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OONLO K SIYAST HALK 0AZETESI 
Her Yerde 5 Kuruı j 

Sovyet Orduları on 
cephede birden 
perişan edildi 

~USLAR AC KALIYORLAR 
Stalinin bu taarruzlara en iyi 

"C~rdularını saldığı söyleniyor 
. Bir senenin -ı 

bilAnçosu 

1 

RUMANYAiNGILTERE 
iLE BOZUŞUYOR MU? 
Almanya, Rumanyanın aleyhinde 
askeri emeller beslediği hakkın

sözleri, tekzip ediyor da ki 
RUMEN HDK0METI 

• • 
PETROL iŞLERiNE 
VAZl1 YED ETTi 

Berlin, 25 (A.A.) - Yarı resmi bir 
tebliğde deniliyor ki: 
Ainuuıya ile Rumanya arasında.ki 

iktısadt münasebatın mUsaid inkişa· 
fını tngilterenin Rumanyaya karşı 

tehdidler ile karşılamıg olması Ber .. 
linin siyasi mahafilinin gözünden bit 
taht kaçmamışbr. 

Bu tehdid - ki ancak tek bir mana· 
81 olabilir· filvaki yapılmıştır. Çtlıı· 
kü Londra, anlatmak istiyor ki, Al .. 
man - Rumen ticaretinin inkişafı Ru· 

nıanyanı.n müttefiklerle olan müna .. 
sebetlerile telif götürmez ve İngilte
re Ruma.nya hakkmdaki siyasetini 
değiştirmek mecburiyetinde kalacak· 
tır. 

(Sonu 7 inci sayfada) 

. ~ . - ------ -----
sadabad 

Pattı ---
Askeri bir ittifak 
haline girmiyccek 
Tahran, 25 (A.A.) - tran'ın, 

Türkiye, İran ve Efganistan a
rasındaki ademi tecavüz miaa -
kını a.skerl bir ittifaka tahvil 
etmek imkanını tedkik etmek 
maksadile bir heyet gönderece
ğine dair olarak ecnebi memle • 
ketlerde mUnteşir haberler hak
kında sallhiyettar bir membaı.la 
bu babda maltlln&t olmadığı be
yan edilmektedir. 

-------- ----------~---------
lngiltcreye 
Ismarlanan 
Gemilerimiz __ ..... .....--

Rumanyada petrol kuyula.n v" ıhraç müeaesolerlndea hlrl 

Bulgar- Yugoslav 
dostluk tezahürleri 

iki memleket Hariciye Nazırları 
telgraflar teati t!ttiler 
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YENIBABAB 

• 

Fikri efendi •andığın içinde f el?ketzedele~ için 1 OKUYUCU ingiltereye 
iki biJklüm 26 saat beklemişti ıngdlereden hır -- ihracatımız gunden 

Murad, ginliğ; Aya Fotini kiliaesinjtuı içine sokulup saldanmıgtı. Heı.. heyet geliyor DiYOR Ki güne artıyor 
den Todod ııe birlikte hışımla çık - candan ba§tan ayağı titriyor, dişleri -··•··- Varhk içinde. yokluk ---·-
mı~ls.r, cadde Uzerinde bekli~en Hacı gıcırdıyor, başı dönüyordu. Teberrüat eku· nu 965 Du""nku"" k" t 
Mümini, yakasından tutup ıte kaka Fikri efendi, gerçi 0 an için görW- . • • Y • .., "Ben bu mektubu muhterem ga- SSV ıya 
kapıdan içeri tıkmı§lardı. Şüphe yok mek ve yakayı ele vermekten kur • bın hraya bahg zetenize dün aldığım ve yarın bite- yarım milyon· 
ki, gördUğü manzara, hiç d? ha~ tulmuştu. Fakat, tehlikeyi hiç de imu tur cek olan 50 kilo odunu~ sıcaklığın- lirayı buldu 
yorulacak gibi değildi. Filen efendi, bilsbütUn atlatmış değildi. Sandığın O Ş A da yazıyorum. Bu 50 kılo odunu da 

artıl• orada duramadı Sezinlediği teh 1,., d .k. b"'kı·· 1 . d İstanbul halkının felaketzedelere muhterem kaymakamımızın hlm · Bu hafta 7..arfında yapılmakta olan " · l "'ın e ı ı u um, avuç arı ~enesın e _ b" k . 
likenin endişesi ile bir yay gibi geril· oturuyor, tehdidi altında kaldığı 0 yapacagı ~ardımlard~ halka ~r ~- metine meduyunum. Allah razı ol- ilıracat geniş mikyasta artmış bu -
di gerildi Kendini cadde boyu salıp k d tchlik d k ak la.ylık temm etmek Uzere fclô.ketın sun. Kasabayı karakış bastırdı. lunmaktadır. Müsaid fiyatlarla sat.ı-
k~yuverdi. ' relıvrı:n. ır.d·.?1 .. •• rde en İlkorunmkl ça- ilk gilnlerinde teşkil olunan tall ko • Kasabanın odun ihtiyacını temin lan mallarımız mütemadiyen yeni 

· erını uşunuyo u. 8 ına ge- 1 · dil d "tib ·r le · d · d k" b ltı k"" h ·· t 1 bl l k l al t d S b" Hızlı adımlarla ilerliyor, fakat, o mite enn n en ı aren vazı e rı· e en cıvar a ı eş a oye cnuz a e ere arşı anrn < a ır. on ır 

ln için hiç bir şey dUşUnemiyordu. len şey~ ~rtalık kararıncıya kadar ne nihayet verilmiştir. Bu komiteler odun kat'iyatı için ruhsatiye veril· ay zarfında; ağustos ve eylül ayla -

l eki sandık ıçınde kalmak ve sonra da, 1 vazifelerini kaza merkez komitelerine nıediğindcn bizim gibi fakirler ce- rında husule gelen gevşeklik tama • 
Yalnız, arasıra yol kenar anna ç - l k t d kı k k h 
lip rdma dönüyor eaddeyi gözlüyor- mem _e ~ . 1!Jına, ra çı ma ' er· devredeceklerdir. Ayni zamanda na- ı bindeki beş on kuruşla dahi odun men izale edilmiş ve gayet yüksek 

a • hangı bır ıstikamete olursa olsun ka- . · · d rl - tıl b ı la ""' ld ,ı:ı • t• D" · du Takib edilmediğini anlayınca se- 1z . hıyc yardım komıtelerı e agı · u amıyor r. rakamı<ır c c ew mış ır. un yıne 
viıtlyor gülümsiyor yine yürüyüşe çıp mı:a~n ~~!aşmak olm~şt~. mıştır. Vatanda.5ıar bwıdan sonra Ormanı bol ve iki saat mesafede 1 i yarım milyon kıymetinde ihracat mu 

• ' . Fakat, dilşüne dilştine bu tcşebbustin w • ı b k b d - kt ı · ı .,.. E b d ı devam ediyordu. Fakat, nereye gı· . . . -· yapacakları yardımları dogrudan ~ o_u un~n u asa a a sogu an 
1 
~e esı_ y~pı .mı~~ır. ~ aş a ge en 

diyordu? ... Onu keneli de pek bllmi • d~ velıaı~etlı .bır netice verecegı~e doğruya Kızılay İstanbul şubesine, ğ tıtreşıyoruz. Darı ambarında aç muşterılerımızden !ngıltere, Fransa 
yordu. Şuursuz bir halde ve korku • ~ükmetmı~, n~~ayet ~ararını ~ermış- kaza ve viUiyet miJli yardım komite- i tavuk olur mu? Kasabanın odun ve ltalyaya küUiyetli miktarda tif -
nun icab ettirdiği heyecanlı bir tez· :1· K~t'i bır ı_uzum hıss~tmedıkçe sı- lerine yapacaklardır. ı ihtiyacını külliyen karşılıynn H~ - tik, tütiin, keten, fasulye, deri ve ta-
likle yürüyor yürüyordu. Nihayet, gındı~ aa~dıgı ter~etmıyecek, v~pu- Diğer tarafdan vilavct milli yar _ cılar, Maltepe, Okçular, Aptıa, ze balık satılmıştır. 
kordon bo~a vurmuş kendini av- run vurudu ve İzınırden hareke.ti za· clım komitesine de bun.dan sonra yar-1 Havdan ve da~~ bi~. kaç köy a~- 1 Diğ~r _tara.fd~ İngilizler piya.~ -
ctiar klübünUn önUnde bulmuştu. ma~ı, ~atlı rahatsız, o vazıyette dım istemek Uzere hiçbir davet ya • ~ larc:ı evvel kat ıyat rusumlnrıııı o:- daıı kullıyetlı mıktarda bakla muba· 

· o sıralarda avcılar klübü işgal bekliyecektı. pılmıy caktır. . man idaresine yatırmalarına rag- yaa etmişlerdir. Dün 310.000 kilo Ka-
kuvvetleri k~andanlığına mensub Fedakar genç, dediğini yaptı. Tam • a. .. la T bcrriil" men orman mi.ihendisinin bir bu · rabiga baklaları 4.30 paradan Malta 
zabitler tarafından ikametgilı olarak saa ı, yem en, ıçme en A • • •• çu ay ızın ı ve sım ı e ava a- ıçın satı mı§ ır. yrıca . ı o yirmi altı tin. ed . d ~ehnmızde Dun Yapı n e er ~ k .. 1· . a· d h l . . l t A 350 000 k 'l 

kullanılmakta idi. KllibUn önündeki ve pek tabit ki, gözlerini bile yum - İstan.bulda yapılan tcber~ıUeı <I__un • rın düzelmesini beklemesi yüzün· keten tohumu 15 kuruş üzerinden ih
nbtımda da 0 gun·· Yunan bandıralı madan tahtalarına sahtiyan kokusu 3?307 ~~radır. Bun~n 1950?, h~ı ~a- den biz böyle soğuklar içerisinde racatçılar tarafından İngiltereye gön 

hıre Türk sefaretınden gondenlmış- j ftr · B b' hh t d ·ı k ·· ··b d"l · t • bir vapur bag-lı bulunuyordu. Vapur· sinen sandığın içinde geçirmek rahat- . . . ı cşıyoruz. u ır sı . a mese- erı mc uzere mu ayaa e ı mış ır. 
w • • tır. lstanbulun sımdıye kadar yaptı- 1. . . 1 k ~ 1 d o·· """""' "'~~ ... ~ dan sandıklarla askeri eşya çıkan- sızlıgına katlandı. Nıhayet, elindekı _ .. ~ . . . . ·- • esı 'e meme eı.. c avası ır. un 

· d ld rt · · - · dun · gı yardım 965 .. bın lıra) a balıg 01 kaçak ol" ı·ak yakalanan bı·r kam hyor. muhtevıyatı kamyonlara o u- pasapo un temın ettıgı yar ıle " -
nılan boş sandıklar da intizamsız bir kendini kolayca vapura attı. Acente. maktadır. yon doluı:;u odunu kaymakamımız 
surette nhtıma yığılıyordu. Bu sebeb- den bilet altımamıgtı. ÇlinkU, pasapor Ordu Ve Giresuna. Y~niden Eş)·a o?unu olmıyan halka ki~osu .otuz 
le oracıkta, angarya olarak çalıştın- tundaki vize tstanbula gitmeğe mU . .. .. Sevkolun~) or bır para~~rn ve 5~. şer kılo n~~-
lan ve ekseriyeti Müslüman bir işçi said degı-"ldi. F kat v pu · gı·r· Salı gunu Karadenıze hareket eden tınde dngıttı da gunlerdenben tit· 

a ' a ra gırer 1 B l . R rl .. a·· .. b" k .... 
kftlabalığı bulunuyor, bümmalı bir mez ilk rastladığı kamarotun avucu- vapura u garıstan ve umunya an r~.şc~ \'U~u umuz ır sıca ~·uzu 
faaliyet ve bilha888, o in için fazlaca na sıkı§tırdığı ufak bir bah~iş, Fikri gelen 60 .vagon kerest~. 10~ çadır, gordil. \arından. sonra a~ı hal 
bir kargaşalık gör.e çarpıyordu. Ame- efendiyı· vapurun kAt"b" il k 1 • mebzul mıktarda eczayı tıbbıye \'e başımızdadır. Çekılcn ne bır ıztı-

1 ı e arşı aş rd ... . b d b" ·ıcd· K b 
lenin başında bulunan bir onba4J, kal tırmağa kifi gelmişti. 7~ şe~ ç~~l un o .. u ve Gıresuna ra ve ne e ır çı ır. asa a-
dınınıyacağı derecede ağır olan bir Zeki k·ı·b· k d gonderılmıştir. Bugun hareket edecek da orman teı:;kilatı vazifesini bil-
yu .. kün :\Unda kıvranan ve moraran do- Bg~nç, . 1~ Mı ~."ftaharşıslıünn da 0~d· ı posta ile de 4 vagon kereste ayni vi- ınediğinden ileri gciiyor. Buna çn-

na ı0ı ıngazı ı 6 u ro e cı - • 1 1 L' • ·ı· ı ı k ihtiyar bir Müslüman ile eğleniyor- d aff k lm t K d" . . 
1
. !ayetlere sevko unacaKtır. r ransa 'e rcsuz scvgı : gazeten z o aca tır. 

en muv a o uş u. en ısının ı- · · ·ı d b · Al'k ıl k ı d"kk du "avaJ?ıvı elindeki çomak He· in- . . . _ Mısırdan yenıden bır mı t ar atta- a aı ar rnn am arın ı at na· 

MAHKEMELERDE ı 

Davacı Çinli · iki mu
tercim ile meramını 

anfattı 
Fanıla vesaire satan seyyar satıcı 

Çinli Ling - Lu dün, dinlenmek Uzere 
Çarşıkapıda bir kahveye oturmuş -
tur. Bir aralık, seyyar satıcı Silley-

i man Çinliye yaklaşmış, fanilalardan 
birini yere düşürmilş, ayağile iskem· 
lenin altına çekerek çalarken yaka-

· ...... · . · mon tıcaretı ıle meşgul olduguna. . . · . 1 'l · · · 
safsızca <lürtiivoı· vU.rütrnek için zor- M"" 1.• b 

1 1 . ı nıye \'e yıyecek eşyası gPlmıııt:r. ı za.r n.rmı cc» Jetmenızı rıctı eder, lanmıştır. 
• ' .J us uman u unmasının zmirdckı 

luvordu. Kendi de kahkaha ile gülü- aı:. ı. d 
1 

.. . d b" il h 1 Sıhhiye Mlist~ş:mnm T<'tfdklcri bih·csile hi.irmetlerimi sunaıını.,. Çinli Ling . Lu davacı olarak, Sü-
. . . ··ıd·· .. d 4ha ar ar uzerın e ır ş p e uyan- ı . . Gazı V Kcm<ı!p"'-'a V l "un l ct·· dl. ·ı . S 1 yor, yanındakılerı gu uruyor u. d dı _ f 

1 
_ h Birkaç gündenberi §f'hrımızde bu· • ı. • --:r- .ı. " • ı eyınan un a ıycyc verı ınış, u • 

Bu manzara karşısında, Fikri E- kır tgıl na. ena mukaml e e v~hta.gır 
1
. ~- lunan Sıhhiye Müsteşarı Sulharnr yol N ·· 18 N. il. fiirat tanahmed iiçür.cü sulh ceza mahke-

. . hal . ti . t are ere maruz aması ı ıma ını ..... _ . . ·ıd· -· - , . d 1 ke e ed"l ·at'r y~ 1 fendı, kendi ve \'azıye nı unu u- .. .. . dün felaKdzedelenn yerlc.'jtın ıgı • • ,,.. • mcsın e mu 1a m ı mı!li ı · w· 

vermişti. Birden durmuş, gtile güle duşunerek Rodosa gıtmekten sa.rfı· e\' ve apartmanları ziyaret etmiş ve ıstanbulun verdıgı n~, <la~acı .Çinli Çinceden başka dil 
yapılan bu zulmii ve zalim ini ibret ve 1 ~azarla İ!,ı~nbul~ }":det n;e~burıyc- f eliıketzedelerin sıhhi vaziyetlerile bılmediği içın tercüman bulunama · 
nefret ile seyre koyulmuştu. o ara- tınde kaldı[;Ina kadbı adeta ınandır- yakından alfıkada,r olmuştur. Para az mı? mış, ancak, Çinlinin almanca bilen 
Iık, onbaşı da yükün ağırlıb'lndan ve mıştı. 1 lnı;m~red<'n Gelecek Heyet • bir arkadaşı bulunarak o Ling · Lu -
dürtilşlerin verdiği acıdan dizleri tit- Fikri efendi, muhatabına itimad ! t .

1
. h""k' l" ta f d f 1A nun söylediklerini almancaya terctl -

te)k. tm k · · aı ı · k. - ngı ız u ·ume 1 ra ın an e ö.· Bazı neşrı"yat hakkında remekte ve yavaş vavaş çökmekte o· ın c c ıçın Y nız ıımaye agı- d 
1 

h . a·ı t me etmiş, diğer bir tercüman da, al· · _ .. . ketze e ere ta ısıs e ı en eşyanın ev-
lan ihtiyarın sırtındaki sandıgın tize- dını ve muntazam pasaportunu gos · ... 

1 
b" 1 1 k ~·ı Valı"nı·n beyanah mancadan türkçeye çevirmiş ve Çinli 

1 t ki k 1 .1 b" zı ışı e ızzat meşgu o ma l zere k b ti d"nl nil b"l . t' · ıçr yıp çık ıştı Pek tabii k" erme e a mamış, çı ve sapsarı u· 1 .
1 

h'" kr-. . , . 
1 

b" 

1 

anca u sure e ı e e ı mış ır. 
. . ngı tere .u umetı oır genera \'e ır s b h t ı · d b' .· ·1 · ·· 

Osmanlı altını uzatmak nezaketim .. .. . . a a gaze e erın en ıı ı ı u gun- Neticede hakim Münib Silleyma • 
profcsorden muteşekkıl bir heyetı . t . ' 

göstermeyi ve bunun bir suvenir ola- t b 1 •• d . . H t' b dür. stanbulun felaketzedelere bu l nın suçunu sabit gönnilş bir ay hap-

nne s a m ı, 

zavallı adamcağız yUzü koymı yere 
kapanmıştı. Onbaşı da havada attığı 
bir taklak ile atladığı yerde ayak Ü· 
zeri kalmıttı. Bu hareket, orada çalı-
~an yerli Rumlar arasında bir sevinç 
uyandırmıt, hepsi de çığılklı birer 
kahkaha daha koparmıştı. 

Bu esnada, Fikri efendi, kim bi· 
lir belki de bu zalim onbaşı ile §ima-
nk Rumların Uzerlerine atılmak ve 
o zavallı ihtiyarı kurtarmak fikri ile 
olacak ki, kendine bir yardımcı arar 
gibi, §Öyle bir dikilip kalkındı ve bir-
kaç yardımcı arar gibi etrafına bakın-
dı. Fakat, o anda kurşunla vurulmuş 
gibi sarsıldı, hırs ve hışımdan kızaran 
yüzü soldu ve sarardı. 

Fikri efendi, Muradla Hacı MUıni-
Din, yanlarıılda Todori ile bir iggalci 
zabit ve iki nefer olduğu halde, hızlı 
adımlarla klUbe doğru gelmekte ol-
duklannı görmüştü. Vaziyetteki teh-

stan u a gon cnnıştıl'. eye ın u- • 
rak kabul edilmesini rica etmeyi de gün gelmesi muhtemeldir. kadar az yardımı sadece ayıb<lır baş sine ve derhal tevkifine karar ver -
unutmamıştı. Altın, sihirli tesirini Kendileri 'fokatlıv:m ott'linde ka . lıklı \'e İstanbul zenginlerini itham miştlr. 
derhal göstermişti. Katib, yumU§a · lacaklardır. · ·eder tarzda yazılar neşretmektedir. Otomobil kazası 
mış ve bu vergili, nazik mültecinin vvvvvv ,,.~vvvv 
dileğini yerine gettrml§ti. Fikri efen· BEl..EDIYEDI! 

1 
Bu hususta fikrini almak istediği-

diyi hemen kendi kamarasına yerleş- miz Vali L(ıtfi Kırdar bir muharriri-

tirmişÜ. Adalarda serseri mire demiştir ki: 
Fikri efendi, artık eelimeti ve ra- k .. k b k · Halkımızın iane vermesinden f ev-

hatı b lm İkr 1 o~~ as ı n ı k l~a b . . b" d u Uftu. am o unan yemek- - a • e memnunuz.. u ıaneyı ız a-
lerle açlığını gidermi§ti. Yirmi altı Son günlc:rde Is~an.?ul adaların~a 1 ha istemeden onlar kendi kendilerine 
saat süren azab ve ıztırabın yıpran· oturan halk serserı kopekle~de~ şı · ·getirmişlerdir. 
dırdığı h h ladı- vü dü ·· kayet etmektedir. Hnlkm ıddıasına 1 • • 

ru unu, ırpa gı cu nu öre Adalarda şimdiye kadar bu ka- Yardım ıçın herkeste fazla hahış 
dinlendirmek için hemen yatağa gir· g 

dar fazla serseri köpek görülmenıiş- gördüğtimüz için tali komiteleri kai
mi§, biraz sonra da kendinden geç . 
mişti. tir. Hatta son günlerde aç kalan bu dırdık. Bunların \'azifelerini milli 

••• köpekler sokaklarda dolüşan tavuk yardım komitesine devrettik. 

Şoför Alinin idaresindeki 1827 nu
maralı otomobil, Gedikpaşada otu -
ran Arşağa Çarşıkapıda çarparak 
bacağından yaralanmasına sebeb ol
muş, yaralı Cerrahpaa hastahanesi
ne kaldırılmış, toför yakalanmıştır. __ .. _ 

Mektep mUdUrlerinin 
içtimaı 

Mekteb müdürleri her ay toplana
rak mekteblere aid ihtiyaçları görü -
şerek, bunları birer rapor halinde 
bildireceklerdir. Sarayda hazırlanan fesad ve nifak horoz vesaire hayvanlara taarruz et- lstanbul vazifesini ziyadesile yap-

tohumlarını l{onya, İzmir, Isparta ve 1mektcdirler. Hatta bir koyun 8ürii • mıştır. Bu hususda neşriyat yapmak Bu ayın sonunda ilk içtima yapı • 
civarlarına serpmek üzere tzmıre sUne bile taarruz etmişler ve bir kaç hem§erilerimize bühtandır. lacaktır. 

gönderilen kara yüzlWerin İstanbul· hayvanı parçalamışlardır. 

