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itlerin haz~rladığı siyasi mukabil taarruz 
~ ,,L - 1ii 

Almanyanm 
R~manyadan 
istedikleri 

lfayat h 
nı .. ı. sa ası davu.oı;ınıo ne llo-

...... Oldug- b . 
"el hUJa u .u tatel.;lcrde pek gU-
bUtün . sa ed.iloıi~tir. Memleketin 
ı\.lnıa •kbsadi ha~atı, istllısalab 
to.enıe~Y~nın eline ge~cccktir. Ru
faıla ka lrnanya~ ı doyurmak, re
h>ft•~ •• VUştıırıuak, rahat yasat· 
~ 1~•n Al -<iller li ınan amirler ve efoıı-
tin. b:;.~•de yaşıyııcaklar. F.aare
llır l\IJ haşka bir mani\$1 yok-

TAARRUZUN iLK HEDEFi • • 

Türkiyeyi ingil.iz dostluğundan 
vazgeçmeğe icbar etmekmiş 

zelzele 
---- ~·~-

hıglllz murahha.1tı General Deedes i~la.">yonda keodif\lnl 
• • · • n hu arasında 

Berlinde 
Balkan 

• • 
ıctıma • eden Almanyanın 

ele ilerine 
' 

verilen talimat 
Almanya bu suretle ingilterenin Balkan

lardaki nüfuzunu kıracağını umuyor 
Amsteı·danı, 28 (A.A.) - Bcrlinde bitaraf key- llu hedefler ~uııl:ınlır: 

nMilacJan öğrenildl~lne göre 8. Hiiler pt'l{ nmhte- 1 - TUrki) ö~ i iuı;iliz dostlu~undnu \'IU~t'Çme-
mol olarak önüıniizdeld hafta i~inde, bllyUk bir dlı•· ~e icbar eylemek, 
lomatik muluıbll taa.rnızda buluım(.·al•tır. Berlinde 2 - fn~ilter.-ııin Balkanlardaki niifuzunu kır. 
yilpllıwş ola11 son hususi toı,ıantıda Alnıaııl anın, mak, 
Sofya., Belgrad, Atiııa ,.e Blikrel'i elçHerhıe hn nıuliu- ~ - Ualkan memJekct!crinin frrlJi biturufhklu • 
bU taarruz itin lüzumlu hütün talimat \:erilmi~tir. rıuı muhafaza n Almanya He ticari nıüıuısehetlerini 

Söylendiğine göre, Balkıın antanb kons<'yinin i>- idame etmelerini tenılıı eylemek, 
nüınUzdeki Belgrad toplanh9ı miinıısebetile, B. Hit- ı - &ikan antantı konseyinde Alnıan tarsf . 
ler, aşağulnki dört ht>defe ,·anlmaq1 için bi\ttin nüfn- tan hlr unsurun miimlwr<>ttnJ ellle etmek üzere Bul 
zuou istimali kararl:ışhrmı~tır. 1 garlst.am Unlkao p!t.ı.tına 1.rlrmeğe teş\1k eylemflk. 

riy~~;~ ::~· v. !:~:: bildi-\ ııyııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuııı~ 'ı 

Cuma günü Belgradda Türkiye, Yu t . 
nanistan, Yugoslavya ve Rumanya R 
l~ariciye Naztr!arının iştirakilo top -
lanncak olan Balkan antantı konseyi
nin senelik içtimaına B. Gnfencu ri
yaset edecektir. 

Bulgaristan ve Macaristnn, pek . 
muhtemel olarak Belgrada lı\a:, .. d 
mü§ahid göndermiyeceklerdir. Fakat 
bu iki memleket, Belgraddaki elçileri 
vasıtasile teması muhafaza eyllyecek
lerdir. 

Konf eransııı ruznamesi, Markoviç - . , ___ 
Gafencu mUlakatı esnasında tesbit o
lunmuştur. Bu ruzname, gizli tutul
maktadır. Fakat iyi haber alan mah
feller, Balkan antantı azasııun, cenu
bu şarki Avrupasında sulhiln ve sta
tükonun idaıncsi, bütUn komşu mem
leketlerle sulhperver ve yapıcı iı?bir-

(Sonu 7 nelde) 

Bir petrol kuyosw 
Şehirde Tifü:• 
snlğını yok 

Sıhhiye MüdUrU Ali Rıza
mn gazetemize beyanab 
ötedenberl kulaktan kulağa eöyl&

niyordu. Şehirde tifüs var. 
Hatta bu hu.susda Sıhhiye Mildür-

f Sonu 7 fnci 8ahi/ed6] 

Almanyanın Rumanya 
petrolleri hakkındaki 

yeni kararları r ~. - -- --~-~~- \ ....... __ _ 
Fenerbahçe Vefayı Al~anya Sovyetlerden ümit ettiği 

4 - O yendi mıkt~rd~ petrol alamadığı için 
Diğer spor havadislerimb 5 ve .e&kl &lyasetini değiştirmiş 

7 ncl sayfalarımızdadu. Pans, 28 (A. A.) - Almanyanınlta.ıyik, Fransız gazetelerinin esaslı 
._ ___________ _,. Rumanya üzerinde yapmakta olduğu 1 [Sonu 7 inci MIJl/odo] 
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TEFRiKA NO. 9 

Zeynelabidin hoca ile Sayid Molla Boğaziçini 
araaındaki zıddıyet Ağaçlandırma 

· I 
İstanbul belediyesi Boğaziçini a · 

OKUYUCU 

DİYOR Ki Tekkelerin birer tembel ocağı ve,manalı bir nazar fırlattı · Ardından ğaçlandırmğa karar vermiştir. Bu · 
h~tt~.birer ahl~sızlık bucağı haline da istihzalı bir kahkaha attıktan son- nun için ilk iş olarak bütün Bo~z 
gırdıgı, şeyh oğullarının şeyhzade a- ra: mıntakası idare amir1enne bir tamım Hazin bir macera 
dile şahzadeler gibi ı:;altanat !->tirdüğü - İliihi paşam. Diye bir çığlık ko- göndererek, şimdılik ağaçsız arazi - Mersinde Gümrük alanında ma-
istibdad devrinde, bu zevk ve sefa.- pardı. Aciziniz, yapılacak bu rouaz. • den. evkaf ve emlaki milliyeye aid o- kine tamircisi Zeki Özuner matba
hat dUşkündU, şerafetli ve siyadetli zam işi iki zatın himmet ve ga)'Teti- lan.ların yerlerinin tesbitini istemiş- amıza kadar gelerek bize yanıla 
yobaz bir cinayet de işlemi~ti. Kon- ne bırakacak kadar iz'ansız mıyım tir. tık evveli buralara bu sene 100 yakıla şunları anlattı: 
yalıların o zamanlar oturak ilemi adı- hiç? ... Elbette, birader çakirleriniz bin kadar çam fidesi dikilecektir. Ben sanayi mektebi mezunu • 
nı verdikleri sazlı sözlü, kadınlı iç- de husul maksad için el 8:1tından ~- Öğrendiğimize göre Beykoz fidan- yum. 1935 senesinde bir mirasa 
kili bir eğlenti ge<:esinde, eşraftan yı hizmette kusur etmıyeceklerdır. lığında bugün saksıda veya yerde kondum. B!.lradan bir takım demir 
Kalleci zade Hacı Mehmed ağanın Ayrıca, manifaturacı :.ıa~ı Osm3:°, 700.000 kadar çam fidesi vardır. / makineleri alarak Mersine gittim. 
oğlunu, bir yosma yüzünden, bıçakla Hacı Sabit ve bakk~. Hil~ı Efend! • Belediye ağaçlandırmayı daha zi- Orada bir dükkan açtım. Belediye 
delik deşik etmiş, kanını içmişti. lerle Bozkırlı Hacı Huseyın hoca gıbi yade şümullendirmek irin İstanbul 1 l ı ~ motöre miisaade etmediği için el 

İşte, mazisi bu derece kirli ve kan- nüfuz sahibi ve kıymetli ihvaıl aı: ~ halkından istiyenlere de meccanen He çalıı.'mağa başladım. 
h olan bu yadigar, temin ettiği şöh- mensub ve mUridlerimizdcn ekser~sı çam fidanı verecektir. !şim biraz büyüdü. 1936 sene _ 

!Beşiktaşta üç 

1 e !vr~g~ d .!at iki buçukta. & 

şiktaşta Türkali mahallesinde Gazi
I no sokağında tramvay aınelesinden 
ı Hamdi Songürün oturduğu 12 numa
, ralı evde!). yangın çıkmış, herkes uy
kuda olduğundan vaktile haberdar 

' olunamamış, ateş, bu evin yanındaki 
iki evi de sardıktan sonra itfaiye ha
berdar edilmiş, derhal gelen itfaiye, 
bu üç ev yandıktan sonra ate.-;i sön
dürmüııtür. Yangının, bu evin alt ka
tında bırakılan mangaldan sıçnyan 
kıvılcımla bir ot minderin tutuşma -
sından çıktığı anlaşılmıştır. 
"" ........ -"'~ .. ' ~~ 

MAUKEMELERDE ı 
ret ve kudret ve biraz da, intisab et- de himmet ve gayretlerini esirgemı - ~-------

sinde yanıma iki de amele aldım. C ·· h J 
tiği Hürriyet ve İtilaf fırkası saye- yecek, gönderdiğim tali~at_ dairesin- B . har.talık 'Bunlar için müstahdemin beyan - eza goren ama 
sinde, evevlii mebusan meclisine, son de mesai sarfından çekınınıyecekler- lT I ~ ~nameleri verdim. Fakat sonradan Dün öğleyin vapurdan eşya çıka -
ra da Vahidettinin sarayına sokul- dir. Bu işin Konya ve havalisine aid • 1 işlerim bozuldu. 1937 de bu amc· ran hamal Mahmud, markasız çalış-
muştu .. Pek ~-bir zamnnda fesadcı: kısmı_na,_ zatı dev~ctiniz, şi.~di~e.n o- pıya S :l leleri bavclım ve bundan da mali- tığı için Köprüde nokta bckliycn po-
lıktn gdsterdıgı maharet ve dirayetı lup bıtmış nazan ıle bakabılırsınız. S b" h fta f d d hili i ·a- veyi maliimattar ettim. leis Kemal tarafından çevrilmiş, yilkü 
ile hünkarın kelli felli bir akıl hoca- - Çok müteşekkir ve memnunum .

0

1n ' hır at _zar m ad a tp ~ ! lfl38 · ·h · d alınarak bir markalı hama!a veril -• .. . . . h., ti · d sa ı e ı raca pıyasasın a gaye ııa- .. ~ scnesı nı ayctın e bana 
sı gilnun de azılı ve sayılı biiyUk bır hocam bu hımmet ve ızmc nız en. u· l l l B m· t l ' . . . d ı11ck ı'steı1ını"ş, •ıruhmud, potı"s l{cmnle . ' .. . . . k"k t t kd' d rare ı muame e er o muştur. azı us a meının vergısı ce1.ası iye fü 

adnmı olmuRtu. Sar.ay ve fırka erka- ~fuJdelerınız, ha ı a .en : ı~e e- mahsulatımızın son bir haf alık p1ya- 483 liı a 83 kuruşluk bir ihbanıa . hakarette bulunmuştur. Dün, Mah -
nı şöyle dursun, ıcnbında hUnkara ger derecede kıymetlı. Fa at, ısyanı . . . b"ld. . nıe ı!'c!di. mud, 7,abıtnya hakaı-et suçile asliye 
b. ·· · · dlled··· · tır cak f'"l ·d d ek zat ta taavyün et- sa vazıyetını ı ırıvoruz. ~ 
ı!e soz geçınp ıgını yap a 11 en 1 are e ec .z - • İtiraz ettim. Neticelenmeden yedinci ecza mahkemesinde muhake-

ve hatta, Damad Paşaya kafa tutup ti mi acaba? .. Bu hususda da biraz Bugda~: : . d"kJ • .ı k mc edilmiı:ıtir. Neticede, suçu sabit 
caka satacak kadar simarıp §ahlan- malumat inayet buyurulsa da müs - Hafta ıçınde lımanlard_an., Trakya- u rnnımua i eşyayı hacze geldi- _ 

• d d A d 1 d h leı· ve 1100 liralık et''-"ama 462 lira oldug·undan bir ay hapse ve 30 lira 
··ı ·· ·· b" ··r k • t ·ıe ten·h olsak derdim Çtinkü bu a an ve na o u an şeı rımıze ceman ,J 

mış, o cusuz ır nu uz ve u~e ı · ' • . . . ı t k k d l k" d'lmic:: an 'lahl şt milhim bir mesele değil mi?.. 1345 ton bugday gelmıştır. Fıyatlar- nymc oyara emirci Haydar para ecza.sına ma ı um e ı :i• -

sı D anmdı.pı. .. kt k Elbette mühim paqam Bu va- da değişiklik olmamıştır. isminde bırine y(·<liemin olarak cak, polis Kemalin usulü dairesinde 
ama aşa, o gun gerçe en ço - ' :s • • • • • teslim ettiler. hareket ederek adresini almayıp sır-

üzüldü ve çırpındı. Ettiği rica ve min ıifenin de ÇUmralı Delibaş Mehmed Sert bug~aylar ıhraca~ ıçın aran- o · H tından vükü almasile bu suça sebc -
netler yeminli vadlerle muhatabını aga-ya tevdiini münasib buldum. makta oldugundan bu kalıte malların emırci aydar bu eşyayı kıy . J -

' f' ti ·ı ·· "! ı t-.a· melinin ~; 75 inı verffek almak biyet verdiğinden bu ceza düşürül • 
zorlukla teskin edebildi. Zeynelabi - - Kim bu adam?. . ıya arı sag am goru me < ~uır. 

Ç 1 
istedi. VC'rmediler. Bilühare eşya· müştür. din hoca amansız bir hasım addetti- - Arzcdeyim. Mehmed a.&ra, umra Arpa : 

1 
n.J 

1 
be . ____ .. ., ____ _ 

' . . ... -·· k'" .. Bel 'k 1 h . l ~ yı om an ' mı~ ar ·ıum haberim 
ği Said oMJlanın ikbal ve istikbal yıl- nahiyesinin Alıbey hoyugu oyun - çı aya yapı an e emmıyet ı sa- , kk . °" 
d.ızının köreltilccegıv·ne dair Damad dendir. tışlar dolayısile arpa fiyntlnn 6.25 i yoD e.n 12 lıra~·a satmışlar ..... 

' · dan · · · cı kz>n .} anı bunlardan dort ay Paşadan kat'i bir viid aldıktan sonra - Her halde se,·ılen eşrafın o- paraya kadar yükselmış ısc de satış • . . . 
h .. d.. 1 dı • . ·· ~sonra ıtıraz komısyonundan cevab 

ferahladı yumuşadı Gururlu bir eda lacak?. taah u u tamam an gı \C yem mu- . l·ı· . ~ . 
' . . 'k. ı k ta ba . . da k r· t !ge ul \'ergı borcunu 4"3 lıradan 

ile göınUldliğU koltuğa yaslanırken - Hayır ~a~·lır, ~.ıla ıs lder es - yld~~~ ı?hıntAl vkrupab. n no ·sadn dı~ok 17 leiraya indırmısler 
haykırarak: rafından çekını en uşerasın an, mu- ge ıgı cı e e ısa ır zaman a o - . d' .. .. .. :·· 

- Said Molla habisinin tavsiyesi- bit ve civarını kasıp kavurmuş zorlu me arpanın kilosu 5.35 paraya düş· ı ı Şım 1 -~ı:_şu~un, .. bu~ mcmul'Un 
· Eli ıt d d ·· ·· tatası yuzunoen dukkanıın tez. -le .. diye söze başladı. Konya ve ha- bır zorbadır bu adam. a ın a a- muştur. .- . . 

1 
• 

· b" h ı· b lı:.ı ta ıeli a . gahım gıttı... Sefı. kaldım. Ka-
v::ılisinc gitmek üzere vola çıkarılan ıma ır ayı e wı ve ne n - Pirinç: k''d 12 ı· 

' - dan 1 b 1 b""t" b lar ma • . rnınsuz şc ı. e ırava satılan Hayri efendiyi çekile<:ek acele bir ı ar u unur ve u un un • - Pirine fiyatlarında degişıklik ol - ı-ou 1 . k k.· 
1 

Otobüs - tramvay 
çarpışması 

Vatmaa lbrahimin idaresindeki 
217 numar.ılı Ortaköy - Aksaray 
traım·ayı Gülhane parkı önünden ge
ç~rken şoför Muhiddirıin idaresinde
ki 3147 numaralı otobüs sol taraftan 
gelerek ön kısmına çarpmış, hasara 
uğmtnu.,tlr. Şoför yakalanmıştır. 

Kömürden zehirlenme telgrafla İzmtrde alıkoymalı Paşam halli hükumetinin takib ''e taz)';kin- mamışt;r. Pivasaya faz.la mal gel - •. tıtr_an ~yamı ım( eıı taz • 
· Del 'b h · , · . · . .nm e ıre.ccgım. 

Cünkft o tarafa adam göndermeğe den, ancak, cı a..'.jın ımaye \C sı- tnemektedır. Orhangazı malları 33.34, \' '!' le .. t D 1 r:-.,tıhte Bo<lrum sok~innda 5 nu • 
' · · B bebl · . . ı aye muracaa <:t tıın a - r.. ·~· 

liizıım yok. yanetı ıle kurtulur. u se e, cıvar makinelı Tosyalar 28, l\fcrsın ayarı biliye Maliye \' ckal<'llcrın~ mü maı alı evde oturan Hasımla karısı 
Damad Paşa, bu teklifin ciddiliğine köy ve kasabalar halkı arasında ge- mallar 22, 24 kuruş aralarında mua.- ra ~ tt c b k d B' - gnıme, odalarına kovdukları maltız -

. d b h tt·- · M •gatlı (Ka- .. k cd" caa e un. eva çı ma ı . ır J 
inanamad!. Bırnz ŞR8aladı, aptallaşır c;;en e a se ıgım a. na\ . mele gorme t ır. kere de siz yazınız. Belkı" AJlah ed k b 
rribi oldu. Hayret ifade eden bakıt;la- razor) dan daha baskın blr şohrete, Kf'ten tohıınm : t ... h lk ed dan intişu en ar on gazından ze-
ı::ı· • d h"bd" Sö esırını a er hirlenmişler, Emine dokuz aylık ge-
rını , muhatabının asık yüzünde gez- daha zorJu bır ku rete sa 1 ır. - Haftanın sonlarında Türkiye - Al- YEI\rt SABAH· Ark d 
dirirken tereddüd'c sordu. zün kısası, muhitinin kervan kıran manya arasında 7 5' milyon liralık k 1 dikk ~ _a arma- be olduğundan, belediye doktorunun 

- Adam gönd~rmeğc ıÜzum yl)k ve baş kopaı an yegane hayducludur. ticari bir muahede. akdi şayiaları bu ~arın nazarı atını celbede- gösterdiği lüzum üzerine Haseki has-
mu dediniz hocam?. Bu habis. Hemen hemen Aydın_ın De· met.-·umıza tesı1· etmiş ve fiyatlar 14 .,..r.ız_. ___________ .,..1 tahanesine kaldırılmıştır. 

- Elbette. mirci Efesi ayarında _ve hatta ~n: kuıuştan 14.~5 paraya yükselmiştir. Basın k Parmaftı kırıldı 
- Ya oralardaki i~ler?.. dan dahn yırtıcı oldugunu rla soyh-ıltalya hükumetinin Türkiyeden 350 ar .,,adaşlarına Bebekte tsU:et apartmanı kapıcısı 
- Hepsi ele arzumuz gibi olup bite- ycbilirim ?~_nı. . . . lrın mikt.annda lteten tohumu mü - ~a~~ı~ Birliği İstanbul mıntakası 14 yaşında İbrahim Yıldız apartıma _ 

:ek. . . - ç_o, k 1> 1• _Fnka_ t .• b. u ışı ıdare erle- baJ"natı için kendi ithalatrı - Reıslıgınden: " ı ~ nın merdivenlerinden düşerek bir 
- Hocam, affedersiniz amma han· bılecet;ı_ne .e. mı_n .. m. ısınız ·· larınıı izin vc:ı mesi bu vi.ikselişe ha- Basın ailesi genç bir uzvunu kay· 

t~ b b b k k d J parmağı kırılmış ve elinden yaraJan-
o•i eJierin lıimmetile olacak bıı ?.. - ~1 us utun ona ıı-a ac_ a e- kiki bir sebeb tcı:ıkil etmektedir. betmekle mütcessırdir. İzzet Muhid· ed " mış, ha.stabaneye kaldırılmıştır. 

- Dfıinwn daha evvelden memur ğilim ki. D<:l!baş M~hm • ısyanın Tiftik : din Apak, Tüı·k ga?.eteciJiğini en iyi 
ettFri ve çoktan faaliyete g..rirdigı·· yalnı2. harekı kısmı ılc mc.sgul ola - lh t . . 1 tl' t 1 d vasıflarile en ileri bir istikbale gö Yangtn başlangıcı 

o ~··~ . .• k . . raca ıçın ıara.re ı sa ıç ar e - · 
ellerle. Ne o, ta:ıccübünüzü mucib ol- cak. K?nyayı ışgal. ve h~ uınetı ıs- ,·anı etmektedir. Başlıca alıcı lngil _ türmek, me88.imize kuvvetli bir isti· Boğazkesen caddesinde börekçi 
du bu maruzatım galiba?. Yoksa, mü kat ettıkten sonra ıdareyı ba~kala · tere ve Fransa bulwlmaktadır. Son d.at ~k.işafı ile ve bütUn mevcudiye- , Mehmede aid 203 numaralı evin ikin 
7..akerelcrde takındığım «;ekingen ta- rına terk~decek. . hafta zarfında 1080 balye miktarın- tıle ı~.ırak eden bir arkadaşımızdı. ci katında. soba borusu tutUıfJDUŞ, 
vır \'e vaziyetlere inanarak siz de mi - Şu halde, bu adamı ısy~~ kuv· da tiftik satılmı~tır. Kendısıne rahmet dtıer, ailesine ve !derhal söndürülmii§tür. 
kayıdsıılığına hUkmetmiştiniz pa - vetinin kuınandnrıı addedecegız. y k . Basın mensublanna teziyetlerimizi E . . 

