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ıELZELE MINT AKASINDA1 Dicle nehri a_ltı 
D h ·ı· . ıT -.ll . . Ceyhan nehrı 4,5 

a ı ıye ve Sıhhıye v ekı erımız -metre yükseldi 
Sivas hava/isini teftiş ediyorlar 

Muharebenin 
~acagı şeki l 

Ha. d .. 
ıu unya;nı nıe~·dan okuvan 

na.syonal • sosyalizm ordusu· ne 
<>ldu? ile · ·· · d · -m yuz nıilyon kütlenin 
.:hşe~ s.~~c~ak aslierleri, yeni i • 
(,.~d b'lZli !;ilahları nerede? Yüz 
milyon Alm k""tl • . . an u (",.-;ı kar~ısında 
elli milyonu bulnııyan Fransız 

. kuvvetleri pen·asızca duruyorl- -11.. UU". 

· ucuma e~mek, etrafım par~a-
va. düşen bir borç

max.sa ,.e yap
.. nden bitınls ' ~ 

Cenubi Amerikada da zelzele 
için p ra toplanmıya başlCJndı 

Sular bir çok k öyleri iatila etti. 
Tehlike Irak hükumetine de 

telgrafla haber verildi 
Diyarbakır, 5 

(A. A.) - Yağan "Ci'.''.:-----or~--"'t''.':&1t.mmJ 

j Bugün Istanbula zelzele mıntaka
sından 150 yaralı getirilecek 

t~-

~ 

sürekli yağmurla .. 
rm ve eriyen kar· 
ların tesirile Dic • 
le nehri altı metr~ 
yükselerek Kavis· 
,köyü arazisi ta • 
mamen ve EsftJ 
bahçelerinin mu • 
hlın bir kısmı su• 
lar altında kal .. 
mı~tır. 

Çarığı köprüsü · 
tıkanarak Mardin· 
Diyarbakır şosesi • 
ni su istila etmiş
tir. 

Mi. Kemalpaşada sokakları Jiaplıyan dereler 

Diclenin feyezanı telgrafla. Irak ı 
hiikfunctine haber verilmiştir. Bat • 
man suyu üzerindeki tren köprüsU -
nün dördüncii ayağında çalışmakta 

olan ameleden kırk ikisi suların ani 
hücumile bir adada mahsur kalmış -
lardır. Bunlara kelekler le erzak gön
derilmiştir. Kurtarılmalarına çalışıl -
maktad1r. Bişeri yolu üzerinde Çat
man geçidinde kayık işlemez hale gel 

M. Kemalpaşadaki 
Seylab Felak eti 

Yaka yerine giden arkadaşımı
zın bin evini suların götiirdiiğü 

ıu. Kem:ılı>a.şa hazasmdaki mü~a
hcllelerinl 4 üncii sayfamı:r.da bu-
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Bir Alman - Sovyet 
askeri ittifakı mı ? 

1atanbul Ş~li Hald8kcir Gazi caddesi 254 numarada Teğmen Nihad 
Süer'e: 

Erzincanda Mustafa Cerralıoğlu sağdır. 
Samaunda tuccardan M1too.ffer Oztekin ııe Suba.şuıda bakkal 

Rahm~ Aytac'a : 

.. 
Dün eski vali Muhiddin Uatünclağ 

ile diğer şahidler dinlenildi/er 
Askeri okuldan 5272 Bilil ve 5274 Cemil sağdırlar. -
Fatihde Muzaffere : Dolmabahçedeki izdiham lıadisesi·J ttk~ ol~~ak, Limanlar İşletmesi U-
Askeri okuldan 5313 ıuustafa sağdır. nin lzmitte görülen muhakemesi sıra- mumı MudUrll Raufi Manyasın refl-

. . sında lstanbulda bulunan şahidlerin kası Bayan L!hika Manyas dinlenil-
. Fatilıde, ÇarŞıanıbada Nurı Yılmaza: 1 . . . _ alık . miştir ~ahld demiQtir ki· 

.. .. . . . stanbul ıkıncı agırceza m emcsın- · t:. "" • ı 
_ ;osta mudur~ E~b .:ar~dır. Refikası da keza yaralıdır. Kayserı 1 de istinabe yolile dinlenilmelerine 1 - ~apıy~ kada_r hadisesiz yakla')· 

ha.shı.lıruı~Ine ııakledilm.i§lerdir. . j karar verilmişti. Dün şahidlerin tık. Bırdenbıre bır kayna.5ma oldu. 
Kaaıköy Mühürdarda Reşid: 

1 
dinlenilmelerine devam edilmiştir. Bu Ben ezildim. Biraz sonra, kendimi, 

- Askeri okulda~ ~ej~uı ~ayatta oldu~ ~ hiçbir , ·esilm. bu- günkü celsede eski Emniyet Müdürü ken~rda toprak lizcrinde, ayağım e
lunııma.mıştır. Kcndisı henuz hüviyeti ~bit edilemıyen bazı yaralılar me Salih Kılıç bulunmamış, muavini zilmış, ayakkablanm, eldivenlerim, 
yanında mcmlcl<ettn herhangi bir hasta.ııaııeslne nakledilmemişse, ma- ı Kamuran ve her ikisinin vekilleri ~kam. c;:antam kaybolmuş buldum. 
alesef vefat etmiş olması kanaatine vasıJ olmak 18.zımdır. . hazır bulunmufjlardır. J . (Sonu 7 inci saYfada) 

Bu kimdir? 
Ceı;ap : a • r ., 

. . . . . • .. ı • 

... ------------------------= 



· 8ahlfe: 1 YENISAB:&B 

Finlandiya harbi ve 

M• d J y "' JB d ·ı akisleri Aailerin Medine ü:zerine hücum- ımar o a arı agmur ir miihen isimiz F inlandiya harbi, milli hudud' 

/arı akim lıalmı11tı Teşkil ediliyor Bu sene çok kar 1 kazaen öldü bir mın!:"' .::'!':"" .:!:=:~ 
Yüksek mimarlar kongresi bu ayın J8ÖBCBÖI söyleniyor Evvelki gece Fransız bastahanesin devam etmektedir. 

- 29- 13 ünde An.karada toplanacaktır. Bu .le bir kaza neticesinde bir yüksek Fin siyasi mehafilinin de bey .. 
"-- toplantıda memlekette Mimar Od& _ .. müheııdisım" ız· o··lmn .. ıur· • 'D'Adise m1 - eylecligıW• veçhHe, Fin - Sov1ret 1ıarfıl 

Meclineye hlicwn edenler "yaya,, en mühim baş belası oıan Taliha i1 · 
1 

t kili i . b" k • . h - ,.. ~ ~ w- J 

"dil H tl Eb!\ Be1.:-ı- k t . ked eği kuvv tin "'"'"" .. a arı eş çın ır anun pro;ıesı a- dur: dünya efkarıumumlyesinde bazl r 
ı er. azre u. a..u.ı.u uvve - zenne sev ec e .,..... 1 ak Nafıa "fr kA , "~-- ıw 1 bol ~ . . d 1 b" · 1 di "H lid bini" V lld · ta · tti zır anac ve ve ı:uewwıs arz- Yüksek müherı!lis Vahid, zaman ser yapmış unmaktadır. Pi' 
len ıse eve ere ınmış er . a e ,, ı yın e · edil k•"-

Savaşta develer ürktüler ve Me - Diğer İslam büyüklerinden ve ku- ece_ \,il;, •• zaman, Fransız hastahane.sine gelip cümle bu akisler, İskandlıınv melll' 
dineliler şehre ricate mecbur kaldı- mandanlarmdan da. ayrı kıtalar ba _ Aldı~ malfı:mlsata gore Ank:Mimar istirahat etmekte, bir kaç gün kal - leketlerinde ve ga.rb demokrasileı4 
lar 

. di h b" . k di elile Odaları şım.dilik tanbul ve a - makta, ufak tefek hastalıklarını te- nezdinde kendisini göstermektedir· 
. eına ge<;ır ve er ırıne en . . .. d · F' ~-u 

Asiler arkada bulunan kabilelerine aklar di rada olmak üzere iki bölgede teşkil avı ettirdikten sonra çıkmaktadır. m - Rus harbi münasebeW" 
h be .. d d"l sanc ver · edilecektir. Vahid, yine evvelki gün, kendisin- Milletler Cemiyeti umumi mahiyet 

a r gon er ı er: Ve hepsini de irtidad etmiş Arapla ıs b 1 bö"l · d ki da •-:... de şeker hastalıgı- arazı görülmesi ü- t.e olarak t.aarruz keyfiyetini nuJl• 
- Medinede az kuvvet var.. bize .. 1 rln k tt· tan u gesm e o ya .ızmır 

yardıma geliniz, §ehri ele geçirelim. rın uzer e 8 s:v. : ı. Manisa, Ba~esi~, Çanakk~le, K~- ; zerine hastahaneye gelmiş, yatmış- l<ilın ettikten sonra garb demokr"' 
Dediler ve böylece kendilerine ilti- . . bak ya, Bursa, Bılecık, Kocaeli ve bütun 1 tır. Vahid, ekseriya inşaat işlerile sileri Finlancli;raya yardım etmeğf 

hak eden yeni kuvvetle şeher tekrar Bu devre bır kuş. bakı~ 11: kili a- Trakya· bağlı olacaktır. l muhtelif yerlerde gezdiğii çin yanın- karar vermiş bulunmaktadırlar. 
cak olursak Hazretı Ebu e n, Tür' k" d ki di~ vn~ tl . d da silah taşımaktadır. İngiltere hükfuneti, bu istikaınet' 

hücum ettiler. H ti Muh d" .rtih 11 . d ıye e ger u.ye enn e . • . . nk azre amme ın ı a erın en Ank .. . ,,_ Evvelki gece hastahanede yatmış, te olarak elinde mevcud i.mkaJıı.t 
Hazretı Ebu Bekır ıse o gece ce bü .. k .. lük" 1 k Qısında ara bolgesme merbut olması ~-

~ K tini' .. sonra ne yu guç er ar!ıl 1 tırılm tı sab~ha karşı uyanını~. bir iki yerin- dahilinde, Finlandiva,·a '-'ardım ke1 
hazırlıgını yaptı. uvve uçe ayır- k ld - .. ..rilz rar aş ış r. J J ,J 

Ces ahr uh 'bl a ıgını goru . den arıza gösteren silahım muayene fiyetini teshil edeceglinden ,._lı'UetJef 
dı. ur ve k aman m an er - . A • • Bu proje kanuniyet kesbettikten L• 

den Numan bin Makranı merkezden Hazrc? Ebu Bckır, Hazretı Mu A. sonra yüksek mimarların faaliyeti ve ta.mire başlamıştır. Bu sırada şar- Cemiyeti Umumi Sekreterliğini blf 
hücum edecek askerin baQ,,.,a tayın· hammedin vefatlarından sonra Isla- Et.bb Od 1 B la "b" . jür bozuk olduğu için iki kurşun bir- berdar etmiştir. DaJıa evvel, tng.ilif 

~ . tin "d . . t mkinli. 1. al ı a a arı ve aro r gı ı mm d ml k k . . ık 
tti Numanın kendi gı·bı· cesur iki ınıye ı aresını e e ıne • A b". h" t 1 _,.l en na uya ar a ar aya gırıp ç - BaşYeldli A,:am Kamara..o;;mda FiO-

e · dık . . h b'" resrnı ır ma ıyc a acu.n. ır. 
kardeşi vardı. Bunlardan "Abdul- . tan sonra Med~ne_ harıç, emen u vvvv~~ , mış ve silah iki defa ateş almıştır. Iandiyaya tayyare ve harb ına1ze • 
lah 1 sağ ve Süveydi sol cenah üze- tiln Arapların lslamıyetten çıkma. ve /KTISAD iŞLER/: ' I ~urşunlardan ?.i~, .. Vahidin başına mesi vereceğini de beyan etmi.5tı 
rin~ ~asbetti ve: irtidad vakaları ile karşılaştı. it I "I t" A Havanın yeniden lodoslam<ı,;ı üze- ısabetle derhal olumune sebeb olmuş- Fakat şüphesiz, bu yardım, ~ 

- Sabahleyin, dedi. Tan yeri ağa- Bu irtidad "din,, e karşı olmaktan a ya 1 8 1car1 rıne şehrimize dün akşamdan itiba- tur. Silah sesini i~ilenler hemen oda- demokrasileri nezdinde, kendi ınlllf 
rırken mürtedlere hücum edeceksiniz z~~~e "kabile,. ga~Aeti il•e ~lduğu dü münasebetlerimizin ren yağmur yağınağa başlamıştır. sına girmişler, fakat, mühendisi biruh menfaat.lerini ve harb sahasındal'i 
ve B.man verıniyeceksiniz. şunülecek olursa hılafet ıntihabı me- • • Yağmur gece yarısından sonra hızı- olarak bulmuşlardır. Hadiseye müd- emniyetlerini ihliil eylememek şatti• 

Filhakika sabah şafak sökerken selesinden ve Medinenin içinde ba§· ınkışafı m büsbütün arttırm.ştır. Rasadha-ldciumumi muavinlerinden Turgud el le mukayyed o!ma.sına rağmen, k::ıd 
başlıyan kanlı savaş güneş doğarken lıyan ihtilafı önlemek hususunda ge- İtalya ile aramızdaki ticari müna- neden alınan maliimata göre yağınu- koymuştur. Tabibi adil Enver Karan şeklini henüz almış gibi göriinJı16" 
asilerin bozgunu ile neticelendi. rek Hazreti Ebu Bekirin ve gerek sebetlerin inkişafı için Romada baş- run devam etmest ve bilahara kara cesedi muıwene etmiş, defnine ruh • mektedir. Hatta bu yardımın ne sa• 

Hazreti Ebu Bekirin idaresindeki Hazreti ömerle Haı;reti Übeydenin lıyan müzakereler her iki hükfunet çevirmesi ihtimali vardır. Bu sene sat vermiştir. retle yapdacağı bile belli değilcJl4 
İslam kuvvetleri, az olmakla beraber durbinane hareketlerini takdir et- tüccarları arasında memnuniyet u karın çok yağacağı ve kışın şiddetli Merhum milhendis Vahid, değerli Yalnız hadiselerin seyrinden, d 
asileri Medine hududu haricine, Ba • mek icab eder. yandırmıştır. olacağı tahmin edilmektedir. Esasen yüksek mühendislerimizdendi. Kendi meselesinin birinci planda yer ~ 
diyeye sürmeğe muvaffak oldular. Vakıa Hazreti 1Juhammedin sağlı- Şehrimizdeki alakadarlar piyasa _ bütiln Balkanlarda çok şiddetli bir si uzun müddet Nafm hizmetinde ça- siyasi Ye sevkulceyşi bir ehemmi~ 

Hazreti Ebu Bekir, Badiye hududun ğında bile Arabistan topraklarında nın muhtaç olduğu bazı maddelerin soğtlk hüklimfermadır. lıştıktan sonra serbest mesaiye baş- aldığı görülmel<tedir. Mesela, N~ 
da Numan bin Makranı az bir kuv - irtidad vakaları ba§gösteriyordu. Ve daha kolaylıkla temin edilebileceğini vvvv Iımıs. şahsan faahhiid ettiği birçok \·eçin istikffili, Bel~ika veyaJmd dt 
vetle muhafız bırakbktan sonra mu- Reswü Ekrem bu vakalardan çok mü üınid etmektedirler. MA AI:iFTE: mühim inı;;a.nt işlerini muvaffakiyet- Iloland:uun müstakil Ye serbest ksl-

1 Medin t · ı d"bl · hakkınd ·d le basarmışlı. Geçen sene de, İzmit ....&. zaffer sırını kuvvetleri ile eye eessır o uyor, te ı erı aşı İtalya tüccarları arasında da ala Hatay 1·~°K t~drı·sat ması meseleleri kadar, Büyük Bu 
d d tli · l · d v kta k" c • - k:i;;td fabrikasına Sapanca gölünde:ı tan . öndü. e emır er verıyor u. a ı e- ka ile karşılanan bu müzakerelerin f . ya ile Fransanın daimi menf•" 

Bu küçük harb, İslamların mürted nabı Peygamber bu fam lünyadan ilk neticesi olarak dün piyasa)·a !tal~ mü - thsi isale edilecek ı;;u işini bir buçuk mil- atleri sahasında ayni rne\'ki ain1ai'' 
!erle ~ sava~ ve .. ilk ~fe~ sayılır •. rıhlet buyurd~l~r, onun manevi nü- yadan boya, iplik, pamuk mensucatl Hatay vilayeti ilk tedrisat müfet- yon liraya taahhiid etmişti. Kanal tanır. 

