkanı tesviye edildikten sonra Hazretı Ö- dürrnhınan bL, Avf), (Saad bın Ebt tirdi bi7.e teslim etti. tııkınışyeı!'::;a çok köt11 bir teeir bı- Yangına gitmese .. vazü esini ihmal tarafından Etmeydanında çevrildiği- mer camie gelir, imambk vuif esini Vakkas), {Talha) , (Zübeyir), ( Os - _ Generalim MIA enkaz altından 

Yor gıbı . ""-Y bir türıu yUrilnıü- edecek .. Bir an bile düşünmemiş .. ke ni. fakat, lbıerinde tııbancası. b?lun - yerine getirirdi. . . ruan) ve (Ali) ye ha vale etti. canlı adam çılnyor mu? .. .. 
<liyoruz ~elıyor .•. O l<"dar yavaş gi· derini kalbine gömerek vazifesine duğıı~dan bu p~sud~n kendıs•-:ı kur- O gün de ayni şekıld~ ııaıııuın ı- Hazreti Ömer müslakbel devlet _ Diln yani fclftketin 12 _nci .gunu lağı aııaı1ı;;, talı_anımuı. edemedim. A- koşmuş "11,. saatten sonra avdet •- tardıgını'. Elizıgdakı evıne yıne_ bu fasını> başl.a~ış, Ha.,..ti ömer nılh- reisine bir vasiyette bulunmayı da toprak altından 23 yaşlannaa hır"."· Yır, bu d · ~·~ talısı ı;evırdim. Ha- dince ihtimal son nefesınde başucun- ytlzden mlllhlı baskınlar yapıldıgını. raba geçmışti. Nam":' başlar başla - ihmal etmedi. Ha?.reti Ömer umuma dm çıkaıdıl:ır. Kızılay h:ıstah•.nesın
>ites; a • a Yllrumeyor. Şoför biraz da oğlunu anyan çok sevgili anneci· üç sene evvel yine bir taarruza daha maz, Firıız saklandıgı mahalden. Çl· aid vıuifelerini bu suretle iluııal et - de doktor Fabna Mimik teda" cdi: _.,4<i<;o.~na ~'!"nım. ğinin öliisünü buhnuş... uğradığını, nihayet bu sefer h"'." ~en karak Hazreti ömere hücum eltı ve tikten eoıırn kendi lıJsus! işlerini de yor bana kurtaracağına côz verdi, gıt 
de bundan ~ gıdiy~nız. Şelıir dahilin- [Dewmı ...,. ] dinin. hem de on beş. yaşı?.'1akı .og.lu kendisini altı y""!nden yaraladı. . tesviye etti ve oğlu A lıdull:ıhı çağı • gbr ... 
Ye ceı.· b Ula suratıe gidemem. di- Mustafanın yaralandıgını soylemı~tır. Yaralardıın bın Haı:retı Ömerın rak boreunun miktarını sordu "" _ FeliikeU, ne zaman haber aldı· 

{'. ven yor J · b t tn · t · H ti Ömer ra İtfaiye to : . R r n Bundan sonra mahkeme bazı şa - karnına ısa e e HŞ ı. aı.:e bunların tediyesi içJn oğluna talimat nız ? .. truın·.-•y! o mobıJJennde olduğu gibi USya • a hidleri dinlemiş. gelmiyen ş:ılıidlerin yerine (AbdUmıhman bın Avfl ı iverdi. -Hemen ertesi gün, iki gün sonra llıiyor .. Ba:~a~abaıa:,. bize. yol ver - t• t çağırılması için muhakeme başka gU vekil e.~mi~: k~ndisi de beyhuş olarak Bil tün bu işlerin ikmalinden son:a da buraya. gel~i~. Erzurumdan ~ıhh~ lieınen eli yle sınırlenıyorum 1ti. IC3.TC ne bırakılmıştır. yere duşmuştü. Hazreti Ömer bu fant dUnyaya göz- fmdad getuınıştık. Maalesef ekserı "esaıu ın~en .gelse aşağı atlayıp k ] . h ?! mu- Hazreti ömer yerde yaralı ve ken-
1 

rint yumdu. memurlar ölınllşler, sağ kalanlar şa-tıık: haklıyenın gırtlağına sanla- ODUŞffia arl Oolanıfırıcı &eyvrı ı 'ı . dinde'.~ geçmiş bir halde yatarken e Cenabı Peygamberden sonra M:i - şınnışlurdı. En .~oğu.k kani~, en eev· 
. - Yahu o . . Moskova, 17 (A.A.) - Sovyetler hae!~m_s_elne d~vam ec:?t~i 1 (Abciur~ahma.n) ~~te nama~ ~ıl- mın ilçiincU reisi olan Hazreti Ömer huli arkadaş muddeı~ı~ı~mı İzzet ol· .Yıı:n, diy ky 

