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Milli KORUNMA KANUNU KABUL EDİLDi 
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Ankara., 18 (A.A.) - B. M. Mec- bulunmut ve bu arada baza d&lreler 1 bul eylemiştir. 
lliri bugUn Refet Ca.nıtezin başkan - bUdcelerinde münakale yapılmasına Meclis •uznameeinde bulunmakdıı 
lığında toplanarak ruznamede bulu- atd layihalar il• gedlkll erbaşlann j olan milli korunma kanun l!yihasını 

--- nan maddeler üzerinde müzakerede 1 maaşlarına aid kanun J&yihasını ka.- [8<.>nu ~ üncü tJtJyfada] 
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Hacı Mümin, F eridin ve Zeyne· 
labidinin evinde gördiiklerini 
ballandıra ballandıra anlatı)·r- · 1<11 

Kurban fiyatları ı ı·ık k 1 ki Un buhranı ve Go~:':~~ti~~ 
0 U ÇQCU arına edeJ'fık ,.erl.ııe Amiral Yoal ttııb 

Ond ile yıb·rml i lira art aosın- yardım cemz· eti dün Ddeeğbirı.mr etonpclialenrhbyealpedhilyare- sı ~=~siyasi~, 
a sa ş ar yapı ıy r f . · ıd· ra.smda Tı.1'1oda yenı bir .k.aıııııt 

Bir hafta evvel 14 • 24 lira ara • esıs 8 1 1 Toprak Mahsulleri Ofi•i İstanbul b lY.tŞma. geimoo~ yavaş ys'·.ı? 
Size bir §ey söyliyeyim mi arka - büsbütün alt üst etmişti. Gör.-J.üğü ba· sında satılan kurbe.nlık koyunların İstanbul ilk okulla.n:na devam eubeai eskidenberi İstanbul ~ gijn· mıntakalvda.ki Japoo 51yaset~ 

daşlar, işler hiç de bizim bildiğimiz zı §eylerdeo fena halde pirelenmiş ve fiyatı son iki Uç gün zarfmda mev • eden yoksul çocuklara yardım için de 300 ton buğday vermekte idi. Bu m.umi hatları itibarile ~yaJll t!l 
gibi değil. Söz arasında, Mustafa Ke- bu Hacı Babanın lata.nbulda pek de n.ıdatın artma.sile d~tijtür. Şehir- lıer ka.za.da. yeniden teşekkül eden miktar İstanbul.un ~ilk ihtiyacını görillehllir. ~· 
mal paşanın ve arkadaşlannın asi hayırlı bir le için bulunmadığı hak- deki piyasalarda dünkü sa.tı§lar 10 cemiyetlerin mümessilleri 18/1/ karşılamaktan uzaktır. lsta.nbulun Fillıakika Amiral Yonal'nlll. J~ 
olduğunu ve Yunanlıların lzmire pa- kında hasıl ettiği kanaati kuvvetlen· ile 20 lira arasında cereyan etmiş • 940 tarihinde Ctimhuriyet Halk ihtiyacı için lA.zım gelen buğday nesinden evvel, Uza.kşulı:t.ald. ~ 
dişah tarafından sokulduğunu söy • dirmişti. Çünkli, Hacı Milinin ile Mu- tir. Partisi İsta.nbul VUlyet 1dare Trakya ve Anadolud&n getirtilmekte pon umumi siyasetinde ycnl bır 
!ediğim zaman, bu hemşerim, acı acı radın, Hürriyet ve ltililm sayılı ko- Bu sene Karadenizdeki büyük fır- Heyeti Reisi Tevfik Fikret Sı- idi. Halbuki son günlerde zelzele ve kım temayül' lcr mi.i.~hede ci111.P

1 

"f!İ 
yilzüme baktı ve eşekliğimi başıma damanlarından, Anadoluda uyanan b.nalar yüzünden doğu vilAyeti kur- la.y'ın başkanlığında toplamn.ış- seylAb felaketi dolayısile Anadolu - te idi. Bu nmıa.yüller <lalla ıı. 
kaktı. Ne dedi biliyonuz mu? milli fi.kir ve cereyanlara karşı bes- banlan vapurlarla nakledilememiş ı 1a.r ve 16 yardım cemiyetinden mU- ı dan gelen buğday miktarı azalnuş ve umumi siyasetin &alfılıa. doğr11 ; 

Murad, hışımla yerinden fırladı ve lediklerl muhalefeti ihanet ve hiya. ve bu yüzden fiyatlar yüksekliğini teşekkil (İstanbul llkokul Yoksul J 1stanbula yapılacak sevkiyat şarka mesi, garb d~nıo!ırasileriJe "·tı r 
kaşlarını çatarak uzatbğı elile muha- net derecesine vardıran günUn eli muhafaza etmiştir. Kara.denizden ilk Çocukla.rı.na Yardım Cemiyetleri , tevcih olunmuştur. Bu itibarla milş- bassa lktıs:ıdı saJmda bn.şlı~ 1 
tabımn ağzını kapattı. Ulur gibi hır- bayrakhlannd.an Zeynel1bidin hoca koyunu getirecek Karadeniz vapuru Birliği) ni kurmuşlardır. kül vaziyette kalan ve buğday buh - oynıyan Birleşik Ameri!m i!e t t 
çin bir sesle: nın adamlarile devamlı bir surette 

1 
ancak bayramın birinci günü lima. - Bu Birlik C. H. P. Vilayet İda· ranı içinde bulunduklarını iddia eden münasebctlcrin gittik('0 norJltı:ı i 

- Olen Hacı, diye haykırdı. Bi • gezdiklerini, birkaç defa da., o zama~ nımıza muvasalat edeceğinden fi - re Heyeti azasından Hamid On - un fabrikatörleri belediye iktısad şekle doğnı seyri istilrameti'1d~ 1 
zim İstanbula gittigımız~· · i, burada kim nın en kuvvetli bir fesad kaynag-ı o- yatlarda daha ziyade düşüklük timi- gunsu başkanlığında, Maarif Mü· müdürlüğüne mliracaat ederek Ofis Şimdfüi lrahine de bu o·iiJı.1'11• 

~- ··ııı 
leri beklediğimizi söylemedin ya ona? lan De.mad Paşanın kon~a girdik- d.i artık kalmamıştır. dürü Tevfik Kut, Kızılay mtlınes- tarafından !stanbuJa günde verilen mayiilleri daha kat'i ol:ırnl• fı~ · 

Hacı Mümin, bu hitab karşısında lerini görmüştü. Ve bütün bunlar, o Konya., Bolvadin, Çay mıntakaların sili adına Atıf Ödül, Çocuk Esir - , 300 tonluk buğday miktarının arttı- sahasına çll<a.rma.ğa ka.biUyct1!ıı: 
şaşırır gibi oldu. Biribiri ardına bir- zeki genci blr hayli ve kara kara dil- 1 dan kurban geldi ise de bu mikdar geme Kurumu vilayet ikinci reisi · nlması için teşebbüslerde bulunul - rünmektedir. zı.ra evvelki )lii1'11 

1 
kaç kere yutkunduktan sonra: şündtirmüş, zihnine saplanan fena ! piyasayı deği§tirecek kadar fazla de- , Reşid Çavdar, yardım cemi · i masını istemişlerdir. İktısad Müdür· bu noktada bazı dahili muktt''t'~t 

- Ne olur sanki söylemişsem. di· ihtimallerle büsbütün bu işin üzerine ğildir. Diğer taraftan şehirdeki et yetleri adına da profesör ZUhtU lüğü vaziyeti tetkik etmiş ve bu ara- tere maruz k:ılmış ve esasi! ı;ıı 
yemınldandı. Eskidenberi tanırım; düşürmüştü. _ jfiyatları da yüksekliğini muhafaza ıllnh~, kita.~çı Ah.med Halid Ya .. -1 da.de~innencilerin·de iştirak ettik- hareket edememişti. 
dini bütün, yurduna düşkün bir de· Miralay Esad Bey de, bu hadiseyi ı etroekted.ir. Bilfunum kasab 'rda ko- şarogl~, ~ut~ahhıd Asa~d.a~ mu- len hır toplantı yapılmıştır. Halbuld halihazırda vn.ziyet 
likanlıdır o. Hak yoluna çekeyim, biz- çok şüpheli bulmuştu. Az bir zaman yun etinin kilosu 55 • 60 kuruş ara- ' teşekkıl .bır. ıdar~ heyetını ı~. ba- Bu toplantıda vaziyetin alakadar şeldMc göriinmi:yor. Uer şt>ydt'~ # 
den yana çevireyim diye, her şeyi sonra, diğer kanallardan aldığı ha _ sında saWmaktadır. şına getırmışlerdir. Hesab müfet- Vekalete bildirilmesi kararlaştınl - vel yenı J:ı.pon siyaseti ib-tı~:•d\1~ 
olduğu gibi anlattım ona. berlerle, işi daha dikkat ve ehemmi- Mezbahada ca.İıh krıyunun kilosu 1 ti~i~e de lmar B~~ı M~dü • mıştır. scleleıin ''o Ja.pon menfaatine ~ 

Yalan değildi bu. Hacı Milinin, ts- yetle tak.Jbe IAyık görmliş ve l}.ihayet, 29 . 33 kuruş arasında muamele gör- rü_ C~l~l, lst.an?ul ~u:nnıkle_n Baş guıı hir halde hal1ohmma.sı yolt\ 
tanbul seyahatini bütün tafsilat ve Fikri Efendiyi, bu afacanların peşi mektedir. ~üduru Mehdı &ııdi seçmışler - MAAk~FTE 1 faaliyetlerde bulunmayı (l!'O!!rır111ı 
teferruatile Fikri efendiye açmış, ak- sıra lzmire göndermişti. dir. 1_ I · ı d · ı d · dahil ederken harici siyasetinde J 

Me~~tep er talı e ~ ı li!ı,1. lınca, onun da zihnini çelip Hakkı Fikri efendi, biraz yukarıda söyle- DENiZLERDE ı YENİ SABAH - Sayın Fikret ·· garb demo'kra.silerile ve clo · .. 
Halife hükfımetine bir zabit kazan - diğimiz gibi, bu eski ahbabını işte 0 Sılay'uı gayretüe vficude getirilen Üniversite, ilk, orta mekteblerle, B1rkşlk Amerika ile olan 01iit1;~ 
dırmağa kalkmıştı. lstanbulda, Da _ gün, Aya Fotlni kilisesinden çıkar _ Oenizyollarının gaz Birlik, büyük bir boşluğun 00 iç liseler bugün öğleden sonra Kurban betteri."1. ıslahma doğru gitr.ııe~·ı.1~ 
mad Ferid Paşanın sarayında gör - ken, ansızın olmuş bir tesadüf hissi- k U rSU yakıcı bir derdin s<hıdüriilm.esine Bayramı münasebetile tatil yapacak- derpiş eylemeği tahakkuk ettıt' ,4 
düklerini, Zeynelabidin hocanın ko· ni vererek ön!em.işti. Acıklı bir lisan Denizyollanndaki memurlar için '1-izmet edeceği için bu, teşebbwm lar ve çarşamba günü tekrar tedrisa- ist.edi"i hedeflerin arasına 1;0,·ııı 
nağında işittiklerini ballandıra bal - ile halinden ve biraz da memleketin bir mUddettenberi devam etmekte o· / ne ka<l.ar alkışlasak yeridir. Kuru- ta başlıyacak.lardır. görünüyor. tb ~ 
landıra anlatmıştı. Yanına verildiği fcl~.ketli vaziyetinden bahs ile, muha- lan gazdan korunma kursu nazari ' !an birliğin sağlam esasl.ara da • nnh: :J. S ·t i!C8 yen! tayini ar Buna bir delil oJa.ral{ ta gıı ~ 
Hüsameddin hoca. ile gezecekleri yer- tabının pek de sıkı olm.ıyan ağzını tedrisatını ikmal etmiştir. Kurs bay- yanmasm1 ve yavrularnn1za fay- Üniversitede asista.nların çalışma- mokra..~i!erile olan rnUnasebt" r 
1 · ··rül· ecek ·şıe · D · · M h · dalı ofrnasını temenni ederiz. nonn"I 1Jir ha.'de seyrı· l·-•,ı·ıııM erı, go 1 rı ve emırcı e gevşetmış, az çok dillendirmişti onu. ramı milteakib ameli sahada faaliye.. sından daha verin1li bir şekilde isti- '" · ' "'4'1" • ~ı 
med ve Yörük Ali efelerle görüşüle- B" d h h di -:ı:- k uh f d d"lm . . db" 1 1 kt rar eden B. Arita'nın IlariciYe .,; ıraz a a ava_ s e. ~. m. e. , m. . a- te başlıyacaktır. D ..... . 'ze .... :~~mu~..: a c e ı esi ıçın Le ır er a ınma a rw 
cek şeyleri bile unutmamış, hepsini b . ""' ~ ............ T Zl!"hğmı ululesine alınası gfote 

ta ını.n. sırlarını ıstedigı. gı. hı ~.dik_ le- Bu münasebetle evvelce Kızılaydan Karagümrükte Dervişali mahalle- devam edilmektedir. Asistanların ma-
bildifri kadar ve biraz da mübalağa- k d h 1 b d - ılmı ·· h 1 · t ı1 k yor. J 

~ me.· ıçın.. .er. a ta yes_ını _ egı_ ştır · istenilen tayyare bombası tipleri, gaz sinde oturan 15 yaşında Mecdeddin, aşı arttır ş, ve mun a asıs aı 1 • ·ci 
ya kapılarak sayıp sıralamıştı. h k k b h d d 'lm · Bu sm·etle, J::ı.ılonyamn Mr1 ,;' 

İs mış,_ ~ ı .ı. ır . em.şer~ ~~~~ıyet ve ve eczalar kamilen Denizyollanna gel dün sabah Köprüye gelen Heybeliada lara da tayinlere ~vam. e 1 
. iştır. yaseti c.>sas prem~ipleri iH!ıarile"" 

Fikri Efendi, tanbul :Muallim mek samımıy_etı. _ ı_le, bır haylı ogud. l~r .ve· miştir. Umumi faaliyet eski Denizyol- vapuruna yük almak üzere atlamı"', D_oçent Kemaleddı·n· .B. !r .. senm, M.e-. 
t b' d t hsilde bulunduO-u bir sıra k tt - ı h li -k b "' ld II k ı f 1 · le bir mahiyet arzetıueld:ffiir: •V 
e ın e a b - r~r_e gı. 1~ Y.0 ~n ~e ~met ~ 1 e- ları binasının bahçesinde olacaktır. müvazenesini kaybederek denize emA u u { ~ro e~or .ug.une tayını ı _ İktısadi meseİcleriıı ~·11 da, ihtiyat zabit namzedi talimgahı- tını de bıldırmıştı. Fıkn efendnın bu düşmüş, etraftan yetişilerek kurta _ Vekulctce tasdik edilnıiştır. menfaatlere uy!!.un bir istik:ıl1ı~~ 

na sevkolunmuş, bir müddet Pendik- hareket ise edildiği neticeyi derhal Tırhmn Q!tirl gUn aonr• rılmıştır. · Ticaret Hukuku aıüstanlığına Mu- ~ efil' 
teki depo alayında bulundurulduktan vermişti. Hacı Mümin, hissettiği neda ç;ehrlmlza gaUyor y \'nmer Aksoy, Fen Faki.iltesi umumi 8C'yrettirilmosi ve Birle.sik AJJ' 
sonra, ihtiyat zabit vekili olarak ta- metin tesiri ile, bütün sırları ortaya Alanya civarında karaya ot.urdug-u ·u· h d , d.;anKŞ..11k' •. h . . _ . Fizik asistanhğma Sadreddin, kulak, ile iM::sadi antaşma. :t ~ 

. d"ld· - · k k 1 1 b' l"kt d""kın"' ldı~ ı . 'k tn.a mu paşa a ur çu anı ıçın - . - .. 2 - Çin işinin dalıa. esasb bv yın e ı ıgı ır nııcı a aya ır ı e o uş, yanı gını ve y:ın ış ıstı a· yerden kurtarılan Denizvol!armın Tır d G .1 hd 1 'd bogaz, burun asıstanhgına da Nurev-
Ir kt . a·· k Hind' ta .. tl t l "b tt· - . . 'ti f I . . ' J e avn ve ma um arı şerı ve ı . . • . rett.t> h:ılkfüJmesf .~ 

a a esır u.şere ıs na gon- me ~r an e ıgını 1 ra ey em~~ti han vapuru Alanyada daha esaslı bir lastik fabrikasında mat.örün kontak sen tayın edilmışlerdir. • · l it" 
derilmiş, çok münevver ve yurdsever ve nıhayet bu t bb """'·".A.-'A/'Vv'v vv-.-vvvvvvvvvvvvvvv ~ - Ga.rb demokraRileri!c ' .;1, 

b . . .d. H a· d . . ' u-~~u.nsuz eşe use bir surette tamir edilerel: limanımıza 
1 
yapmasile yanı;,'1n çıkmış, tezgah üze- IKTl'<'AD l:ŞLERl .· ı,,.,.ma si". ·:ı..~tiuP. dolrru •Tı·l•illJle ·f 

bir ihtiuat za ıtı ı ı. in ıstan an •stırakten vazg"""tıgını ve arkadaşla --'· ....,.. ·' - " r. ı 
J ..., · ~.,. • • • gelebilecek bir hale getirilmiştir. 1 rindeki bir mikdar iplik yandıktan 4 _ ll'a.lı"I• .. ,,.,.ırda , .. vrup'!. t 1grlil 

dönü~te bir müddet İstanbulda kal- nm tcırkederek memleket d oy. ""' .... "' 1 
. ıne gı ece- V . . .. d .. ·· tm .. .. O •. k .. • h t 

mı.ş, o sırada, esarette beraber bu - ğini bile vadetmişti. Artık bu vaziyet- a~urun çımento ıle kapatılan rah sonra son uru , U!]tür. un u 1 raca ımız ha..""İcinde olamk yer ahnın::t.S" .;J~ 
lunduO-..ı bir zabit arkadaşının dela- t k · . k lm Fik . ef nelerı ayrıca tn.lıta kap~.klarla da tak - -··· Dün muhtelif memleketlere 100 bin Bu suretle Japon siya.seti, ıı>4 

o· e, yapaca ışı a ıyan n en- · d'lm.i · MUa.,..sH blr lrtfhal ' !V' 
letile, bilahare merkez kumandanlı- di de, aldığı bu fevkalade, ehemmi . vıye e ı ştır. F b "k t·· B M h ed . liralık ilmıcat muamelesi yapılmış- yuk:ın Avmpa harbinin ıuı.tJan'· ıpl 
ğına tayin edilen süvari miralayı E- yetli haberleri bir an evvel miralay Tırhan Alemdar tahlisiye gemisi-

1 
a .? a •0 r a~ e m ~aıf Ko-

1 

tır. İtalya ile ticari münasebetleri- da.:.heri takib ettif{i s!y:l.Seti. ~:.il 
sad beyle tanışmıştı. Cevad Iıışa il~ Esad beye bildirmek üzere lstanbula nin yedeğinde olarak bugün Alanya-(e muptela oldugu ha~~hkı:an kur- mizin son günlerde mühim mikyasta daha. müt.eh.ıriz bir -şekllile gött' 1,. 
birlikte, Anadoludaki milli hüktlmete avdet teşebbüs . ve tedarikine geç • dan hareket edecek ve dört gün son- tulamı~:~r~ vefat et:mıştır. Cenazesi 1 inkişaf etmesi yüzllnd~m ihracatın mü de tutmakta devam eyfomekteJ( 
gizlice hizmet etmekte olan Esad bey · ti ra limanımıza gelecektir. Gemi tamir 1 cuma gunu saat on bırde Kızıltoprak- him bir kısmı bu memleketle mütte. Dr. Reşad SA.O~/ 
tstanbulda kimsesi olrnıyan bu gen· mış . .. . . . - . edilmek üzere derhal havuza alına· ta polis karakolu yanındaki No. 7 I fiklerimize yapılmıştır. Bu mallar a- ................................... --'' 

Hacı Mumının her şeyı oldugu gı- köşk"' d kaldı ı k K caah t · ·· J•t 
ci himaye ile maiyetine almıştı. Esa- b. h . . ' :. . caktır. 1 un en nara ara • rasında ta.lyaya derı, barbunya, bo- N • T g" ~ 

1 e~erısıne anlatbgı hakkındakı med kabristanındaki aile makbere - rül urta k . k 1 t "k !n azını opçu o .. 
rette biraz ingilizce öğrendiği için is- ·t· f M. d ·ı Abd n-1..· f h 1 Serseri l!lr mayn ce, yum • eçı 1 1• orı • - _ 

ı ıra ı, ura ı e u d.J.U ena a - - sine defnolunacaktır. ·ıt · fındık k · k ı k eli 
tihbarat işlerinde kullan.mağa baş . d B hi gı ereye ıç • eçı ı ı, en r, Bu •• h _ • • t'fe 

e sarsmıştı. u ya,net yoldaşları, Karadenizin Midye ımntakası Civa- Allah rahmet eyliye. Filistine portakal, Malta.ya kncıyemi, gun şe ~rımJP 
lamıştı. kl l . d . b. Ö üldUğü' 1 -:/ . .& J 

