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Edirnede 
Feyezan 

Edime, 24 (A.A.) - Yağan SÜ • 
rekli yağmurların tesirile pazartesi 
günü saat 4 de kabaran ve normal se
viyelerden 4 metre 90 santimetreye 
kadar yükselerek bazı mahallelerle 
bir kısım ekili araziyi basan Tunca 
ve Meriç sulan yavaş yavaş çekil -

[Sonu .'f üncii sayfa.da ] 

istiklil Savaşında 
ismet İnönü 

Yaz•n : Razi YALKIN -e-

Padişah Millicilere di1şman oldu
ğu na resmen •ÖyliJ.yordu 

---·---
DO'NKÜ KISMIN HüLASASI 1 Ayni günUn akşamı, Aııkaranın u-
1SS5 martmrn ilk haftalaruıda-- mumt seferbeı·lik ilin ettiği, Azcrbay

yız. Salih Pa.,,,'ttı kabinesinin çekile- can ve Dağıstan gibi ü;Ifun hilkfunet
ceği, yerine Ferid Pa~m.n geçe- leri ile muvaffak olunamadığı takdir
ceği vB bir çolc kimse1erin tculdf ~e Ruslarla anlaşmak kararını vercli
edileceği riı•ayctleri lıal/'1. ü.zUyor. ginden bahsolunuyor ve 1staııbulun 
Y:a§lı gözler ve hüzünlü gfüılerin İtilaf devletleri tarafından işgali ve 
tek bir ümidi oor .. JJ!ustafa Kemal işgalin bUtün Anadoluya teşmil edl
Pa§tl ile lr!irolay ismet Bey ara- leceği ısrarla iddia ediliyor, Ankarnda 
sında vaziyet hakkında cereyan bulunan yabancı mtlınesslllerin 1stan· 
ettiği söylenen şif~eli muhabere... [Sonu 3 üncü sayfrsda] 
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OKUYUCU 
IVapur Avnıpada harb sa 

1 1 t 
tt.reyaıı edea aslurrf 1 -·---------- nav un arı ar ıyor ta ıaüvui olarak diğeı- bir~ ti. 

Dl• YOR KJ - ··..-.- takalarda bitaraf devletlere 
Felaketzedeler CUm" Alakadarlar vaziyeti .mı. bir takım siyasi raan,etJlll 

!L' hurraisimize tefekkür ~ ... "' - • 7.e (arpuW<ta ~ h~•iiz ~ 

--·~·--

Bütün ;yüzler lrtilmtiş, Damad Pa- miş ve tesadüflerden istifade yolla- Sarıkamış yolu hafta- tetkik ediyorlar lanlldan uzak bulunu 

ea da, Zeki Beyin mUtal~ ~ ~k- Fınl çgk iYi btlm\atl, telgrafı çaktil r )ardır yine açılamıyor? ~ aamnluda MkUye ~tlşn.. ki ~·~'-e mUte,·ffclb ~ J. 
lifine taraf dar. gQr\mmY§tU Ali Ke- fikri ef endh cenub sahilleri halkı- ~lzele felaketzedelerine tahsis 0 _ I nın yükselmesi yüzünden vapur kö • hareketler müşahede edibne)(ll"'"I 
mal Beye de, mUzııkerelerinde mü- nın 'eM\ları g\'bi, t!l.tlı esmer rengm- lunm'-k üzere ~m g\Uılerinde Kı- Sarıkamıştan aldığımız bir 1mürlednin de fiyatları yükselmiş Bitaraflık siyasetini tatdbdl 
,ahid 11f~tı ile bulunan Yf. qeJlll\e~an de, ~plice y\4-.U \e scyl\h k~ı. gözU ~lay merkezine ve yardım koroitelc-. me,ktubch.\: ve a__yni zamanda kömUr azlığı yü • :rupa.nm bazı devletleri ve 
ettiği mütaleasmm kabul edilmediği ile Trablus ~~rblı bir gençe d~h@. çok ri{le 9257 lira teQçrrü yapılmı~tlr. Bu *'25 gUndenberi İstanbul ve at.inden ~iddetli bir buhran da bJsse- k~lk şimal cl6vlctleri ,.e d~~ 
için, köşesinde somurtup oturall bepzerdi. Biraz da Arabca bildiği i- suretle leW,nbulun fiili yardımı ' Ankara posta ve gazotelerlnin dilmeğe başlamıştır. Baltık devletleri miişklilit çd/'.J 
Mösyö Agobyanın gönlünü ahnıık va .. çirı biıı Arab delikantı~ndan pek fark OS5500 lirayı bulmu~tu:r. hasretlerini ~rnekte~iz. Gt1n- Evvelce tonu 11 liraya satılan va- tedir. Bilhassa tsveç ile Not'-e'i~ 
zifesi Qij§mUW;\.i. ~k\ Bey, direktif- eqilemezdi. B\1 şebe'Ql~. li;~nt>uldan 1~1 elimhnra Çekilen Telgra.f lerdenberi gözlerimiz ~olda oldu- pur kömürleri 14 liraya çıkmış ve raft, kUltUr, ekonomi halmn)l)J""'.ı 
lenni vermek üzere gönderilecek fe- hareketi esnasınqa, mire.ley F.sad Bey Felaketı:edelerçlen olup şehrimh~de ğı.ı halde tek bir gaı:etc ala.mıyo- son fırtJnalar yüzünden temin edil • büyiik bir yakınlık lıi ttlld~ 
sadcılan kaldırıp yandaki salona gc- glzli elleri vasıtasile, ona bir İtalyan \:>ulunan Er zincan parti r<.'isi fustafa 1 ruz. Şurasını ilave edelim ki, Er- mesi de güçleşmeğe başlamıştır. Bu taahlıUdatının kendi rnuk~ 
çireceği, sırada, . Ali ~em~.l Bey de leile paseoi ve bir paaapor.t çıkarttJr Hatunoğlu ReistcUmhur tsmet tnö .

1 
zurum - Sarıkamış dekovil yolu vaziyetin önüne geçmek için dün va.- demek olduğunu ileri siir 1 

kımıldandı ve g-Ule.r bır yuzle ses - n1\ ve bu suretle seyahatml kolay - nUne bir telgraf ~kerek Erzincandan ~çılması müşkül olarak kapalı pur sahibleri mıntaka liman reisli - Finlandiya mcsclesile ziyad~ 
lendi: l~ tırmıştı . Bu himaye v-esikasındat itibaren lstanbula sevklerine kadar ı olsa bile ona muvazi olan eose-- ğiııde b ir toplantı yt\parak l'aziyeti tlkadar olmaktadırlar ve i"tl" ' 
~ Pardon Zeki Bey ~fendi, de- Fikri Ef cndinin Binga.ıili, isminin kendilerine yapıln.n yardımlardan do-- nin günlerce, hat'talarca kapalı ı tetkik etmişlerdir. da ve Baltık memlel•t>tlerinıl~J 

di. Ufak ve fakat <40k lüıumlu bir Müftah ve sanatının da limoncu oldu- layı duydukları minneti tebarüz et - bulunması bu bölgenin, içtimai, Bu toplantıda yapılan görüşmeler sik ve mutfak bitaraflığın h~ 
ıel· iliive etmek isterim. Aziz dostu- ğu yazılı idi. Pasaportunda da ayni tirmiotir. iktı~a,di hayabnı felce uğrat- ı neticesinde evvclcc tonu 2 lirayı olan rin. se\·kile bir takım tadila~ fi. 
muz Mösyö Agobyanm do. tavsiye kayıdlar bulunmakla beraber, lstnn- t;Jıın anın ı•ent Yardınu maktadır. ' nıwlunlnnn balen 4: liraya çıktığı tea- ru derlediği görülüyor. Bugil11 ;,J_ 
ve tekliflerini, hiç şüphe yok ki, efen buldan İzmir yolu ile Rodosa gidip Fransız hük\uneti zelz le felii.ket- Muhaberat ve Münakalat Ve- ~bit cdilmi§ ve Mıntaka Liman reisi lerle Ruslann arasında reıomctt -~ 

· dilere direktif verdiğiniz sırada, na- gelebilmeyi temin eden ve lstnnbul zedelerine verilmek üzere dün mü - kaletile Dahiliye Vekfı.letinin bu Refikten bu vaziyetin önUne geçilme- HU.n edilmcmi§>tir. Böyle hir '~ 
zan dikkate alacaksınız değil mi?... mUttefıkin işgal kuvvetleri kuman - him miktarda ecxayi tıbbiye gönder· hususları layık olduğu ~hemmi· ei içitı tedbir alının~\ istenmiştir. karıısın(la lskandina'' rneınlt'~ 
Agoby~mn ~sından ziyade, men- danhğt pasaport servisi tarafından miştir. yctle nazarı dikkate alacakların- Bazı armatörler nakliye buhranı- Finlere nıua.~·yen yardımlarda 

aub olduğu teşkilatın sahıb1crine kar- tasdik edilen kuvvetli bir vizeaJ de Vali Lutfi Ktrdann Beyanatı dan ve icab eden hassasiyeti l nın Millet vapuru faciasından sonra nuyorlar. 
ıı 0 günler için göst.erilmesi mecburi va.rdı. lstanbul Vali ve Belediye Reisi göstereceklerinden eminiz. ihdas edilen Kavaklardaki nöbet bek- 1 

• 1 h.. D d F "d "rl B n lt te ı lcme şeklinden ileri geldig-ini söyle • Dl~er taraftan bitnrnflıl• s fİ 
ve zarurı o an unnet1 ama en Fikri efendi, o gün Hacı Mllrolnden Doktor Lt\t!i Kırdar bir muharrı - u ususu mu 1 erem gaze • mi<ıler "e bunun i"in ba"'ı..a bir tor _ leri ile Anupanıa bir kıfnllll' ~ 
PD.§ayı da harekete getirdi. O da, aynhr ayrılmaz, Uk iş olarak, işgal mlze şu beyanatta bulunmuştur. nizde neşretmenizi bUUin böJge '!i '-' ~ tehlike.,.lnden halilıazmln kurt" .. ,. 
Möstö Agobyanın gönlünU alacak kuvvetleri pasaport servisine koşmuş Zelzele felaketi dolayısile villyet, halkı namına rica ederim.,, mül bulunmasını taleb etmifilerdir. olan Balkanlılar lditlesinin de"°, 
ıözler söyledi, bilhassa, efendJlerlne bmire geldiiğ gün bir veeika muka- kaza ve nahiyelerimizde teşekkill e- Ragab Şefik ı Armatörlerin dilekleri Münakalat Ve- tttcametteld Reni asni şekilde İ 
~yabi teveccüh ve cemileler göster- bili bıraktığı pasaportunu, Rodosa gi- den milli yardım komitesinin bugüne POLiSTE: - ~tin~ld~~~~ vam eylemek~ ,~ hu uro-' 
di ve: .. . deccğini kaydettirerek alıp cebine k~dar .temin ~ttikle.ri teberrU yekönu MÜTEFERRiK 1 yasetin net~ 2 ~ubatta to~ 

- Esasen. bugun teferruatı ıle koymuştu. ~akMdı, bu vize iJe fır· bır mılyon lıraya yaklaşmaktadır. Aç k •• k eak Relgraddaki k~yia nı 
ıneşgul olduğumuz bu hareketin &na sat bulduğu takdirde htanbula giden Teberrü hususunda bir kolaylık ol - .. 

1 s:oz ur~az w ihtikar komisyonu rau olacaktu. 
hatları, dostlanmızla müştereken ha- İtalyan vapurlanndaıl birine atla _ mak üzere aynca teşkil edilen tali ko- Kadıkoy ve cıva.rında eroın sat~~ b Ü t ( k 8lo ·ak adaki ask • t.edbirll' 
sırlandığı için, Mösyö Agobyanın mak olmadığı takdirde yolunu Rodo- mitelerin vazifeleri bugünden itiba - haber alınan sabık;Lh Arab 1smailı, UQ n Op anaca ,.: Y en 
biraz evvel dermeyan \'e teklif ettik· 'sa kadar usatmaktı. Fakat bekled'- ren merkez ve kasalardaki aıillt yar- zabıta memurları tarasaud ederlerken İhtikar komia..vonu bugün sa.at 11 s~)\·yet Rusya.ant Cermen lıllll""_JI 

• 1 t · ı l' .. t · b" 1 ·r· ,. ... .. d .. ltiğUnd lcarş1 Rwnea hududlarını ~ 
leri hususlardan bir kısmı programı- ği \'apun.ın İzmir limanına elmesi i- dım komitelerine intikal etmiştir. Va smaı po ıse nmracaat e mış, ır e- de Mınta rn ıcaret mu ur ~ • _,,J 
rnızda zaten mcveuddur. Dl~ kıs- cin tam iki gece ve bir de ~n vardı tandaşlann bu komitelere müracaat- roin satıcısı yakalntacağını söyliye • fevkalade bir toplantı yaparak vaki iddia edllM cenuba PoJony•;;?. 
mmın da naaan dikkate ahnmıun ta· ~acı MUminin avnhrke -st d.' la tcbeniilerini yapma.lannı rica e • rck tertibat alınmasını i11temiştir. olan ve t~tkikatı ikmal edilmiş bulu- kasmda ~.lma.ra asker~rinln rteı',, 
biidir. ;ı;.ı d •- hba' be~ h n go er ı- derim • Memurlar tertibat almışlar fakat nan bazı lhtikAr htıdiseleri et.rafında bulund116 .. hakkındaki habe _. ~ 

.. • • . . _ 6 • ne nme....,. a a arekete inan- vvvv • • ' ' 1 . . kt" maayada petrol hakkında Y~ J 
Sözlen ıle ışı tatlıya bagladı. makta bernber dört ge«d" h' - Arab lınnail birdenbire ortadan kay- karar aı 'erece ı r. . - , "':_111 nr ta ·h · · Oellb · d" ' ır, ıya VILA YET1 E • Oe · (z,,cU11rı Um .ım MO- anl&§ma)a glrişıntk hwtUs~, ı 1 rı ımıze a~ı ısyanı a 1- net yolunun bu gafil yolcnılruına sez- .. . bolmuştur. Bu halden şüphelenen za- .u· u· A kcac• ,. nltll alintler, vlne bu •oktada ~., 

le geçen, o knnb hareketin karan da dirmeden. gecelediği Ekmekçlbıtşı ha- E · t U M ·· d ·· •• bıta memurları Arab lsmailin e\·ine v~ r " •• # . : -.. b ~ ak hlcııseaer kl' d _,,-
verilmis ve fiili hazırlıklara da geçil- ı nında kalmavı, biraz tehlikeli bul - mnlj e mum U 1:ru birdenbire bir baskın yapmışlar, İs- . Denızyolları ~mum MudUrU İbra- e ı::.ehtMlr il' ın e 
mi~ti artık. Zeki Bey. diğer salonda muş, lzmirde. ge<;irmek mecburiye.tin- Ankara ya avdet eUı maili, eUndc. lastik bir balon içerisi- hım Kemal v:kaletle bazı temaslar- ~ · . th.,Jİ. 
Ömer hoca , Asitnneli Hayrl \'e Hacı de bulunduğu iki gece için b<U:ılca bir Emniyet Umum MüdilrU Ali Rıza 1 ı~ k . 1 k da bulunmnk ıçin Ankaraya gitmiş • Balkanlardaki bı~~~-~,,.. 
R 'd h 

1 
gid ld · , 

1 
d - . ne sanı ,, p!I. et eroın e va alamış- tir nln devamı ,.8 btı mın~- .J 

k asrı 
1
. octal a~a, d iecde . . ~ktn ·rı~ er er rlc- han veya otel arıımayı zihnine koy - Çevik d~n ~ş~~kı 

1
ekspresle Anka: lnrdır. İsmail bugün adli);eye verile- · -----..-- t.<-.hllkesind~n binnlsbe uzalı .,.,... .. 

ı an n•c enne n r 11 e ı er ve - muljtu. raya donmuştur. stasyonda Vah ekt" p 1 L• •t t f ı· t ~,. ı.·o,.. I<c.mal Bev lsvruı sahasındaki .· . H 11\k N 'bad ~.ot d ki c ır. ctro 11n1 e aa ıye C durulması keyfiyeti A\TUPlYI""""~ 
.J • • w, w Bir aŞ(iı dükkanında h ek muannı a u ı ve wnı ı an • . nUfuzt.ı şahsiyetlere gönderilecek . . h d h _ em yem. tarafından teşyi edilmietir. T~pkı fllmlerd ki gibi geçıyor kısmında. yap.yan mWetJe~.!S. 

k bı 1.k d 
1 

. YlJOr. em e, atırladıgı mtnft ıh- p 1 be d . ,.e empcrvalbm slyHSetleriJı6 ' mc tu nrı yazıyor, a a a ar nra ım- ti 11 • ö .. U rl t k . vvvv- 7.ab:ta memurları ötedenberi ta _ etro ve nzin satışların a ıstek w bll' 
za ettiriyordu. Zeyrtelabidin Hoca. hına. erı tgl zo~t n ,:,_inutara ar' hangı Bl!LEDIYl!DI! ı rassud ettikleri ve baskınlar yaptık- temin etmek Uzere. tesisi dilşüni\len göst.treookleri möttehld ce 

bn-·nıd ·ı:.a kö _..ı rt D an ve o e e g1 mo:>W muv 1k ola- (P tr 1 1 · · d . '· t ' · . imkan dahiline glreeektlr ~ 
u.-: t ı;u . Şt.~e somu uyor, a- ca~ını düşilnüyordu. Dalm~ da... Dolmu a bir' adam lan halde bir türlü cUrmii mcehud .. e 0 ,ı~ıte ~ıhe ı) ne aıd bil- • 

mad Pn ,a ık Saıd Molla da para sa- Cadded eli le U rlnd IU il fi- U k I temin edemedikleri sabıkalı Karakaş tun formalıteler ıkmal olunmuştur. Bu sebebden dolayı da, ıtn':J 
,..,~or, sayıyor ve saydıkları paralar- en g P geçen r ze ege- USU n • m na ••• ar . . . t Şirket büyük bir 8(-rmave ve buna il!- dakl t.oplantmm ittihaz e3'~· 
İa doldurdukları adresli zarfları ya- zen şuursuz bakıeı, ~neızın birine ta- Dolmusa bir adam taşıyan taksile- ~hmed.ın Bogazkesende Camı so~a· veten bankalarda kendine açılan ge- mukarrerat bu m~leovl t.eJ1'1ff 
lıyor ve kapıyorlardı. kı~~ş. ~talı. da agzında kalmıştı. rin fiyat tarifesi belediye tarafından gın~akı 1~ numaralı esrar tekkasme !niş bir kredi ile işe başlıyacaktır. Şlr- decı-kttr. . ~ 
Sab=ı.h olmuştu. Boğazın Anadolu Gözunc ilk ilişen Muraddı. ~rkaaın- henUz tasdik. olunma~~şbr. Bu iti - yemden bır gece b.askını yapmışlar - kete lstanbul belediyesi de mUhim Bt\gün milletler, istilA. \'e tetff 

sahilfnueld sırtlan gerisinden a.za. dan Abdullah ile Hacı ~Umini gör . barla mUotenlerle şoforler arasında dır. Bu halkında bır odada esrar nar- bir meblağ ile i~rak etmektedir. Z4' karşı hazırla.nmııt ,.e ceV\..ı, ~ 
metle yükselen güneşin nurlu ışıklan mllştU. OçU de tellfla yürüyor, Ab • fiyat huswnında bazı mUnakaplar gileei ~kmekte olan bir kıı.<: ki~inin Sirket aslA. bir inhisar mahivetini deni ,.e ırki seciyeleri uk&..-fll'~ 

dullah Ue Hacı MUmhı hallerinden olmalıtadı Beledi ta ·reı · b. · d b" ':;.: • m Rumeli yakasına da vurmuştu. Gtl - be ' r. ye n erın ır bır en ıre kayboldukları görülmüş, haiz olmıyacak,ır. Diğer gaz v~ ben· sannlmıy~ bir aıme ve fer---" 
nUn !esadeılan, h8.la yuıp çiziyor. 1 l1i illd,~~ yU~yor, hem de ağız- ~ e~el teabiti için faaliyete geç- bunların, odadald otomatik kapaktan zin firmaları normal mesailerine de.- ıWıib bir Yazlyettedlrler. sar, 
hala çırpınıp didiniyorlardı. İşlerini, an e ~ ,.yor ardı. mı§tir. aşağıdaki bodruma indikleri anlaşıl- vam edebileceklerdir. bir sene evvelkl ve hatti ~ -1-" 
paneorlar arasından sokulup uzanan Fikri efendi, lokmuuıı çiğnemed~ Bundan bqka yeniden bazı taksi mıştır. Bu bodrumwı sokak ta.rafın· ·• • nlki siirpriz - hareketlerinin ~ 
glineşe bile göstermekten çekiniyor yuttu, heaabau bile unuttU. StntrH bir lel'Vislerl ihdaa olunacaktır. - daki kapıdan dışarıya çıkarlarken Bir hamal yıtralandı ınümktın değildir. Yalnız c.aıı111 I 
v~ k~skanıyor, pe~~erl indiriyor, san ~etle dudaklannı aildifl peçeteyi Yeni lt•rfl klUbel~rl dışandaki memurl&r tarafından, lh: Oöztepede Rıdvanpaşa sokağında. ya.buda olduğu cibi de\•letJerl' 
kı hıyanetlerini gı.zliyorlardı. aaanın ömrine attı. Bir yıldınm hı- Şiohane karakolunun ve lngıliı ae- aan, Adil ve Temel isminde üç esrar- 2 numarak evde oturan 88 yaşında. manli tedhlrlerle ve bu noktad" ~ 