1
. ~erin ben ıtfaıyeci • birlig·i ile fran arasında ticaret gö • Kendılcrını beynelmılel matbuat hırı dırdı. Firuz, kendısını tubnak ıstı • "k dd il" gu··n sonra irtihal et _ ! mııc,tıır. Ben de kı•ndısını derhal va· 

ece gıbı ol d W· • •• li k · k M"" r· dab ara! suı as en "' · V t - f da Gti<· beı~ uyorurn. rüşmelerine pek yakında başlanacak· Iiğine aza kayde ~cegını soy yere 1yen bır aç us umanı a Y a· . Wuh emin birinci cumartesi ili muaviıu yaptım... e yap ıgı e · 
15 gfuıd .. a. eve geldim. Soyundum ... tır dört kişiden muhtelif miktarlarda P&ldıktan sonra cfo geçmiş fakat intihar ~ış, 1 arr t C .., amazı karlıkları Adliye Vekfılntine te..;ek -ı· ur bu akQa ill d • . ah K 1 . . günU defnolunmuş u. ewıze n . . . d" B gü k"" . . d 
1 

'le Pantaı :ı1 m t efa gece - Malum oldugu- üzere 1938 hazira • ra alan Danımarkalı seyy ar etmıştı. H . ti Abdürrah- kürle bıldır ını. u n u vazıyctı c 
I?·. onsuz yat • İran ' 1 k h . ö kılındıktan sonra azı e .. .. . M ı d . r 

it 1Jatnalannı tuy·· _abc:ahgım(i. nında müddeti biten Sovyet - Nordforts ım _mevkıı~_? ~·aCezamw aah- Namazdan sonra Hazretı. mel', e- man bin Avf, Saad bin Ebi Vak- go:u.yo~du.nuz0 ... h"J~ at~a k~liı~ ~~-\~~~-~nd'ıni gı 1 

a f geliyor. ticaret muahedesi tecdld edilmemiş kemesine Asliye Sekuıncı m ıvine nakledildi. Kendine gelır gelmez . Ar tar fından kabre avını ~c. ı.. :ı ı ·ye e ı , Jl u ı~e Pının •.'li çıııı çıplak sanıyorum. Ka- buluıııııaktadır Yeni bir anlaşma için kemeslnde dün devam edilnıiştlr. Do- sorduğu ilk sual: kas, Osınan 'e ı tl a d . . müfettişi Halisi sevk i&i i~in bıraktı. ruın. Evcı ~~ldıkça Yerimden fırlıyo - 1939 bidayetinde müzakereler yapıl- landırılan dört kişi şahid olarak din· _ Beni kim yaraladı? demek ol - indirilmiş ve bu ... ~~e e 0 evrbı.~ ~ık- Maiyet memurları, Ankaradnn yeni 
l!i\llcr ala cd" 

1 
f , k ya.set ufkunda ı-' .ıyan en uyu . 

1 
ld"l T • di ş - B;,ı Y ıyor ar: mıı ise de bwılardan da bir netice a- Jenibnişler. bnnlar. Nonl orts un en du. . . . . bUyilk polıs er gc ı er. e.rar • yonun. • 

'<>U •lııirı:" Faruk İtfaiyeye girdi gi- lınmamııbr. dilerine birer hüviyet varakası verip Hazreti ömere caninin Firuz ol - güneş. cbedıycn llf~ e:;n~d ri de birde nonnal hayat başladı. Bun:ı eıı ~ hi olmuş... ~-- birliğe kaydettiı";rini söyleyerek paraıduğu haber verilince, bir Müsltiman Ömcrın adalet ve tu a ev bUyUk misal çnrl}ının nçılmaliıdır (1) ettinı. bo ~ uy~Y~adım .. sabahı güç H 1 d . r Ah ' aldığını, bu hüviyet varakalarile si - tarafından vurulmadığı için Hasreti kapanmıutı. Abdiilha.k Fıratıa sayın General • 
llugon ~ ıtfaıy~ye ... Oooh!.. o an a Si a a ıyor nemalara bedava gireceklerini. tren Ömer Allaha şükretmişti. - SON - den teşekkür ederek 3),,ld•k. Servis 