Çok zeki ve o nisbette becerikli O· nteredyad~~da .. ardım şaşırmış ı:r• bacızl ve Mrın a ksersL~n Rır ·ma1·ğiyn ~ r Bay Mehmed Raif Telgraf fahri - Fransaya fındık, keçi kılı bulunmak- G .... J. 
e u ıçın e Çll'.pınmaga aşa · ınta a ıman eıs ı ne bıldirilmiş- kasını ve Ahırkapıda maruf kereste ta.dır. C ıyor 

lan Fikri efondi, birgün, Sirkeci ta · şl d Artık ak ı k 
mı ar ı. ··-·· s ın ~~en ve Aar .. a- tir. Liman Reisliği vaziyeti alakadar ve doğrama fabrikasını tesis etmiş· ~-- . . . . ~ıı.ıf\ 

raflarıntla gezdiği sırada. memleket daşlarının dogunmelennı, hatta so • acente ve vapur sahiblerine bildirmiş tir. Şl'"" (I K $1 Tıcaret Vekılı Nazmı Topçııoö ıl 
den tanıdığı Hacı Mümine rastlamış, .. l .. d' l . l' PZ ayının beraberinde Veı-~ı t" ·r k"lAtlfltl 
fakat, bu eski ahbabının yanında, o v~~m_e enm ın :yıp seY1:_eden_ Hacı ve maynin imha edilmesi için icab e- Fen ve vazife yolunda hizmetlerine ta~ekk'lrU .. ~-:ı: ın eş ı a. ,iJI c 
günün bazı kara yüzlülerini gördüğü Mumın de yaptıgı boşbogazlıgın ve den tedbirleri almıştır. 'ı mebni htikfimetimizden ve ecnebi Şişli Kızılay şubesi d . ma. Umum Mud~ru Servet. Berlt!ıtl 
için yanına sokulmaktan, kendini ta· dönekliğ_in tevlid :aeceği acı_ d.kibeti Rötar y;: pPın vapurların devletlerden yiiksek derecede nişan- Radyolin ve Gripin ~u:~~seleri sa- ~uf;" hat~et bd~guvn şk~hı·rimize ff~ )of 

farketıniş, oturdugu yerde sınıp ses I ~ I Ü I lar al t M b , .. t 1 af 1 e ' cnme e ır. e ı ın bura . 
nımaktan sakınmıştı. Ansızın dimağı- d k 'şt" ge eceg g ?l er ' . mış ır. e anı_aı e gr nam - hibleri Necib ve Cemil kardeşler ev- teşekkül eden lthalat B' iiJclr-ırı .ı 

m emırmege aı;ı ıyan ır şüphenin Murad, arkadaşı Abdullaha naza - Karadenizde iki gündenberi devam Ba Mehmed Raif fen v~ m ı". v~ u .e er_r~ enne. ve . lır_aA dege- son zamanla rda tngilt0.re ve fı"ı:ı 
k · - b 1 b. ve sa ayı esmı ı. l le bır de matbu eserı vardır ıı · t b "l · 500 · - ır :ı...,. 

tesirine kay,lmış ve eskidenberi pek ran daha becerikli ve iş ehli bir a - eden f~r~na dün hafiflemiş olduğun- erba:ından ve ha ır eshabında: ile~ rındekı Grıpın he~ıyclenne. ılaveten ile imzalanan iktısacli ve ma11 ıırı t 
müteassıb olduğunu !ttihadcılara damdı Hacı Müminin Fikri efendi dan btitun vapurlar yollarına devam d - d . y f. 'bdi Kol bu defa da şubemıze 1500 lıra teber- malann ticaret alemimizde hıır.·.ılC ~ 
karşı haklı haksız kökreyip köpür • · ' tm - b 1 ı d <;ı f ugun an zıyaı ese 1 mucı r. e • rü etmişlerdir Alenen teşekki.ir a t' - ~· t~ 

hakkında verdiği teminata hiç de iti· e ... e.ge aş amış ar. ır . ...,on ırtınalar ! derelide ailesine taziyetler dilerız· . rı·z . ' · e e- ı~ec~gi. tesirleri. tetkik edecc<J;l 
mekten müstesna bir zevk duyduğu- d K d d bul l ı kt xı 
nu bildiği bu seciyesi meşkftk hemşe- mad edemiyor. onun bir lttihadcı ve- yuzun e~ ara er:ız e . ~man .vapur 1 mm ec ı mc • c ır. • ~ 

. . . . tak l yahud da Anadolu htikfı.metine men- lann gecikme vaııyetlerını ve limanı· ll'IUll'IUUll'lll'llllıı·ıı·ıı lTl1'j'ilJllıiljt1Ulllılll'lllll'llfillUJlllllUllllllJlli!l'JI :~ rı~~~ ~~ş:n sti~:l§~:~amlı bir ta- sub gizli bir memur olmasından en- mızda bulunacakları günleri yazıyo . 1 1 i ı ul ıhıııl:Wl 1 UUJ ıı f 1 lu i lllllll!UdlllllllllllllllllUmmmıwıııııııınııunınııuııımıummu1111ıııımııımnmuııımrnmıııınmımııııı ıımıııW' 
kib, Fikri Efendinin zihnini, fikrin! dişeleniyordu. İlk aklına gelen tedbir, ruz : ş E H • 
========================== bu adamı, Hacı Müminden aldığı ha· Karadeniz, 6 gün rötarla cumartesi ı R H A y A . T ı 

herler.den istüade edemiyecek bir ha- İzmir, 5 gün rötarla pazartesi 
rV: · ' le getirmek oldu. Bu düşünce ile onu, Cümhuriyet 3 gün rötarla pazar • .4 

1 
J. en 1 Sabah lstanbulda Hürriyet ve Itilif fırka· teai _günü limanımızda bulunabilecek· Ulllllllllllllmuınııımmıııımmuıwmuumui!llillltllllillHllllUlllllllllllllllllllilllllllll!ll/UfülllllllllllUlllUlllfmıııııııuııımııımnıınıııımııımmifmllll!llllnııımımımmınııııııııııuıH1iW''f!I' 

sı tarafından yanlarına katılan Todo- lerdir. • Gal~ta&1.!rayil- . Ferdi v Ştatze · ' · ·tı•' 
ABONE BEDELi ri vasıtasile, işgalcilere tevkif ettir . Tan salı günü gelecektir. Mersin - Sezi k on U r P~'a.n~ ~e, AU Unden şimdiden tedarik edilel1',:ı) 

- meyi mUteassıb buldu ve hemen de seferinde bulunan Anafarta ü gUn l..Jrın Rt.GRE&rl o eman ~ ve . uhiddin Sa- ceği gibi lconser günil GalattJ.:'ıı 
TDrkly• ıeneaıı kararını verdi. Ancak bu karanın 0 Duml d 2 .. .. ç Memleketimizin güzide muslkişi- • dak viyolonsel ilo müntehab par· Lisesi kapısında.n da alınabjJjf• 

. . .. • . ve upmar a gun rotar yapa- çalar .... ıaca.kla.rdır 
SENELiK an ıçin gizledi. tık once Fikri efendi- cak•·-. naslannı bir araya toplıya.rak mü- ~ · 

1400 IK11ruı 1700 Kurııı w.ı il biri 
1 AYLIK 7IO • t........ _ nin bulunduğu yeri öğrenmek istedi n·· d k · d nevver kütlenin musiki ihtiyacını er alafranga musikide baş-

~ - · un ra.sa mer ezın en verilen ma hbaşuıa birer Ustad olan bu sanat-
ı AYLIK 400 • eoo • Fakat, dilediği bu malfunab da Ha- 10.mata göre Ege denizinde tekrar tatmine hizmet yolımda şaya.m tak 
1-A-::Y:"'"L_ı K ___ 1_so __ • ___ 100 __ ._..•--ı cı MUminden alamayınca, selameti, cenubi istikametten orta şiddette fır- dir gayretlerde bulunmuş olan Ga- karla.ruruzı toplu bir halde dinle • 
19 hdnclkaaun 1940 C U M A koşup Todoriye baş vurmakta buldu tına çıkması ihtimal dahilinde oldu- latasarayhlar Cemiyetiıtln bu k&- mek ve aynJ zamanda felltketzede 

3. - ve Aya Fotini kilisesinin yolunu tuttu. ğu bildirilmiştir. re, hasılatl tamamen zelzele ve ta.t.::ı.ndaşlanmıza ya.rdmı etmek ih 
58 H. Zilhicce ' 355 a. 11.KAnu-6 

( Devamı vu) Bu hafla Mcıtraln poataeı seylib feliı.ketzedelerin menfaatine tiyaçla.nnı tatmin edecek olan bu 
eonı 18 471411!. Ka11m ı 72 ""-•---•-••--------------..... k · uh • • • • • • • • • " tehir e6111yor olmak üzere, bir konser tertib ey- onsenn m terem o.kuyueu.lanmız 

:r f S l Tr ti S 1••n--•••••••••••••••••••••a•11••••'W•••• 
•••

11 .a r••• aat 
1 

BAYRAM NAMAZI Tırhan vapurunun ft.nzaya uğrama. lediği haber alınmıştU". tarafından büyUk bir alaka. ile kar-
!Un .. I öil• ı.ıci;;i ~ ~ lkJ•ılı İ sı yüzünden her hafta salı günü ya· 21/ 1/ 940 pazar günü saat 16,30 şılanaeağou kuvvetle Umid ediyo-
2141 7 16 9 45 7 22 • Saat Dakika pılmakta olan Mersin postası yalnız da Galatasaray Lisesi konferans nız. 
-ı- - 12 24 14 54 i Ezani: 8 1 bu haftaya münhasır olmak üzere salonunda verilecek olan bu kon- Da.vetiyeler oomiyethı Galatasa -
Akp. Yat.c iııu•k A~. Y.teı 1-.M 1 ı1 ~ - • Zevali : 8 1 yap anuyacaktır. Diger haftalar zar- serde tanınmış musikişinaslarımız- rayda eski karakol ka.eyısında ttt-
12 OC İ36 ITTo l7 09 i8"44 S 37 :. fında bu hatta başka vapurlar tahrik dan ve Konsen•atuvar muallimle- tlincil çıkmazında Re§ld P3.§8ı ha._ 

• ........................... _ ... - ... ./ edilecektir. rinden Ömer Refik l'eltkaya ve 
mnda 1 No. h dairesindeki Loka. 

• • 
lşltlreenlz .!!!1 
nır mısın •!/.f 

Bitlerin Da.ladlcr ile kolkolıı f 
dJfbıl, tl 

ChamberJs.in •m şemsiyesbti 
kettiğfof~ . i 

Herlyonun pipo içmeden vo.ı~r 
tlğlnl, " 

~ 

ffikmet Feridunnn Fransız:& 

lngilbee öğrendiğlnl, ~ 
Papanın dua.sile dünya.nJll ı;ıl 

~e s"1dina kavuşacağını, ~1 
İ§ftirsenlz, inanır JJJ.1 



Başvekil Refik 
Saydamın nutku 

TllN18A.8A8 

[~:~~~~ :s~•:•~~=J 
Çok ha,.rb bir başarı 

1 tttaabal ilk olndlanna dMam e-
den yoksul yavn!ara ywdını 

"' her ın.t>amn kalblDl enam bir 
h1cra.ndı. • 

Takdire ve fUkrana p.yaa ferdi 
yardımJua. müçtcmi gayretlen 
rağmea bildin bir günü hmıea da-

(B • . . ima &9 g~rcn bir 5tlrti mA8G111 ınttataceu ~'tarafı 1 ınoı aayfad4] vermış bulunuyor. Sayın arkadaşla - yavrunun varltldı arlmdatian Y• 
illi§ \re Yet Jrara_nıe müzakere eyle- nma ne§eli ve sıhhatli bir istirahat runda hoywılan blikiUc lwdlklan 
geçen trı.~Uhtellf maddeler üserinde devresi dilerim. BUyük Meclisin al- da nıuha!ikaku. 
bahıe k akaşa~ardan sonra mevzuu tıncı içtima devresinin başlangıcın - Bu lınzhı \ 'e yürekler parçaJayı
tnistir. anun layıhaaını tasvib eyle - danberi hükümetinize verdiğiniz va- cı c1crd ancak vüsa.Ul membalara 

Bu kan . zif eleri burada taf silen tekrar edecek dayanan bir hwnle ne önlenebilir-
ken he unun m~zakereaine bqlar- ı değilim. GUnUn ica.bettirdiği bir c;:ok di. 

On ikinci liste 
( Battarafl 1 Iİll!IC1e ) 

o - Au,e Ozdwo1, Zl..t Ban..,., Alalmn: 
Ziraat Bankuı memurlanndan Ziya GOncil 118'. 
C _ .Efüp, ı aama.rab dlldmevbide ~ Kadrl Okult.aıu 

Enincan şube reisi öltl. 
Ba.ııka vemedan Şerif Akbq sağ, Sivasta. 
c - ~ Palae Otell B. Balbk: . 
Alay ıı tabur ı bölilk ı dea. Plttmerll DunRm oğlu Htıseyuı Can. 

hatif yaralı. ~-uL. ru· "'"'·•·-•-· O- VasD Vasi.lyadis Kadıköy Oenz- udlleŞ ""--· 

Hıristofuris yaralı, Mazmatyan sağ. 
o _ Bakırköy ~dil Yılmaa: 

İstediğiniz mıı.lüınatı şu adresten isteyin: 

.Ray Ali52L11, 

alııug 0fett punıuınıyeei Uzerinde söa ptızumlu kanunlar yüksek tasdikinize Va lna. iyi teşl.ilitla bu müşkül 
Rana 'l' ~ art\ nıUstakU grup reisi mazhar oldu. HUkümetinize düşen işi kısmen bnş."lrmnğa ruuvtıffak c _ Samsun. Nuri .Muradba.n: 
aUeıe ,,,:l'Bean tarafından sorulan su- vazife de onları iyi , milletimizin ne- olmuş teışcl\kUUcr de yok değildi. Sıblıat memuru Lfttfi ağır yaralıdır. 
Yf.natına rç TUrkerin 

11

Afyon,, be- fine uyar şekilde tatbik etmektir. Mesolô şı~ Ha!keVI Sosyal Yar - Refikası ve çocuklan Ankaradadırl&. 

Kültür DirekWrü 

Sayaaın cevaben Batvckil Dr. Refik lltlrrlyet Ve Emniy6t d un 1,olumın 3 Aorıcdcnbt'ri muhi-
0 

_ l)ofct.or Kimyager Ali Ca.n, Vskiidnr: 
!JU cevabı verm'"'ti · ' 475 lk ~ .Arkadaşıa og rı Aziz arkadaşlarım, tiııdehl olrolL'\J".ı ae,'RID ooea Binbaşı A an sag . 

dl§ını Ran r~nı, evvell sayın arka- Memleket içinde emniyet ve asa- J'Oksul çocu·hı h<'r<>"ÜD sıcak yemek o - Nuri t sw nil, Ku.:nkapı: 
"''b verzne: ~rh.anın suallerine ce- yiş memnuniyet verecek bir halde - ~·ermeı?e m:vaftak olduğu•u it}ltt- MUlhim Nuri yaralı, refikası yaralı, GUlhane haatahanesindeler. 
kadar birinci erim. Anhyabildiğim 1dlr. Yapmakta olduğumuz müşahe- , ·or vc~lftihar ediyorduk. Denıek kl c _ Ahmed Nuri Kııllcandelen: . 
tatbik ıne,,,ku 8Uallert bu k':°un~ 1deler bir.e ıu kanaati vermi§tir: Bil - İyt bir teı::kUitJa bu hayırlı memle- Şoför ŞUkrü sağ, makine tamircisi İsmail ölü, .kunduracı Nun 
hakkındadır n~ ne . vakit gırecefi I tUn vatandqlar ve umumiyetle Türk ket davası111 başarmak mümkün- yaralı. 
ttıaUhn old h . eyetı celilenizce de yurdunda yaşıyanlar hürriyetlerin - d.. l.Akin ne de olAa bunlar me\'zli t o _ Hüsnü Kizun, Milt.eahhid, Trabzon: 
nln, dUnya ~ ;zere dUnya vaziyeti- 1 den, iW'ef ve haysiyetlerinden ve bil- ~blıüsJcrdl ve derdi esa~daa j SUrveyan Ali sağ, Feyzi sağ, çocukları f el1ket esnasında Sivasta 
"lıı ınecburıy:~ ".e lktıaadl v&z;yeti-

1 
cümle haklarından emiıı ve müsterih balletml~ olıruyordu. iıııieler. RaBim öz !ad. 

nunun tedvini erı olmasaydı bu ka- ' ya&amaktadırlar. Nihayet OUmhurlyct Halk Par- o _ Beyoğlu, Taksim, Şehid Muhtar caddesi pu . 
dık. Binaen"' için llzerinde durmaa- I İdaremizi tamamen asli hukuk tisi ~raıı değer hlr teşebbüsle 1 Suşchdnden !azla maUiuıat almak için şu adrese cevabh telgraf kab ı · ""6

Yh bugün bu kan n 1 • • k nla-
k u linden son d u un prensiplerine tevfık etmış bulunuyo- mlnbnJal yoksul talebealn an ı çekin : 

.~ine reçıneslnirata:~hıı.l tatbik mev 1 rua; hürriyetlere hürmet ve riayete- naı doyu~ teşclik~~ ten~li~i Bay Rasim, 

ttl'.fo~. "Bra ~e il~ gö • diyoruz ve bu tart altında memleket atını~ oldu. F11vakl llıın Parhnın Y ardını Komitesi Azasından tt.&ıit ıntı~~:lerı,, Harıci, ilc- ı içinde niza.mı mahfuz tutuyoruz. Vll.Ayet İd~n> Reyf'ti Rt•isl sayın 
inlklaıar \re bilh n ~ahllde yaptığı I Büyük meclisin kıymetli it"§adla - Tevfik Fikret S1lay'm başkanhğıa
CQdeıe 1Uıuın1an-:- ıhtıklrla mil - nndan ve feyizli mUrakabesinden da toplanan yoksu! ~·avntlara ynr-
1.atbfktne gec;:lhneatı 1:1~un derhal ldaima istifade ettiğimiz gibi, tam bir dım ı~n yr.nlden t~klti\l eden 16 
bu lktnci auaı olarak ç bu :n oluyor. se~tt içinde çalıpn matbua~mı~n cemiyetin mUaıeeslUeri toplandı_,'·e 

kanunun tatbiki d Y rduıaz: ki, neşrıyatından da faydalanmaga dık- ııtstanbul tlltolml Yol(en1 CO<.'uk.a
~\re hlkinı olaca: ~h~i~ib edile; kat ediyoruz. Zamanımızda dünyanın nu Yardım Cemiyeti Birllıtf" de 

B er. ~et nedir· bir çok memleketlerinde, dahili ni - kurulmut olda. . 

C - Aliye Erdcner, Cihangir: 
Hemşireniz Fatma Erdener ağır yaralı. 
C - Ali Dtindaı-, Galata: . . . 
Gar müdürü Neşet sağ, refikası Beylcozda, kendisı vıwfesı başında 
C - Ali Jıw1h.ad, öğretmen, Bayhurd: 
öğretmen Reşad sağ, kültür direktörü sağ. . 
C - Atıfet Ziya. Ankara İsmet Lıöuü caddesi: \r \lnu bilh&aısa. çok lnilh' , . izam ile kabili telif görlllıniyen ma.t - Sayws mintmiııl yavru~'U 8e\'ID

ll. atandaeın lllÜJnkUn ld ım gördüm. buat hürriyetini, biz o nizamın yar - direcek, onlara hiç olmama moll -

lt~::naı hayatını örseı:n~gu ek.kadar dımcısı sayıyoruz. Ve öyle olmasını tB9 o1duk1an giimMik bir tab~ ~·- Bil 111 k 8 ·ı a hava ordusu na 
iç- e .ohnasına dikkat ~eo ~ - temenni ediyoruz. Herkesi, teııkidsiz oak 90rba remin eyllyeook böyt. uyu rı any ~ bır "'aıifedir "Bra,,,: ek ~ızım ve ınürakabeaiz idareye imkin. ver~n bir nıUba.rf!k blrllğtn kunı!m881D& 
n e Yine İ§ sahih' :esıerı.,. her hangi bir sistemi blitUn zahırt munffak oldu~undnn dolayı ~erek ı 11 f d • ı • 

Fahreddin ve ailesi tamamen ölü. ( Devamı \ '&r) 

lt~a.l ~Uerini ve k~za:a ı:~;~nn 1 kolaylıklarına rağm~ ~iz, • ilti~at:a Tevfik ~'ikl-et Sılayı, gerekse birli- 12 o m ı I yon ster n sar e 1 1 yor §ek·ı oldugu kadar tahd·~ tm· üm 18.yık görmüyoruz. Çtinku, hedefımız ğin idıue heyetini teşkil ede•. de • 
ed 

1 

de ~imasına hUkfunı t ' e. ıyecek mesuUyet mevkiinde sualsiz, ceva~ ğerU güzidekrf içden gelen brr sa- _ _ 

ı.:"ktir. "Cttzeı ... ıerıe •~uz gayret .,. hllkttmran olmak değil meınleke- mbul)·etkı iobrlk ...ı.r, keadllerloe ( ~ taralı 
1 

.acide J yaya Sovyetler Birliği He bir karııı -~·· ' ravo ses- iti en emin yoldan refah ve terakkiye candan mU\·affakiyeU"r di~riz. al 
1 

•aks 30 bin tayyareci lunnıaktadır. 
.. lUstıaA . k 1 ç k rasıDa m o aı.: • • . . tneaeı 

1

• İeşebbU!Sleri allkad ed ulaştırmaktır. Bu yol, kanaatimızce, ''İstanbul ilkokul Yo ~ :ocn -
268 

üb 
5000 

s ivil ,.e 
1000 

tane d~ lıklı yardım paktı akdetmesı teklıf o-konuv~:" ı, muhlUerııe ~';'. mürakabeli ve meauliyetli demokra- lımn• Yardmı <'.emiı-.tı.n 8."::r~ meeı':.ı. !yyarecir.i yeti§tirmek icab . Filhakika siyasi mehafilde kayde
lcoYUp k:ndan sonra mevkii tatbika 1 tik yol.dur. . . - • . daha ~in1did.-n h~plmizln gön :a~f edecektir. Bu rakkamlar l\e.nadada diliyor ki, Moekova tarafından Baltık 
dUşUndU •. Ynıantak nıetıeıesinde ne Bugüne kadar takıb ettigı~~z b~ fothetmŞtlr. Bu başandan az rk tesbit edilmiştir. lngiliz hava ordusu- memleketlerinde ve sonra Finlandiya "'cı. -!lünıU.U sordunuz. Şu daki- hattı hareketten müşteki. degd~; hı: manevi zevki ıtuyınıyacak bir Ttt u tesisi in 70 den fazl• mekteb aç- da girişilen harekeUerden sonra hep ıı .. 8öylıyebUeceğ!m ıu 1 ktı 14kl.s Politikamızın temın ettigı ıyı bak"'11ın mevcndlyetlnl lıl.""v"ır ı" _ ç , kti b t .. ..