Petrol siyaseti ve h 
1914-1918 harbinde ol~ 

bugünkü mücadelede de pe11"" 
Yl"!• orduların ve oola~ile 
rih devletJerln ba§lıc-a met 
den birini teşkil etmektedir· 
Zl1' askeri malzeme ve dlğer 
sa.halan wısurlan arasın~ 
ve müştckatımn alıze:ıhıdiil 
ön plinda hulunrn:ıltwbr. 

Bu sebebdcn mu!ıarih d'W 
başlıca gayesi yekdiğerinc bO 
metli maJiin gelmesine mAnl 
tır. Yclıuz bıı noktada., g:ırb ~...ıı 
raslleri Almanlara na7.aran ("""" 
ha müsaid bir vaziyette h~l ... t. 
ta.dırlar. Denizlere haklın olJJIP"':' 

nun·ii, kuvvetli mali ye Uctı-' 
sıt.~ ve tedbirlere tl:ıyanıırııl' 
eylemek inıkı'\runıı. sahih b 
dobyısilc İngiltere ve FrooSlr 
\'e nskcri endüstrisini ve ııaıt 
ya.çlannı tatmin edecek me' 
Jer. 

Almanya. ise, a~·ni nıusal' 
ziyette bulunmuyor. İktisadi 
kanın ieb-lrl ve Rumen peir 
muayyen bir nishette Alın:ıP b 
la.rından girebilmesi ve ı~us 

lünden <le giiçlükle istifade 
si \:e nalcil iı:ıinin giiçliiğü d 
le, Relch ordularınm ihtiyacJt 
cud stoklanmn hitamında, 
ediJemi~·cccktyir. Almanlar, 111 
!arının beşte birini sentetik 
ile k~lı)'abilirler. Fakat " 
rin seyrinde, Almanların pe 
hal!ttı değişik manzaralar 
Hr. 

İşte bumlan dolayıdır ki 
ga.rb ceblıesinde mücadelede 
nurken bir taraftan da 
Rurnanya.ya \"e da.ha uza.k1stlt 
ka..'iyaya doğru ~virmiştir. JJ' 
ha.da da Avrupanın bu 
Rumanya hariç, belli başb ü9 
rol mmtakasa gör.e ~pm 

1 - Musul petrol kuynln.rl-
2 - İran petrol mem~ 
8 - Kaf'ka8 petrol mın 
l\lmml petrollerinde en bil~ 

se lngilterecleclir. Fransa.nın 
nishctt·n az, İtalyanınki ise ~ 
<lir. 

İran petrollerini bugün tn 
i.~lctmektctlir. 

l)u suretle Alman~·anın btı 
katardan iktısadi anlaşmalaı* 
rol çekmf'sinin ihtimali yoktuJ'' 
nız Sovyet Rusya idaresinde 
nan Kafüasyanın petrol ıneJll 
lcahında A!m:ınlara petrol 'tlt 

cektlr. 
Fakat unutmarnalı~1ır ki 

nın Mkeri sahadaki ihtiyaÇa.t" 
zlraatlniıı hep tral·t-Orle yaP 
keyfiyeti ve nihayet nakliyat 
lesinin fevkalide biiyük rn 
göst.ermesl Ye zanıan kaybt 
Almanlara bu yolda da ge~ t* 
fes alma imkanına sahih e 
tedlr. 

Bundan dolayı Rerlin, e1i11dei' 
leni 3 aparak, bu petrol meın ,.a 
dan istifade careJerlni aranıp-_ 
bunun için de hidiseJerden IS 
eykmek ve ieaJ>anda huı h 
lere girişmek imkanını da • 
tadır. 

Bu sebebden, petrol mese~ 
keri ihti~·a.çlann karşılann1as& 
rf'ti, ~iyaset \'e askeri mucadel' 
ha~,ında en Psash bir mevki 
de\ :un eylemektedir. j 

Dr. &>şad sJ\O 

likeyi derhal kavramış, Hacı Mümi· 
nin hiyanet ettiğine, kendini işgalci-

dan aynldıklan gUntin akşamı idi. Belediye bu şiklyetleri nazarı iti· 
Said Molla ile Aıt Kemal Bey ve Nem- bara alarak Adalardaki bütün serse
rud Mustafa Paşa, Muhibler Cemiye- ri köpekleri itlaf etmeğe karar ver -
tinin bir Ödasına çekilmi§lerdi. ı miş ve Ada kaymakamlarına bu hu • 

nın•mm11111•111.nmmıw--ma 1m1111-mıw111ill9 
lere haber verdiğine artık şüphesi 

kalmaml§tı. Muhitin karışıklığından 
istifade ile hemen boş sandık yığınla-
n araama atılllllJJ, büytlkçe bir sandı-

,. 

YenlSabah 
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( Devamı \'ar ) suS<ia tebligat yapmıştır. 

( Don halk evinde verilen konferans 

uün Halkevinde Vali Muavini Rifat tarafından köycülük hakkında bir 
konferans verilmiştir. Resim bu konferansda bir iııtıbaı göstermektedir. 

ŞEHİR HAYATI 
111111ııtm•••-em ' ' '1 '4 

ılı ı, 1 1 ,' 1 

Halkevlerinde 
· resim sergisi 

önümüzdeki ayın başında blltUn 
balkevlerinde Ankarada açılacak 
olan mükafatlı fotoğraf sergisine 
iştirak edecek olan amatörlere 
mahsus resim sergileri açılacaktır. 

il H 
Türk OroloJi kongresi 
DUn, TUrk Üroloji kongresi TUrk 

Tıb cemiyetinde yapıldı. 
İdare heyetinin raporunun okun· 

ma ve müzakeresini müteakib yeni 
idare heyeti seçilerek kongreye ni
hayet verildi. 

a a 
İşitirseniz inamr mısmız 
1 - Nizameddln Nazifin Le 

Te:mps gibi dddi bir gazete çıkar
dığım, 

2 - lt.aJyadaa Tttrkoe koaupn 
spikerin bir gtln ~ öğrendl
lfal, 

S - Genç muharrirlerin bir güD 
eser '-'lhlbl olduldannı, 

4 - .lstaabohlll fllimakJara ka
\'Ul)tuğunu, 

5 - tJstad Numl Acana aaka-
1.uu ke&tltlal. 

lşitinenlz, inanır mısınız f 

• • 
Onu kendisinden 
fazla dUşUnUyorlar 

Etem İzzet Majino hattına da
vet edilen gazeteci arkadaşların 

arasına kendisinin katılmamış ol
duğundan dün acı acı şikayet et
mekte idi. Tabü mükemmel bir se
yaha t müselsel ziyafetler fırsatını 
kaçırmak hiç de hO§ bir şey değil 
""te hiç şüphe yok ki kendisinin (za· 

ten gitmek istemiyordum) d 
ne rağm.en bu yolculuk fev 
cazib... ,, 

Ancak bu daveti yapanıarıJS 
elbet bir dtiştıııdükleri vardlfJt. 

Evvel& mtlprUnUeyhe ~ 
dolqtığı yerlerde bir de te~~ 
terfik etmek için yoJculuğa ,.. 

katinde bir kişi daha çıkaJ'Jllaı 
zım gelecek. 

İkinci ve asıl mühim sebfl' 
ıeçen sene Belgradda yaptığı 
ziyafetlerde fazla yiyerek 
midesini bozacak .. ve günlerce 
ta yatacak ... 

GörUlilyor ki, Babıfılinin, dl 
arifeleri makale haline so 

beylik yazı yazan biricik tJlıfJ"'' 
harrirciğinin sıhhatini, bu cij 

yapanlar, kendisinden fazla 
nUyorlar. 



f'ENISABAH 

lls orduları on cephe
de birden perişan edildi 

(llaı. tarnfı ı · · . , 
tını Yand ıncı sayfamızda jken, çok alçaktan uçan iki Sovyet 
he.iJn batı: sars:nağa ve Manner- tayyaresi ta.rafından bombardıman e· 
lı~akta.dı:r ~erıden hücuma ça • dilmiş ise de vapura bir şey olma.mış-

aarruzıa I<: tır. 
nııııtakaıa r olıı.njoki ve Aittojoki Almanlıın .. Ruslara Henüz Yardım 
tnu§tur B rında hassa.ten çetin ol • Etmemişler 
c . ununıa her be S . 
llnıları §iınd· a. r ovyet hU- Londra, 25 (A. A.) - Finlandiya 

\'e-. . ıye kadar hi" bı'r netice ı nı·~ · ·· · ~ .... enııı:ıt1• n ır e ç gı namına. soz söylemege sala • 
u~- 11 r . .ı."uslar b" ilk · · ;:-•tUitıuıardır Fi uy zayıata hıyettar bir zat Reutere aşağıdaki be 
rıni ınuııar · n kıtaları mevzile • yanatta bulunmu§tur· 
nin bu taa:_,za edebilmişlerdir. Stali- Finlandiya hükfun~ti Almanyanın 
dı~ .. ıızaeni• . , 
gı sÖylcnnı k . l- ı ordularını sal- Sovyetlcr birliğine harb malzemesi 
.Bir ı: e tedır di ~· h , 

t r. .ı;o'in zabiti h' · . ver gıne veya ud askerı yardımda 
ı6ı beyaııatt S ır gaz.etecıye yap- bulunduğuna dair her hangi bir ema· 

ıınehilerine ka d ovyetlenn Fin ileri re mü&ahede eylemi§ değildir. 
eın· a ar ,,1i "dUk . 

b' 1§tir ki §irn " ru lenni söy- Helsinki resmi mahfelleri, B. Ha-
ır zatnan nı diye kadar buna hiç lifax ve Churehill'in son nutukların

dı. uvaff ak olamnmışlar - da Fjnlandiyadan bahsederken kul-

biğer cebh 1 !andıkları lisandan çok memnundur. 
~nkların hima e e~de R.us piyadesi Bu nutukları, Finlandiya mahfelleri, 

HER SABAH 

Hava tehlikes7ri 
unutmayalım ı 

B
tikre;ıte gaka.o bir Rumen g&

:r.etesinde okuduğumuza gö
re Rumanyaıwı büyük şelıirlerinde 

bugün artık sığmak bakımındau hi9 
bir eksiği kalmamış, herhangi biI' 

hava akınında halkın kendisini k~ 
nıyabilmesi l~in icab eden fenni ve 

beledi tcdhlrler tamamile alınmış 
bir hale gelmiı;lerml§? •• 

Bu havadisi okuyunca dosttarı
mız Rwnaoya.hlar hesabına mem-

11.nn olduk. Demek ki ini bir hava 
ba.skını, ba..,.ta Bükre§ bulunmak 

şartile, büylik Rumen şehirlerini 

ve o şehirlerin masum sakinlerini 
gafll avlıyamıyaoııktır. 

Lakin ayni havadis bizi harb 
b~hyah dört nyı gc~tiği holde sı
ğmak baknrunılan lstanbulda neJer 
yaınldığını düşilnmeğe sevketm~ 
oldu. 

Bugün muhaklmk olan. bir şey 
varsa o da harbin zuhuru,, günle-

ır. Sovyetler :esı~de ılerlemekte • İngilterenin Finlandiyaya ciddi yar
~:tler için k du bölgede seyyar hiz- dımlarda bulunacağına işaret olarak zehirli gaz kontları gibi halkı her-
~hhecıen di_t ınlan kullanıyorlar. 1 

telakki eylemektedir haagi bir han hüeumuna kaI"§ı 

rinde İstanbulumumn sahne t.eşkil 
ettiği hava hücumları tecrlibe~erl, 

~eut nen bir Fi hı · k f b' er ajansın n cerra Flıt Mavi • Beyaz Kit:ıbı oyma~ıt ahştıracak aaliyetleria 
:rine Yaptığı ~n lielsinkideki muha- Helsinki, 25 (A.A.) _ Sovyetlerin bir hayli ta~~mı' olduğudur. 

aıfol'llıasını ta eyanatta mUlazim U- Finlandiyaya taarruzuna tekaddüm Vakıa Doğu zelzelesi felaketi hü
rının esirler §tyan bazı Rus kızla • eden müzakereleri ihtiva eden bir tUn rnemlekı•tin dikkat \'e ihtima.-
\'e htını arasında b 1 d - F' . ted ıı.rı hat . . u un ugunu ın Mavı • Beyaz kitabı, fransızca, mmı felikefaede ırk knrdeşlerimi-

avı ettiğini ~~~~sın?e. kendisinin ingilizce, almanca ve İsviçrece olarak %.in etrafmda t:emerkiiz ettirmiştir 
li~ Ordusunda ~ıştır. yakında inti§a.r edecektir. 

IUnu:sı~ki, 25 (A.A.) 
1~ Fıkda.a.ı .. İngiliz - Rus Münasef>f\Ueri 

esiri Qırnalinde alınm lLadoga go- Londra, 25 (A.A.} - Dün öğleden 
•tın eri, eark cebhes· 

1
: 

0 :1ll son Rus sonra Avam Kamarasında B. Cham
danı~ '-'!Uiyetinin bi;{: ekı Rus kıta- berlain, mebuslardan B. Knox'un 
be.va.n olaYisue C:ok a~ gıda ~ık - Sovyet Rusyanın Finlandiyaya karşı 
~ etınektedirle nazı oldugunu biçbir tahrike maru:z kalmadan teca

fe\'kaı!er, dilşnıanr.eli d~ 1 vüze g~mesi dolayuıile lngiltere hü
Ça sÖ ilde .nıenınun oldn~ uşınekten,kumctinin Rusya ile diplomasi müna-
ltu Ylernışlerdır. u arıru açık- sebetlerini katetmek tasavvurunda o-

li 8 'l'ay~areleıini R lı~P olmadığı suretinde sormuş olduğu 
haı eiahıkı, 25 (AA n) ombardınıaıu 1 hır suale cevab vererek şöyle demis
ri efetine t'B,ğrne~ · - Havanın mu tir : 
ltıı~ trııntakaıa~ S~vyet tayyarele- Sovyet hUkllmeti ile diploma..c;i mU
ı·esi B.rdır. Bilhassa ; 0 :~kınlar yap • ııasebetlerin kat'ı, evveli her noktai 
bonıbftuhrne rnevkr . üşıuan tayya.- nazardan ihtimamlı bir tetkik yapıl-
~ ardunan etrnı: bir ke.ç defa masıru istilzam eder. 

~n~e. lfontsk . r. Başvekil, ilave etmiştir: 
~.gettıileriın~ :~~lannın açtk- Bu mesele, derhal memnuniyete şa. 
'leşu l'i tarafından ırı Sov~·et tay- yan bir surette halledilebilecek bir 

e hasara - açılan mıtralyöz mesele değildir. 
ltusı ugranuşbr 

ar Bir Abrın- V · B. Chamberlain, başka bir suale 
... -· apunına be h . l:reıs· . ~teş A!.--tılar ceva n arbın başlangıcından evvel 

ve hamılol .. ıın nıemlt>ketimiz de iai 
bir harb tehlike9ind6a ~imdilik u
zal•hr. 

Li.kin beyıtelmiJeJ mziyt11tin ~n
de ve muasır diplomasinin he!'güıı 
9P.hre ve ıreak değiştirdiği şu ana 

baba giinünde her t*'blike geçmiş, 
her tehdid ufuklanmı1.dan uzak-

laşmış gibi korkunç hav& tehlilu•-
11in1 unu~ıvenm~ı, de ht"rh:ıldtı: ba-

siret ve teyakkuz kaidelt>rine Pf'k 
uymasa gerektir. 

lUllletlerara!\1 nıünasehette kuv-
'-etin ,.~ ~·nmnı~nı kan11n \'e hak 

~yılmak Mlda.dım gfüıter<l!ği ~n 
kara gl\nlerd~ hiiyitk lu~safotlerin 

topJn hir hslde ya adıkluı büyük 
~ı •rlerd,. ~•~ınaldar hir. ihtiyat 

t.edhiri olma.Han rıt;mı~, o t>dırin 
suyu, elektriği ka.Ua.r rnlihrem ,.e 
hayati ihtiya('ları ara<>:ırıa girmiş

tir. \'apuruınkı, 25 (A.A.) _ 
8

. İngi.ltere ile Rusya arasında cereyan 
t'aya, t' Aland •dalan . ır Alman etmış olan mtizakerelere aid vesaikin l\laattoos.'lüf öyle günler y~yo-

o Urtnl b cıvannda ka ne · ta ' h· . . . _ ruz ki yannın n~ln doğurahil~-
1'1 ir Vaıi:r.ette b • .~n '.2 ıru tesbıt edemıyecegine 

----- ulunur- muteessır olduğunu söylemiştir. 

Iı . . . • •-• • .. 
ğini khnsı•nin tmgiiııdcıı ka.ti~·etle 

keıJti~ine imkin ~·8!chır. Al!alı 

\'P.rMD de harh if ti kendi yağile 
kavrulup Ö7. i~lerite uira~aktan ınırde l .k. 1 kı·şı·y· · .. se 1 ı stanbulda sanayi l got •• d •• Jmşka hiı:hir gay~ Hlitmiyen uiz 

'l'ot~~~-25 <A. A.)u_r Ga~telerın· M.ı. ntak. aları yuTdumuzdan el~dl~cu irak kal~ın. 
'l' 'vcut"CUI ..._, Bunu <'andan tı•men rıi etmiye~ 
0tb.a.Jınuı &.ldıkları ınalfunata ·· Dün beledıyede heyeti fe~ er - bir kimSf'nin ınevcudivetine Hıtimal 

den Abci~slanıar köyü sakini=~ kanının iştira.kil~ bir komisyon top- \'MP.miyoruz. Aneak on giin sonra 
~sı \'e bir YA~VVclki gün Yanında ka- l~mıştır. Bdu_ k~ieyon üzerinde u- harbe girooekmi~z gibi Ltanbula-
~r köy . -ındaki kızı il :ı...... z.ın zaman anbcrı tetkikat yapılan 

Çıdinde e gıderken Fetzek e ua..'.j}ca 1stanbulun müstakbel sanayi mınta - muzu Sl~naklarla donatmanın da 
il\' 1 Seller ,.~ çayının ge kalan h kkınd k bir ~mfoket bor-OU oldu~nau &41& 
rı llJ etdiı., A W4rafından sUrüklen _ a a ararlar vermiştir. 
~e karısı \' .11.kbchıllah kurtulmuı:: i.,4 Malılm olduğu üzere Prost İstanbul- unutm:ı.mah~·ız. 
sını e ııı bo" " .... d.ak" ·· ·k· k 1o;tanhu!da '· ~fHhrn iki httva hü-l\ rı ce~ b gulmu§tur. Karı- ı sanayıı ı ı ısma ayırarak bun-

U.n l!esedi b Ulunmuş fakat çocuğu. lan muayyen yerlerde toplamağa ve cumu t.ecrüht-sinin ~lk i~·i netiffier 

:~~Selin getı~~~manııştır. Yavru • bu suwretle sanayi mıntakalan tesis Vel"diğini gönniiş ve hep se' inmi!}
dığı ~nıı d" ıgı moJozlar arasında etmege karar vermişti. Bu mıntaka tik. Zaten Tiirl<'iin ft-laket ve teh-

c tlnıektcdir. lar şehirde biribirine yakın yerlerde tike karş1~mdaki vakar ve süku-

Paş~ ol~ak Uzere iki yerde toplanacaktır. neti bütün dilnyacıı malumdur. li-
l'llatı e Japon d İp!o Agır sanayi için Halicin Eyüp tara- kin Şt"hrimi7.dP. s1ğınat-lımn taad-

l arın 1 n k • fındaki sahilleri düşünülmektedir. düdii keyfiyetin.in bu vakar \ '8 SÜ· 

n. lonıa, 25 (A. Onferansı Komisyon bu hususda birkaç güne kftnett bilsbüt:ü• art1ıracağı da 
23 ~n, JaPo A:) - Japon sefiri k_adar karar verecektir. Nisbeten ha- muhakkaktır. 
decı~ıncikbıuncı: dıplomatlannın 27. fıf sanayi için bir kaç yer düşünül _ HUlasa i~ daha sağlam tuttuk-
.. eitleri ko Budapeştede akde-! mektedir. tan, herhangi hir hava tehlikesine 
Uıc:ır nfera.nsa · t' · 
ltef e hareket ~- 1!i! ırak etmek Bu yerlerde lazım gelen tetkikler karşı icnb eden tetlhlrlcri dnha e-
k 1nden evv 1 ewuiştir. Sefir, hare • , :Yapıldıktan sonra biri hakkında kati' saslı bir sun~tte aldd;tun sonradır 
tn lllda kont C~ Şar~taki vaziyet hak- karar verilecektir. Heyeti funniye mü ki işi talie bırakabiliriz. 

e Yaprnıştır~ano ıle uzun bir görUş. dürlüğUnün bu lm.susda verecefil ka- Tekrar ediyonız: Son Rtinlerde 
rar "'ehiı c"l'k .. 0 İstanbul, Jıa\'a tclıl:Uesini faz•- •. ı-Ot "' 1 ı nmtchassısı tarafından m • 

ObUsıerj ·•·- da kabul olunacnktır. nutmu~tur. Alika.dıı.rla.rm llikkıt 
n . takip edecek- nararlarını çekerim. 

ne:Yo~ lerı YOi Zeynelin ölUmU davası A. CEM.A.LEDDIN S.J!RACOOLU 
101 ° una çıka B. ··od • Un ao1Un n otobUslcrin, Yeni ır mu . et evvel, Mercanda saraç .................... u .. ua•ırnan ....... .. 
l'etrneıeri l .. u. 'I'opluuıe yolundan sey- Zeynelle yıne o civarda dükkanı olan 1 •ıt 
işi Olanı Uzumu, Bankalar kısın Ömer Müştak arasında çıkan bir kav.! ngı er~ye JSffiaf. 

m• o 
zamanında 

acılac k 
• 

____ ....._.. İzmir, 25 {A.A.) - Şehir Meclisi 
( Baştarafı 1 incide ) ve debboylardan gizlice silah ve ceb- bir eubattn toplantılarına başlıyaca.k

Türkiyenin ihdası için son bir ümidi, hane çıkarıyor, I<ııdıköy, Üsküdar, tır. Bu sene belediye bildcesinde 150 
cinnetleri ile mahvetmek iatiyenlerin Çamlıca ve Erenköy taraflarmda mey bin liralık bir tasarnıf yapılması 
iğfalatına. kapılmamak ve halen ma· dana getirdiği gizli teşkilatı ile, Kor- muhtemel görillınektedir. Bu tasar • 
karrı saltanat kalan 1stanbuldan ita naköyü civarında depo ediyordu. Ce- 1 ruf inşaat vo imar i5lerinden değil 
olunacak evamire itaat etmektir. miyetin, Maltepe endaht mektebinde diğer fasıllardan yapılacaktır. Bele-

