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TEFRiKA No. 11 Harbde inisyatif hare 1 

Petrol ll·m·ıted F r:::ızn~t~~:,~!" g:;b ~ Kontrol zabiti arab gencini görmek Şehirde tifUs OKUYUCU ra.suerlnin önümüzdeki .y1'1"1' 
· · edı·yardu Salgını yok Faaliyete başladı hangi bir inlsyn.tifinin wku;, tcın ıarar bileceğini vo bunu kuvvetle 

' D j YOR K J d leceklerini beyan etti. ti 
- Vapurda biletsiz yolcu bulunma- 1 kapıdan uzanan ve alaylı ~ahkahalar BunuPlaberaber ihtiyati Bu şirket piyasa a Hakikaten eylill aymd~nbe~ 

dığından kat'i surette emin misiniz? savuran muhtelif kaskctlı başlara, t db" l t ·ı . nazım vazifesini cebhesin(]e, kilçük mcvzh ~ell 
- Tabii eminim. Çünkü, Çanakka- başıucunde. duran vapur katibine şaş- e ır er amamı e Bir muallimin yetimlerı lar \'6 de\Tlyc faallyetlcrind ~ 

le boğazına girerken, bütUn kamara kın şaşkın bakınıyordu. Baktıkça da alınmışhr alh aydanberi maaş görecek ka harb denilen şeyi kara1dt 
ve gilverte yolcularının biletlerini, ü- sararıyor, sarsılıyordu. Son giinlerde şehrimizde tifüs sal- On gün kadar evvel bilfiil teşekkül den bir hi\dbeye şnhfd ol ,._ 
çUncU kaptanla beraber kontrol et • Artık yapılan oyunu kavramış, ya· gını başladığına dair bir çok gazete- bekliyorlar eden Petrol Limited Şirketi petrol ve Çünh'ii harbe teşebbüs, kolaY dit 
tik. knyı ele verdiğini nnlamışb. Boynunu lerde neşriyat yapılmaktadır. Vilayet Yozgad ilk tedrisat müfettişi benzin işlerinde nazım rolünü oyna • halledilecek bir mesele dc~ıi~~ 

_ o halde, bu adam vapurda bir bükmilş, yatağın içinde büzüldükçe Sıhhat Müdürü Bay Ali Rıza, birkaç Osman Turgud Erkekli 14 e.ğus- mak Uzere faaliyete başlamıştır. Li- gilnkU vaziyette, şeflerin t~ti Jt 
yere gizlenmiş olacak. hüzülmilştU. 'lercllmanm s~rdu~ su- gün evvel gazetemizde çıkan ~ir be- tos 939 tarihinde Yozgadın Erkekli mited şirketin tesis· sermayesi az ol· mesuliyet meseleleri ıuıricıı\ 

_Bu da imkansızdır. ÇUnkU kon- allere kaçamaklı cevab verıyor, ısmi- yanatında tifüs salgınını tekzıb et - köyünde mUptela olduğu hastalık- makla beraber bu sembolik bir mana him bir .rol oynıyan keyfiY~d~· 
trol esnasında vapurun bUtUn köşe ni ve hüviyetini gizliyordu. Fakat, m.Işti. Buna rağmen bu nevi neşriya- tan kurtulamıynrak vefat etti. Bu ifade etmektedir. Hakikatte §irket vasıtalarının miithiş lrndro~ fi 
ve bucaklannı, bölme bölme ve adeta biribiri ardına sorulan sualler karşı- ta devam olunmakta ve zelzele fel~ • • ~1 . . il y d hükumetin kendisine açacağı geniş Bö1.•le vasıtaların, mnild• 

11
_,,,_ 

değerli maarif çinın o um e ozga ,, "" 
süpürüyor gibi gezeriz her vakit. sında şaşırıyor, kekeliyor, her hal ve ketzedeleri arasında da tifüs vaka - maarif müdUrlüğU yakından ala . kredilerle petrol ve benzin işleri üze- nevi kuvveti yerinde bir ord~ 

_ lzmirde vapur içinde kimseye hareketi ile suçlu olduğu kanaatini lan görUndü.ı:.n zikrolunmaktadır. Bu h . . rinde azami derecede mfü:ssir olacak linde bulunnınsı, herhangi bı~ 6 "" kadar oldu, mer umun eşı, annesı • 
bilet verdiniz mi? muhatablanna veriyordu. hususta malumat almak üzere müra- b - ve satış fiyatlarının istikrarını ve lü· yatlfin tamir edilmez bir nı11 

ve iki kil<;ük ya\Tsuna maaş ag· . 
- Yalnız bir bilet verdim. Fa.kat, Fedakar genç, vapurdan çıkarılmış caat ettiğimiz Vali ve Belediye reMi lanması için Maarif VekO.letine va- zumlu petrol ve benzin stokunu mu· kiyet~izlikte netice1enme-:in• f' 

bu adam da Türk değil, İtalyan tabi- üzerinde bulunan biltiln evrakı ve Lutfi Kırdnr demiştir ki: ziyeti arzettiler. Altı aya yaklaşı- .hafaza edecektir. edebilir. Bu selıebdf'n, nıillct!e 
iyetinde bulunduğunu ve isminin Mif parası alınmış, kumandanlık karar- "- Gazetelerin mevzuu bahsettiği yor ki zavallı Osman Turgudun ka- Petrol Limited şirketi son günlerde orduların mulmdderatını e "' 
tah ve Bingazili olduğunu pasapor • gahında karanlık bir odaya atılmış- ve halkın düşUndüğU şekilde şehrin rısı ve yavruları maaş bekliyorlar. hükUnıetlen aldığı 600 bin liralık kre· tutan şefler hiiyiil< hir tedbir 
tundan anlndığım bir Arab gencidir. tı. O gece sorulan suallerden, Hacı sıhhi vaziyetinde fevkalade bir hal Maarif Vekaletinin Jfıtfen dikkat diye iı:ıtinad ederek Neft Sendikat zırlıkla fnalivf'te geçmek ~·o 

- Nerede bu adam?. Müminin yaptığı ihaneti, Muradln Ab- yoktur. Son gilnlerde bir kaç tifils va- d l · Petrol ve Benzin r:ı.irketinin r:ı.ehrimiz- nyrılm:ı.maı.t~ulırl:ır. Fillınk11'1' 
nazarını çekmenizi i enm. "" ·~ - e!r 

- Benim kamaramda yatıyor ve dullah tarafından yapılan müracaatı kası tesbit edilmiş olmakla. beraber deki bütün stok mcvcudünil ve tesi - dern silahlan tmllannn tıcr1' 
zannederim ki hastadır da. Çünkü, bütün tafsilat ve teferruatile anla • bu umumi bir salgın ve tehlike teş - Bergama 1stikUi.l caddesi satını devren satın almıştır. Bu iti - lardan ne gibi istifade "·e)'n 

1zmirdenberi kamaradan ve hattA mıştı. Tabii, sorgu esnasında sıkış- kil etmemektedir. Bununla beraber . Patrina Hamam No. 5 barla şirketin Çubukludaki petrol bele göreceğini bilir. 
yataktan çıkmadı. tınlıp hırpalanmış, atılan sille ve so- Belediye ve Vilflyet derhal icab eden Osman Turgud Erkeklinin tankları ve şehrimizdeki bütiln satış Diğer taraftan harhde rJJ 

Kontrol zabiti bu Arab gencini palarla, canı bir hayli yakılmıştı. U- tedbirleri almıştır. Bütün Belediye Talebe&l Mesud şubeleri şirketin eline geçmiş ve şir- uzun ,·e devamh lıir faaliyet 
görmek, pasaportunu gözden geçir • fak bir idare lambasının ışıklandırdı- sıhhat teşkilatı harekete geçirilerek ket tarafından işletilmeğe başlanmış- Ve bu faaliyeti besUyeeek °"' 
mek arzusunu izhar etmi~ti. Biraz ğı nemli ve küf kokulu bir odada, çıp şehrin kalabahk nüfuslu mıntakaları YENİ SABAH - Yozgad Maa- tır. Hükumet şirketi teşkil etmekle he gerisindtı:ki maneviyatın ) 
sonra, üçü birden kamaraya girmiş- lak bir hasta sedyesi üzerinde inliyor, sıhhi kontrol altına alınmıştır. Fakir rif müdilrlUğilnün yakından alaka- beraber petrol ve benzin işlerinde di- li~i zaruri bir keyfi~·et haline 
ler, horuldıya, horuldıya uyuyan Fik- pek vahim gördüğU encam ve aki- halkın temizliğini temin etmek üzeN dar olmasına ra~en bir maarifçi- ğer firmaların faaliyetine tecavüz et- işte, buglin lngilizlerlc F 
ri efendinin karşısına dizilmişlerdi. bCtinden endişeleniyordu. Hakkında bir milddettenberi tesis etmeyi dil - nin arkasında bıraktığı ~inin, a miyecektir. Petrol Limited Şirketine ve kar~ıla.rında yer alan .t\ 
Zabit, telgraf kô.ğıdını, kelime kelime tatbik edilmesi ihtimali olan cezaları şündüğümilz halk hamamları !O güne nasının ve öksUz yavrularının al- verilen vazife mUnhasınn piyasada bu noktaya hiiyük bir eh 
ve yUksek sesle okuyor, Fikri efen • birer birer zihninden geçiriyor, ümid- kadar açılacaktır. Bu hamamlar va- U aydanberi maaş beklemeleri cid- nazım rolünü oynamaktır. vemıektc ve propagandanın .~ 
dinin yUzilne dikkatle bakıyordu. O- szleniyordu. Gözyaşları dökerek dUşü- ziyetin icab ettirdiği şekil ve nisbette den ha.tin bir şeydir. Kırtasiyecili- Diğer taraftan Petrol Limited Şir- ketlerinde menfi tesir icra e) 
kuduklarile yataktaki adamın cşkAli nilyor, düşünüyordu. çoğaltılacaktır. ğin bu yeni cilvesi karşısında te • ketinin müdürlUğtine tayin olunan B. mesine dikkat etmrk~dirler· 
arasında mukayeseler yapıyordu. Bir aralık, odanın kapısı yavaşça Şehrimizde yerleştirilmiş bulunan 'Ssilr duymamak eJden gelmiyor. Sedad bir kaç gilndenberi Rumanya . tile huna mukabil de kıırŞ1 eti' 

Zabit, aradığının yatakta yatan a- açılmıştı. Gündüz de kendisine iyi zelzele felaketzedeleri arasında tifüs Böyle işlerde haklı olarak çok ti- dadır. Rumen petrolleri ve Rumanya· hatlarmda menfi netice , ·ere 
dam olduğu kanaatini hasıl etmi§ o- muamele eden tercüman, etrafı dinli- vesaire gibi hiçbir sari hastalık gö · tiz olduğunu bildiğimiz muhterem dan Ti.irkiyeye yapılabilecek petrol paganda faaliyetini de ettlcll 
lacaktı ki, vapur katibini, eUnden çe- yerek içeriye dalmış ve hemen ka- rUlmemiştir. Bu hususta yapılan neş- Maarif Vekili Hasan Ali Yücelin sevkiyatı hakkında tetkikat yapmak· maınaktadırlar. ~ 
kerek kamaradan çıkardı. Kaşlarını pıyı kapamıştı. Sessiz adımlarla Uer- riyat tamam.ile asılsızdır.,, •hemmiyetle dikkat nazarını celb tadır. Şinuliye kt\dar, harb s~~- ~ 
çattı, katibin yüzüne sert nazarlar liyerek sedyeye sokulmuş, güler bir Belediyenin Aldığı Tedbirler ederiz. Söylendiğine göre hükfımetin Pet- mumi bir nazar atfecJHılıı:,rı ~ 
fırlatarak hafif bir sesle tercümanına yüzle Fikri efendiyi seyre koyulmuş- İstanbul Belediyesi Sıhhat MüdUr- - rol Limited Şirketine açacağı kredi harhtle lnio;~·atiri llitlcrin ,.e ;./ 
uzun uzun mırıldandı. Artık, tercü- tu. Elile yanaklarını okşuyor ve ku- lüğU tifüs vesair sari hastalıklarla /KTJSAD iŞLERi 1 dört milyon lira kadar olacaktır. diyada t1a Sov~·ct RusyııD111 
man izahat veriyor ve soruyor, ka- lağına fısıldıyordu: mücadele etmek üzere derhal hareke- r 1 inç ve arpa fiyatları ~ Jarı göriilür. .. ~ 
tib de dinliyor ve ccvab veriyordu. - Sakın korkma ve ses çıkarma. te geçmiştir. Şehrin en kalabalık semt . İhracat hararetlendi Bunun başlıca sel.ehi bO~ 1 

- Aranılan casusun bu adam ol - Fikri efendi. Sana bazı mühim ve etiz- lerini teşkil eden Eminönü ve Beyoğ- Anadolunun muhtehf mıntakaların hareketin doğ!Uraca••ı uıukıı 
~· d f 1 ' Jrt d d ld İthalat ve ihracabnıızdaki hararet- "" 

duhru muhakkak imiş. li şeyler söylemek için geldim yanı· lu kaymakamlıklarında mUcadele iş- ı an az a mı ar a mevru at 0 u · li muameleler devam etmektedir. Dün likeııin hafif olm~-.ıdır. ti"'. 
_Ay bu adam casus mu imiş? .. na. Çok rica ederim emniyet et bana terini organize etmek üzere birer dok ğundan pirinç ve arpa fiyatları tµü - de muhtelif memieketıere 200 bin lira Nitekim, ı:;imal ll<'nizi ~:!ı-.,.. 
_ Evet, hem de Kemalist bir ca- ve hiç bir şeyini benden sab.klEamad. tor goü·:nderilmi8ştir:k~~ müFcad

1
ehlekblr him miktarda dUşmUştilr. kıymetinde mal satılmıştır. En başta deki hareltetler Alm:uıla~ r ,, 

susmuş h:mirdeki TUrk siyasi me- Not defterini tedkik ederken ır sa kaç g n evvel eşı ~ ve at ay- Pirinçlerde kilo başına 3 - 4 kuruş 
1 

Ü t .
1 

. . ~ lngiltereye, likeyi mucih olduğu maluJJ1 ııl 
hafilini~ müracaat ve ihbarı üzerine ismi gözüme ilişti. Kim bu adam ba- makamlıkla.rına da teşmil olunmuş kadar tenezzül kaydedilmektedir. Ar- gf e dıenkmk ş ~kı elırımk ızd~n k t n ce ·z içindir ki nerlin, Belçika ,·e ··~ 

· · · b d b k biltU k ın , eçı ı , en ır, e e , vı , . te f'ı 
tevkifi icab eden ~hlıkeli b~ a~. ka~ :.. . .. . tur. Beledıye u~ an aş a n . a- pa fiyatları da bir kuruş dUşmiletUr. Fransaya keten lifi, paçavra vesaire dıula lwrhaııgi bir fıı.alıY.e i~_J 

_ Hiç zannetmıyo':"'1111. Çunku e- Fikn efendı, .muhatabının go~ıe.rın- za kayma~~lıklaı:ına ve. Bcl:diye Buna rağmen satışlar hararetle de- satılmıştır. Diğer taraftan muhtelif memi:-; \tı mukabclei hitrnıs•,.,., 
linde, çok muntazam bır İtalyan pasa- de gerçekte~ bı:. h~lnsN~e ks_amımıyet sıhhat terişkihlabna1 kbılarer 1~m go

1 
nde-lı: vam etmektedir. F.,sld elektrik şirketi ecnebi vapurlarile kUlliyetli miktarda çekindiği rihetle, o kadar. dl' 

portu var. Nasıl olur bu ya?.. pırıltıları görmuştu. ıte ım, gece- rerek sa asta ı t çın yapı aca hissed 
1 

bJ k la h . 'thaJAt dd . el Iştır' eyledikleri ha\'a iıt1\'\'etlc•rı11ır ..1 
. d b . . . d h 1 h k t ar arı o e para nnı ance ı ~ ma esı g m . 1 ri f' - Kapiten, bu pasaportun da sah- leyın yapılan dayak faslında a, u mticadele ıçın er a are e e geç • Fr b d al Teofil Gotye va- l&yıkı \'t!\;hilc n~ isfrdik c j 

te olduğundan eüpheleniyor. adamcağızın, kendisi kadar acı duy - melerini istemiştir. Her kaza beledi- çık~rmak için arpa milbayaa etmek- a;s1ı~ a; ı~b~f U t h yap- istifade edemcmi~lenlir. ~ 
- . . . • . . . duğunu, kıvranışlanndan ve falaka- ye doktoru kendi mıntakası dahilin- tedırler. pukrut .. ta .. ı ya ' 

1
. m 5 8 zar, Finlandiya.da da harlıe -~rıı:rt_I 

. . ra u un, vaze ın, pansıman eşyası, - lf"'i 
- Ve size, müttefiklerin ali men- cılara fırlatbğı nefretli bakışların • de dolaşarak gızlı kalmış sarl hasta- Pamuk fiyatları Setı··ı .t Un k ke)·fiyetinin doğnrabileccg~ _,a,~r. 