faaliyet urıfe. ltfaıyede mlidhiş bir . . f _. . veı:nir nakil va.sıtnhmnda tenzilatlı - vagonundan dışarı çıkarken nrkam-fınd var ... Herk rı (Ra§tarufı l rnrı sav n.mu.uıt . . . Yangın d 

1 

. d 
a ... '.rab"' .... es şen ı c hazırlı- b 1 ul ~da.n biri bu bilet alacaltlarını vesaır bazı ımtıyaz- A .k d . an ses cnıyor ıı. llsı Pauk l 

11 

_butun bunların eleba- ~arpışm~ş ola~. u yo c n b k d Jara mazhnr· nlncıı.klannı ~öyJcdiğini ffleTl Q Q Tophanede Karabaş caddesınde - Faruk şunu unutma, buraların Ö ~ n Aı-ıfle B h dd" kadar kısa bıı zamanda u a ar •. . "k b' .. ·a 10/12 lı .k. k tlı Til k bil . l . "ht" gledc a ae ın.. . . . •. . d" ve burada nec:rc<lcr.egı turıstı ır bb .. ,.. Huyrı ye aı numarn ı ı a genç r gın erme ı ıyncı \'ar. 
Cebin i ..... a~ sonra Havlucu Hacı Re - çkokd kuvve.tin nald~ılclig~~e ş~ .ıye mecmııada dı:ı. ~{cndilerine vazı vaı . ı·l1lı·la""[ te~~ USU ah!'nb ve sigortasız evin alt katında t nlversitcden bir tcdkik heyeti daha '-1.. 

1
Yey 15 a ar şahıd olmadıgını soylenııst•r - · /j T - ~ · 

Yun hcdiy e tane kurbanlık ko- E' . b" h" b. . dırmnvı vade>ttiğini söylemiı>lerdir. oturan 70 yaşında Andonun yaktığı gelmedi. Bilmem ne ynpıyorle.r? bıı .. k e ctugı·· d ld •mm ıı· membadan alınan a er- '· ' .. hk •k f · d • 
11 

t~- b 
1 

· ı c-..-· d · ~· "'i •evind· . uyu u ... Bu haber !ere öre Belçika hududunda 70 Al • Suçlu, tercüman vnsıtıısile, bu bü- ta l a I mangaldnn u .. rın e yattıgı ÇU\"a ara . ...,,. u ı e ":"ıncan :mısın. :ı ır-Suıtanh ırdı... gf k H 1 d d · t akalarını gerri burlıda ken-
0 1 t· sıçrıyan kıvılcımla yangın çıkmı~. e· tıbat o kadaı dagılınıştı ki tctkık he-rı;.. D.l'nnm YRn . . man ır ası ve o anda hudu un a vıve var, "' · • N k 17 ( A A ) - ev e ın • . . . . . • -..ıı faauy ti . gınında ıtfaıye- 1 f k b 1 d ş· a·:; . , rd:ğini falcat ileride, birli- evyor , . . . h ı vin bir kısmı ya.ndı&'l halde ıtfaıyc ta yctının henüz hpırdrumımış oldugu -

..,"•ki , e nı gören Hacı Reoob bu 
18 

Aman ır ası u 11lınlakta ır. •· -~··•ın '
0 

' ' • '. · s- emnıyetine karşı suıkasd uır ı~~ rafından söndilrülmUşUlr. Uyurlceıı na ben de general gibi üzU!mlişt!lm. Ciinde~ı;banıan muhtelif gruplara mali şar~I v~ c~nubu = isUkame~- ~~~ ~~pen~!.~1':!ı b:ı;:-~::::':;.;;:.n gizli "hiristiyan ccbhesi., teşek:U 'ayakllnndıın ağır aııretto yanan ih- Halbuld ertesi gün Erzlncandan Si· 
Gece Şen .. 1'.k ı:rınden ohan alya .,.., zAletmek ı- 1 ı e Dırec:oı l<adan beraberinde (Ye- hakkında tahkikat devam etme e- tiyar Andon da tedavi edilmek üzere vasa hareket ettiğim zaman öğren -