E .. ı apa . b·ıd· . k k d lint kesti şam ?.. - vet oy e. y 1. f b .1 1 .. b 1 d ı ırır en, ar a a.şlarımızdan bugun" . er ı a rı \a ar mu ayaa arına e- . . y 1m -
.Amzınız. vaki ilk miizakereyi müte _ Başarabilecek mi acaba. nedir vam etmektedirler. Fiyatlarda tebed- c~naze. merasımınde bulunmalarını Beyoglunda am eokagında 15 nu 

Çin meselesi ve ltalY 

Ç indc Trhang Kai CftelC 
kfunctine tamanılle dl 

ola.ıı ve bu tavrını bu b.. 
01 Moskovaya olan buğla.rilt 

göstf'rnıek istiyeıı italyaP111 ,ı 
riciye Nazırı Kont Ciano ile ye 
Çin lıiildun<·ti reisi olan wang f 
Wci ara.~ında bi.r ta.kon telgrŞ t 
tisi diplomatik mehafiiin diJil·' 
zarla.rıw çekınektc<li.r. 

f taıya, bu hareketile anti~ 
tern paktının esas djrek 
bağlılığını ve yeni Çin hük~fı 
Tokyo ile anlaşarak Sovyet pil d 

"f'llP 
mın Çinden uzaklaşmasına a 1' 
malc istcdi~ine is:ırct e:rJeıııt 

t1ı .. • ·t 
zusunu beslemekte olduğunu ' ~ 
zm hangi ta.rafında. olursa oısıııı 
mtinlznıe karşı alfık:ısı:ı J,;ı1ln1 , 

,.e ezcümle U7.akşarkta [\{o ı~o rJ, 
muvaffakiyctsizllğe uğratTn~1I~ ~t 
dalii miilahnznsıııı g~terı•?eJ•ti ıJ 

. f ,. '('t. 
Romanın bu yoidalu aaıı~ 

bir protokol me clcsine ııid bil 
rcket olmaşıp biif\.kis bn fırs' 
istifarle ile holşevizme kırŞ1 • ~ 
dele esaslarında devam t•dild•~....
şarete matuftur. 

l~ilhakika, Roma, Rus -~ 
rnukarcnetindcn sonra antili 
tern pakta sadık luı.lmı5 ,·e pJ 

sib zamanmda bnnn te~id eY 
tir. işte şimdi de ayni f:ieldldtti 
' 'etini de•ristirmedi<!ini ,.c tı!lt J eı • h • 

manyanın uzakla!;m1sile boŞ ~ 
yerin, yeni Çin hükumeti ta 

1 
dan ihraz edilcbilrceğini ihsSS e. 
mel<tedir. 

Bu da ~öskriyor ki BforliP• 
farla takar:rübiiniin t,e,·lid 
bilcümle aksUlfı.melle:rl t.ama.ııJiltl 
piş edemem~ \'e bazı sadık d · 
nı ve mUttefiJderlnl !,'ekingrP bit 
vır almağa mtt.hur etmiştir· 
gün İtalya, antikomintero 
ba..5ında ~elf'n bir me\·kl ahtt
g-öriinmekte \'~ bu kütleye t w'İ 
Japonya., İspanya, MseartstaO 

rak .-yk-mckredi:r. . ıı• 
Dif,er taraftan hn ~·eni Ç~ 

kfimctinin •lf> bn yolda. ilerllY 
hadiseler ~österm<'lrtRdir. 

Bu 'W'bebdc-n, a,jnns haberi~ .,.; 
sında olduk~ ehemnıiyet~lz bl~ 
na ifade etler gibi göriinco tts.!. " 
bu hareheti, biraz derin tctJU~_J 
tfr.eo;ıindc \rüsat ve şümııl no""""t 
dan mtihim bir mahiyet arzcdcr·, 
rn. Romanın, BcrJinin lıilafın." 1, 
rak, komintern aleyhda.rı pakfiŞ I' 
al bir qurett.e harclmt ettiği ,.~ 
ponya ile t$ki bağlarım muhaf 
ya nıu,·affak oldu~"' ~öriiliir. ' 

Bu cihetten ltalyanm Uzak~ 
ve dolayıslle Çlndeld siyaseti: ti 

1 - Japonya ile dostlııiU ~
komlntan paktı direktifleri d.,.... 
de tutmak ve inkişaf ettirlllel'-., 

2 - .lapoa lstllasmın ÇintJeld 

~tanımak. -· 
S - Komünizme karşı ytrnd cte" 

nede•herl idame etttnliği nıiictl " 
ye devam eylemek oasurları..
yaamnktadır . 

.................. !?:~.~: .~!?:;,, akıb, ı~utcmedle~_imden_ bir zatı_ he - bu husus~aki fikrin~z ?. . . dülat husule gelmemiştir. İhracata rıca e~ıyoruz~ - maralı Çağhyan lokantasında gar -
m<>n Konyaya gonderdım. Şu anda, - O cıhetten emınım. Yalnız, ışı henüz müsaade olunmaktadır. Ccn~7.e, C.'lgalo~·lunrl:ı Esnaf Cemi- son Hızır, lokantanın ka~ısındaki H Kamyon kazası . ..d 
bacanağımla kayinbiraderim Hacı kabul edip ctmiyeceğini şimdiden pek ~ /VV' ~ yetlerı hastahaııcsinden saat 11 de numaralı kahveye giderek kahve ıs- Şoför Hasanın idaresindeki . ";;, 
Mustafa ve Hacı Mehmed Efendi kebtiremiyoı·um . Çtinkü, çok yiğit POLJS l"E: kaldırılacak , Beyaı;d camiinde nama· marlamış, kahvenin gecikmesinden numaralı kamyonu Şi.~liden geli!~Jı.-
bendelerinizin faaliyete geçmiş bu - ve cahıl bir adam olmakla beraber, zı kılın~ıktan sonra Eyüptt>ki aile kızarak yumrukla iki cam kırmış, bu arkadan gelen şoför Mustafarıırt ~ 
lund~~l~rını ifti~ıa~la arz ve tebşir ne -~a~ar garibdir ki~_hiç de atı~g~ Kum aş hırsızı ıme7.arlıgına nakil \'e tlefnolunacak . 1 sırada eli de yaralanmıştır. Hızır ya- resindeki 257 numaralı kamyon ~...-
edebılırıın efcndımıze. degıldır. Kabul edecegı her hangı bır Mahmudpaşada Fincancılar yoku- tır. kalanın.ıştır. parak hasara uğratmıştır. 

Damad Paşa, memnunluğunu tat- iş üzerinde çok düşünmek, en ince şunda Karamustafapaşa hanında 50 ~ 
lı bir biilii~_seme ile_ gösterdi ve: nokta~nra. v~rın~y~ kadar hesab et- ve 52 numaralarda manifatura tica- llll!!il!ll!ililllliliiliHlll!!i!fill!llUHH;ı!l!lfllfllfUHllffllUllUlllllll!llllllllllHIUlllllllllHHlllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllfllllllfllffUllllffllllll' 

- Çok guzel, d~~ı. Fakat, bu Ha- mek adetıdır, bıhrım. reti yapan Sadi ve şürekasına aid o- • 

cı Efendilerin faaliyetleri, maksadı- _ Şu halde, bu adamla ikna kuv- lan ve hanın avlusunda bulunan se- Ş E H ı R H A y A T ı 
m~zı tanı:ı.milc temine kafi gelecek veli yerinde ve hatırlı birini temas kiz san~ıktan bazıları evvelki gece 
mı acaba?.. ettirmek lazım. Hiç şüphe yok ki, bu kırılarak içerisinden 21 top kumaş 

Zeynelabidin hoca, muhatabına cihet te teem~ül ve temin buyuruı- 1 ~almmı.ştı~. Hadiseden zab~ta haber- lllllilllllllllllllllllillllllllllilllllllllllilliıtlllliilllJllllllllllllHJlllUllllllllllllfllllllllllltllllllllrrr111HllflllllllllllllllllfllllllllllJlflllllllflllllllllfllllll-
-,muştur. cıar edılmış, yapılan tahkıkatta, bu . ı l· 

Zeynelabidin hoca, şeytani bir te- kumaşlal'l~ sabıkalı hırs__ızlardan ~leh lntakıhak Anlaşıla.o bu haJ nihayet Bilrban ve sosyoloji muallimi Bayan. ~elti 
bessümle muhatabını süzdU : !med taratından çalındıgı anlaşılmış, Dünkü "Tan,, gazetesinde Feleğin de sinirine dokunmuş olacak ha "Genç Kız Yetişirken,, ısıttı 

_ Bu adam da, de<li. Pek hatıra Emniyet Direktörlüğünde yapılan Biirhan Felt'k: "Sert görü- ld diin Ya Allah 1 de)ip kaleme sa- bir kitab neşretmiştir. Muasır tef' 
hürmeti bilmez, daha ziyade menfa- sorgusunda, Mehmed, kumaşları çal- şiiyonız. En basit miinakaşalan ha- nlmış ve saçı uzun, görgüsü kı8& biyenin ve içtimai hayatın icabtJ• 
atini dilQünUr ve gözetir. Onu elde 1 dığını itiraf etmiş, sakladığı yeri de mi~ et, milliyet, irtica., inkılab esas- k~a.,ına bir ders vermek iste • nna uymak istiye h ıç J<ı-' ....,.. .. . . K 1 .. . ed' _ 1.. n er geı hl 
etmek bize biraz tuzluya malolacak gostcrm.ıştı_r. . umaş ur muesseseye barına ııca ıyonız. Me\'Zu ne ka- .. ~·· alakadar eden bu eser daha ,;iyşw 
amma ne çare ki tam bu işin ehli iade edılmı§tır. Sabıkalı Mehmed dar cwbane edaya nıüsaid hatta 3 IC Jadl . . . . . tiye" 
ve en.d' ı'r de habı's , bugün adliyeye verilecektir. h J 1 k ONlV ı~T h ~T>..... f!Vbe arı~. ıyı ~etiatırmek ısh ·~ . aıu taç o ursa o sun ye diğerimizi ERS ... ~~" ULU· e veyn ıçın bır rehber ma ı,-

- Ne yapalım, biraz fazlaca feda- Baca tutuştu feua tc~r ,.e teh'is için eski ve DAG KAYAK TENEZZUHO - tindedfr. 
kArhkta bulunuruz. Ayaspaş:ı.da Güınüşsuyu caddesin- yeni sanayii llifziyenin WçhirinJn lh- Üfti1.'6rsitelilenn mutad olan 1oa - Bayan Feliha. tedria hayatııılJJ 

- Diliniz de öyle düşündüm ve ken- de doktor Mehmed Kamile aid Ulu- mal etmiyoruz.,. diyo.r. yak t6116zzm,ü k MM Doçent Dr. kazandırdığı tecrübelerle genç Jtıl" 

r.. .""' 
Yeni Sabah 

ABONE BEDELi 
-Tlrkly• l!Oft .. I 

HN!LIK 1400 Kurut 1700 Kuruı 
1 AYLIK 110 • 14IO • 
1 AYLIK 400 • IOO • ı 1 AYLlt( 150 • IOO • 
29 İkindki•un 1940 Paıarteal l 

3S8 H. Zilhicce t9 ll5S~.ll.Klaua16 ı 
disi ile temasa memur ettiğim Der- sal apartmanında kalörif er bacasının Bü.rhan Felek arkadaşuwz galiba Or1ıat1 Okyayın >-·IGanJtiit. altm- .,1• 

1 .,.., .,. ları-·-1a, bir muallıın' ' bır" nbl•" viş Bekir oğlu Mehmede de o yolda kurum arı tutuşmuş, itfaiye tarafın· bu yazıslle yine "Taa,. ın "Görüı- da aômeatr tatilin<k ycıpılaoaktır. lillM .. ..ıi• 
aun: 29 A1: 1 

~ .. ,.ı Sut 

~011• lkl•ltl 

ı s_ 1 06 9 44 -Aqa. Yatec '••k -ı2 oc ı ~s 1~ ı2 

Ka1ım: 83 

V •s•tl Saat· il 
:ıu11 .. ôll• lkl••i -1 ıs l:l 27 15 04 
AkaıL v .... ,,__ 
17 20 ıa 54 s 32 1 

talimat gönderdim. dan hemen söndiirülmü§tür. ler,, sütununda kalem oynatan Sa- &yahate profeMJT ve tale~ bi mtlffik, fakat onların en bUr 
- Çok iyi. Şu halde bu teşebbüsün Beygirler ürktü biha 1.eke.riyaya "kızım sana söy- kıalabalık bir gropmı iştirak ede- derdlerine temas ederek konuşıJ • 

neticesi hakkında da pek yakında Vatman Hakkının idaresindeki ıo lüyorum, gelinim &en a.nlal,, kabl- oeği haber almm'§tır. Seyahat or-
ma!Um.at alacağız demek. A1lah vere numaralı tramvaya, beygirleri ürken lindcn ders \'e nasihat veriyor olsa ganfaasyonu ile Dr. Othan Okyay 
de müsbet bir ccvab gelseydi. İskender idaresindeki 2780 numaralı gerek. Zira. o kadıncığın önüne ge- meşgul olmaktadır. 

iki f esadcının bu mevzu üzerinde- yük arabası çarpmış, arabanın oku leni irticala inluJfıb esaslarına ay- R H 
ki görUemeleri saatlerce sUrmüştU. kırılmış, tramvay da hasara uğra - kın harekette itham etmesi Adeti- GENÇ KIZ YETİŞİRKEN 

[Deııamı var] mıg, sUrUcil !skcndcr yakalanmıştır. dlr. 
Erenköy lise6fnin kıymetli felsefe 

yor. 
Müşahede ve uzun bir çaıışJJl" 

neticesi yazılan bu eserden dolsi
1 

kıymetli öğretmeni teurik eder 
eseri analara, babalara ve geJlç 
kızlarımıza tavsiye ederiz. 
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F eliket dellalının 

kehanetleri 
ürk - Jnglllz vo Türk - Fran-
sız karşılıklı yardım aıılaır 

s lu 
• y •• 

r 
nıa.s.ımn imzası sırasuıda kara göz- Avrupada bu iş çok incelmiş ve 
lüklü. simsiynh nıane\.iyatlı ve zi-

firi karanlık ruhlu "bedbin,,: gu··zel bir meslek haline gelmiştir 
- Eywh! diye inlcmlı.tti. İşte 

~imdi mahvolduk; tam mnnasile Yazan : Semih MUmtaz S. 
yoda bir nUfUk Söyledi hapı yuttuk! Bu anlaşmalar yüzün- Garsonluk eden her adam mutla- tasdik ettirmek, adeti bir nevi §8.-

'Lond.... __ den tabii Almanlar bize darılacak- ka her türlü garsonluğu yapar zan- hadetnamcli olmak mecburidir. Her 
• ... 28 ( lar ve mallanmızı artık a.lnuyacak- b a· giliı Parı~ A.A.) - Fransız _ tn-rvermek tizerc Rus istihsalini organi- olunmamalıdır. Mesela kahvehaneler aklına gelen en garsonum ıyemcz, 

hır Jnnb,, ... nıt ento, birliğine men.sub on ze için eksperler gönderebilmig bulun- Jar. Bltttlc azizim bittik! . ." de çalışan garsonların otellerde çay dese de bir yere ilişemez Avrupada ! 
" -.o an Ur O kunıyaı;ı ~m al;-zi1e her önline d 1 k tal rd b a· · 1 d- ı. ardır Se.t e._~ekte nı ekkeb heyete riya- saydı, bu hedefe rok daha. kolayca ve pastahaneler e, o an a a, ar ır nevı garson ar u.ua v · 

-.ıı 1 ~ gelene, her rastladığına bu zehirli b" 1 rd 'lh B nI ı d k kl d 1 l:lliı raay 0 an B. Yvon Delbos. tn-ıvanlabilirdi. Fakat herhalde, Rus larla büvatlarda ve ıstro n a ve ı . u ar ev er e, ona ar a, saray ar-
lnını+ .. -~ osunda bir nutuk söyliyerek ka"-'Ilnklanndan istifade i"in Alman· saçmaları dlnletm~ğe uğraşırken yapmaları icab eden ~ katiyen biri- lda istihdam olunurlar. Hele lngU -

"' '\;.{~ .,, il\... J ~ CY\'eloo Almanlarla aramızda bir ti· .. be h · +,. liğini \'et e ~ransa arasındaki ış· bir- Rus iQbitllgı-· daha zi'-·ade sıklaQ!lcak birine benzemez. Ve meselfı., kahve - teredeki valeler, rut ve aysıye...,.e 
es u "'b' J '""':."" caret mukan--lesl akdedildi~ sıra-- ğ k k f 'kt· Çün" kU dcnııştir ki~ dU tebarUz ettirmiş ve ve Almanya bu sene garb ccbhesinde ha.nelerde senelerce çalı§an bir garson di erlerine at at aı ır. 

eıl'·ı· ...... 
111 

• • • herhangi genis harekattan tevakki ey farda da ayni ısrarla: bir barın peykesinde acemidir. Çlin· bildikleri ve yaptıkları hizmetler hay-
L l\ • ., t ~ - Aman azizim, bu nasıl ticaret - k B ı d l rd ~nınet \'e iek gıbı, iki ordu, iki hü • liyecektfr. kil "harman., lık bambaşka bir sa- retlere layı tır. un ar a ev e e 

f muka\•clcsi bu~ Herifler biz.i kıskıv k kki ed daha "'Yad Parlanıcnto da gittikçe Fransız Telıllx.; nattır. Sanattır, dedim. Zira mUşte- çıraklıktan ba.şlıyam tera er· 
•- 4l e bı 1 b• rak uağlad1lar! O canım mallarımı- . . dla .. 1 b 1 k d 
\.ij.rn bir Vahctetır birlerine ya~laş~ak Paris, 28 (A.A.) _ Resmi tebliğ: zı iı.deta inhisnr altına aldılar. Dün- rinin keyfine ve ıtıya rına gore ter er ve a3garson o uncıya a ar sene-
flıektedi... teşkiline dogru gıt • !ıı'ara deg-er bir §ey yoktur. tibat almak hünerini bilmek lAzımclır. ler geçirirler. Ekserisi evlidir, aile 

1 • "3 ya ~rbest mlibadeleııin feyizli en- Büvatlarda garsonluk etmek ise da- sahibidir. İngilterede.ki garsonlar bir 
"'Ullgiltere ve t:t.._ Buzların çö:z.ülmesi ve çamur, ceb- ginlerine puım ycfüen açılırken bi~ el d 1 d y 1 d 1salar .., esseseı rt .1.·rnnsa, parlamento helcrde askeri harekil.tı felce uZl'nt- deki bu dar dii;;.ünccye ha)Tt't edi- ha. başka bir iştir. Bunun için evve- de gtiz a am ar ır. aşı a o 
tere \'e Fe fle iftihar ederler, İngil· makta berdevamdır Havada ı·.,: bu- la güler yüzlü, temiz elli, temiz elbi- kılıklı kıyafetli adamlardır. Her gün ra Q'U yonım. rtık nafile! Almanlar ya- · k u· f li lma.k tl k tr 1 1 h gl ~-Seklı"kl ?aa. biliyorlar ki manevi lutlar ve yagm-urlar. her tu··rıu faali- seli, fazla dık a ı ve iraset o mu a a aş o ur ar. ama.ma -
ilin erıwn ve deli k • ti · ' kwmzı bırakmazlar. Belimizi doğ- ve müşteri ne metadan olursa olsun derler. Fotinleri parıl panl cllallı -
~ u"n ma u~e en yete mini olmaktadır. rulta.ınayız! .. Diye bcrnıutııd zehir kl · k gib' be 11 • eelerıdı .... uru, bu hürriyet müesse- ". . . çünkü müşterilerini ne maldan dır. Göm!e erı ar ı yaz, e en 

tinin 1" 'l'itanlann v nla irl _ Dlin Alsas ve Loren cebhelerinde saçmış; mahalle kah\·elerinde, va- olduğunu garsonlar Avrupada çok i- tırnaklan temizdir. İngilteredeki bli· 
flUlh~ kar§lsında lngı'~t 0 

rm;: e hUkUm sürmekto olan sükutu hiçbir ımr, şjmendifer ka.ınara.lannda ik- yi bilirler .• , onu memnun etmeyi bil- yük otellerin garsonları kUçUk evle-
~ oldu.ı:... ' ere ve ansa h . d . "hll:'.l tm · ti hsadcılık tasla.mı.:h. v b ı · tir. dera:tı 6U. gibl harbd d k d- a ıse ı u e emış r. ;,; mek onu cezbetmek gibi incelikleri rin efendileridir. e un ann yetiş 

d()Ja na hA.kirn bulun °1 e Bmu da Askeri mehafil, ecnebi memleket· Dünyanın her iilkesinde ve hM başarmo.k dirayetini göstermek li - mekte olduğu genç garsonlar zanne-
Yıdır ki l uyor ar. un an le d ı b" bil k fil · d • d h. d. J seıımet '"ormak tele ngiltere F lib r en ge en ve ır otoma a esı- C\'lr ~ a tse ere!.: .r - zımdır. Bu maksada va.'lıl olmak için dilir ki birer lise mUdavimidir. Ter-

ferj cektir. ÇünkU hUvcl rtansak ga nin ba.rbin başlangıcındanberi ilk de- tan, felakt>t dellaUığl f\tmeden san- de agı-zd3 sakız, dudaklar arasında :biyeli yürürler. Terbiyeli konuşurlar 
n en rr ye a§ ı, za- · · ki k 1 ·b· h vı· tenldd .._ ı l enıın garanti !d" fa olarak bombardıman edılmiş oldu- ze'' • a tr gı 1 er ,,c. ...,..- sigara görmek gibi bir kıyafetle müş , ve gözleri dalına ustalarının üstünde-

lar0b llakkuıda :i/~;gillz ~nu bildiren habcıi tekzib etmekte- den, hi~hir l?eli bt"ı;eruııi~·en böyle leriye gözükmek değil, müşteriye hill' 1 dir. Her şeye dikkat ederler. Lisan· 
Lon l\7.etQsirun Pikirleri dirler. "bedbin,, ter eksik olmadı ve olmı- met etmek zaruridir. !arını bilseniz de, bilmeseniz de yüz· 

''Sunddra, 28 (A.A.) _ Lord ,.,.ilne Garb cebhesinde bövle bir hadise yaca.kur. Uu öyle hir zt-hirli malı- Lokantalardaki garııonlar da yu - lerlne bakılır bakılmaz maksadı an-
ay .nı J Ui.ktur ki zehlrini ,.e kötülüğünü hartalık . Chronlcıe,, gazetesindekf ı olmamıııtır. Ayni mehafil, bazı şehir kardaki ka.idelere riayet etmekle be- !arlar. Paristeki "Briç,, otelinin genç 

Şöyle d 81Yasi ve askeri icmalinde ve kasabaların tahliye için muktezi yaymak lçln boş kafol:ır, sathi bil- raber bir de göz terbiyesi almakla ~asörü "avcısı,, Ernest altı lisan bilir. 
"";""'de?1ektedir: bütün tedbirlerin ittihaz edilmiş ol- gilor ,.e l<ti!4ldin mi%:M;lar arar. mükellef tutulmuşlarrlır. Yani yemek Şasör demişken şunu da ilave edelim. 
'.ıı'~ ıye k &-Ahin bu budnlaca avamferib k b. k ukl tıin CSaa ·adar, Alıhan stratejisi- mRSina rağmen, tahliye edilnılş olduk- yiyenleri sıkmamak, onlara dik dik Şasör deme uta ım genç çoc a-

liola!l.ı ını teşkU eden hattı hnrekeı- Janna dair olan haberleri de tekzib ,.e ı>e.stenkl•rnoi li.\f eheli~le ihti - bakmamak maamafih herhangi bir nn kah,·ehaJlelerde, lokantalarda, o-
" •1a ve b 1 .., karın elmıeg~inc .:vaJ !'liirdü""i"ü, ni- · 1 eli d · tihd l k ·· te · ,,a \'e h 0 P. çiknya, İsitandinavya- etrnektf".dirler. " ı.:o~ eksikliği hemen yerine koymak içın t er e ıs am o unara mu~ n-
b· oalka ı hayet kı>ndfainin de zarar göreceği 1 · · h · t · t• kl · · ı llibitinı· . n ııra, bh'ibiri ardına ve Bundan başka Fransı:r' rla İngiliz- sofranın üzerinden gözlerini eksik et- ı e_rını arıç_ ~n ıs ıyccc ert ış er ve 
ı tn.U+-~-, yalan ve dü1.entlt•n ibaret bir ~yia h ti k t ı d ek 
litırnaktır ~rlb tehdidlcı·de bu _ ler, son günlerde Alman tahtelbahir- memek gibi ve ilh. ızme er ıçın oş uru.nıası em -

llftten ' denllebflır. !erine karsı bir çok taarruzlar yap - çığının ilk y~varlayıcısı oldu~unu Büvatlar ve barlardakiler birçok tir ki bu iş de hayli gllç, yaııi zeka 

Delboı r 

l!&hlf • : 1 

Eczacılığımız tehlikede 
ir müddet e\'\·eJ, )ine bu sü

tunmr<la eczacJlar hakkında 
yazmış olduğum bir yumun çok ge
niş bir ali'ılm. uyandırdığım gördüm. 
Diin beni ziyaret eden Lıir erz:U'J, !>a
na ev\'elkl glin toplruınn eczncılın 

kongresJ mukarreratını ımlattığt uv 
man bu yazımda ne kadar hakh ol 
doğumu bir daha anladım. 

