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ikinci Yıl - No. 618 
BONLO K SIYAST HALK 0AZETESI 

Ankara, 19 (A.A.) - Reisicümhur İsmet lnönil ile Bulgaristan kralı 
aıajeste üçüncü Boris arasında aşağıdaki telgraflar teati edilmiştir: 

!tfAJF.sTE üçtJNcn BORİS 
BULGARİSTAN KRALI 

SOFYA 
Majest.elerinin, Menemeocioğ!u tarafından bana bUdlrilen :nazikAa.e 

sözlerinden dolayı, hararetle ~kkilr ederim. 
G~enlerdeki Sof ya teması, iki komşu ve dost memleket htikfunetlerl 

arasındaki tam fikir muto.bakatini bildirmiştir. Bu mÜDa86betle majest&-o 
terine bundan duyduğum derin memnuniyeti bildirmek ve bütün dostlu
ğumun tcminatmı foyid etmekle hassaten bahtiyanm. 

EKS~LANS 181UET İNÖNV 
REtstctJMHUR 

tNöNtJ 

idare Yeri -N~e No. M lataaıkl 

Tdgraf ı YENi SABAH latanınal 

TEl.EFON: 20795 

Her Yerde 5 Kuruş 

ANKARA 
.Ekselanslarının göndermek Iütfnnda bulundu.klan na.ziklne mesaj· 

dan bithussa müt.ehassis olıırak ha.raretlo teşekkür eder ve en 88.IDfmi 
dostluğumuu temina.tuu teyid eylerim. 

~==:=======E~~===:;c . TamşmaJda bahtiyar olduğum B. Menemencioğlunun Sofyayı ziya -
' reti, filhakika bUJlfunctıerimiz arasındaki fikir mtita.bakatıni mtişa.hede 
ve Ud komşu Vf: dost meml~kct arasındaki dostluk ve itimadı teyld t~ 
bize fırsat vermiştir. 

BOR İS 

lzmir kanalizasyon tesisatı bozuldu, 
Menderes nehri taşarak mezru 

araziyi su altında bıraktı ------

~vyet krtalan karfuimda bir Fin askeri 

Helsinki, 19 (A.A.) - 19 k!nunu- mata devam etmektedir. j bir k~ istinad mevziini ele geçirmiş.. 
sani Finlandiya tebliği: Şark hududunda ve Ladoga gölü lerdir. Rusların mUteaddid tankı talı-

.Kareli berzahında düşman tah.ki- şimalinde Finlandiyalılar düşmanın , [Sonu"/ inci Bahifede] 
m sr· · · - ±±&Sc&J!WQ srssı:: - , 

Holandada 
Endişeli haberler 
Dolaşıyor 
lnglltered• bazı mühim

mat fabrikalarında 
flphell lnfil6kler ollllu 
Londra, 19 (A.A.) - Timee gaze

tesinin Belgrad muhabiri Luwow un 
cenubu şarkisinde ve Rumanyaya ya-

st& :w•• 5 m= 

Fe Sketzedelere 
yardım iki milyon 

lirayı geçti 
------· 

Hind A'lihracesi Nizam Haydar 
teberrü etti abad 56 bin lira 

kın petrol mıntakasmı Rusyanın Al· __ _ 
manyaya terkedeceğine dair dolaşan Ankara, 19 (Hususi) - Zelzele' en fazla nazarı dikkati celbedeni Hın-
§ayiaların Balkanlarda ve Tuna mem· fellketi karşısında memleket dahi - ı distanın Haydarabfi.d mihracesi Ni-

J 1 .. ~ leketlerinde endişeler uyandırdığını tinde ve haricinde yapılan teberrille- zam tarafından yapılan 1.300.000 
f • ~ · " ı. yazmaktadır. rin yekftnu 2.291.444 lira, 55 kuruşa frangın mukabili olan 56.719 liradır. 

~ sr , . . [,Sontt S üncü aayfad4J vasıl olmuştur. Dünkü teberrillerden ! Birçok vatandaş da kurban bedı-lie-
;.., • . rini Kızılaya yatırmışlardır. · F A ı • • d V-8küplülerin Yardımları 

i:~~ .. .. \ ransıza yan mec ısın e · ko~~~~~~~ğ~~~~ci~~> bildi~~~~:~~ 
• :"' ,:,11 ~ . h 1 • b • ı re, hareketiarz felaketzedeleri için 
, '..•. ~J. araret l ır ce se OskUpte Bayan ~~tife Koryeiviç 130, 

• Bayan Perver Dırmda 60 lira teberrli 
etmişlerdir. 

M•clı• • komU .. nl• •t m· ~busfQTln •h Kıbns konsolosluğumuzdan alınan 
~ @ a c l ra- ı [So;ıu 8 üncü sayfad<ı j 

cını itti( akla tasvib etti 
Paris, 19 (A.A.) - Komünist me- ı muharriri Handin vatan hainlerine 

Bugün kurban bayramuım ilk gttn.U.dttr. Bu münasebetle olm.yuculan- busla.nn mebuslukdan çıkanlmaaı ka,rşı htikfımetin merhametsizce mü
dtızın bayramım tebrik ederken, her sene olduğu gibi bu sene de bayı-&- hakkında mebusan meclisince kabul cadele edeceğine itimad edilebilece -
mm 2 ncl, S üncü ve 4 i1ııcli günleri çıkmıyacağımızı ve bütün gazeteler- edilen layihanın bugün ayan mecli - ğini söylemiş ve layihawn kabulünü 
le birllkt.e yerlnılzi Kızılay gazetesine bırakacağllnlZI bildiririz. sinde müzakeresi esnasında mazbata ! 1 Sonu S ü.ncü aayfada] 

11 YENİ SABAH 

Milli Savaşta . . ... 
ismet lnönü 

Yazan: RJZl YALKIN 

• • SURPRIZI ıı iN 
Milli Şefin istanbuldan Ankaraya ge

çişleri, birinci va ikinci lnönü muharebe
leri, Çerkes Etem kuvvetlerini tenkili ve 
garb orduları kumandanhğına tayinine 
kadarki en doğru ve mükemmel vesika
lara istinat eden harikulade maceralar 
dolu hayatlnı bayramın beşinci günü in
tişar edecek olan nüshamızdan itibaren 
büyük bir zevkle takibe başhyacaksınız. 

.. NA iM 1 , .. 
Gölge Musabakanuz 
Muharrirlerimiz: No 15 

Bu klmdlrf 
OINO.f': • • . . • • 1 . . . . . . ' " . 



YAZ.AN .~ 

TEFRiKA NO. a 

Balta limanındaki saray yeni 
bir fesada mele~ olmuştu 

YENfSA..BAB 

Tırhan vapurunun · 
Karaya oturmasında 

Çorap 
Söküğü gibi 

Bir esrar 
tekkesi basıldı 

b M h • ·ı Dün -hrimizde bir esr...r tekkesi ~ . dhıledim. P~ iyi hl.~ ki, un- Birinci ve ikinci kaptan- eş ur eroıncı er -
Konycı w haoolisinü tsye1tı ha- daıı evvel.ki teeebbüslerınızde de bu •• •• _ •• •• k l d l basılmış ve bazı esrarketler yakalan-

tırlıkl.an yapmak azerc acırayoa gibi sözler, yine bu masanın baamda lar mesul goruluyor us~uste ya a a~ 1 ar ~. 
tayin edilen propagandacı"lan ~ ve yine bu muhterem ı:atlerin huzu- Geçenki büyük fırtınada Alanya. Emniyet memurlan yemden birçok Sabıka~ esra:keelerden Ah~edle, 
~M gt;tii.reoek IAlavu.tlar, lz.. larında başkaları taraflarından da civarında karaya oturan Tırhan va- kaçakçıları yakalamafa. muvaffak ol- liz Temelin .Boğuk~en~e Cami IO -

'm{nU Bkmekçlbafı hanında, ifZeri birkaç defalar da.ha söylenHmiş, gös- punı için mahallinde ve burada bazı muştur: kak numara 78 de hır mUddettenberl 
hakkında görü§üyor14r. O a&rcıd4, terilen kat't ve kavi teminatlara isti· tetkikler yapılmaktadır. Unkapanında sabıkalı eroin eatıClSl eerar tekkesi l§letme~te oldu.klan ha
Hacı l.tllmin geliyor, 90-rşıiia t~ nad edilerek, muhtelit hareket ka - Şimdiye kadar yapılan tetkikler ne- Nuri ile kansı thsanenin eroin sattık- ber alınmıetır. Emnıyet kaçakçı~k 
düf ettiği bir hem§erimndcn balı.· rarları verilmişti. Daha eskilerinden ticesinde vapurun karaya oturmasın- ' lan emniyet memurları tarafmdan ~su ı;nemuria_rı tarafından tedarik 
Bediyor 11e vazifesi hakkında ona bahsedecek değilim. Yalnız ıeçen da birinci ve ikinci kaptanın ır.~u .,haber alınmış, bir memur İhsan.eden edilan bır muhbır vasıtasile esrar al· 
bazı ifşaatta lmlunduğunu itiraf mayıs ve haziran ayls.ruıda Konya liyeti bulunduğu neticesine varılmış mlişteri sıfatile eroin alırken İhsane dırılmı~r. A~ olarak yapılan arama 
eyliyor. Halbuki, bu hemşeri ken- ve Afyonkarahisar tarailannda ge - ve her ikisinin de vazifelerine niha· ! yakalanmış, evlerinde yapılan araş · esnas.ında. evın alt katındaki. ahırda, 
dilerini /stanbıılda.nberi talı.."ib edmı çilen teşebbüeleri muvaffakiyetsiz. y~t verilmiBtir. tırmada Nurinin yastığı altınd.a bü - suretı. ~ahsus~da yapılmış bır :111etre 

. bir memurdur. liklc neticelenen hareketleri dikkat Tırhanın süvarisi Mahir kendi ye • yilk bir paket eroin bulunmuştur. derlnligınde gübreler altında bır yer 
B' t bil 'şti ar dan. nazarlarınıza arzebnek ve bu muvaf- rine tayin edilen Hüsameddlnin Alan- Bunlar, cı·oini Fethiye ile kaW Ayı de bir es~ar kamışı, ~5 gram. csr~r, 

Hll.;~esn~ nlc~~çm~ri ·et ~e 1- fa.kiyetsizliklcıi hazırlıy:ın sebebleri yaya muvasalatını müteakib vazife· Ahmedden aldıklarını söylemişler, tekrar iki k~mış, ~ç IUle il~ bır mı~-
A ' şg ' ~ hatınnıza getirmek isterim. Ben, bu- sini devredecektir Diğer taraftan va- Fethiye yakalanmış Ayı Ahmedin e- tar esrarlı tömbeki elde edılerek m • Ula.fuların daire ve mahfellerlnde . . · . ' d d·ım·ştir 
, . . · b im - 6 gtlnkU gibi hatırhyonmı ki o zamanki purun baş çarkçısı da hasta olduğun- vı tarassud nltma alınmıştır. Bu eı- sa ere e 1 ı · 

:ı~:;~~ ~:1e:e::e ~e :: . hareketlerinden tertib ve ide.resini de dan yerine başka bir çarkçı tayin e - rada, sigaracı 16.kabile maruf llısa- Yapılan baskında1 ~azı ~srarkeşler y , . ruhde eden elemanlarıııud&n birkaçı, dilecektir. • nın geç vakit evin etrafında ~pheli de tutulmuşlardır. sımlen şunlardır. 
kaklnrda dalgalanmı§b. O gUn ak • . . . . ~ .. .. .. . İhsan, Karabaş Ahmed. Bunlar suç 
§a.llla kadar lzmirln bütün hanları, çopur M~a ısmı Uzerfnde de şimdl Tırhan vapuru ile geçenlerde Mar- b~r vazıyette dolaştıgı g?rulmuş, Uz~- U.StU akalanmışlardır. Tahkikata baş 
hamamları aranmış şUpheli sayılan olduğu gıbi ısrarla durmuglar ve bu marada karaya oturan Trak vapuru- rı aranınca 15 gramlık bır paket eroın Y 

. köşe ve bucaklan ~ranmış, lttihadcı 1 ~ haı-ekAta iotirakiııi, m~vatfa nun burada. tamir edilmesi işi gayet bul~u§tur. İhsan bunları. Bn.la~lı ~şv-tıvrv.vv-vv-.,,...,..,,...,. ___ .,...,...,...,..,,..,..., 
ve zabit cvieri yoklannuş hattA, bulkiyctin temin ve husultine Wı bul • mUgkilldUr. Çünkü bu vapurların saç- katıl Ahmedden aldığım söylcmış, Bl!.LEDIYEDI!' 
arada bir çok zavallıla:- 'da tutulup mu~la.rdı. . . . . lan Almanların son zamanlarda kul- ~~ed de yaka.Janr.:" i~~e~inde ~ç _ • • 
hapse atılmıştı. Fal<at .... Fikrj efen· Sız de bılirsınız ~· o kuru vi.d ve landıklan uzun sistemlerdedir ki b~ büyük paket eroınle . ~unlük eroın Fedakar ıtf aıye eratı .. 
di bulumımamı!}tı. Onun yerine za • bot teminatı~ guvenilerek geçilen saçların memleketimizde mevcudi.1 satış parası olan 75 lira, bul~ık çakı na ikramiye verildi 
vatlı Hacı Mümin ~phe ve göz al- o hareketl~r, hıç de ~ayanı. arzu ol· yoktur. ve kağıdlar bulunmuş, müsadere e - Belediye itfaiye ft.mir ve efradın. 
tına alınmıştı. mıyan ~eticeler verdi. Büyük bir it Kadıköy hattına çalışan Suvad ve dilmiştir. Ahmed, eroini daima bir dan fedakArlıkları tesbit olunanların 

yapacagı tasavvur olunan çopur Mu· .,,.., 1 1 da · b · · k·ı - ı - d · 
Balta Lbnanındalcl Fesad · "lk h led ba b' h li uıev vapur arının saç an aynı e&- tor a ıçınde, yarım ı o agır ıgın 3. mtlnasib ikramiyelerle taltıf edilme-
Ocağında Bir Topla.nü ~:çı ~ ld amCi~ll fut bır ~ kildedir. Bu vapurlar için ayni ?P bir taşla beraber sakladığını, yakala- sini kararlaştırmıştır. llk elde itfai-

0 Balta limanındaki Mediha --~'- uldu, ~L. t, eti,.:;:__m aX a malzeme tedarik edilemediği takdir· nacağı zaman en yakındaki kuyuya· yede tesbit olunan 30 kişiye ikramiye 
gece, muvauaA o u. r l\.A& ne "'~ ~ .... n d harb' kadar atta! kal- . . . . . i . mik 

Sultan sarayı, Anadoluda çıkanlmak derilen Kemalist kuvvetler karşısın- e . ı~ so~~a mu torba ile atıp cürmUmeşhuddan kur- verılmışti~. ~erılen ilc~am ~e~ın -
istenilen yeni bir isyan hareketinin da dayanamayıp bozuldu, kendisi de ~ihtimal.en mevcuddur. tulduğunu ve eroini sabıkalı eroin tarı azamı bır maaş nısbetıdft". 
müzakeresine daha sahne olmuştu. Yunan cebhesine kaçmak ıuretile, an llA. ARıFTE 

1 
satıcıları Haralambos ve Angelostan I Beleuiye imar mUbUrlU-

Büyilk salon, verilen kanlı karan al· cak ha.yatını kurtarabildi. Hele, Kon- aldığını itiraf etmiştir. Bunun üzeri- ~U mlmarladnd 11n biri 
kışlıyan kara ellerin şakırdıJa.rı ile, yadaki teşebbUsilnz. daha te§kflAt ha- Asli mua!limfiğa tayin ne onlar da yakalanmı3lar, hakların- . BUkreşe .~i.!~~. . 
yine acı acı uğulda.uııştı. llnde iken keşfedllmif, yapılan teda- d · ı d da takibata b3şla.nmıştır. Beledıye lmar MUdurlugu mımar -

Damad Paşa, Ali Kemal Bey, .lıius- riksiz barek~ bir çok elemanlarımı- 8 1 en yar lmCI Diğer taraftan emniyet memurla- lanndan RUkned~in yann ~kşa~ 
tafa Sabri ve Zeynelabidin hocalar, zın tutulup idam edilmelerinden baa· öğretmenler rı, Ycdikulede köfteci H2..Sanın esrar Bükreşe_ gidecek.tır. RUk~eddin .. vali 
Said Molla, hııartıı.lı Kemal, Hucı Ke- ka bir netice vennemifti. Use veya muadili mekteblerden sattığını haber almışlar, dün dükka- ve beledıye . rele~nln . emrıle Buk -

ı Zeki be'-·ler gibi f esad yar B' 'b' · ....ı l b . recte bazı ıınar ışlcrı etraiıııda tet-ma ve J • ırı ırı aıuına sıra anan u mu • mezun olup ta orta mekteblerde yar- nı tarassuda başlamışlar, elınde bu - "' .. 
dakç l n l·ıe '01·

1ylik bı·r masanın etra - ffak' • tsizllkl bö ı d ' . . . . . kikat vnpacaktır. Bu ::)cyahat 10 gun 1 
a · va ı~e er Y ece evam e- dımcı mualllmlık vazıfesını ifa et - lunan 5 gram kadar esrarı etler ara- · J 

fında daha gündilzden halkalanmış- derse, hiç eilpbe yok kf, Anadoluda mekte olanların, üç sene muvaffaki- sına saklarken görüp yakalamı~lar • süre~ektir. , 
lardı. İsyana aid program Zeki bey bulunan ve padişaha bağlı olan hal- yetle vazifelerini yaptıklnn takdirde dı Ekmek fıyıaUarı &rttı 
tarafından okurunuş takdirlerle kar- kın, size karşı olan emniyet ve ttima- esas muallim kadrosuna girebilecek _ r. Belediye Da.imt Encümeni lktısad 
şıhn~rak kabul olunmuştu. Artık, te· lan bozulacak ve muvaftaklyctstzlik· loıi haber veriliyordu. Bu vazifede l\urnnş Kn.çnkçıst Mtidürlüğli tarafından hazırlanan es-
ferruat ile uğraşılıyor ve Ömer hoca, le neticelenen her teşebbUsUn cezası- bA.len 1600 den fazla ~hıs bulunmak- Çita eli Bnıi vapurile gelen yolcu- babı mucibeyi muvafık görerek ek -
Eğirdir zorbalarından Ku.cıat ile Ma- nı, her zaman olduğu gibi, canları fle tadır. lar arasında, Üsküdarda lcadiyede mek fiyatına yeniden 10 para zam 

kendisini göswrmeltfodir. 
Fakat ne de olsa Fin nıuıı-' 

tini tnt:ncaıc Ye onn Rus hii ~ 
mı knrşı koynıalc imldinmı ,. 
rek ~·ardımı İsveç ile Nor\·eÇ 
bilirdi ve nitekim \'a7lyet btı 
inl<işaf etü. 1'. 

Bütün bu bfıdlseler ka~ 
knt'i bir netice ıı.la.ımya.n ~.Jl 
Rusya Ue bu İskandinav rn~ .i 
lerinin arasındaki mUna..o;ı•betl~ 
tikçe gergin bir mahiyet u.rS" 
I•'inlancliya harbine talm(J<tüıd 
?.ihılerde görmen şiddetli P1 

hücumları ve diplomasi not:ılııı1 
stisine şahltl olundu. ?JO 

navgnn bavdudlarmdan Knrazor hak örledik<;e de halk pek haklı olarak, ,.,, .f .. d .. ı ··-·· d ··- di-· Makasda.r sokağında 10 numarada o- yapmıştır. Bu arada fırancala fiyat-• . • . .wıa.an mu ur U,,"1.lll an ogren gı - · !mı 
kında, fcmı.d heyctıne malumat \'en- sizlerden uzaklaşacaktır. _ 1_ .. b Uz b •n7iv ti ta 

1
.h turan GUlsima Norinzayan isminde !arına da 20 para zam yapı ştır. aralarm<lald mlin~ebctıcri 

• 11..UDt: gore en u "-··Je vz k b .. d Tb tiJJ:~ yo:dı.: .. Dam.ad Paaanın muhibbı ve Bana öyle geliyor ki, Konya ve ci- edici hiçbir tebliğ, Maarif Vekaletin- bir kadının vaziyeti şüpheli görülmüş, Bu suretle ek.nıe u gun en ı ı a. bir hale sokacak hlr lteyflyc tv J 

Rus notala.nna lswç ,e ~ 
kat'i ve lstlldnl hakJarıııa b f 
bir şelıilrlc cevab ,·erdiler ve b~ 
riresmi yardım keyflyctindcJJ rJ 
llyet <luyamıynca!'1annı, r~ 
lıa.rb karşısında lmlnnınad 
blldlrcUJer ve lıa hususta :ıt 

mti,~avıri Al lhsan bey, Yalvaçlı ho· varlarında yapacagını-z bu hareketle d b'ld' · ı . tir . yakalanmış kadın memurlar tarafın- den 10.25 kuruşa, fırancala 15 kuruşa cud lıultmmadığım <la J~a.rct e 
d -· . h t a· en ı ın memış . , 

1 
k 

cıuıuı ver ıgı ızn atı no e ıyor ve siz de son kozunuzu oynamış olacak- dan üzerinde yapılan aramada bir kf. , satı aca tır. .. Ru sıra.eh. hazı Rus tayf de 
yabMcı bir devletin lstanbulda faali- sınız. Bunun için, hareket kararını Beyoğlw Halt:evlnde 

1 
... 

