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60NL0 K SiYASi HALK GAZETESi 

YENi ANTiKOMiNTERN PAKT 

Japonya Rusların Balkanlara 
~rkmalarına razı olmuyor 
Almanyanın ltalya, Japonyaya Almanların haric 
Yaptıgı f azyik kalacağı yeni bir pakt teklif etmi~ 
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llilen bir a ancak "insaniyet,, de-
\e insan ınenıum kabul ettikten 
''anlar d.~osyeteıerı ile \'ahşi hay
kabuı et~~·a.sı arasında blr fark 
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1llı r/...0 sevgm ve g\izide milelti o-
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Neniz YENll'iaAs ~ 
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Her Yerde f5 Kuruf 

Balkan konseyinde 
Yugoslav tezi 

Balkan devletlerinin bitaraflığını 
temin için en uygun çare Maçaı 

ve Bulgarların da dahil 
olacakları bir blok teşkilidir 

Belgrad, 29 (A.A.) - 2 ilA 4 ŞU• 
bat arasın~ BeJgradda t-Oplanıwak 
olan Balkan devletleri konferansın
da Yugoslavya htıkfunetin.ln vazl
yethılıı f8 olacagı aıılaşılınaktad: 

Balkan devletlerlnhı bitaraflığını 
idame lçlıı en uygun çare, Bulga
ristan ve Macaristan da dahil ol
mak üzere bUtun Balkan devletleri 
arasında karşllıklı garanti ve hat-

ti taarrwı halinde askeri mua,·e
net kaydlle blr blok teşkil edilmesi 
olacaktır. Fakat böylo bir blokun 
teşkili şhndillk mümkiln olmadığı 
gibi rehllkelidir de. 
İmklnsızdır: Macaristanla Bul -

garistanın Rumanya ve Yugoslav
yaya kar§ı olan tadil istekleri se
bebile. Teblikelldir: Zira, Rumaıı-

[Sonu S üncü aayfaıla] 

Zelzele hala devam ediyor 
Dün de sekiz muhtelif 

yerde sarsıntı oldu 
• 

lngilizler yardım eşyalarını İaken-
derun limanına çıkarıyorlar 

Şehrim.be gelt1n fellketzedelerden bir grup . 
Antakya, 29 (A.A.) - İngilizlerin ı yardım komitesi tarafından Kızılay 

relzele fellketzedelerlne yeniden ts-1 umumi merkezi idare heyeti azasın
kenderuna göndermekte olduktan eş dan Ordu mebusu Dr. Vehbi De.mir 
yayı tesellüm etmek üzere yüksek J ( Sonu S üncü sayfada ) 
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Rus -Fin harbi 

Polonyadan çıkan Türk 
muhacirleri neler anlatıyor ? --------' Harbden evvel 25 kuruşa olan şeker şimdi 

Alman bölgesinde 65 Rus bölgesinde 750 kuruş
tur. Yağ Rusyada. 625, Almanyada 375 kuruşa 
kadar fırlamışhr. işgal alt1ndaki bölgelerde açhk 
hUkUm sürüyor 



....,.,. 

Damad Ferid, Zeynelabidinin 
ıözlerini tereddütle karşıladı 

YENl8ABAB 

• 
" Asama · Maru '' 

1• ·ıı . ·ı 1 1 M .f V k·ı· . hadisesi ~ 
ngı ~renın ce~ı e- OKUYUCU aarı e ı mm in;:~~::;!~ 

kar hır hareketı Dünkü tedkikleri Japon gembinde ara~rJTl~ ~ • KJ ması üzerine vukua geteıı ~ 
Hoca, teşebbilsleri hakkında bir hay- bir hemşerisine, bUtiln eeran faf et- General Deede felaket- DJYOR Müesseseleri gezdi, Üni- To~yo ile Londra arasında eli ııel' 
li malfımat verdikten ve kullandığı tiği bildirilmekte lmİ.f. tik noktal nazar teatisin~ ~ ,t 1 
adamların beceriksizliklerini mübali.· Haber, Damad pqa ile Zeynel!bi- zedelere yardım için Tavşanlı halkı kömür versitede meşğul oldu du. J<'aluıt bu hadise tn~ıuı ~ 
ğalı bir tarzda öğdükten sonra, bahsi din Efendinin kara yüzlerini sarart· l k • • ld • d k .. pon siya!'Iİ münasebetlerinde ;i" 
tatbikini dUşUndüğü plana intikal et- nuş, ikisini de bir yıldırım sadmesi- mem e ettmıze ge 1 için e ömur ne gibi kat'i bir tesir icra e)ıJ. 
tirmişti. Konya Delibaş tarafından ne uğramış gibi sansalamıştı. Endi· bulamıyormuş malum olmamasına r~~o, .,~ 
basılıyor, milli hareketlerde önayak şeli bakışları biribirine takıl~ış. kaş· "Biz Tavşanlı halkı linyit kömUr efkanwnunıtyesln<le tngıuı '"<ff 
ıolan lttihadcılar topyekfin asılıyor, lar çatılmıştı. Biru evvel bülbül gi· havzasının kulağı dibinde değil i- 1arlığının yeni ba.5tan hiidl.5 ~rVJ 
bütün zabitlerle erkek ve kadın mu· bi şakıyan ağızlardan tek kelime çık 1 çinde bulunuyoruz. Bunun müki- ~ ua sebebiyet \'crmi~ gibi go 
allimler ve bir kısım hUkfımet me • mıyordu. Ihsan Bey, salonun ortasın· fatı neticesi olarak mıdır, nedir m ktedir. ~ 
murlan, ileride muhakeme edilmek da taş gibi kalmış nefes bile alamı • bilmem. Bir haftadır kömür nime· Şt.t>heslz, bu İngiliz nleyl ~ t 
üzere hapse aWıyor, hemen muvav- yordu. Damad paşa kesil< kesik so • tinden mahrum bulunuyoruz. ccreyı.mnın Japonyada bir ~ 
kat bir hükümet teşkil ediliyor, başı- luyordu. Zeynelabidin hoca da du • Bundan evvel arasıra gelen bir milleri .rardır ve ezcii.Jnle . ~ 
:na da intihab ile bir vali tayin edili- daklarını kımıldatıyor, içinden bir kamyon ve bnzan iki kamyon kö- Rusya fit. muluırenf.tin<lcıtlı~~ 
yor, bir tarafdan lstanbula muvaffa· şeyler okuyordu. mürU ve bu da tonunu kömür ola- yoda hissedilir bir şekfüle ııilj;I 
kiyet telgraflnrı çekiliyor, diğer ta- Salonu saran bu kasvetli sessizlik rak değil taş ve çamur olarak 550 kayheden B•rlinin propa.~'ı;o 
trafdan da Ankaraya karşı bir cebhe çok sürmedi. Zeynelô.bidin hoca, cez· kuruştan alıyorduk.Bu da fakir fı· da bulun<lıığl.. clüı1ÜDUlcbılır~ 
ıalınıyor ve milli hükumet tehdid e- beye tutulmuş bir şeyh heyecan ile karaya yirmi beşer, ellişer kılo güç hettcn bö) le blr cereyanJ~ ~ t. 
diliyor. fırlayıp kalktı ve tepine tepme çığlık- isabet etmekle beraber içinde ya- sun'i olarak vücude geürilD. il"' 

Hocanm şeytani bir gururla verdi· lı bir sesle, ah! .. diye bir nare attı. nacak kom üre de zor tesadüf edi- dirimle hile Tokyonun resJll' ırt 
gi bu izahatı, Damad Paşa da, ger - Ardından da: liyordu. filde talmıdığı tn\'ır, Japo? ~ 
çekten müstesna bir haz ve memnun - Hep o lain ve habis ıncJlaya gös Bu kadar kömürün depodan rinin lngiliz harb sefineler• t ~ 
luk ile dinliyor, ara sıra heyecanla - terilen itimadın kötü neticeleridir. alınma keyfiyetı acıklı ve gülünç Maarif Vekili Hasan Ali Yücel dan ara~tırılnıası ı{eyfiyctine ~ 
nıyor, muhata.bın:ı. t.nkdirler saçıyor- Bunlar .. diye bağırdı. Gözlerini devi· ~ . bir manzara arzetmekte ve bu a- bir ehemmiyet a.tfeylcdiğill1 Jıif 
du. Her tereddüd ettiği şeyi, hatta, re devire damad paşaya baktı ve a· ı . ~lzı:te fcl~keti ~karşısında dost ~- cLklı manzara cidden her vicdan Şehrimize gelen Maarif Vekili Ha- recek mahiyettedir. Zira bll ıJI.. 
tekrar tekrar soruyor ve hocayı cid· vazı çıktığı kadar bir ieryad daha gılız mılletının alaka ve yardımı gun sahibini titretmektedir. Eline bir san Ali Yücel, maarife aid muhtelif (le, bel·nelnıilel hukuk k~idt~ 
den sıkıyordu da. Bir aralık, sevinç· kopardı: geçtikçe ziyadeleşmektedir. torba alan bikes kadınlar yalına · tekiklerde bulunmaktadır. dcnizJecdcki tatbil<inc dtıır il dt 
le çizgilcncn yüzünü yine muhatabı· - GördünUz mü pa\ı~ haşr<.tleri. lngiltere hükümeti felaketzedelerle yak, başıkabak yetim çocuklar sa- Dün öğleden evvel maarif deiresin terinin ve dol:ıyısile lıitar~~ dl. 
na çevirdi. Çekingen bir tavırla: Nasıl dediklerim d,..;;--u muymuş? ... daha yakından temas ederek esaslı bahın karanlığından akşamın 17 <le, maarif müdürü Tevfik Kut ve mü lecin, miitcmndiyen ileri surll 

_ Hocam, dedi. Tertibler, tedbir- Mollanın tavsiye <?t~:ğ'i Har.ı da kendi surette yardım edilmesi için General sine kadar tabir mazur görülsün feltişlerle muhtelif maarif meseleleri pcenslplerin vücudü mevztıU 
ter, tasavvurlar hep biribirinden gü- gibi münafık, işleri de içleri gibi cılk Deede'yi memleketimize göndermiş · ı ·köprü altında kalan kimsesizler· hakkında konuşmuş ve izahat almış· dir. 
zcl. Bu vaziyette muvaffakiyet in- çıktı işte. Ne yapacağız şimdi·? Ben· tir. gibı titreşiyorlar. Buna rağmen tardır. "Asanıa • Ma.nı" ~cınisjjaiJI-" 
şaalllah yüzde yüz muhakkak. Fakat, ce, tez elden harekete geçmek, giden· General ve maiyetindeki zevat ev· kısmı nzamı da kulübelerine eli boş Hasan Ali YüceJ 16,30 da Oniver- denizde araştırılmasında bO :1, 
teşebbüsün şiddetli bir mukavemet leri yoldan alıkoyup o havaliye yeni velki gün şehrimize gelerek dün ak • dönüyorlar. ~iteye gelerek, Üniversitenin ihtiyaç- le iki nazariye kar,;ı kar~ı~'9 ;ti, 
Jle karşılanması ihtimali.. talimat ile yem adamlar göndermek şam Ankaraya hareket etmişlerdir: Halbuki bugün içın Havzada bir lan hakkında rektör Cemil Bilselle makta, İngilizler noktai n-·-,ıj 

7..eynclabidin hoca, muhatabının en miistahsen bır çare olur. General dün kendisile görüşen bir mu ton kömürün -satıhta olmaSJ iti • görüşmüşlerdir. da, büyük ha.rbde itilaf de,·1e1' 
söze devamına meydan bırakmadı. Hocanın teklifi kabul edilmiş, Ô· harririmize şunlan söylemiştir: 1 barile- a7.ami gayrimelhuz masraf- Saat 18 de Kız lisesinde toplanan t.atbik eylediği ka.ideJeriJldell ~ 
Göze çarpacak bir tezlik ve titizleikle ~er .ve .Raşid hoc~larla Hayri efen - .. _ Türltiye<lekı zelzele felaketze. ları da dahil edildiği takdirde yüz kitab komisyonunun içtimaında bu • hem oldu.kla.rım dermeyan tJJ""ıl 
yerinden sıçradı. Çatılan kaşlarını oy- dilerın ılk vasıta ıle lstanbula avdet· delerine vardım ıçin Türk dostu tn _ kuruştan aşağı bir maliyetle elde ıunmuşlar ve izahat alarak, kitab ko· dirJer. Buna mukabil, bir ~lf 

l · . t .. 1.. t l fi l J 1 ·ı - kr . H it'. natarak: . . e:ının .. e~ını uzu.~u, e gra a z • giltere hi.ikiımeti tarafından memle. edı digı ve na ıyatının ıse avza- misyonu mcsclcsile meşgul olmuşlar- raf devletlerin de iddia tY ~ 
~ ı:.nyır hnyır, dıye _haykırdı:f Şbı.~ ~ır H~r~ı~et .ve. ltılaf fırkası merke· ketinize gönderıldim. Zelzele mınta· , nın Tavşanlı - Dumaniç şosesi ü- dır. dukJarı gibi Japonya da., blJ .... ~ 

deth şoyle chı:sun, hatta, en ~afı •. ıı zıne bıldırılmıştı.. . . . . ltalarıııı görmek iizere bu akşam der- 7.Erincte ve kasabamıza 12 · 13 ki· Kız lise.~inde toplanan kitab komis- 1909 da tanzim edilen LoP. el·..-~ 
~ukavemet bıle mevzuu b::ı.hıs ~egı.1- .. o~!· ve .basık. bır sandık ıçmde, ıkı hal Ankarnya hareket ediyorum. ı lometrelik bir budü mesafede bu- yon şimdiye kadar. yanhş kitab m~ yanoamesiniu hükümlerille iY 
dır paşam. Yalnız, o da pek az bır buklum bır vazıyette aç, susuz ve uy- 8 .. ,.. 1 ı~. . 1 T ... 1.. . lunınasın;ı rağmen ki beher ton sclesiJe alakadar bazı mütalealannı eyJem .. k'~·•ı·r. 

. • h 1 k .. .. .T. k k 1 U) u' .ı ıt.uıyaı.ıa uı ,ıycye yar - k k ..-. Lal ,,J 
ihtimal ile, bclkı bazı şahsı mu a e· usuz geçen uzuntu u ve or u u sa- 1 d"I k . L d L ti T.. l\ömüriin eıı fa hı~ yıiı unı~a na - Vl>kftletc vennişlcrdır. Komisyon, Şüphesi7 OO"le bir m~ ..J 
fctlcrlc karşılasacağınızı sanırım. atler, Fikri ı-;fcndıyi bitkin bir hale (k'.m e ~1.rne Tuzf~rkeR.?~·:ı·· Ao}: ve. ut.r li miiınl•ürı olmakla bembcı otuz ıt?ıındı ıımumi rapor, ve tetkik edilme- ..., ., '-r 

.. hl _ . . . t . d h ye sc ırı ev ı u .. ı ıı ı asın l!i ı-
1 

nokta.i nazar teatisi nonuıJ~ 
- Var mı Konya.da bu kusta ıra getınnıştı. zmır c. vapurun are • k · ı ,... .. k 1 .1 d k .t . ktıruşlıık disııınu kanııni:;i w tah· ınıf} bulunan kitnblar hakkında tetkik ~ 

. . d - d . ra ı e tur - ngı ız yar ıın omı csı larila alaka u'-'andıneı bir 
cür'et edebilecekler acaba?. ketındcn bırnz e\'Yel dal ıgı erın t kk .. I t . ti 1 mil tahlıye ·e <k tonda yırmi kuruıı terini verecektir. ., · ısJ. "'J 

_ Elbette paşam. Sivaslı ~li h.e· 1 uykudan, ancak Çanakkalede ve de- ~ u c mı~ r. . ilave olundukta katiyen iki yüz elli Erlehiyat V<' Türk<;c kitabları mese- di e şeklini alabilirdi. FalUS>~ 
mnli ve Konyalı Abdülkadır boC'aların nize atılan çapa zıncirinin gınltılı ngıltere lıukfıt~eti ta.r~fı~dan felfı· kuruşu geçmediği gün gibi aşikar lesine aid olan tetkikler de devam et- devletler, biribirine ayn <' ~ , .. 
bu tc·şcbbüse muhalefet cde.-Pklerini giiriiltüsü ile ayılabilmıştı . Zavallı l<<>t~elcrc 25. bın lngılız ~ırası .~e :· bir hakikat iken maalesef biz Hav- mektedir. Şubat ortasına kadar mu- ha.r1' halinde bnhmuyorlar 

1~ I 
kuvvetle ümid ederim. genç, uyuşuk dizlerini gerdi, kuvvet- b"rru t><lılmıstır .. Ayrıca yı~e huku- za halkı arzcttiğim gibi 550 kuruşa allimlerin bu husustaki fikirleri Ve - ,yootm (_,,lııde giriştiği uzuıa. ~ 

_ H Ik üzerinde menfi bir tesir siz kollarını dikti, büktü. Tatlı tatlı ırct rnfaınd:ın bır çok tıbbı ecza ve kömür değil, taş ve çamur almak- k:iletc verilmiş bulunacaktır. vamh miicadelede sinirlıerJ··1'..ı 
uyandır~bilir mi bunlar?.. ve tekrar tekrar gerindi. Baygın &."S· gı~~.~ck madd~l.eri gönderilmiş~ir.. tayız. Bu kömür adını koyduğumuz Gelecek sene F..debiyat ve Türkçe ya,·aş 007.ulmakta olduğu ~ 

_ Hiç şüphesiz ki uyandırırlar ve ler <;ıkararak bırıbıri ardına esnedi, 1.u.rk · ln?ı~ız yardı~ komıtesıne nesnede kömürü aramak adeta kitabları için müsabaka açılacak ve tfı(lir. Bunda.o en·cJ Tien - ~ 
uyandıracaklardır da. Fakat, pek u- çapaklı ve yumulu gözlerini uğuştur- ln~ılız ?1ıllctının teb rrılatı devam et fırtınalı haYada denizde balık a - bu suretle tayin edilen kitab tedris disesindeki Japon noktai ~~ ı 
nı:ınıi değil. Tabii buna karşı da du. Uykusunu alamamıştı. Külçelcş· mckt~dır. . ' ramaktan farklı değildir. ettirilecektir. garb demokrasileri ve Bir~/. 
bir tedbir aldıracağız, bunlann te- miş viicudü, yorgun ruhu daha uyu -1 tngılterenın .. tnnınmış ılım adamla· Sevgili hükumetimizin ormanla- Hasan Ali Yücel şehrimizde bir merikaya teveooüb ta\rn Jll ~ 
sirlerine kapılması ihtimali olan bir mak, dinlcnınek istiyordu. Uğuldı - , rın~a~ Pro.r~~or Gaslcnk gelecek haf- rımızın muhafazası için vaki mev- hafta kalacaktır. Istanbula gelmesi Bu hadiseler de, tn~. ,.~ti 
kısım halkı ve hatta, kendilerini de yan başı yine yastığa gömüldü. Kır- 1 ta ı<,;ınde 1 uı·ki?'e.}:e gcl~rck zelrele zuat ve takyidatı halkımLzı ne de- nin bütçe hazırlığı, maarife aid tet • münasebetlerinde bir türl~=~ J 
münasih !';Ckillcn1e. göz dağı verdire- pışan gözleri yine siizüldü, siizüldü mı~t~kalarında ılmı tetkıkatta bulu-! recede sevindirdi ise kömür hav- kiklerle alakadar olduğu anlaşılmak- heshü bnlamıyao bir gaf :;ıt'.ı 
rek, korkutacağız. Bu tehlikeyi faale 1 ve nihayet kapanı veren kapakları al- na< aktır.,. zamızın kulağı dibinde bulunduğu- tadır. zlyetJa mev~t olduğunu ..,·:;(, 
için, dainiz başka bir tedbir de dü • tında biizüldü. Zelzele felaketzedeleri için gönderi- muz halde şu önümüzdeki kış ve ettirmektedir. Tokyo, hagi~·-• .:J 

1 t ·· · · d b Maarif IUiidiirüniin Tetkikleri Ja.ponyaya müteallik ,.e ill~ ~ünmedim değil. Mesela, bu hocala· Ambar kapakları açılmış, vinçler en para ve eşyanın evzıı ışın e U· kıyamette mahrukat yüzünden . 
rın... işlemeğc başlamıştı. Yolcularclan bir lıınmak iizcre şehrimize gelen İngiliz şimdiden çektiğimiz mUşkilllt ve Çatalcaya gitmiş olan maarif mü- ~rahilecek herluuııti bir_~ .J 

O esnada, salon kapısına vurulan 
bir kaç hafif darbe, Zeynelabidin ho
canın sözünü kesti. Yavaşça açılan 
kapının aralığından, başı uzanan İh· 
san Bey, çekingen bir tavırla mırıl
dnmr gibi: 

- Af buyurunuz paşa. hazretleri. 
Şimdi Zeki Bey mabeyni hümayun ; 
dan mühim .ve mahrem bir şey tele· 
fon etti de, onun için efendilerimi ra
hatsız ettim. 