• • • 1 • • , • b"bl rl u oı , y e.5ya, pamu mensu - ......-
faatlen namına, şunu emredıyor. Şım dan farketmıştl. Hele, defterınde bu- lıklar an}lacakbr. Belediye ta ı e - Ziraat Bankası pamuk satışlarında t t j ih am geti _ hemen hemen sıfır mPS&lM"' 

. . . h k . . bek i t k"JAtı ca , ermo en, gaz c azı, c r rill t1 dı kamaraya gırecek ve bu adama, lunan Esad hakkındaki mtib em ay ne pohs, eınnıyet ve ç eş ı a niizını bir rol oynıyarak fiyatların . ti rUnUyordu. Fakat hfıdiselc dı ~ 
Fikri efendi ı diye ansızın ve bağıra- dm, muhatabı üzerinde müstesna bir azamt derecede yardım edecektir. d'" . . .. .. k 

1 
. Ad mış r . bunun zahiri v117Jvt•t oJduğUI' -

rak seslen~~ksiniz merak uyandırmasını pek manalı bul- Sari hastalıklarla yapılan mtlcade- uşmtakesınındonkunillli. e .geçtli~e .kc;taınd a~a kikat ha.ldP, bö)·I~ bir baret .. "t,.,. ~ 
. . mın asın a ye mı r a ah,- Tırhan geliyor et' O sırada, diğer kontrol zabiti ile muştu. Bu hususta malfunat edinmek le esnasında bekar odaları, hanlar ve gibi bir netir.e vercee~ini goı; 

vapurun sUvarisi de, yanlarına gel- ilzere, böyle gece vakti ve gizlice a- saire gezilerek buradaki halkın bUtUn bayaatta ~ul~nmaktadır. Akala ve Alanyada karaya oturarak kurta- tir. ,/,. 
miş ve yapılan müzakereye iştirak et- yağıha kadar gelmek zahmet ve teh- cşyaJan ütillenmektedir. Son ay zar- klevland cınsı mallar 60 - 6l kuruşa rılan Tırhan vapuru dün havanın mu- Şilph~siL harbi kazannı-"' 
mişlerdi. Zabitin teklifini süvari de llikesini göze almasını da, vazife ica- fında 3 bin parça eşya ütüden geçi- kadar satılmaktadır. halefctin<len Geliboluda kalmış, buse- dare eylemek, tcı;el>büse p 
muvafık görmüş ve bunun yapılma- bı yapılmıe haince bir teşebbüsten rilmiştir. Av derisi geliyor beble limanımıza gelememiştir. enel girişmek dt>~ildir. 1'" ;4' 
sını katibe emretmişti. Biraz sonra, daha ziyade, yine muhatabının iyi ni- &lediyc riyaseti bundan başka na- Mevsim dolayısile Anadolunun muh Hava öğleden Ronra nisbcten dü - hıuır \'ILl.İyetttıı mam•vi ,·c rıı~ 
kontrol zabitleri ile tercüman ve sil- yetine, aafvet ve samimiyetine ham- kil vasıtalarının hastalığın sirayetin- telif mınt:ıkalarından fazla miktarda zelmiş olduğundan vapur Marmaraya zırlığm itmamı şarttır. Bu ~ 
varisi kamaraıvn kapısı önüne birik- leder gibi o~~~ş~. Fakat, bazı. ihtl- d~ oy~yac:3~ rolü . düşünerek şehri- av derisi gelmektedir. Piyasa gayet n<c:ılın~ştır. Bugün gabahleyin erken • dendir ki garh tlemokra.'tlleri .,~ 
mişler, gözlerini, yatağında mışıl mı- malleri de gozon~nd~ tutarak, bırden mızdekı bhtUn .nakı~ vasıt~larıru, ~u istekli bir vaziyettedir. İngiltere, Ka· den hmanımıza gee_I.cck ve Ahır~~pı madi faaliyet sarfile hu ına1 , 
111 uyuyan esmer gence dikmişlerdi. açılmaktan çekınmış, sorulan suale arada Akay, Şırketı Haynye, Halıç, d A .k . . .. 

1 
k"l açıklarında romorkorlerın yedegıne maddi ha.zırhı'.tı taınamtanıalı' 

. .. 1 0 bils . 1 1 na a ve merı a ıçın tuccar ar u - k d _ H . ' Kltib de, bir gilrUJtU yapmamak için kısaca şu cevabı vermişti: Travmay, Tune \"e to ış etme c- li , ti' ' kta d 
1 

.. b alınara ogru alıçe sokulacaktır. dat c;alı~rnaktadırlar. .. 
11 d b. . . b. t . .. d k b"' til ye ı mı r a ma mu ayna etmek- Kö il b tl d k ld ğ . ıd tJO) ~ ayaklan ucuna basarak yatağa yak- - Bu isim, dostlanm an ınne nne ırer amım gon erere · u n t d' 1 S d .

1 
. "fti" ır.:: 

0 
pr u Aaa er e açı o u u ı· R. Dalı icr'nin mıtlrn rr 

e ır er. ansar erı erı, çı · o - 6 , ,,,.,.1 
Jaşmış, istihzalı bir gülUmseme ile a- aiddir tercUman efendi. vesaitin sık sık ve en iyi bir şekilde . . . çln gemi limanda beklemiyecektir. hazırlığın garh demokras~· rl 
vazı çıktığı kadar haykırmıştı. _ Asker midir bu zat?.. tathirini istemiştir. zer~av~lar çı~ti 60 • 65 lıraya, tavşan Tırhanın burada tamir edilebilmesi dind~ yavaş y:.ı"·aş kat'i hir ııe;1 

- Hey .. Fikri efendi! .. Fikri efen· _ 0 ciheti k i i bilmi orum. Halle Hamamları Açılıyor d;r~lerı tanesı ~O· 35 kuruş, tilkilerin i<;in lcab eden inşaat malzeme.<Ji mev- tlhsaline yarıya<"ak ı,ekildr 1 

di !.. _ Tuhaf şe~ tı1an, dosi'unun mes Bel:diy~~~ bir müddettenberi aç- cıftı de 4 - 6 lıra arasında satılmak- cud olmadığından geminin bir müd • ğini göst..rmekfrdir. O~f 
Zavallı Fikri efendi de sıçnyarak leğini bilmez mi hiç r. mak ıstedıgı Halk hamamları 10 ~u- ta.dır. det atıl kalması muhtenıedlr. llr. Hf'şad s.~O~P A 

uyanmıştı Hırçin bir sesle· bata kadar açılacakbr. Bunlar şım- ___.,,:::-
11 
.. 

_ Ne ~ar be · - • ·: • · • • . dilik Balat ve Kasımpaşada tesis olu· lllllllllllllllllllllllllllllllllllllflflfllllfllllllllfllllf UIWfllllllflllllllfllllllllllfllllllllllllllllllllllflflfllllfllllflllllJllllllll!Ullllllllllllllllllllllfll 
.. Tercliman, muhatabının tereddü - 8 h • 

da~~~~~ciizr:r~Fo~;:~~:, d~nu_ gi~~ek ve onka sam~iyet ve ~:~~!~::ı~rın; tC::::::;:~ ~a:; Ş E H 1 R H A y A T 1 
iyı wyetini daha açı ça gostermek halk bedava ve bir kısım halk ta 10 

·r..:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;"\;:= lüzumunu hissetmiş olacaktı ki, Fik- kuruş mukabilinde yıkanacaktır. Bu J 
~en 1 Sabah ri efen~i~e _biraz daha sokuldu. Yal- on kuruşa sabun, havlu vesaire yı . llllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllrıııımıııııııııııııııııııı111ıı1111111ıı:ıııı 1 1 1ıııı~ 

ABONE BEDEIJ 

HNELIK 
1 AVLIK 
1 AYLIK 
1 AVLIK 

Tlrklye 

1400 Kuruı 2700 Kurut 
7IO » HM a 
400 a 100 • 
1IO • • 

31 hı:inclkiaun 1940 Çar,amba 

3~8H. Zilhicce 2t ll55R.lf.K.lnua18 

varır gıbı bır sesle:. kanma ve temizlenme malzemesi d~ Damşıkh döOUş dan ebediyen 117.akJaşt1rmak en mli- Naci, heykeltraş Zühdü 1'{Ufl C' 
- Arkadaş çekınme ve açıkça dahil bulunacaktır. Halk hamamları • . d 

1 
. .. naslb bir te<lblr olur. lu akademi muallimleriııdefl ~tJ 

söyle. Bu ismin sahibi, miralay \•e kadın ve erkek kısımlarından mürek- ı z~~ .. e0.!~e e~. gazet-Olcrd~ g?r- • • m~ Tollu Bedri Rahmi Jll'-~ 
müşir Ahmed İzzet Paşanın birade- keb olmak üzere iki kısımdan ibaret dugumuze gore, bu şehrın ild Berk Zek'i F "k 1 ·ı' f;Şrtl.dlı 
ıi midir?.. olacakbr. talrunı dam~ıklı maçlar yapmağa "D,, grupu ' aı zer, ı e .h 1Jt" 

N · in b ? karar vermişler \e bu kararlanru ren, Eren Eyüboğlu, Salı -~-1 
- Ee .

1
ç l 

60k.nıyoı;ıunuznf untin~ .... ... da tatbik e-.ı .. •er. 8 İnci sergisini açıyor Arif kaptan ve Abidin Difl"':, ı mın o ı senın me aa ı DUn boXazda fırtma oldu w.auge ,. 
- ' - !:I Herkes tarafından tanınmıa ve Sergi on·gu··n açık kalııcB" J çin soruyorum. Dün 1stanbulda hava karlı ve ol • Sporda güreşten, bokstan başlı- "' r 
- Fikir ve maksadınızı daha ~ık dukça soğuk, fakat fırtınasız bir şe· yaa bu ananenin lzmir sı)()rr.ulan sevilmiş ve on iki san'atkinn elele herkes tarafından serbcstcf' 

söyler misiniz? kilde geçmiı, Boğazın yukarı kısım- arasına nasıl sokulduğunu doğrusu vermesinden vUcud bulmuş olan bilecektir. 
lannda ise tipi ile karışık ı:ıiddetli bir bir türlil anlıyama<lık. Bö,yle ka - "D,. gı:upu önUmUzdeki cumartesi (Devamı ,.ar) "' X 1C 1J 
kar fırtınası hUkUm sünnüştUr. zandan zaferlerden amatör insan günü saat 15 de Beyoğlu Halkevin-•un: 31 A1: 1 K ı 85 • ........... ____ ............. · 8 

Hım K lb k . d Bu sebeble şırket vapurlannm se • zevk doyar mı? Ve bu ne biçim de" ,, inci desen sergisini açacak-
Z.sc11t .Saat V••ctt ·.Saat a se tesın en ferlerinde aksaklıklar olmuş, vapur- sponlur? tır. 

KONFERANS - Beyoğ1" ~ 
windcn: 1 - 1 şubat 940 ~ f 
be gllnll 8®t 18.30 da CJ]if/1-~ ti' 

11 un .. oııe tk:.ııı ;;-.. Oil• lkl•ılı Beylerbeyind~. otur?n bahriye yUz- lar iskelelere rötarla gelmişlerdir. Anlaşarak m~ yapan ,.e bu ka- Sergide yağlı boya tablolar da 
---:- ~ başılığından mutekrud 55 yaşında Tipi bilhassa saat 16 ya doğru ga- ran ta.s,ib ooen sporcularla idare- teşhir edilecektir. Eser teşhir ede-

~ 7 
0

4 9 44 
1 1

3 ~ ~ ~azh~~ ~r~ Y_~ld~ yilrürk~n birden- yet şiddetlendiğinden 10 metre Heri- ciler memleketteki sporu tcnkid cek olan san'atkarlar §unlardır: 
Aıc.a. v.-. '••k ... .., v ... , 1,_. bıre du~ilp olmuştur. Belcdıye dokto- sini görmek kahll olamamış, Boğaz • etmek m.zırngel<liğl 7~'Unan kimbilir, Resim ve heykel müzesi mildi.idil 
1200 1 34 12 ll 2318 56 S 31 ~ ces~ ~~.~yene etmiş, kalb sekte. daki vapur postalan bu sebeble saat neler söylerler. Bize kalırsa. .. Bu Halil Dikmen, Türk ve İslam eser-
r..-.-.----------ı.--.: sınden oldugu anlaşılmıştır. 117 ye kadar kısmen tatil edilmiştir. aevt çok bilml~leri, spor sahasın- leri milzesi mUdilr muaviıı.l Elif 

pebaş-rnda1ci merkez biuast~ 
debiyat /akültesi doçent /% 
B. Ali Nihad Tarları tarO -1 
"Püzıili,, hakk-ında miıhim .,,;r 
/6'/'ans verilecektir. 

2- Herke~ gelebilir. 

~ 
o 
l 
b 

tı 
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•t·>mııa~ro .. c=~~~~ ~~=~~] 
- - Balkan Devletlerı 

Alınan R konseyi toplanırken 
iktısadi 
işler 

Türk 
Tütünü iş 

ya umanyaya B u,:._:.,:;;ı:it.=g:u: 
Petrol naktı· 1·ç1•0 2000 ren bir harbin sağanaklar•_ i~inde Başında Büyüğü,, 

vagon 
bocalarken Bafüao devletlerı llari· Ticm'6i Vekilimizin ~yaootc miinıtl36b<Jti1e Yazan: ı;mı.ul ya. ool1ba t -c Zf n- 1- ı• nsanın bauu ö.:\o·le eserler eline 

•• d d • ciye Naz.arlan senelik toplantıla.n-g o n e r ı Dl yapmak Ü7.ere }klgradda blr de
fa daha bolu,.~r • 

geçer ki, onu saatler<'.e bı

Ticaret Vekili NamıJ Topçuoğlu halı illn bura gazetelerindedir. Bu rüamaz. Sa.yfabrıw kanştmrl~en 
bir ay evvel radyoda Türk tütüncli- esas, masraf, zeka, sanat "e iş bakı- lıliylik bir zevk duyar. 
lerine hitab ederken, mallarınızın de- mındaıı idare olunur. Mu~~fa~ ?lur- ll'te İbrahim Alileddln Gö\'S& ile 
ğer fiyatını bulmadıkca eatmayınız, sa Hoca Nasreddfnin dedıgı gıbı d:- :rM8&111 Mü.nlf Fehlmln beraberce 

j 
~ f 

l 

j 

Bir zaınanlar fitnenin. isyanın. tUtünlerinizln· istlkb&llnden endlee nize attığımıı mayanın bir tutacagı vlicude g.,tlrdlliltırl ve Yedi Oüa 
~ harbbı.ln kaynağı olan Balkan- etmeyinia demişti. olursa bUir miainiz TUrk tUtUnU ve matbaa8mın clddf•n af'r.ı.a hlr Hurett.e 

1ar bq on senedenhert silldinuıı, Yürildüğii yolun istikametini ta • Ttirk ttıtilncUcUsU ne kazanı~? . &abetmlı. olduğu "EIU TUrk BUyü
&8a)'181ıı ve sulhüıı makam olmq. yin ederken, maruz kalacağı mll§kU- T\lrk tUtUnUnUn bUyUk Jddı~, bU- ğü,, kitabı da hu nadir , .e mesud e
tur. Dosttuk nmıayillü ,.e stllh e&o lAtı evvelden hesab eden ihtiyatlı iıı· yilk davası ve büyük kabiliyeti var- 1erJerden biridir. 

sanlann Yollarını a..mrmıLlanna nasıl dır. Bunu her yerde istismar etmek Her TUrkUn evinde hulunnuu., l-reyanınm ilk luzıııı Balkanlarda a- _.,... · ek JA d 
iınkA.n yoksa TUrk tUtUncWUğUne ro- ve veı1m1Ueoti~ azını ır. ~· . eab eden bn kitabın mUnderteatm -

Sll'laca blrlblrine dÜIJlll&D f8ı."&Dllf ta. veren Ticaret Vekilimiz de tiltun· • İnglltcrede ıçim ze~ki degıştı - dan baMedecek değilim. Bunu siz 
mtll~tter arasından alması tarihin. lerimizin satıe 'mkfı.nlannı evvelden hükmü bir mazeret değildlr. Burası kitabi alıp tetkik etttğlnl7. za.mnn 
acayib bir allvesidh·. te · ttikleri içhı tUt1.lnlerlmizin bir Alemdir. Buranın kalın duvarla • bizzat glJrecckslniz. Ben yalnızea. bu 

mın e . b' kö . d ıl 
Türk - Yunan dostluğu kunıldu- mUşteriıds kalmasına o nisbett.e im· rının her hangı ır §esın e aç an ııevt eserlere kal'§I mevcud olnn bU-