1 
ğı d t ıı . ik. k t 1.ktısad mUdUrlüğü bundan bir mud niu İsveç w Norm~ nı-azJsl11 

yette bulunan istihbarat f;crvisi §ef · vermeden evvel iyi tedbirler almak açıJan kH~b aerglai :ı-~ır~ t \.eye enmı~l~e \ ~ det evvel Ticaret ve Dahiliye Vekl • mAlım ,.6 ba7.ı mııha1Jerin ~ 
lerinde'l mösyö "Agobyan,. da bir faaliyet ıahasmdaki halkın fikirleri~ Beyog-lu Hnlkevinde arılan Türk ki- .. ı ~:ek w~ '.neztaon dş~d ı b~cz: rn::_ 1 letlerine müracaat ederek toprak dım:uı edlhıwsl liar~ı ında .ut 
k .. d t ·· l il 1 • dl\- lt' yun u um aş, çan sın a a ır ıpe j h ıı · f · i taraf d tesbit olu dıJJP". oşe c 0 urmuş, ~oy en en erı • • ni hnzırlamak ve bilhassa hareketle- tab sergisi bu ayın sonuna kadar zi. . . ma su en ° ıs ın an memleket proteatoda. bulun 
k t1 d'nli rd • • li mu5a.mba ıle ynrım kılo keten ku- b ğd fiyatlarının bir miktar A 

1 1 
h binln a e ı yo u. ri muvaffakiyetle neticelendirmek i- yaretçilere açık bulundurulacaktır. ma bulunmu kadın bu c a ile be nan u ay nupanın S ma ar 

Ömer hoca, bir viız vekar ve cid- çin çok zeki ve cesur thtıl~lci ve idar Sergı"de kı'-"Dletli eserler t.e"hir olun- ş . ş, '. . ~y · indirilmesini istemişti. Ticaret VekA.- kesbedeeeğt endişesini duydtı· " 
di · il f ·· " :.- raber adliyeye vcrilmıştır. b b tetk"k t b· il yeti e, yarım saattan azla s~ren reci elemanlar bulmak lizımdır. makta, ve yurddaki bütün Halkevleri ~~ leti u ususta ı a yap~ış .. ve '1 dilik bu gergiıılfü biraz z.ıı. 
beyanatına. t~bb~te .muvaffakı.yet Şimdi isimleri geçen adamlardan neurtyatı ziyaretçiler hı.rafından te~ MOTEFERR/K' nun imk~nı. olmadı.ğı~ı g~.nn~tur. B~ gibl görünıncllt.edir. 7Jra 
dua ve tc.mennılerıle nıhayet verır - delibaşı M h 00 h kkı da .si • kik edilmektedir. itibarla ıktısad mUdurlUğilnUn talebı ııo3ko\·a hiikfımeti, ce,·ab 
ken Damad Paşa, gömilldüğU kol - • · e m a n ' servı Dahiliye Vekili reddolunacaktır. bomb:ırdınıa.n l<eyfiyetinin ~ 
tukta kımıldanınış, tavır ve vaziyeti m~e mevcud. malfunat, bizce pek T•lebelerln mektab • • • ,.,.. • • şartlarının !eııahğı ytlzii~·. 
ile söz söyliyeceğini hazır bulunanla- milsbet değıldır. Hatta, menfidir de de§lştlrmeal şehrımıza gelıyor Limanı r Umum MUdUrO yanh~lık dolByıslle vukub1ıld 
ra hissettJrmck ister gibi. bakınmış- diyebilirim. Bu adanı, Kooyanın Çuın Maarif VekAleti ders yılı içinde ta- Dahiliye Vekili Faik Oztrak bu sa- le.kenderunds söylemhıtir. 
tı. Guııırlu gülUmsemelerJe ayağa ra nahiyesinden ve Llibey höyUğü kô- lebelerin mekteb deği§tirmesi mesele- bah şehrimize gelecektir. Dahiliye Devlet Limanlar lşletm~i Umum Fn.kn.t buna rağmen tskaO f 
lrnlkmak üzere iken, köşede oturan yUndendir. Nüfuz v• ftiban, ancak sile çok yakından al.Akarlar olmakta - Vekili bayram tatilini lstanbulda ge- MtidlirU Raufi Manya.si diln Toros memfeketl,.ri budm1larmda hllrl' 
Mösyö Agobynn, daha evvel davran- nahiyesinin hudud..la.ruıa münhasırdır. dır. Talebelerin bilhassa 2 nci yokla.- çirecek ve bu arada şehre aid bazı treni!e lskend'!runa gitmi~tir. Umum kuları hl'ııiiz k.-ıyholınamıştlt· ,,1 
mı~. y~cımdan umulmıyan bil' tez - , (~mt VClr) madan sonra Qehir dahilinde herhangi meselelerle meşgul olacaktır. Mlidtir İskenderun limanında yapı- Dr. ~ 
likle yerinden fırlamıştı. Endişeli bir bir mektebi bır~arak, nakil _yaptır· lktıa•ll Vekili f&hrlmlzde lan yeni tesisat hakkında tetkikler r-~~ ...... e .. ~·-
tavırla Drunad Paşaya baltınış ve: A • T .. k M·ıı . ması muvafık gorUlmemektedır. Bu . . yapacaktır. • 

- Müsaadenizi rica ediyorum ek- ZIZ Ur l eti kayıttM şehir değiştiği takdirde mek 1;ktısad ~ekfü H.ilsnU Çakır bayram Bu tesisat yapıldıktan sonra İsken i BAYRAlU NAMAZI . ..ıd 
eelfuı.s. diye söze başl mıştı. Gerçi, Sağlık içinde mes'ud baynı.mlar teb değiştirmek istiyenler hariç tu • tatilini geçırmek Uzere dUn Ankara- derun limanı şarhn en işlek lıir lf- ı Saat D~ 
buradaki huzurumun bir mUşahidlik- idrlk etmekl• bahtiyar ol, ıtlııleriıı tulmaktadır. dan §ehrimize gelmiştir. Vekil, lstan manı haline kow.ıJacaktır. Bunun içil: 1 EGnf: 3 l 
ten ibaret olduğu~u. rey beyan ve i- een ol8UD. Bu hususta Maarif müdUrlu.ğüne bulda bulunduğu mUddet zarfında fenni tesisatı ihtiva edecek geniş bir Zc\'ali : s l J 
ta&ına, karara letira.ke salA.hfyettar Jl. Nwi Qopa tebliğ yapılması bcklenmeJ..1:ed1r. bazı tetkiklerde bulunacaktır. proje hazırlanmaktadır. J i .// 
ohnacbğımı b!llyonım. Fnkat, mili&- ..., ............................ ~ 
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KnrbNı Bayramımz lmUu olsu.a.. 

Bayram günlerinde kestireceğiniz Kurbanın iki katlı hayırlı ol
masını dilerscn.lt postunun iyi mr oekflde çıkanlmasına, deriler Ustu.

deki yapağılann kırpılmamasma, Banakların sedeleımıeme8hıe, bizzat 
ncznrct ediniz. Bu 9Uretle ha.rcıyacağuıız bir kaç dakika çok sevdi • 
~z yurdunuza büyük faydalar temin edecek, TOrk Hava Kurumu 
binlerce lira kazanacaktır. 

Bu gilzel vatan topraklanııda çolufunuz, gocuğunuzla. huzur icin· 
de yaşamak başlıca emellnizdir. Türle havalanmıı IJilft.hlamnası gf1zel 

yurdumuzu tehlikelerden uzak tutarak huzur iç1ııde yapmamıza yol 
açar.aktır. Canınızdan aziz bildiğUıiz yurdumuza b.rfı yapılmuı rere

ken vuit'elerl seve BeVe ve tereddUdsfuı: yapacağlnıza f(iphe yoktur. 
B.lyram aabahı kurban bam.ek 8tll'etile 88Vap !elerken yukarda 

dilediğimiz tarzda nezaretin.izle yalnız Bava Ku.nunaıaa delil ayıd -. 
1111!-0da dii,kilnlere yardıma ko,an, ya.raJa.n saran Kızı.laya, Jdmsesb 
c<>cnklara şefkatle bakan Çocuk Esirgeme Kurmmuaa. da yardım en • 
nizl uzatmış olaoaks.ınız. Bu nezaret, bu itinayı a1z1n vatansever.uttnı.. 
den bekleriz. 

l>ikka.t : 
(Derileri H 

ederiz.) 

i'ttrk Hava Kwıuııa 

•munun makbuzu muka.btllnde vermentsı rica 

••••~-~~~~~mu'!o~~w~a!!wuuıJ 
latan bul gıJzetelerln- Dön, mubtellt gazetelerde Pe • lşltaenlz ~ 
de yeni bir haetallk 7aml Sata, İbrahim llakkı Kon - ı 1 

yab, ~Enis, ha.tUl. Jasmcn Naci nır muu~ 
ıstanbu.1 gazeteleri, bir lk1 haf: Sadalla.b kendi kendilerini medh- Raşid Rızanın Ertotrul tıfo} 
: 8 g~=~u!~ ediyorlardı. Bun~ra kendi kendiDJ ılnJe kadeh toknşbırduğuntıı J 

me · u . cısı, her gün medheden Necib Fazılla "Yuak oldu Stlleyınan efeııcPJ 
hemen hem9 ~tfuı belli başlı ma- Etem İzzeti llive etmcğe 1ttzum '8irinin graınN" bildfğlnf, 
laal'Tfrlerin yekdiğeri.le çarpı!jması, ö . . ~ttlı 
1ekdiğerinin aleyhinde atıp tutma- g mıuyoruz. StaUniıı Troç!d Ue ban1'u.ı;..-
• idi. Galiba bu mllcadelenl.D bat- Yahu, ~ olmusa bu ıevatı ki· HaUçln t.cmlzfondiğfnf, . _,,11 

luıgıcmı Nac.I Sadullah lle İbrahim ram, akıl etsefor de arafarında nn- Adliye saray1 inşaatının bK 
Hakkı Koay&lı arasında znhUJ' e. lqsalar, böy~e lıendi kendilerini dığıw, ..i 
len hAdbe tetkll eder. Ondan eon- medhederek goıdeıt dlljeookleri YM" İşit.seniz, wa..aur nJJflJJ" 
ıa Yel' yansın etti. de mUtekabilcn yckdlğerlorlnl med-

İklncl garfb hast.ahk diinktt P- hetseler d6 halkın göztinP. girsPJer 
zet.eıerde lrazım gösterdi. Bu has- olmaz mı? Hem ba hususta ö11fe-
talık kudenıanm "temeddüh,, yeni rlııdc Yusnl Ziya - Or.lu:.n Seyt! ~' 
neslin "ö,'ttııme,, dedikleri §eydir bl uıllkonınıel bir de nüruune var. 
ki teVesstil ohıııdufund.a insanı bi- lkısi üe bu sayccle hatta webas ol-
JAkı. alçaltır. ınayı bile karuyorJar. 

K :C ~ 
ffilru Spor klUbU genel ,-I 

li~ndeıı - Kuri>ruı hay.ra:znl~ 
tincü ~tlııUne rastlıyan 23/l~ 
salı günU saat 16 da bayra.aı.l!l;f 
üzere sayın azanın kJilp biJl 
teşrifleri rica olunıır 
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Öyle bir bayram ki •.•• 

1 d 
dıemele bDe (J - Saime 8eırim. Y1lksel ca&W, Ankara: 

o an ada endişeli ~ -::,,:ı:.,,~ bir ~ ::.m ~·::ı,. ..,,v::oıı.All =· 

....,. ı • 

Simdilik. , -· ~ 

Bu kadar . ·~;· ~ 

Fakir çocuklara 
Yardım h b ı d ı 

Za~n kurbaıı bapamla.ruıda, .Varidat m11dDı1l yaralı. Nefet sal, reflkuı ~m. a er er o aşıyor kan ka.nfbğı 1~ mi nedir. neşe O - Abmtıl Oulkat: ı staııbol Parti reisi Tevfik Fik-
lle htizün dnlma omuz öpüşür, güJ. Gar dlS fnm Nuri öltt, kODdOktör Kemal ıal, vemed.ar Mustafa ret Sılay, bu mUhlm vnzifesl-

[ melde ağJama.k arasuıda iki z.ıd f ne başladığı gUndcnberl lstıwbuDo-
Bu Petr~~~=l' 1 inoi aayf<ıd4] ltah.telbahlr ta.rafından torpillen.dil1 hi8 kalblerl burgular durur. 

88 
• 0 _ Nurlye Ayhan; lann gitgide artnn sevgi ve httrmet-

ınanYa, Finı asına mukabil Al- zannedilmektedir. Azb 1'U.rk mllletiDiıı on binleroe !{ernııl Gfüıcfi sağ, Aliye Gönctt öUi. lerlnl kazanmış çalışkan, mütevazi, 
fO.rdun .... .:ı .. ,,ean~iya. i§inde Rusyaya Sulh Avunnınları knrbaıı vennJ:J olduğu ~ feıaketU İzzet S tam ın!nfistlc halkçı hlr dc\iet adn.-
h ""4"" ktir Bu ard O - Ahmed ;lny: 
asaısıar Yol il · Y ım müte ~ Parla, 19 (A.A.) _ Muhtemel sulh ve kederli dn.ldluılanımzda kurban Yüzbaşı Ali oağ, §Oför Mehmed ~lü, otelci Nuri sağ. mıdır. Pn.rtlnln bugtlne kadar scs-
~rb lllalzenı~i e .veya. Finland~yaya tekllflc.rl meselcaiyle yeniden meşgul bayramı btisbütUn mağmum bir siz sadnsız başardığı, işlerin bir W-
0Urnek gibi dalı ~tmesın manı ola- olan Fignro gazetesi mUphem şerait malüyet llrtisab ediyor. Enknz al- NO urı-:- :!:::ı:.=ıır, Ayşe Bazlamacı ölU, Nuriye Bazlamacı yara linQOsu çılm.nla.cnk olursa, insan 
lllktır. a ful lbir tarzda yapıla altında sulh Un avdetine imkan ta • tını.la. hata yntan yahud ~ura "'6 ha)Tette Jmhr. Fakat Tevfik Fikret 

B C _ Fntib Slnnnn.On. ma.hal!esi, Dc.1'8 Nazın sokak No. l5 Selim: 
u şayialar . savvur edilcmiyeceğini yazmakt:.a - saplaıınıı~ bir halde son uykusunu ~- aşında Sılsy bundan aslli memnun değildir. 

llanyanın i . a Macanstan ve Ru - dır. Fransa ile lngilterenin silahlan uyuyan kiınbilir kaç masum vata.n- Erzincan istasyon hareket şakirdi Hikmet sağ, vazifesi b · O, rnUt.emadiyCD yeni şeyler araşb-
linde inanıı!: :alCunat alan mehafi· terketmek için ileri sürdUkleri baş- da§ cesedi daha kabirlerine ka\'uş.. O - Bay l\lohlddin Ergtll: rır, flktrlerlndcn istifade ed~ 
0n gUn içiııd a tadır. Filhakika son lııca şartlar herkesce maliimdur. Bu mamışken lılzler nasıl bayram o- Doğrudan doğruya şu adrese mektub yazmız: umduğu herkese ilk sordut;rn suel ı 
bulunan ccnu~~usların i3gali altında şartlar taha.kkulr ettiği takdirde Fran dcbiliriz'! llnlll oğlu LOtfl Ergül, - Daha ne yapalım? Partinin fa-
laatı rıo;Ml"ıır.ti BPolonyaya Alman kı- 'ısa ile İngiltere lüzumundan bir gün l\faatwm hu afet kaı~ısında ken- Alay 11, tabur 2• bölük 5· allyetinl daha mllsmir, dnha faydalı 
b o·--~ r u d b Hru;tabane Eni cruı 

Udu.d boY.Un · n ruı aeka Macar bile fazla muharebe etmiyecekler, dimizi nasıl yeise kaptırmadan milli bir hale lfmğ etmek l~ daha. ne gl-
lanu arnsınd cabbulunan Sovyct kı • fakat bu ~artlnr yerine getirilme - bir kiitlc Jınlindc felakete karsı lwy O - Yıldız birinci muhabere alayında emekli imam llııkkı Atagül b1 faall~·etıerde bulunnlım? soalidir. 
hede edilmiş~ azı hareketler milşa- dikçe do vaktinden bir gün evvel bile duks:ı bu nıiiharcl< günlerde de , Dana mahallesi imamı hafız İbrahim ve kardeşleri Ahmed ve Ab· İşte dUn hakikat hnUne gelen ilk 
dan ctekıirnerni · ~u askerler hudud - sUD.hlan ellerinden bırakmıyacaklar- yardım, tesani.id vazif enıize ayni durrahman yaralı. meh"teblerdcld fakir çoeukla.nn ç;ı-
talnu~tır. ş ıse de miktarları a.- dır. Jıızla dc,·aın ctmel• zanıretinclcyb.. Merhum alay imamı Dursun kızı Bayan Hafize sağ. da.ln.nm temin etmek teşebbüsü de 

Uolaııda 1 Hali hazırda Londra ile Farisi meş Şayet yaralı ı~alhlcrimizle bay- O - Haliç, Siitliirede sanda!cı En.ineanh Ratıim ~vuş: Pnrtinln bu de\·nmlı, uurlu ~~ma-
Londra, ;uı l tilAsı Mesel gul eden ve etmesi 18.zım gelen bir nuu etnıenılze, se\inmemize imkan Zelzele fclnketi Kelcviç ve Piteriçte de tahribat ynpmı~tır. sının parlak bir neticesidir. Glinlerl-

Pres gazetes· ~A.A.) - Deyli Eka - tek mesele mevcuddur. İhtilafı müt- bulanıı) orsak ıır. em izi f cli!.1'etzede- C - Iioloi:tlu ı. emir stib:ı) ı t.oıı«:u binbaşı Hnlil Öcalan: n1 kuru ~elde veyahod yan aç ge-
!a istilaya u~ olan~aıun pek yakın- tefikan arzu ettikleri şekildeki neti • ye yardımda, öksüzii \.'C yetimi se- Ziraat Bo.nkası vcznedarlarından bay Şerif Akbaş sağdır. Ailesi s;lren, ldtnb, defter vesaire temin e-
~e ~:ı liaye =acagına. dair BrUkool ceye ~sal etmek. vindinnekte arıynlım. Bu insani ve Sivnstndır. Kendisi Ziraat bankasında vazife gören 3 arkadaşı meya- demiyeıı bir eocuğun ne kadıı.r zeki, 
!eldıfini Yazına~etlerme haberler Kaaada.lı Tayyareciler Ha.rb kudsi vazifeyi ifada ne kndar ifrata nındsdır. Adre i şudıır: ne kadar kahlllyetli, ne kada.r 
da Yapılan k b' ta ve dün Holand.a- • Sahasında varırsnk elde edN•eğiıniz manevi Bay erlf Akhnş, çalışkan olursa olsun okumakta 
h~berlerle araı ıne toplantısının bu Londra, 19 (A.A.) _ Dün akşam zev~ ve huı.ur o dı>rcce geniş ve en- Ziraat Bankası Veznedarı muvaffak ola.ouyacağı aşikardır. 
dıg·· .. , a <adat" olm ı:. · .. ı. t Eı i can t La ı.~ ilave etıne . ası 1:1.zım gel- Londrada bir nutuk söyliyen Hava guı ola.C'J.Kbr. stnsvon ~ '7. n ııloli.bınuzın temeli kl\ltüre ve gen9 

lldrada bu h ktedir. Bu ga.zete Nazırı Sir Kingsley Wood, Kanada Aziz Tiirk milleti bu yamıuı im- f)jğ('r hususnt hakkında kcındi2inden lzahnt alabilirsiniz. liğe isttnaa ettiği i~ln. ancak ba 
Ilı kaydeyleınek:rlere inanılmadığı hava kuvvetlerinin pek yakında Av- Hhanda nelere kadir olduğunu bir c - Ali Kanadh, FAki~t>hf r: gençliğin iyi ve gürbüz yetişmesidir 