• • • ZI ile atıırlrlndan dışarı fırladı. Gözle- farethaneeinin önllne konulan işaret kea yakala b J ·1 rençper Halil sırtında bir çuval odun Jruama. \'C sulh ~•y .. ., ..... ~-···b ~,,r' 
rl ilerde '--·yol' -''--:&...· .ı.. • ... nm1ş, u unan nargı e ve 1 . "TTr-

1111 ~" ~ H~yeeaah Bir Seyahat ""9"' • ... UMO& ... u zorıuyor, lrulUbelerl alakadar ta.rafından be -
1 

ber a merdıvenlerden çıkarken dUşmUş, nu da kunetlertle teyld ec1ere1'1 
Fikri Ef endlnin lzmirden kurtulup bu ~ 'fıe toplu rtdltln eebebinl fenllmift.lr. Belediye bunlardan ye - de~~r a kaber Karakq Ahme_d ve muhtelif ycrlt'rinden yaralanmı~. te- oot bir netifeve vam1aları solll ~ 

bubnağa ufrqıyordu Bi • . ıger esrar eşler hakkında takıbata dav· · 1 H ·d NU ~ 11kışı. günün gerçekt,...n mucize sayı· · raz sonra, nıden 10 tane ınşa ettirecektir. Kulü- baela ışt 1 ıç n a~ arpaşa mune has- kımındaa f;Ok daha faydalıdıt· 1 
lacak, l!~iten1eri şaşırtacak bir b&di- f6rdtilU mama.ra, on& her teyi &il· belerin altlarına geceleri işaret ver- nm ır. tahanesine kaldırılmıştır. Dr. Re.~d S.~ 
ıesi ~lmuştu. Hakikat, Muradın a&· latmıf, garpman ylnıl1ni brvt • mek için renkli Jlmbalar konulacak- ıııı••m•illlllfiJlmU8!HllllDB111••1mını•nıııııım·uınuuum1111DUB1lm•nıllffıDMlttlDftlllllltlDm11t1nB111111m~ 
:~ıe:~:e:;::~:;;~ ~=a:e :a~: ~(Devamı ftr) tır. ş E H ,. R H A y Al Ti ı' 
~nrunıan yedi ve yabancı ha.tıyeıe- ( Bir o""ldO '\ 
nn devamlı fa.a11yetierlne ratmen. - ve . ~ 
':kri. efendinin kendi eöyle dursun. ~ ~ .. Mil.. -;ınınfftRlift!llfmılf.•lllBllllll~~ll;•mıau·ınDllD:W.~ 
hi bıle bulunamamı~. Bunda., p.n- •J K ) k J .. 1 

··-:· .J aın bafışladığı iyi tesadUflerin k Jrl an re Or ar Serlevhası A vr.upa mektublan,, nunda ycıpılacak 01Jlsk topl41P;., 

Yardımı olmalda beraber, _,__. ~ ol~ ya~nın lkincı şerlevhası. "Ce- Ord. prof. Ober'IUWrfet" taraf~ 
p 1Kn ....- D UnkU İstanbul gazetelerinde zaırde b u dU M f h bi 

fendi de, ~kasını gerçekten iyi ielen- iki tane rekor kınldı. Pun· ır.g n., r. anma ı z ''Grip ve P3'ttacc~,, pato ' 
bunu da bır hata rekoru diye saya- hakkuıda bir kcts/Bra.u ~ 

... 

Yenl"Sabahl 
• RONJ ! U ~Pli .t 

HNELtK 1400 Kurwt 1700 Kurut 
1 AYLUC ne • t411 • 
1 AYLlk 400 • 100 a 
1 AYLIK teo » 100 • 

2S İkfuc.ikiaUD 1940 P ....... 

358 H. Zilhicce 15 "SR .11.Kbual 
&un: 25 47: 1 K&11m ı 79 &a.a mahaJllnAe fıeCldbt ,aplırken 

Y•••tl Saat Dün .,_e dolnı, tatar .Albdn 1- tılllf yerlerinden afır yar:ılar aJnuo 
ı!Jn" ~il• lklatıı ga .. , otıe llrfalli dar..mdeki 31~ n'lml&l'U Maçka - 111 butebeneye 1mldınlmak ttzere 
2 03 71i 9 45 J1!226 ıs Ol Beyazıd ha.ttına Je1trm. otobtb To.z.. ~ ~. 

• ~ vn. 1.,. .. k Akta. ·r-v-.-.. -ı1 ı-1 _..--ıı koparan caddesinden ~ Jot. loll!ır Ali yakalenmıı, adlly.,.e Ye

nı ıtderken birdenbire amme ca.tan rllmtftho. 
r: O<ı ı 3 ı~ ~ 17 1618 50 535 15 yqında Yani Wıntnc\e bir -.-.ı. _ . Oeeedt ı:uuayene.eden adliye tabibi 

ağı V""- Salih Ha~ım, defnıne nılısa.t .-.~-
c ı.a ça:rpmıı, zavallı ~ 111~ tir. 

tu ve kendi kendini tenkid rekor- cak d ğilf çu· kU t t r:;ı--:,~ e z. n zari re ikimiz ,.nelen muheretn ,,.eı~kaar" 
lan. Puntu rekorunu kıran İstik- bu nevi hatalan o kadar çok ya • t~rifl~ri rica olunur. 
lll gazetesidir. Dün bu gazetede par kJ ancak bunlan yapmadığı bir H :1 
on beter santim boyunda harfleri . gün "hatasız bir Vakit gazetesi çı- KONFERANS_ K-~ıkö 11,, 
gören okuyucula.nn büyük bir he- karmak k kı ı uu. Y ·-...J 

tır. " re orunu rmı§ o acak- etnnden: !6 i'jn..JL.Alnun 9'0 tJfl"" ... 
yecana dllştillderl ve gazetenin u. , .. ı..•n.u ,,IJ .,~ 
rajının on mlall &rtmı§ oldufu ri· g1Jn1l ak§amı aa.at !0.30 da ~ 

t edil ek~ • ..1 
811 • .Mlonunda Bay HM<ın GUrtın f'J'-

vaye m ı.ouir. Yani guete YILLIK KONGRE - Ç'ocvk E· furtkın ıvKUab ~ KiUUbM#~ 
yevmiye on aded aatarken dün yUs eirg~ Kurumu Oalotw fl'be.d,.. mevzulu bir kota/eraM ~ 
aded eatmıetır. t!Mı: 81/1/ 1940 09'nUJrlm gfıttü tir. Herke8 ge~btUr. 

Parlak bir eekilde kın]an kendi "°"" 14.30 da ku1'WMNmıt.nHI yMJ11' 
kendini tenkid rekoruna gelince, kongresi, Karaköyd.e KnHU Uyone 
bunu da Tan razetem kırmı§tır. Bu ~ O. H. P. Galata naMyeal 
~tenin. Sofyadaki muhabiri ga.- aalonunda JIGpM.acakttr. 
~lılin kendi imzaaile evvelce Yard•m. h.usu.mnda yM.k«k ı,tı.. 
n~retmi~ olduğu havadisin uydur.. raklerltd eatrgemiytm 8ayın 9Ct>Te-
ma olduğunu resmen ilAn etmek • mu 1ıal1offıa a<>n..9UZ te~kkllr~ri -
tedir. Ayni gazete bwıu mühim bir miz~ keyfiyeti btldirir, teşrif ot-
havadis gibi tebarUz ettirerek ıU .. mel6rtm noo 6derU. 
tunlanna geçirmiştir. Bu da mat- H • 
buatta ilk defa görillmektedir. TIBBI KONFERANS _ Tllrk 

Diğer gazeteleri kanştırırken Mikrol>t.yoloji Cemiyetinden: !5/ 
gözümüze Vakit gazetesinin de ga,. 1/940 perfem"- gilnt.ı MJat 18.30 
'tib bir serlevhası ilişti. cicıs BtUiba Odaat 'l«>K/MYJtta MI.o • 

••• 
Eminönü Halkevincktı: .~ 
1 - !6/1/1940 perf6111.be_~ 

aaat "11.30,, da Evimizin C~ 
lundaki aalorıun.da l aUın"buJ ?. 
dtye Rei8 muavini Bay Rl/at 1-_,,. 
tarafından "KlJycülllk" ~,
bir kon/ eran..! verilecektir. 1 

. S - tG/ 1/ 940 cıuna ve !1/11~,, 
cumart~ alC§amları 800t Nf0· 
da G~terit §'Ubemiz "Haydi Sil~ 
piyeBini temsil edecektir . ..oa.,elf tf' 
yelerin bilrO""tıu.ıda1ı aldınl~ 
oa olunur. 
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a.1~lif f!J;ı-qil 1 ih:::":;:n~:ü 
Finler dün 9 -S~vyet 
tayyaresi düşürdüler 

Helsinki 24 (A A 
Cl\'arındaki Byr · ~. Suomlssalml j yet göstermiş, f aaliyetıeri bilhassa 
Sinin bombar: .~dhastahane - hastahanelere karşı olmuştur. 21 sivil 
dokuz h"'"tabakı anı 1 oktorun ve ölmUi ve 22 sivil yaralanmıc:tır 

...., cının .. lllmUn :ıı • 
Olınuatur. 0 e sebeb Finlandiya hava kuvvetleri muvaf-
Rusıar bundan fakiyetli bombardımanlar yapmıştır. 

terinde sonra sokaklar il • 8 . • .. .. 
ralyöz a:l~ktan uçarak halkı mit • talının Gözünden Dil.sen Sovyet 
Y8.releri ~ıne tutmuşlardır. Rua tay . Generali 
tabrib tın~ bomba atmıı, 10 bina Riga, 24 (A.A.) - Stefani ajansı 

Fi e ışlerdir. bildiriyor: 
nler doku bo R. 

'tesi dU .. . z mbardıman tayya- ıganın diplomatik mahfellerinde 
ri hare~~U§le:Wr· İsveç gönUllüle- dola.~ b~ habere göre, General Ster 
etnıekted!a genıg mikyasda. iştirak n~, s~ tamamile gözünden düş-

ı.: mtiştUr. Bunun sebebi geçenlerde Sta. 
liels.in .

1
•nlandiya TebUği linin riya.seti altında Sovyet ordu ku-

llllJ!anı a~ 24 <.A.A.) - 24 klnu- man~arının Moskovada akdettik -
l{arcu anı Fın tebliği: lert ıçtl?1~ esn~ında. generalin tarzı 

PÖskürtuı Iıe:zaııında iki Rua hücumu harekctıdır. Söylendığine göre bu 
Lado a m~~· toplantıda General Sterne ilkbahara 

manevrası 
1914 (Jllıan Harb1nl.a zincirleme 

komisyonları, yüzde bini a§all kft.r
lan toprak doyurası iştuıasmı oka
dar köpürtmUş olacak ki zama.ne
nin muhtekiri bir t\lrUi hakikati 
görmeJf, beda.lıet har§Jstnda. eğil
mek istemiyor. 

'.l'icaret V eldllııiıı sarih beyanatı, 
kendi gibi muzır yıla.nla.rın kafa.Ja.. 
nnı ezmek hususunda hiUrumete 
,.o.si salahiyetler veren milli iktı
sa.dı koruma. kanununun vuzuhu 
lmrştsında. hile binhir t.ezvlre, mef
sedete başvunn:ıktan ~ekinmlyen 
bu mel'un ihtilti\r zihniyeti §lmdl 
de yeni bir manevraya tevessW et
miş bulunuyor. Etrafa bir takım 
şayialar yayarak saman altından 
yalnız suyu değil, ayni zamanda 
şahsl menfaatinin mlile\-ves bayrar 
ğım t.a§lyan ilıth'a.CJ ve ihtikir g~ 
ınisiıü de yilrütınclc. 

dUıı bü~ g~~unUn doğu • şimalinde kadar Finlandiya cebhesindeki piya
VUkubtılnı gün şiddetli muharebeler de kı~ları f~Uyetinin durdurulma.81 kendi pi!i ve lıaı;is menfaatlerini 
tardedibn~'. Ruslar ağır zayiatla ve ilen mevzilerdeki kıtalann geri a- tatmin için bad •ma memleket.e gi-

:Ruaıard:!ır. . . lınması lüzumunda ısrar etmiştir. recek filan \'eya talaa malın çok 

Haber aldıbrunıza. göre bu yadi
garlar hUkümetin n Ticaret Vek&
lettnin aldığı ce·ırl tedbirleri giya 
önlemek ve binhir dalavere lle 

ted11ın1 .. ti Yedı hUcum arabac u.p Fhılandiyada AmP.rikalı 'l'ayyarecller palıahya mal otaca~ını işae ediyor-
{) -w r. 

ol iğer bölgelerde . . Helsinki, 24 (A. A.) _ İyi bir larmı~ 
llıanıı§tır. , mUhım bir eey membadan öğrendiğimize göre 6 A· Bu iğ'reo~ ve kötü propagaadftı-
Sovyet tayyare! . m~rikan tayyar~isi Finlandiyaya dan ma.kım..d meydanda. Mü.Ktehlt-

crı mahdud faali- gelmijtir. lce: "Madem ki gelecek yeni mal-

A Inıa n la .. y.-y .• a. r. elerı·nı·n =:::=:;:-r::~:ı=:J:. 
yaptığı etiudeld at.ok mali u.rict-

y • b• k mele. enı }f a l l!ani ~·•Aırt.:k:uı se;rya.r satıcılar 
ın arı \"ardır, ellt•ıinıtekl değer&b:, çü:riik 

Derne 2
4 

ınallıırı hs.zı safditlf'.re kolayca 

~ §efl Le;~) - Alman iş ceb- Bir mlişahid, bir Alman tayyaresi- sürmek kin o maldan arllk gelme-
~ersaillcs n nutkunda "y tnız · r diğini, mcrnuduncn tllkenmelc m.e-
at!h: ınuabcdesj ka a _ nm ımande bulunan bir vapura doğ- 1 d ıh b 11 dı 11 __ 

'h~~. zatnanda 1640neta ~ değil, ru indiğini, fakat taarruz etmediğini re bu un u~ mu s. ruı ra, baua.u-
i"'l&lle ınuahedes· ribli West _ 8(\ylemektedtr. dıra. aull).ltrltır. l<.uyruğu artık &-
e ediy ıne karşı da ınüc de- •r <lamakıllı !iıkı5Jın bizim zamane 

B Oruz,, demiştir a ee;ıyUd etmiyen diğer malılmata 
lun u beyanat hakkın.d •·Af . göre, Almanlar bomba atmışlardır. nmhtekiri de büyük bir a~gözlü-

an Be a \.<;; sıratta. bu Alarm . lü!de toplayıp bir kena1'3. yığdığı 
\Vcst h rner Tagnascht yanm saat silrmüşttir. malm, hilkfunetin aldıPı tı-.Jıbirler 

P alie b gazeteai 81 ~- c-u 
~il F'rnrı arış ınuahedesile Alsa ~ r Çek OrdW10 Kuruluyor saresindf-, Umld ettiği parlak kir-
lle Soı saya terkedildiğini ı vi Londra, 24 (A.A.) - Milli Çek • tarla de~U h3ttı\ maliyet fiyatına 
ilin edi:d .. ~n~n istiklallerin~ r s çre Slovak komitesi, !ngilterede bulunan bilP eldt'n ~ıkantanuyaC!l~nı :ınh-
"~e glni kaydederek diyo:S:~ Çekltt arastnda gönüllü toplamağa yınca )"ÜY.Ünt' saMe bir hayuh-:ıhhk 

le, llLnZkfır rnuahedeye ka .. · başlamıştır. Bunlar Fransadaki Çek - m k ı ·...ı - .cor ns rşı m d s !t.S ~ r;eçınp: 
P..cı~.. aya olduğu kadar 1s _uca e- lovak ordusuna gönderilecektir. - Yeııl ~1ect"k mallar çok pa-

l.i'a karşı da mu d 
1 

\'1.Çre ve Bu mUnasebetıe eski Çele - Slovak halı olacııktır, fn·'>..ıttu istifa.de 
.\Jın ca e edır re· · · h Lo an '.rnsvareıt · . .,, ısıcum uru Beneş DC9rettiği beyan ~ benim stok mı:.Uar:mı ka~ın. !. 

!ar ndra, 24' ( A A )nnın !Ur Akını namede diyor ki: dem~'ktedlr. 
ı tıı.hrn · · · - Alman olduk "E 90k: ın edilen üç ta • • cnebi memleketlerdeki Çekler i- Şa.Mi hasis menfutiai biifüıı 

Yllksekt yyare bu gUn ,.;.., af ri ç tinr1e en Sbetland d 
1 

1

. ,. .... , . z e ;ek - Slovak milletinin bir <'Rmi)·etin zararında anya.n bu 
ltliıı u"1.nıuştur. Derhal al a arı ti~- kurtuluşunu temtn edecek olan tngi- soysuz muhtekirin riyaldi.rhktan-

'll \'e .ng·r a arın venı ıı -r;._ __ _ tir, 1 ız tayyareleri iik .

1 
z ve ~ nuusız askerlerinin yanında na kaptla.cal< c;;ufdillerin aramızda 

~ } sel:n:ıiş. harb etmek !nsant, ahlıiki ve milli bir h!li m~\."rod otııhileceğine ihtimal 

B 
Vazifedir.,, ,.f"rm~mP-klt: bf-rııl><:r hütüıı varhk-• F ~ lannı münhasıran maddiyata bıt~-} r ı· n d. ı . lamııt ve bi.itün varlıklarım m:Wdi 

ıp omatının ~:~~=:~~~~:::.:::~: 
b e t ,.~ "'"~ue nu\tteYralan hak-

y a n a ı :~;.; ~ et::i~::=~; 
tek (Başf.1u.atı ı IJtü saytan. . ~iyorm. 