ğu zaman bu cereyanın mlisbet bir kAn yoktur. 1 bir gedikte~ umulmaz ka.uınç yolla - ytlk ihtiyacı belirtmek istlyonım. 
Taymis gazetesi gibi dUnyanın. en nna 9ıkılabılir. ltlraf etmek 18.zınıdır ld, Ctlruhu· netice verebileceğine inanan Avru.. ı d +..cno. k d ğil 

bllyUk bir gazetesinin tütünlerimizi Biz, dıs pazar ar a ......,. • .ıa e ' rtyettenbeı1 ~ 16 ),1 içinde, lıcr 
pa diıılomatlan bir elbı bq panna.- kullanınnlan iı:in hıgilfz milletine hi- ıdış pazarlarda tüttincUlüğümilztin de- turlil neşrlyatı01J2 arasmda hu ııe\1 
tile sayılabU~k kadar azdı. t b trnesini İngiltere hUk{)metinin ğeri olan yeri almak bile değil. Dıi milli farlhbnlı.I, milli kahramanhk

Halbukl bu~ün yalnız Türk-Elea t~tU;.lerimizl satın almak hususunda- p:ız.o.rda tUtUnlcri~i:e bir dilkkln kö- ıannuzı, milli gururumuzu o1<~ay~a 
dostluttJ de/tll, Balku Antantı blr k' kararının bir nişanesi olarak to - şesi kazanmak ıstiyoruz. En kara eserler pek azdır. Ilele bu kahra -

l~'-'-l tmekde hi,.. do tereddüd et - buhran zamanlarında bile bu iş Türk manlann hr".n. ve tunçla cbedlle «-realitedir. Ve şayet harb afeti P..al- wu.. e ~ ği r-

tütUnU için zor de 'ldir. rlhnesi i. i, Ata.türJdin re im ve hey-
kanlarııı SUUJ'la.n içine henliz sıra- mmH. bl Umuminin ilruunda.n evvel Şunu iyi bilmeliyiz ki, Türk tütiinil kelleri mUstcsna biisbtitun hiçtir de-

t tm • lnsa.nhkb ar l · be d~ d d. Y6 e emışse unu 0 an- Tilrk tUtUnUnU ve bu tütünlerden ya- ile buradakı reka t, ~gru an. og- nebillr. Başka milletler, tarihlerin-
lqpıaya ve Balkan devletlerinin pılan sigaralaıı seve st.!ve içeu lngi - ruya kötüyü i~·iııin yerııı.e getırmek de ooı,.;ı Atilli, değil Ocngiz Hun, 
sulh lohind~kl sıkı tt'.şrild mM&ile· lizler, harbin devamı müddetince bi· isti)'.e~ sakat bır r~~~bettır. . değU 1bn1 Sina, değil Sokullu Mch
riıte borçlu bulunmaktayts. · tUtünlerimizin yerine Amerikan 

1 Bızım onların buyUk sermnyelerı- med Paşa., bunların büyüklükleri ile 
tzUımt.. ı rini kull&nmuru mecbur olmu~ no, bUyük rekabetlerine kaı'§ı 0 kadar mukaveMe bile t"tlilemi ... ·ecdt kadar Belgradda topJa.ıuıeak Balka.a. un e -z>- ı k r · d" # " 

V harbi mütea.kıb i&e bu eski mtiijte- büyük serme.ye 0 an a ıtemız ır. ehemmı ... ·etaız 1:...~hsi ... •etlerin hcvkel -
R konseyi~ enelki toplantılarla. e l 1n il Un d b"' d · " :o- " # 

ll'"k uınanya petzolleıiade Pipe Lihe rileriınizi tekrar elde etmek husu - smet ön n _avası u cenın lerinl dlkmL5ler, reslnlleriui mii1A"lı.t· 
ltJI u reş, 30 (A.A. kabfU kıyu olmıyacak derecede, sundaki ihmalimiz, bizi bu geniş ve milyonlannını· ken~ b~azakncımı.zsll~, rinin duvarlarına aı-unı5lardır. 
te konıiaerliği dU ) - Umwni pet- riyetindedir. Petrol istihsali.tının da- ~etbı ve pllriizlll meselelerle kar,ı- büyük piyasadan mahrum etmişti. kendi ma.hsu atımız a ıı· aç mı ı- Bir millet büyükluiniıt reshu ve 
-w~k'ktU et-ı· t1 n akşam resmen ima devletin hını· ayesi altın..ı- bulun- • 11 B 1 · · ı e "t·ttı1·1ln1ası dava•"dtr Bu davada 

... ş u.a. laşıwağuıda ~üphe Ptnuy~ nı. a - Bugün ise lıilkumetimi?ln ıttı ULZ n ... . " . "' ~. · . .. .. bcykcUcrinin o milletiu bllhıwoa l>tof....:'r ~· tt r. Umumi komiser, duğunu hissetmesi Jhımdır.,, bilytlk vazıfeden bıri de tutunun 
llut..-vk • ·~e a bu .. k ı rda htrit frlf! lt çarp "ftn zıd ettiği isı\betli tedbirler sa.yeBhıde va- en · , . - gençliği üzerinde ne kadar l)i, ne 

'"" ira • ' nıunucbetıe bir Ruman Gö cı rU v nla an 
8 

' ::. e h.~ f ' zı"yet tanla.mile 1 .. "inı1·z,. ı"nkı'ı:.af et _ dUr. Türk tütUnünU, bilyUk, geniı, e- • ~ 1 . Uedereıt b yaya n e en ago r girift \'& eaı•r&ŞAK ecne ı men a- "u ~ -s •• d l d t t k l!z kadar ter-blye\ri tesirler yapaca.gı ,;rıni lasr-ihe tnıt teşekkUJUn ga- Bilkreş, 30 (A. A.) - Emin bir . • . miş ve bu suretle de tUtü:ılcrimizin saslı muca e eye ave e mc ım- her tilrlil münakaşadan uzaktır. 
ikt - ~Uaeıılh k ş ve d~mistir ki: membadan öğrenildiğine göre Rumen a~leri öyle vaziyetler ilı~ııs e~ler- piyasa sahası oldukça genişlcmiı;ıtir. dır. . Bizde de an\Sll'U Barbarosnn, Mi-
la 'l!adiYattnu ~\1Vetlenmlzin ve !petrollerinin Almanyaya. naklini tee- dir ki Bal.ka.a devletlerı Hıı.rk-ıye lngiltereden tUtUnlerimizi satın a.l- Bugün bizim bu dava~ızı İngıltero- mar Slnanm heykellerini dikmek (ıJ. 
tı:ak için k-~~ ıhtiyaçlarını kareı-jri etmek üzere Alman demiryolla.n Nazuian kendi mlll,,tlerhıl h&rb a- 'mak üzere bir heyetin yola çıkmak niıı en bUyU.k gazetelerı orta~a sUrU- temek gibi faaliyetler mü53he~ o 

aaı ettneği ~ rnı~tarda petrol is-,idaresi Rumanyaya 120 lokomotif ile teşlne atmadıuı bu narik durumlan Uzere olduğunu ve tüt\inci\leıimiz ta· yor, .ve. biz.~~ d~~amızı kendı dava • ıundu. Fakat bUtün hunlar t.ttnıennl 
ahhUd etmek mecbu- 2000 sarnıçlı vagon sevketmiştir. t.,,llf ~tm"k için bir bayH 'OOr dök- rafından da hazırlıklar yapıldığını ları ınuş _gıbı hızı~ hes.~~~~~z~ ken· de kaldı. Jlfçhiri ha'ıdkat olmadı 

LI mek n'H!<lburlyet:inde kala.e.akta.rdır. ve tirket.ler kurulduğunu memnuni- dileri görüyor ve :Ur\tutunkuı_ı~ ken· Jleyltet dikmek ha.ydl i'Qk masrafh 
1-ıa • • v yetle haber alıyonız. di hnrmanlurına .ar:,ş ı~a ıGıu se- ve hUyük bir işdir dlyf.llm. Fakat rıcıye ekı•ıı•mı•z bu ••• lngiliz ticaret heyeti tst.a.nbula gel- bebler ve faydalar gosterıyor. Bu ıa:- meseli lıJç-blr ressamımız. tarihte 

YogO!llavya payJtahtwnda Da.ikan di2i zaman hiç şüphe yoktur ki her kadar avantajları nefsinde cemetmıe ~lx>di nam bınkım:, o\an bii~'i.ilderi-

b h de,·lotleri Hn.ricl~·e Naıırlan vatan- şe~den evvel kendi ticaret r.ta.şclerile olan ttitünlerin~izi bu muazzam mem· mizin re.smini yaı>ma.~1 dl~liıunedl. sa a ı · hlnDI harb 6.fetinden konımaya \'e ve bilhassa Osmanlı bankaeile l11tişa- le ketlerde yenıden tanıtmak ve tat- Halbuki bu resimler yaılılıp tekföir ge ıyo r mensub oldulda.rt mllletlMlD a!ız- rede bulunacak vaziyete tamatr.ile tırmak için önümüze gelen bu fırsat- edilSt>ydl. nıUzelerbniz, mek~hlcri -
ti ----- vakıf olacaktır. !ardan istifad ! ederken çok dikkatli mlz ve dlj?er umumi yerler için ne 
\':tı:'Urk gaze!h~il ~"'nfı 1 incide) buatı tarafından Fransızların dikka- farının tadım kaçırmamağa uğra.,ır- İngilizler her sahada ihtiyatlı ha- hareket et~;k ve ?u yeni_ piyasalara kadar gtlzcl birer uynct olurdu~ 
iç- ı Oldukları~ ~ Belgraddan da- t.ne iki lıiıdiee vazedilmektcdir: tarken Alma.o.yamn Balkan de\·let- reket eden ve daima doğruluğu gü - esaslı teşkilatla gıtmek lazımdır. "~111 Tiirk BUytiğti,, kitabını oku-
ın ~ &Jıno hattını ziy t lui nezdindeki 8efirleri de Borlin. den bir millet olduğu için her işlerin Binaenaleyh hiç bir zaman unut - ~·anlar Vf! ~ltlnlf F'f\hlmln md<len tM-

saya. gideceklercr are 1 Evveli beynelmilel planda Belgrad de Y. aphklan bir to•J ...... tıd& belld t.l\! oldu{;-11 gibi alış vcn11de de takib mamak ı_fızımdır. ki Y. ap_rak tUttın ~~- 11 tada™' hlr ~k1\dfı canlft.ftdınn~ Ol-
b_ l\oa ..... y b ır. da. vuku bulacak Balkan antantının ,,._. o- ı f rdl b 
QC}g """' nuznamesı . . de &lkl\D d~vletterinin a~Ja.nnın edecekleri siyasetin plô.nını t.esbit e - caret ve ıhracat ış erımız e er~ .u- duı?n TUrk hUyilkh-rinin re81m1"rlnl 
b l'ad, 80 (A &) " llçtımaı, ve mılli planda da, cebhe ge- derlerken hiç şüphe yoktur ki tiltiln- yük kazançl.ar ve·m· enfaatler temını_n- •örenler bu .va.sanda ne kadAr hakli ~a.lıt ·n. - H.ava11 i · dek. Fra ı · · · d led" w. tadını kaçım1ak l~in didini~·orJar. U il dah eh "' 

il\ an antan " r sın 1 nsız ar ıçın ıra ey ıgı !erimizin değerini görecekler ve fiyat den daha ş mu u ve a ermnı - olcluj{nmu teslinı edeceklflrdlr. Bu atatlıeslnde eıeas:: 'konferanaının l'\1%· nutuktur. t~o hüli..u.ııı hir taraf sulh lehinde ları da Ôııa göre vereceklerdir. Bina- yetli olan umumi :;nenfaat "e memle- ~Uzel e&erdH dol~yı bunu liicudo 
l.Cafı bildltilrnek~ok~~rın şunlar "Pctit Parisien in BeJgraddaki hu· mesai sarfediyor, karşı taraf i.~ enaleyh Rimdiden hazırlıklı bulunma- ket menuud•ır. . . • ~e!iren thı-Ntlm Alleddln, MUnlf 

~l~ Balkan rneını:r · . . . easi muhabiri, Belgrad şehrinin Bal- sulh lehinde sarfedHen me"'t8iyi bo- mız ve karşılarına bir teşkth\tla çık - Umumun meı.!aatını al~kad~r ede~ Fehim ~·e l'Nll Giln miletiseseslnl 
llarırt •• er hilhass etlermın bUyUk kan konferaneımn içtima merkezi o- şa çıkanna~a çalışı~ or kl bunun ta- ın:ımız lazımdır. böyle oir rneı>eled..: yapra:< tütltn ~- tebrik etınek blr nwfedlr. Vmld e-
,. __ ~i h t a ınuharibler karşı 1 

1 

F l'h Rıfkı Atay vuktile Londra- caretimizin en ufak harel:atı !& varın- d r Jd t h 
1 

.. 
1 

h. b ~~ ~ tı hareketi . Bal - ı arak seçilmesinden Hitler Almanya· zamnıun ettiği ma.JUL da sulh aley- d a(Ulı ) gaze•~i,ne gönd~rdtg~ i bir caya kadar dikkatle takib ~tmek ve l ıo" un ·, m ' ayır ı Ye gu~~ ır aş-~~1oı111 llın tanı b.'t Yanı kan sının ho§una. gitmcdi~i işaret etle- -'rt 1 ohuaktaa an U.! u=D • • •• • • nıı~. o sun. 
2 ""• ı araflıklaruun mektedir. hlade faaliyete ,., •. m § 1makaleslnde inhisarlar ida~inın tUtünc~llüğfumlze ve tih.L~l.enmıze l~ MURAD SEBToGLU 
- n 1 ba..~ka bir ~~· değildir. Londradaki ~kili.tından ve bu teş- ke getint.c~~k ve on~ı. ıtibarını dil- ............................................ Ul•ftlllU• tıirı 'l. alka.ı1 ..... __ t.ı Muhabiı·: "Belgrad, Balkanlarda .. k r .u1 çok titız ve hassas Gene .. al Veyg-snd ın «taca,rlstan .._'411 ınemleketıeri Balk Acaha. hangi tarafın mesaisi mu· kilat vasıtasile sattırdığı sigarala - §urDl<'-"ne ı,, . . • · ı u 

~tı ve Bulgariatanla .. -.ve anlarda Tuna havzasının ta.- vaffaki ... ·.-tle tet~wü1• edeeek~ Par- rından _şik_iyet ederken şu llÖzleri i1a l haBreukeittibaret.Imlaekbmı··ectU?utün~ıy"'c.~uı1u~ğümd~yi~~'- Erzuruma gı"ttı"~i ~, blt:a .... e.:1 "e Balkan mu- vassut imkanlarına. hakimiyetini müd ~ :v .. ,, w.~ y 
~~'--erllllı p.,.,..,_ ı·da-es~ .Tuna. ban§ rlk olan Yugoslavyanın, Fran..,z t,._ tiyi BalklMI devletleri Hariciye Na.- ve etmı.,ıı: l ti . tUt. .. t"ca e .. lnl de th dog"" ru deg"" İl 

..... l .. ~l •• , ı b - ..,.... la ' · .~•·ı . '·· k.... İngili:r. imparatorluğunun payitah- 1el me nı, unl un ı tr ;.w.• ·ıu' • 30' A a e t.eerilı:i ın•aft: . ıçın u mem sanüdüııe atfeylediği yüksek kıymeti Zll' n mı ... azaııM.;~ ar, )Oa."6 -- b ı...... k t. ki milletin 9 mil- ra.catıM da esaıt ı su~t e ~Ki an • Ankara., ( .A.) - Fransız ya· 
ı.. - 1939 - ımki.nı . tı u ... .c.ıl ço ırya .. . . t' . in bütün k d 
'441.tb dola Yılı için de . ,' izhar eylemesi için intihab edilmif • ~· tarafın dtıdi~ mi olaaık! iyon nüfusunun toplandıh"l muazzam dırm&kta, tinkut~ ~ıytase muz

1 
. ~~k or dula.nEkuma.ndanı ?r~e· 

~ont Ylaile tehir rp~ edilen ve tir,, demektedir. tmoanhk v~ umumi mil'Jaiemt'!t schir ... Fakat burada 1.'Urk sigarası aa.fah -.t ve ışa a ına zem n ve un- ııw v eygan ın . rzuruma gıttıgme 
ltıes·~Ul nıev edılen hwıust Bulgarlar Ve Macarlar M'l bld namına hlrill<'i ihtimalin t:ıhakku- na bir tat ve l'eklim mücadele- ktuı ı'lazırlıyacak o!ıın ta.tün m'UataJ~ dair bir ecnebi &Janı t&raf1ndan neş-
~ 

1 

ica.beQ ıuunu teokil et -
1 

'8 l s"ı~ne'gı·rmek 1·,..1·n ne Uç ~ bin lira, .Uini ka.lkındı_ rmak. ta .... g.o.'ıii.·yor ve rolunan haberin t&mAmen u. ydunna ·o,q teQı.·1., en bazı. fktıead~ Gön~nnlyorlar kunu kmeuni edelim. Zira harb ~ ~ 
~11\J. 1 meeeıeıe- So de biı· han oda!:iı kifayet etmez.. bunun içın Ti.irk tUtununu ıt başına. olduğunu beyana Anadolu &Jansı me-\'.. fya, 30 (A.A.) - "Havas,, ''anıonı Balkanları da sara.<>.ak o- ı ne t 'Tt b. d 

.. .._.. lt # ~ Bu, bir devlet veya büyük bir hari- dant ediyor v~ . ~-iı .a _ın ır ~ ev- zun ur. 
'- .A.tına, ..,,. eyeu llal'eket Etti Zora gazetesi yazıyor: lursa ~'eııi boğuşmanın 1914 r.ihan . t"" ret "irketi isi olabilir . .Anglo _ vel viicude getırılmcsını de Tıcaret Orgeneral Veygand, dUn akşamki 
11.oıı uv (AA ) Bul · B cı ııva -s • • t' d b kJ' l S · 
Ol ~Yi to · · - Balkan antantı garısta.n al.kan konferansına harbine rahmet okutacağında şiip- Saksonlnr ilansız yürUmezleı·. En pa- Vekilimizin hımmc ın en e .yoruz. eksprese • urıyeye hareket etmiştir. ltllıı ~:~tısına iştirak edecek mUşahtd göndermiyecektir. Ayni ga- he yoktur. 
•(!laı. •..•. " Ve liari i te .. . 

blt .. ~ li c ye nazırı B. ze ye gorc Macarıstan da temsil e· A. OEM ALEDDIN SARACOOLU 
e1.ııı akearrı \>a YllSetindekf Elen heyeti dilmiyecektir. ____ ._._. ---..-..--_ 

11: ~~ :Urla Selaniğe hareket Bir Yunan Gazetesinin Mütaleası J • ı d 1 • 
ll lgra~ g~et SelAntkten de tren Atina, 30 (A. A.) _ Meta.ksasın Dgl tere e (J 
· l.rM-- ı ~ktir. B Ik k l'eu --.ksaa ri a an onferansına hareketi hak - Al J 

daıt~~l'ta elçi }.{~tindeki ~len he- k~da tefsiı-atta bulunan Messagero ffiaD ar , 
~ harıciye nı~ orta elçı Papa • d Athens gazetesi, statilkonun muh.a.- Londra, 30 (A.A.) - lngilterede 

ll~) ~e °'ft18 v: ı!!eri~~an An ~ fa~ Yunan harici siyasetinin mih- bulunan 74.000 düşman tebaasının Lotta ~s,ni nereden geliy'>r? 
~a . obeııllden nıtır kkekıli~ yaveri verini teşkil ettiği mUtaleasındadır. vaziyetini tedkik etmek üzere harbin .. 