Bir Alrnan G ir. rupa harekAtındaki rollerini ifaya kere daha ishat etti. En hü~·ü - Nmi Knmıdlı sağ, Reşide ölil, Perihan yaralı. ki omw ehedlyen payidar obnaıouu 
ll~etesinin lsviçreye başhyacaklannı bildirmiştir. ğümiizden en ı,ü~·Uğlhnüıe kadar o - 1 tnnb~l, Yıldız: temin eder. 

t" Berılıı,19 (AA cumu Bir Yapur Daha Battı her nta:11Ja~ elinden gelmıi yaı>tı P. T. T. rnUfettişi Hüsnü Kadri Başaran sağ. Biz (ok t tlyonız ki, bu ha~'lrl~ 
'Yor: · .) - D. N. B. bildi- Londra, 19 {A.A.) _ Asteria va· ve yapıyor. Uele fahlr fab:ıka kud- c - Be.) {OZ Senihurnu Soknul Vakum petrol a:ntrepol:m h:ış- harel<et )'alnız İstanbula münha.-.ır 
Berliner Bö . purundaki 24 kişiden 13 ünün kay • retiniıı fe,·Jcindc bir fedakarlık gö<ı mcmıını hıı..tfrt•r Fıınd Kıh~: kalmnsın. Ayni pro ranı dahilinde 

raf, iki bi~ Zeıtung, "İki bita- bolduğu ve sekizinin yaralandığı sa· tennt>kreclir. Malik olduğu iM ylin Jstediğiniz malümatı ~ adresten alabiliısiniz: • bütün m<'nıleketio muhta~ yavrnlan 
~C§l'ettiği bir k'' başlığı altında. bit Olmuştur. fatıileden birisinf :fclakPUedclere te P, y 0tıl'SUO, yem('k \'e d('r-. \'CSa.İtine Ka\'U,..,UQ. 

lalUıbir gazete~~ alede laviçrede çı· Esrarengiz İnfilaklar berrü eden Tiirk tnfohesiııi biz yn. lı Posta Müvezzii Ila.lk Partisinin, böyle luılkın en 
d Yli gösterdi·· .n:anya lehinde an - Londra, 19 (A.A.) _Yeni bir infi- gözl<'rimizl~ giir,llik. I~rzinclln yakın ihtlya!;L'lrma cevab \'ermesi, 
b~ ~ğcr bir :~~Çın kapatı_1dığı hal- lA.k daha olmuştur. 14 saat içinde bu Binacna.lf'ylı zatPn İ'imi kurha.n c _ • rurl Cnvga, K rnuUmrtfü: hillıassn inkıl!\lnn temeli ola.n gen9-
riı~ aleyhfnd ~lcrın Alman üçüncü infilaktır. Bir kazaya atfo - bayramı olan hu hüzUnlü günlerclc Alay n, tabur 2, bölillt 3 den Kadıi oğlu Rızn Cavga ölü. Uği hima~·e ve onu en iyi sckllde ye-

llıen Intiıı_a.ra dee· yazılar. nesrine ra~- lunan bu infilak Oraydon marangoz ze,·klınlzl hUhn.ssa öl\ u~ \'e yetlm j t • ı ti<.:.timıcı!t• himmet <'tmesl, .:nıı)aea-tnek \:am tt kl 5 CJ - Iiadriyf' Uıza, Kumk:ıın. sanım : • 'J ~ 
h te ı:e bunla e ı erini bildir- , hanesinin fabrika kısmında olmuş - miniminileri 6C"\'İndirnwkte ara~·:t- Ask· ... ri Orta Olrnlu ter:z.L~i Be.yan Ayşe sag, ]{onyada. ğı i l<•rin en ulusudlll' . 
.... aftahk Vaterı r dal'asında . ezcümle tur. Fabrikayı ısıtan kazan patlamış- hm. I<ü!,'iik hir fed.ıkur!ı \ın m~urn Bu i~dc ömı~·ak olan Te\'flk Fik-
.... ,Ual an ve Cur 1 C - na ... ıh l'tlctincr. 1 tanhul: 
r arne Cour· ıeux mcc- tır. nfiliık bir kilometre öteden du- bir yavnı ~lmw; ındıt y~fa~~ı ne- ı-- ı r-ocugu- o"lu". ret Sıhn.·'ı tebrik etmemek hak na.-
edeı- k ıer de Gene , . . i Tüccardan Halil Razi öze.elan sağ, reffüası yara ı, }j • 

t..,_ e .. bunun İs\'i ve ~ı zık - yulmuştuı· ve fabrikanın duvarı kıs - ~ ve HUrur ~uhalı.knk hize de s - şimı.shk olur. 
;ııflıgı ile matb çre de~Ietınin bi- men yıkılmıştır. rayet f>dert>htır ,.e onların masum 1 C - füı.lri {'.-tinoğ!u, öğretmen, İstruıbul: 1\llffiAD SERTOGl.,U 
y nda tı8.Zaı1 bi fuat hUrriyeti ara - Ölü yoktur. knhlmlıalnn, se,·inişı ri lıi1.Jere <le 0-:r~tmen Bedri oiü, Nuriye sağ, R:ıhıme sağ, Huriye yaralı. -

l!~eği kanaatin~ .~kla iznh edileml· Tahkikatın NctJccsl birer paY a~ıra<'.ahhr. C - ?iftzm1 Nud Afak, Samsun: felfı.keti dolayısile yardımların ço -
t;ı· llır İn~~ ;r etmektedir. Londra, 19 (A.A.) _ Resmen bil- F.dl t~m \'C l'n silrnullii rı1:uıa .. ile Müdür • 1i Baykal agır yaralı, ailesi sağ. < e\·:rnıı var) ğa1Ulmnsı için \'e bu \'eelle ile mem-

ce ndra, ıe (A A emls!nd lnfll!k dirildiğine göre, Londranın şimalin _ T\irkUn bu kNh~ n b:.ıyr .\muıı baş-

1 

leketimiz hakkında. çok dostane n~ 
t llllbu satiri sahtı,') - 1ngilterenin 1 deki barut fabrikasmda vuku bulan ka tUrlü te 'ltline iml\fın da ~öre - - -- riyat yapmaktadır. 
onluk 1 · . ı açığında 9456 l •• ~·u • e rd c:! m Bulgaristan hUkCuneti de evvelce Ilı.isin ngılız lnverda 1 MLLl""kın suikasd neticesi olduğunu mJyomz. ı 

de de VUkubulan . F e petrol ge - larzettirecek hiç bir sebeb yoktur. A. OEMALEDTJIN SARACOGLU yaptığı yardımdan başka yeniden 
d~Orettebattan l~n kı'l~kincticcsin- Resmi bir komite meselenin heyeti ................................................ ... .. i 'UO n 1 i .. r 1 geçti yardım yapmağa kcrıır vermiş ye bir 

bildirilmektedir. ı~na n kay~ı- umum.iyesi hakkında tahkikatta bu- Mükerrer sı·gort' • ~ vapur yiyecek maddesini lstanbula. 
_ purun hır lunm:ı.ktadır. -~ müteveccihen hareket ettirmiştir. 

F • .. ..,... ...._ · N" b t" • ı· "ld" ( B·tşt.ırafı 1 incide .J Jolchıtu mr.Jmlidilrltlğiine mliracaat e- Yarın I<aradenize hareket edecek 
ransı " - • ı· e d IS '3 1 ıncnrt i maliimata gcke de, Baf kazası Türk· ct·rPk ırıa~.nuıın rml\il nıufunele~ini vııpurla 1 Ôrdu ve. GiröSuha vasi mik-z ayan mec ısın e Ank 19 (A ) _ Til k' Mil· leri f J ı: t2edc'er için 50 lngiliz li - ya,tırımz. Bu nuıumf'l~run mayıs ve yasda yıyecek, gıyecek e yası ve bun 

ara, · · r ıye · · · ı bek' k ~'- .:ı" ....,.,k d k t · · .. d 
ı ve enı s o v ıyen ıayat s go a "' · · rl ,. Q,,. h 1
• F 'k d" o · 1 1 rt raeı teberrü etmi .. lerdir t nnıımm u · arı ,,.nıne ·su.ıu ya.- u.n ... -ı a n cres c ve çıvı gon e--

ı b 
Yine Kıbrıs TUrklerlnden Muhar • ınlma5ı kln nıaJmemurf:ınna tamlnJ lecc.ıı.tlr. ""'°hrimltde bulunan Leb -arar t • • 1 eirketlerinin aciz haline dU~nıclerı . . . . . 1 ıebiciler cemiyeti Kızı laya 36 lira te-e 1 ır ce se ve muamelelerini tasfiye etrııek mec rem Sıtkı 10, Limasol şerıye h kımı t-dllm15ttr. . .. 

budyetindc ko.lmaluı U7.<!rine sigor- Esad 2, Ahmed Hurdaş ta bir lngiliz Ş ~ hrlmlzln zelzele fell• benil ~m~şdür. .. . . 
• • • .:ı b 1 ı rdır Şehrımız e bulunan buUin ecnt>bi 

'8tenıı~ . ( 8~ ta -- talılann zararlarını önlc:ııck maksa- 1ırnsı tet>erru;.ıe lı uıınm_ş a · ke zerlelerlne y~rdımı . . . . 2 • 
~lır. rafı 1 Jıeide ) 1 M h b h r d y · t-- d· 'foplnnnn taneler . , . artısl ve mUzısyenlerı 3 kanunusa -

lruhteı·c . . u are e a ın e bulunan Fransa dile yangın ve nakliyat branşlarında. ~n:ın.s ... ıı a l f lA· Şehrimızde zelzele felaketzedelen- ni salı gUnü snal 15 de 100 kişilik 
ı6ı &bnıo\ hatıbler bu ntilnagebe mıllete ~artı vaziyet alını~ olan adam yüzde 50 den yüzde 75 e çıkarılmış Atına, 19. (~.A.) - Ana~~:nı: i- ne yapılan yardıma dün yettid~n fevkaltl.de bfr mUsamere verecekler 
llııuerin ı·hr~ bunların bir "oğu k tlüe l':ın mıUettn varlığını alakadar eden olan mUkerrer sigorta inhisan, bu 1 k~tz~elc.ıi. ıçrn todpllla~atı~ PB ikincı 18411.02 lira ilave olunmuştur. Bu- ve bUtUn lıasıldtı felaketzedelere tah-
ır ... - acın b' ~ • om - mur.ake ı · t ' k t · ·· kınCl Jlgtedı neşr mış ır. u 6120 ?ıt ı · · 1. 1 """1U' ve . a ı~t hUk.r. · re ere ış ıra e mesıne musa- iki şirketin iflasından mütevellid bil- . . . . 9 nun ·-"' ıra ı umumı merlieze, sis edeceklerdir. 
crıı .... t l"nıernıı l umetin ade ede T ~ ' h h k k'di 1 ııstcnııt br. t,ımda krabn amcası pıen 102 ı· d k d k 
'fi r. 0 rnasına + ...... -1.f mez . .uayı a u u ı r. Ve yu"k bir kısmı ödenmiş ve bakiye za- . · · '"'ml · 18H · ıtaaı n a?..n yar ını 0 • Felfıkeb.ede Çocukların Tah~·ı 
b_ ~ et- h hal ~ . ' Georges ıle prenses ~farının ıoı crı . l . 1 t B tl l ı 
·~ibeı . . er de hadısatın zaruri kıldığı bir rar için de bir hal sureti bulunmuş 1 , . •· l oo bin drah· mıte erıne yapı mış ır . . u ~ure 8 e- Va.zlJ·etl 

bsuı layıhan oeydir vardır. Prcn~ 'e zevcetil ta bulun yardımı 900 bın !ırayı teca- . 
8 

arı istihd ın rnünhasıran me _ · olduğundan, Ticaret Vekuletinin tek· ! mi vcrnıiFlerdir. ..n 
1 

. Şehrımizde yerleştirilen iel9.ket · 
:1enı.ı~, vata af e~lernesiııe teessüf . Moskovaya. ~eyetler gönderen lifi Uzeıine ter Vekilleri heyetinin j Her ik; li .tenin yekünu 1.987 .720 vuz etm etır. .. .. . zc~e aile çcx:uklarınıo tahsil vn1.iy~ 
81 

ı:ı.y~ <;alışan n mU~faa.a.ını baltala- bızler, eylarda.ııberı Almanya. ile Rus- kararile 1/ 1/ 1910 tarihinden itiba - c1rahmiye baliğ olmaktadır. Haber al.dığımıza gore Amerı~ada lerı de allkadar makamatı ehcmmı 
fin~ ~Ilı.ha için koınUnist propaganda- yanın elele yUrUdüğünü. öğrenince ren tekrar yüzde 50 ye indirilmiştir. • 'AZAHI DİKKATE bulunan Tti~k ve Yw~an kolonhn zel. yetle rn~gul etmektedir. Ş~hMmiVA 

nı ıdciia eyıe!ı:nun kô.fi gclmiyece-. nasıl komünistlere demeyiz ki: Bun- Sigorta şirketlerinin ikinci kota na- Anlrnra, 19 (A.A.) - Ma.liye Ye- 1.ele .~e~~kctı. d~layııule ~Uşte.tel<en gel.~ fel!Jcett.cde ya.~Jarm tahsil 
nın k ş ve komttnist rtı dan hiç istikrah duyınaclıwz ., mı \'er1len munznnı yüzde 25 Jere aid ı-ı:,.ıetindeıı tebliğ edilıııel•tcdır: ve buyuk mik1asda tezahurat yap - lerının aksamaması ıçın bunlann bet 

lnietir. açrnış olmasına +,........._,,...., e - Nasıl olur d b" F. P 1 mı. muamelat dolauısile uangın ve nak- ' Z~lzel4' mnh:ıllcriıulekl m ı~ık - makta ve para toplamaktadırlar. Bun muracao.t ettikleri mektebe derh&ı 
ı:.., ~w: et • a ır ra.nsız o onyanın J " • • _.a __ b N orktak" R .....,..,.1, k d l aJ M 'f M"dU ı ~; 
4' 1lllıcet arkada R t f ıliyat branşlarında ihtiyar ettikleri ı rınrlan 1ekniitl 'e vctim nıaa~ı alan- UAU a§a evy ı um vvvn<>- ay 0 unm an aarı u ı· Usu 

dar ltn- te, P.raıısad . t n usya ara ından vurulma- f afl k 
1 

kl ... . • posu her nevi yardım için büyük bir tarafından bütUn lise, orta ve ı.ıt: 
n· -•ultrı1 .. , a YJrnıi bin ka suıa tlraz etrnez'' Kendinin bir Fran azla masr arı ve arşı aştı arı ... ra. . .. kted' N k bl . 

1 ifaya .. "'n koınint . . : · .. .·zı ,. t d k ld , k 1 Maa mızı hugiin bulmıduğnnuz yer faalıyet gosterme ır. evyor ta mektc ere ehemmıyetle tebliğ olun.-
Ve 1fo,,,_ devam ettiö; .. :ennk emırlerı- sız mebusu oldu,ftunu iddia eden bir sburpkıı eıı 0~ a atn a ııac~ .. oka~ d al;n:ıl · b\e~{'lliz hu ,erin b~lı münteşir Atlantik gazetesi de zelzele muştur. 
but .....,.ovadııJc· cı-.ı. aydcylenıig adamın Rusya ancak 1',inlandi u nrarııı, sıgor a sanayıımızm ııı ı· ~c~n~;;;~~~~ ~;;;· ~~~;;=· ==~:..~:;:~;i:~~=:;~~~;=::;~~;;;~~;;,i~~S::;:;:~~===:::::ı 
cı"·uı?&.n 19 rn 1 Frı:ı.naız e~iliğlnde tehdidlen'ne k k d' . Udyarun ffafına hizmet edeceği şüphesizdir. ~ ~~·aliıaııtl 

'$1 ıifuıde eınura mukabil . arşı en mı m afaa • • • ıc;; 
duğuna . l>atiS(le ı50 Sovyet edıyor demesine nasıl katlanılabilir? Yenı hır cltın1ryolu ~ 
r· 1.§aret memuru bulun H 
itde "Yn. ederek Rusy p Uktımet bazı devletlerle münase- Londrn, 19 (A.A.) - Deyli Telgraf 
durnı ~ ?niktarda nı anın a - betleri hususunda parlamento encü- gazetesinin yazdığına gôı e Sovyet hti-ı 
Ueli ıu!_1cb;u- cdilm e~uz:. bulun - menlerinin kontrolü altında icab eden ktımeti İran hududu civarında Julfa 

Ce •1.1,1iletUr esı luzumunu tedb' 1 ~~~~~i~--~~~ li lse:ve . ır eri ala.ca.ktır. Hiikfunet mUte- ile Minjevan nrasında 70 mil uzunlu- l~dilr1iıl~lfil~~~iJI 
r. saat l~ de fa.mır. v ·ım· yakkız olmo.ktn devam edecektir ğunda bir imcndifcr hattı inşasına A ... en ijl· .,, '"' 

el .ı:..:Yan ın ı· . ~yan meclisi layihayı mevcud 294 1 başlnrnıştır. Yeni hat l\aradenizden y • l giliz aVCt tayyareleri 
'sı \'akit Dec ıeıncte celse tekr reyın ittifakile kabul ctmiı:rt-ır Hnzcr denizine giden şimendifer hat• :_.:e:.:n:.:l:.....::.."::.2.~.:_ ........ ---.:----:--~ 
~ otrn ar acıl- ~ .. • 111 - bült · b"' tıı \ı'e f ka oy layihaya rey • • .. tına. bnğla.nacaktır. ngiliz Hava Xe1.aretin1n baltalık enı, u • 

~ıd0ktına~a~ bu rn.yibanuı re;~: Iranda ır k m Uy n ztrının y1lli lı kat ~ saliib, ga):Ot ~;! .. Y~~ 
ullin eınıştir. a ndau endi1ıe ettıtuıı yar ı •Aır bır ave1 ıayyiıt tıplnln . in8a odllmckte o gu 

b~ nıesuhye!:~· sa:ı kitabın Sta- tahriri ••f Bağdad, 19 (A.A.) - ırak Maliye haber vernltktedl.r. ento 
'~l~ ettirı?ıenıq, ~ı derecede te • llU US Nazırına tecavüz eden Hüseyin Fevzi Bu ya1Jya göre, hu u&i bir ın.tUınlde, parl~U d 
ıtu~~: 0 nıasına teesstlf ı Tahra~, 19 (A.A.) - lranda ya- Tevfik ismindeki şahıs, 8tıfkasdi mU- i.zal8.11ndan mtirekkcb hlh!usf bir; rop:a. 0~~ 
d~~ben eaz al P lınak uzerc bulunan umumt nUfus teakib tevkif edilmiştir. yopılan tecrübelerde yeni tayya.rcruıı se'!Wıed dil· 
·~la ki: an Chautemps taht1rinln hariçte muhtelif tefsirlere Nazırın vaziyeti ağırdır. bir ~im:.ek gibi görttnUp lmybolduğtı ~ , e c 

otal'etç Yilıa hlik:ftnı t ta ~ol nçmll.81 Uzerfne saliihiyettar mah- Senatör Ilöl'a.lı Ö1dU ml~tir. h 
hllllt~ı:araı g nl~ zin:.1:n_dan ci- :ııer ~unun uzun zarnandanberi der- Vaşington, 19 (A.A.) -Ayan mee- Bu yeni tip avcı t.a.yyııresinlıı l.s~ = ~ 
~ ruyı alı kil eder. Ancak n bir ~ıe edılmekte olan normal bir iş ol- lisinin en yaşlı azası ve harici siyaset nüz gelınem}sth'. lngiltercniA m~ ~-· !ertn 

ıı. ~n.Jnunıış oleaych kan nı~- cı!111u ve herhangi bir tefsire mey- sahaaında parlamentonun en nafiz zamnnda, tayyartdllk tab~da t.Uınal urpedllecek 
°"'1'ch Uiıf bır nıC:e~esi doğru olmadıbııı bildir- şahsiyetlerinden biri olan Borah v.- vtkrud buıacağı ve ~~ ~ 

tedirler. .J&t etmi8tlı'- ~eıla ac)edbM1e 5ua.......,._.. 