BaUl.da zikrolunan teşvikata iştirak müteşekkil bulunan ve Yenibahçeli !diyenin imnr ve inşa faaliyeti devum 
eden eşhasın bazılan, Dersaadette. ŞükrU Beyin idaresi altmdn çalışan edecektir. · 
derdest olunarak anlar tabii kendi ef- diğer bir grupu da bu siliı.h ve ceb- 1940 fuarıııın açılmıyacağı veya 
alinden ve bilahare o ef'alin neticesi ha.nelerin iç Anadoluya sevki ile meş- tehir edileceği hakkındaki haberler 
olarak wkuu melhuz ahvalden mesul gut oluyordu. Bu gayretli grup, 0 sı- de tamamen asılsızdır. 
tutulacaktır. ralarda 56 bin mekanizma, 320 ma- Fuar, mutad veçhile 20 ağustosda 

Kuvvei işgaliye kineUtüfek, 1500 mavzer, bir batarya açılacak ve bir ay devam edecektir • 
Umumi Harbin senelerce süren ve top, iki bin sandık cebhane, on bin 

bir türlü bitip tükenmiyen madd~ "~ takım elbise, yüz bin geyim nal ve Avrupa ile Amerika 
manevi ıztırabl~r.ından sonr.a, ~ıddı mıh, on beş bin matra, bin tona yakin arasında münakalat 
bir sulhün tenmu maksadı ıle ımza muhtelif eşya ve askeri tcchizatı ts-j 
edilen Mondoros nliitarekenamesinin tanbuldan gizlice çıkarıp Adapazarı Vigo, 25 (A.A.) - Amer!can Ex
bu suretle ve fülen ihlal edilmesi, bu tnraflnrına sevketıniş bulunuyordu. port Air Lines kump~?y.ası Ncvyork 
ihlal tasavvur ve teşebbüsüne saray B· f 1 .. t k d .. 'd 1 la Avrupa arasında muhım hatlar te-

. • . ,1 aa ıye o a ar ıyı ı are o u- . . . . tkik ta ı.. 
1 

k 
ve Babııilinın de muvafakat ve ıştırak t k·ı· t 1 d k tr-. sısı ıcm te at iUU unma ta, mart nuyor, eş ı n çı ar o ere<:e e um ve . . 
eylemesi karşısında vatanın namus- k d kli t k başından ıUbaren eşya naklıyat.ı b~ 1 

•• • urnaz ::ıvranıyor ve na ya ı em lı A- • • • 
kir evlidlan her tarafta kukremı§ • 1 d ki k . . s~ 1 h yacak, kwıwıuevvel 1940 nıhajietine nazar ar an sa ama ıçın vy e ma a . 
ler. Yurdun kurtuluşu, istiklalin ku· .. . . . 1kadar haftada bır sefer yapılacak • 

l d ··k··ım·· ı d" A d ret gostcrıyorlardı kı, ınuhtclıf yol • tır 1911 kiinunusanisinden itibaren 
ruluşu yo una o u uş er ı. na o- . d 1 d - kı · · 

t tanb ld d · l. ı k !ardan ıç Ana 0 uya ogru a P gı· ı 4 motörlti Sirkorsky tayvareleri vol-luda açık ve s u a :ı gız ı o ar . • . ,, .1 

. . . .. d 1 . "dd tl d' . den bu sılah, cebhane ve askerı te<:· cu nakliyatı da başhyacaktır 
gırışılen muca e eyı şı e en ırm.ıs- . .

1 
. · D d · 

. hızat parti erını, ne saray ve runa Tayyarelerin Roma, Buselon \'e 
lerdi. .. 11 . · d · 1 k 

•• • Ferid huk metının ve ne e ı~ga uv Lizbonda yere inmesi mevzuu bah -
t · Bir Muvaffakiyet Ve vetlerinin bu i~lerle alakası olan te- solmakla beralıer Amerikaya atla • 
yı Yerinde Bir Tesadüf şekkiilleri, fark bile edememişlerdi ... mak için bir lspanyol limanı seçile • 

O k .. 1 d 1s+n b ld f"'aıı· Cemiyetin istihbarat grupu da ayni cektir. Bu liman Cadix veyahuıi Vigo 

b l ht l·r . t'hb t h maharetle ıdare olunuyoıdu. olacaktır. Cadıx daha ıyı meteo ı:;art· 
ara gun er e, w.n u a .... - . , 

1 

. . . 

yette u unan mu e ı ıs ı ara \Ar 

kk"'llerinin resmi ve gizli kuvvet- Nitekim, lstanbulun işgal oluna- lanna malikse de, Vigo, Nevyorkun 

lşe · u ayın Hürriyet ve İtilli.fın Mu cağını ve o sırada geni~ mikyasta bir bulunduğu nısfüunihar dairesi Uze -
erı, sar , • - . · d b ı k 

hiblcr Cemiyetinin adedleri binleri de tevkifa~ ~apılac:ıgını .ılk haber al- rın e u unma tadır. 
bulan hafiyeleri ile, boy ölçüşürcesi- 1 mak şercfını de bu cemıyet mensub- - --- . • 
ne mücadele eden biricik teşekkül, }arından yüzbaşı Yusuf bey ka.7.an • y ugos}avyada şıddetlı 
Karakol Cemiyeti idi. ı ~~tı. Cü.ret ;e ces~reti nisbc:inde soğuklar 

Bu cemiyet Mondoros mütareke • yukQek bıı· zed ve dırayete sahıb o- ""' •. 
' ' l b t kl k · · d b' · t'hb Belgrad, """ (A.A.) - Hırvat ul-

s . in akdinden az bir zaman sonra an u za • yo u ıçın e ır ıs 1 a- . d . . 
ın '1 - - kesmde kar evam ediyor. Adnya . 

Ahmed İzzet ve Cevad Pasalarla mi- rrl \'arlıgı yaratmıştı. Beyoglunun "kl d h. • • 
• k. · • bfell · r tı e a ıl arasında tren münakalat, 

ralay İsmet Beyin teşvik ve irşadları o zaman ·ı sıya.sı ma enne, yer 1 k -1 · · B 
• · ' • · Ye yabancı kara servislere mensub esı mıştır. osna • He~kde ve ee-

ve sabık Sıvas mehusu erkamharbıye . . . . . nub Sırbistanmda büyük tuğyanlar ol · ı ı d u yr.. r ··t l::ırçok kımselerı avucu ıçıne almıştı. 
mırn ay nnn an :nara ası ve mu e- . . muştur. Bir çok evler çatılarında bi-
kaid erkıinıharbiye yilzbaşılarından Bp adamlRra un, kendım aşırı ve aş- .k k - l - ·ı kıl •eri 

b . · 1 · t t t , rı en arın agır ıgı ı e yı m"ıl .. ır. 
Baha Said beylerin teşebbüsleri ile kın ır nıge ıoancı anı nıış ı. Belgrad üniversitesi kömür buhra· 
teş~il edilmie, gerek teşekkülü ve 1336 yılı maı:mm onuncu günü nından dolayı 1 şubat tarihin~ kadar 
gerekse faaliyeti ~ayanı takdir bir akşamı geç vakıt, Yusuf Bey, her dersleri tatil etmi§tir. 
surette gizlenmişti. günkü gibi yine Beyoğlu muhitinde· 

Cemiyetin merkezi umumisi, Kara bulunuyor, ihanet ve hiyanet bucak- Eminönündeki mescit 
VA.sıf Galatalı miralay Sevket kay- larını yokluyordu. O akşam, bir his- k I 
mak;m Edib '·nv~aka~ Ke~led • sikablelvuku, ona, bazı ilhamlarda . .. .. yı 1 ıyor . . 

• •• • • . . . Emmonu meydanında Halıç sa.ht 
din Sami binbaşı Ali Rıza, mütekaid bulunmuştu, yUreğıne çok acı bir şüp 1. . bet ed ld" ,_ 1 • . . me ısa en meec ın yıtt.ı ması 
yüzbaşı Baha Said, ovukat Refik lhe koymuştu. Hıcbır yerde oturanu-.i .. in belediye tarafında 'st' l"k 1 · · ı · · h b . b. :w n ı ım a o un 
1.,mail Beylerden müteşekkildi. yoı, 510!.r ~rı gergm, ru ı: ezgm ır m.ası icab ediyol'du. Belediye ile ev • 

!hrbiye Ne1.areti harbiye dairesi hnlde buyuk caddede gezıyordu. Tu· kaf ara&nda istimllk hu us d bir 
h f d - il . ., H .. .. T .. s un a 

rei8i erkAnıharbiye miralayı Yenibah- a eg. mı . ... er gozune 1 ı§en yu~- mUddettenberi devam eden müzake-
celi Ömer Liıtfi, Esliha şubesi müdü· de de bır musıbet ve uğursm:lu sezı- reler neticelenmii ve belediye karar
rü erkıinıharbiye binbaşısı Naim Ce· yordu. laştınlan parayı evkaf idaresine ve
varl. Miralay Hafız Besim bt>yler de Uğramadığı ocak, bakmadığı bu • rerek mescidi satın almıştır. Mescid 
cemiyetin başlıca yardımcı azaların- cak k9.lmamıştı. Tanıdıklarından kim- yakında yıkılacaktır. 
dan bulunuyorlardı. lseye tesadüf edemiyor, kızıyor, bfu:ı· '!'!!!!!~!!!!!'!"!!~ ... -~~~ııııııııııı~~-.. 

Ce . B -1 t,.. b 1 · bütün sinirleniyordu. Vakit geciktiği . lhb .. . 
mıyet, eyog u ve .u>ı.an u cı - b. .. 

1
.. h"tte 1 ı ıst arat servısmın kodamanların • 

h l . .. b' .,...hb t . halde ır tur u o mu ı n ayn anıt- d 1 . 
et ennde nıutevuı ır ıo.ı • ara şe- ı..-kl eli~· k h be . . b. an Me kon adında bır tanıdığı bir 

bekeı\i kurmuştu. Kemmiyet ve key • ~o~', -~J c. ~;'! . a.ra a r ıdçın, Gacalı ır köşeye çekilmi§, sanki gözkulak ke· 
f . . .b .1 .. k .. h lar na ıştıyu.n. a. ıçın ıçm yanıyor u. ata lln. ti 0 tat - .. IU 
ıvet ıtı arı e o ıı-un u asım ına d T b . . b"t" a ıış . r ıgı goz yor, dinliyordu. 

r.~ran, hiç addedil~k bir mevcudla ,sar~y an epe ~~a ınmış: ~ un • 11 
işe koyulmuştu . Bu azlığa rağmen, g~zınoları. bar~raı .gözden geçırmıt ve Ne~retnıekte oldıtğımııı:: tefrika-
hakıkaten btiyiik hizmetler yapmağa ı nıhayet tanıdıgı kımselere tesadüf tt- m11 uyarıdırdığı alakayı ol.."UJIHCU-

cta muvaffak olmu~tu. midi kesilmişti. Dalgın dalgın Tünel larımı.:dan aldığımı:; müteaddid 

C · t • A doluva silah ve ceb- meydanına doğru yürüyor, o akşam k 
emıye ın , na . me ·tublardan aıılauwktcnııt. Ka-

h . kl" ·1 ş"ui olan kuvvetli çok aksi tecelliler gösteren şansına ~ ene na ı 1 e me o .. k'" .. d r-ilerimiz ou ttlfrik.amn 1.."itab ha-
• ,1 H .:ı.. • N ateş pus uruyor u. 

bır grupu bulunuyoruu. atuıye e- .. . . . linde de çıkma.mu i$lcmcktedir-
zareti esliha şubesinden binbaşı Ce- Tunelın tam kaı-şısmdakı pasajdan lcr. lnkılô.b tarihinin miihiıu hu-
ma.1 Maçka silahhanesi müdürü bin · düşüne düşiine geçiyordu. Tünel bira- susiyet1erini gösteren t>e Milli. Şc-
başı Bah:leddin, Sarachane ambarı hanesinden uğulduyarak taşan neşe- fimi?in inkıldb tarihindeki kıy-
müdürü topçu binba.~ısı Halid, sev - ı li çığlıklnrdun sakınır gibi birden dur- metli rolünii izah eden 'bu e&eri 
kiyat müdür muavini İsmail Hakkı, du. O anda uyanan son ve zayıf bir gazete :wıhife1eritıde tı~ana tcr-
yüzbaşı Arab Mehmed Ali beylerin ümidle yavaş yavaş açık pencereler- J.etnwmeği da.lwı muvafık buldu-
yardı~la.rını temin ~~ bu grup, ~~n ~irine sokuldu. Attığı ilk nazar, ğumuz için Oıırada J:esmeği ve J..'i-
müttef1kın kuvvctlerının muhafaza ıyı bır hedef bulmuştu. O sıralarda, tab halfnlie neşı·etmeği mu·vafık 
ve kontrolleri altında bulunan ambar Jtünel hanında yuvalanan yabancı bir 1 btUd.uJc. 

.c_... :~4'l. 

Hitlerin günde kafasına 3000 
kere şemsiye yediği yer 1 1 

Tarih tekerrürden ibarettir. 

ergün mtıerin kafa ma hit olmazsa, Olıam
bcrlnin'ın şemsi~·csikl üç hin kere \'unılmsk-laı-ın arıa, Beyoğlunun d'ğ ında gada Ömer Müştak Zeyneli saraç bı- 'J d \J ·ı 

e}~ a Çıkıtıak . t• . ı er kısım çağile karnından yaralıyarak öldür - a ıgırnız gemı er tadır. 
""'Oenı_ k ıs ıyenlerı mem .. tü' , • k 

·~ e tedir. nun ~~ş • Bu hadisenin muhakemesine • . • Bu, Cenuhi Afrikada Ctıı>etown ~hnnde vu ·u- • 

B asta yamz Finlandlyahlnr huluıunnk şnrme 
toprakları kı~ın buzln örtülen rnemleketle.rde 

~yaklı a,.J<eri cüz'ütn.mlu.rın ıne\"cud olduğunu tabii 
ıı;ittiulz. İsve('liler, Norvetlller, llolıındahlar gihi .... 

'.'~bukf.. k~yaklı aslceri kıt:ılar hiç te yeni bir tc..'>ek
klil dcğumış Ye ilk karaklı askeri bölilk bundan tam ta. nıger taraftan .. .. dun ikinci ağır ceza mahkemesinde . . . { B~uıı:-f• 1 _mrl~e ) huhnaktadır. I•'ilhnkika, Kap Belediye re!siuiıı org:.ı-

b lcıb edilen otobUSçuler de yeni bakılmış, Ömeı· Müştak şu lıfı yapan fırmanın mumcssıllerı An- nize ~ttiği milli is1ikraz münasebeWc bir ilet \i.İC'u-
u.ıllıuna Yolun hasılatı azaltınıa !bozuk olduğunu iddia etm' 'st· ur~Inuhn karaya davet edilecek ve son bir gö- de ~tirilmistir. Uu aletin üzerinde HiUer ile Clıanı-

Ç(I sından ~ k ı .. ır. ıY a - .. t)~ ,, 

"1-Unıe~· . ' tekrar eski şekle 1 eme, lüzum görürse mü.sahcde altı- ruşme yapıldıktan sonra vapurlar oormiıı'ın r~imleri ,·ardır. Herhangi bir ııdwnın i'ılt!-
ctllerıı,, uıı ıstenıektedirler Otob.. na alınmak Uzere tıbbı adliy .. derhal sipari§ edilecektir. Miinnkı.sa te bir ıtara atm:ı. ı üzerine makine huroketc ~e~mek
~t eıcı;;:~l!ıda resını §ekil~e m"us- dermek Uzere, maznunun dl~ go~- şartnamesinde en ziyade göz önünde te \'e Charnhcrbin'ı temsil eden rt•sim Hitıcrin rc!j-
lel'i ~l bu isteklerini bUdi~:-ı bibi tarafından nıuayenes; ı~e • bulundurulan madde gemilerin en mine 'ı.ımıal.:tadır. 

llfılı:naktaer. • venni§, muhakemeyi başkrı ~ rnr_:r kısa. bir zam da . 00.1 k t Bu rihaz ilo milli istikr:ı:z l\:ıphl büyük bir mu-
. l'akm~r. ne ı-

1
. ed·ım·şı· an ınşa. 1 ere es - vaffakiyet kuannu~hr. 
ım ı ı ır. 

(750) B:!ne evvel, İsv~ ltr:ı.Iı Srnre tarafından 1200 
?'1~tn?ıı fo~is ellilnıiş imiş. Non·c~·te kayaklı kıta.-.t 
ıçm .ıususı melrtebler Lile ''nnwş. 

Hatta 1G78 senesindeki f:s,·eç - Dan.imarlia mu
harebesi sırasında lG kayaklı Da.nlma.rl•a askeri 200 

deu fazla isw~ sümric;1no bir baskın yapam.k tsveç-

1ileri münhezim etmlşler. TeveJ<kell tuUı lcin bir Uı
l•errür<lcu ibarettir denıe.uıi~ler ... ,.,. 
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ADVO 1 KOOPERA T/FLER 

P~~ iktisadi Hayatın NazıJ11 
26/1/940 OUMA e 

•Yı::ı Program v• memleket saat B i r M ü e s s e s es ı . 
12.35 Ajans ve meteoroloji ha· y AZAN : Cihad B~ 

berleri50. Tü' k :ı_:~ "Pi v b"tUn A<{(IJ~ 
13.80/14.00 Müzik • Karışık hafif lu 1stanbuldan aynbrken gazetecile- Birayet etmiyeceğini. Bal~aJl iO 
12. r mu.t.ı6• .,, • , Ticaret Vekilimiz Nazmi Topçuog· ıharb kıvılcımının u ıal1 

• müzik "Pi.,. · re verdiği beyanatta memlekette is - Ust etmjyeceğfnl ve TUr~ıy~ 

H 
C. H h • h A d • f 18.00 Program ve memleket saat tihllk kooperatiflerinin kurulması felaketin dıgında kalabıleC f6' aT tanın en mu ı m a ı ses ayan. . .. V• • üleri ltizumuna işaret etti. :Eski bir koo- muhakkak aurette iddia ed~' 

18.05 Türk müzigı - Halk tilrk peratifçi ve bu davayı benimsemiş Harb olsun olmasın, buh ~ 

B ık A K •d • ve bağlama tamburla o~ havaları. bir devlet adamının bu milhim mese- virlerde mUstehliki yani va ılİ a an ntantının onseyı ır Sadi Yaver Ata~~n. Refik Fers~n .• leye parmak basmıe olması, hiç şüp- korumak vazifemizdir. Har~ ol tJ' 

-
------------------------ 18.25 Türk müziği - ~ar· ~ he yok. kooperatiflerin nihayetsiz bu vazife mukaddes bir vazıfe ui_ 

. . . ddi surette bire Fersan, Cevdet Çaglar, Re fa dalarını takdir edenleri memnun Evveli ferdlerin ihtiyaçlartııl 
---;;:::;:::! Balkanlar gUnUn moda- kUn olduğu kadar az gazetecı topla- sını kendı kuvvetıeı:le el kler Ferlilan. Okuyanlar: Necmi Rısa A· ~· ı· etmek bunu yaparken de onlatt>'# 

, ~ sı oldu. Garb cebhesin· mak ihtimal dahilindeki boş boğaz- müdafaa arzusunu göetemıfyece - h.ıskan. MUzeyyen Senar. Sa~~aya Ulıwn yok ıu veya bu tira ~vvetlerlni düşUrmeınek . .,-
, deki zaruri sUkün can sıkmağa batla· lıkların önllnll almak için bir tedl::'r dir. . .. 19.00 Serbest eut. hile sebeblerden dol~yı iktısadt mllli mUdafaa davasının blriJıCI 

1 d. • teııı.'-lci edileli" H lb k' Av · Finliler harika goster- lek t t yarı a3·ans mu ' .... dlJ!'· dığı için yeni yeni vakalara ga~id o: ıye mı öA • • a u. 1 
.. - finfandıya edi or- 19.10 Meın:. e eaa. a • sahada. bUtlin gayretlerimize rağmen nında ele alınacak bir mev..... • 

mak istiyen merak hissi yeru ye~ı ıupa rad~oı:u-ı Bil.kreş gazetecilc:rının harbi mekte devam slarybtı.. ve meteoroloJl h.~~rlen. işleri bir tempoda götilrecek teQkl - Ticaret Vekilimizin. istihlil' ·Jf 
mevzular icad etmeğe kalkıyor. Bır Bel~ ıç~~ı.ann~ gide:e~ler~d~n .. . . l~r. Fakat Ru nzi or- 19.26 Türk muzıği • ~afiye Konse- 18.tları henüz kurmuş değiliz. lktısad .peratiflerini kurmak hususun~~ 
aralık Bel~ika ile Holandanın Alman bahsettiklen ıc;ın zıbln butUn biltiln tun bütün nevmıd ol~a~a ~ - y k ri "2,, Program - Kendi repert.uan. ilmini bütUn sebeb ve neticelerile ki· rannı da bu bakımdan elbet 
ü.tilasına maruz kaldığı havadislerini karışıyor. . lar .. Yalnız. ~us teblıglen k n agad':,. 20.15 Temsil "Faust,, Yazan G<>& tablarda okuduğumuz halde. tatbi • etmek lazımdır. f-' 
okuduk. Şimdi bunlar yatıştı. Fakat Belgrad içtimaından ne beklenebı. ga~b gelmege ba_şladı. Leni ~ d - the. Tercüme eden .• SenJha Bedri katta o kitaularda gördüğllmüz neti· İyi idare edilen daha doğrUS1l 
bazı gayretli muhltirler Alman ordu- lir? Buna büyük bir ehemmiyet atfet· kerı kumandanlıgı . Finl~ndihy:~. uleru Göknil. Cemal Reşıd piyanoda Gou- celeri elde etmek hususunda. gUçlük- dezl prensiplerinden ilham aitJI ...J 

k isf nl dı t ti ada hiç dunda hep ehemmıyetsız ~ıse - od ı dan parçalar çalArak i · rı çr J mı Rus işgali altındaki yerlerden me ıye er var r . ç m n . all n un operas n . !er çekiyoruz. İşlerin içine, ruh• sıya- kooperatif sisteminin faydals 
ar . k R h d dlarına ka- bir ameli netice çıkmasa bile, misaka den, yalnız istikşaf ve devrıye fa - esere refakat edecektir. si bir takım unsurlar karışıyor ve bu bil UktUr 
geçırdere d umd 