1
,. buıd" ada, muha.rlbleı1 taldb tıderek 

~llif'is Gaıetderi 1-. e ebchr. Diğer Yunan gazeteleri de buna bidayetinde tc.c;ekkül eden 109 mah· I B ugu~ m d !ta bulunan ,.e aüeri t.e!Jekkü.?. 
e 30 ( Dı.q MlitaJe!la "'- k · ı . . ikmal ed k r on r& yar ı tt liuınıet) _ Pa . n •.r . .mziyen tefsiratta bulunmaktadır • eme m.eiaı erını.. . ere . rap.:> - ferde hizmet edea bir Fin kadınını gösterea "Lo &,, 

ı ns mat - lar. tarını nezarete gondermuderdır. k 1. . . 1 ~.ın- ••old.i·"rtnl biliyor ınusu • - - e ımosınm as uıın ıtercuça ,., ~· ~lll · d -----. .. •-• • • • Bu raporlardan anlaşıldığına göre nuz ? 

U lr e heye}"" z 1 1 f ( "k • • • şimdiye kadar düşman tebaasından Bu kelime 1809 tarihine doğnı, Finlaıuliya ile 
ll~d• an e ze e e a etı ıçın takriben 5000 kişi tevkif eclilmiş, IRu~ya ar:ısıodalıi son lııa.bde orta.ya ~.ıkııııjtır. 
~ isesi 8.000 kişi şahsi hüıTiyet takyidatına. 0 h.arbde, muharebe meydanlarında. lıulunmak • 

ttt- < yapılan teberrüler t~bi tutulmuş ve 50.000 kiii de hiç 1 tan korlomyan kadınlar aras~nda, Lotta Sw:ıerd ls-
l(!. Otvaıı k ~ taraıı l ıncide) bır kayıd altına alınmamı§tır. nund" cesaret ve kahramanhı,'1 ile tamnmış bir ıtcn~ 

hliıceı:ıi apJıYan suların a •w. ( Ba-;tarafı 1 incide) · kız Yardı. 
h «ıu .ıı önUne geçm k .. rzettigı :rahim Şakir tara! d h k . Türk vatandaşı 50 ve Muzaffer Emin Devrin tunuımıs bir :Fio §&iri, bugün lı!i.lii mck-
ltıte ,,,~ derhal nıernbae ıçın bel~- feliı.ketzcdclcri içinın2: Su:: ~i~= de 50 Türk lirası teberrü etmi~lerdir. tcblerde öğretilen ~eşlıur bir takım mısraları. bu 
,, ihUya.u bir tedın_dan kestir • Kemal Haşim 15 ekl' aı::. Ah ' Sh"aSta Zelzeleler kahraman kıza. ithaf ctmi.:;tir. Bu su.retle Fi~ndiyn-
<ı. taı..~lakacıalci hır olarak su ıned. Necib 25 d~k em ı Y • Sivas, 30 (A.A.) - Sivasta pazar daki kadınlar, barb içiıı hazırla.nmış ve t~ .. ki~: "'?'· 
'~ et evlerden ikisini tin 25 • tor. Mustafa lızet. günü saat 1.45 de, pazartesi saat m:ık istcdikJerI zn.ırum km·a~ bu teşekk_ulUn ıs-

"-ni!iQ~· ~un sü - lirası t!:: Sa;a SU'et te 25 Mısır 5.46 da, bugUn de saat tam 3 de orta mini, o za.nıanki kahraman Fin kı7Jna ı7.afoten 
~bnakı&dır. ey emJ~lerdtr. giddette onar saniye devam eden üç "Lotta,, koym~ardır. 

Yine Berutta İbrahim Itri 500, .bir selzele olm~tur. Hasar yoktur. Bu teşkilat ,'}bildi t~ıveç tarafından da kabul Nlll-

a 11 a 
Almanya Üzerinde ahlan 

1ngi1 iz beyannameleri : 
•ı ngiliz tayyareleri tanıfmdaıı ger.enJ'We, Almıw

ya., Avusturya ve Çekoslovakya ti.zerinde atalıuı 
beyannnıneler yeni bir ~ilde hazıt;;ı :ıınust&. 

Filhakika bu beyıuıameler y• ·Jeıı alııunaliswa 
olmna.bilccek \"8 bi.ııaenaleyb bunu olıtayıuiliınıa ka.nu· 
nun hUkmU nltına. girmeslnl lctag eılemlyccek §ekil
do tnnztoı oclllmfsti. 

Bn prop.ı.e."'lllld.:s. kuğıdfa.ruul! her iki ta.ı-afı~d• 
bil~'lil< hlU'Oerle yru.ıhms bir ko.ç k61.l'll~'!eu ba;;i,a bir 
şey yoktu. • 

Yaluıs bu kellutclerin ne mAnida uld•d'J:ı.n bilin 
miyor. 

• 



IWal!• : 1 YENlSABAB 
sa • -· 
lMANYADA GÖRDÜKLERiM ~ADVO p~~ 

31 tkirıclki.o~ 

BE~::::ı::i~ itirazı ı-Maarif ':' eki~iııİll 
lstanbuı. Şoförteı: Cemiyeti .reisi tctkık}erl ~ 

Alman halkı Fransız ve lngilizleri 
açlıktan ölüyor zannediyorlar 

dün Beledıyeye müracaat etmıştir. İki gündenberi şehrimizde bul dl'> 
Sl/1/1940 ÇARŞAMBA Şoförler cemiyeti reisi §imdlye kadar Mttarif Vekili Ha.san Ali yücel 

ay~;~O Program, ve memleket saat ~~:ö~~erd.~n ~s~l olun~~ plaka ve de tetkiklerine devam et~e:-ır·~ 
12 3ıc: Aj t 1 j. h '--- kopru murunyesı resmının çok fazla Vekil, üniversite rektorU ~ne' . ., ans ve me eoro o ı aıx:ıı.- - . . tıJıP"' 

leri. olduğunu ve bunun bir miktar indi· Bılsel ile beraber Hasekı bas ~ 
12.50 Türk mUziği "Pl.,, • rilmesini istemiştr. sine gitmis, saat ı e kadar do t)İ' 
13.30/14.00 Müzik • Küçük orkes- Cemiyet reisinin iddiasına göre kadın, cerrahi paviyonlnrında tt 

F ransızca Paris - Soir gazetesi
nin "bitaraf bir müşahid,, im

zası ve "Almanyada.n geliyonım., baş 
lığı altındaki yazılarının al!k.a. verici 
mahiyetine binaen hulisa eylemeyi 
münasib gördük: 

tra • "Şef: Necib Aşkın,, • her 11.y şoförlerden alınan plika res- katta bulunmuştur. f)ietı· 
18.00 Program ve memleket saat mi aslında 5 liradan ibarettir. Fakat Vekil, saat 4 de Ünivcrs!te ~· 

ayan. buna t5 lira köprü müruriyesi resmi yat FakUltesine gelerek tsıaın 1a-
18.05 Ti.irk müziği. Çalanlar: Veci· ve 2,5 lira da benzin rüsumu ilave e· lopedisi, edebiyat lllgati, osınıınll 

he, Ruşen Kam, Cevdet Çağlar, lz. dilmekte, bu suretle her şoför ayda gati komisyonunda buluilllluştut~. 
zeddin Ökte. Okuyanlar: Mefharet 12,5 lira vermektedir. Bu hakikaten Mevsuk bir membadan ö~11•e~ 
Sa.ğnak, Necmi Rıza Ahıskan, Safiye çok fazladır. mize göre VekiJ bilhassa ycnı • 

"Fransada ve Büyük Britanyada 
herkes Almanya hakkında binlerce ııu 
al sormaktadır. Herkes vaziyetin ne 
§ekilde olduğunu, Almanlann ne ye
diklerini, nasıl yaşadıklarını, Nazi re
jiminin yıkılmağa yüz tutup tutma
dığını ve Rhin nehrinin öte tarafında. 
sulh lehinde bir hareketin mevcut O· 

lup olmadığını öğrenmek istiyor. 

Tokay. Şoförler cemiyeti reisi istediği ten- tşlerile meşgul. olmaktadır. ~ 
18.55 Serbest saat. zilat miktan hakkında hiçbir rakkam --- s -- ~ 
19.10 Memleket saat ayarı, ajans vermemiş ve bunu Belediye riyaseti- imtihanında muvaffak oJmu§ bit ttı• 

ve meteoroloji haberleri. nin takdirine bırakmıştır. vatanda~ların bu sebeble çnMsJlla tl-
19.30 Türk müziği • Fasıl heyeti. Ce . t . . b d b k f . -~ 1 . t 1. tna.Jlled 
20 15 "D litik ha.di· mıye reısı un an aş a şo ör- !arını soy emış ve a ıma . 

· Konuşma 13 po a l~ ruhsatiyesi ~~bilmek için asgari bu kaydin tadilini rica etmiş~r. ~ 
seleri.,, • meselcsı·. mıllet mekteblenmn B kursu şaha - Her iki vazi'-·et te BeJedıYe A,,,,. 

20.30 Temsil - Bir dans " "'·-

Almanya.dan avdetimde, bu müte -
addid suallere cevab verecek vaziyet
te olduğumu zannediyorum Alınan • 
yanın muhtelif noktalarında geçirdi· 
ğim haftalar, bana bir çok hakikatler 
gösterdi. Şimdi, her şeyi olduğu gibi 
söyleyebilirim. ÇünkU, henüz Alman· 
yaya tekrar dönmek niyetinde deği • 
lim ... 

Yazan: Saada Sayit. detnamesi istendiğini, halbuki birçok Lfttfi Kırdara arzolunacal< ve w' 
21.00 Serbest saat. vilayetlerde bu kurslar açılmamış ol- lerin talcblerl makul bultınrluğtl e,&)' 
21.10 Konuşma "Haftalık posta duğundan bu kabiJ şehadetnamelerin dirde Şehir Meclisine sevkoltıJla 

kutusu,, . alınamadığını, binaenaleyh, şoförlük Ur. ~ 
21.30 Müzik - RiyaseticUmhur ban- ır 

daso "Şef: Necib İhsan KUnçer,,. Gözleri yormıyan ve bozmıyan, sesleri yüzde yilz tabiil~5tiren hiç b 
22.15 Memleket saat ayarı, ajans yerde eşi bulunmıyan son sistooi makinelerle mücehhez 1stanbuıııs> 

haberleri, ziraat esham - tahvilat, en büyük 2 sineması 
kambiyo - nukut borsası "Fiyat,, . 

22.35 Müzik - Bach'ın eserlerinden 
Gestapo adamları "Pi.,, . 

Orada, her cinsten erkek ve kadın· 

Alman polisleri harbden evvel Berllndc bir tezahürat esna
sında balkı tutarlarken 233.00 Müzik . Cazband "PL,, . 

1 tladı · B 1 k 1 r 23.25/23.30 Yarınki program ve 
ara ras 

11 
m · k . angfeörler~ as.

1
erke ' Bu muayeneden ancak bir buçuk ı bir müddet sonra Alman kadınının kapanış. 

tayyarec er, ta sı §O r en, aı e a- . . . ·· mrükt ki H landa! da d 1 dill k- 1 kah saat sonradır kı bır bıtaraf memleke· gu e o ının yanın yer ............ _ ....... - ....... _ .. 

1 ın ~· k t ·ancı ~· ~~ g~:- te girebildim ve üç haftadanberi ilk aldığını götilnce ağlebi ihtimal ayni On iki yaşmdakl krzrn 
arı 1 ~ ~n~~:~~· tyr~~a ;t~ r defa olarak bir yumurta yiyebildim. sualleri sorduğunu dU§UndUm ve ra • bikrini izale eden t6 

lomat ar a ı r er en ey e m, ve • Al I . hat bir nef ee aldım. d k" k 
hasıl gözlerimi dört açtım. manyaya nası gır- yaşm a ı çocu 

Himmler'in arkasından koşturduğu' mel)e muvaffak oldum Aç görOnen bir Al- K~~paş~d~ ~turan 12 yaşlarında 
bu Gestapo adamları için herhangi Alın . 1 . d . lm 1 mana rastlamadım Hamfcnm bıknnı izale etmekt~n suç-

• . . . an otorıte erın en vıze a at lu ola k k 1 16 l ıı d 
menfi hır hıs duymadım. Zıra bu a· için bir ay bekledim. Onlara bitaraf Trenlerdeki yaba.ncılann istismarı ra Y~ a anan yaş s.. n ~ 
d 1 f b t l dakl . . 1 Mehmed dun Sultanahmed Bırnıcı am ar, ena za ı a roman arın bir memlekette oturmadan evvel mUt Almanyada hakiki bır profesyone . . 
usullere ve biçimsiz kıyafet tebdille- tefik hilkfunetlerden birinde ikamet meslek haline girmiştir. Ecnebilerle Sulh Ceza mehkemesıne verıler~k s~r 
rina mUracaat etmeksizin vazifelerini eylediğimi saklamamıştım. Herhalde teması elde eylemek fırsatına malik gus~ ~apı~~~· Mehmed, ~an~e 11" 

sadakatle yapmaktadırlar. bu kadar beklememin sebebi bu olsa olmak için tren parasını vermekten 8?~tiklc"°:ı söylem~, Hanıfe!1 ken· 
. . .. dısıne vermıyeceklennden endişe ede İlk zamanlar otelden çıkar çıkmaz gerekti. Bu esnada onların da hak · çekınmemcktedirler. Muteaddid defa- k .f gtinti k d' .

1 
bi d f 

k .b d. ı h k dı - d 1 Alın re an e en ısı e r e a tc. arkamdan adım adım ta ı e ıyor ar- kımda tahkikat yaptırdıkları mu a - lar, tanıma gım a am ar, anya- td·-· . b.k .. 
1 1 

••. 
dı, Ben de mukabele olmak üzere bir kaktı. yı terkeyledikten sonra hariçten ken- ~t.asrafa getm~gttinı ve 1 nnı za e ettigml 

k.b h ti ıt· d'l · · k J tl ri ·· d · 1 ı e ış r. taksiye atlıyor ve bu suretle ta ı · Nihayet pasaportumu er t r ı ı erme yıyece pa ce e gon enp M hk M h d" k·r· 
· B ı· d - h ld di . d · ... · d 1 a eme. e me ın tev ı ıne ka-dcn kurtuluyordum. Zıra er ın e damgalarla dolu oldugu a e ver - gön ermıyecegımı sor u ar. . t• 

· k lk b rar vermış ır. taksilerin dörtte üçU ortadan a • ler. YUksek mevk~li ~lr Alm~n .. ana: Alma~lann ~ç bir hald.e old~ları Er I .
1 mıştır. - Yanınızda hıçbır şey goturme · keyfiyetınc gelınce ... Hakıkati söyle- o ncı er yak al ndı ~ 

İşte bu suretle her türlii milz'iç ta- yiniz. Ne tereyağı, ne kahve, ne til· mek Jamngelirse, yağ kaybetmeleri . ~sara~da dolaşmakta olan Kazım 
k .b · · d kurt 1 ld ti d b 1. · · d b ıun h ı,. ki . . ... 1 ısmınde hır sabıkalının vrıziyeti şüp. ı ışın en umuş o um. t n ve ne e sa un va ızınız e u - için çok za met çe"ece crı goru en h r ö .. 