1unJarı aöyl . .ada· ı Harbin nekadar devam edeeegın-· i Bizim p.hMf 'Y4' ~imi kanaati-
,, etlliştir. tahmin 

dıın. - :uıkarada. b · bi.iyük bir kehanet olur. Yal· mizoe hiikiımet ve tir.aret i,1erin-
'l'iırkiy 1 u de!a be.ş gün kal nız Ruslar memleketi,...,; .. ,. h.. da elen '"Ok i.vi anb.van Ti--n>t Veki-tele t en n geç·rd· . d ~ ucum :\ ..... 

tni elikeUne ~ 1 ıfi bUyü?t ı;el· e\'am ettikçe muharebe de devam limiz memlekt'!tl mals17. bırakma-
n \'aziyeu ·ı ragmen memleketi - edecektir. mak ve iht.Ddn önlP.mek için foa.b 

:~ bütün Fi~e~ ~~dan ali.kadar olu- İcab ederse son ferdimize kadar edtan tedhirltti :ı.tnu~tır. Milli iktı-
0\Utehaasis gı_ 1 beni de fevkali- m. uharebe edecek fakat mutlaka ı·s- sadı koruma ka.nunu ~-urdda i!ttl-

'l'lırk· ettı. t kl~•:-"ak· •Ye :Finla.nd· ı cuııı.ı.izi koruyacağız. Siz Türklerin kirın kölriilte ldbritsuyu dökecek 
iyi ~l<i gibi fevk~f ~· In~batı her ~ir sözünUz vardır. lnsan bir kere ö- der~df' şümnllü t~bi?'!ere t.ev~s
kuı 1ın~Btn. Ararn de ~yıdır. Nasıl lUr, fakat senelerce ıztırab çeker. Biz 9ül ltakkmt hükfımf't~ bah"°'tınf'k
deş~~~a.nheri de:zdakı mUnas~bet de ~una kara: verdik. Öleceğiz, fakat t.edir. 
tn ğıdır. 'l'iirkı anı eden ırk kar- asla esaret zületine, ıztırabına kat • Bu nıüJıim mücadeJede luıllmw-
d arlarında er ve Finlerin da lanmıyaca<Yız :r~ <la bir ı."Uife h>rettiih etmekte-
ır cevelan ed - c · 
;. en ayni kan - İsveç ve Norveç bugün elden gelen dir ki bu da hasl~ rn~nfaatleriıı 

tna~~ &.alcerıerind .. Yardımı bizden esirgemiyorlar. Fa _ tatmini iç.in caııiyaaf' hir ka.6idle 
lan ~~. 'l'Urk ask el ~o~len kahra- kat harbe gireceklerini zannetmiyo _ Yf" bir maksadı mahsusla i.~ edi-

~rıun er erının kanında 0 _ rum. len era<'Jfe utUat etmemek, muh-
1'1n.b anlığın avnıdır Fin . t ki · ·· .J •• k k · · lekra J.•Us hluharebe;.··. . lenn muzaffer olmalarının se - c rı yuzuc yıu n.zannıa ı~m 

Yetı ta hilnıem 
1
.. mın sebeblerini bebiu.e gelince biz istiklilimiz icin t-Oplsytp biriktirdiği sto1< ~,~ınlan 

crıc ga uzwn var mı? Sov muharebe ecr - altmd:ı l>oğmal< için onun iki :rüzlil 
lllenııek t Yet iyi ltorn!JU idik s· d - ıyoıuz, askedmiz iyi ve propa~~uıcla ve reldamla:ına ehem-
~tndan ~!lllitin tnUda.faası .no~ en ~es;;.dur. Fakat Mareşal Manerheim miyet vermenı"ktlr. 
81;;liler. l>amıyacas-ımız f edakarh~ b~ri:.Ys:ı~ ~ iii kumandanlarından H.\!mmet!n başvurduğu son t~d-

t 'll\lhllrebed l .. · s erı iıllanmasını biliyor. bi.--!er Sılşcsinde memleketimizde 
~akflrh&'8. en kaçınmak için her Dunyanın en kahraman, en iyi askeri ihtiknr partiyi ebediyen ka.yhet
k 1llıiı, hak~ olduk. Fakat istik kullanılması, idare edilmesi bilin - mlştir. Onun büsbütün '\iicudür..ü 

R ce sılaha - Al • · .. :. · " ""'"" 

ı ist• 1 A v d 
ismet in ... n •• 

( Bat tara.fi 1 ıncide ) setin neticesi maliimdur. Devlet ve 
bula çağınJmaaı da buna aebeb göa· milleti Osmaniye bin ttirlil felaket 
teriliyordu. geçirdikten sonra öyle bir mağlubi· 

Bir güne sığan ve sıralanan ve her yete duçar oldu :ki lttihad ve Terak
gün meal ve mahiyetlerini değiştir&- ki Cemiyetinin rüesası bile bir müta.
rek mahalle kahvelerinde bile çalka - rekennm• aktederek firar etmekten 
nan bu biribirlerinl tutmaz haberler, başka bir çare bulamadılar. Mütare
bin ilç yU2 otuz altı senesi martının kenamcnin akdini milteakib Düveli 
on altıncı gecesi nihayet buluyor. İtilafiyeye bir vazife terettüb etti ... 
Çünkü, şehir işgal edilmiş, reemt da- İ§bu vazife eski memaliki Osmaniye
ireler çevrilmiş, bütün muhabere hat- .nin bütün ahalisinin bilatefriki cins 
ları kesilmiş, ve bahtsız İstanbulun ve mezheb saadeti nıilstakbclelerini, 
idaresi, zavallı halkın mukadderatı inkişaflarını, hayatı içtimaiye ve iktı
büsbUttin yabancı ellere geçmişti. sadiyelerini temin edecek bir sulbün 

Bu vaziyet knrşı.sında, istifa mec- temellerini atmaktan ibaret idi. Sulh 
buriyetinde kalan Salih Paşanın ye- konferansı, bu vazifenin üası ile meş 
rine, sadaretin Damad Ferid Paşaya gul iken, firart Jttihad ve Terakki er
tevcih edildiğini bildiren hattı hUma- kanının mürevvici efkadarı bulunan 
yun, gUnlerdenberi hUküm süren es- bazı e§haa, teşkilatı milliye namı mlls 
rarlı belirsizliği gidermiş, Vahideddi- tearı .altında bir tertil:> teşkil ederek 
nin menfi tasavvur ve kararlarını bü- ve padişah ile hüklımeti merkeziye
tün milletin gözleri önüne serpip ser- nin evamirini hiç addetmekle harbin 
mişti. netayici elimesinden büsbütün tüken-

Entrikacı padişah, Damad Ferid f miş olan ahaliyi askerlik için topla
Paşaya yazdığı hattı hümayununda: mak, anasırı muhtelcfe meyawnda. 

"Mütareıkeıliıı akdindon bed ile nifak çıkarmak, ianei milliye baha -
bittedrig noktai salaha taltarrüp eden I n~iic ahaliyi soyı~ak gibi ef~~le cUre~ 
vaziyeti siya.cHyemizi, nulliyet namı ettiler ve bu veçhile sulh degıl, adeti 
altında ika edilen iğti~t, vah.im blr ı y~ni bir muharebe devrini açmağa 
Jıale getinu~ \'e buna kıu-şı ~imdiye 1 t~~bbfuı ~yiediler. Bu ~vikat ve tah 
kadar ittihazına çab~ılua t.edablrl I ı:ka~ ragmen, su~ koııf ~ransı, va
musliha.oo fayda.sız kalıwştır. Ahiren j zif esme devam ettı. Ve nıhayet İs -
tebarüz eden nkn.yie göre bn hali lıı- tanbulun Türk idaresinde kalmasına 
:vanuı tlcva.uu l\lu.aı.a.llahU ta.a.IA daha tkarar vermiştir. İşbu karar, kuliıbu 
~·ahim ahvale nınsda.r ollihiwceğio - Osmaniyeyi müsterih edecektir. An
dca iğtişaşatı vakıanın malfım olan cak, bu kararlarını Babıatiye tebliğ 
mürcttib ve mü~\·vik.leri Jıakbrı.nda 1 ettikleri zaman, icrasının ne gibi ~ 
ahklimı kıwuniyeoiıı icrası ve fa.kat raite tabi olduğunu d& ihtar eyledı
muğfil olarak bu kıyama iltihak ve ler. t~bu şerait, vilayatı Osmaniyede 
i:iürak ~tmi~ olao.lar haldruıda affı u- bulunan Hıristiyanların hayatlarını 
munıi ilanı ..•. ,. tehlikeye nıanız bırakmamak ve el-

Kaydile, Anadoluda devam eden yevnı düveli ltilafiye ile r:ıUttefikle -
milli harekat hakkındaki noktai na- rinin kuvayi askeriyeleri aleyhine mü
zannı ve kıırannı açıkça ortaya atı- temadiyen vukubulmakta olan hü -
yor, bütün zehirlerini ortaya saçıyor- cumlara hitam vennekten ibaret idi. 
du. Hükumeti mt>rkeziye, bu ihtara kar-

Damad Fel'id P8.!Ja da, usulü veçhi- şı.'. bir ~er.eceye kadar. h~n~yet 
le neşredilen beyanmunesile, millete goste~mı~ ı.<Je de, teşkilatı mıllıye na-
hitab ederken: lnu mustearı altında hareket eden eş-

"Bi t-····· k 1 ---'--~ has, maatteessüf teşvikat ve tahri -r aaıın esanm ıu·sı 1111_. .. _. , • . • • 

,_ -.:u: t-·.ı··ı.:• . -u·-·•- _ Katlarından \'Clzgaçmek ıstemediler ... 
., tlill&.I ~I-. UlltaDJ IMwıııU& DlltV B•lıik. bük" • k d. h k { • 
dana g~tirdik.IP.ri fi~ n fesadın de~- ı ıs, umetı _ en ı are et en-

le~- - ti · · . . bozd - ne iştirak etJtirmege teşebbüs eyle-
wa \'3Zl\'e Sı\':iSIVesıoı ugu, 

d .. \' ili • . • • t . ::L.. .. kı diler. Herke9n kemali hevesle bekle-
u ~ m~.anuuno ~~ecc.a.uWlu - .ı;.;· . . b .... k b. :eh'. 

Z nginlerimiz 
Bu töhme ten 
Kurlu ma 'ıdır ar 

ireok YUtandaşlar, zelzele fe--
litketine uğnyan yurdda. Ja.. 

ra birer def alık yaptıldarı yarduuı 
kafi görUyorls.r. "Ben, Kmlaya IU. 
kadar para \"erdim. Binaenaleyh va
zifemi yn.ptını,, diyerek bir daha 
yardımlarını yonlletmeyi düşünmtt
yorlnr. Halbuki fel5.lcete uğnynn, 
ann., habn.l:ınm kaybeden, f!vleri yı. 
kıfan, servetlerl mabvot:ı.n ~ehcle 
felaketzedeleri, benliz bayatlaruu 
yeniden lmnnak imkfmına kavuı-; -
muş olmaktan çol< uznk bulnnınıı.lt
U\dtrla.r. Daha hepsi aybrca yardl
ma muhtnçtırla.r. Hele l<U~tlcrbı, 
henüz müstnh il mevkllııde bulun -
mıy:ı.nfann senelerce lhUmamımıa 
''" ya.rdrnunuza ihttynçJ:ın vardır. 
Bina.en.aleyh yapılıuı yardımı ~ 
oe bir defaya hasrettinnek a.'ili doğ
ra olmıyan bir harekettir. 

Bunu b<Sylece blldl~n sonra or· 
tada dolaşan blr dedikodunun da. ~ 
zerinde htrnz tevaldmf etmek li.tzo:-
mnnu hissediyorum. Bu dedikodu; 
İst.anbulun, zelzele fell\kch:edelerine 
muktedir oldnğn nisbette y:ı.rdmı et
mt":mİ!J olmMıdır. 

FiUtalôlca lstaııbulun bUyUk ser
vet sahlblt:rln\n toplu olduktan bir 
yer olması ha.sebile hls.<;eslne t1llş8a 
yardun miktarı nlsbe-ten çok azdll'. 
Yalnız yardım U teJerlnl tetkik ede
cek olursak tstanbu1un fakir ,.e or-
ta sınıf lıalkmın bu yardıma can ,-e 
gönülden_, lkttdarlan nt~hetinde işti
rak uttikleri, buna mukabU ungtn
lerin pek az semahat göstcrdDclerinl 
görUrttz. Galata.da, B:ıhÇt-.]{apıdn., 

meset! Taltslmde, Cihnnglr,,e, Şişll
de, Beyoğlu ve lstanbnlun df!er l>lı' 
eok Flt"mtlerlnde beherinin kıymeti ve 
ya. M>mıayest yUz binlerce lira.yı !?;~ 
een "a)'151Z hanlar, a.partımıınJar, t:f. 
carethaneler var. Bunların elbette 
birer ıWlih1erl ol!caktır. Bunlar ne 
v~mılşlerdlr! Ve ne wnnolerl icab 
eder! 

Zengiuler~k~a~nıt'P.t'rnlş'f P,i.i ... in
«!:: Imndi kendilerine harekete ~ -
m"8ini ookJiyoruz . ra.ra.1.: aleyhimize cereyaııl.u te\"lidi _ w4;'l sulh ıçı~ uyu ır t .:ık~ teşkil 

bet 
. t di-· . u•-~ı. eden bu vazıyete karşı, Duveli Itili- MURAD cERT~"' U ne se u,ye \'er gwı, .m ı.zın:ar me- . . .,, ~ vuı • 

. . . .. fıye, yakında tahtı karara annacak p::;:=:============= 
~nddmııı tatbikatının hu yuzden te - ahk:l.mı lhi · tatb"k" · te · 
şe<lJiid ettiği. İ:ımir ve İst3.Jlbul i~gaJ- d b"lm ksu.. yenıtned b .. ~~~ ~t 
J 

• • ·~ .. ..1 -'d ~ b d e e ı e uzerc, a ın w.:umeyı e-
erını.n bu )"lı.M<en uc ugu, u C\.'&m nı· tm , - bur Jd l B 

-.Jı A _... 1 1 ...... ta b . ti emın e ege ın~ o u ar. u • 
n.ıerse n~o unwı ~ n 8.§a ıs . - . . • ~ .. . nun ıçın, btr tek çare buldular. Bu da 

Edirnede 
Feyezan hya ugrıya<'ağmı, Yatanın govdesile ._ b 1 kk t ;.,.,....., tın kti 

~ . ıstan u u muva a en .1.96.U e ~ . 
ba.~uu yekdl;;erınden M,Tacaklal'lJU, t-b k b ·· kil. · {Bıuı Uıraft 1inci8Qtıfad.aJ 

• ~ • • • • !l.l1 u arar, ugun mev ıcraya. va- -,t ·' 

~a.enal.eyb bu ,Urişi yapanla.n? ıdant zedildiğinden, efkarıumunıiyeyi bera- mektedir. Feyeun esnasında Gaziml 
ed.il~reğı, bun1ıuıl uyanlardan bir hal- yi tenvir nukatı atiye tasrih olunur: hal Yenima.ret, Yıldınm, Rtrişane, 
~ya. kadar nedaıneUe avdet ~enle- ı _ İşgal mu\•akkattlr. göl mahalle ve mıntakalarile Karaa--
nn affoluna.cağJ ... ,, 2- Düveli ltilifiyenin niyeti, ma- ğaç yolu ve bir kısım ekili arazi su 

Hezeyanlanı:u savuruyordu. kamı saltanatın nilfuzunu kımıak de- baskınına uğrr.mıı ve Kirip.neden 
O sırada, işgalciler de boş durma- ğil, bil.lkis idarei Osmaniyede kala- 30, Gazi Mihalden 40 evi tamamile 

nuşlar, sureti aşağıda yazılı resmi cak memalikte o nüfuzu tabiye ve aular ietnl etmiştir. Bunlardan tehll-
tebliğ [1] Be, padişah ile aralarında tahkim etmektir. (Devamı tJar) ke gösteren evlerle camilerde oturaıı 
mevcud olan fikir ve işbirliğini mey- :::.:::- ;=· -=-=--==--=> · - lar su bukınından evvel tahliye e -

dana koymuşlardı; MaJlno hafi ına davet dilmiıt v~ lki gün ~vvelinden al~8:21 
"Beş buçuk sene evvel memaliki d .

1 
f .

1 
, •kı. tedb1rler sayesnıde her ha.ngı bır 

0smaniycnin mukadderatını her na - e 1 en 03Z8 BCi ertmlz za~ata meydan verilmemiştir .. Bu 
sılsa elde etmiş olan lttihad ve Te - .Ankara, 24 (Hususi) _ Fransa mCddet ~rf~da. K~raağaç · Edırne 
rakki Cemiyeti Hin rüe..'>ası, Alınan h:ıı. • t• T .. k t ·ı·k arasındakı munakalat arabalarla ve 

~ume ı, ur gv,e ecı ı ve edebi- baclu -
telkinatına kapılarak devlet ve mille- yat alemine mensub 6 kişi ile ajans ~~ı-eri to rıu;;.!:gnyan. mahallelerde 
ti Osmani'-·evi Harbi Umumiye iatirak tb t ··a··rıüğ· ·· . -" m GlolQ.r ve balıkçı .kayıkla-

J J. '!.l ve ma ua umum mu u uniln bi- il tem• ed·ım:..+· Dün 
tt·ro·ı B h k . .. ·ı· d .. r e ın ı 'il .. ır. akşs.ma e ı ı er. u a sız ve rneşum sıya- rer muroessı ın en murekkeb 8 ki§i- kada +-:.. tim tr . . 

· · h t· b . . r ye .... ..,. san e e eksılm.ın o-
lı k bu· eye ı gar cebhesını ziyareti! lan sular b da 120 · 

[l] Bu tebliğin AJi Kemal ve Meb- davet etmi'Ştir. dli lia b lu an santimetre 
1 Au Be l 

._ __ , d ;..,_ı • · H . şm\49 u unmaktadır. 
nıoı: yer ı.a.nwm aa, -w,- l(llJI Bu heyet, Useyın Cahid Yalçın s ı K 
)'a(tda.n m~tett.k ve muhtc-Jit bir top- Falih Rıfkı Atay, Nccıneddin Sadak' ~; a~a;;ç yolundan tamamen 
lantıda kaJem~ a.lmdığıw, Damad Pa.- Muvaffak Menernencioğlu. Reşad Nu~ :ştir v/~C:.ı e~:~:kısnıen ç:_kil • 
şanın son sadıvetinde Harlciyf" Müs- ri, Nadir Nadi, Şekib Erkiner ve Edi . _ı me e ır. Karaagaçla 

ı t~şarhğında buloızau Ali İh!.31l Beyle, Zekeriya Sertelden ibarettir h ~e :ır istasyonu arasında tren 
t~vkifat mlb.akf"re~fnde buluna.o Pan- Diğer taraftan bu sene Baİkan kon benuz ~deyk~ başlamamıetır. Su 
tik f . t - asan arazı e ı zarar ve ziyan sular 

~:en e cndı, muhteU nıedislerdc seyi içtimaı esnasında Balkanlararası tam ı ·ıd·k 
~ylemi,terdlr. matbuat toplantısı yapılmıyacaktır. cak~~~en çe n ı ten sonra anlaŞ&la • 

eye girin . hUkUnıraniıniz tehli -, mezse beş para etmez. kn.ldırmak i,.;n lın!iun d" his~"""ine 
diıe~alar evveıa m sarıldı~. many o. ıle olan munasebetimizi diil'cn \-arlfe~ri !iyıkne ifa etmesi 
heq · '.B'aJtat bugUn emlckcümize gir-, soruyorsunuz. Rica ederim bu suali kafi gelMekttr. Al d d t ., 
bu~ lllağtüb edly onln~ı h~r ceb -: hiç sonnamııı olun ve bıın~ cevabı A. CEMALEDDIN SARACOGLU manya a U aga· glbt ;:;~yete de malik bulunmakta imişler. 
lerı : F'iıı toprıı1~:~ DıyebıliriJ:n ki j v~rmekteıı beni mazur tutwı. Dl ...... : ... ···::HUHdllHHH• ........ -..... cından kadın elbiseleri 
lı .. _ -·alınanu§tı da Rus IU!ker-1 Size §unu tekr ed . . . . G·ımushanede zelzele 
~Son gUnı r. Fakat Ruslar, bil- lal için muhare ar . eyım. Bız ıstik- .. .. • J •• ''Paris - Soir,, gazeteslnin verdiği bir t.~l>Arn gö-
""Vill\Ja.l'dını erde açık şehirlertm·zı nım . . be ediyoıuz. Ya. vaia- GW1mşhanc, 24 (A.A.) - Dun ge- re elye\"m Alrnanysd·ı dut ağncı ''ctiştirilıneslnin tek-

Su an etnıeğe h .. ftladıl ı gı-· ızın ıstiklfilini muhafaza edece - ce burada biri çok §iddctli ve diğer sifi İıususuoda "'dde~li bir nro~!!n.nda vardır. Fil -
gayri · "-9 ar. z Yahud da .. ı ·· ·ı · · h r·r ım ·· ·· ıa• .1· .-,., QO.lc Bi\'i} ınaant hareket b . o ecegız . ., ı usı u ı o .ak uzere uç defa zel - lıakika Alman bilgiçleri dat D{,racı elyafmın "p:ımu-

beııı ,:ı_ • Çocu][ kadın em bır • • • zelc olmuştur. Evvellti zelzelelerde 
oıın ""' gUı.eUnı :.,... . ın ölUnıUne Eksel . bazı binalarda husul 1 tlak ğun biifün hassa.tanm haiz bu!und~danru,, J,eşfet -

asına ıı·••~&1rleriızı. - ana Onnı Tolas d"· k e ge en ça -
aebeb oluy ızuı harab ekspresle B d un a şamki lıklar artmH:;tır. 28 biriııcikanundan nıiş!crdir. llattfı dut ağacının dyn.fından yapılnu ku-

or.. u apeşteye ha.rek t tnı · ı; ttr. e e ış- beri şehrlmizde hc-r gUıı yer sarsıntı- muşlar ımmuktan yapılan lu.uu:lŞhrda.n farksız ol-
ları vuku bulınaktadır. au.kta.ıı ba:;ka pkııwhl•lan &am&n çekip klsalauı.mak 

ki "B cıa:azet.e bn hnmdis1 verdikten sonra. diyor 
• lmun sonra doktor G~belı; dut a<>n-0wclnn 

yapı tff klllllru''ft ftft ... , b 
lkewır.el '7"1n ;c.u.n Alm::ın kadınlarına en mü-

pa.ınulllu hatta lıelld de en mutena ipekli lm
nıaşla:r diye takdim edebilecektir. Zira unutmamak 
~~!e~ ki i_peği ipekböcoğt yapar, ipek böceği is. 
. _ Y P brile :ra~r. Dmnek oluyor ki dut ailı!et 
ıpe&in t..-evheridir A<'t· ı ~ • ı;nç e yafmda.n knmn:l vapnıak 
moda.sa .4.lmanyada ahp yilrO.yec~k olursa i'nlunda 

çam oolki d.A mr~en yapılrms knmn5l:ın Alnuıo !}ık 
Ye zarif kadao!&nıwt r·._ _ _._ .. ğ" d k . 