1
anya u u dahil devletlerin aralanndakl ittihadı yetlerinden bahsediyor. Şu halde, Rus 21.10 oKnuşma "Mllıt kahraman· unsurlar iktısad kanunlarını gide- BY ·ti 1- f ıı· fi~t ti 

dar ayan ır ıar. . Fi 1 a· d · · e" Bu 1 . • u sure e evvea uzu 
. . k' b d k dar yaşatmağa azmetmış olmaları bunun- ordusunun n an ıya a ıeı 0 

• . lık menkıbe en,,. cekleri yoldan dUrtükliyerek dışarı fflil . dan verilmiY ---,,...,, 
. Garıbı §U ı u sıra ablne ah la sabit olacaktır. Yalnız bu hakikat mevsimde bir tebdilihava ve tenezzüh 21.25 Müzik - Radyo orkestrası. rıkarıyor rse . erınhe meyi i l nin ~~ 
akıl ve hayale gelmez terti er ve a- b' h . ti h . 1 1 Finlan "S f H F Aln 'Y • anıyen avay c zarur ye fi' 

1 
kl uu bahsolsa hiçbirisini başlı başına ır c emmıye aız o a- maksadı mevzuu bahso amaz, • .,.e - · · ar,.. . Bir dedikodu düşmanl:ınmız tara- sa buhranlı zamanlarda ıağ°Şii .; 

~~ \e a~i;~; kabil olmaz diye red- bileceği söylenebilir. diyaya harbetme~, FinlandiY.~.yı istl· 22.16 Memleket saat ayar~h~:: fındc.n tertib edilmiş bedhahane bir meslne mani olunacaktır. IJı:ılll 
d tm

y - . k•- voktur ÇUnkü hepsi Biz eminiz ki Belgraddaki dört la etmek, orn.dakı Kızıltan h~k~et haberleri, ziraat, esham - ' sıayı·a derhal piyasada tesirini gös • t"fl d . tedlgwini emniyetle~ 
e ege ım ıı.u ~ • k ht .. ·11 . k'. u· k ·,.; -""ela Fin • kambiyo nukut borsası "Fiyat,, . " • oo· pera J er ~n ıs ,. 
eklll akla elen ve akla geldiği için omşunun m~. e:em. ~uınessı erı a- mcv ııne ge rme ı..,.n .,u . ·- • teriyor. Kıymetler tahavvill ıyor, bilecektir. Salisen vatnndaşlaf• ~ 