Vi 1 ·· ı Ru dan çın her şey ıızır anınL'ı ... r. ınan ta- arını anımor 0 d" ld 
1 

d' k. b h d la k .~el", ~Oför ··· man lar, mua - .. · . _ tirdiğini 5•· lemi tir. Halbuki, bun · ır. . hasbthaneye ka ırı ıruştır. ım ı u eyct e yo çı mış v. •cıı.ıın lor, elhasıl telefoncu ile haşşud mmtakasını zıyaret eden mü . QY ş b' tba d:ı Mevkuflardan altısının mı!ll mu - , ................ ..,.,,, __ ,,, ......... Tilrk vaL'Uldaşmın gösterdiği feda • llalond~ Crden llliidası hepsi yukarıki şahidlere göre Li~b .. rg'un karşısın- lan. y~~ko:dı~~d~ ır u~~r a hafız teşkilôtına meneub olduğu an- r ·ı kirlık vazifesini yapmavı üzerine 
~e .. da müte:ı.ddid motorlu kıtalar bulun- bastır gı a ~ 1 0 u~m . ·. lıa~ıldıktan sonra bu askeri teşekkül • Ankara Borsası almıı::tır. · krkııar aktad Muhakeme dığer şahıdlenn dınle -

1 
., • ~ nıe.ıı. .. l'i • ne nıonoloğlar söylen- m ır. . . ' : _ • · h · ,· ·ı "hiristiyan cebhesi., arasında hır Faruk KUçük 

Alifin b e Parçalar çalınmadı .. hele Exeter Kruvazörünün Vaziyeti nıtmcsı ~e ba •. ı noktaln. ın ıstıza ı ıçın ı eünasebet olup olmaclığ1 araştırıl - 17 lkinc~llfuıun 1940 Ac:Wi •• 
ltUt,a lnçosile .. Son çıkan Londra 17 (AA) - Reuter: başka gune bırakılmıştır. m i Fiyatlnn Kspawf (1) Seyyar ~arşısı. 

J nca f · .. rumca, ' · · -·•·-- maktaı ır. Yaptığı ~·· ~ıunzca §arkılarla nazire Nevyork Times gazetesi, Buenos · B "htilfil . polis memurla.- LOf'dna t tterıın 5.21 
tıp c~~~kçc havalar hepimizi kı- Airesden aldığı habere istinaden ln- şı·malı"Avrupadrı Udl d hc.~ıgruo)t~p olmadıklannm New-York '"Dolar 1320.~~77 ·ır•&~ı. T "E ··ru .. p rt rının a a ı ~·~•e tto l"rank . .,y Şu Al'ifin gı ız xeter., kruvazo nun ° anlaşılması için ayrıca tahkikat ya· Mllane 1oe L.lret 6.6575 
tlkretmcden Banatıcll"lığını burada Stanleyde karaya. oturduğunu yazmış müthis so uuklar pılmaktadır. Tahkikata memur edi· Cenevre 100 lnı; ... Fi\ 29.2022 ~nın bi k geÇtniYellın ... Sesi f tır. ' .O . . • . • Ametwıla• 100 f'lorıa 69.0526 
d rço . mc§hUr oku ' p ya- Londranın salahiyettar mehafilin - ( Caş taratı l .ncide ) len baş milddeıwnum~ K~nnedy ~un • ıserıı" 10I 11\aylf"ark ~:~aha gUzeı_.. llıintiklc~~~ . • de, Exeter kruvazörünün hiç bir yer· soıfuk hüküm sürmektedir. Termo • diye kadar ancak cemıyetın belli bat· ıralcMı 100 ııı .. 
tı d }Ulun en ıyi &.rtiatıertndenır ti· de karaya oturmadığı beyan edilmek m:tro sıfırın altında 44 dereceye ka- lı azasının tevkif edildiğini beyan et· Atına '°' DrlhMI 

egll. .. Nükteleri dalı il§&· • · tir lofya too L..,• 
ba n · .. a ternız. da- tedir. dar düşmüştür. Çok soğuk rllıgir mı§ · . . an ıııraı 1oc Çek Kw. 
Par ezih .. Soz söylerken, tuınat Harb - 4 esmektedir. Bir çok kişinin ayaklan Tahkikatın son mkı~arınd_ Madrld 111 ıııueta 18.36 