J:LUl\Ml gonıce uı eme tir. 
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İÇTiMAİ MAKALE: ~~~.' Si I · ııl ' 
llahlte ı • 

F d ve cem ·yeti erde idare 25/1/910 PERŞEMBE H ı· dd t a~ 
k d t

• • •• k ki . 12.30 Program ve memleket aaat o IVU a uzun ırn 

Dr.~~Sa~E?39~!~, roY~n ~e ıti~l!1k~yrınmzm~e~~ :!~Ajans n meteoroloji ha· modası aldı yürüdü-
mi beşinci günü Milli Şef tarafından "\ kararlar veyahud basit bir takım 12.50 Türk müziği • Yeni earlalar 

hUkümet mesuliyetini deruhdeye da- Prof. Fahreddin ltenbihler neticesinde adalelerimizde ve türküler. Yıldızlar diyarında bir de "Tırnak Hastanesi~ 
vet edilmişti. Bugün, Devlet Reisiıılıı (3 •• k hareket husule geliyor. İşte siniri~ Çalanlar: Şerif İçli, Hakkı Derman, 
yüksek itim.adile memleketin en na- Kerim o a91 rln bu adalelere gelen uçlarında. bir Hasan GUr, Hamdi Tok: Okuyanlar: isminde bir müessese kuruldu 
zik günlerinde iş başına gelen Dr. w . takını aminli maddeler ifraz edildiği Mahmud Ka.nndaş, Safıye To~y. 
Sa d k b. 1 birin 1 d 1 lugunu ve iradeyı kuvvetlendirmenin ve enerJ'iıılıı kimyevi maddelerle nak- 13.30 Konuşma °Kadın ıaaatı,, · y am n. ınes c yaşını o - . . . 
d bul yollarını tahlıl edelıın: ledildiği bu nörojen maddelerin bizim 13.45/14.00 Müzik • Karı§lk hafif 
urmuş unuyor. İrade kudreti sinir kuvveti demek- kl'ğimizd ·· mUzik "Pi.,, 
1939 senesi millet ve devlet haya- . . . ldı~ uyanıklık ve gevşe ı en mu • 

tırn da . ta "hi Ak l l d 1 tır. Normal ınsan, muhıtten a ... eMir oldukları anla.şılmı§tır. Her ya- 18.00 Program ve memleket saat 

l ız 'ti~b ı~l "uıA vta .ıha'~-~ do.~ tenbihleri kafasında. muhakeme eder, uıya.n varlığın hararet ve elektrik ayan. 
o ması ı an e m ı rı ımıL.Ue o d1ği k 1 irade kuvve- kes Ver ........ -n crasını iğini h ı be · h" el · · 18 05 Müzik' · Radyo caz or traaı nüm noktası sa.yılan bir yıldır. Bu yılı cw.cw.• • nearett , e e yın ucr erımı- · - • 
Milli Ş f . lm ir d mih . tine havale eyler. Tenbıhler kar31sın- zin daimi bir elektrik sarfiyatı içeri- 18.4-0 KonU§m& "Sıhhat ıaati,, • 

e m sa.rsı az a e ven . ın· lı bir tur 
etrafında çelikten bir halka halinde ~ dikkatler 1 top yamıy~, - sinde bulunduğunu bugün müsbet o- 18.~5 Serbest ea.at. . 
b"'t'" d'" bta u· k vi lu karar veremiyen ve verdiği karan la.rak biliyoruz Uyuduğumuz, gö. 19.10 Memleket saat ayan, &Jans 

bul unu tUnunlU~kayıhgı eJ ır~c~ dmanb e tatbik edemiyenler; iradeleri zayıf zümUzü kapafuğımız çalıştığımız, ve meteoroloji haberleri. 
r s avası çerısın e aşı- .. · ad · tekmil ' 

dik _ ümüz k yUr -· . olanlardır. EnerJı ve ır emız rUya gl)rdüğUmUz zaman beyin büc- 19.30 TUrk mtlziği . Fasıl heyeti. 
mızti 'ı gakoz . ~ •b· uI egmıız bedenimizin ve bu arada bilhassa si- relerimizden çıkan elektrik mevcele • 20.15 Konuşma "Bibliyografya &a• 
me n o ar geçırmış unuyoruz. • . 1 . . . ·y1 1 asil m ydana 

1939 da esen dUnya krunrgalan nır erımızın ı .ç~ ıem e e rlnln mUnhanileri başka başkadır. ati,,. 

k d Ata' b'"yük . . d b' gelir. Yaşamak ıçın aldığımız gıdalar Beynimizden çıkan bu miyo elek - 20.30 Türk müziği - Safiye Konse-
a.rşısın a om u ızın e ır bun1 bed lA.boratuvarmda iyi . rtu 

kn.ya haşmetile dost ve düşmanın ve ~ eı;ı . trik euala.rını bugün aynen görebilir ri "I,, Program: Kendi repe an. 

takdir. . t 1 ili tim. . b hazmedilip temsıl edilmesi, yaşa.yıe yor ve sinemasını alıyoruz. Bu su - 21.1:5 Müzik • Kllçük orkestra "Şef 
ını op ıyan m e ız, u yı- ..... .,.., · d · Uzerinde . . · 

1 gün1' • d w dı- tarif' k tarz ve gcw.wanmız, ıra emız retle sinir cllmlemızın bir kısmı bizi Necib Aşkın,,. 
m son enn e ugra gı ı a- tesir yapıyor Bilhassa her sinir hUc- h' 1 ğı bihl ı ' 22.15 ''emleket saat ayan, aJ·ans 

bul etmez felaket kar§lsında milli . kü ük' b: lAb t dı D mu ıtten adı ten ere ve meş ur sn 
· d . ılın dan 1 lresı ç ır tı. ora uvar r. ışa - hadiselerle münasebette bulundum - haberleri, zira.at, esham - tahvilat, 

. ıra e ve ımanı sars a , manev - d aldığı k · vi maddeleri uz -
yetini bozmadan kaza ve ıztırabın ~ an ımye . yor. Bir kısmı da iç ha.yatımızın sa- kambiyo - nukut borsn.sı "Fiyat,, • 

huk"ml i b - . ··-·· lvıyete faydalı bir hale koyar. Hazım yısız faaliyetlerile ilgili olarak calı- 22.30 Müzik - Operetler 11Pl.,, • 
u er ne oyun egmemış, gogusı kl - · "f dd l · · · · · 

· ·ıl t' tı k d t' bozu· ugu, ıç ı razı gu e erının ıyı eıyor. Bu son kısım.da vejetatif sis - 23.00 Müzik - Ce.zband "Pl.,, • 
germı§, mı e ın yara cı u re ıne alı faz! orgunluk adale- . . , 
ya.nn için daha inançlı olarak bir tek ç . şm8;D1ası, a Y ~ . tem dediğimız irade harici ça.ışan 23.25/23.30 Yarınki program ve 
k lb h ! . d k 1 tır B lerımlzm çalışma esnasındakı oksı - sinir cihazlarımız hakimdir. Heye • kapanış. ş 

a a ın e acıyı arşı amı§ . u . f' tı d vuk gelen inti vvvvvvvv...,..,""'-""'""'""'""'~""',...,...,. ''Tırnak hastahanesi,, müdiresi 1! ) Kesik tırnaklardan yn.pıtn11 
tah ill .11 t' . . Uk k . d Jen sar ıya n a ua - canlarımızda sevinçlerimizde kede- h rd--•·•· 

anını mı e ımızın Y ae ıra e zamsızlık nöronlara tesir eder. Bil- · · d b '.h 1 k dini 'ö te · IKTISAD iŞLERi: "JUlyet.,, in uzun tırnakları ir ge .uUJA 
kudretinin tecellisidir. İrade gücli se- .. nmız e u cı az ar en g 8 nr. - ı · ıı; 
. . hassa devamlı yorgunluk; noronlann o d k dl ah adrenalin J "J"l ,,. ı · · d b' A tır klı k d .. e Jll cıye kudretı ferdlerin hayatında na- . . .. . . . nun a en ne m sus , hracat birliklerinin u yet o.ıarg en,, ısının e ır • zun na a ının muesses . f. 
l affak. ·t·ı· • ıyl ışlemesine ve enerJı bırıkmesıne sempatin asetil kolin adlı ifrazları merikalı kadın sinema yıldızlarının resi JUlyet oldugu~ görülmUştlir'. .tt 

sı muv ıyet ve ı ı anın yegane A • • •• r t ' • "' 
t · nı tl · 1 ..,., da ~- manı olur. Bu suretle enerJı sar ıya ı var. Faaliyetimizde, ruhi canlılığı • sahş tevzıah makarri olan Holivud'da çok acayib hakika bu bayan bir sencdenberı ~ 

vası ası ıse m e erın var ı5.n u.a ithalat miktarını tecavüz eder ve ih- . . w d:ıJl 
en ziyade dayanılacak ve güvenile _ . . . . . mızda, beyın, kalb, cıger d:.\marları • Memıeketimizde teşekkfil etmiş o- bir kazanç yolu bulm~tur. naklarım kesmemiş olduğun ıP 
cek l tte b' ill ti yük k k tiyat ambarı azalarak sınır hücrelen- mızın daralıp genişlemesinde, tansi - lan ihracat birliklerinin harice yapa- Bu kadın iki senedenberi "tırnak tırnaklar h,.., santimetre kadat. mvve ır m e n se a- . . d b t laf' edemezse 0 za _ . . ""'2 il' 
rakter ve irade şahsiyeti selamete mızı . e unu e 1 

' b yonumuzun ınıp çıkmasında çarpın • ca.klan satışların tevzi işini Vekfilet hastahanesi,, ismini veridiği bir mü- mışlardı. Ha.ttA beş tırnaktan b J 
"lkar man ırade sahnsında gevşeme aş • tılarımızda mide barsak çalışmasın- birliklere bırakmıştır. Bu sebeble ih- esseseyi işletmekte ve bu ylizden bir nesi diğerlerinden fazla uzaınıştıııl, se 
1' •• • lar. Şu halde iradi faaliyetimizde fi. ' ' . . , 
Dunyanın en heyecanlı zamanın _ . . . . • . 

1 1 
da, nefes alıp vermemızde bu sıstem racat müesseseleri beş sınıfa ayrıl - hayli para kazanmaktadır. buçuk santim uzunluk peyda e 

• . zıkal ve bıyoşımık am.ıl er ro oyna - · · ik k b ''Tır k h tah i H ili d' ,J aa, korkunç hadıselerin yekdiğerinl .
1 

b 1 •. rol oynar. Bu sıstemın i ut u var- mıştır. Haricten taleb edilen .malları ,, na as .anes ." o .vu un Hepsinin tırnakları Jülyet tııt' .tt 
_ A maktadır. EnerJ mem aı o an noron- . .. . b k S t dd d ik ah '"' -1v 

kovaladıgı hengamelerde ferdleri de d' . in dır; ınsanın enerJı ve mızacı u u - bu müesseseler muayyen mabetler u. ms. e ,, ca es. ı.n. e en. ıren ~- dan hUsusf vasıtalarla nezaret ıv .. .ı 
. . ' lanmızın beslenmesi, ınlenmesı - . · dil il' mılletlerı de kurtaran irade ve ener- . bed' . d. kl'k tublarda.n sempatik veya antısempa· dahilinde vereceklerdir. lerın ınkişafı ylizünden nyamn en d b 1 d 1 ld 1 b uıııtı 

J'idir tızamını kay ınce ıra ı gevşe ı tik kutbun h!kim oluşuna göre deği- Bı·n·ncı· sınıf: Kooperatifler, bir - muhteşem salonlarını ihtiva eden ka u und uruh nn yıkızlmar l u ••c ··ıl~ 
.. . . meydana çıkı,.ror. Bu gı'bı' hallerde uz . . arşısın a ayran a ıQ ar " ı; 

F 1 f d J Ca lı d k 1 B ah t Westmore konagı-na nakledilmiştir. k h t h . "dl "' .. ı-ıııı ı 07.o Bışa er kı: Hayat, ölüme viyet ihtiyatını sarf ediyor, fazla azot şır. n ve~a onu o ur. u ız a likler, Ziraat Bankası gibi stok ve na as a anesı., mu resını ıv· 
mukavemet eden kıymetlerin heyeti 'trah 1. l'k . - 'ht" t gösterir ki sınir cihazlarımız hayatı- piyasa niizımlığı yaparak hUkfunet.- "Tırnak hastahanesi,, nin müdavim karar vermiQlermi"'. ...: . . ı ey ıyor, g ı OJen, yag ı ıya • .. . "' ~ .

7 mecmuasldır. Ferdlenn de, cemıyet- 1 d 1 alı İnce tetkik mız, ruhumuz uzerınde, ne kadar e- çe matlub şekilde vazife ve taahhU - leri arasında ( Norma Shearer ) , ! . t ıhaf tı kl f 1 ııı) 
ı . . an, ma en er az yor. · , . 

1 
. S k) (D D şın t ı rna ar az o. ·"J~ 

cnn de hayatı daımi bir cidal ile do- 1 b . cı· d sodyum potas _ hemmiyetlı ro oynuyor. Bu ışde datta bulunan müesseseler. (Barbara tanwy , eanna ur - tak 11 k . b tt·-· I<eSV° 
I ld • . . er cym nes n e , be ki dd 1 • lf al b ) 'bl .. h 1. . ldı 1 es me ıca e ıgı zaman ; u o ugu ıçın bu savaşta galibiyet k 1 . aw e ·umun mevcu mUs t mya ma e erı vaz e ı- 2 _ Birinci sınıfın yaptığı ve yap- in gı şo ret ı sınema yı zarı . ıJtll 

k . . . yum, a sıum, m gn zı - ş d d 1 w . . _ vardır tırnaklardan bır gerdanlık yap , .. ~ 
e.nca ·--rtesı kuvvetlı olanlarındır. divetiri ..,. .. _t mi.ıtır Fosfatit, sefa yor. u hal e dıean an ge en mad - makta oldugu ışlerı taahhud edenler. · tad b d lıkl H ü·"'d O:,. 
lt: ~E':"li.\·~"'"h"lf'~ n,. •• 'b1k ....:ı · ı t - 6v" .:

1 ~ • - d 1 t l · l · t f 3 _üç senedenberı· de•·amlı ihr"- Bu acayı·b hastahane Westmore ko ldıır 1ve tu gefr dan ar l~dY"Acit" ~ att:. 2iı 6'd::>e--u.... çv.I en er- Un, nöron, kollcstcrol, serebroslt gibi e er op anı~or, ı~ enıyor rl\~s orme • ...... • . . yı zar ara ın an fevka a e ı~D 
biyede tı~ esası göz önünde bulwı - lipoit!er de vardır. Bilhassa sinir zilin oluyor, e~erjıyi vticude gettnyor, ih- cat yapanlar nagına nakledıldıkten sonra geçen .. kt di 

1 durm~k, ~rade ve karaktere önem ve- resinin ,·azifesi nerede mühim ve tiyac;: halınde bu, sarfolunuyor. Du 4 _Üç seneden daha az müddetle sonteşrinin 16 ncı günü müessesenin gorme e r er. .,,. ) ı 
ren bır sıstem tnkib etmek ı.~zı~dır. faal ise orada lipoitlerin az ve pro _ sureti~ h.ayat milvazenem~z, yaşayı - ihracatla meşgul olanlar, yeniden küşad resmi icra edilmiş ve Bay Sal~ Şenyurd ( Giresull J'ıY..f 
~~.ve ba~aların bu nokta uzer~nde teinlcrin ise çok olduğu, süt asidinin şımız ıstikr~r buluy.or. ~ger dışarı • 5 _ İhracata yeni başhyanlar. bu rasimede müesseseye devam eden Mevzuubahıs yazıyı Fransızca ""1 
duşunmelen ve durmalarını ıste- be in teneffüsünde amil -olduğu B dan alınan ıyl temsıl edılmez, temsil sanatkarlar ve yıldızlar içinde tırna· Soir gazetesinden naklettik ,o ·cf 
mekte mensu~ oldu~m ilim şubesi vi{umininin bu işlerde yardımc~lık 1 edilmemiş maddeler dışarı çıkanlıp DUnkU ihracat 400000 ğı en uzun olanlara mükafatlar veril-,teye müracaat ettiğiniz takdirde 

1 

bana ~hak vcr~r._ Se:·gı. ve şcfk~t ~n - ettiği anla~ılmıştır. B vitamininin atılamazsa müvazene bozuluyor. E- il rayı buldu mlştir. MUsnbaka neticesinde en u - eden cevabı alırsınız. ___.::!. 
~nlıgın, hatta ılerı gıderck soylıy~- pirinç kabuğu, ceviz, levUr, yumurta nerji azalıyor, irade gevşemesi hal _ İhracat mevsimi başlangıcındanbe· et~ 
yım, yaşıyan ht;r mahlukun en necıb sarısı, karaciğer ve sütte çok olduğu lerinde mağnezi noksanlığı ve sinir ri dün en yüksek rakamlar elde edil- Mevlfıdü nebevi iktisadi 11nl•fmanın 111 .1ı 
vasıfları.nı tcşkıl eder. Fakat bu sı- malumdur. durgunluguw nda klorür azlıgwı böbrek miştir. Bir gün içinde büyük bir kısmı gUmrU 1 ıı.11 r lf P 

üçüncü noter veznedarı Mustafa ret u 
fotlnr;. ı.nsanhk camiasına: iradeyi Bu vitamin enerji birikmesinde rol üstü guddesinin de az çalıştığı, alka- İngiltere. Fransa ve ttalyaya olmak Armanın ruhuna ithaf edilmek üzere Türkiye ve İngiltere arnsınd:ı 
gevf{Ctıcı, şımarık \'C .en.crJı<~en malı- oynamaktadır. Fikri yorgunluklarda lozun arttığı işaret edilmiştir. İşte bu üzere 400.000 liralık ihracat muame- 28 tkincikanun pazar günil Beyoğlu imzalanan ticaret anlaşmasııııll ıı~ 
rum !)aŞkınlıkl~r y~tı~t.ırmege scbcb nÖl'onlarda. kimyevi değişiklik başlı- suretle akümülatör boşalınca potan- lesi yapılmıştır. <;til11 

ol~~alıd~r. M~l!~tı:nızın ana karak- yor, hücrenin cisim ve nüvesinde çe- siye! enerji azalır, irade gevşer. !ra- Satılan mallar arasında, ltalyaya, Ağac:ımiinde öğle namazını milteakib ni dün İstanbul Gümrükler Sa;~ 
t t hl 1 tt zd d mevlUdU nebevi kı_raat ed. ilec.eğı.'nden dürlügunw .. e bildirilmiştir. Tn.kaS :.\. erını a 1 e ı~ıını e. ecem ırnızın kilme\cr oluyor. Vücudde yorgwıluk de gevşekliği bedeni ve ruhi arıza - deri, balık, fasulye, İngiltereye tif - ~ 
yarntt:ıklan harıkaların kaynaklarını zehi.rleri de kolayca çıkmıyor, bu ze- larla kendini gösterir. Bu hal netice- tik, Fransaya tUtün, keten başda gel merhumu scvenlenn teşrıflerı rıca o- tizerine kurulan yeni anlaşJl111 

· ı~-1 ·-· • d l'k 1 · lunur h''k" 1 ·Jljll mre 1..v.ıgımız e çc ı pazı ı ve sağlam hirler de sinir hücrelenmi?.i ayrıca sinde beden sahasında, beyin damar- mektedir. Son aylar zarfında cere - · u um ere nazaran, tcşriııisaI11 

ı d d ı · · .... •••••••••········--········_. •••• -.. · iW yapı ı c e erımızin göglislerinde i- yoruyor, bu yüzden sinirlerimizde lannda kan iyi ve muntazam şekilde yan eden ticari muamelata nazaran de gelmiştir. yetme kadar beyannameleri ver,.. 
radc ve imanın, kanlarında da taşkın mcvcud olan daimi seyyale akı~ında dolaşmadığı için baş dönmeleri, uy - müttefikler Türkiyenin en başda ge- ı ıı t ·r 11s P-Rumanya bandıralı Transilvanya 0 an ma ar arı e numaraları ..ıı 
enerjinin dolaştığını görüyoruz. At- arıza husule geliyor. Son zamanın a- kusuzluk başlar. Sinirleri gevşemiş, len ihracat memleketleri haline gel· k 1 lt' .. 