Bu kongrede tebellilr eden ha.ki 
katler şunlardır: 

1 - BugUnkU eczacı mektebinin 
liyalnltli rnuaJlimlcrden mnhnım \'e 
bir lmç doçent ve asistan hırnfından 
idare edilmekte olması. 

2 - Talebelerin çok az olmac,ı ve 
stajlarını yolunda yu.pmanıaln.rı. 

8 - İlaç fiyatlannm yüzde 70 i
le yüzde 100 arnsmdıı fırhyucağc. 

Umumun ılıhatile alfıkadar mii
esseselerin ruı başında bulunan ec
zambğmıızın ba esef edilecek halde 
buJunması, şüphe yok ki ~ok elim
dir , .e bu hastalığı tedad edecek 
tedbirler bugünden alınmadıbrı tak
dlnle, derdin gitgide kangrenle::-me
sl beklenebilir. 

Bizde eczacılığı rağbetten d~ü -
ren, tt:LaCI mektebinin ilmi e'iycsi· 
nl alçaltan ve bugünl..--U dünya buh
ranında eC'ı.a stokunun memlekette 
az bulunmn."lt r.ctice inde fiyatların 
derhal yUksE>lmesini intaç eden se· 
beblerln birincisi, İstanbuldaki ecza
hanelertn tn.hdJd edilmesil1ir. 

Bugün lstanbuldaki ecwhs.ndeı 
eskiden ham:ıllar :ını.sında me\'cud 
olalı gedik mmm u~ idare olunur hir 
hale ~elmiş huhmmaJ•tadır. Ennlar 
ya bahadan oğula iııtil<al etmekte, 
yahud d:ı hir ha;,lmsına binlerce lira 
hava para.-.ı mukablllnde d~vrcdil -
mektedir. Bu ıı.uretle dünya kl\d:ır 

para vererek eczalıane)·i de\Tiıfon 

t'('Za(lJ da bunun acJsını halktan ÇI· 

kn.rnuı.lcfad ı r. °'"""\ e!l ziyad teh · ı dı idrak eder mı, dmcz mi? Bllt>me - lisan b"ılenlerden intihab olunur. Zira ve diravete muhtaG olan bir meslek-
i -:·• eketı e lıkede bulunan mış ar r. · · · 1 ·ıd· - · · b" · 
el'id· er, İska ~· Y_ız. Bızım ll ı~;.nu:ı ır *y.varsa. • barlarda yüksek i~kemlelerde oturan tir. "Runlnrdnn bizim Tokatliyanda Ecza<'ılnrın Anndolıı.v:ı rm!bet et-.. ır, lla .. 

1 
h D<ılnavya memleket- Bahri mchafil, Alınan tahtelbahir- ki h t f li ti ~· 

••alı .. abc ı pıyusa.da _ son 1 raca _ aa ye nm 1 kadın. erkek bir hayli müsterinin bir ' ve Parkotclde de vardır. ,, . melcri foin en~Jce nriJml., ola.o bu 
etto.fınd r ere göre, Ktel ka- lerinin on gilndenberi yeni bir taar· 11 - b - 1 · -

n A.ınııtııya a askeri harekAt vardır. ruz hareketine kıyam etmiş oldukları- ,.e ca.ıı 1 ıgmıu 0 şom agız arın ('an zevki <le "pölen., dir. Yani "tabiri B~nlardan b:uıka Pariste ayrıca karar, mutlfıh olan neticeyi, vermi' 

la
al!can "-t~ın Rtımanya petrolü ve nı teyid etmektedir. Müttefiklerin em l~ua ot tıl.::ıı~·nt'.ak deı~de ba - 8.miyanesile,. bal gibi dedikodu! şasöre hizmetlerini temin eden mü· hulunm:ıkt.adır. Ru kararın knldınl-
ra el - 11 ıası al rnle~lı-; oldu!,_rudur ve şa~et rak- Hele Pa.risin P:ırislilerden zi- csscseler vardır. Ve a?. bir para mu- Dlo.bt, hu::;Un Anadolu şehlrlerinof'kl ..,. oğru h nıak lize..'"C Balkan- niyet karakol gemilerinin mukabelesi 1 1 heli t ka il b 

~\.l!Je areket.e mm arın . gıı 1 
• rştsm a u yade icanibc mahsus gibi o- kabilinde evlere kadar gelen şasörlere 00'7Hcılann işlerini hnıtlup ı .... tunhula 

ga_ı· nıeı. Eğe geçeceği tahmin çok şiddetli olup her gUn dtişman ge- mırdıır felaket d<-llallannın herLe- lan bu nevi mahallerinde mut - istenilen iş yaptırılır. akın etmelerini inta~ etme~. 1\Ie.mlı>-
tr\ ıb "azıYet4 r Rusya Finlandiyada milerlae karşı bir takım taarruzlar lerlne hala knla.k verebilecek saf- Bıı hı"d"mattn kadınla 
~-~r diğer t 1.e bulunmuş olsaydı ve yapılmakta olduğu kaydedilmektedir. diller mevcud :ı, oola.ra nf'fis Türk laka minimini a!iinalılrl:ır, akla gel- "" erkcklil: kette zaten çok dar olan s+>rbcst iş 
,_ 1rYolları arn.ftan Almanya Rus de- MUttefiklcıin Amirallik daireleri, miyen tesadüfler, elden kaçan sikar- farkı yoktur. Hızn:et_çi ,·cya uşak ay· ha) attnı biraz canltu:lırrnnl,, y~iksef;: 
Y.on0.,.. .. nı lsla}ı etnıfQ Al b h ta t afl JA t k nıalının llalnuı alı<'ı hulmakta ge - Jar ve bir hayli dil.Jşikarle.n var olagel ni kaide tahtında 1stıhdam olunurlar. tahsilden, mlitemacli.VC'n blr memıır 

'•ııa1 ',/ ve man e- u usus e r ı ma uma \"erme · Hm ı ,.. ... · t · 1 hT · ı 
ne lfü:unıu ol:ı ddel . t 1 ti tn ktcd" 1 " 1 yeoo~.nı .ı>mın et c 1 ırız. · dii!i için harman garsonlarının mut - Yalnız lokantalarda çalı.şan gUzel kız namzedi ordu. u ~·etiştirmektcn ln!~-

n ma erı 1 en ım na e ıe ır er. ...r .. sıl k-' d·-L.a ._·11,1011·d .. n ''nr da b ı . . · · · · Al __ y~.,._, • •1 
• • .... ı ~ • • ··~ 1 laka bu geliş ve gi<l iı:;tcn habcrdrı_r ların işlcrını bıtırdıkten :onra ~ıne- luı hir gaye gütmek ister ('k, ~o~ııl-

fı\ fllany d ... b. ~-•++-+ agvar d.\ Turl< nuılmıı talıbdtr. 1 olmaları menfaatleri icabındandır. Zı- malara. supc1ere rlavet edılmele.."1 da· mnları ancak l1alkın umumi sıhhati-

R a a ecne 1 Sovyet taarruzu -~;_=~1:!..~1f:~D_~P!.:!-:~.,~~?::~~~-= ra mü~teriler sorarlar. . hi bir gima kakfo~i~ P~rist:!. ·~· nl claha iyi ve daha l.ACUZ bir ~ureHe. adyo d. Graf Von Spee mürettebatl Parisin bilvat ve bar garsonlan bu T.ondrn \'(!: Paıı~:mı bır ıyılıgı de Jrnrumu imklinını \erecek olan bu 
Al su ınleme devam ediyor tevkif edildi sayede bu bilgileri saye~indc 7.cngin birer me~teb olu~udu. . . kararın aı-tık knldırıhna'lı lflzımdır. 
ıııern • . Monteviôeo 28 (A.A.) _Hükumet, olnıaktadırlnr ve meşhurlarından Ni- ı Bu şehırlerde dıkkatlı bır adam yal !Ilikônıt"tin hu mlihinı nıN.ele tıak-n u ıyeb r B~~<ı .. t~raft. l in~ .<ıay~~] Uruguaytle. kalan "Graf Von Spee,, konun i<;kiler hakkında şayanı hayret nız gördüklerile bir şeyler öğrenebi· kında hir un en:el karar \'enne::-.in; 

JUs ~rlin,,, 28 . Ladoga ~lunün şımah şarkısınde'. mürettebatının tevkifine karar ver- l malumatı vardır. Ve .. bu ilimlerden lir. Hele bir d~ n,crak eder s?r~rsa be.kli:roru7.. l\ll.RAD SERTOGLU 
~ tıce,, rn~u (A..A..) - "Deutsche d~manın hucumları, bundan evvelki miştir. Gelecek haftıının başlangıcın- öyle istifade yolunu buluyorlar ki _in- 1 buı_:ıcağı yerlerın ne .. k~dnr ~ey~~li .?ı- _ _ 
ti ll<iUye n asının son ntishasın- günlere nu~ daha ~yıf o~uşt~r. da dıhlliye nezareti karada kalan 10 san şa~ar. Her haramın kendıne dugunu da de~al gr rur. _Ctinlm gor- :Jğretmeğe vakit bulur. Yıkanmar{cı, 
~lııun d~rı rady~ ecnebi neş- Fak.at, b~a ragm~n duşmP.n yıne yüz kadar sabit ve kiiı;ük zabitle zırhlıyı mahsus bir içkisi vardır ve bu alış- düğü ve b11ld?gu şeylen gösteren yer- tıraş olmağa, temizlenmeğe rnkti 
\· lltne ha:keııtnestnı meneden ka- lerce zayıat vennıştir. tahrib ed~n infiliı.kı hazırlıyan ve tığı içkileri daima arıyım, binaena - lileriu knştuc,"ll 'lıeydı:ını vıır<hr. Av· ,-ardır. Yaşına göre uykuya vakti 
de bı.1 rnexnn • ınıı_a tafsilat vermekte Aittojoki mm takasında karşılıklı "Tacome. \'apurunda tevkif edilen leyh bo.nnandan aynlma.yın yüzler- rupada her çıra~:. her UŞfı.k, het· mils \ :ırdıı'. Fazla bir ı;ev öğrenecekse onu 
a da <!ari 0~~~tın ecnebiler hakkın- ke§if kolu faaliyeti kaydedilmiş ve 4 bahriy~İi hakkında tevkif kararııun 1 ce içiciler \'ardır. tahdem mesai saatler;nin kıvamın. · takibe fırsatı ve :r.a~ıaru vardır. Aile-

~ ~dy<>dan .. _gunu kaydetmektedir. J ba.zı yerlerde topçu ateşi açılmıştır. ne suretle tatbik edileceğini tesbit e-1 Fakat .. garsonlukta bu mevkie va- dan ve ittira.dındnn b!llkn:ydU şart ıs- sile veya kendi keyfile iştiaalc imkiın 
1 11.~e tnUst ~&"rendikleri yalan veya tıomantsi'de Finlandiya kıtaları, de<:ektir. Yaralı ohm bu bahriyeliler sıl olmak iı:in çıraklık senelerini ya- tifade eder. Zira, işini b'tırdi mi iste- bulur. Vesaire! .. Geçinmek ve dul &· 
er 1 • cnıd hab 1 . . . . . . . - . . y • -ğ.. - -

Ilı' Çııı Pek ., er en ıFJaa eden- dUşmanın oldukça r.ayıf hır hUcumu- hastahanede bulunmaktadırlar. şamak, ıstıdndını, lıynkatını usta.sına dıgı şeyı yapmaga \:e o .enmcge ve nasını geçindirmek için çalışmağ·a 

cı.:~r. Baı1 :r ceza~ar teıtib edil - nu tardetmiştir. -- ~ _ - mecbur olan bir maniküı· kı7.ın Niı:ı· 
~ı~ ediltnekı:~de ıda.m ce:r.uı d& Dün düşman tayyareleri şimali ......__ · · ,.,:.;.(<> /'l teki konservatuvard.,.n .Parise, ora · 
'°tttıb ır. Finlandiya ilzerinde uçuşlar yapIIllij- :; • r/ /~ ~ elan <la Opera l{omik'e fırlndığıııı , 

erlayn bir nutuk tır. Bu uçu~ara pek bUyUk kuvvetler ~ ~ 'J\I~ { ..,;. , . b:r bakkal diikkanıudaki çırağm Pa-
SÖyli ec k iştirak eylememiştlr. '( ~\ ·t~.;.;·i risteki konservatuvardan Paristeki 

tn!-o~dra, 
28 

y e Sovyet tayyareleri, Savokoski, \t --:___ Operaya sıçı·adığını biliyorum; isim-
~a tıllıt ga.zet 

1 
C~.A.) - Bu sabahki Huhma, Sotkamo ve Lleksae'yi bom- ./.~f) t lcri \'e resimleri nczdimdcdir. Bu a· 

t" l'ı3aınba o-n:.erı, B. Chamberlainin bardıman etmiştir. • -;µ .... , ... ı ' ... iarnlar bugün me.~h-:.ır ve zengin ol· 
""~ O'U.lij "N . ~ 1 l k ı d Und tı; Con:ınıitt atı?n~~YPub~lk İn- DlinkU bombardımanlar neticesin- Herlindeki soğuklar ]tfıfi geldiğini F.ransrz gv.ete t'r yıızma tar.1ır. muş ur ır. 
~ e bir nutu ~" _nın ogle zıyafe - de, şimdiye kadar blr tek kişinin öl- ~ .. - Nilıaşet dost bir dovl~tin perestijini sa.rsa.c.:ık Avrupad&. on mekt b vardır. Fa • 

ektedir. k SÖylıycccğini bildir _ mUş olduğu bildirilmektedir. A m.-;terd:ınıdan ho.bcr almdıgına ~ore _Fransız !)Ckilde hareket edenler de Alman adliyesinin eline kat ::ıncak otel idareciliğini öğretir. 
SUtı.cı bh"'"ınde bulu.ııa.n Alınan askerl"nne her- dt'"ıse""'kt·ır. . Bunlo.rın en i.vileri !sviçrededir. Bu • \' k :ı.y rr· DUnkU hava faaliyeti esnasında ce .,,.,.. . ~ .... 

rtl~'-ll bu ıı.u:es gazetesine göre, baş düşmanın Uç tayyaresi düşUrUlmilş· Jıangl bir surette izlrı vermek meselesi 11lmdılik. ~e,·- Bu suretle Hitler gen~U~i "memnun olmıya.nla· ra.dnn çıknnlar lsviçı-enin otellerinde 
ta 'Ulaka~al \lnda geçen hafta uzun tür zuu uahsOOilmemektedir ve bu izin vermek ışı de rı, "defetiıottlcri , ·e komiirıist:cri,, ar-.ımak hmmsumla stajlar ynparlar ve dünyanın hemen 
t f de.,,letı:~ sebebiyet veren bita- · , menedil~Ur. ae.~tapoya yardım etmek .-mrlni almıştır. hemen her yerine dağılırlar. Ve ya· 
lı\l,Yııpaca rın Vaziyetini bahis mev- . 21. Sınıf SllAh Altında Bu ,·a.~n vaz'ma sebeb, Alman menabilne gö- S g X vaş yavaş mükmmcl ve mi.idebbir O· 

Ja.J lttır. Helsınki, 28 (A.A.) - 1898 do - Al • .... 1 ı '"k"iın sören rok 11iddetll soğuktur. • • • ,.. • lurlar. Ot.ellerin mfaafirlcri kabul C· 
. 0 nta ğuml 1 ·ıaıı alt ğı 1 t re, manyl.Mla \U l ... G rıp hır ce l t Qftıde r bir ingillz gemi- B 

1
u ar

2
, 81b tt ınbealça n .. mış ll't. Berlinde, Meta bir "Siberya soğuğu,, hüküm a P uga 1 den gençleri bu mektcblilerdir veya-

ll ara lir un ar, şu a a lf!l ore muracaa sürmektedir. BerUnliler, "Bu soğuk, i)te, Rnslann A hna.nyada, hir pi~·nde alayı sübaylarında.u S. hud lise mezunlarıdır. Bu g-:n-.ıer bir 
aı.4 oma, 28 (Aş ma yaptılar edeceklerdir. Bu suretle 21 sınıf si- . • tıklan ha.kiki ve egine itha.lattu.,, deme'<- Ilaasmann isminde hlri&I, lngilizoo konuşan çok lisa•1 bilirler. Daima redingot gı-
dJ.~lll dipJonı .A.) - Stefani ajan- llh altına alınmı~ bulunmaktadır. bıze }a{I y :tiYil ahali ile terna.o;;ta hlzım olan bir !:Ok cuml('lıa.rt yerler. Odaları, mtlşterilen gösterir· 
''\\r·ı:ıa g5re ~~k muharririnin yas • Askerlerin kayak levazımı ve kayak tedlrlrr. ihth·a eden küçük bir ceb lfıgati h::nırlamı~hr . .Leip- !er, beğendirirler filan. Bir vazüeicri 
t\ı llıgaang is Japon harb gemisi ayakkabıları ile müracaatları bildiril H 3 K zlgde basılan Ye 20 feniğe sahlan bu lfign.tte ezcümle 1c hesabiarı tanz~·n ve müşterilere 
"l'rı.~u dul't'l~ tnin~eki lngillz vapu- mektedfr. Almanyada memnun olmıyan- şöyle ctimle1ere tesadüf edilmektedir: takdim etmektir. Bu satırları ynza.r-
!lııİ~llııetır, a ~ içuıde araştırmalar Fin Mahkftmlan Cebhooe } •• d l - Rica ederim efendim, baldkati olduğu gilıi ken bir daha tekrar cdeb:1iriın ... Av-

:ttU-. taş .. ıtınalar 11 saat sür- Hels"ınki, 28 (A.A.) - Finlandivu. lara karşı. açı an Hm uca e e_ . ~ J- t;öyleyin, yol<sa. kendinizi ölmUş biliniz! rupada garson mektebi yoktur. Avru-
t-a baıı.iha~d da bir çok hukuku umumiye malı - A Jmaııya.da., "hainlere.,, ''e Alman milletmm - Çabuk, rahib efendi, hn l<ii.ğıdın iİJ:l\:-ine ln- pada g~:::ıonlo.rın mektebi :ierecelrı-ro 
ltı .~hadise~ ahnan bir habere gö- kfunları, hareketlerinin fidyesini ceb d~"'DU\nlıı.rına.., karşı tatbik edilen çok şid- gila kolordusumm numara;;;ını yaZlnız! tabi olan hizmetleri miiddcli.nce iş 
ıı~Utı denız nı ~k vnh!m addeden hede ödeyebilmeleri ıçın, Refsicüm • detli tedbirler yeniden da.ha ziya.de kuvntle diril - - Yarın için 80 ameleye ihtiyacım Ya!". öğret"n mafcv~dedn, ustaların et:.-
~~!lltllınntı n a_nıları, Japon de - hurdan hapis cezalarının affını taleb ml;Jtt.r. - Yoluınum şa~ırtncnk her foför kuranım di- ğ:dir. Ona dikkatle yn!'J§aııhr mak-

l.o ctrn~ıerd~ezdınde keyfiyeti pro- etnUalerdir. Bundan sonr~ lıaydudluk, ~klyalık gibi suçlar- zilooektir. sadlanno. vru:ıl ve muvaffak olur! ır. 
ıta.t.:~drada buır. ReisicUınhur, bu mahkiimlaruı ta- don başka, memleketin ''mukavemeı kuvvetini,, lhlfıl - Yalaıı söyleıne.)in. Ka ba zengin gibi görü- Ayrıca bir de garsonlar c ~iyeti v<tr 
lleır"i'' \'e ••r - . araştırmanın "Asama lebin.i is'af eylemiatir. edebilecek her turlll filllcrlıı de ölüm ceza.sile tedJb nüyor. Bu a§ikar bir keyfiyet. Kasa nerede! dır nmma ben bu gibi cc.rniyet.lerden 

1 Ja.. .&.4W'!Uta, Ma.ru · hnl · M-ı.kA-i'~u ~n. \'apurl ,, ıs. eruı • \LU ~!arın bir çoğu, bir kaç gün edileceği a.o.1aşı1ınaktııdır. Bunu yazan ''Tiıncs,, gn.zetesl Polonya ,.e Çe- çalışanlara hayır gelmediğini l:'aris-
~ al'i ~rafından B.rında İugıliz harb evvel ~eısıc~ura te§ekkür mektub Bundan ~ gizli bir te~kktll ile alllkaJı her koslo\'akyaııın istilasından evnl ayni ~kilde \'e nıe- te de sormuş ve öğrenmiş oldGğum 
l>Ut1t :a ?,ır ntUkabeleyapılan araştır • ı lan gondermış ve vatan için ellerin- p1ııs da ölUın cezasına çarpılacaktır. Hatta hlyanet rude küçük lügatlerin, bu mcmlekctfori it"gnJ edecek için onların ira bdan mahalli olma -

gı Söyien.nıck~l.mak Uzere Yll- den geleni yapabilmekten duyduklan ne taJdb edllebllmek iç.in naayonal - sosyalizm ldeo- Alman askerleri için b:ıstırıhuı,Ş olduğunu da hatırlat- ma.k !hınıgelir kanaatindeyim. 
• 1 memnuniycU bildirmi§lerdir~ lojlsbıe mtt~ pren.slple:re uyu fikir f.86mıamak maktadır. SonıUı lUiiıııt.nz ~ 
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deniz tayyaresi Harbde bir 
nasıl vazife görür? 