Bu ilk zafen muteakıb cıva.r ka • fuz ve kudz:etinın korku baskısı al - üzerine teklifler gelmiştir. ~işliğine tayin edilen Zeki Bayı1ginin giizer.gühı tesbit edilmiş ve bu işin Bu sebebden garb demokrasileri 
bileler de kendi başlarından korkarak tında bulunanlar başkaldırdılar, bu "!:1 f' !:ayini tasdik edilmiştir. Yakında. ha-~ ba~arılmasına çalışmağa başlamıştı. Fin mcselesile alil.kadar görünme1'• 
evvelce vermekten imtina ettikleri hal Hazreti Ebu Bckire kısa süren '•hl re ıyı. t larl c'U,Uyor ·eket edecektir. ' Merlrnm, bundan bnşka, fabrikanın te iken Almanyanm da bu ~·aılide 
zekat hisselerini Medineye gönder - hilafet devresinde en büyük üzüntü- Piyasada fasulye fiyatları yava-· 'nhrerslt somea.tr tatill [ müı:ıtemihlt.mdan.kantin ve ~mele yel ittilıaz edeceği tavır dikkatle takib 
mcğe başladılar. yü teşkil etti. Bununla beraber o, bü- yavaş düşmeğe başlamıştır. Son ik il rl ahnamıyaca.k mak salonıle saır bazı pavıyonların edilmekt.edir. Filhakika Almanya'" 

Maamafih irtidad hareketleri, ev- tün bu irtidad vakalan ile sllamiyeti gün zarfında fiyatlar 18 den 17 k1· Subatın 10 undan 28 ine kadar o- l inşalarını da iizl'rinc almı~ bulunmak mn, Norve9 veya İı;;\'eçten Finlall' 
velce de söylediğimiz iibi çok geniş· belki ele zevale sevke<lecek isyanlarm ruşa düşmüştür. 'a; Üniversite sömestr tatilinin da- ~i. diyaya yapılacak gönüllü ,·eyahud 
ti .. ve bu hareketlerin başlarında ay- önüne geçmeğe muvaffak oldu. Bunun sebebi de. Brezilyanın cihan lı.a erken yapılarak, Erzincanda fiili1 MAHKEMELERDE • da harb ma.17.emesl ı;evkiyatındıJ 
rı ayrı birçok kabile reisleri vardı. Yalnız bu bakımdan gerek Hazre· piyasasına külliyetli miktarda ma· çalışma imkanı bulunmaı:;ı için genç- · transit hususuna karşı ne gibi bit. 
İçlerinde en kuvvetli ve en nüfuzlusu ti Ebfı Bekir ve gerek onun hilafet arzetmesi ve Fransanın bütün ihti · ıer ta.rafından yapılan teklifin, muh- Bir katil mahkum vaziyet alaca.ğı dalın belli değildit· 
da Taliha idi. Taliha, kendi etrafına devri İslamiyet tarihinde Hazreti Mu- yacını temin etmek üzere bir teklif telif sebeblerden dolayı kabul edile· Berlln siyasi hemafili burada. lıenöf 
kuvvetli bir ordu toplamış ve bu or- hammedden sonra çok değerli bir yapmış olmasıdır. ıiyeceği anlaşılmaktadır. oldu kat'i bir söz ftüylememekte ve N~ 
dunun ilk öncülerini de Medine üze- meYki işgal eder. Yumurta l hr ac ilt bl rll- Alm3ny Aya gidec ek Beyazıtta bir kahvede iskambil ka matbuatı da fazla bir neşriyatta b1I 
rine sevketmişti. . Ha~rt?ti. Ebu .. Bekir, h:tta Hazreti C~ i n faallyl tJ . t-.ı ehel:r'r ğıdı yüzünden çıkan bir kavgada ar· lunmamaktadir. 

Bu sırada Üsame de Şam seferın· Ömerın bıle mumaı:ıaatkar davran • G 1 ft f d t kk"l t Son vazıyet dolayısıle Almanyadan kadaşı Hasanı lbrahimin kahvesin Diğer ta.raft.an Fin - So""-•et hst"' 
~ eçen 1a a zar ın a eşe u e - . . .. • · · ,J 

den muzafferen avdet etmiş bulunu· mak fikirlerine rağmen Hazreti Mu- . 1 t il t b' li" 15 memleketımızc donen talebelerden 1 de bıçakla yaralayıp öldüren Ali Sır- binin, Berlln ile Mosko\•a arasında'" 
• y •• •• • • mış o an yumur a ıraca ır gı k . . · · 1 

yordu. hammedın kurdugu buyük dının esas- ·· k d f ı· t kt' te rar aynı yere gıderek tahsıllerıne manın muhakemesine Birinci Ad-tr ki münasebetlere ne derecede t.esit . . . . .. gune a ar aa ıye e geçece ır. d . . . Alın o• 
Hazreti Ebu Bekir ilk önce üsa - larından tek bır zerresını bıle musa- . evam etmek ıstıyenlerın, an 1 Ceza mahkemesinde dün devanı edil- edeceği suali de sorulmakt.a.dır. JJ1I 

ıne ordusunu asilerin üzerine sevket- maha ile ka~ılamamış ve bütiln din Badema. h~ce y~pıla? yu~urta konsolosluğuna müracaat ederek mü miş, müddeiumumi 18 sene hapse bab<la henüz nihai bir t.efslrde btl" 
• satışı tekliflerı. tesbıt edilecek fiyat- d lnıal ı·· ·ı · ·· ül" ııek istedi. Fakat bundan muvakka- ahkamını muhafaı;aya gayret eyle- - saa c a arı uzumu 1 erı sur • mahkfımiyetini istemiştir. Muhake - lunmağa imklbı verecek büyük ~ 

. . . . . tan aşagı yapılamıyacaktır. Menıle · m·· t·· . 
t en vazgeçti. Şamdan gelen ordu yor mış ve temın etmıştir. k t· f tini" • k k . . uş ur. . me karar ıçin talik edilmiştir. yasta bir ifade yoktur. 

_ em men aa onıma ıçm yu - ıuı lfl 
gundu. Dinlenmege muhtaçtır Üsa- Kendisin takib eden devirlerde sa- rta "h t ... b" lik . ...ua m aranıyor •ır çocuk Kld U Yalnız öntbntlzdeld aylar we es " . mu ı raca ışını ır organıze e- T'" k ,.... . f . t• . An a u 
meyı ve Şaındnn dönen orduyu Me- latini muhafaza eden dinin beton te - decektir. ~r LU~a:ı. cen:ı:ıye ının _ kara- . . . ~ cümle ilkbaha.i', bu husmıta çok ~ 
dinede bıraktı. Esbabı da. yanına ala-lmelini denebilir ki o kurmuştur. dakı KolleJ ıçın Yuksek Ögretmen . _Şışli Çocuk h~tah~e~e Y~~~ ğişik neticeler vttceğe bememelı" 
r ak Medin~de kalmış olan kuvvetle Ve bu uğurda da bir hayli çetin ~Un ya~ll~n i hracat.. ·okulu ve G~i ~e:~iye.~nstitüsü ~e- ~~ın ya~~~.n ~ırsen ısmın~e ~uç.~k t.edir. 
tekrar Talıhanın şehri tehdid eden mücadele safhaları geçirmiştir. J?un muhtelıf memleketlere gon . z~nları~.dan ıkı fızık, ıkı matematık, ır çocu un astahanede olmliştur. Dr. Reşad SAGA'f' 
öncüleri üzerine gı'tti ve az zaman i- V""k . "d d 

1 
.. . derilmek üzere ehemmiyetli miktar· hır tabııye ve bir kimya muallimine Muayene eden doktor Enver Karan ...................................... --

. . a ıa irtı a vaka arı muteakıh . . . . def · h t · t' --
~ınde Medınenin çevresini iki gün _ . -· . da ıhracat muamelesı yapılmıştır. ihtıyaç vardır. nıne nı sa vermış ır. Zeytı"nburnunda t 

•• A • • • devırlerde de olmadı degıJ. Fakat hıç op 
lük yere ~adar asıle:~en teınizledı. bir vakit Hazreti Ebii Bekir devrin- 1talyaya susam, deri, yumurta, ku Ma h kOm olan hır•ızlar 

.. ~~zreti .. Ebu Bekırın .~aksadı as~l de olduğu kadar umumi ve şümullü ru fasulye, Fransaya fındık, tütün, Mangaldan yandı Edirnekapıda muhtelif yerlerden ataşları 
buyuk mucadele harbının hazırlıgı 1 bir mahiyet almamıştır. Yunanistan ve BuJgaristana balık ih· Feriköyünde Şehadet sokağında 35 hırsızlık yapan İhsan Kocadayı ile Bu sabah saat g den itibaren ZeY' 
yapılıncı k d k"' "k t hlik 1 · Acaba "Arap., sİlamiyeti tama- raç ediJecektir. numar~da oturan Hüseyinin yedi ya- İsmail Sarıların muhakemeleri dün tinburnunda denize doğru hafif top .. 

mamen hazmetıncmişdi de Hazreti Vuna;.lat;;nf'a-ı alacağı şında~.1-~~zı .. Gülsafa ~angala ~üşe- Asliye Sekizinci Ceza ma:bkemesinde çu atışları yapılacağınclan meraldbi!l 

ya a ar uçu e een 
bertaraf etmekti ve buna da muvaf-
fak olmuştu. 

Artık Arabistanı baştanbaşa kap-
lıyan irtidad ve irtica ile savaşa baş-
lıyabilirdi. 

1rtidad ve irtica bir noktada değil-
di. Bu itibarla tenkil kuvvetlerini is· 
yan mıntakalarına göre ayırmak la-
zımdı. 

Hazreti Ebil Bekir, İslamın ilk ve 
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Peygamberin vefatını fırsat mı bil . olan tilccarl r rek gogsun~n muhtelıf yerlennden bitirilmiş, İhsan bir sene altı ay 20 dikkatli davranmaları ve sahildell 
mif':ti? y . ta 1 . di k d yanmış, Şışli Çocuk hastahanesine gün, İsmail Sanlar bir sene beş ay muayyen mesafeden uzuk: O'eçmeıeri 

unanıs na şım ye a ar cere - kaldırılmıştır. h hk~ a·ı . . . . . . . ı::. 
Buna hem evet.. hem de hayır ce- yan eden ticari münasebetler netice- . apse ma um e 1 mı~lerdır. merakıbe tamım edılmıştır. 

va:;~b~:~~~~:~:~~alk tabakasından 
0

_ ~~:~:r=a~:;!n~~~:::1:~r~~~ I llllllllllll:illllllllll!Hlllllllll !lllllillllllllllll!llllilllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllliillllDllllllRllRlllillllllllllllUllllllIDIDRllllllllillllll!lllmmıınıımınıuııııııııııımım:ınııaıııllllm 
lanlar cahil olduklarından nereye çe ~t etmeleri için Oda alakadarlara teb ş E H ı• R H A y A T 1 kerlerse oraya giderlerdi. lıg:ıtta bulunmuştur. 