! vnruru parafin, çuval. ı madan evvelce verilmi§ olııtı ~ 
tilamn, Metenin, Ce:ngizin, Aksak Ti· j raştırmaları göstermiştir ki sinir irad.eleri za·y· ıflamış. adamlar bu. ~rz- miş bunlara rakib vaziyette talya t · 1 ııııı 

d k b d 1 d k - k dı AI · l Sovyet bandıralı Havetya vapuru enJan ardan sarfedilmemi.ş btl ı,1e murun, Fatihin, Yavuzun, Atanın mu hücrelerimizden başka oralardan çı- a ı aş onme erın en ço şıkayet bulunma ta r. manyanın yerın ıı 
1 led B'lh b b d" ı · t ·ıte F tam ·ı tu •ulfat ve amonyak, Çita dibari ismin- lara mahsub edilecektir. KAıı0 .ı vaffa.kiyctleri iradelerincleki üstün - kan lifler yahud teller dahi enerji er. ı assa u aş onme erı sa- ngı re ve ransa amı e tmuş .. v 

Jüktedir. Bütün bunlar gösteriyor ki' kaynağıdır, evvelce bu telleri nakle- bahlan daha çok görülUr. Yemekten bulunmaktadır. deki İtalyan vapuru, oto iç ve dış vel başından şubat sonuna kndııf ~ 
hayatın mihverini irade te§kil edi-'clici olarak tanırız. Sinirlerin son uc- sonra hemen bir ağırlık başlar, nu - Dun Gelen Mallar lA.stiği, elektrik malzemesi, tıbbi ve yannameJeri tescil edilecek ol~ ; 
yor, bu yazımda iradeyi kuvvetlen -ılarmda dahi bir takım enerji ınad - hai şevki hizasında sırt ağrıları, ade- Muhtelif ecnebi vapurlarile dün kimyevt _ecza, yUn eşya ve mensucat ringli mallar için de merkezden ti 
diren, tutan amillerle, irade bozuk - desinin husule geldiği tesbit edilmiş- [Sonu 7 foci sayfada 1 killliyetli miktarda ithalat maddesi getirmişlerdir. sat verilecektir. ~ 

~~~~~~!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!~~~~ :ro= -

_ 46 yapıyor, §arkı üstilne şarkı çalıyor • Eleninin merdivenlerde akseden ter- Beğendin mi yaptığın şeyi Eleni ! Hiç daha ziyade sokulduğunu hissediyor- Böyle diyerek iç cebinden cuıd~ 
du. Biz de ona yavaş' sesle refakate- lik seslerini takib etti. Nihayet gıcır- böyle eğlencenin yarısında piUcin git- dum. O zaman erkeklerin evli ve na- m çıkararak dizlerimin üstüne ıco>ıV' 

- Yaşa güzelim! dedi. Yüz verme diyordu... tı ile sokak kapısı açıldı. Beş on da- meslne izin verilir mi? . muslu kadınlara kareı çok düşkün Bu hareketi gören arkadaşlııfıtl 
bu keratalara! Kim Şerminime doku- Yine bir müddet eğlendikten sonra kika aliren bir sükuttan sonra kapının Madam Eleni Ahmed beye ıearet oltlukların.ı, namuslu bir kadını aldat- biri hemen cilzdam k t . ~ 
nursa alacağı cevab bu olacaktır. blr ara dışarı çıktım. Madam Eleni tekrar kapandığını ve Madam Elenl- etti: mıe olmak hususunda duydukları bü- Ahm d b ap ı. 811tt. 

Madam Eleni bir ara odadan kay- de hemen arkamdan geldi. Beni bir nin merdivenleri çıktığını duyduk. - Biraz dışarı teşrif eder misiniz? yük inhimaki anladım. -
1 

e r ey sen fazla 
boldu. Bu gaybubeti belki yanm ~ kenara çekti: Hepimiz neticeyi merakla bekliyor- Ahmed bey dışarı çıktı. On dakika Bana soruyordu ı oldun· .,eft 
a.t kadar sürdü. Biz bu esnada dur - - Ahmed Bey sana fena halde a- duk. Madam Eleni içeri girer girmez sonra döndü. Madam Eleni bana.: - Kocandan çok mu korkuyor- Bu hareketi yapan adanı, t" 
madan içiyorduk. Ahmed Bey yava3 bayı yaktı, üedl. Şimdi ben bir ba· bana baktı: - Sen kal! Ben bir sizin eve kadar l\lB 7 ilk defa kclumu tutmak istJycflı 
yavae beni sıkıetırmağa, ellerimi, kol- hane uydururum. Sözde kocan gelmiş - Seninki eve gelmiş, seni anyor, gideyim. Belki eu kocan olacak buda- - Çok ı kat tokatımla karşılaşan arkııd11şı,, 
larımı öpmeğe başl~ıştı. Diğer zam ve seni aramış olur. Sen de gidersin. kıyameti kopanyormuş. layı avutmanın çaresini bulurum, de- - Bizi böyle kucak kucağa görse Esasen ona dikkat ediyorduJJl· ~ J 
par:ı-ıar da benden ~z bulamayınca Giderken yarın akşam geleceğini va· Ben ayağa kalktın. Sanki hakika- dJ. ne yapar T nındaki kadınln. hiç meşgul oııı1tı) 
yenıden yanlanndakı kadınlarla mee- detmcyi unutma! ten korkuyormuş gibi: Ahmed bey israr etti: - İkimizi de öldilrür. saatlard be . . ... il be defl ıS" 

1 1 w b 1 lardı . ~ . .. an rı gozun n ); l 
gu ~ maga a.~ nmış · .. .. Madam Elenı bu planını muvaff a- - Eyvah, elmdi ne yapacağım 1 - Sen Lstereen her ~yi yapabl- Cevablanm onu busbUtUn coş turu- mı yordu. Ben d . 1 tcdJJ , 

Bıraz sonra kapının açıldı~m, on- kiyetle tatbik etti. Bir ara evin ka· diye söylendim. lirsin. Haydi göreyim seni! ymdu. Bir ara kafasına vuran ispir-
1 

t· S e ~nu ıy ce .. U ~c 
de ~adam Eleninin, ar~asından. ?a pısı çalındı. Madam Elcni başım te- - Evdekiler senin Mel!hatlarda Anlamıetıın. Madam Eelni fırsat- to buharı beni ona bUsbUtün güzel m ş ım. n_rışın, . ırışık yüzl ıJt 'Iİ 
bir çıngene kemancının ıçeri girdigi- Ui.şla kapıdan uzattı. Bize: olduğunu söylemişler, o da oraya git- tan bilistifade Ahmed beyin beş on göstermiş olacak ki önümde diz çök- damakıllı çırkin bır adamdı. ,A.Ç {ef 
nl gördük. Ahmed Bey bunu görünce - GürtiltUyU kesin! dedi. Kapı mcğe ve seni almağa kalkı§lllış güç lirasım alınıştı. Ahmed bey sözde be- tU. Ellerimi, avuçlarımı öpmeğe ve vi renkte gözleri vardı. tnsıııııı 
çok Se>'indi: çalındı. Aksi eeytan basılmış olmıya- bel! önüne geçmi§ler. Haydi çabuk ol, ni teselli etmek için durmadan dil dö- bana yalvarmağa başladı: fena bakıyordu. ol 

- Yaşa .be Eleni! dedi. Nereden lım! Ahmed bey bileğime yapıştı: kilyordu. Bense kocamın a.ksHiğin _ - Gitme Şermin! Seninle beraber Ben, bu hareket karşısındıı. l>~ 
aklına gcldı bu? Çingene kemanını kesti. Ahmed - Nereye? den, cclladlığından, durmadan bahse- kalalım! Sana ne istersen vereyim!. hiddet alaimi göstererek ayağı\ 
Artık meclis tamam olnıu5tu. Çin- Bey kalın sesile söylediği §arkıyı ya- - Eve gideceğim. ciiyordum. Ağzımdan her "kocam,, Al cUzdanınu! EUtün içindekiler senin tun. Ahmed Bey §a§ırdı: ) 

gene kemancı taksim üstüne taksim nda bıraktı. Kulaklarımız, Madam - Til Allah müstahakını ve1'8inl lcf"limesi <:ıktıkça Ahmed beyin bana olsun! .( Devııını ~-ot 
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1 
- Feııerbahçe takımı ikinci dev -

u ceva erme acarıs ıının ş m . . . . . 
di k l'CI d d ı tbol üst d gi re ıyı oynadı. Bılhassa kalecınız fev-a. ısım a uran , u a ı - . : , 
bi netice! · d MI b bl J d;ı.,·· kaladc<lır. Fakat takımımız da ran-, en e6 ., ee e er "'1ilunen d . d ğildi o .. 
bir futbol id · · k d ihtl- ıman verecek vazıyettc e . u-

arecısme ne a ar .. .. b" k f tbolti b" h li · 
Yacımız oldugunw b" d h id k t - şunun ır ere, u n ır ay ı-u ır n a ra e 1 1 . ld _ y . t d ıı: 

tim tdarec
.d bilgi 

1 
er emış o ugu unanıs an a u maç 

. ı e ye esas ya nız a- . . ·k · 
tııan Ş .. tt k' k ti .

1 
t k" yaptık. Bnnun ilzcnne 40 saath bır l>tba u c ı ıyme , verı en pas a ı . .. . . -,,.... e•-11 isabeti öl k d <?"ld" yolculuk; bır gun ıstırahatten sonra 

..., F"" çme e~ı ır. .. maça çıktık ve yorulduk. I<"enerbahçe 
ltQı utbolde bize lazım olan antrenor maçında ikinci devrede oyuncularımız 

QlH~ ~ tipini seçememek yegane eksiğimiz. . . 
--~ &r&81nda.ki voleybol 8 . . değilml;:J. Bakınız doktor Fodo; bize cllerınden g~enı yaptılar, fakat ta-

~'btnde Capa Kuı lı(ııın fiil l.lerakki - Cümhunyet Lisesi d 1 . . katleri kalmamıştı. Bundan fazlasını 
~l~oa dtln de d.evani ~ 81tll '.rerakklı Tiirkan, Selma, Sa- a ıa n~ler tav~ıye edıyor: .. . da bekliyemezdik. Macaristanın en 
atı..au L1aeaı yine batta gftın • llha, Ayee, MUrefhan, TUrkao. - Sızde eksık olan en mühım ta- kuvvetli defansına malik olmamıza 
~J"oııu :!ıer de geçen &enenin::::: K Oümburtyet: Bldar, Meliha, Nihal, r~f hakem meselesidir. İyi hakemleri- rağmen üç gol yedik ki dört aydan
!blottr~. İltanbul Liısesint adriye, Semahat, Kaniye, HayrUn- ruz maalesef yok. Bundan dolayı fut- beri çok kuvvetli takımlarla karşıla-

yen • nisa. b ld U . o e meş:u ve çok lüzumlu olan bazı aıyoruz. Fakat buyle bir hldise başı-
latlkıiı LI Hesi~ Muallim Mektebi CUnıhurıyet Lisesi galib. hareketlen futbolcUleriniz yapmıyor - mıza gelmemişti. Macaristan liğinin 

fıde, R.ena ~· lluaUA, Mediha Mü- Çam Çam.bca - İstanbul lar. Meseld sizin hakcmleriniz göğüs ba~da iki defa Uç gol yedik. 
li )IUt\llhn Mek~~I Türkan. ' LOttı l~: Süheyl~, Fatma, Piraye, earjma cevaz vermiyor. Halbuki fut- Bu esnada. !akainbll oynıyan idare-

aYriye, Mtaatı : Feyziye Melahat, ls~ 
1
Uncr, Nurunnisa. boltin başlıca şarjıdır bu. Bir hakem ellere Macarca seslendi. Fakat ona 

1~-4. -~~Mu er Meliha, Fatma, dun tcı~ :~elma, Ülker, l:latice, Sa- kursu açmalısınız. Bunu idare etmek §apkası ba&mda dolaşan sağ bek Kis 
aUiın Mektebi galib. ç:unııc~ L:e~. . için de meselA Dr. Bauwens gibi bir c•va.b verdi. Yal.im Kispeşt ve Szeged 

es galib. ,beynelmilel hakem siu ders vermeli- r.sonu 1 inci aahifede] 
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llttin~f@ 
. ~ - ~ya cevirea : IWSEYtN CAHİD YALÇIN 

Bütün faaliyetin 
temerküzil illı 

bir şehirde 
ıarttır 

- toa-
ÇUnkU taraftarların gittikçe ar

u.n sayısı ve onlarla doğrudan 
doğruya münasebette bulunmanın 
lmklnsWığı ikinci derecede grup
lar teşkiline lüzum gösterirse, bu 
gruplann namütenahi surette ço
ğalmalan da onlan daha yüksek 
mahiyette grupmanlar halinde bir
leştirmeye lüzum gösterir. Bu ye
ni gnıpmanlara, siyasi bakımdan, 
meseli sancak veya kaza cemiyet
leri adı verilebilir. 

Meratib silsilesinin en aşağısın
da.ki mahaill grupları hareket mer
kezinin otoritesi altında tutmak 
binnisbe kolaydır. Fakat bu otori
teyi sonralan teessüs eden daha 
yüksek mahiyetteki teşkilatlara 

kabul ettirmenin gayet zor oldu
ğunu teslim etmelidir. Halbuki ha
reketin vahdetini ve binaenaleyh 
fikrin fiile çıkarılmasını temin için 
bunu yapmak esaslı bir iştir. 

Bundan başka, eğer bu daha 
mühim mutavassıt uzviyetler biri
birlerile birleşirlerse merkez or
ganlarından gelmiş emirlere her 
tarafta itaat temin etmenin zorlu
ğu artar. 

Onun için blr teşkilatın tam 
çerhleri ancak merkezi organın ve 
ona can veren fikrin manevi oto
ritesi kayıdsız ve şartsız garanti 
altına girdiği nisbette faaliyete ge
tirilmelidir. Siyasi sistemde bu ga
ranti ancak hilkfımrt fiili surette 
ele alındığı zaman tamam olur. 

Bundan çıkan neticeye göre, ha
reketin dahili tertibatı için veri
lecek direktifler şunlardır: 

a) Bütün mesainin iptida tek 
bir şehirde toplanması: Milnih; bu 
nokt:ıya katiyen emin taraftarla
rın getirilmesi. Fikrin daha sonra 
intişarı için bir mekteb tesis edil· 
mesi. Ayni noktada mümkün olan 
en mühim ve en göze çarpıcı mu
vaffakiyetleri fiile çıkararak is
tikbal için elzem otoriteyi kazan
mak. 

Hnreketi ve şeflerini tanımak 
için, yalnız orada çalışım ve Marks
çı mektebin nam:ığlub olduğu hak· 
kmdaki kanaati gözle görülecek 
dercccclc sarsmak ile iktifa etmi
ycrek ona zıd bir hareketin de 
müınkiin olduğunu isbat etmek. 

b) Ancak Milnih kumanda uzvi
yetinin otoritesi kat'i surette te -
min edildikten sonra başka yerler
de mahnlli gnıplar tesis etmek. 

c) Sonra. sancak, vilayet ve ha
vali cemiyetleri teşkil eylemek. 
Bu, ihtiyaç hissedildiği zaman ya
pılmaktan ziyade, merkezi organa 
tam bir inkiyad gösterilcc~ği hak
kında kafi garantiler elde edildik
ten sonra vukun gelmelidir. 

Bundan başka, münkad uzvi
yetlerin tesis keyfiyeti kendilerine 
şef olarak gönderilmeleri muhte-
mel \'C iktıdarlnrınıı emniyet geti
rilmiş kimselerin sayısına da tabi 
bulunmalıdır. 

Bu cihet iki suretle halledile
bilir: 

a) Ha.re ket, sonra şef olmağa 

kabiliyetli 1.eki adamları celb ve 
talim için icab eden mali vasıtala
ra malik eder. O zaman, davamıza 
bu suretle kazanılan kimseleri işe 
saldırır ve onlan eri§ilecek gayeye 
ve bilhassa taklb olunacak tabiye
ye sıkı surette intibak ettirerek 
muntazam usulü dairesinde istih
dam eder . 

Bu hal çaresi en kolayı ve en se
riidir. Maamafih, büyük nakdi va
sıtaların mevcudiyetine )Uzum gös
terir. Çünkii bu §efler hareket uğ
runda çalışabilecek bir vaziyete 
gelmek için Ucretli bulunmaları 

şarttır. 

b) Hareket, mali membalarının 
fikdnnı yüzUnden şef memurlar 

kullanabilecek halde değildir. Yal· 
nız şef için çalışan kimselere mü
racaat etmek ıztırarındadır. 

Bu yol en uzunu ve en zorudur. 
Hareketin müdebbir heyeti, taraf. 
tarları arasında bir havalide icra-

atı teşkilat altına alacak ve idare 
edebilecek hiçbir adama malik de
ğilse oralarını hazan bo§ bırak
mak mecburiyetindedir. 

Bu hususta geniş bazı havalinin 
hiçbir imki.n arzetmemeleri, baş
ka yerlerde ise kabiliyet ve ikti
darları hemen hemen müsavi iki 
yahud Uç kişi bulunması kabildir. 

Bu yüzden çıkabilecek zorluklar 
pek milhimdirler, ve ancak birkaç 
sene içinde hallolunabilecek mahi
yettedirler. 

Fakat bir t~kilat unsuru vUcu
de getirmek için birinci şart başı
na icab eden adamı getirmektir 
ve böyle de kalacaktır. 

Zabltsiz bir asker gnıpu nasıl 
kıymetten mahrum bulunacak ise 
bir siyasi t~kilft.t da, kendisine la
zım olan şeften mahrum ise, öyle 
hareketsiz kalacaktır. 

Mahalli bir grupun başına ge~i
rilecek bir şahsiyet ~lde yoksa teg
kilatta muvaffakiyetsizliğe uğra
maktan ise bu teşkilfıtı yapmaktan 
vazgeçmek daha iyidir. 

Bir şef olmak için irade sahibi 
olmak kafi değildir. lstidad ve li
yakate de lüzum vardır. Fakat 
irade kuvveti ve enerji sadece de
hadan daha cvı.·el gelirler. En iyi 
şef iktıdar ve kabiliyeti, karar 
verme ruhunu ve icrada sebat ve 
inadı bir araya tophynn kimsedir. 

Bir hareketin istikbali tarafl:ır
lrrımn onu yegüne adilane hare
ket, ayni mahiyetteki sair bütlin 
tu1.ibata iistün diye telakkide gi.ls
cerdikleri taassuba ve müsam:Uıa
sızhğa bağlıdll'. 

Bir hareketin kııwcti müş:ıbih 
bir hareket ile ittihaddan doğaca
ğını zannetmek büylik bir hatadır. 
B&yle bir şey yapılırsa. ihtimal ki 
zahiıi bir inkiı,af art.mas·· "d uıo .. 

. . .den •e .. 
gelecekl\r ve sathi hır rnuşamefi , 
gözüne bu da bir kuvvet nrtnırı 
gibi göriinecektir: Hakikatte, ı 

reket batıni bir zayıflama tohun. 
l?rı toplamış olur \'e bu da. kendi
sini hissettirmekte gecikmez. 

Çilnl\li, iki hnrclcetin biribirle
rinc. benzedikleri hakkında. ne söy
ler irse söylcn~iı1, hiçbir znman 
tunlar biribirlcrinin ayni olamaz
Jnr. Yoksa, iki hnrelcet olmn1.dı, 
hir hareket olurdu. Bundan bnşlı:a, 
aradaki farklar hangi noktnlardn 
bulunu. ıarsa bulunsunlar - yalnız 

iki ~fin ayrı ayrı kıymetleri iizc
rine mi.iesses olsalar bile - herhal
de mevcuddurlar. Bütiin inkişaf
ların tabii kanunu biribirlcrinden 
farklı iki uzviyetin ciftlcşmesini 