şey 

ir Fran ız ga:retesl, Alnıanln.nn, Fraıı.~ıyı ı... 
glltereden ayırın amıslle blt takım garlb 

faaUyetlen:Je ve propagandnhırda tnıınndnklnl'lıtı ~ 

la.tıuakt& ve bu hususta şöyle bir malüına.t vermek· 
tedir: 

Berllndl) çıku "ZwoH uhr Blatt,, ~I 1''mll.

sadaki doğum mlktarmın taıemu g68terea bir ı.ı. 

tlstik bashğı ola.rn.k "Frans:ıdn doğumlar glttlkge 
amlıyor,. diye yamıış, \11 bumın nlt.m:s. Udncl lb 

serl&vb.a. olarak ta, baeka bir lmlıai vermekstıln 5:Ge 

nu ya.%.llll§tu': 

'"Bu da İngiltere.ala kabab&Udir.,. 



...,. : ' YENISABAB 

Bir silah Meşhur dolandırıcı Şehirde pasif 
kaçakcılığı davası,seyyah mahkOm oldu Korunma faaliyeti 

RADYO 
P1t4~~' 

-- Beynelmilel gazeteclllk cemiyetine 
Suçl ulann siyasi bir ga- aza yazdığını llSyleyip birer httvıyet Vatandaşların talim v~ I0/1/MO OUMABTESl 

yeleri olmadığı anlaşıldı var&kası vermek suretile dört klltyi terbiyesine baılanılmıı ay~ Program ve memleket 1aat 
Sulta.nahmed İkinci Sulh Ceza mah dolandınp paralannı almaktan suçlu b 1 13.35 Ajans ve meteoroloji Jıa ·ı 

.kemesinde bir memnu aillh satmak olarak Asliye Sekizinci Ceza mahke. u unnyo~ berleri. 
davasına bakılmıştır. mesinde muhakeme edilen Danimar • İetanbul Havadan Pasif Konmms 13.M Ttırk mtizili. Çalanlar: ·Veci· 

Bu davanın maznunlan, Beyuıtta kalı eeyyah Kari Nordforts hakkın- Komisyonu m~ine ehemmiyetle he, Kemal Niyazi Seyhun, Cevdet 
gramofon, radyo, yazı makinesi ve dakl karar dUn verilmietir. Kari Nord devam etmektedir. Kou.ıı. Okuyan: llthreyyesı Senar. 

'l'llrkiyenin en büyük musiki Ustad1anııııı hazırladığı ..• Tlll'~ 
en gllzlde aan'atklrlannın billftr aeslerile canlandırdığı ..• ·ıw
mnuı en kaynak nağmeleri, en ateşli prkılarile hayat verdiği 

• bilyük aşk ve zevk filini 

TÜRKÇE 

HURMALAR ALTINDA CEMIU 
aalre satıcıhiı yapa.ıı Arifle .Akiftir. forts'un BUçu aabit görtlldUğttnden ttta.ıyenm lleferber b.dro8una ilt.l· 14.30 Mtıztk. Rlyuettc:Umhur ban· 
Dün bu davada p.hid olarak dinlen!· bir "- -ı\wıı hapse " 26 Ura hak edecek n.tandaelann her mmta- do&u "Şef • İhAll Ktıncer. • Göalere IOD8US bir r.evk ... Kulaklara unubıJmaz bir ahenk ... 
len · t birin · be üdürü E- ay on ~ •-A " re ebedi bir su.det duyuran yegbe fillmdir. emnıye cı 1\1 m pua cezasına mahkfım edilmi§ttr. ka itfaiyesi tarafından. talim ft ter- l.IS.1~,115.SO Ktb:lk. C.zbucl "Pl,, . 
dib, maznunlann alınıp aatılmuı • • • biyesine ba§lamaeı içfn bütün haaır- 18.00 Program Ye memleket 8Ut tı&veten: Husus! aurette hazırlanan ERZINCAN feliketi -

, memnu olan aillh gönderdikleriııin T kk.. l • • hk1ar ikmal olunmuştur. ayan. Junıal. 
~~- Uzerine Anadol~dan gel- eşe ur enmız Bundan bir hafta evvel Uekndar ft 18.M Müzik • Radyo eu orba· Metro 
~§_hır. f,~Jab .&lıC18l vaziyetinde Ki· 'Oç gün evvel irtihal eden Bursa Adalar itfaiyeleri seferber kadro~ trası. Bayram matfııeleri: 
mıl uu~~tıe·ı~~rğini~emu~hdalm.Ukkaklnltla· valiliğinden mütekaid A.rmi A.kalm'ın tesblt edilmiş olan vatandaşlann ta- 18.40 Konupıa "Yurt bllgiai " Sabah aaa.t 10 ve 12 de ucuz halk matineleri. 
nna fl \?··en w ve - - cenaze merasiminde bulunmak ve lim •- b" in ı..ft .. l tardır MVgisi,,. 

lık tt.ği · fak t, b'lıı.L · ve t.ııeır ıyes 8 ua.g amış • .., ____ , 2 SO 4 30 6 30 9 da zere pazar e ı nı, a ı lülare 1 ektub el k .. dermek . 18.M Serbest 11aat. ,~ar: . • . - . Ye 
yapılması kararlaştınlan cürmü meş- te graf, m ve ç en gon Beyoğlu itfaiyesı tarafından yetif- 19 10 Memleket aaa.t ayarı ajans •••••••••••••••••••••·-~ 
h d ··-' U h 1 . "-- ve bizzat gelmek suretile taziye eden tirilecek olan kadronun tesbiti ikmal · teo 1 jf habe leri ' u un, maznw.uann ş p e enmesı ~ . . . . w me ro o r • 
rine yapılamadığını, dUkklnlannda akraba ve muhterem dostlanmıs ile olunmU§ ve kendilenne tebligat y&· 19.30 TUrk mUzlği. Su eserleri. ~--•••••••••••••••••••"' 
yapılan aramada da sil&h bulunmadı· ~erh~~ arkadaşları.na ve k_ıym.eı.. pılmı~. ~ir kag ~kadar ~yoğ- Çalanlar: Hakkı Derman, Şerif içli, 
ğını söyledikten sonra demiştir ki: lı valimıze ve Galatasaray lisesme lu itfaıyesmde de faaliyete geçilecek- Hasan GUr, Hamdi Tokay, Basri Uf-

- Biz evveli işde siyasi bir mahi- ve kendisini tedavi eden eefkatli dok- tir. ler. 
yet olduğu zanııile tahkikata başla- torlara ayn ayn teşekkUr:lerimizi İstanbul itfaiyesinin yetiştireceği 19.M TUrk müaifi • Balk tilrkW&-
dık. Talıkikatın inkiea.fı böyle bir arzederiz. kadro çok geniş olduğundan kadro· ri. Azize Tözem ve Sadi Yaver Ata-
hadlı.e olmaruğım gösterdiği için i§i :Efi: Nayap Azmi Ak&lın. Kardeş- nun tesbiti ve tebliği işi bir müddet man. 

. ikinci ~uheye havale ettik ve tahkl - leri: Doktor Besim ömer Akalın ve gecikmiştir. Maamafih İstanbul itfa- 20.10 Konuem~ ·:~ünün meseleleri,, 
katR b•ı ş~ıbc dE-vam etti. Agih Ömer Akalın, Macide Besim iyesinin de bu husustaki faaliyetine 20·25

w Türk müziği. Çalanlar: Cev-
Edıbden soura, muavini Zeki Aka- Tektaş. yakında başlıyacağı muhakkaktır. det Çaglar, ~~ N.ÖSeyhun, Cev • 

lın da d'.nlenilmiş, o da ayni şeyleri det Kozan, .u.r.eudin kte. Okuyan. 
anlatır. Pt:r. Dans Kral ve Kraliçesi lar: Sadi HO§BM, Semahat Özdenses. 

M h k üdd · "lik tara Mahmud Kanndq • Muhtelif halk 

fınd~n :o:::n :e he::::ab gelmi: FRED ASTAiRE ve GiNGER ROGERS t~~~k. Küçük orkestra 'tşef 
yen bazı noktaların tekiden sorulma· ,. Necib A§kın 

81 için başka güne U.lik edilmiştir. Bu Hafta s u M ER sineması 22.15 14~eket saat ayan, ajans 
... ·-·-···.. .. ... - ........ - haberleri, ziraat, esham • Tahvillt, 

Sayın yurddaş l 
·Seyircilerini;. bütün diğer filimlerinin fevkinde olan Kambiyo • nukut borsası "Fiyat,, • 

eo·vOK DANS 
Emsalsiz son şaheserlerinde gaşyediyorlar. 

FRED ASTA1RE • GlNGER ROGERS'i 
Bu filimde, 9 yeni modem danslan arasında TANGOYU - BOSTON 

22.30 Konll§m& "Ecnebi dillerde 
Yalnız kısa dalga postaslle,, • 

22.30 Müzik • Cazband ''PL,, "Yal· 
ruz uzun - dalga postasile,, • 

23.25/2330 Yanki program ve ta-
panış. 

Her akpm bütün radyolarında billftr sesini i§ittiğiniz 

Şarkın yegane ses kraliçesi 

0MM0 GOLSOIVI 
ün en fazla muvaffak olduğu büyük sUper filmi 

VEDAD 
( YAN~K ESiRE) 

TÜRKÇE SÖZLÜ • ARAPÇA ŞARKILI 
Binlerce figüranın ve rakkasenin iştirakile vücude gelen bu ~ 
Mısınn en tanınmış artistleri rol almışlardır. Bu filmde UMMO G # 
S'UM'ün okuduğu g:ı.rkılann plaklan bir ay zarfında yakınşark~ ~ 
buçuk milyon adet satılmıştır. Eski bin bir gece masallannın ihti,-

yaşatan bu muazzam aşk, heyecan ve ıztırab filmi 

euaoN TAKSİMSlnemasın' 
naveten: ERZİNCAN FELAKET! filmi. 
Bayram günleri her gün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler. 

Kurbanının etini Eminönü Ba.1-
kevine ver. Bir bot, bir kol da ~tik- 1 

nnla kabul edilir. Bu kurbanlar 1 
zelzele felaketine kurban olan kar- , 
<foşlcrimlz için kavurma yapılacak- 1 
tır. Kavurmanın ne kadar t.emiz , 
ve itinalı yapıldığını da dört güa 

1 

nlveten: Büyük ERZİNCAN FELAKET! filmi bütün teferrilatile 
V ALS1Nl ve MAXlXE'i dansediyor. ::J lSTANBUL SiNEMA ALEMiNDE EŞ1 QÖRÜLMEM!Ş BİR ZAFER 

hayranı geJlp gözlerinle görebilir- ; 

CEBELÜTTARIK sin. ve EKLER JURNAL son dünya havadisleri. TÜRKÇE . ::....._ _________ __..._. illl---• Bugün saat 10.45 - 12.45 de tenzilA.tlı matineler. SÖZLÜ 

Fransııca 

SöZLV 
SARAi' 1 PEK. 

BUGÜN Büyük TÜRKÇE SÖZLÜ sinemasında CASUSU 
DİKKAT : BUGüN ve BAYRAM GÜNLERİ öGLEDEN EVVEL 

Saat 10.45 ve 1 de. TENZİLATLI MATİNE VARDIR. 

sinemasıııdl 

SAKARYA'da ŞARKILI MUSiKiLi 
~ ........................................................... eee•D~•··· .. •••••••••• .. •• .. •••••••••••••••••• .. •• ... •• .. . 

HACIRESUL l FİLME lLA.VE OLARAK~· C. H. Partisinin ERZiNCAN ZELZELI!.sl FİLMlı 
: ........ •••••••••••••a•• ... ,..., ........................... , .......... ••••••••••• .. •• .. •••• .. ••••aaa ......... •••••••••• 

CEBELÜTT ARIK iZMiR'de TüRKÇE EL_ HA M R Filmi mevsimin en büyük muvaffakiyetidir. 
115.vcten: ERZİNCAN FELAKET! FİLMİ ve FOKS JURNAL C A S U S U Sınemasındd 

Bugün ve bayram günlerinde saat 10 ve 12 de tenzil9.tlı halk matineleri. -----•• ı•----------------------------------~ 

MELEK sineması 
Her sene Bayramda en gilzel Iılmi gösterir. 

• 

HERKES!N SEVDİGİ - ALKIŞLADIGI ve tekrar tekrar gördüğü 

TYRONE POWER ·ALİCE FAYE- AL JOLSON 

P'ilme ilave olarak FOKS JURNAL ve renkli loş modalan filmi 

DlKKAT: Seanlar bugün ve yarın ve bayram gUnleri saat 11 de başlar 

: --- - . - - -

f M 
i 
L 
L 
• 1 

Bayram günleri için ideal prog:-am ! 
Bütün dünyanın. gözleri.~i kamaştıran, Yeni bir heyecan dalgası vermiş olan 

20 ncı asnn ruyası 

WEiSSMULLER ve O'SULLIVAN'ın SİMONE S 1 M O N'u n 
1 - T arzanın oğlu 2 - Dansing Meleği 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
Fevkalade ilave olarak 

ERZiNCAN BÜYÜK ve MiLLİ FELAKETi 
Baştan başa sesli ve sözlU 

D i KAT •A •• 

Bayra• gü11leriae malmıs olarak her glln 11 de Tenzılath halk matlnelerı 
u den aenra devamh maUneler 

44 _ n yapıetınlmıe bir klğıt vardı. Ki- ladım. Tamamile iyileştim. Terzi de M&dam. Eleniden i.şiftelik dersi a- ~ebsizlikteıı yana kendisini geçti • dedi. Sildim. Bunun Uzerlll'~ 
fıdı okudum. Bu iki yUz elli liralık bana güzel elbiseler yaptı. Madam Iıyordum. Böylece on gün sonra, her ~den bu zavallı kızcağız da onun kendi aldı ve dudaklarımı b0;;-

14adam Eleni kaadettiği ııeneddeıı bir seneddi. Ben klğıdı tetkik eder· Eleni ile bir gün Beyoğlunda bir iki hususta usta bir orospu olmuştum. istibdadından kurtardım. - lfte oldu! dedi. Şimdi 1' 
bir eeY anlamadığımı görllnce izahat ken 0 devam etti: mağazayı dolaştık. İpekten iç çama· O gün madam Eleni öğleden son- O gece evimizin kapısı saat 10 da kalım eöyle ayağa! 
verdi: . _ Senin için yaptığım masraflar, eırlar aldık. nı. çarşıdan bir süril içki ~mezelik ç~ındı. içeriye birkaç kiş~~ girdi· Kalktım. GözUm. gayr~_Aıı 

- Ben senin içm bu ka~ masraf doktora verdiğim para daha çok tu- Dikkat ettim, her şeyi çekişe çeki· öteberi aldı. Beni d~ diğe~ ikı kadınla ~ duydum: 1~adam. Elenmm gele:ı· fardrobun kapısındaki btJY ...... 
raptım .. Daha da -~apacagım. Ben tuyor amma, ben senin güzel hatırın ee pazarlık eden madam Eleni iç ça- beraber ~~mama gonderdi. Bu kadın- len hararetli hır gekilde karşıladıgı· dam aynasına akseden ,il 
zengin bır kadın değilım. Bu paralan için senedi 250 liralık yaptım. Hem maşırlan alırken hiç pazarlık etmedi. lardan bırı pek genç, fakat zayıf ve nı gördiloüfunden, bunların beklenen ili.§ti. Fazla dekolte bir tu\~~ 
bulmak için dUnyanm eziyetini çek· ben senden bu parayı hemen istemi- Dükkancıya.: hastalıklı bir kadındı. Yani veremdi. misafırler olduğunu ariladım. Bunlar de bu hazin bakışlı kadın Jı 
tim. Yüzde yUz faizli senedler imza. yorum. Haftada beş lira kesece • _En iyi cinsden ipek iç çamaşır- Geceleri baznn öksiirüğü tutar, ya- doğruca salona alındı. Vakıa bu eve çok güzeldi. Yüzüm solgtlll fi 
ladım. Şimdi sen beni bırakıp~ ğtnı. Yalnll elimde bulunsun. Dilnya lan ver! dedi. ve çamaşırları beğen- nımuakl odada. yattığı için beni bile geldiğim gUndenberi hemen her gece !erim çukur görünüyordu. ::_..ı 
18.n ben ne ya~? Bu yükün al • bu, ne olur ne olmaz. Benden de bu dikten sonra hiç itiraz etmeden pa- uyandınr<lı. Her veremli gibi çok eve mü.steriler geliyordu. Fakat ben di ki başım, terütaze vücudiJJJ" 
tından nasıl kalkan:n 1 paralan verirken sened aldılar. rasını ödedi. Bu tarzı hareketinin se- hassas olan bu k:ıdının arkadaşı, ina- bunlara çıkımyordum. Onun için betle sanki daha yaşlı idi. 

D\iaUndüm. Kadının böyle dilşün - Daha. fazla tereddüd etmeden se- bebini bana yolda şöyle anlattı: dma iri yan, ve aksi bir kadındı. Has- kendilerile alalcada.r olmuyordı·m. Madam Eleni de beni beğ 
aıekte hakkı vardı: nedi imzaladım. Hem zaten imzala • - Erkeklerin gözünde bir kadının sasiyetten yana odundan farksızdı. Madam Eleni odama girdiği zaman Bunu çürük clislerini meydal1~ 

- PekllA. dedim. Senedi imz · · 1 maz da ne yapardım? kıymeti, iç çamaşırlarının güzelliğı Ben gelmeden evvel zavallı verem ben dudaklarımı boyuyordum. Fakat .kan tebessilnıünden anııyord dl 
4ım. .. . . Madam Eleninin bana verdiği on ile ölçülilr. Onun için buna para har- kızı istibdadı. altında bulunduru~o:, b~ işi ~ere..-nediğimden sur~~un ruj - Çok güzelsin! ~edi. -~iJXl .,.f 

Bunun uzenne madam Elenı çan • günlük mühlet çok çabuk geçti. Bu camaktan hiç kaçınmamalı Muhak· her vesileden istifa.de ederek kendısı- içınde ka.lmı§tı. Madam Elenı · fuıı bana ver. AP,.bda ug 
tasından daktilo le yazılmıa ve pulla mUddet zarfında iyice kendimi top • kak karşılığını ge:tirfr. . ne zulmcdiyordu. Ben geldikten sonra - Sil ~u suratını becerlksi• kız! (Defallll 



Başvekllimizin 
Nutku 

Sahlf • : ~ 

~19 cevirea: H'OS.EYtN CAHİD YALÇm 

En iyi hatib kütlenin kalbini 
kimsedir fetheden 

-toa-
Burjuva sınıfı üzerinde ona yeni 

fikirler, hattA eıya hakkında se
lim bir bilgi telkin etmeğe kafi bir 
psikolojik tesir kazanmak belki 
mümkündür. 
Fakat kaynağı ve inkişafı asırlar~ 

<'.a evveline çıkan bazı mUmeyyiz 
vaeıflan, yabud daha doğrusu, ba· 
zı kusurları ortadan kaldırmayı 

aMa getirmemelidir. Bizim gaye
miz zaten milli olan bir taraftaki 
milfekkireleri tadil etmek değil

dir; gayri millf olanları .kendimi· 
ze celbetmek mevzuu babsolmak· 
tadır. 

İşte hareketin bütün tabyesin• 
nihayet bu fikir hikiı:n olmak 11· 
zımdır. 