~e hakikat ~labilen şeylerdir. ral~rında ~atı bır bırlık mevcud ot- Rus o~uları~ı~ e~e~mtyetsız devn_ 22.8!5 Müzik • Solistler "Pl.,. . fiyatlar düştiyort kalkıyor, bir. mli • koo atiflerden yaptıkları ınıJ..,. .. 
l .. . d t Um eden dugunu muşahede edecekler. konuş- ye faalıyetlerı ıle ıktifa etmeleri hiç 23.00 MUz1k • Cazband "Pl.,, • vazenesisliktir baehyor ve nihayet . !7ınde eşyanın maliyet ~.tf 

~~~kan a~ı:zenn e ~ress emleket tukları biltUn meseleler hakkında mu- bir şey yaprnağa muvaffak ola.madık- 23.25/23.30 Yarınki program ve vatandaşın üc; beş kuruşu, gayri meş ::ı3 fiya~ arasındaki farkı piSP'". 
leh 1 eye 1.b. m~~z _0 an mş· dil.k tabık kalacaklar ve dostane hissiyat tarını itiraf manasını ifade etmez mi? kapanış. ru klrlar ~inde koşan bir kaç men altı tla yı·ne kendileri ala~.., 
Rumanya gı ı gorunuyor. ım ı ... f b' .......................................... r....,. • . . nanu n . ., 
Macarlardan ve Yugoslavyadan bah- ile biriblr~erinin ellerini sıkarak be- Her Rus ~bligı her~ bu .za ı . ı~ •• b faatperest tUccarın cebine gırıven - lar, ve bu suretle ne müstabsil~ 

l . Hitler Yugoslavya ile eQş çehre ıle ayrılacaktır. Amma son- kere daha ısbat eden bır delil yennı Atılayın tecru e- yor. d Ust hHkin zararına ie gö~ 
60

1 
unmh Ud)odr. kat'ı" olarak kabul ve ra ne olacak? Ne olacağı pek bilin- tutuyor. Rus eaneUrtlnUn nazan dik· Harbi Umumide bu derdin bütün el m ~k tabii bu keyfiyet I 

o an u u u . . . lbed . A b Le . grad J • ff k• t C o mıyac.. , ı.. . . . b Un bö l b·r mese de muhakkak olan bır şey var katini ce enz. ca a . D1D eri mUV3 a IYC • ıztırabını çeken memleket, bu St> er .. t hailin hem de mUstehlik..,." 
ıhır etmıştı. Fakat . ~g k' R Y \ 

1 
ki Balkanlılar bir askeri ittifak ya- askeri kumandanlığı sabotaJ mı ya- daha uyanık hareket etti, onun tec - mue a_ . .. t d 1 rııı ~ 

rncı tiyatro sahn~lerın e hı etvue fer- parak cenubu şarki ve Tuna Avrupa- pıyor. le devam edı·yor rübelerini taşıyan devlet ricalimiz, ha dogru~u.biltunUmvk:ı.Unan la; ~I ~--" 
<!e hatırlanılsa dUnyanın er ara ın- ~ .k d" 1 teker kudretlerm n m o Ue-

uf k Ru 1 • halkı ezen . ı lısa ı oyun arın • .. k k u t ı1 h · met e J11 
da bir kahkaha t anı oparır. - JIAARıFTE I POLISTZ: H r t k ' tezgahlarda Alman mu- . . . . "dd tli tedbirler yu sc le ı \ roasına ız -~-,,. 

lılara gelince onlar bir taraf- a ıç e 1 
• .. • • · rilr etmemesı ıçın şı e tir Bu gibi zamanlarda ortaJıtrv I 

manya . '. K h I . I M h .... 1. d ' tehassıslarının nezaretılc Türk ıeçısı aldı. Milli korunma kanunu bu ener- · . . .. abSj)I 
tmı Rus tehlıkcsi. dığer taraftan Al- a Ve ere, Sinema a. ayva a en en tarafından yapılan Atılay denizaltı fk h k tı rin tabii bir neticesi ol- laşan ve mUstehllkı de musl ıt i 
r.·an tehdidi altında itidal ve ~eta- ra giden talebeler hırsızhk etmişler gemimi7Jn sürat ve dalma tecril- du v:~~ z:manında çıktı. Fakat ı sömUren tufeyli ~rtadan kal~d:ı ~ 

etlerini muhafaza ederek tedbırler . ed"I kted. · ·ırt di lunacaktır Bu azım faydalaı - .JJ 
n Talebelerin kahvelere gitmesi me- Ömer Yolageldi ile Kemal ve Ha - belerme devam ı me ır. \şunu da unut.mamalıdır lu, 1 ısa · h 1 d vjrl"· 
almakta devam ediyorlar. Rumanya- d'ld·w· h ld b ğı ı- k san isminde iki arkadaşı bekçi Yu- DUn Haliçte taş kızakta yapılan sahada disiplini temin etmek yalnız lka ... Bh· de ~ı~d bu ran 

1 
e !01' 

nın tnmndeki bu tehdJd yükU Bal- nh~l ı tıgıtb'ak ede ·1u yediasağ. n talayıbeılv~-\nusun uyumasından istif~de ederek tecrübeler ilk gün elde edilen mu - mani tedbirlenn ve sert kanunların koo~ratıflerm. başar.ıl·akları ç 

b . tli k ı e a ı ı em ı, e erın . . . · . h ühlm \'a~Jl'eler \'ardır. .ti 
\..anlı komşularının asıre ve uza d k h 1 d k ' t . meyva haline girmişler içerisinde bırlvaffakiyetli neticelerın aynıdır. Ge - harcı değildir J{a.mm nekadar tııddet a m . ? _ 

. . 'k 1 . d bUtUn ers zamanı a ve er e va ı geçır- ı ' . h" ta · . w ,...., 'k· · ıe verilme.~ı g;jrüşlu polıtı a arı sayesın e di-· 
1 1 

ktadı mikdar yUn ipliği bulunan bir san - minin bUtUn tesısat ve tec ızatı • li olur8 a olsun, hayırhahane bır kıbga ~y.anın v~sı a. 1 
• ıJtY1 

biitün şiddet kesbetmekt~n uza~ kal- gı .an aşıma r. dığı çalmıljlardır. Bunlardan Ömer mamlanınıştır. Donanma erklnımızın bilrUnen, ~ahst monfaat.i körükliyen retı hıseedlldığı zama?~a kıD1 r'tJ 
m~flUr. Şimdiki halde ne Bulgarıstan, ?ığer ta~aftan ba~. talebeler de evvel& yakalanmış, diğerlerı kaçmış- işUrakile son defa yapılacak bir tec- dedikodunun önüne ge-çcmez ... Sırası kıntıda bırakmamak ıçın koopt ıJ 

. ta R yı sıkıştırını- mtitalea içın ayrılan oğleden sonra- . .. .. 1 <l d . ı . 1 1 t <l cı olarak b ~:ıt ne Macarıs n umanya . . lardır. Ömer diln Sultanahmed uçun· rUbeden sonra Atı ay a onanma· ı oelir filan ,·eya falan emtıanın orta- eı. 1 eve c yar mı ' 11" 

1 il h 1 k. i · a·yorlar kı zamanlarında sınemada vakit ge- . . . . I" ' . . d ·h ı k d k dllerine baJ3tlrf "' yor ar ve ş P es z ı yı e. 1 • • • • cil sulh ceza mahk~mesıne venlmış. nuza ıltıhak edecektir. dan eır oluvermesındekı sebcb hak- eı n en 1 en . tı•r" 
Çimkü Balkanlılar arasındakı bır P~- çınne~~ırler. • . . . Uç buçuk 8 y hapse mahkum edilmiş- - kında köşe başındaki bRkkahn izahı, ı cckler "~ne \'alandıujın mal ıd 1~ tırdı ancak fırs~t bekliyen bllytik Bu gıbı hallere manı olunması ıçın tir. Üniversitede mUnhaller azete okuma.yan büyük vatandaş mek gibı sRQma yollara sUrU~ ~ 
komşuların ekmeğine yağ sürebilir. mekteb idareleri ve Maarif MUdUr • Bundan sonra yakalanan Kemal de Oniversıtede noksan bulunan asis- ~ütlesi ic;in Vekilin beyanatından <la· ~int',. ~~ fiy:ıtların yükseltıı~flıl'l~ 
Balknnh•nr arasında kavga çıkınca, lüğü lazım gelen biltün tedbirleri al- ayni mahkeme kararile te\'kıf edil - tanlar kadrosunun ikmaline çalışıl - ha mfü":sir olur. Daha ileri giderek de kötu mute.vııssıt esna.fm pıs s~ 
biiyUkler daha perlasızca gelirler. \ mış bulunmaktadır. mtşUr. Diğer arkadaşları Hasan aran maktadır. iddia edebiliriz ki, gal.ete ()kuyan va- laayonlar . yapnıasıııa meydan " 
gUrültüyU yatıştırırlar. Fakat 0

1 
za- ilk mektep öOretmenlerine ma~tad.ır. • . Orhan Bayraktar tedavi kliniğ~ne, tanda.şiarın bir çokla:·~ d~ ~e~Uiıı be- yeeeklerdır: . . · ·irı ,1. 

man da ortada Balkanlı kalmaz. k f I Bırbırlermı yaralamışlar Vedad Gün yol, ldnre hukuku aaıR • yana tını. zamanın muşkulünlı berta- Bu tecrhbe kooperatıfçılıg . • ,J on erans ar . . . bl r . k' f - t d .•. ı ve JJ":. ••• .. - . Beşiktaşta Köyiçinde Vasilin mey· tanlıgına tayin edilmişleıdir. raf etmek ıatıyen opportUnlste r a- m ın t§a gos er ıgı sveç. ~ 
Belırrad Bir taraftan istil.a t.~h- İlk .~ek~eb ogretmenlerıne mahsus hanesinde rakı içen SUreyya kaptan· Münhal profel)()rlükler için. ecnebi damın Mözleri olarak knydi lhtiyat~a tere~e mu\'nffakıyt:tle tatbık 

& didi altında gibı gos: ~la~. Basıt .vasıtalarla de~em~~er., la Yeninıahallede oturan amele Meh- profeı:ıörlerlc cereyan eden mliz.'\kerat \ telakkı .edcrler.w Şu .halde ya.!nız ma.- mf~tır. • • • 
fOplanflSI terilen Balkanb.rda mı

1
\~ Be~~ratı~ yazı,, ~~rsl.arıle, ~- med arasında kavga çıkmış, Mchmed henüz müsbet bir neticeye \'fısıl olma ni tedbırler degıl, ıktuıadı onlemek, ,f 

saka dahil devletlerin Belgradda bl- rıh şerıd~ .. • .?kul muz~sı, okul. kil- Süreyyayı bıçakla bacağından, Sü • mıştır. başı boş kal:ın muhtekiri ezmek için, Bir iki istisna nn7.arı dikk~t~ tJ 
ribirlerilc görüşmcğe gitm~leri b~~~bl tUpha~~ı,. • Şem~ halınde resım : reyya da Mehmedi rakı şişesile başın- ___ _ _ bu miuıi tedb~rleri . iktıs:ıdi cihazlar- ma.zsa Tilrkiyede kooperatifçılı~ 
çok merak uyandırıyor. Bunu korük- ler., • ~asat f~le~ı,, '. konfera~sla~ dan yaralamıetıı'. Yaralıların ikisi de Vefat la da tekeınmill ettırmek çok rayualı v~tf~k olamamıştır. B~ım~~ . ~ 
Jiyen sebcblerden biri de Ankaradan na bu ayın 3l 1?cı gU~U Maarıf M~- tedavi altına alınmış, tahkikata baş- Kadri ve Bekir Uitiin tic<ırethaneai olur. s~mdıye k~dar .koo~ratıfçıtığı fil~ 
ak~den bir bavadis oldu. Bu sene dllrlUğUnce tayın edılen muhtelıf lanmıştır. memurlarmdRn Mesud Ç<lloğlunun Avrupada ba§lıyaıı lıtu bin tesırle- sıp ve llmıle kımRenın ele al 
Bclgrad toplantısına Balkan memle - yerlerde devam edilecektir. Kızlar da Jiletle adam babası müderris İJ;ke~eli Ahmed Çöl- riııi hepimiz, derhal hissettik. Beşer olmasıdır. ıt! 
ketlerine mensub gazetecilerin davet Diğer taraftan §ubat ayının ba - yaralıyorlar oğlu vefat etmiştir. uzviyetinde a<;ılan yaranın, mılletler Şimdiye kadar· kw·ulup ha.tart ti 
edilmiyecckleri bildiriliyor. Halbuki oında. Şile, Yalova, Kartal, Beykoz. Kalyoncuda Fıçıcı sokağında 4 nu- Cenazesi bugUn saat 11 de Oskü- arası münasebetlerinin bugUnkU ka- peratiflerin yalnız isimleri koOpe ~ 
gazetecilerin de ötedenberi tekarrUr Sarıyer, Çatalca, Eyüp, Bakırköy. maralı evde oturan Hüsniiyü aynı ev- darda Çınar caddesindekı 9 numaralı dar girift olduğu bir devirde bUtUn ti!tlr. Kuruluşları, bünyeleri, ~şl ~ 
etmiş bir toplantıları vardır ki Bal- Silivri köylerinde yeni köy mUfreda- de oturan Serkis kızı Aranik jiletle hanesinden kaldırılarak namazı Yeni· vücudde tt>tJlrini göstermemesi eaa. - ta17Jarı, kooperatiften başka Jı~ ; 
kan konseyınin içtimaı günlerine te- tına nazaran görüş ve çalışma birliği- göğsiinden yaralamıihr. Htiseyinin camıde eda edildikten sonra Üskll - een ihtimal dahilinde değildi. Şimdi ?lr ve itiraf etme~ ırmmdı~ ıc;;; 
sndüf eder. Bu ananenin inkıta& uğ- ni tesi• etmek makaadlle konfeı-ans- tedavisi yapılmış, Ar~ik yakalan - dardaki aileflt makberine defnedilf'cek harbin neticelenme&ini halisane te - uımi lt\zumsuz yere ısrat etmı.'J 0_,,.) 

ratılması neden neşet edebilir? Müm-
1 
lar verilecektir. mıştır. tir. menni ediyol'tız. Bununla beraber (Soıııı 6 tııcı sa!J!cır 

47 _ \için biribirlerioe ıirdiklerini görüyor- duktan Honra bana hitaben: - Budala! diye mırıldandım. Hıristo seni bekliyecek. O saatten .Bunu sizin a~ınızdaP duyma1' ~ 
dum. Ve bundan vahşi bir zevk duyu· - Senin kocan da ne lif anlamaz Madam Eleni : ıonra bir kıulının yalruz doıa,xnuı •onınıx bir saadet. verecektir. -! 

- Ne oldun Şermin? Ne oldun yordum. Nihayet araya tic;Uncll arka- adamrruu! ille Melihatlara gide<:eğim, - Hem de nuıl? diye devam etti. tehlikelidir. leteraen ıana retakat e'.· _ Yani bfr orospudan af dil~ 
yavrum? diye kekeledi. Buna arka- daşlan karıştL İkisini biribirinden a- o kadını nerede bulsam, orada geber- Bakma sen ona, züğürdün biridir. Bir ain! lıunmı:. 
daşı cevab verdi: . ymb. İsminin Yusu! olduğunu öğren- teceğim, diye tutturmuş. Adamı tes- firkett.e kfü;:Uk bir memurdur. Maaeı Hırlsto, Madam Eleniniıı on yedi, _ Affede . . b' d f affetf.. 

. - Cüzdanını aldım. diye kız.dı kU- dJğim sarışın adam daha ful~ kal- kin etmcğe imka.n yok. lyisimi seıı otuz liradan fazla değil. Hiç ben böy- on sekiz yaflanııdaki oflu idi. Ma- ılniz. Yaptığ:n~Ust~~lığ~ ~nıtıl" ~ 
çilk hanım. madı. Şapkasını aldı. Ve bana kın do- bir yolunu bularak evine hemen di.ln ! le pırlanta gibı kıı.ımı, onun gibi bir dam Eienfye talimatı dairesinde ha- tinll.z H ~ ~ 1.. 1• öyle 

Ahmed bey hiddetle bağırdı: lu nazarlar fırlattıktan sonr çıkıp dedi. serserinin koynuna verır miyim? Şim reket edeceitmi eöyllyerek sokağa ~y d~m :fa, B"'n 1 s b~ asa sıl ~., 
- Sen bana ne karışıyorsun ser - gitti. Ahmed Bey ilköııce itiraz edecek d: sana bu geceki oyunumuzu anlata- rıktım 1 bili ~- ~S· 1 oy·e· r ~be!b~n rııtl"" 

ı rif' v Uzel ı . • li " · eye ruu . z sızın gı ı ıı· 
ıem ıe . er şu c anımı. O gittıkten sonra Ahmed bey hall ·oldu. Fakat fayda olmadığını görUn- yun. Bi yorsun, bu gece Ahnıed Bey FA·den yüz adım bil ayrılnıam1'· lilzln lbl f ·k 'ı · d 1 ik lude 

O da kızdı: homurdanmakta devam ediyordu: ce "aresiz razı oldu. Ertesi giln irin yine gelecek. Fakat sen ~özde evde t ki b bir e .. 1 • dikil g 6\0 a a e.. ıaı u 
• • • • .. :s • ım yanı ~ıma go gcnın - Sö UnU k ti · 

- Fazla ilen gıcliyorsun Ahmed - Rezıl adam. Hem meteliksizdir. mutabık kaldık. Nihayet dolu cUzd~ olnııyacaksın. Ancak hır kaç gece d"ğ' 1 h' ttl B y ft ı: h z es m. -pi_ 
Bey. Cilzdanı aldınısa senin menfaa- Hayatında sayemde karı yüzil görür nını bize bıraktıktan sonra çıkıp gi~ sonra gelebileceğini söyliyeceğim ıtlıln bl ıshse m. u uebui ut . . : d - - İstediğiniz ijeyi anlıyoru!ll· -""' 
. . . ld • · · ee r eyecan ve asa ye ı".n e •ı• Ah d B . b. d h ·· riiı1". 
tın ıçın a ım. Paranı sarhoş aklınla kör kursağından sayemde rakı ge - tiler. lşte randevu evındeki ilk ge - Böylece Ahmed Beyin sevdasını kö· ld ğu ö dl' B . k tl u u, mc eyı ır a a go 

1 
. k 

1 
., • •1 o u nu g r ım. enı neza e e se· izi ff t i . .. 1 . , 

orospu ara mı yedırece ·sn. çer; hem de işte böyle benim işlerime cem böyle geçti. rUkleyeceg z. Bu gece seni başka bir 1.,, 1• d it k b' 1 • ı; a e mes nı soy erım. 1) 

B 
.. h b . h d Ah ed .. .. . _ . af' k ~m ,ı ı. sonra t re ır &ese. ö _il r • .-

u soz em enım, em e m karışmak ister. Zaten kabahat bende. Yusuf ertesi gunu oglc. vakti eve zengin m.ıs ırc ta elim edece~fm. Ge- . . . . - Hayır. hayır! yle deg · . ov 
be . b"'"l a bi b 1 'bi inmio+i Bö' .. . <l El ·ı . 1 l k H d' . - Benl affetmenızı rıca edec~ım d B d k ' 1 B ı;ıı yın '""!' n r a yoz gı !l" • yle kopeklere yUz vermenin ceza· g~ldı. ııa am " cnı ı c uzun mliddet ce yarısı ge ece . ay ı son şımdf so- . me ey e ım o uyor. en 
Adamın üzerine atılıyordum ki ar- sını çekiyorum. Haydi biz eğlencemi- konu6tu. Gittikten sonra Madam o- kağa çık. dolaş, sinemaya git. Akşam Şermin hanım! dıye söze başl~dı. Si- af diliyorum. fi. 
kanıdan (iingene kemancı tuttu. Fa· ze devam edelim. dama geldi. Kahkahalarla gUHlyor- yemeğini de <lı!}<-ında ye, gece yarı. r.e kar§ı yaptığım bUyUk kabalığı - Buna ne lUzum var? Hcrtl ~ 
kat Ahmed be~ biltUn kuvvetile ada- Madam ~lenl geldiği zaman, meclis du : . . sından ıw,·el . eve gehn~. Yalnız içkili earhoşlu~ma verin. . ederim, yanımda yUı-Umeyin. g '# 
mın suratına bır tokat yapıştırdı. Ve eski saınimı havasını çoktan bulmuş· - Yahu, Yusuf sana müthiş tut- gazinolara gıtme. Bellu Ahmed P~ye Sert bır sesle sordum. olur. Sizlııle hiçbir alakam yolC· 
<frtalık bl~ibirine girdi. . tu. Ahmed bey kendisine endişe ile ıkun. Bir gece be.nimle kalsın, ne ls-1 rastlarsııı, oyunumuz bozulur. Saat - Ne i~tiyorsunuz 7 ta.nıınıyonım. l 

Erkeklenn ilk defa olarak bcnım baktı. Madam Eleni nefesnefese otur- teı~e yaparım, clıyor. 16 da Taksım tramvay durak ycrlnd.e - ~elim ya. sadece aftedUmcmi! . (Devamı ~fi 
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Bilyümelerini sözde müpbih uz

viyetlerle birlefmele, yani ba· 
m fedaklrbldarla uzlapnağa borç• 
ıu olan hareketler turfandacıhlr 

pyretile yetiltirllen çiçekçiliğe 

benzerler. 
Bu nebatlar boylanırlar, fakat 

asırlara meydan okuyacak ve fır· 
tuıalann fiddetine göfüa gerecek 
kuvvetten mahrum bulunurlar. 

BllyUk bir fikri teeahhua etti
ren bütün büyük teşkilAtlann 
kudreti kendilerinin gayri olan her 
,eye karşı zaferde, müaamahakir· 
bktan uzak, haklarına mağrur, A• 

ferden emin bir surette dimdik 
yükselirken gösterdikleri teveccü
he istlnad etmlgtlr. 

Bir fikir haddi atında doğru ise 
ve taraftarlan, bu kanaat ile mü
aelllh bir halde, yeryüzünde o u
ğurda cidale giri§irlerse, kendileri
ni mağldb etmeğe imkln yoktur. 
Onlara karşı her hücum kuvvetle
rini çoğaltmaktan başka bir şeye 
yaramaz. 

Hıristiyanlık eskı amanlann 
kendisininkine az çok müşabih fel
sefi f°ıkirlerile uzlaşmak suretile 
o kadar büyük hale gelmemiştir; 
bunu kendi neşrettiği mezhebi sar
sılmaz bir taassub ile ilan ve mü
dafaa etmesi sayesinde temin eyle-
nıi~tir. 

Siyasi hareketlerin başka hare
ketlerle birleşerek fiile c:ıkarabile
cekleri zahiri ilerleme son derece 
iııtiklil ic;inde teşkilatını yapan ve 
mücadeleye girişen bir telkinatın 

terakkilerinclen c;a~abuk geride 
kal~caktır. 

Hareket, azalarını mücadeleyi 
ikinci derecede ve ihmali kabil bir 
unsur telakki etmemeğe alıştırma
lıdır. onu bizzat gı:ı.ye telakki et
tirmelidir. Buna muvaffak olursa, 
muanzlarınm düşmanlıklanndan 

artık korkulan kalmıyacaktır. Bill 
kis. bu düşmanlıkları kendi hik
meti vücudlerinin birinci şartı 

diye hisst>deceklerdir. Onlar bizim 
kıwmimi:r.in ve biziM dünya telik
kimizin di\şmanlannın kininden 
korkmıyacaklardır. Bilakis bunu 
ateşli bir surette istiyeceklerdir. 
Fakat hu kinin tezahürleri arasın
öa yalan ve iftira da vardır. 

Yahudi ga7.etelerinde hücuma 
uğranııyan. onlar tarafından. .ze~ 
ve tezlil edilmiyen kimse ne ıyı bır 
Alınandır. ne hakiki bir Nasyo
nal _ Sosyalisttir. Zihniyeti, kana
atinin merdliği, iradesinin kuvveti 
tam ve doğru bir surette yalnız 
kavmimizin can düşmanının ken- . 
disine kartı gösterdiği düşmanlık-
la ölçülebilir. • 

Hareketimizin taraf tarlarına ve, 
daha umumi surette, bütiln halka, 
Yahudi gazetelt-rinin tekmil ya
lanlardan dokıınıa olduklarını bil
dirmek ve daima bunu yapmak da 
lazımdır. 

Bir Yahudi hakikati söylediği 

zaman bile. bu daha büyilk bir 
aldatmayı örtmek ve gizlemek 
maksadiledir. Bu takdirde de bi -
le bile yalan söylüyor demektir. 
y ah udi yalan hususunda büyük 
bir üstaddır: Onun kavga silahlan 
yalan ve aldatmadır. 

Her iftira, Yahudi kaynağından 
çıkmış her iftira, bizim mücahid
leıimizde şerefli bir yara açar. 

YahucUnin en çok zeınmettiği a
dam daha çok bizdendir. Onların 

öldürU~ü bir kine maruz tuttuklan 
kimse bizim en iyi dostumuzdur. 

Sabahleyin bir Yahudi gazetesi 
okuyup da onda iftiraya uğrama
mı~ bir k,imse bir gün evvell'J gU
nünUn kaybolmuş olduğunu dü
~nmelidir. Çilnkü zamanını iyi 
kullanmış olsaydı Yahudi onun pe
şini bırakmıyacak, onu zemmede
cek, kirletecek, onu iftira ve sitem 
edecekti. Kavmimizin ve bütün 
beşeriyetin yahud iri medeniyeti
nin bu. öldürücü düşmana karşı 
yürüyen adamdır ki bu ırkın ifti
ralarına \'e d~manhklanna maruz 
lmlmayı ~kliyebilir. 

leyince, hareketimiz sarsılmaz ve 
yenilmez hale gelecektir. 

Hareketimiz her vasıtaya bq
vurarak aıahslyete hllrmet hissini 
bkieaf ettirmelidir. Hiçbir zaman 
unutnlmımak lcab eder ki insani 
olan eeylerm hepsin.in kıymeti eaıı
sl kıymettedir ve her fikir, her 
hareket bJr adımın yaratıcı kuv
vetiniıi semeresidir. Kezalik §UDU 

da unutmamalıdır ki bUyilk olan 
§eye karp hayranlık yalnız bUyük
lüğQne karşı bir minnettarbk ver
gi~inl temsil etmez, bu minnettar
hğı duyanlann hepsini birleştiren 
ve saran bir rabıtadır da. 

Şahsiyetin yerine başka bir şey 
ikamesiııe imkAn yoktur. Her şah
siyet mekanik bir kuvveti te§ah
hus ettirecek yerde kültür ve ya
nlıcılık unsurunu tephhus etti
rirse bu aöz bütün bütün soğru o
lur. Meşhur bir Ustadın yerine 
bqkası kaim olamaz; öl Um ünden 
sonra kimse onun eserini itmam 
etmeğe teşebbüs edemez. BtiyWl 
bir pir, bUyUk bir mütefekkir, bU
yi:k bir devlet adamı ve büyük bir 
general hakkında da böyledir. 

ÇünkU, onlann eserleri sanat sa