tazammun etme?, daha kun·ctli
nin zaferini ,.c rnnğlfıbun kuvveti
nin usulü dairesinde istismannı 
icab eder. Bu da nnrak tevlid etti
ği ka\·ga sayesinde j an dairesi
ne girer. 

BiribMeriııe benziyen iki siyasi 
partinin ittihadı muvakkat sivasi 
muhassenat tevlid eder: Faka~ ni
hayet, bu suretle elde edilrni§ bir 
muvnffakiyet bir zaf sebebi olur 
ve daha sonra kendisini meydana 
vurur. 

Bir hareket ancak batıni kuvve
tini hududsuz surette inkişaf etti-
rirse ve biltlin rakiblerine karşı 
k&t'f bir zafer kazanarak de\•amh 

bir surette çoğalırsa biiyiik ola
bilir. 

Hiç ~üphe yok ki, kavmini ve 
onun ile beraber hayata olan haı.
kını, dövüşmek fikrini imbisat şar
tı olarak kabul etmesi nisbetinde 
inkişaf eder. Bir hareketin azamt 
kuvvetine eriştiği dakika kat'i za
feri? kendi lehinde tecelli ettiği 
dakikadır da denilebilir. 

Binaenaleyh bir hareket zaferi 
ancak kendisine A.ni fakat muval·
kat muvaff akiyetler temin etrni-
yerck uzun bir inkisaf devresine 
lüzum gösterecek ve diğerlerine 

karşı mutlak bir mUsamasızlığın 
tevlid edeceği uzun kavgalar mec
buriyeti tahmil edecek bir tabiye
den bekliyeceJ..tlr. 

Devamı var] 
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SEYLABDAN SONRA 

M. Kemalpaşada 
ahnacak tedbir er 

1 Kazaf a uğrayan l Orduda ~--... On ikinci Liste 
Rus balıkçılan Fındık 
lneboluda Buhranı 
İnebolu, (HllSusi muhat.irimizden) Ordu (Husus!) - Zelzele netice • 

.. Sovyet Rusyanın Yalta limanına sinde işlemez hale gelen fındık kır
kayıdlı olup ikincikanunun sekiztııci ma. fabrikalan sebebile uehirde tın • 

___. günü balık avlamak tizere denize a- dık kabuğu buhranı başlamıştır. Ba.z:ı 

mıntakasında mühtemel çılan bir Rus balıkçı motörün~ bir- fırıncılar yakın~ civar ~emleketlerSeylab 
hastalıkların önüne 

denbire patlıyaıı fırtına neticesı Yal- den fındık kabuğu gelmediği takdirde 

aşı tedbirleri 

k ic in ta açıklarında makinesi aakatla.nını§ fırınlarını mecmu-en kapıyacaklannı geçme · ve ayni zamanda motörde mazot da çünkü unların birdenbire çuval ba-

l 1 [ " 1 tükenmiştir. şına 200-225 ku.nıış artması ve odun-a maR azımaır Hareketten kalıp dalgaların heve - ]arın da pahalı ve bulunmaması dola. 
sine tabi sürUklenmeğe başlıyan Sov· yısile idare edemiyeceklerini söyle -

Erzincan felaketi, Türk milletinin ıterurler. Bunların vücudleri herhan- yet motörU azgın dalgalar arasında. mektedirler. 
bağTından kopan fedakarlıkların, ye-ıgi bir hastalık için çok müsaidd.i'r .. altı gün bocaladıktan sonra İnebolu Evvelce bazı fabrikatörlerin Hal-
kfınu ile yatıştırılnııya uğTaşılırken, çok hassastır. önlerine düşm~tilr. kevine yoksullara tevzi edilmek üze.. 
M. Kemalpaşa seylabı, vatan ufuk - Bronşitten • pinomoniye, pinomo- Yabancı blr teknenin uydurma. bir re vereceklerini vadettikleri külliyetli 
lannda, yeni felaketzedeler meydana niden - tifoya, tifodan - dizanteriye yelkenle serseriyane dolaştığını gö- miktarda fındık kabuğu on beş ku • 
getirdi. M. Kemalpaşadaki vaziyet • kadar her hastalık yolu açıktır. ~~- ren İnebolu denizcileri bu kaza.zede :uştan elli kuruşa çıkması üzerine ft 
ttt bence yeni bir §ehlr kur~:m~~ me~ ların~ yıkıla~ Y: _ bah<;esinden .~~~ıp motöre yardım için icab eden ted . zelzeleden dört gün evvel Halk.evine 
bur!yeti vard.ır. ~uyun bugu~~~ vazı- çık~~ı ~~l~n~ .~a~amlan~ .. d,a ~ur::~ birlere başvurmuşlar ve havanın çok mUracaat ederek fındık kabuğu yeri
yetı bu mevsımsız taşnıası, butun na- 1 lecligı d.~unulun.e bu \! a .. ı~ etın azgın olu~un<lan sahile yanaşamıyan ne çuval başına 20 kuruştan para ve
zu.ri hesablara ve bundan 33 sene ev- za.~an ı?.ın. salgın has.talık:~r~ doğu- motöre işaretle mendireğe girm~ini rebileceklerini bildirmişlerdir. 
velki vaziyete nazaran yapılan muka- rabılecegmı ve yapabılecegını kabul bildirmijlerdir. VilAyetin 62 Uk okulunun elli biri 
vemet emsalini dahi tanımamış ve etmek 13.7.ımdır. Halk bugün tulum · Bu muavenet netkesinde Sovyet yıkılmış ve tedrisat yapılamıyacak 
duvarlan, bendleri, sedle~i yıkmıştır. b~ suyu içm~ktedir. "Sar.p dere de- motörü Mendireğe girebilmiş ve mcr bir hale geldiğinden ve geri kalan on 

Erzincanda hayat ve memat/arı 
sorulan kimaelerin akıbetleri 
O - Hayik Alaçavu~yan, Pangaltı, İstanbul ı 
Hastahane efradından Hayik oğlu Şirak Alaçavuşyan ölü. 
O - Vahe mtuyan, Panga.J.tı, lstanbtdı 
Agop Hitliyan sağ, Erzineanda. 
O - Norl Önen, Samatya., lstanbuJ ı 
ErZiincan hapishanesinde Ali sağ, cezası tecil edildi. 
O - Kadriye Sevim, Cibalt, İstanbul: 
Şapkacı Muazzez sağ, Tecelli Yurdu müdiresi Raife yaralı, an • 

nesi ölü. 
O - Nuri Rüşdü, mütekaid maUll, Erenköyı 
Bu. mesele için doğrudan doğruya Devlet Demiryolları Dördüncü 

!şlet.me MUdUrlUğUne istida ile müracaat edin. Sizden başka mirasçJSl 
yoksa, Yardım Sandığındaki para, kurtarılmışsa, eşyası ve son maaşı 
size verilir. 

O - lUiilaziın Nuri YJJmaz, İstanbuh 
Hacıza.de Rüşdli sağ, refikası ve çocuktan yaralı. 
O - Kadriye EIB.ph, htanbul: 
Sorduğunuzun üzerinde 700 liradan fazla yokmuş. Esasen enkaz 

altından çıkar çıkmaz 700 liram var. Kurtarın, kızıma göttirün demiş. 
Daha fazla tafsilat istiyorsanız: 

General Muharrwı Ma.zlüm lskora, 
Müfettişlik Kurmay Başkanı 

Erzincan Bu hal böyle iken, yemden ev yap- nılen yerden ıçme suyu bılmem ne - törün kaptanı ile dört tayfası sa<Y ve bir ilk okulun na tamirine lüzum gö-
mak icab etse, artık gelişi güzel ya- den ge~memek.tedir., halbuki feyzan salirrı kurtarılmışlardır. 

0 

r·üldUğünden bUtiin ilk okullar şimdi-ı adresine mektub yazınız. 
pılmıyacak~. .. dolay1:il ~u PL'3 sular hep t.ul~bAa.~ Altı gündür geceli gündüzlü azgın Hk tatil edilmiştir. C - Perihan, öğrf'tıııen. lstanbuh 
Elbe~e kı mutehassıs heyetler ge- larm uzeımden akmış geçnuştır. denizlerle boğuşan ve teknede erza- Orta. okulun yapıldığı tarihten bir 1 Mühendis Feyzi aağ, lste.nbula. geldi. Bakırköyünde oturuyor. 

lecek, buradaki mühendislerin de fi- caba bu vaziyet, herhangi bir vaka- kın tükenmesi yüzünden bu müddet sene sonra temel duvarlannın bazı C - Nurullah Rüşdü Dra.z, İstnnbulı 
kirleri almaca.k ve ona göre bina. nın başlangıcı sebebi ola.maz mı? zarfında yalnız dalgalarla değil aç- yerlerinden çatlamış olduğu ve 0 gün Mühendis FehmJ, mUşavlr Muzaffer, mühendis Sal4haddin sağdır· 
yaptırılmıya başlanac:ktır. Bugün, l\Ielh~~ olan ~ifo vad:alarıru k~r?ı: lıkla da didi~cn kaza2edeler şa~kın bugün tamir edilmediğinden zelzele • lar. 
suların tahribat yaptıgı sahalarda ev lamak uzere, tifo aşısının tatbıkını ve bitkin bir halde bulunuyorlardı. den daha çok hasara uğradığından O - AU Canh, btanbul: 
yapamayız .. Çünkü yarın yine yıkıl· çok ltizumlu görmekteyim. ln b 1 lul k azed 

1 
d h 1 orta okul da ~imdilik tatll edilmiştir~ Nuriye Canlı ö1U, çocukları sağ, Male.tyııya eevkedilmişler. 

hkr.- d k . S hr' b. H lk . . b d e o u ar az e ere er a 0 . •- 1 mıya ma w11 eme tir. ~e ı ır 1 ın muayenem ve ıca e en k k , . 1 1
. ah·ı MUsald bino. bulunm.adıiTınd.an umu- - Namıi Erçın, ~t.anbo : 

·· b d la 1 bilin . . . B e me t;e su vernııs er, ıman ve s ı o· 
ba.Şka yerde, yuksek ve su asamıya- yar ım rın yapı a esı ıçın ursa ı hi k • -

1 1 
ikm 1 mt inka vamlacaı!ı ~öylenmektedir 1 Mustafa. Hatuııoğlu ayaklanndan hafif yaralı, ailesi sağ. 

cak bir sahada inşa etmek, kurmak makamatı M. Kemalpaşuya bir heyet sıdi.~ld~k,etce a.nunı mu~e e edr. • . a • · • .~.~- · C - Naim Vnlü; Ankara, Yeni$ehir Yüksel caddesi: 
. . . h li d hh' 1 .1 b' li' t e ı 2n sonra, emnıyet aıresme B Ü ~ 11 mecburıyetındeJlz. a n e sı ıye memur arı ı e ır K e 

1 1 
k a·ı . ursada crazıh bir Müteahhid Rüşdü nlü ölü, refikası Fatına sag, kızı Leyla yara . 

. Erz. f l"k f . . ..... ·ı· . .. d . b bl 1 a ınmış ar, en ı er!ne sıcak çay ve h I 8 0 N 
Bugiın ınca~ e a edının onwıu dı a~ Vefbs~1~re gı~n er·mb .. ış .. kne S<! e ~.o - kah\•e ikram olunmuştur. ır•ız yakalandı 

almak ve oradakı vatan a.şlarımıza U.!;.'11 ı ınemıycn ır anaate gore .. .. , . Bursa, r ır (Husınıt) _ 1937 sene- vvvvvvvvvvvvvv~/vvvvvvvvvvvvv VV'VV'VV'VV"V'v""'~rv-...rv-...~"""rv 
yardım etmek için uzanan eller şim- bunlar ).1. Kemalpaşa.dan - ihtiyaç Alt! gundur aç oır hal?e kalan ~ov~ sinde şehrimizde cok mahirane hır- V"l""' t k .., • • I Burea mer inos t

2
brlka-

di de M. Kemalpaşaya dönmek mec- yoktur - diye geri çevrilmişler. M. yet balıkçılarını emnıyet komıtesı sızlıklar olmuştur. Bunların faili bir 1 aye Onagının çın 
buriyctindedir. Bunu seve seve yap- Kemı:ı.lpaşanın genç ve çalı~kan müd- şehrin lokantasına göndermiş, 1nebo- türlü bulunamıyordu. Sivaslı <>lup kolannı çalıyormuş aı,nınlf elekb l§lndeft 
mak Yurdtımuzun eli para tutan in . dciumumisi bu sıhhi heyetin !?'Önde- lu halkı da bir mucize eseri ola.ra.k b t t 1 h ı dan at •ıie edilecek _ ~ za ı aca amnmış azı ı ırsız ar ~ Vilayet konağ·mın çinko ynğmur . . 
sanlanna bir vazife oluyor. Türk mil- rilmemesl \'e bir p!an cfairesinde yer- kurtulan kazazedelere şarab, rakı \"e Ermeni 40 yaşlarında Kirkor oglu borularını çalarken yakalanan Mus- B.ursa, .. 1 f (Hus~i) - Şehrinll~ 
letinin felaket karsısında, yardmı e- siz. yurdsuz kalan ahalinin, muaye- blra ikram etmişlerdir. Nış· an 0 senelerde tıstanbuldan şehri- taf h k . d.. S ltanah dekı Mennos fabnkasının elektr1 

- . · · ·· K · · · H y ı Türk anın mu a 0mesı un ... u -şigı-·nde biribirile yarış ettıklerini gör nelenm yapmak uzere kalması, husu- omıserm~ız. asan 1 mazın . mize gelmis ve burada şoför Ali Rı- d b. . . Ih" hk meslnde santralı çok büyüktür. Bu santrıı 
abıtasına lılyık şefi t e al et • me ırıncı su ceza ma e ~ ~. b mek çok sevinilecek, çok gurur duyu- sunda çok hmır etmişse de, bu sıhht z · . ta v .. nez c 1 zanın evinıie misafir olmuştur. rasız ve a yalnız bu fabrikayı degıl, daha. 

lacak bir hadisedir. Çünkü, bu zel- heyetin, halkın da isteği hilafına, kaz~zedele~ı son derecede mut~ha.ssis Ni~an. Burna Atatürk caddesinde yapı~mıştır. ~~u:;tafa, pa .k .
1 

ç fabrika gibi birçok fabrikaları idar 
etm s e<: b t b lul ı öst o!dugunu. bıı ışı zaruret saı ası e yap . . . zele felaketinde hükfımet hiçbir va- gönderildiği teessüfle görülmüştür. . ı., .. n, ·ı ne A 

0 u arı.n g . e~ · tütüncü Yaşarın dükkan tavanı - tı ~ .. 
1 

. r Irk· BC'şid Mus edecek kudret ve kuvveti haızdir. 
kit yalnız kalmamıl;tır., bırakılma - Bfr müddet sonra hastalık ctedbhöl diklerı candan alaka kendılerlni mm- nı delerek oradan bfr ip merdivenle ~nı so~ e~ış 1~· ~- ~:~,.; ~ahku - Birkaç ay evvel Bursa belediy~ 
m1ştır. Bir müddet sonra bir !ıastalık va- nettar bırakmıştır. aşağı inmiş, bir mikdar rakı, sigara, . an;.n ç u~u ~~y tevk;fine kara~ tarafından satın alınan elektrik san 

M. Kemalpa.şada yersiz vatandaşla- kası çıksa acaba M. Kemalpaşa kay- Kazazede moWrün dört tayfasın - tütÜn, çikolata ve 120 lira da bozuk mıye .~~ ve er trah geçenlerde Merinos fabrikasil 
rımız iki odası olan diğer bir vatan - makamı ne yap:u:aktır? Bu k::ıdar bü dan en büyüğü 22 yaşlarında, diğer· para, Cümhuriy~t caddesinde uncu vermış r. • • ·:ı.. bir :mlaşma yapmıştır. Bu sayede 

.~t;Vıtne yerleştirilmiştir. Bu şe- yük bir mesuliyetin he.~abını vermek lerl 15, 16 yaşlannda ~ocuklardan Kenanın dükkamna da ayni suretle Çorillp CÖ Uğ!.d D r.r l hire elektrik daha ucuz verilmiş ola 
.ait al4~ ... 1l y~aınak, kadınlı, kızlı, "o vakit .. çok gi.\çtlir. Bu iitba.rla müş mürekkebdir. girerek kasasınd'ln 375 lira, !smet Sabıkalı eroin satıcılarından Ba - caktır. 
yetişmiş çocuklu aileler için ne ka- kül bir vaziyette kalm:ımak i~in he- Günlerden pazar oldıığu için !ne- İnönü caddesinde bakkal Kazımın latlı katil Ahmedin, yakala.nan thsan ı Ankarada, lktısad ve Na!:" V .,;:a 
dar gayrlmlisaiddir ... Bu işin biraz da n:en ti.fo ''e ~izanteri aş~l:ı.rınm ~t- bolu halkı men.direğ~ kadaı· giderek dükkanının duvarını delme~ sureti- lisminde b~r cı·o~ncinin i~irafı üzerine 1 1etl~rl ~rasında yapılan bir ~üzakc. 
ahlA.k tarafı ve gtiçlukleri hesaba ka- bık edılmesi lilzumunda ısrar edıyo- kurtarma amchyesını yakından sey· le 15 lirasını almış, Ctimlıurıyet cad- yakalandıgını hır kaç gun ':\:'el yaz- neticesınde bu anlaşma musbet bı 
tılmak mecburiyetindedir. Şimdi bir rum. Çünkü ne gibi bir hastalık va- retmislerdir. desinde bakkal Durmuş Ali Çet!noğ- mıştık. Balatlı Ahme~, eroını Sultan neticeye vasıl olmuştur. 
nokta üzerinde durmak istiyorum.. ziyeti ha.~ıl olac:\ğını kimse kestire · ~ !unun dükkanına girerek 40 lirasını hamamında Hudaverdı haoında 8 nu- Merinos fabrikası elektrik fabrikfl 

Zelzele fellketzedelerl için bazı ve- mez. Şoförlerin pJAka Ucratl ve birçok sigaı·a, rakı vesairesinin a- mara.da mensucat ticareti yapaı~ Ha- sına 850 takatında. cereyan verecek 
kaletlerin memurlarına tebliğ ettiği Dr. Fehmi Kurtuıw, ı - ın mUrac ""alltliar"I şırdığı anla:jılm1şt1r. Nihayet bu a- ralambosla Şislide Sungur sokagında 1 tir. Bu mikdar bütün şehir ihtiyacı 
gibi maaşlarının ''yüzde 5, 7.5 ve 10,, --•••••aAe••• .............. .,,. ••••• ._..... Sabık Vali ve Belediye Reisi Mu- zıh hırst.7. yakayt ele veı·miştil'. 138 numarada otur~n v~ Horasa~cı- na kafi gelecektir. Yalnız bu mikda 
nisbetinde kesildiklerini gördük. Bu· OtobUa kcmleyonunun hiddin Üstündağ zamanında şoför •

1 
Bursa emniyet müdürü Bav Malı· yan hanında ~deddm Sonmez ı:nues- l kilovatın şehre tev:di için traruıfor 

nu bütün memurlar seve seve ver - tc9lwntur1 ler pl8.ka p.ara1arının kaldırılarak mud ve diğer polis amirleri bt; hırsız- sesesinde tahsıldar sabıkalı ~roın ~- nıatör ve kablolar ile diğer bazı 
diler. Acaba birçok zengin vn.tandaş- Beledive Reis muavini Lütfi Ak - bwıun benzine ilavesini istemişlerdi. zın şeriki cürmü olacağım di\şün • tıcılarmdan An~~los~an aldıgını soy- !ektrik tesisatına ihtiyaç va.rdır. BU 
l 1 b. k . T .. kl . t : . v·ı· k bul d ... ·kı·k .. ~ lemiştir Bunun uzerıue, Haralaınbo&- 1 da d h 1 ~-~-....ıı- ed·ı . 1,.i ar a ırço zengın ur erın serve - soyun nyasetindeki otobUs komısyo- ı ayette vu u an egışı ı uze- I mi.lşler ve cvevla onu arayıp bulmuş- · arın er a ~u. ı mesı ... 
lerinin yüzde 1-2 hesabile vermeleri nu dün de toplanmıştır. rine bu mesele şimdiye kadar tehir lardır. la An~elos da yak~~ışlar, Almıe- belediye elektrik santral mUdüril Ba, 

timkün ' tıki d -·ı . di? . . . R f .. l t k b . de eroın sattıklanru itııaf etmişler - M htddin bl k fi l ·ı teJJl& 