1 
tezahür _ 

ita U8I te§ebbüsıerı 0 

aca r: neticelerden memnunuz. Matbuatın eıdemJvorm:. ln!-tallah blrl.lı'tfn ba - mak lazım geaece r. , Sovyet mat ua 1 m~ml&Sı ıu:a.:~rı almadan ön~l~a:bi;1~ ı haklı tenkidlerine alışkınız. Haklı ve tında· bulunan ~loymottl yurd \'e AvustralyaDJ.11 .lngiZ':eye ! ar~- ~rde bul~nmuştu. ~~~~~:~::ih n::~ oı..,. laıeoıarını alm e - haksız l.enkidlerin temyizini ve bun- çocakoevor .. vann 11a:vret vo hlm- Melbourne, 18 (A. · - ~ ovanın umaııya . ılan 
de. fına kani old anın mUnasib lar hakkında layık oldukları hüküm- etterilf>. ht!phnh idn. hlr kalb .sı- ya harb kabinesi lngiltcreye 2 mıly_on leri de Baltık memleketlenle yap 
fit. hic; bir zaman ~~: zarn~ bun I leri vermeyi de milletin daima. iyiyi, :~ olan "minimini ~·oksut talP-be,, 750 bin 1n~liz l~~hk silah v~ ~U • anlaşmalardan m.Ulhe:n olsa ger~ti~. 
hie auYllk lş, kUçUk iş nt~=yece.- doğruyu bulan selim hissine terkedi- artık blT .,f~n~ olur, arkadaşını lhimmat venlmesmı kabul. ~tmı.şlırbin Demek oluyor kı, Sovyetler Bırliği r;ı,, ~lr. lf-e la muh" .• lıa - y.,,,... Umumi ve husuııl menfaatle- sıc&k (Orlıaotm ı, .. rı.en mel61, mab- Kabine, top yapılması ıtı? 500 Romanya ile yapacağ> karşılıklı yar· 
için nlaıın fikirlerini aJ ıti 1~ - 1rtn ihllli ihtimaline kal"fl kanunla - Z111l blT kf".nara çekilen hicnuıh Türle İngiliz liralık munzam tabsıta ta ka- dım paktı mukabilinde He.sarabyayı dltı r~Ydalı olacağına k mak blzmı """-ve mahkemelerimiıdn k&fi t.. _.,~ tamı. kanf!'r. bul etmiştir. . i•tirdad etmek , •• Kumanyada eağ -mı" llııı dakikada bu d anha~t getır - nıinat oldugu· na kimsenin eüpheai. ntrıunm gönöHerimble Kurban 1.ngHtereden Kimse Garuü tam askeri noktalar elde eylemek file-"~ n an ıç çekin 
letjlli d z. V~ dainıa bun! fiki - yoktur, bayramma ~~M htrA': bn kadar lstemcmlş • 

1
rindedir. 

... bJ.ı: abnayı keııdlını:~~ bir r · z.ı..ı. F.W...U ~k, 1ıa ı14:......, k.,..tl hlr ma- Londra, 18 (A.A.) - 30 eyluld_"n 1 Böyle bir hol Macaristan Açin teh-ko~-· Ceftz. Buna bir k dç lh . ~ Arlr .. ...ı .... 1 mevi hedlft anm.~an ~tttıtn<lff beri herhangi oir devletin tecavüze ' like teşkil eder. AIAka ıfor iki meınle-
'- ~ ·•tq ın ay ı tiyati ~ anm, • İn · d f isteyip is -'l8.tıuni tcburiyetindeyun o da Son zamanlarda hepimizi bütün dolayı T~vftk 111mm,t Stlay'a ve bir- kartı gıltere en garan 1 . 

1 
ket matbuatında Macaristan ile Ru -a. ı "eYatıud b · ' u.ır.ı klan h ti bMkaa \'e u.a t medlklerine dair sorulan btr sua c llıa'.fl ve u gibi nıUtalee.lan milletimizi mtiteeuir eden zelzele ve ,r,•n "Ye ~ - e 

1 
h' b' d"vletin manyanın münasebetlerinin iyilcşme-

'aktind,. ne Vaktinden evveı ne de l aeyllb f eliiketlcrinln onulmu actsı - ı.n... ._ı.ldlrler ..ıe.ı.. ceva""'.' ~ambeda ~du '.ç 1~~ ~ldir _ si ihtimallerinin mevzuu bah•edildiği dıtniı için 80nra bırakmarnayı lcen J nın, yani can zayiatını unutamayız. A. CBMALEDDIN S.A.RA.COOLU ga.rantı ıstememış 0 gı. hir sıradn bu cihet hesaba katılacak 
Sebebi 

11
"" edineceğiz. ' P'akat ne çare ki olmuıtur. Fellket- mlııtlr. mi bir unsur teşkil eder. rtıası i de "'•kUnden flVV 1 1 ten kurt 1 k d leri . . rdı- BedhıWların Fesadı Rnsya Runıa.nyııya Malrnd Ade ....... ........ " ............... •••••••·-·-··• 

l 

..... :•· 

. Şintctii.~~ 
· Bukadar: . 

• ~ • ... #il.# \ . . -= 

Kadife eldivenli 
Demir el 

eoUa kıt tatiline Pre.rkea .. M vekilimiz Betik Sayda.ana i-
rad ettiği nutku, ~m1 mahsusu -
muzda okuyacaksınız. Millet künü
stinden ayni \'akur, aynJ realist ~Ja· 
yı bir kere daha dinlemek, bir k('re 
daha zekeJe, se~1iın, barb dağdağa
ları arasında. teselli verici sözleri i
şitmeli \'6 ru.hln.nını7.a siikün vermek 
imkflnını buJdulc. 

Dünyanın znlUnıl{), 1.'Ut"k milleti· 
Din ha.;ID t.a.bia.tle tarpıştığı şu sıra· 
larda kendinden e.mJn, yapuğını bi
lir, bir hUkfımetin mlirnE>.s ili bir ke
re da!ııı nu11ettn önttmle hesab ver-
dl ve omuzll\l'lna. yüklenen ağtr va
zife ve m"9uliyetiıı şuuru altında ce
lidct \'e cesaretini göstereli. 

Hant Parfüd hükftmeti milli ko • 
runma kaounUe, \'atanda~ın refahı
na hizmet ettfğlnl mitli dlğerglmh
ğın, en zı~·ade L,ıemesl lAzımgP.ldlğt 
bir zamanda ıtıahsf menfaatlerinl 
millctiu aleyWnde istismar t:denlerl 
ezece•!tnl \"e buhrandan istifade e· ,, 
derek milli llrtısadı, yaal düpedü-ı 
müstahsil ve ~alışkan ma.~um Türk 
unsurunu so~ına.k L'itiyenlere, kud· 
retlnl gösterf'OOğlnl bir kere daha 
teyld etil. 

Simdi vatandaş müsterihtir. Çüa-
~ .. 

kü kura ufukların vkasmdan türe-
yobllecek tıl"hoalan aJ&c.-a!ı tedbir
lerle hükfunetinin durduracağmdaıı. 
ve büt.ün bunlan da geniş blr hlir
:rh·et havas1 lclnde, etklrıumumiye
yİ, vatanda§ı. ~ matbuatı dlnliyerek 
onların tenlddlerfn" httmıet MP.rt:k 
yapacağından f'mindir. 

De\i"tlJI liadi!e cldh·enli demir e
llol hUnnetJe sıkR.hm. Anıme huzur 
ve menfaati menuu bahsoldu~u rıa
man onun yumuşaklığına gi.inne -
Um ve bi~lm ki, ayai el. milli bün· 
ycyt ı~en ''"Y• dı§81'dan vunnak 
lstJyMlere ka~ da biitt111 serti~ 
ve ağrrlığfle kalkacaktlr. 

Dfı:\1et idM"fJ8t strrı, yumu~ak!ık 

ve sertliği nmanmda \ '8 mf'ntlf'l(tt 
nef'lne kullanmayı bilmektir. 

THrk climhnriyf'tinin istikrar pey
da f'tmeslndt", lnkJşa.f \"e geJfşmesfn. 

de, ~ır1an d~len sUratlc llerlemesla 
df' hep bu nıUvazene imil olmu!}tur. 

BugUn, medeni dünya mulütlnde 
varlığımızı hissettJriyorsak, bu.ııu, 

disiplin ve §efka.Un, yani, ~ine ka -
elife eldh·eııli demir f'lin .thrine nıed-
ywam.. 

Dünkü aut.ku dJalerkea, Tfük dev
leti, bütün kudret \'e mehabed ile 
~öz\imlizün öntiade tece89Öm etti. 

Metin, valnlr, ö~Hti llÖSIM'de, istik
baldeki emnt~·et;imiz; yaloadaa .... 
8et.tik. 

llURAD 8ERTOOl.U ·--·· .. ---·--···---
Otomobil ç•rpmıf 

Galatada Okçumusa cadd~sinde 
108 numarada oturan Mehmede Şiş. 

hnne caddet!inde 1336 numaralı tak
si otomobili çarparak yaralamış, şo· 

c~i gi~iınuwuni nıutaıa.rrır :s::~ mına ve ~ll~e ~Utünm.::ı:~n - Hükümetin teyakkuz ve h~i~e- Tecavüz PakUtY"mdan Teklif ı· 
da iı. ' Vaktinden evvel al • 1 k Umkün 1 h tini millet f erdleri arasmd&kı sammıl FAecelmıif Kurht\nı iyi gihılerimi~ ıfilk . .. "' ttıUhiti i ınınaıuaaı mız a otuyorua, m o an er .. . d' ell . . tah k . 

1 1 

. . 

1 

• 1.1~hııı n tekrar nıu .. - 1 

•1 v B & tesanudti, ken ı em erının a - Roma 16 CA.A.) - Konııntern ga-ı ntınclc i~in keser~. .vı gtm f'ln-1 
r. Bun k ...,zarrır e- fe~ yapıyoruz ve yapacagıı. u 1.e- A-' ·· ı bu dan ' . k 

1 
· .. 

1 1 
· 

1 
d Sirkecide Muradiye caddesinde Ra o dUğu k o tat nazardan mtlınkiın llket kal'f1sında milletin ve hilku - kukuna mauı goren er ve n. . zet.eslnin bugiln çıkan bır ma a esın.e mizfn uzun ~urmes !Jın ıava a, duğu ı_ adar zamanında k b t et' t "'---- . eti u·-.d memnun olmıyanlar da vardır. Bılır- da·r Moskovadan gelen haberler sı- kftr&da ve denizde 1,.,

1
n ·ettf bir mazmun Merkez lokantasında baco. 

"'adar f ve a il ol- m ın gayre ve ~sıy m vıır.;w • • h 1 k tte h d . d ı b l t j kurumları tutuşmua, itfaiye tarafın -tıı SQ,._ azıa iş nıu'- ' t' in b' "b' in' tam 1 b' h ide t.e- sıniz kı er mem c e • er evır e yasi mehafilde pek fazla mevzuu a 1· millet olarıık yaşamamız ~rt IJ'. 

för yakalanmıştır. 

• •• 

ı. ..,ıak biz•- . u.J ın fikri- ve ıı·ı ır ı __ am_ar ır a . . t'f . leket R dan söndUrlllmUştUr 
l\Cn koı uq ıc;:i.ıı vaz.iıe ·r d lr ·tt' V bö ·l d ed'. H .. mıllet zararına ııı ı a \e mem sedilmektedir. Bu makalede uman· '--·---------,--,.. . Sa'•ı aylık letkU edecektiı a e er- ek~_:. e kı. de'. J ed .. evam 'ıf:yo~. uk- menablini istismar etmek istiyen, --~;~~----.. ----.. ~~~~~~~~==~~~=~~===~=~~~ ... ~~~ h k " n Bere; 'l'U k r. wnet en ısıne U3en vazı eyı ta - bunda bazan kendi menfaatlerine • 
1 a kınıııd&kı ~er arkadaşımızın dirdeki dikkatini, millethniz de a-

1 
ağlnb bazan da memleket dı'ı kuv- ~ \ 

e~~~eıı dolaYı k temenni ve his- ramızdaki milli tesanüdün samimiyet im ti 'll t lanlar bulunur. Bu ya- , --:: 
,, .. kllkUnıet uıe:.

0 

le3ekkür ederiın. j ve azametini gösterdi ve gösteri- vd~ =-erel rdane ~·zde de yok degı~'ldir. '~ ~'~~ ... ; 
,,u ' aYni ı.ne tekrar bil ilk b' \ . . . . . . l ıgar a ı . . . 4 f.'{:·· 
hun e ıarnancıa bir . Y ır yor. BilyUk meclıeımızın, çok asrı bırtBazan vatansever hır ferd gıbı saf :;.,; h' ~ f\.t geıdf .. t alıyor. Bunu :az1fe ve nıec l kara_rile. t~~ekkUI eden milli yardım halkı iğfale, çok defa llil\•iyetlerini ~ l.. :-: -- ·-.~~· 
tısad?1 ka4a.r ne içtiny tarken el~en ı k~ıtesının davetine, bütün vatan gizliyerek memleket havasını ifsada ~~~li~~ll~~iİ~~~dJ~ 
tna 

1 

hayatı~ b'ıa ve ne de ık· evladlan seve seve iştirak ediyor. çalışırlar. U1dn derhal ar;-..;deyim ·~ 
•la:::ı8ı';.•na ~~~ ~eız111 Y•P- IDlin de bir ~esile ile ar1.Cltiğim gibi, ki, bu gUruh i~in en az müsaid olan İ T K 1 ve Kra!içe-
ltt le.rn lef, Çıftçi ve le ı dan enıııı tek vatan yuksek mefhumunun en muhit Tilrklyedir. Hiç yer bulamıya- :n=.::gı~_ız _ _ r_a ___ :----:--
ı.,. ennııcri aynı ~akk_ında- 1 heyeoan verici manzanuano şahidiz. caklan da saf Türk kalbidir. Bunlar • - V 'sİka kartları laıı ~1~.eı:lınl.z.ctir. AYn1 iek:ııuu de llk ışe b~ş~adJğı günden .d~ akşama her vakit tUrlU türlU rivayetler ve ...:s_ın_ı_n __ e _ _____ -:-".'"_ 
'%,gozon!lnde bulundur.., de bun- kadar mlllı yardım komıt.esıne gelen iftiralar çıkanrlar. fakat Türklük • ngiltcı"<'nin diğer halk• gibi kral ile la~ ~· 1baretola~~lirler. Maruzatınıllil~~ t para teberrUU yekQnu 2.156.956 il- muhiti içinde istedikleri n eticeyi bu- 1 krallık aile i azaları da 8 kinunussnide \'C8ıl· 

llaş ~ ~kııılar.,. °"O&n raya vannıg, ayni teberrüat da tama- Jamazlar . · Şinıdi de yeni sermayeler ka kartları almı)ardır. nu kartlar, m~eket dolll-ol{~elcillıı bu beyanatını tak' ınen tasnif edılmekle beraber ya - buldular, eliyorlar ki : lindu dolasııcak tacirlerin, ve bütfüı İngılizlcnn kıı.rt
tfrtde baya baelanan maddeler u~ rı~ nıilyou parçayı çoktan a~mı.ş ve "HUkümet fclaketzedel~rin _Yar. - la.nn:ı mil'şahihtir. Kuponlar, alış veriş csnasuıda, 
lenıı~ 1 azı hatlblcr.iıı mtitaleaları ,:ı;_ haıen devam etmekte olan iaee me- dımıııa vaktinde yetişemedi, mılletın nın.llnrı "cr<'u ma!!nz::Jnr \C di.il;i( nlarclaıı lwpanla-

4.11 ş ve k ~- "addı · · ı:-. ·ı ın· 'k lırecu anun kabul olunmUitur Yekfuıu da yUz binlerce kiloya verdiği yardımlar muhtaçlara yetış· cto!i'.tır. vı neı Jorj. bixuıt, l<r.ılhk aı l'S m vesı a. le~ teı
8 

nıeaaisinin martın 18 . ' varrnıştır. Bu mü§terek, vatan hissi- tirilemcdi, zcluıle nııntnkasında asa- , rtl .. k'in n·.-rtı>bc 
7
.nruri ınili:Uu'(fa olması 

li.tin •~-lirlue dair verilen bı'r taınekk nin eıı bariz delili olduğu gibi fela - yiş temin edilemedi. '.' : annıu ~~!n .. rı li;ali"c E Uz:::bct ıe öğle ' 'e ak-~h - ~Vib - elli ta ıcıı.n ısrnr ı> tııuş.ı . ~ ' 
1

• ~ .. 1 • • 1 olunnıasuu m'u't,,.~ ı-·b va ııd~a yardım hissinin de lUcnfur Dedikodular • . 
1

. . ,
1 

İ""'uı·ı~\lf ec1ecok ,·~hile yewea ll1t '"il! Dok ~ en Yilksek . . . f'Jm ' eme· .wrm c ...., ~ ı.,, tor Refik Saydam k §ahidıdir. Arlmda.~l:ı.mn, •; t"• · ,· t rt'h ctm~ ve mo\'\'a ile sobz&c.re fazla ~a.._te'Ul alkıelarla kar"'ılan sı Falcat &.rkadntlarım, derin bir te- Bunların nasıl ç irkin bir iftira •. s '"' 11 { . , • • • c.ı • • ,ı.ı-- vera·:.,.,.; ... Bu se-~ ta buı " an §U esstir ' ' d b:-- · • · · · · · · }' ı l .. 1iki •rd.ı \'Cr \t'Z'ü filf!S.I l~~u uaa_- .ugıı.u ~ Ulınıll§tur · ıçuı e ~ teeellı ve hatta ıf- olduğunu sız bılırsınız. Fe anet ,ıa · " - • , ·a mevva bah•·clc·rl lltı..::.~~nm, . tihar veren bu ma.nza.radaıı hoşlan - berile beraber alükndarlara \'erdi- • '· J.·n n ind..,or sa:-a~ ımu scoze \ · · • -~ rrı..,.ı,_ mıyanıar d maa.ı~& ı :.ı't l'<'l,tir. - - "1118 k1§ tat.UUı. k&ı-ar a ~ yok değildir. j ğim emirle kendilet'ini nıüınkiin o.an 
Bun.u Wıe an meeburiyetiııdeyim. {So>ııl ı i11ci ~ıJıifede. l 

saatleri 

B ir kere daha garbdeki bitaraf de,·ıcu ·r, \uhİm 
endişe saatleri ynşa.ıuaktadır. Zira Uoland;L. 

De.lçflca \'e Lüksemburg hududln.rı boyundn yUz fır
kadan fazla bir kuwet temerl,Uz e~tir. 

Holandamn t.a.nkltu·ı \'e zırhb kıtalan durdur -
m&k iÇiıı geniş su t.al.ıaka1onna malik oluıasma \'e 
Belçika ordusunun, mUbtahkem nıe\'ldJeri , .e tank -
lara ~ müdafaa tertibatı ''asıtaaile müste\•Uye 
karşı koymak lmk!nına rağmen Lüksemburg Ai · 
mulara karşı ancak 300 gönlillü ask<'r çıknJ"alıilc -
o8k va:dyette bulunmaktadır. 

Şttpbem Almanya, LUksemburguıa "silahsa bi 
tan.n.apna,. htt.nııet eylemeyi v!deylcınlşUr. Fakat 
buna raimea Ulksembtırghılar tarihin '<>k yakıa 
devirlerindeki bMI mlsalJerl gözöniine geUrer&k u-
dlsede IJutMmUit.aa geri bhnamaldadır!M. 



TBl!f IBA.SAB 

Haftalık .. . • 

• 
iCMAL 

e A 

SiYASi 
YAZAN: -iiiiiiiiiiiiiiiiiiiil Hüseyin Cahid YALÇIN 

Balkan konseyinin içtimaı - Sovyet, fİmal devlet· 
leri miinaaebetleri - Atlattığımız tehlike 

Almanların aulh f artları 

RADYO 
p~ 

19/1/lMO CUHA 
12.80 Program ve memleket 

ayan. 
12.86 Ajana ft meteoroloji 

berlerl. 

sat 

UliO Tllrk mlzlii. "PL,, , 
13.80/14.00 Jıla.lk • Kaftllk hatif 

mlzik "Pi.,, • 
18.00 Program ve memJeJret saat 

qvı. 

18.0CS TQrll Ddbılll • ru.ı Jaeyeti. 
19.00 Serbest ... t. 
19.10 Memleket 11a&t ayan, ajana 

ve meteoroloji haberleri. 