ham üzerinde filizlenmiştir, bir 
makine tarafından imal edilmemiş
tir; lütfu ilihinin tabii bir ihsam 
olmuftur. 

tnsanlann bu dünyadaki en bü
yük inkılibları ve en büyük fütu
hatlan, en bUyük kültür eserleri. 
htikfımet şefi, ilh .. sıfatile elde et .. 
tikleri ölmez neticeler, bütün bun
lu aynlma kabul ebnez bir su. 
rette bir lıııne ebediyyen bağlıdır
lar ve o isim kendileri ic:ln bir tim· 
aal olarak kalacaktır. Büyük bh 
milfekkireye hürmet anetmekten 
vazgeçmek büyük bir kıymetten 

büyük ölmUş erkek ve kadmlarm 
. isimlerinden yükselen kuvvetten 

nefai mahrum bırakmaktır. 
Yahudiler bunu pekili. bilirler. 

Yahudilerin büyük adamlan ancak 
beşeriyete ve medeniye~ karş aQ
tıkları yıkma cidalinde büyük ol
muşlardır. Onlar bu putperestçe 
hayranlığı pek tatbik ederler. Fa
kat bunu yakışmaz bir şey gibi 
göetenneğe çalışırlar ve "ferdi ye
te ibadet,, namı altında takbih et
mek isterler. 

Bir kavim Yahudilerin bu yüz. 
süzce ve mağrurane fikirlerine il· 
tihak edecek kadar korkak ise ma· 
lik olduğu ku\'vetlerin en büyü. 
ğUnden vazgeçiyor demektir: Çfuı
kU daht bir adama, onun tasavvur
lanna ve eserlerine hürmet gös
termek bir kuvvettir. Kütleye hür
met etmek bir kuvvet değildir. 

Kalbler parçalandığı, ruhlar ü
midsizliğe diiftüğü zaman, mazinin 
karanlıklan içinden, vaktile insan 
ıztırab ve endi15elerini, hareket ve 
Sf'f aleti, fikri esaret ve bedeni taz
yikleri gerlletmeğe muvaffak olan
lar tekrar ortaya çıkarlar; ümid.siz 
flnilere gözlerini çevirirler ve on
lara ebedt ellerini uzatırlar. 

Bu elleri yakalamaktan utanan 
kavimlerin vay haline. 

• •• 
Hareketimizi ileri silnneğe baş.. . 

ladıfunız vakit, bilhuaa, ismimi
zin kimııeye bir şey lf ade etme
mesinden yahud ôrih bir mina 
uyandırmamuından zahmet <;ek
tik. Halkın bize kareı bu tereddü
dü muvaffakiyetimizi tehlikeye 
sokuyordu. 

DU,UnUnüz bir kere: Altı yedı 
kiıi, kim olduklan bilinmiyen a . 
damlar, .zavallı biçareler, şimdiye 
kadar ınUhtm kütleleri ihtiva eden 
büyük partilerin hiçbir iş gönn&
dikleri noktada muvaffak olmak 
için bir hareket yapmak niyetile 
bir araya geliyorlar. Elde edilecek 

gaye şudur: Daha fazla bir kuv
vete ve hUkUmranlık hakkma ma
lik bir Alman Reich 'ım yeniden 
kurmak. Eğer bizimle istihza edil
miş yahud bize hücum gösteril
miş olsaydı f ev kala de memnun ka
lacaktık. Fakat, vukua geldiği ü
zere, hiç göze çarpmamak pek yeia 
verici bir teydi: Beni en çok muz. 
tarih eden bu idi. (Dnıuıu wr) 
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idare heyeti aana Alieonun hail berbaddı. VUcudü rudan doğruya kızlarağusı gibi JililJll 

~ ~ 

·ı· J • hurdiihaş olmU§tu. 1k1 gün içindo sU- taz bir mevlde malik adamı yo.nıarır.~ 

B ay Salim Yalaz kansı Bayan radyo çalmadığı için ne hal aldığını Mersin Tarsustan aeçı uı zülmUştU. gönderdiğinden dolayı memnun ol 
Emine ile her gUn radyo yU- göreyim .. ,, dedim. lki dik merdiven Kızlar ağası, işin farkında olmadı- muşlardır. 

zünden ka\·ga ederler di. Ve ha.zan da çıktıktan sonra kapıyı çaldım. Kapıyı Adana. 25 (Hususi) - Hükfunetin ğında.n Kara lbonun söylediklerini Kızlara.ğası, odaya girdi. Bir te . 
bu kavgaları o kadar §iddotli olurdu daha açmamışlardı. ~cx:ıen son rad- pamuk ihracatını da tanzim ve ıslah biç eUpheaiz aynen söyliyecokti. Şa- menna ile: 
ki, sonunda ya Bayan hafif bir bay· desine kadar nçılmış bır radyo sesi etmek maksadile Adanada (Pamuk ka doğil, padişah iradesi idi. - Selamünaleyküm!.. ü bastırdı. 
gınlık geçirir vcyahud da Bay sinir- duydum. Şaşırdım doğrusu... Bayan ll:ıraca.tçılar Birliği) namile bir bip. Kızlar ağası eteklerini topladı. Ali- Aliço itizar diliyordu : . 
lenir, alır baeını evden giderdi. yoksa yoğmurdan kaçarken doluya lfk kurulmasına müsaade ettiğini ve gonun dairesine girdi. Kızlar ağasını _ Af buyurunuz ağa hazretlel'1" 

Bay Salimin evi babadan kalma, 
1 
mı tutuldu, diye .düşünUrke~ı kapı a- teşekkW eden bu birliğin 9 azasının göre npehlivanlar el pençe divan dur- kalkamadım. 

Ç mlıcanın en tenha bir köşesinde idi. j çıldı. Bayan Emmenin . yilzUn~en yi- da Mersinden seçildiğinl yazmıştım. mu~ hürmetle Lstikbal ediyorlardı. - Geçmiş olsun pehlivan ağa 118 

Civarında yalan bir ev bulunmadığın- ı ne her vakit kl mcmnunıyetslzlik oku- Adana pamulcçulnrının haklı itiraz • Fakat, pehlivanların hiçbirisi kız- oldu böyle? .. 
dan, komşuları rnhatsız (!tırİek korku- nuyordu. tarını tetkik eden Ticaret Vek!lct1 larağasının ne sebeble th!Amur köş- _ Bir eey dokunmuş .. fazln dıŞ9• 
su da yoktu. Bundan böyle Bay Sa- Tahminimde yanılmamışım, salona Mıntaka Ticaret Mildilrlilğüne direk· küne geldiğinin farkında değildi. rı çıkıyorum nğn hnz:retleri. 
llm sabahın dördünden gecenin on girdiğim vakit Bay Salimi radyosu - lifler vererek bu birliğin azalarının Ağa, aziziye fesini düzeltti. Rcdin- - Doktora haber verdiniz mi! 
ikisine kadar, Almanyada Hitlcı· nu- nun başında keyifli keyifli sigara i- dördünün Adanadan, dördünün Mer- gotunu çekiştirdi. Ve, orada bulunan - A bo, doktorluk bir e y'imiz yd' 
tuk söylüyor, ltalyada türkçe neşri- çerken bu~d.um. Daha söze başlama- 1 sinden ve birinin öe Tarsust:an olma.- pehlivanlardan birine: ıağa hazretleri.. 
ynt yapılıyor, O'mmUgillsfun bugi.in ı mıştım. Bıtışik apartmanın. a~ık du- 61 i§nret edilmi~tir. Çukurova pamuk _ Pehlivan, Aliço burada mı? Kızlarağe.sı, biraz şundan bundıııt 
çok güzel okuyor, diye hiç durmadan r an camındıın yıne Bay Sahmın rad- , ihıııcatçılar birliği umwni heyeti A- _ Burada ağa hazretleri.. konuştuktan so~, padişahın fradt' 
radyo çalardı. Kocasının bir hasta yoysu kadar yük~ek bir radyo duy- da.na Ticaret Odasında fevkalade bir _ Hangi dairede!. sini şu yolda teblığ eyledi: • 
gibi radyoyn dli ktin olmasından Ba- dum, anladım ki araprtman filan 1 toplantı yaparak yeni idare heyeti _ şu içerlek odada. Fakat, çok - Pehlivan ağa, efendimiz ba%rel 
yan Emine çok müşteki idi. Ne za - dinliyen yok, radyo meraklısı ıssız ı azalarmı seçmişlerdir. Yeni azaların hasta!.. leri, Knra lbo ile müsabaka yapınııııı· 
man onlara gitsek, hemen karşımıza yerde de, kalabalıkta da merakın · j dörcl.li: Adaıtada.n, dördü ~e~sinden , _ Nesi varT zı irade buyurdular. l 
get.er Bay Salimin, bu derdinden u- dnn vnzgeçmiyor. Bayan F:minenin ı ve bırı de Tarsustnndır. lkı murakib- - Dehşetli bir ameı:. Uço, ~rit olmuştu. Padişah del 
zun uzadıya şikayet ederdi. Ne ga- yüzüne bakamıyordum, gtililp fnlnn den biri Adana Ticaret Odası reisi - Allah, Allah... m1ya !.. Hiç bu hılide güreş otıır 
rlbdir. 35 senelik evlilik deı,Teleri es- ederim diye çekiniyordum amma o İzzet Koçak diğeri de Mersinedn Ha- ~ Evet Ağa hazretleri.. muydu? Kaşlarını ça.ttı. Ve: 
nasında en ufak bir gürUltU bile yap· benim bu hnllmi derhal anladı ve, ba- lia Köseoğludur. Birlik reisliğine Mer · lbrahfm Bordurtooğlu - E, nastl gtlreşecek öyleyse?. - Ağa hazretleri, ölliınUzU ptU 
rnariıış olan bu mesud çiftler, radyo eını iki yaun sallıyo.ra.k : sinden Fahri Uykunneıı getir1lm~ş, bıosu da 47 _ 50 kuruştan yerlidir. - ICiminle ağa hazretleri.. yenmek Lsterler? .. 
yUzUnden biribirleriııe geçiyorlardı. _ Komşumuz da radyoyu pek se· ikinci reisliğe de Adanadan 1brah1m Kalite itibarile bu iki cinsten apğı - Efendimizin şamdancıbaşısı Ka- Diye, sertçe mukabele eyledi. J.~' 

Hatta bir gün bizim yanınuzda yi- ver, ilst katın mektepten geicek kızı ~urdu:Oğlu ittif~kla seçilmi~şt~r. lkin- olıyı pamuklar da bu fiyatlara yakın ra lbo ile!. pehlivanın böyle damdım dUş r gıbi 
ne malüm meı;clcden tutuştular, Bay da biraz sonra başlar... cı rcisı faal ve. 1.mzaya. sala~ıycttar- fiyat.la satın alınmaktadır. Mübayaa 

1 
- Hasta amma.. cevab verme.sine kımııştı. .. ıe 

bangır bangır bağırdı : Bayanın şikayeti sona ersin v malüm dır. T. s._ ~· r?ısı, Partı n°:hıye idare işi hn.raretle devam etmektedir. - Efendimi~ 1rade buyurdular. Hiç, padişah iradesine karşı bOY
0

• 

- Kadın, beni bu yaştan sonra kıyamet kopma.sın diye sözü kısa kes- , ?~yeti re~sı; _Tı~r~t ve zahn·e uo~ı Adanada katil K8zım - Ne gtinU? mu"kabcle olur muydu! Ellcrl \'e d 
günaha sokma benim biricik zcv ·hne · mek istedi. ılnnci reıslıgi gıbı memlekette mti - k I d _ y ann, cuma selfı.mlığından daldan titrlyerck: 

~ . ' him teşckktlllerin başında gelen bü- ya a a:ı ı , p hl. - .ıı .. ~h e 1 

manı olma .. s.onr:ı. fena olur. - Deseni:~. hep radyo merakhlan . k tiiocar ve fabrikatör lbrahlnı Adana 23 (Hususi) - Adananın sonra.... - e .ıvaıı aga, pa~ lJnlZ 
Bayan Enıine kocasının ne demek a'-·ni yere toplanmıslar dedim Benim yil Ş h 'I d k' . .. d tah . .kl - lmknn yok ağa hazretleri.. fendlınlz ırade buyururlar .. 

•" o.ı .. • B d -1 Ad d k d. · · ·y1 ey i.\ ura oyWl e mınen ı 1 . _ . d "' . istediğini pekala anlamıştı .. ve hemen bu söT.üm ncdens Bay Selimin pek ur urog u ana a en ısını ı k&d vvel b k" d" ~ .. ü - radei seniyeyi tebliğ cucyım. - A be; aga huretleı·ı anla ı~ .. 
ağlnmıya başladı: ho=?un~ gıtmiş olac:ık ki kıs kıs gül- tanımış ve sevdiımiş bir şahsiyettir. ay ar e ır oy ~n . ~a- Diyerek Aliçonun dairesine doğru Fakat; halimizi görmez misiuir.? ıteJll 

B k b k 
... - ed 

0 
ra dU Fazilet ve çnlışkanhğile etrafında sında kavga olmu.ş ve Kazını ısmın- )•lirUdü Ağanın bu liıfln.rı pehlivanlar ne vakit., 

- a ın a ın c)t> sen en s n · . • . 1 h ' de biri İbrahim aldında dic'Fer bir şah · · • 
bu adamın bana '-·apbcnna bakın diye ö 1 .. 1 d ' .. 1 . d kıymeth bır muhıt yaralan bnı. ım k0 k araaında dedikoduyu mucib olmuştu. - Yarın cuma selamlığından son 

-1 o· • - y c, ov e.. ıve gu mıye evam B d -1 b · ·f · d sı tabanca ile yara.lıynra açnıışU. . . . . . .. 1 k . . • 'f" 
saatlerce hıçkırdı .. \·c nihayet Bayan etti. - • d ulr ur~~ ~:d u yet~~tç\'~ csın c.n Ha.ataha.nedc tedavi altında bulun - Pehlıvanlar bırıbırlerile şoy e O· ra, Mc.cıdiye kasn hUınayunu nıe 
Emineye bir manto a.lınnuı.sına karar ı ~ . o ayı utun ana çı ısı memnu- .. .. , . . nuşuyorlarc.h: danında... . 

. Kapıda Bayan f:,nuııeye v da eder- niyet ve sevinç duymaktadır. durulan yaralı olmuş ~e aynı gün de H 'f . d" •. k . ti- _ Tehey' K lbo 1 · ·zle ııı' 
venlerek sulh olmuı:ıtular. ken beni tcnhnda b rian Bayan hemen . katil Adanada yakatanml6tır. Öllive - erJ 1 tonga} a u.şurmc ıs . ··. ara ' e~ımı · 

Bundan bir aene evvel kulan Bedi- şiklyete başladı: ti;;lk tUrkUlerı topla.myor otopsi yapılın~ ve kafa ta.sının içtn- ı yodar.. .• .. .. .. .. . . uğraşm~k ıslıyor be! . • Fa· 
ayi genç bir mühendisle evlendirmio- Be b . d . . Adana (Hususi) - Parlı umumt deu bir meııni ~.ekirdeği çıkanlruış _ - Tabu, olusunu yenmek ıstıyor· - Oglum, lrndel :re~ı1e bu... . 

l ....ı: V d dl . gU . 1 - n ura1a ba~ımı ınlemıye katibliği bütün Halkevlerine bir ta - . Lır... lkat, hastalığını efendımıze ıu-zcyterıııt 
Cnu. e ama anru ıç veyeı a • ""Clmişt:m, meğer bütüıı deliler bir . . . . 1 tır. . · · ~ · · · N d' . ., 
rnışlardı. Fakat genç adama her gün " , mın1 göndererek her halke,rının bu - ................................... ._.................... - A be benw1 bildıgım Aliço ı.se - e ı;:e . .. 

ara) a toplanmışlar.. ı d - 1 · t k. h lk t•· k··ı · · K O O P E R A - 1 F L E R 1 h. l P hli · h · · ··ra-lstanbula inmek çok zor geliyordu. ı .. . un ugu mu ut e ı a ur u erını • va ta ı yencrue..: er.. - e van aga, asta muş gu 
Sozlenne yavaş bıt§lamış. sonunda tetkik ederek içlerinden koro halinde • • ,. - Ben de öyle düşüniiyorum.. şemlyecekrniş, Cliye. 

Ve bahus~ vesait bulunmadığından asabiyetle fazlac sesini yiikseltmiş- j aöylP.nebilcccklerjni seçerek bunln.r- ı ıktısadi hayatın nazım - Güreşi kabul edecek mi dersin? - A be; hiç öyle şey olur mu'f. 
t~y ıstasyo?un~ kadar yayan ti kl. Ba.y Salim kuşları çatık kapıya dtw dört tanesini parti merkezine • • - Alit;o reddetn1e7... _ Neden olmasın oğlum! 
yUrumek ınecburıyetınde kalıyor. çok dikildi ve· lirK d J 1 i b - d ·ı tür 1 hır n1u·· essesesı T h b ' k' Al h t t . · &"n erme er n ve u gou en en - 1 - e ey, ıre susa . ıço ep en _ A be, pehlivan gUrcşten ka.Çll 
yoruluyordu. Nıhay t 35 e nelik ka- H luı be . .. h ı kü' l . b. k · ı k h Ik :.ıı · be r 

1 1 ff k 
- nnım, nım nı guna a 1 cnn ır ısınının seçı ere o a - 1 .. . 1.· u ... nu?.. 

nsının sene erce ya vanp muva a ,~ d. .. 1 di . . . h • ti" k'· 1 k k b 1 (R ttitarafı 4 un u yfada) ÖIU d Is t t _ . • . . .. SOıuna, ıye soy en . jC\'l ıçın ususı ır u o ara a u · r - c o a u r.. "l'.:Jnrta"'ın bu bı·r m ....... ,.ttı'r 
olamadıgı hır istcgt iki gün1uk da · . -· . . • . . .. h&kiki Tilrk koopemtifçisini çok 1 - c. •• ., aa • oc......... . bı·r 

Merdivenlerden ınerken her 'kattan edıleccgıni bılclırnıı.jtır.•Bu tamım u- , . .. . . .. . . .. - Amma yaptın h,\ !.. - Tehev! ..• Hepten kunılnıuş 
madının bir kere teklif etm"silc ka- ·ad 1 . vUk r d zerine Adana Halkevi bir hnlk türkü- müşkul btr nı ·vkıe UUf:Surnıliştur. - Bak görürsün.. d 1 b b be' 
bul etti. Karar verildi. lstnnbula ta- ı 1 yo sez:s erı w se ıyor u. . . . . . . . Ticari hayatında fiilen kooperatif . .. 0 a u ... 

E d kl ........... - ... ·--· .. --·--· lerı gccesı tertıb ederek mulııtimız - ·a t . k . t ' f .1. -· 1 Pehlivanı rın munakıı.şası ve dedi- - . Böyle konusnıamanızı ihtar c'f· 
vıııacaklardı. "" ara ı an esnada ı arc e ınış. oopeı a ı çı ıgm sene - ~ 
Bayan Emineyi sokakta gördük. E- Ad d ••h• de en çok tanı~uş sazcılan ve ok~- lerce ruilitanlığını yapını§, neşriyatı k.odusu ~zaınış~. Ar:ı~· sıska ~aca~la- , ıcrlm. Sarayı hOmııyunda hiçbir ~· 

1 3Da a ffiU im yuculnn Hnlkevınde toplanuştır. Dm .1 - t 'rd l - i k rıle kondoru bır seı.<ışte geı;tı . Aliço- kit böyle şeyler olamaz 
tekleri sevinçten zH çalıyordu . lstnn- leyicilcr arasından valimiz Seyho.n 1 e - us-:aı~ış, ~mı e >u U&''\ffı n. ço_ mm bnlunduiiıı odanın <inUne r,elmiati. A ı..... - h t.l. · ı 
b 1 B ' b• " t • degerlı bır mecmua çıkartmış hır t•- • "' 1 - m:, aga azrc en işte o 1.1· 

u a taşınıyoruz, 'JY orada lıer 7.a- , Jr cınaye pa. rti müfettifii parti reisi, bazı Dl&- ' - thHi.mur köşkUnde bulunan ağnlllr ı ' 
man ortık radyo talamıyacnk dl •c ' devlet adamımız olan 'Iı>pçuoglundan _ . . . 1yor ya .... 

. , . . · ). · ı Adana, 23 (Hususi) - Adananın buslar da ho.:ıır ~ulunuyorlW:W. Çalı- ccRur hamleler ve bu hamleleri mü - ve ha.demeler aganın gcldığinl görUn- 1 - E!endimir., ııılun hım otduğtl • 
. . Nıha).ct Taksımde t.alımhanenın "Vanlı Nihad,, adile tanınmıe çiftçi- nan ve o~unaıı bU: ço.k til~k.uıe: ara- t.cakıb da muvaffakıyetl~r beklemek ce koşt~şm~ışlar b~ıyur edıyorlnrdı. nuzu ncrcd.•n bilecekler. 
ıçınde hır aparbnana taşındılar. Fa - I . d N'h d Ek ,. ·rt u·-· Slndan dort tancsı dinlcyıcılerm re- •1 .... ,.t hak.,.ınıı··.:ıır Kızlar a~cı, Alıçonun knpısma ge- _ A he' Kara tbo bilmiyot 11,ıı 
k t B S llm Y l . d k il e rın en ı a " men ın çı ç 1gın- . . . <: IJ\'.: .... r.u • _ • . . • . .. 

ıı ay a ... a a7. evın en ço g ç do b\r cinayet olmuştur. Nihad Ek _ lenlo seçıJmış, çalan ve okuyan ele - Bu arl\da balko. koop<;ratifçiliğiıı Ur ~lmez a.galard!l.n bırı derhal ı<:e- be'! ... 
ayıılmıştl. ButUn çocukluk ve genı;- n bel . d l lb , mıınlnr yfü:lcı-cc takdirkir el tar-.lfın· ne oldu<•unu ıuı'atmak V" bu ugu~ rlu ri daldı. Ve, ı:ıerlire UT.,,nmış y:ıtan A- N ~,J b'l k' 
Jile yıllarının e kı rmetli hazln ı sak me 1' yerın en yara anmış ve - da alk 1 l n • c r h ' be - croueıı ı ece ... 

n J n · rahim isminde bir çiftlik işçisi öldU- n ış auııu~ ır. 1 meslek etrafuıda vatruı~ların top· ıçoya ıtu n: -Tchey !. Dutu yediren, demirht11· 
lıyan babs. lruc~~W: w:a.kl~ak, rUlmüeUir. Yaralanan Nihad Ekmen, Adana zıraat bankası . lnıım.ı.lnnm temin etmek olı kalem - Pehlivan ağa, kızlarağası baz· diyi fçlren 0 be! .. 
onn çok güç gelmış~ ve h~tti \ u- öldl\rülen tutması lbrahlm tar~fın _ pamuk satm ah yor tutan koopcratıfçilerin de borcudur. retleıi teşrif huyurdular .. dedi. - . . ... 
gf'~tlm, ~ınmıyacagım,, dıyc tuttur· dan bıçaklandığını söylemektedir. Adana, 23 (Hu.suRl) - Adana çift- işin zorluğu, iyi işliycn, bir meka- Aliço. bu s(;zlcr Ü?.c:·int! olduğu yer - Tevekkeli dı-ğil he!. Herit'ı;ioğ' 
dugunu soylUyorlar. Her gelen mi- Arkasından ma\'%erle eteş edilen tb- çisinin kalkınmaamı t.emin mak~dlle niznıa çarkının bilgi ile döııdürillme- cl<'u doğruldu. Yanında bulunan Hın- lu bizi tongayR bMUrmış be!. 
safire "Evlid det'di, en büyük mah- rahim kayıbdır. Nihad Ekmen ve hUkümet tarafından verilen yeni bir sinden ibarettir. Bu kudret Topçuoğ- çooğlıı Halil pehlivt.n da ayağa kalktı. - Burasını ben hilmcın !. Yaln•" 
rumlyete bile katlandık.,, dediğini i- suçlu oldukları a~laşılan Uç çiftlik emir Ur.erine Adana Ziraat Ban.kaaı lunua vardır. Muvaffak olursa devlet Aliço. kızlarağasının teşrifine ıııiııa- ~enıiyeceğinizl, lıasta <ıkfuğuntl ' 
Jhe ediyorlar. l ışçiei Timur, Sabri \'e Emin tevkif 1 yUksek faaıtyetlerle klevlant ve yerli hizmetinde çalı~u heı· faninin a.rzu lar vennişti. Herhalde Sultan Ari?., ?.U efondimi1.e ar7.oocrim. 

Bundan bir hafta evveldi. Yolum l edilmişlcrdir. Nihad Ekmen cinayeti pamuk mübaynaftı yapmaktadır. Üç ettiği en yüksek nıüldifııta, milletin hasta olduğunu işitmiş olacnk ki, is- - Yooo! .. Pehlivan meydan yeri"' 
Bay Salim Yalaıno evinin tacafına l kl!ndisinin i§lemediğini iddia etmek- giln içinde 381, 76i kllo pamuk satın şükranım kazanmak bahtiyarlığına tifearı hatır için göndermiş olacaktı . den kaçmll7. .. <ilse de gilreşir .. ve, yt.• 
dü.,nlü.~U. "Gelmişken onlara da bir te, kayıb cesed araştırmalara rağ • alınmıştır. Bu miktann 71.113 kilosu hiç şüphe yok ne.il olacaktır. Hınçooğlu Halil pehlh·an da ayni rın lboyu tut.ıtca~m! .. -
uğrayım ve Bay Salimin her vakit 1 men bulunamamaktadır. 58 - &O kuruştan klevlant ve Sl.6511 Cihad Br\1)8.ll fikirdeydi. Her ikisi de padişahın doğ l llevamı aırl 

_, -
Demek ki Meri, birçok fJCYler iti- - Kanyı kaçırdık!... sanayii kabul ettik ... Onun pUrfizlori- bir kadın ... Ben hiç o!mazsa bir g@Y~ 

raf etmiş bulunuyordu .. Diğeri de: - Ateş et... ne de tahammül edeceğiz. Düııyadn ye h izmet ediyordum. Halbuki birÇOJC 
- Bize dokunmayın, bir kurşunla Biz de artık serbestçe vwı.ışabi • tekA.mül nedir?.. zavallılar öyle mi? .. Ha.ata yu\'l'\15o-

Mcriyi öldürUrllz, diye blzi telıdld lirdik, otomatikleıi boşalttık, insaf- Hakikatte onun bu tefclsüfleri he· mm sütünü temin etmek icin tceodl 
ediyorlar, ve bu suretle canlarını kur sızca ates ettik ... Ve otomobili delik ni sıkmağa başlamıştı. Almnnyttua i· elini satan analar, bir loku;a eknıc• 
tannağa çalı~yorlardı. deşik ederek zavallıları orııda öldür - ~in heyecanı değişik ve rıyakar bir için, şunun bunun kucağuıa atılan! ti'• 

O sırada Muallim Erich yanımıza dük. Muha.sebe... Meri kurtulmuş, hayatın içinde bulunmaklığını, dü -1 Her giin gözümfüdin -önünde id• .. : 
gelCli ... Bizim otomobilin eııklı oldu- dört alman ajanı katledilıni§ti. · şüncclcrimi dağıtıyor ve kendımle a- ı Asıl felaketi, Lıcııim gibi te!.ıkkılcf'I 