R 1A'DVO 
p~~'~ 

29/1/1940 PAZARTESİ 
12.30 Program, ve memleket saat 

ayan. 
12.80 Ajana ve meteoroloji haber

leri. 
12.50 Ttirk müziği "Pi.,, 
18.30/14.00 Müzik: Karışık hafif 

mtızik "Pl.,, 

PETROL DAVAS/ 

Mayi mahrukat te 
etmek için üç çare 

Maden kömürleri ve linyit/ıt 
18.00 Program v• memleket aaat 

Bir harb tayyaresile meraklı bir seyahat ~05Müzik:Radyocazorkestrası. 111 
Yazan: Avni YAKALIOiıLU 

• 

H avas Ajansının Londradaki 
hususi muhabiri İngiliz ha

va kuvvetlerine mensub kudretli 
bir deniz. tayyaresile Atlas Okya
nusu Ustlinde 2.000 kilometrelik 
bir uçuş yapmış. Bu suretle har
bin ilanmdanbcri bir Fransız gaze
tecisine ilk defa olmak üzeredir ki 
bir harb uçu5una iştirak müsaa
desi verilmiş bulunuyor. Fransız 

meslektaşımız heyecanlı sergUzeş

tini şöyle tasvir ediyor: 
"Bindiğim tayyare dört motörlü, 

?5 tonluk, 4000 beygir kuvvetinde 
150 mil süratli bir deniz tayyaresi 
idi. Alet dört motörilnün kulakları 
sağır eden gilrliltüsil arasında der
hal yükseldi ve dalgaların çarpa
rak beyaz köpUkler hasıl ettiği 

"K~rt Kayası,, f e!lerini iskele bor
damızda bırakarak tüccar gemile
rinden mürekkeb bir kafilenin bu
lunduğu noktaya doğru uzaklaştık. 

TEJASİZJ,F, SEYİR 
Pilotun vazife gördüğü önü cam

h daireden deniz bütün haşmetile 
göriinliyor. Yirmiden fazla kadran, 
nıü.~'ir ve elektrik düğmesinin sı

ralandığı bu daireden sonra telsiz 
memurunun bulunduğu hücre geli
yor. Bu hücrede telsiz memuru ba
fiında başlığı sahil müdafaa teekili
tile daimi temas halindedir. Harb 
.ıamanında bulunduğumuzdan tay
yaremizin telsizle :ıldığl ve verdiği 
haberlerin hep0 i şifreli. Telsiz dai
resi t:ıyyarenin iskele tarafına dü
şliyor; bu dairenin karşısına tesa
düf eden yani tayyarenin sancak 
bordasına isabet eden dairede ise 

Büyük bir Fransız deniz tayyaresı 

seyir zabiti haritasının üzerine eğil· 
miş yanındaki lumbozdan harice 
bakmak suretfle seyir hattımızı 
tesbit ve inhirafunızı hesab ediyor. 
Bu dairelerin arkasında baş maki
nistin dairesi var. Makinist istediği 
zaman başının üzerindeki kUçilk 
bir delikten ti1 kanadlarm içerisine 
kadar giderek matörlerini kontrol 
edebilmektedir. 

Tayyarenin en gerisinde de mit
ralyöz kulelerine giden dehlizler 
var .. 

8 BOMBAYI BİRDEN 
DÜŞÜREN DÜGME 

Birkaç basamaklı bir merdivenle 
zayiat kamarasına iniliyor. Bu
rada çipa vesaire gibi deniJ: 118.t ve 
edevatı muhafaza edilmektedir. Bu 
dairenin cidarları icabında da.hlle 
doğru kapanmakta ve bu suretle 
kUçUk raylar üzerinde kayan san 
renkli sekiz mnderu cismin otoma
tik bir surette kayarak gidip kıı

nadlann altına takılmalarını mtlm
kün kılmaktadır. Bu sarı boyalı 
madeni cisimler beheri 250 kiloluk 
müdhiş bombalardır. Bu bombalar 
tıpk1. denizlerde kullanılan su bom
baları gibi isten.ilen umk veya irti
fada infilak edecek surette ayar 
edilebiliyorlar. Pilot bir dUğmeye 
basınca 8 bomba birden dU§lllan 
denizaltı gemisinin ilzerine düşe
bilmektedirler. 

Daha uzakta, tayyarenin arka 
kısmın~ doğru cidarları tenvir fi
şek ve bombaları ile örtülü bir kı
sım vardır ve hava ile şi~irilen ka
uçuktan mamul cankurtaran san-

r 

dalları da bu kısımda bulunmak-
tndırlar. 

.KAF.İLEI\'İN t1STÜNDE ••• 
Bir mUddet !lonra ufukta kafile 

göründü. 
BütUn süratimizle bu gemi kafi

lesine doğru saldırıyoruz ve biz 
yaklaştıkça gemilerin şekilleri da
ha iyi seçiliyor. En bagta bir muh
ribin ince, uzun teknesi göze çar
pıyor. Kafileye refakat eden bU-

. yUk bir harb gemisinin kulesi ya
nında bir şim~ çaktı. İkinci pilot 
derhal işaret 18.m.basının hassas 
kollarını harekete getirdi ve zırhlı
nın işaretine biı;' de cevab vermeğe 
başladık. Ve bu ışık muhaveresi bir 
müddet devam etti. Anlaşılan aşa
ğıdan dost mu yoksa düşman mı ol
duğumuz merak edilmiş olacak .. . 

Şimdi alçaldık ve kafile üzerin
de uçmaya başladık. Artık gemiler 
iyice farkediliyor. İri dalgalar gU
verteleri silip sUpUrUyor. 

HİLEYE KARŞI HİLE 
Tayyarede genç bir zabit mUte

madiyen resim almakla meşgul. 

Kafilenin resmini çektikten sonra 
yolda rastlanacak herhangi bir tek
nenin mutlaka fotoğrafisi çekilmek 
lft.zımmış ve ancak bu sayede düş
manın tebdili şekletmiş, yani ge
mici tabirile "peçelenmiş,, tüccar 
ve korsan gemilerinin foyaları mey
dana çıkarılıyormuş. Zira fotoğraf 
klişeleri böyle hileleri meydana çı
karmak için bireblrmlı,. 

(JA..1'J KURTARAN YOK ıuu ! 
Telsiz memuru tayyarenin men

ı:ıub olduğu deniz ue..~u ile daiınl te-

18.40 Konuşma. Memleketim.izde mebzul olan ma·J · mak, yeni fabrikala~_ . ..r, 
18.55 Serbest saat. den kömürleri vasıtasile karbüran ih- ve debenzolajı mecJ>UJ" 
19.10 Memleket saat ayan, ajans tiyacımızın mUhlm bir kısmını temin mak; . 

ve meteoroloji haberleri. mUmkündür. 2 _ Zonguldak fabrikasl 
19.30 TUrk müziği: Saz eserleri Sun'i benzin imalinden bahsetmek latını, tesis esnasın~ 

0

18 sazın iatirakile,,. +~-- ul istediğim zannedilmesin; bunun en edilen mikdara çık f. 
19.50 TUrk müziği: Eski .un.anb sonra düşUnillecek bir mesele oldu • 3 - Linyit mıntakala.rındl 

uarkılan. . ğunu evvelki makalelerimde tebarüz den sömikok fahri~ 
Ç'Glanl.ar: Hakkı Derman, Şerif ettirmeğe çalışmıştım. Fakat bu kö - mak; 

lçli, Hasan Gür, H~di Tokay. mürleri karbonize etmek, yani kok- gibi Uç çare görüyorum. ~ 
Okuyanlar: Tahsın Karakuş, C&- laşbrmak suretile mayi karbüranlar- Havagazi fabrikalarının is~..; 

l!l Tokses. dan tasarruf temin edilebileceği gibi tını arttırmak için gazın h~..J 
20.15 Konuoma. . memleketteki sobalık mahrukat sı - sıru temin etmek ltızımdır. 
20 30 Tü k Uzi w" Halle f' killen · r m gı. ~ ' kıntısını hafifletmek, hatta kfilliyen İstanbul ve lzmirde ~hir ot 

zeybek ve oyun havaları. Sadi Yaver izale etmek imkan dahiline girecektir. komprime gazlc işJetmcl< suredl' 
Ataman. .. . . W• Filhakika kok istihsalatımız mem - gaz sarfiyatı arttıralmış, helll IJ 

20.50 Türk m~ıgı: Jeket ihtiyacını teminden ç,ok uzak- zinden tasarruf edilmiş oıur·~cll 
Çalankır: Vccı?e, Ruşen Kam, Re· tır. Zonguldak fabrikası 50.000 ton Benzinle işliycn arabaları.~' 

&ad Erer,~~ Ökte. sun'i antrasit, İstanbul gazhaneleri liyccek hale getirmekte teknıl< ~ 
Okuyan: ~dife Erten.S t N 20.000 ton kok imal ettikl~ri, buna kanık müşkülat yoktur. Gfl1l1 .-..,. 

.71:15 Müzik: ~:ahm~ • ek.s ~t 0 • Ankara ve lzmir gazhaneleıinin istih- logram tazyik altında çelik llr ~ 
ı. Sı ~ol Ma3or,,. R~y~tı.cUmhur salatı da inzimam ettiği halde 1938 çindedir. Nikel - krom çe!iğiııd~ 
filormanık orkestrası tly erı tara • senesinde 37.365 ton kok ve 49.358 mul 50 litrelik şişelerin ıığıt~ııı 
fından. .. . . .. .. ton briket v. s. idlıal edilerek dışarı- kilogramdan ibaret olup arab3P' 

2~.45 Muzık: Küçük orkestra Şef: ya 1.107.866 lira verilmiş ve buna sisi altında mUnasih bir yere 
Nesıb Aşkın., . rağmen yine mahrukat sıkıntısı çe- tirikbilirler. Sekiz şişelik bir 

22.15 ~e°:11eket saat ayarı, aJanS kilm.iştir. ya adi tazyik altında 80 rrıetf6 
haberlen; Zıraat, Esham - Tahvilat, K'. ·· ı · k bo ·.., .. eden kok sö- bı gaz verir ki 100 k"l etrede . k b "F" t omur en nr nı""' , ı om ~ 
Kambıyo -. ~u. ut orsası ıya. ··.~ mikok ve gaz fabrikaları ayni z.a - litre benzin sarf eden bir kartı tt' 

22.30 Müzik. Mozart - Re mınor manda mütenevvi mahsullerden baş- batarya ile 120 - 150 kilorrıe,,., 
piano konsertosu "Pi.,, 1 b"li ş h" ba-_ ka milhim miktarda mayi mahrukat a a ı r. e ırde i5llyen arn e 

23.00 Müzik: Cazband "Pl.,, verirler. Benzoller, infilak maddeleri ha kUçiik bataryalarla iktifa ed 
23.25/23.30 Yarınki program ve 1 imalinde ve benzinlere karıştırmakta, er. fi'... 
kapanı~ bUyUk ehemmiyeti haizdir. YUksek Bundan başka motörde kooı 

kompresyonlu modern motörler kar- yon nisbetini 7 raddelerine ge"';;J 
T :ızi!'e~e~~ teşekkür . bllran hususunda oldukç:ı müşkfilpe- ve gazın tazyikini 200 kilo~I 
Asıl mılletımızı sarsan zelzele fe- senddirler. Ayrı bir makalede izah e- hareket presyonuna indirecek 

llketinin Erzincanda mucib olduğu 1 dileceği veçhile ii.di benzinlere ispirto tandör ile bir de melanjör mı~e 
· bilyük zayiat arasında aziz valide ve ve benzol karıııtırmak suretile onların icab eder. Bir imdad kıı.rb 
hemşiremle kızının bulunduklannı karakteristikleri ıslah edilebilir. Yani ycılda gaz tUkene<:ek olurı;n, ~.tt 
bilen ve haber alan kıymetli ve muh- benzol hem bıçak, hem de bfleyi taşı hr.linde iken bile gazden bcW'..,... 
terem dost ve tanıdıklarımızla, ak - vazifesini görilr. ç:lmesine imkan vermektedit· 
raba ve hemşerilerimizin insani ve Sömikok fabrikamızın benzolleri Gazla çalışmak urab:ı sahiblet' 
asil bir hissi necabeUe bu umulmaz hava lcuv\'etlerimiz tarafından sar • dl' kArlıdır. Ankara şehir oto 
büyük acı ve ıztırablarımızı paylaş - fediliyor. İngiliz sömikok fabrikaları- için geçen sene yapmış old1.1ğtll'1 
mak ve bizleri müşfik teselli ve tazi- nın primcr katranları kısmen aun't h~ısabı dercediyorum: 
yelerile taltif etmek hususunda muh- benzin yapmağa, kısmen de katranı Bunlıırın benzin sarfiyatJ 
telif vasıta ve suretlerle izhar buyur- ynğı istihsaline yaramaktadır. Mese- takriben 1000 tonu bulmaktsdıf·_A 
dukları çok candan samimi te-halük la, 1935 senesinde nıezkftr fabrika- de 865 ton,,. Bir litre benzin 'JP-., 
ve alAkadan pek mütehassis ve min· lıırdn ekle edilen 20.000 ton katranın l .7 metre mikabı 4500 kalo~ 
nettar olan elem ve hicran yl\klil kal- yansı Billinghamda hidrojene t:dil - g;der. O hııld.e yalnız bu ar:ıb3lıf ti 
bimizin acil bir vazife telakki ettiği miş, yarısı da taktir edilerek kraliyet da 2 milyon metre ınikiibını ıııO 
derin şilkranln.rımızı llltfeıı bu sa • filosunun kazanlarını ısıtmakta kulla- \'11 gaz harcıyabilirlcr ki bu, ",I 
tırlarda kabul buyurmalarını niyaz nılan bir yağ çıknnlmıştır. Alman • gı:ızhaneaf istihsalutının yarısı 
ederiz. ya<la ~enevi 4~~-000 ton benzol istih· fozladır. tŞ 

Erzincan Mebusu sal edılmckte<lıı . . . . . Ankarada benzinin kilosu ; 
Abdülhak Fmıt Zonguldak fabnkasının ıstihsalatı - l".tsabile 1000 ton benzin 224.o<JO 

!!!!!!!!!!!!!!!!~'!!!!!!'!'~!!!'!"!!'"~~!'!!!!~~ nı artbrmak ~~~i mahrukat ~"7 kok buna karşılık olan 2.360.00o j 
mas halindedir. Ayni zamanda ~~k~nundan muhım ise de kat'ı de - mikabı bav2.gazi ise, s kuruştsJJ• 
muhtemel bir imdad i§nretini der- ~l~ır. Ma~s~llerln uzak yerlere nak- bin lira tutaı. Aradn gaz lehine ti 
hai ala.bilmek için bütiin tedbirler lı hır haylı ktilf et ve masrafı mucib ol lıralık bir fark, yani yüzde ıs.6 
alııımışuı·. Diğer taraftan kıırako· duğundan iç bölgeler zift, yol kat- Earruf vardır. 

la çıkmış bnlunan diğer İngiliz tay- ranı v. s. U-darikinde sıkıntı çeker- Gazhanclcrde karbonizasyoJJ tr 
yareleı1 He teması mu haf aza et - ler, kok da yalınız z~ngi?lere mahsus ı:ek silhunette .. 1000 derece .;e ~ 
mek elzemdir. Görülüyor yal Mo- lüks bir mahruk vazıyetir.de kalır. fn la y 1 K t k " ~ . . z ,, apı ır. a ran ve o~ 
dcrn bir harb tayyaresinde telsiz Binaenaleyh hem kok nıeseleaını a:: oldu- .b. k lit itiba ·ıe 0 YJ 
memuru olmak hiç de rahat ve ko- kökünden halletmek, hem de ihmal yUksek ~ !\~ ay:ı·k 1 ~ ~· lay bir ie dP47Hdlr. Zavallı bizim edilemiyecclc mikdarda mayi h eıs• r. 1 u e en 1 

~o . ma ru- katran taktiri ile uğra~maz ~-e .. ..., 
memur sefere çıktığımız anda.nberl kat temin eylemek ıçln: ,__ 1 · A k tefi'-"" 

""'nzo a3ı yapmaz. monya JI' 
bir dakika igtirahat edemedi. Eller, 1 - Mevcud havag:ızi fubrikala- tı ise hiçbir fabrikamızda yoJ<tUt·.ı 

(Sonu 6 mcı Myfada.) lannın istihsaHltmı arttır • (Sonu 6 ~ 

50 \çen hl~seyi de anlattım. Buna iti • O gün öte beri almak için çarşıya - Peki ne istiyorsunuz benden? ki senin içın her veyi ynpmafa hlw- _Şermin Hanım! dfye keli~ 
.. .. .. .. . . raz etti: . çıktım. Evden biraz uza.k.laşmca Yu- - Sizi seviyorum. Siz.in için hel" rım. "Öl!" de öleyim, "öldür ı,, de öl- _ Ha di dah pıd' ~ 

. Butun omrunU sefalet ıçmde - Fena yapmışsın dedi. Bu yüzU- sufu tekrar yanımda gördUm. Ona deliliği yapmağa hazırım. Dinle beni düreyim. ~ ' ~ fazla yanı ,J r 
reçırmen yazık olmaz mı? Böyle tt.i ben bilirim. Bir defa bana göster- karşı suçlu mevkiindc bulunduğ-11m Şermin. Sen beni bt'lki de deli r.a.n • Birdenbire ilrperdim. ~Tn::ı gıdln dedım ve hızlı hl 
ran~~ evlerine dUşmenin de sonu ~ti. En aşağı bir kaç yüz lira wedeI'- için bu sefer kendisini terslemedim. nediyoreun. Bu doğrudur. Ben haki- Evet Yusufun son söylediği cüaı- . . . .. . " e f{ 
tehlikelıdir. Maazallah bir gUn bası- di. Sahile yakın mı, yoksa uzaga mı - Nasılsınız Şermin Hanım? cllyo katen deliyim. Fakat beni deli eden. le bütün fikrimi bUtUn benliğimi alt Bun_u nıçın soylerclştiın · rl ~ f 
lacak olursan halin nice olur? Bunun attın? Attığın yeri iyi hatırlıyor mu- sordu. de sensin. Sanıı bir ~ey daha söyliye- Ust etmişti: ' m~ fıkrinde idim? Bunu beıt 
10nunda evli olduğun için hapse gir-- sun? Kısaca: ceğim. Fakat inan ki bunu tehdid "Öl d öl . . öldür de, öldüre- mıyordum. _; 
men de var. tytat ml timdiden bu telı - Vallahi farkında de@im. - İyiyim dedim. F.akat bu tesa - knsdile söylem iyonun. Bu ~kın beni . 1 e, eyını' O gece hep bu düşünce ne ~ 
likeleri önl~ek için kocandan ayni. - Ben Yusufia konuşayım. O bel- düfler garibime gidiyor. Sizin i§iniz fena aeylere süı-ükliyeceğinden kor. ~.illmu 11 anıbaşımda yilril· oldum. Eve döndüğüm zarn:Ul A 
Sana güzel bır apartman tutanın. Bal ki yerini görmüştür:. Yüzüğü belki de bu ci\'arda mı? kuyorum. Yani helki de ellerimi kana ye y ut u~ ~~ Yüzündeki h t· beldemekte olan U~mUşteri He ~ 
rlbi geçinip gideriz. bulabiliriz. Hem niçin bunu yaptın? - Hayır. boyıyncağım. lan dus . uı· ~- z k~t'iligwi sö le ~ !aştım. Artı~ bunlara alışmıtJutıl· " 