7 - Bu yalnız bir taraflı ve bi· 
naenaleyh gayet vazıh vaziyet 
hareketin propagandasında da bu· 
lunma.lı ve propagandamız da bil· 
mukabele onu inkişaf ettirmeğe 

oalışmalıdır. 

Çünkü hareket lehindeki propa• 
ganda müessir olmak için ancak 
tek bir istikamette faaliyet gös
termesi icab eder. Yoksa, karşı 
karşıya mevki almış iki tarafın 

fikri terbiyesindeki fark dolayısi
le bu propagandayı taraflardan bi
ri anlıyamaz. Veyahud diğer taraf 
onu bedihi, binaenaleyh alakaya. 

clcğ·ersiz hakikatlere taalluk ediyor 
<ilye reddeyler. 

Hatta ifade tarzı ve hal ve ta· 

sir yapmağa muvaffak olamıya
caktır. Bilakis, sözlerine ve jestle-
rine kütlenin bütUn hassasiyet 
huşunetini sokacak olursa "mü
nevver,, denilen muhitlere tesir e
demiyecektir. 

zekisuım geldiğini hisseden hatib 
değil kütlenin kalbini fetheden 
kimsedir. 

Bir halk içtimaında, teshir edil
mesi mevzuu babsolan aşağı taba· 
kalar üzerinde açıkça tesir yapa· 
cak bir nutukta fikir yliksekliğinin 
eksikliğini Adi ldt tenkid. edecek 
biı""mUnevver,, yni har ekete karşı 
muhakemesinin tam kabiliyetaizll
ğinl ve zatı kıymetinin hiçliğini 

isbat etmi11 olur. 

Bizim hareketimizin hizmetind• 
bulunmak için ancak kudsi vazüe
mizi vd gayemizi iyice anlam.ağa 

kabiliyetli münevverler bulunma.t 
ve propagandamızın fanliyeti hak
kında münhasıran muvaffakiyet
lerine bakarak ve kendileri üzerin· 
ae yapabilmi11 olacağı tesire hiç 
ehemmiyet atfetmiyerek bir hü
küm vermelidirler. Filhakika pro
paganda zaten milli zihniyete 
malik kimselerin bu milli zihniyet
lerini muhafaza ve idame için ya
pılmıyor; bizim Alman kavmi hak· 
kındaki telkinim.ize düşman olan
ları, bizim kanımızdan iseler, ka
zanmak için yapılıyor. 

Umumiyetle, harb zamanındaki 
propagandadan bahsederken üstiln 

· körü bir surette izah ettiğim u~ul
ler fikirleri tenvir etmeğe bilhas
sa elverişli tarzları dolayısile bana 
hareketimize gayet uygun göril
nUyorlar. 

Muvaffakiyet bu usullerin gayet 
ala olduklarını isbat etmi~tir. 

8. - Bir siyasi ıslahat ha:-clte· 
tini muvaffakiyete götünne.ııin va
sıtası hiçbir :ınman mildir ı;mıfları 
tenvir etmelc yahut tesir altına al 
mak olamaz. Lfümn olnn şey siya
si kudreti elde etmektir. Dünya), 
alt üst edecek bir fikir kendi tel
kinlerinin icrasını miimkün hale 
~okacak vasıtaları elde etmek hak 
kına değil vazifesine de maliktir. 
Bu dünyada böyle b!r te;ebbiisiin 
ldilane yahud gayri fı.dilanc oldu
ğunu kararlaştıracak yegane ha
kim ınuvaffakiyetten ibarettir. Bu 
muva.f!aldyet tablrilc, 1918 de ol
duğu gibi kudretin t<'..shirini kasdet
.niyorum, bütun kavim iizerindeki 
hayırlı tesiri lmsdediyonım. 

Binaenaleyh, şuursuz bazı ma
gistrntlnnn bütUn Almanyadn l· 
lan ettikleri gibi, bir hükfımet dar
besini ihtilalcilerin hükumeti ele 
geçirmcğe irnltfı.n bulmalarından 

dolayı muvaffak olmuş diye telik
ki etmemelidir. Ancak millet, ihtl· 

18.l hareketinin tcnsib etmiş olduğu 
hedeflerin ele geçirilmesi sayesin-

de, eski rejimdekinden ziyade mü
rl'.'ffeh ve meı::ut ise o zaman muvnf 
fakiytten bc.lısolunabilir. Bu muha-

keme, 1918 sonbaharı cşkiyalnnnın 
yaptıkları kuvvet darbesine ver

mek istedikleri nam ile, Alman in
kılabına tatbik olunamaz. 

Fakat siyasi kudretin teshiri ıs· 
lahat niyetlerini muvaf!akiyete e-

ıiştirmek için ifası l!zım ilk eart 
ise, o zaman böyle niyetler besli
yen bir hareket, varlığının ilk gü
nünden itibaren, bir kütle hareke

.ti olduğıı şuurunu beslemek, ~ay 
ıçcnlerden hayud quilles oyuncula-

rından mürekkeb burjuva cemiye
ti olduğu şuuruna malik bulun
mam:ık icab eder. 

9. - Yeni hareket, özü ve sa.mi· 
mi teşkilatı itibarile, parlamento 
aleyhd&rıdır yani kendi dahili tcş-

kil5.tmda olduğu gibi, hükfımetı §e· 
flni diğerlerinin idaresini sadece 

icraya memur bir adam derecesi
ne indiren bir ekseriyet hfıkimiyc
tinin umumi prensipıni inkar et

mektedir. Hareket {;U pre~l 
vazeder: KtiçUk meselelerde oldu

ğu gibi bilyilk meselelerde de şef 
lti.t:ı.z kabul ctn1ez bir otoriteye 

sahibdir ve bu otorite onun tam 
bir mesuliyetini taznmmun etmek
tedir. 

Bu prcıısipin bA.::im hareketimiz 
için am~li nctlce.lc.ri 5unlnrdır: 

[Dcva~m \)4rJ 
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( - ..... J"" Kurt ile ayı !\;\\~~\~~ -=~=:anam .. ya... ]" ko~ ~::;R;r;: 
J Killi lrocaJm, kötürüm oldu; l91.DtbJya,ıu.DO na Boyla Asla!rlda =::·de, buzlu demirhindi ner· 

11S:::~r:~ak~~n~· 
Ölünün bileziği 

_, 
- Bmm &eZBD bir gell\l •WT l yılında R.Wl ordusmı. 88 

- beti.. bolca da yapanını ... Da.yanamaz ğııım farkına VlU'Dllitı. la fena id•· 
nih .r~ kerl1k eden uumm han.. dOnyamn en çeker dunır,,. T Aı~ın' 

1 
maa<>leyı" Padi<><>ha knrşt h,. al• Pek eski bir zamanda, ihtiyar bir J Küçük o kadar israr etti ki, a- Yah:a.ladi, kurdu yoJdu, uza.n boylu askeri idi. Çflnkll boya J...a.1i. ~ ,,.. 

değirmenci V8.rdı. Bu değirmenci ga- yet baba.aı razı olabildi. iki metre 35 tim im Halbuki son - Teşekkür ederiın usta 1.. !etmek kolaydı. . . 
yet fakirdi. Fakat çok namuskardı. Bir iki gün geçmeden o da yola çık Dedi: "Ba.ydJ töystiz dayı, g11nlerd H tanda ~ ask - Sen, dediğim gibi yap! .. ben de, Cfuıkl1; Sultan Aziz, Valde suıta. 
üç tam~ de oğlu vardı .. alnının terile tı . kardeşlerinin öldükleri ormana Yürü. yine ytğitllk sait . e 

0 ~ .
0 

. . el" gelirim dut ziyafetine... nın, hazinedar usta aleyhinde oJdı.ı. 
çalışıyor, sayinin kareılığını görerek ı;eldi ... Küçük bir taş kenarından ber .... Iık eden bir süvarı .nefen bu usun İbo, Kavasoğlu Koca İbralı.imden ğunu biliyordu. Valde Sultan, bir tUı'· 
bahtiyar bir hayat geçiriyordu ... Bir rnl bir su akıyordu. Hemen eğildi... Dar et bize yeşil yurdu!,, boyluluk rekoruntı bır santimle kır- aldığı direktif Uzerine, Zincirliku,yu lU hazinedarı çekemiyordu. Onun s:L' 
gün zavallı hastalandı .. gittikçe has- Svyu içmek üzere ağzını uzattığı za- Piçleriııe dedi: ''Fırsat mıştır. sarayı bahçesinde bir dut ziyafeti raydan atılması f(lin senelerce çaM · 
tahğı arttı. n.an suyun Ustünden gelen bir ses o- ~ınnaym, boğuıı kurtlu!,, Korkunç Bir Işık verdi. mıştı. Bir türlü muvaffak olamamış· 

İhtiyar değirmenci, artık kurtuJ - n·.ı bu teşebbi.isilnden va~geçirdi. Bir Fransız bilgı'ci korkunq bir ı.- lbo, p_adişahın şam. dan. cı başısı ol- tı. . .. · ·. . ı·ıe 
D lil nlı kard 1 · Za\•a.111 kurt öldü; iııde ı 

manın imkan haricinde olduğunu ve - e ca .. sen de eş enn şık b lm n+ El ktrik ğı ...... 1, duğu lçın, hemen biltUn saray ar e- Arzınıyaz, Huseyın A vnı paşa . 
öleceğini anlamakta gecikmedi. \'al- gibi, bileziği almıya gidiyorsun! Söz- Beş yavrusu kaldı öksüz; u u: .. u~. e . ışı ıu ~ finde idi. Hatta; Zincirlikuyu sara - iışaretleştiğini klllllyen inkar edece~ 
nız hayatını kurtarabilecek bir şey Jedmi dinlersen dünyanın en bahtiua- kuvvetıendırmek suretile hasıl olan ymı arasıra temizlemeg~e memur olur- ti. Fakat,· Hfuıeyın· Avni Pa~anıo \'!l1' 

J Fakat birliaç yıl ~nde •.; 
vardı k!; bu da Sırçadağın arkaamda r: oluraun ! Fakat dinlemezsen sen de bu !şık kedi ve köpeklerin tüyleri ara.- du. de Sultana metelik verdiği yokt11

• 

bir mezar içerisindeki ölün.Un kolun- kardeşlerin gibi ölüp gidersın. Sözüm: Bunlar birer yiğit,, gürbiiz sındaki pire ve bitleri yakıp öldüre- ZincirLikuyu sarayının temizlenme- Hatta; padişahı bile takıruyordu. 
da bulunan bilezik idi... Bu ölil diri Btı sudan içmedır Anladın mı? f{urt olarak, saldırdılar cek derecede kuvvetlidir. sine en ziyn.de nezaret eden Sultan A- Çünkü; Serasker paş::ı. , sert bir :ı~· 
idi. Zira ona. kolundaki bilezik hayat Delikanlı kardeşleri gı· bi fena bir Bu ışık say""ın· .;ı ... kedi vo könakle- zizin gözdelerinden ve hazinedar us- kerdi. Sırası gelirse tabii o da inl'llr v~ı yurddan ayıların """ U.\;;; .. l:'~ 
veriyordu.. kalbe malik oıffiadığından kuşun bu rin vticudlarındaki pireler ve bitler tası Arzıniyaz kalfa idi. edecekti. 

Değir. menci ö~eğine yakın oğul-

1 
sr ?lerini dinledi ve he~en suyun ba- Vücudünti kal4ırdtla.r ! öldürülmekle beraber ışık kedi ve ka. Bu, Arzıniya.z kalfa, Sultan Azizin Valde Sultan, hazinedara tek bir 

larını yanına çagırdı. Onlara: şwdan kalktı .. bunu goren kuş: Çocoklanm, ibret a.lm: peklerin derilerine bir zarar verme- efendiliğindenberi gözdesi idi ve en laf bile etmedi. L!Ud.11, işi bl\ytittii ~6 
:- Oğullanın, dedi. öleecğimi zan - Aferin, dedi.. sen iyi bir çocuk- mektedir. yakını, mahremi esrarı bir kadındı. smısını getirerek, oğlunun celalh bır 

nediyorum .. artık belki de hayatımın sun!. Bunun için sana şu sözleri SÖY· ller bugüııe var bir ya.nn 1 Arzıniyazin, biraz yaşı geçtiği için zamanında hazinedar aleyhinde ştıtı· 
sonu gelmiştir. Beni bu ölümden yal- liyeceğim: Altın bileziği almıya git- Ziya Göke..lp 7-avaUı Güv.ercinler padişah onu en emin bir adamı gibi lan söyledi: 
nı:r; bir ~y kurtarabilir. tipin zaman, dağın, eteğinde otur, L _ ·- .-J Muharebele~de gizli haber gönder- yanında bulundurmakla beraber es - - Arslanım, olan bitenlerden 11ı; 

Hepsi birden merakla sordular: geceyi bekle ... Sonra geceleyin, me - -~~~---~~ mek için güvercinlerden istifade edli- kisi gibi onunla hemhal olmazdı. berin yok ... Ekmeğini yiyenler sarı 
- Muhterem pederimiz, bunun ne zarın ya.runa. git... Dikkat et! Eğer n,an kardeşlik duygusu ile üzerle~ine diğini bilirsiniz. Gönderilmek istenen Arzıniyaz ,yirmi yedi, yirn'li sekiz hiynnet eder dururlar .. 

olduğunu söyler mis.iniz?. adamın gözleri açıksa, bileziği sürat- kapanarak bol bol . ağlamak, kederle- haber küçttk bir kağıda yazılarak yaşlarında vardı. Endamlı, fevka.l!de - Ne \•ar yine Valde? . . 
İhtiyar, Sırça.dağın arkasındaki a- k kolundan çek, kapalı ise; hemen rini dökmek istedi ... Fakat bir ses o- .. . . b _ b 

1 
gü alımlı, güzel bir kadındı. - Hazinedarın , Hlliıeyin Arnt ,ıe 

damdan, onun kolundaki bil~ten, saklıı.n, gözlerinin açılmasını beke! nı.. bu ulvi arzusundan vazgeçirdi ... guv~reını~ a~;gına ağ anır ve - Fakat; padişah daha çok körpeler- 1şaretleşir durur. 
onun nasıl yaşadığından bahsetti. Küçüle Baktı: Karşısında ye§illi bir cüce var vercın 5~.verı .r. le meşguldü. Bu aebeble, eski gözde- - Ne mi.lnasebet valde, böyle şeY 

Çocuklar hep birden: - Peki güzel kuş, dediğinizi ya • dı .. cüce ona: Gldecegı yen bilen hayvan da u- sine nöbeti sohbet düşmüyordu. olur mu? 
- Peki muhterem peder .. arzula.- pı:.cağı.m .. dedi. Ve yola revan oldu... (Sona var) çarak oraya varır ve bu suretle giz- Arzıniyaz, serasker ve sadıra.zam - Oğlum, kendi gözlerimle gör' 

rıo1 yapacağll, dediler! ı.·~ rdeşleriniıı cesedlerini gördüğü za.- 0101 ANNB li haber mahalline ula,şmı.ş olur. Ispartalı HUseyin Avni pa~ ile aşina. dtlm. 
Ve hemen ertesi günü büyük oğ- Al"v"VVVVV\ 1914 Cihan Harbinde biriblrlerile idi. Paşa, Arzıniyazı ilk defa olarak - Yanhş görmüşsündür valde, nt' 

lu SU'çadağına seyahate çıktı. Issız muharebe eden düşman orduları giı- seHlmlık resminde yaşmaklı olduğu hadlerine'! 
1 bır ormanda, bir dere kenarında su iki Afacanın Muziblikleri li haber göndermek için Hl00.000,, halde arabada görm~tU.. . Diye mukabe.le etmişti. Zavallı v:: 

h~:1.rken bir ağaç üstilnde ötmekte o- den fazla güvercin kullanmışlardır. O vakit paş.a, eera.skerdi. Harıs ka- de Sultan, padişaha. meram anlat 
lıın, fa.kat insan gibi konuşan bir kuş dınııı, iri yarı, erkek gU.ze1i olan HU- ma.mıştı. Sultan Azız alay tarzırıd9 
cıı e şu sözleri söyledi: seyin Avni paşa hoşuna. gitmişti. Bi- eski gözdesine hitaben: . 

- Delikanlı, görüyorum ki. sen l'kı'nc· ı'ka"rı.un BUlmac'lsı Ulhare, el altından biribirlerile haber- - Arzıniyaz, ne o, sen Hils~JI~ 
Sırçadağına gidip oradaki "Altın Bi- fi " leşerek bağdu.5mışlardı. Avni He mi işaretleşiyorsun? deroışt · 
lezik,, i, almak istiyorsun!.. Buna mu- Hatta; bu iki çift arasıra Aksa - Hazinedar, ayak öptükten sonrn:

1 vaffak olursun, fakat benim sözleri- rayda Siueklibakkalda oturan ve eski - Padişahım, bu köleniz l~irı b r 
mı dinlemek şartile ... Bu bileziğe nail sarayltls.rdan azad olmuş bir çerkes alçaklık değil mi? 
o}t.bilmek için Sırçadağına ayak ba- kalfasının evinde tebdil olarak bulu- Diye cevab vermişti. Zaten, suıtuıl 
sıneıya kadar bir damla su içmiye · şurlardı. Aziz, bunu bir tezvirat diye kabul et· 
ccksin! .. Fakat bunu yapmazsan ka- Sultan Aıiıin , siyasi meselelerden mişti. 
rı~mam, zarart kendine. dolayı Hüseyin Avni paşa ile arası a- Fakat; çok geçmeden s.iyasi nıes~ 

O, bu sözleri dinlemedi bile: "Bu- çıl~tı. lelerden dolayı taşraya sürülen flU' 
dala ku.~! .• Sanki akıl öğretiyor; me· Rivayet ettiklerine naz?.ran bir gün seyln Avni paşa; aşıkından uzaklaş· 
ramı beni öldilrmek .. ,, diyerek kana, Hüseyin Avni paşa serasker iken Stl- mıştı. Arzıniyaz da mehcur kain1ı..cıtı. 
kana sudan içti.. sonra yürümeye 1 IAmlık resmine gelmişti. Seneler süren bu gamlı zaınauıarclıı, 
te~ladı. Serasker olmak münasebelile ümu- hazinedar nihayet eline iri yarı bir tı' 

Fakat .. henüz birkaç dakika gide- ru inzibata da. memur demekti. Se - dam geçinnişti. 
r;ilmişti ki; kıvrılarak müdhiş ağ- l!mltk Tophane camii şerifinde yapı- İEJte; bu da padişahın şamdancıbll' 
l'llarla düştü. Son nefesini verdi. Öl- lacaktt. ~ısı Kara. tbo idi. Kara İbo fcvka.Iiı.dt 
r ı ~tU. Sebebi ise basitti: Kuş ona i- Paşa: seYgilis1ni görra.e k için sa - ya.kıştklı, ka.rakoç bıyıklı, karaktışi" 
yfük söylemişti, halbuki o, bu iyili- raydan gelecek arabaların ya.naşaca- beyaz tenli, uzun boylu, levend gibi 
ğ· bilmemiş, derenin zehirli suyunu Çobanı bir '1ooywn kaybettni.ş ğı yerde duruyordu. Biraz. sonra: bir adamdı. 
lı:ı;ıi.§tL koy·u.nu bul11.nuz baloal~m Valde Sultan ve maiye~i camie g~ Arzıniyaz, ikide birde şamdancı~· 

t:avallı hasta peder, günden güne Bulmacayı çözen küçük okuyucu- lerdi. D'.lha Sultan Azız gelmemışti. şı Kara !boyu harem dairesi kapısı· 
snlınakta. devam ederken, og~Iunun Ima k . b" k~ - d Valde Sultanın maiyeti içinde ha- ~ ak *:::it lar bu cayı esıp ır a.gı a yapış- . na çagırar : 
eıı ::.ın haberini aldı.. Ormandan gı;>çen tırdıktan ve kağıdın altına da oku· zıneda.r usta da vardı. Y&.şmaklı, fe - p hl' ı ~d n1 . . tetl1iı-
b.1 adı:ı.m onu yerde ölü olarak gör - rali saraylılar arabalardan indi. 