kJSriıı şezlonglarına uzanmışlar dür- Generali Deescs dün saat 11 de Vali sıkıntılarımız da o nisbette hoşnud dürü Tevfik Kut, köy mektebile, Ça- derhal ve şiddetJi bir nıukatP"/ 
bünlerle şehri ve karşıki sahilleri sey ve Belediye Rci!~ini ve Vali muavini suzlugu~ muzu doğurmuştur. talca yatı mektebini tetkik etmiştir. lunuyor ~c müt<>mndiyen M• I 

leeek ııribi ,öriİAeD ln....11İ'l '~ rediyor, bir kısmı da küpeştelere sı- Hnhik Nihactı ziyaret etmiştir. Gene·I LO.tfen çoluk, c:ocuk, genç, ihti· ~---- ,.,.,. ,.,., ~ '.ı 

ralanmışlar, dcnıze doğru sarkıtıl • ral dün ak.şa~ki trenle Ankaraya ha-ı yar, kadın, erkek, zengin, fakir he Yabancı dilter kursunu miln.aMbellıeri .bundan uıüt ~ 
mış dik meyilli menlivenden sarsıla reket etmıştır. n pimizin bu endişe ve haklı dileği- ikmal eden talebeler luyor. Nitekim. bu sefer de ,f'i 
sarsıla inip çıkanlara, mavnalardan Zelzele fcl[tket?.cdelcrine lstanbulun mizi tetk~k ile münnsib bir kalemle Yabancı diller kurslarının ikinci Hanı hadisesi karşısınds 'atı1.1 
ambarlara aktnrılan balyalara bakı - yaptığı. yardım diin 975.100 lirayı bul derdimi7..c çarcsaz olmanızı değerli derh.'\I ve cezri bir mokatıe ıl' 1 yorlardı. muştur. Bu miktarın bir kaç güne gazetenizin delalellerinden diler 1 sınıfına geçmiş bulunup ta Avrupaya lunmuşL'lrdır. I<'ilhakilro J .,.i 

Şehri işgalleri altında bulundu • kadar bir milyon lirayı teca\'ilz ede· ~unsuz saygı ve hürmetlerimi su. gönderilememiş bulunan üniversite "\'ingsong., ismindeki bir•~;,. 
ran kmrvctc mensub bir kontrol zabi· ceği zannolunmakta<lır. narım. talebeleri lise ve orta mekteblerde, misini 11 saat t~\·kif Hlercl' . ./ 
ti güvertedeki yolculan gözden geçi- Dün Gelen Feli'tket:r.edeler Okuyucularınızdan: profesörlerıle beraber ders vererek ma yapmışlardır. ~I 
riyor. Diğer bir zabit de yanındaki Dün yeniden şehrimi7.e sekiz feJft. A. Adıgüzel stajlarını ikmal edeceklerdir. Tııbiatile, ln~riliz deniz ,1 

Dedi ve salona girerken de ilave -'~h· ~ ,.. makııl" .At tercüman ile. birinci mevki kamara - ketzede gelmiştir. Bunlar Kadıköy ci· - - - n, o:uu. •y~uar .. apon ..._,.... 
etti: !arın bulunduğu dar ve loş koridorda, varında tutulan evlere yerle.:ıtirilmiş- Yunan ve Roma edebiyatı Üniversite sömestr tatili dinde prote t.o<la hulnmu; ~ 

- Hiç te memnuniyetle telakki vapurun kat.ibı ile konuşuyordu. Ara !erdir. profesörlüğü Onivc.raitedc sömestr tatilinin ~u - l5te vaziyet kal'tflhld• ısı '-1 
edilmiyccek bir haber. lzmirden Zeki ı · d k. b uk tel f k. - wvv :ar ı ı kan • a.... ı S'flt·~ 

sıra, e ın e 1 uruş gra agı- İstanbul müzesinde mlltehassıs o- batın 10 undan sonuna kadar devam P.r e şnuı~' ., •• ş runı,, -~' 
Beye gönderilen bir telgraf da, bu • dını, sağındaki lumbaz deliğinden gi- MA ARıFTE r taraf da bu hadiseleri ha}"' 
radan gidecek zatlan bekliycn kıla - ren ışığa tutarak okuyor, tercüman !arak çalışan prof. Emil Bosch, Ede- edeceği anlaşılmaktadır. Bu sene il· selesi )"aptıklan takdirde tJ ~ 
vuzlardan Hacı Müminin millici ol • da okunanların fransızcalanru katibe Bezezyan lisesinin biyat Fakültesi, Yunan ve Roma ede- niversitenin geç açılmış olması dola· t..'\ vahim bir tnknn hsmseıe 
duğu zan ve şüphesi altında bulunan söylüyordu. Zabitin sorduğu sualleri talebeleri biyatı profesörlüğüne tayin edilmiı· yısile, tedris milddetinin bir müddet laması ihtimal dahiline gi~o'' 

ayni §ekilde tekrarlıyordu : Bakırköyündc hususi Bezezyan li· tir. uzatılması dilşUnülmektedir. Or. Ret-ad :;~ 

imiş. ~:;i·b~~~~,:~:S~!~b~~~~~ ~: ::~~~~~s~· d1o~~~:siiı:c~i~~ı~~;~~~e~:: 1 ııııımııııı11111111111111111111111111uııııııııııı111111111111,~ııııııııııııııııııııııu1111111111111JJlllllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllfllllll-
boy1u, dolgunca vücu<llü bir genç ler açıkta kalmışlardı. ş E H 1. R H A y A T 1 imiş. lzrnirde, vapurun hareketinden Bu · ·: talebeler kendi arzu ettik-
evvel, hattlı, acenteye uğrayıp bilet lerı, şehir dahilindeki. her hangi bir / 

:~~~:fş~ra girdiği kat'i olarak ~;~~~:ai:t~~~:zbüf~:~~~~:e~a: ıııııııııııııııııııııııııııııı~ıııııııııııııııııııııııııııırıııııııııııııııııııııırııııııııııııırım.mıııınıııır.ııınıııı111111111111ıu11111111.ımııııırııııımuıı~1 
Katib, bakı§lannı muhatablarının ziyetlerde, bu tarz tatbik edilecek - Gazı köprUsU- l~ nazaran ~u Işın tamıri ~ ve içleruıden g~e "ti 

yüzlerinde gezdire gezdire dilşünU . tir. bm küsur liralık bir BeY • mill edecek kabadayı vars' 
yor yolcuları birer birer hayalinden B 1.. . tal bel . . ek nUn parkeleri miş .•• Biz bilmiyoruz amma ... Talı- 8UD 1000 lira ilstüne. 

' . . ezcz. yan ıses. 1 • e erının • - min ederiz ki, bu mübarek şirket.. ~1 
30 hdnclkbun 1940 SAL ı geçinyor, hafızasını zorluyor, fakat, serıyctı muhtehf lıselere yerleşmiş A yagıruza üşenmezseniz bir . . . • R ,.sl"ı 

.ı:c:=::::ıı::==========I vapurda bulunan yolcular arasında, b k d 1 kere au köpriiden geçinia. Bın lırayı venr .• fakat mahkeme- BugUnkU konfera ....,0ı~ ulunmn ta ır ar. 1 rd sürün · eJı: tı ~ be b dl B gün tini' k _ç~ 3S8H. Zilhicce 20 3S5iCll.KAnual7 1tarif edilen eşkalde bir adam batır. ve ondan sonra da yine gazetemiz. e e er yap gı r a ı · u versite ow raf· 
KHını ı 84 1 hyamıyordu. Başını sallıyarak: Avrupadan dönmüş olan de çıkan bir havadisi hiddetlenme- ğın d.evamına mUsaade etmez. O Jonunda, saat 18.10 da .r "ıe~ 

Ez••' Saat ıı--v.-.-1.-1-1-S-a..,a-1--11 - Acaba, diyordu. Aradığınız bu talebelerin imtihanları den okuyunuz!... Yer yer. deve köprüden geçen her vatandaş, mut retsbe.rger tarafından ~ ~j 
---..----:---11 adam, girdiği gibi yine gizlice İzmi~ üniversiteye son vaziyet dolayısi- hörgücü gibi kabaran parkeler bir laka, uirltete içinden bir şeyler ge- lik,, mevzulu bir konf~ı~'.i 
ııun.. Ot•• lklaoıııı ;ıo... öt•• iki••• de vapurdan çıkmış olmasın?. le, ecnebi memleketlerden dönerek gi· taraf da ve yaptığı iş mükemmel 'çirir ve geçirdiği ~eyler ~.e mu.t • cck, .. he~ i:5tiY<:" dinliY~ 'f" 
ı s.~ 7 05 9 44 7 14 ; 2 27 ıs 05 7~bit, bu oevabdan hırçınlaşmış, ren talebelerin tayin edilen dersler - imi.~ gibi, belediyenin taleblerini ye laka, eifahen ve yuksek sozle söy- Dun Unıversıte ~o~ ~~ .1 

sert bir tavırla ve kendi dilile katibe den verecekleri imtihanların sömestr rine getirmemek için, mahkemelere lense, insanı mahkemede mahküm nunda, 18.10 da. Hamid ~ 'J'J'e4' 
Ak.fa. v.-. ..... it Akfa. v ... , ,,_. çıkışmıetı. Tercümanına da ~ suali tatilinden sonra yapılmasına karar mUracnat eden mllteahhi.i §irket. ettirir. mir tarafından "Zelze.}e.. 
12 OC l ;,4 ll 10 17 22 17 SS S 31 sordurmuştu: ~Devamı wr] verllmi§tir. Diğer tarafta yapılan k~ • Bütün lstaııbullulanıı kafaların· bir konferans verilmiştir· 

rv. • S ' .enı abah 
ABONE BEDELi 

Tlrklye llone-1 

H:NELIK 1400 Kuruı 1700 Kuruı 

1 AYLIK 7IO .. 1460 • 
1 AYLIK 400 • 800 • 
1 AYLIK 1&o • IOO • 

•un: 30 Ayr 1 
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$cmsi vil Ayetinde Japo ların 
1'11Qğf üb oldu ları ydedil Yor 
Cung. l{· 

Cin cebh ıng, 29 <A.A.> - Cenubtjkaydedilmektedir. Çinliler burada 
re, Çin ıo:111den. gelen haberlere gö- Payiçeu §Chrlni gert almışlardır. Muh 
luti.zeri d atı Ya.nıçeu - Nanning yo- telif bölgelerde ric'at etmekte olan 
lnl§tir. n 

6 beş mevkii lstirdad et • Japon kıtaları 2.000 Çin köylüsünü 
Şilllaıt . zorla savkoderek Hangçeu nehri ü • 

ldyetfndo ~~ıd? ve bilhassa Sanei vi- zerinde bUyük bir köprUnUn inşa.sın-
• ~etler da zorla çalı§tırmaktadırlar. 

ınomz - Yu an ticaret n ması 
A.ıılaşına Tü k-lngi iz- Frans z iktı· 
Sadi lh •• b J • • J .... unasc et erını tamam ıyor 

al~~n<ira 29 ( ~ • ) T' . 1 . . y ti 
"'~ı.n dipı ~· - ıınea gazete-1 Sureti tesvıye, ngılız - unan -
iilit. y:atı~ ıtıuluırrirtne göre, 1n -caretine ehemmiyetli şekilde inkişaf 
tetıltıez. f,,i ... a.rıktıcaret anlagmaaı müt- imkanını verecek mahiyettedir. !ngU. 
~art · ,.....,, e 0 nomik harbd b" 

t.lôyet teşkU tn e ır mu terenin bir çok Yunan mahsulü ve 
~Uharru- diyor~. ıektedir. bilhassa Almanyaya gidebilecek olan 

dola u 'nlıt§rnanuı ta~ t f t h b tütün mahsulünü mübayaa edeceği 
~: .YlsUe n . e ~rrua ı ar bildirilmektedir. 
1.1ç w .. redılınenıeml§tir. Fakat 
keun nı~akereden sonra iki 1 • Anla~a müttefiklerin doğu-cenub 