. .. .. .... demki · . tın enn ıgı ve , z rıne sft 
~med Beyın but un ~rar!~a w.a . sana. para venyor, onuru: - O halde·! y n vaş bir sesle konuşuyordu. Fa _ inanarak söylediğini isb:ı.t ediyordu. cudümU satmnk bana çok b~ 
~en bunu kabul etmedı~". Du: da bır gece geç~rmen~e .ne zarar var. - Sizi tanıdığım giindenbcri ar - kat kelimeler ağzından bir ıslık a • Durdum. O ua durdu : adf bir it geliyordu. Çirkin, y ~ 
,Unür, sonra. slı.e haber verırım,, dı- Madam ~len~. b~ sozil 0 ~adar s:ı- tık i~ime devam etmiyorum. Günle- bengi ile çıkıyordu . Onun bu anda - Yusuf dedim. Beni yarın sabah h, genç, ihtiyar bu gibi nıc!~":".J' 
yerek atlattım. Ahmed Bey gittikten de bir ~a ile soylüyordu kı. Pyle ya rim sizin evinizin önUnde dolaşmak her şeyi yapabilecek kabiliyette ol - evimin karşısında bekle. Seninle ko- bana hiç bir §CY ifade ctrn1Y"'~ 
IOIU'a yastığın altında iki tane 50 şer mad:mkı para veriyordu.. ve kapınızı gözlemekle geçiyor. duğuna lnandını ve korktum. Bu ak· nuşacaklanm var. Yalnız bu randa- Bildif;'1m §ey erkeklerin bcnirııle ~ 
liralık b~ot buldum. .t~~ edecek oldum. Fakat biraz -Ço~ ~cna ya~ıyorsunuz. Patı o- silik te nered~.n çılmı~ştı? Maamafih vüytl hiç kimseye söyfome! kaç saatlerini geçirmek için b171 

Hayret. Erkekler, o kadar kıymet- dUşünwıce ona hak vermek mecbu • ounuz sızı bu vazıyette daha fazla ı yumuşakhk gostcrmego <.le gl'lmez _ Yusufun yUzünde mucizevi bl la- para vermeleri idi 0 kadar. p 
Ji olan parayı bazan ne kadar cömerd riyetinde k~ldım. Öyle w~a, ~n .vü;u- kullanmaz. eli. O, sözüne dc\•aın etti: pırdanış oldu. Derin yeis ve ız~rab Ertesi sabah er~endc.rı kn.11'tıJJ1~ 

• oe harcıyorlar.. dil s_atılık bır kadın degıl mı ıdım · - Evet. Nitckını dün İ§imc nihayet - Sana ola.n rabıtamı, sana olan ifade eden hatlan derhal yumuşayı- sasen bir dakil n. bile uyumartııf~ 
Madam Elenı benden çok memnun- Kim ~ara vem:~ onunla kalmam verdit:'ine dair kendisinden bir mek- a§kımı if~de edecek kelime bulanu • verdi. o çirhln yüzU adeta. gençleati Fikrimde hep Yusuf un tavrı "!,rl 

lu. Ona gece Yusufla aramızda ge - icabetmıyor mu ıdi? tuh aldım. yorum. Yalnız şu kadar söyliyc>"im ve gUzclle,atl. lari dolnşıyordu [Dm;amı 
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-112-
Sonraları yaptığım gibi, o za -

manlar da milsbet eserleri daima 
sıfıra müsavi olan, bilakis gurur 
ve azametleri her tUrlü ölçüyü aşan 
bu seyyar "Alman halkçı., sosya
listlere karşı efkarı uyanık bulun
mağa davet etmiştim. Genç hare· 
ket yegane meziyetleri otuz kırk 
senedenberi ayni fikir uğurunda 
cidal ettiklerini söylemekten iba • 
ret olan bir takını insanları içine 
almaktan da milçtenib bulunmak 
icab ediyordu. 

Bır adam bir fikir dediği şey u
ğurunda kırk sene uğraşır da o 
fikrin ufacık bir muvaffakiyetinl 
bile temin edemezse ve muarızının 
galebesine mftııi olamazsa, bu kırk 
senelik uğraşma ile kendi kabili • 
yetsizliğinin delilini arzetmiş de
mektir. En tehlikelisi bu türlü kim· 
seleriıı h:ırckete sadece aza sıfatile 
girmeğe talib olmamalarıdır. Şef
ler arasına kabul cdilnıel< isterler. 
Fikirlerince onların eski faaliyetle· 
rlne layık yegane nıc\·ki budur. O
m.da yine faaliyetlerine devrun et· 
mek emelindedirler. Fakat genç 
bir harek<?-t bu adamlaı m clıne tes
lim edilirse, fela.kct ! lş adamları 
haklunda da böyledir: Kırk senede 
büyük bir t~arethanf>yi nıuvaffa· 
kiyetc götiirememiş bir adam Yl'ni 
bir iş tesis etmekten acizdir. Bil
yUk bir fikirden gelen \.'e onu bcr
bnd edc.n ırkçı bil' Mathusalein de 
böyle. O yeni bir gen~ hareketi i
dare kab!liyctini haiz değildir. 

Zaten, bu udamiaı· yeni hareke
tin bir p:ırçasını t<'şkil etmek, ona 
hizmetti:' buhınrna k ve y0nı filuin 
ruhıı dairesinde calrnmak için gel
mezler. Çok k<'le, şahsi fikirlerini 
yeni hareketin oarbe~ı ve arzcttiği 
imkanhu· sayesinde tatbik ederek 
beşeriyetin başına bil' kere dnha 
bela olmağa gf'lirlı ı Bu fikirleıin 
ne olııbileccğini 1:-ah ı•tmck epeyce 
gtiç bir meseledir. 

Bu ndnmlnrm mümeyyiz vasıfla
rı eski Cermen kahı amanlaıını ta
rihten cvvclld df•vreııin karanlıkla
rını. (;c-r ta~ bnlbı.larım ve kalkaıı
lnrı hi\lya ctmelendir. Hakikatte 
üu;:wvur edill•bılect>k kol'lrnklaı1n 

en kötiilcridlr. 
Çiinl<ü her· tarafn doğ'm eski Al· 

m~ın silahlarındnıı kopya edilmiş 
tahta lcrlıcları snvuraııl:ır ve peri· 
:şan saçlı başlarım ehlileşmiş bir 
ayı postu ile saı ıp üst Uııc de boğa 
IJovnu.?.lnrı talmnlaı·, şimdiki hal
de, yalnız müfekkire sili'ılılaıile hü
cumlar ynparlar·ve, komUn.istleıin 
kü~ücük bir sopası görünilr göriin
m<'z, nleJ&cele stwuşurfar. Ahlaf 
nrnhald;ak kı onlara kahramanlık
larındım bir destan vücude gctir
ll'cğe kalkmıyacaktır. 

Bu ade4mlan pek iyi tanıyıp ög
• Pndiğım için idi komedyaları ba· 
rın gayet derin bir ıwt'ret tekin e
der. 

Onların halk kütleleri üzerinde
ki tesir tarzları gayet gUIUnç ve 
Adidir. Yahudinin bu "ırkçı,. ko· 
medyacılara hiç ilişmcınekte, hatta 
onları mUstakbeJ Alman devletinin 
şampiyonlnrınu tercih etmekte 
hakkı \'ardır. Bundan başka, bu 
adamlar ölçUsiiz bir derecede kcn· 
d!lerini yenmişlerdir. BütUn o mU· 
kemmel iktıdarsı7.hklanna rağmen 
ahvali herşeyden fyf anladıklarını 
iddia ederler. Dosdoğru, namuskl
rane cidal eden, mazinin kahrama
n:ıne hareketlerini alk~Iamak ki • 
!ayet etmlyeceğinl, kendi icraatla
rının da nhlif a oka.dar şerefli ha
tıralar bırakması la1.ımgcldlğfnf 
ılU~Unen kimseler için bunlar birer 
yaradırlar. 

Bütün bu adımılar arasında, ~k 
·0 rlcrin bir aptallık yalıud ka

biliyetsizlik tesirile hareket eden
leri muayyen sebeblerdcn dolayı 0 
suretle hareket edenlerden ayırd 
etmek zordur. 

Ben, ealır.! olarak, -eski Alman 
modasına göre- o sözde dlnt ıslft
batçılann knvmlmlzin kalkınması
nı istlyen kuvvetler tnrafındnn teş
vik edilmedikleri kanaat:bıdc idim. 
Filhakika, onların bütUn faaliyet· 

lcri halkı yahud dediğimiz o miiş
terek düşmana karşı müşterek 
kavgadan inhiraf ettirmeğe ma -
tuftur. Kavmi bu kavgaya sevkc
decek yerde meşum bir takım da
hili din kavgalarına sevkederlcr. 
İşte bunun içindir ki harekete e
mir ve kumandada mutlnk bir oto
rite kullanan merkezi bir kuvvet 
vermek lazımdır. 

Ancak bu vasıta iledir ki bu mu
zir unsurların her: türlü faaliyctme 
sed çekmek mümkün olur. 

Yine bundan dolayıdır ki bizim 
ırki Sosuenıs'larımız vahdeti ılo 

ve sevku idaresindeki kat'i disip
lin ile temeyyüz eden bır hnr<>hc
tin en azgın düşmanıdırlar. 

Genç hareketin o zamanlar mu
ayyen bir program üzerine istinad 
ederek bu hususta "ırkçı ,. tiı.birıni 

kullanması boş yere değildi. Filhn· 
kika, bu kelime ifade ettiği mcl1m
mun mUphcınliği dolayısılc bir ha
r( kete program teşkil cdemc?.di 
ve böyle bir partiye girmek içiıı e
min bir miyar vUcudc gctiı cmcroı. 

Bu mefhumu tatbikatta t.ayin ve 
tarif etmek ne kadar zor ise o kn· 
tlar dıı muhtelif tcfsırlere müsaid· 
dir Bu tefsirler biribirlcı indcıı. ne 
kadar farklı olurlarsa. onu kabul 
etmek ihtlınall de o kadar artar. 

Siyaset sahasında bu kadar ç k 
istikametlere ynyılnu~, bu kad:tr 
müphem tarif edilnıış bir t<>lakln· 
nin ithali kavgada her türlü sıln 
tcsanüdii urtadnıı kaldırmağa saık 
olur. 

Çiinkü. her fcıd ltcndi itikadım, 
iradesinin istik:ımctiııi kendi tayin 
etmek işini dl'rıılıde ederse tesanOd 
yok demektir. 

BugUn ne kadnr çok luşinın 

knsketlcri Uzerincle "ırkçı ,, kelime
sini dolaştırdıklarını ve bu mef
hum hakkımın ne knd:ı.r yanhş 
ı;ahst bir me.fhunı bcslcdikl('rml 
etlrmt'k utanılacak bır şcydiı'. B:ıv

) Pr:ıd:ı, manıf bir profesör, mcş

huı· bir mUcahid, fikir bakımından 
nıiimtaz bir zat, Bcrlın nlcyhinrfo 
-yine fikir bakımından- bir çok cı
dallerde buhınmuş bir nda.m. "ırk· 
c ı, ıııefbumuııu "monartjı., mefhu
mu ile bir tutar. Bu !Him dim:ı.ğ 
yalnız bir şeyi unutmuştur. O dn 
bizim ma7Jnin Alnıan monnreHerf
rıln hangi hu~uslarda modf'rn "ırk· 
çı,. tel[lkkisinin ayni oldukl:mnı 1-

7.ah kc-yfiyetidir. 
Bu efendinin böyle bir ~ey yap

mağa muvaffak olaınıyacağmdan 
pek korkarım. ÇUnkil monıırşiııın 
teşkilatı esasiyclerinden biı çoğu
clan daha az ırkçı blr sey dli.sünd
lcmcz. Başka tilrlll olsaydı bu rno· 
na.rşiler hiçbir znman ortadan kalk
mazlardı yahud ort.:ıdan ka.lkm;ı

ları cihanşilmul ırkçı tE'l!kklslmn 
ynnlı.., olduğunu isbat ederdi. 
l~e herkes ırkçılıktan aklının 

erdiği gibi bahRcdiyor. Fakat bu 
ktdar çok tefsir mUcahid bir sıy~ı-;i 
h:ırekct için azimet noktası olarak 
kabul edfleme7.. 

Y'lrmfncl asnn mübeşşirleri olan 
bazı Joan Baptiste'lerin mutlak ce
haletleri üzerinde ısrar etmiycce
ğim. Bunlar ırk~ıhğı bilmedikleri 
kadar halkın ruhundan da cahil
dirler. 

Böyle olduğu sol taratın kendi· 
lerini gtlUlnç hale sokmak suretlle 
mağlt\b etmesinden bellidir. Geve
zeliklerine mUaaade ediyor ve ken-
dilerile etleniyor. · 

Bu dünyada düşmanlanna kendi
sine karvı kin telkin ctmeğe mu
vaffak olamıyan adam bence bir 
dosttan arzu edilecek biri değildir. 
Bundan dolayıdır ki bu adamların 
dostluktan bizim genç hareketimiz 
için yalnız komşu olmakla kalmaz
dı, ona zarar da verirdi. İptida 
"parti,, adını intihab etmemi%1n en 
esaslı hikmeti de bu olmuştur. Yal
nız bu kelimenin bile o "ırkçı 
hfilyaperverler sUrUsUnU korkuU:: 
cağını ve bizden uzaklaştıracağını 
Umid ediyorduk. Nnsyonal sosyn.
llst Alınan amele pa.rtlsl adında 
karar kılmamızı icab eden eebeb 
de bu olmuştur. 

lDevamı wr] 
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, On Oçüncü liste ~--... , 
Erzincanda hayat ve 

sorulan kimaelerin 
mematlar 
akıbetleri 

Erzincan va haval~-iııde1:i felakete ıtğrıyan vatandaşlanmızın 
hayat ve mematlarmdan haber almak iatiyen vatatufaı71.arJmtm Mr 
hizmet olnuık üzer6, oraya. yollalJ.ı{jftnts arkadagımı:ıJ "'' i§l4' tat1'
zif etmiş oo topladığım1z tnalıımatt liste haUnde Mfretmi§ttlv. 

Arkadaşımız Ereinoandan ~ndlll..-ten sonra da bu milracaat· 
lar tevali etti. Hususi istihbaratımıs oo.ntasile bazı milra<XWtlara 
yine cooab oorm.eğe muoo.ffak olarak twtke'UJndfrdiğim~ tah~ 
tı yeniden at;arak ymıi bir liste daha tanzim et?neğ6 muvaffak Ol
duk. Bu Z'8te bugün. 1'6 yaruı 'ıe.şredilecekttr. 

DiğBT müracaatlara maalesef oovab V8Tenıiycceğimia içitı o!N
yucula.rnnı..."'ın bundan sonra doğrudan doğruya DahiliY6 l'ekale«
ne milracaat eylemolerini rica ederia. 

C - lllkmct Günteltln, Piyade Atış Okolur 
Askeri Orta. Okul Direktörll Ali Baykal yaralı. 
O - Ahmed Nuri, tiskUda.r: 
Emekli Yarbay Yusuf Ziya snğ. 
O - fstru lıul Nafıa .Müdlirhiğünde fen memunı Srunu 
Ziraat milhendisi Tayyar sağ. 
O - Ciirnhuriyct Mori\ez U:ınlı:a.smdan Doğun: 
Asl·erlik dnircsi muamele memuru Feyyaz sağ. 
O - Kull'li Askeri ı .. ıseslndcn 631 I•'etunJ: 

YENl8A.BAB 

Bursa şehrinin 
elektrik derdi 

Kay seriden trans( armatör gelince 
ihtiyaç kısmen har şılanacak 
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No: 74 YAZAN: M. Sami KARJtSh 

- Pehlivan ağa, efendimiz haz -ı hB.Sttlının ilzerine durmadan saıdlrt' 
retleri hasta olduğunuzu haber al - yordu. ıP 

dıla.r ... Bu, hal ile güre~ olmaz diyor- Alfço; ilk on beş dakika, ha~; .. 
lar... Meydanı terkediniz. Başka. bir kareısında kendisini zorla ınUd 

Bursa (Hutıusi Muhabirimiz • Bis Avrupa, Amerika ve daha bir .r.aman gUre§eceksiniz, dedi. edebildi. ga 
den) - Dün belediyede ve elektrik çok memleketlerdeki flnnalardan ne: Fakat; bu, on beş dakikalık sıkı dJı 
fabrikalan arasında blr anlaşma im- malzeme almak için mUracaatta bu - Aliço; seryaverin bu sözleri üzeri- reş Aliçoya yaramıştı. Zaten,-~ 
za edildi. Belediyemis elektrik sa& lunduk. .. Bfz.e hangisi daha evvel not - Pqam; efendimize söyleyin, bwm istiyordu. Ç'ilnkü, b~, ~a~ lf" 
tralı mUdUrll Bay Muhiddin mu.ka- sanlanmızı verirse onlardan tedarik meydanı bırakmam ... Bunlar benim ~?da .hamam kubbcsı ~b~ !~rss 
vele im ı dıktan bana tab- edeceğiz. leşJml bile ymı.emezler... mıştı. İçınd~ ne kadar zehın 
rlka h~~ı:a ~nl=attı: Fa.kat "imdilik SU.merbank Kay~ - Efendimiz, böyle irade ediyor - hepsini dışarı atını~tı. ~ 

Ş h
. . f b ride bulwıan transformatörü bize lar .. fazla. llt konuşulmaz.. Aliço; güreşirken, ilk devrele ·"" 

- e ır cereya.nını Mennoe a • Ben d ,.,.11ıım h 'k' ta af al sı vv• 
rikasından alacağız. Kayseride bU • verirse, oraya bir memur göndermek ta-faIA- ,dmeğileyldan Sani ~ l e~: as- oi ntund'ğiı ı "blrha y pa .~.:mda iuttl. 
yük 

. . ve buraya wetirtmek fikrindeyiz. t&.l1 m.. z, soy eymız e - s e ı gı asmmın onun c _ t· 
ve elvenşlı bir transformatör, . fendimize. • namaması herkesi inkisara uğt'a 

- -.ı. B f · A · Yazın aldığımız belediye santra.lei. · . •. .. _ ~ (JJ• 
Vw;uır. u trans ormatörü vnıpa.-- . Ham Paşa; Alfçonun ısran üren- mıştı. Yuzde yuz Aliço maglub 
dan makinelerimiz gelinceye kadar de. Mennosd~ cereyan alındıktan ne tersyüz edip Sultan Azizin buzu· caktı. · 
kira ile vermeleri için Nafia Veka- sonra esaslı bır surette tamirata tabi runa geldi. Sultan Aziz bile ümidi kesl'JliŞÜ-
letine mUracaatta bulunduk. Cevab tutulacaktır. O zaman şeh.rln bUtUn Padişah, pehllvanların ortadan çe- Seryaver Halil Paşaya: 
bekliyoru.r.. Orası kabul ettiği takdir- , elektrik ihtiyacı temin odilmi§ ola. - ldlmeyip durduklarını esasen gör - - Bu herif çok inadcı ... Fakat; 1Jll 

Kurmay yüzbaşı Enver, bir ay izinle lstanbula 
tafsilatı ondan alın. 

de pek yakında §ehir cereyanı Meri-ı caktır. mil§tU. . gtirC§ onun başını yer .. 
nosdan istifade edecektir. Esad Alka.a Seryaver gelır gelmez sordu: - · · . . . . ..-i. 

geldi. İstediğiniz - Ne o, Halil!. - Zannediyorum; ancak yır•""· 

C - .Jı:uıdanna teğc1cni Semi Bil bay: 
Ziraat Bankası memurlarından Dursun Varlık sağdır. Halen Er -

zincandn rnuva.kkaten kurulan Ziraat Bankasında çnlL~maktadU'. iste
diğiniz ta.fo"lfı.tı ond:ın ulın. 

C - Refik Zeynoğln: 
Ordu Miifetti~lik daire amiri Şücaaddin Akın snğ. 

C- ....... . 
Emekli tal,:.:;ild:ır Durmuş ve ailesi sağ. 
C - \."U7haşı Arif T(','lllCH: 

Petrol 
Davası 

- Efendimiz, Aliço, kulunuz gU • yirmi beş dakika dayıınalıilecek· 
reşeceğim diye ısl'ar ediyor. cek. 

- Hastalığını söylemedin mi?. · . • . . 

Cl
•nayet - Söyledim padişahım!. Hemen herke11 Aliçoya acıyord" 

- Ne diyor? Hıııçoğlu Halil pehlivan bile oıdı.ığıı 

Bursada feci 
Bir 

(Ba§tarah 4 iıneüde) Bursa (Husust) - Şehrimizin ü- - Meydanı terkctmem diyor.. yerde duramıyordu. • 
ıar, adı üstünde,· gaz fa.bri.kalarıdır, jmida.la.n köyünde çok acıklı blr cina- - Çağır onu bana!.. Nihayet; on bes dakika bitti. ~-

yet lm -ı k dı iki" uğu d Be Al" h ti - r-onun yn\•aa ya"'"' a"ıldıg~ı gı.>riihl. mümkün meı"tebe çok ve iyi gu yap- o uş, o en a nın çoe a ryaver, ı~oyu uzura ge r "' ... ~ . '':'"' :.. . . . cıal'l' 

Bayan Türkün, ve Yü..:lıaşı ~ef ik 
pederi yanına geldi. 

mağa bakarlar. ıanasız kalmıştır. mlşti. Padişah sordu: yordu. On yedıncı, on aekızıncı ol 

Sö ·k k f b 'k 1 · · k t Ümidalan köyünün eski muhtarı - Pehlivan hastasın. Bu hal ile kalara doğru, çııınnarak htıSP11 
.,. g~ B v Tfirk•- Ça lıcada mı o a rı a arı ıçın a ran . # 

..,a · a. an l:lll m k k . talt b' .ı. 'Halilin 20 ya§larındaki kızı Seher ile güreş oloıaz ... Başka bir zaman tu - doğru gelırken narasını attı: 
ve o esası, gru: ıse ır mn.u - 1 di 1 

'dil k bo . :5()() 
600 

d 17 yaşlarındaki oğlu Mustafa ayni I tarsınız? - fay , bo be!. . ~ 
• C - Terzi Sırn, lstanlıul: 

Varidat müdür muavini Mustafa ÖT.can 
Ziraat Bankası veznedarı Şerif lçli s:ığ. 

su.. r, ar ı:ızaayon - e- lköydcn ihtiyar heyeti azalarından 1 - Padişahım! Müsaade buyuru - Bu, nara ~ok manidaı'dı. Derın • 
yaralı, Emin Gören sağ, recede yapıldıgından gazın btr kısmı Tahir ile Ali Osman adındaki şahıs- 1 mu ... Meydana çıktık artık!. ve, candan gelen bir sesti. !boya.; 11" 

k'.;mürde kalır. ~atran randımaru. ise ı ıar tarafından tabanca ile öldU.rUl - - lyi değilsin oğlum?. zırol! kunıandası verir gibi idi. t C - ~efliati Uemirağ, İskenderun: 
ErzinC'an Nnfın müdürü Halid Nildin sağ. 
C - 920 Al! Yaksel~, 1Uülıendi~ nıcktehi t 
Mesud Avcı sağ, Konyr.da. 
C- ... . .... . 
Şef t.rcn Nihad Baba sağ. 
c - İsmail "Üı,eıı, nursa: 

Or<lu emir ~iih:ı.yı Remzi Alkın, çocukları \•e l!ll<'<" . 