Balkın 
ılsab 

llaftanm en btıyt1k .tya- limal devleti Sovyet proteatoaunu b- memleketlerin muhitleri taarruza u 19.25 Ttlrk m8ztği. Çalaniar: V• 
.ı bldtaeelnl Balkan r.etl nefislerini rencide eder bir hare- çok lhtJmal verdikleri ba1de AJm•n cUıe, Rueen Kam, 1aeddln Okte, 
miaakmm Belgradda ket diye teJAkld etuıil olacaklar ki u muhiti böyle bir tasavvurun mevcudl- Okuyanlai': Mutafa Oaflar, Badi
topJanm .. nın tabak - çok diri 8ÖZlerle mukabele ettiler. yetüıl bıklr ediyor. 0111& bile, tabii, fe Erten. 

konsa~ huk etmeat tefldl edi- HUrrtyeUn tadım tatmıt, manaıwuldoğrudur, hUcuni edecetüı demiye - 20.00 Konupna "Harb laatlralan ve 
yor. Çllnktl Balkan misakı her namlaa nıhund& hlaaetmlt milletler kendile· ceklerdir ya. Fakat Belçika ve l'ele- mWt menkıbeler,, • ,.. 
bazı devletlerin sinirine dolauım\lftu. rini vekar ve ciddiyetlerile, pervasız- mengin birlikte yapacaklan mtıdafa- 20.15 Tem8ll: Çoban ıazı. . ...,_ 
Bunu BulgarietaDa, lılacaristana, t- hldarile Ye fedaklrlıklarile derhal aya Fransız ve İngiliz kuvvetlerinin Yar.an: Mithat Tanauk. ~ • -:-
talyaya k&rll .. menft bir hareket,, belli ediyorlar. İşte İsveç ile Norveç de yardımı muhakkak olduğu, Alman 21.15 Serbeet aat. 
eekJbıde teJAkkl etmek istiyorlardı. bu meselede de derhal temeyyüz et- lar ~ bas~ hareketinden istifade 21.~ Milzlk • Radyo ortestruı 
Yani dört Balkan devletinin mi Bul- tiler ve çok haysiyetli, metin bir nok- edemıyece~len için bu taamızun ne .. Şef • Baaan Ferid Alnar,,. 
garistan ile Macaristan ve ltalya ta- tal hareket tuttular. fayda temin edeceği anl~az. O· 22.15 Memleket saat ayan, ajans 
rafından vukua gelecek bir taarruza Bu meselede zihnin takıldığı bir nun için Almanlann dtlfünilp taşınıp haberleri, ziraat, esham - tahYilAt, 
meydan vermemek için blrlepnie ol- nokta var. Sovyetler kendilerinin Fin- yerlerind~n kımıldam~ karar kambiyo - nukut bonaaı 'Tlyat,, . 
duğu söyleniyordu. Bir teY yapmak landiya ile harb hallnde bulundukla· vermel~n ~k muhtemeldir. Naiıl ol- 22.S:S MUzlk - Opera aryalan "Pi.,, 
emelini beslememek fakat başkalan- nnı kabul etmemektedirler. Onlann sa maglQbıyet m~a~kak. ~ld~ktan 23.00 Müzik. Cazband 0 PI.., . 
mn bir şey yapmalanna yani taarnız tezine göre, Finlandiyada yerli kızıl- sonra, sakin durup omurlennı.bir gtl_n 28.25/23.30 Yannld program ve ka-

tmel · · lmak siyaset &aha- larla yerli beyazlar arasında bir kav- uzatmak akıl ve hayale gelmiyen bir panıf 
e erme manı o · • tec lr · bırak · 

d k Usbet bir hareket te§kll ga vardır. Sovyetler de kızıl Finlere mucızenm e ısıne zam&n a • """'"'""'"""'"'"'""""'"'"'""'"'"'" 
::c:J~ 1:nutuyorlardı. Herhalde, yardım etmekten başka bir şey yap- bilir di!e belki kendilerine daha ha - B~LEDIUD6 ı 
Balkan misakı ortadan kalksa mem- mamaktadırlar. Tıpkı İspanyadaki kı- yırlı görünür. 
nun olacaklar çoktur. Oniann besa- zıllann imdadına koştuktan gibl t ı •• • 
bma "maatteessüf, diyelim ki Balkan Resmi Rus t~ bundan ibaret olun - Afınanfar Fakat Almanlar .. daha 
misakı ölmemiftir ve ölmek niyetlndıit ca, o zaman IU sual irad edilemez mi? \ . blll galebeden ümid • 

Gazi köprUsU işinde 
ihtilif 

Kozinodo, Charles Löuzhton rolünde fevk 
muvaffakiyetli bir tip yarath 

de değildir. Belgrad içtlmaının ilim İspanyada beyazlara Almanlarla ttaı- 1 gıHp 1811· l~~ kesmemiıler gibi Gazi köprilsUDlln her yağmuru mtt-
bunu fsbat etml§tir. yanlar da yardım etmtelerdi. Bunun , Clkfefml t gorllnUyorlar. Bqka ~ıb fırlıyan tahta ~rteJeri .mee&o Victor Huıonun eaJıeaerinden alı· ı da, büyük bir hakikat ve 

Fakat Balkan misakı böyle yalnız gibi timdi Finlerin beyazların& da 1 Y tUrlU hareket etmele- leaı köprU mtt~~i~i ile belediye a.- narak vUcude getirilen Notre dame nemanın tahakkuk ettirebil 
"menft, bir mahiyette devam etmek- başkalan yardım ederlenıe Moskova- 1 rine zaten intizar edilemez. Fakat ga- rasmda yeni bır ıhtıllfa aebeb ol • de Paris filmi Wt defa olarak Holi- realizm \'ardır. Yaralılar, · 
le kaıu'ak mıdır! Hariçteki devletleri nın kızmağa ne hakkı olur? Finlere•lebeye itimad ve im.anlannı o kadar muştur. vudda g&terllmiştir. Burada Kast - re bulunım yUzlerce kfel, 
de içine alarak dalresinl pnilletmek tarafdarhk edenler Moskovanın ~ey-1 çoc.u~ça delil ve mütalealara latinad ~teabbid köprüyü ~lediyeye bu modo rolünde oynıyan Cbarles Louı· şehir.. BOn dakikada vaı...ııı.-
istemiyecek midir! Şimdiki halde pek hinde bulunmıyorlar, kızıl Finlenn a- ettiriyorlar ki açlık ye zaruret zaten eekilde teslim etmek ıatemektedir. hton, sl1Jemanın en deği§ik artistle • nma gelebilen birkaç doktor .... 
imkin dalreainde görUnmlyen bu ge- leyhlnde bulunuyorlar, denilemez mi'! hiç te yerinde olmıyan akıl ve muha- Belediye mtttealıhid fi~a:• n taz • rinden btrl olduğunu lsbat etmekte- sl insana hakild bir şehrin 
nlşleme tahakkuk etse bile misakın ... kemele~ büttln. bütlln tetvUJ etmi- m~t alabilmek için ~bıtı deli.il i~- dir. Harikulide bir realizm ile mak- de hazır bulunuluyormuş 
"'menfi, mahiyeti kallmııe olamu. f 1 k Tegrinisani ayında Al .,18 bemiyor. Berlinden İtalyan gaze- temış ve mahkemeye müracaat etmıt yaj yapılmış olan ve ayni zamanda diriyor. 
ÇllnkU 

1

0 zaman da Almanya veya 8 llftlft man kuvvetlerinin Fe • ı telerlne bu: Alman dostu m~abirln tir. Bir kaç ~e. kadar m~kem~ln koukunç bir çehre gösteren Kasimodo .Diğer taraftan, Altantanın 
Rusya tarafından gelecek bir teca • r8 blfÇikl lemenge tecavüz için gayet ciddiyetle yazdığına gore, Al· tayin edeceği bır ehli hıbre köp • her saniye beşeri sempatik görUn· edilmesi sahnesi de muazzaırı 
vüze kar§l vücud bulmll§ bir müttefik hareket emrini bile al-iman mesai cebhesi eefi d?ktor Ley rilde tetkikat yapacaktır. mektedlr. ' ' nat eeer:.dir. 
heyet görülecektir. Zaten bütün te- DIR maruz dıklan muhakkak ad - ile Dahiliye Nazın Frlch birer nutuk Yeıı 1 B•ledlye bUdceal Frollo rolünde de Sir Cedni Hard• Baft.ıuıbaşa tenkli olan bu 
dafn! ittifaklar bu bakımdan .. men- llMfln dedWyor. Fakat Al • eöylemifler ve halk tarafuıdan allot- 940 mali senem belediyeov• villyet ..ncke oynamaktadır. Cl'ark Gable, LesHe Hovard. 
fi., tellkki olunabilirler. :Fakat bu f&hlı'kl man kuvvetleri budu - ~şl~. Muhabir bu nutu~ların bU- büdcesi hazırlıklarına devam olun • Sahnenin yeni yıldızlarından, Ed- Munson, Ollvia de Havilılan4 
menfi ittifaklar bütün cihanı kucakla da tecavüze vakit bul- tün dedikodulara v~ tereddüdlere ni· maktadır. 940 büdcesinin 12.5 mil - d O' Bri d'l · ola serseri maktadır. 

h -uM .. · temJ edi Çil k" mon en, ı encı n ! 
salar ortaya koskoca "milsbet,, bir madan ikinci bir emir bu taarruzu! ~yet ~e.""'6 .... ı n yor. n u yon liralık 939 bildceeine nazanuı '9Jr rolünde sevimlidir. Bundan bqka filmde, Sc 
realite çıkar ki o da umumi sulh ve durdurdu. Neden? i~ hatib de Alman ka~ni~ ~re- biraz daha ytikaek ola.cağı aannolun-ı Genç Maunın 0 , Hora güzeldir. Ve!Hara rolUnil ita eden Viviall 
mUsalemetten ibarettir. Bazılannın nazannda bir sır gi • rm arkasından yürüyerek hıçbır za. maktadır. Çünkü muhasebe kadro • H 0 t sfilerle alay ederek çok güzel oynamaktadır. 

Belgrad içtimnında Bulgar, Macar bi k·•-·· olan bu vaziyeti bazılan man mağlôbfyetl kabul etmfyecekle- sunda yapılan ıslahattan sonra bele- ~ averyor a ih ed XI . . Bu saydıgımız- artistlerin 
. ~ · · .. 1 · 1 tşt b d d • . • fakırleri onlara tere en ıncı 1 

ve İtalyan ''mtı.şabı~erl,, de buluna- Belçikanın müdafaaya karar vermiı nAmlm so
1
y emgaliış'ebr. 

1 
ek

1
un ~~ Ao

1 
layı diyenin . ~ptıgı tahsılat bir ha):ll LUi rolilnde çok iyi oynamaktadır. yunlan \'e filmleri tertib edeO 

cağı hakkındaki şayıalar tahakkuk olması ile izah ettiler. Belçika Holan· an ar ge ece ermı§. man yilkselmıştır. Alınan rakamlara gö- . ·ıu sahnelerin yüksek vasıflarmı 
etmiyor gibi görünmektedir. Filha ·ıda ne mUtesanid davranınca mUtaar- hatiblerinin böyle söylemiş olduktan· re bu senenin 7 ayında yapılan tah. Netice_de bu .. fllm yüzde yUz tan 'ırek Amerikalı sinema mUn 
kika bu "milşabidler,, in rolU ne ola- nz Alman ordusunun cenahı çok teh- na biz inanalım, bu sözlere istinaden, ailat ~n senenin yedi ayında yapı- bir mahiyet goatermemekle be~ber, ou iki filmi medheylemek 
cağı pek kestlrileme?.di. Eğer Balkan- likell bir vaziyette kalırdı. Almanlann galıb geleceklerine de t- lan tahsilattan "1.100., liralık bir esaslı btr insanlık ve demokrası his· ·- --·•• •n••-• 
Jılar hep birden anlaşmak yolunu bu- tki aydanberi Almanlar bu tehli _ talyan muharriri inansm. fazlalıkla "7.730,, bine baliğ olmak· lerini göı•teron bir haleti ruhiye ta-
lacaklarsa bunu aynca diplomasi u- keyi önleyecek kadar hazırhklannı ... tadır. gımaktadır. . 
su11eri1e temin edebilirler. ileri götürdüler mi? Çünkü Felemenk Al I Almanlar gaJib gelirler- Buna rağmen, bu film Amerikalı Eskı Bahriye Nazırı 

Belgrad içtimaından Balkan misakı ve Belçika hududlannda tekrar ha-
1 

mlft lflft se acaba ne yaparlar? Fransızlarla İngilizler Almanlann si- aeyirciler tarafından sabırsızlıkla bek Hasan Paşanın hafidi ve B&Y 
ömrü uzamış bir halde çıkacağı mu- rekete geçeceklerine dair bu hafta 1- SU'h Bir İngiliz gazetesi yasi ve iktısadi hegemonyuını temin lenmiş olan ve ilk defa . o~ bu tafa Süreyya ~~lmın 
hakkak addedilebilir. Fakat bu ömür çinde kuvvetli şayialar dolaştı. Dik . ! ıarf'an Hltler ile Ribbentro . edecek surette Almanyaya maU ve filmden bir hafta evvel göetenlen dl- Ankarada diş tabıbı Sabih 
herhalde "dinamik,, olacağa pek ben· ı kate p.yandır ki bu defa Belçika da- j 1 pun sulh şartlarını şöy iktısadi imtiyazlar verecekler; e) ğer bir kol'delA karşısında belki sö- tının kardetl, lzrnir ÖlçWer ve 
zemiyor. Balkan misakından zaten ha ziyade tehlikeye maruz gibi görU-1 le sayıyor: 1) lngilizlerle Fransızla- Dünyadaki İngiliz UstUnlUğllne niha- nUk kala.bilir. mUf ettiılerinden 
başka bir gey beklenmediğine göre nUyor. Herhalde bir Alman bilcumu rın Afrikadaki bUtUn yerleri Alman· yet verilecek: 7) Franıa ve İngiltere Bu da "Gone With the Wind,, iı- NEZiH BOZCA 
bu da bir faydadır. vukua gelecekse iki kUçUk millet bir- ı lara verilecek: 2) Fransa Alsas Lo- ile 25 aenelik bir ittifak ,nuahedesi ınindekl fibndir. Bu kordelA sinema kısa bir hastalığı mtlteakıb 

••• den bir zor imtihan geçireceklerdirıreni Almanyaya bırakacak; 3) Fran· im.zalıyacak. tarihinin en tenldd edilmit bir reali· mietir. Cenazesi 19 lkinclklıl 

Sovyıtle
rln pro
testosu 

Sovyetler bazı devletle· demek oluyor. Bu şayia neden çık • sa ve İngiltere Almanyanın belini doğ Herhalde bu bavadia ya doğru de- zasyonu mahiyetlnaedir. Amerikan cuma gUnU saat 12 de '.l1Nnıikı:r 
rin Finlere yardım et- tı? Ne dereceye kadar aslı vardır? rultmasına küayet edecek kadar al- ğildir, ya eksiktir. Çünkü Almanlar tarihini ~ren bu ftlmde unutula - mtbıde namazı kılındıktan 
melerine kızıyorlar ve Meçhul. Herhalde, alellde bir şayla-,tın verecekler: 4) İngiltere Almanya- galib g•lirleree kabil değil bu tart - mıyaca'k iki esaslı sahne vardır. Bun dınlarak EyUpteki makbere 
Norveç ile fsveçi Adeta dan fazla kıymeti olacak ki iki dev- ya en ziyade mllsaadeye mazhar mil· larla iktifa etmezler. İngilizlerle Fran lardan birisi iftlrak harbi sırasında nedilecektir. 
tehdld ediyorlar. tkt let çok sıkı tedbir aldılar. Müttefik ı Jet muamelesini tatbik edecek; 5) sızlann küllerini havaya savururlar. Atlanta tehrinin tabllyeaidlr. Bura- Allah rahmet eylesin. 

43 _ lma bir maske geçirdiler. Nefes al • bayılttıktan sonra çoeuğumu da al-ıbileceğimi söyledi. olan bu çocuğumun baeına yemin e- yola kunılmuetu. Bir tarafta 
. ınağa batlarken keskin bir iliç ko - mıgtı. Bütün aoğukkanblığıma ve t&- O geceyi sakin geçirdim. Şimc!t diyor ve bu hainl mutlak surette yer bllyUk bir gardırop, onun 

Madam Eleniyi çaiırdı. Kendiılle kusu genzimi yaktı. Ben bUtiln bun- vekkülUme rağmen kalbimin derin artık her §eyi unutmue, dimağıma ytızUnden kaldırmafa kalem ediyor- bir tuvalet .... yeri'-" .... 
belki on dakika görtiftWttell m lan muayenenin icablan sanıyor, 1- derin sızladığını duydum. sadece beni bu hallere dllfQren la - dum. PenceNlere kaim ve arif 
madam d& dıpn çıktı. Dotnıca ya -,ttraz edemiyordum. Niha)-et yavq O geceyi buhranlar içinde geçir • mil Beyden kanlı bir intikam almak Aklıma bir ara Hatice de geldi. Za- tonm111, duvarlara da bir 
nıma gelerek kulağıma ejil~: • . yavq kendimi kaybettim. dim. Başım ve vücudUm müthiş ağ- fikri sabiti yerleşmiftl. Ne yapmalı, vallı kız, gimdl ldmbilir ne olm\lllu. açık saçık levha aaılmıetJ. 

- Bir saat kadar bekliyecegıL Bu baygınlığım ne kadar sürdü? nyordu. Ağzım kurumuştu. Yorgun· nasıl hareket etmeli idim? O gtln, Hapiahanede bulunduğum müddet Odada ya1mz kalınca MadaJll 
Diğer baatalann itini bitirecek, son-

1

Bu esnada bana neler yaptılar bilini- luktan gözlerimi açamıyordum. Sa . aksi suratlı hastabakıcıya çok yal. esnasında İsmail Bey her halde onu konuemağa bq)adı: 
ra seni iylca muayene edecek, d~I. Y?~: GözUmU açtığım zaman ken- babı nasıl etti~imi bilemem. Yalnız va~ş, çocuğumun kız mı, ojlan mı da berbad etınil ve bir paçavra gibi _ ilmdi beni dinle! dedi. 

Bu sırada bizden sonra gelmit o -
1 
dımı bır yatakta buldum. Başucum - sabaha karşı bıraz kendimden geçe- oldugunu sormuştum. EvvelA eöyl&o fırlatıp atmıe olacaktı. na on gUn izin veriyorum. Sil 

lan bir kaç hasta da içeri ~dı. Nl· da madam Eleni ile b~ hasta~c~ rek uyuyabildim. mek i~emİ§ti. Fakat ben çok U1 • Ona, mahkemede benim aleyhimde det zarfında kendine iyi 
hayet doktor beyaz gömleğile inU - ~duruyordu. Kendime geldiğimı Fakat ertesi giinü uyandığım za _ rar edınce ~yananı~ıı: . gehadette bulundufu için hi9 kızını - Yann terzi gelecek, ona bir 
zar ~ girdl. . . gorünce ~dam Eleni: man kendimi daha iyi buldum. Ak • - Çok ın bir oglandı, demıotl. yordum. ÇUnkU o, böyle h~ket e • elbise ısmarlanz. On gUn 80 

Yme madam Elenı ile ruın~ bır . -:- Geçnıış olsun! dedi. Her eey şama doğru büsbütün iyileştim. o Zaman ~an ~ma. ~u masum derken tam8:,Mile laman Beym ve o- de bllyUk bir ziyafet veril 
kaç cUmle konuttu. Sonra baıia dö- bıtti. !zaman anladım ki, bulunduğum yer, y~vru da gel~.yor, .gorm-~ğim, ve hi9 nun acil uşagı Nazlfin tesir ve telkl- çok zengin beyler gelecek. 
nerek: 1 Kafam karmakarışıktı. Hiçbir eey doktorwı apartmanının bir kısmında ı hır ~~ ~oremıyecegı~ bu za ~!'.111 n1 altında bulunuyordu. onlara takdim edeceğim. se 

- Buyurunuz içeriye! dedi. hatırhyamıyorduın. Madamın sesi ilvUcude getirdiği küçük bir revir imiş. I çocugu oldurmek suretile .i§ledigun Ertesi giinü ak§alll üstü doktorun yiytp içecek, eğleneceğiz. Bu 
Odada iki tane hastabakıcı vardı. kulağımın dibinde yeniden çınladı: Burada bazı hastalarını birkaç gün bu cinayetten dolayı kendıml suçlu evinden çıktım. Madam Elcni ile be- aralannda en münasib olaDınJ 

• Bunlar llkayd bir hareketle beni JJIOY - Çocuk tamam üç ayWmııı. Bel- yatınyormuş. Tabii bu işlerin gizli buluyordum. raber bir otomobile atladık. Doğruca sin. Göreyim seni, bak senill 
mağa he1Jadılar. Ben hiç bir ltlraa- ki de daha fazla.. kurtuldun gitti iş- yapıldığını 8'iy1emeğe JUzwn görmU· Evet, ben bir katildim. ÇUnkU za. onlann evine geldik. Meğer burada kadar masraf ettim. bunu 
u ~um. Bu mada dok • te.. yorum. vallı bir masumu öldürmelerine göz benim için güzel bir oda hazırlan • çalı§manla ödemellsln. Şimdi 
a»r içeri girdi. Haatababcılara: ı O zaman her eeyi anladım. Demek Doktor beni bir defa daha muay~ yummuştum. Fakat bu cinayette, Is- mıg. Yere oldukça kıymetli bir halı den evvel bana bir 11e11ed 

- Klorform koklatın eledi. Bqı - doktor beni muayene ile kalmamıe, u etti. Ve ertesi ıünü evime gide· mail Beyin suçu en büyillrttl. ÖlmUı aeıilm1t ve gayet gt1Jel ıeait bir kar- - Nasıl HDed7 CDeftllll 
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Bir Fenerlinin düşünceleri 

Fener takımının 
değiştirilmesi 18.zım 

Avam 
Kamarasında 

Sahlf • : 1 • 

Alman milleti ırk meselesini nazarı 
dikkate almazaa yi1kselemez 

-tos-
Bu kütlenin millile3tirilmesi ga· 

yesi, kavmimizin ruhunu kazan • 
mak için girişilmiş kavgadan baş· 
ka, onun beynelmilel zehirleyicile· 
rini mahvetmeğe teşebbüs etme • 
dikçe muvaffak olamıyacaktır. 

5 - Zamanımızın biltUn bilyUk 
meseleleri o dakikanın meseleleri· 
dir; muayyen birtakım sebeblerin 
neticesinden başka bir şeyi gös
termez. 

Maamafih, diğerleri arasında, 

bir sebeb yalnız başına esaslı bir 
ehemmiyet arzedcr: Sosyal uzviyet 
içinde ırkın idamesi meselesi. ln· 
sanın kuvveti yahud zafı ancak 
yalnız kandadır. Kendilerinin ırk<;ı 
temayüllerini tanımıyan ve bunun 
ehemmiyetini takdir etmiyen ka
vimler "caniche,. cinsinden köpek
lere tazı kabiliyetlerini vermek is
tiycn ve canich'in sünıti ve ita.atı 
terbiye neticesinde iktisnb edilmiş 
bir vasıf olmayıp ırkın kendisinde 

meknuz bulunduğunu hilmiycn a -
damlara benzerler. Irklarının ha • 
liı;liğini muhafazadan vazgeçen 
kavimler ayni hnrcketle nıhlarmın 
bütiin tezahürlerine vahdetten de 
vazge<;miş olurlar. 

Onların varlıkl:mııın inhil:'l li 
kanlarının hozulmnsmm tabii ve 
ferdi nctirE'ai<liJ" ~hı.nevi ,.c yara
tıcı lmvvetle!'inııı dağılm~sı ırkçı 

temellerinde vukua gelen değişilt· 
liklerin neticesinden bn.~ka bir FıCY. 
değildir. 

Alm'\n kavmini keneli kaynakla
rında meknuz olnuynıı tasavvur· 
lardnn kurtarmak istiyen bir adam 
evcvlfl onu kusurlar yoluna sevket
nıi$ olanlardan kurtarmnlıdır. 

Alman milleti, eğc•ı· ll'k meselesi 
ni ve binaenaleyh Yahudi mesele
sini azimli bir surette ;;Cizöniinc al
mazsa, yeniden yiiksclmcğc mu -
vaffak olamıyacaktır. 

Irk mcsC'lesi dünya tarihinin 
vnlnız anahtnrı eleği!, insan ldiI
ttiriini.in de anahtarıdır. 

6 - Bugün beynclıııilclcilik ta.
rnfmda bulunan kavnumizin büyük 
Jriitlesinin büyük bir milli cemaat 
içine alınması herkesin kendi hn
yrıt şartları içine.le bulunan kimse
lerin meşru meııfn::>cllerini miidn-
r,rn l'Lmcsi fikdnckn va:1gcçmcyi 
ic:ıb ctmeı. Mulıtclif hayat şart
lnrına yahud ml"ş1Pkler(' has olun 
biitiin °bu menfaati 'r hıçbir za
nıaıı smıflar arnsınoıı bir nyrılığı 
intn.J etmemelidirler. Bunlar an
cak bizim iklısa<li hnyat.ımıııu 

tarzlarından normal surette çık:ı.n 

hfıdiselertlcn başka bir [!"'Y değil

dirler. Meslek grupmanlaı1nın te
:;ckkiilii hakiki bir halk eema~~i
nin vücud bulmasına hiç bir vcç· 

hile m 1 rıi olanın. Çiin kii bu halk 
cemaati !'osyal bedene tnallfık e
den biitifo m.-se1elerdc bu sosy:ıl 

bedenin vahdctinr1en ıbnrettir. 