~kl Y mem e l bh · · · es~n .. unlin borcunun yüzde 48 Avrupasındaki ekonom k ce esım zı 
~~~ halllnt kabuı ettikleri an. yadestle takviye etmekte ve Türkiye 
"i! · He olan anlaşmayı tamamlamaktadır. 

~Us • Fin ·-Zelzele hala 

Harbi ldevam ediyor 
ır oakova 2 < Da§tarnfı ı incide ) ( Bnştur.ıfı J incide ) 

bfıtıh.iYor·' 9 
(A.A.) - Tas ajan11 l.akenderuna gelmiştir. Dr. Vehbi 

~Vela· ı Demir İakenderunda bulunan vali 
r'ları i~teei ''Caporetto kah -1 ~ükrU. Sökmensüer ile görüoerek ge
~UYor,, başlıınıertıı lllUka.vemetine ko lecek Cl)'alann fel4ket mıntakal~~ 
?tlllkaıecıe ~ altında neerettifi bir sevki için birlikte icabeden tedbırlerı 
~~ dair ıı:~iYadaki o.akert ha- almışlardır. 
b Yaıııarıa ala Yalı matbuatında Qı- lsp&rtada Bir Sarsmh 
l Uatın ha""''t Yediyor ve bu mat- Isparta 29 (AA) - Şehrimizde ercın "~ muhare"-ı ' . . 
li ~n bahRet ~ er ve zafer- biri sabah saat 3 de, biri de bugUn 

f'ENJSABAB 

c==~~ ::~~~:~~J 
, . 

rn 
Bekri Mustaf anın 

( Başta.rafı ı incide ) edebilecek bütün aUrprizlcrl e~elde.n 
siyaseti . İngiliz heyeti seferiyesinin umumi ka- gözönünde tut~aktadır. ~gil~ı:e· 

oculduğumuzda seve seve ruıı ezdinde bulunan Fransız ga- harb malzemesi ımalatım mısll gorili 
seyrctttğimD hayal oyun - ~~ · ~arb muhabirleri biltUn haf· memiş bir şekilde arttırmakta. ordu 

lan arasında. bir (Mahalle bMlwll) :yı e~giltere etrafında 'seyahat ~- efradının talimlerini itina ile yapmak 
fash vardı ki bo OY'mda Kara.gWJe mekle geçirmişlerdir. Muhabirler, as- ta, kadroların antrcnm~lanm faali -
zorba Bel'ri Mustafa karşılaşırlar, kert talim merkezlerini, hava ve de- yetle temin oylemektedır. . Buhın-
ell 1

·--ab, ooll pf-+"'\'IU Bekrl kor- nız· üslerini harb imalA.thanelerini tef Galiçyada Alman Kuvvc~lerı ıuuu !i'"" ' d ~ Tekzib Edihyor Ştsmda. ttr t1r tıtrlycn sofdll Kara.- tiş etmişler ve lngilterenin sarf etmek.- ugu . d Al-
gözo: te olduğu gayretlerin yalnı.z mildafa- Berne, 29 (A.A.) -: Galıçya : ve 

_ Camın, diye haykırır, ne 1'- · t"hdaf etmemekte olduğunu, ay- man kıtaatı bulundugu Almany 
ayı ıs 

1 

da BUyilk Bn·+ ....... a impa.ra- Sovyetler Birliği tarafındo.ll inkar e-zülüyorsun'l Senden beu fazla bir ni zaman -..,,. 

şey istaniyornnı ki, evini baua tor ugunun h b"rl emi k klar l .. taarruz vasıtalannı da in- dihnekte ise de, Nationa.l Zaitungun 
teslim et, anahtarı avucuma. buııkl ki f ettirmeğe matuf bulunduğunu BUkreşteld mu a ı n ayna 
nen J·n·J~,.a-, kedime baka"·ım. ~U anJamu:•lardır dan aldığı malOmata atfen bunu teyfd 

.,,.. . ":>'~.ıUJ.J ,, " gör P ":< • • • • tte ld - blldirmek-
Anuna. sakın ben e\e girdim diye Harbiye nezaretine yapılan bır zı- edecek vuıye o ugunu 
sen bn.ba yadiglln buooğını bırakıp yaret esnasında gönUllU kaydetmek tedir. 
sa\11şayun denıe. Eve uyu, erza.kı ve askere almak suretile ordu etra- · Muhabir diyor ki: 
yine sen t.aşırsın; ehm~ bakkal- dının tedrı.rikfne aid muzaaf usul ken· Alm:ın müfreezleri Rumanyayı ce
dan yine sen ahverirsln, mevslml dilerine izah edilmiştir. Haziran, teoa nub Galiçyası vosıtrı.sile Almanyaya 
geldi nıi kömürü yine sen nakleder. rinievvcl ve k§.nunuevvel aylarında btğlıyan demiryolunu l3gal etmekte 
odunu yine sen yarar, odunluğa yt. askere alınmış olan sınıflarla eimdi - olduktan başka Lwowa ve Galiçyanın 
ne ı:ıen istif edersin. Budala herif, den altı yUı yirmi bin kişilik bir kuv- Rumanya hududuna mücavir olan baş 
bundan daha uygun bir tekllf olur vet vücude getirllmiştir. Şimdi silah lıca ı:ıehirlerine tanklarla mtlcehhez 
mu? altına alınacak olan sınıf ile iki yüz kuvvetli Alman kıtaları da gelmiştir. 

İsin tuhafı, dP.ryadil I\arogöz bEı- bin kişilik bir kuvvet daha elde edil- Fransada l\fnhküm Edilen Casusla.r 
· ıaı/mulu:ı.tabınm zahiren ruakul gö- ıniş olacaktır. Mart ayı nihayetinde Pnris 29 (A.A.) - Milli Müdafaa 
rünen, Jakin hakikatte evin konfcr silah alunda bir milyon ild yüz bin Nezarc;inin bildirdiğine göre 9 kanu
runu kendine mal edip angarya.sun kişi buluno.co.k ve 1940 sene.si niha· nusanlde on beşinci mıntnka. asken 
lmr§ısındaldne bırakan teklifi liar- yetinde ordu mevcudu iki milyon beş nıHhkemesi casusluk cürmünden do· 
şısınds bocalar, \'ehlt-Juldda mUUL- yüz bin kişiye baliğ olacaktır. lay üç kişiyi beş ile on beş sene ara
ybn görünen bu arzu~'U k~bule ya.- 45 milyon liralık kredi sayesinde sında tehıılüf eden kUrek cezalarına 
nnşır ve tabii oyunu seyredenleri de yeniden 20 fabrika vUcude getirile - Vt" diğer bir şahfıı da yirmi sene hap-
kahka.hadan kmp geçirirdi. cektir. Harbin b~langıcmdanberi 300 se; mııhküm etmiştir. 

Almanlartn Rumunyaya yaptık - fabrika ihdas veya tahvil edilmiş ve Dii'Fer cihetten Chalens-Sur-Marne 
lan son teltlifier yakm<laa tetkik top imalatı 50 ill 400 nisbetlnde aı-1' askerl mahkemesi 16 k8.nunwıanide 
edilecek oluı·ıııa bunlaruı Bekri Mus- mıştır. .Arthur Klein isminde birini gıyaben 
tıı.fanııı ncUce itibarile pala ve PİB- Gazete muhabirleri, bahriye teı: • idama ve üc kişiyi de casusluk cür
to\'a dayaoan tekliflerinden fa.ırk.sa gahlarını ziyaret ettikleri esnad~ mi.k r. tinden dol;yı yirmi;;er sene küreğe 
olduğu derhal göze çarpar. natıslı maynin bundan böyle hıç bır n Phkfım etmi3tir. 

Almanya Rumanyadan ne isti - tesiri olamıyaca.ğını öğrenmişlerdir.! Al ya. Rusya.dan \°tiz Çe\·iıivor l\fu 
yor? Hemen lıl!:blr şey. Hunı~n. or- Muhabirler, bugiln B. Burgin ile Sir ~dta, 29 (A.A.) _ Sund~y Dis
dusunun tt>rhisl, Rwuen dahili ı~le- John Reith ve Fransız askert heyeti ateh a~teslnln diplomatik muhabi 
rine müdahale ve Rumanyadan Al- reisi General Lelong tarafından kabul rip b 

0 
. 

. k" yazıy r. nıanyara gldl'ccık cı;;rn \'e emtianın edileceklerdir. Muhabirler, miltea 1 • İ 
1 

b ff tlerin 
kendisi. tarafında.o :~,-k \·e idaresi ben Vlckers bombardıman tayyareleri .. sti ~ 1ar~tıdmızab na1 zara~ s lıman 

ı · t iz ed kl dit mucıavır etın en aıı an, u • müsa.a.dc~i ~lbl t> ıemnuyc s ~y- imal:ith:ınolc~ni ziyaret . ece .er •. i. bi~w· beklenen neticeleri vermediği 
ler.,. Muhabirlerin mtıbaı, İngılterenın bü- : kd' ~ Roma - Berlin - Tokvo mih-

Evet amma., Rumunya bilkiımeti yUk ve çetin bir muharebeye hazır - a ır e . . . . · 
bu Bel,ri Mu~t.afıl\'ari teklifleri ka- lanmakta olduğu mN"k~zindcdir. !n- verinin i~yas~ ıçın_ ye~ı hır gayret 
buJ edecek olursa kmdibinde istik- gtltere, muharebenin yeni harekat s~- sarfctmcge Fhhl'crı tcşvık eylemekte-
181 diye bir ~ey kalır nu? Bu hükfıl halan na intikal etmesinden tevelllid diri er. 
metin hukuku hükümranisi ne o-
lur? Bn sualler bpkı Beliri ~fusta
fanın palaya Ye J>l~tova dayanan 
mantığı gibi cenbs1z kalma~a ma.h· 
kUmdurlar. Zorba bir ŞCJleı· wtiyor, 
ya o istekler kabul edlleoek ~·ahut 
ta kellim hakkı palaya \'e pi;'>to\.·a. 
intikal eyliJ~cek ... 

Polonyadan çıkan 
Türk muhacirleri 

[Bet~ t•'l:·aıı 1 inci .~ayfadql 
larının iÜçlcştiğini söylemektedirler. 

1 Balkan konseyinde 
Yugoslav tezi 

1 Ba~ tarafı ı i11r'i ,çavfnda] 

Yor: tnekte oldufunu bildi- saat 14' ü 15 geçe iki zelzele olmuş • 
't l\la.dem ki Balkanların bizi de li 1 ayyare R t tur. Zelzele fazla ea.rsıntı yaptığın - ~ yakından alakadar eden siyasi ı. ~0•1nl<t, 29 (.t~ ;-~· dan bütün halk binalardan dışanya durumu Bekri !\lu,tafu mantığına 

Gelenler, ikiucikarıun . ~ ortasında ' 
işgal edilen Polonya arazisinin Rusya 
ve Almanya kısımlarındaki yiyecek' 
maddelerile, efjyanm pazar fiyatlarına 
ait şu malumatı vermişlerdir: 

l"a, l'unanh.t:.uı Y«> l'ür~iyeuiıı mu
harihlerden hlr ~rupla &ıkı bağları 
nrdır ye bunlımıı i;;tirakile bir 
blok t~~llili ~rlin ve Hoskovadu. 
keııdih~rl :\foylılerJue müteveccih 
added.ileblllr. Pl .. 1 htırı bir So · · - Dün olduk- fırle.rnı~tır. He.sarat ve zayiat yoktur. 

" andi "Yet fllosu b dayanıyor, neticenin de "Mahalle 
hilde b Y~ı llzetinden k oenu lnegölde C~ Zelzele Baskını,, f:ıslıntn sonu gibi zuhnr 1~rlı:ı Ulunan iki ka ı uça~ ea. - lneglJI, 29 (A. A.) - DUn saat etmesi neden muht<'nıel olmasın? ~~aldeo 
ba ... ~ bıııuııan 1. .... ~:rvie ~?~~lometre 13/30 da İnegölde blribirini takiben ewel 

"'"'nt ı ~1.JÇ ""°"ın bo Fih-alci oyunda 8{'kri Karagözü ı:ın...._~ lltdır. !.IU,.:_ h •k m tiç zelzele olmuştur. Hasar yoktur. 
ın .. ~~de !{""'-· Ul.lll aear yo tur. adn.,tarır, sıkt,tınr, nihayet Kara- Ekmek 
~ ecıu . --.ıno Şehri bombardı- Dikilide :!• 1.et-ıeJe Oldu g-öı!ln göztt kart\nr, tehdidler canı- 1 kg. 6 kr. 'lnı!wr. lllıe, bir kaç Yangın zuhur İzmir, 29 (A.A.) - Dikilide evvel- na tak eder ,.~ zorha muhatabının Seker 

Şimtli 

Almanya 
kı~nnnda. 

Rusya 

32,5 kr. 

Rwıa binae11, Yugoslııv ricalinill 
kunaatine gör~, nalka.n konfcıraa
sınm ilk ht'deff Balkanlar arasmda 

bir yakfa .. ,maya mini olan engtılleri 
ort~ kaldırn1ak olnıalıdır. Dl
Aer t:araftan konferansa {1tirak e
den de,·letlerJn mulı:ırlbler hakkın-

1 

&ldf• ı • 

Ama ya niçin 
ize düşman? 

iman gn7.etelerlndo, Alman 
radyolannda, Alman ldt.ab

larında durup dinlenmeden nfoyhi • 
mizclo yapılan neşriyat halikmda lJ1r 
müıltlot e\'vel bir yuzı ynzınılj ve hu
nun sebebini nrastırırken, lıngün ta
klb ettiğimiz siynsotin hcrhnlde Al
manlann f51orfnJ ~ok bozmu~ oldu~ 
~ neUcesine varmıştım. Öyle ys, 
biz ne Almanynya lınrb iltin ettik, 
ne Alman topnıldannda göziiıulil; 
var, ne de Almanyunın bugün halt 
lıarlxlo bulundu~.,. milletlerle bir o
lup Almıwynyn nınddi bir zararm11% 
dolrunuyor. IDsa.scn lııgiltcre ve F:rruı 
sa ile aramwlald nnla~ma da sırt 
Akdeniz meselelerine münhasır bu
lunmakta, lm mmtakadnkl sulhiiu 
mulıaf azası gayesini glitmelct.edir. 
Al'denizle Ahnnnynmn uzakta.o ya
lnnd n hiçbir alalcıı.! ı bulnmnadığına 
göre bu liç tnraflı karşılıklı yardım 
paktının bö)1ece dolny:ısne de AI -
oınnya), ruftkndar otnıedi~.; ~ikir -
dır. 

Vaziyet böyle olduğu halde niçiu 
her v~ileden 'ı tifade ,.e ,,_.~ne ihdas 
ederek bize hücum ediyorlar'~ 

Bu sua.!dekl tlUğilmU ~zmek is • 
tersek, bn harbde Almnnya iJe miit
teflli olduğumuz ta.ltdinlc Almanya-
ya ne gibi tsttfudel~r teınln e<l<'hile
ce~mlzl dtlşiinnıemlz lifidir. 

E,·et, e~er böylt- bir ~y yapmıt 
oba~·dık Almanya~·a tPnıin edt'Ceğt

mlz lstJrndeler son nz olurdu. Her 
şe,·den e\'Vel bUUln Balkan mtwnle
ke.tlerl bugün Almanynnın birer mil~ 
temleknsi Jıaline gelml ola<'ftklııntı. 

Sabl~·<'n tngilte~ ile Fr.rnsa Snriye 
ve Irak hudmhıncla nıllyontarca M· 

ker bulundurmak m~buriyctinde 

katacaklar, biiylcUkle garb cebhe -
eindekl a.•er mevcudiyeti aza\M'.ak
tı. U~üncli olarak Boğulftra hlltim 
olacak olnn Abnanya, hem Sol·~·tıt 

Rusya ii7.erimlelci nüfuzunu çok art
brabileccl,, hem de '.l'unn yolile l!e
tin-bileceğf tahtt!lbahirforl Vfil\ıt.asile 
lnııtiltere V4' Fran anın AfrikA ile o
lan irtiha.tını adamakıllı tclı!ike~·e 

düsHrclıile<.'('ldJ. Ru ayede Almnn ·a 
nııı harbde mıı~lub olm~ı belki ete 
imkimsız hir hale gelecekti. 

t,te, bizim Almaıı) ıı ilt'I ittifak et
mcnıf'.mlz, onun bu kn<lar 1.srnrını 
umdb olmuştur. Ifü:im Alrna.ııya içiıı 
ölmek ist-0mcmemiz, istiklatiınizi foh 
likeye Jm~·nutmannı: ona ~o.f c:r ümi
dini Pbedlyen ka~·bettfrmi tir. 
Alınanynnm biıc dii mau k<'~i!a·~

si işte hu !w.lw-h yiiziind ndfr. 

!' ~tr saııu ki gece 22.30 da • saniye devam eden üzerine saldınr. O 7.aman çolak {'O· i kg. 25 kr. (\5 kr. 750 kr. (ıetilerı °'1 k §ehrinde Sovyet tayya _ 'bir zelzele olmuştur. Bunu, yarım ~ euı:;tm. kahkahaJnrı arn!-4ındıı kalm- Un 
1 

kg. ıo kr. 82,5 kr. 
ç le ateşe tllt lldar bornba, ile sivil hal- a.t 80tıl'8 orta eiddette ikinci bir zeıze.. dayımn: Tuz 1 kg. 3 kr. 45 kr. 37,5 kt'. ~ ~ıııa ... dırnuş, birkııç evde """'gın le takib etıniırt.lr. Yeni bir hasar yok- Af · ı ·Mt b. .._ ~ ıt , r T .,..... - enn ıe; :-ten ;\'18 • ır .,. Gazyağı lh~~da li'fn~ be ayyareler ayni za- tur. danımJ'8tD! Var güle J?;Ule evinde o- 1 lilıc 11 kr. 17~ kr. Yok. 

A!m:ın~·aya dost olmak i~in isti!i
lilimlzl feda ~tmek hiçbir ~man n.k
ltnU7Jı gelmez \'e ,\imanlar da hllir
lel' ki ifitiklali uğrur.a Tü!"k nıilletl, 
~ırası :;elince, ,nın11 A1manyn~·ı d~ 
~J biitün dtinyayı titretir. O ~nü 

da kat'i bitarafhldarını te!!bit et - ne biz görelim, ne Ahlııutfar ~örı:ı0k 
mf!fori icab eiJecektir. BununJa be- istesin. 
ralM>r, R~:grild, yalmz Balkanlarda MURAD SERlOOJ.U 
değil arni zam:ınd:ı Anadolu ,·c Ak • .,..,. ......... •u1ıru.ı.rc: .................. . ı=;t.a, tD~ d• "-- Ylllın&meler de a· - Ordt1da S."-ın.ı.· D ........... Ediyor tu B l k "' t ..a~ ··t ·d' ·i var 

"" - ... ~ ~ ..... ... u .. -.u r... en m ma ~ ... ım ~n ıwne- Tüti.in ~:. ıo tc1.ayu en a ı~ • ~lisanı la~llnna.1?61ertn atıldığı ~u, 29 {A.A.) - DUn akşam bl- mektH .. diylp aı,·ı~tığı ~örüllit. 
Y --.,~cedır. ri şıddetli ve diğeri hafit olmak üze- Ya sıvışmaz da, salclınşa pala. ile Patat8*0 

dt-nfzde de menfaatleri olan Türki- Türk - Alman 
yenin ln~ilt~re \'f" Fransa ile an~a~- tı•caret anlaşması 
ma,ını mu ha faza edehilecc~ini tes-eni• .....,...._ .,._ ı"kı' hareketı·a .... olmuatur Bu sa muk-'--• ... ~-r"""'. '· dlyAA<ıokul .. J·• d·~ı 1 kg. 2 kr. a t.k . .... '. .,, . - ....,.,.v 't"U., :n.. .....,.- • .. .. ""6

1 n 1 omıntern bah saat 5 de de iki saniye sUren bir mi!.. Yağ 
0 

k 
yer sarsıntısı daha olmuştur. Hasar Daimi yumruk tehclıctl altında 1kg.87. r. 

p a k t yoktur. zillttle yaşamaktansa, :ıonnnda sU- Yemek yağı 
ıı· flla."larur Niksarda Zelzele rünerek ölmekt.eD!ıı8, mutaarnzın 1kg. 55 kr. 
k Uf~ l3 ı l inci saytamttdş" Niksar, 29 (A.A.) - Evvelki gUn paJasına atJhp döviişe dö\iişe can :ı-;t 1 kg. 45 l r. l25 kr. 175 kr. ?'attı eyıeın~a.nla.ra ~il etıneğe 8U.t 11.45 de Niksarda Uç aaniye sil- vermenin t1Crefl ve ze\'lci b~,ı..11. ol- Taı:;kömür 
t<:~~~a r/:1 

halinde İtalya. ve ren hafif, dUn f;&bah da ikiye beş ka- duğu gibJ belki de usuletlfl luu~~ı- ı kg. 0.7!5 kr. 25 kr. Yok. 

J2,5 kr. 7 kr. 

375 kı·. 625 kr. 

287,5 kr. Yok. 

lim ~tmold~. faknt tantameıı Dal-

kanlı olan diğer de,·letlerlıı Tlitki

yenin misalini takif> etn1cm~ri 1-
cab edeceği kanaatini ~ö termek -
tedir. 

POLi'f1Kı\ GAZ1<;TE8iNiN 
TEFSiRİ ~Uk~ ııe ~lltdı tek ku\'Vetle, gerek la 10 saniye süren tiddetıi bir .zelzele sındaldni hatda.rm\k ihtimalinin Balık 75 k 150 kr. Yok. 

~- etıf>)ol_ nı etınew için kendi kaydedilmic.ıUr Bir iki ev yıkılmış ı..-hu..ttır-r.ı kurtuluş ümidi de a.vrıca Çı'zme 10 ı·ıra ?::"i lira 75 lira ~ lllUıa -·l1le Ya ~ · ' uu ·r- ,,;ı _.., timaı hakkında tcfsirotta bulunan ~it. ~ .... "'1..::;ı~, 1 tckll~erl 1-nca mylat yoktur. .W.111 hesab odllııı.k lcab elmez mi T iskarpin i,5 lira 20 lira. 50 lira Polltika gazeleı.t, ko..,,.yiıı hoyetl 
'hO'· Yenme te- Erbaada Şiddetli Zelzele Yirminci asırda mudıt\\"e inan- E"lbı·se 35 lira 50 lira 100 lira. . "ü'· ·ı »-•'·--•u , -

8 

BeJgratl, 29 (A. A.) - Balk:ı.a 
antantı kou~ylnJn öulimll?.Ueki i9-

4.- "l' · umumiycsı ı uarı e o.w.ıuuu -
.\ .. 

11 ı... o, 29 ( A A Erbaa, t')n. (AA) Dün -boh rna!c istemh,·enlere Fin mfüldnası- Berlı"nde bı"r kl1.1ı'yc gUnde 2r.o gr"... ;:. :ı-
..... ıı <:a..,~) _ "" • • - ...,. ... •s u G>.U ziyetinl tetkik edooe~ihi ve tiıLlbD• .la" gazetesine hild" _Bı· udapeşteden Erbaacia. 5 saniyo süren çok "fddetli nm doğurduğu hıuiktıları hr:tırfata- ekmek, 100 gram et, 10 gram yağ ve-

""! ,,l!'on '""'"ı"r1 .. ~· . ırı ıyor: bir z~1--1e olmıı(,jtur. Fakat za'""t b"ıJ·ırl7. . d t lemct volu ile JhtilAfbm IWtıyo ~>&-
•,. ,, "'""' ...., ~ ~ J"" ·• rilmektedir. Hafta.d!\ iki giln e e ve ' ..... el apı}tıh ....,1n_.lnin içlimaından ev- yoktur. ' OEMALEDD/11 '"'AR "COOL 71 d fı•a•rak bu suretle Dnlkun • 'J'tina. -..ı,, ...,. "

1

\Ul A.. ıv ~ ·"" "~ rilmektedlr. Alıhanyo.dn yiyecek ma ,,.. 9.,,,.1~ l\ollt c· ıtn bir nıtıııt.kat esna- Güm"i"'h d D S ••11•••11•••=•uaıu!11t.e•~•• ....... ,. ... ~•ırıt•••• . b . . polis•"n mü- mcmlelrctlerinln bnzı miitalebcl ri· 

( P.a') tg:-af ı 1 ~elet ) 
rln bir Ustest haıırbnmı_ştır. nu 
listeye giire başta tiifün , .e fnıdrk 
oınu:ı.k tttore Alnt:tnJ'Sya h:ını drrt 

· tiftik, üzüm, inclr, palnmut, \'C pa
lamut hülA.snsı, r.amuk !;'t>j{irdt•.ğ:i, 
göııderlleı:ıek n muknbilindt• ban 
nıamftl nıadfü~ler iföal e~mcccktlr. 

Anlnşin& .lıülcUınleruıe göre .\1-
ma.nlnr hfıc 1.atnc.-ı~d:ırı t1ıa.11an 

gUmrüldcrimhc lmtl:\r getiri11 tes
lim edooekl~r \'C Tiirldj:<'dcn yap
tıldarı milbnyaah !l b'iimriildcri • 
mi.7.den l<endl 'ıı ıt t1arlha ylikleyip 
naklcdccelderclir. 

"""'•i •- •ruıo J '• ••• • e a<smb Devam • deler• sabn a nmaoı •çm ~ '· '" b"ld" 1111.ı. •• -'llla.u•-..... npony .... nın Roma. PAJyor Alanya ar-ık ·~rında bır ... ··ımek il.; tatmine h!ldinı Oı.:&ca[oi.m ı ır-~,,.,,'<l ... Q, Ye b ~· v "" u ! saade alınması lilzumu ilerı suru t1.t tı blok nı h: komiutern a- G"" ·• nıektcdir. 
tı. 4lınan teekilfnf teklif t . wnuşhane, 29 <A.A.) - Dun ge- Yunan gemisi baUt tleedi~·~r·==========d~~~~~S~~~~~~~~~~=~~~~==~ r. Ya bu bloka nhnm c mıktı - ce Gümüşhanede hafif bit' zelr.cle ol- t . 29 (A A ) - Bir Yunan va· =- . 

ıyaca - mu.5tur Hasa kt zmır, · · .~lb:~!6llil~~~j~~~W:~:f~~~~~~ ~ htfiıak · r yo ur. puru Alanya açıklarında fırtınanın 
ıı..=Udal>tme ereı r Sona Ennftı; Amasya Da Snlfo.ıtdı tesirile kayalara çarparak batmış ve :!; .. .!~' ;~~ · . 

nu suretle harbin do~"Urtluğu 
nakliye gii~lilkleri ile bılılikelcrin
den Türkiye tio:ı.l'ctl taınıı.nıC!Il n -
zncle kalacaktır. 

~~et g~ (A. )") - Hetfoi ı Amasya, 29 (A.A.) - Son 24 saat Alanyaya iltica. eden lcaptaıı ile 6 ~~~ 1 ,, \~-( :·:_:· n ... ' i.--r!M"!:~~"f': ı~ ısında Buda• Japon diplonıatıan 1 arfında, Amasyada muhte11f saat -!tayfası Etrüsk vapuru ilo §ehrimize ~:;;,: ~' ~;.: f;; · 
b,~ ~~~ aktcdllmiR o- •'.11~ 4 <ıefa Yer sarmnbeı lıiRSedil - gelmiştir. Yunnn koncoloı:luğu bu " ~ I ~ ~ ·~ 
"'Ilı ... •e bu k "°""emuv oıdııg;.,,u mıDtır. Hasar yoktur. kazazedelerin memlokellerine avdot' ""' ~ • • ~ fq, ~~~~~rlı~~f.'iı;~ .• · • 
~ ll.iifj olan onferı.uı.sta mllza.kere J - terini temin etrniı:;tir. · ' • • .., • k J 
~ ler~..,i;ı. hıtsuı;at hakluncıa hi,. bir aponyada f-eci bir tren -· ·- ı· noiii7. BahrivPrlerinin ıçbszı~-~ 

'4.ll <ıt:nıcın1ş 1" A "k d "" kt 
1 

• ..... "°""' olduğunu kay- kazası merı a a sogu an arb .Winılorin~e lmhw:ın lngiliz ~ırl~ell ':" leı..eu~haı ~ır· Jbulapon dlploma.Uan - Tokio 29 (AA) B b h O 400 kisi ö!dU giinde asgül'i on bir fincan ka.hve,ıı;:m~~~ır. 
ere llndtıklazı. . , . . - u sa ıı - • • ' !'' . yuıJnld:ırı taınıuuan!l ti.~a.vd~t etnıiy"-·'- B:nem • aaka cıvannd çok feci bir tren ka- Nevyork, 29 (A.A.) -Şimdiye kn- İlk lc:ılıw, bahrı~,e ı;erı.n .'! ı·-·"n .. ız din· bıı!hr-

. ...... ~ nır-... _ ln w - • .. .. d ôı..Ar,.nrrın ' urnnınız. .uu~ " . ö ua .... etn:ı . -"'i'V Z8.Sl o lU!)lur. Alınan ilk haberlere dar Aruerikada sogııktan olenleruı onun c n L~ :. • ~ • kte ·~1 tas kaine de sabah 
ektedir. ı;ör., 200 ölü ve 1005 Y&ralı vardır. adedi 400 e baliğ olmuştur. umfarııu nıufo.akıb ıçUme .. ı 

t , ue. inci ,.e altıncı fincan da öğle l cmcgintle i~iJ
rnnkU>.dil'. Sruı.t 14 buçulita yedinci, sckfzind ve do
lmzuncu finttnbt' eh 16 lmçu!< çayında ulınınakfu.dır. 
~i?ıa~ et n'iş!Wı yeme~Uıde de soıı. fkl fltıcnn (ı·ilm~kı
tedir. 
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Majlnot - Siegfrid 

. 

Bu yeralh sığınakları dünyanın eil 
kuvvetli ordularını tevkife yarıyor .. 

Yazan: Bahri Ozdeniz 

Fransa askeri lllajtnot hattında 
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30/1/1940 SALI 

12.30 Program ve memleket aaat 
ayan. 'ı 

12.35 Ajans ve meteoroloji haber- [ 
leri. 

12.50 Türk mUsiği. 
Çalanlar: Vecibe, Fahire Fersan, 
13.30/14.00 Müzik: Karı31k hafif 

müzik "Pl.,, 
Okuysn: Mumffer nkar. 

Refik Fersan. 
18.00 Program ve memleket saat 

ayan. . 

1 

t 

18.05 Müzik: Cazband "Pi.,, 1 
18.40 Konuşma: "Çiftcinin a.atl.,, ' r/.. 
18.55 Serbest saat. ...ı atını Dilyilk bir teessllrle haoer Cenazede bUttln matbuat tJJ 
19.10 Memleket saat ayan, ajans verdiğimiz gazeteci arkadaşımız ve sibleri, sporcular hulunın~ 

ve meteoroloji haberleri. ·= meslek kurbanı izzet Muhiddin Apak lıı.tasaray klübU, mıntaka heY'S 
19.30 Türk müziği: Klasik prog • dün defnedilmiştir~ Ce~azesi ~bahle- ,zeteciler çelenkler gö~~er riıJ 

ram. yin saat ıı. de Ca~aloglund~kı_ e~af Genç yaşında hayata. g~zle ,.ti 
Hacı Arif Beyin hatırasını taziz · hastahanesınden layık oldugu ihtıra- yan arkadaşımızın aılesıne 

için merhumun eserlerinden mürek • mat ile kaldırılmışbr. leriz. 
keb program. 

Ankara radyosu küme ses ve saz 
heyeti. Tran1vay ücretleri Evli kadına sark9' 

idare eden: Mesud Cemil. 

BELEDIY~DZ I 1 MAHKEMELERDE I 

1 

değişiyor ı bhgw ın cezası 
20.15 Konuşma "lktısad saati.,, 

.. . .. v.. . lstanbul tramvay fiyatlarında mUş Salih isminde birisi, !{UÇ 
20.30 Türk muzıgı: ~asıl h~yetı. . külatı mucıb olan küsumt mesclcsi- ı da, Emine adında bir evli 
21.15 Konser takdımı: Hahl Bedıl nin halli 1çin Tramvuy İdaresi mü - sarkıntılık edip laf at.ınıf• 

Yönetken. dürlüğü tnı-afından haz.ırlanan proje 1 Janarak dün adliyeye vcrilın~ 
Müzik: Radyo orkestrası "Şef: Dr. Vali \'e Belcdıyc Reisi Liıtfi Kırdara 1 tanahmed birinci sulh ceza. 

E. Praetorius.,, veri~mi~lir. . . .. sinde yapılan muhakemesi JJ* 