O zamana kadar bir hükfunet teş- Tiftik y pağı blrllğinln 

~~~:/0y!tş~~:a: p ~~~~· serseri ~~ . . top r ~ n tJ en . . y. nıınuınıoııııın~oııııııımınınıııınoıınııınımıııınınıııııınıııııınnmıuıııııınııııııııııııımmıınııınıııııııınııııımııınıınınıııınınımıııuuıııııııııı ııııınıııııınıııııııu 111ııııııııııııııınıınnınıııın11ııı 
J • e ere ayrı Tiftık ve Yapagı İhracat Bırlıgı ı· • k . b f 

mıştı. Her kabilenin kendisine göre dün Ticaret ve Zahire Borsasında bir ŞlD yo sa IS at et 
ve kabile reislerinin menfaatlerine toplantı yaparak bu metalarımızın 
uygun kanunları ve ıldetleri vardı. kıymetini muhafaza etmek için alın. 

Resulü Ekrem bu dağınık ve teşki- ması icab eden bazı tedbirler etrafın
latsız insanları, kabileleri dünyanın da görüşmüşlerdir. 
en büyük ve içtimai bağı olan ''İsla- Tiftiklerimizin fiyatları son günler 
mfyet,, etrafında toplamak istedi. de yükselmeğe başlamış ve talebler 
Kabile reisleri bidayette korku zoru de artmıştır. Son günler zarfında An 
ile buna razı oldular. Fakat kendi kara mallarından 10.000 kilo 125 ku
menfaatlerinin haleldar olınası onları nıştan satış yapılmışb. Bu fiyat ge
dilgfr etti. Zahiren Müslümandılar... çen haf taya nazaran 5 kuruş yük -

Fakat içlerinden isyan içi nfı.rsat göz sektir. 
ıuyorlardı. CUretli olanlar bu isyan Tic aret od••ındakl 
fırsabnı daha Peygamberimizin sağ- toplan ta 
hğmda izhar ettiler. Diğerleri ise Re- . .. . 
sfilü Ekrem.in irtlhallerini müteakib Evvelkı gun ınt~ab ~~en Ticaret 
maskelerini yüzlerinden attılar. Odası İdare Hey:ti ilk ıçtimaım dün 

yapmış ve muallakta bulunan bıuw 
O~Iara Ubi _bulun~ar, korku be- meseleleri görüemüştür .Dünkü top· 

IAsı iııkıyad gösterdiler. lantıda riyasete Nuri Kozikoğlu se-
[Devamt oor] çilıniştir. 

H er yerde bahis o... Gazete -
!eri okuyup ahkam çıkaran -

Jar, rüzgarın istikametine, havanın 
rütubctine bakıp ptan çizenler tü
men tümeJL .. 

- Yahu, diyordu birisi, ötekiler 
de tılsım mı var, berikiler mi canı 
burmında. .. Bir tanesi onunun hak· 
kıDcbın geliveriyor ... 

- Herifler sila.Jı kullanıyor. Ya 
bana kurşun atmıyor birader ••• 
Malô.m ya, bu başka bir meziyet -
tir, herkest.e olınaz, birinde olursa 
binini ürkütür .. Bir lıikaye anlatır
lar, Avrupanın şarkı şiın.allsindeki 
bir memlekettıe, Sirkt.en bir ayı kaç
mış .. Jandarmalar peşine düşmüş, 
çat, pat kurş•ın atarak kovalıyor
larmış ... 

H adise • ıc uzak bir ma.halJe 

sakinlerinden Leoıı nefes nefese 
kaçarken Abrahaına. rastlıyor: 

- Aman Abraham, der, derhal 
bu memleketten k~alım ! 

- Neye? 

- Neyesl va.r mı? Sirktıen ayı 
kaçmış, doymadın mı f 

- Duydum amma, ne çıkar'? 

- Ne çıkan va.r mı canım? 

Jandarmalar tıkır tıkıl' kuqun a
tıyorlar? 

- Anla.dık amma, sana ne? 
Kurşun atıyorlarsa ayıya atıyor -
lar. Ayı sen değilsin ya? 

- Evet, ben ayı değilim, bana. 
ne, doğru; Jakln bizim jandarma • 
ların nasıl nişancı olduklamıı bi R 

lirsin. Ayıya dJye atarlar. Kmşun 
sana rastlar, geberirsin. Soma, t
şlıı yoksa git karakollarda ayı ol
madığını isba.t et artık 1 

GÜZEL BiR SERGİ - fl er uy 
yeni bir sergi aç1lan lnk.ılab müze~ 

sinde bu ay Tilrk Dil Kıt?W"Ru.ntı 

aid olan eserlerin teşhirine devam 
edilmclctedi1'. 

• • 
GERİ BIRAKil,,AN MüSAME· 

RE - 6/1/940 da Tokatliyan sa· 

lonlarında tertibi kararl.a§t-ırila1' 

"Toros gecesi,, zelzele f elllketi d~ 
layısile tehir edilmi§tir. 

R R 

SAF1YEN1N KONSER! - Fe"' 
Mketze<i.fJler için Uirtib edilen a"ltl
turka kotıser'lerin ımno'8i dün ge

. ce Çemberlittış MnemaMnda paır,. 

Bim Krl8tal gaz;nownun aan'atM'f"' 
1.anndan Safiye 1'6 arkada§lan tO" 

· rof'ından tıerUm~tir. ~ 



6 llrln4taaJ.Mt f'ENlSA•AB .wı. ı. 

Belediyeye bir fikir F ran•adaki Leh 
imzasız mektup sahibine Ordusu Reamen 

Bir Alman. Sovyet Türk_!!=::!:c:.v=!: Taks~m ga~inosunu na~ı~ r:ıoder_n ~~~~~~~~'!.!ııetren 
• ·• K tub aldık. Bu rezil satırları bır vazıyete aokabılırız ? tebliğ edilmiştir: 

asker•ı ıttıfak m 1 ,,, burada t.ekrar etmek neye y~! Yaz•n • Se lh MUmt~z S. DU,ı akşa_m Harbiye Nezaretinde 
• İmzasız bir me~bun arkasına ~ • m ,B. D~ladler ıle Slkrorsld, Le~.oı-dus~-

leaerek hene 88.~urwı korkak. ı;oy A vrupada garson olabilmek için ıBu a~ar ve kadınlar ayn ayn ça- nu~ ~ansad~ tekrar_ t~k~ne da.r 
. (Başta.rafı 1 incide) "Sevki tasavvur edilen ve t~....;liz- suza. ce\'a.b vermekte beylıudedar. §u iptida çıraklık etmek zaru- ll"U!l!l' birçok otelleri hüsnü idare tt.~~~.ıalan ımza etmı3lerdir. 

Almanya ile Rıııru .. .u.ıo• t j • f uu. tli inmuzda. Tiirk'e Ia- ' D 1 df •· d H rl · ·· le bir a ı -,,a ~ında ~y- Fransız efradından başka Türk kıta- ccı ~.e euu:-e · .. . . .. reti vardır. Ve bunun bir de müddeti ve tanzim ederler, garsonlar , aşçılar, a a er ı_n ya~ın a . ~ cıy: ?1:1-9 · 
b ~Y Y p ~ası proJesı Von Rib- atını da ihtiva. edecek olan ordular Uball~ane bıtah etmek curetı,ru gos- vardır. Orada çıraklık müddetini başgarsonlar yeti9iirirler ve .. idare te...o.an De Rıbes ıle Harıcıye katibı u
ı:troi pun takib etmekte olduğu gün Kafkasyadaki mevhum Sovyet tehdl: teren bu liüsbhıı a.,a.ğıdaki vahaya ikmal etmeksizin garson, garsonluk- ettikleri müesseselerde akla kolay mumisi bliylik elçi Leger ,.e Fransa-

8 Yasete muarız lan Alman l ·u ikttf d4L>0gızw· ' Vak'a. ki taf ı Leh hük" -/\- ti d. a~1•• '· JJ h fillnd .. . 0 me- dini önlemeı!e memur olacak fakat na n 6 a. e .,..,.,. · ' - ta tekemmül eylemeksizin başgarson gelmiyen yeniliklerle nıü.~terilerini 0 n wııe nez m ç,ıl'.J asneu 
ma ştır e buyük bir endige uyandır - hakikatte ı:üttefikler taraf~dan u- silihnı kısmı malısusumuzda ~ olmaklığın ihtimali yoktur. memnun ve cezbederler... Fransada. heyetin şefi General Dcnvin bulun 
H 

1 
• : Malfun olduğu üzere Alınan ırun zam~danbcri hazırlanmış 'bir caksını~: "Seylilb feliketine uğnyan Lokanta garsonları da kahvahane en kıymetli garson §ehadetnamesi makta idi. 

R:~~::aretini_n bir ç_<>k erkanı taarruzu icraya hizmet edecektir. E- ~usWa .K~malpaşa .!<s:ası A köylül~ garsonlarından başkacadır. Sofrada "Aletti,, lerin verdiği hüsnüşelıa.det Gen~r~ Sfkorskiye _ise B: .Fran -
b"l ademı tecavüz paktına sasen bir aydanberi İngilizler Sov- nnden hır ihtiyar koylu feliket mu- hizmet etmek medeni bir sofrada varakasıdır. kowskı ıle erkanıhnrbıye reısı albay 
kı ~muhalefet ediyordu. Şimdi bir aa yet ~idatına dair yalan h;berler ııasebet.i.le kaza merkezine gelmiş o- yemek yemek' kadar müşkül olduğu Gece kutuları ismini taşıyan lokan- Kedzior ve kumandan Borkowski re
k: ~aşına azami itiınadsızlıkla neşrederek KUçUk Asyaya ve yakın lan Bursa \'alisinin ı,a.rşısma çıkıyor. için mesela Londranın sofra ve lo- talar ve meyhaneler için seçilen gar- fakat ediyordu. 
A::tadır. . devletlere korku salmağa çalışıyor . Bu llıtiyar köylü yan beline kadar kanta hizmetkarları sokakta veya sonların bir de birkaç lisan tekelliluı İngiliz Tayyarelerinin U~uşu 

Göre İngiliz - Fransız tar.,, çamura bulamuıştır ve lıa~·va.nla gel- başka bir lokantada rastgelinse mut- ettiklerini söylersem kari!erimiıı em· L-0ndra, 3 (A.A.) - Hava Nezare-
Be li 

5 
Pllnı Berliner Börsen Zeitung pzetesi dlği halde çamuru n M-li çok zor 1 laka bir efendi şekli ve §emaili göste- niyetini rica ederim. Bu gibi yerler- tinden tebliğ edilmiştir: 

~ n, (A.A.) - D. N. B. de, Kranaja isimli bir Rus gazetesinin ı' sökmiiş olduğu her halinden bellidir. rir mileddeb ve na.züdirler. Bun - de en zh·ade bu gfuıa lisan aşina Gece, İngiliz tayyareleri Aımanya-
İngilt an :atbuatı, btlttın dikkatini, mütalealanna iştirak ettiğini söyle _ Bu vaziyette ihtiyar bir köylü va.. Iar ne "müşterilerine hizmet eder - mUstahd;mlerdir ki hesab dalgaları- nın şimal batısı ilzerinde keşif uçuş
goni§l::ı Franaanuı harb sahasını mekt.edlr. Bu gv..ete, yazın son aylan linin karşısına ni~ln çıkar! Su ~ !erken ve ne de kendi hesablanna nı tevzin ederler; bir istiyecek müş- l lan ve Heligoland körfezindeki deniz 
hasretme~e ça.lıgmak ~bbUsleriııe nı hatırlatmakta ve bu aylar zarfın- kınına uğramış köyii namına yardım dolaşırlarken,, parmaklıklarile dişle- teriye yUz emir verdirmenin yolunu tayyareleri üsleri üzerinde de devri· 

Bu me e ddeva.m. ediyor. da, İngiltere ile Fransanın, kabil ol- lst.ernek lçla değil mi! . rini karıştırırlar, ağızlarında sigara bilirler. Ve .. pek sevimli ve terbiyeli ye uçuşları yapmışlardır. Bütün 1n • 
ve Hin:ıam:- ıazeteıer, Yakuışark dutu kadar fazla miktarda devleti ve Hayır, acele etmeyin. Çtiakü o ~ırlar ve içerler! Ve her şeyden ev- gençlerdendirler. giliz tayyareleri salimen üslerine dön-
ve Garbi As ad:ae~ tehirlerinden ınllmklln olduğu kadar fazla milyo- yardım istemeğe deoğll, yardım etme- vel ~~ı~rlar, .. tcmizdirler, kokmaz· Fransadaki bir otelcilik mektebin - mUşl~rdir. . . 
kerlerinin ı:bş. İngilız - Fransız as- nu Almanya aleyhinde harekete ge- ie, hem d~ Mller ve çamurlar orta- lar. "Buyuk muesscse garsonla.ruıın den mezun bir Türk vatandaş tanı - Bll' Alman Vapuru llM2.edildi 
olan haberleri ıdat yaptığından bihis 1 çirmek ilzere nevmidane gayretler smda. Matlf"rce yol ff'perek, tehlike- bir işi de yıkanmaktır,, ! !.. mıı;ıtım. Çok güzel Fransızca da. bi- Boston, 5 (A.A.) - Harbin başlan 
dir. mevzuu bahsetmekte- sarfettilderini ilave etmektedir. Lon- ler atlatarak gehnlştir. Avrupa.da. garsonun mektebi gar- lir ve yazar. Bu genç zannediyorum gıcındanberi Boat.ona iltica etmiş o· 

Diğer taraftan a . . drada ve Pariste, başka devletletin İhtiyar ~irk k~!1üsii düny.~ d_: 8?nun ustasıdır. Gerçi; ba?~us İs - güç hal ile kapılandığı husust bir mü- lan Pauline is~~nd:ki Alınan ~etrol 
landiyaya. Franaı yıu l~t.eler, Fin- Yardımı olmazsa harbi kazanamamak ~n ° ~~:r. ve comeord l'albinuı. bu- 1 vıçred.e, ve Fransada otclcılık mek - essesesede çalışmaktadır. Yine ta - vapuru, sabık ıkıncı kaptanı Wilhelm 
nize Akdenlzdekt asken ve IU.rade- korkUBu vardır. tlm sa.ff~tııe balunız Bursa valisine teblerı vardır ve pek faydalı hizmet- viçrenin otelcilik mektebinden me _ Harren tarafından Ucretinin verilme-
l4en&ub gemU d FJ:all.IU filoısuna Molotof ~rlin~ Gitnıi:ror mu! ne diyor: ter ifa etmektedirler. Fakat doğrudan zun ve Parisde milhim otellerde ça- eliği hakkında yapılan bir şikayet ü-
I.i'ranaız matb:~b.en gönderilmesi_ için Alınan hududu, 5 (A.A.) _ Ha _ - Ray. '":W·. 7:4'17.e~~ felaketzedeleri doğruya garso~ mekteb~ yoktur. !a- lışmış olan bir genci tanının. Ne için zerine Amerika makamatı tarafından 
illeıı fil. le . ~ından. ilen sU- vas: karclPşl~rımu :~m ko~·cre btra.z para., hud ben tesaduf ctmedım. Otelcıler, burada.dır bilmem; kendisine geçen haciz altına konulmuştur. 
ı~. ar rı tehl.rtiz ettirmektedir- Molotofun yakında Berline gidece- hiraz da öt.t'beri toılladık. Ps.rayı ben lokantacılar ve bunlann emekdar gün 1stanbulda tesadüf ettim. Görlag'lıa Yeai Vazifesi 

Lokal Aıızeiger ze . ği hakkındaki rivayetler hakkında getird?1', e.şy~ yilkfü. :ı~ha da arka- ~ütchassıslar~dır ki b~ mesleğe in- ~ Bugünkü gazetelerde bir türlü i- Berlin, 5 (A.A.) - Mareşal Gö -
l Jtlerinin, Sovy t ~ teai, garb dev- D. N. B. ajıınm Sovyet nazırının böy- da geliyor. Bt~ gec~ktik amma, ka- tısab etmek ıstlycnlcn seçer, alır, ldaregine bir şekil ve suret bulunamı- ring'in harb devresi için Alınan millt 
Ge.rbt Aaya d.ev~etl u~~adan . dolayı l~ bir niyetinden haberdar olmadığını baha.t bhfm degıl, selin ve ~urun ... yetiştirı~ler · .. . . . yan Taksim bahçesindeki mUcedded ekonomi yilkaok riyasetine tayin e -