Bir sınıf haline gelmııı biı' h~

yat şartlannın halk cemaati ya
lıuu yalnı7 devlet içine sokulması 
daha yüksek sınıfların a1çnlınasi
le vukna gelmez, aşağı sınıfların 

yUksclmeJcri1e vuku bulur. BugUn
kü bıırjnva?.i as3!ct tarafından a
lnımı~ tedbirlerle devlet dahiline 
sokulmuş drğildir. Kendi faaliyP.U 
ile ve kendi sevk "le idaresi altın
da sokulmuştur. 

Alman işçisi Alman ccm:ı.nti 

kadrosu içine gözyaşla.n dökiilcrek 
yapılmı~ kardC;:Jlik sahneleri ne
ticcs.inde girmemi§tir. Sosyal Ye 

kültür \':ı.zif esini şuurlu bir suret
te kendisi yükselttiği ve nihayet 
sair smıfların seviycaine mahsus 
bir surette eri~iiği icin buna mu
vaffak olmuştur. 

Kendisine böyle bir gaye tayin 
eden b:r hareket, taraftarlarını 

iptida anıeJ ~ıcr tarafıudaı ::ı:rar. 
Münevver smıf a ancak o aııuf-ın 

erişilecek gayeyi taınameıı anla -
mış olması takdirinde milrec!tat 
eder. Smıfların bu istihalesi ve 
biribirlerinc ynklaf)ması hftcföcai 
on, ;:ı.irmi senelik bir ış değildir. 

TecrUbe bu devrenin de 
nesilleri kucaklamakta 
zannını veriyor. 

biTl'Ok 
olduğu 

Bugünkü amele ile milli cemaa
tin biribirlerine yakla§malanna , •ı 
bUyük engel onun meslek menfaat
lerini temsil eden kimselerin haıl?
ketleri değildir; halka ve vatana 
düşman bir ruh dahilinde, enter
nasyonalizm istikametinde onun 
içinde tahrikat yapan elebaşıları:l 
run hareketleridir. 

Siyaset bakımından milli ve açılt 
tan açığa halkçı bir istikamette 
scvkedilen bu bahsi sendika cemi
yetleri milyonlarca ameleyi milli 
cemaatin yüksek kıymeti haiz a
zaları halinde değiştireceklerdir. 

Bu da sırf iktısadi sahada açıla
bilecek mlinferid mücadeleler lize
rinde hiçbir tesir yapmadan vu
kua gelecektir. 

Alman amelesini §erefli surette 
kavmine iade etmek ve onu enter· 
nasyonalci hülyalardan kurtarmak 
istiyen bir htit-cltet en evvel pat-

ronlar muhitlerinde hüküm sitren 
bazı telakkilere ::\On derece şiddet
le hücum etmelidir. Yani, amele bir 

kere halk cemaatine girecek ol.ur
su, iktısadi bukımdan, kendisini 
istihdam eden kimseye karşı mii
dafa:ı. vasıtnlnnnı kaybedcce1~lir. 

Amelelerin en muhik haynb ilrtı

ı;:.adi menfaatlerinin en ufacık bir 
mUdaCaası teşebbüsU bile cenınn
Un mcnfaatleıi nl<'yhinde bir hü
cum teşkil cdcc<.'ktir. 

Böyle bir nazarlyeye kıu ~ı mü
cadele ebnek malüm bir ynlan ile 
mücadele ctmelttir: Halk cemruıli 
recibelcrlni yalnız bazı kısımlara 

lahmil etmez, umuma tahmil eder. 

ŞUphesiz ki bil" amele, amme 
mcnfata.ine ve milli iklısadi vazi
yetin muhafnz.asına ehemmiyet 
vermeden, lrnndı kuvvetine istinad 
edPrck müfrit mütalealara kalkar-

sa taşıdığı nama lAyik bir halk ce
maatinin nıhuna kar§ı günah iş
lemiş olur. Fakat amele kullanan 

bir adam da eğer gayri insani bir 
takım işkence usulleri ve hakiki 
gaab muamelcled ile, millet.in ça

lışma kU\'\'etini fena suretle kulla· 
nırsn ve. bir mürabnhac:ı gibi, n. 
mclcll'rinin alın terlerinden mil· 
yonlar knzn.nırs:ı bu cemaate dnha 
az tecavüz ctmiı; "olmaz. 

Bu suretle kendiE:ine "milli,, adı
nı verme!:: hakkını knybcder, bir 
halk cemaatinden dc> artık bah"e· 
demez. Çünkii o hodgam bir alçak 

heriftir ki etı·afa memnuniyetsiz. 
lik serper ve biribirini tnlı:ib edm 

ve herhalde memlE.'l:ete lıasrola • 
calı: bil' takım mi;"adeleler tahıik 
vo tev1id eyleı·. 

Biıı:inı harekctımizin ca evvel 
·~ıda ı-k cağı ihtiyat hru:inc nmcle
IPt 'r rıı i:>:in kütlesi ,..,ıaca.k demeld ir. 
B•ı kütleyi enternasy'lnalci Iıaya-

laLtan, sosyal sıkınbsından ~ckiı> 
almak, onu kültür fukaralığından 
kırrtarrn. k ,.e halk cemtmtlmi.zin 

azimli, değerli milli hissiyata ve 
mılli iradeyo sahib bir •.:n~uru ynp
me.k lii.z!mdır. 

Münevver milE muhitlerde kn· 
vimleıiııe Vf'I iet.Hümllne s. tcş!i su· 
r<'lt~ l>a.ğlı ve nıU.kMıı.tt bu J:fü. 

lenin . ""Uhulldan ibnret ohı.n mUcn.
deJ'l:ıiD ehecnıa!~~id mlidriit kim-

seler varsa, bunlar bizim hareke
timize memnuniyotle kabul oluna
caklnrdır. Bareketimlzin manevi 
çatısını bunlar teşkil edecekler<liı·. 

Bunu demekle beraber, bir burju
va intihabat monarşislnl tarafı -
mıza celbet.meğe uğ'r:ı.§mıyacağız; 

çUnkü bu suretle öyle bir kUtlc 
yüklenmiş olacağız ki zibnfyetı 
daha gcnte bir takım sosyal taba
lmları bizden uznklaşbrmak gibi 
:rtr tesir hasıl edecektir. 

Şüphesiz ki ayni bfr hareket i· 
çinde aşnğıdnn olduğu kadar yul:a
ndan da gelmi§ en geniş kUtlclc-

rl toplamak nazariye itibnıile ga
yet güzel olur. Fakat şunu hesaba 
katmak lazımdır. fDMJamı var] 
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Vali Liitfi Kırdarın 
gazetemize beyanah 

YA.ZAN: M. Sami KARA.l'.81' No:ea (&~tarafı 1 inci 11ayfomıı.da· yıkılmıj yerine beled..iyeııiıı ~~dimi- . . . . 
1 Y•zaft: Nocla Maraş görünmekte ve belki da.ha birçok · marlannın ya.ptığt pllnla digerl ya.- Aliçonun Silivri güreşını Sultan j - Evet padişahım.. . ·vo , 

. . .. rver dün- ları tarafından mesele ayni sure~ pılmıştır. Ha.zır Q}aıı bir ba~ kelv Azize yetiştirmişlerdi. Padte~, kerv - Sana ~i~ ay mezuniyet ";:~· ... ,, Yaşlı adam başını daha sert ~J nı kabahatli tutma. Munev , l r. k ed'lm kt ldugu-nu dilşü- di vesaitimir:le yeni baştan tanzim &- di pehlivanının meydana çıkıp gtireş- nım ... İşlennı ~kasına dev f ti .1 h tn<>ı'-'ordu o mu lct eme ı e e o 
1 1 hareketle kaldırdı. Bnkışlan ne re ~ yanın en ası ru unu ......,.. J • k l k.k. . f . ah etmeyi dilmiştir. tiğine .sinirlenmi§ti. hazır an •. 

dolu idi. Birden elini masanın fuıtUne de.ima benden kaçtı, daima bana u- ~eredal 
1

~ 1

1 ı~ . vazıı ygeö~~- Malik oldugum~ uz kolaylıklarla ik· Sultan Aziz pehlivanlannın alelA- - Baş üstüne padişahım!. . 
hi b' ah t .. ay ı \e IU.UID u nıw.u. , h T ~l(ıb ctıllll 

vurarak: zak durdu. Onu ç ır zaman r . a • Takdir bu lur ki 1.sta.nbul gibi ı maline muvaffak olunan işleri ele alıp de düğün gtireşlerinde müsabakalara -:--- Fakat; bu, en 1 mııg 
. - Hnyır Nojat, dedi. Çekilmeli - sız etmedim. Hiçbir zaman ırlıraoı - büyük ve u:Oesllıer bakıoısıs kaJ.. bunlan diğerlerine takdim ettlğhniz girdiklerini istemezdi. Ç11nkü, padi- liıruı? dedi.. . . uruıı. 

sın, daha {azla aramızda kalmanı ar- mı duyumıadım ona. Yalnız acısını mı§ bir şehrin mübrem vo müstacel manası asla çıkaninuunalıdır. §ah, başpehlivanlarının olur olmaz Kara !bo, Sultan Azizın huz. ıııı 
zu etmiyorum. Sen de mesud olursun en aon günlı gözlerinden okudwn. Se 'ht· •açlan bir veva bir kaç ad.edile Filhakika harb önümUze yeni ve adamlarla karşılaşmasına taraftar dan kalbi e.tar~ ~~mıştı. ~lıc}o,:-3 inşallah. Fakat onun, benim gözbe~- nelerce boş bir hUlya ile avunmuş • ~fa~e edilemez. va"'u ve Belediye Reisi beklenilmiyen müşküller çıkarmış - değildi. · ne olduğun~ bılıyor~u. LA.km K Jı· 
ğim. kızımın istikbaline kanşı_nanı ~s- t um. O, beni değil, seni, y~lnızlığn sıfatile vazifeye başladıktan sonra tır. Bununla beraber te~ edez:m Aliçonun Silivri güreşini. ~ulta.n tbo da, devrın e.n.~~ek ve usta pe 
teunyorum. Anbyor musun, ıst.enu - lHralup g!tmeğe mecbur oldugu oğlu· şehir için tanzim edilmiş olan ilk bilt- ki karşılaı;tığuruz bu_ mllşküller bızl Azize Kara 1bo haber vennıııtı. Pa • llvanlarından hırı ıdi. , Ali<:<'' 
yorum.. 1 nu dUşilnilyordu . Nejat sem sırf bu- "e meydandadır. durdurmıyacaktır. Nıtekim stadyom dişahın şamdancısı olan tbo, pehlı - Sultan Azız, Makarnacının~ e.ıı.· 

Genç çocuk yavaı;ııa yerinden,_kalk nun için bağnına bastını anlıyor mu· ç Orada önümüzdeki ..,,9 içinde ta- ihzari safhaları ikmnl edilmlş ve bu vanlann her tUrlll harekltından ~e- yu meydandan çık~raınııı_••:~bn•· 
b, solgun ve traşlan uzamış yuziln~ 1 sun ? Şimdi ise kızım seni seviyor. hnkkuk ettirilmesini derpiç etti~miz j hafta münakasn.ya çıkarılması ta - sul bir adamdı. Binaenaleyh; pacli - lamıştı. Kara lbo, ile ınfüs~ . e pn· 
de derin hatlar belirmişti. Kapıya dog Nejat ağır ağır doğruldu. Elini ih- işleri sadece bir gazino ve bir Meci- karrür etmiştir. E,"minönti meydanı- şahın maiyetinde bulunan nek~~a~ ~ını ortadan ~al.dırmak ıstıycn . ~iti 
ru b~rkaç adım yilrüdil, sonra bir - ti yar adamın onıW<una götilrerek: diye!ıöy hasta hanesinden ibaret de- 1 n~. tanzimi, diğe~ bir kısım .. yollar i pehlivan varsa h;ınların her turlu dişah,. lbon~ ıyı baz;;.ıanması ı, 
denbıre durdu. - Allaha ısmarladık boba, d<'di. ğildir gıbı hazırlıkları bıtirılerek munaka- ahvnlinı arzctmege mecburdu. tam hır ay_ ızın vermış .. b r • 

- Baba, dedi. Size şimdiye kad~r Seni boşuna iizdüm. maziyi eşınekte 12.5 milyooluk muazzam bir bilt • saya çıkanlan fakat ıuıuılesef talih İbo, Silivri gllreşlnl padlı;ahla İbo, padişahın bu ır:ın~ı A~iço· 
hep böyle hitob ettim. Evet bnno hır m!i.na yoktu. Şermin!n acısı elbet za. çenln ifasını enıretliğl blitün hizmet- çıkmayaİı iJılerimiz de vardır. Bu ~öyle konuşmuştu: . . .. kesten "":_kladı. Çünkll, ı~a e len. 
hayat ve bir istikbal kazandırdınız. manla geçer. Ben de ilclcbed bU . le ri teferrüa.tile iY.a.ha yevmi bir ga- mtişkülleri diğer suretlerle iktiho.ma _ Efendimiz, Aliço Sllivn gure • n~~ kulagma gider~e şüp esı~-~fllıa 
Q' df l kt ğukt bclk. ""k · ı k N't k' tad •omun · · · k t,,....ıat' •disıne karşı de.ha z.ıyade hazınn.•-· t:.>ım aç ı an. so an ı. ';fV • yük bir vicdan boı'Cunun yükü altın- zetcnin si.itunları şüphesiz kafı de - ça ışına tayız. ı e ım s ~ §ıne ıştıra e .... ~ ır. • 
tanberi dünya ile al!kamı kesmış bu- da zengin ve şımarık hir kı?.ın ta{j· ğildir. ihalesinde demir malzemeyi blzza.t _ Kiminle güreşmiş! bulunacaktbtı. , h ber ernııt 
lunacaktım. Ben gözümü hep bir de- k . . hk " l ktan kw·- Bunun için başlıca hizmetleri bir ' tedarik edip venneği taahhtid ediyo- - Memişle!.. Sonra; . ~· ha.sınma ak v -~"· k i i d tını Ann . fli b'r ın sevgısıne ma um oma ~ · . k' B'l . u sarayı mekle ikıncı bır koz azanacıv-or ç n e aç . emın şere ı t l h.. . • ti . ld j)de . l Alla· kaç ı·elime ile tebarüz ettirecegım kı ruz. - Ne deme .. ı mıyor m . . ktı 
kadın, babamın şchid bir asker ol - hu ur, u~r;: mı_ e e tın:. · ai1.e onla; da. yol işleri maarif ve nıek- Bu suretle ınüteahhidleri kaçıran htlmayunuma mensub hiç bir pehll- i tı. Alıçoyu blrdenh;re a:lır'~ $ıJ<t 
duğuiıu biliyorum, bu bana kafi. O ~ ısmttar F .. skıztı unu ha,yatıııa teb ihtiu~cı şehrin 'temizliğini temin şartları peyderpey bertaraf etmek van düğün güreşlerinde mllaaba.ka . lbo, hazırlanmaga diniaş ~ . "a-

bli ün t · - mınne arım. a a onun " • bir rejim altında ken sıgaya .. kadın senelerce t zarure ıne rag O'. °' h kkı . 1• edecek \'esaitin ıslah ve ikmali, it - yolundayız. yapamaz?. k d 
1 

"/IJ 

nıen çırpındı, didindi: her şeye kat- 1•
1

"".°"
0 3 

m 
10

"· . . faiyenin eheınnıiyotli bir surette tak. Mevzuu bahis hastahanenin yeri _ Bu, güreşde Aliço, haklıdır pa- klyordu. İbonun en iyi a:

1 

a .: l"ndı yalnız benim için kendini ba- Dık ad!mlaı la kapıya gıtti. Başı o- . . bli . . . B ledi ta. bulunmuş plmını "'apt.ırnıak irin ri;"'" ı-.ım ı hatt! ustası olan Kavasog u ı . ~-
... • • . . .. ·b· ·d· vıyesı, oto s servısmın e ye - , " " ""9'W• •• . d ın· l{ 

60
;· 

na feda etti. Beni sefaletin belki de muzl~rınm ~rasına gömlilmuş gt ı) 1
• rafından temini Eminönü meyda - dünyanın en bUyllk hastahane mü - _ Neden? tbo, padışahın ira es 

1 
a.va 

muhakkak bir ölümün pençesinden Kendt kenduıe' . . . nının tanzimi, g~uçliğin senelerden _ tehassısı ııeçilmi,. Paristen getiril • _ lfemio k'"1disine meyda'l oku - !una açtı:. . . . . e9. 
si.z kurtardınız. Size baba, dedim. Bli· - Hakkım ~ok, ~un:.ı ıı:c;oır zam~n beri beklediği stadyoın, kültür ve ıniş, kendisile mutabık kalınmış ve muş .. dedi. . 1 - U~ta, padıi~ Alıço ıle gtir 
yüttlinüz, okuttunuz bugün nihayet hakkım yok, dıye soylen:U. So~rn. bt- bedii ihtiyaçlanmızı karşıhyacak o- pllnı da bugün ikmal edilmiş bulun- , tbo; Aliçoyu tutmu.jtu. Daha zı • ı meme ı:ade eyledı. 
hayatımı kazanmış ~ir şekildeyim. ı rell:: parn:'akl~rla t~kma~ ç,wırdı \'.e le..n ve yine senelerden beri tahakku _ maktadır. . . . . yade ileriye gider~.k Al~çonun her 1 - lyı ya... la kozıı~ 
Sesi boğuklaşarak bırdenblre sustu. sarsak bır golge ş-th~ korıdorda kn.) · ku beklenen tiyatro, konserı:atuvar Mecidiyeköy hastahanesı ıçm eım gittiği yerde bruj odUllerı cebine at-

1 
- Evet, ben d~ bu, adam 

Kelimeler boğazını tıkamış, gözleri boldu. binaları ... ilhdır. 1 diye kadar sa..rfedilen mesai ile şehir tığını söylememişti. , mu paylaşın.ak is~1Y0:U°;1· d ol , 
dumanlanmıştı. Derin birkaç nefes Yaşlı adam daldığı riiyrıdan uyan- lşw bu meyanda yine bu sene za.r- 1 gazinosuna snrfettiğimiz emek .m~ ~ Çilnkü; Ali1:0 ile güre.~e . ç~kacak j -::-- Fakat, tehlıkelı b1r 3 am 

aldı. l mış gibi birdenbire k;ıpının sesile ye- fını.ia yapılması düşünülen ve btitçe- ı len.yese edilirse bilatereddüd binncısı kimse olmadığından zaten, gıttıği dU· dugun~ unutma.. B y a.ğıt. 
- Evet, dedi. onun aydınlık ve rinden fırlıy:mık bağ1rdı. de "'er alan .Mecidiyeköy hastahanesi Uzerinde çok daha esaslı çulıştığımız ğ·ün güreşlerinde müsabaka yoktu. - N~ olursa olsuı:··· koguş_;ıc 

· • · · · k eli · 'kb li " d k N 1 K 1 M · ı:; Silivri ""''....,. • - Alıçonun haberı yo mu . parlak bır atisını en ıstı a me - Nejat, Nejat~ Nejnt gel buraya, ve şehir gıı7.inosu \'ardır. mey ıına çı ar. ası sa, e 'emı~ &"""' k d' i h ~.. rn1elt 
- k B h. b. . . . d k [ , k ydana çık _ - Hayır, en ıs ne all\:::r ve eklemege hakkım yo . una ıç ır gel gitme, of ben sensiz yapamam Görülüyor ki üzerinde mesai sar · Bu itibarla bir takdım ve tehır 

1 

~ın e a a.<ıı ;cızara me . . . 
zaman hakkım yok. Bil'az duı·du, son- yanıldım, ben sende onu buluyordum. fettiğimiz ya1ıuz bu iki mesele de -

1 
meselesinden çıkarılan ibret dersinde nuştı. Fakat, padişalı lboya şu ıra- ıstem~11:1"·~ 

ra ağır ağır.. jYapamam, yapamam, tutun getirin ğiidir. Ve bunlardan birine ba~lamak isabet bultmm:ı.dığına bizza.t yazının ldede bulundu: . - ~~çın·· boş ye.kalaıns) 
- Ben çekilirim, f~kat, dedi. Ü· onu.. i~in diğeriniu bitirilmesini beklemek muharririnin de kail olmas.ını diler - ~öyleyin .~lıçoya r:e olu~~a ol- - mansız ve, 

nun ıztırabının artacagını ummuyor ı Ev halkı koşuştu. ihtiyar adam de icab etmez. ve efkA.nurnumiyeye bu izahatı ver . sun bır. daha. boyle yerlerde mueaba- için .. Yanıhyorsun ?. Hiç bu herif id 
musunuz'! muttasıl kapıyı gösteriyor ; Bu işler bir senenin bütçesinde mek imkanını temin eden gazetenize kRya gınnesm.. . d 

7 - Rica ederim, kendin~ bu ka- ı K f . M .. derpiş edilmiş ve hcp::üne birden baı,· j de bu vesile ile müteşekkir olduğumu ı tbo: lafını tamamlayıp huzurdan 1 mansı~ ~rur :u İ .. d iyiye hazır 
dar büyük kıymet vermeyin. Niha- .eli oşubıı g~ı.nır~ld~nud.. unba:vver lanmı>~tır Bütçelerimiz tatbik mev - ayrıca. arze<lerim. çıka.cağı sırada Sultan Aziz eme işar 

11 

-aketa e ok a,d 
1
y1 .enyı.dı'r ' • Sah gı yor o UO"l o u, ıye g1rı · ., · . a.nm n ço a ıa ı . 

yet gençtir, hatta daha çocuktur. d ~ kiine malılrn olduğu Uzeı·e Hn..tirnuda ..,vvv ...... /V". · "" .vv-vvv~ ret ettı ve: Ald ? 
0 

daima en i)'l 
· • · d b' yor u. · · · ·· POLı· ~ J'E .· tb ' B ' ı· ·o ı· ·· ne olacak? - anıyorsun·· • neden onu daıma tucız e en ır a· , ? •• • .. geçer. Mali ı;enenın ancak ıkı uç aylık ..., - - o. u, h ıç şı · 

damın çekilmesi ~erminin htirriyeti· Etrafa. bakm<lılur. Koşeyı donen zamam nornıa.l şaı:Uar içinde geçmiş ~ ~ ~ - Ne suretle irade buyurulursa o- olarak hazırdır. 
ne kavuşması de~ektir. Zamanla her bir erkek göigesinden başka kimse • müteakiben harb ı>atlamıştır. Kı..rG.JanhK v{OjU&l na göre hareket ederiz padişahım!. 1 - Olsun., . 