22.15 Memleket saat ayan, ajans Lutfı Kırdar proJCyı muvafık gor- Salibin 15 gün hapsine ve 50 

haberleri: Ziraat, Esham - Tah\'ilat, miia ve tasdik olunmak iizere Nafıa rıt ce?.asına mahklirniyetine.~ 
Kambiyo - Nukut Borsası "Fiyat.,, Vl'kalcUne göndermiştir. Küsurat mc '\'erilmiş, hemen tevkif cdiltılll ... · 

22 35 M .. 'k Od ·· · v. "PJ selesinin halli için tarlfrlcrde yapıla· _ __.-. uıı : a muzıgı .,, • ..i 
Askerliğe,. ayni. zamanda ko~~ 1 O ~alde takdir ve ~eslim ~m~i-ı~o~ ve Sigfrid ~bt aşıl!°~ muhkem 23.00 Müzik: Cazband ''Pi... cak ıslaha~ ~~ ~kilde ol~cakt1r. Bi - Ü . . . i""" 

bakımından msanıyete yanyan mu· dir kı bugünkü "Magınot ve Sıgfnd,, mamaların gayrı askerı cıhetten in- • . rinci ve ikmcı kıtalardakı 10 paralar n1vers1tedck1 e 
selllh ve mahfuz çelik yeralb kaleleri hatlan; dediğimiz gibi en mod6rM saniye~e hazırl~~ığı vikaye v~ muh~- 23.25/23·30 1 arınkı program ve indirilecek~ bundan sonraki kıtalara kitablar 
muddleri her halde silah ve kimyevf lordulan ve en muktedir kvmandıcın- faza hızmetlermı ve her mutecavız kapanış. on para ilave olunacaktır. 1 kes.O 
harb malzemesi amillerinden daha az lan düşündürmekte ve tereddüdlere j tarafından önüne gelen Ulkelerin seri ............. -·-·-···· .. --. D"ğer taraftım Tramvay tdaresıne Üniversitede eksik, no itl'ı 
günahkardırlar.. sevketmektir. baskına uğramalarını önlemek key • OOretmenlere verilen bat .. ~ olan Beşiktaş - Taksim otobüs- meselesinin de halledilın~ 

Zaman gösterdi ki bu yer alb Bundan istihraç . edilen mana da fiyetlerinin bahşettiği rüçhan bi~ile kurslar ıerl tarifeleı·inde yapılacak tenzilat vele~ k~ra~lar verilmişti. t 

Sıgıv nakları du''nyanın en kuvveUi insan zayiatını korumak emrinde si· bundan böyle bütün milletlerce layık · Beledive Daimi Encümenine sevkolun versıtelılenn derslerde no Bu çarı:;amba, saat H .30 da, ılk ı J • • • z... ıunırı .. 
ve kudretli ordularını tevkife yara _ perli çarpışmalar tercih olunmakta olduğu ehemmiyetle telakki ve tatbik kt b .. :. t 1 . h 1 1 must.ur Enc·ümcn tarafından tasdık veya §apıroı;cafla neşro me e ogre Inen enne ma sus o an , ·• · · 1 ti t · ed~ 
dıkları gibi içlerindeki müdafilerinin ~e .~dı~ak çılgınlığı kolay kolay edileceğine şüphe toktur. şehir konferanslarına devam edile _ olunur olun~az meriye~e girecektir. 0 mı:an 11~ an emın u 
rahat ve sıhhatlerini de korumakta- ı~ı.kab edılmemekde ve. bu sebebden Büyük maddi fe~~~.arlı~lara_ ma_ - cektir. Kadıköy 12 d okulda "Tarih KömUr fıyatları yükselecek sızlı~ temın etmek mecb 
dırlar. fnlıyata geçememektedırl~r. ~e b~ lo~m.akla ~ra~~ butun. bar mıll~tin şeridi., , Galatasaray lisesinde "Şema Müttcfikleı iu Tilrk ticaret filosunu oldugu dersle~ vardır ... 

Kış mevsiminde a~ık ordugahlarda sayede _kumandanlar emırlenndekı n_ııl_lı haysıyetinın, ~atta m~vcudiye: halinde resimler,, , Fındıklı 13 Uncü kiraJamağa teşebbüsleri üzerine Zon- H~~r aldıg~ gore 
çadırlar ve bezler altında barınmağa 8:8~erl~rı bol bol harcetmek cesare • ı tinın kolayca P.ayımal e~ılme,?.lesı okulda "Okul mü?.esi,, , İstanbul Er- guldaktan lstırnbula kön1Ur taşıyan meelısı, profeaorlerln takri 
uğraşan askerlerle bu asri ve fenni tını goster~memekte; m~d~ ve ma· 1hususunda her mıllet y~p~bıl~cegı en kek li~inde "Okul kUtUbhanesi,. • ~ilepler azalmıştır. Bu itibarla kömUr tab halinde neşretmeleri k 
müstahkem hatlarda her türlü kon- nevf mesuhyet ve v~bah ~rle~ine aon ~alt tasarrufu~u mıllı mUd~faaaı Jstanbul Kız bsesinde "Rasad İ§leri,, nakliyatı şimdilik muvnalRra kalmış- miştir. 
tordan istifade eden muhariblerin alamamaktadırlar kı bu da ınsanıyet emrıne vermekte bır an tereddud et- konferansı verilecektir. Bu suretle tır Hn!buki mavnalar şileplere na?.a · B b .. ı ı akl beraJ>ef• 

1 h' k d d · ı k b" k t · · · • u oy e 0 m a 
vaziyetleri her halde çok farklıdır. 1 e ıne ay e 1 ece ır azanç ır. mıyecektır. konf eraıısla:r<lan biitün mıntaka öğ • ran daha pahalı nakliyat yaptıklann- sonu geldiği halde, neşrol 

Maamafih bu keşifler; yeni bir şey BugUn uçan kuşları bile hede~erin· Bu.gün hemen her devl~t; ic~bın~a retmenleri istifade etmiş olacaklar • dan şehrimizdeki kömilr tUccarları be kitablar ekseriyeti teşkil e 
değildir. Yalnız zamanımızın müessir iden kaçı~ıyan y1l~sek ~hhatı e.n- kendıne yardım edecek bır muttcfık dır. tediye iktısad müdürlüğüne müraca- dir. 
silahlarına karşı techiz edilmiş ve daht ve ısabete malık sen ateşli sı • aramaktadır. . Mekteblerde açılan kurslar at ederek kömUrfiyatlarına icab et • Rektörlük kitablarını n ._ .. 
bugünün ihtiyaçlarına göre tadilata 1 !ahlar ve makineli tüfekler; dalga - Hududları ltlagitı0t, Sigfrid,· Karol tiği mikyasta. zam yapılmasını iste - profesörlerin, talebelerinin ~ 
uğramış müdafaa kademe ve silsile- \lanan n_:ıütearrız orduları .başak bi • ve Mcmncrhdnı gibi kuvvetli müda· Bu ayın 3l inde "vasit va8ltalarla mi~ltırdir. .,,,_ 

d 1 ·•o k t ·r k 'J nasile istifade etmesi için, .... l !erinden ibarettir. çer gıbt yerlere sermektedırler. fn.a hatlnrilc çevrilmiş bulunan her cnenv• er. , ve e om ı yazı urs- Belediye kömür tüccarlarının lale- el"' 
Tarihlerden öğrendiğimize göre Askerlik usulünce ilk zafer ateşini memleket en sadık ve emin bir müt- larına,, devam edilecektir. Birinci bini tetkik etmektedir. Kömür fiyat- zamanda harekete geçmel 

Kurunu Vustada yaşıyan eski kavim- açan topçular ve hava kuvvetleri ise tefike malik demektir. kurs, Üsküdar İhHaniye 19 uncu, Fın larında biraz zam yapılsa bile bu, şeb- mektedir. 
ler·, zamanlarında kullanılmakta olan ide nihai zaferi esaslı işgal kuvveti lşte milletıeı;n ve hükümetlcıiıı dıklı 1~ üncü. Bcyazıd 5 inci okullar- rimize şimdiye ka<lar getirilmiş kö • --.. •·•· ılfl 

1 

ı J l lal . tı 1 . da verıleccktır. .. . ım k b k'' ·· Maarif mUdürUn11 
taarruz vasıtalarına ve akıncıların o an ve apon arın ıma ıame erın· maneviyatlarını tahkim eden bu c;e- . . . murlcre raca o ıyaca ve u ornur-
ellerindeki iptidai silahlara karşı ko- de kayd ve kabul ettikleri veçhile as- lik ve beton blokları ve st' istila ter- . Dcko~ntıf .Y.a.zl kursu ıse, ıl~ ted· ler yine eski fiyatlarlıı satılacaktır. tetkikleri 
yabilecek kuvvet ve melanette bir kerin son müracaat edeceği tüken • tibatı başa gelecek baskın, tecavüz rısat mu:ettuu, ~fostafa G~~rı ln:ra Zammcdılen fiyatla r ancak bundan Şehrimizdeki ilk rnektebletl' 
takım mli.nialar vücude getirmekten j me~ silahı ham~! ~üng~ler piy~de ve ve taarruz felaketlerini · t.ardedccek f~nd~n ıaare cdılı..cek, EmınonU bı • sonra getirtilen körni.iı'll'rc aid ola- serisinin bahçeli olması 
d:ıhi hali kalmamışlardır. takıb kuvvetlen suvanler temın ede- kanaatıni vermekte ve zihinlerde ,.e r1ucı <'kulda çalıı;acaktır. caktır. tertibat alınması lizım geleıl 

Bunların en me.jhuru (Scddi Çin) 1
1 ccğine göre bu kıtaların mUdafaa va- gönüllerde daima hakim yer·tutmak- Kurslara 14 den en geç 17 ye ka- lstanbulun buğday ihtiyacı 1 üh' • b' k. ~,,li.& 

. t . k .. tl · ··k k b ·· d d . d'l kt' er m ım ır ye una ~ • 
:lir. Ve Bıza1U1 surları da hep bu mak- ı sı a \C uv\'c erı yu se ~ mus - tadır. ar evaın e ı ece ır. lstanbulda buğday ihtiyacını önle- tadır. 
u.dla kurulmuı:ztur. Adalarda ve ı:e- tahkcm hatlardan geçmelerı neye Binaenalevh bu çelik müdafaa hat- - u k · · B 1 d' · T k ... ,1 "sul- ~ 

Y ~ 1 - • • • .; 1 d k . . b . me ıçııı e e ıyenın oprn ı• aıı 
birlerde elyevm harabeleri me~hudu- mal~.acagı kolaylıkla takdır edılır. larının evladlarını emin bir surette le ya:ı ma ı ları ıçın u çelık melce- teri Ofisinden lıer gUn lstanbula ver- ilk mekteb bahçelr ,J. 
muz bulunan eski kalebedenleri ve sa- Yıne kolaylıkla sarsılmaz ve yı • saklamak \'azifelerini görmelerinden lerc ~e muhafazalı yeraltı saraylean- diklerine ilaveten daha ıoo ton buğ- n . . Jll"I 

k ı b ·· l l h ti · k•t ed'l k h lk bü ··k h bbet k mekteb bahçelcrının hlllerde müdafaa hisarları ve bo • ı maz u muse se a ar ıs a ı • dolayı muhterilcri halk indinde daha na .a~ er ve ~ ın . ~ mu n day vermesini istediğini yazmıştık. . 111 
ğazlan zorlıyan düşman gemileri için medikçe vukua gelecek et ve çelik hoş bir nazaı la görüldüğü mu hak- ve ıtımadı eksık değıldır. Bu vaziyeti Heyeti Vekile tetkik ede- zam bır şekle konulma~, 
bir sahilden öbür sahile gerilmiş ve harbinde her halde çeliğin Ustiinlü • kaktır. lşt.e harb imali.tına karışan bu mu· cektir. Bu itibarla Vekiller Heyetinin olanlarının geni§letilmesı 
bugün müzelere malolmuş tarihi zin- ğtınü kabul etmek zaruridir. Kimsenin hukukuna, emvaline ve azzam eserlerin wuıh \'e mü.9alemet4' İstanbul buğday ihtiyacını karşıla - mektedir. Bu suretle tale 
cirler hep mlnia vazifelerini görmüş- Askerlik bakımından bu derece bilhassa mc"cudiyetine dikilmiş fena ve in.9tıniyete de büyük hiımetleri 1 mak Uzere daha esaslı tedbirle~ alma· hi şartlara malik oJabilrneletl 
lerdir. haizi ehemmiyet bulunan bu iki Ma- gözle: daha fena olan taarruz niyeti- vardır. sı beklenmektedir. edilmiş olacaktır. 

_ 51 _ 1 Söze başladım: l Mendilini çıkardı. Bir anda alnında - Söyliyemem. kolumda hissettim ve durdum: lerinin kanı bir anda 
- Dün bana bazı sözler söyledi • beliren iri ter danelerini sildi: - Bana ne vakit kendini verecek· _ Şermin Hanım dedi. lstediğiniı zUnde yine o acı ve korkuıaO 

Bana bu kadar düşkünlilk gösteren niz. Bu sözlerinizde samimi olup ol- - Bu adam kocan mı? sin~ ,eyi yapacajun. Yaln.ıs vldinizi daha bellrmişti. 
bu a~ tavn ve sözleri içimde_ ga· madığınm sormak ietlyonım. - H~yır, ba.~knsı.. - Bu İ§i yaptıktan sonra.. .vvel yerine ıetirmerıizf rica ede<:&- Fakat ben de bir geyler 
rib. fikir!~ uy~dırı~ordu. Bu fik_ir· Cevab \'ermeden yüzüme bakıyor, ! - Nıçln? Sana ne yaptı? Çok garib bir pazarlığa giriemlf I '1m· Tıpkı Nazife kaf§ı evvelce 
lenn dUğUmlendiklen nokta §U idi: sözlerimin sonunu bekliyordu. Açık' - Sual istemem. Hatta sana son bulunuyorduk. Ben ortaya vUcudU - - Ne demek istiyorsun? olduğum asabiyete ka.p~ 

Yusufu, lsmail Beyi öldilrmeğe açık söyledim: dakikaya kadar adamın kim olduğu- mü koyuyor, buna mukabil ondan bir _ Sizi ne kadar sevdiğimi biliyor- tık kat'! k dlın ıııaıd' 
teşvik etmek! _ Ben kan§ık ffCylerden hoglan • nu da söyliycmiyeceğim. Sadece vak insanın canını istiyordum. Yusuf do- BWlUZ. Bunu tekrar etmefe lüzum diın yyen en e 1~ Erte · bah Y uf k d · v t' er .. t -· Sen d tti· · Yusufun boynuna atı ~ . . sıdsal ~ usb er en en eBvın mnm. Basit bir kadın oldugumdan kı gd.1~c? ~land.~ gosk ~r~ceş~mcli.. .. e vam e ·. görmüyorum. Burası mUsaid bir yer. yal meyal hatırlıyorum. J3Ullll 
önUnde o aşmaga aşlamı§b. en içimi açıkça söyliyeceğim. Bana, se- en ısını o urece sın· ım mus • - Pekı ya beni yakalarlarsa? Sahibini tanının. Arka tarafda mU- , _ Gi,t 
de sabahtan bi~ ~im var diye çık· nin için her istediğin §eyi yaparım, j bet veyah~d ~.enfi bir karar ver. . - Onu bilmem. said bir odası var. Kimse bizi rahat· kını feryadlar ve ~oğuŞDl ........ .-
bm. Yusuf benı görtlnce çok sevin- demiştin. Bu sözün samimi mı? , Yusuf bır muddet dalgın dalgın dil- _ Kuzum Şermin Hanım siz bunu sız etmez. etti. Kulağımın dıbinde 
dl: . . - Evet! 1 fJ~dü .. :f!iç .. bir §ey ~yl.emcdi. Sonra ciddi olarak mı söyltiyors~uz, yok· Bu aklıma gelmemişti. Böyle bir bir defa p~tladı~nı .. duyduJll-

- Ge~mıyeceksiniz diye çok kork· _Pekala öyle ise.. bir adam var. l gozlerım gozlerime dıktı: sa beni tecrübe etmek mi istiyorsu. tuzağa dilşebileceğimi dilşllnmemle _ so:ı~ kendımi ~ilsbutUn k 
tum dedi. Bu adamın vUcudUnil kaldırmak la- - Razıyım! nuz? tim. Bir silkini3de kolumu kurtar- GözümU açt.Jgım zaman 

- Seninle tenha bir yerde konuş- zım. Ayağa kalktım: Yusuf bana, daha doğrusu karan- dun: bir hastahanede buldum. ~e 
mak istiyorum dedim. Bir otomobile - Yani öldilrmek. - Pckwa öyle ise. Ben zamanı ge- mm ciddiye~ine inanmJyordu. Hoş - Bırak benil mu sordum. Meğer k:-.vgn 
atladık. Hürriyeti Ebediye yolunda _Evet. Hu adam ölürse, hayır bu lince sana haber veririm. Ve yürü - buna da hakkı yok değildi. Bir genç - Hiç bağırma! Bu ite gel güzel- omuzumdan lıafifec y~ııtaJ' 
tenha bir kır kahvesi~e gittik. Vakit kelime ona li~k değil. Bu adam ge- düın. Ar~amdan beni ~ibe başladı. kadının, kend~ verm.ek ~<;~bir~- llkl~ razı~~ Yok~! .. Kcı.hveci benim ~aralnndığl~ 
erken olduğundan kimseler yoktu. berirse çok ırı olacak. Bunu yapar- Yavaş bır sesle sordu. damın hayatını ıstemesı. göriilmemıa Birdenbıre elini arka cebın. go - ce korkudan polıse hnbcr v J 
Kuytu bir köşeye çekilcllk. Yusuf bil- san ben de senin arzunu yerine ıeti- - Bu adamın ismini niçin söyle - bir talebdi. tUrdü·ve bir ta.banca çıkardı. 8\lf ~korkudan knÇID!Ş· ' 
tUn kuvvetlle beni 6ı.liyonlu. lirim. mek is~or,u.o.f Birdenbire Yuaufun parmakla.rw Her ae1.I ulamlitmı.. YUAtua ı&u ı.De.,.; 
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Fu olda ecnc ı 
takımlarla temas 

- Sülf• : • . 

Türk~ye O eviren : HVSEYlN CAHİD YALÇIN 

1920 aenesi ba~langıcında büyük 
bir celse toplamıya te~ebbüs ett im 

-113 -
tlk adımız eski zamanın hülya

perverlerini, "ırkçı fikirleri., düs -
turlar haline kalbeden boş lakırdılı 
adamları bizden uz:ıklaştırdı. İkin· 
ci ad bizi "manc vi., kılıçlı şövalye
ler güruhundan, mUnevverliklerini 
titrek vücudlerınin önünde bir kal
kan gibi kullanan o zavallı aceze 
takımından bizi kurtardı. 

Tabiidir ki bu sonrakiler bize 
büyük bir şiddetle hücum etmekte 
kusur etmediler. Fakat bu kabil 
kazlardan beklenebileceği Uzere, 
yalnız kalemle hücum ettiler. Doğ
rusu aranırsa, bizim şu prensipi· 
miz hiç hoşlarına gitmiyordu: "Bi· 
ze cebir ve şiddet gösterenlere kar
şı kendimizi cebir ve ~iddetle mü
dafaa etmek.,. 

Bizi yalnız sopa ve topuza karşı 
anif bir merbutiyet ve ibadet bes
lemekle ilham ehniyorlnr<lı; ma
neviyatta malımın olmakla da. 
itham ediyorlardı. Bir halk içtinıa
ında bir D6mosthcnc'iıı, avaz avaz 
uluyarak, ywnruklarını kullauamk 
söz söylcm!)Hine imkan bırakma -
mak isliycn elli kn.dar budnlı:ı. tara
fından sUk\ıtn icbar eılilmesi bu 
~arlatanltıra hiç tı'sİr yapmazdı. 
Anodan duğmn ltol'lrnkhklan on· 
l aı ı hi<;bir zaman böyle bir t.,hlike 
karşısında. bırakm:ızdı. ÇünkU on
laı giirültii patırdı idndcki boğuş
maforda değil kabinenin sükfıtu i· 
çincle çalışırlal'. 

Bugün bile genç ha rcketimizi 
"snkitanc çalı anlar .. adını vere -
bileceğimiz kimselerin kcı•disine 

kurabilecekleri tu?.:ığa karşı ne ka
dar teyakkuza davet et.sem azdır. 
Bunlar yalnız korkaklar değildir· 
ler, fıcizlcr ve bir ise yaramıyan-
1-ırdır. Bir şey bilen bir adam. bir 
tehlikeyi sezmeğe ynrdım etmek 
imkfııııııı gözlel'iJe gören bir adam, 
bu işi siikiıt içınde ynpmnk mecbu
ı iyetinctc değildir. Onun vazife5i 
fenalığı ızale için mücadele mey
danına alenen alllınaktır. Bunu 
yapınazsa vazifesini takdir etme· 
miş olur, pt."'k acııı:ıcak surette :ta· 
yıf olduğu tahakkuk f•der. Korkak· 
Jık, tembellik yahud acız ytiziindcn 
teslim olııl'. 

Bu "sakit çalışanlar., m çoğu 
bir şey biliyoda.nnı§ gibi hareket 
cdcrlcl'. Ne bildlkleı ini ise Allah 
bilir! 

Adz ol<luğıı hı.ide, bir takım 
hokkabazlıklarla bütiln dünyanın 
;::özlerini lıoyamağa çalışırlar. Tcn
bcl oldukları halde, gfıy.ı sakitane 
mesailerinde muazzam ve devamlı 
bir gayret AArfodiyorlarmış iıılıb&· 
mı vermeğe uğm~ırlnr. Har.ıh, bun
laı· başka larının namuskarane ça.
hşmaların::ı. tahammül cdcmiyen 
sihirbazlar, siyasi clcbaşılardır. 

Bu "ırkçı,, gece kelebekle.rindcn bi· 
ri sakitnnc çalışan bir adamın kıy .. 
metini ayyuka çıkardığı ?.aman, sU 
kiiltınun tamamen gayri müsmir 
olduğıı, b:ışkalarının mesailerinin 
semeresini çaldığı, e\·et çaldığı, bi
re karşı bin, iddia edilebilir. 

Buna açıktan açığa tembel, ay
dınlıktan korlcan, ba.'.ıkalarmın me· 
saılerinl gasbeden ve onları mağ
rurane teukidlcr altında ezen bu 
döküntlilcrin gururlarını, yüzsüz. 
ce azamellcrini ve kendilerini be
ğenmelerini de ilave ederseniz ha· 
kikatto kavmimizin can düşnıaııile 
ı;uç ortnğl olduklarını anlarsınız. 

Gir meyhanenin masası önünde, 
aynkta, etrafı düşmanlarla. sarılı, 

lccudi görüşünü mcrdce ve açıkça 
mtldafaa cesaretine malik herhan
gi bir nmharrik bu sinsi, yalan -
cı, dessas heriflerin bin ta...,esinden 
fazla iş görilr; şunu yahud öteki
ni samimi surette kazamr v~ ha
rekete iltihaka sevkedcr. Faaliyeti 
muvaffakiyetinin imtihı:mile ölçü
lebilir. 

Halbuki gizli gizli mesailerini 
medhcdcn, sonra nıuhakkar bir i
simsizUğin perdesi altında sakla
nan bu şarlatanlar, bu koı lmklar 
ka\•mimizin kalkııunası bahsinde 
hiçbir şe~ e yaramazı. r. Onlar ha-
kiki bir e,.~k .... rısı.lırlnr. · 

1920 senesi başlangıcında, ger· 
çekten biiyük ilk bir celse topla· 
mağa. teşebbüs ettim. Bu bir ta
kım münaka§alara meydan nçtı. 

Partiyi idare edenlerden bazıları 

bunu pek mevsimsiz buluyorlar. 
Neticesinden şüphe ediyorlardı. Kı
zıl matbuat bizimle meşgul olma
ğa başlamıştı. Onun kinini tahrike 
muvaffak olduğumuzdan dolayı 

pek memnunduk. Başka içtimalar
da da onların muhalifleri sıfatile 

nümayiş yapmnğa başlamışbk. •ra
biiclir ki böyle bir te~ebbüsc kal
kanlanmız derhal susturulmuştu 1 
Buna rağmen, muvaf fakiyct var -
dı: Bizi tanımayı öğreniyorlardı. 

Ve bizi daha fazla tanıdıkça, aley· 
blmizde bir nefret ve hiddet vnkııı
sı kabarıyordu. Binaenaleyh, ilk 
büyiik toplantımızda, kızıl tarafta
ki dostlarımızın -bUyUk nisbette -
bir ziyaretine intizar edebilirdik. 

Ben de, imha edilmek tehlikesi
ne pek maruz bulunduğumuzu his· 
scdiyordum. Faknt herhalde bu 
kavgaya tutuşmak lazımdı. Derhal 
olına2.Sa bir kaç ay sonra beheme
hal böyle bir §ey olacaktJ. 

llk günden itibaren, mevziimizi 
köı ilköriine bir itimad ile, aman· 
~ız bir mücadele ile mUdafnn «..>dc
re.k hareketimizin ilanihaye tema
disini temin etmek bize bağlı bir 
iş<li. Ben kız1l partinin zihniyetini 
pekata bildiğim için -bu en esaslı 
nokta idi - son <lcn~ce bir muka· 
vemetin ilk yapacağı tesirin bize 
karşı yalnız dikkati uyandırmakJn 
kalmıyarak tarafdarlar da -temin 
edeceğine emin idim. Binaenaleyh, 
bu mukavemete azmetmiş bulun· 
mnk lft.zımdı. 

O zamanlar partinin birinci re
isi bulunan M. Harrer farihin inti
habı meselesinde benim fikrimi ka
bul edemiyordu. Bundan dolayı, 
nsmushı ve merd bir adam eıfati· 
le davrnnnrllk, hareketin sevk ve 
idar~sini elinden bıraktı. Onun ye
rine M. Antoine Drexlcr geçti. BC\n 
propaganda tc13kilatmı muhnf a?..a 
etmiştim. Artık bu iııle esaslı sıı
rctto meşgul oluyordum. 

Ht>nii1. liimsc<'c ınalfım olmıyaıı 

hıı relwt imizin ilk hiiyük halk i!:ti· 
mnınm topltmma tarihi 2·1 ımhaa 
19'?0 olarak knrarlaı,tırıldı. . 

Hazıdıkları bizzat ben idare edi· 
yordum. Bunlar pek kısa sürdüler. 
Hcı·şey bir şimşek hıziJe kıırm Jar 
alabilecek surette tcrtib ohmdu. 
Müzakeresi gihılercc çalı§mağa ih· 

tlyaç gösterecek meseleler hakkın
da, umumi bir içtima hazırlanıyor
sa, yirmi dört saatte karar ver
mek lazımdı. !çtimaın ilanı duvar 

IUl.nları ve yukarıda propagmıd:ı· 
dan bahsederken büyUk çizgileri)~ 
işaret ettiğim tarzda el varakaları 
ile yapılmak icab ediyordu. Bu pro· 

paganda tnr.zının esaslı vasıfları 
~unlardı: Büyük küt!e iizerinde tc· 
sir yapmak; propagandayı malıdud 
birkaç nokta üzerine inhisar etfj. 
rerck nnlttasıl bu mevzuları tek
rar etmek; veciz, teksif edilmiş, 
eıber bellenmiş, teminatı ve iddia• 
Y1 mutazammın dilsturlardan mU
rekkeb bir metin kullanmak. fikri 
neeir için azamt inad vo netlı~eJP.ri 
~lemekte sabır göstermek. 

Renk olarak lcınnızıyı intibah et
tik: Bu en çok tahrik eden Ye mu-

arızları en çok kızdırması ve gale
yana gctirmeel lcab eyliyen, ken

dimizi onlara tanıtacak olan bir 
renkti. !ster isteme?., artık bizi u
nutamıyacaklardı. 

Netice, .Ma.r~ılarla deniz parti

si aranında Bavyeradn da slyaai 
bir uzlaşımı. bulundui;"Ullu açık su
rette gö.qterdi. Bu, hUkUmette bu-

lunan Bavyera halk partisinin kı
zıl ameleler kiltlesi üzerinde duvar 

ilanlarımızın yaptıkları tesiri ipti
da hafifletmek, sonra da felce uğ
ratmak için gösterdiği gayretteh 

anlaşıldı. Zabıta bizim propaganda

mıza muhalefet iç.in bn§ka bir ve
sile bulamadığından nihayet duvar 
il<lnlarıın12a itira.z etmeğe knlh-tı. 

[Devanı~ varJ 
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On Dördüncü Liste 
Erzincanda hayat ve mematları 

sorulan kim•elerin dkıbetleri 

30 İkinclklaua ~ 

No: 76 YAZAN: M. Samt KARA1'8~ 
Yazan : Oktay AK BAL Erdtıoan 'V6 ha:ıxı.li3indeki felakete uğnyan ootm~larımtıı'ttt d • 

hayat t>e mematlarından haber aım..ak i8tiyn ootand.aşlanml2la bir 1bo çaprazdan kurtulmak için ça- Elense ve tırpanlar 0 derece şi 1• 

U 
zaktan bir kavalın inlediği du- Fnkat Zebranın ısrarları üzerine, ı.. • lıştı. Fakat, mtimkün degı· "ldi. detli devam etti ki, Kara 1bonUI1 bl\ 

yu
luyordu. ıı.ı...-met olnuık iizcre, oraya yolladığımıa arkodaşımm bu i§l4J «w-herşeyi gözüme alarak gidıp Ali ağa- • zif etmiş ve topladtğmı.ıa malumatı lists h4Zind6 ~atmi#'k. Aliço, hasmını altına. alır a~az, dırları morc.rmıştı. 11 

ya meseleyi açtun. Lakin ... lnan bey. sarmayı vurmu.stu. Kara tbo; ugra- Esasen, lbonun vticudü beynzd