m B . ~ e man egı .mıy . Komisyon . Beyazıd meydanında ed.~lmıştıt. •,to ~rler e brar . el~yeye Bu bir ı:ıofördür. Kendisine şoförün dir Hepsi birden, haklarında tutulan u ; , tir rç~ l rm~kar ~ eedildik 

ugün ısrarla ve hassaıyetle üze- gevri;seferin tanziminden sonra alı _ muracaa e mış er ve u sıstemın te- ağzından bir mektub yazılmtş, ta.ltib · ,. b .. 1. h-· . sa geçmış ... un ar ı m 
· d d l k b. J • - • • • • t · l a· H t• f · - · · · zabıtla. la ugun as ıye """'.iıneı ceza t son"""" pek ya.kında CIAhrlmlz M rın e uru aca ır mesele de bu nan iyi neticelere istinad ederek Tak· sısmı ıs emış er ır. eye ı ennıye edilmis ve hır ~förUn hırsızı tanıdı- . .1 kt di en ..... "l'-

f ı 'k ti . . • 1 . . h""..:ı t tkik d . ~ mahkeme11me ven ece er r. . f b 'k l d . tifll· e a e geç1rrnı~ olan halkın sıhhati- sim ve Karaköy meydanlannda da mese eyı yenı CL9Uan e e ecek ğı anla~ılm1ştır. Bu ögrenildikten son rınos a n u cereyanın an ıs 
ni düşünmek meselesidir. Su içinde eeyrilsefer hususunda bazı ıslahat ve muvafık gördüğü takdirde plaka ra hırsızın kim olduğu anlaşılmış ve Metreelnl dövmo, de edecektir. 
kalmış, birçokları boğazlarına kad'l.r, yapmağa karar vermiştir. Bu mey • resimleri ilga olunarak benzin fiyat- İstanbul ile civar vilayetlere bunun Çemberlitaşta oturan Osman is • -· -
bir kısmı yan bellerine kadar, diğer danlarde. otobüs, otomobil ve araba.- Iarma ilave olunacaktır. yakalanması için keyfiyet bUdirilmiş· minde birisi metresi Alime ile kav. Tavuk hırsızı tevkif edHd 
bir kısmı dlz kapaklanna kadar, hu- lann takib ettikleri istikametlerde **' + & li&I u tir. ~a etmiş, kadını adam akıllı dövmüş- Sultanahmedde sokakta darı aU 
l.t d ............. •••••••••••••••••••••••••••••• Dlin o dl k 
11~a erecesine göre az veya <;ok su- bazı tadilA.t yapılacaktır. Belediye Nihayet .sahte isunler kullanan Ni- tür. sınan a iyeye verilmiş, rak tavuk avlarken ya atanan SeY 

lar i~inde ısl an, yağmur yiyen, so- meydan ve büyük caddelere konul - l;lzar ~an lstanbulda yal,alanarak şehrimi· birinci sulh ceza mahkemesinde mu- dün adliyeye verilmiş, Sultanahm 
kukta çalışan birçok vatanda~larunız mak illere yeniden 50 levha inşa et - Miinderecatmııwı çokluğundan ze gönderilmiştir. Şoför Ali Rıza ile hakenıesi yapıldıktan sonra altı gün birinci sulh ceza mahkemesinde sor 
şimdi ve gelecek günler için sıhhi ba- tirmiştir. Bunlar beynelmilel seyril- "Kel AUQo,, adlı tefriloomızı koyama- beraber suçlarını itiraf etmişler ve hapse ve 21 lira para cezasına malı- gusu yapıldıktan sonra tevkif edil 
kımdan himaye ve alaka beklemek- sefer işe.retlerini havidir. ıd~k. Olcuyurulanmızdan öziir dileriz. adliyeey verilmişlerdir. kfun edilmiştir. miştir. 
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SPOR 
Huilğiı:Ja takımının 

Almanyanın Rumanya ~ol_~s Hasan Basriyi 
.. . d .k. olduran Nazım 

~ IMPGırtaJ •e. a7 Ywa· l'utJS SC~ [ ... Wafı 3 lnd •Jfamm1a] 

B . ialmlerini anhy&bildim. Doktor Fodor (.......,. l bldae) 1 tı.Jya, Almanyadan hiçbir tavzih Katil kararı duyunca 

kat ile reisi uzerın e tazyı ı idama mahküm oldu 

Q "r b • • • ,./1 .JS b izah etti· tedbirlere teveuW etmlttir. ı.teımemlo olmakla, .Alman hükQmeU d I . 
-' Q m in f Tin C f tJ w n U e f Yangın _ ya.hm Kispeet ve Smged bize Bu hwnwta Bükret aerdinde he· lıarb hedefleri ve harbin ortaya çıkar Sararıp 88n 8 ed 1 
olJ.u L b •t L • JO J.ıs 1Q Sol a.tabilmiitir. nüz hic;btr teşebbüste bulunuıınemıt dılı muhtelit entcrrıuyonal ~le - Evvelki .ene tubatınııı yedinci ge-

qı ' GRfGm ı 11ın pı nuum Dojluau Dr. Fodor'la bu kadar~· ise de bu makaa<lla icab eden veNik ıer hakkınd&ki vaziyetini izah lüsu • cesi Dbdariye mahallesinde bir cina-
Jıat koııupcqnnı ummuyordum. Ben Londrada t.oplanmaktadlr. munu hiMetınektedir. Berlin, Alman- yet olmu1', Karagllmriiklll Nazım, hır 
kalkmak Join mUsaade iltemeğe ha- Rumaayum Trbllği yanın sadık bir mUttefik kaldığı.na sıilık için girdiği polis Hasan Basri-
mrluırkeıı 0 Ttll"kiyede biraz daha Londra, 24: (A.A.) - Rwnanya a.- ltalyayı ilma etmeğe çalıtmalrtachr. niıı evinde, bir kunduracı bıçağile, ev 
kılmak istediklerini anlatıyordu kt jansı, Rumanyadaki petrol kuyuları- Bu muhtırada, eğer barb icabatı o- aahibi Huan Basriyi boğazından ya
laU8Uld kltibi, Bölge merkezine ver- nın tensiki hakkında bugün ~ndra· larak emniyet ve umum! tahaffuz ba· nıhyarak öldürmüı, Hasan Basrinin 
dikleri randevunun saati geldiğini ha- da qağıdaki tebliği neşretıni§tir: kı811Undan Bal.kanlarda bazı hareket· havaya atbğı ku!'§Unun sesini duya
tırlattı. Bu sefer ben ondan değil, o Petrol ve milşta.kları Rumanya ih- ler yapılsa bile Alınan • Sovyet aiya- rak gelen polis Nevzadı sol elinden, 
benden müsaade istedi. racatmuı yUıde 62 sini te§kil. ettiği ~nin ltaıya_n m<:'faatleriı_tl. g?zö • bekçi Ha.sanı burnundan, bekçi Mus-

FüruMn 1'ekil cihetle, Rumanyad~ ku~ann i§letil· nünde ~utacagını. go?te:n_ıeyı ıstih~ tafayı da kolundan yaralıyarak kaç-
MllU KUıne 1'1açlan mesi, petrolün dah_ılde ıst~~l~ki v_e dl· eden miltalealıır ıl~n surill~ek~r. mış, bilihare yakaln.nmıgtı. 

Mill~ kUme rnarları hakkında gö • ğnr ınemleketlere ihracı ışuıı telıf ve Bu muhtıra katiyen temm edıyor N d b . d 
ı :ı " • . • azımın uzun zaman an en evanı 

rllşmek ve bu işi bir esasa bağlamak tanzim ile meı~l olmak ~re mer- kı, Rusya Alman mukavemetine ma- eden muhakemesi geçenlerde netice -
o.zere Ankara tı:mir ve lstanbul a- kezi bir teşkilat ıhdasına tuzum hasıl ruz kalmaksızın aslfı. ltaıyan - Macar le d" .

1 
. B" .· . A _ C hk 

' ' 5 k. f"i • ·ı ı· 1 t bb" ed n ırı mış, ıııncı gır ezama e-""'-1an Beden Terbiyesi Umum Mil olmuctur Bu maksadla 1 anunu • mena ı nı 11 a e e c~ us emez. . d d b ld _ lm 
,ICWU • '!l • • • • • mesı o a a u ugu parayı a amı§ 
dUrlUg-ünden bir zatın i'*irakile bay· sani 1940 tarlhınde kabul edilen hu· Almanyanın şımah garbi Avrupa- ld _ 1 1 N ik d'l . b" 

v~ . . f " d nAı k H 1 d D . ,_ o ugu ,ç n, nzımı, a e ı mış ır 
ramda bir toplantı yapmışlardır. susi bir kanun muCıbıncc bır o ıs tes- sın il :r>a tJ , o an a ve ruıımarl\a il .. . 1 'ni ··rtm k k 1 . 

· · · · 'k · d lh b' h k t· c rmun ız en o e ve ya a an İsta.nbuldan dört Ankara ve 1z • kil edılınıştır. ıstı ametııı e mc uz ır are e ıne . . . . ~ 
' · 1 · ı· Al htı 1n ·1t · mamak Uzere bu cınayeti ı§lemediği ınirc11\!l ikiıwr klUbllıı milli kümeye iş- Kanun, mezkur ofıse, evve ce şır- g~ ınce, man mu rası gı ereyı . . . 

. ·1 . ti az esası daire • felce uğratmnk lüzumunda ısrar et • netlcesınl kabul ~ttiğinden 19 sene 
. jfrakJerı kararfa.§mıştır. ketlere verı en ~ _Y • hapse mahkQmiyetine milebbeden anı 

.Gir ~angında vazife ba.CTnda Bu arada ceza deplasman masraf. sinde kuyuların ınkişafıru kontrol sa- meKte ve bu planın İtalyan muhale- h' tl i d ,h . tin k 
• :ı·~ 1 

• f · k 1 - .. ·a· · · me ııınıe er n en ma rumıye e a Cbrüıij ları gibi meseleler üzerinde de mü7.a. lahiyetini vermektedır. etine maruz a mıyacagı umı mı ız- . . 
.f\lk derd r::a a... ~urada da en bU-ı Her an açılan delikt~ önce bır kereler yapılmıştır. Milli kUme maç- Petrol meselesi ve yeni ~ir pe~l har eylemektedir. • rar vcr~şti. . • 

. Ufak bir kıydi, ıhmal... kara duman,_ sonra evvela ınce, sonra larını alakadar eden bütün hususat ofisinin ihdası, Rumanya hükumeti - 1 Bu muhtıra 17 kanunusanide alell- Temyız mahkemesı .bu karan Na 
bıyet ~~kımın yangına eebe • kalınlaşan bır alev fırlıyor.. l ··. ta b' !iki birliğile hail dil- nin milli istihsalatın arttırılmllSlnı ve!ae diplomatik yollarla İtalyan hükfı- zım aleyhine nakzetmı§ı hırsızlık su-
lhlJc k~~re~~gı bir yerde ocak yak • Vaziyet kiitü, o civardaki tekmil ı~nuzdeğilmdi ırU r mtidUrlük' ~hat telif ve tanzimi temin mak~dlle ha- metine gönderilmicıtir. çunun işlendiğini ve Nazımın yaka • 

• or kor p ~ mıı;ı r. mum nı ıt " la k . . 11 H Bas . . 
Clnı istem arma~ım gözUndo yan- dUkkfullar ahşab, f&Zla ol~k _çaroı~ karan verecektir. zırladığı umumi plana dahil bulun - A . azetede Charles Morice, Tu- nmama ıçın po .. s asan nyı 
~ • ..ıı ek demektır. Sonra yangın nın sokakları da tahta çatı ile örtWU. aktadır ynıBalgk 

1 
"ni mnddi b kı yaralıyarak öldUrduğUnU nakız esba-

"' unce kabah t itf i ed l V k . edb' lim ah DC il m . na • an mese eı!ll a m- b "b . l k il i Urmn .. +n .. ltraı a a y e o ur. a tınde t ır alınmasa a all . • t . Halen maden endüstrisi için de bu- d tk"k d' , d' ki. ı mucı esı o ara er s w.;ı ........ 
l>lızat ~e ne yapsın.. tekmil binaları bütün her taraf cayır cayır yanacak. Beden Terl~iyesı sta.obul Bölgesi na benzer bir ofis ihdas edilmek üze- ~ te. ı e ~~ ~~. ve ıyor · . Dün akp.ın lstanbul Birinci Ağıt 

A oııtroı e<lenıez ya... Terkosta alclfısul bizim aruözlerin Futbol ajanbgmdan: . Galiçy~da ı~ı uç haftadanben va- Ceza mahkemesinde Nazımın nakzen 
lar, ~!nola.n kapıdan herkee içeri da- hortumlannı besliy~ek klfi dıer9o&- 26/1/94-0 cuma günü akp.rnı aa.at r~~tün bu tedbirler münhasıran Ru ziye~.de~şmiştir. Almanya oraya _ _t>a· muhakemesi yapılmı§, Temyizin es • 
Yangın ;;na nıUsaid olan evlerde de de su yok .. bereket denia yakın.. 18,30 dan 20 ~· .. kadar ~y<>&lunda manyanın dahili ihtiyaçlan se~bile sı musella~. u~surla~~ :an mute- babı mucibesi kabul edilerek suçu 

1stanbu't1°'"• .. .Arazözleri deniz kenarına sarnıç Galatasaray klübu ~-e~~eımde Hun· alınmıştır ve dışarıda ba§ka tilrlil tef- bassıslı;;~: er:m:ari~ k ta.a~~ mil· Türk ceıa. kanwıunun 450 inci mad· 
~b cltj un dor:te Uçünli yangın ediyor,, dört koldan su veriyonı::a.. garya ta~ antrenoru ta~afın~ air edilıneai için hiçbir 11ebeb yoktur. bim mi. . a mu ı sev- desinin dokuzuncu bendine uygun gö. 
l'okt . ·. Haydı o zaman itfai"e Su ile ateşin mUcadelesi tasvire "lstanbuldaki maçlar dolayısıle Türk BI • Bir Müaleıli keylemıştir.,, rlllm~ bu madde mucibince ölümce 
A~· dıyelım .. BugUn de mi yok!."' değer... J'utbolU hakkında edindiğim intıba • p. . :l1cA.unA ) _ Populaire ga· Cbarles Morice bu hususta bazı fa- ' ahkt'·- ed"l-•a+ı .. 

ıye Tat l l l bi k nf ·ıe k ana, · · ı ·ı · U U d" k' zasına m wu. 1 .. ~~· cto[;ı ' ava, Beşiktaş Katır- Hortumdan fışkıran eu ateşin tts- ar,, mevıu u r o erans verı ce • •-'-de Alın tarafından hali razıye er ı en s r yor ve ıyor ı: . .•. lı 
ç u, Sultanh ' . tir SCı.cRSU• anya "Belk' d Alın lar So ti ıin Suçu ıı;ıledigı sırada çok soğukkan 

~eıu tifai amamı yangınları hep ttine cassadak geliyor ... Alevi evveli · hazırda Balkanlar üzerine yapılan 1 e an . vye e ve muhakemesin' devamı mttddetin-
Oldu. Yenin t~kkülilndcn sonra kiiçültüyor, kaybediyor1 beyaı bir Arzu edenlerin teirlfleri rica olu • tuyiki mevzuu bahseden Blum ll<>yle Bal~anlara karşı herhangı ~ir hare- ce gayet metin ~~rilnen Nazım, bu 
Yangından buhara inkılab ettiriyor ... Fakat bu nur. • yazmaktadır: ~e~ı hususu~da ltal!ayı temın ~tmek karar verilince ayağa kalkmış, birteY 

k~nıi bir bek ~onra mesul arandı ... çok devam etmiyor. Tekrar be~ıuı il H "Bu tazyikin mahiyetine ve mana- ıs~ıyor ~e yıne belkı de Ruslar ılkba- söylemek istemie, fakat, s6yleyeme. 
ırıı itfaiye e ç ye k~bahat buldu. Ki· I duman kayboluyor, alev çıkıyor, yıne btanbul Mekt.ebleri Futbol ve Vo- sın" gelince, öyle zannediyonım ki har gelır gcl~cz Rumanyad~n Besa- miş ayakta, batı dönmlio gibi hatif 
buraları y g ç gelmıg dedi. Hiç kimse' nlev kayboluyor, beyaz duman ~ıkı- leybol Lig H~vetlerinden: Hitler Balkan lan Alman hayat sa - rahyayı almaga karar vermı§ olduk- b" ' allantı geçirmiştir. 
bırakanlar a~gına mllstlit bir halde j yor.. Tıpkı mütemadiyen biribirini Oumart.e.i GU ti Vapllacak Maçlar basının bir cüz'ü addediyor ve şimdi- }arından Almanla~ Rumanyaya karşı ı~ s d d 

1 
Nazımı 

lialbuki a abahat bu_Imad1... yatıran pehlivanlar gibi biri altta, bi- n . ki halde Balkanlara karşı arazi emel böyle bir hnrcketın ya.lnız ı:uslar ta- .. ~~- an sonra, jan .arnğıa ar k r-
l'l'ıalci d suçun en büyqğü bu ih-1 ri üstte· biri altta biri üstte.. TAKSİM STADI. Jeri beılemiyor Almanyanın hakiki rafından yapılmasını ıstemıyorlar. gotUrurlerken, annesı, ~ lıyara ~ 
lÖtUle: ~mllardl a idi. İşte burada da 1 Nlha;et su, ateşe galebe 

0

ediyor.. lsSaha komiseri: F. Akcarkan. hedefi muhtelif Balkan devletlerile Binaenaleyh, Almanya Rumen dev- kas~?d~dn gitmiş~ kenl dıstntıi teselliye 
k:.,.. a .. kdarn yu d 1 . . ş· dl tık 1 kt 1 kt '-~ Uklal L. - Erke M. M., saat . . . • . . . 1 ı· . b k'ld h ek t tmek . . ve umı vermege ça J§llllŞ r. "o'd gazet r u... çcnsı ıın ar orta ı a a ev yo ur, ~ 1 A k akdettiğı ıtılafların kendısıne teımn e mı u şe ı e ar e e ıçm yiz' tasdik' de 

_'Ufak bir slge dolu, değil kmlcım, en 1yaz bir duman, genzi yakan bir ko- lS,SO, hake~ · M. U pa / k . ettiği iktisadi menfaatleri tarsin et- taz_yik edebilecektir. Bu tedbirlerin .Bu kara~, .U:m ta 1~bl d ın ~ :ie 
rnUheyya~: .. ar~ ateşi ile tutu§m~ğa ku vardır... ~ık Llses - Dar §Şa a a Lı. sa- mek ve mümkUnse inkişaf ettirmek- ancak Alman tazyiki altında ittihas Mıllet Mec . .:;nın ed'~ k~ en geç ı -
lQrlfer oea~ k':.er .. sonra bura'-'a ka-1 J<umandan ateı:in sönmeşini kafi at l4,40, hakem, A. Adem. tir edildigı~·ni ilaveye ltizum yoktur. ten sonra ı az 1 ece r. -· 

gı 0 \ ti ~ • ••••••••••••••••••• .-P••·~··-..-······· Ya~ da okumuş ~i:Yor ·· Ve bunu ko- bulmuyor, aynca çatı direklerin.in a- ŞEREF 8~Aı?I: . Balkanlarda harb çıkacak olursa,· Kral Karol, bu tazyi~e şU~h~iz ki Mare,al dal Bono L•b"-'affa 
tıesı Babıali k 1 e olm~~ seneler se rasında duvarların kenarlarında sak- Saha komıserı: Nurı Öre. Almanyaya yapılan petrol, hububat, memnuniyetle boyun egmemıştır. Fa- Bingazi, 24 (A.A.) _ Mareşal Del 
§anı,, gibi bir a dırını~ çıgnemi~ "Ak. I lanmış kl\,.ılcım vardır diye aranıyor, Haydarpaşa L. - Ticaret L. saat hayvan vesaire nakliyatı duracaktır. ,kat memleketinin kara hududJan- Bono refakatinde mareşal Balbo ol-
~·aprn'O biri . gazetenın baş bayiJiğini her tarafı kazma ile yıktırıyor... 18,30, hakem, T. Özerengin, Bir abluka diğerine inzimam edecek- nın her taraftan tehdid altında duğu halde şarkt Libyadaki kıtaları 

ısı... ••• Bu esnada ortalık yavaı yavat ay- Sanat M. - 1st. Er. Lisesi, saat tir. Bitlerin karşılaştığı yegane müş- ' bulunduğunu hissettiği için tehlikeyi teftişe başlamıetır. Mareşal Bingad 