13ken hıç de bayağılığa dilıımuy!': • llolandıı İtaly:ıdan Siliih Ahyor ve yü•ü donmuştur. tahrikcilerin Jıaşlıea.gaye:n mUttefık· v.,..,. '" ""'' 
.J anllnı sabahı .• Herkes sinel·k · Arnsterdam 17 (A.A.) - Bir Ho- E . 1 S ,..,.,1, 1 lere cebhane göndcnlmesıne m!nı ol· sudıp.... 111 ftuıı 

21.8627 
0.965 
1.5925 

uı tra 1 • ay. 1 • stonj aı a o,.-,~ar k ld • 
1 1 

tır Hkret tto L~ 
}'ol'. B~ro muş ... Biriblrini tebrik edi. anda heyeti İtalyan sanayicilerile Tallin, 17 (A. A.) - Estoııyada ma o =ugu !! ~ış . !..~ aeıgraııl '°' oı"., 
da topıaa.z ao~ra konferans salonun • ~:a~ etm~k ~e ttaıy~n eş~ası :-tın fevkalade şiddetli soğuklar hüküm ri bir çok kısımlarında ve bılbası;a Vckeh•M• 100 veıı b~C!'le bnacagız., Kumandan fsmai11 Aınsagıt dm dza etret ley emhe k tzeet~ sürmektedir. 1866 dan beri bu derece Macaristanda donmuştur. 6tokholıw 190 tıvtt Kr. 

23.5525 
0.965 
3.065 

30.915 
30.8275 

•c•••ı ... .,, •• ••••••••a .................. .. 
KömUrden zehlrlenarak 

öldU 
Usküdarda Paşallmanı caddesind4> 

69 numaralı köşkUn bekçisi 1314 do
ğumlu Hüseyin Kocamaz köşkün mut 
fağında iki mangal yakarak banyo 
yaparken yanmrunış kömilrden çıkan 
karbon gazile zehirlenmiıt, ölmüştür. -·-Elektrikten yangın çıktı 

aYl'aınlaŞaca.k er am an ayaya are e • . ... 1 '§ti M 1 k t· "tın k il ideskevı 100 ftıılıle 
l llircr iki"<!r l .. mi!ltir. ooğıık go~u. meın~ • enıfe e ı~tee- Yiizde 85 i Alınaııyaya ~ : : . - tcHAM V< TAHViLAT 
"% nıuavim ~ t=~ çıkıyoruz. İ§~ Bu ziyareti İtalya hü.kümeti tara • nubi şarkıksındde d~rar~~~ ırın ın- zere bulwıan 1200 vapur '>OQar~. er:sızt =-
'le"ı ,.,, .aıUZGL.ler, Tarık su·· fından H 1 da .11• ··d-~ da 46 ya a ar uşmu!ı ... ur. kaJını;;tır Bu vapurl:ırın .. u pe - Ergani 19.85 Sahibi : A. Oemn.leddin Saraçoğlu ,,., .ıı~adı) ·· U . 

1 

- o an mı ı mu i.Uaa neza - · Sivas . Erzurum III 19.23 C...oı. .. ...._ goz ktüler ... l§te Arab retine yapılan davet ti.zerine \'Ul:u • •na Dondu rol ve 400 il de Al=.ny:ıya hububat Neşriyat mlldilril: Macid ÇErJN 

Kadıköyiinde Altıyol ağzında Ek • 
remin kırtasiyeci dükkanında elektri· 
ğin kontak yapn1ası neticesinde yan
ğın çık.mıa, itfaiye tarafından derhal 
söndllı ülmUştUr, 

~giln ° da buraya Kelmiş.. bulmaktadır. (A.A.) - Tuna neh götürüyordu. L-------------..JJ Basıldığı yer: l\Iatbaa.i Ebü.zziya 
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Baş, 

Nezle, 
Diş, 
Grip, 

Romatizma, 

Soğuk algmlığı 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ı 1 1 ı 1111 1 

l IQ 1 l 1 
1 ı 1 1 ,., 

llJI 1 1 1 ! 1111 
ıaı ı ımı ı ı ı 
ı ı ı ı ımı ı ı 
fiil 1 ı;aı l ı• 1 

Soldan sağa: 
1 - Halkı eğlendiı·en bir tip, ni

da. 
2 - Adanan ~y, faydalı bir ki -

tab. 
3 - Şarkılar, bir nota. 
4 - Yemek, evet. 