1
• 9. 

Karşıki yamaçta koyunlarını otlat
makta olan çobanın çaldığı kaval bü
tün tüyleıimi Urpertnıişti. 

Arkadaşımız Erzinoandan dön.dükt6" 80'nr<ı da bu müracaat- r 
Ben daha sözUmi.i bitirmeden, kıp • Zar tetJalt etti. HU34.tsi i.stU:.baratımı.ı vasstasiZ., ba.31 müraoaatlara dığı fırtına. karşısında şaşırmıştı. sebeble moraran baldırları göze ça 
kırmızı kesilen ağa bana mlithi~ bir yine cevab oormeğe mu.ooffa1c olarak ~ıeticel.endirdiğiınU tahkiJoa.. Hasta ve ölU bir adamın bu suretle pıyordu. Yarım saatlik gilreŞ zatfJ~ 
tokat ntarak bağırdı: hareket edebileceğine kani değildi. da lbo hırpalıınınıQ bir hale g~.ı ~di19 tı yeniden açarak ymıi bir liste da'lu.ı tan..-im etrMğtJ muvaffalt oJ- s itJP"" Hayatımda hiçbir zaman işitmedi- - Vay it. .. Utanmadan bana bu du.k. Bu Zi.ste lıugün 

00 
yann ncşrcdileoo1:tir. lbo; nasıl olsa altto.n kalkarım di· halde Aliço, daha güreşe yeni g 

ğim ve beliti de işitemiyeccğim bu gil- lfıfı nasıl söyleyebiliyorsun?. Bir uşa- Diğor müracaatlara maale!ıef ceoob veremiyeceğimü tç;n oksr yordu. Fakat; sarmayı yedik-ten son- gibi terütaze idi. • _.ıdO 
zel müziğe kulak vererek uzun mild· ğa kız vermek ha ••• Çabuk defol. .. Bir •. -.1- ra aklı başına gehnişti. BUtUn bu varlıklar Sultan p,.z'ıı--

Öyle hazin çalıyordu ki. .. 

YMN~nmızın bılndan sonra doğrudan doğruya ~ıhUiy. V 6k4l6~ fet det dinledim. daha gözüm görmesin seni. .. Aliço; hasmına öyle bir sarma do- gözünden kaçmıyordu. İkinci se ~11 
tıe mu racaat eylcmeleritıi rica ederiz. L-"IJ"' 

Biraz sonra oturduğum yerden kal- Ve beni kovdu. lamı.ştı ki, lbo, bUtUn pehlivanlık ha.- dir güreşini seyrettiği Aliçoyu l»'" 

ko.rak çobanın bulunduğu yere doğ-1 İşimden kovulmam:ı, red cevabı al- O - Topçu alayı Ömer Sönel: yatınca daha böyle ka.hhar ve darplı etmişti. 
ru yürümeğe başladım. mama rağmen, Zehra ile buluşmağa 1 Teğmen Remzi Gürkan sağ. bir sarma görmemişti. Hele, bu güreşinde tamamile ba#' Yanına yaklaşıuca çobanın gözleri- devam ettik. Ben bll§ka bir çüUik sa- ,, Atıf yaralı Dernek, Aliçonun ölüsU bile bir be- olarak meydana ~ıkan AliçonUilı ~ 
ni ya.5lı görerek şaşırdım, çoban ağlı- hibinin yanına. girmiıı, koyunlarına ,, Seliimi ölü. Hl idi. Ya; has~ ol~am.ış ?l~~yd.ı, ne geçmeden açılması ve en çctiıı ~ 
yordu. Acaba niçin? Dcrdsiz, dUşlln- bakıyordum. ,, Şükrü sağ. olacaktı! tbo, bır lahza dUşwıdU ve tarzda hasmına karşı güreş tutn1 U 
cesiz bildiğimiz çobanı ağlatan ne idi? Bir gece yarısı, Zehra küçük kulü- .. İl-fan yaralı. korktu. padi~ahın takdirlerine vesile te~ 

Biraz daha ilerledim. bcme geldi, telaşla: Hcsab memuru Receb ıoıağ. Aliço; sarmayı taktıktan sonra; eylemişti. 
Koyun ve ku?.ular bir yabancının - Haydi, Veli, dedi. Evden kaç - O - l{C:jan l!ulrnk Hakimi Ali: derhal kündeyi doldurdu. Maksadı Sultan Aziz; lboyu çok severdi."': 

yakla§makta olduğunu görünce mc- tım. Beraberce buıadan gidelim. Maliye Varidat miidürü yaralı, refikası sağ. yUz yirmi okkalık hasmını askıya a· kat; pehlivanlık ruhu, Aliçoyu ~ 
lcmcğc başladılnr. Düşündüm. Bu nasıl olurdu. C - İnhl,:ırlar mmnunı İhsan Polat: larak havalandırıp yenmekti. dirden nefsini menedemiyordu. 

Çob:ı.n yeşil gözlerini bana doğru - Nereye gideriz, dedim. Telgraf muhasebecisi Rıza yaralı. İşte; bu sırada Kara tbo, kündeyi, Padişah, yanında duran serya'·etf 
·çevirdi, ben ona söz bırakmadan: - Nereye olursa olsun. Bilmiyor lmarn Yusuf sağ. şökcrek ters dönüp kurtuldu. lbonun lne: 

- Mcrhnb.ı. çoban, dedim. musun Veli .•. Beni muhtarın oğluna Hasan Onulmaz sağ. bu hareketi mahirane ve üstadane idi. - Halil, gördiln mü pehlivanı! 
Elini isteksiz bir hareketle kaldır- vermek istiyorlar. Ben razı olmadım. Fevzi ö!ii, l\fusa eağ. Şimdi, iki pehlivan tekrar ayakta - • 

d•: Babam bunun üzerine bana çok ktzdı C - Edirne, Ali Rıza.: karşı karşıya gelmişlerdi. Aliço, has- - H~~~ .. hasta meydana çııctıİ' 
- Merhaba beyim. ve tokatladı. O beni mullnka 'Mehme- Mühendis İbrahim Hilmi sağ. l mını elinden kaçırdığına hiç te sinir- halde, hasmına galib güreşiyor. 
Sonra bakışlarını ilcr<leki köye dik- de vermek istiyor. ~rüyorsun ya iş C - Baki Musa: 1 lenmemişti. 

ti fena, çabuk ka1,;alım. Mektubi nnuf ve ailesi sağ, posta müdi\rü Münib ve ailesi yaralı. 1 
Çünkü; İbonun kendisine göre da- = B~ h~rlr~ kaba diyorlar ... ~ 

Ben de oraya ha.kınca köyde biiyük Tercddüd ediyordum. Çiinkü ya - C- Adana. lUualliın Tahsin Kolay: ima ekmeklik bir pehlivan olduğunu kim ne derse desin, pehlivan ol{lll 
bır telaş olduğunun fat'kmn vnrdım. nımda fazla para yoktu. 13uradan gi- Ibrahim Kahraman Edchşir sağ. anlamıştı. Heme kadar İbo, usta ve livan!. 
Bir kalabalık siyah boyalı bir eve gi- aersek diğer köylerde nasıl yn;:.nyabi- c _ Mıntrıka. tkttsad JUüdürliiğü Wt>murlarıad.an İsmail Hikmet: 

1 ;ıyarı yüksek bir b!lşpehlivan idiyse 
rip çıkıyordu. lir<lik? 9292 Şerif sağ. \le Aliço, onu h:ısta halinde hiçe say- - Gördün ya, çaprazı T. 

önceleri ben de buna mi'mll vereme- Lakin Zebrayı muhtarın oğlunıt C - Bay Tahir, lstanhul: mıştı. · · · · · · d 
dim, fakat sonr:ı bu ge<:e muhtarın vermek istmnel"ri fü-crın ben <le kaç- Eczacı Yüzhası Rıfkı sağ. İbo, hasmının altından ne§e ile kalk - Bak, tırpanlar vura. vura ı:ıF 
oğlu Mehmedlc ccrrnf-ıan Ali ağanın m&k karannı verdim. C _ Ni~·:ızi K<><:: nıamııjtı. Ylircği titriyordu. Hasmının morarttı bnldırları .. 
kızı Zebranın düğfınü olduğunu ha - Zehrayı mulıt.arın oğlu Melımcd i- Gar dö fren Emin Koç ölü. ha~ta ,.e bitkin olduğunu biliyordu. . . . . . . ı1ı 
tırladım. çin istediklerini evvelden duymuş, fa- c _ Jfüse:,ıin nahmi, Ila:w.a: Öyle olduğu halde onu bir çaprazla - Halil, bırakalım ~imdi buıılıı. 
Çob~nn döndüm: lkat alılırın:ımışum. Şımdi h;e iş ciddi .Me,·ztıub:ıhs talebe·>. 11,,1• sınıfta 1·!ı, ··ı··au d·~ ( altına ahvermir:ti. ı ne olacak dersin? '• 

- v - o u r, ıger aını ta ise sağdır. si 
- J{ederli göriiniiyorsun çoban? bir şekil almağa bııslaımştı. c _ R~~·:.ın Ji'!ıtm:ı, İstanbul: Aliço; artık tnmamile açılmtşh. Ne 1 - Padişahun! Kolay kolay ııt 
Cevab ,~crmC'di. Zehrayı koll::ı.rımın arasma aldım: Doktor Şinasi s:ığ. diyaTen'.?. verrli•;i k~gikli~'. ve ne. de 1 ıub edemez İboyu derim. 
_ Böyle ı;fınlerde kederli olmama- - Korkmtı 7..ehra, ~imdi kaçaTıır:, Coğrafya muallimi Saffet sağ. sersemlıgı kalmııını~tı. Gııre~ dip - - Bırakırsak yenecek .. 

lı, bak köyde düğün \":iT. Herkes eğle- dedim. c; _ J~ay Ahn•rıl Ah-ur, Finmığa No. 22: diri bir arlam gibi giı·iyordu. . ..... 
niyor. Gtilüyor ... Halbuki sen ... Bura- Lüzu1nlu e~yayı bir p:ıket yaptm1. Demirci Hayri ynr:!lı. Aliço; gÜn'ş\ «ıibuk bitirmek isti· - Hem de, kolay yen~tık. 11 

da kavalını inlcth·or ye nğhyorsun .. Kulühcdcm çıktık. <; _ Garıli\an ~l"lımrd n:a!, Kastamonu: • yordu. ÇiinkH; hnRtnhğı güre.~ uzat- - Hasta olduğu için gül'c~i f~ 
Sebebi? Nıçin "! • Lakin karanlıkta blr J,a<; adım at- J~bCı Ill"kir roı snğ. 1 m;, sına nıimi i<li. Bil"kaç elde hafimmı ı:;iirrlürmez pa.disahım ! il' 

('.oban gözle?ini gözl Time dikerek: tıkt.an sonra kan~1ml7.H dıirl ld~i çık- Aziz Battal saı{. ,yenı11C'ge c:alı:4ıyordıı. - Bu herif, anladığıma. göre 
_ Sen ne diyorsun beyim? Bende tı. Zehra bir çığlık nttı. c _ O~Ptmf'ıı ?-Jih ıl, Rfl.•>ıı<•ski: İ lbo; ha~mınm ıliri tuttuğunu ve a- h::ı.lile altı saat güreşir. 

glllecek, c~lenrc(•k hrıl vıır mı! Bir Bunlar Mehmecllc (\..}rt arl•ada§ıy- Kumıny yilzbar:ı Nnmi sağ. 11 

l·ıldığım scT.nliqti. Bu f.;chchle güre§i - . . . . . . ~ 
baksana. İki haftadır ağbyorum ve dılar. o _ Ilıı~· İlısau F.rlwy: mü'laf:ıııyıı doknıilııtli. - Sen, Aliçoyu kesilecek nıi 
1 

· h ı· · y Onla a ne .Mehrned alaycı bir t.:a,·ıria· B isin tuhafı, ,.,CTürc$i dıılıa ziyade mil- ~'oı·suıı". cımse n ımı sorımı or. r .. · abanız M<'hm-·1 ıı'-'ta S!'f.d•.r. Kendı"sın· ı· Jd.ı ~ - 1 V ş f t-u "~ ı. rmanızı btiyor, Rıza d r i Al' r Değil mi! B nim holimden onlara.. - ay .. vay... u irnrilore bakm. yaralı, Cemil yaralı, Halis snğ, Salinı ölü. ı aa tarzın( a ıço yapacak iken, [Deı-anı1 tıl1,..,,, 
Çobanın i~iııd biiyiik hir keder ol- Bizim Veli Of' yamnıı bfr n<lnın imiş. 1 c - na~·:ın Mualla l{urt: !{ara tbo, h1üdafaaya ge~miş, hasmı ·······-·····-·----.. ··-··ee•"-- ·~ duğu besbelli di. Az kalsın gfü:d kızı haberimiz olmn- Üste<~'mı>n Nuri Türker sağ. ı mulaarrız bıılunınııştu. Milli TUrk Talebe Birliğ~ 

..::-~• ı· · d ... ~· dan kaçınvorılıı 1b---, h"smı11," •>."tın '' rm .. mek ı· "ı·n k ı...tı - n.t;Ueı ısm, """ıım. J • o - T\ırr,ucf On:ı:: v " •• ' " " uruluşu geri mi ka-~, 
Derin bir "of,. <;ekerek: Sonra Zchraya cfündii: ı ı,:alı.sıyonltı. Hele, <.;aprnza düşmemek ~-.. 

Af' 
. .. 

1 
Z 

1 
Ş _ Baş mu:.ı.llim Turgud Aksoylu sag·. ı · . ..k. -·ı . h. .. . "b" d Üni\·ersite rektörlüf!ii ... ee <..1; 

- Olmaz mı•.·ıın ya? .. Sevdimnden - crın guzc :.<! 1Ta ... u ese. ,g-in :c;ın ru ua cgı mı~ ır muınm gı ı u- . . •. . . 
6

'"' · · ır· ' "' . .. .. . C - isimi, (für!"tt•I, lstaubul: ı bırlıgı ve eksık kıtab vaziyetIBl1 
ihanet göl"en bir aı:lam olmaz mı ke- ıç yuzumi yarılımmla meyı'ann c;ıkar- z· .1• • - nıyordıı. 

dk 
,ıyn :ııı<'rı f':sıg. kik .e. <.lilmcllt.edir. uJ, 

derlı"!.. ı ·Demek bahanın tıılrntl ve ihtarı o c n ,\liı·.o·, ht'r ,!!ii ... · ~ı·r1rle ol..:ııı.~ı ~bı·, - :•~meı uır mna\'ini Ahmed l'ikrl: ., '~ u ;:;• s• T k T ! be B - k ı3 
- Mernklandırdın beni N\ban .. Ba- nun aklım ba.şm:ı ~('lirmmniş. ı- · c !dimd ik. aı>a"ık tutııronlıı. H"'smını ur >le irliginin ı:ıı ..ıf' ..... \.Onuscr enıil Gtıııg(ir ~ağ. " J n as d oo· 1 b ' ı be,,.. 

na :ınlat barona geleni... Şa§ırmışlım. Zehra kahkahalarla o _ ('orlıı, Nı>rdf't F,f~: cn.:c."iııdm bıı~hın1111. sağ elile de has- m ın an ımnra, Ye ır ta e. 't!jtl' 

- Dl·nıe~ıı·p te ne Y"• Il""°ksın. !"ı·m- gülüyordu: il 1 b·ı -· . liği teşekkül ec!enıemi~ti. üniveı .,,1 J .... .,.. _,, Galib Gfınrıy yaralı. mının ~o t "~ınuen tulmu~tu. ıııv· 
diye kadar h"- kimse "o.ıuat,. d"medi.. - Aptal, diyordu. Kendisini sev - G'" li gençler şimdiye kadar, rektör .~ '"" " C - Aııl{!!ra, t~?H •tı>a.')!l n'alıallf!Si Ah:-;f'. hir sokak .. No. 2,-> µ .... 1101,.d ,ure.j, ayakta b~ on dakika kadar b h _.... b. k wı ~·. ~~n ne ~apnc '·.s•.u dinleyı"ı> ben;- d"r diğimi samlı, hulhııki ben onunla va- ·-•"> ıra.. l u USUı><.ıa ır arar vermcs · 1 .. ~ J u r. ..... '" Cenıul : 1 Jah:ı devam etti. bn, büziilüp müda- ı · 1 rd. "t~ 
dimi'!.. kit geçirmP.k. eğlenmek i<;in konusu- n 1 ,3 ·r fna l"""zı tak.ıb ettı"kçe A ıı· "O da elense emış e ır. Fakat diğer tar1lt ·~ '" ı;.cz;-:az ırua manı atur:ıcı Ali yaralı. ..., " b b +.,. ....... k1...:ı1 ·· ,3 ıı• ~·-· 

_ Ne olur anlat... yordum. rendi~iylc sahiden k:ı.çaca- .____ u sene u .........., 11.u un nıeyull rr ~ l • tırpanlarla hasmmı hırpalıyordu. mcsi l!ızım iken, rcktörHikre l1ff 
Çoban göucriıü et.ra!ta gezdirdi: gımı sanıyorc u. Çok sufmıs. Eğer - - -~-- --- •w• - ., 
_ Ben dedi, iki 

6 
ııedenberi Ali a- kaçmnk i~tcseydim, bir bu!'kn.sını se- e!lerim,i . ya_l.:ty .. :.ı.r::k . beni_ teselli etti.! tıralal'ln. dolu olan m:ızinın· karanlık J 1 ::. ı.· - --- şebbili; ve karar da verilıııenıiştl .J, ·ı . Ltö._ın kaval da su:-ınınııu~lı. T l be B" ı· ·· ta b · tor 

ğaııın koyunları.na çobanlık ediyorum. çerdim. Bunu değil. l' akat oır turlu bu ıbanetı unuta.nu - giialcrini hatır! <lım. a e ır ıgı, le enın f( 

Aklı ..:ı Ben iki müzig~i do duyh .. biliyordum. -Iı.sması iyi illler go··rm--' s..nt ' 
Bana. ölmiyecek kad.u- hlr para veri- m. yavaa yavaş bo.Pıma geliyor- yorunm. Kaval acı acı inliyor, koyunlar, ku- - ~- - ' ~ .,..,., r I' 
yor. Buna ,1a şükür. du. Herşeyi anlamuğa ba,ıamu;bm. Günlerce bunu dii§Üncı·ek ai\ladrm. zulu.r gu~yolmuş bir vaziyette dinli- Kaval, davul, zuma biribirine karı- aliyetlerlnde bulnıunası, ve ,..,. ,1 

Zeh 
ı...~ • \ l t 1.::t .. ı....,v ı.ı J>S ·ı b ı d I ~ıyoı-. !{avalın inleyen sesiyle davul- ket ıçm faydalı ll""'rİ'-'alta bultJll ı 

La.kin ağanın lrnr.ı bir sene kadar ra "'"nı a cıa nııt;tı. Dana feci bir .,, •· ı.r..;. •• ~ c u... yor ar ı. <uelar bile susmu:)tu. 31 bakımından g~c;liı7e fayd~ı 
evvel be.nim ;ıklımı çl!ldi. On:ı i§ı.k ol- oyun oynamı.1tı. L~in deı:cimi sa.na anlatırken o Kaval akislerle etrafı inletiyordu. la zurnanın şen ve ~akrak nağmeleri lacaktır. a 

dum, o da beııi seviyordu. Günlerce Y:ıva{;11a ba§ımı ona çevirdim: cfakık:ı.ları bır kere daha yaşadım, o 1 Güneş guruba yakla.şınıştı. Hava ne bariz bir tezad tcı;;kil ediyordu. O 
gizli gizli Be\'İŞtik. - Peki Zehra, sana kızmadım. Ben anda duydn~"llm ıztırabı bir kcı·c da- kar:oırıyortlıı. u• niversitede çayfar 

O bana "Senden ba$asını sevmi- senin saadetini ve mcsud olmanı isti- hn duydum. Köyde lambalar yandı. Davulların O günden sonra çobanı bir daha başhyor .J 
veceğim,, diye yemin etti. Ben de o- yorum. Madem ki saadelin bende de- Çoban sustu, yanındaki k:ıvahnı a- sesi dnyulmağa başladı. görmedim. Acaba ne oldu? Bilıniyo • Rektör Cemil Bilse! talcbele~e.ı' 
ııa yemin ettim. Fak:ıt bu vaziyet ğil, başkasınJn. Elden ne gelir. tarak hazin ~azin çalmağa başladı. 1 Een de yavaşça kalktım, çobanı te- rwn ve hiç kimBe bilmiyor. olan çaylarını 3 ~ubattan itib 
oöylc devam edemezdi. Bir gQn Zeh- Ve yavaşça tekrar kulübeme dön- Etrafa dagılmıı:: olan kuzu ,.e ko . ırelli etmek ister gibi omuzunu sıvaz- Lakin ~obanın hatırası hali. zihnim ~ermeğe ba§lıyacaktır. ~ 
ra : düm. yunlar bu inleyen kavalın sesine doğ- lıyarak, yamaçtan a~ağı inmeğe baş- ne duruyor. Ne 7..aman onn hatırlasam Oç, beş, yedi şubatta, Tıb, 11 . I_ 

- Beni babamdan iste. dedi. Arkamdan alaycı kahkahalar uzun ru ko~uştular. ladını . . İhtisas, Edebiyat, 14 .. en fakült.elcfl ~ Udd t d ld .. . · ıçımde kap~nmamış bir yara sızlar. ınıf 1 d" ]""_ 
Ben mütereddiddim, hiç koskoca ın e uyu u. Gözlenm y~larla dolu olarak in - Köy co~mu~tu. D-.ıvullar ve zurna- Ona acırım. ~ . ta ebelerine, 8 ~ubattıı . f a~a bana kızmı verir mivdı'? KulUbeme gı"rı"nce sadık ko'"pe<rı·m le k ı a· ı l b ıyı derece ite üniver.,i•~ye giı1lıif c ., ô yen ·ava 1 ın <'.r ten en de acı ha- lar yeri göğU biribirine kat:Jyordu. Zavallı çoban ve inleyen kaYalı. 1 ...... , .•. : 

__ __ w unanlara çaylar verilecektir~ 

eski eğlence davctlel'i yerine, doğru 'ıJ 
dan doğruya para !Ufı... İhliynr kurd güJdü. - Öyle ise evvela teklifini "' 

Meğerse ben, öteki beriki hepimiz - Ne ı.annettin dedi. Yorulacağız ettiğimi mektubla bildircyiın· 
b 

v DU keyfimiz kaçacak... Fakat sonunda o __ 
Kimse atiden emin değil .. Herkes osuna ugr:ışmışız. şmanımızı yık- - ~ı bilirsin.. 1 

füdürücU bir bclt.1 me nöb<.1:i i<;inde ... mak isterken kendimiz de perişan ol- mutLık& mll2afier oıacnğı.ı. Fransa - Onun ne gibi iQler yaptığı111 

Yarın hakkında kimse bir ~y söy
lemiyordu, söyliye.n de adeta istik -
lıal ile alay eder gibi konu§uyordu. 

B 

. d ölmesini bildiği i~in yaşıyacaktır. . !$ - ··ııb 
enım e içime büzün çöktü. Çok- muşuz.. nedıyorsunuz ve nesinden ~uı-

t3.Jlberi derbeder hayatıma hasret Kaçakçıhk alabildiğine yürümliş- · · · · · · niyorsunuz ?. . ~" 
k

. d Se • • til Lllk ·ı ti 1 tatm" cd - Şimdi gelelim senin yeni vazife- .ıı P" 
çe ·ıyor um. ra7.ad dolaşmak heve- . s ı ı yaç arımm ın c- - Dedim ya ... Ortada ku't"le~ 
sim içimde yine uynıur gihi oldu. ls- cek hiç bir şey resmen ortada yok- ne... delil yok ... Fakat gesenierde ; 
teksizce sokaklarda do~tun. İyice ken ... El altından üç misli fiyata her B0Y1JK CASUS RO~•IAı\'l Tefrika No. 70 - Buyurun. fabrikalarımızdan bın· ·nın· pıaıJ,ı1,J 
giyinmiş dilencilerin, yakalarındaki şey bulunabiliyordu. Kısa etekleikli ı - Üç ayda.nberi esrarengiz bir A- '-' 
kilrklerin tilylcri dökillmli§ eski zen- 17 yaşlannda bir kızı sokakta kibrit laşnmkla geçirdim. O gün cebheden istirahat etmek annemJe kardeşimle =~ k~ari~ra yiyor. Kadın- dudu geçmek üzere olan bir 1)(1 / 
gin kadınlann nrasında bir tiirlü vaz satarken gördO.."ll. Evvela haline acı- izinli dönen bir teğmenle t.aill§tım. bir rahat ve sUkOn hayatı yaşamak · u~ o.. an casusu olarak Uzerinde bulundu. Bu adamın geçemediğim makyajınıla parlak tu- mak istedim. O bana kibrit kutulan- TV_e b.~raber kaldık. Bu buluşmayı gü- istiyordum. şUph<:lend~ğimiz kimselerle de müna- gin Amerikalı ile de bir kere ff. 
vnlctimle görUnemcdim. Cenpral Li- nm içinde kokain tek!if etti. Cebhe - n~u .boş geçirmemek için ihtiyarı General Liotar beni gülerek kar- :{ebetı eksik olmuyor. Casuslu?.u hak u ld v sı.ı b',ıJ otarın bana bulduğu koca ile yaşa- den gelen haberler kımseyi memnun etını§tım. Onu bulmakla bulmamak şıiadı: kında kllfi deliL bulamadık. O;un ha- m § 

0 

ugu tesbit edildi. . ~vr 
d 

rimine sokulacaksın... sedcn sonra da fabrikada bit 
madan evvel kendime üç gUnliik bir etmiyordu. Aclım başında., eşini sev- arasın a benim için ne bir fazlalık ne _ Dinleııdin mı· dedı'? td 

d b
. - Bu ~t onunla evlenmeden olmu- 0 u .. 

dost aradım. Fnknt eskiden pec:im • gilisini kaybetmiş bir kadının bıçkı- e ır eksiklik olmadı. - Daha fa7Ja yoruldum. "" -tt yor mu? Anlı.yorswı ya_ 
den k~au yiğitJerhı yerine, bu sefer nkları insanın kulağım tırmalıyor - uçüncü günümü zor ettim ve g&- - Niçin? 

• hain bakışlı h.ı.rb zengini yahudile _ du. Yaralılar sakatlar şehrin içinde neral Liotarın bana teklif ettiği ye.ı:ıi - Olur. Yalnız onun geçenlerde g&· - Evet... .J 
rin d vetlcrile karş:ılaşbm. Hem de serbestçe dola,<jarak, harbin feci lev- vazifeyi, yeni kocayı bulmak için - Genernlim. Harb memleketi ta- zeteleri.n birine evlenme ilam verdi- - Haydi öyle ise. ~ r tınmıyacak hale soltmuş Korkarım ·ın· ··nılik Bu~-- t· d tmt B nJml l d ~_; 
ne daYet. .. Eski hltuftıir gözler yeri- halarını, teşhir edivorl:ı.rdı. Valdereke gittim. Artık ra.zi •. ~ . • g 

1 
go ··• A.U.Uaa. ın e s:.ı..m - e e ya ıud Val e $"' . . . - ·· son v • ki butun emeklerıruiz bo una gitmif ise ona. evleımıek suretlle eokulabi - istediği"n ~- # 

ne kötü hasia GiI' pazarlık havası ve lznımın ıki gUnUnU, derbederce do femi yapmak, Holandaya çekilerek olmasın. zaman v..:masa. g (fi) lirsin. CDevaflll 



YENISABA.B 

Gene bir kızı 
• 

tehdid eden 
Bir neşriyat 

davası 

M0TEFERRIK ı 

Köprünün parkesi işi 
mahkemeye intikal etti 

İstanbul 
Satmarma 

e.hlr• .... 

Levazım Amirliği 
Komisyonu ilanf an 

- • Gazi köprüsilne döşenen tahta par- iil::mıaı:miailiiiiiiiiil:il::C:..i~;;m:::!!=:Z:ii 
Delikanlı dün mahke- Başmuharririmiz ehh kelerin zaman zaman yerlerinden fır- Aded ~ Röportaj No. 32 Yazan: FARUK KCçOJt 

Cağa/oğlundaki yangında 
çok telaş ettik 

. 1 ... vukuf olarak tetkikat laması yüzünden belediye ile müte -
mede deh o dugunu t &hhid firma arasında zuhur eden ih- 200 sırlı tencere 

l"ddia etti yap 1 ti.18.f nihayet mahkemeye intikal et- 500 " süt kabı 
.. "Bozkurd,, mecmuası içtima! ve e- miştir. MalCim olduğu üzere firma, 1000 ,, çaydanlılt 

~alovalı ~auf Şe~er, .dort sen~den- debt olarak imtiyaz almış, son zaman- belediye ile aralarında mevcud an - 500 ., ördek 
beri, ~nkoy ~ lisesı ~lebesmde.n larda siyasi mahiyette neşriyat :8' !aşmadaki sarahate rağmen tahta 500 ,, su kovası 
Muhsme. özele aşık~.". Dort se~~r yapmış, bir nüshasında da "~k .. k?.Y parkelerin arasına beton dökınü§ ve 1000 ,, oturak 
kızı takib, sık sık onune çıkıp ilanı lüsü,, isimli ve "Ergenekon koylusu,, parkelerin yerlerinden fırlamasına bu 500 ,, oturak sümıelı 
Aşk etmekte, arada sırada da, bab~- imzalı olarak çıkan yazı sınıfları biri- betonlar sebeb olmuştur. Belediye 500 cam ördek 
s~a ~üracaat e~erek Muhsineyi m- biri aleyhine tahrik edici mahiyette köprünün muvakkat kabulünü yap - Yukarıda yazılı 8 kalem sırlı ve cam 
kahla ıst.~ektedır. _F~a~, kız bu a- görüldüğünden vilayetçe toplattınl - mazdan evvel firmaya müracaat ede- malzeme mütcahhid nam ve hesabıııa 
19.kaya bıg~e kaldı~ gıbı, babası da mış, mecmuanın sahibi Mustafa Kı - rek betonların kaldırılarak yerlerine 31/1/ 940 çaI'§amba günü saat 14 de 
kızını Raufa vermege razı olmamak- zılsu ile neşriyat müdürü Vefik Vas- asfalt dökülmesini istemiş, firma ise Tophanede levazım funirliği satınal
tadır. Buna rağmen, Rauf, bıkıp yıl- saf aleyhine Asliye İkinci Ceza mab- bunun yeni masariflere sebeb olaca- ma komisyonunda açık eksiltme ile 
mamış, dört senedir. her fırsatta bu hemesinde dava açılmıştır. Ehlivukuf ğmı ileriye sürerek red cevabı ver - alınacaktır. Tahmin bedeli 4525 lira 
aşk ve alakayı izhar etmiş durmuş, olarak seçilen gazetemiz başmuhar - miştir. Belediye firmanın bu kafi ilk teminatı 339 lira 37 kuruştur. 
işini gücünü bırakıp bu işle meşgul riri Hüseyin Cahid Yalçın, dün, As- red cevabı karşısında mahkemeye Şartname ve nümuneleri komisyonda 
olmuştur. . liye İkinci Ceza mahkemesinde, ha - müracaat etmek mecburiyetinde kal- görülür. "598,, "429,, 

İşin böyle normal yollardan halledi kim ömerin niyabeti ile, neşriyat mü mış ve mahkemenin tensib ettiği mü- • • • . . 
lemiyeceğini kestiren Rauf, iki gün ev dürü Vefik Vassafın vekili avukat tehassıs bir heyet köprüde tetkikat ~00,000 aded keınık veya bak~lıt 
vel, cumart.csi gilnü bir otomobil tut- Mahmud Even de hazır olduğu halde yapmıştır. Heyetin verdiği rapora dü~e alınacaktır. P~_z~:lıkla eksılt