1 
-. e rvan... a arıyı 

naldı bir şekilde isim ve adresini enm1yor ... 
nıHf;ıtü ... İhtiyar, çok meyus ve muz- . Fakat; her Dedense iki iş.ık va.zi- . . ııliği 

." w yazdıktan sonra bunu bır zarfa ko- tin 'dd. ti . tın 1h........ 8 . Dıyerek onu lifa tutar, ya.re t 
tartı.• oldu. Çok agladı. ye cı ıye m unu uş &1.\.U. ır .....r. B kap d :nt.katlll 

yup zarfın üzerine "Yeni Sabah,. ga.- A- • • b" ·.biri . b k ak .. zl a.rttırın.u. u ı ar ı muın t 
Ertesi hafta da, ortanca oğlu yola ~ ıçın ın erme a e.r go e - ak Zin · 1.n. k ıca.ds 

.setesi bulma.ca memurluğuna.. lste.n- ·ıe . ti ·şı :-cı· u.aaya:r cırll.li.uyu asrına 
çıktı ... Onun da ayni iikfüete düçar r bul,. ya.z&rak bize gönderirler. n 1~ ~1 ~ı ı. varm~tı. . 
ohluğunu söylemiye, hacet yok!.. İşte , bu ışaret~ her nasılsa gayet Zincirlilruyu kasrı hümayunu teı:ıı.i11 Peder, bu oğlunun da öltim habe- 1 - Emekli kaptau komşusu Dımıir Reisle civardaki derede balık av- Şa.yed zarf yapıştınimaz da aç.ık ku~az olan, ~~ı zamanda HUseyin lenroek icah ettiği zaman, padi~all 
ıin· aldı. lamıya çılmuşlardı. Bizim iki &racan ra.lı&t dururla. mı yaf Hemen gönderilirse 30 paralık posta pulu Avnı Paşaya duşman olan Valde Sul- memnun etmek ve onun arzularlfl' 

Bunun üzerinı: küçük oğlu, yola çık 
nııya karar verdi. Pederi bfiyük oğul
ID.nnm yapamadtğı bir işi küçük oğ
kınun nasıl yapabileceğini düşündil 

V" onu tehlikeye atınamıya azmetti. 
- Yavrum, evladım, dedi .. gitme!. 

Btiyük kardeşlerinin yapamadığı şe
yi sen nasıl yaparsın? Korkmıyor 

r...ıusun 9 Ben haya tınıdan vazgeçtim. 
S0:nin tehlikeye girmeni istemem. 

bir mııziblik plinı lmrdnlar ve iki oltayı deredeki bir kötiikten kifi gelir. tan görm~tti. uygun tertibat almak üzere evveı.A bl' 
geçirerek biribirine bağladılar. Doğru çözen küçük okuyucuları- Va.lde Su~tan, bu ~al üzerine d~r - zinedar usta giderdi. Peşindetl ~ 

2 - Kaptanla arkadaşı oltaya balık vuı·du diye vo.r kuvvetlcrile ası- mıza iltincilranun sommda yapacağı- bal Kızlara.gası.ru çagırarak: şamdanlan. cilfilama.ğa, mumlara dit 
mız tasnif neticesinde terbiyevi ve _ Serasker Paşaya söyleyiniz, bu- zen vermeğe [laındancıbaşı pebli~ lınca.. ... 

3 - OJa.cak ohlu ve dereye .fU\'arla.ndılar. 
4 - Komşu çocuğu kaptanı kurtardı amma kaptanın knrtuIUBu reisi 

büsbütün suya gömdü. 
5 - Foyalarının meydana çıkttğlW a.nbyan yumurcaklar, 
G - Karnuyn. ycıt.endiler. Lakin hak ettı1deri da.yak ziyafetinden kur

tulıııı;uyacakhm da muhakkak görünUyor. 

eğlenceli hediyeler vereceğiz. radan uzaklaşsın,. dedi. Kara tbo memur olurdu. . 
Arzu edenler zarfa kü~ük resimle- Kızlarağ·ası, Hüseyin Avni Paşa - !şte, pehlivan Kara tbo ile A..rıJJll" 

rini de koysunlar. Şayed bulmacayı nm karşısma dikilerek Valde Sulta - yaz bu kasrı hümayunda birle§irlB~: 
doğru çözmli§lerse hediye kazansın- nın emirlerini söyledi. gözlerden uzak olarak gönüllerini tıı 
la.r, kazanmasınlar resimlerini bas&- Serasker Paşa; hadid ve mağrur riblrlerine bağlarlardı. 
cağız. bir adamdı. Fakat, Valde Sultana kar (Devamı var) 

Zavallı Alman ameleleri, samimi bizim gibi biribirlerini tanımadan uğ- ma.k için, uğraşmıyordu. Fakat da- Fransadan, sözde bize yardımlar "19': 
1andıklan dava uğrunda ateşli ateşli ra.şıyorlardı. !alete dlişmilş bir adam gibi o da her pllıyor, paralar gönderiliyordu. ?Je~ 
mücadelelere girişiyorlar, kendilerini Nihayet muallim Erich ve ben ka- işimize yarıyabilirdi. Onun için Meri- hanenin ka.r1nı, fakir dlişen zaırtı1 
feda ettirecek teşebbüslere atıhyor- rar verdik, Neue Köln civarındaki ye söyledik o Franz'a söyledi. Franz amelelere tahsis etmiştik... 

1 lardı. Birkaç beyannamenin bu kadar bütün fabrikalarda grev yaptıracak:- da Liebknecht ile görüştü ve kendi- Bu sıralarda Valderekten b3,1,ı:ı!l 
tesirli olabileceğini biz hiç tahmin et- tık. sine bir üste.d. payesi verdi. O da tah- geldi. Yaptığımız işlerin neticesiild~ 
merni~tik... Yine beyannameler dağıWdi. Ve rikata sokuldu. Bizim takib ettiğimiz memnun olduklarını bildirlyordu.13 

6 
Muallim Erich o gün zarfında. bir mukannen günde amele iş başına gel- gaye şu idi. Başladığımız hareketi, komünist hareketinin başladığıııJ, 

1
:, 

aıiitaleadı:ı. bulundu, bu bcyanmı.mele- medi. Bu hadisenin akisleri çok bU· Kart Liebknecht'le devam ettirmek gittikçe kuvvetlendiğini münevver ıı 
rin hep ayni mahreci hab' oldakla.nnı ylik oldu. Biz fevkalade faal, fakat BtJYOK CASUS ROMANI Tefrika No. 63 ve işin içmden sıyrılarak başka şey· rin de bu işlerle ala.kadar olduğılfl ı 
anlatmak için, beyannamelere, ufak çok buhranlı bir faaliyet sahasına \erle meşgul olmak, bir giln mesuli- bı1dirdim, ve beyannamelerin "l{ııle 
l,~ .. · gazete stisil verelim, dedi Biz de girmiştik .• Anbean yakalanmam.ı.a, Biz bu meyanda hakikate uymıyan le ilerliyor.,, yeti de onun sırtına giydirmek. bayrak,, ismi altmda bir ga.zeteY 
beyannamelerin ilzer..!ne "Kızıl bay- kurşuna dizilmemiz ihtimali artıyor- neşriyat da yapıyorduk. Beyanname- "Askerler! Harb etmeyiniz. Bütün Franz onun müşaviri olmuştu, Me- tahavvül ettiğini Uave ettim. . 
rak "Dl& Rote ll'ahue,, ısm.ln1 yaz - du. Nitekim grev işinde elebaşılık e- nin içinde, şöyle haberler veriyorduk: dünya rahat edecek.,, ri kararla rı veriyor, Liebknecht de Gelen cevabda. artık tahrikat W

1
.' 

Fr d"JI' dJ.k. işte bilAhare btiyilyerelt bir gıı- den amelelerden dört tanesi fabrika - " ansız komünistleri Almanya.da- Bu beyannameler tesirini göster - tu.t bik ediyordu. nit Alman münevverlerine te'V ıı dll 
aete olan ve Hitler iktldar. n:ı.evkiln& tarda asker tarafından kurşuna dizil- ki işçilerle anlaşmak ve sermayedar- meğe başlamıştı. O sıralarda amele Hareket hayli inkişaf etmişti. Al- ve beyannamelerin gazete baJiO jJl 

relinclye kadar etra.fınd.a kom.Unl.sti di. Mesele bir memleket meselesiydi. la.rm elinde oyuhncak olmaktan kur- muhitinde yeni bir isiın de dalgalan- N'n zıı,b; lası .:>ütUo araştırmalara çıkması için 18.zııngelen semı.a)'el1 
, 

yaşa.tan be.rındıran, onların hakkını Grev ilin etmek doğrudan doğruya. tulmak istiyorlar.,, nıağa başlamıştı. Bu adam biluhar·~ rn~mcn lıcyannameleri basan gizli. de gönderileceği bildlrlllyordu. J3ıl0~ m.Uda.faa eden Dle Rote Falımı gaze. vatana hiyanettf. "Amerika sermayedarları, Alınan Almanyadakı Spartatüs koırıunist ha- nıat bu:.ıyı bvlamamı~. nwı Uze.rlne Meriyi çağırdık, o ·1' 
tesi böylece kuruldu. B1s hüküm.etin aldığı tedbirleri bu işçilerini mahvetmek için, harbe mii- reketinin ba!'?ına geçen Karl Liebk- Tuttuğlımuz meyhanede Knips am· Fmn~la görUştU, biz de on bin ın.ıı.:e· 
• Bl1fm ça.lı§bğunız yeri yalnıı Meri sefer de askerlere bildiriyorduk. Ger- dahale etmek ve ittifak devletlerini mecht'ti. ı.:u, is:~:.~ kıümiş bir grevci ameleye: sermaye vererek Rote Tahne gaz~. , 
biliyordu. M.eriyl. de yalnız Franz ta- çi mektublar açılıp kontrol ediliyor - mahvetmek istedikleri haber alın - O Alman olarak bu davanın başmal - füısyadan geliyor kaydile, bol sinin Liebknech'ln mlinasib görJ1>~1' 
:ıu.yorda. du. Fakat bir tek nefere ulaşan tek ınıştır. geçmişti, bizim gibi, komünist olına- bol para d:ı.ğıtıyordu. Aru sıra, Is - g;ı kim~eler t::ı.rafından çıkarılıtııı:ı 

aa uğurda ça.lıp.n limseler hep bir beyanname, elden ele gidiyordu. "Rusyad.a komünizm de'' !\clımlari- dığımız halde sırf milli biiııyeyi yık- v~ten, ara sıra Amerlkadruı, hatta na delllet ettik.. (Devauıı 11af' ' 
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Rus -Fin harbi 
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[&§ Umı/t 1 inci aayfada] TayyarecDer Fin haTa kunetlerine Meşhur adamların 
rlb ed1lmif ve dört mitralyöz fttinam gönUllil yazılacU:lardır. Amerika b.tı- meçhul tarafları 

!.ÜJök 8öpartaj Ne. .. edilmift;ir. Kea dtlşmanın ınr kaç kftmeti, slSylendiğtne gere, bu ta,,..... Dale Carnegie'nin muallim Ahmoo 

E . Yma: l'iltJK ll1'ÇCK devriye kolu da imha edilmiftir. recilere Amerikan tabiiyetlndeı:ı iB • Halid kitabevi tarafından neşr·cdil· 
k &eryang l b nomantsf istikametinde Finlandiya kat edilmiyecelderine dair teminat mJt olaa bu yeni eser "Dost edin-

in ar ayramın aOnUnCU kıtaatı 5 sübay ve 4!S askerden mil • vermiştir. Çltıık1l Fhılandiya ile Sn- mek,, ve "İyi söz söylemek,, eserleri 
gün iJ ; l b / 1.. rekkeb bir Rua kefil .kolunu imha ey- yetler Birlifi arumda reamen batb l· gibi çok kıymetli, herkes tarafından 

~· an U tara,-ında Çlkf)'Or lemişt.Jr. l!n edilmemi§tir. muharririn bUyilk bir al!kıı ve ehem-
'- Laponyada muharebe bütUıa gün Teblb EdDm Baftıdle miyetle okunması lA.zungelen bir kl-

~ llarkajeregvidıe devam etmi§tir. Loııdra, 19 (A.A.) - Reuter bil· tabdır. 

Düşman Finlandiya körfeziııin ~ diriyor: Meehur Amerikalı muharrir bu ye-
nub 1n8ınında bazı limanlarda büyük Paristen Finlandiyaya 100.000 ki- ni eserinde d• daha ilk satırından iti· 
bir faaliyet göetenniştir. fililc bir ordu gönderildiğine dair ve- bıı..ren kariini alfilcadar etmekte ve 

---· mahf Uerde 8oldaıt sağa: Flnlanctiyanın cenubunda Rus tay- rilen haberler yan ~ e birçok me§hur güzidclerin hayatları· 
' ya.releri Abo adalarında bir çok mın- teyid edilmemektedir. 1 - .lstanbulun bir semti. rı:ıı gizli kalmış taraflarını kendisi-

t&kayı bombalamıştır. Sovyet Tebliği 2 - Hayvanlar barınır - Bir spor· nt> has olan sürükleyici bir üslubla 
Şimalde Ruslar Nantsi ve Kani mm Moskova, 19 (A.A.) - "Tasa,, L&- Nida. e.nlatmaktadır. Böyle bir eseri n~et-

t&kalannı bombardıman etmiştir. ningrad askeri mıntaka.sı erkA.nıhar· 8 - Durmak. tiğinden dolayı Ahmed HaJidi tebrik 
Harekat sahasında, Kareli berzahı biyesinin tebliği: ' - Budala · Faydalı bir madde - eder, eseri okuyucularımıza ehemmi· 

tizerinde 250 kadar düşman tayyaresi 18 l{§.nunusanide asken harekAt Sual edatı. ye1Je tavsiye ederiz. 
tesbit edilmiştir. BUttin memleket ü- cebhcde başlıca keşif hareketlerine 5 - Yerinde dur • Kira getirir. vvvvvvV'Y"vv-vv-.-v-""""""""""'""""'""""'"""A 

zerinde •50 dli§man tayyaresi uçmuş ve bazı mıntakalarda da topçu ateşi- 6 - Müd~et - Rabıt edatı. IKTISAD iŞLERi: 

tur. ne inhisar etmiştir. 7 - Güre - Zaman. fstanbul tı·cargt mu-
Rmı bvru •. alanndan heyeti umumi- Sovyet hava kuvvetleri keşif uçuş- 8 - Bir rakam • Gökde bulunur - ~ 

)'esi ttllx:riJe bir kişi ölmüş ve dört lan yapmışlardır. Mlllk. dürlüğünda değişiklik 
.ki§i yaralanmıştır. Sandler'ln Bir Nutlrn 9 - Ma~ - Musevi. Haber aldığımıza göre 1stnnlıu1 Ti· 
1 Ruslann Uç tayyaresi düşürülmüş- Stokholm, 19 (A.A.) - FAskt Ha- 10 - Belli etmek - Bayramla.rda ya- caret MüdUrliif,Tfuıde bazı değişikler 

Faruk Kti . tahkUr tur. GönUllil İsveçli tayyareciler düş riciye Nazın Sandler, dlln Sosyal De- pılır. yapılacaktır. 
Ru çök at yap.yor man kıtalanm muvaffakiyetle bom - mokrat Partisinin Stokholm merkezi Yakandan a§ağıya: Söylenildiğine göre hiilen Mıntnka 

lşııt ~~~~dan ~mail yalnız vazifesine Susmalı.. ba.rdıman etmişlerdir. tarafından tertib edilen bir mlthıgd4' ı - Bir nevi ağa.o • Bir fasulye Ticaret Müdürü olan Ami teşkilat • 
ehlidir~· aYniw.zamand:ı vazifesinin Kumandan muavini sözüne devam Maki Yaralandı söz almıştır. nev'i. !andırma müdürlUğüne tayin edilecek 
dünyada~: Degıl 'l'ürkiyede bütün ediyor. Helsinld, 19 (A.A.) - Dünkt1 res- Sandler Sovyet hUkfunetinin P'hı • 2 - Nida - Bir sebze. tir. İstanbul Mıntaka Ticaret Müdür 
lerinden n~~e bunun kadar yangın i§· - ..••. Bilhassa böyle bir günde mi tebliğe nazaran 11 Sovyet tayya- landiya ile harl> halinde olmadığım 8 - Tutumlu olmak - Bir nota. lUğüne de Cemal Ziyanın getirilmesi 
dir ... Yangı ıyan ~oktur desem caiz- va.z.ife uğrunda ölerek aramızdan ay- rest dU,fUrWmUştür. Bu ıtıretl~ mu • altı defa tekrar etmlt olduğunu hatır -& - Bir millet. muhtemeldir. 
gitee n n Yerıne Uç gün sonra nlan arkadaşları da unutmamanw hasamatın başındanberi dUşürUien tattıktan sonra Kremlin ile Kusinen 15 - Huzurluk. DUnkU lhr&cat 
~le bile~~dC: çıkbğını derhal anlar. rica edeceğim. Dün Hacı Recebin gön- ~vyet tayyarele_rinin ad~~ e _ba arasında akdedilen anlaşmadanberi 1 - Bir ihraç mahsulümtız • A • Dün muhtelif memleketlere 356 
~olis hafiye} e~ ond~ ;~gı?a. karş1 derdiği kurbanlardan iki tanesini de liğ olma~tadır kı her gw;ı ıçm dört Sovyetler Birliğinin ıadece h~va ve- rabca "ile"" bin liralık ihracat yapılmışbr. 1hra-

h1ı:> var galiba~delu,, gıbı bır altıncı onların ailesine tahsis ettiın.... tayyare ıaa~ eylemektedir. . ya deniz Uslerl temin etmesı değil, T - Sersem - F.deb. cat mevsiminin başlangıcındanberi 
t ... e sı'ze })ır' •••• Tirrrrrrrrr. Bu asgan rakkamdır. ÇUnkU dilşi.1- memleketi b .. ..+ ........... ~ boı .. ,.netr1-. 1 _ İncelik. 
.... a.sowu• ~· 1J2<>·~ dUnkU faaliyet en hararetli olarak ~e . mısaı: Uzun bil Haydi bu f u_ -K rillen bir çok tayyarelerin enkazı he- tirmek mevzuu bahlıold .. .ır..-u bildil' 1 - Havada bulunur • Bir harfin gösten"lmektedı"r. r - nın saat 22 · d ··· ee er um .a.u,, tiz bul .,.., S t h k "'6""" 

ısi lngi)i sın e Beyo~lu po- imdadın il.zerinde uçuyoruz n unamamı!il .... r. ovye ava uv mit "'herhangi btr boteevtk zaferi, okunuşu • Valide. .Thracat malları arasında muhtelit rıu haı..~.rzalısarayında Yangın olduğu. Fatihte Sofularda yangın .• var vetlerinlıı uğradıklan zayiat bir mil· bo'~ .. vizmt İskandinav hududlanna 10 - Bir ecza. 
k ve Yor Ara.bal ' ....... f ank h ı edili """' memleketlere tiftik, keten, fıstık, flll 
a lllahaIJine 6: l' ar derhal va- Yollar berbad, arablarımıs bir ttir- yar wr ta m 

0 
yor. yaklaştıracaktır.,, demiştir. Dfltıki bulmacanın halli dık, deri, kuşyemi, fasulye, balık bu· 

f~anedc oldı~~yo~l~. _Yangın se- lil geçemiyor, Yangın sahasına ine • Diger ~aftan muhasamatın ba • Sovyetlerln Çeldllei 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 lunınaktadır. 
duru Bay lh gu ıç1n ıtfaiye mü- cek yol yok. Bilmecburiye yukan 1'ındanben Ruslar •34 tank, 189 top, H 1 inki, 19 (AA) - Salla mın· Tiftik piyasacı 
di de ger sanla, ?tlUavin Bay Ham- semtte arabaları bırakı k dim:" 282 mitralyöz ve 622 otomobil kay· k e s d So ti .rin. id 28 ınil 1 M D A H E N' E ı C 
d ıyorlar Sef th yor, en ıs betm" ı rdir ta asın a vye e yen en I • 1 Tiftik niy""'" .. ındaki h"rarct devan 
en geldiği m ... • ar_e ~e nere - aşağı iniyoruz.. Cami avlusundaki ış e . . . . erilediklerl bildirilmektedir. U T 1 A N A N l 1 O A ı N etmektedi~. ;;atlar son.,. haftalar zar 

la kaplı. ç echul kesıf bır duman- kulübeler tutuşmuş... l'fnlandıya şampıyonu Maki bır o- g _._ K UH 1 L 1•1N1 1 1 Ş 1A1 N U 
kadar hr. atıdan, kalorifer dairesine bUa parçasile yaralanmıştır. Yarası Soğuktan Donan Aske..-ııııır ! - . fında ytizde elliden ziyade yUkselerell 
'lan er tarafı alan taran edi la Yanıyor, meşale gibi yanıyor, ea- ağır değildir Helsinld, 19 (A.A.) - Finlandiya. A ı•I Al D 1 E 1 S 1 E l•I A 1 F kilosu 150 kuruşa lmdar çıkmışbr. 
Yorl:nın nereden çıktığını bu~~~ı r~ yı~ c:ayır yanıyor:. F'ln Ordu~da F.etonyahlaJ' Mı f bava kuvvetleri Salla - Vaerriot yolu S V 1 A ! K A 11111T111 E , N I E Dün lngilteı·eye ihraç edilmek üze-