O - lle lerlJe~i. P. Aytekin: 
Albay ~mal Özkan sağ. 
C - Gf'lızeli Sifü·ymım, ı~tanhul: 
Makinist Osman Pamir Mğ. 
C - Koca ıustafıı&>a'}a, Kadri: 
Üsteğmen Hr.lil ve refikası sağ. 
C - Uuyı·am Oza.n: 
l'.;lektrikr.i Siirmcncli Bayram Erkan snğ. 

C - Sn.nın.tyn.. Berber :-:;efik sol.:-1.k No. :i9, Na.fide: 
5410 Rasim Tokay S3ğ. 
(J - Cihall, 'ükrii (>zcan: 
Operatör binbaşı İrfan sağ'. 
O - Ş~\·kct Elisaf, fstanbııl: 

Yüzbaşı Fevzi sağ, biııb:ı.:...:ı l•'uad yarah, 
C - Heşhl D<>mir, Ak~hir: 
Liva kumundnnı mirn.l:.ıy Zühdü sağ. 
C - Rinbaş1 KemaJ Kocaaydm: 

.. 

Muharririmiz buradadır. Mektubu kendisicw şu adres vıuntaaile 
gönderin: 

P. Ounnw. 
Posta Müve7.7.ii 

F.r.ti'llcaa 
(J - ltahnıi ü.~dt>oen. Şil>li: 
Bıışmuallim Kemal sağ. 
C - Doktor Şevket Ht>min-1: 
Kurmay kıdemli yüzbaşı Mehmed N 
C - ~Vkf't t1çok, lstanhul: 
Kemal Sfüizkoy sağ. 
C - i'~m~ldi ~·arlıay K. Özttirk: 
Şoför .Arab Cemil sa.(;. 
Simir yolumla Rasim Şimşek ı-:ağ. 

Şube reisi Harpııllu Mahmud Nedim olu. ( Sonu yaren) 

yüksek olur. Pnmer katran demlen mu··.,tür 0 1 b . zl di Aliro· a"ılnııı:.tı Hast.ahg-ı falBI> . . . . " . · - n ar enı yeneme er pa şa - ,. • ,. :.1 •• • ·r-
bu madde, tcrltıb ıtıba.rılc gazhane Vak'ayı haber alan müddeiumumt hım!. lrade bııyunınuz gi.ireşelim! ... kal~amıştı. Doludı.ıgııı hasmına gı. 
batı·amndan farklı ve mayi mahru- muavini Bay Reşad Törel derhal U- 1 dedi. mege başladı. Nefes almadan nı~ 
kat bakımından çok mühimdir. midalean köyüne gitmiş ve tahkikata Sultan Aziz do, Aliçonwı bu ısra - hur çaprazını topladı. 

Linyitler sömkok fabrikalarında el koymuştur. nna ses tıkarmamıştı. Fakat: padi- 1bo; birdenbire ne olduğunu şaŞI; 
karbonize e<lilecek olurlarsa daha Bursa viliyet meclisinin §ah, Aliçonun yüzde yüz mağlub ola- mıştı. Aliço; çaprazı dolc.iurnıuş, 1 . 
fazla katrnn verirler. Taşkömürilnün I f cağına emin olmuştu. Çünkü; bu hal mını luıinane ve gaddarane bir sileli 
kutrnn verimi yüzde 9 olduğu halde B H ç .)ımaıv·l~ . . ile gUreş tutulaın:ı.zJı. rette sürUyordu. lşi ~.abuk bitiı111 

. . . . . . . ursa ( UHusı - 1 ayetimiz u- Hele Kara lbo olbi diri ve usta istiyordu. 
lınyılınkı yıl7.d_e 12 -~ı _bulur. L:~yıt- muıni meclisi şubatın birinci günti • 0 ' 1'" · 
!erden elde edılen somıkok sun ı an- saat 15 de vilayet umumi meclisi sa- bir pehlivanla kat'iyen karşılaşmak 1 Aliço; hakikaten bir cana var .. it 

· · b tehlikeli olul'dn. 1 silmişti. Yirmi dakikaya yu.kııı ~ .. ı 
1 
tt·asıte talı~~ e~ilc ilir. ~nylt mın~-, lonunda toplanacaktır. İki pehlivan peşr~ve oaşla.dı. Ali • müddet zarfında hasta olon ııasıı1J.1"" 
kalarında somıkok fabnkaları tes. ıs. Seylabzedelere yardım _ ... , • ço; aslanlar gibi klikı;ycrek çırpıııı- yeı e dtişül'emiyen ve, altına ulaı--
~tınekl~ heı~ bu .ocakların daha 1~~ 1 Bursa (Hususi) - Valimiz Ba.y yordu. ~anki, hasta değildi. yan lbo, şimdi ayaklan yan yer-Mı 
ışlem~ı temın edıle~ek, hem de sun 1 Refik Koraltanın riyaseti altında top Helallaşmalar bitti. iki pehlivan yarı havada uçup duruyordu. 
antrasıt n:emleketın he~ tarafında. ln.na.n komite, scylab mıntakaı:.ındaki artık gül'cşe gir nıışti. Kara lbo, lıaı:ıta [Dcı~nu ı.~'1 
h_arcıiilm bır nıahruR halıne gelecek- ! felaketzedelere yapılacak yardım iş- _;:..:::;;-;; 

tır. . . . . ı1erini görü&mü~ ve it·ab eden yenq Harpte bir deniz tayyaresi 
Kalnınlnrın taktırı ıle elde edılen 1 tedbirler alnuı;ıtır. 

benzollcr ve yağlar hava ve deniz kuv ı (Ra:;tarııfı ·1 iindi sayfada) l. Şimdi sliratle aşağıya iniyorllj, 
vt!tlerimiziı.ı nıahr~ı~utına yardım 0· ye kadat' gaılarına müşteri bulmakta gözl('r, kulaklar daimi bir hareket daha doğrusu dl•nizin Hathı biııl 
<.lecek, Y"l ı~ı~aatı ıı.;ı.~ ıızrık yerlerden 1 müşkülat r,ekiyorlardı. Fakat on se- halinde. Bir t:.ıraflan şifre alıyor, doğru yükseliyor. İnerken 19ı1'lı 
katran -~c~rtmck ku~ct ve masraf-ı nedeııbel"i gazlardan hidrojeni ayır- öte taraftan şifre \'enyor. Riç:ıre- iş:ırcl l!unbamızln ~krar işarcttct' 
la.ruıın on tine gec.ı-ecektır. ! r.re.k çRreleri bulunduğundan kok y cacıınaınak mitnıi<iin değ-il... veriyoruz ve bu suı·clle salıil nıu: 

0 • 1 fatrıkalnrı yanında biiyük sentetik IJir "S. O. :::l •• , yanı "Cun kurt:ı- rl:ıfaa tertibatına d~ıııan tayyare91 
. ?s.~hıın~ koku ve sömikok ~aden- ı amonyak fabrikaları kurulmuş, ayni 1 ran yok mu?.. ışarctı alındığı za- olmadığımızı l>ıldirnıiş oluyoı1.1Z· 

cılık ışlı~nnde kullanılamaz; nıtekim 7..ıınandıı olefin sınıfına mensub hid- man layy:ırc derhal kuza nıah:ılli- Tayyarede let·rübcli kılavuz ıa· 
h.uvart>an bakır madenlerinde sömi- roknrbiirler de tefrik edilerek layya- ne ko~mal< ve ı,az·•:>:c,lclcı c y<ırdım biti müstesna olmak üzere ınuret· 
ı •· k il k · · b. k ı · etmek mecburiyelinde<lir. Ya biz- lchatın en vaşlı.sı 21, en genci de lg 
~o" u anma · ıçın ır ·aç sene evve 1 clere mahsus sliperkarbüranlar ve - J 

· · k · f h · ~ 1 d zat tayyaıe kazazedelerin imdadına ya;;;nıda. 
yapılan tecrübe akım almış ve ..Al- pek ylikı:;ek evsa ı aız yag ama ma - koşar vcyahud da teL..;izle muhtelif Bız bu seyahatintlzlc Jngili.z Jı•· 
manyı&.dun ma<letı ' ~ .. 1<u getirt.meğe delt.>ri elde cd1lmege bo..')lanmıetır. teknelerle temasa gelır ve o tekne- va müdafaa kuv\•ctlcriuiıı barl.>111 
nı( ı·buriyet basıi • . • ıı:tur. Knrabilk Kok fnbriku.larının kimya sanayü- · S leri ka.7.:.aedelerin imdaclına ~evk- ilnıımdaııbcri katelnıi:ı olc.hıklarJ 
f11brikalarının kok çıkarmakla ışe r.t:: verdiği iptidai maddeler yalnız eyler. milyon kilometreye 2ooo kiloınetf'C' 
ha~lamalarınm sebebi de budur. b d -·1 I· bunlardan i aret egı dir. I<~rgani ma· 'l'O\' ın;UKANLILAR lık hiı· nıikdar daha ilan· ctnnş o 

Kok fabrıkRları da yüksek sillıu • denlerinin İ!:!lenıeğ'e başlaması ma • ı~ nı\Ş1 ·nA... duk. 
nette çalıswlar: hedef bilhas~a ıyt dtnci koku ihtiyacını arttıracağtndan Altımızda ''Korıı11vay., ın yal<;ın Biniğin deniz tayyaresinin nıeJl' 
ı ins bir kok ~lde etmı>kten ibaret ol- kok fabrikalarıle birlikte kimya sa kıyıları aı.;ıklnrmdakı "Silly,, ada- s11h olduğ~ı grup ~imuıyt· Jrn.ıiar 6 

d:ığıından gazları müstehliki memnun r.~ıyiimlzin de nUvesı kurulmuş ola tarı v,öründıi. Bu snretlc keşif ve dUQ. ıaıı d cııızaltısı bn.tırnuş \,ş 
edecek t•vsnfı hııiz değildir. Onun i- C•·ktır. r"fokat v·ııı:if,.miz nılıııyete ermek "ı\\·:nu dcnı 1.lcrde ararım!..., ciiıJl' 
ı;in bu fabrıl:alar 1920 senesi gelinci- A mi \' Al\AJ,JOGl..U üzerı• bulıımıyor. !esini d"' l:f'ııdisiıH' parola edi~ 

~@2!,._._ ........... PM"Cr_,______,_~S ........ Q.G'!""!=~lill'!!'~!!'llPl"""""----~~·----'!"='!"=~~!!'!'!~~~~~.;;.;..~~;.;.;.,;.;;;~;,;;;,,;.;-.;~~"!-~""!"!"--IPll!".,_~~~~~~~~~~~~-.ıaoır..sr. ... ~~ .... ,_~ ....- LEZ1 - -

memleket da\·naı için dahi olsa rne • miye cttıği, gürülUilü, patırclılı Pa- mılj genç kızların g"cc kaldırıınJar ~ Generalin ağzından şimdiye kadar 
ne bunun gibi ne buna benzer hır söz 
du~amıştım. Biraz bocaladım. 

- lltifat ed1yor'Sunuz, geHcralım. 
O ısrar edıyordu. 

ııcdeı·dim. Bılir.sin insan şah ·i haya- ris şehri sabahleyin yatağından kru- zerinde vicdan rnhatsızlı~'l ve ıztır~ 
tında çok egoisdir. Bır tarafdan seni kan, nıorfinnıı:uı kadınların perişan duyarak müşteri beldcınelcı·i hfl~ 
tckrim eder. F'akat seni bir aile ka - · yüzü gibi abus \'I.:' dağınıktı. üç gün ve acınacak ha.llcrdencli. Gerçi ce~,.S 
dını yapmak ·için, elinden tııtmak la· eğlenmek... Nasıl eğlenmek?.. Nasıl hedo erkekler dövii§iiyordu. F~ ·ıı 
zını geldiği zamnn da vaL".ife~~irıi ih • keyif siirmck rnUmkiin olurdu. B~n muhakkak olan şey şu idi ki, harbi, - Hakikaten sizi daha gilzel gör- ~v 

d mal eder, kaçar. Alıne.nyada için için çıtırtlıyan, inln- 1 bütün la.lihiui zavallı kadınlar, zıl) ,.. Um. Daha sıhhatlisıniz. .. Bilmem c• 
1 ğ . Ilu re!sefcli muhavere c,ıntmı a.ık- raz sesleri "ıkaran bir imımratorlu • omuz . .larır_ıda ta.ş.·ıvorlanh. Onlar ,.j ev enme e nıyctıniz var ını? .., "' .. ,, 