1 
k li 

ŞuAlarınm faydası masm. Hududda zorluk çekersiniz. bir çok Almanlara rastladım . Fakat c 1 g ru eren· poak 8 tar~fmdan il.zeri 
· b . 1 d · ti h . . . h aranınca Yt' ı p et eroın bulunmuş 

Al yadan çıkarken büuük bir Hıç ır şey a mayınız, emış · bunlarla mu avereye gırışınce ep - yr• • • M t f _, ~ • 
man .J .... • ll . .. . k ~azım, eroını us a nua.n aldıgını 

sürpriz beni hududda bekliyordu. Ye- Halbuki bu eekilde hareket onları sinin tek bır sua e, yanı yıyece ne söylemi" l\iu$tafa da k 1 · ·ki d tl d 1 b l 1 ., rı lıi• ya a anınış, o-
şil elbiseli bir gümrük memuru, ba - kuşkulandırmıştı. Bıla 8 os liz~lın~ re le vlde nkasl ı uöu:ıülma kı .t,.d~ua 1 e meş nun üzerinden de bir paket eroin çık· 
ğajlarımı ve üzerimi dikkatle aradık· getirdiği bir çok hediyelerle va en gu o u arı g r me e ır. mıştır. 
tnn sonra valizime tebeşirle bir işa- dolu olruı bir Holandalı kadına her Kompartimanımdn bulunan bir Aksaray civarında doln"a k . 

h . b. .. küJ" ~ k d 1 1 .k. k - " U t r·k "' ra eroın ret koymuştu. angı u· muş "t çı arma ı ar. genç kadın a ı ı er ege m t e ı . sattıklıırı nnhunlan I'ilzımla M taf 
Bunun tizerine kendisine sordum: Almanya.da, bilahare rastladığım memleketin bir tarafındnn,, geldiği- hazırlanan zabıtla Asliye Be~i~:i C:~ 
_ Muayene bitti mi? bir çok kimseler, ayni suali, yani ya- mi söyleyince derhal ve mağrur ol - 1.a mahkemesine verilmişlerdir. 

rumda bir şey olup olmadığını sordu· maktan ziyade acıyıın bir tavırla sor- •aa == ... 
- Tamam. ve bunu sUrdUrmekistedikleri tak • 

Ö l . t . beki k ~:- lar. Bu sual, trene biner binmez so- dular: d ,, il ef 'h 
- ye 1se renı eme =.ere ı dir c, m t essı ve inkıraza doğru 

şurada bir bira içeyim. ruldu. Kompartimanda, karşımda bir - Fransada, lngilterede açlıktan yürüyen gub devletledni,, mahvedo· 
Memurdan henüz ayrılmıştım ki 0 _ kadın oturmu§tu. Bana ~zun uzun ölüyorlar, değil mi? .. Denizaltı gemi· C'eklerıiir. 

muzuma ağır bir el dokundu, dön • baktıktan sonra mahcup bır tavırla: !erimiz onlara gidecek malları geçirt. 2) Bu fedakarlıkları yamadıkları 
dÜin. Gri elbiseli bir S. S. subayı: - Affedersiniz, siz ... yabancısınız, miyor?. takdirde, hepsinin müthiş hatırasnu 

- Bir sa.niye, beni takib etmenizi ve muvakkat bir müddet için geldiniz Kendilerine bir kaç kelime ile ha- taşJCiıkları 1918 ve 1919 senelerinin 
rka ederim, diyordu. değil mi? diye sordu ... Affınızı tek- kikati anlattığım zamruı hiçbir hay- fecaatini belki yüz mish ile yafitita ~ 

Ve beni bir kabineye götUrJü. Ve rar rica ederim, fakat ... işinize yara- ret cser·i de göstermediler. caklardır .... 
neticede tamamile soyunmamı istedi. mıyacak, bir traş sabunu veya baya- Onlar iki kana- Almanlar, Hitlerin h!irbde söyle • 

Elbiselerimden ve iç çam.aşırlanm- ğı bir sabun parça.~ı, çorap, .mcn~il, ate sahlptırler eliği ilk nutkunda bulunan sözleri tek-
dan tam.amile soyunduktan sonra a- velhasıl, herhangi luzumsuz bır eş) a- rarlıyank, bu barbde. kaybedecekleri 
yağımın parmak aral:ı.nnı, ağzımın i- ruz var mı?.. Hıtler prop~~dası . Almanlaruı hiç bir şeyleıi olmadığını bilakie her 

---=ı =·çrMBiiilifAŞ"I r-FEJ~A"A 
1 Sinemasında. Tel: 22513 i ! Sinemada. Telefon: 21359 ,...= . ..................................... ~ ......... ~ ........................ . 

Senenin en fevkalade en mükemmel Süper Filmi 

3 KIZLAR BOYODOLER 
3 MODERN KIZ ... 100 ERKECE BİR KIZ ... NE ŞEKER ŞEY ... t1' 

UYANIŞ. Filimlcrinin kahramanı DEANNA DURB1N'in en 
muvaffak olduğu gençlik ve neş'e filmi. 

Bu muhteşem şahesere ilaveten ayrıca 

FERAH' da 
Arslanların, kaplanların, may
munların ve Tarzanın 1001 mu.
ceralarn sahna olan 

TARZAN 
ADASI 

Seyredenleri memktn.n çıldır· 
~acak, heyecandan bunaltacak 
büyük Amerikan sinema romanı 

CEMBERLITAS' da 
vivtANı.~ TI.OMANCE ve ı;; 
VİRE POPflSCO'nun 

MACERA 
Kadınları 

(Artistokratlar Klübü) 
ı iaceraperest kadınların l 
e ihtişam içinde geçen haY• 

ve aşkları .. ,çerisinl muayene etti ve elbiselerimi Yanımda böyle bir şey olmadığını kısmı azamını ıkı şeye ınandtrmış • şeyi kuza.nabilmeleri imktmı olan öle
bir ekran arkasına koyarak X şuaın- görünce kadın gitti. Acaba bir gtim- tır : siye bir mücadeleye gitiştiklerini be-
~ geçirdi. ~h~iy~imi diyekorkhım. ~kat 1) Aiır fedakirhklara katlanmak yan etmektedirler. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

. ;1' 
na, büyük ihtimam gösterdiler. Ah· leden beriden konuşuyorken birdenlcili bıcili r.lbiselcrin olaca.k. Her a.k- nöbet. Bana lfıtfen bıraz su ~·erir ıı:ıi· ziyaret eder, bır kutu bonbOP 
med Bey bu vesile He beni kendisine sordum: . . ea~ bir. yere gezmeğe .~<leceğiz. Seni siniz? dım. hm! ne bu adamın? 

Hastahaneye gelen polisler hU.vi- bütün bütUn bağlamak Uzere metres - Scnın bır çok tanıdıkların var· bUtUn -~ınem~Jara, bUtun balolara gö- Ahmed Bey teılşla ayağa JiaJktı. _ fmıail Bey! ~' 
yetimi tesbit ettiler. İfademi aldılar. olmamı yeniden ısrarla istedi. nk za- dll' tabii. ıturccegım. Bır~ok meşhur insanları Ve bana bir bardak BU getirdi. Yavq A.rbk hiç tereddUdUın kal~ 
Ben de madam Eleniye haber gön - manlar buna eiddetle muarız olan - Elbette .. bir çok meşhur ıengin tanıyacaksın! yavaş soğukkanlılığımı :ve.ı:ıiden elde İsmail Bey Ahmed Beyin ar• 
derdim. Hastahaneye gelerek beni al madam Eleni de bilahare Ahmed Be- U\ccar, fa?rikatörler tanının. Ben, cevab vermiyordum. Ahmed ettim. Şimdi içime bir kurd düşm\13- idi. Devam ettim: . l 
dı. Başımdan geçen hadise onu ben· yin teklifini kabul etmemi tavsiyeye - Hepsı arkndaşlann mı? Bey benim cevab vermeyişimi, tered- tU. Ahmed Beyin sualine nıUsbet bir - Eğer bu 1smail Beyin ~t'1 
den ziyad~ telA:J1?ndırclı. Yus~a dur başladı. Her halde Ahmed Bey ken- - Bir kısmı arkada5ım .. Bir kıs: düd eek]inde izah ediyor ve ısrarla • şekilde cevab verebilmek iç!n mut • beş on a.rka.daşı vnrsa yandl· el",t/ 
madan kUfUr edıyordu. Tabh ben disini ıtrnA. etmia olacaktı. mile resmi konuşuruz. Yanı ancak ış rını daha ziyade arttırıyor, ellerimi laka bunu bilmem Inzımdı. l 4 akat na- karını sızlen:, vermesi ltızılll g 
yatan söyledim. Yolda YuSUfa rast- Halbuki ben, yalnız ve yıı.lnız ıs • i~bı göriişUrüz ,demek,, istiyorum. Ne durmadan öpüyordu. sıl soımalı 1 . . Adamakıllı n_:şelenmietı: i f 
ladığımı, Yusufun bana b_enl Ahmed mail Beyi ve ondan almam lazım ge- dıyc b~u soru~or'Sun. - Kabul ediyorsun değil mi ~er. Yt':ılden meseleyı kurcaladım. - Öyle! Dogrusu !smaıl J3t 01'ı' 
Beyin istediğini söylediğı~i, bu ba- len intikrıını dUşünUyordıun. Yusuf un - Hıç bana ber~ber yaşıyalıru dl- minciğim 1 'ııi - Bana bu bonbonlnn nereden al- varda ve çapkın bir adamdlJ';ı>' 'f 
hane ile beni 0 kahveye götürerek ta- beni dü~Urdüğü sulmtu hayal hu i~l yorsun. Fn kat senm o kadar çok ta- . b" .. 

1 
. dıruz? O kadar taze ki? aza çoğa baknınz. Arltadaşltıl' 

- ~ .. ,. ' dıkl ın var ki onların a d Bırden ıre goz eı ım, Ahmed Beyin . ,,., 
arruz etmeğe kalkıştıgını ve olilmle bizzat yapmaktan b:.ı.~ka çare kalına- Dl . ar . . rasın a ti fc:ı olduguv bonbo kutu Güldti: ram yapmasını sever. 

0
"" 

T bü b.. beni unutuverırsın ge rm "' n sunun H ·tti d . . . . ~ııJl tehdid ettiğini söylcdıın. a u • dığuıı isbat etnıişti. Buna vUsul ça - . · U tündeki yazıya ilişti. Bir ~ndn. kal - oşunuza gı emek. Bunu - Ben iyıle~ır ıyil~mez 
tün sözlerimo inandı Sadece anlıya- relerini dii<:un· ·· ken bir giln aklıma Bu sözlcrım, yarı yarıya kabul ma· 

8 
_ eı· ben dükkandan değil, tô. fabrikasın- na takdim eder misin? 

• -:t ur 'f d tt· - · d Ah 1 B · bim agzıma n- ıvor zannettim. Bu d ... h"b· . .. . ,; ınadığı tek bir nokta vardı: geldi. Acaba Ahmed Bey !smail Be}i nasını 1 a e e ıgw ~ . m;c eym ,.. 1sm ·İ & . f b "k f" dan al ım. Sa ı ını tanırım. Bugun Kahkahalarla gülüyordu: y . 
Nkln Yusufun arzusunu yerine ge- tanıyor mu idi? Bunu o suretle an - gözleri parladı. Acemı bır aşık gibı ırma,·d· Alaı dyıbcn . n :;_ı,asıdnınk. ır- bir iş için onu ziyarete git.tim. Hazır - Yoo .. bu olmaz. lsmail JJe~,Jf, 

~ • v d'bi d" öktU A 1 ması ı ı. ıme ) yuz.ım1 e ı tn· 1 . 1• . . d b' k t tı ,.. ,k u emek için bu kadar aya.le dıre • lamalı idim ki sualimden hiç bir §Üp- yatagımın ı ne ız c · vuç arı .. .. . ~ ge mış ~en senın ıçın e ır u u benden genç hem de yakıeıl> . t' ~j 
~um heye dU..cmıemeli idi. içinde tuttuğu elimi öperek yal\'ar - havvülu vo gcçırmekte oldugum he· bonbon istedim. En mutenalarından dam. Ben eli,mdeki pilici gö:z: gC5 ~ 

yor • .. .. • dam El&- O gU Ahmed B ine beni ziva- mağa başladı: yccanı anlamıştı. seçtirc·rek bana bu ki!luyu yaptırdı. re başkasına kaptıracak }:adBf ~ 
Hasta1ıgun sn aqı ıa n ey Y • . · • k <l •• - Ne var., Ne oldun~ diye t.cl'du , · · -· . ;;tl'.':ıl) 

ni de ,.c biJhas..qa Ahmed Bey de be-! rete gelmiş, kocaman bir kutu şeker- - Görcccksın, ~a ~ııe GaUzaı1 gtı1• Hi d" · h --~ · lJf~'· b · - Ne kadar ıyı arkadaylann var? değilim doğrusu. Benden n_~_..,, 
11 ı Ba- !c:-oe getirmayi de unutız:....,Yllıe idi. O- zel bir bayat Y8§aı.nCn~m. e · c - - ~ ıve ~va "'•'.nıım. W\. ir . BeH "olsam böyle arkadaşı her '1ln iste, yalıuz bu olmaz. (D6~'" nimle yakından m~gul 0 < 11 ar. 
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Atletizmde hakem meselesi 

Balkan Konseyi 
Toplantısında 

(Ba.~makaleden devam) 

!Wılf• 1 • . 

-=-

Memleketi kurtarmak icin temizlik 
• 

ameliyeşine mutlak ihtiynç vardı 
-114-

Sakitane bir kenarda duran kızıl 
arkadaşlarının hoşuna gitmek için, 
güya milli Alman halk partisinin 
yudım ve tahrikil·~. bu ilanları ta
mamen menetti. Halbuki bu ilanlar 
beynelmilelcilik içinde yollarını 

kaybetmiş olan yüz binlerce ame· 
leyi tekrar Alman kavmine iade 
etmişti. 

Bu kitabın birinci ve ikinci tabı
larında zeyil olaralr. ilave edilmiş 
olan b\l duvar ilanları o zaman 
genç hareketin nasıl kuvvetli bir 
mücadeleye girişmek mecburiye -
tinde kalmış olduğunu gayet iyi is· 
bat ederler. 

Bu ilanlar irademizin doğru 

manftsını ve niyetlerimhin tam dü
rüstlüğünü ahlafa gösterecekler • 
dir. Milli denilen otoritelerin ken
dilerine bir engel teş!<il eden millt 
bir hareketi ve neticede kavmimi
zin büyük bir kütlesini tekrar ka
zannıağa teşebbüsünü boğmağa. 

kalktıkları zaman ne kn.dar keyfi 
davrandıkları bu suretle sabit ola
caktır. 

Bu ilanlar Bavyerada milli bir 
hükumet bulunduğu yolundaki fi. 
kir ve k:ınaati de yılcmağa hizmet 
edeceklerdi, Nihayet, mctinlerile 
göstereceklerdir ki 1919 - 1923 se
nelerinin milli Bavyerası hiç de 
milli bir htlkumı::tln mahsulü de
ğildi. Bilakis halk lrütlesinin milli 
ruh tarafından gittikçe daha fazla 
bir surette teshir edildiğini hisset
miş vo hUkilmet de halkın arkadan 
yürümek mecbuıiyctini duymuştur. 

Hükllmet başında bulunanlar bu 
temizlenmenin terakkilerine engel 
olnınk ve onu iml:ansız hale sok
mak için her ~eyi yaptılar. 

~I:ıamafilı iki adamı bundan is
tisna etmek lazımdır. 

O 1.amr.nki polis müdiirü Ernst 
Pi.ilncr ile sudık müşaviri Obc
ramtnıann Frick daha o devir<.1e 
memur olmadan evvel Alımın ol· 
mak cesaretini haiz yc~fıne yük
sek memurlardı. Mcsul otoriteler 
içinde, E. Pöhncr halk nezdinde 
tc\•eccüh lrnzamnayı en az dÜ§İİ· 
nen, fakat mensub olduğu kavme 
kar§ı mesuliyctini en canlı surette 
hisseden bir kimse idi. Her şey
den ziyade sevdiği Alman kavmi
nin tekrar saklanması uğrunda 
her hareketi göze almağa, her ŞC· 
yi feda ctmeğe hazırdı. 