l .ız röetenneğe enıu tehdide ına- bildirmektedir. İm7.8.81Z hir mektubu kem.me slpe1' Mesela .. Frar.sada Alettı,, ısının- gazino için mütehassıs aranacağını dildiği bildirilmektedir 
r il da, §arkı ken~nı:1 ve bu- llolotof Bulgar Maliye Nazmnı ederek yii.ce mtneti~e saldıran so~- de bir b~ba ve ~ç oğlu vardır. Bu veyahud getirtileceğini okuduğum ·•· . 
"'on.ek makaa.dile ı>rojelerıne ortak Kahul Ettt su7.a~ kendıHi tle _!W!vlah f~la.k~t!°:~ ng- zat ~ez:u:de .dogm~ş Fransızlardan j zaman aklıma bu iki genç geldi. Ne- B lk t t 
l_:ıakt:adır. Bu Y&Ptıklannı yaz - Moskova, 5 (A.A.) -Molotof, dün ra.dı~ı ~~lde ı~k ~ıırt1~:~"01~. ~d~· ı oldugu ıç~ bır nkagaya ben.zer. A.m.- ı relerde bulunduklarını bilnıediW•m bu a an an an 1 
Cıevarn ~· razete, yazısına ısöyle Bulgar h • ti . . "'{ l" N 1 dına SPgırt~n ıhtiyar 1 urk korlusu- ma benzen yoktur. Cezairin "Kos - "k" 'b" belk" d b . gı • ı· ""'"Yor: e~e retsı 1• a ıye azın .. f . • .. . ı ı genç gı ı ı a a bırçok genç- iÇ ımaı 

BaJ·ilotu k bul tm" t" 1 nun bu !iade :ıkat ulvı bırkaç ctmı- tan tın., şehrinde şahane gazinolar - 1 b . 1 . k 1 _ a e ış ır. , . . 1 er u ış erı avramış ardır kanaa. . 
11 

, 4 • t lesi en !llUHturucu hır <-evl\bdtr. oteller w Vışide!<i büyük oteller ve . . . . . . 
hSVCr h d d d _... • .. - Gii~~tindc böyle f«>rdfor ya.,atan bir gazino - Nisdcki otellerden birçoğu tı.ndeyım .. Muhterem ~le~ıye R~ısı- . ~z:ne, .. 5 (A.A.) - Havas aJansı 

R 
~ u u un a ıRumen Kralı mmct mutlaka ve oohf"ntehs1 y~<;ar; bu adamın sayesinde doğmuş ve ya- n~n tc~a.ıı edecek fn.alıyetı sayes~de bıldinyoı. .. 

US t • 1 . imzasız nı6ktuhlanu ru\keH muharrir- §amaktadırlar. bızd~~ı .. ga~sonla~n da garsonlugun 

1 

Rumanya hancıye nazırı B. Ga -
ayyarelerı Rus hududunda lcrinlu uluma.lanna rağmen yaşar v~ Şimdi bu aatırları yazarken ismini da yuzu guleccktır. Avrupa garson- fencu ve ~l~an antantını 8 ·'u!>8-tta 

.Helsinki, 5 (A. A) . ~·:.ıı~ıya<'.ahtır. hatırlıyamadığım diğer bir zat de l:ırııun bizimkilerden daha zeki ol- Bdgradda ıçtimaa davet etmıştır. 
:nlandiya tebliğind~, K~ ~~ BUkreş, 5 (A.A.) - Kral Karol, A. OE/'tfALEDDIN SARACOÖLU "Paristeki .Mo.jestik otelinin müdürü rnadıklarını, ancak mesleklerinde National Zeitung. ~tesinin Ru -
a ııda bir tek Sovyet taa e 1 rza- ranında başvekil Tata.resku olduğu .... - ...................... u ........ ur ....... umumisi idi,. tıpkı "Aletti,, ler gibi 1 tecrübeli ve muvaffak olmak için yü- manyadaki ~~abın, Yugoslavya.ya 

1~Gın!aberv.erilmektedir.~uyap~~ halde dün akşam Cernauti ve Chisi- p~r=sfoki Tl'ifk hr:yc ~; mC§hur bir otel mütehassısıdır ki lrüyecek yollara malik olduklarını tarafınd:ınTürkiyehakkın~ailerisU
bl~ F· §imaJ.ınde, iki Sovyet 

0:;~ nau'a hareket etmiştir. Kral her sen• f ?3 ~ f l' l: i ı bunun da bu işi bilen iki kı.zı varilır. söylemek istiyorum. rUlen ltırazın •. !~Iyanın nüfuzu ile 

nügv:ia;.1diya mevziine taarruz et- k.rallar gününde mutad olan mera - ~o··nu"şfe Sofy~a·'l b~ -... ·~- ,__,._ :sıt•ıw..... :zıı =:u:ım3iT 1 i!m'ilılli:- ~rtaraf edildigını haber vermekte-
kUrtU1ın;::O .nefer zayiat vererek püs- sımde hazır bulunacaktır. U ll U uZ f Arıkar~dii ocnebl zablföcr t lt~lyada vsslk• ug:ulU r.. . 

~tür. Suo Iın· B ~ . Dığer taraftan Basler Nachrıchten 
vetıi bir So mosa ıde kuv- u seyahat, kralın eon haftalar tornası~ r ya pac~k Ankara, 5 (A.A.) - Fransız er - ı Roma, 5 (A.A.) - 15 kanunusanı- t .. M '.sta h b .. R 
nıl!JUr Juntvyet mUfreıesi imha edil- tarfında. muhtelif cebhelere yaptığı \t ll l.ı kanıh:ı.rbiye generali Arbanneau iki den itibaren İtalyan iaşe vesika ser- gaze esınm B a1can. tan mub a ıekrı'·u u: 

.. .:ı • urauta nııntak . . _ . . . . . manya ve u garıs n aşv ı erı 
a'"""emeJer devam di as~nda. mll ~ıyaretlcr scrısını tamamlamakta - ( Bastar·tfı ı incide ) İngiliz erkamharbiyc sübayı, askeri vısının tatbıkına başlanacaktır. Bu arasında yeni yıl mUnasebetile te:ıti 
takaıarda İ§'ara d~ yor. Dige~ mın- dır. Kral n~l tenliklerini Macar hu- Bazı mehafil bu ziyaretin. Türk · ,erkanla görüşmek üzere Ankaraya tedbirin Avrupa harbinin iktısadt ne- edilen telgrafların çok samimi bir 

}ıtııarrııştu.. SahillerdAerKbir hldıse ol- dudundaki Oradea Mare'ede ve yılba Bulgar münasebetleri üzcıirnle iyi te- gelmişlerdir ticelerine intizaren bir ihtıyat ted - lisan taşıdığını tebarUz ettirmek-
ında y _.,. . ., 11.?elf berza ~ da · b" · ld w •• 1 kted" · ve ~oga göıtı la - ~·ını Rumanya.nın harb limanı ve sirkri olr'.cağı müt aler. ~ınd:-ıdır. , ırı 0 ugu soy enme ır. tedır. 

< tl5man toPÇu yılarında, b" Dob . 
vett bul ıu ve t.ayyareleri faali- ır rice vehn olan Köstencede go l'iirk - ltalyan Ticaret Miiz:ıkeresi 
blr :et. lUUnutlal'8a da ehemmiyetli ~dikten sonra şimdi de hal"n Sov- Londra 5 (AA) - Yeni bir Türk-

ıce alamaın1.... yet hud d ı · ' . . hveç n 1ıw.r. u u o an eskı Polonya. hudu- ı İtalyan ticaret anlaşmasını müzakere 
Stokh:~duncla So,·yet TafY:U'elerl d~da Cernauti'ye ve Besambyaya etmek üzere bugün Anlrnradan Ro -

bir '1&yiaya' ö5 <A.A.) - Dolaşan gıtmektedir. Kral bu iki mevkide nu maya mtihim bir iktısadi heyetin ha-
nnda kAin T~:n:;.,aveç ~ududu .cfva- tuklar söyliyecektir. 1 reket ettiği lstanbuldan Reuter ajan 
a. So'"'et ta Şehrı Uzennden 1 M ••• sına bildirilmektedir. 

·.z yYar . 1 h • • 
kaç İJn•eç avcı ta eaı uçınu.ttur. Bir acar arıcıye Söylendigine göre, bu anla9nıa, iki 
htı.valanınaaı Uzeri~ealnin derhal • memleket arasında esasen mevcud Gemi:1izi batıran aıniral ~1en geri dönıntıele~:et tayya - nazırı Venedıkte tica:et ~üna.~e~u~rini da~a ziyade 

l1a T h.lı.11:.1 Venedik 5 (AA) M . genış mıkyasta ınkı..,af ettırmek ga- A miral fon Spee'ni n8 kinunevvel 1914 de, ln-
lieı · e-&& • · . - acarıstan . 

• ~ 81.ıılti, 5 (A.A.) _ F" . Jıarisiye ııazın Kont Csak re!aka.- yesıne matuftur. glliz amiralleri Sturdce ''e Stonda.nl'in ,.e 
~bliği: inl&ndiya ı linde kelemi mal .. Y·.. .. Türkiyenin Roma büyük elçisi B. knıvazörlerinin mermileri altında kat'i bir mağhlbl-

Rareli berzahı da Ba.rtheldy oldu w ıs'::aldmuduru Dr. Hüseyin Ragıbın riyac;etinde bulunan yete uğradığı \'C fakat şanh bir ölümle hayata gözJe-
lttiş, iki tarafın dn . ~Un, ~. geo- hususi trenle ~ e . b~ sabah heyete, Hariciye, Ticaret ve lktı.sad rinl kapadığı Folklord 3.da.la.nodan çok uzakta olmı-
de~tlr. evrıle faaliyeti kay Nazır, i..+ ....... ayalgelınıştır. Vekiiletlerile Cümhuriyet Merkez ban yan bir mevkide, ismini faşıyan gemi ,.e onun süva-

bogu bb ..n.aq,.onda talya protokol ..ı... · •~ • J bir ··ıUın b Jd la 
j ce esinde So •~- . ttefi M k . kasının müş:ıvirleri, müteh:ıssıslan .cmı şayanı m\·sıye o mıyan o u ll r. 

0ki Btratejt n w.:... __ vyet~ Rıtto- ' acar onsolosu ve şehnn si - . t .. . Bil' tıes&düf eseri olar.ak Folldud harbinde bu-
btia etın °•ı.caauu zapta teteb _ yut, askeri ve mWld erklnı tarafın- dahil bulunmaktadır. talya, Türkı - . . . . • 
PliaJt1ı ..... ~el'8e de bCltttn hUcn-ı-- dan k&reılanmı-t-•r "~ yeden, 20 bin ton Türk pamuğu, za- lmıan Amıral Sto<ldrat, bu İngiliz deruz moza.fferı-

-.u ı.uunUetUr. ~•n. ., ... • .unasyon, İtalyan . w • yetlni haber aldıktaıa soura İngilteredegl evinde öl-
So"'·et •--- ve Macar bayraklarile aUslenm;..+ır. bire ve ham madde ve ton balıgı ıs- .. tür 

• ,, ""YWUSU, Kulun .ı.q-.ı t . ..+. muı . 
fesindek· Fin oniemi böl Yapılacak Mtl7.akerele em19 .. ır. 
a~rrı:. tı 1 kıtaatı iberıne - Roma, 5 (A.A. . r Türk _ İngiliz '.l'icaret Müza.k leri Folldand'daki nıubaı'ebenin ııihayetinde, amiral 
tUirn ş r. Ruslar burada, da Plia:~ test Ko t Ci ~ - Tribuna gu.e- ere Stoddartm işaretini taşıyan ha.rb gemisi tevckkuf et· 

~t11r. ur. ' n ano 1 e Kont Csaky ara- Londra, 5 (A.A.) - Reuter, Tür- . 1 a.Aı~ d .... : .... Ll: •• d ·· Al , bal · lil ..ı-=-
Sualnılde . ııında Yakında a .. . . İn . • . .. nuş ı. H. ~ USWill e yuzen .:s.ımaıı ırıye en.illi& 

1 dı Finler 189 . at .... ,, le in b y pılacak müzakere - kıye ıle gıltere arasında ticaret mu Jnırtanlması işine glrişmisti Bunların arasında bir 
ar ". eeır ~ - r llyiik bir ehemmi ti ha. ı betl · · dilz 1 .. ,. . 

Fin kı ~ duğunu. çUnkU . ye ız o - nase erın~. e tmel~ uzere cere • süuay da. lnı;Uiz gemisine çıkarılmıştı. Alman sUba-
kı d ı;a&tı Soumu-.. 1-:_, müzakereler esnasın- yan eden muzakereler ılerlemekte ve k din" t 1 dıkt İn "liz bahri . d n a Salla i ,.11__ -uumn şar • da bilhassa M . . .. . . )'ı, en ı -0p a an sonra, gı yesm e 
tedir. B~metinde Ueı·letn k- m 1 k acnrısta~ ıle mucavır bu müzakeratın muvaffakiyete ula - hizmet eden \'C yeğeni olan bir akra.basmdwı haber 

ıııo:_ e n:ın e etler arasındaki mtinasebetle- şacağı ümid edilmektedir. almak istemişti. 
'"' .. ProP&ganaa mevzuu bahsolacağını yaznıakta-

Stokholın, t5 (A.A.) 'iı. dır. Bu sualini lrad ettüğ İngiliz sübayı: 
tayYareı ... -ı • - Finlancii M ı • • " ,.. __ L.... %-... kızıl ıuık' Sovyet batian Ü7.e .ra Venedik müzakereleri Avrupalılık ec ısın - !Y.uwuınemnuniye, yalım lsmlnl Ög"'nebUlr 
tden be erleri tealiın oJnıağa d rıne vasfını muhtemel tehdidi ere karşı mU • :niyim ! diye cevab ,·erdi. 

!ıw89 ~nameler atıyorlar. avet dafaa edecek olaa mmtaka içlıı pek Dünkü Jctİmaı . - Staddard ! 
bu beyann gene :'lYheter,, iaZet:eel mliesstr olacaktır. Ank ııı:: •(AA )• B""yük Mil . - Öyle ise bu zat, genılnlzi batıran amiraldir. 
11~ aıneıeruı blr -ı to ara, ., . . - u -
So~~~ir. Bu bey:U:a!:ıS::: da olarak ilerlemeleri tavsiye edil _ let Meclisi bugün Doktor Mazha.r a =c =c 
nı lü edildi '"~• .~ kadar iyi m~ =~ktedir. Bu auretıe teslim edilecek Germerun başkanlığında yaptığı top Semadan düşen 
'Vt dır. gtni &oat.enr 1'81imler de ha ahlar tein de beyannamelerde mu- lantıda haziran - ağustos 1939 ayla- iaşe kart I ar 1 f 

iiızıl aakerı . birrr;: Ucre~e~ vorile~ektir. Mesela rına aid raporu tasvib eylemiş, mu-
lnrı ıcab cdeceğ~ n&a11 t.e.linı olma- ol yYare ıçın 10 bın dolar tediye amele vergisi kanununun bazı mad- M Uliyeti meçhul,, bazı tayyareler, geçenlerde 
va dır. nUs ll.S. ~ ~ taveiyeler d• ~.r. T~~yar~iler teslim oı.. l!lclerinin hü.lciimlerinin değiştirilme- Alr.ıanyamn mtiteadd.id §t'hirlerlnl alıaliııin 
~Uarına be .. ıceılerme, Finlandiya .... k ~lennı Yoeil bir bez saUar sine aid kanunu da, ikinci müzakere- ·~lı.-lükle knp::;tığı birt:ı.!.:ını kiğıd pa.r~a.lan bom.bar-
'ttl'}a 11 r nltı...~ trıh:,,, ••• a :mr"'tile bildirecekl di B 

e eri Yukarı .. ~ gru~ far bllfıb . er r. wr sini yaparak kabul eylemi.~tir. I t mnına tutmu~tur. Bu Jci.ğıd parçaları, iaşe ka.rt-
ve tufekler omu. b"I are ecnebi bır memlekete gl- Meclis pazarteaı .,,.n .. ü top·anaca.k- Ia.rı illi 

A\! ı cccklcrdir. 19"'"" ı 1 . 
tır. Gayet mük~rnıncl bir suretle ta.klid edilen ba 

kartlar derlıaJ, Alman halkı t.a.ra.fından istimal edil
mifjtir. 

"Milliyeti meclıul,, tayyareciler sayesinde, bazı 
Almanlar haddindf!n fazla. yiyecek tedarik eylemiş
lerdir. 

l\lulıa.sa.matm bidayr.tlnde İngiliz tayyarecUeri 
Ren ha\·a.llslo.deld ıtehlrlerdeki halka küçük kah\'e 
niimunelerinl ihtiva eden paketler atmıı•ardı. 

Yeni metod, claha değişik bir netice vermekte
dir. Zira A.lmanyaıun yiyecek lhtlyatlanmn lözwnsuz 
yere israfma sebeb olmaktadır. 

B H 

Denizalb 

teri inin 

muh· 

sözleri 
Geçenlerde ölen, denizaltı gemileri muhterii 

Laubeuf, fevkalide zeki ve yüksek malfunat sahibi 
bir filim idi. Eski Hariciye Nazın Delcasse ona bir 
yük bir hürmet gösteriyordu. Her ikisi de bir gUn 