fu yere kadar gitti, oradan arabayı Berline döndU&UmUz zaman .. otur- likatlar olmuyordum. ı gcniş olıwlara bile gnrib ge lecc!< ~ii· 
çıkardı, gerisin geriye gitti ve sanki duk, ve konuştuk... Erlch vaziyeti B1JYOK OASUS ROMA.~ !l'efrlka No. 66 Tehlikeli bir mıntakadan nynlıp samaha hareketleri ortalığı doldur • 
yabancı bir yolcu imle gibi ooseye Valderek'e anlattı ... Artık Almanya- . dn emniyet havası içinde çay içme- muştu. Açlıktan avurtları çolunüı? ıı· 
çıktı ve mlmademe mahalline eri~. dn çalışmaklığımız tehlikeli bir hal Kim bilir, belki biraz teehhUr mah • ı -Fakat ~lliyor musun? d~dı. ğe başlayınca, C\'\'ela annem, kardc ~ 1 na •. 14 yaşındaki kuruıı hic; dt• vicd!ltıl 
Evvela arabasının içinde eağa sola almıştı. Bu dört kişilik cinayeti, ga- volınamıza aebeb oluı:au. Fran.sanın lehıne ça~ıyoruz, .diy~, {jim gözümün önüne geldiler ... Ben· titremeden, sokağa, dost, para arıı· 
hayretle baktı .•. Biz bir an için mUsa- zeteler dillerine dolamışlardı. Kaç • Ben cevab vermedım. Almanyada dllnya~n başına felAketler getlrebı· den coktanberi haber al:ımnmışlaruı. mnğa yolluyor. Ve ku~ın bulduğu adıı.· 
demeyi kestik... Rakib otomobil, de- maktan baeke. çe.re yoktu... çok ~~ler ba.şannı3tı.k. Fa.kat içim'J looek ısler d~ karI§tırdık. Elbet endişe içindeydiler. ma cln kendi hnr:iruinde, evinde nıisıı 
llk deşik olmuştu. Yaumumbanesi.. bir hırs çökmilştü. Nihal zaferin be- - Ne gibı? Harb değil insanların, devlctJedn firperverlik ediyordu. 

Muallim Erfch eeslend!: Onu da yapmalıydım ... O gUn Meri- nim elimle meydana geleceği hakkın- - ~~gibi 01.a~'\k .. ~u ~nrl Liebk- o görünmez çehrelerine bile ~cayib - Lotc, yine daldın ... 
- Ne oluyor7.. yi diğer kadınlarla kogtw'd"1ll. Ceb- da kendi kendlın~ gü.~eniyorduın. A- necht ışı ... Herif 1~ cıddıye ~ldı. ~- bir abusluk vermişti. Uğradığımız Bu Muallim Erich' in ecel idi. 
- lhydndlar yolunıum beWv.. ha geri8inde bir birahane ve blraha- cayib ve saçma bır guvemne ... Fakat tor m.lsbı, Markaiaızm alevı saçagı yerlerde neşo kalımunı:;tı. Aile baba Hissiyatım derin bir iç Qeknıcsile 
_ Arabayı 41UrUp kagın... nenin Ust11 de randew mahalli ola _ fazla takdir edilen adamların hemen sarsın.. ve biz bunu temlzliyemiyclim. için bir yük oluyordu. Nt:reye bal<Sa· feveran etti 
- M.aldne Jelcmiyor. Sonra ar&- rak tes18 ed.Umeğe karar verildi. .. Bu ctımlesinde olan bir hB.leti ruhiye.. Amele bu ... <:azlb vadlero kapılır... nız ıztırab, nereye gözUnüzil atsanız - Evet ~aldım. 

bayı kullanacak kimse de JcalmaAı Iae de M.erl bakacaktı. Ben Muallim - Erich, dedim. Hani, Rusyaya o- Zaten ı.ztırab ıçinde yaşıyor. Ona bir elem. Hruıgi örtüyU kalclırsonz albn-
Erlch arabayı oıılaruı arabasın4 Erlch ile o e.lq)am .. Alma.nyadan kao- radan Türktyeye gidecektim. Bak bu az hakkı ~ayat ~erece~ni söyllyo~ ' dan içtimai bir derd fırlnyıverlyordu. - Neler dUşOndUn ? •• 

yana§brdı. tını. işlerin hiçbir1n1 b~araınadık. Şimdi, mofkQrelen:ı . peşınde gi<ler. !ster mı- İşte ben! .. Şu yaptığım iş gnyritabit - Şu harbin doğurduğu fuci:ıl~f1 
- Haydi çabuk beıı.im arabaya p Vald.erek Mesahnden Memnun kepeze kepaze ke.cıronıs. sin bu iş bw~ı de memleketi sannn. Lsliyen bir cemiyetin doğurduğu piç Adamcağız güldU. 

~in ... Dur .. dur... Evvelt. kadın1ar Belollta hududuna girer girmez Arkada.aun gUldU: Muallim Ericlı benlm cevab verme- bir umiyet değil miydi! Harb olma- - Herhalde, dedL B:ıata kcnıl> 
jeçfd.nw rahat bir nefes aldık. Muallim Erieh - Senin yerinde bir haokam ol • mi beklemeden sorduğu sualin ceva- saydı, ben evlenecek, belki de muh- halini gözönilne getirdin, sonra d• 

Mariyi kendi arab&Sma ahr alm.u, hayU 11sW.müetU. Bir kır kahvesinde saydı Alınanyada ba§arılaıı l§ler:La buu verdi: terem bir anne olacaktım. Şimdi .. benim halimi... 
seriye bun. araba aerilbı Seriye on- çayla peynir yerken: . hiçbiri meydana gelmezdi. - Ne yapalun ... Elbet .. füdr cere- hiç! .. Harb bittikten sonra ... Erkek Ben de güldüm. 
1&rdaıı uzaklqtı... - Lote, dedi. Postu kurtardık. Sonra dtıştındG .. , yanlarına hürmet edeceğiz. Mademki 1 ibtlyaclle tntuşıı.cak .. evlencmiyıccek (Devamı var) 



ı7ENJSABAH Sahlfe : "ı 

Rumanya lngiltere ile ~uttefiklerin Ame· Bulgar-Yugoslav 
? rıkadan mübayaatı Dostluk tezahürleri 

bozuşuyor mu [Baf Uırafı 1inci8ayfac1"°:] (~tarafı l ınclde) 
• bir mtıbayaa programı tetkik edil · ı "Sulhün ve memleketleriınb.in Ye 

• • W• • • mektedir. 1.000.000.00?w ili 1 milyar Bal~a~lann terakkiyatı menfaatine 
( B~tarafı ı incide ) Sovyetler Bırlıgının Sovyet Galıçya- 700.000.000 dolara. balıg olacak olan samımı teşriki mesaimizin tcmclleri

Bu meselede kendisinden şübhe e- smdaki petrol sahalarında Almanya· bu program şimdiye kadar kaydedi- ni atmış olan ebedi dostluk muahede-
dilemiyecek olan Havas ajansına gö- ya mühim tavizlerde 'mlunduğunu te- !enlerin hepsinden geniştir. mizin yıldönümü mlinasebetile sizden 
re, Rumanya yalnız İngiltere ve Fran yid ediyor. Bclçikıya. Bir Taarruz Olursa en hararetli temennilerimi ve dostluk 
sa tarafından ga;ranti edilmiş bir Almanların buna yapacağı mukabe Londra, 25 (A.A.) - Dün, B. Çem- ,hissiyatımı lütfen lcabul etmenizi ri-
memleket olmayıp İngiliz - Fransız lenin Finlandiya harbine taalluk ede- berinin tarafından Avanı Kamara -1 ca ederim.,, 
imparatorluklarından ve müstemle- ceği tahmin edilmektedir. sında, Belçiknnın bir tecavüze ma • I B. Köseivanof, §U cevabı vermiş -
kelerinden iptidai maddeler tedarik Petrol Niçin Devletle§tiri1mi5? ruz kalıp kalmadığını takdir için !n- tir: 
~ek husus~da kola~lıklardan is - Bükrcş, 25 (A.A.) _ Petrol en _ giliz hükumetinin bu lıususta karar "Kardeş milletlerimiz tarihinde ye-
tifade eden bır dev~e:-ıır.. • düstrisinin tensiki lınkkındaki karar- vermek hakkını muhafaza etmesi ni sayfalar açmış olan ve mü.'it;erek 

Bu hususda Berlının sıyası meha - ·· asebctile dün beyanatta bu icab edeceğine dair yapıları. beya- menfaatlerin muhafazası i"in iki mem 
tir k ded' k. Al R name mun ... ı ay. ~~or ı, .m~n. - um~n lunan salfı.hiyettnr bir memur demiş- natıa alii.kadar rılarak, Reuter ajan - leket arasında Yifak ve samimi me-
ekonomı munascbetlerı ıkı devletın tir ki: sının diplomatik muharriri Londra - sai birliğini tesis etmek suretile Bal-
tabil ihtiyaçlarına cevab vermekte - b t db" 1 Al daki Belçika rnahfellerinde af:ağıcaki kanlar sulhünü umıin ebniş bulunan 
dir ve iki memleket arasında uzun Runıan .. ya 

1 
u le 

1
: be. dmanl yt·ahvko- malftmatı elde etmiştir: ~ ebedi dostluk ve ihlal edilemez sulh 

Üdd tl. k 1 kl k · ·· yahud diger ıeı 1angı ır eve a · m e ı ve arşı ı ı e onomı muna- .. . ·a d . 1 · lngilterenin Belçikaya vcrmi<> ol- munhedenamesinin imzasının yıldönü-
betl · t · · d ·· k l bT kında daha mu:saı nuanma ı: ruye- "' 

se erı caısın c orne o a ı ır. . w.,d. p t. 1 ·· · _ duğu garantiyi harekete getirecek ımü münasebetile en samimi temenni-m ·1tcre mukabilinde Rumanya a t•nde degı. ır. c ı o snnayıının ras . 
• ~ ' Y yonalize edilmesine istihsalin azal - unsurlarm en esaslısı, bu garantıden lcrimi ve lrn.ra.retli dostluk hislerimin 

hıç bır şey temin edememekle beraber ' ' ı · -4-:f d · · ı ·. t B ı ·k t · 1 · · · · .. . . . • • ! ması ve bu kış Rumo.nyanın bazı mm- ısu a e ıçın l1zza e çı anın ngıl- tcmınatım kabul etmcnızı nen ede -
bu musaıd ınkışafı bozmak ıçın de -1 . t ·· tt b ı 1 · . . . . takalarına petrol müştekatı verılmc- ercyc muracaa a u unması o malı- rım. 
mek oluyor kı usul takıb edıyor. Bı-1 .· . . .. .. r· _ dır. " .. 
ri, Almnnyaya, Rumanyn aleyhinde smde zorluk çekılmesı yuzunden u . • . Gnf<'ııLu Bclgrrufa Gıdı) or 

k • 11 tf d 1 h be zum hasıl olmuştur. Hitlc;m Gen!: Z:ıb:Uere Bükrı>s 25 (A A ) Hfılen Bal ,,, as erı eme er a e en ya an a r- ' V . .. . 1 ..,... ' • • - ' • 

Büyijk Rö 
-- poria.J No. 28 Yuan: l'ABUK Kt)Ç()K 

Gaz t ı· l · .a ım erıne alışmamııtım, bir-
clenbire nef esaizlikten bayılmışım 

" ler çıkararak ürkütmek, dig~ eri de Bu tedbir tamamen dahili mahiyet- crdtb"l '?wtuk kun antantı konseyinin azası bulu -
•tr"lyc ~-angın talıldkatt yanarken Ku ,. açık tehdlddir. Bu tarzı hareket, ln- tedir ve ancak halkın ihtiyaçlarmı Berlin, 25 (A. A.) - Hitler, dün ruın Rumanya Hnriciye Nazırı B. Ga-

akıı y~:danın sözlerine komiserin de bu talimler bana yaramı§tı da .. en- gilterenin bitaraflara karşı alınış ol- kar.;ılamak içindir. s~or .sarayında yakında za~itliğe ter· fencu, 1 şubatta Bükreşten Belgrada 
- liay~:·· ~ekçiyc: sem takkeci kalıbına dönmüştü. Alı- duğu vaziyetin di.\şi.indürecek mahi -ı Yine ayni sebebledir ki hükumet di fı edıl1::rek .cebheyc. sevkedıle_cek olan hııreket edecektiı;:. Bu seyahatinde B. 

da bekle y 1' dıyor, git beni karakol- şamadığım bir tek şey maske, gaı: yette olduğunu bir kere daha göste- ğer ofislerin ihdasına da tevessül et- ta!e~eye hıtaben bır nutuk ırad et · fiafenkuya Hariciye Nezareti Genel 
_ p ~- talimi idi. rir. miştir. Bu tedbirler hükümete hal - mıştır. . Sekreteri ortn elçi Cretziano, hususi 

e ı... • Hele ilk talime çıktığım gün öyle Uumanyada Nl'~ı-t>clilen Tebliğ kın hububat ve kereste ihtiyacınAı mun .Mur:ı~ıley.!ı'. b~ nut!c~nda A1m~~ kalem direktörü, Rndor ajansı direk-
,. •· • f .. na olmuştum ki Burrün bile aklı Londra, 25 (A. A.) - Londrada taıam bir surette teminine imkan ve- nıılletının gırı~mış oldugu hayat mu- t•· .. lı" .ilk R t 1 .. 
.-ı.\ı'dctte k ~ ··• o - . · . d 1 . . h . . .. .. oru ve uy uınen gazc e crını 
- ş. - uınanunn derd yanıyor: ma gelince tüylerin diken diken olu- resmi Rumanya nJansına atfen aı:ıa- recektır. ~a e esının_ e_ cnımıyetı ve §Umulune temsil eden bir gazete ·1 r grubu re-

la be' u bekçi teşkilatını bir hale yo- yor, midem ağzıma geliyor. ğıdaki tebliğ n~redilmiştir: Hüklımetin bir i~e nezareti ihdas ışar~t etmtştır. fakat edecektir cı e 
koca ::ete~cdik gitti.. Baksanıza §U . ••• Petrol ''~ müştek~_tı, Ruma~~a ih- etmesi de mümkün bulunmaktadır. . I_Iıtıe;,. bun~a~ so~ra -~azi zab~t~e- · _ 
tilıni nıtın kontrolU §U herife ve - Bır öğleden sonra. talim saatinde racatı yekununun yu1.dc 62 sını teş- İngiliz Nolltai Nazan rının v ... zıfclerın:-'e~ 'e goreeeklerı ış- L d l d d .. 
tik dş··-.Adarn cahil. Va?jfesini m"d- muavin Tarık: kil etmekte olduğundan merkezi bir Lo d 25 (AA) R . l"rden bahsetmıştır. OT Oy Un 

eğiı v k u r· "hd . h 1 1 n ra, . . - uman~anın 
hu a··ı· ·· a tile haber verilseyd· _ Bu gu .. n ded· h. 1. azı o ıs ı ası zaruretı ası o muştur. A 1 1 kd t . ld - Nihayet bu gün Bi.iyük Frede· T •• k h . b a u .kfın ı.. , ı, ze ır ı g ere G· . . .h . .h r , . ~ manyaya evve ce a e mış o ugu . ,. .. .. . .. . .. .. .. , .. U f e 
Yin" b Yanmadan söndürülürd.. karat korunma talimi . - ayesı, ıstı sal, ıstı lak '\ie ıhracatı •t•ı;f l d d . a·ım· l rık ın olumünun )ıldom:mu Oıdugunu T ce l a e '"' una ı:ıUk u. ::1· en yapacagız ... I ta . 1 . B bebd d 1 ı ı .. name er e erpış e ı ış o an • 
bira.. . ':.. ·redelim. Yn maazall h Hakkı onb<>aı mask 1 . k nzım etme ctır. u se en o ayı "kt d f 1 t 1 . _ 1• • • hatırlatarak asker kralın en yüksek ,_ liizga a ~ e erı çı arsın... 115 . . . ıı 9 ,0 d . . ını ar an aza pe ro '\ie.me." ıçın . . . . ~ . b [ d 
Olsaydı r olsa, deniz de uzakta Beş dakika sonra maske torbaları ıkı~cıkıınun .1 

'i. a neşre~ı~n;ıış hazırlanmakta olduö-u suretindeki şa- askerı _mczıyetlcrın modelı telakki e- U Un U 
ne Yapa:ra k . . . _ olan bır kanun ıle bır petrol ofısı ih- -=> · ·ımesı F ıd·c;.· · ·· ı · f !~urba b ı · gcldı, hepımıze dagıtıldı.. d 

1 
t yialardan bahseden Times gazetesi - oı .. '.

12
Jmg<> ır.ını soy emış ır. f n ~<r tarafı 1 i,ıci .wnıfada.1 

1 n ayramı .. .. 17 as o unmuş ur. . . . . . . b h Fuhrerın nutku, coşkun tezahürat- · 
Ur d"rler nın gozu yaşlı 0 • ~umandan: B 1 t 1 f" . 1 nın dıploması munnrrırı, bu sa a 

1 
ı:. dra radyosnlll1a Tiirltçe hlr nutuk i-

l· • aınma t _ u rnnun, pe ro o ısıne evve ce . a seı.a.mlanmıştır. 
'~l'!run, hu sen,.. şey. aı: ~ulagına - Maskeleri takın, diye emir ver- Rumen maden kanununun petrol kum ~unları yazmaktadır: IH ·tt"'rı l . \1· l . rad cykırruştir. 
gıın Yaı,'nlur ? çok ly~ gı~ti. Birinci di. Herkes itaat etti.. fakat ben be- panyalan hakkında derpiş edilmis Dün bazı nıehafilde Londra ve Bük- n ., 

1
' crı~ · ~c enız Kumandanla~ı Lord Lloyd h"tnbesinrle biiyük fela-

de hıwa fevk <:lı~delemedı bıle. Bugün ceremedim bir türlü. oldug'hl şekilde petrol kuvularım~ ıeş hükumetleri arasında bazı noktai . ~~?.ra, 20
. <A.A.) -:- Mal.tadan bıl ketten dolayı I{ral Georkes'un CUm-

s a a e... S .
1
. . . . . . " .1 .1.fl d ld .. d dn ıldıgıne gore Akdenızdekı Fransız h · · !nö .. , t · tl ·ı b' ı·k 

·~ abalıın h . ~ ~ evgı ı okuyucular, ıhtımal ıçınız- kontrolü salahiyetini bahşetmekte _ nazar ı 1tı a arı ınevcu o ugun an 1 • , • •• • • • urreısı nu ye tı.7Jye erı e ır ı -
ligimize g" eş~?c dogru yangına git- den bana: dir. pek fozla bahsedilmiştir. Keza protes- c.:enız km~ eUcı_ mıtn ~a~kumandanı_ ı- te İngiliz millet inin samimi hislerini 
vak ore uç bu"uk ... t k t 1 , . d b ı... •• 1 . 1 ıe, Akdenızdekı ugıhz kuvve"erı - . . . w ded k 

a ln:ıhall' "' s .. a adar j - Amma da beceriksiz, korkak Petrol meselesi, yeni petrol ofisi • o ar 'esaırc e mevzuu au.z:.o muş· k k 1 . . de bıldırn113 olduı:;unu kny ere 
ındc kaim B . 1 h ... 'k' f d . ne umanda etme te bulunan ngıliz .. . . . .. .. 

n YanITTn b 1. ı 1 1 tek~·b cd'l . , h ·k· 1 nıı. a ı er ı ı t.ırn ! alukadaı et- . . ln . . . .... 'l'nbii ıı:ıız. !şeymişsin ha. diyeceksiniz .. Çar~afa nin ihdası, Rumanya hükfımeti tara- tur. u şayıa ar, e. ı ı taraça eı-ıA . .•. 1. h "k' . f • • başlamış, Türk ınılletmın buyuk acı 
Pdi F' k t> u .adar zaman sür- atlıyamaısın merdivene "ıkamazsın fından milli istihsaiatın inkişaf ve ıa .. ı 1 mış 'e er ı 1 mem e- .. ve kederlerını gılizlerın burun kal-

. · a at biz 
1 

· ' "' • . k .· h d Ut.ek b'l · t mekte olan meseleler hakkında. go -
~e l'.;ın 1 ne c ur, ne olmaz di- maskeyi kafana geçiremezsin tanzım edilmesi haklunda ihzar edil- et pn)ıta tın a m u 1 temına .. .. . . biie ı:.-ny'a<>tı~u & 1yliyorck harbde 
~... an dükkanı ta · 1 ' ··· . . • .1 . ti. rusınek uzere Maltaya gPlmıştir. ' • :.' 0 

• 

<; "ta bir iki • mamen yıktık... Yoo .. bu hi.ikmünüzde acele etme- mış olan umumı planın ecıasından - verı mış 1 • • • • • • olduğ-ı gibi sulhte de büyük lı<ler o-
s. saat de su \'erd:k ı . . .. . . dı Muhaı·r·r ·ıaA ·e ed" .0 . Almanlar F.,sırlerı Ziraatte 1 Al t•· k"' d t . 1 lllldi F . . . . yın ... Zımnettigım:l kadar ne korka- r. • ı ' ı ' ı) r. . an .a ur wı a ını &zım e anmış 

fınJıyet k~tih ı~ai~es.inin ünlinde bir ğım, ne de beceriksizim ... Esasen si- H_~li_ hazır~a ~?ı:ıür Ye .?1ndc~ sa- Alınanların b.ıhscttik~eri f!ibi Al - . _ füıHnm~orlar ve demiştir J..i: 
kurutulrnak c:~-- gıtsin.. hortumlar 1 zinle bahse girerim ki benim yerimd~ n_ay_ıının tanzımı ıçın -~e ~>y1e. bır o- manj:a Rnmany:ı<lan ~ıaaden -~ş~rı p~t . Pa~ıs, ~~ .<~~:! - _Polonya hudu- ''Bir tar:ıf: ... 1n zelzele ve diğer ta-
tcnı.izleni . ıçın açılıyor, arabalar siz ele olsanız çaı ı;:ıfa korka korka fıs ıhdası tasavvur cmlmcKte<lır. rol aıacak olursa İngiltere hul~umeti- o undan bı:~ı;:ııdıgıne go:e A~n:-an_ ma- raftan su isl:.ilası yiizündcn bir çok 
elhasıl h':Yor, ~a~ineler yağlanıyor, atlar merdiveııin tepesinde göıleriniz Bütün bu ted~~r~cr, münhasıran nin endi:'e hiss<:'tmesi tabiidir. ~am~tı, bu!..nn harb. esırlc~nı z_ır~at: ~ehir Ye köylerin mahvolduğunu, bin-
tıaz"rı UtUn ıtfaıye calıRıyor y .. 1 kararır maskeyi takmayı beceremez- Rumanyanın dahılı ıhtiyac;!arı nazarı Alma.nva arzu etti<Yi miktarda pet- ışlermdc ve merh2zı sanayıde ıstıh- ı k,..ce ':iirkün öldü·:1füıü ve kurtarıl -"' <!ık){ t• . " . · .. nız • , . . . . . b .. • • • :., 
P.1:n de ~ ımı_ celbeden bir liCY var. dini?: ... Ne iRe sözli uzatmıyayın1. Şo- dılckate alınarak ıttıhaz edılmektc rol alacak olursa. İngiltere ile Ru - dam ~t~1ege kurar \·ernıışlerdır. l\fak 1 n;:5 olanların da •~tn·a b içinde bulun-
sıkıam s~a~.1_ı, bti~ün itfaiyeciler ~ırıl för Arif yetişti maHkeyi taktı.. olup. ecnebi_ memleketler için hiç bir manya arasındaki ticaret itilafının sad, sılal~ ~ lunr, ah"lmış. olan Alman- • d1.1!Ll:ırını ogrendilt. 
t~nü b<lSiın~Gt~~c.yı~, _Fakat hiçbiri üs- .. Ayn_a olmarlığı için kendi suratımı veçh>ı~e cnd~~~~~e mahal.?•ok~ur. r.,ü,·a~enesi boz~!nca~ .ve bu müva. - l~rın yerme ba5ıtalarını ıkame etmek- B\: büyük felaket karşısında nasıl 
Şlinrniyor. d g~ştırıp kurutmayı dü. lgoremıyordum ... Fakat arkadaşların htrol l:uzunden Muttt>fıklt>rle zenenın derhal ıaile ·ı ıcab edecektır. tır. . , . . fedakarhklarda bulunnıakJa olduğu-
lerinin tem~~~~.1 makinelerinin, alet- •Suratına bakılacak olursa yüzümiin Rum:mynnm Ar~ı Aç!!ı~·or Alman Ziraat Ht-~eti Iliilireşte Alarm 1ı,ta:-ch 'erı!medi nuzu duyuyoruz. 
kt~m.:.ndanl; ıb:lı:? meşgul, yazıcılar, n~ ~ki~.al<lığım tahmin etmek hiç de Londra, 25 (A.~.) -:--- Gazeteler~- Londra, 25 (A.A.)- Daily Sketch Londıa, 25 <A.A.) - Dün gece geç Karla örtiilü sahalarda açıkda kal 
rnıyor, l'apo bıle kunımayı düşün _ guç degıl.. . rafından Rumaıı.) .. aJansı Radora ıs gazet si yazı.yor: , akit İngilterenin cenubu !'larki sahil- mış olan karde§lerinizin yardımına 

Çizrneı r hazırlıyorlar. 1 Hani çocuk kitablarında insan kı- nad olun_a~ ve Rum~~ya pen:oı_ kuy~~ Biı Alman ziraat hevcti, Almanya ı lerinde bir ~hir civarında pı-ojektör- koşmanın onların acılarını dindirme-
., er kalın old - . . f t• · . ları tcqkılatının yeııuıt'n tensıkıne mu . . • . .. !"na su ge . ugu ıçın ayakla-ıya c ıne gırrnış kurdlar vardır. Tıp- t ll"k '\ ·ı b ·-· . 

1 
. . ya gıdecck yıyecek maddelerı muba- ler harekete g~erek semayı taramış nin ne kadai' zor olduğunu tahmin 

lnün diğer çrnk. emış .. Fakat viicudü kı onlara dönmüştük... ea 1 

1 
1~ unan te hgın neşrı, ngılız yaasını arttırmak maksudile gizlice ve hava müdafaa topları bir kaç mer- ediyoıı.ız. Büti.in lm güçli\kleri hisse-

lttın a samı sı 1 ki 1 F gazete erınde Humanyaya karsı Ya . . . , Al · . .1 . tenime • rı sı am .. fani- :ıkat ne o? .. Galiba bir şeyler olu-
1 

. 
1 

. 
1
• . ~ • ~ Bükreşe gitmi§tir. Almany:ınm, zıra- ını atmıı;L1r. Rrm ışaretı verı me - dıyor ve acıhı.rmıza ytl::-ekden iştir.ık 

Yor t ~apışıyor B . .. . ı ,, . , N , . pı mış o an Jırotesto cll ın esbabını ten . . . .. . . ı..-b· . . . ea· n k .. 
t
. ... çirnuc t . · em urpertı- .. onun. eıesım ıhrlaşıyor. midem ,· . ci 

1 
·t atin siiratle inkişafını tC'mın ıçın mu- rm~tır. Bunun f:eut: ını, te ·hıs edile- ıyoruz . .ı..:·U mUş nl anlnnnızda bir 

ıtre arıf edem. •. . b 1 'b· l 'ıı e me ar o muş ur. . .. . . . . h" d 1 k .. rnc var ıyecegım lıır u anır gı ı o uyor. başım zonkluyor. n t 
1 

. k tl . . k . tehassıslar, makıne ve tohumluk gon mıyen oır 1avyarenın sa ıl açıkların- yar ım o ara gondermekde olduğu· 
Yazıcı . 

1