. ·· . .. d ve • h ·rı 'k' d •f - Yapılacak yegane bir şey vs.r· şey düzelir, araya biraz seneler gır- gormuyor u. , , !şlerimiz arasında Cil{llhuriyet bay çahnır mı ? -.1'.~akarn~cı, .. b~ .. erı e. ı ı. e a dır 
s!n ... Nejat ona doğru biraz yaklaştı. N. lHAJ~,\Ş l ramında tafsiifıtile arzcttiğiıniz ve 'f-ıımed ı·smı·nde bfriRi dUn Beya- kendmı denedı. Goruluyor kı, A~ıçoyu · N 'bı·? 

. - . •••••• ·-··•••••••··~···•"••••••••,,s••~•·• . . . . ~ u . , •d dan ıknranuvaca k ... Bılmem - e gı .. Başını bıraz daha egeli. . . Ö .. •• bır çoklarının ktiead res~nıe;·~~ ~~p- 7Jd meydanında.ki bir sUrüden, on ta.- me) an , . .. ç ? • 1 - Bunu da, ben mi Rana. öğrete' 
- Araya seneler glrsın h:ı.. dedı. lunun paltosunu uğıınız yollar ve mektebıer, kopruler ne kurbanlık koyun almıştır. Bu 

51
_ sen ne dcı:sı~ ·.. .. . , 

1 
·m? 

Seneler ne yapacak sanki. O~a:ın çalmış tahakkuk sahasına çıkıı.rılmış olan rada orada bekllycn hamallardan on 1 - Öyle go~ku~·or ~~~ışahı~ı.. j yı _..: Anlamadım usta.. .. 
sizin ha'-'aUnızdn. bu kadar muhım · ı d' ı 1 - Bu henfle Ren gurt.'l'\ tut.. 

" . ış eı· ır. tanesi, her bil'i bir koyuna yapışmış ' . . . . · 1 - Hasta bir sırasına getirmek. 
bir rol oynamamış olduğunu bilmi- Hırsı.zlıktan bır çok s_abıkası olan Hastahane, stadyom, tiyatro gibi ve ötürmek üzere hazırlık yapmış- - İrade efcndı·m·ı~ın.d~r.. . l . - Bu herifte hasla olacak surat 
yor muyum sanıyorsunu:r.. ve hapıshaneden bir. müddet evvel d'ö- . b. k 81 nn'lyonluk işler var- 1 dıg Ad ~ , :· .. - Fakat; keıı<lını ıyı ıdmana çek- ? 

k B ht. . . d b' k d ıoeı ır ı m lar r. amcagız para:ır ı sayıp Sltru 
1
• 1 1 var mı. İhtiyar adam l'iarsıldı çı an a ıyar ısmın e ır a ın, k' h. . .. d .. "b . . rncn Ul.ııu .. I bn"'~ 

• < • • • dır ·ı şe ır ıçerısın e muno.s.ı ve sahibi ıle lıelallaşıncaya kariar, ko - _,__ .. , _ o, haı:;ta olmaz~a. onu ...., 
- Bunu nereden biliyorsun?.. yo~lam~k. ~e ~akmak Uze:e s~.k sık plana uygun yer bulmak, istimlakl&- I yıınların dokuza indiği görülmüştür. 1 bir:- efendinin aldığını, Unkapanın - yapmak elimizde değil mi? 
Genç "OCUk devam edeı ek . 1 evıne gıttıgı bır hastayı bır gun e - . . a.k . . Utel "' sl b k b. . . .. .. k . . k d ' . " · .. . .. ı rmı yapın , en ıyı m ıas ... ı ar u- Etrafa bakmılıp aranır en. ırısı: dakı evine goturme ıçın en 1sıne 

1 

- NaRıl olur? Ev t ded. z· u b' kadına vlnde olli olarak bulmuş, kadının u- 1• 1 ta . 'd lduk .. .. . ~ . . . . ? 

- e ' ı. ~ava 1 ır . . . lup p an arını nzıın ve aı o. - - Şurada bir gozu sakat bır hamal verdigini soyledı. Ne dcr~;ınız. - Gayet ko!ay ... 
aza.b çektirmek sizin gibilerin hakkı- z~nn~ekı paltoyu e.lıp çarşıya gö · ııarı Vekaletlere tasdik ettirmek, ke- bir koyun tutuyordu. O meydanda Orada bulunaul:ır, bunun biraz ev- - Nasıl amma?. dıı. d ·u . ? B , kk de 1 tUnnuş satarken yakalanmıştır. Sul- ı . . . tı k til ·· . . . .. .. • d l-''-

eg mı· u na ı nere n a - , ' .. . şıflermı yap rma sure e uzun RU- yok! demıştır. Şuraya buraya bakı- vcl koyunu tutan bır go;:u sakat a · ' - Herif, bogazrn.a lif} ~wı.. dınız b·ı 0 f d kr. e · tanahmcd uçilncU sulh ceza mahke- ·ı....... • fhal .. 
00 

b . .. . · • . ı ı mem. nu, e a ı:ı.r ann mı . . ren ıu.u.ı.rı sa arını onc en aşar-. lırken, hır gozil sakat hamalın sır . daın oldugunu te~hısde ve koyunu a- - E! .. h. b' 1. . . ed' . 0 mesınde yapılan muhakemesı sonun- , 1. dı b"' 1 lm el ta · · · .. · -·· · ·k ı · · ıç ır zaman e ınıze geçırem ınız. . mak azım r ve oy e o aaı a - tında bır koyun, yanında. da bır ma- şınp gotilrdUgund anlamakta gecı - - Şımdı dut zamanı .. 
senelerce temiz bir a<>bid karısı ola- da, Bahtıyar, sabıkaları da. göz önü- b·;d· B' d fa muauam paralar h 11 b k ·· · ·ı snı· · • ta· ! · l d. E' 

· """ 1 k ~ d" tin h ı. ır. ır e a e e <;ısı ıe eym&ruye ıa ·ımemışer ır. - ... . 
rak yaşadı. Ben küçüJctii.m. Nihayet ı ne a. ınara "' :ıy ye 

1 
g apse sarfile vücude getirilecek i~lerin ge- fından gelmekte olduğu görülmüş •

1 
Mehnıed Çark dün Sultanahmed ü- ı - Güreşe birka<: gün kala Zincıl"' 

canavıı.r bir hastalık onun tnhammUl- mahkfim olm~tur. rek etüdünde ve gerek mU.~hass1sla.- tür. Sonradan, Mehmed olduğu aııla- çüncü sulh ceza mahkemesinde mu- likuyuyıı davet ederir., alabildfğitt~ 
aliz vücudünde ıztıraba daha fazla- Odun g zı !le ze:~lrlonmıf rını seçmekte daha iti.ıralı olmamız ~ılan bame.lm yanındaki bekçi, sürü- hakeme edildikten sonra, on beş ya- dut yediririz ... Üzerine birkaç bo.r • 
d~yanacak yer bırakmadı, göçUrdU Büyükderede Çayırbaşı caddesin- zaruridir. nUn yanına gelince şunları anlatmış-! "mı bitirip on sekiz yaşım doldur - ı dak su içti mi tan1am ?. 
gıttl. de 40 nwnarada oturan Zehra San - Fiilen başardığıml% bir kısım yol- tır: ı ınadığı, sabıkası o!maınusı ve ko - - Sonra; . 

Yaşlı adam ellerini ona doğru U· yer hamamında yıkanırken yakılan lar, mektebler, bahçeler gibi &ehir - Bu adanu, Silieymaniyeden Tah-
1 
yunun kıymetinin az oimam <la göz 

1 
- Sonrası ne olacak?. Dıyu.re olu! 

zattı, gözleri ıslaktı. odunwı neşrettiği gazla zehirlenme gazinosu da diğerlerinden daha ev- takaleye inen merdivenli mahzende, 
1 
önüne alınarak 15 gün hapse malı - ı vesseliı.m!. 

- Sus, sus artık, diye inledi. Ye- e.laimi göstermiş, tahkikata başlan - vel ikınal edilmiştir. Çünkü burası - sırtında bir koyunla gördüm; şüp -
1 
kfım cdilmi§, derhal tevkifine de ka-1 - Ya, su içmezse .. 

ter artık bunları bilmemeliydin. Be- mıştır. nın yeri hazırdı. Ahşab bir baraka he lendim; sordum. Burada sürüden rar verilmiştir. [Dctıamı var J 

< = - .. ~ 
- Yaparsın ... Kendinde o kuvve- - Partiye girdikten sonra.. lerinc bil'~r beyanname göndercce-

1 
boş sermaye kuklalımdıı·. Bizi istt: 

ti görmüyor musun? - Güzel.... gız, umumi bir grev ilim eltimıek i-
1 
di-kleri kadar tazyik edebilirler. Ji':l' 

- . . . . . . Şimdi ben düşündüğümü söylemek çin, her fabrikada tahrikat yapaca· kat nefesimi?.i tıkayamazlar. 
- Söyle .. görmüyor musun?. Franz'ı bu davada çalıştırmak için ğız. Bu beyannameleri, orduya gön- ancak fikrin ilerlemesine l1izmct e-
- . . . . . . icab eden tedb

0

irleri almak istiyor - dcreceğiz... der.,, diyor. Ve son sözlerim:zi ıefı· 
- Sana bir daha a~ık söyliyeyim. ldum. Onun samimi olduğuna kanaat Meri gitti, ertesi gün iç~nde amele did ile nihayete er<liriyorduk. •·.EJğ~ 

aoL~vikliği Almanya.ya getirelim. getinniştim. bil'liklerindeki arkadaşları vasıta.sile te\·kifat devam ederse bütüıı mel11
11 - Getirelim... - Franz. bu adresler bize gelmişti. Makinede lekette amele kıyamı başlıyacak, ce 

- İşte bunun için çalışalım. _ Ne 0 canım?. iki gün zarfında on bine yakin beyan- hedeki P.Skeder geri kaçacaktır... . 
- Ben zaten çalı.~;ıyorum. _ Ben doıh-udan dogru· ya Lenine BtlYOK CASUS ROHANI Tefrika No. 62 name yazdık. Bu beyunuamede amo- Ayni zamanda hükumetin şiddet 6

• ı· cd1•• l . . k k . . ı dli - Fırkaya mensub musun. merbut bir bolşevik nüvesinin aza- leyi ordudan soğutacak tnrıda tah· ı t uır eı ını ırma ıçm, orc uya 
- Mensubum. sıyım. Aramızda uzun bir sükunet hasıl ki ediyordu. Öyle ya ~endiRi, gürül- rikat yapıyor, harbin lüzumsuzluğu- beyannameler gönderdik. Bunu d~ 
- Beni de kaydettir. _ Sahi mi söylUyorsun... oldu. O elleri paltosunun cebinde ö- tüye giderse, ben de beraber. düşün- na işaret ediyorduk. Harb çıkıtranla- posta vasıtasilo yapıyorduk. Asker!~. 
- Ettireyım· .. v ll h' nündeki kumlara basarken bile adım ceslni anladım. rın celılerini Qi<>irmeg-e ça '"·tıklannı riıı al'a.<Unda Paul, Hanz .. ilh .. isıt1 11 - a a ı... ~ ~ U9 bil 
- Şimdiye kadar faaliyet saha - larını hesablıyarak dalzın, düşünceli - Hiç durmadan evlenirim, de · tebarüz ettiriyor. ve beyaıınamenin dekiler çoktu, herbiriniu adresine _ Franz'ın gözleri büyüdü... ~ , e · 

wıda ue yaptınız? yürtidil. Ben irle onun bütün hareket- dim. Zaten seni nasıl sevdiğimi bilir- altına da. Alman gizli komünist par- zarf içerisinde muhtelif beyamuını 
- Hemen belliba:ılı_ bir !!OY yap - = ~dı onun Wimatile hareket !erini tedkik ediyordum. sin. tisi imzası atıyorduk. ler yollayorduk. . 

madık ... HUkfunetın nüfuzu Uzerlmiı- ediyorum. - Razı mısın? - · · · · • Afiş tarzında büyüklerini de ha.zır· Tabii bunlar da tutuldu. Sa.bıkıılll 
de çok korkunç... B b ld . .. _ Razıyım fakat f.. İşte Loteciğim, o g-ün böyle anlaş- Jadık. Bunları Meriye teslim ettik. rı olan ba:r.ı komünist neferler, sor : 

- Gizli çalıeırız. - unu ana evve en nıçin soyle . ın· ana tık ... Hemen o akı;am bir daha buluş- Dördüncü &i!n hadise gayet \'ahim guya çekildi, içlerinden ikisi kur§t1111 
- Yalnız sen §U benimle konut - medin ?.. . . Ter~ddüd edıyordu. Bana - tuk ... Onu evime, odama aldım . Nika· bir tarzda infild.k etti. dizildi. Bu haberi biz bu sefer yirıe 

tuklarımizı kimseye söyleme kuzum. - Senın ha.kild bir komilııfst olup mıyor u. hımız kıyılmadan beraber yaşıyabile.. Fabrikaların duvarlarına bu afişler fabrika amelclcrine uI~tırdık, Nite• 
- Söylemem. Sen de benim bu olmadığını bilmlyordunı. - Tereddüdiln nedir? ceğlmlzl .. •öyle~?'· Artık boraberlz ... asılnustı. Her ameleye bu beyanname itim mevcud omeieleı·den GO tanesi d: 

flklı leri beslediğimi, komllnist arka,. - Netice?. - Hıslenmı anlıyorsun .. evet .. fa- O ba.z1 guvendıgı :ırkadaşlarılo de ko- !erden gönderilml(Jti. Tabil htikfunet bu yU?.deıı tevkif edilmişlerdi. Fnle11 ciaşlarından gayrisine açma.. - Netice §U l... Bundan sonra, be- kat .. şu.. benimle evlenir misin 1 On- nuşmuş, mutabık kalmışlar, benden de vaziyeti haber alınış ve tahkikata. Meri ile Franz'a hiçbir !}ey olınaını~~· 
- Deli mlı.Un ?.. nim dlrcktiflerimle çalışacaksın... dan sonra. bu işi beraber takib ede- aldıkları direktif üzerine hareket e- g~§ti. Mahallenin eziyete uğraması çolC ı• 
:..._ Beni ne zaman partiye ıı.laca&- - Ben sana nasıl inanayım. Um.. deceklermiş... Şim<li sen söyle ne Pedal ma.kineai durmuyordu ... Y&- ~lmize geliüordu. Mem~eketin içiıı0' 

am!.. - nk §Üphe ottiğin B.nda benJ ta- Gayet çocukça bir siyaset güdü · yapacağız?. n1 beyannameler bastık. Bunda daha memnuniyetsizlik ne kadar :ırtnrsıı 
- Sana haber veririm. dUrUrsün... yordu. Biz de evlenmeyi biribirlmi- - Evvela fabrikalardaki amelele. küstahça hareket ediyorduk. bizi o kadar sevindirebilirdi. 
- Ne zoıan evlenecefiz? - • • • • • • ze ftimad için bir n('\·i 0 or~ ntl telak- rtn adreRlerlni bulacağız, bunların ev- EzdiJ,11 "lıii!dlınet, Ka.yzer, 1'irer cnr.ooııu vc,rl 



z 19 ........... l.Nt 

' e ı 

' e '· •• ' ,ıgl! .. 4, , : . a' ı: il ; 5101 .a 

_ DUnku edebt toplantıdan bir intiba 

Edebiyat aı . 
ne.~Yat nih emınde t.:18fiye yapılması için Gavsi Ozansoyun yaptığı 
lar bu lll • ayet Halkevı salonuna da intikal etti. Dün gençlerle ihtiyar
liusret se:.r zu etrafında münakaşlı bir konferans yapacağını iHln eden 
zete aütu 

1 
anın d~vetine icabet etmmişler ve salonu doldurmuşlardı. Ga

gençlerle ~h~:111dakı ~ü1tü, bereket dört duvardan dışarı aksetmedi ve 
~ ıyarıar yıne anlaşamadan biribirlerlnden ayrıldılar. 

Zelzele 
felaketi 

Rus-Fin 
harbi 

YBNlSABAR . ') 

Başvekil Refik 
Saydamın Nutku 

(Baş tamft $ -Urıcade) ğuınuz heyet gerek Londra, gerek 
her yardımı ifa edecek derecede bti- Pariste dostane bir hava içİnde me
tün aa.18.hiyetlerle teçhiz ettim. Ve saisini ikmal ederek buna mütedair 
derhal lüzumu kadar para gönder • mukaveleleri hükfu:net namına akd 
dim. İki vekil arkadaşım f elAketin ve imza eyledi. 
ertesi günü zetzele mıntakasına ha - Heyet reisinin Sofyada. tevakkuf 
reket ettiler. On gün mütemadiyen ederek Bulgarista.nın muhterem Baş
dola.Şttla.r. Bütün sal!hiyetlerini kul- vekili Bay Köseive.nof ile vaki olan 
lana.ra.k mümkün olan her şeyi yap- görüşmeleri iki komşu memleket a
tılar. Merkez de kendilerinin llizu.m rasmdaki itimadkar doatluğun teza
gösterdiği her şeyi yaptı. Hiç bir ye- bürüne ve Balkanlarda sulh ve emni
re para ve tahsisat sıkıntısı çektiri!- !yetin istikrarına. matuf mesaimizde 
medi. Hükfunet ve Kızılay bütün ve- eayanı memnuniyet bir görüş birliği 
sa.itile çalıştı. Tedarik edilebilen ça- kaydedilmesine vesile olmuştur. 
dır, erzak, eşya, ilaç ve inşaat mal . Arkadaşlar, 
zemesi ve sıhhi ekipler gönderildi. Beşoıi Digerkamtık 
Milletin, hükfımetin ve Kızıiayın yar İnsaniyet, feci bir harbin ıztırab-
dımları en seri surette f elaketzedele- , ları devam ederken, Türkiyemizin ma 
re yetiştirilmeğe çalışıldı ve çalışı • ruz kalmış olduğu büyük f el ak et kar
lı yor. Muhtelif yerlerde seyyar ve sa- şısında çok ruhu okşayıcı bir tesa -
bit hastahaneler kuruldu. Bunların nüd manzarası gösterdi. 
tarsi!Üım alakalı vekil arkadaşlarım Resmi ve hususi ellerden bize ya -
size arzettiler. Biz, felaket gören kar pılmış olan ve elan da yapılmakta 
deşlerimize gönlümüzün istediği ka- bulunan yardımlar memleketimize 
dar geniş ve seıi yardım yapamadı • karşı umumi bir sempatinin ve bize 
ğımızdan müteessiriz. Bu hizmeti da her tarafta. verilen kıymetin bir ifa
ha sen ve daha geniş mikyasta yap- 1 desi olmak itibarile bu insani tesa -
mak, yani felaketin ô.nında her yere nüd bir de hususi alaka mahiyetini 

felaketzea 
1 

.l.~a. ... t·ır·•fı 1 İn"ide) [Ba.J taraft.1 inci sayfada] ve herkese yetişmek isterdik. Buna haiz bulunuyor. 
Çiliğlıniz hrı ıçın Tahran büyük el- fakiyetin mühim olduğunu bildiriyor muvaffak olmadıksa sebeb bizim ku~ Bu dost devletlere, bu yüksek ruh

fı_ndan Y:pıl::11 kard.:şterim~ tara - lar. ~urumuz değil, imkamn darlığı, tabi~ l~ ins~ar~, ~üsaad~nizle, b~. ~-
hın riyaı b ,!-eberruat yekunu 110 Sovyetlerin Salla ciyarında vukubu atin zorluklarıdır. İçinde bulunduğu- suden Türkıyenın denn teşekkurlerı-
Diğer ~r::;; olmuştur. lan kanlı muharebelerden sonra ricat muz şartların ve elimizdeki vasıtala - ni ifade ed~yim. 

tesi tarafında n İran Yardım Komi- etmekte oldukları bildiriliyor. ırm verdiği imkanla azami biz - Milli Korunma Kanunu 
YOlile Er . n toplanan ve Karaköse Sovyet kıtaları, millerce mesafeye met ettiğimize ve etmekte olduğumu- Aziz arkadaşlarım, 
Ya da ı;ıuzı~cana s.evkedilmiş olan eş- püskürtülmüştür. lza kaniiz. Zaten büyük heyetiniz gibi Haftalardanberi üzerinde el birli-
dır: nardan ıbaret bulunmakta- Tidningen gazetesinin Stokholmde- yüksek bir mürakabe kuvveti karşı- ğile çalıştığımız ve bugün kabul bu-

1023 ınetre .. .. ki muhabirine göre, Rus başkuman • sın.da çalışan bir idare bundan baş- yurduğunuz milli. kor:n1ma kanununa 
ta.niye, 100 Ytinlu kumaş, 628 bat- danlığı kışın muharebeye devam im- 1 kasını yapamazdı. Onun için kalb - da temas etmek ısterım. 
~ocuk Palt ,, erkek, 206 kadın ve 78 kanı olmadığı k<ınaatine varmıştır. lıerimiz felaket yüzünden ne kadar Kanunun gayesi yalnız, Türk vatan 
Çift Çora O;::;u, 81 çocuk kostümü, 725 Fin devriyeleri Rusların ildnci bir muztarıb ise, vicdanlarımız da müm-1 daşının sıkıntı çekmemesine ve Türk 

ırJ ~e 810 fanila. Suomossalmi hezimetine uğramamakjkün olanı yapmış olmak kanaatile müdafaa kuvvetler~in f~v.kala~e 
ı\nkar 1'-ızilayuıın Yardımı için ağır toplarile birlikte çekildikle- müsterihtir. !hallerde ve seferberlikte en ıyı şekıl-

ğ}nıı.za g~· 8 (A.A.) - Haber aldı- rini bildiriyorlar. ı Felaket mıntakasında asayişin mu- de tanzimine ve idaresine matuftur. 
ore Irak v. __ , c Hük' " ti · di~· · b ·r l rafından h . "~ay emiyeti ta Rusların doğu cebhesinde Ki tela- haf aza. edilmediği, bir bilezik veya ume nıze ver gınız u vazı e er 

için 40 ton~eketıarz .. fellı..ketzedeleri daki ricatıeri münakale ve yiyecek küpe için kollar, kulaklar kesildiği, y~pılır~~~.' b~~n.n yine en~~y~ şe • 
nır Dan· urma gondenlmiştir. fıkdanına atfedilmektedir. umumi müfettişin çapulu men için kılde gorülmesı ıçın, verecegmız sa· 

..... . , 
SATIŞ iLANI 

lstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan: 
Nedbe, Stıkriye, Aliye ve Hamdiye ta.rafından Vakıf Paralar idare

Dıden 20714 ikraz No. sile borç alınaıl paraya mukabil birinci derecede 
ipotek gösterilmiij olup borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına. karar 
verilen ve tamamına ehlivukuf tarafından ( 492) lira kıymet takdir edil
miş olan Sultanahnıedde Güngörmez mahallesinin kayden Derviş ve ma
hallen Kapıağası sokağında eski 1 mükerrer yeni 15 -19 No. lı bir tarafı 
823 harita. No. h Naciye ve Hatice Müveddet ve bazan 221 harita No. Iı 
Cavide arsalan ve bir tarafı 312 harita. No. lı Ayşe Sabiha arsası ve bir 
tarafı 288 harita No. lı Ali ve Zarife Zehra arsası ve tarafı rabii yeni 
açılan 12 metrelik cadde ile çevrili yangın yerinde ve Belediye Harita şu
be.sinin 301 harita No. sında mukayyet olup civarına göre içinde bir kısım 
moloz bulunan yüzü 10,25 metre ve tamamı 123 metre murabbaı sahasın
da olan bir kıt'a arsamn tamamı açık arttırmaya konmuştur. 