Tepebaşı dram kısmında 
!r.fı ~i ı.ın;1n Bugün gündüa 15.30 da 
!~ ' t· .m ve gece 20. 30 da 
~ " ! ı]\nF.I HAYAT BİR 
~u ıuııf.<# RÜYADm 

••• 
büklil Caddesinde Komedi 

K•smmda 
Gece saat 20,30 da. 

BİR KAVUK DEVRİLDİ 

5 - Yağmur yağınca hasıl olur. =-~~~~~~~~m~~~ 
bir nebat. ~ 

a - Düşmanlık, kapılarda bulu -1 İstanbul levazım Amirliği 
nur. 

1 - tsim. bir hayvan. bir nota. Satmafma Komisyonu ilanları 
8 - Muhasebecilere verilen emir. 
9 - İsim, meşhur bir tarihçi. 9000 kilo balye çemberi a.I.ıruıeak -

10 - Fena tanmmış, mlikemmel. tır. Pazarlıkla eksiltmesi 30/1/1940 
Yukarıdan aş~\ğı: sah günU saat 14.30 da Tophanede 
1 - Budalalık, su. Levazım 9.mirliği satınalma kom.is -

YENISABAB 

ve bütün 
ağrılarınızı der
hal keser, lüzu
munda günde 3 
kaşe alınabilir. 

• I • . • .. : ~ < •: - - , : : :~: ~- ./.· ı. '"\': . ~ 

ROMATİZMA, BAŞ, DIŞ, SiNiR ağrıları 

ve GRİP, NEZLE, SOGUK ALGINLIKLARI 
Dermaa kaıeJerHe derhal geçer. fcabıada güade 1· 3 k:ışe alınır 

Sabah, Öğle ve Akşam Her 
yemekten sonra günde 3 defa ' 

18 ~.;!~~nun ~ 

~zm Yavrunuz, Saadetinizdir ... 
~ 

Onun gürbüz ve sıhhatli yetişimi; tabiatin tıpkı bir yavru gibi sine
sinde yetiştirdiği saf ve normal gıda ile mümkündür. Her anne tabis.• 
tin insanlara bahşettiği bu kudret güzelliğinden istifadeyi geri bl· 
rakmamalıdır. 

ÇAPA MARKA 
Müstahzaratında bu hassa tamamen mevcuttur· 

Tarihi tesisi 1915 s ~ 
3 

Beşiktaş ÇAP AMARKA 

llD&IMA 

Askeri Fabrikalar Satrn Alma Komisyonu ilanları 
1!111 . 

Tahmin edilen bedeli 7800 lira olan Ordu tipi 600 aded battaniye 118 

600 kilinı "beylik,, Tophane Salıpazannd.a Askeri Fabrikalar yoııa.nıaSV1' 
daki Satınalma komisyonunca 26/1/1940 cuma günü saat 14 de pazarlıl'' 
la ihale edilecektir. İsteklilerin muvakkat tem.inan olan 585 lirayı b~ 
hangi bir MalmüdilrlUğüne yabrar~ alacaktan makbuzla birlikte ıııeı 
kilı' gün ve saatte komisyonda bulunmaları. Nilm.uneler her gün koıııiS· 
yon~ görülebilir. "414,, 

• • • 2 - Ayni ismi taşıyan. bir meyvalyonunda yapılacaktır. NUmunesi ko-
~. -:-:-- Her canlıda bulunur, vakit , misyonda görülür. Jsteklilerin temi- On altı kalem çelik almacaktır. . 

aıçusu. natlarile belli saatte komisyona gel. Oişlerinı'zi muntazaman fırcalayınız Tahmin edilen bedeli "55,000,, lira olan 16 kalem çelik Askeri Fatı11 
4 - Bir gönülde btılunama.z. meleri. (601) (497) kalar Umum Müdürlüğü Merkez sabnalma komisyonunca 27/1/ 1040 Gli' 