muş, iki arkadaşını da yanına alarak mecmuayı tetkik etmiş, neşriyatının nazaran tahta parkelerin ıslahı için mesı 2/ 2/ 940 cuma ~u ~n.:ı:. 14,30 
kızın mcktebdcn çıkmasını bekl:miş, siy-.ı.si olup olmadığı ve mevzuubahis j 1050 lira sarf ederek betonların çı _ da Topha~ede Levazım aınırligı sa~!1 
yolda önüne çıkmış, evlenmek ~zere yazının sınıfları yekdiğeri aleyhine karılması ve yerlerine asfalt dökül- alma ko~ısyo~unda yap_ı.ıa~~.ktır. Nu
kcndisile btta ber kaçmasını teklif et- tahrik edici mahiyette bulunup bulun jmesi lazım gelmektedir. Belediye bu mu~elen k.omısy~nda g~rülur. 1stek-

Fnruk Iiü~ük izahat alı~·or miş, otomobili göstermiş?r. Mu~sine madığı hakkındaki raporunu hazırla- rapora istinaden firmadan 1050 li- lil~rın temmatlar~le ~?Ilı saa~~ ko • 
• l3en de Inask . .. . .. .. . ... buna razı olmayınca, cebınden bır ta- ...+-... rayı tahsil edecektir. Esasen firma _ mısyona gelmelen. 609,, 597,, 

Car .,ft.. eını çıkarıyorum.Ruz ti yor. Bu tun kuvvetımle kızcagızı b k .. t · tehd'd t mı:l~ · .. . . • • • 
d ""guk hava w . . anca çı anp gos ermış, 1 e - Muhakemeye başka bir gun devam nın tahta. parkelerın bedelı olarak . w 
an. C"iriyor... agzımdan burnum - yakalıyarak muhakkak bır tehhke • miştir. Muhsine tabancayı görünce edilecektir. belediyeden 50 bin liralık bir alacağı 30 ton kıreç. kayz:ıagı alınacaktır. 
~ırden b~ını den ku~rıyorum.. korkmuş, başile "peki .. olur!.,, gibi vvvv vardır. Belediye firmaya parasını ve- Pazarlıkla eksiltmesı 31/ 1/ 940 çar-

Cibı oluyoruın. tutuyor, ' bayılacak J Karşı~ı evle:deı: eşyalar .~~- bir tasdik işareti yapını§, Rauf taban POLIST~: rirken ihtilaf mevzuu olan 1050 lira- şamba günü ~~t ?:_~.30 da Tophane· 
~ndinı . yor ... Koşedekı evın penceresının o- cayı cebine kovarken de avazı çıktıgı- k kt' de Levazım amırlıgı satına.lma ko -

e gclınce· .. b' 1 h l 'h . b. " K d 1 d • yı esece ır. ~ - ?ie, arkad . nune ır ev a asmış ar .. ı tıyar ır kadar "Can kurtaran yok mu?,, diye a ın ar a ınsan n•W t fta G . k.. . . .... ı misyonunda yapılacaktır. Tahmin be-
iyoruı:n. aşlara gaz mı çarptı koca kan: bağırmıştır. b k 1 ıger ara 1,1: . ~zı . oprusun~ deli 7500 lira, ilk teminatı 562 lira 
- llayır - Şerif levhası diyor. Korkmayın Vakit gündüzdü. Etrafta gelenler; ıça ıyor ~uvakkat. kabul~ .ıç~ ı~ab ed~ tet 50 kuruştur. İsteklilerin belli saatte 
- y . §imdi söner rdı F d b. k k " Osküdarda Paşalimanında 57 nu- kıkat neticelendırılmıştir. Katı ka- k . el 1 . "611 "599 
- 'r a sedyedekiler? Fakat Y~~nın sönecegıW• yok Bill- gençler va r. derya a ır ço :m- maralı evde oturan İsmail Tevfik oğ- bulü için de aynca tetkikat yapmak omısyona g me.:~· " ,, 

ecrUbe . se komşu, korku an zangır zangır lfızı eldi Y• den belediy Nafia Ve-
- Peki b ·· kis daha çoğalıyor. Alevler daha bü- titriyen ve fenalıklar geçiren zavallı ıu Batu ile Üsküdarda İhsaniye so - A ~ g ~ .. .. e • • • 

u atılan gaz bomb ., yU kıvıl l y ·b· k k w da ll aralı de oturan kaletinden bır kopru mütehassısı ve . - O da ö 1 .. .. .. .. ası· w. yor, cım ar yagınur gı 1 ar- kızcağızı Raufun elinden alıp oracık- agın num ev. .. . . 20.000 metre kanavıçe aclınacaktır. 
bir Parça ö/ .. e ?.l~~cu falan değil şıki evlerin çatısına dökülüyor. taki Habibin kahvesine sokmuşlardır. Hayri kızı Adalet ve Hamdi km Kev- M~akale V~kllet.m~en de .b?" ~ya Pazarlıkla eksiltmesi 31/ 1/ 1940 çar· 

- Ben de SUrt~~u o kadar. Tatita tatita tatibl.. Daha kızcağıza bir yudum su verme- ser arasında kavga Çlkmı§, Kevserle miltehasınsı ıstemışt:U'. Bu ıkı. mute- §amba günü saat 14 de Tophanede 
- lii" sah~ıcı sanmıştım. Yazıcı borusu. gy e vakı·t kalmadan Rauf bir elindo Adalet bir olarak Batuyu bıçakla ko- ha~s tsı:anbul~ ~.~~~ be!edıye. be- Levazım lmirliği satınalma komis • 

r:ı '> "' ıcı gazi ·~~......:~be ı ' ' w H y · d yeti fennıye mudunınun rıyasetmde u · Ya ı:n a ~ıu 0 ur - Emret kumandan, diye İsmai- tabanca bir elinde de bır bıçakla kah lundan yaralamışlardır. er 1 ısı e . . .. yonunda yapılacaktır. İsteklilerin 
-:- bese:azakll'ah bir kaza olsa.. Iin yanma koşuyorum. veye hü~um etmiştir. Elindeki taban- yakalanarak adliyeye verilmişlerdir. bır ~omısyon teşekk~ edecek ve bu teklif edecekleri nümune ve teminat-

llnııı e ı korkum beyhud İki · · t komısyon esaslı tetkiklerden sonra . . . 
· e . - nc~.~pu ıs e.. canın namlusunu kıza doğru çevir - F "k" K t l'k R Er- k" rUnün kat'i kabulüne karar v~ 1 ıarile komısyona gelmelerı. - ~et. - Baş ustune' . t t.w .. b. k d f k . tir erı oy a o ı , um, op (619) (7l2) 

· mış, e ıgını ır a<; e a çe mış · • 1 ki "IU kf Köprü muvakkat kabulünden · 
- biğer • • • Fak t bereket silah ate almamış mem mezar 1 arma 0 ce ır. • •• 

41lduhzı arkadaşlar bunun böyle Şimdi sevgili okuyucular biraz yan . a '. , ş , gömmek menedildi ancak bir sene sonra kat'i olarak ka- 2000 aded tabag'H.le beraber çay fin-u biliyorı bır facıanın çıkmasına da meydan ve- y w 
0 

be b 
1 

ed'l b"l kt' 
- l:lay , ar mı? gını bırakalım itfaiye müdürlüğUne ·1 d R f y ı· d k. t b _ Bcyoglu Kaymakamlıgı sman Y u ı e ı ece ır. canı müteahhid nam ve hesabına alı· ır. rı me en, au un sag e ın e ı a an 1 F .k.. d k' K t l'k M · 
- ~l"' , · · · kalım. ·1 1 li d k. b k ı k _ e erı oy arasın a ı a 0 1 • ecı· Köprüden V~aiti Nakliyenin nacaktır Pazarlıkla eksiltmesi 31/ 1/ :.ın .. ca ı e so e n e ı ıça a ınmış, en . k" .. d . R K&mdh ed ki · 

lu;- O zaınan i . . . . Sonradan arkadaşların anlattıkla- disi de, polise teslim edilmiştir. diye o~un ekı - um •.. .. <>-6.: .~ ~ . Ge(,'mesine :'\liisaa.de Edilecek 940 çarşamba günil saat 15 de Top· 
du. şın cıddıyetı kaybo - rma göre itfaiye müdiirü İhsan mek- Kadıköy müddeiumumi muavini ta Ermem .m~zarlıgına olu g~~ulm~sı~ Havalar müsaid gittiği takdirde hanede Levazım amirliği satınalma 
~d tebde d · menetmıştir. Mezarlık mutevellılen . . 1 h . · · I . d 

1 
ak Tab · 'l' . e de am ers verıyormuş. rafından yapılan sorguda, Rauf, bu y belediye tahta parkelenn ısa ı ışını komısyonun a yapı ac tır. mm 

dı ec"rilhe eahici rn: kafa varmış ha!. Yangın zilini. d~yan ~~!ebelerin bir şiddetli aşkından muztarib olduğunu, kay~akamhg_ı~ ~u k~~nı pro~es~ 20 günde itmam edebilecektir. Bu i- lbedeli 700 lira, ilk teminatı 52 lira 5? 
tn. g zla yapıldı san - kısmı yan~n~ ışt.ırak ıçın dı~ fır· deliye döndüğünü, şuurunu kaybede- e~mış,1~: ve vila) ete şikayet. etmışler tibarla bir ay kadar sonra köprüden kuruştur. Nüm~esi ~omisyonda ~ö-

lamışlar obürierıne kumandan ders k t - b'l a· w. · ·· 1 · dır. \ ılayet hıfzıssıhha komısyonu bu ·t· kl" en· g~mesın' e mu··sa rillUr 1stekıı·ıenn belli saatte komıs-ö~ • • • ·· re ne yap ıgını ı me ıgını soy emış, 't' t tk'k d kti vesaı ı na ıy ın --.. - . 
tu gleye do w Vermede devam etmiş .. fakat aklı hep müddeiumumilik, Raufu, mevkufen ı ırazı e ı e ece r. ade olunacaktır. yona gelmeleri. "613,, "626,, 'rtıtış gru telefon odasında o - yangında im'ş -· - • • • 

llird"n<.:ene çalıyorduk.. 1 
.. mahkemeye vermiştir. Rnufun muha- B I d" d . t . I 

" teıcr Bakın Numan bu dersi nasıl anla- kemesine, meşhud suçların muhake- e e !Ye e. ~!?"' a~m er M .. tt fklere sattıg"' ımız 150.000 kilo fırın odunu alınn.cak-
'resadur b on çaldı. tıyor: l" k .. d" İkin . 940 malı senesı ıçın Bcledıye İmar U e 1 tır. Pazarlıkla eksiltmesi 31/1/1940 uya be tı me usu u anununa gore, un, cı M"d" 1 .. -·· k d d 1 ak il 
- Alo n aç m: - Bize gaz depolarında yanfiln ol- A y C hk · d b 1 u ur ugu a rosun a yapı ac ma ar çarşamba günU saat 15 de Tophaııe-
- C .. ··· d y .. .. b- · . • gır ezama emcsın e aş anmış- 1 h tı t k 1m ?lf"'d" ıu-·· I • . ·-
li agaloğıu da ugu zaman nasıl sondurecegımızı tır. Kendisine vakn hakkında ne di- ~s_ada t yazkmk.~lş ıd. kar h" u · 1~k b~ I İngiltere ve Fransanın memleketi- de Levazım amırlıbii satınalma ko -eııten tel n yangın var... anlatıyordu. Fakat bu anlatış her va· , w. ld y k . ıçın e eşe u e ece §e ırcı ı u- . d tıgıw toplu mübayaat de _ misyonunda yapılacaktır. 1steklile -atılattı .... n efoncu Sabriye vaziyeti k"tk• ~ecegı soru ugu zaman, ısaca. ..d .. r·Y .. h .t .. a·· .. G mız en yap 

da, ·q. ahn 2il b~ dıne hiç de benzemiyordu. İkide - Bir şeyden haberim yok Ne rol'bsu mu url:.utgune b~k etm~.d~l .. ğü~- vam etmektedir. Son olarak satın a- rin teminatlarile belli saatte komis-
l'l!tl::I_ner belde l~a:adadandıntasUstün~ ırN~ duruyor saatine bakıyordu. yaptığımı bilmiyorum Bir şe;·~öyli- ı 'tmbuahi~e uBvle ~t ı ~ m~d~rl~w .. - j ıman tütünlerden sonra yeniden 10 yona gelmeleri. (618) (710) 
~ ~~~Zil e ıhayet dayanamadı bana döndü; . . ·y.. ı ne r m . u ug, proJe mu ur ugu- mil on Türk liralık muhtelif madde- • • • 

liler. Göz ~ldı arkadaşlar da ye. - Koş santrale bak. Yangın ne ol- yecek '. azıyette de degılım · y . ne de mimar Rükneddin tayin oluna- y .. , dil ekt' B .. b _ On iki ton sadeyağı alınacaktır. 
dal t Yanlhn açı.tıp kapanıncaya ka - muş 20 dakikadı h~lA ö di dedi Demış, şuurunun muhtel oldugu ıd- caklardır. imar müdürlügyünde bu üç ler mub~)~ ~ cc. ır. u .. mu at Pazarlıkla eksiltmesi 1/ 2/ 1940 per. 
ı.uı.1 o• Yer r a a s nme · d' ·1 .. h d lt 1 · · t vazıyetını tesbıt etmek uzere n 
k 1..1a l:J:aık p ıne. g. e.ldik. Cağalogw - Telefoncu •tt' 1881 e, muşa e e a ına a ınması ıçın bürodan başka yeniden bir müdür mu yaa . . • şembe gun" ü sa.al 15 de Tophanede nn~ art nun yanına gı ım sor - b' . . t•d . t' T ve Fransız milşterek ıktısadi 

-"Cl bir b· ısının nrkasındaki dum. ır ıs 1 a vermış ır. avinliği ihdas olunacaktır. gı ız . . . İstanbul Levazım amirliği satınalma 
l'b.-u ına tlrt.uşnıu Bundan sonra dinlenen cıAhitler hl- . . .. .. .. - - b -1ı b bürosuna mensub bır heyet şehnmıze -u,,or. Ş, cayır cayır - Daha s .. nm · dedi :>""" Yıne unar mudurlugune ag u- ~ - w komisyonunda yapılacaktır. Şartna· llugtı Gelelim ~traelı'mn ış, b · k d' · diseyi yukarıda naklettiğimiz ~kilde lunan harita o:::ubesi ilga olunacak ve gelerek alakadarlarla .dogrudan dog- me ve evsafı komisyonda görülür 
lna"d n Yazıcı Yalnı '--- . ceva ını en ısı- . 1 d ~ ru a temasa geçecektir. . 
~· a ı:nevk .. z U\:Iıını .. Ku - ne tekrar ettim. anlatmış ar ır. tefikilatı şehircilik bürosuna bağlana· Y . . İsteklilerin teminatlarile beraber 

lsrnail v ıınde de bizzat kuman - - Öyle ise dedi. Neye ikinci gru- Mahkeme, Kadıköy müddeiumumi- caktır. Hafta ıçind~ §ehrımizd~ ~ulun~ - ,belli saatte komisyona gelmeleri. 
1 berhaı ıa:··· pu istemiyorlar acaba? li~~ tar:afmda~ .~~rilen tevkif ka~arını Senayi Birliği toplantısı cak olan bu tıc~:_~t .~eye~nı? ~arıs- (6l7) (71l) 
tUııun köŞeain~ka~ Yaptım. Cağaloğ- İkinci grup zili bu emri bekliyor _ ~uddeıumumılıgın karar veremıyece- Dün yapılması mukarrer olan Mil- den hare.ket .ettıgı ogrenı.lm.ıştır. 10 , ... 
~· ekı eczahaneyc koş - mu§ g~bi çınladı. g~ ~oktasın~an kaldırmış. Raufun tev li Sanayi Birliği senelik umumi heyet Milyon lıra ıle memleketimızden en Yirmi dört ton keçi kılı müteahhid 
~en~ itfaiyeye 24222 . ~abıi birdenbire dersi bırakbğıınız ~~ıne ve muşahedey altına alınmasmaıtoplantısı ekseriyet temin edileme - fazla incir, tütün, fındık, üzüm, incir, nam ve hesabına 15/ 2/ 940 perşem • 

8(1 ababa 207 ye, henı de gıbı arabalara atladık.. luz~m ol~~ olmadı?1. ha~kında karar mesi yüzünden 8/2/940 perşembe gü- susam, darı, keten tohumu, keçi kılı be günü saat !4 de Tophanede İstan· 
~ nra tekı>ar :s: telefon ettim. • • • venlmek uzere tabıbı adıl tarafından nU saat 15.30 a tehir edilmiştir. vesaire alınacaktır. bul Levazım amirliği satın alma ko-
~· azıfe başına koş- Müdür İhsan, muavin Hamdi tek- muayenesine karar Yermiş, mubake- . misyonunda açık eksiltme ile alına • 

ha flngın bUyijk mil kumandanlar ikinci grupla geleli- meyi başka güne bırakmıştır. 1 caktır. Nümunesi komisyonda görü· 
rıe~ Yanıyor. a kosk()()a .bina har· Jer. ----- Is tan buf Belediyesi ilanları ıur. tsteklilerin tenıinatıarne belli ~Yor. ltra~re Penceresınden alev Muavin Hamdi izahat istedi: Mensucat fiyatları saatte komisyona gelmeleri, "628,, 
tal{· rı Yerleşuy .musıuklara hor - Verdim. indirilecek mi • • • 
loı:ı.~ SU. hafif a::· t~at terkos - - Nuruosmaniye caıniinden de su Şehrimizdeırl mensucat fabrikatör =ia İlk Aded 
ftı.l~ta::::i. Sizin anıı;:~a~ahud k~o- :!~~· de<li. Muavin Muzaffere tekrar leri dün Feshane fabrikası bürola • teminatı l500- Sıhhiye arka çantası kutusu 

l3ereıt değiı.. nız fi ım. _ 1 y . rında bir toplantı yaparak mensucat 232,00 17,40 İstanbul 1 inci yatı okuluna beyaz ,.e kaşar peyniri 500 ,, Erbaş ,, ,, 
l mı~ vet versın Halk Parti . d k dCağ: oglund~ ~uruosmanıyeye fiyatlarının indirilmesi etrafında a- 425,00 31,88 " ,, u ,, sUt ve yof1rt Yukanda yazılı iki kalem kutu 
CıJtit-iyo ar. İki hortumu oraya sın e aB ar ortum doşedik.. . . . lınması icabeden tedbirleri görüşmüş ı77,oo l3.28 " " " " ~~b~~ ~ea s~~~a müleahhid nam ve hesabına 6/ 2/ 940 
lıe3'ecan rf ~okak kalabalık.. h~~e~ din Us~ı~::: ~ t~a~~l Val~sı Mub~d: lerdir. Feshane, !peki~, Karamilrsel, ~~·~g ~g·ig Ko~~erv~tuar yat:' okuİ~ için lüzumu olan kaşar ve be- salı günü saat 14 de Tophanede Le-
~ ç nde.. E g, e ye reıs muavmı ve diğer fabrikatörlerini ı • i§tirakile ' ' yaz peynir. . vazını amirliği satınalma komisyo • 

~Uttın o:a Oda kiray rir K ~rem Sevencan Polis MUdürU SaUh yapılan içtimada yapak fivatlarının İlk teminat miktarları ile tab~ bedellen .~karda yazılı m.~vaddı nunda pazarlıkla eksiltmesi yapıla _ 
lat-.. ıracılar ı""rı· agive 1Y.

0
nn. uş. 1 ıç da. ya. ngın yerine geldiler.. ı·stik""'"rını temı'n ı'çın· ycnı· vçareler a- d · 24no ı kanunun 43 uncu maddesının son fıkrasına gorc pa k 

lı "''" rmek ıstıyor.. Muhıddin Ostünd y ·tf . UdürU' . 

1 

.... . gı aıye " numara 1 • .. .... w.. . - ca tır. Tahmin bedeli 3400 lira ilk 
Qet- .. lh _ . ag ı aıye m raştırılmış ve badema deruhde edıle- zarlıkla alınacaktır. Şartnameler Zabıt ve Muamelııt Mudurlugu kalemınde teminatı 2 -ı:-: r d N" 

1 
. 

uaf d sanı çagırdı B l görülecektir. İhale 12/ 2/940 pazartesi giinü saat 14 de Daimi Encümende . ;:>?. .~1: ır. umune erı ko· - ""1n. a aıı bir ses çık İtf . . ... . : ır şey er söyledi. cek işlerin tan1Jm şekli kararlaştı - yapılacaktır. Talihlerin ilk teminat makbuz veya mektubları ile ihale günU mısyonda gorulur. (620) (729) tit-eyi ..... an n:ıeınur be b ıyor. . . b' aıye mud~ru de kumandan 1snıaile nlmıştır. l " 
~e.ti -.q,, Vailab.J. Y ıraınn ıçerı ır §eyler soyledi • muayycrı santte Daimi Encümende bulunma ar'. 618,. 1 • • • 

de. tekınU paro.Iarını i- Tatita tatita ~tita t t'ta ihracat ve ithalat takas- - 19X19 veya 18X24 eb'adında Zeiss 

·~d~e oıllfaun - Allah Allah bu ~i~ borum. larmm fiyatı 'sker·ı Fabrı'kalar Satın Alma Komisyonu ilanları İkon veya Rauf marka Diyapozetif ~h_e. le elb~ bırakın C§Yalannı Derhal kO§tum. Takas limited şirketinde son ola. - " ,cam alınacaktır. Pazarlıkla eksiltme-
~~· Vallahi ~e dı§a.rı çık • (Devamı var) rak tesbit edilen ithalat ve ihracat - ,si 6/ 2/940 salı günü saat 14.30 da 
~ odru:n Yanma· lh . takaslarının fiyatını neşrediyoruz: 300 ton % 75- 78 Iik Ferro Mangan alınacak. Bedelin% SS U teminat ıTophanede Levazım Wnirliği satın • 

~lı Çok:: g\lrijıt-:: btacat P.ıyasasmda faaliyet Enterşanjabl; ithalat 56, ihracat mektubu mukabilinde avans olarak verilecektir. alma komisyonunda yapılacaktır. ts-
btr b ilaç bae ~Yapan kömUr gibi racat pıynsasındaki faaliyet de- hazır 45 alhTe 44 · İngiliz takas itha Tahmin edilen bedeli "56.745,, lira olan 300 ton % 75 - 78 lik Ferro teklilerin 15 lira teminatlarile komi&-

ayancağız. adağınık minnacık :nt?tnıek~ir. Dün muhtelif mem- ,lli.t; 70, ihracat; hazır 40 alivre 39, Mangan bedelinin % 33 U teminat mektubu mukabilinde avans olarak ve- yona gelmeleri. (621) (730) 
a1~ /\.nıan cihazı . rnC:.t er: ;enıden 200 b!n liralık ih- 1 Belçika, ithalat 70, ithalat 46 - 47, rilmek şartile Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez satınalma piii~§ii~~~iiiiiiiii~~ii 
lın:ı ,1~n, bırn1 •. _ t,,~_ıçerfde kaldı. madd Yl P lmıetır. En zıyade satılan Holanda, ithalô.t 66, ihracat 40 - 41, komisyonunda 5/ 2/ 1940 pazartesi günü saat 14 de pazarlıkla ihale edile- Zührevi il h alikl 
• "<I. --uı ""'·•nar e er şunlardır· 1n 'lt ı ekti ş tn · "2 lira "48 kuruş mukabilinde komisyondan · vec t ast an 6ltıu n llakere gi.tU ayım., Dİ§an- dık tift'k . · gı ereye fın- sveç ithalat; 53, ihracat; 48 - 50, c r. ar amesı ,, " ven - •• 

t>i ana kim cih.. anncnı babam ~sayı 'k keç~ k~Iı~. keten, dan, Fransa, ithalat; 56 ihracat; 41 - 42, lir. Talihlerin muvakkat teminat olan "4087., lira "25,, kuruş ve 2490 nu- Dr Hayri o er 
Ye ha~kırurak n~ Yap~ artık. manyay:· k endir, tutün, fındık, Ru- lsviçre, itbaldt 70, ihracat ; 39 _ 40 ih maralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıkları- • "' 

lÇeıi Ctrnıek is .. ve ltaıyayaubalru·•1!1eyva, Yunanistana racat primleri % 100 kıymet ilzeriıı. ı na ve bu işle alakadar tüccardan olduklarına dair Ticaret Odası vesika- Öğleden sonra Beyoğlu AğacamU 
A4< j den hesab edilmiştir. 1 saile mezkür gün ve saatte komisyona müracaatlnrı. ''690,, karşısında No. 33 Telefon 41358 
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'FUNGSRAM K.AIP10N lambalarını 

lemawu~ ettiren parlalc ve beraz ısıll 

bur~da vazedllen 11Ulıselc 

llususf mal<lneler ve aıatı 

lsll'llsaıı ltabll oımusıur. 
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dal<llfe ile 
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_411llUllllUllnUJllUlllUllllilllllO 'OllllllllUnıınnuoıııııııııın:ınınnımlf1Jllllll~OllllllllO!lllflllllllllllUllllll nıınaımıııı~ 1 1 ]'' ~: !-- 1 •o r. Ha. f 1 ZLokmc Ba!" !L.,, 

kısmında ~ Türkiyenin en güzel salon mecmuası ii DevlCt Demir!ollan_ll~nlan 1 1 
"»•,.,_ 

Bu gece saat 20.30 da ~ es :... •• _ ,; Oahlllye MUtehasS1~4 O KADIN ~ ........ - ......... _. __ .. _..._ ...................... ELL&u••... : Muhammen bedeli 1510,80 lira olan 600 aded iki plaka ve bir baş- ~ivanyol~~jç ---;;;;:; : A k M • İ 6 lıktan müteşekkil Tem akkülleri için mlisbet plaka açık eksiltme usulile Muayene gaatJerı pazar eSİ 
Biga icra memurluğundan: 5 i. n ara agazın .i i satın alınacaktır. Münakasa 10/ 2/ 940 cumartesi günü saat 11 de Sirke- her gün 2,5 - ~salı ve cuınart rf 
Hazineye 262 lira 40 kuruş borçlu ;,;; e= cide 9. l5letme binasında A. E. komisyonu tarafından yapılacaktır. İs- sabahlan 9 _ 11 hakiki tı1'23·ı:ı ,,a 

S ·ga kasabasının Camı·ı-ıccbir mahal- ı:::= •.. ..• ~ teklı'len·n ayni gu··n ve saatte kanuni vesaik ve 113,31 liralık tem.inatla- T 2 ıP 1 
= ••-•••••••••·----··-··--··-·-· ••-••••••••••••••• == k bul olunur lesinden Memi.' Mustafa oğlu İsmail ~ ~ rile komisyona müracaatları lizınıdır. Şartnameler parasız olarak ko- a · ;:::::::;:;: 

ve oğlu İbrahim ve lsmail karısı Ru- = En tatlı hikAyeler, en güzel resimler, sinema ~ misyondan verilmektedir. "635,, ~Ji'I• 
k~eyeaW~p~Mtemm~3~.m~ ~sahifeleri ve şen yanla~a süslenmiş olarak ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ - s~~hmed ~ili~ &dh d~ 
yıs 326 tarih ve ·16/19, 36 numara - ~ ~ lstanbul Sucular, Küulsüz Meşrubatçılar Hakimliğinden: r 
sında kayıdlı Biga kasabasının Ballı 1~ 1 Şubatta çıkıyor ~ C . 

1
. d . Davacı Yordan kızı Efterpi ~ 

mahallesinde Hideli cami mevki inde §; 1§3 9m1 ye 1 n 9 n · kaki vekili avukat Yordanaki t it'~ 
sağ tarnrı lüchmcd Ali (Efendi) ha- Sil Posta Kutusu 488 ANKARA ~ Cemiyetimizin 939 seıresi mesai netayici ve hesabatmın tetkiki ve fından Kwnkapıda Değirmen 6~~ 
nesi solu tariki am, arka tarafı ber- =. ll/I idare heyetinin ibrasil~ değişt~rilm~si, talimatname icabından olan idare 25 No. ıu hanede H~rist~ o.~ıu ~tıf 
ber,. cebhesi Hideli cami caddesile 1 ~mıımıunııu111111B'.tllmııııuııııııııııuıınnmru:nııınıuomınnıınıııııınıınmuı:ııııuuınımııııır~ıııuıııımınııı!V' heyetinin nısfının yemden seçılmesı ve 940 yılı çalışma tarzı hakkında gel aleyhine açılan ızaleı şu~. ~ 
~~ibirP~k~rm~~~~=========================== ~~~~~~~~~~~~~w~~~•w~•~~s~il~~~te~~~ 
muştur. Harb Okulu Komutanhg"" ı Sabnalma lı biletimle esnafın sıhhi mua~ene cüzdanla~i~e birlik~e 2/2/940 cuma gU- cari dut'U§masında: ~eşaın rJl 11'9' 

Muhammen kıymeti : 250 lira nü saat ıo dan 12 ye kadar Türbede - Babıah caddesınde 10 No. lu Esnaf 1 mece keşfine ve keşfm de 15/2. 'el_ 
Mesahası : ·100 arşın Komisyonundan : Cemiyetleri binasındaki cemiyet merkezinde hazır bulunmaları ilan olunur. lsaat 12 de icrasına ve muhaıtefll ~ 
~~ı :&~kb- 1-Hubo~~~MSÜ~~k~~~~~~inq~~ci~~~-===========================~U/~NW~tWaWi~ 
~~~~w~~~i~~~wih~~~~~~~~~~~~~~~ı•••••••••~••••••••••••••~ı~~~~~~~~-# 
cud merctivenıe evin birinci katına oıan1ann teçhizatın muhAmmen bedeııerinln yüzde yedi buçuğq nisbetin- ı Deniz Levazım Satma im_ a Komisyanu ilanları - ı gıyab kararının on 00ş gün ~ ış J 
çıkılmaktadır. Zemin katı binanı_n d~ki ilk. teminat ~ektublar~le birlikte Ankarada Harb okulunda. mUteşek- le ilanen tebliğine karar verıl~., 
altında bir boşluktan ibaret ve bır kıl komısyona muracaatlen. . • d • d ta 'h " ·ı~ d "fb1U""':.r 