Kendilerine tevdi edilen milli 
malı iyi bir halde muhafaza. etme
ğe hiç gayret etmeden, kavimleri
nin menfaatini düşünmeden, istik
lali için çalışmadan, kendilerini 
besliyc.on hükumete itaat suretile 
aylıklrırmı kazanan memurlar gü
ruhunun bildikleri gibi oynnmala
ı ına o mani oluyordu. 

Her şeyden evvel, o, devlet oto
ritesi <.lcnilen otoriteyi ellerinde 
bulunduıanların çoğuna muhalif o
hırak, felsefe ve memlekete hiya
net c:lenlerln düşmanlıklarından 

korkmıyan, nnmuslu hir adamın 

en güzel ziyneti gibi bunu arıyan 
fıtratlardan idi. Yahudilerin ve 
Marksçıl:ırın, kini, onların iftira 
ve yalanlarla. hücumları kavll'Jml
zin sefaleti ortasında onun yegane 
saadetini teşkil etti. 

O granit gibi sadık, eski zaman
ların temizliğine sahlb, tam bir 
Alrnaıı gibi doğru bir adr..mdı ki 

~iar1 olan: "F...sarettcn ise ölfun 
milrcccahtır.,, sözleri bir laftan 
ibr.ret kn1mıyordu1 biltUn VP •. rhğın
dun fışkırmı~ bir feryad idi. 

O ve mesai arkadaşı Dr. Frlck 
benim nnzanmda devlet vazifesi 
ifa etmifi kimseler arasında bir 

Bavyera mill"'tinin bar olmasına 
irak etmiş telakki olunacak l e· 

gane atlamlaı dır. 

BUylik içtimaımızın açıimasın

dnn evvel, yalnız icab eden propa

ganda malzemesini hazırlrunnk de· 
ğil programın direktiflerini de 
bastu-mam IG.zımdı. 

Bu ldtabm ikinci kısı.unda, 
l)rogrtımı fiile almak icin bilha.~sıı 

takib ettiğimz direktifleri daha 
mufassal surette göstereceğim. 

Burada yalnız programın genç ha· 
rekete bilnyesini ve cevherini ar
zetmekle kalınıyarak halk kütle· 
lednc de takib ettiği gayeyi anlat· 
mağa çalıştığmı tasrih etmek İS· 
terim. 

MUnevver vasfı verilen muhitlct 
nükteler yapmak istediler, iptida 
istihzaya, sonra tenkide kalktılar. 
O zamanki telakkimizin doğruluğu· 
nu programımızın ne kadar mües· 
sir olduğunu gÖ1.e çarptırdı. 

Birkaç senedenberi, düzinelerceı 

yeni hareketler doğduğunu gör· 
dUm. Rilzgfirla silrilklcnmişler gi· 
bi, iz bırakmadan ortadan kaybol· 
dular. Yalnız bir tanesi dayandı. 
Nasyonal - Sosyalist Alman amele 
partisi. Bugün her zamankinden 
1.i~do kaniim ki bu yazının aley
hinde milcadele edilebilir; bu parti 
felce uğratılabilir; küçük pnı1:i na
z?rları biz! söz söylemekten mcn
edcbilirlcr. Fakat artık fikirleri
mizin galebesine mümanaat ediJl"
miycccktir. BugUn iktidar mevki.in
de bulunan partilerin ve onlnn 
temsil edenl"rin acUnrı bile :ırbk 
h:ıtırlanmaz c,Jaoak bil' d"'vrc1lc 
Nasyonal f=:osyalist programın t<'
mclleri, lıfilü, doğmnkta olnn bn 
devletin tcll"'cllcrini teşkil edecck
lerdiı. 

1920 kanunusa.nisinc te_1<addwn 
eden dört ay zarfında akdetmiş ol
duğumuz içtimalar ilk broşürümiı
zli, ilk duvar ilanımızı ,.e progro
mımızı ba.stırabilmek için muhtaç 
olduğumuz ehemmiyetsiz ve~aitı 
bize temin etmişlerdi. 

Bu kitabın birinci kı::ınum ilk 
büyük içtimaımız bahsile bitirıyor 
sam, bunun sebebi bu içtimam kil· 
<,;ilk cemiyetimizin dar çcıı çeveı:dni 
kırını~ olmasından ve, ilk defa <>· 
larnk, kat'i bir surette devıimizın 
en kudretli maniveliı.sı , efkanuınu· 
miyc, üzerinde tesir yapmış bulun· 
masındandır. O .z:ımnn bende y~ 1-
mz bir endt~e vn.rdı: Salon dola· 
cak mıydı, yoksa bo~ sıralar önlın· 
de lfılurdı söylemek mi icab e<k· 
cekti? Birçok kişi geleceğine ve 
bugünün büyük bir rnuvaffakiyrl 
teşkil edecef;inc ben katiyetle e
mindim. İşte mlisamereyi bekler· 
ken böyle bir ruhi balet içinde 
idim. 

Celse yedi buçukta acılucnktJ 

Yediyi çeyrek geçe, Münihte Pla.t.zl 
üzerinde HofbraUhavs'm şenhk 

salonuna girdiğim zaman, kaibimın 
sevinçten parı;alanacağını hiEs t-

tim. O kocaman salon. çünkü ban:ı 
hlila pek muazzam görilntlyordu -
dolu idi, tık hın tıklım dolu idt; 

başlar birlbirlne dokunuyorlardı. 
İki bin kişiden fazın vardı. BiJ
hassa, nsıl gelenler kendilerine hl· 
tab ve mUracaat etmek iste<likfon· 
mizdi. 

Salonun yarısından fazlası kc> 
milnistler yahud mUsto.killer tc.ı·~ 
fından işgal edilmi~ gibi görünu· 
yordu. Bizim ilk bilyUk nUınayi ı· 

miz, onların fikrince, tarçabuk 'tt· 
mln etmek i11tedikleri bir akibc1e 
mahküm bulunuyordu. 

Fokat ça.rçabul< iş başka rer.lc 
aldı. nk hatib söyllyecekleıini bi
tirince, ben söz aldnn. 

Birkaç dakika som'8., ~er taraftn 

11öz kesmeler dolu gıöi yağıyordll. 
Salonda eiddetli kavgalar çıkıyor
du. En sadık harb arkadaşlarımdnıı 

vesair tara.fta..rlnrdan mUrekkeb 
küçük bir zümro silkutu ihlfil e
denlerin Uzerine saldırdılar ve ya-

vaş yavaş biraz cilkiin temin ede
bildiler. Söz söylemekte devam e-

debildim. Yarım saat sonra alkıtı
lar feryadların ve homurtuların il· 
zerine çıkmaf;'"S. başlnnıı§lurdı. 

O zaman, programa geçtim ve 
bunu ilk defn olarak fzrı.h ettim. 

Söz kesmeler gizlice takdir v2. 
tasvıb seslerinin altında Jca!ıyor

tadı. 

r JJcvmm var J 
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YEN IS ABA ii 

1! Kon~K:~~.~~·~ !:u:u ~~ı::i~:~b::::re~robndan 
nascbetile pazartesi gil.nU okul sa.lo- yapılmış Ye en büyük ihtiyaç bu su
nunda t.aıebeler tarafından talebe ve- retle yine erkek öğreniler ta.rafından 
!ilerine verilen müsamerede ileri ge- ten:in edilmi3tir. Talebeler bütün rol 
len bir çok zevat ta bulunmuştur. lerınde muvaffnk olmuşlar saat 11 ed No: 76 YAZAN : M. Sami KAR.til'PL 

. • . mllsamc.reden, misafirler memnun ve ğtl 
Duvarın kenarına doğru iki gölge 1 vak'ala.n geçmişti. Hemen her deli- Tam saat 20 d.? lst~lal ma.rıaıe. bat- ! gülen bir yüzle ayrılmışlardır. j - Evet padişahım!. ı gitmemiş olsaydı muhakk1ı lc oldll 

yavaşça kaydılar. Heyecandan nefes .kanlının hatUl kızın evlenmeden ewcl lanmış. onu °:1u~beıı muhtelıf s:- Bu müs.1 mcrcde öğretmenlerden a. - Bilakis, tbo kesUecek... yere dU~Up bayılacaktı. er 
almaları bile sıkla§ınlŞ ... Bahçede çıt atlattığı bu kı:ı.bil hfı.discleri tabii nat subelerioı tcmeıl eden <.-anlı bır Kadri Özsoy ve B. Orhan Bozbütün 1 - Nasıl olur padişahım, nihayet Aliço, hasmmın euyn. gitmesine ıç 
yok ... Hava öyle ayaz ki... Kuru kış- karşılamak ın.zım değil midir? tablo ile i3 memleketi adlı bir şiir rnuvaffaltiyetle, talebenin çalışması~ hasta bir adam?.. lemi~. Ukfn her nedense ses ~ık1~~ Jarın kuru gece ayazları... Mcht.ab Ferdi o gün her zamanki gibi neşe- makine sistcı:nine uygun olarak bir na yardım etnıeği ve okul yardirek-ı - Göreceksin? mamıştı. Y a.lnız, arkasından b:ıın 
da var ... Ne teznt, Mehtablı geceleri li evden çıktı. Yan sokaklardan cad- öğrenici tarafından ya1.ılıp söylen • törü B. Fuad U?.el de dekoo işlerini Bu lfı.flar konuşulurken, tbo, has- in bakmıştı. . 
hep ılık geceler biliru. İki gölge bir- deyi boyladı. mlştir. temin etmekle piyesi canlı bir şekle mının ikinci çaprazına girmişti. Yine Sultan Aziz de İboııun bu h:Jrel·~ 
birlerine daha fazla sokuldular. Aya Birden iyice tanıdığı bir alına ile Kahraman piyesi ile Şer'iye malı _ koyduğu için gelen mi.satırlar bu kıy- ayakları yeri silrüyürek geri gert tine fena halde içerlemişti. KnrŞl!lın 
bakamıyorlar bile... Heyecandan mı, ke.t'Btlaetı. Bu, çok seneler evvel 16- kemesi adlı komedi, programın esas metli öğretmenlerı ve öğrenicilerl u~uy~rdu. . . da bir hasta adam vardı. <4UyJ 

korkudan mı, soğuktan mı! Kim bi- 17 ya.§ın \'erdiği çılgınlıklar arasında ha.tlan idi. Piyeslerdeki kız ve kadın tebrik etmi~lerdir. Alıço o derece zorluyordu kı, dişle- Sonra kıran kırana gUr·eşle · ·@ 
lir belki hepsinden, solur gibi konu- sevdiğini zannettiği, fakat son.rodan ~ .. vvvvvvvvvvvvv·vvv· ...... JV'VV",..,.vvvvv'~~~X-X'~ rinin gıcırtısı ortalığa sada veriyordu. gitmek ayıptı. Aliçonun a\nirlettdı 
euyorlar... bir d1ğerinin yerini doldurması üze- Ali Naci ve (emaleddin Fakat, Aliçonun rengi kül gibl bem kadar vardı. Padl5ah seryaverine d<r 

- Ferdi, rine unuttuğu Necla idi. Necla o za. Kozanda ' . ettiler beyazdı. Canını dişine taktığı görülü- nerek: 
- Canım, mantar ne kadar gUzeldi. 26 suıda, 1 ŞUkrü beraet yordu. Sonra da dişlerinin gıcırtısın· - Halil, bn tbo şCLŞlrdı. 
- Biliyor musun, e\•dckiler uyu - dolgun göğüslü ve kalçalı olmasına K iZ k Geçen sene İkdam gar.etcsiııde, elan da fevlrnHide sinirli olduğu anla- - ..... . 

yuncaya kndar ne çektim. Ya bahçe r~ömen mütenaen vficudlu, bembe · QÇlrma !"Hazreti Muhammec1in Hayatı,, isimli şılıyordu. _ Hem do şişti. 
kapısını açarken, az daha kalbim du- yaz tenli, ve ins nı derinliklerine Kor.an <Hususi}- Kazanuzda o!tluk hır tefrika ncşrediliiken. hundıı geçen Aliço, elinden gelse lboyu. di§lerile 
racaktı, öyle gu'"rilltü çıktı ki... dogr· u ""ken si'-•ah gözlcrile tam 16 ç.a enteresan bir kadın kaçırma hıi.di· hır ziyafet 8 hn ı müdeıumumilikçe yiye~k bir halde idi. Kendisine bu 

~- "' ö -d· · h - Afodn şu Aliçoya !. - Sus Selma! .. Elin avuçlarımın yaşm kadını idi. sesi oldu. ğrcndiğüne göre ha. ıse muste cen goriılmüş, yazıyı yazan derece hainlik etmiş bir adama ro.hrnU 
içerisinde yandıgı· kadar olsun kork- lki eski tanıs gnyri ihtiyari biri • şöyle ccı eyan <!tmıştır. Kaıaınız köy l<emaleddın Şula ti ile gazete salıibi şefkat edemezdi. . . .... ~ 

k" 'bl · d Hal'i D - du da b ' t "ldti ·· Ar N · K - Bir de henfe kaba dcrsınl.t,..,.. ma.. Hem el'.geç sen benimsin ... İki ay, birlerine yaklaştılar ve sel5.ml~tı - atı erın en ı oga.n a 1 ır ve nP~ı·ıy.1 ml nı ı 1 acı araca.n Çnpraz" siiren Aliço, dolu dizgin .. 
iki aycık kaldı şurada. Niçin korku- hır. · genç demırc.i 'lopal eıdılc :ınılnn hırı aley~ıne bır d va açılmurtır. Yazıyı hru:mım tal:.ib ediyordu. Maksadı bir sesını çıkarmadı. 
yor:sun? _ Nasılsınız Ferdi &y? 1 nhı 45 yatJındaki karısı Emineye ny· tetkık eden ehlivukuf müstehcen ol- çengel ile işj bitirmekti. j - · · · · · · r. 

- Niçin mi? Annemle babam biri- _ Te.şekkür ederim. Siz? ı lardanberi aşık olmuş ve Emıncy~ mc. iığı yolunda rapor \•ermış, miıd • ·ıoo, işin tehlikeye düşeceğini an-, .- Fakat, nıısıl haın hain baktY0 

birlerile .SC\•işmeden evlenen ve faz· _Mersi... !"Ben yül~sck ~ır mmeur namz~yiı~. ~ciuımımi. mt.ı.znunların ~r.~~erini luyıncn derhal yakasını kurtarmak Haklı amma ... 
}asile mcs'ud olan iki insan. Onlar Yanyana. yUıi.lmeğe başladılar. ö- Maaşım tabıntıle çok olacak, sem mu· ıstcmış. mahkeme de, her ılcı ının de 1 için sıyrılıp olduğu yeı·e oturdu. - .....• 
kıtlarını da ayni ~ekilde evlendirmek tcden beriden konuşuyorlar, vazıyet- ı r::~ek bır sekılde y~atırım. Her de- 1 beracllerıne kurar vcrnııştır. Aliço bu suretle ikincı defa olarak - İbo bir daha suya giderse tel1 
istcğile büyütmilşler, yetiştirmişler. lerini anlatıyorlardı. Necla, daha o dtgını alırım .. Jıye gunlcrJC>nben d:l Pul hırsızı lınsmını altına almıştır. Fakat, bu sc- bih eyle olmnz mı? 
Öylesine ki eğer benim bu hareketimi zamanlar sevmediği. kocasından ay- ldoküp ığfale çalışırken iki gün evvel Hupcu adınd bll' sabık.ılı Zn.nck a- fer sarma fılan vıırmndı. En azıh ve Ba~üstüne pndişahım. 
bilseler, yemin ederim evliidhktan rılmış, şimdi sevdiğı bir genç ile met- 1 kııdıııla anlaşıyor. !{adının 16 yaşla. • ~ında lnrisıum cebmdeıı 20 liralık -zorlu oyuna saptı Hasmının kolları- Seryn~er ne olw- ne olmaz diye ,ıı· 
reddederler... res oturuyormuş, amma onu da ilk nndakı lazı ik birlikte Emıni'yı kaçı· damba pulu çalfnıs, Nt'E;im isminde nı çırparak kurtkapamnn girdi. ların bulunduğu yere gitmişti. J:bO: 

- Yeter, yalvarırım yeter ... Yap- tanıdığı zamanı l'ki kadar ~vmıyoı·· ııyor. . . . .. • . bır pukuy,i goturup 16 lira 30 kum- Koca mu·a lbo, bir çocuk gibi U· sulnndıkt..-ın sonra çırpmıırak ht\SJ111 

tığın fedakarlığın bUyüklUği.lnU tak- muş. Topal de~ırcı hadısey~ ogrcn!nce sa satn,ı,.tır. Ru ;enle Ncsım yakala· zanmıştı. Aliço, hasmını bastırdıktan nın karş191na geldi. . 
dir etmiyor değilim. DUşUnruniyo-' Yıhşılt kadın Ferdiye kene gibi zabıtaya müracaatla Halt~ ve kadın narak diııı &diiye~1e \'erilmışler. Sul- sonra, i!utln.htan kö:stcklcdi Vo, ço . GUreR, bru;lnmı~tı. Arndtın Uç dıııd. 
~. hiçbri şey Scl~u... ~iJ bir ~y ' yapışmış. alıştığ: hayatın il~t~sa.si!e hakkında ~-ı~ıbat "e tahkıka.ta • baş- tan::ı.hmed Bit ıııcı Sulh Cezıı mahkc virmcğ~ baı:ıladı. kaya geçmişti, ya geçmemi~ti. ~ l· 
duşunemtyorwn. DUşUndUğüm. bıl - olacak avını kaçırmamak ıçın bın lanıyor. Hachse enteresan oldugun • me.sinde yapılan sorguları sonunda j. !b . . 