5 - Bir çiçek, rumca "bir.,. • • • .. martesi gtinU saat 11 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname "2,, l~ 
6-~~.n~~~. ~~~~~im~·========================= ·~,~~~~~~~~n~n~~hl~~~~~ 
~ = :v.!", ~~iuR~~~:k'.'liç.,. hid nam ve hesabına 30/1/1940 salı Jstanbul Müskirat Amilleri Cemiyetinden : nat olan "4000,, lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki fit' 

günü saat 14,80 da Tophanede Leva.- sa.ikle komisyoncu olmadıklarına ve bu iale al~kadar tüccardan olduJd&f'' 
9 - Matem, yarım, kırmızı. zım Amirliği satınalma komisyonun· Cemiyetimizin 1939 yılına aid heyeti muamelat ve hesabe.t raporlan- na dair Ticaret Odası vesaikile mezkur gün ve saatte komisyona Olur'' 

W-h~~~~~a ~p~~oo~~M~~m- ~~~h~~~nın~~~~~~re~~~m~-~ •• tl.~-·--.·~.7•8•"----------------~ 
Evvelki gOakft bulmata•11ıa halli munesi komisyonda görülUr. İstek - detlerini ikmal eden nısıf azası yerine heyetin adedi mürettebe iblAğı su-

t 2 3 4 S 6 7 8 9 10 ltlerin belli saatte komisyona gelme· retile intihabın icrası için kayıtlı azamızın cemiyet hüviyet cih:danla.rile 
t B 1 U R H j ~ j N l 1 ! y j E 1 leri. (602) ( 498) birlikte 2 şubat 1940 cuma gtlnii saat H de Belediye civannd& Babılli 

U 1 N ım Al L : A 1 B IO R ı A caddesinde 10 numaralı binadaki cemiyet merkezinde hazır bubınmalan 

5 RIB AIRIA l B I AIBı• N rica olunur. 
MiLLi PiYANGO 

s ~l~Jf l~ı~ı~:~J:·~I~ ;., • · lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
111ı1L 111ı r 1A1• AıHı• UuUR GISESI Gümrüklerde eşya satıhyor 
1 l Y i 111 M ımı S • A L Karaköy caddesi Postahane 

8 S 1 Ü 1K1 S E 1 y J Al p M A karşısında, Telefon: 40021 1843 kilo ağaç cevisli cillh. k.roze ve koko kabuğundan cilft.lı düğme 
2000 kllo amunyom klorür, 416 K. 500 G. buz dolabı 91 K. 500 G. eorap 

1 1Zl•IE1K1A1 B 1 R 1 ÔMER R. UGUR askısı, demir toka ve l&stik 590 K. yUzü boyalı kAğıt 100 K. idi kurşun kale 

~l~M~l-~1~1~1~s~ı·~ıv~A~S~A~K~~~~~~~~~~~~~lmi~K~~mK.d~~WK.~~~~~~~~ 
11: - kalem 29 K. 500 G. mesaha fileti 6 aded, alıcı radyo 6 aded radyo ho-

parlörü 46 K. selefon kumaş 409 K. galvanizli demir toka 20 aded, ka
uçuk tayyare dış JAstiği 346 K. Porselen fincan ve tabak 78 K. 200 G. 
pamuklu ve ipekli mensucat 1059 kilo adi demir saç 1636 K. renkli cam 
bardak, yukarıda isimleri yazıb eşyanın satışları 24,26,30/1/940 tarihle· 
rinde Eminönü halı antreposu dahilindeki Gümrük satış müdilrlüğUnde 
yapılacaktır. Tafsi1At adı geçen müdürlük il6.n tahtasına yazılıdır. Tl. 

Kapalı zarf eksiltme ilanı 
Kastamonu Nafıa Müdürlüğünden: 

5/2/940 pazartesi gUnU saat 15 de Kastamonuda Nafıa Müdürlüğü 
binasında toplanacak olan eksiltme komisyonunca. 21117 ,46 lira keşif be
delli Kastamonu lisesi orta kısım kalorifer inşaatı kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel şa.rlnameei, hususi, fenni 
prtname, elektrik, kaloriler ve sıhht tesiaata a.id umuml ve fennt şart
name, kalorifer ve sıhht tesisat projeleri hakkındaki talimat, sıcak sulu 
ve buharlı ~alorifer tesisatına aid umumt, fenni şartname, yapı işleri 
um.umt fennı ~rtnameei, proje keşif hlllAsasile buna mtiteferri diğer ev
nk Kastamonu Nafıa Müdürlüğü dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat "1583,, lira "81,, kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektublannı ve en az "10.000,, liralık bu işe ben

~ ig yaptığına. dair ihale gününden sekiz gUn evvel viliyetten almış ol-
4uğu ehliyet ve Ticaret Odası vesikalannı ve taminat makbuzunu 2490 
fayılı kanun hüklimlerine tevfikan 5/ 2/940 pazartesi günü saat 14 d• 
kadar makbuz mu.kabilinde Nafıa. Müdürlüğüne vermeleri lAzımdır. 