:Nib~Yet .. .. dö~ ~ka.r:1d~ ıtl~ hortumlan Tallin, 19 (A.A.) _ İki bin F.s • üzerinde llOğukta_n donmuş o.lan ~ir E 1 R ifil f L 1 A 1 N ı•illl N re 80.000 kilo tiftik 150 kuruştan sa· 
İiıtnailin ~ludur lhsan Jtumandan B Y d &Ondurmege çabalıyor_uz. ton yalı gönUllUniln Finlandiyalılarla çok Sovyet askennin cesedlenni gor- M 1 A mı M A 1 H 1 R •i A tılmıştır. Bu mataımızın mcvcim so-

l3irinci Çagırı1ı;ıa:ıını emrediyor.. O~~: ~ :el~n falan hak getıre. birlikte harb ettiklerine dair F.stonya milflerdlr. E 1M1111A1 RW L A 1N1 nuna kadar memleltete külliyetli mik-
baıcınıyo grup arnui §Öyle bir etrafa re . t 5 n mandanlıkla muhabe- ordusu kumandam general Laidoune MHthls Soğuklar I I ıa••ı I 

1
.- 'j I 

1
-
1 

- tarda döviz temin edeceği muhakkak 
hUyuı r sonra şöminenin bulund - i'l · emın edemiyoruz... re atfen yabancı memleketlerde çıka· Helsinki 19 (A.A.) - Finlandi- T A Y «tıı 1 ' M 'S tır. 
e<lcre~.~alonda aynğile Qir yeti işa~~ lü~;n garibi, polis ve ~ekçinin ° ku- rtlan haberler. tekzib olunmaktadfr. yanın cen~bunda suhunet sıfırın aJ. W K 1~Z1A1 NIDIJ]jJT ·•· 

- n ~rde kimse oturdugunun farkın- Fin Ordusunda Amerikalı tında 40 dereceye düşmüştilr. K•lb eektc~ln8en öldU 
GU l'~rnyı, diyor. deliniz.. da bile olmaması... Tayyareciler Laponya cebhesinde dün termo • POLiSTE ı Aksarayda TiltUncU sokağında 9 

Park~ u ku:-Vetli iki itfaiyec· t ht ••• Londra 19 ( A. A. ) - Evening metre sıfırın altında 60 derece idi. numaralı evde oturan 50 yaşında 
t\ınc e ere hırkaç kazma darb' .a . a Yangın söndü. Fatihe döndük, Rıı- Standard 'gazetesinin bildirdigınw· e gö-l:Ecnebi gazetecilerin Carelle cebhe - Su İIA haşlanmış Adile bir kaç gün evvel hastahaneden 

a alevler d esı ~U· po w - k Ik" ·ın b · h lıw 
her nasılsa .. 1'.'San fırlayor. Meğer duruk m~zu yaptık, tam ye~e~e .otur- re bir kaç Amerikalı tayyareci Hel . sini ziyareti, soğuk yUzünden tehir Kızıltoprakta Rüşdü paşa akaret- ~ı mış, _evve ı g~ . ayı am azır gı 
\'Jlcırn Şomuıeaen c:kan b" k • hır kaşık çorbamızı ıçtık ıçme- Bin.kiye milteveccihen yola çıkmıştır. edilmiştir. 

28 
d t Giil olmak Uzere tcımzlık yaparken halı· 

crıuş ... rarkcleri altında~ tutu:;ur ı- dik, haydi bir yangın daha!.. le.rinde . numara 11• o ura~ ı mez yı silkmek için balkona çıkarken bal-
bir l §le kurnandan lsm ·ı bö - Bu defa Babıalidc İkdam Yurdun- M ·ı • • h ı· • d Sönmezın 4 yaşındaki çocugu Orhan, ~n kapısmda yüıU koyun düşerek 
Phnı:nıatldir. lçcri girer gi.aı ~e da Mehmed Ağabeyin satın aldıb bi- anı aturacdar ızmır ava ısın e mangal üzerinde kaynıyan hopfı d&- ölüvermi§tir. Cesedi muayene eden 

- ~Yağa kalkıyoruz. · rmez e- nanın kalorifer dairesinde. A d .k.l"k ki z virerek yilzilnden başlanmı,ş, tedavi adliye doktoru Enver Karan, Adilenin 
- 'r turun~ Yavrularım. Oraya da erip, yetişi a~~dttrtt 0 • rasın a 1 1 1 yo . arar veren altına alınmıştır. k~lb sek~sindcn öldüğün~ ~esbit et· 
- ""eşekktir ederiz ruz Yal b d l p • y . y .., 

1 
Baf'ndan y•ralenmıf lllll. defnıne ruhsat vermı§tir. 

oaYra · · nız un a an nmadıgımız cı- - - ag mu r af F 
- Sağ0ı ~ınız kutıu ol•mn. het, binada şimdiye kadar yangın ol- Ticaret müdürlüğü bu lstinyede ŞUkrU sokağında 8 nu · ord klllça~ - ıhğı 
- 'Bugün °~utan. maması... ,. • • • • ( Battan.il 1 iaft4e ) marada oturan 15 yaşında SUJeyman F?rdun Tophanedekı ser~ ma 

ra?rılartt sı:lere Yine geçen ba . Allah mı hadıseyı tekzı~ edıyor tur. Mülhakatta bilhassa Ödemişin ustası Papula.sın kazaen dUşilrdU~tl hallinden hurda beyannamesıle çıka· ~d a otdugu 'b· Y acımış, ne olmWJ bilmem. . .. ü h l 1 6 nla oto ob"I l tö . 
Siyetinde gı ı itafiyeciliğin Yeni sahibi binaya galiba IOnradan Bazı gazetelenn dunkU n s a _a~- Bilgi nahiyesinde küçWı: Menderesin demirle başından yaralanmııs, Beyoğlu n m ı evazım, mo. r, psı 

Bunu Pek ol~ ~sedecek değilim... kalorifer yapmış.. Kazanı da aşağı da manifaturacılar arasında ı~lık yüzünden 800 dekarlık mezru arazi ı hastahanesine kaldınlnı!.f, Papulas ve yedek aksamı a~ında bır lns~-
\7 alnıı b~ zeı bilı}·orsunu?.. bodruma . d . baş gösterdiği ve bu aebeble manifa· su altındadır. Foçanın Gerenköy ve kalanmı tır nın hurda olmamasından dolayı uç 

tı Ç<'keceı?·ır §eyp dikkat nru-arlnnnı- mu ... ve' 
18 

: gazetelerın Y~~ koy tura birliğinin faaliyete geçemediği Bayrasi ovaları tamamen su altında ya ş · h~rd~~ı ile iki komisyoncu ve birkaç 
crıı hepi ~un ... Bugün kurban b ş d ~cagı ~odrumun dıger ak· hakkında bir takım neerlyat yapıl - kalmıştır Bir çok köy evlerinin içine Otumoblll•r çarpıfh gumruk memuru muhakeme altına a· 
11 nız gez ayra- samın an ınce bır tahta perde ile · Ş f" H" ilnUn idares" d k" 34nA lı l · B \lıttn rnc., e:;lenmc, 1 - a- Dll§tır ıruJ hücum etmiş ve zarar yapmış- o or ıınn ın e ı v.t nmış araı. u davaya dün Asliye 
Yanında Ç<>cbtlfhınuzun akrabJo ugu . yırnul ş.. Anla~sını_z a ufacık bir kı- o·· . kendisile görUştüğtim' Uz Mın· tır a.rKaraburunda bu yüzden iki ev numaralı kamyonla Sabahaddin ida· Beşinci Ceza mahkemesinde devam 
b ı. ulun annızın vı cırnın tekmıl bınayı tutustı w un · · d k" 3075 num r 1 t b'" lst' d'I · aııkınızdır lllak istersiniz.. bu ki.fi ve vafi " ırmaga taka Ticaret MUdürU Avni bu şekilde yıkılmıştır. Nüfus zayiatı yokaa da resın c 1 . . a a 1 0 0 us lD· c ı mış, suclulardan birinin d2.ha. sor-

lierkesın da.... S . ·· ki neşriyatı yerinde bulmamış ve a- bir mikdar hayvan telef olmU1tur. ye "~~u: ısl:elesı vlrajın?a çarpı§nlış gusu yapıldık~ sonra diğer suçlu-
llıiJ!ı i"ı 'rahat rahat ba•· ordum· w d k" b . tta bul nmuştur ~ lar, ıkısı de hasara ugramışlard1r. ların sorguları ıçin muhakeme talik b -v-n bizi-..... h _,.ram yap- eagı a ı cyan.ı u . . ı F ·~·- tzedel . Uf . t 1 t . uı at .... , er an "k - Mehmed Ağabey, nasıl oluyor • • Adıı.naya Ge en •e!AH.e enn N usça znyıa o mamış ır. cdilmigtir. 