1 
. . , nun tekrar çapraza ~!\kıldığı goril 

d .w. k . . d red - b t B 1 dan netıce bildirilecektir jk" . d 1 f ı·ı . 1 .J' o, ucbıcıııyortlu. kı kııv\Ct ara- . ı ,.. ıgım te bır şey var ... Sevıyonım... e en su etmnege aş arnıştı. e · ısı e tC\' cı C• ı mı::; ('r.ıır. d .. d 1, bU •"k .. Al" h dU. tbo, yine hasmının kavi kollar 
Çılgınca sevlvorum seni... Ya§ıyn - ki de seneleı·ec evvel Ferdi tarafın - Kozan Parti l<onoresi 0 1 "' As·- Se ' f Ak sın ab~ıuca c c 

1 
yu tuk. 

1~~· .~· rasında uçııyordu Bu sefer hali 11ıı· 
• v d . ec1·ı ed b k 1 ~ . sman nan, .1 arım ım, .,. rı - nıını ır nn evvc yenme ve ışın ıçm . · · ıştl· 

marn, sensız yaşıyamam Selma... a.n tatmın ı m en ıran ıveren Kozan (Hu.•msi) C H Partisi ..,. .. tn K. 1 0-- t .. k AI. a· . I l k k . . I k l' . raptı. ÇUnkl1 demlan ku.lnıaıtı . . k d k . - · · ~l • az m z ur , ı ıçt~rı ası Aıcn çı mn ıçın o anca uvve ınl sar- · . . . et\ 
Titrek çıkan seslen yava§ yavaş şehvet a mı anıksı)amıyanların kaza kongremiz Parti müfettişi Bay idare hey•tı " t"l t . l\rllt f d', İh d d .. r···· k d Fnknt canını dıştne takan ıbo. 

ktsıldı. Biribirine inanan iusanlann tahammülsUz isteğile bu şekilde ha- Hasau Reşid Tan kutun rıyaıretinde <:cf bile 'nkcl s~ ~ < ebn ='°ı nl r_ı ı bı . j '·e rtl.} olr, k o cıl ~~ ugu dapan an son bir gayretle hasrnmm elirıctcf\I 
tıkl tek hn cketi ı k ed. d Al b 1 _,_ •ı c ve yu cnnm·.c ag ı ıgını ır 2'\I u ma çare ermı arıyor u. .. . • a·sifl 

yap an r on ar dn ya- re et ıyor u. <şama u uşmü.Ul · toplanarak Ebedi Şefin mruıevi hu - ker dalı t d d K • l ı k . . . kurtulud. Ve, yuzükoyun ken ı 
pıyorlar §imdi. Gözlerile konu~uyor- nnı teklif etti. Kabul edilmeyince zurl~rınd.R üç dakika süküttan snnra g ei . a elyı e enbU ti~zk:aln ı ~rl t·o1 n l Nıhay.et bu boguşma beş dakık~ yere nttı. 

· ·· · F 1 · · · · ren n saygı arının Y ere ı e ı · kadar slirdU Ve lbonun mahnretlı . · 
lar. Anlaşan ltalblenn butUn cmniye- zamanı crdıye bıraktı. At atılaca- dilek .,.örüşmelerine başlandı Sami _ k . k d - ld 1 . . · .. .. . T k it d"a lbo kondısıfl 

'J k U d 1 O ı· - J • t ,, . . ldı t> • nıesıııe urar veıere agı ı ar. bır hnrcketılc oyun c;ozuldh. e rnr a a u .... en • le 
tı e ye v cu olmuş ar. e ıkanlı gını an ayınca ış nm ~uresını a · mi göti.işmeleri miitcakıb yerinde ka- Ayni ~..'iln toplanan yeni ıdare he· korumak için büzUlmUşlU. Mücııde 
gene kızın saçlarını tel tel öpüyor - Ayrıldılar.. rarlara bag-ıandı t . Z k- Ak 1 1 1. ;y Z 1 . Ç lbo, hasmmm sol ayak paçalnnnı b 1 d Ali • 1ı ,.ı • . tı·yor<lll 

~ . • . - · ye ı :..ıe ı a ıyı re e ıbc• n ud a· . . . . .1 be be k 1 aşa ı. ço, oyun a nW\ ıs 
~u~ gibi,. dud~gını öyle yavaş gez - Ferdı ev\•ela; t;<1kın sakın oldu~ Açık reyle yapılan seçim netlce.~in- muı·danı da Halkc\'İ reisliğine :>eÇ • elıne g?çırmıştı Paça ı e ro r a. lbo \'Crmcmcğe çalL-ayordu. 
dırıyor kı ... Bır an ... Kaynıyan kan- kadar da mesud geçen hayatına luç cd. Zahid Canıurdan Zeki Akçalı ı . 1 d' ıaunmııga çaılşıyordu. 1 . . , 

1 
.IC w 

lannın mukavemetsiz isteği ... Ay on- bir kadının karışmaması ıçin verdiği ~ mıs er ır. Her iki hasım doğnıldu!ftr. Bu se· . Alıço şaklıyor, ters kep_1;e n ın:ıvof" 
ları dudak dudağa yaknlndı... sUzti hatufadı. Dfünindii. Sonra ... Ak· - feı Aliço tehlikede idı lbo, paçalara tıyor, paça .kaanak almaga çah .• lıe . 

• "' • , sini aklındaıı bıle g~iııuck istemi . kadınlık guı-uı wm yakıştıraınadığııı- Gözlerı yavaş yavaş kararıyor, her l <lıpdiri yapı . mL'}lı. 1du İki pchlivnn arasında hemen . ~ 
Derli toplu bir oda. Köşede şez • yordu. O gün bıı meseleyi bır daha dan olacak. kocasına açınaınağa ka- şeyi o lüle saçların renginde göıii . Fakat bu tehlikeli an <;ok sürmedi. I men ya~m saat altta dehşetl• 

longta Ferdi gazete okuyor. Mıni ml· hiç, hiç dü§ünmedi.. rar verdj. İçi içını yiyor, fııkat yıne yordu. Otomobıhn uzakJastığıııı bile Aliçonun sıkı bir budamasile defol- ıorlu mucrı.d~le oldu. _ l{cf 

i A h be ·r..· . k d de kahkalıalannı esirgemiyordu. U· gönncmiştı. l<ulagı· ug-uldu"or. kıır- 'du. 'l'ekrıır ıki hasım kar ... ı kar•nya Fakat bUtün bu a~r ve ıor~ ,0• 
n y anın şı6"ını en ı oturma o- • • • f k b' .1 . 1 <l h 1 1 a·ı J 1 '"' Y' •• d 1 d 1 d :ı ··ı ve ) 
d ı k 1 Sel a ır ı 1tıma ::ı ı o sa teı-cı ı e ı - mnkıırısık hisler kafa ta"'ını altu··st g"lmı·alerdı. nıucn e e e. en z ya e uzu en 

a arına urmuş ar. mu bir elile Necladan arlrnsıııa bakmadan kn- d'!?i k d r d" · ı be b .. u " " '"' 
sahncnğın ipini çekiyor, diğer ellle çan onun scvıyesmden mi!. sevgi -

1 

10 ka ~nı ·~~ ı 1~ c_ ra ~r gor n· ediyordu. Sarsıldığını h!SScttf; düşe- Aliço, hasmını övlc ko!av kol:ıy rulun lbo ıdı. ıı· 
Ob k Ştır H lk" . . yU . d, ı. d . b' l" saJ ceye a ar a nt1 ıgına ımı.nnııya . cekti. Elektrik dıreğine yaslandı. Bir elı"ndcn knt!ırm"-..ıı L. :.kı"ıı ne<l- en olsa lbo, avım kovaiıyaı. dili dışarı ?',. 8 ayı arı ıyor. er ISlnln • Sin en mı, ZC'\'Klll Cn mı ı ırunez • k • • ""'° · .. • ·rııl" 

ztinde de mes'ud insanların gUler yüz dınnalanna aldınnıyan Fcrdı, bu ca tı. •• • mil<ldet öylece kaldı. hast.alığm verdif,i dermansızlık var· mııJ, karnı nefeslcıımedcn biribı ııııl· 
lerl okunuyor. loyunu tam bU' hafta de\Aam eltirme-I . .. . . . . . Birden kendme geldı. Düşiinebili - dı. GUr~::; tekrnr el ense V<' tırpnnlara lçökmii~ za~an bcnzıyordu. Fena 

F d . d . d be . 1 • Hıç suelcnmenıesı ıcnbcttığı bır za d \ • b. f ' k . k 'b" b ..l"'küld .. tı b" k d 1 1 h de kesilmişti er ı cmın en rı, "arısını ken· ğe muvaffak oldu. F.akat yakasını bir . b' .. yor u . .ı nı ır ı ır şımşe • gı ı ey- uo 11. ıo, ır ere a 11 o s11n ns- · · · wıı 
. . 1 mana ragmen yıne epeyce ır muddet · d kt 1 "k . . M'" • ı ti ld N"h ·et w 

ddıslnbllden .h1a~rsı.z doya ~oy~ ~eyre . türlü. kurtaranıad.ı . ~~~üyo~u .. aynanın karşısından aynlamıyan ~ınbe .çatkı. nti am ~lac1 aktdı .. ~ Bır ıı~ın:ı salmıyordu. Bu subı·~teı_ ıkı. pch· ti 1k1:al~t~ c ~~ n ~ u. ı a;Jtı~dJJ' 
e mcsı çın, sıper vazıfesını gören Necla, ahlak pı cnsıplcnnıızın aksıne, 1 , . . 

1 
an u ııı ı amın ne netıce er· ogurn- Jıvan saatlerce ayakta ırıhırını hır- m " u a a ı . ın.sruının 

tes• . tt f . h" k" Selma• bırden saate baktı. Beş. Hal- • 1 . . . ı 1 1 .. .. t ı. l t kalk bildi Canını kurtardı gaze ını, yere n ı. . ne sıne a ım olıımayışıııı, ne mo •
1 
b k. h..... d . . _ .. d t'ngını. nası sılınmez bır leke bıraka- pn atı ar.. gtır~ş uç s:ı:ı. ı vıı nıuş n. a · · 

11 . d d h u 1 tam saat ~te aırenın onun o - d'· .. ~..ı· . c·· . .. .. .. t. 1 -. I c~ı t k k b 1 rnıll · - Yenun ederim SeJma, hayatta crn sosyete ve ne e salon ayatı b 1 kt Al 1• 1 d k 1 cngını uşunm ... -uı bıle. lütdınlaı·a has .ur-e~m uçuncu saa ııH.~ < ıigru, · ı reş e rar aya. ·ta aşıt · • 
'bi .. ...ı 1 . 1 u unaca ı. e ace e ev en çı tı. • . b ' . 1 . . .... _ h rld" d f 1 k .1 r,,.. .. .. Aı· ,_ 1 _ 1 ense sana tesadüf etmeseydim mesud o- gı k:ıragoz p<!h.ıe erı arkasında de- 1.k" gU dti k • ö .. ed anı ır cıımet g» mıştı. Aynasına bak- uvnun a ın en aza esı ~ ı6 ı goru- ıço, en ~uvvet ı ve en agır c. r· 

lamazdım. Eğer şu dakikada yaşı . ğil de, belki ayni .Yola çıktığı için, 1 tı k"bn dr, ocasına dg run.m .en, tı. Yüzü ıısabi hatlada gerilmışti 1 myorrlu. Aliço diri idi. ler ve tırpanlarla hasmını hırpaJıY~" 
. onu a ı e ıyor, sonun a SC\'ınc ıçe· · • rılı..ı 

yorsam, yaşadığımdan bir şey anlıyor bunlara hacet kalmadan yapıyordu. · d d .. ü d · Hemen oracıkta pudl'asını, rujunu çı . tbo bir aralık ha~mından ayrıldı. du. Bir aralık ıbo, hasmındcm ay -' ı . . rısın e e\'e on yor u. . . . . .. . · ·· _ • w • ı1vl · 
aam; bil kı, bunu, kıvrım kıvnm kum Hem bır kere buna alı§ınıstı da... Cadd--ye ktı H b .. 1 kardı, kendısıne çckı duzcn verdı. Su koval\rının b11Jundugu vere clogru Ve suyun bulun<lufhı yere (logıt . - " çı . esa a gore on ar, • · dıl· 
ral kumral saçlanna, iri yeşil gô7.le- Acaba ~u "her.kcsın kadını,. ile o· kims,..ye görünmemek için, hemen 0• 1 .Karşısında bır genç peyda olmuştu. gitti. Cöğsiinc, krırnına, brıld:rlarına Laf değil .. t~krnr .suya gidiyor 

9
, 

rine borç!uyum. nıın 1stcdıği şckılde hareket ;<1erse radan tramvnya veya otobUse, be.lkı Ke.n~isİle .~ı~~adaı: olduğunu anladı. ve yüzüne su vur<lu. !Attık ?er ti.MU hacaleti göze aln~~-
iKalktı, uyuyan çocuğuna baktı. kansını. aldatmış olur muydu . Sev- de otomobile binip uzaklaşacaklardı. Hafıfce guldu. D~uma maceralar pe- Aliço ayakta hasmını bckliyoı'du. tı . AlıGo hasmının suya doğru yU • 

Ke.~na ;Y~klaet,ı. Senelerce evvel 
1 

se belkı: Fo.~at. ~cvmlyordu... Hem, CözilnH dört açmış, geçen bütün ve· I şinde koşan kar~ısındaki delikanlı da Fakat, İbonuıı yaptığı giire~ harici düğl\nü götiince olduğu yerflc.n s~, 
ynptıgı gıbı, dudaklarını .ön~e, tap- mademkı hepımızın kadını... •aiti nakliyeye bakıyordu. buna mukabele etti. Yahu"- intikam-! bir ~e:rdi. rndı. Ve yctıc-,erek kisbetinin 1ı ~e· 
u.ğı kumnl, snçlnı-da g r.dırdı. Sonra 1 • • • Birden hızla geçen bir otomobil dan, hem de bu çeşit intikamdan b~ Çünkü, kıı an kıra.na Pomak güreşi kasnıı.ğm~a~ ya!>ıştı. Meyüana çe 
bırdcn.. . . , . 1 Kadınlar arasındaki telsiz -Nec - gördü. Ferdi! .. Otomobil, biraz sonra kıt bir şey düşlinmiyen genç kadın, yapıyorlardı. Suya gitmek, gi5z sil _ rck ~nsesını baglndı. . At' 

Öyle sevışıyorlaı dı kı... lanın nasıl bir k·dın olduğu hariç · önline bit· otobüsün çıkması üzerine, kcndi.')ini, ancak şclıır dışında, otomo- ruek yasaktı . İbo. Aliçonun bu hareketi l<tu", 
.. • • haberi harfi baı fi ne Selma ya bildir- yav~ladı. Se~.ma ~ayri i~ti.yari o ta-

1 
bil de, gencin. ~~llar.ı. arasında buld-:.ı- Fakat, lbo bunları bildiği hal~~ yap sın~n sakit kulılı. Hiç blr şey söY16 