1914 harbinden çok evvel konuşurken Laubeuf şun
ları söylemişti: 

. "Denizaltı gemisi, şüphe etmeyiniz nihayetül
emır zırhlıya gallb gelecektir. Zaten, tarihin seyrin· 
de cüce, daima deve gallb gelmiştir. Dawid ve Foli-

a~ buna bir mlsaldir. Zaten bUyUk ırkların, hayvan 
cınslerinln ne olduğuna bakıwz: Mamuttan fil ortaya 
çıkmış ve o da mUnkariz olmak yolunu tutmuştur. 
Diplodoksun yerine kertenkele geçmiştir. Kablctta
rih devirlerdeki in.san bizlerden çok daha büyük ve 
kuvvetli idi; zayıf, ufak tefek olan Akdeniz ırkıdır 
ki şimalin kumral vilcudlerini mağHJb etmii ve on
ları medenile§tirmig. Denizaltının milstakbel rolünü 
yalnız bir şey azaltablllr, o da: gizli ve esrarcngiz 
kuvvetini sUilstimal etmesidir.,, 

L:ıubcuf bu ideoloji d~Uncesini 1914 - 18 dev· 
resinde hatırlatıyordu. Bunu, hallhıızır harbinde ds 
mevzuu b&.lısetmek mUmkUndUr. 
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13.30 Program ve memleket Hat 

Feyezan feliketinin 
yaptığı tahribat· 

a~~5 Ajans ve meteoroloji ha- Malatyaya getir.ilen yüzlerce yaralı 
halkın şefkatile bakılıyor Seylab mıntakasına giden arkadaşımız yazıyor : 

berleri. b•• •• 
13.50 Türk müziği • Çalanlar: Ve- UtUD 

M. Kemalpaşa kazasınıın beş mahallesi artık yoktur. 
cihet Kemal Niyazi Seyhunt Cevdet 
Kozan. Okuyan: Müzeyyen Senar. 

14.30 Müzik - Riyaseticümhur ban
dosu "Şef • Thsan Kilnçer ,,. 

Sedlerin· mukavemeti 17 bin hayn,.ı kurtarmıştır 15.15/15.30 Müzik • Cazband "Pl.,. 
18.00 Program ve memleket saat l 

M. Kemalpaşat ,,,.-~-~=,.,.,.,,.,,..,,,...~------------~- ·!edler saatlerce mukavemet edeme- ayan. ı 
( Hususi surette miş olsaydı belki de 17 bin nüfus bo- 18 · ı 
cleylab mıntakası- ğulup gidecek ve Kemalpaşa. kasaba- .05 Müzik - Radyo caz orkestrası 
na enden arkada- 18.40 Konuşma "Günün meseleleri,t 1 

ı:.· sının yerinde yeller esecekti.,, 
eımız yazıyor) - Diğer taraftan su işleri müdürü B. 18·55 Serbest saat. ı 
Seylab mm takası Şuayib de şunları söyledi: 19.10 Memleket saat ayan, 
olan M. Kemalpa- "- Feyezan anında sular saniye- ve meteoroloji haberleri. 
şa. kazasµıa git - de otuz metre süratle akmış ve yı· - 19.30 Türk müziüi - Halit tUrkU-
tim. Gördn;;.fo., c~ wa~ ~ ne saniyede 7 bin metre mikabı su leri. Azize Tözem ve Sadi Yaver A-

manzarayı aynen =~=~~ 
bildiriyorum: 

getirmiştir kit bu, misli görülmem.iş taman. 
bir feyezandır.,, 19.45 Türk Müziği • Saz eserleri. 

Bursa valisi Bay Refik Koraltan bu Çalanlar: Hakkı Derman Şerif İçli 
gün _de orada kalarak §ehirde alınan Hasan Gür, Hamdi Tokay, Basrl 
tedbırlere nezaret etmektedir. Anka· Üfler. 
raya, Bursada Erzincan felaketzede- 20 10 17 "Y 

çamur ve çakıllar M. Kemalpa.sa_daki sellerin götilrdii~• eylerin 1 · 1 · .~onuşma urd bilgisi ve e"' erme top anan para ve eşyanın · · ?-• ..... f t"''· tfıı" h--ll- ı · · 

M. Kemalpaşa ka 
sahasının dörtte ü
ÇÜ harabeye dön
müş, bu harabe de 

ile örtülmüştür. kaJa.n yerleri ...... K 
1 

hall t .. . . b scvgısı,,. .&rotteıe e aöe m ou.ın manzara anndan hırı 
. • • .ı.vı. ema paşa una evzıı ıçm u- .. . ~ 

17 bıne. yakin nüfusu bulunan bu si Bay Refik Koraltan M. Kemalpaşa· ra emrine verilmesini istemiştir. Bu 20.2~ ~rk muzıgl. Çr,lanlar; ~e - Malatya (Husust) - İki günden- fif bir sarsıntı ile uyandım ve kal1'' 
§ehrin ortasından geçen "Kirmasti,, nın seylli.b mıntakasındaki bütün so- gece geç vakit M. Kemalpaşadan Bm: mal Nıyazı Seyhun, . Cevdet Çaglar, 1 beri kamyon ve arabalar istasyon - mak istedim. Bu anda meyvasJfll 
çayı şimdiye kadar misli görülmemiş kakları, diz boyu çamurlar içinde do- saya dönerken ~unlara ela ş:ıhid ol- Cevdet Kozan, lzzcttın Ökte. Oku - dan hastahanelere yüzlerce yaralı d;)kmelc için nasıl bir ağacı sallar· 
bir şekilde taşmış ve yatağını terke· 'aşarak kurtarma ve yerleştirme işle- dum.. · yanlar: Sem~at Özdensest Mahmud l vatandaşlar taşımaktadır. Gecenin sak işte bu hızla bütün evin sallan · 
derek üç koldan akmağa başlamı.jtır. rine bizzat nezaret etmektedir. Kur- Karacabey boğa?Jnm tıkanmış ol· Karında::,, Sadı Iloşses. saat üçUndenberi mütemadiyen de- dığlnı hissettim. Ylirümck istediJJlı 
Bu yatağını terkeden iki kol beş ma- tanlan felaketzedeler M. Kemalpaşa- ması yüzünden başka sahaları da su 21.15 Müzik - KU<Jük orkestra lvam eden bu acıklı hal Malatya.da fakat karımın keskin çığlığını işite' 
haileyi silip süpürmüş ve bu mıntaka da mekteblere, hanlara ve otellere basacağı zannedilmektedir. "Şef - Necib Aşkın,,. jderin bir hüzün ve keder yaratmış - t'<~k yıkıldım. İki kolum dışarıda bU· 
da tesbit edilen bini mütecaviz evin ye!'leştirilml~tir. Bu vatand<ışlara her Çünkü, geri dönen çaylar yüzh· 22.15 Memleket saat ayarıt ajans tır. Büttin halk ve vilayet erkanı 1 tEn bir duvarın albnda kalmıştıı:Oı 
hemen hemen hepsini Apolyon gölU- gün muntazaman, Bursa, Karacabey den Apolyond gölUne aktıkları için haberleri, ziraat, esham - tahvilat, j gelen vatandaşların yerlerini tahsis kımıldıyamıyordum, yastığım aJtıJl' 
ne sürüklemiştir. ~ ~ ve civar köy.lercMn kamyon ve az:aba- göl seviyesi mütemadiyen yükselmek kambiyo - nukut borsası "fiyat,,. i~in ~a.:ır bulunuyorıa:dı. Memleke: ı ~ı~ tabancamı bir alabilsem kell • 

Çay artık ya.tagını degiştirıniş ve larla çok mıktarda ekmek ve yıye - te ve bugün bu göliln sulan Bursa_ 22.35 l{onuşma "Ecnebi dillerde • tın bulun hastahan<'lerı dolmuş, gen l dimı muhakkak vuracaktım. Taın 6 
bu kolların üzerinde bulunan mahal- c~~ ge~irilmekteclir. Bazı _e:·ıere yerleş :M. Kemalpaşa _ Karacabey yoluna yalnız kısa dalga postasilc,, . I kalanlar da fabrika hastahane ve s.-cat böyle bekledim, nihayet emir • 
leler bu derenin yatakları olmuştur. tirilemıyen vatandaşlar ıcm çalmkan yaklaşrnı~ bulunmaktadır. 22.35 MUzik _ operetlerden s . bekar ::ıpar·tımanına yatırılmıştır. Bu ! berim eve gelmiş ve beni enkazın fJ· 

Buraları yer yer gezerek tesbit et- Bursa valisi Refik Koraltan Ankara· Birkaç gUne kadar yolun sularlr, parçalar "Pl.,, "Yalnız uzun ;cs:n~ yürekler parc;alıyıcı vaziyet karşı - bndan kaldırırken gozumu hafifç' 
tim. Şimdi ortada kalmıyan mahal- dan nakdi muavenet istemiştir. kapanarak :M. Kemalpaşa _ Karaca- postasi!e.,, a g.ı sında bütün Malatya el birliği ile a(:abildim. Bu anda, ah keşki kalk ' 
lelerin isimlerini yazıyorum: Dün ~ızıl~yda.n ilk ~uave~et. ol.a- bey _ Bursa ile irtibatlaı·ı temin edi- 23.00 Müzik _ Cazband "Pl.,, . j ca.n~n ~alışmağa başlam~~lard~r. ınasaydım, bir de ne gör_e~, zaV'nY 

Attariye, Şevketiye, Fevzidcdc, rak 15 bın lira kadar gondcnlmıştır. lcmiyeceği zannedilmektedir. 23 2 , Fabnka.da yatan hastalan gormege, lı yavrumla karım benıın dstüınd~ 
Hamzabey, Çoban .. bugüne kadar an Elektrik fabrikası tamamen harab Bunun için şimdiden tedbirler alın- · 
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·
30 Yarınki progrnm '\iC gitmiştim. Sabah saat altı ... 5, 6 fab- Onların üstünde de duvar. Ben aıttl 

lm b 
kapanı3. k 

cak 50 ölü tesbit edilmiştir. Hakiki o U§, u yii:Gden şehir karanlık için ması icab ediyor. T • rika memuru beyaz gömlekler sırt - alarak işte bu şekilde kurtulmuşuı11-
ölü ınikdan henüz tesbit edilmcmiı:,- dedir. Elektrik fabrikasını basan su- Esad Alkaıı Ecnebi Dillerle :Nt>!;!nynt Jannda, yaralı vatanda§lara bir has- Onlar hiç tanınmıyacak kadar ezil ' 
tir. Yıkılan evler ve ölenler birer bi- yun bıraktığı tercssübat 30 santim H :C Ankara radyosu 31.7 metre kıı::a tabakıcı gibi kizmet ediyorlardı. mişler. O anda bayıldığımı bilmiY"' 
rer tesbit edilmek üzeredir. kadardır. Bu ~amurlar kazanların i- dalga postasile her gün yapılmakta. l{arşıda yaralanmış genç bir ta- nım. Aradan ne kadar geçti bilini' 

Bazı evlere toplanarak kurtulacak-· çine de girmiştir. 1\I. Kemalpaşa Ve Karacabey Su olan ecnebi dillerde haberler neşri- lehe ba!?ında onun telgrafını yazan yorum. Gözilınü açtığını zaman (y!V 
larını zannedenler de seller arasında Diğer biltiln resmi ve husuı;i mü- Ba.<ılunları Hakkında. Alınan Son yatı programı: ve çorba içiren memur, cidden istek- nımdaki arkadaş K&mili göstere' 
kaybolmuştur. Ana.smı, babasını , ço- esseselcr de birer harabe hali - Jlnherler ı inci 2 n<•i lo bu i!}e el atmış. Bilhassa müdü - rek) i§te bu beyi gördUm. Minnctı-• 
cuklarını kaybedenler de vardır. Bir ni almıştır. Hükumet konağı oturu· Buı sa, (Hususi) - Saat 21 de Bur •en-is scnis rU umumt Ziya Aygün gece saat liç-- nm, çok rahatım, diyor ve m UUJlltf.' 
ananın yeni doğan çocuklarile bera - lamıyacak bir hale gelmiştir. sa belediye salonunda seylab mınta· saat saat tenberi mlltemadiyen hastaların ba- diyen zorlukla nefes alıyor. Her gÖ' 

ber boğulduğunu görenler anlatmak- Fclakcl mıntakasında bulunan But kasından dönen Vali l\cfilc Koralta.n tıında, onların blittin istek ve arzu • şeden .,Ah annem! Yavrum!,, sad•' 
tadır. Diğer bir adam da karısı ve sa valisi Refik Koraltan diln gazete- tarafından Bursanın mümtaz şahsi· franca 12.00 17.30 larmı yerine getirmek için arkadaş- ları ortalık altüst ediyordu. Köşe<i' 
çocuklarını kaybederek tek başımı cilere şu beyanatla bulunmuştur: yetlc~i h~urunda vaki ola?- izaha - Arabcv. 12.15 17.45 tarına emirler veriyordu. ı genç bir erkek «ocuğu; 
kalmL5tlr. _ .. Devletin yaptırdığı @edler ~a- tını dınledim: Ellence 13.4.5 18.45 Bir sübayın yanındayım: Vak'ayı 1 - Beni tedavi etmeyin, istemeı:J'ı 

Seylab mıntakasında gezerken bi- atlerce bu kudurmuş sulara muka _ "- Apolyond gölüne akan sular Fransızca 11.00 21.00 şöyle anlatıyor: lyi olursam ne olacak? Olmasa. dJ 
risi yanıma sokuldu: vemet etmişse do yapılan azami ~e- göltiıı irtifaı_wn fazlalaş~ası sebeb~ - Bulgarca 14.30 18.30 "- Saat gece ikiyi geçiyordu, lıa- ne olac~? _Kimim kaldı zaten 1 J..t 

- Şu karşıda duran 30 saat suda!snblarn na.aran saniyede 2000 metr< le arbk genye denize dogru_ akmaga =·= + - ~yor ve Wlıyor. Hayırsever kıymeıO 
kaldı, dedi. Ben derhal bu kazazede-!mikabına mukavemet edecek sedler başlamıştır. Tehlike tamamıle geç . e aam 1 umum müdür Ziya Aygün "Ağl~ 
nin yanına yaklaştım. Şunları anlattı. saniyede 7000 melre mikabı su hU . miştir. TAKS•M Sinemasında göste- yavrum, iyi ol~caksın, seni fabrlkr 

- Bayım .. o gece felaket düdüğü- cumu karşısında tahammül e<lemiyc- Yalnız Hanife deresi yatağını de- 1 Bu hafta ) 'l kt l da çalıştıracagım, burada. yatacalr 
nü duydum .. hemen dışarı fırladım. rek parça parça olmuştur. Eğer bu (Sonu 7 nclde) 'ı rı me e O an sın, hiç üzülme. Bak bir şeyin kal• 
Baktım seller geliyor. J{arımı dışarı VVV'\/VVV'V ~ . .......... - .... . ....... . ... ....... ...... -... .... .............................. matlı,, diye onu teselli ederek ok~U' 
Ç!kardım. Yukarı mahalleye yolludını. BU SAKAR YA s • . d İ TAŞ ·~ yordu. Kadınlar koğuşundayım. 1(6' 
Döndtim, anamı babamı da çıkarma!~ ,.. HAFTA ınema31n a ~ ,!! PARÇASI ,ı minin kolu, kiminin bacağı, kimfnlJ 
istedim. Fakat muvaffak olamadım. 1 • göğsü ezilmiş, s:ugılar içinde yatı' 
Babamı, anamı da bahçemizdeki dut CANA V . .t\RLAR ÇETESİ yarlar. Thi kız kard~ -ne kadar df 
ağacına çıkardım. Ora.da kaldık. '• : 1 güzeller - ba.~larından yaralanmışJa' 

K 
........... •W••••••••••••••••OG••••••••••• .. •••••m•••••••••• .. ••••••••••••••··· ..( 

- aç saat kaldınız? Görülmemiş ve yeni büyük bir z!>.bıt.fl. ve macera filmi ve ayrıca sessiz ve sakin yatıyorlar. KimseleP 
- Tam 36 saat aç biilaç kaldık. Sel1lmr ve dehak:lr Polonyalı yıldız Şimdiye kadar Türkiyede yapılan filmlerin en mükemmelidir. kalmamış. Fabrika mensublan -yaJ1 