g ~~~al ~m~~-~~l h ··-R~ım~~annm~~~ Tu~-w~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ aç kc este bulunrn lı Ye er an yangın tehlikesi o- .. d .. 1 1 d örU ' 
t~ıve('ıı :O IÜzlere &iyled" a ~·· lan bir yere ocak koyuyorsunuz? harıcın e tuccar ar ara_ arın a g - Tabiatin en zalim en kahir dar- 1 
d~ far~rın h1ıo1 <lhrı bek;~:·· Bız it- - Şimdilik muvakkaten yaptık... f?Üp iki ~i~~yi lO?O er lır~ I~~~~ v~.- beı>iııe uğramış bulunan bizler Cüm- nhisarlar u Müdürlühiinden 1 
tltııızı d~nıız Yoktur. Onı )en askm- - Peki bu kaloriferi koymak için rerck mudur tayın etmeyı dt:şunmuş huriyet büki'unetimi7..in en büyük ve • · ~ 
~~~~~ab~~:~b·ru~~~~~? •~rl~hW~M~bır~~m~k~~~~~cy~~m~h•••••••••u••••••••••••~•••d 
lbc)r ~ 21 ntE'~ karRı Ud hem- - Aldık. tUccarlann fikir ve dllşuncelerınd~n har olarak yurdumuzun sıcak bağır- ?\lah. Bedeli 3 'i,E teminatı EltSiltme 
Uğu1 cla burtyelindeyiz. ~~eJ afaa etw _ Ruhsat tezkereniz? ibarettir. Limited şirketi d::ıhn henilz !arına sevk ve yerleştirilmiş bulunu· Cin"İ lUiktan IJra Kr. Lira Kr. Şekli Sn.ati 
llunu:nıının "e?"sek bile ev ki bu _ . . . . • . teşekkül etmemiştir. Esas mukav~e- yoruz. Bu meyanda Adanaya getiril- Baskül fiOO Kg. 6 a•let 1165 _ ---·8-7--3-8--A-ç_ı.:..k_E-. 10 tanı ~Çin bugUnde 'tib.. _ Ruhsat teıkereniz ! de hazırlanarak bir.e gönderilmemış • miş bulunan biz felaketzedeler Ada- ,, 300 Kg. 4 adet - - _ _ Pnzarlık lO,aO 

ltaldırı ne kadar nı~ 1 ~r.en bay. _ MU tir. Birliğin fiili ve hukuki henüz hiç na.da en temiz ve en sıhhi evler" yer· ,, 250 Kg. 1 adet - - - _ 
laa~ lınıabr. Zira te:U8! ızınler de nUz al 

1 
~aat ettik, faka! daha. he- bir mevcudiyeti yoktur. Kaldı ki Ti- leştirilip gıdalı yemek temiz giyl'Cel: .. 500 Kg. 1 adet - - - - " " 

tun bl\.. .... tllrıleri Yangı k ile sabit na 
1 

••• caret Vek!Ueti bu gibi tcsislerı, mas· ve yatacak verilmek suretile bir muz- . 1 - Şa~ameleıi mu7ibin~ yukarda miktar ve evsa.fi yazılı b~s . 
Jur. 'BUhk Yangınlar~ ço olur .. bü- na (Dctıanıt tXW] raf teşekkütled olarak değil bir te - tnrib kardeşlerinin acıları dindiri! · :;~c~a~na~~~~a~ı~ teslım edilmek şartile hizalarında. gösterilen usul· 
lJauıe:a h.Yranını ayrarnıarda O· Ot.;;=-----·---.. 

1 

merküz ve tevzi topluluklan olarak miş olduğundan ba§ta vali olmak ü • n - 6 aded baakUliln muhammen bedeli, nıuvakkat teminatı hi . 
~na tıa. Yllnıındaki :.:uncu gilnü. il ıraızw Muzaffer ae- mütalea eunekte ve ıntimkiin olduğu zere Seyhan Kı~lay heyeti ve milli sınd:ı yazılıdır. za 

- l{ ld&dun: adaşın ku. 1~ ~hk~meelna varl!~I !kadar az masrafla idarelerine ehem- y~d~ ~o:nitcsine ~çık olarak teşek· Ill - Eksiltme ve pazarlık 24/1/940 ÇRI13aroba gilnü hizal d 
Cltn ba Unıandanuı dedı~· . . Sirkecıd~e dort beş otelden para, miyet vermektedir. Tüccarlar ara • kurlenmızı arzederız. ra~I:~~~u~~~tl~~~~ı:~:~~~~şta Levazım ve Mübayaat 1ube.Wıdekf:31ı! 
hnıın Yfanun sonun gı gıbı sahi - saat, fotograf makinesi vesaire Çal • sında mutabakat hasıl olmuştur. Ve Adana.da Erzincan felaketzedele - ıv - Şnrt~~eler her gü~ !3özü ı;:eçcn şubeden parasız alına.bili.:-. 

_ ~ıkar. cu gUnieri nıi m_a~a.n suçlu Muzaffer Sultanahmed nizamnameyi de hazırlıyarak vermeğt rinden Kınkkale fabrikaJannda Ü!>t .. V - tsteklı~enn ~lık açın tayın edilen gUn ve saatlerde % 
7
,
5 llutlaka e~ heın de sabah Bınncı Su~h Ce_za mahkemesine veri- vadetmişlerdir.,, . teğmen Ilı.san Doğıt baba8l Behçet guvenme parala.rıle bırlıkte mezkür komisyona gelmeleri. "462 

"-ha ıl birıt.ç Yer tututu af kartı... ~erek tevkıf edılmi.s, muhakemesine Diğer taraftan tUccarlar da ara - Do!ju., emekli Albay Nafiz ailesi Adi- • • • " 
- ~.Yade latanbuJ semrti:·ndeaka.t bu aşl~tı. Jannda hic bir ihtilaf mevcud olma- le, Saime, emekli sübay Bekir Sıtkı, Cinsi MHd:a.n Saati 

~eye' olu 1 D"' uh k - . . 
- 1'J ·•• • r. un m_ n eme devam ederken, dığını söyliycrek yapılan neşriyatı emekli sübayl:ırdan lorahım, adJıye, Metil alkol 1750 Kg. 1~.30 ~U .:b bUeYim. Bayramın Muzafferın bu hırsızlıklardan bazıla- tekzib etmektedirler. eski mUbaşirlerinden Mchmccl, Er -ı Asit sülfürü 12500 Kg. 16 

llıı ~..__,,alıleYUı haınanı a sonunc~ n~ anahtar uydurmak suretile yap- , _ zincan ilk okul ba.~ öğretmc>ni Mch - I - Şartnameleri mucibince yukarda yazılı 2 kalem ecza pazarlıkla 
~ar ---ue OCalt Yalahr Y Pmak ı- tıgı_ anla.~ıldığından, hakim Reşid Ell 11 m ki ~Y.i • ..,ptnrmıt med Ali Dinccr, Er.linca.n adliye ~'l-; satın alınacaktır. 

ı....:. ·· Yangın da vazıfesizlik kar . ' • ~ • . · d M 1 d ç ı l) .. ;;. 1 Il - :a.zaı:ıık 26/1/9~0 cuma günü Kabataeta Levazım ve Milba· 
1. -.qqp 111 mUdd · .. ~n vermış ve evrakı Anadoluhis:ırında halat fabrikasın bıt katıblerın en e ıme ~ e ı, 0

ö" I v<ınt ı:ıubesındekı al•m komısyonunda ,vapılacaktır. oerı~ ua.~ ,..__,,_ eıumumılige iade tın" tir M tın H l'l lbraJ im Erzmcan e- " ~ " 
f quizc b "'ıan.& lelt aert ·· e ış · u - da çalışan Aliieddin sol clmi makine· re en a ı 1 

' • ı -· Il! .- ~art:ı:m~c'.~r her gün sözü geçen şubeden parasız alınabile • a' ta.:ıYor: Konllltlığunı= Z:f~ suçun m_ahiyeti itibarile Asli- ye kaptırarak ynralanmııı, tedavi için mekli yiizbaş1larıııdan Osman, 1?"z:n-, cegı gıbı Asıt Sil_lfu~u tUpleri de idare tarafından verilecektir. 
raliba.. y ıahkemelerınden birinde me,•kuf Haydarpaşa Nümune hastahanesine can doktorlanndan Mehme~ A.lı, Er- IV - İst.ckhlerın pazarlık için tayin edilen gtin ve sa<>tlerde % 7,8 0

1arak muhakeme edilecektir .. d 1 . t". ziııcanlı Sıl1:riı, Mclmıcd lıJulıimiar. 4 ~venme parnlarile birlikte mezkCır komisyona gelmeleri. .. "283,, · gon en mış u. 
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·'iUP':i HAYAT Blll 
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ht.lldll Ca.ddeshıde Komedi 

Kumunda 
Cumart~ gUntt akeam1 20.80 da 

Baş, Diş, Nezle 
0rlp, Romatizma1 

Nevralji, Kırıkhk 
ve botun al)rlları 

BİR KAVUK DEVR1LD1 
21 pazar gündilz saat ~.80 da 

Gece saat 20.30 da 
22 pazartesi gUnU. akşamı 

saat 20.80 da. 

BİR KAVUK DEVR.lLDl 

l sttınbtıl V çiıncü tmw.ı ~ 
fundan: 

deıiıal keseı. 

~. .. -~ 
... -..... .. ~ 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi mu
karrer olup tamamına 315' lira tıy .. 
met takdir olunan Fatlhte Zeyrekte 
Hacıkadın mahallesinde Mustafa K&
mal caddesinde 491 kütilk ve 2187 &

da eektz pa reel ve eski 18 mükerrer 
yeni 15 numaralı bahçeli kA.rgir evin 
tamamı açık J.ırltırma.ya konmt11 olup 
26/ 2/940 tarihine mUsadif pazartesi 

Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir. 
·,,,-~ :y~ . .· . ·•. . . '. . 

cUnü saat 14 - 16 da dairemizde bi • ,- Dr. IHSAN SAMI 
rinci açı~ arttırması ic_ra ve arttır· BAKTERİYOLOJi 
ma bedeh mezkfır gayrımenkul kay-
dında mevcud ve lpotekden mütevel- LA B O R AT U AR 1 
lid borcun itfasına tekabill ettiği ve Umumt kan tahlllltı, frengi 

noktai nazarından V assennaıı ve 
muhammen kıymetinin % 75 liini bul Kahn teamillleri, kan ktlreyV& • 
duğ·u surette alıcısı uhdesine ihalesi tı sayılması. Tifo ve sıtma. hasta-
yapılacağı aksi takdirde son arttıra.- lıkları teehisi, idrar, balgam, ce-
nın taahhiidü baki kalmak Uzere art· rah11.t, kazurat ve su tahlilAtı, 
tırma 15 giin müddetle temdit ve illtra mikroskop!, husus! aşılar 
12/3/ 940 tarihine mfüıadif salı günU istlhzan. Kand& üre, eeker, Klo-

rür, Kollesterin miktarle.nnm ta-
yine ayni saatte dairemizde yapıla • ytiıl, Diva.nyolu No. ııa, Tel: 

ce.k olan ikinci açık artt.ırmasında. illİ2W81.iiiii'•••••••••lil 
dahi arttırma bedeli yukarıda yazılı 

ipotek bedelini itfa eylemek eartile• =~~~~~~~:==~~~:::==~~~~=~ 
en çok arttıran üstUn•ie bırakılacak-
br. Satı~ peşin para iledir. Arttır -
maya girmek istiyenlerin mukadder 
kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetin· 

İstanbul Levazım lmirllli 
Satınalma Komisyonu ilanları 

de pey akçesi veya milli bir bankanın' •••••--•••••lil 
teminat mektubunu vermeleri iktiza 200 ton buğdaydan bulgur yapb
eder. Hakiarı tapu sicillerile sabit nlacaktır. pazarlıkla eksiltmesi 'W 
olmıyan ipotekli ala~aklıl4rla diğer 11940 çarşamba gtınft saat ~ de 
alakadarların ve irtifak hakkı sahip- Tophanede levazım &mirliği sa.tmal -
terinin bu haklarını ve hususile faiz ma komisyonunda yapılacaktır. Tah
'fe masll.rifö dair vuku bulacak iddia- min bedeli 6800 Ura ilk teminatı lSlO 
larını ilan tarihinden itibaren 20 gün liradır. Şartnamesi komisyonda gö
sarfında evrfü..ı müsbitelerile birlik- rlllUr. İsteklilerin belli saatte komt. 
te dairemize b ildirmeıeri tcab eder.

1 
yona gelmeleri. "593,, 0 424,, 

Sevko Sise KapsDID lmaıathanası 
Sahibi muhterem müştarilarlna Kurban 
Bayramını kutlular ve saadetlerini diler. 

Meşhur yoğurtcu 

EKŞiNOZLU Ali HALiD 
YoOurt müşterilerinin bayramını kutlular. 

ADEMi iKTİDAR 
ve 8KL8CYe&KLiGiN& -

HORMOBIN 
l •bletlerl her eczanede bulunur 

(P09bı lı:iJtuA t25S) GaJate, l.tanbul 

·-~-' 

il §! 
20 bdndldnna ı;:., 

• o e . ; e ı F ::s::e:;:sıc 

t. OENÇL K 
a. GÜZELLiK 

3. SIHHAf 
ltt• yüksek bir kremde ua11 1

• 

bu meziyetlerin hcp•inl •fJO 

KREM PERTEV 
'emin edebilirı 

1 - KREM PERTEV~ Bil' tll' 
valot mUstahzandır. lncı bit 
&tina ve ya.pılşndaki hususi • 
yet itibarile yüzdeki çizgi ff 
buıışıkluklann teşekkülUJl 
mAn1 olar. Deriyi geng ve ger· 
pı bıtar. 

9 - KREM PERTEV: Bir gtı· 
zellfJı vasıtasıdır. Genişl~ 
mesamatı sıkılbra.rak ollddelC 
pürtük ve kabarcıklan giderir· 
en ve tekel~ izale eder. 'l'eııJ 
mat ve eetfd bir hale getirir·. 
8 - KREM PERTEV : 
olld devasıdır. Deri guddaleriJıİP 
ltrazatıııı düzeltir. Sivilce 1e 

siyah noktaların tezahUrÜl18 

~~:::;:=211==:t=:==?. mlni olur. Cild adalesini beSli · 
yerek kuvvetlendirir. 

.............................. mıı ...... ~~0 
======================================-~·-~--~ 

lstanbul Emniyet Sandığı 
Müdürlüğünden : 

Emniyet Sandtii bo1'91oJaruıdan Mehm.ed Salih miras~darmıı il~' 
yoBle son t:ebUğ : iOlı 

Murleiııiz sağlığında. 9450 hesab No. sile Sandığınuzdan aldığı 1 •Cl 
ı.traya karşı Un.kapanında eski lbnimeddae, kadastro tesbitinden H'ıl'~0. 
Kara Mehmed mahallesinin Sallhpaşa sokağında eski 16 M. yeni ve 11. 
taj ~. 24./1 kapı, 238 pafta, 1019 ada., 11 parsel No. lu maababçe il 
oam bir evi birln.ci derecede ipotek etmiş idi. şJ 

Vadesinde ödenmiyen borç 23/ fS/ 938 tarihinde 4436 lira 16 k~.rt\.e 
v&.rm13tJr. Bu sebeble ve 8202 No. lu kanun mucibince yapılan takı~ ·"e 
açık arttırma neticesinde mezkflr gayrimenkul 1205 lira bedelle t3:ıı~t de 
muvakkaten ihale edilmiştir. ~bu illn tarihinden itlbıı.ren bir ay ıç~ d• 
988/117~ No. ra ile Sandığımıza müracaatla borcu ödemediğiniz takdit' ıı· 
kat't llıale kararı verilmek üzere dosyanın icra hlkimliğine tevdi olUl1 

cab son ihbarname makamına kaim olmak üzere ilı\n olunur, "~"' 

1 İstanbul-Belediyesi llinları ,, 

Aksi takdirde hakları tapu sıcillerlle ~ ..... --!!!!!!!!!!!!!lllllll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!l!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
tabit olmıyanlar satış bedelinin pay-ı merolvenler korkulukeuzdur. Her kıı.t ======================================== 
laşmasından hariç kalırlar. Mezldlr l ayn bir daire olarak kullanılmakta.- İstanbul vali ve belediye reisliğinden : 

Da.rWAcezenin yıllık ihtiyacı için satın alınacak 9000 kilo sabu~:ılt' 
4000 kilo zeytinyağı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur_. 'l·ıııt 
m.1n bedell 5620 lira ve ilk teminat 421 lira 50 kuruştur. Şartnamesı ııı ~ 
ve Muamellt Yüdürlüğti kaleminde görUlebilir. İhale 29/ 1/ 940 paz<ır~, 
gUnll saat 1~ de Daimi Encümende yapılacaktır. Talihlerin 940 Y~ ;11~ 
aid Ticaret Odası vesikaları ve ilk teminat makbuz Yeya mektubl:J.r 11U 
2490 numaralı kanuna göre hazırlıyacaklan kapalı zarflanııı ihale !Z 1 pyri menkulün nefsinden doğan bil-

1 

dır. Ve içinde elektrik tesisatı mev .. 1 b J 
cümle v~rgi mükellefiyeti ile u:~ali- cuddur. Hududu kadastro pllm. Sf8D U 
ye rcsmı borçluya ald olmak uzere gib'd' M"'sahası ise tama.mı 65 metr 

saat 14 de kadar Daimi Encümene vermeleri. "33~ "' 
:::...--

ea.tış bcdr.lindcn t~nzıb·ı d01unı· uraı. 20 se- re :n:ab~aı olup bundan 56 metr• Umumi Meclisi azasına 
nelik vakı r ve ta'·ız e e ı ıcıya a- murabbaı bina mUtebakisi bahçedir. !etanbul Umumi Meclisi 3 üncil intihab devresinin 2 not J1lı pı.t Gayrimenkul Satış ilanı 

İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğ·ünden: i~tir ... ve sat ış 2001 numat-alı kanuna. Gayrı' menkul kendisine ı"hale olunan '-- n - fct:bnaınm ilk infkadmı 1/2/940 tarihine rasthyan pereemu. gfhıu a.at 
tahıdır. kimse derhal veya verilen mühlet l- 1' da aktedecetfnden muhterem azanm o gtl.Q muanren u.att. Umumi 

EVSAF'l . UMUMNb ci! . çinde parayı vermezse ihale karan KecJı. salonunu teertfleri rlea olunur, 
Mt1..kur gayrı ı.nenkul bahçeli kar- fesh 1 ak kendisinden. evvel en RlJZNAMB t 

Bay Hasan Basri ve Ali Rıza ile Bayan Hasenenin SandığıJUJZ~~~ 
19042 hesap No. sile aldıkları ( 4000) lira borçlarına karşı birinci de pı· 
~ ipotek edip vadesinde borçlarını ödemediklerinden haklarında Y3 40 
lan taldb Uzerine 3202 No. lı kanunun 46 ncı madde.sinin matufu oıao ıct• 
UlC1 maddesi mucibince ve her biri ayrı ayn senetlerle tasarruf edilrııe il' 
ise de mecmuu bir gayrimenkulde bulunması itibarile bir şartnan1? cf.' 
ve kül halinde satılması icab eden ve cUmlesi kargir olan Fatihte ı~s ıh 
manısağirde Hocahayreddin mahallesinin Süpürgeci sokağında eskl 

9
., 

ıir olup zemin kı.ttile beraber 3 kat- yi\.k 
0 

::n:klitte bulunan kimseye ar- ı _ Konservatuann 936 yılı idare hesablannuı tetkik n ıa...., 
tan müteşekkildir. t 

8~ş olduğu bedelle alma.ğa razı o- ! - DarWAcezenin 936 yılı idare hesabıma tetkik v. tudUd. 
ZEMiN KAT: Çif t kanatlı came - ze m bulunına.zsa 3 - Şehir tiyatrosunun 936 yılı idare hesabının tetkik ve taecft)t 

'-- l l . k d . . . ·td"kte lw'sa olan olmazsa veya .. Kara.ate-.. 936 ... ı. :.:ı--- heeab• ............ ,_n_ - ._ __ .:ın..1 
.. anı c_ emır apı a.n ıçe~ gırı ı müddetle arttırma.ya. ; = Beyoğiu-wı.u ~ ~~ d';bil oi~ ~ 
mozayık basamaklı merdıvenle çıkı- ' tekrar 

15 
gün f--ı arttır üstUn .. ;ıı;.... ..... 17tt ... 7 u- .. n '"·-·· m-ı...-'- -erlll'!a\inin .. -..ı...ı-a h-ı.ı....-.:ı- teklif. 

b .. k · d"" 1. b' tr çıkanlara'k en ı:u.ıa an - ut;AA.JllW& "' lll"• _, ... o.w...., ıga,~ ... ~ ~auu 1UUU11ua 
r zcmmı ·arosınıan oşe ı ır an e .k. "hal d ki _ ''1570,, 

·· · d ·k· d · · k · de bırakılır. Ve ı ı ı e arasın a 
22 M. yeni 22.16 kapı No. h Şekerci hanı ile derununa cari bir masutil 

1
j 

ve mezkftr han derununda odacılık ve berber gediğinden münkalib ~~-· 
mağaza.il olan bir bab hanın tamamt ile yine ayni mahalde Maltıı s ~ı' 

uzenn e ı ı o a ve zemını arosunan . 5 ten =========~==================== döşeli bir mutfak, bir hela, ve bir ! fark ve geçen gUnler ıçin % 
tam b ah U. 

1 

hesab olunacak faiz ve diğer masa.-na am anyo m a ı. 

BiRiNCi KAT; Mozayik merdiven- rifa.t ayrıca hUkıne hacet kalm~ 
le çıkılır 7,cmini ka.rosiman döşeli bir zın dairemizce eski alıcıdan tahsil o
antre üzerinde i.iç oda ve zemini yine lwıur. Daha fazla m&l~a.t a.lm~k 
karosiman döşeli balkonlu natamam istiyenlerln; 29/ 1/940 tarihinden ıtl
bir mutfak bir hetl ve natamam ban· haren dairemizde açık ve asılı bulun· 
yo mııhalli. durulacak arttırma eartnamesln.e ve 

iKiNCi KAT: Mozayik merdivenıej937/289 numaralı dosyasına milra • 
çıkılır. l.şbu kat birinci katın aynidir. caaUa icab eden malftmat ve !zaha.tı 
MezkCır gayri menkul kargir iç tarafı almış ve bu suretle tamamen malfı. 
llvasızdır. Birinci ve ikinci katların mattar olmUI addolunacaklan llb 
tokak tarafı cumbalıdır. Dahildeki olunur. 

p- Öksürenlere: Katr~n Hakkı Ekrem -, 

il- Hakkı Katran Pastilleri de vardır ...il 

lskert Fabrikalar Satın Alma Komisyonu ııanıarı 

Tahmin edilen bedeli 7800 lira olan Ordu tipi 600 aded battaniye ile 
600 kilim "beylik,, Tophane Salıpazannda Askeri Fabrikalar yollamasın· 
daki Satınalma komisyonunca 26/1/1940 cuma günü 8a&t 14 de pazarlık
la ihale edilecektir. İsteklilerin muvakkat teminat.ı olan 585 lirayı her 
hangi bir Malmüdürltlğüne yab.rarak alacaklan makbuzla birlikte mez.. 
kür gün ve saatte komisyonda bulunmaları. Nlimuneler her gUn komis-
yonda görUlebilir. 11414,, 

• • • 
On altı kalem ~Hk alınacaktı:r. 

Tahmin edilen bedeli "55,000,, Ura olan 16 kalem c;ellk Askeri Fabrl· 
kalar Umum Müdürlüğü. Merkez satınalma komisyonunca 27 /1/1940 cu· 
pıa.rtesi günU saat 11 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname "2,, lira 
"75,, kuruş mukabilinde kom.tayondan verilir. Taliblerin muvakkat temi
nat olan "4000,, lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve.
aaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccardan olduklan
na dair 'rica.ret Odası vesaildle mezkO.r gün va aaatte komisyona müra-
caatlan. "478,, 

Teknik Okulu sabnalma komisyonu lmda eski V9 yeni 8 No. lu gedikten mün.kalib bekçi oda.qının W11 iW 
ve yine ayni mahal ve sokakta. eski ve yeni 14 kapı No. lu gedikten~' I 

başkanlığından : kalib bir bab dU.kld\nın tamamı ve yine ayni mahalle ve sokakta _eı;c:ıu~· 
CJlNst Aded Kunı.' Ura Kr. · yeni 6. 6/1 No. lu oturakçı gediğinden mUnkalib Vim.di bodrumlu bır 'JC~ 

-----------~ -------~---..... kAnm tamamı ve yine ayni mahallenin Süpürgeci sokağında eski ve ·uıt 
Çorap 1200 Çift 37,5 4:50 OQ 20 No. lu oekerci dUkklnı altında. klin bir bab berber gediğinden r::ıı1 
Mendil 1200 12 144 kallb dUkklnın tama.mı bir buçuk ay müddetle açık artt.ırmaya koll il' 
Havlu küçük !00 80 120 tur. Satış tapu alcll kaydı.na göre yapılmaktadır. Arttırmaya girı;n~Jt ti' 
Havlu btlyU.t (O() 85 840 t1yen 937,l50 lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan birı~ıırı r' 
Fanlle 400 fS5 220 minat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bUtUn vergilerle belediY" lli4' 
Bornoz 60 4:00 240 aimleri ve vakıf tcaresi ve taviz bedeli ve telllllye rüsumu borçluya ·stY 
Pijama S09 500 1543 dır. Arttırma şartnamesi 25/1/940 tarihinden itibaren tetkik etmelt 1 j 
Don 800 M yenlere Sandık Hukuk İşleri servisinde açık bulundurulacaktır. Ta.P"\'t'r 

8459 00 cl1 kaydı ve aalr lüzumlu izahat ta şartnamede ve takib dosyasın~~r-ıl~ 
Yıldır.da bulunan Teknik Okuhı t~ ebe lhttyacı olan yukarda olnfJI. dır. Arttırmaya girm.13 olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çı~rill"'. 

miktan, tahmin bedelile tutarları yazılı 8 kalem çamaşır lha1eal yapıl- gayrimenkul hakkında. her 3eyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. J3J J<~ 
mak tl7N8 GUmllşsuyunda Yüksek MUhendla mektebinde toplanacak arttırma 7 /8/940 tarihine mUsadif pergembe gtınU Cağaloğlundll i'ı' 
olan komisyonumuzda CS/2/940 tarihine rastlayan pazartesi güntl saa.t Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacakbr. Muvakkat ihal!_it!' 
14 de açık eksiltmeye konacaktır. tık tamhıa.t 259 lira 43 kunqtur. Is- pslabifınesi .için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icab eden ı:re~ 
teklllerln gartname ve nümuneleti görmek ve ilk teminatı yatırmak menkul mükellefiyeti ile Sandık alacağını tamamen geçmia oımas1ı 31'!". 
tmere eksiltmeden bir gUn evveline kadar okulumuza ve eksiltme gllntl br. Aksi takdirde son arttıranın taahhUdO baki kalmak f&rlile 22 'JJl,1 
eartnamede fU1h belgelerlle ve ilk teminatı.arım yatlrnul olarak ~ilk- tarihine mtısadif cuma gim.ti.- ayni mahalde ve ayni saatte son a.rttıt'" ıır. 
sek MUhent118 mektebinde top)anac.ak olan komisyommıuza gelmeleri. yapılacaktır. Bu arttırma.da gayrimenkul en çok arttırarun tlsttınd ·f'il 

.,MO,, rakılace.ktır. Haklan tapu siclllerll• eablt olmıyan allkadarlar ve ~~c:ti•' 

Kapalı zarf eksiltme ilanı 
Kastamonu Nafıa Müdürlüğünden: 
5/2/940 pazartesi giinü saat 15 d• Kastamonuda Nafıa MU.dtırmttl 

binasında t.oplanacak o18n eksiltme komisyonunca 21117,46 Ura keetf be
delli Kastamonu lisesi orta twım kalorifer lneaatı kapalı sarf usuHle 
ek.eiltmeye konulmUibJr. 

Mukavele, eksiltme, bayındniıt işleri genel eartııamesf, hususi, fenni 
gartname, elektrik, kalorifer ve sıhhJ tesisata aid umumi ve fenııt ıart· 
name, kalorifer ve sıhhi tes1sat projeleri hakkındaki talimat, sıcak aulu 
ve buharlı kalorifer tesisatına aid umum!, fennt oartname, yapı fvleri 
umumi fenni şartnamesi, proje keşif hiilisasile buna müteferrl diğer fW• 
rak Kastamonu Nafıa MildürlilğU da.Jresinde görWecektir. 

Muvakkat teminat "1583,, Un. ~aı.. kuruştur 
İsteklilerin teklif mektublarını ve en az "10.000,, liralık bu işe ben

zer i§ yaptığımı. dair ihale gününden sekiz gün evvel vilayetten almış ol· 
duğu ehliyet ve Ticaret Odası vesikalannı ve taminat makbuzunu 2490 
sayılı kanun hükümlerine t evfikan 5/2/ 940 pazartesi günü saat 14 de 
kadar makbuz mukabiliııde Nafıa Müdürlüğüne vermeleri lizmıdır. 

::=400., 

hakkı sahlblerlntn bu haklarını ve huauatıe tabi ve muartte dair ııet'' 
larmı llln tarihinden itibaren yirmi gtın içinde e'fl'akı mtısbttelerile ~ 
ber dalreml7.e bildirmeleri JAzmıdır. Bu suretle haklarını bildirtıl ~ 
olanlarla haklan tapu sicillerlle sabit olmıyanlar aab§ bedelinin ~S~ ;'ef' 
masından hariç kalırlar. Daha fula malfunat almak tstlyenlerin ri ı~· 
dosya No • .U. Sandığımıa Hukuk itleri s.mmıı. mUracaat etnıele 
zumu llAn olunur. • • • 

DIKK~~ "il'. 
Emntyet SantbıJı, Sandıktan alınan gayrlmenhttt ipotek göstcrıııe IJ. 

Uyenlere muhammtnlerimizin koymuo olduğu kıymetin % 40 mı ~jO' 
etmemek tlzere ihale bedelinhı yansına kadar borç vermek ~~ 
laylık göstermektedir. ,,~ 

lstanbul Belediyesinden : ~ 
20/1/940 gUntı sabahından itibaren birinci nev:i elmıelfn ~'Jf' 

Jtoııulan azami fiyat on kuruş on para ve fırancalanın kilosu <!_~ ~ 
ru§ olduğu ilin olunur. 5 

Sahibi: Ahmet Cemaledclin SA.RAÇOGLU . ~ ---'" 

Ne&riYat müdür\\: Maclt ÇETİN BulklıiJ '6,flr& Matbaal ~ 