. Selma ile taııı~.ınadan evvel f"'crdi· ı di. Sinirli ve zayıf olan genç kadın, rııfa .. d~ ~rUd~: Ferdının ~.m~~-,ğu zaman. dUşunebılıy?rdu. mıştı. Çünkü, baygınlıklar geçırıyor- meden çabalamadı. 
nın ba~ından ufak tefek çocukluk hiç beklemediği bu ani aldatmayı na doktilen sıyııh hile saçları gordu.. Hanm ('nğlıır du. o derece kesilmişti ki, eğer suya f Devarm ııarl 
~~~~!!!'"'!-~~~~~~~~~~~~~~":-'"~~~~~~~-'!!!!~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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'Dikkat edin! Ahali musluklarda . 
ka"rı· su Tı olmadığını anlamaaın,, 

YENl8ABAB a.lllte 1 , 

Alman harb tayyarelerinin 
cüretkarane taarruzları 



1 2 ' 
t 1 ' 1 1 ,., ,., 1 

1 I• 1 ı•ı 
ı•ı 1 1 ,., 1 1 

5 l ı•· 1 1 1 1 l• 
6 1 1 1 ., 1 1 

7 1 ı•ı 1 1 1 1 • 

Soldan sağa: 

ı - lstanbulda bir semt. 
2 - Değnek, rabıt edatı, erkek. 

3 - Gızlenilir, ışık verir. 
4 - Küçtik cemiyet, azizlerin değ

neği. 

5 - Canlılarda vardır, bir tezyif 
kelimesi. 

6 - Buhnr makinelerinde bulunur, 
alay. 

7 - Bir nota, asayişi temin eden 
memurlar. 

8 - Ve, kışın yanmaz. 
9 - Bir hayvan, edebiyatta bir ta

bir. 
10 - Bireı birer. 

\ ukarıdan aşağı: 

1 - Eski bir sanat. 
? - Giyjlir, asll olmak. 

.. ., 

G 

BAŞ 
OiŞ 

NEZLE 
Romatizma 
Nevralji 
Kırıkhk 

D~ Kelepir Arsa ~af 

~ Suadiyede taşı i~inde arsalar m. ~ 
murabbaı 1,5 liraya sahlıktır. 

Müracaat: "Yeni Sabah,, da. Nail 

• • 
İstanbul Levazım 
Satınalma Komisyonu 

Amirliği 
ilanları 

Yüz yirmi beş ton pilavlık pirinç 3 - Bnglanır, yemin, duruş. 1 

4 - Bir semt, yer· tahassungah. alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 2/2/ 
5 - Havlamak. 940 cuma günü saat 14 de Tophane- / 
6 - Bir gıda, uzak. de İstanbul Levazım amirliği satın-
7 - Rabıt edatı, çalma. alma komisyonunda yapılacaktır, 
8 _ 1 zaman. Tahmin bedeli otuz iki bin beş yüz 

p, lira, ilk teminatı iki bin cllirt yüz o-
9 - ~ir harfin okunuşu, su taşır, tuz yedi buçuk liradır. Şartname ve 

ıle. nümunesi komisyonda görülür. lstek-
10 - Karadenizde bir liman, bir lilerin kanuni vesikalarile belli saat-

edat. te komisyona gelmeleri. 

T epebaşı dram 

il 
kısmında 

Bu gece saat 20.30 da 
O KADL"i 

*** 
istiklal Caddesinde Komedi 

Kısmında 

Gündüz saat 14 de 
ÇOCUK Ol'lJi TU 

Gece saat 20.30 da 

OCLUMUZ 

Or, Feyzi Ahmed Onaran 

"608,, "596,, 
••• 

90 ton kuru fasulyenin müteahhid 
nam ve hesabına pazarlıkla eksiltme
si 2/2/940 cuma günü saat 15.30 da 
Tophanede İstanbul Levazım amir • 
liği satınalma komisyonunda yapı -
lacaktır. Tahmin bedeli 18.000 lira 
ilk teminatı 1350 liradır. Nümunesi 
komisyonda görülUr. İstQklilerin bel
Ji saatte komisyona gelmeleri. 

"616,, "667., 
• • • 

Sirkecide rıhtımdan vagonlara 460 
ton dekovil malzemesi ııaklettirile
cektir. Pazarlıkla eksiltmesi 1/21940 
perşembe günü saat 14.30 da Topha-

1 nede İstanbul Levazım amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. ls
teklilerin teminatlarile belli saatte 
komisyona gelmeleri. (771) 

1 Dr. Mazhar Tan 
Deniz hastahanesi eski kulak, 

boğaz, burun mütehassısı 
.:;ihangir, Soğancı çıkmazı, OBA 
Sokağıııdaki muayenehanesinde 
pazar. ~ar·şambadan maada her 
gün ikiden altıya kadal' hasta
larını kabul eder. 

. 

R 1 p • 
1 N 

Ve bUtUn 
aonıannızı 

derhal 
keser 

lüzumunda 

günde 3ka-

şe alınabilir 

SATIŞ iLANI 
1stanbul Dördüncü İcra Memurluğundan : 
Fatma ve İzzet tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 22261 ikraz 

No. sile borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş 
olup borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tama
mına ehlivukuf tarafından "1700,, lira kıymet takdir edilmiş o~an Yedi· ı 
kulede Hacı Piri mahallesinin Hacı Piri caddesinde eski 24 yem 30 kapı 
No. lı bir tarafı Salahaddin ve ömerin hane bahçcsı ve bir tarafı bazan 
Fatmanın hane bahçesi ve bazan Zübeydenin bahçesi ve bir tarafı Zil· 
tieydenin hissesine tahsis kılınan 32 cedit No. lı maabahçe hane ve bir 
tarafı Hacı Piri cııdd~si ve tarafı rab1i Hnci Pin çıkmazı ile ~cvrili bah
çeli bir ahşap evin evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır: 

Kapıdan girildikte geniş toprak bir avlu, dört b:ısamnk merdivenle 
çıkılır bir sofa üzerinde iki oda, hela, zemini taş mutfak, iki gömiilü küp 
ve bir kiler \'ardır. Ccbhedcki odaların altı bodrumdur. 

Birinci kat: Büyük bir sofa üzerinde bir hela, yüklü dolaplı üç oda 
ve sofadan camck5.nla bölünmüş diğer bir odadır. 

Bahçede tulumbalı bir kuyu ve muhtelif meyva ağaclan mevcuttur. 
Hane ahşap olup icinde elektrik tesisatı vardır. 
MMalıası: 355 metre murabbaı olup bundan 40,5 metre murabbaı 

tek katlı mutfak ve 116 metre murabbaı bina, gerı kalanı bahçedir. 
Yukarıda hudud, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulün tamamı 

açık arttırmaya konmuştur. 

1 - İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 5 2 9·10 tarihinden 
itibaren 936 976 No. ile İstanbul Dördüncü lcra dairesinin muayyen nu-
marasında herkesin ~örebilmesi için açıktır. lıanda yazılı olanlardan 
fazla malumat almak istiyenlcr işbu şartnameye ve 936 976 dosya No. 
sile memuriyctimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin ';v 7,5 nısbc· 
tinde pey veya milli biı hankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. 
"Madde 124,,. 

3 - ipotek sahibı alacaklılarla diğer alakadarlal'ın ve ırtifak hakkı sa
hihlerinin gayrımcnkul üzerindeki haklarmı, hususile faiz ve masrafa 

Rahat uyku, net'• ve iştiha 
çucujunuzun tam sıhhatte 
olduftunu gösteren en iyi 
mlyarlardır. Bu husus 

ancak yavrunuz 

HASA-; N 
ÖZLU UNLARI 

YediQi takdirde temin edf. 
miş olur. ÇUnkU HAS~ 
OZLO UNLARI ' yük• 
besleyici kablllyetine ill" 

11 
ten yavrularmıza iştiha ",. 
ren vitamini bol, kalorisi t•.,.. 
la bir özlU çocuk gıdasıd 

HASAN deposu yeni adresfı 
Bahçekapı Beyoğlu tramvay durağı karsı~ 

da.~r ~1an i?ctiaıarını ısbu ı1an. ta~ihinden. itibaren !irmı gun içinde. evrakı A1111DWlllllllDOllDIUIUIHWRlll'.BllU .. nmutlW.IDIDllHlllB81111UlWmllUllDanDruru m 
musbıtelerıle bıı lıkle memunyctimlze bıldırmclen ıcab eder. Aksı halde if!IP 
haklal'l tap ı Kıllı ile sabit olmadıkça satış bedelinin pavla.şmasından §i T ·· k" · ·· l l 
hariç kalırlar. • !J ur ıyenın en guze sa on mecmuası 

4 - Göstl"rilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartna· ~ ..... - .......... - .. -·--·-.......... - ...... ., ..... . 
mesini okumuş ve lü~umlu m,tlfımatı almış ve bunları tamamen kabul et- a •• •.1. 
miş ad ve ıtıbnr olunurlar. e; l A k M o • 

5 - Gayrimenkul 4 3 910 tarihinde pazarte>sı günü saat 1 t den 16 c::ı : fi ara agazın : 
ya kadar İstanbul Dördifocü lcra memurluğunda üç defo bağıı ıldıktan ~ \ j 
sonra ·n çok aıttırana ihale edilir. Ancak arttu·m,ı bC'delı muhammen 6 •. • 
kıymetm ' o 7i5 şini bulmaz veya satış istiyenin alacHğına riiçhanı olan § •·· H••••••••••··-······-aa-.......... _ ...................... • 
diğer alacaklılar hulunup ta bedel bunlarııı bu gayrimenkul ilC' temin edil- ~ a 
mi~ alacaklarının mccmuundan fazlaya çıkmazsa en cok ıırttırnnın taah- ~ En tath hik:iyeler, en güzel resimler, sinen1 
hiidü bcıki kalmak üzere arttırma 15 giın dlıa t~ındıd cclilcrck 19/ 3 9·10 t:::9 sahifeleri ve şen yazılarla süslenmiş olarak 
tarihinde salı günii saat 14 den 16 ya kadın İstanbul Dürdüncii fcrJl :c 
memu~~uğu odasında arttırma bedeli sn.tış istiyeni~ ~lacağ1na rüçhanı 1 1 Şubatta ÇI kıyor 
olan dıger alacaklıların bu gayrimenkul ıle tcmın edılmış alacakları mec- !Si 

muundan fazlaya çıkmak ~artilc en cok arttırn~a !~alc edılir. Böyle bir ~ Posta Kutusu 488 ANKARA 
bedel elde edılmezse ılıale yapılmaz ve satış talebı duşer. ~ 

66 - Gayrimenkul kendisıne ihale olunan kimse derhal \'eya verı- ~ 
ıen muhtet .. içindc pa~ayı vermezse ihaıe kararı ~esho1u~arak kendisind~n ~uııllRllllffillllUIHB lllnllllnıfiilllUllUUlllllntD.llllllllllllUllllHIWllllllınlDlllUIWW.llllDUlll!lllllllllllllllllllllm 
evvel en yuksek tekhfte bulunan kimse arzetmış oldugu bedelle almaga __ _ 
razı olursa ona, razı olmaz \•eya bulunmazsa hemen on heş gün miiddetle - -- ---
arttırmava çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir'. İkı ıhale amsındaki fark 1 
ve gecen· günler için r;. 5 den hesab olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca ı h• } LJ M •• d- } •• d 
hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olıınur "Mnd· n ısar ar • u ur uğ'Ün CD t 
de 133, .. 

7 - Alıcı nrttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ har- -------------------·-----.....-
cını, yirmi . enelik vakıf taviz bedelim ve ihale karar pullarını vermeğc :Uuhammcn % .7,ı; 

Cild 'e ziilırcvi hastalıklar 

1'1üteha.ı;sası 

mecburdur. Müterakim vergiler, tenvirat ve ~anzifnt \'e dellnliye resmi~- B. teminat F~ksiıtıt1~f 
ZAYı - Selçuk Kız Orta Okulun- den mütcvcJlid belediye rüsumu ve miiterakıın \'akıf ıcaresı alıcıya aıd Cinsi Miktarı L. Kr. L. Kr. Şe1dl spr ....-: 
dan 1330 senesi orta üçüncü sınıfın- olmavıp arttırma bedelinden tenzil olunur. ' ----- _ __.....-va' 

Pazardan maada hergün sabah

tan akşama kadar. Ankara cad. 
Cağaloğlu yoku3u köşesi 43 No. 

dan aldığım tasdiknamemi kaybet- İşbu gayrimenkul yukarıda gösterilen tarihte İstanbul Dördünciı. Saz üç bobin 22 m/ m 36 adet _ _ _ Pazarlık 
0 

j4 
İcra Memurluğu odasında i~bu ilan ve gösterilen arttırma şartnamesı Saz üç bobin 25 m/ m 74 adet 16/ 11 4 

tim. Yenisini alacağımdan hükmü dairesinde satılacağı ilan olunur. "773,, Saz uç bobin 28,5 m fm 171 adet 
Y~~~ Nu~eG~~k =======~===============~==~=~ ~1 

Telefon: 23899 

Zührevi ve cill hastalıklan 

Dr. Hayri Ömer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacamii 
karşısında No. 33 Telefon 41358 

Dr. Hafız Cemal 
Lokman Hekim 

Oahlllya· MUtahaasısı 
Divanyolu 104 

Muayene &a.atleri pazar hariç 
her gün 2,5 • ~ sah ve ~umartesi 
sabahlan 9 • 11 hakiki fıkara 
kabul olunur. T. 22398 

Eminönü Kazası Yardım 
Reisliğinden: Komitesi 

Felaketzede yurddaşlanmıza nakden ve aynen yardım arzusun
da bulunan muhterem ve hamiyetli halkımıza yardım kabul edilen 
nahiye şubelerimiz aşağıda arz ve ilan olunur. 
Merkez nahiyesi : Liman hanı birinci kat Kızılay merkezi 
Alemdar ,, Soğukçeşme Alay köşkünde Kızılay şubesi 
Beyazıt ,, Vezneciler Malulgaziler bitişiğinde Kızılay şubesi 

ve Kapalıçarşıcla Çarşı şubesi. 
Kumkapı ,, 
.Kü~iikpazar ,. 

Nişancı caddesi Parti binasında Kızılay şubesi 

Unkapanı Ze)Tek caddesi 24, Parti binasında 
Kızılay şubesi. 

p-- Öksürenlere: Katran Hakkı Ekrem ~ 

[ ..... Hakkı Katran Pastilleri de vardır __.[ 

1 lstanbul Vakıflar Direktörlüğü lıinları 
1 
•• .. •M•O•s•T•E•D•A•M•Ç~A•v•u•ş• .. •v•a•kf•ı•n•ın•m•iıll.tc•ve~l11i"~~ıe•r~i ~H~a•m•illd•e•\!•,e•Allh•m-ed~i11n I 
senelerdenberi müte\•ellilik vazifesini yapmamaları ve adreslerinin ida- 1 
rece meçhul bulunması hasebile usulen iki defa yapılan mehilli tebligata 
rağmen vazifesi başına gelmediklerinden Vakıflar Kanununun maddei 
mahsusuna tevfikan mütevellilikten azledildikleri ilanen tebliğ olunur. 

"779., 

İstanbul Kahveciler, Kıraathaneciler ve Mevadı 
Küuliye Satmıyan Gazinocular Cemiyetinden: 

lstanbul kahveciler, kıraathaneciler ve mevadı külıliye satmıyan 

gazinocular cemiyetinin umumi heyetinin 29/ 1/1940 tarihinde toplana
cağı ilin edilen içtimaında ek&eriyct basıl 11adığından 9/ 2/ 940 cuma 
gününe bırakılmıştır. Cemiyet mensublanııın mezkur günde saat 14 den 
17 ye kadar İstanbul belediyesi civarında 10 No. lu esnaf cemiyetleri bi
nasındaki cemiyetimiz idare merkezinde cemiyet cüzdanlarilc beraber 

ı bulunmaları ilan olunur. 
RUZNAME: 1939 senesi muamelat ve hesabatının tetkiki ve idare 

heyetinin ibrası. - 1940 senesi mesai tarzı hakkında müzakerat ve itti
hazı mukan·erat edilmesi. - Nısfının tebdıli icabeden idare heyetinin 
yeniden seçilmesi. 1 

Gömlek 6 adet 890 60 66 75 Açık E. 'I 
Biçak 6 adet 16 11 40 
Tecrübe bıçağı 1 adet - - - - Pazarlık ~ 
Metal yaldız bobın .. 400 h<;>bin . 21/ Il/40 ...l 

1 - Şartname ve numunesı mucıbince "400 bobin Metal Y~ 
kiığıd müteahhidi namına ve diğer iki kalem eşya"hizalarında göSteJ'P" 
usullerle sat!." alınacaktır. .. .,; 

il - Gomlek, bıçak, tecrube bıçağı muhammen bedeli ınuvııl' 
teminatı hizasında yazılıdır. ' t,Iİ" 

III - Ek~!ltme ve paz~rhk hizalarında yazılı günlerde l{abli 
Levazım ve Mubayaat ~~besındeki alım komisyonunda yapılacaktır·_J 

ry - ~ ~a~t~ame,. numuneler her gün sözü geçen şubeden P1'1"' 
ahnabılecegı gıb~ t~rilbe bıçağı krokisi de görülebilir. fi 

V - lstekl~.lerın eksiltme ve pazarlık için tayin edilen gün. " 8 oJ'I 
atlerde <fr 7.5 guvenme paralarle birlikte komisyona gelmeleri na11 
nur. ••111 .. .h 

~ 

Devlet Dcmiryollan 1Ianlan 
.. . !J~ha~~en bede~i 1,600 lira olan 2000 kil::atif l2/ 2/ 940 P? 

gunu snat 11,, on bırde Haydarpaşada Gar binası dahilindeki ıcoJll 
tarafınd~n a~ık eks.ilt~e us~lile sat~n alınacaktır. ı.ııı~ 

. Bu ı~~. gırm~k ıstı?'e~lerın 120 lıralık muvakkat teminat ve J<3Jl ıııO 
tayın ettıgı. vesaıkle bırlıkte eksiltme glinil saatine kadar komisyoıı11 

racaatları lazımdır. et(· 
Bu işe aid Rartnameler komisyondan parasız olarak dağıtıJınnJ<tıı 1 

"6V 
~----~--....... --~~~~~@~ 

Sahibi : Ahmet Cemaleddin SARAÇOGLU _ 
Neşriyat müdiiıi.\: Macit ÇıntN Basl.ldığı yer: Matbaai Eb~ 