1 - İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 24/1/ 940 tarihinden 
itibaren 935/1332 No. ile İstanbul Dördüncü icra dairesinin muayyen nu
marasında herkesin görebilmesi için açıktır. nanda yazılı ol:..nlardan 
fazla malfımat almak istiyenler, işbu şartnameye ve 935/ 1332 dosya No· 
aile memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artbrmaya iş:Jrak için yukarıda yazılı kıymetin Sa 7,5 nisbe
tinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. 
(Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahihlerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını, hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı 
müsbitelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icab eder. Aksi halde 
hakları tapu sicilli ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaflmasından 
hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen glihde arttırmaya iştirak edenler arttırma ı:;artna
mesini okumuş ve lfuumlu ma.lfımatı almış ve bunları taruar.ıen kabui 
etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Gayrimenkul 21/2/940 tarihinde çarşamba günü saat 11 den 
16 ya kadar İstanbul Dördüncü İcra memurluğundan üç defa bağırıldık
tan sonra en çok arttır~ma ihale edilir. Ancak arttırma bedeli ınuham· 
men kıymetin % 75 şini bulmaz veya satış istiyenin alacağına rüçham 
olan diğer alacaklılar bulunup ta bedel bunların bu gayrimenkul ile te
min edilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok arttıra
nın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün dahn temdid edilerek 
7 /3/940 tarihinde perşembe günü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul Dör
düncü İcra memurluğu odasında arttırma bedeli satış istiyenin alacağı
na rüçhanı olan diğer alacaklıların bu gayrimenkul ile temin edilmiş ala
cakları mecmuundan fazlaya çıkmak şartile en çok arttlrana ihale edilir. 
Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve satış talebi düşer. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunnrak kendisinden ev
vel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedel!e almağa 
razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on beş gün müddetle 
arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler için % 5 den hcsab olunacak faiz ve diğer zararlar 
ayr1ca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 
(Madde 133) 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız t~pu ferağ har
cını, yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karnr pullarını vermeğe 
mecburdur. }.fiiteraldm vergiler, tenvirat ve tanzifat ve dellftliye resmin
den mütevellid belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya aid 
olmayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. 

l:;bu gayrimen~ml yuruıda gösterilen tarihde İstanbul Dördlincü 
lcra Memurluğu odasmd:ı, isbu ilan ve gösterilen arttırma şartnamesi 
dairesinde satılacağı ilan olunur. "518,, 

ırnarka, Ş~keti 4000 Dolar Reuterin Helsinkideki muhabirinin kendi elile yüz adam öldürdüğü yo • 1 lahiyetlerin de en dikkatli bir s1rret-
A.nkar ;reberru Etti bugün bildirdiğine göre şiddetli rüz- lundaki amiyane rivayetler bu mem 1 te kullanılmasının füzumuna kani bu- am~m~m••mCiilllRi&ı~m~mm!B!!:ıillrB!\':l!IU:iS!l!DEi'!mi~~5131!11 

da l<.anı a, 8. (A.~.) - Danimarka- garlar devam etmekte ~re soğuk Rus lekete zarar vermek istiyenlerin ne , Iunuyonız. HUkfımetiniz bu vazife I b f B } d• • IJ" } 
dolu harDaxk şırketi tarafından Ana -!tayyarelerinin faaliyetine mani ol. kadar adi vasıtalara tenezzül edebil- ve salahiyetler kendisine verilirken, §fan U . C C lf eSJ an art 
40 e .etlarz f l" k b" .. k ı· f d .. • ·ı -00 dolar .. e a etzedeleri için maktadır. diklerini gösteren delillerdir. uyu mec ıs tara uı an gosı..crı en 

teberru olunmuştur R .. .. . Arkadaşlarım ihtimamdan ne kadar memnun ise fi ~ . 
Erba.ada Ye . · uslıuın Buyüli Zayıntı '. . . . . .. . . . .. , Şişli Ebekızı sokağı ile Saman yolu sokagınd:ı yeni Granıt parke 

Erbaa, 18 (A.A nı 7.ıel~ele Helsinlti, 18 (A.A.) - Rus kıtaa- Bun.:arın hepsı ye.l~ndır ve iftıra· kendı~~n: . go~terıl~~ ıtımad~ da mu- kaldırım inşası kapalı z~rf eks~ltnıcsiı;ıe konulm~ştur:. Tahmin bedeli 
a~ 11 i 15 ge e .) - D~n gece sa- tının büyUk bir hezimete uği:·adıktan dır. Boy le şeylar vakı olmamışlıl' ve teı:j:kkırcır \ e o ıt~ada layık ol - 11724: lira 5~ ı~ıruş ve ılk ~~at ımktarı 8~9. lira ~::> kuruştur. 1bale 
suren Siddeti· ~:rkeıde bıri 8 saniye ve 40 bin kisi ve mühim miktard::t olamaz. Zaten zelzele haberi üzerine maga çalışneaktır. Dunyanın arzet- 24/1/940 tarihh çar~ınbn. ~mnu sant 15 de D3:1~111 Encum~füle. yar:~ı~~a~~-
tlıere Üc ı dıger ikisi hafif olmal· malzeme kayb. tt'I t S 11 d ilk aldı::!'ımı:ı1 tedbirlerden biri ele 0 tiği buhranın, memleketimize vaki tır. Şartname ve keşif evrakı 59 kuruş mukabilınde Fen Işlerı Mudurlu~ 

' Yer sars t ... e ı t en sonra a. a an o . ,, • v b·1· T~1:bı . ·ık t . t kb ktubları ile 
sar Yoktu ın ısı olmuştur. Ha- geri cek'lmi,... ld ki t 'd d'l k mıntakanın inzibat kuvvetini arttır- ıklı:.-:adı ve ticarı akislerini zamanın- günden alına ı.ır. i,l.il erın ı _ ~n:~n~. V•~a uz veya mc • . 

r. . -' ·1 ~ 0 u arı eyı e 1 me k im t 0 . . 1 d da karşılamak bizim için ne kadar ihaleden 8 "'Ün evvel Fen İşlerı Mudlll'lugunden alacakları fennı ehliyet 
. Niksar Da tedır. •ima 0 uş ur-_ nun ıçın ~:·a ara_ er- 1 • . . ve 939 vey:': 940 mali yılı Ticaret Odası vesikaları ile 2·190 numaralı ka-

~ıksal' J 8 (A Sallanıyor ~lınnl Ceh' . 1 Fi M ff . ~: hal asker ve Jandarma gonderdık. I hayatı bır mesele ıse, bu buhranlar- nuna go"re ha.zırhyacakları kapalı zarflarını ihale günü saat H de kadar 
Dit- ' A ) N' ·~ r1es1m.e iın uza erıyeu 1~ d . t'f d t k . ti k 1 1 t.~ı fanıhtı 

1 
· · .. - ıksarda her Helsinki 18 (AA ) S 11, gfale De Kalktılar j an ıs ı a e c me ıs yece o ana- Daimi Encümene vermeleri. "144,, 

Saı-sıntı1:ırı 0 nıak 112ere 4-5 defa yer t k d k" h · · -. a a mın- Arkadaşlar, rm fena fikir ve hareketlerine karşı • • • 
laketze~eleroblınaktadır. Sağ kalan fe- v:r:s;~raaekıt md_u arR ebel ' şı~ded~e dke - Fena propaganda bu kadarla kal .1 koymak da o kadar lüzumlu bir ha • 1.lk ·Muhammen 
huı arakala · e ır. us ar, şım ıye a- · · • k tt' B' b tt b hall · ·· teminat bedeli 
ltı kunuyor. Soğııı· aiddratlyerleştirilmiş dar Sallanın cenubunda mevzii hiç ımıyor, dı~orlar kı, felaket bundan re.:e ır. ız1 . aya ka .u b' erı ~1~r-e tedir n '.,. e e devam et • b" ff k. . . ibaret degildir. Tekrar zelzele olacak muş ve acı arını çe mış ır nesı ız. 
d · .naı-aret s.ıf ır muva a ıyet elde etmemışlerdır . ' T b" t1 . . d k .. d e1'!eedi?-. ırın nllında 15 Bu t<•k d . . . · ı seylab olacnk, başka felaketler ge • a ıa erımız e ona te rar musaa e 
lloland ... 1 _ ,

7 
v mıd n "" .. a a Finla~~ıy~ılar, Vıta: ıecek; hatta bunlara tarih de göste- edecek kabiliyette değ·ildir. Huzuru-

._... .._ardım 1 . ara a vucnde getırilmıs olan yem 1 d b b" · d'l · çın Beyanname m ·ı - . . 
1
riyorlar. Fakat onların gösterdikleri nuz a u kanunun tat ıkı ken ı enne 

L NesrA .... il evzı ere muntazam surette cekılmıs t d" d' a liny :. "."U di 10 d' S . ~ ~ .. · tarihler çoktan geçmiş bulunuyor· ev ı e ılecek her sınıf memura ve 
ki 'l'U.rk e~~i~~i (A.A.) - La Hayede-ıt;:a,;~zl~;.yt:~~t~ d~e~1 ~~~ fakat onlar utanmak niyetinde değil: yine bu kanunla kendi hakları mü -
nildiğine .. ıg mahfellerindcn ögr-e 

1 
la d' 

11 
as e 1 mış ır. · a a m- dirler. dafaa edilecek olan her vatandaşa, 

le . g'<>re An d 1 - n ıya ı ar, allanın cenubu garbi- · h' · b' 
rtne Yardı ' . . a o u fclaket-~ede _ sindeki Curs . . · . . Arkadaşlarım, yirminci asırda zel • aynı zamanda, ıç gevşemıyen ır 

ge)el'ek k rn ıçın liolandada içdc uyu ıstırdad etmışlerdir. zele gibi seylab. gibi tabii hadiselerle azim ve diklcatle, vazifelerini yapma-
hareket denrliliğinden başlamış 1 n Ruslar Harekatı Tehir Ji;decekler Mi? teşe'ilm 'etmek ancak gayri mf'şru !arını ve haklarını aramalarını ha -

A.rııste ~vıırn etmektedir. o an s.tokholm, 18 (A.A.) - Salla ceb- emellerini istihsal için her yolun ka-. tırlatırım. Ancak bu karşılıklı mü - ı 
teitileı; ~tanı Ye Rotcrdam bel a· hesın~en _gelen haberlere göre, Sov- pandıiTını gören bedbahUarın şüp _ rakabe ve dikkat sayesindedir ki, ka 
Çin bey~n alka Yardıma koı::mal e ıy.e yetlerın_ rıcat hareketleri teeyyüd et-• hesiz 

0

ki kendilerı de inanrn~yarak nunun tayin ettiği iyi hedefe vasıl o- j 
d nameler · ' arı ı- mektedır Bu2ii k" · t s ' · · · anın her- tur neşretıniştir. Holan · ,., . ~ u vazıye , ovyet yapabilecekleri harekettir. Herkes labılırız. 
rck esya bir ~fın~an gerek para ... 

0
• kuı:~nda heyetının harekatı tehire bilir ki tabii hadiseler ta.bil kanun • Arkadaşlanm, 

Anı~o~ ıane gclmt'ktec.ltı~ !uı~ ı sebebden .. dolayı 1\ara: verdi~ini 
1
1ara tabidir. Onları durdurmak kim- İntihab dairelerinizin ihtiyaç ve 

.Arııasya 18s~ada Zc·lzeJe ç su~ette gostcrmcktedır. senin elinde değildir. Olgun nıillet • durumlarını sıhhatle ve neşe ile ge · 
1h:53 de ark (A.A.) - Dün saat F'Evv~la, çemberlenmek kor1msu. !erin karı bunlara karşı teşe'ünı değil tirmenizi en samimi hislerimle dile · 
ıasea a arkaya ·· h ılhakıka cebhe rrerisinin "h' · 

187,50 

67,50 

156,38 

2500,00 Emirgan, Emirgihı caddesinde 30, 30/1 numaralı e~ 
enkazının satışı. 

900,00 Bebek - TI.umelihisar caddesinde 82, 82/1 numaralı 
ev ve dükkarun yıkılarak enkazının satışı. 

2085,00 Eminönü meydanında yıkılan !) parça binaya aid 
enlrn.zın satışı. 

llk teminat miktarları ile tahmin bedelleri yukarda yazılı işler ayrı 
ayn açık arttırmaya konulmuştur. İhale 25/1/940 perşembe günü saat 
14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Muamelat 
Müdürlüğü kaleminde görillebilir. Talihlerin ilk teminat makbuz veya 
mektubları ile ihale günü mli.ayyen *1.atte Daimi Encümende bulunma· 
ları. "221,, 

• • • 
Kasımpaşa ve Balat Halk Hamamlarının nol~san kalan bir kısım tc. 

sisatmm ikmali işi açı!r eksiltmeye komılmu;-;tur. Kc~if bedeli 2953 lira 
ve ilk t<-'minntı :123 lira 87 kuruştur. Keşif ve r.rırtnamesi Zabıt ve Mua
melat MUdiirlüği.inde görillebilir. lhale 26/1/940 cuma günü saat 14 de 
Daimi Encümende yapılncakt1 r. Talibleıin ihaleden 8 gün evveln Fen 
İşleri Müdürlüğüne mürncaat!a :ılncaklan fenni ehliyet vesikası ve P.·10 
yılına aid Ticaret Odası vesikası ve ilk teminat makbuz veya mektubları 
ile ihrı :e giinü muayyen saatte Daimi Encümende bulmımahırı. "2(H,, 

ihnL~tir. JI uç afif sarsıntı b"la . a' .. 1."" · mu ım mukavemeti artırmaktır. Bizim derim. 
Anı asarat yoktur. 

0•;=-esın e mun~.-.nl: ~attım tekrar tuLtuğumuz yol bu yoldur. Bu pro - Başvekıli müteakıb kürsüye gelen b } L A" J 
k 

A.rnasya, ~~Ya(nın Yal'dımı tes.ısehme~ur .e~ılen ıln ~ovyet kıta- pagandaların hedefi evvela milletin Nakiye Ergün de vazife ile Erzinca- lstan U evazJm ffiİr igv inden: 
etz(!(l 1 A.A ) 0 .. sı ım a edılmıştır. 1 ::1...".- t . . d k . . v. • d halkı 

n e ere tev . · - un fela _ İl( . . .. . 1~ume e ıtıma mı sarsma , sonra na gıltigmı anlatmış ve ora a n Eyüp Defterdannda ı numaralı Dikimevinin çorap atölyelerind~ m _ 
..: tlahiycsine ıı tl~ak üzere Ezi~ b', ın:ısı d7: ~alla .bolgesınd_e müthiş felaketler vahimesile milleti telaşa hükfunete karşı gösterdiği sevgiyi kineler için ihzar edilen bina dahilinde ı:ati çorap ma.kinelerile çalışın~ 
y Uh~.elif citu; .. Yenıden 3932 parça 11 soguk h.uk':'111 sUrmektedır. Hara- ve vesveseye düşürmektir. İftihar ile tebarüz ettirmiştir. Meclis Nakiye istiyenlerin Defterdarda 1 numaralı Dikimevi Müdürlüğüne mi.iracaatlon. 

d
a gondenlın·&lYılecek ve yatacak eş- ret derecesı Vıbor~da dün sıfırın al- arzedeyim ki millet muhitinde bed - Elgünün bu beyanatını takiben almış · "108n14 
eki f l" ıştır Yin r- jtında 51 bu ·· 48 ·a· balı · ~ 8 · 1 " " e ea~b~ı· ec~~~~- . • ~n ıı. t~~ap~~ute~r~~mzy~&~pbrarate~k~mu~l ~ =~============================ 
Q-~~~e~.blr~~~~ .?~tara~n~~ m~m~~~~~i~~~~~~~ci~U~~m~fu~ ~~wM~----~~Da•a•••••••••~•••••m••-
F'elaketz~dtevzı 01u.nmuştur. g~re, dün 81 ~?\:yet tayyaresi orta büyük ~iz_meu~ri daima şükranıa a- nihayetvcrmişt.ir. 'ı l Askeri Fabrikalar Satm Alma Komisyonu ilanları 1 

Şet . elerı n M 'llA Fmlandiyada kuçük bir şehri bom - nılan Millı Şefın etrafında yekpare ................................. 0 ........ • • 

Ank e Şllkranl 1 1 bardıma~ etmişlerdir. üç Fin avcı bir vücud gibi mütesanid bir halde KaUI H•a~uun I * *tt aa m 
~illi ŞS::t 18 (A.ı\.) _ :n. .~ ~I ta~yaresı derhal muharebeye giriş • çalı§mak lUzumuna kanidir. Millet, muh dt&mCJBI 500 kilodan aşağı olmamak üzere 30 tona kadar bakır hurdası sa.tın 
dan v sm~t İnönUye 1 eıstcumhur ~ış, 11 ~ovyet tayyaresi düşürülmüş kendi büyük meclisinde gördüğü a - alınacak. 

ıt:ı~agı~k.ı telgraf "'e~n~~run- diğerlen kaçmıştır. zim ve tesanüdle müftehirdir. Hü - Birinci ağırceza mahkemesinde, SU J Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez satın alma komisyo · • 
Göra:::~~z l~et ı;önU, §ttr: ····-·-· .. •••••••n •••11••H•••••• .. •• .. • kfunetin •. ~izin de ~av~binize m~zlıar leymaniyede Alişi bıçakla öldürmek 1 nunca ~284 sa~lı kan~ mucibine~ Kırıkkale istasyonuı:;da. vagon dahilin· 

~atdııuı.timttz felakete karı . . Elini mahlneye kııtpbrmıt olan pohtikasındaki ısabete ımanı kasdile yaralamaktan suçlu Hasa.nın de teslım ı;artile 500 kılodan aşagı olmamak üzere 30 tona kada.r balm 
töğtıU d rıle sızılarımızı din: .bütün Küçük.mustafapaşada mi 

1 
K.. yor ve onu kendine mal ediyor. Bu- muhakemesine dün devam edilmiş, hurdası satın alınacakbr. 

•ur. ın ~ e taşıyan hükfııneti ~rıp bizi ıımbey caddesinde marangra aAny a- nunla iftihar edebiliriz. bekçi Hüseyin ile müdafaa şabidleri .Mahreç istasyonlarında vag'lD. dahilinde beher tonuna. 285 lira 85 
. ınnet v .. k mıze son ta . oz as - 11 · · M 1 Ayşe ve Alı· mu"vacehe edilmiQlerdir · t t b't dilm' tir tiz. e şu ·ranları""•n - s elıni makineye kaptırmış ik' arıcı ese eler ~ · kuruş fıya es ı e ış . 

... <.«.\ arzecıe v ' ı par- Aziz 1 d lar Bekçi Hüseyin, Alişin Hasana hadi-
. • nıa~ kesilmiş, Cerrahpaşa hastaha- . ~ <.a aş . ' . . . seden evvel küfretmediği, diğerleri Bu fiyata mahreç istasyonlarından Kınkkaleye kadar 3imcndifcı 

.Ankara ~17.incan Feüıketzed'3leri nesıne kaldırılnıışbr. Harıcı_ sıyasetimız muhtelıf vesı. - de ettiği yolundaki ifadelerinde ıs _ nakliye ücreti olmak ~re Devlet Demiryollarıııca beher ton için kilomet-
Jilk elçi}ı~· 8 (A..A.) _ İngnt b.. lelerle yüksek huzurunuza arzetnıış re başına alınacak bır kuruş ibraz edi!ecek vcsaike müsteniden ayrıca 
h~ket· .gı, A.vustralya hiik" er~ .u İTİZAR olduğum eserler ve tasvibinize iktiran rar etmişlerdir. zam edilecektir. Şartname bedelsiz o~arak mezkur komisyondan verilir 
cl1ın. ıarz felaketz d 

1 
. umetının eden direktifler dairesinde tabii sey- Suçlu, bekçinin aylık meselesinden . . kili . v • • 

t ı__ Olınak tize e e erıne bir Yar Yazımızın çoğluğurıd<ın bugün .. tak'b tm 1 tedir kendieine kızgın oldu!hlnu söylemiş, Talıblerın te edcceklerı hm:danın % 7.5 gu nısbetinc!e teminatlarile 
vYeı-rtl eyıen/e 10.008 lngiliz lirası Yangın Var röportajımızı der _ rın~ 'ltı e eFt · h'.k'· tl .

1 
aehadctini kabul etm;miştir şartnameyi kabul ettiklerine dair kayıd ve sarahati havi teklif melctub· 

~kll1 ı-:_ ış olduP....... cedemed 'k ô gı ere ve ransa. u ume crı e ,, ııı • 81/1/940 per · b · .. k k da k · 
e~i' bi!diruıteti~:-u Hariciye ı . zür dileriz. mal~unuz ol~ kredi ve istikrazla - .. Muhakem.e, ş:Iıid celbi için başka ıa.nnı .. ~m e gunu :ı. ·~:ı.r:ıma a r '°"'l3w4Dq, ~:~.~lcri. 

•••m!'.aaam••••mmımı rın muzakeresıne memur etmiş olil :- guııc bırakıını 1 " , 
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BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, 
ROMA TIZMA SOC3UK 

ALGINLl61 

ve bütün ağrılarını derhal keser. Lüzumunda 

Günde 3 hafe alınabilir. 

Deniz Lerazım Satınalma Komisyonu uanıa~ 
......................................... mi,~ .'"':. 