mağa başlamıştı. Ne demek istıyor • 1 ğun içinde kendi rnem!eketimtlcn u- keksız, hımayesız kalıyor. Onl:.ır. 541 .. Ben kahkahayı salıverdim. 1 Jll" 
. _ . . du? Bu adam hakikaten esrarengiz nüVfJK c '\SPS ROMANI T<."frika No. 69 i z:ık ya3ıyarak. b::ışımıw musallat o-· kalarak harb sonrasının t.asfiyesı .,, 

- ~~~hm . dedım. Ag11.beyımı bir §alıslyet idi. Mütcmndiycı1 ton, laıı içtimai derdlcri gönnemişim .. Biz kurban olup gidiyorlımlı. PM15ıl' 
ıv!:n~ırdınıı:. Şımdı_ ele sıra ben~e hüviyet deği~tirerek konu~uyordu. dcceksin ... Fakat daha evvel bura.da sefer bu yeni evlenmeye tatbik ede- 1 bir tarafta Alman bünyesini tahrib 1 meşhur barlnrmda yine ort.ay~L r,eıl 
ru · Yo.k~ ben de mı ı...,skıvrak bag· Boynumu büktüm. Çaresiz bu uzun Pariade evleneceksin... ceksin o sözleri. Hem sana ciddi bir edelim diye uğraşırken, diğer taraf- saçmak_ için didinen oodbahtlar '~ 
hı.mak ıstıyoraunuz.. ihtiyar ~özlerine kulak vctınek la - _ Sonra?.. şey. ı;dyliyc~iuı. E:et yegane gayem. j dan hat b F:ro.nsız blinycsini hayli dı, ve yıne ~nları seyretmek ~ç~n, ~:. 

General yine gtlldü. Fakat bu sefer zım geldı. - Sonrası böyle icab <•diyor. Ev-ı Senı evlendırmektır. 

1 

sarsmıştı. Şimdi muhterem ok uyu • lara koşan ınsanlara rastgelinıyo J8 
yüzünde bir nevi acılık vardı. O devnm etti : leneceksın ... Ondan sonra· tekrar bo- , Vaziyet müsaade etsin seni kendi cularım, size harbin Uçüncü senesin- Fakat ne çıplak dansedenlerdc ne i • 

- Ooh .. Lote dcdı. Hep işin şak- - Onun içın yegane emelim seni şamr, memleketine gider, rahat eder-1 ellerimle evlendireceğim. de Parisde gördüklerimi, ve intıba - o~ları .seyretmek için cebleriııin d , 
labanlık ... Bak ben ne diy'lraıı., sen evlidlarının arasında mlişfik bir :ın- sin.. -- Fakat beni şununla bununla be· larımı nnlataca,;rım. Bunu boş yere b~dc~ı ufaklıkları bir_ araya kO}~IJ 
ne diyorsun ... Güzelliğini yurd hiznıe- ne olarak görmektir. Bu babaca söz- - Yoksa yeni bir vazife mi? raber yaşat.mık, kendi ellerinizle yapmıyorum ... Şu 81\brlarla göstor - ~ bılct alanlarda eglcnecck Jt 
tin~e, çok gUz:l bir vazife~•e kurban leri bwıun için sarfettim. General ciddileşti. maceralı bir ha.yata. sürüklüyorsunuz. mek istiyorum ki, bir;im üzerinde Istıra~at! vardı. . . . . :ı~ 
verıyorsun .. İçınde yaşadıgın hayat, - Peki generalim dedim. Evlene • _ Maalesef öyle.. Sonra koca bulamazsam karışmam. titrediöimiz namus diğeı·kamlık Pans adeta bosalmış gıbı ıdı. "'/. . 
aeni tikib ederse belki ömrilnüu.so • yim ... Fakat dalın evvel beni evlene- Bu haber beni Uzmüı:.:tlL 1 Bu sözüme hen de güldiinı. Hepi - · bk ·ılı ·b· · t'. • .. ı.ı:-k· ı.-' nız Avrupanın değil dünyanın ıııer 

k d 1 . . . . . . .. . ınce zev , ı , .. gı ı ıç ıma.ı, i,1..11 a ı, 1.1\)o k zi 1 b gU 1 h. d ııJı ıı• 
n~~- . a ar ov cncmezsın ... Şu ı_:ı:ın1• cek bır hale getırın. Memleketime, ta- - Generalim dedim, hana hiç ra.- mız de guluuk. dii mefhumlar fovkaHlde ızafl şeyler- e 0 a? u. ze §~. 1.~ e .~eyy 
kurlu ınc? pa~aklannın hct' bırı Ü· nınmadığmı bir muhite gideyim. Yer- hat yok mu... Geııeral Liotar: miş ... Bu izafiyet, dünyanın bir kö- mma hıç ~ı~ §eY ~o.rulmuyordUb··t. 
zerinde bırer ınsanm kanı vnr.. leşeyim, ve şu vazifeyi omuzumdan O biraz daha ciddileşti. - Haydi uedi şimdi git Uç gün ·1 --- . .ı- d ~ ·ı A Mutad hilô.flno. Unıformalı za ı t' 
Ş ık ta ' §cıs> o aıgerı arasınuıı egı ... yni lero bol bol cadded tesad .. f diiiJO 

u § tuvaletini daha dün hapis - a yım. - Hangimiz rahat ediyoruz ki.. Parisde ge.! ... Dördiincü gün yani pa.- cemiyetin mensubla.n arasında bu _ 0 
. u ~ fi 

h'anenin elbiselerile deği~i.rdin.. General gevrek bir kahkaha daha - Hani biraz evvel benim evlen • zartesiye \'aldcreke uğra yeni vazı- günden yarına değişebiliyormuş Bu-1 du~Fakbat nerede o eskı .:Sbıtler,eaJ· 
Ben senin bu hizmetlerln\ tekrim attı ... Bu sefer eski esrarengiz tav - mem hakkında ileri sürdüğünüz söz- feni nl... ""zl . 1 cı d" d ·b ne e .. kunlar .. Parlak dUgrneler g.# 

edJ F k ~ . d" 1_____ in tak tı .. .. mı go erım e g rmesey un e ana muş, go mavisi Fransız üniforıt1 
yorum. a aı. t=mın ol, l:en ı AUllll nnı y e ~ . ler. - Bu.şustwıc... anlat.mı§ olsalardı kat'iyyen inan- il.d!-tA hUztinl "bi ·aı 

olsaı.·.ıı nu bu yola . k+ el 'C'I.. L E ·'--•: 1 . - e sararın~ gı ı . ] ~ ' o. gırme ~ v ev 1 - ~11eee • veeet gçu.ı. Elbet gi- - Onlar yınc doc;ru... Fakat bu Dünyanın Ville Lumıere dıye t&ı-1 nıazdım. Cebhede babalarını kaybet- [Devanı• .. .ar 
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mukabil taarruz • SPO 
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• asan: (Ba.-;t.araiı ı inci sayfaınızda. ının Rumanyaya kaI'§l olan ha.ttı ha -

sıyası Lig açları 
/t~ • ·ı • h • ı · llği arzusu ve bitara.flığın idamesi reketine gelince, bu hususta Bul-a ıyeCl erın ze ır ı gaz bahsindeki müşterek gayretlerini te- gar Başvekili B. Köseivanofun son (~aştarafı 5 incide). Ankara lig 

l • l • barUz ettirmektedir. beyanabnı habrlamak kafidir. B. Kö- ki golüne mukabıl Anadolu ancak bır 
ta ım erı naaıl geçer ? Geçen seneler zo.r!ında esaslı mesc- seivanof, bu beyanatında yalnız bi- golle mukabele edebildi. maçları 

bo w . leleri, Macaristan ve Bulgaristan ile 1 taraflık vad.~ekle kalmamış, Bul - Kasmıpaşa 7 - Bll§.l O 
~oc kf uau §a.Şmnıştım.. Mıışallah 1 Ayni ses tekrar ettL. antantın bazı azası arasındaki ihti - ıgaristanın hıçbır zaman komşularının Zevksiz cereyan eden bu oyunda Ankara, 28 (A.A.) - "19 Mayıs,, 
cev~c ı: ~nılan suallere çatır çatır - Dikkat ... Haydi Şaban çavuş.. laflar teşkil ediyordu. BugUn bu me- içinde bulunacakları ~çl~lerd~ is- zayıf olan Hilal takunı ~~~paş~ st~dy~~~da kalabalık bir sey~~ci 
bu k enyo.rlardı. Ben onların bu işi Çavuş ellııdeki küçUcilk şeyi fır- selelere cenubu şarki Avrupası mem- tifadeye kalkışmıyacagını soylemıştir. karşısında dayanamadı. B~rı?cı. dev Jktitlesı onunde devam olunan bugun-
tniy adar iyı bildiğinden hiç te bil - lattı... leketlerini yeni Berlin - Moskova mih Şurasını da ilave edelim ki, önümüz- re iki gol atan Kasımpaşa ıkuıcı haf- . kü lig maçları tahmin olunan netice
der:duın. Beyoğlunda bir iki kere · Tok bir ses işitildi. Akabinde yer- verinin faaliyeti ile tehdid eden teh- deki ay içinde bir Rumen ekonomik tayın beş gol daha çıkararak 7 - O leri verdi. 
di. n: 80~ıış cevab vermemişler- 1 

den koyu sanmsı, sis gibi, pardon likeler karşısında, ikinci plana geç - heyeti, yeni bir ticaret anlaşması ak- kazandı. tık karşılaşmayı Demirsporh As· 
h . lXlek ki ·o vakittenberi Bir l tUten soba dumanı gibi bir duman miştir. Rumanyanın gayretleri, kom- di için Sofyaya gelecektir. Beykoz S - İstanbnlspor O keri Fabrikalar GUcü takımları yap-
~h terakki etmişler. yavaş yavaş yerden yükselmeğe ve şuları ile gerginliğin umumi bir iza- Türkiye Ve Balkan AJıt.antı Şeref stadında en mühim maç Bey- tı. Birinci haftaymın mühim bir kıs~ 

Yor:Ulnandan sorularına devam edi - etrafı kaplamağa başladı.. lesini istihdaf eylemiştir. P~tede çıkan Nemzeti Ujsag ga- koz ile ts.tan~uls~o~ . ~rasmda oldu. mı 1/ 0 lık bir farkla Askeri Fahri-
- .. Hepimiz hareketsiz durup neticeye Ta ki Tuna ile Karadeniz arasın - zetesı ya~yor: . Kuv:v:t itıbarıle bırıbırıne yakın olan 1 kalar Gücünün lehine cereyan etmek-

Seni ~ soyle Hayri onbaşı. Şimdi ' bakıyoruz ... Ben de arkadaşlar gibi- daki bütün memleketlerin istiklal ile "Son ~erde cıhan ~fkanumu:n:i- bu ıkı takımın. ı;na~ı epey he~ecanlı 1 te iken, Demirspor hafyamın sonla -
ru?. hır lllahalleye göndererek war- 1 yiın ... Onların ne düşündüğün il bil - hUrri) etlerini temin edebilecek yega- yesini, yıne Balkanlar ışgal etmege 1 ?I?u .. Beykoz b!r~ncı devrede bır gol, , rına doğru yaptığı sıkı bir akınla be
işıe/'.<ınıa~ında halkın yapacakları miyorum. Fakat benim yüreğim güm ne vasıta olan bir anlaşma ve işbir- ! başladı. Belgraddan ~ınan haberlere ıkmcı devrede ıkı gol çıkararak maçı raberliği temine muvaffak oldu. İkin-
!lcın ~=c~.dıleri~e kısaca anlat de- b~ir gümbü: -~tıyor. İçimde mü~l~iş l liği havası vücude gelebil~in. . :nazaran, yakında. akdı mukarrer bu- 3 - O kazandı. ci haftaymda sa...lıaya tamamen hakim 
Yırn. soylerı:ıın. Kısaca anlat baka- ı bır korku, olum korkusu var .. Bılı • ı İtalyanın hattı hareketı, bılbassa lunan B~lk.an konfe~an~ında, Balkan ~ H bir vaziyete geçen Demirspor , orta· 

_ ]ili· . !yorum yuttuğum, ihtimal atılan şey ,mühimdfr. !talynnın bu mıntakada devletlerının ~n hır bıtaraflık mı~- l 7 l b J dan ve yanlardan mütemadi bir taz-
halkı endıın taarruz zamanında. tehlikeli hile değil. Kwnandanların bi- · sulhü idame için elinden geleni ya - hafa.z~ etmelerı hususunda ısrar. ed_ı- Y 0 e ) 1 0 yik altında bulundurduğu, Askeri 

ı ~ Y,apacağı işler şunlardır: zi öldürrneğe kasidleri yok a .. Fa.kat pacağı burada temin edilmektedir. l~cektır. Balkan .~!okunun hedefı hıç Fabrikalar Gücü kalesine iki sayı da· 
ıe Ve b?az tehlikesi oldukça eller yü- ne de oL<>a insan korkuyor vesselam .. Balkan antantı azası, bunu memnuni- bır tarafa tecavuz etmek .?lm~yıp, maclaTl ha y~parak maçı 3/ 1 galibiyetle bi· 
tüırn"""ıl~a~sa gözlere kat'iyyen sü - Duman etrafımızı kaplıyor ... Et - yetle karşılamıştır. anca.~, Avrupanın ~~ ~lgesınde Y"k clr mektebler arasındaki vo • tirdi. 

'""11clıdır. fı · · ·· · . Ceb' d en • İn sulhun muhafazası ıçın ıcab eden u s . . 2 _ y k ra ıyı goremı~orum. ım en m Sofyadaki tıba. .. k tl . f t k 1 Jeybol maçlarına dün Beyoğlu Halke- :tkincı maç ta Harbıye 1dmanyurdu 
aanıaz.a ~ ıcı _gazlarla zehirlenen in- dili çıkarıp maskemin camlarını sili- Sofya, 28 (A.A.) - Havas bildiri- muştere gayre erı sar eme 0 a • vinde başlanmıştır. Neticeler şunlar- ile Gençlerbirliği arasında idi. Genç-

~c elbıseı · d y d d - G t t haf b' · tt caktır. -~Ya tı>mas e erme Ob'TU. an og Y?rum .. _ aye u ır vazıye. ~ • ı yor: Menemencio-ıunun Dulcraristanı zi- dır: lerbirliği, bu maç için Bafrad::m sag 
ılo tut tı::neden hemen bır vasıta yız. Bogazımıza. kadar bulut denızıne Balkan antantı konseyinin yakın- . .. g . . b. " 'Uksek Ticaret_ Yüksek 1\lwillim müdafi Nuriyı· getirmekle çok isabet-
d arak soynı lı b lb' ı · · · 'b' · K d b' l yaretı munasebetile her ikı memleket ı 
e dezenfekte et~ l'dv.e u e ıse en g~~~ş gı ;~z.t ;:nan dan ır şey er da yap.~c~ğı ~l~ad toplantısı Sof- l matbuatı pek dostane neşriyatta bu- 9 . 15 Ii bir harekette bulurunuş:u. Çünkil, 
3 -. c· . e ı ır. s Y uyor a en uymuyorum, ı yada buyük bır alaka uyandırmakta- .. . · . 5 • 15 YUksek muallim galib son yaptığı bir maçta. ayagından ya-

\1arsa, bıldforde yakıcı gaz habbeleri yalnız kulaklarım vonk vonk vonk - , dır. Sofyadaki umumi dUşünce Del _jl~muşlardır. V~ ~:kıye .ıle ~ulga - "N · z nyas Cevad Aziz :ralandıgı- i,..in henüz formuna gelemi-
ı unları b' · + ı N b h' ı · ı rıstan arasında ihtilaflı hıç bır me - acı, aman, • • • " ıu1 ~Z"h ır maşa ıle tu ... u- uyor... e oluyor aca a ze ır em - gradda görüşülecek bazı meselelerin , - .. . . C d yen Ha.sanın bıraktıgıw boşluktan isti-

"A anede l 1 kJ 1 , ? Etr f b' r ·t A sele oımadıgım tebaruz ettırmışlcr - eva " Ya:Ynıaa sa ı e.n pnmu ara ) or musun· J a ta ır ge ıp gı me- Bulgaristanı yakından alakadar eden . •O . ktebi _ İkhsad falcült.esi iade eden Harbiyeli akıncılar, Genc::-
<la an alınalı ve cild kuru ioo dir gidiyor .. Sedye ile birisini taşı • 1 1 l ~ k . d di dır. Bu suretle Balkan konferansına 1 rman me .. . . w. . . -· . 

lrıla Yeri k". ~ · mese e er o acagı mer czın e r. T .. k' ·ı B l · ta d •;tl k h _ İktısad fukültesı gelmedigınden Or- lerbırlıgı mu::ıvın hattını yarmakta 
nı r ne ııeç kaymogı tozu ek yorlar B lk t t hAl B 1 . ur ıye ı e u gans nın o., u a 

e ı, sonra b - , • a an an an ının a en u garıs • j · · d · ti k d kl · ı ı1 \ man mektebi hükmen galib. hiç müşkülata maruz kalmıyorlardı. 
ll'lahdır. ol sabunlu su ile yıka - Acaba gazlendi mi? tanda bariz surette daha az endişe u- vas~~: e ~~ ra t ~ccBe~~ an :ş ~ . Tıb fakültesi - llukuk fakültesi Fakat, Nurinin geride geçilmez bir 

•1 1 Zannetmem amma d d - b' ln d B 1 . t ma r. ınaena ey 11 a an on - Gözı d . ·· . yan ır ıgı ır va a ır. u gans an- f · eli k' · d d h b" _ 15 - 8 kale gibi oluc;u Harbi ve muhacimleri· 
Yen ~ er e yanık var::ra kat'ıy - · Artık bende olup bıten şeylere d B Ik t tı b ·· eransına şım • es ısın en a a u _ :.: ' • 

u:suııturma ,.. . . . . . .. . . . a, a an an an grupunun, ugun, •ü.k bir ümidle bakılabilir 1..5 - 9 Hukuk galib "Abdi, Oguz, nin işini güçleştirmekte idi. 
nat dö s d malı, ,c. 22 bıkarbo - daır bır fıkır yok. Ruyada gıbıyım .. harici tehlikelerin tehdidi altında bu- J .. · M t• C 1 Fik t O y .. . .. 
onı. u ınahlulü veva tuzlu su ile daha dog-rusu bir uyusukluk var ben- '1 B lk" Ih" .. ··a f ·- Bundan başka, bugun İtalya da, e ın, .. ema... re.' na ~· EnerJık oyunlarıle şohret kazanar. 

'.:adan y k • !:ıJ unan a an su unu mu :ı aa vazı Balk k f t l YulHek muhcndıs - Mıına.r H b' ı·ıe tıkl l .. 1 rı da 
liında . ı aınalıdır. Ağız veya bu- de. Sersem sersem etrafa bakıyorum. fesi bulunduğu mcmnuni etle kabul an on eransmın op anı_nasına • ar .ıye ı r, yap arı mc~m a . 
biı k )aunıa vaısa bir bardak suya. Bu ne kadar devam ediyor bilmiyo _ d'l k d' Y taraftar bulunmaktadır. Gerçı, İt.r.l· 9 - 15 .. .. . . ha zıyade Muzaffer ''nsıtarııle solda~ 

nı.;ık k b e ı me tc ır. . h"k" ~t·· · b k f . · t' . 10 - 15 Yuksck Mühendıs galıb. . . . , , eun.. . ar onat eriterek gargara r.ım. Bir kol omuzuma dokmıuyor. R • b' .. h'd .. d •kl ~a u umc unn u on eıansa ış ı- 1 . . . İ denemekte ıdıler. Çok E-eri hır o~uncu 
.. ıeleı v "esmı ır muşa ı gon ermemc e . k ed ;;· k tah · d'l ki "Necdet Kadrı Avnı Edıb bra- ı _ , b. ı· 

5 - , . cya burna çclanelidir. Kendime geliyor dikkat ediyorum. beraber, Bulgaristıı:ı, Belgraddaki el- ıa eceöı pe. mın. e ı .meme .e . ' . , ' olan sag açık Etem ue, Genı:ler ır l· 
~iitüt" Gazlanmış insanlar knt'iyyen Arif bu. :Maskesini cıkarmış. Bakı _ . . t .1 .. k . 1 d !beraber, Balkanlarda hıç bır hudud hım, ~eth~:· .. . ğinin sol tarafını adamakıllı hırpala.· 

6 
ulınerneıidir 1 • , 1-1· . ~ d'b' . çısı vası ası e muza eıe er en mun - değişikliği yapılmaması ve sulhün !tlccidıyekoy - l\lulıendis mekt.ebı il r:ıakta idi 
- l' ti · yorum, sıs aya ... anınızın ı ıne ın - tazam surette haberdar tutulacnktır. ~ . '> 15 ,.. · · 

y~ . . a aıua11llş bombalara kat'iy- l mi~. . . muhafazası esasına dayanacak hır 1~ - . . .. . nk sayıyı Gençlcrbirliği yaptı. Mi.i 
llı§ıneın ·r,1·. l Bulgarıstanın kC'mşuları ılc mcv - Balka ı bloku mn kurulmasını arZlı 13 - 15 Mecıdıyckoy galıb . . · . 

J.)0 ;;. e ıuu · (De\'amı var) d U ·betl .· k b 1 1 
• . T • tevazm bır ~ekılde devmu etmekte o 

. bt Ut)unu ·· . • . en m nasc eı ı, pe az za rnan u etmekte ve bu ga cuin tahakkukuna "Vedad, Rccaı,, Sabahadclın, haluk, . 
lıi-.a<.hıoı ft So.}leınek lazım gchrse ı ••• .... ...,.u ... .,.. ... .,•me•• .. •••.e .... _ .... giinkü kadar iyi olmuştur -· Y C _1 "! t' l:ı.noyunhugoldcnsonradaaynıtc11 
h'· ~liit'ln, zehi ·r 1 h _ . 1 · · yardım edeccgı de muhakkak bulttn- e\·uct. n e ıo,, h f k 'd' '-., 1 t 
Uctıınıa . ı ı ga1. ar ve ava D ·• B _ Bir kaç gün evvel Buıgar _ Yu • • 'ld' poyu mu a aza etme tc ı ı. ,, a ca 

ıa rı ıçin vercı·ı 1 .· b , UD Ut'aaa J • • • maktadır. Harbıg'e ceza verı ı ı - . . - . rı hct1c . 1 ceı 1 u ce' ab · ..,. rro"lav paktının iküncü yıldönümU .. . . l . . narbıycnın çıkarttıgı beraberlık go· 
1:ıi . . rlet ve ha . . 1 11 a· · b ... • ' Türkıye ıle talva arasındakı bellı s · "h' koşucusu ve a-
".i 

1111lıy~ k· :yı un ı { a ınlıyor, ş· dd i" •• münasebctile iki hükümet reisi Ye .. ~·· . . • ~. . . enenın en mu un . lünUn üzerinden henüz bir dakika geı.. 
ol"' adur bunlan o"gr" enm . ı e'" ı ı UÇ - . başlı bu tun ıhtıJaflar da halledılmış kıllara hayret \'Cren rökorla11n :.;:ıhibı r d G l h" 1' - . . ·k' . b' ' 11 1rtı· . • emış ı lı ı'kı· men1lel{et nı·•tbuatı 1'kı' kardeoeı . . . • ı ' me en cnç er ır ıcrının ı ıncı ır "'3.• u. Şunıvc, ... 1 " • • ·:1 gıbıc.lır. Hatta son zamanlarda Ro - " O . "'00 h H ·b· ..,.. A 1 a 0 

b Kut • " . uunı. 1 •11 . b' ., . . h • 1 w • • ·W "Ve ı ,. mcş ur aı ıı:. e ~m n . . 1 l1andana d . ı z ] -, -; d mı etı ırıoırme <ıg ıyan dostlugu mu siyaGi mchafilinde Çanakkalenin • 1, t t f d 'ddell1 lıbıyet sayısı daha yarmış o ması o· 
-. Af sor um. ~ ze ca Q 1 U b .. . . , 1. • resmı rnar.!lma ı ara ın an şı b. h .. . . t' 

fecters .. 1 • ...., -'"' • k aruz ettırmışıcrt ır . Turklcrin elinde bulunmasının dünya • . . k'l l 1 b' ..,. .1_ yune taıe ır ız ve cnerJı veımı§ ı 
".a Yr·ıı· . ın1z r.umantlau aranı- B 1 .· t ·1 ru· k' d ' \e mı-;al teş l cc ece c ır <:e .. a ven F ı· t h k . d"d" ... . tt ı.· 1 6•rdiın o , . . .' . ( H'.ls hı.rafı 1 ncide ) u gm rn :ın ı c r ·ıye arasın " sulbü için ltizumlu oldu:!u sö\.•lenme- . -., , ı·ım kt a· . a ~a • .a emm u ugu va.zıye e ult 
tuın. n· . .. · m:ı.ı ıçm bllmıyo . . . . . . d 't' d h d dd k' 1 + 1 . k· ' _ ~. : . <lı~ı.ı<len baııseı ı e e ıı. d.,.,;; 'k"k 1 d d . . 2 _ 1 "' ıı lnUckuı ·· fwrılı·~ IIPY''tİ Gr-idı a ı mıa . u u a.1 n ~n aıın .ar- ı .. e bac'·ınmısıır Bu da go-tcrıvor kı· 1 t · k b" tik' b' o -~-şı ıı oma an e\remn '"arna .. ~ um Ya1·. Lütfen sor· ,., .. , . • . . l kl l ·'· . b .,. .. 1 .,, • .,, .J ' Alm:ınva e ıne ço uy ır pr . . 1 . 1 h' . b' ·-· . h 

nıusaade d . . . Zclz»lc fcFıketwdeleri için 1ngılız §t ı ı o nr~J\ gerı ahnmaeı Ye son ~a- P" k yakın bir atide bir Türk _ İta! _ • .1 1 k .k. f k 1 Gc-nç enn e ınde olaraK ıttıgmı ıı-- s c <.>r mısınız? · ~ . .. . 1 d ~ f d., 1• B .(1 " · paganday~ vesı c o aca ı ı ev a - b • d" 
or bakalırı yardım komıtesı namına gonderılen nıan or a • 0 ya "" Hal orı.,, Baş· vu·ı anhşması bahse me\'zu olacak- .. ı b k . er 'ter 1• 

b' - Allah gö~ıt. . 
1 

ı Gem:ral Dcede~ ~"mp1 on ekspresile vekil Köscivanof ve B. Menemencioğ· • İ:ır• E·;~sen 'l'Urki·y· e ile ltalva Bal _ lbeşer roko~ı yııp~~~ 0 
beanb_ ku dio~ı~c~- İkinci devre başlar başla.mnz Har· 

ıı· hıı .• .. q eıınP.,sın stanbula • . . ··. ""'~ • 1 , . , rr " .. • • • " ya. ceza verı mcsıuın se ı en sının . . .. 