:::id d~~~!:~·~~~ r~.~\~~~~~:r PO LA NE G Ri' n in b Uy ü k ın u v affa k 1 yet; ::0:~ =~~:e~~:;r: ·~:~.~e seyrettiği bu filmi gönnck için ;:a~:;:~:~:r::
1

·~.::~r 
1

~ 
sandallarile kurtardılar.. KARAR Ci eces 

1
• maddi yardımda bulunmuşıardJJ'· 

Sellerin ortasında rueyda.na gelen tJaveten : EKJ~ JURNAL son dün.ya. haberleri ' 'e GRA..F yon Halkevinde bayanlardan müteşek~ 
- ~aıard kal l · dadl · 1 SPEE il tn ·ı· •·- ··rı bir toplantı yapılmıı:a ve kazazedeler' 
iil.\.l a an arın lm arına san- ı o g~. ız ~xuvazo e:i a.l'~~<;;ında denjz mııJıaJ'ebeleri "' 
dallar He ko§ulmaktadır. Bursa vali- .. 2 bUyUk itim birden '41>+ ı • Bugun 1 ve 2.30 dn tenzılS.tlı matineler. yardım için kararlar verilmiştir. 

K. O· 

- 30 - ta isen bir doktor çağırtayım?. /çocuk gibi kızarıp bozarıyordu· Es kaf k -_ Doktor mu 
1 

!stemez istemeAJ y d · . ~en am armakanşıktı. Şim- kında yaptığı iğrenç tekliften sonra, gi halinde fı§kıran ışıklar her gecf 

Nazif ancak o zaman hatırıma gel· bir şeyim yok. Gece çn.lışma.ğa alL<ımS: m; bul:~~rl:dt B~ defa ~v: g~~~ di ~ır de b~ra Malımud inzimam Mahmud arhk gözüme en 2.§ağılık geç vakitlere kadar berm~tad çetıt 
miştl. Fakat artık ondan hiçbir kor- dun da ondan.. ledikt Y b:. onra 8 - etm~t. Bizı~ zayıf ve .muhtag bu· hayvandan daha ~ğtlık ve daha ea- tığını bana bildiriyordu. Bazan glSl' 
ku hissetmiyordum. Ve hatta vaktile Annem bu sözler.me de inanmadı. b k e~ ~1:~d.a !_ız:s~n, onlardan lunduguıııuz bır esnada bıze karşı ta.- yanı nefret bir mahlftk he.tinde gö - geni de perdenin üzerinde gördtiğiU" 
~asıl o kada~ korktuğumu da bir tür Fakat ses çıkarmadı. O gUn öğleye ~ aP:ki neuistiy~rhı~miz yok. :~~~~j ~~ukları zalimce .t~vır, t!!V ı1lntiyordu. • oluyordu. Hele kemanını mütemadi' 
1ü izah edemıyordUI?,· -~caba on~ o~- doğru yataktan kalkbm. Akşama - t~t~. asıl onu söylemek istiyo- kırtmal~n v ev::: atm':\ııçın ~ş - _Başka z~an olaydı, belki anne - yen dinliyordum. Zannedersem, ro• ' 
muştu? Herhalde butun gece ovmıı- kadar bir sUrü mA.nasız işle uğra§tım rum ıQe lm 1 . e 

0 
ya il 

1 
an orç mm sözlennden ~ok alınacak ve ken- baretini biraz artırmıştın Kema.nJll" 

zin et ·cf d d l lisl k dis. . . tı razı o uş ar. senedi hatırıma geldi d1sin k ~ bl ~~~ ... ı~· • r., ııı a o aşan po er en ı- Ak~am yemeğini yerken annemin _ Hangi işe? Bizi · ~ e ço a5 .r ceva ar ver~w.u1. d:uı dökUlen sesler, §imdi daha }Jet' 

~ yakalannııg olacaklardı. Zira eğer bir geyler ıöylemek lstedJğinl hlsset· - Hangi iıı• olacak? Senin evlen· çınıuw?':,-:-!"':.!,ı:' d~d="'; ;:; Faıt.t bugllıı bu vaziyette değildim. r.ıı: ve daha az pürilzsilzdli. 

1 

~ tehlıke olsaydı, İ8maıl Bey mut- tim. Nitekim az sonra bu hissimde men işine ellerlııden gelen h §. . saf ç ÇünkU bugün ban, artık iffetini kay~ Onları duyduğum zaman gözleri" 
a B~. blana dhaber verirkdi·d. d aldanroadığımı anladım. Annem: Son c~eyi, tenim parlamanıdan tatlJik etmekten çe:i::;~i~~era.:1: bet.mi~ bir kızdım. İffetini kaybeden, mfn önünde sen, ebediyen k~ybedtle' 

oy ece ~ ve en un en geç - s ö 1 yt tt dl k !J · • ömrtinün · · rJ . t· Ert . m\n'" • - ana s Yeme unu um, ye · orkmuş olacak. çok yavaş bir sesle tün bmıların sebebi de benim Mah- sonuna kadar alnına "na.- masum bir sevgili hliviyetile henı 
ınış mık. dimlesıdalı6u.uu ~yandığım za- söze baf}ladı. C':.ıeçen gün bize kim söylemişti. Bir ara beıı de kendlmi mudun metresi olmaya razı olma _ musauzluk,, damgaı:ıı yapıetınlan bir belirlrdin. Artık bir daha senl gör J 

man en a zınde buldum geldi biliyo m ? b k' dı · artık b kild ·· ıs 1 Annem: · r usun · asa fyete kaptırıyordum. Fakat son mamdı. Şimdi ise bizim yaziyetimlz a n ıse u ~e. e soz s Y e- meyi, seninle konuşmayı, senden lı~ 
- Fabrikaya gitmlyeeek mlain 1 - Kim 7 ra tuttum: biraz dilzelinee, bize karşı takınmı~ melt hnkkını kaybetıni& aayılır. re.retli mek-tublar almayı asi! uroıd 

ili.ye sordu. - Senfheler. - Benim e" lcnmemle onların ne oldukları ta"\.TI hemen değiştiriver- Onun için annemin ümidi hillfına etmiyordum. Bi:ııt biribirimiz için ]{!J.i 

H d dim. 
0 

b . - 8eniheler mi? alikası var? mişlerdt. t;akin kaldım. Sadece : bedllml& iki insandık. Bununla bO ' 
verdiler~~;deeoturaca~ gUn izin ükl Evet! Fakat bu sefer stiklilm - ?,anını f~h:11~d için. Mahmud O zamanlar Mabmudla evlenmeğe - Bana bir daha ne Mahmuddan raber, ben seni hfil! seviyordum. JJlYj 

:An.nem ytizüme ~heli ~phell Ca,.. ~dJU:::-r.geldiler. Uzun uzadıya e.f seni hukfime tnıkahile ~ağa ~ara- razı olm.uşt~. Felakete doğru yü • babs~dint ne de bir da.lta gelirlerse ha doğrusu biricik sevdiğim insa.I 
JOyorduı zı olmuş. Onu söylemege ve gönlU- rüyen ailemızı kurtarmak için ke.a.- kendilerine kapıyı açın! dedim. sendin. Ve kemanını dinlerken sal 

- 'Alz\ln n• lwld unf Eter haa Ann~~ dl:~ ~nlan ~· al~? . mllzU •~• g~er. dimi feda ~tmeğe karar vermiştim. s.n, verdiğin sözil tutuyordun. nlu. de beni .. vdlğiııo inanırdı;.,. 
, ata i§liY.en kUçilk bir Ne cevab vereceğimi !l!a.§ll'DUltun.,Fakat kendısıne metres olmam hak- Kalın perdelerin kenarlanndaa gi~ . JDt:lir,~,ıt@ 
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Türkçeye çeviren : llUSEY1N CAHİD YALÇIN 

Bitlerin yahuclilik ve yahudiler 
hakkındaki fikirleri 

- 92-
Yah-.?dllerin fikri melekeleri Du 

binlerce sene esnasında inkişaf et
mışlerdir. Yahudi bugün "kurnaz,, 
addediliyor. Fakat bir manaca o 
her zaman kurnaz. olI:luştur. Fa
kat Ya..,udinin zekô.sı batıni bir ta. 
kamülün net.icç:si değildir. Bu ze
ka ecnebiJerin kendisine verdiği 
hayat dersinden istifade etmiştir. 
!nsan müfckkiresi, müteakib ba
Eamakları atlamadan, tam açılına 
derecesine keııdiliğiPden eri~enıez. 
Yükselmek için attığı .her adımda, 
mazinin arzettiği temel üzerine 
istinad etmesi l!zımdır. Bu, keli
menin bütün şümullil mana.sile an
şılmalıdır; yani, umumi medeniye
tin arzettiği temele istinad etmek 
iktiza eder. Her dtişünce, ancak 
pek cüz'i bir parçası itibarile, ~ah4 
si tecrtibedım neşet eder. Düşünce, 
büyük kısmı itibarile, eski zaman
larda birikmig tecrübelerin mah4 
sulüdilr. Medeniyetin umumi sevi
yesi ferde, çok kere onun dikkati
ne çarpmadan, o kadar çok ipti· 
dai bilgiler verir ki bunlarla mü
cehhez bir halde, kendiliğinden i .. 
}eriye doğru kolaylıkla. başka a· 
dın1lar atabilir. Me~ela, bugUnkü 
bir genç son asırlar tarafından 

yapılmış o kadar çok teknik fütu
hat kütlesi içinde büyür ki yüz se
ne eYvel en büyük müf ekkireler l· 
çin bile bir sır halinde kalan şeyler 
kendisi için gayet büyük bir ehem· 
miyeti haiz oldukları halde ona ga· 
yet tabii görünürler, artık dikka .. 
Uni cclbetmczlcr ve bu istikamet
te yapt.ığ·ımız iera]{kileri takib et· 
meğc ve nnlamağa kendisi için im
kan verirler. Bundan evvelki asrın 
ilk yirmi seneı:;i içinde yaşamı§ bir 
dahi zamanmuzda birdenbire me· 
zarından çıksa idi müfekkiresini 
devremizin gidişine uydurabilmek 
hususunda bizim on be§ yaşındaki 
alelade çocuklarımızdan çok daha 
fazla zorluk çekecekti. Çünkü on
da, çı:ı.ğdaşlanmızın büylirlrnn u
mumi medeniyetin tezahürleri va
sı tıısile adeta gayriıneş'ur blı' su
rette aldıkları o muazzam ıınzırla
ma eksiktir. 
Aşağıda verdiğimiz iza.hatfan an

la cıı1acak sebcblerden dolayı, Ya
:r .• :.di ]ıiçbir zaman kendisine has 
t•ir medmiyctin sahibi m.evkiinde 
bulunmamış olduğu için, onun fik
ri m!.•saisinin temelleri daima baş
Y.aJarı ta.rafından temin edilmiştir. 
zn!d ve idı aki daima etrafındaki 
medeni alem mektebinde inkişaf 

~tmiştir. l! 
Bunun aksi hiçbir zaman \'Ukua 

gelmemiştir. 

Çünkii, Yahudide baka sevkita
biisi daha zayıf değil bilakis sair 
kaı:imlerdekinden çok da.ha kud
retli olmasına, fikrl melekeleri sair 
ırkların mane' i roevhilıelerinden 

hiç de geri kalmadığı intibamı ko· 
layca verebilmekte olnıastna rağ
men, medeniyet verici bir kavim 
olmak için en esaslı mütekaddim 
şartı tatmin etmez: Ya.hudide ide
alizm yokiur. 

Yahudi ka-çminde, fedakarlık i
rade:3i ferdin basit baka sevkitabii· 
sinden öteye geçmez. Onlarda. ga
yet derin gibi görünen milli tesa
nüd hissi bu dünyada daha sair 
birçok mahluidar ı:Ia da tesadüf 
edilen gayet iptidai bir sürü top
luluğu sevkitabiisinden başka bir 
eey değildir. Bu münas~betle §U· 

nu söylemek icab eder ki sürü top
luluğu ı;ıevkitabiisi sürünlin azala· 
nnı ancak müşterek bir tehlike 
karşılıklı yardunı faydalı yabud 
mutlaka lüzumlu gösterdiği za
mand1r ki biribirlerine ınütekabl
len yardıma sevkeder. Şikanna 

karşı müşterek bir hUcuın idare 
etmiş olan kurd sürüsü kendisini 
tcrkib eden ferdlerin açlığı teskin 
edildiği zaman tekrar dağılır. Bir 
mütecavize karşı kendilerini nıU· 
dafaa için birleşmiş olan beygirler 
de de ayni hal görülür. Fakat, teh
like geçer geçmez bunlar hemen 
dağıl.dar. 

Yahudi de basl<.a. türlü hareket 

etmez. Ondaki fedakarhk ruhu an .. 
rak zahiridir. Her ferdin hayatı 
bunu mutlaka elzem bir hale eok· 
madıkça kendisini göstermez. Fa .. 
kat müşterek düşmana galebe çalı. 
nır çalınm2.Z, hepsini tehdid eden 
tehlike geçer geçmez, şikar emiıı 
bir yerde saklanınca, zahiri vi· 
fak kaybolarak yerini tabii isti~ 
da.llara bırakır. Yahudiler yalnız 
:mil!'lterek bir tehlike yüzünden 
mecbur kaldıkları yahud müşte

rek bir şikara meclCı.b oldukları za
man birleşirler .Bu iki sebeb orta.
dan J.alkacak olursa, en anif bQd
gamıık tekrar haklarını iktisab e .. 
tler ve evvelce o kadar birleşik o
lan bu kavim artık biribirlerile 
kanlı surette boğuşan bir sürt\ s1-
çanlar kalabalığından ibaret kalır, 
Eğer bu diinyada Yahudiler yal

nız olsalar~ı. kir ve pislik içinde 
buğulıırJardı yahud amansız ve İrt~ 
safsız mUcadeleler içinde birib!.rlc
rlıı.ln kökünil kazımağa lı:.alkaıfar .. 
dı. Meğer ki kendilcl'inin fedakar~ 
h!t ruhundan katiyen mahrum bu~ 
lıınduklarını isbat eden korkaklık .. 
lan kavgayı sadece bir göstcr:i~ 
haline soksun. 

Binaenaleyh, Yalıudilerin mtica
dele etmek için yahut daha doğnı· 
su h~ıncin.slerini yağma için bir
le_,ınelerine bakarak kendilerinde 
foclakarlık haklunda. bir idealis~ 
ruh ::ulunduğuna hükmetmek ynn. .. 
lı~ olur. 

Yahudi burada da halis hot.l~ 
gRmlıktan baı;ıJ{a bir §Cye itsat 
etmez. 

Bundan dolayıdır ki - bir ırkı 
muhataz etmcğe v~ çoğaltma.ğa 
mahsus canlı bir uz\•iyet olması 
icab eden Yahudi devleti, arazi ba
Jmnından hem bir hududa malili 
değildir. Çilnkü bir dcvleiiıı arazi
sinin tahdidi dalına onu vileude 
getiren ırkta bir idealist ruhu isU
dadına ve bilhassa çalışmanın m1-
nası hakkında doğm bir telakki
ye delalet e<ler. Bu telakki ne ni<J
bcttc eksik ise mekfin dahillnd€! 
ialı:Jid edilmiş lllr devleti te~il et
mek yahud ya~atmnk için v-uku -
bulan teşebbüslerin kaffesi de az 
~ok aJüm kalrnak ıztırarındadır. 
Binaenaleyh, bu deYlettc Lir me
deniyetin yükı;elmeı::ine temel .biı· 
metini görecek şf'y eksiktir. 

Yahudi kaYmi, zahiren muttanıf 
olduğu biltün fikri melekelere rağ
men, hakiki bir medeniyete ve bU· 
bassa kendisine has bir medeniye
te işte bunun için malik değildir. 
Bir gtin Yalındinin zRhirl medeni
yet namına malik olduğu §ey, baş
ka. kavimlerin kısmı azamı itiba
rile onun elinde berbad olmuş, ma
lından ibarettir. 

İnsan medeniyeti karşısında Ya
hudi ka,·minin mevkii ne olduğu
nu takdir etmek için, esaslı bir 
vakıayı gözden uzak tutına.ma.J[ 
15.zımdır: Hiçbir zaman bir Yahu: 
di sanati görülmemiştir, bugilı:ı de 
yoktur. Bilhassa, gUzel sanatlerin 