Tahmin 
bedeli 

1200 kilo sığır eti beher kilosu 34.26 
U25 kilo kuzu eti 

11 
,, 46.31 

22113 kilo koyun eti 
11 11 

U.89 
. 1 - Tahmin bedeUeri, cins ve mikdarlan yukarıda yazılı üç kalem 
etin 30/ 2. kanun/ 940 tarihine rastlıyan salı günü saat 14.30 da kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - tik teminatı "1005,, lira "96,. kuruş olup şartnamesi her gün ko
misyondan alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarif atı dahilinde tanzim ede
cekleri kapalı teklif mektuplannı en geç belli gUn ve saatten bir saat ev
veline kadar Kasunpaşada bulunan komisyon başkanlığına makbuz mu-
kabilinde vermeleri. "235

11 • • • 
Tahmi• 
bedeli 

98.000 kilo sığır eti Beher kilosu '34.26 
28.000 kilo kuzu eti ,, ,. 46.31 
77.565 kilo koyun eti .. ., 41.89 

ı - Tahmin bedelleri, cins ve mikdarlan yukarıda hizalarında gösteri
len iiç kalem etin 30/ 2. kanun/ 940 tarihine rastlıyan salı gllnU saat 
11 de kapalı zarfb. eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - llk teminatı "5201,. lira "68,. kuruş olup şartnamesi her gün "395,, 
kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - Isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekle
ri kapalı teklif mektublarmı en geç belli gün ve saatten bir saat evveline 
kadar Knsımpaşnda bulunan komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde 

f'ENlSABAU 
• 

19 fkincikanun .ı:'!;" 

........................... ~, ........ !Fı'!t:S:ı11111 .... 1111 .............. s211ıw•ı•w••ımııaaı~ ...... E,.mMQıı ! WP Cs777nef"! 

istanbuı Levazım Amirliği ı Bayramda yalnız 1

1

1 Darül8ceze için 
Satınaıma Komisyonu ilanları 

Yirmi dört bln kilo keçi kılı mü -
teahhid nam ve hesabına 24/ 1/ 940 
çarşamba günü saat 14.30 de. Topha
nede 1st. Lv. lmirliği satın alma 
komisyonunda pazarlıkla alınacak • 
tır. NUmune ve ga.rtnameai komisyon
da görUlilr. İsteklilerin teminatlarile 
belli saatte .komisyona gelmeleri. 

. KIZILAY Gazetesi 1 Bir hastabakıc 
aranıyor 

Çıkacaktır. »arülicezede bİJ' h&Btabakıctlık 
mönbaldlr. Evsafı Iizuneyl W.
iz olaııla.rm veelkalarlle beraber 
Dartiticer.e Müdüriyetine m~ 
nM>aat etmeleri Olu olunur. 

"597,, "428,, 
••• 

17 kalem Zia kamyon parçası. 
34 kalem motosiklet parçuı 
27 kalem mengane, anahtar ve

saire. 
Yukarıda yazılı 78 kalem malzeme 

nin pazarlıkla eksiltmesi 24:/1/ 940 
çarşamba. günü saat l5 de Tophane

llAnlarınızı vermekle hem kendinize ve hem 
de Kızllaya yardım etmiş olacaksınız. 
MUracaat 1erl : 

latanbullla poatane karfı.,nda Kızd•J hatunda 
Kızllay aah bUrosu. Telefon ı aooea 

SAT IŞ iLAN I 
İstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 

de Lv. amirliği satınalma komisyo · Nevoer tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 24675 ikraz No. sile 
nunda yapılacaktır. İsteklilerin belli borç _alınan par~ya mukabil birinci derecede ipotek gösterilınio olup bor~ 
~atte teminatlarile komisyona gel • cun ödenmemesınden dolayı_ satılmasına kaı:ar v~rilcn ve ta.ma~a ehli-

. ., ,,
59511 

vukuf tarafından (123~6) lıra kıymet takdir edılml!} olan Ortaköy Pa • 
melen. 426., tanga sokağında eski 13 MU. yeni 21 kapı No. h sağı mUlk sahibi Nev-

• • • berin 23 No. lı apartımanı, solu mWga hanedan azasından Behiye sarayı 
Aded bahçesi, arkası Feriye sarayı ve Mesut sarayı, cebheei Palanga sokağı 

Ue çevrlli bahçeli kargir evin evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır: 
200 sırlı tencere Umumi e\·saf: Bina kargir olup bllyUk bahçeli ve denize geniş neza-
500 reti vardır. Doğrama aksamı itinalı yapılmıştır. Pencere ve kapılfil' yağlı 

" sUt kabı ve mavun boyalıdır. Bahçenin cebhe duvan üzerinde demir parmaklık 
1000 ,, çaydanlık mevcud olup etrafı tam duvardır. içinde mUteaddid ağaç~. havuz _ve 

500 ,. ördek demir kameriyeler vardır. Binaya sokak~an . mermer mer~ı~~~li . v~ dd 
500 ,, ıu kovaa tarafında mermer siltunlar bulunan demır hır kapıdan girildıgı gıbı ay-

1000 turak nca bahçe içine iki taraflı mermer merdivenli diğer blr kapıdan da gi-
•nn " 

0 
rilmektedir. Bu kapının önü mermer sahanlık ve etra.tı eameklnla örtt1-

U\IV ., oturak silrmcll lUdilr. 
500 cam ördek Binanın cebhesinde ve birinci katta mermer kaplı bir şahniş ve ilze-

Yukraıda yazılı 8 kalem sırlı ve cam rinde bir balkon, bahçe tarafında birinci ve ikinci katlarda da UsUete iki 
malzeme mUteahhid nam ve hesabına balkon vardır. Bodrum ve zemin kat pencereleri demir pannaJdıkb ve 
81/ 1/ 940 çarşamba günü saat ı• de pencero kornişleri kısmen kabartma nakışlıdır. Bahçe kapısının yanında. 
Tophanede levazım amirliği satın.al- ahşab bir kapıcı kulübesi vardır. Bina dahilinde elektrik ve üst katlara 

. . kadar Taksim suyu çıkaran su tesisatı . mevcuddur. 
ma komısyonunda açık e~sıltme _ne Gayrimenkulün zemin katı: E&8.8 sokak kapısından girildikte: zemi-
ahnacaktır. Tabmln bedelı 4525 lıra ni mermer döşeli geniş antreden merm~r basamak ve mermer ayna kor· 
Uk teminatı 339 lira 37 kuruştur. kuluklu merdivenle girilen bir salon üzerinde birinde lli!tli sabit boyalı 
Şartname ve numuneleri komtsyonda mUzeyyen mermer iki musluğu olan ve birinin de duvarları yağlı boya 
görillilr. "598,. "429.. bulunan iki oda. iki kiler, bir heli, remini kareeima.n döşeli cidan fayans 

••• kaplı \'e tennosifonlu bir mermer hamam (bu katın tavanlan ıstam -
2000 ad t t b ğil be be f" padır) · . · · 
.., e a a e ra r çay ın· Bodrum kat: Karesiman iki koridor üzerinde zemini kırmızı çını 

c:mı alınacaktır. Pazarlıkla eksiltme- döşeli, mermer musluk ve kömürlüğü havi bir mutlaktır. Sofası kırmızı 
sı 24/ l / 940 çarşam~a Ç'~~~ saat 15•30 çini döşeli ıemın ve ciJarı mermer kurnalı hamam, Uç kömUrlilk malta 
da Tophanede Lv. nmırligı satınalma taşı döşeli ve ikl mermer tekneli çamaşırlık bfr hela Taksim ve yağmur 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 1 ah ıt>tan ı"barettir ' 
bed r 700 r "lk · tı 52 li 50 su arına m aus sarnı..,, . 

e ı u:a, ı t?mına. ra .. Birlnt'i kat: Zemin katından bir olup sahanlıkta çiftleşen merdivenle 
ku~uşt~~- N~~nesı ~omısyonda go- çıkılan bu katta bir koridor Uzerinde bir oda, bir hela, bir kiler ve §Ö· 
rillilr . .usteklW:rın bel~ saatt~, komis- mineyi havi biı· salon üzerinde iki oda mevcud olup tavan ve duvarları 
yona gelmclerı. ••. 605,. 524,, ıstampadır. 

. . 1kine.l kat: Ayni tarzdaki merdivenle bu kata çıkıldıkta bir koridor, 
30 metre alıcı ve 300 metre ven71 bir salon, biri kUçUk 006 oda ve bir helldan ibaret olup tavanları yağlı 

ve asgari 20 beygir kuwctlnde bır boya ve duvarlan ıstampadır. 
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SOLDAN SAQA : 

1 - Dalkavuk. 

• ı• 
1 1 
1 ı .. 

• 2 - Mecb\u' olan - Tabanca seaı. 
S - Y andıfı zaman hasıl olur • 

Madalya. 
4, - Bir cam - Bağı~lama. 

5 - H!d.lse - Arabca "JJen,, 
6 - Erkek - Yapmak. 
'T - Arabca "su., - Uata. 
8 - Franmzca bir harfin okuıı!J' 

şu - Bir hayvan. 
9 - At yavrusu - Güzel bir kok"" 

10 - Bir tatlı . 

YUKARIDAN AŞAGIYA: 
l - Karşı koymak. 
2 - Bir ilet - Tahani etmek . 
3 - Vt1cudUn bir uzvıı • Bir nid9-
4 - Vakit - Ebediyen. 
5 - Ev - Cemi edatı. 
6 - Bir gazetenin sekreteri. . 
7 - TUrkçentn 22 \nci harfi • Sif 

nehir. 
8 - Tavır - Iatanbula civar bir yet· 
9 - Sevgili - Teralnden okunur8' 

bir rakam. 
vermeleri. "236,, motopompa ihtiyaç vardır. Talib olan- tlçü.ncü kat: Çatı katı olup bir koridor Uzerinde üç oda ve iki çatı 

lann kataloğlarlle 27 / 1/ 940 cumar- dolabından ibarettir. 
=====~~====================~~~~dll~Tu~~~ MM~~:~~~~UMm~~~~~~~Mm~~ 
PR---~-........................ -~~i~rl~~unu~ın~~~~~ap~mu~~~M, 6~b~~m~w~~b~~ od~ıw prlka~nıbah -

10 - Sığınılan yer - Güzel değil • 
Bir nota. 
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ı h• J lJ M .. d •• J •• tt .• d melerı. 6031, 522,, çedir. • 
n JSa T ar • U Ur U O UD eD 1 • •• Yukarıda hudud. evsaf \•e mesahası yazılı gayrimonkulün tamamı 
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&tuh. Bedeli 3 7',5 teminatı Ek.'llltme 

100 adet tevhit semeri iskeleri alına açık arttırmaya konmuştur. 
•------------•••••••••• .. • .. ·~~~~~"~~sfilm~3WV~ 1-b~g~rim~~~~brmap~~~M/VMO~ri~~n 

salı günU saat 15 de Tophanede Lv. itibaren 934/ 2663 No. ile İstanbul Dör~ilncU icra dairesinin muayyen nu
amirliği eabnalma komisyonunda ya- marasında herkesin görebilmesi için açıktır. llıinda yazılı olanlardan 
pılacaktır. Tahmin bedeli 3500 lira, fazla malCımnt nlmak istiyenler işbu şartnameye ve 934/ 2663 dosya No. 

Cinsi fiktan Lira Kr. Ura Kr. Şekli Saati --Baskiil 500 Kg. 6 adet 1165 - 87 38 Açık E. 10 
.. 300 Kg. 4 adet - - - - Pazarlık 10,30 
,, 250 Kg. 1 adet - - - - . ,. ,. 
,. 500 Kg. 1 adet - - - - 11 ,. 

I - Şartnameleri mucibince ~ ukarda miktar ve evsafı yazılı bas -
kClden 6 adedi derhal tcslin1 .edilmek şartile hizalarında gösterilen usul· 
lerle saen alınacaktır. 

II - 6 aded baskUIUn muhammen bedeli, muvakkat teminatı hiza
sında yazılıdır. 

III - Ek.cıiltmc ve pazarlık 24/1/ 940 çarşamba gUnü hizalarında 
gösterilen saatlerde Kabataşta Levazım ve MUbayaat şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - İsteklilerin pazarlık için tayin edılen gUn ve saatlerde % 7,5 

güvenme paralarile birlikte mezkür komisyona gelmeleri. "462,, 

Şirketi Hayriyeden; 
Bayram Müna•ebetiyle : 

1 - Bayramın 2 nci pazar günü adi gtlnlere mahBWI tarife tat
bik edilecektir. 

2 - Pazar ı\inlerine mahsus olarak tarifede yazılı ve A. Kava
ğından 18,30 da hareketle Ana dolu ve Rumeli iskelelerine uÇıyarak 

20.80 da Köprüye gelen (299) n.umaralı eefer fazla olarak bayram 
günlerinde icra edilecektir. 

3 - Bayram günlerinde OskU darla - Betiktao araamda. aeterler 
fasılasız yapılacaktır. 

ilk teminatı 262 lira 50 kurı.ıştur. sile memuriyctimize müracaat etmelidir. . 
Şartname ve nUnuınesi komisyonda 2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıyınetin 1fı 7'.5 nıs~e-
görülür. "604., "523,, tinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edıll'Ccktır. 

7 Tl. IA Di• A i T • lM 1 
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Miktarı 
adet 

13,200,000 

••• {Madde 124) 
Tutan Cinsi 3 - ipotek sahibi ala~klılarla diğer alakadarların vo irtifak hakkı 
Liro sahihlerinin gayrimenkul Uzcrindcki haklannı, hususile faiz ve masrafa 
99 ooo Alemin yum cadır dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren yi_nni gün lçhıde. evrakı 

' düğmesi müsbitelerilc birlikte memuriyetimize bildirmeleri ı~~b eder. Aksi halde 
4,000,000 32,000 Aleminyum kU _ h~Jdarı tapu slcllll ile sabit olmadıkça satış bedelının paylaşmasından [ 

çUk kapsUl hariç kalırlar. 
800,000 16,000 Alemlnyum bU • 4 - Gösterilen günde arttırmaya işlmtirak edbenl

1
er atrttınnn eartıık ba-

1 yilk kapsill mesini okumuş ve lilzumlu malumatı a ış ve un an amamen a u 
-Askerlik işleri J 

800,000 4 384 Tek dilli çıkrıklı etmi3 ad ve itibar olunurlar. . .. Eminönü Askerlik eubeslnden : 
' toka ~ - Gayrimenkul 21/ 2/ 940 tarihinde çaryamba gtinu saat _14 den isimleri apğıda gösterilen y; 

200,000 
200,000 
200,000 
200,000 
200,000 
400,000 

l,500 4X8 perçin çhi.si 16 ya kadar İstanbul DördUncil lcra.1!1emurluguncla. ~ Uç defa ~agınldık- stibayların şubeye gelmeleri. J 

1100 4X8 perçin pulu mn sonra en çok arttırana ihale edıhr. Anc~k art~rma ~eh m_~ham- 1 - Süvari teğmen Haydar of}' 
6'.soo Köprüsüz sürgü men kı~metin )O 75 şini bulmaz veya satış ıstiyenın alacagına r~çhanı 

1 4 800 Köprüsüz ilrgU olan diger alacaklılar bulunup ta berlel bunlann bu gayrimenkul ıle te- Hikmet ·(4640] 1310 lu Kırklarel ~ 
6'.ooo Kesme ka:ca min edibniş alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en «?k ar:ttıra- 2 - Süvari teğmen Muhiddin Ol'·-

14 ooo Matra. perçin çl • nm taahhUdll baki kalmak Uzere arttırma 15 glln daha temdıd edilerek Abdtllbamld (17792) 1310 ıı t.w' • 
' visi 7 / 3/ 940 tarihinde perşembe günU saat 14 den 16 ya kadar lstanbul Dör- bul. il 

400,000 1,400 Matra perçin pu- düncU lcra memurluğu ıodaskılnlda ~tırma ~e~ f:f' tistiyenedl~~~a~e- 1 3 - Süvari teğmen Ali Rıza ol' 
lu na rüçhanı olan diğer a aca ı arın u gaynmen u ı e cmın 11 AUI· Ahmed Turhan (588. 8) 1313 lü fpO' 

800 000 6 ooo Fermejü caklan mecmuundan fazlaya çıkmak oartile en çok arttırana ihale edilir. 
600:000 's25 BUyUk niadenf Böyle blr bedel eldekuledlklmezeeda-tnthalihealyapılml a.z vk~~~~d talhebli dQşer. ·1 bu~. , .Oh. C al ;;.ı ~ 

dUğm 6 - Gayrtmen en ~ e e o unan u.uoc er a Vt'\ya verı en , - Süvari te6uıeu ;em o ... u 8 
mUhlet içinde parayı vermezse ihale karan fesholunarak kendisinden ev- Galib (146M) 1313 il lırtanbul. _M 

lDS,809 vel en ytlkaek teklifte bulunan kimse arzetml§ olduğu bedelle n.lmağa 5 _ su,·ari asteimen Enver 05 .. 
y karda yazılı 13 kalem adır razı olursa ona, razJ. olmaz veya bulunmazaa hemen on beş gUn mUddetle M hin 

1312 
A~ 

ul alr.emeei 29111~ ve arttırmaya çıkanbp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale arasındaki e ed : .tik (17959- li ~ 
:S7~umaaat 14 de lst. Top::~; fark ve geçen gOııler için % 15 de• hesab olun~cnk faiz ve diğer. zararlar 6 - Stlvari astefmen Osman ?l lf 
Lv, lmirllfl aatınalma komisyonunda aynca hUkme hacet kalmaksızın memuriyetlmızce alıcıdan tahaıl olunur. oğlu Haaan Rahmi (30515) 1319 
pazarhkla eksiltmesi yapllacaktır nk (Madde 133) . . . lstanbul. • ·tli 
teminatı l0,940 liradır. Şa~ ve 7 - Alıcı arttırma bed~li hancı'?-de olarak yalnız tapu ferağ ha:- 7 _ Süvari asteğmen Ömer ı.,ıı • 

4 Araba nUmuneleri kom1ayonda görWUr. le . cını, yirmi ee~ellk vakıf tavız bedelim ve ihale ~arar pullarını vermege oğlu Muzaffer (29119) 1318 ll "1....., 
. ö- . . vapuru bayram günlerinde cumartesi, pazar tarife • tekıtıerln kanun! vesikalarile komla _ mecbu~dur. MUteraldm vergiler, tenvirat ve tanzifat ve delllllye resmin- H"--ym· Avnı· (..,tuı:17) 

1318 
li Sioll'P"":' 

• ... ~ .. e.g .. ~.ı.~.~.~ ... ~.·.· .. ---•••••••• ........ ~ •~~ ·~ ,~ ~~~~~~~~ve~~~~~~a~~ ~ ~ 
yona ge · • • • 

11 11 olmayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. 8 - SUvarl aateğmen Fevzi . <JJı 
==========~===============~~ri Mo ~~g~~~~~da ~~M~~ h~~IOO~b~ H~nA~<~mu~u~ 
1 ........................................ -ıı & .. tcra Memurlu~ odasında, işbu ilin ve göstenlen arttırma ~namesi 9 _ Süvari teğmen Nihad ojl" 

1 D ı D b 1 5,890 Sur harici için dairesinde satılacağı ilin olunur. 521" Aatf (32252) 1321 U lstanbul. ev et emiryollan inlan 23,340 Sur dahili için 10 - Süvari a.steğmen M~ 
·-------------·----.. lstanbul defterdarhğı muamele ve istihllk oğlu Enver (42518) 132511 lstAO, 

Sirkeci garı meydanı ile plAııda gösterilen yollann topeka siatemi ve29h,es230ab
29

mklı30alo2y4o1f11~~~!!.8!1~bad namgU- vergileri merkez tahakkuk Şefliğ in~~n : Ei!!n;-c::::: ~s:nt~~t 
aafaltıanması i3i 28819.20 lira muhammen bedelle ve kapalı zarf uaulile U'.aV ..,,... ~ t k f • 
'm!111akasaya konmuştur. Bu lfin muvakkat teminatı 2161,44 liradır. nU saat 14 de Tophanede Levazım l- 1 ara z 0 • •yo- 12 - Süvari asteğmen Sadık 05 ... 
Münakasa 31/1/940 çarşamba gfuıtt saat 11 de Sirkecide 9. İ§letme bina· mirliği satınalma komisyonunda açık Du kararının Enis (44328) 1328 li İstanbul. 

da A E k · tarafından eksiltme He alınacaktır. Tahmin be- ..: ; auı . . omısyonu rapılacakbr. isteklilerin ayni gU.n deli 4516 lira 47 kunış, ilk teminatı ., - ~ ..; ... • 
saat 10 na kadar kanuni vesaik, temınat ve ehliyet vesikalannı ihtiva ~ "ii ..! .... • • = 
edecek olan kapa~.~ koJD!8yona vermeleri 18.zımdır. Şartnameler 338 lira 73 kuruştur. Şartnamesi ko- b9 "Git::- 1 !J o o..- :S a 
144 kuruş mukabilinde Sırkeci veznesinden verilmektedir. "239,, misyonda görülür. t8teklilerin belli ~ .; ~ = t a.cı s• =3 t ~ :; :ı 
=========================================== saatte komisyona gelmeleri. ,; • .:!t > a - ~ 1 r- z 

M. M. V. Deniz Müsteşarlığından: 
Bir kömür gemisi alınacaktır. Bu geminin 3000 111 5000 ton araauı· 

da kömür alması ve "15., yaşını tecavüz etmemiş olması li.zımdır. İstek· 
illerin, satacakları gemiye aid evsaf ve muamelatı 30/1/940 tarihine t.-
41lr bir mektupla mlistetarbpnnıa 'büdirmeleri. wıee .• MJM&.. 

"569,, "93., 

z. yl . 
ittihadı Milll Sigorta &irketine ald 

1033 numaralı pollçemi kaybettim. 
HWmıtl yoktur. 

lsak Karlyo Manifatura İstihlak 934 905 115,20 25/ 12/ 939 968 
Meir Ellkulaş 
Vili Çuha ve kazmir ,, 934 2619 1068,ıt-O 25/ 12/ 939 827 

Yukarda adlan yazılı olan mükellefler namına matnıh istihlak ver
gileri itiraz komisyonunun gün ve sayısı yazılı kararlarile tasdik edilmiş 
olduğundan keyfiyet 3692 sayılı k"1lunun 10 uncu maddesine istiııadeıı 
illnen tebliğ olunur. "516., 

Zührevi ve cilt hastalıklan 

Dr.Hayri Ömer 
Öğleden sonra Beyoğlu AğacarııU 
karşısında N o. 33 Telefon 4135' 

- ~ -- - __ pi' 
Sah1bl : A. Vemaleddla ;::--~ 

. Netriyat m~üril : lladıl-=~~ 
• ..... 'JV ı ........ .........,, 