. . . 2 - Şartnameler Anka.rada mezkftr komısyonda ve İstanbulda lstan- · ugun an n ı ı ıı.n an ı ı . ~· P"". 
dam yerı mevcud ıse de bunun da ~ı- -bul Levazım amirliği satınalına komisyonunda her gün görülebilir:. Marmara tlsısüba.hri K. Satma.lına ~omisyonundan: gün zarfında itiraz edilmed~gı ~ 
ğer boşluk gibi cebhesi açıktır. Bı • EKMEK_ ILANI dirde k_eşfln ve muhakemeoın gıı_,J 
· · ka ta d b' f d 1 Beh. muham- ğ _ ırsJIY nncı t ar ır so a mevcu o up 1'1.Jktan men bedeli bı T lin halli , da devamile karan tebli IJlzı,..r> 

sofanın üç penceresi vardır. Sağ ta- Teç~zatın lsmJ ale Ta. &J 
1 ma Saati 1 - Komutanlık emrindeki kara erlerinin . senelik ihtiyaçla.nndan kaim olmak uzere ilan ol~ 

rafta iki pencereli bir oda ve sol ta- Çizme 385 çift 17 00 5/2/940 İstanbul Piyade 850.000 kilo ekmek, kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. ~ / 
rafta damın üzerindeki binaya ek o- Atış Okulu 10 2 - Eksiltmesi 14 şubat 940 çarşamba gllnü -saat 15 de lzm.itte ter- ZA yt _ Ağustos 1939 ts.rıb ti 
Jarak yapılmış bir hela ve mutfak Manevra kemerl 771 adet 3 00 6121940 İstanbul Piyade aane kapışında.ki komisyon binasında yapılacaktır. H darpaşa lisesinden aldığtıtl ~ 
\'ardır. İkinci katta ilçer pencereli bir Atış Okulu 10 3 - Alınacak ekmeğin bir kilosunun tahmini fiyatı 10 kuruş 5 san- .ay . . ' y . jJıi ııl'u~ 
aofa ve bir oda mevcuddur. Mutfak 10 00 tim olup ilk teminatı 6406 lira 88 kuruştur. Bu işe aid şartname, Anka- dıknameyi zayı ettım. enıs Jıll'ıJ" 
kısmının tavanı yoktur. Ahşab olan Manevra sandığı 771 adet 7121940 ~~nt~ur~yade 10 rada M. M. V. Levazım 9.mirliğinden, lstanbulda Kasımpwıada Dz. Lv. ğımdan eskisinin hükmU o 