"406,, 

lstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden : 
İstanbul Üniversitesi müstahdemleri için yaptırılacak asgari 157 ta· 

Jmn erkek ve 27 takım kadın elbisesi için 28 Blrinciklnun 1939 tarihinde 
yapılan kapalı zarf eksiltmesinde istekli çıkmadığından ayni iş ayni şart· 
Jar ile 25/1/940 perşembe gl1nti saat 15 de pazarlıkla. ihale edilecektir. 

Şartname ve .kum.at nümunesi her gUn rektörlükte görülebilir. 
"48(},, 

23219 "461,, 

Otobüs Allnacak 
lstanbul Elektrik, Tramvay ve TUnel 

işletmeleri Umum Müdürlüğünden : 
1 - &lubammen bedeli 850.000 lira olan 85 aded otobtta n 

t.efernıab. kapalı zarf usulile satm ahnacaktlr. 
2 - Muvakkat temina.t 17f750 liradır. 
S - Eksiltme 4/ 8/1940 pazartesi günii saat 15 de Metro han 

bin.asının beşinci katında tıoplanacak olan arttırma ve eksiltme ko
mis~'onunda yapılacaktır. 

4 - Bu işe nJd şartnameler İdarenin Levazım &lüdürHiğiinden 
tedarik edilebilir. 

6 - Teklif nıektublarmın Ş~trtnamedeki tarifat dairt>sinde ha
zırlans.ra.k saat 14 de luvlar 7 nci hı.tttaki kontlRyon katfüliğine im-
za mukabUtnde verilmi~ lıuh:~ı:n"l.ı F:.~mı<lır. "101;Gt,, 2-2 
. . . : ·---~'ı: 

' J ·'• 

Bayramda yalnız 

KIZILA y Gazetesi 
Çıkacaktır· 

ilanlarınızı vermekle hem kendinize ve herfl 
de Kızılaya yardım etmiş olacaksınız. 
MUracaat ıerl: 

1 
latanbulda poatane kartıaında Kızllay hanınd• 

Kızday aatı bUroau. Telefo" : 2ooe2 
~ 

Devlet Demiryollan İlinlan 
'Muhammen bedellerile miktar ve vasıflar~şağıda yazılı iki ~ 

malzeme ve eşya her grup ayn ayn ihale edilmek üzere 25/1/940 if. 
şembe günü saat "10.30,, on buçukta Haydarpaşada gar binası datıiliJI 
deki komisyon tarafından açık eksiltme usulile sa.tın alınacaktır. , 

Bu işe girmek istiyenlerin her grup hizasında. yazılı muvekkat ~ ı 
minat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü sıı>tiıl 
kadar komisyona milracaatlan lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtııma.Jct1'~i 
1 - 15000 Kg. Tuzruhu, muhammen bedeli 2175 lira, muvo.1<1' 

teminatı 163 lira 13 kuruştur. ~ 
2 - Muhtelif eb'atta 2000 kilo amyant levha, 500 kilo 10 m/ JJJ gŞ' 

dört köşe grafitli amyant salmastra, 300 kilo m.astik manganez nıub 
men bedeli 2750 lira, muvakkat teminatı 206 lira 25 kuruştur.' "129,• . . . . ~ 

Muhammen bedeli 2002 lira olan 2000 metre bakır izole kablo ti 
(N. G. A.) 35 m/m2 5/ 2/ 1940 pazartesi günlt saat "10.30,, on buçll:,,, 
Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık ekSil 
usulilc s:ıtın alınacaktır. . ,ı 

Bu işe girmek ist.iyenlerin 150 lira 15 kuruşluk muvakkat te~o' 
ve kanunuı1 t~yin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kads.t 1' 
misyona müracaatları lazımdır. . _Ad• 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtıbnakW" 
"'99,, 