il ti kraliçesi, miınnri ile musiki , 
orijinal hiçbir ş.ey Yahudilere borç
lu değildir. Sa..-ıat sahasında Yahu
dinin vücude gctfrdiği şey fikri bir 
hırsızlıktan llmretttr. Fakat Yahu
di yaratıcı ve binaenaleyh mede
niyetler tesi8 etmek imtiyazı ile 
muttasıf ırkları temyiz eden mele
kelere malik değildir. 

Yahudileı'in ecnebi medeniyet· 
leri nasıl ancak bir kopyeci gi
bi • fakat modelin şeklini boza
rak - temsil ettiklerini isbat eden 
;ıey bllhaşsa en az icade ihüyag 
gösteren sanat yani dram sanat.ile 
meşgul olmalandır. Bunda bile o 
bir taklitçi maymundan. başka bir 
şey değildir. Bunda bilo hakikf bU
yUklüklcre götllren ham1o kendi
sinde y,oktur. Bunda bile dil.hl bir 
halik değildir; satht bir mukallid· 
dir. Kullandığı kurnazlıklar ve 
va.sıtalar yaratıcı mevhibelerin 
Iıiç!iğini gizlemeğe muvatf ak ola.
mazlar. Bu noktada Yahudi ı.aat· 
buatı en A.dt bir muharriri bite, 
Y ahudl olm.a.ın gartile. Bi~Jere 
boğa.rnk onun imda.d:uıa. ~· 

.[Det"M1lı ,,,.,. J 
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KEL ALIC:O i~ 

• (•) Görüyorsunuz ya ~cuklar, bu 
masalı uyduran "Tayyare., yl dUşllnn
müş. O esasa göre yapmıtJ. Demek 
"8nnn "sihir,, f ye:rlne tayyareyi, yani 
lenni koyunca gayet tabii blr ~y 
oluyor. 

LTANAI ., ;'. 

Kısa zamanda, çok seyahat et.mi§, Ben geceleri yüksek sesle, E'.nips anı- giz ve korkunç bir adam geliyordu. Konuşamıyordum. Heyecan boj~· 
çok insanla truıı~ çok ka.nşık bir caya Marksın Engesin kitablarını Onun tccrilbelerl elbet çok fazla idi. zımda kelimeleri düğümlemişti. Ha.Iı· 
hayat ya§arnL~tını. Bu sebebden do- okuyordum. Knips bunlardan bir şey - Peki, dedim. Ve ertesi güntl İs- me hayret ediyordum. Biltiln beşeri 
layı, hafızama da. itlmad edemiyor - anlamıyor; ,riçreye gittim. Lenin 0 suiıda Cenev- bir nizamı iyi kötü, ayaklar altın!I 
dum, bilmem her fazla seyahat eden - Kızını, benim kafamı böyle şey- rede bulunuyormuş. Muallim Erich'in almak istiyen, bir adamla §U fakir, 
kimsede olur mu?. Herkesi evvelce lerle yorma ... Kısa söyle, biz, no ya.- bizim ajanlara verdiği talimat üzeri- tavanarası odasında konuşuyordtUll· 
bir yerde görmüş gibi bir hisle kar- paca.ğız .. diyordu. ne adresini bulmakta güçlük çekme- Etrafıma baktım. Bir paravan .. : 
eılaşıyordum. - Komünist propagandası. dim. Ve bir pazar gUnU sabahleyin o- Kansı kocasının yatağını ziyaretci go 

İfJimize yarıyacak zannettiğimiz - Yani ci.hnlemizin malı müşterek dasına gittim... zünden gizlemeğe çall~ıyordu. Has1r· 
mU!jterllere fevkalA.de itibar gösteri- mi olacak?. B'OYVK CASUS ROM.ANI Tefrika Ne. 49 Beni karısı kar§Iladı, kocasile ko- lan dellnml3 bir ikl sandalye, dağın~ 
yor, onlara bol n veresiye içki veri- - Pek öyle dec5il!. nuşmak istediğimi söyleyince evvel! kitablar, muttand fakat eikfi.yctçi b~ 
yorduk; Knips, iyi bir baba gibi, on· Sonra, Knips yine gözUnün, birini ğil de sermayedarlar namına yaptık-,medim. Yalnız öğrendim ki Lenin ts- yUzUme biraz merak, biraz taaceilble inleyiele çalışan eski blr duvar saatı-
lara evl!d muamelesi ediyor. Bol kapabyor. }arını öğrendikleri takdirde, harbi ay- viçreda im.iş, istersen bir trene atla ı baktı. Sonra da. tek odacığının kapı- Muşamba d~§elt fakat mu§arnbalnt' 
keseden ~çki ikram ediyordu. Es~en - Ben her eeye razıyım.. Amma ni kuvvetle yapmıyacakJarını, isteni- git, onunla bir Alınan komünisti imiş sını arkaya kadar açarak içeri aldı. yer yer yırtık rakir bir oda ... İU~Q.nı~ 
~mı:11 içm de bizim meyhane ragbet seni kfmse ile paylaşa.nınnı. Seni kim- len amı ile ölmek istemiyeceklerini, gibi görü§. O sana daha faydalı ola· Lenin pencerenin önünde alelade bilyüklOğU ile tabantabana zıd bır h3 

r0:;1ük.çe g6:Uyordu. . • . sel~ veremem, diyordu. . . s~y~erek, bu basit adamı yeni va- bilir. bir masanın Uzerinde ?turmuş bir §ey yat tarzı... t, 
Gelini2 içıniz!,, birahanesını açalı Biz ihtiyar ajanın bu sözlerıne gü- zifesınde yetiztirmeğe çalşyordu. o zaman Lenin dUnya yüzUnde hay leır yazıyordu. O dakikalar hfili ha· Lenin, yadu asıl ismlle_. Ulyano 

bir ay olduğu hald~ biz henüz bir fa- lilyorduk. Btma rağmen o yine soru- Aradan blr buçuk ay geçmişti, bk li milhlm bir §ab,siyet olmuştu, orta- fıznmın en derin kö§elerine nakeedfl- kendi.sinden tlmld etmedigım ka.dat 
allyete geçememi§tik ... Amelelerin a- yordu: da da.ha müsbet bir faaliyet yoktu; ya attığı fikir tohumlarının, Rusyada. mip. BUyük saçsız bir b~ sivri sa.- yumuşak bir sesle: 
llkad8.I" olduktan mevzulara kulak - Biz bu komlinist propagandası- ben artık aıkıhnağa başlamıştım, Pa- filiz vermeğe ba§lamıı olduğu kulağı- ke.lın heybet yerine, karşısındakine - Ne istiyorsunuz 1 dedi. . 
kaba.rtm.ıyar değildim ... Fakat hepsi m yayarsak ne olacak?. ris bizden ia bekliyordu. Bir gün bu mıza çalınıyordu, Çar Rusyası, onun haşyet hissi veren çehre ile fmthacı.. - Beni sizinle gör~ek, ~ 
.Fransanuı Ruayamıı aleyhinde atıp Bu sefer Mualllm Eıich, harb edM eııdiaemi Muallim Erlch'e açtım. yolunda yürüyen tnsanlan kafilelerle sinirli, sert bir çehre ... Ve bira Jo. a1mağ& mensub olduğum cemiY,. 
tutuyorlardı. İçlerfnden. hakild bir insa.nlann çoğunun fakir kimseler ol- - Valliıhi, dedi, bu işi ben de dü- Sibiryaya. sürmeğe başlamıştı. Lenin sıkça., fakat ölçWU. bir eeeı g~nderdl. 
lmmthrlste btnaettlğtm hlgblrt yoktu. duklanm, bu harbi millet namına de- şünUyonuu. Ben de bir karar \"ere- elenince gözümUu önüne c:ok esraren- - Almanyadan geldim, dedim. 



Dolm~bahçe davasının BiBlmKi. Malt:ıya götflrif- Zelzele mıotakasında 
• . . len ita/yan ,.....,. 1 _, ltanbul 1ıasta1ıane1er1 uso yatak-ıstinabeıerı• bı•tti SOBJOIOJI ı htiktmet:t, TlrldyedeJd zelzele fell- hk yer ayn)mJltır. Alır yarablar 

... ı 'J §ii' ?' .. -_ ~BSISAB.&B 

llelhur mtltefekldr ve Ustad taman vapur arı btr.edelerine yardım olmak tlzere tlç Haydarpqa. Nilmune hastahanesine 
Hakkı BaH:aeloihmun DIJll'9ttiğ1 halk Piyuaya gelen haberlere g6re P- milyon dinar kıymetinde ingaat mal- ve hafif yaralılar da Cerrahpap, Be oıo.- 1 .... ..,,_. --- IUrıe<lliln1 ~- lıltolılan lı1Wi1atı aruıııda "llooJe • - lıafta - ııebılmbdm lı&- - tebenilUııe karar vsmıuıır. yo«Ju, - - ,_ 

Blru - lıamııl lılr-..ııtue lıl- Bımdaıı _,.. - o -1ı1 ı.J,, 1ı11Jt1t bir movld fhotaosktv. reket eden ltaJyan 1ıuu1ro1ı v..._ ~ Clellrlleooi ç.-ı.ıar leetlrllecekt\r· 
lab bir.._ ..._lıaldınlduıı.Soııra Jilmbı&ıll lıaymıkaau Agih Alp km· 812 oqfoht bir dM ı:.pıı eden • ve Bolııaııa 'Vaparllo - .&ııı...ra, G (L\.) - Çocuk - Belediye ııılılıat lılleıi ııefJerindm 
don, __... illi lıımndın 17 Ja- dlalne nzlfevenııeclllılerl bir IOY - enool& oootcxd baklanda bir faslı traaalt oJmk - bir Y..,...ıav pme Kıuıımu Genel - r.ı... Said 1ıug11n Jlrlllılon heledlye ıwııı-
- lllw lllllp Gldatllnll llf • lıl1medltıal ollyloııılftir. - edl1or· b.JoJojbılıı ~u, .._.,. Lıgıllz kontrol pml1ori tara- beyetl amıııc1an Emırwn aaylaft na lıargdcyacak ve al•naeak tedbir • - ......_ -·'mda aat.., hl- B01iktq kaymolwııı - 01ıal. u- wyal oJculonıı lraraktaierilıi mil· fmdan muaşenedeıı ııoııra -ya Boşu Naı.ı,e Elgibı zelııele mınta. lera lleRret edecektir. Trmle ve de-
ri ....,,.... ....... lıapılor kapatıl • aın 1lzadı1a lııalıat ftnllif n ~ plıedlObıl ı.h eylodlJıt.ea ııoııra Soe- getlrllııılftlr. Bıı vapurlar içinde t • kasındaki çoeuklan almak .., Anka- nlzden Fce vapurile ~ ~
-
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atlı ııaıı.ı.r lıalbı tlzeriııe tir ld: yolojlde Wmlf 1ıeı..1ııe pçlyor. Soe- talJa 1ç1ıı - ela JD011an raya getirmek llzere Erzincaııa hare- ralılar için aabah 9 don ltiham_ ~ 
..,.._ lıeıBidlrıııı *-mlı, za- - Kapma bpo-1111111 bir uıdlıU yolojlnln~llmleri ve lıOlerl ..ır bll- huhuımaktadır. ket etıııiltir. lrilde imdadı aıhhl otomobillerı ile ı.t.. -..., -.ıorınt ll;,ıldla olıırü m- ediyorum. 1!'a1ıat ha· ııUırle mlhıuebetleri, tarilıçeoi ~ .,. ~ Bu ilk grupun yerlepceğl Keçiören hwıwıl tabiler beldiyeceklerdi. tu. Y&P&&Jardı hidi8e vuku. gelmezdi, \IU' tedbirler, hUanUniyetle ittihaz • hemmiyeti ayn ayn fasıllar teekil e- ••UDIY•D• ' deki yeni paviyonun hazırlıklan bit· tiumın ~ için polis de tedbirler kanaatbıdeJim. dilmeeine ratmen menfi ve arzu • • diyor. . • 1 ki rini mit ve yavrulara en iyi bakabilecek almıştır. ıtaıım...ı • alorü deaıiltlr ki: dilmiyen "neticeler verebiUr. Mulıanirin bu eseri ııadece bu- ter- Beledıye çe en e lmkinlar hazırl.._tır. Dlln Yapdoa -

- llohkllıı ...,_ ıı&-e, tuı zi. B.ıanm mWklye mllfettifllğinde etime yahud bazı lritabıaı:.ıan topla· kendi yapacak Kırldarellnla Yanlıım VilAyet yardım komiteaine dUn te-~ ilk gilnll --gidip in- ""rditi ifade ile bu cllmJeııl tenakwı ma au-Je vtleude getlrmıy-":1' U%UD Beledi ihtifal ve bayramlarda Kırklareli, 5 (A.A.) - Merkez ve benilde buluıwı bazı w.tandaıı!an • ::mı a&mllt ,. lldbai g6ııtl Yali • teşkil ettiğinden keııdieindeu yeniden tetkik ve tec:rllbel~ ~ ne_tl- ~ta olduğu bilyllk çelenkle- mWhakatta 2704 lira 65 Irunııı ile ı mızuı ialınlerini neıırediyorwı: 
m· lnl de davet edoNk_lıeraher git· lzalıat ialenmif, fÖyle ~: . •. celerle _de ~""" oldugu cı • ;:ı' badema keudi membalan ve kendi muhtelif kollar tarafından teberril_o- Fahri Birol 1.000, Keaaucat Sıuı-

illlr. lla helde tedbirler almınıııtı - O zamanki ifadem, h&diııeyı mu heUe bizler lÇID bilttin biltün faydah talaril yaptırmağa karar - - ıunan 1933 parça eşya ve 325 kilo tral fabrikası 1.500, Çlcoiıı 300, Leon 
::: ~ M'wmıa CONyu edlyOI' teaklb halktan ve öteden herlden işi-• bir hale aokmuatur. . "":"'U ~ çelenkler için lcab edeu muhtelif cins hububat Kızılay ııube- Semerciyan 500

0 

Haymil inpat ıııı--
• Wen dedikodulara mUstenitti. Mah - Hususi sosyolojiye aul. ~tbııat ta 

11
•
111 k r • .,,.;re belediyenin kendi bah- lerine teslim olunmuştur. keti LOOO, Lasterzil Derman 3.000, 

.Bayan Uhika, buna 111 cevabı ver- kemede söylediğim gibi, iyi tedbirler 1 kati derecede derinleştirilmıştır. Bu- çıçleerl vd temin edilerek tanzim e. Yeni 7.eluleler Ulvanolo ve mahdumu 250, Londra -
miftfr· 1 ı ·· · d" osyo çe n en ) B gUn Ezine _ • alınsaydı, kapanan kapının açtlmasi- rada morf olojl 80SY?. ~psı, m 8 • dil kti Amasya. 5 (A.A. - u . ela Biritia Amerikan Tobako §irketl Olalıiıır, falıat, kapı :va kapan- le hidiseııin husule gelmemesi miim- lojlai, ahlik ııoayohııısı, h~kuk ııoayo- ece r. rkı .. nzlm. nahiyesinde saat 15,57 de llç """"" Neınllzade elile 710, Dericilik Liml· 
:""' :vahııd bir zincir çekilerek hal· kUn olduğu gibi. gelmesi de memul- lojiai, ilh .• gıöl mUteaddid fasıllara Ablnı ... a pa süreu olduk<:& şiddetli bir zelzele ol· ted 400, İbralıim .. de biraderler 700, l"ridoıı tehaclımtıııe meydan ve- dil. tesadüf ediyoruz. . •dlllyor. _ muı ve Sarayözü köyünde ilk ze1ze- Karakin Ku;vuıııeuyan 350, Sabuneu ~ lıldioo cılmudı. . Milli Saraylar mUdUril Sezal Selelr, M~rln hus~yetlerinden bi~ Belediye ~ Ab~sag~ lede harab olan ev~ dördil bu Şakirzade mahdumu 2000, Abdi ~ 

:ran Llıııtadan -· ~ yedi işi dahili olması itibarile hldise ye- her bahsı açık bır lisanla ve kuvvetli parkım esash bır. ~ide tanzı et yihden yılulmJatır. Dır kısım fe~- ad ve şlirekisı 1000. Bu müesıı .. eııın ~ kut "- KadıkoyUndo rinde bulunmadığını ve hiçbir IOY bil bir surette izaha muvaffak olmasıdır. meğe karar verım!llir. lık olarak bu 1 ketzeclelere sığınaklar yapıloıı!ı. yı- amelesi de 132 Alemdarzade Yalıya lıwıcıan 