·· Kulaklarımcln bir uğultu var... , t ~~cn··ı p~ r~T şır .eF ~rının e .. <ıerı rietecE>ği bildirilmektedir. da tı('.makta 

4

olduğuna dair bir şayia tnuz eşyaların kabulUnü ingilizler 
ar cada(:a. .. . ) e ı ı mı c n"'ı ız ve ı ansız ser ma- k k'J t . t• 'zd · J' 1 - EvveıA ., · J,f::ıgJ:emı <;ıknrıp atmak istiyorum yel" · t· .,f d k t 1 d"l kt Bel~lkada Casuslar Yakalandı çı ması teş ı e mııı ır. sı en rıra e ıyc-r ar. Bu yardımlar 

f:!o " kuru lı . k , ..:orı :.ır •• m an .on ro e ı me c . • 
nra raı:ıorumll7. na m, dıyorum,, .?llamnda mC>cal yok ... Hani bazan olması keyfiyetini gazctPlcr, Ruman- Briiksel, 25 ( A.A.) - Aslwri ma- Alnum Tebliği ı.mparatorlub"un her tarafından İs -
- Olrnaz.. .u yn?.arız. r~yanı7Cla giyimli kuıµklı, fakat çıp· ya de\'letinin milli petrol istihsa!atmı kam:ıt, Charleradn 6 kişiyi te,·kif et- BP.rlin, 25 (A.A.) - Büyük Alman kv~yadan, lrlandadan ve her yandan 
- Neucn ?.. lnı~ ~yııkla sokağa çıkarsınız .. Fotin- anc.:.ık İngiltere ve I•'ransanın menfa- miştir. Mevkufların üçii c:ıı-usluk ·!umumi karargfthı tebliğ ediyor: gehyor.,, 
- Ya bi 1 lerınız kolay yerdedir. Elinizi uzat . atine \'e onlnnn tasvibi ile idare cdi· in itham edilmektedir. Tahkikat de - Garbde iş'ara değer bir şey yoktur. Lord Lloyd yardım için yapılar. 

"~~it Yazıla: Yanh':lll dıı.ha olursa, 0 ~nız alacaksınız .. fnknt hıı.yır .. im - kbileceğinin dP.li!i olarak ileri sür . lvnın etmektedir. Tahkikata nazaran Hava ordusu müfrezeleri, garb ceb tl;ıvete. heı· sınıf halkın gösterdiği ya. 
lı~rıkrne.<ıi de·~~ i~ı .rapa~ o!ur, işlerin ka~ı yok. Or~ya _kadar eliniz eı·işmez 1 mektedirler. 1 caha başka tevkifat yapılacağı tah - hesi üzerinde avlama hareketl~ri Vd kın alakayı bUhassa tebarüz ettire -
cı C\?VcJa isini ç . .1~~ değildır. İtfaiye- ve ışte ben şı.ndı 0 haldeyim.. ı Prcss Associationun diplomasi mu-

1 
min olunmaktadır. İngiltere üzerinde istikşaf uçusla!·ı 1 rok bu hnsusta komiteye para ve eş-

Söyıenw.;;" hgorur. Sonnı. dinlenir. lD••\'Umı 'ar) harriri, bu mesele hakkında manidar
1 
.......................... G ................. vapmışlardır. yayı ihtiva edt?n binlerce mektub ve 

evveı· · 1:) • ncet var mı B. u ....... ..,.. .......................... ~ ••••••-•• b 1 · pa"etin g 1 · lı 1 d .. b ru a ışi b!ti!iy · ·. ız_ e • :r yaıı nesretmi~tir. Bunda ngilte· Sokaktan O'eç~n havaga- Harbin başlaııgıcındanb~ri Atlas '... • e ır..ış u un ugumı ve ur.· 

il 
z ... MUkafat 

0
,or. ksodnrn dınlenıyo. Altın fıyatları rı.. hiikfımetinin Ruınanya tarafından, 0 jOkyanusunda ticaret ge:milc,fae ka-- lıarın ınür.ıkün clrtn suretle felfıket • 

ezıe k .ara n b~ı gib. b. k b . . . . . b ...ı b ) .. . .. -~..ı ı . ~· npıyoruz. "' 1 ır Ükseli ·a ul edılmır-; olun y~nı t~dbırlerın Al i Zl OrUSUn :ıan ayı mış ş' harb etmiş olan Deutsr~:land, bir ~-ue.cre ula§lırıla.c11gım bildirmte , .. 
l'rıa ~~nYct bayram da bitt· B'tt· All . Y y~r . nıanyaya d:ıha gcnı~ mıkyasta pet- Süleymaniyede Feh-ahane cadde- müddet evvc>l ÜE;sübahl'isine avr.et et- sc:dcrine nihayet '1'erir!•en TUt'k mil· 
"' ız de bittik S .. ı. ı 1 am- beb11

•1 fıyatları s?n gunle .. rde yıne rol verilmer-;ini intaç edip etmiycceğini 
1 
sinde 41 numaralı evde oturan Ne - miştir. letinin biiyük .felV.ketler karşısında. 

t)•tıa p-;tt· · on gun t;ım 9 yan- ı:e sız olarak yukselmege başla- ·d . ı . k · · ı k . .. . · · ..:ıı • •• • l{ ~· ık. , nıışt G mej ana !;1 rnrmu u,;ın ne yapıma I fıse dun evın alt katına ınmış, yu.ka- ln~Hh.•red('J \'('nid•·n Silah Altına '-"a1ma goırterdiği sabır ve metaneti 
"'U urnanclanırı b ı ruş ~- .eçden ay zarfında 16.70 ku - , lazımsa yapacağı beyan edilmektedir. n katta bulunan iki kı7J, biraz sonra, Alınnnlar bugün de göste-rnekde de\•aın e~ec 
t) nu Çok ayramın dördüncü .. zerın en yapılan muameleler Ayni muharrir, Bükrcş hükümeti kadınca w 7.ın fer ·adını du u lar \•e: r.:: • • • " ı ... d . • • .. . e· 
Va.rınış Yangııı olur demekte hakkı dun 17.70 kuruşa kadar yükselmiş - nezdinde gimdiye kadar hiçbir teşeb - . gı. l J 1 ~ ş b" 1 Londra, 2~ (A.A.) - 20 ıla. Z4 YR·ıgın en emın hulunduğuırn soylı:.rerek 

A;r rneğer... 
1
ur. Alft.kadar makamlar bu fiyat yu"'k t" t b 

1 
~ 

1 
ld ~ ak- a.şagı ınmış er, ana arını aygın ır 1 §ındaki gençler silah altına alınmak demi2tlr ki: 

tık Y r . us e u unu mamış o ugunu, anc halde yerde yatarken bulmuşlardır. U 17 batta k d 1 d ... da "Si k r b" 
biricik ar angın aramıyort:Ium. Şimdi 1 se l§ıne scbeb olanlar hakkında tah- İngiltere hükiımetinin böyle bir te - Ayni zamanda fena ve ağırlaştırıcı zere . .şu . ay o un :-ı.ga • ı ı. uvvet ı ır mill~tsiniz. Ha -
rn . 7.UJn gUnleıi kikata h""Jam 1 d Tü' 1 bb.. . . . . .. .. vet edılmışlerdir. BunJar kısım kı11m I rab 01ıın bu ···orh•rı· ye ·d esıyaı n yangınsız ge(,;- ua.g ıs ar ır. rk parasının şe us ıcrası ıçın zarurı olan butti.n bir koku da duymu§lar kendiledni ~ 1 ki d .. ı~ı en mamı:ı-e• 

.. . kıymetini rcnc·d ed k - ' çagrı aca ar ır. Y?. çevirerek bu felak t•·-- ' bi Artık 'tf ı ı e ece mahiyette ; elemanlannı toplamakta bulundugu - sokağa atarak istimdad etmiRler, et- &>I .k t !!llt d y j· ~ e .u;.u ye!J, r 
~·et etrn· ı . aiyeden de ayrıtmağ:ı. . sebebsiz olarak altın toplıyanlar şid- ' nu ilave etmektedir. rafdan yetişenler Nefise}i kaldırıp çı a n~ ere en ardım xuvvet ıd&.:"'lk çıkacaksıı.ız. Bt. kud-
rıasib ~ştıın. Fakat bunun için :~: detıe tecziye edilecektir. Bükreşten gelen son haberlere gö- dışarı çıkarmışlar sıhhi imdad oto- lst~miyeeek 

1

rtttıi günlerinizde sizlere ~llmJarımı-
tln arıyo;~t'88.t, dişe do.ıcunur bir ya~- Yumurta ihracatl devam re ecnebiler tarafından işletilmekte mobilile, Nefise ~e iki kızı Haseki B~ksel, 25 (A.A.) - Dün Chıun - zı ve muhabbetlerimizi s-~nderiyo • 

lieyec unı. ediyor olan petrol E:irketlerine Rumen hü - hastahanesine gönderilmişlerdir. Kız berlam tarafından Avam Ka..mara - ruz. Allaha ısmarladık. 
111tabfrıd alnt t~vlid edecek bir Yan!!lnın Yumu ta .h. kıimeti t:tr!lfıı~dan Almanyaya veri- lan ayakta tedavi edildikten sonra sında yapılan beyanata muttall olan - ==--= " ...::ı.-
k c faıyed b r J r acatı muntazam b. t B l "k h rı· d D ·· k 

at ~Yle bir nen ayrılacaktım: Fa. surette devam etmektedir. Son za ı: ı~cek ~tr~lün a~ttırılm~sın.a ~ardım evle~ine_ iade olun~uşlar'. ... afr:_r .. ve resm ~ ~ı a mc ~ ~ ın e, bir ~ar-j un ah ve g~ldi 
du hır tUrlU Y ngın zuhur etmıyor- manlarda bu madd . . . etmelerı !Uzumu ıhtar edılmıştır. Hal- tehlıkelı surette zehırlendıgı gorülen ruz takdınnde Belçıkanın kendısin.tt Kahve niyasaı:ıınd.. .. b" 1 ... emızın satış fıyat- b k. b . 1 1 . . d b.. .1 ti . ·r . ı t " ntıT.ım ır ro 

ları ehemmiyetli tt .. k . . u ·ı u şır,rnt er şımdıye ka ar uy- Nefise hastahanede alıkonulmuştur. verı en ga.ran nın ı asını ıstenıiye _ oynaın:ık gayesile Zir t H ,_ ta 
,._ •• • sure e yu selmış - 1 ı.... b . .. . b edil kt a· aa an", ası -
ou <lrada tar tir. Geçe 

1 
. . . e ,,ır mec urıyct altında bulunmuyor- Bunların her üçUniln de kapının ö - cegı eyan me e ır. rafından Rlyoya sip . edP 15 000 ll'ıayordu Artı~mler hiç de eksik ol- malların:aı~~:: 

0 
zaıfıncla . buzhane lar ve istihs:ıl8.tlnrını müttefiklere nünden geçen lıavagazi borusunun - _ _ 'IJ r.uval kahve dlln ~l"lf .• en · 

dl gibi rn.erdiv . ~a~a atlama, ke- tıla.n yumurta ~arak 15 lıraya s~- gönderiyorlardı. patlamasile evin içerisine yayılan ha- telif semtlerde ayni şekilde teke.rrü- veler çay kahge ~i~~r. Ru ~ : 
bana vız . enm ta tepesine çıknıa raya kad . san ı~ları halen 44 lı- P .. uslar {ialiçya .Petrollerini vagazından zehirlendikleri anlaşılıruş rU nazarı dikkati ce!lıettiğincleu no- tal'fwndan vteU vel lm.ıted. §ırketı 
,,,.1.. &eliyordu N • , ar yükselmıştir Bu t . b 1 1. dli d b ' • l ccar ara bır nısbet da-·~ gibi bir i . · azar değmesin mızdan meml k .. : ~e aı - Almanlara v~riyorlar nıesuller hakkında tahkıkata a§ an- ıs ve a ye en 8.§ka belccii.;:e de bilinde tevzi edilecekti . :Sn k , b 

tfaıyeci obnuştum H e ete muhıın mıktarda Lo dr ~ (AA) D ·ı T 1 t !tahkikata g""'miı:ı b ·~1 ı. ...n amn u . enı döviz girmekt a·. n a, . . - aı y e eg- mış ır. . v~ :1: u l;ue mcşg-Jl ol- miktar& yakın bir parti k h, . d h 
e u · raph gazetesinin Kopenhag muhabir! Bu hadisenin üç dört de!adır muh- mağa ba~la.mı§tır. Cenubi Am 'k d 1 a 'kesı ta a en ·n aJı yon çı nıL'.2 ır. 



Saadetinizdir ... ~~~ 

lm gtirhitz ve sdı}•at.U y4 tl1Jlt.u ~ f:l\l,!'1.tln tıı,'n ~" . yanu gibi sin\. 
intle yeti.5tinllği saf ,.o normal gıda. ile mümkündür. Her anne tabia

tın lnsanlaru. bahşettiği bu kudret gi.wlliğinden istifadeyi 
geri bırakmamalıdır. 

ÇAPA MARKA 
müstahzaratmda bu hassa tamamen mevcuddur. 
BE5İKTAŞ Ç A P A MARK A Tarihi teslııi: 1915 

. 
Devlet Demiryolları il anlan 

.......................................... ~ 
Muhammen bedeli 1510,80 lira olan 600 aded iki plaka ve bir baş

lıktan müteşekkil Tem akkülleri için müsbct plaka açık eksiltme u.sulile 
satın alınacaktır. MünakaBa 10/ 2 940 cumartesi günü saat 11 de Sirke
cide 9. İşletme binasında A. E. komisyonu tamfından yapılacaktır. ts
teklilerin ayni gün ve saatte kanuni vesaik ve 113,31 liralık temina.tla
rHe komisyona müracaatları lazımdır. Şartnameler parasız olarak ko-
misyondan verilmektedir. "635,, 

İstanbul Kahveciler, Kıraathaneciler Ve Mevaddı 
Küuliye Satmayan Gazinocular Ce.miyetinden: 

Cemiyetimizin 1939 senesi mesaisi netayici ve heeabatının tetkiki ve 
idare heyetinin ibrası ile değiştirilmesi talimatname icabından olan idare 
heyetinin nIHfının yeniden seçilmesi ve 94-0 yılı çalışma tarzı hakkında 

umumi heyet huzurile yapılacak toplantı ve müzakerede cemiyete kayıd
lı bilcümle esnafın sıhhi muayene cilzdanlarile birlikte 29/1/940 pazar
tesi günü saat 10 dan 12 ye kadar Türbe Babıali caddesinde 10 numaralı 
Esnaf Cemiyetleri binasındaki cemiyet idare 'merkezinde hazır bulunma
ları ilan olunur. 

İnhisarlar U. Müdürlütünden ı 
I - MeYcud evsaf ve müfredat listesi mucibince 17 çeşit matbaa 

mürekkebi açık eksiltme usulile ı:;a.tın alınacaktır. 

Il - Muhammen bedeli 675 lira, muvakkat teminata 50,62 liradır. 
IlI - Eksiltme 30/ 1/ 940 salı gUnü saat 11 de Kabataşta Levazım 

ye MUbayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Evsaf ve miktarını gösterir listesi her gün sözü geçen şube

den parasız alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü

venme paralarile birlikte mezkur komisyona gelmeleri ilin olunur. 
"633,, 

YENISABAB 

İstanbul Lavaıım Amirliği 
Satmalma Komisyonu i13nlan 

30 metre alıcı ve 300 metre veriel 
ve asgari 20 beygir kuvvetinde bir 
motopompa ihtiyaç varclır. Talib olan
ların kataloğlarile 27 / 1/ 940 cumar
tesi günü saat 11 de Tophanede Lv. 
lnıirllği satmalma komisyonuna gel-
meleri. "603., "522,. 

••• 
2000 aded tabağile beraber çay fin

canı müteahhid nam ve hesabına alı
nacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 31/1/ 
940 çarşamba günü saat 15 de Top
hanede Levazım amirliği satına.ima 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 700 lira, ilk teminatı 52 lira 50 
kuruştur. NUmunesi komisyonda gö
rülür. İsteklilerin belli saatte komis-
yona gelmeleri. "613,. "626,. 

••• 
Kilo 

ANI TESİR 
Baş, Di,, Nezle, Grip, 

Romatizma, Soğuk 
algınlığı, Kırıklık 

ve bütün ağrllarını derhal keser. 
Lüzumunda günde 3 kaşe 

ahnabilir. 
8200 İnce makirıe yağı 1 
2160 Kalın makine ya.ğı 

400 Gresya~ ====-~==::::::::::::::::::::::::::::::;::;::~~~~~~~~~~~~~~·~ 
Yukarıda yazılı 3 kalem makine ya-

~ ~n~~~ h~~~•0~~~----------------------~rAnkara Borsa~ 
30/1/ 940 sah günü saat 13,30 da o D E o N 
Tophanede Levazım amirliği satına!- . 
ma komisyonunda yapılacaktır. Ori
jinal ambalaj dahilinde alınacak yağ
lar için isteklilerin belli saatte koınJs... 
yona gelriıeleri, "612,, "625,, 

••• 
Adet 

800,000 Portatif <(adır direği 
800,000 Portatif çadır kazığı. 
Yukarıda miktarı yazılı portatif 

çadır direği ve kazığı 2/ 2/ 94-0 cuma 
günü saat 15 de Tophanede İ.st Lv, 
amirliği satınalma komisyonunda (ıa
zarlıkla satın alınacaktır. Nümuneleri 
komisyonda görülür. İsteklilerin te -
minatlarile belli saatte komisyona 
gelmeleri. "614,. "627,. 

ı 

Soldaa sağa: 

Yeni ÇıkaP Plaklar 
SAFiYE TOKAY 

27 O 3 2 9 N 
A.ŞKINA DOLAN Beste: Hamdi Tokay o. YAR BACINDA: ÜZÜM VAR Beste: Hamdi Tokay 

AHMED COŞKUNSES 

270330 N YAZIK OLDU BANA. Beste: Hasan Güler o. İSTEMEM EL KOYMASIN Rast Neva Gazel 

ZEYNEB ÖVLÜ 
PJ<~.NCEREDEN BAKMA ÖYLE Beste: Faruk Em· 270333 No. has ATLI GELDl GELtN BEKLER Beste: Faıı.1k 
Emha.s. 

HAMCI TOKAV 

270336 No. ~~Iz :~;: Klarnet 

gıll!lml._. .......... mm .. rııır.m._1111m_...ı .... 11111 ..... ._ 

Asker1 Fabrikalar Satın Alma Komisyonu ilanları 

500 kilodan ~u.ğ."1 olmamak üzere 80 tona kadar bakır. hurdası sa.tın 

alı.nacak. 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez sa.tan alma komisyo-

nıınca 3284 sa.yılı kanun mucibince Kırıkkale istasyonunda vagon dahilin
de teslim şartile 500 kilodan aşağı olmamak üzere 30 tona kadar bakır 
hurdası satın alınacaktır. 

Mahreç istaayonlannda vagon dahilinde beher tonuna 285 lira 85 
kUl'U4 fiyat tesbit edilmiştir. 

Bu fiyata mahreç ietasyonlanndan Kırıkkaleye kadar şimendifer 

nakliye ücreti olmak üzere Devlet Demiryollarınca beher ton için kilomet.· 
re başına alınacak bir kuruş ibraz edilecek vesaike müsteniden ayrıca 
zam edilecektir. Şartname bedelsiz olare.k mezkilr komisyondan verilir. 

Taliblerin teklif edecekleri hurdanın % 7.l'S ğu nisbetinde teminatlarile 
1 - Harb esnasında yapılır. . şartnameyi kabul ettiklerine dair kayıd ve sarahati havi tek.lif mektub-
2 - Bir nevi şeker, mafevk venr. ıannı 31/ 1/940 çarşamba günü. akşamına. kadar komisyona vermeleri. 
3 - Anne. "310,. 

25 lldıicik:lnun 94l) .gUıf .. 
i'iyatla.n ~ 

Loıulre t Merlfn 5.24 
N•w·Vorll tll Defu ıso.ı~ 
~.,,. tlO f'nttk 2.9 
Mllaıte uıe LIHt 6.81~ 
Cenevre 1" lwıır• Fr. 29.2~ 
Amst.,4•• 100 ... ,.,,. 69.1 
lh-rlhı too ftaytmark 
•rlkMI HO 8elp 22.o-ı 
Atlaa uıe Dratıl'lll . 0.91 .. 5 
••'Y• tee Lıva ı.58 1 

~raı Hl(! Çek KH. 
ı3.ıt35 lhdrld 1M l"aaeta 

Var,.va 19' Zl.tl 
23.425 audap.,.. , ...... ,. .. 

alkr .. 1IO L ... o.91 
••tgrad fot Ol111r 3,os:W 
Yekeha•a 100 Yea 30.9.t 5 
8t•ktoıelN 109 lıv9Ç Kr. 31.00 
MMk,,v• 1oe ltu9ılo -

llfHAM VE TAHViLAT 

Ergani 19.85 
1938 %5 ikramiyeli 19.67 
Sivas - Erzurum I 19.05 
Sivas - Erzurum V 19.15 

ZAYİ 

Tab Fakültesi 7 nci sömestrint ,iJ 
hü~yet ctizd~nımı kaybettim . . ~) 
sim çıkarııcagundan eskisinin htl~ 
yoktur. 

649 Ali fttı' 

-~ 
Tepebaşı dram 

kısmındıt ~ 
Bu gece saat 20.30 

O KADIN 

••• 
lstikW Caddeslode Komedi 

4: - Kör, köylülerin bir Aleti. 
fS - Dokunmak. 
6 - Ters okunursa bir banka is- ıııııınıuı twmnnnounmm:111111111BM111ınıumın1B11111aR1U1111111mınıırınııımnnııınımnnnı~ . Kısmında 

mi, Rusça. "Uç,.. l 1 Gece saat 20.30 da 
1 _ Sulara mlni olur. Bir tngıliı Türkiyenin en güzel sa on mecmuası SözüN KISASI 

dritnotunun isıni. •••-•••·-··---··--•·•-•••••••·--...... -··· !il!!! ~ 8 - Arka arkaya gelmek. .... ••. 9 =::::::::::===============:::: 

ı~ = =~~~:;::.·bir kedi ismi. 1 { Ankara Magazin J i Dr. Hafız Cemal 
Yokanda.o ~ğa: •+ ... • im 

•••-•.,••••••·-----···· ... -· .. ••••••••••••·•-·•• Loknııııı He!dırt 1 - Haber, bir harfin okunuşu 
2 - Muvaffak olma.. ~ En tath hikayeler, en güzel resimler, sinema 1 Oahlllye MUteh21estff 
3 - Yurdun ayrıl.nuş parçaları, 511 sahifeleri ve şen yazllarla sUslenmiş olarak e Divanyolu 1~ 

bir nota. § =ıı Muayene saatleri pazar harı~ 
4 _ Basit, çift değil. ~ 1 Şubatta çıkıyor -=- her gün 2,5 - E salı ve cumarte.5' 

5 _ Yıkmak. ij ~ sabahları 9 - 11 hakiki fıkS.~ 
6 _Elbisenin bir kısmı. ~ Posta Kutusu 488 ANKARA ~ kabul olunur. T. 2239 

~ = ~:!:c!::,t~::a~~uşu, zam. ~mtunnDBitBIUilllHllBBllllll8UlllllllllllllUllllDınınmıno11HHlıtlmlllBIBIUIWıınDUllUlllllllllın°' ===================~ 
9 - Bir nota, fena değil. Or. Feyzi Ahmed Onaran 

10 - tp, erkek. lstanbul Asliye Altlncı Hukuk Mah- CUd ve ztilırevi hastahkl~f 
··•••••••••••••••••••••••••... ı 2 3 4 s 6 7 8 9 ıo kemesinden: MüteııasslSı 
.,. ~ 1 R O M A N Y Aill:K A • p b h • O!RI .~ K. Oı' N B E ş 93712470 

Pazardan maada hergün sabalt' •• aşa a çe .il • Amme hukuku namına lstanbul Cüınhuriyet Mliddeiumum.Uiği tara- d 
1 1 1 1 ı• ·• fından Samsun, Reşadiye, Ulu Gazi mahallesi Okul sokak 3 No. da Meh- tan akşama kadar. Ankara. cıı · 

• • 
M 1 A H A L L E 1N1 med oğlu Celil ile ayni yerde oturan :A.11 kızı Nigar aleyhlerine ikame Cağaloğlu yokuşu köşesi •!3 f'JO· 

T 1 F b 1 k 
A 1K1!11 L l A El S l A ·O l olunan butlan dav:ısırun icra kılınmakta. olan muhakemesinin 12/ 1/ 940 • un a a r ası • s Nl •. A L AIE T T t iN tarihli celsesine HA.nen davet olunan müddeialeyhlerin o gün hazır bulun- Telefon: 23899 

. B Y • IP'.J! ,.\ C 1 f L l•I E 1 T ı&I A mamalarına mebni haklarında gıyab karan ittihaz olunarak bu kararın ~ 
• • 5W on beş gtin müddetle ilAnı için muhakemeleri 19/ 2/ 940 pazartesi gtinU ::::::::----- 1' 
• • Al L AIY • IAI Z A lmıN saat on beşe talik kılındığından müddeialeyhlerin yevmi muallô.kta. dahi fi''C;t;;.~,a;;;1;:;1.&;;.t:;;;;;1.~~~ ~ 

. • &Jlddeoberl büyük blr töhret.i olan bu milli miieeeese lld eeae- • 1A1 B 1 E 1 y lBI 1 R E M ha.zır bulunmadıkları takdirde bermucibl karar davanın gıyablarında rti- ~ 
• denberi yeni ellerde eebrlmbln en ll&ğlam ve ea revaçta prese ve il O K ! A 1 T ; A j N: I• ı A yet ve hükme raptolunacağı ve imlA kılınan gıyab ihbarnamesinin bir su- A k J ~ . = =ro.., ~ ..:;::..·~= no.ı .._t 1ç1a tok eı... • ı !J.A.U illi N E M N A K ~:~=k ~:~~. ~=· divanlı~• talik kılındığı tebliıf yerine n araaa i 

1. Paşabahçe Tu_ Qla Fabrikasmdan :.• danM~11f~l:uı1s:::1d::0::.:~·: :~: .~"K~~N ~~~. Zühr•v1 •••ilth•ö!'Wk~n K~n ~b!. ~ç• 
1
i 

., Belsoğukluğu ve ihtilatla.nna Dr Hayrı· mer il 
• Ttıda.rlk edeblllninb. Tuğla almak lstiye".ı inşaat sahlbleriaiıa • sında 43 numaralı mağazada mani- karşı pek tesirli ve taze aşıdır. • ve yabancı dil gazete, mecIJltl ~ 
• bir karar vermeden evvel bir kere de Paşabahoe tuğla fabrlkaaı R faturacı Hacı Hüseyin oğlu Mehmed Divanyolu Sultanmahmud tür- Öğleden sonra Beyoğlu Ağacamii kitap siparişlerini en doğru yıı ff 
• m.amulltıw görmeleri menfaatleri iktızasmdandır. Tuğla.lan • Evrim alacaklılarına konkurdato tek- bt.si N l). 113 karşısında No. 33 Telefon 41358 ll pan bir yerdir. Erika ve 1d~1 ~ 
• Je:rlnde görmeğe vakitleri olruıyan i.stekJllere, ~ adnıM • lif etmiştir. Alacaklıların 7 '2.11940 ~msm~mam;ıa!lll--a:.ı::lnl 1' yazı makineleri satı§ yeridir· J 

• • nüımwe de gönderllehllll'. §1 çarşamba günü saat 10 da daireye ge [ lef 33 ·~ ...... T.ele.fon.: .(80.) ·dan·(·68·) i a ••.• ~,.ı.ı .• z .•••••• ,,..~ eletrmeeklekn?n1_kla~nrd0a1tuno uterk. lifini ır.,... '1<ere Sahibi : Ahmet CemaleddinSARAÇOGLU • . Te on: 
77 

...,.._ • _,,. N•iyn.t müdürl\: Macit ÇETİN Basıldığı yer: Matbaai Ebtl.zaiya s:nı~~~~ 