!>asır 1\<ı hucunıu yapılac:ıl{ olursa şchrımıze gelmıştır. u ara~ıı.·J~. dc:ıs~an: ~oruşme~er. vu- kan!a.ra kar~~ yapıl.~c.~k her hangi ~ir s[,toru her türlü sjya.si meselelerle a- bıyel~ oy~cular, eskısmue:ı çek da· 
kilfi. ~orur.n1a için itfaiye te~kilatı ! Sirkeci g:ı.rında lngiliz sefaret er- kua. ?,dme."ı ~b~ ha<lıselerle JCnıden lıar;c~ tecavuzde butun kuvvetlerılellftkadar görmemesi ve kO§l! '!U yuvası ha stirat!ı olarak oyuna l'.la~ladılaı-. 

l3u~~.lı~<·ck tni 't kanı ve Kızılay mümessilleri tara - teessus eylemıştır. müdahalede bulunacaklarını söyle - 1 olan Finlandiyadaki atletlere mc~hur 1 Ancak, bu sürat, C!1erjiye istin~d et-
ktırn o Un talimde bulunan h .. k. 1 fından ı·arşılanan general demiştir Bulgaristanın Yunanistan ile olan ınekle, en est!slı noktaıitt birleşmi;, j ukavemetçi Nurmi vasıtasiJe bir tiğinden kendileriııdcn daha teknik 

andan l · eı ı 1 .. ı..-tı · ·d· B ı · ~ b ı · m · tılo,1._ 0 
1 a Yüı.ür.ıe <.Iik dik bak .. ! ki: munaseut: erı normal ır. u garıs.a- u unmaıdadırl:ı.r.,, sempati mesajı göndermiş olma.mı - ve müessir oynıyan Gençler birliği kar 

fail·e n:;·..! ~-~ bu sual alelade bir it· ' "- İngilter(:de, zelzele feliketze - . , . - dandır. şısında layık olduğu semereyi Yerm~ 
~~ah g~~·ı~uı sor~cağı şey değildi. i deleri için toplanan eşya, s~hhi.mal- A!manyam 1 pet:o~ h~xkmja~ı kararıı Şehif'de ti&üs Filhakika Harbi~ ~azdı~ bir mek· mekte idi. 
n.ıttinı. ıb,~ kendı kendimi ele ver· ı' zeme ve yiyecek maddelerinın bır kıs ı B~..,ta.ı-a iı 1 ir:.frlP ı - " tubun al1 ın~ kendı ımzası!e berabe!' Günün çok şanslı oy~mcuc;u a~ılı 

l\arkurıı ~ . . mı ~ugünlerde trenle buraya gele - meşguliyetini teşkilde devam ediyor. 1 Sa ı g ~ nı yok bir çok Alm:ın atletinin in:ı:zasını ~p- Mustafa GençicrbirJiğine bir gol da· 
lel'dt!n 0· . b1.:ylnıde unış .. muavin - cektır. Exclcior gazetesi diyor ki: ı · lamış, fa.kat mektub sansur tarafın - na kazandırdı ve bunu bir hayli :n:ıı. 

- B11
1 rı Ctv•~·b verdi: I Diğer kısmı vapurla İzmire gönde- "l5 günden daha az bir zaman için- ( Ba.<;tara.f1 1 incide) dan açılarak Alman spor Führerinin cadele!i geGcn dakikr..lardan so!~ıa biı 

d<!ınki 111 ~ua_l ıu7nmsuı amma, :na .

1
rilmiştir. Bunların tevziile meşgul de, Almanya, Sovyetler Birliğinin lüğünün sıkı sıkı tedbirler aldığı da tamimi hilafına hareket etm!§ olan bu dördüncü gol daha takib e:tti. Oyun 

> liüku~:~~ e~~n ~C\i.ab veı eyim.. olmak üzere geldim. jBalka.nlara _a~ak ba'-masına göz-~u~1- söylendi, yazıldı. . . de.ğe:li atlete şiddetli bir ceza ve.il - artık, Gcnçlerbir.!?-nin hukimiyeti al· 
~tnnaınesı· , P•1sıf koı·uma nı · • Bana refakat edecek olan profesör ma sıyasetmı başlan başa degıştır- Bu arada sevgilı bir arkada:ıımız tı m:ştir. tına gr:çmiş bulum•yord:ı. 
~o 'aıdır B · 1 • d .. ·· .. R · h' t a re. :nüfusull YÜ • u nıza~nan:eye Gaston da yakında buraya gelecek - miştir. Sovyetlcrden petrol nlamıya- fiisdcn gözlerini ebediyen yumdu. P ·. tamım c uc;uncu eıc 1~ e ra • ı Merkez ruuhnchıı Zckınin, nefie ve 
h~ıden ir tib · zde .. onu nısbetınd( tir. 1ngillerede f elaketzcdeler için te- cağını göı en Almanya yt:niden pan· Rahmeti rahmana kavuştu. fı!1Ja toplanmamış olan .. ~ıllc~ere deriıı paslarla süri1k;c:lıo::!c i•·t·•dlal 

~al dırn ilf · at, gozetleme, poliSt> 1 bcrrüat kaydına devam ediliyor Ben j cermanizm tulü emellerinin anant:vi Bu haber bütün bütün endişeıııi.li mensub sporcularla her turlu alaka- H b' h.. ı tt ı.. ·:t'" bt 
rıı..ı • aıye sıl h" 1 • .1 . d'l . ar ıyc .ucunı ıa ı, t ·~ un gavre -

"-", enkaz k 'ı 1 ı yardım, vete- lharcket edinceye kadar 15.000 İngiliz yoluna teveccüh etmiş ve Galic;ya artırdı. Nasıl artımıasın. Biz Umu- nın katedı mesı emre 1 m~kte ıdi. 1 - ti .. rl b! d. •
1 ttıa t a dınna k rta . . . D 1 ere ragmer. n~ ce uzerın e r eg . 

. • ekni1< 0 • can u r · lirası toplanmıştı. Türkiyeye bundan petrollerinin kendısıne kıra!anmmnnı rni harb <:ocuklanyız .. lekeli bumma- ave, 'klik h 1 + d '' 1 d 
Q:,ecektir narnıa eldpleri tef;kil e- 120 sene evvel de gelmiştim. Güzel ve doJl't:dnn doğru va Rumanyr, pet· l nın ne olduğunu biliriz. l tanbul Futbol Ajanlımndan. şı ,.. 

4 
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1 
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1
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1

'.Tb·. er. 
C l' · )Tü· · .. . . . . . . 11 . ·a · C . , :ı .,. • ma ... , · enç er ır ıgınm ga ı •1e-

h a ıba kaza 
6 

. • rkçeyı ~·e Turkıyeyı ıyıce bılır ve ro. erme gı en 1:wow · ernırntı oe- ı Tabii ilk evvela vilayetin s1hh;ye 1 Milli küme talimatnamesinin esas- tile neticelen.ii. 
~ hususda. b' efeı bcrlık memurları çok severım.,, mıryolunun teknık \'e nskcri bakım-· işlerini tedvir eden Sıhhiye Mil<!ürü laı'. lı;ıkkında görlışülmek üzere Be· • • • 

~ış. Çaıı1:ı,, kır de defter tanzim et- Yeni Zelzeleler dan kendi kontrolü altına verilmesini Bay Ali Rızayı o-ördük ı i'-t"" Fcncrbahçe Galatasaray Ve- Fransa Porle~9ZI yen~ı 
Jlı t :1 .... ca ark d l . . • o • ~ .~ " - · - • ' ' . 28 (AA 

esbit "ı~· a aş ann ı · ımleri İzmir 28 (AA) - Evvelki gece taleb etmiştir. Finlandiyada ıcna va- S hh' '""d" .. b" k d ' ra klu"plerinc mer sub bı'rer murahha Parıs, . . ) - B.ıra·~a Frn:.ı li· "'uuı§tir • · · . • . . • ı ıye .ı.uu uru ır ar a a~ımızı~ ı • - . . • 
•tVaya l· . 1 saat 22 de Dikilide 4 saniye sUren zıyette meşgul bulunan hremlın ıse 1 .. •l . t· . ı sin 29/ 1/ 940 pnzarte:n gUnü saat 16 aız ve Portckız mılli taıumlan ara. 

nın .. .al'§ı korunma. ted . 1 . . . 1 • • b şun arı SO.} enuş ır. ı 
t . . tnuess"sat . oır erı- hafıf bir zelzele olmuşlur. Hasar yok- Berlıne her.uıngı bır mua\'cnette u- ş h . 'zd • b' t'f" 1 da r0smi salahiyetnamelerile birlikte sında yapılan enternasyo;ı~l maçı, 
ltilrn . ." ve devaırde teftiş et- t 1 tı. - e rımı· e ıunumı ır ı us sa • .. . . 

ı·iJr esı hızım ge'en a· . kt'f . ur. unm:ımı~ 1 
· gını yoktur Bwıdan bir müddet ev- ı bol!;e merkezınde bulunmaları ehem- Fransız mıll1 takımı 3 - 2 kazanmı!-

nesi ı· • ne ı lerın ve- B · d d kt Cl a· BUk' - · · · · -lk· . azırnctır. Tokatta u e,,,na a o. 0r au ıus, Yel Yakacıkta iki kişinin tifüse J''• _ rnıycde tcblıg olunur. tır. 
" ıncı rı.u· .. : .. . T k t 2~ reşe gelmis ve Rumanvadan petrol _ _ 
:.C.Yl1::· .. a,.n scız söyliyenin bir c, a • , (A.A.) - Bu gece saat . · .. . · 1 b. kalandıgını ögrenmiş derhal hasta· 

· soylcd' ı 55 de b ~ : d ed ld k bahsıncle mutemmım ıhracat ta e ın- ' .. 1. .. 1 . . . 
Bcı·' ]!· •... · eg san.ye evam en o u - C d' b parı başka yerlere kaldırmış ve ) ")y- tınyoruz. ne ge ınce, oy e bır frtımnl fcktur ... 
- ~- ı kıpkurnızı olclu. lça şiddeUi yer sarsıntıı:ıı hissedilmiş- de bulunn~uştur. Doktor lau. ıus~ u- de icab eden tedbirler almış va has- füi.ti olanların eşyalarını tebhir - Hastalık bizim u:numi 

t' ~n de d r tir na mukabıl, esasen So\•vetlenn halen .. d · K" dil .. be- lıaı bcNtO.ri 
ın, ha•·ır C< ı .. Bann n~!cr ooylet- . b'l kl . . . tt . b 1 adık talığın sirayetine meydan ·:ermem.ış- ~haneye gon erıyoruz. ~n erıru bildiğimiz şekil·l .. lt.--
tıınsk " 1 bak::ılıın ıf · . Şarki Karahisa.rda. yapa 1 ece erı • azıyc e u unm • t'k Iedi.P1 r.~abına h!lmamlarda temiz- ... _ • 

• ·C tak... ımaı maske.. Ş . • . ları bir tecavüz ihtimalinde Almanya- 1 
• _ ı . . · · · · • • • 

l\ltn:ıana ı arkı harahı~ar, 28 (A. A.) - P. d ed •. h k Son zamanlarda lstanbulun diger letiyoruz. Bır kohme ıle şelurde bıt Dı·g·e t fJ d''· b-1..k' ler· . an dahil h . . DUn 20 40 22 nın .ıımnnyaya yar ım ecegı a - .. . b 1 d k r ara · 3ll .l,,, b!l i:Ul ı g::ızc· 
ırrıııi hı.tık epunız maske - gece saat . ve .58 de za· k.ı d .. h t . t ·ı . su"rn1u"ş semtleıi.nde de bir kaç tifüs v&.k''lsı- ı nıucadelesme a.~ a ı . telerı·nd . .. •--- .. , h"ddin A -lh ""'\ 1 'k' t 1 n a mup em emına ı erı - . . .. _ 1_1 1 b' . 

1 

en oırı ı.=ut .rıU ı pagııı 
tiyate · . . . ı rarsız ı ·ı :sarsın ı o muştur. il na muttali olduk. tcab ede!i tedbırlo- Tıfus Vil.A a arının sayısı ızım . _ .,.,, . 

3Yene 1 · n. hepımızın maskeleri rn _ Giresunda t r. .. .. · ldık ı bildiğimizden fazla olacağım zan - bu. hasta.lıgı ..i.rZJ.!)..ölan felAketzedele • 
~ ·· . tc:ıldı ~ b u l{ral Karol'un \'e Rumanya huku- rı a · 1 · · d ğın 
•ll<:tik bir ~ .. '.ıia an çavuş cebinden Giresun, 28 (A.A.) - DUn gece t' . R t' t rbes Duyduğumuz son vak'a Eyüpde ça- netmem. rm en aldı ı yazıyordu. Bu husu~ 

Yine kuın Y çıkardı. saat 24 de iki saniye süren bir yer mt· ei ı~ıbn, o.ı uroank)l'anın ıcarFe se - lışan Beşiktaşta oturan bir amelenin DJktv-:'lar sari hastalıkları hür.. u - da alakadarlardan tahkikat yartık. 
andanın sesi d uld ıs nı a0 ıyaca arını ve ransız ve 1 b l t· 'hb 1 uh . . 1 . ~ 

- Dikkat. uy u. sarsıntısı olmuştur. Hasar yoktur. İn T · t 1 . . h kl .hl"l hastalığıdır met ta aoo ı:ı':\ 1. ar etmek meebu- şte m acır .ış erile ugraşan!arın 
..ı lla aöylenı. ... . Fatsa.da dgı ızklso~~e e ennı1n k al Karını1.~. a , F k t b · .. f .d k' 1. r teh' ı· riyetindedirler. İhbar etmiyen hekim bize söyledikleri : 
'411. bu . egı unuttum Yan e ece erını sanma c, ra aro u ve a a u mun erı va a a ı - de h 1 t . edil' lt h . . . .. 
lunu gün, sıhhiyeciler 2 s.ed . 1ımıbz.. Fatsa, 28 (A.A.) - Bu sabah saat Rumanya hükumetini iyi tanımamak- kenin umumi olacağını göstermez. . r ak'· ecbz~!e1 b' ır. ıtaa :ıza hıç - Muhacırıer .arasında. böyle bır 

.Yorıar h ye ı e u- 1 5"' d k .. . . . . . · . . · · k bır he ım oy e ır vak'ayı gız'· lemc~ hastalık "Oktur E·""'"J" · ıı·a~ "1'rl\B"e-hi .. atta b ' d . · u e ısa suren şıddetlı bır zelzele tır. Bılakıs Rumanya zımamdarlan Maahaza bız her ihtimale arııı · '-'· .J • ~ • 1 ..u •• 0toınobu · ır e ımdadı sıh- olmua h 1k ' • Bugüne kadar t ifüs ı "l ı d k h h · · "l11 oıu... ı vaı· gi1ru" !il• a. geceyi dışarıda geçir • A vntpanın cenubu ı::arkisinde Alman- icabcden tedbirleri aldık. Bekarlann · c en o en ya - en çı ·an er mu ncırm eı:.yası u -
1 ne yorsun\12 a ne · t' "" b' 1 · 'd ' Y k lllının1 olnıaz diyo her tUrlü t dbir mış ır. ~~~r yoktur. Bu son yer sar- Sovyet işbirliğinin takviyesinrlen en- barındıkları yerlerin otellerde, ban- nız . ı~ nşı 11~ r · n.ı:ıkta. yakalanan- den y.cçidliyor. Arkad:ışınıt hasla • 

ı... e sıntısı buyuk zclzeledenbcri hissedi- dişenak bulunmakta ve Galiçy::ı.daki !arda batta kahvehanelerde memur- lar ıyı olmuş .. ur. 1ığı başka bir yerden kapmış olma!ı-
lenin en şiddetlisi idi. olan bitenden ferah duymamaktadır ... ! la.rınıız vasıtasile bit muayeneleri yap Hastalığın harir;: len geldiği b<tl'ı>•· 1 <lı~. 
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SOLDAN SACA : 

YUKARIDAN AŞAGt: Gece saat 20.30 da 

1 " 
. 1111 

ı 
Merkez ho..stahanesinin eski ku· 
lak, boğa~. burwı mUtehassısı 

' Cihangirde Oba. sokağında. . açtığı muayenehanesinde çar-. 
ı 

!}alnba ve pa7.ardan maada. her 
gün saat 2 den altıya kadar 
hastalarını kabul eder. 

Zührevi vecih hastalıklan .. 
. Dr. HayriOmer 

Öğl,,den sonra Beyoğlu Ağacamii 
kar~ısında No. 33 Telefon 41358 

Gümriik Muhafaza Genel Koınutanlığı İstanbul 
Levazı111 Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

1 Deniz ··asıtalarılc atiılyc için 107 kalem malzemenin 9/ 2/ 940 cu· 
ma glinii sn ıt 15 d l.nµ<ılı z:ırfl,l eksiltmesi yapılacaktır. 

2 Tt> r1 ırımı& llıtnrı 1~91 • Hra \'e ilk teminatı da 9i2 liradır. Ev· 
enfJı m·ılzcr> <' l tesi konı iş: nd·tdır, alınabilir. 

::! fstck!i! rin k· nt.ni \'C ~iknlnrı ve ilk temınat. nıektublnrı veya 
vezne m ıkbu~I ırını lı.n i kapalı :rnrflamu o gün saat tam on dörde ka
dar G:ılata 'Mumhane ca ldc~i lbrııhim Rıfat han ikinci kattaki lt0misyo-
na gctirmf'leri. "548,, 

Eminönü Kazası· Yardım 
Komitesi Reisliğinden: 

Felaketzede yurddaşiaı ımıza nakden ve aynen yaı·dım arzusun
da bulunan muhterem ve lıamı~·etli halkunıza yardım kabul etlilen 
nahıye ı:;uhd~dmiz ~ğıda arz ve ilan olunur. 
l'tlcrkcz mıbi~ esi : Lımnn hanı birinci kat Kızılay merkezi 
Aleındar ,. Soğukçcşme Alay köşkünde Kızılay ~tıbesi 
Beyazıt .. Vezneciler Maliılgaziler bitişiğinde Kızılay şubesi 

Kumliapı ,. 

Küçükpa7.ar ,. 

ve- Kapalıçarşıda Çarşı şubesi. 

Nişancı caddesi Parti binasında Kızılay şubesi 
Unkapa.nı Zeyrek caddesi 24, Parti binasında 

Kızılay şubesi. 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürtüğünden: 

( Gürnrüklerdeki sahipsiz eşya satılıyor) 
Mezat kaimesi 3972 No. lı K. A. 2227 markalı ve 51 den 75 No. lı 

3715 kilo 500 gram ağırlığında 10613 lira 85 kuruş değerindeki M2 
70/100 Gr. ç. ve A 41/55 kasarlı pamuk mensucat M. KN. 3847 No. Iı 
BAKER/SHOVV A markalı 366/385 No. lı 2240 kilo ağırlığında 5054 lira. 
değerinde M2 150/200 Gr. Ç. ve A. 34/50 ipliği boyalı fasoneli pamuk 
mensucat bu iki kalem e~yanın kapalı zarf usulile satUJları 5,8/ 2/94.0 ta
rihlerinde J.~minönil halı antreposu dahilindeki gümrük satış müdürlU
ğünde yapılacaktır. Şartnameler bu müdürlükten parasız \'erilir. TafE:ilat 
adı g~n mUdUrlük llAn tahtasında yazılıdır. Ti. 23219 "617,, 

Bostancıda Sahilde Satılık Arsa 
Bostancıda. Çatalçeşme liarşısında deniz kenannda. önü kumluk 

arsa satılıktır Bostancı'nın en gilzel bir mevkiinde, koya nazır, 

tramvay durağı yakınında, duvarları ve rıhtımı ve kayıkhanesi ya -

pılmıu bir halde bulunan arsanın 21 metre cephesi ve takriben bir 
dönUm murabbaı mesahası vardır. İsteklilerin her gün sabahlan (10) 

dan (12) ye kadar "Yeni Sabah., idare memurluğuna müracaattan. 

ı 

1 

YENlSABAB 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, 
GRiP, ROMATiZMA, 
NEVRALJi, KIRIKLIK 

Kilo 

[ 
,.,.,. 

Levazım Satma ima Komisyonu ilanları 

Tahmin 
bedeli 

Karadeniz hattına- Salı 12 de (Cümlıuriyet), pt)rşeıube 12 de (ıVJ• 
kara) ve pazar 16 da· (Aksu). Gale.ta nht.ımınd 

Bartın hattına - Salı 18 de (Ülgen), cumartesi 18 de (Antalya.> 
Sirkeci rıhtımından. 

- Snlı, perşembe ve pazar 9,30 da {Uğur). 
Tophane rıhtımından . 

Mud1Loya hattına - Pazartesi, salı ve pazar 9.50 de, çarşantlJŞ• 
perşembe ve cuma 15 de (Trak). Cumartesi s.t· 
rıca 13,30 da (Maralcaz}. Galata nhtımındtıJl· 

Bandınna hattma- Pazartesi, çarşamba ve cuma. 8.15 do (Mataıtl 
kaz). Galata nhtımmdnn. Aynca çarşamba 
de (Antalya). Cumartesi 20 de (Ulgen). 'foP"' 
hane rıhtımından. 

Karabi~a hattnuı - Salı ve cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıhtı • 
mından. 

lmroz luı.Uma - Pazar 9 da (Bartın). Tophano nhtımmdan. 
A)'\'ıdık hattına - Çarşamba 15 de (Kemal), cumartesi 15 de (Sl!t' 

a<fut l. Sirkeci nlıtunından. 
lzmir qür.ıt lıatlma - Pazar 11 de (Kadeş). Galatn rıhtımındnıı. 
l\fenıin hattına - Salı 10 da (Anafarta), cuma 10 da (EtriisJc)· 

Sirkeci rıhtmmıılan. 

NOT: 

Vapur seferleri lıakkmda her türlü malumat aşağ1da telefon ntl' 
maraları yazılı Acentelerimizden öğrenilebilir. 

Gu.lafa Baş Acenteliği - Galuta rıhtımı, Limanlar Umum 
Müdürlüğü binası altında. 42302 

Oalutıı l;ube Acenteliği - Galata rıhtımı, Mıntaka I..iman 
Reisliği binası altında 4018' 

SirkN•l Şnhc A<'cnt.cliği - Sirkeci, Yolcu Salonu. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden ı 
~~gg ~~:~ ~ı!~~ ~~i be~er kilo.~u ~~:~ I - Mevcud evsaf ve müfredat listesi mucibince 17 çeşit nıııtb" 

22113 kilo koyun eti ,, ,, 41.89 mürekkeb! açık eksiltme ıısulile satın alınacaktır. dJf· 
. 1 - Tah~min bedelleri! cins ,.e mikdarlan yukarıda yazılı üç kalem Il - Muhammen bedeli 675 lira, muvakkat teminat.ı 50 62 lir:ıı-

etın 30/ 2. kanun/940 tanhine rastlıyan sah günli saat 14.30 da kapalı IH - IıJltsiltme 30/ 1/ 940 salı günü saat 11 de Kabataşta Le" 
zarfla eksiltmesı yapılacaktır. ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. tıl' 

. 2 - tık temiı:ı~tı "1005., lira "96,, kuruş olup eartnamcsi her gün ko- IV - Evsaf ve miktarını gösterir listesi her gün sözü geçen ştl 
mısyondan nlınabıhr. den parasız alınabilir. gt 

3 - t.steklilerln 2'190 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede- V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gtin ve saatte 90 7,5 
cek.leri kapalı teklif mektuplnnnı en geç belli gu"n ve saatten bir saat ev- venme paralarlle birlikte mezkur komisyona gelmeleri ilan olunur. 

ı k d K 
"633.,,, _A 

ve ıne a ar asımpaşada bulunan komisyou başkanlığına makbuz mu- ================================================~ 
kabilinde veı·melcri. "235,, 

• • • 
Tahmin 
bedeli 

98.000 kilo sığır eti Beher kilosu 31.26 
28.000 kilo kuzu eti " .. 46.31 
77.565 kilo koyun eti ,, ,, 41.89 

1 - Talunin bedelle;i, cins ve. mJkdarlan ~.kanda hizalaı·ındu gösteri
len Uç kalem etin 30/ 2. kanun/940 tarıhıne rastlıyan sah giinil saat 
11 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

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

3 - 1.steklilerin 2490 sayılı kanunun tarifntı dahilinde tanzim edecekle
ri kapalı teklif mektublarını en geç belli gün ve saatten bir saat evveline 
kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde 
vermeleri. "236 .. 

Dr. Hafız Cemal 
l.oknıuu Hekim 

DahlUye MUtehaasıeı 
Divanyolu 10.1 

Muayene saatleri pazar hariç 
her gUn 2,5 - ~ salı ve cwnartesi 
sabahlan 9 - 11 hakiki fıkıı.ra 

kabul olunur. T. 22398 

Dr. ~~ JZi Ahmed Onaran 
Cild \'6 zlihre\'İ ha.ı;;tahklar 

M iit~ h !\SSISI 

Pazardan manda hergiin sabah

tan akşama kadar. Ankara cad. 
Cağaloğlu yokuşu kösesi 43 No. 

'felefon: 23899 

Teknik Okulu sahnalına komisyonu 
başkanlığından : 

ClNS1 Aded Kuru~ Lira Kr. ..../ 

450 00 
144 

Çorap 1200 Çift 37 ,5 
Mendil 1200 12 
Havlu küçilk 400 30 120 
Havlu bUyUk 400 85 340 
Fanile 400 fS5 220 
Bornoz 60 400 240 

1545 Pijama 300 500 
Don 800 50 

8459 00 ,_al, 
Yıldızda bulunan Teknik Okulu talebe ihtlyacı olan yukarda ~ 

miktarı, tahmin bcdelile tutarları yazılı 8 kalem çamaşır ihalesi Y ,.J. 
mak üzere Gümüşsuyunda Yüksek Mühendis mektebinde toplaıı~ı 
olan lcomisyonumuzda 5/2/ 940 tarihine rastlayan pa:zartes1 günil 1' 
14 de açık eksiltmeye konacaktır. 11k teminat 259 lira 43 kuruştut· ~ 
teklilerin şartname ve nümunelerl görmek ve ilk teminat.ı ystı~ O 
tizere eksiltmeden bir gün evveline kadar okulumuza ve eksiltme ~· 
şartnP.mede yazılı bclgelerile ve ilk teminatlarını yatırmış olarak 11 
sek Mühendis mektebinde toplanacak olan komisyonumuza geımcıerf· 

"556,, """" 

Sahibi : Ahmet Cemaleddin SARAÇOGLU 

N~riyat müdüri..\: Macit ÇETlN Basıldığı yer: Matbaa! Ebusılf' 