lıııtanbuı ltf 1 . dınlnmyor... Piyasa canlanıyor, yol- H.,40, hakem, N. Gezen. kili Besarabyayı yutmak istiyen Sta- bertaraf etmeğe ça.lı§mıştır. Bunun· ve civarındaki mıntakaları teftiş et-

lurıdal\i kadara ~esinde ış~er Beyoğ- !ardan gelip geçenler ~ğahyor. Cumartesi Günü Yapılacak Voleybol line karşı giriştiği taahhild1eri yerine la beraber muvakkat bir zaman için mlştir. · 
h:r an Yangı esad değıl. Hemen Vakayı haber alan dtikkin aahlble- M~lan getirmek fakat bunu yaparken harbe !yaptığım bu tahmınin hBlfına ola • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
tunu be§ Y n var. ~n~ramın birinci ri alelacele yan giyinik otomobille BEYOOLU HALKEVİ SALONU meydan vermemektir. rak Rumanya Almanynnın veya mi.lş- maeı maaallarile doldurmamak la-
\' Ottun arg an~na gıttık, gece oldu. yaya geliyorlar .. biz tahkikattayız. Sah k . . . l V Galiçyanın Sovyetlerin elinde bu - 1 tereken Almanya ile :S.uayanın bir zımdır. 
\i ... llaydi b~n aryo!aya uzanmıştım Kumandana göre yangın gec; haber a. oınısen · ' aras. lunan kısmına Alman kıtalar1 ve tek· J taarrulUlla uğnyacak olursa kimden İrade kuvvetlendirilmesinde en 

- Yediku~ uzun zıl d~ha çaldı. verilmiştir. Bu kanaatinin eebeblni Haynye L. - Kabatat L. saat nikcileri gönderilmesinden maksadlyardım istiyecektir? İtalya Ruman- bUyUk amil mademki enerji dışand&.n 
Yangın \Tar bavaiaZl deposunda izah ediyor: l3,30, ~akem, T. Kembe~: . Ruınanya.ya karşı ıiliLhlı bir teca· yaya bir Ruı taarruzuna karşı yar - toplanıyor, gıda sisteminin tanzimi-

- Wu, :;.; - Ben gelir gelmez tekmil kepenk- Tabiin L. - YucaulkU L. saat vüz hazırlamak değil, G&liçy~ şimen· dım edecektir. Fakat bir Alman taar- dir. ll'aklr ve zengin uzvuna muhtaç 
G~e Vakt~b~ !..... . . leri kıpkırmızı gördüm. Demirin narl H, h~ke~, T. Kember. . . diferlerile muslihane bir şekıl~e Ru· nızu karşısında Rumanya ne yapa • olduğu gıdaları bugUnkU hıfzıssıhha 

ltuıeye doğ 1 
•1 t~n sUratımızle Yedi- beyza haline gelmesi için en aşağı i- Bogu.içı L. - Vefa Lıseeı, Hat men petrolünün transitini temlJl et • caktır? ilminin eaasla.n dahilinde temin eder 

Ayaz ku~k; crUyon\z. ki saattir dükkanın için için yan- 1',30, hakem T. Kember. ınekten ibarettir. Hakikatte Rumanya ancak Fran • b da d 
1 

d k' halk tfakl ' 
IİYor. Arkam adrımı~ı bıçak gibi k~- ması lAzun ... Peki bu kadar saatte bu DAVET İngiliz gazeteleri Rumanyanın bil· sanın Rusyanın ve belki de Türkiye- und nb lko ayı ıhr ı d ~uste . ad· 
aesı . ız aki arab ı kakt "'~k . . t·· t 1 l"k · tihsalatını bil · . . rın a a. a ma sus gı a sı mm e erı tuhaf t 1 a ann çan so an ""-" çı gesmemış mi?. Gltn~ kttibUndH: un pe ro ve çe ı ıs · inin yardıınına gilvenebılir. Ancak f dal dd 

1 
.. .. .. d bul 

Yorıar... u ıaf aksi sada yanı - Yanımızda bulunan lJir komiser ce- Reisimizin vefatı dolayısile yeni 1- kfunetin kontrolü ~na koyan ye~i 'mUttefiklerin zaferi kendisine emin ay 1 ma e er .goz onu~ e. . ~-
Yedik 1 vab veriyor· d h ti 1 k u_ 28111940 Rumen kararnamelerınden bahsetti· b" . t"kl!l temin edebilir durulmu11tur. Aynı maddeyı kimı etı-u eye rreP"k • are eye n seı;me uz;ere 

1 
ır ıs ı .,, . . k k" . k d 

1 lahadan e .q ~ı . pis çamurlu bir - Nasıl geçmez, hem bekçi hem pazar gUnU saat 10,30 da "on buçuk- Jer. Bu kararnameler R~men deve - -- nı "!ıye_rc , 1011 an an yapı mış su-
llndan lç: _çtik ... Gaıhancnin kapı . de polis devriyesi geçmiştir. ta ko gremlz toplanac:ı.ktır Sayın tine petrolU tAmamile müsadere ede- içtimai mıakale : ~ugu yıyerek alır, elverir ki gıda alın· 

2 nunı rı daldık. - Geçmişse görür. " n klı gitn ve saatte İstin . rek imtiyazlı kumpanyaların itirazla- • sın. Hele fosforlu, azotlu, vitaminJl 
töndurrn~r~1ı depo tutuşmuş. alevi - Görmemişler, yangın birdenbi- azanın mez r 

1 
rına ve bu kumpanya1ar1a aktedilen F erd ve cemıyetlcrde maddeler bu hmnuıda rnuhim roı oy • 

koku etrJ er, fakat pis boğucu bir re zuhur etmiş.. yede lstin~e caddesin~e. 27 sayı ı mukavelelere rağmen kime canı ister- idare kudretinin rolü ar. Sonra çalı§lllamı:r.ı tanzim et . 
::.. ~e ise b~rkaplı~or. - Haydi efendim.haydi. Buna im- klUp merke:r.ıne t~~fien nca olunur~ se ona. satmak imkanını vermekt~ir. ka naklan mek, bilhassa dinlendirici mesaiytı. 
ı-al\at nasıl a~akı·y-~ngın da söndU ... lk!n mı var ... Kırk yıllık itfaiyeciye Ruzname: Yenı ıdare heyeti inti Bu kararn~~ler R_wnen devl~tıne ve Y . .. ehemmiyet vermek, apora ve busu. 
lhadı"-'. sonclüruldUğUnU anlıya- 1 akıl mı öğreteceksiniz .. Şu işin doğru- babı. Fransız, lngılız, Bel çıka ve Amenkan .. (~aştar4~ı ' ı\~c:u sa~~) aile deniz, kır, dağ sporlanna önem 

Sonradan .. ~ . ! 1Junu aöyleyin ... Bu sokağın bekçisini aermayelerile işletilen ve petrolti Al- ta a.nJın do pvatrın denılen goğ_ils sı- vermek, iklim deği§Umıek, temesstll 
Jnıı:ıar ogrendım köpük kullan·!' çag~ınn. l ·ı d manyaya satmak lstemiyen yahud klşmasını andırır. Ağrılar -hakıkatt.e dı t ~"..:ııu ta . A .... ... ngı t•r• e .. d ··1d· Ylliı sol ki ve muıa em-" nzım etm~ 

O Yorgu l Pala bıyıklı kürd şiveli bir bek i ~ '"' da evvelce petrollerini İngiltere ve bunlar an.Jm egı ır. • u u- ve hazını faaliyetlerimizi dilzeltmek 
llıun bi n ukle. uyuya kalm11ım ... oeUy ç Fransaya satmış olan kumpanyala - ğu, el ve ayak1ann UşUmeel, bil§&«· 

1
• dı 

r ıll ·ı . e or. C / k b kl da k "rül' azım r. ~ırrr .sesı e yerınıdcn fırladım. _ Be i . 9 QSUS U nn mukavemetini kırmak imklnını nlan, arsa ar gaz ço go en , .. . .. . . 
lrıobu ' Ya.glı direkten kayan oto- _ Y m emrı~ · · . . . . verecektir. Bundan sonra Rumen hallerdir. Ruhi sahada da bezginlik . Paulov un tecrubelerı gostermışth 
•I cı.1 ~ at)ıyor ... 15 imd d f 1 h Sen bu sokagın bekçısı misin? Londra, 24 (A.A.) - Memleketin d 1 ti tr 1 k 1 Alman kararsızlık tereddild hlkimdir. Bir kı sofralarımızda çok neşeli olmak i' 

e.•Yıl\ln. a , a an ep - Evet ·m .. d f ı · k d d bazı ev e pe o umpanya arını , if . . . . . 
ltıet'8i 1§ •• geç kalmışım ben ... Ke- - ... . m1 . mu a aasını a a a ~ e ~n a a mal satma. & icbar edebilecek- te.kım parazitler fikrine musallat o- razı guddelerımwn ıntıza.muu n 
l'e i ı, tassız son nrnba tl d . En son buradan ne vakit geç- resımler çalınmı§tır. Harbın bıdaye • ~ Y ' lur Korkak ve kararaızlıklarının birluıUvazenesini kontrol etmek uyue , 

::1 ~te Yangın var ya a a ım. tın?. tindenberi vukubulan resim hırsızlık- r. . ~r ve noksan olduğunu bildikleri turucu zehirlerden uzak y~ı:ı.A?n ll 
Qalıcin ·· ... - Yangını kar k ı h her 1 u .. ·· ·· ·· t k"l eden bu Almanya lt.aı~·a~·a Bir Muhtıra Mı __. •• a 

lere Yllk 0 ?U kıpkırmızı, alevler gök- den on dakika a o a a verme- anı;un o~ çuncus~u e§ ı ul· ve.:ru ! halde kafalarından çıkarıp atamaz - duşlar, banyolar!& uıviyetimizln ça : 
Sok Beliyor. _ evvel.. hidıse Mıddlesu cıva:ruıda vukub . • ıar. Bunlar arasında bir imza koy - lışmasını t&uim etınek, senede bir ay 

Ciba. aklarda tek tlik i . . Ondan evevı... mu§tur. Tayyare aksamı ile bu re .. Parıs, 24 (A.A.) - Balkanlar ve makta tercddüd edenler aokağa al- kat'i istirahat ·~· .. 
el lıye tUtUne lid blb ~kaç kışı... . - Her on beş dakikadablr geçe- simleri ihtiva eden bir sandık esrar· Yakıngark üzerindeki tehlike İtalya- çıkamıyanlar ell rl haat!lık f . . 

1 
d . yapmak, benliğimizi, 

en baika kimlie :; r ac amele- run., engiz bir surette bir otomobilin için- yı endişeye düşürmüştür. Berlln, Rus- nız . . ' e ne ııe ~ımıs aıma UatUn tutmak, ma • 
~Öbür arabalar bizd~~ el . - O zamana kadar hiç ate.ş gör- den çahnmı§tır. Tahkikat yapılmak· yanın bu mıntakalara taarruz ihti - bulaşır ~r bir yere do\~=~ :e. bo~c~ardan uzak. ~amak, 

r ... llenıe k evv ıelıni§- medin mi! tad mali hususundaki İtalyan endişelerini lar, san a veya vapura ınıp aıma vve e nefslıniz.e ıtımad tel· 
eıı.ı, kerne~ı o:~p o~~mdaddan ta- - Vallahi görmedim.. ır. • ·•· teskine çalışmaktadır. Bu sabah bil- geçemiyenler, karanlık bir odada ya- kin etmek, çocuklarımw hayat mU. • 
ı.r ~ekı dUkk~ · - Sen tuna görmedim defli hu- Yugoslavyedaki tün Fr8.11$1Z gazetelerinden çıkan ma· tamıyanlnr, evde yalnız kalanııyan • cadelesine kuvvetli hazırlamak, frad9 

be.Yaz kırnuaı Y!'nıy0r .. XOJ>enlc radan ıeçınedhn ki göreyim d ' • na itte budur. lar ·vardır. Bunlar hep irade zatıdır. terbiyesinin eaaslı vuıflarını te§kll 
la eledikleri rengİ :1'ılenn nar! bey- - Yok kurbanın olam .. n.as~··,~- Almanların taleblerı Petlt Parisien gazetesi, Berlinden Bu ürkeklik ve ~orkuların doğuşun- eder. Yanna temel tq.ı. olan çocuk .. 
,:ıııcıla.r, keJ>enJrı:l§bal mem ... Zaten blitun dolaştığım aha Belgrad, 24 ( A.A. ) - "Havas., aldığı bazı malumata istinaden diyor da çocuk_1~ ıtibaren takib edilen larımızı yeti§tirirken bu cihetleri göı 
ite ı_,, P&rdo!l deltyorıa ta ile kın- 9U kadarcık yer... Yugoslavyadaki Alınan ekalliyeti hü· ki : terbiye sıstemı de rol oynar. Binaena- önünde bulundurmalıdır. 
~l'.lklert Y'UDlUŞabzut r, dçtlnktt atq - O halde bir Yerde uyuyup kaJ. kfimetten muhtelü ~teklerde bulun- "16 kanunusanide, Von RJbbentrop leyh çocukların ~ra.delerini gev§ete - Bu suretle kıymetli in.deli fent • 
ili rıe IOJcnıuı. Bal~ etl hamur D'.UiSln... mu.ttur. Alman ekalliyeti senatoda ve Hesa, Musşoliniye gönderilmek il- cek ka.rarsıı yebstırçcok bir terbiye lerden terekkilb eden cemiyetler de 

r keser gibi kepenk} ri kadetl pey- - Vallahi değil... ke1ıdiainin temsil ~lıne.ıiliıi istemek· zere bir muhtıra proiealni Bitlere tev tarzından sakınmak onlan korkut • demir gibi kuvveW mukav!m olıua 
e esiyorlar. ( Dennu Tal') tedir. <il etmişlerdir. . mamak, çocukların euur altlarını u- j hldiseler karaısmd& saradma1.-
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Puardaa malda beijlba aabah
tıma ...... kadar. Anbra cad. 

• ~,.._~UNo. 
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T. iS BANK.A 1 
1940 küçUk cart hesablar 

iKRAMiYE PLANI 
KIPteler: 1lubat,1Mayu.1 Ajutom. 1 bdnelteerta 

t.aribleriada yapdaoaktır. 

~--- w i•ıll..-w ... ,,. ....... - - ...... bulta ...... 
aıu,_. clGMı edaeoe,.,.,., 

~ 1940 iKRAMiYELERi ~ ,_ 
1 Adet 2000 Lirahk = 2000. - Ura 
3 

" 
1000 ,. =3000. - " ' " 500 " ~3000.-

" 12 " 250 " =3000. - " 40 " 100 " =4000.-
" 75 " 

so 
" =3750. -

" 210 
" 

25 •• =5250.-
" 

nrw,e ,, .......... pcanl ,.,.....,. ,.,,... ,.,.. ~iı 

........ ..,,..,.. ,., .... ""'9nt't .,......,,. . 

Tepebaşı dram J ..... •••••••••••••••••••••••• f;a, kısmında , , 

~- Bu :o-~ 2!1~ do : Paşa bahçe 
• ••• 

latildil Caddesiade Komedi 
KM1Dmda 

Gece saat 20.30 da 
All()AJAB DiLENiYOR 

Dr. lhean &•mi 

Öksürük Şurubu 

! Tuğla Fabrikası 
• • F.elddeaberl btlJtlk ID-.fiiJu'eU olu ba milli müweae Ud 

1 • deıaberl 1-ı eDente ~ "'1w.,I•• nwa:~JH• 
! • kei'M tutıaJanm imal ........... , Her aevt 1Dtaa* lçia 9* 
I • rltli w 1anbm eat•am ~ ....-: 

f ! Paşabahçe TuOfa Fabrlkasmda 
ı ı Tedarik edeblllnblls. Tutla almak laUy• iapat ahi~ 

-- • Wr karar venaedela evvel bir ilen ele ~ tutıa l'abırlP•ı 
=;:::::=:::::'.::========= • mamulitua görmeleri memtaatleri ildnasredaadır. 

Öksllrilk ve nefea darlığı, boğ
maoa ve lmamık ökaUrWderl 
için pek t.irli illçtır. 

Herkes kuDanabilir. 

Dr. Mazhar Tan 
Merkez hastahanesinin eski ku
lak, boğaz, burwı mütehassısı 

Cihangirde Üdeba sokağında 
açtıgı muayenehanesinde çar
pmba ve pasardan maada her 
gün aaat 2 den altıya kadar 
haatalannı kabul eder. 

fstaRrıJ Lmznn lnlirllli 
Saflalma ıam;syonu lalın 

YQz. yirmi bet ton pUavhk pirinç 

• 19rlnde g6nnıele vakitleri olma7aa lılteklllere, vereoeklerl ~ 
• •ÖIDUJle de c&aclerUeblllr • 
• _. Telefon: (80) du (88) 1 araymm. 

•••••••••••••••••••••••• 
Askeri Fıbrikaf ar Sabn Allı lllis,. . ilinları 

alınacaktır. Puarhldaeksiltmeai 2/ 2/ ====================== 
940 cuma günü aaat 14 de Tophane-
de 18tanbul Levazım &mirliği sabn
alma komisyonunda yapılacakqr. 

ahmin bedeli otuz iki bin bet ytlz 
lira, ilk teminatı iki bin dört yUz o
tu yedi bu~ull liradır. Şartname ve 

M. M. V. Deniz Müsteıarlığınd 
Bir kömür gemisi alınacaktır. Bu geminin 3000 Ui 11000 toa 

da kömür almaın ve "15,. yaeım tecavüz etmemlt olmw ı••pedlr. 
lllertn, eataeaklan gemi19 aid evaat ve muamelltı 30/ l / MO 
dar bir mektupla mUsteprlıjmııza bildirmeleri. "189,, "343,, 

ntlmunesikomlBJondagörUlür.fstek- ======::=========================:::::=::ı;ı 
illerin kanuni velik•larile belli A&t- 61-------------------te komisyona plmeleri. 

"608.. ''696,, 
••• 

CI00,000 adecl lrmıik veya bakalit 
dUğme ahnacaktar. Pmrlıkla ebllt
mesi 2/2 940 cuma günü saat 1-\30' 
da Tophanede Levıwn bairliği ~ 
:alma komJayon11nda yapı,lacaktır ~MI
~ ko•kponda g&-Wllr. latek
ı 1t1ertn tMnfnatlartle belli saatte ko -
jııı1syona plmeleri. .. 609.. ..597., 
1 ••• 

Eminönü Kazası Yardım 
Komitesi Reisliğinden: 

l'eliketllıiie ~ ~- Ye .,.. ,........ 

ıla lluJıı•na• _.. ........ -V4' hami.J8tll ballrmam JaiOa4 bllul 
-.hfye ~ ...,_. 1ır& ve llaa Olunaro 
...... ...._... : Ltmaiı 1ıUı birillct kat Kuday merkesi 

ııem.. " Solukçeeme AlaJ' kötkllade Kmla7 falM9lli 
lleJ'ud .. ı Vemedler MalatpsDer btt1111tw'9 Kmlay 

ve KapalıçarPla ~ ........_ 

i
l __ ...,. .. : Nlpnm ~ Parti .... ,_de Kı•••1 

30 ton ldreg kaymalı alınacaktır. .. .... .__ Ua'-..,.... ~.-...... __ ...... --' ot .. , p-_.. 
. Pazarlıkla ek.liltmeei 31/l/ MO çar- -~.- .. -....- -ı·- - ..ıır.:ıı ~ 
şamba gtbıtı saat 14,SO da Tophane- Kmlay 111beld. 

jde Levazun lmlrUit eabnalma ko - ·------------------
!misyonunda yapılacaktır. Tahmin b&-
dell 7500 Ura, ilk t.ntnab H2 lir& 
:SO kuruştur. latekWerin beUi 11a&tte 

Hayvan sağbk memurlan ve Nalbant me 
.. _____________________ 1komtsyona gelmelerl. "611., "M .. müdürlüğünden : 

Sabhk Arsa ••• 

Dr, Yaf ız Cemal 
Divanyolu 104 

Muayene saatleri pazar hariç 
her gln 2,5 - f salı ve cumartesi 
aüehJan 9 - 11 hakiki fıkara 
kbul olunur. T. 22398 

llikton '.Ngaiwl 1'man 
Malla ... Asi Çola fl1* Ura 
Ekmek (1. inci) 8000 8000 1C). ilarh 800 80 'JJJ/ 1 

cuma 
Mektebin 940 mali ekmek ihtiyacı eluıiltm..a aç* olarak 

yuıli gUn ve aaatte lstanbulda Catalolhmda YObek Kektebler 
sebeciliğinde toplanan komisyonda yapaJ&caimdan vericUertn 
aaatten evvel t.eminatlannı vezneye yatırarait komisyona nbnelll~ 

uı.sf,, 

8üibl : Ahmet Oemaleddln SARA.ÇOOLU 
Nepip& mldüıl\: llaolt gl11'IN a.dflil ~ı llatllul 