bu evin üzeri kiremitle örtillü olup satmalma komisyonunda ve komisyon~uzdan 427 kuruş mukabilinde ilan olunur. . er'fl 
5/8 metre murabbaı kadar bahçesi Portatif karyola 771 adet 10 00 8/2/940 İstanbul Piyade alınabilir. . . . - 1388 Ahmed Bahaed.d~inn -f fif''",J 

Atış Okulu 10 ~, 
mevcuddur. Mevkii ça~ıya yakındır. "700,, 4 - Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarif atı 7" 
Sabş açık arttırma sureti ile yapı- - veçhile bu işle alakadar olduklarını gösterir ticaret vesikalannı ve yuka- Hendek Asliye Hukuk m8'J 

ıacağınaan ve arttırma bedeli de pe- lstanbul, Dokumacılar Cemiyetinden : nda mikdarı ya.zııı nk teminat makbuz veya banka mektub1annı havi ha- Bitıden.: f4tP 
tin olduğundan arttırmaya iştirak zırlıyacaklan teklif mektublarını muayyen gUn ve satten tam bir saat Hendeğin Başpınar M. dell 'll>'J 
weceklerin muhammen kıymetinin Cemiyetimizin 1939 yılına aid idare heyeti muamelatı ve hesaDa.tı eı· k d k . ba k 1 ğı a verm leri (650) ts~.t 

evv me a ar omısyon ş an ı n e · med kızı Esma tarafında.n, ...ıır % 7.5 ğu nisbetinde pey akçesi ver- raporlarının umumi heyete arz, azanın tekliflerini tetkik ve idare heye- •. ıı ~·"' 
f · "d . tih b . • • • da Terkos airketinde Hendev-d .. ı•· .neleri veya milli bir bankadan te - tinin müddetlerini ikmal eden nısı azası yerme yeru en ın a ıcrası ~ 

1 
.. V 

minat mektubu getirmeleri icab eder. için kayıdlı azamızın hüviyet cüzdanlarile birlikte 8 şubat 1940 perşembe Marmara tJ~ K. Satınalma Koıni'lyonuodao: zi, namı diğeri Nazmi aleyh Jl ,_jd 
Gayri menkule aid müterakim vergi- günü saat 14 de Türbede Esnaf Cemiyetleri idare merkezinde hazır bu- O EKMEK ILANI me olunan boşanma ~vasııı:ıııPô~ 
ler borçlulara aid olup satış bedelin- lunmaları rica olunur. z. tida sureti ve davetiyenin, b ve 'I 
d te ·ı 1 ı - -- 1 - Komutanlık. deniz .erlerinin senelik ihtiyaçlarından 500.000 ek- guv airketle alft.kasını kestiği pi en nzı o unur. - klıl l div / t bul A li B' • · 71· t ~ 

B. · · tt 4131940 ta ·hin mıyan ipotekli alaca ara ger 8 an 8 ye ırı?WI trore mek, kapalı zarf usulıle eksiltmeye konulmuştur. len ikametgahı meçhul otdıl 10~ l ırıncı arrt ırm~: .. U t 
9
n dane alakadaranın ve irtifak hakkı sahih- fnahkemesinden: t 16 d 1zm te 0 ra.s ıyan paza esı gun saa . . kl f . af . - . . 2 - Eksiltmesi 14 şubat 940 çarşamba gtinU sa.a a itte r- bahisle bilft.tebliğ iade edillXliŞ~~ 

11 k d B. . d . . d . lerının bu ha arını aız ve masr a Sohtorık oglu Hliseynın mutasar- sane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. gun-dan lıukuk usulü muhs..l< ııtı e a ar ıga ıcra aıresın e ıcra . . .
1
• ta "hind . . • .. 

1 dil k b. . . tt da dahil olan ıddialarını ı an rı en nf ve Nail Uralın silvar oldugu Türk 3 - Alınacak ekmegın·· bir kilosunun tahmini fiyatı 10 kuruş 5 san- k 
141 

. . ddegi ıı ~ e ece ve ırıncı ar ırma mu - . . .. 1 . . . . anununun ıncı ma re 
lıammen kıymetinin % 75 ini buldu- ı~ıbare~ 20 gun z:a.rtın_da. evrakı_ ~~s- sancagını hamil ve İstanbul hmanın- tim olup ilk teminatı 3768 lira 75 kuruştur. Bu işe aid şartname, Ankara- b. ·r tebl"" t i rasıo~ ~ f 
tu takdirde üstte bırakılacak aksi bıtelerıle d~remıze bildirmelen . - da mukayyed Altay vapurunun 3/ 1/ da M. M. V. Deniz levazım şubesi müdürlüğünden, tstanbulda Kasımpa- ınce ı an~~ b ıt~O c alı gilJJ~ jl 
lı ld arttı taahh .. d .. b zımdır. Aksı halde haklan tapu sı -ı 1940 çarşamba saat 13.30 da Ruman- aada Dz. Levazım satınalma komisyonundan ve komisyonumuzdan 251 ruşmanın şu a s l"c#- ·.1 a e en son ranın u u a- . . . . • . . ':l ıı b k im zı "' tf ;t 
,_. k 1 k rt"l arttırın 15 .. cıllıle sabıt olmıyan alacaklıların sa- yanın Tulça vilayetinın 3.5 mil yuka· k,,.,.,,a mı · kabilinde alınabı'llr 1 e ıra ı asına ve ya ti 
l\ı a ma şa ı e a gun ı "" ~ · · rak i ta "h · deJl J e 1 

temdid edilecektir. tış bedelinin paylaşmasından hariç nsında buzlar dolayısile düçar oldu· 4 - Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun tari- ~~ aya:~~d::şz~ı:ıamzna.bıc# / 
İkinci arttırma: 19/3/940 'tarihine kalacaklan ve daha fazla izahat al • ğu hasar ve kazaya aid raporun a - fatı veçhile, bu işle alakadar olduklarını gösterir ticaret vesikalarını ve ır h . tark d"l ·sticl~ ~ 1 

rasthyan salı günü saat 9 dan 11 re ın~k istiyenlerin Biga icra dairesine hnması mezkür gemi s~va.risi Na.il yukarıda mikdarı gösterilen ilk teminat makbuz veya banka mektublan- v.a~ t~e~~~ d 1 ~ 1 en ~ctl ıfı ıı1 
kadar yine ayni icra dairesinde yapı- , mura.caatla 940/476 sayılı dosyada Ural tarafından 1'.8-leb ~lm~kle ra - nı havi hazırlıyacakları teklif mektublıı.nnı muayyen gün ve saatten tam tın\~: gt e ere b.mua kili.Jliıl 
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lacak arttırma sonunda gayri menkul mevcud ~kdiri kıymet zabıt vara • porun alınması içın tayın edilen 2/2/ bir saa't evveline kadar komisyon başkanlığına vermeleri. "651,. ~aa d ~za v:y~ ır v;;ğı w~uı 
~n fazla arttıranın üstünde bırakıla_ kasile 10/1/940 tarihinden itibaren 1940 cuma günü saat 14 de gemi ve eme e azır u unma ~ ,~ 

1 h ul il }Akal h k · hakkında gıyab kararı ittill_ ;l'ıı: ~aktır. 2004 num"'"alı 1·cra ve iflas asılı bulundurulacak açık arttırma am e e a a ı er esın mahke - ,... GLU - ...... l Sahibi : Ahmet CemaledJm .SARA•,., .o ~ tebl" - ak ka.llll ıeanununun 126 ıncı maddesine tev • şartnamesini ~örüp anlıyaca.kları ilan tnede hazır bulunabileceği ilAn olu- cagı ıg m atnına 
fikan haklan tapu sicilli ile sabit ol- olunur. nu.aa Neariyat müdür\\: Macit ÇET!N Basıldığı. yer: Matbaai Ebüzziya üzere ilin olunur. Dosya rJO· 