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JOlloda Ba:ran Vesime ve mediğini eöyleml§tlr. Bu suretle kitabın kıymeti bilttio bil· parka 400 aded Sakera, top akasya: yecek gönderilmiştir. ve lll!rekim 155Ô, lfarko Tolado ve llıdıkıcııa-.._ - ~bul. ".alial Daha sonra İstiklil gazetesi sahibi tUn artmış bulunuyor. ve çiçeklerdi~: Park_gece~ Sıhhiye VekDI Erlıaa Y- lllehmed Kara 500, lııtanbul kauçulı: 
tl- tlllllindai dinlmıim'ftir. ve başmuharriri Nizameddin Nazif Fiyatı 150 kuruııtıır. elektriklerle tenvır edilecelı_tir. Pıu; Ladik. 5 (A.A.) - Sıhhat ve İçti- ve kablo fabrikası 700, Suruki mah· demi§:'kı~ llU&llere cevaben dinlenilmiştir. lstiklll mahkemesince ••• .. · - ·-.. ••••• .. ,···k--··:-.. : .... • kın mUnasib yerlerine şimdilik 4 bU: mai Muavenet Vekili Dr. Hulftsi Ala· dumlan 2500, Ayvaf bin Hayim 1500 

- 55 Yaşımda Evry1m on bel) sene hapse mahkum edildiği- Feyezan fe a etının yük lamba konulması kararlaştınl taş beraberinde Samsun valisi Fuad AbdUlkerim oğullan İsmail Haydar 
""1in VUkuu lıak=.İa ı .. • Hidi- nl, fakat affolunduğunu. negren ba- 1 w • mıabr. Dahiliye Veklletl müstepr muavini 700,Memucat limited 700. 

müatenid hiç b" ~u~hedeye karetten sekiz ay hapse mahkUnı ol· ı yaptıg ı tahrıbat Geçitlere konulacak •· Şefik Bicioğlu, içtimai Muavenet u-, Esnaf Cemiyetlerbün Teberrtiatı Yalıuz, tedbir.: eey soy~ıy~e~. duğunu ve infaz edildiğini söyledik - , . lektrlkll lf a r et kulala r l mum müdürü Dr. Ekrem Tok olduğu Şehrimizdeki esnaf cemiyetıeri de 
.._ teobit ebııie 0ı::::,. d~üş ten sonra demiştir ki: (llqlanfı 4 H~ ııayfııda l Şehrin kalabalık geçidlerindeki mü halde diin Samııundan buraya gel • hwnıal blltçelerlndeıı apğıdaki mlk • lıuıııarcıa ı..- olmadı" ı~banle, - Yedi milyon nüfWN olan Nev - ğiftinnit ve ovaya almıaga ~ıa- b yerlere konulacak elektrikli 1- ml§tlr. Sıhhat ve İçtimai Muavenet tarda teberrilatta bulııııınuelanl: lıiUriııı. o zaman ltinı ~ soylıye • yorkta bu yılba§ında izdilıaından 700 br. Bu vaziyetin önüne -.ek ıçın '":t kulelerinin yerleri tesblt eclll • Vekili burada bir müddet kaldıktan Balrbllar 

1000 

lokıuıtaeılar ıo:ıs. Mat~ bir teııi: u. O gece kiti ölmllştllr. lııtanbul ne kadar az teşeblriiae bqlanılmıatır. Koylerde :şiir. Şimdilik Karaköy. Galataaa- ve feliketzeclelere kazamuı tarafın_. kahveciler 300, --500, .....,. malilıııat 1loerine ~ ııı:..;:n:,-;ı; nüfualu olsa, o gece Dolmabahçede illsanca zayiat yoktur. Beygır, kayını ray meydanlanoa ikişer, Pangaltı, dan yapılmıa olan ~ tetkılı: lar &liO. ekmek yapcı1ar 200, bedJer. .......... zi- gittim G teklııüf eden halkın miktarı, Nev • kuzu telefatı vardır.,: Şitli Şiahane karakolu ve Tophane ettikten sonra Erbaaya dogrıı yoluna ler IMl ganıoolar IMl Bil~ ıoo, ha 
Dolmabahçec1en &eçtim. h&ıu!:1: yorkta hldiseler o!° y~rlerdeki halkı Bundan sonra Valı ıunlan anlat • ye de birer işaret kulesi konulacak· devam etmiştir. mamctlar 125, müsİtirat Amilleri 25, 
illet eder lılr IOy JOktıı So • tekiııüfUoden - değil, belki fazla mıatn: . tır Japonyamn Tebenilli kasablar 1500 madenciler 75, ayak· ~de lı&diaeyt duydum. • . nra Şı§-lldi Bu hldlsenin 11 kur~ geçi§-. "- Karacabey k~~ .~- · ............_.. Ankara. 5 CA.A.) _ Japon sefa- kabıcı eemıyeÖ 3200 çift kuııdııra, 
!inden Borduoı. Adem· ~ ııantro- tlrllmeslne mUteşekkir ve ınınnettar resinde bulunurken ıhtıya~ bır koyift k lanıılı reli erkllm ile Tilrkiyecle ~yan bundan bqka Kızılay m--
:ran edildi. !;:mnıyet ~::..U t ~: 1olmak lizımdır. Polisin aldığı i.li ted- geldi .. köyleri olan Akhuıarın bele Bir hıreız ~~ .• . . Japon kolonisi namına feliketzedele- bllttio eımafuı ııaJuıl yardımları da SOldımı. Saraya cıttlilnı ~hı birler sayesinde daha büyUk zaruri kadar 12 saat sularda kaldığını ve Mihran isminde bınaı Fatıh cıva- re bir yardım olmak üzere bugUn to !anmaktadır 
tlç dakuıa - ela, allylediler. lıldiııeler önlenmiştir. bUtUn köylüyü kurtardıklanm yalnız nnda gece yansı dolafırken yakalan J pon sefareti tarafından 1000 lira p ını..:.. owılf toraoılı.r 
den telefonla hlc:U11eytı:t8~trahı:ı- Bundan sonra, dinleyiciler arasın- elli kuzu zay{ ettiklerini, hamdolsun,mış, o civ~ bir kaç yeni~ hı:; ı:vdi edilmiştir. m!~~·:.~i te~ ~-
kaç -..taııcıq,,. de lilliıa cıer!:;:ır da bulunan ve mahkemeye söyliye - vazlyeUerlnlo korkulacak bir halde hk yapıl~ şllplıe ~I M1"'fta Yelli Bir Yanlıım : • m ra . . Yaıdımı l'aralandığım JJll;v1ecıu de oek eözleH olduğunda& bolıoodeu Ba· cılmadığıtıı, bu arada Erzincan fell • aranmıı. ve bır maymuncu . un · · A A.l _ Kahireden Emirgan G~r Birliğinbı 
1Uete koleka!yonıan ~İı.~ ~ :van LAhika tekrar huzura almmıa ~ ketzecleleri için topladıkları parayı muştur. Mihrau mevkuf~ . ~~ . ~~~: 5 ~..;, hareketiarz fell-ı Kızılay Hallrevlerinden b8lka ae • tedbirıertn tevkalacıe e edilırse, eunlan söylemiştir: bindiği at ve kendisi sulara. bata çıka verilm:ş, dün Asliye Sekizincı ıbıldiri g~e g rcİım . . Mumda te- birdeki diğer miIJt tetekkilllerden de 
tefik oldtıkJarı oldıılunda mllt - lıive edeceğim bir cihet var. getirdiğini ve tı;,.e aynca erzak ve malıliemealnde muhal<~ l>ıı:': ketzeclel~e ya k:U, den teberrü kabul etınektecllr. tedhlrıerııı IJ1 ~.~in, lfahkemeyt tenvir maksadile söylü - giyecek topladıldanıu, arabelarile ge- lanll11Şbr. Muhakeme, ııalııd celbı •· ~~ etm:~ 0ıa:,berrü ~le • Emlrgin Gençler Birliği ııpor0 kUl-
don mı. lıaiımı telıaeom1t ~ • :vorum. Hadise gecesi kapıyı kapayan tirmek llzere bulu~ anlattı. çin başka güne bıralnlımftır. 1 . . ısır ırası bil azalan 282 lira ve 200 parçadan lenıemesı ve tedbir a1ı-:""bü~ 1!1- ve açan polis memuru Beşilrtq mer- Bu çok y!ikııelı: tablo karşısında ıı6s Ya1191n "K'."r. "te b" çok da eşya gtiode- fula eşya teberril etmııı ·ve a,yııea =:ı..lllzbiıııdoa mı ııe.ı pldi"t:" h U:: · kezi mürettebatından lıırahim -ki ııe- yaıılanau zaptedernedim • ., Sirkecide istaııyon arlauııııda 33 nu "! ::..J'e ır hasılatı tamamen Kızılaya ald olmalı 

bir IOY ~ a • 1ılz aydır açıktadır. kapıyı Beailrtat Kurtarma iainde feclalrAraoe çah- maralı Klmilln evinin llat katında n m r.--... y....., llzere bir mliaomere tertıb etmiştir. ~ n "'9ın IJaraydau Sa Ben. merkez memunı Liltflden aldığı e - aıuı cı-ııı., Mudanya, Bandırma ~ Cevdetio kira ile oturduğu odadan Ceııulıl 
5 

(A.A ) _ Bueııoa • Al· t).._ 'l'lılllıelod 
da una bcııır &OtllrWıneııı ...:,:- mirle açıp kaııaclıltm söyleml§tlr. Bu yıkçılan akaam dlııleomek ve tenıız. yaogm çı1muı. tavan yandığı halde Ank~: . lıilcİırıııtme ııuarıuı tlıımnıtelller anıaıodald teberrll • lıldı alm-ıt tedlıirıerı ~ emm.i nu, aonradan beni ziyaret eden kan-~ llzere ~an ~- eöndürWmtıeııır. Yıuıgmuı ıılgııradaıı :.:..::.=- yorc1ım at ve full:vet -.... -· U-tobıı ..... 2' aat - aldım ki aından duydumdu. - kaplıcaya göuderildi. Ken çıktığı anlıeıJmllbr. . Ceıı bl Amerikada komiteler te-~ lmı talelıe1eri - a. Jıazı!' IMt ~ ne de hiçbir' ne Bundan 10nra bolunamıyan bazı <tilerine ayrıca giyecek ve para da ve- C h içın u 1emif faaliyete geçmie • rU1en kazak veealre aah gtbıtl mlnle 

lr detDcıı. ııe:v lalıidlerin ---~ lz- rilerek memnuııen yerlerine gönderil- Dicle ve ey an ~ ey ve D1ll'taka1ma giiııderileoekt. lılıiddıa -o.ı..ı., lıımckın mit malıke-.., kRrR verilmek il- dl.. • • - • - -· - - ~ l!ln' -
__,. lal'l.J\ta Ye IWek nllbl = r.ere evrakın İmılt Ağır Ceza mab • K. Hemalpqanm fedaklr komıse- nehirleri yukseldJ Ymaah Bir AA) - Bareketian _F~ Y..-... -- llwaıa --.ı..t "-eoiııe ha..ı..ı lıararlqtınJmıflır. rl Bay Cevdetln .., orlıadqlanmu Ankara, 5 .< • • • lmtı ltllkton-._ IOnılaıı :-ııı. • - .. . ..... ·-· ... , ... ,. Wtlfl villyetçe takdir edildi ,,. mer- ( .......,. 1 ..,... ı ~ yardım ~ lbe- Erzlocanda fellkete ugrayıp ana· 
IU Cftabı 'Vermletir: BUaJe 81 dH • k lr ciine yazıldı. miftir'. Kayıkçılar da diğer bir ada- re Atinada fabnkatör ~ ph- sız, babasız k&Jm11 olan Türk yavru-

- Ben, hAdiae henıt.mm r uVIZ l~hCISI suç Bu kurtarma lalerinde Kara<abey da mahsur kalmııılardır. Yüzme hl· B1namına1000 dolar ve fabrikası na laruıdan okuma çağmcla olup Dk !ah-~ ... igtn tedbiri da Orada u • d 1 ' d harasının bütün arabalarile ve memur ıenıer suya atılarak kendilerini mu • mına da 5000 dolar teberril eylemig. silini bitlrmi§ veya ilk tahsilin son ~ biJml7ormıı - ~ zerm 8 ya a an 1 Ve igçilerile giieterdllderi feclakôrJık hakkak lilllmden kurtarmıtlar, eli • tir. ınıııfına gelmiş on erbk ve OD 1ııa fO-::a hiçlılr "-at izhar ":ı hu- ( Bae tarafı 1 .oddo ) ve bu arada mildUr vekili Bay Deh· ğerlerinln de kurtanlmasma <:&Jıaıl • .._ Yanlıın FaallJetl cuğunuıı TUrk llaarif Cemiyeti tara-
• cair l1mıı ~ ki-= vhı kaçakçweı ;vaptıklan haber alın- çetin durmadan dinlenmeden göster- maktadır. Zelaele_ felAketoecleıerlne yardım fuıdan okutulmaama ve bu suretle ıçtlıu,Jıo P1ri blııı bir ı.eyft:vet oı. mıe. 933 -.ıe de. Rafael ve bi· diği gayreti de burada takdirle bah· Dleleye yalan Bmmil 1oızasuıuı Cai etmek lçın ya~ ~ teberrli- bunlar için her yıl dörder hin Uranın -~· raderleri yakaluıarak mahkemeyo eetmeyl vazife bilirim.,. ınahallesi feyezaoa owıuı kaldığıo • at devam etm?tedır. Vıli~ ~ • aarfına ve bu it için fimdideu ou hin 
obm pı ltajtaam._ bu ~ olup Verilmiıı, fakat, deliiliıı azlığından . . dan hendekler açılmış ve kum yığm- geklı:ül edm mı_ııı ~ komıteaine liralık tahalsatın aynlmuma TUrk 11 1oeatı lıakııuıcıa da bir ley sö • beraet kararı almışlardır. Zabıta, bu labiUr, variddir ... demiştır. larlle seciler vtteude getirllmig ve im· dtln lııtanbul vill~e _ m~t _ka • lfaarlf Cemiyeti llerkez İdare Heye-)'~ Çliatıı - bul~ mUesaeseuın o tarihteaberi )lelini ta- ~ cü_rm~eııbud bundau. sonra dad devriyeleri hazır18'.""1!1• te~- zalardaıı 96.413 6"'; !1'111denlmıııtır. tınce 1ıarar vorild!ği ve bu karamı ~t YaParkm 1tıltaek rtıtbeli klb elmitıJe de, bu if çok Jrunıaaea tesbıt edılmıştir. Zabıta, Muhid~e. hane ile bazı evler tahijye .ettirilmiş- A~ Kızılay ~yeti İııtanbul !IU· Milll Yardım Komitesi Reiallğioe arkuı.:=.tln emrııo ltaptmn llÇJ]d:ğı idare edildiğinden, cürmümeııhud te- seri ve numaralan mazbut 1000 lira tir. Nüfusça ve malca zayıat olma ·besine de 46054 lira yatın~. zedildiği memnuniyetle haber alın. 
kim ıoaWuıı • ..-.ııaı, tahkik edi mini mllmldln olamamıştır. para vermif. Muhiddin de Rafae1 ması için villyetçe gereken tedbirler DUn alıpma kadar İııtanbuldakı te • mıaıır. . 
ki oldutmı!' .. lıu haberin mevsu~ Polis. nihayet. geçen sene, Beyot· Yahniyi evvelki ak~ telefonla ec- aimınış ve alikadarlara emirler ve- benüat yeldlnu 485.066 liraya belit -----1::a--=----• ziı 1etını labite Valıit bulamadım.,._ !unda Kanzuk eczahaııesi sahıöl Mu- zahaneye davet etıııit, ko.nuşmuşlar- rilmiştir. Şimdiye kadar bir gilııa za- olmuıtur. 'Uphall lllUm =:... ~ hidd!nln annesi Liltfiyenln hacca git- dır. Burada Rafaele verıleeek lOOO yiat yoktur. Batman çayı üzerindeki Dün ıehrimi>de faaliyette bulunan Dlln oabah LUellde Raıdmhey a. ~- 'lurgud, lfuJıicJdın tlilnl ve Y ahnl biraderler vasıtaaile liraya mukabil Pariste k Fransız P~ • direkler klınllen yıkıldığından Dlyar-

1 
bazı tttcearlar komiteye davet edile- portmıam 6nUnde bir kadın cesedi llOOQ--.~ iÇİndeiıı baııçede buracıa Verilen bin lirayı Suriyecle bir raııı olarak 18200 fran - alınmı:,.: bakır - Biaeri arasıııdakl telefon mu- rek taıJ!ıhüd. et~ik:1eri teberril )'eldi. bulumnU§bır. Kaldıruıı Ur.erindeki bu 

Yaret ı~ lalı etmesini \l'e zi. Yerden aldıklanm tesbit etmiştir. karrtırbun etmıhş, Rbafael klgıdlar ·-·-·• haberesikeııllmlııtır. nu tesbıt eclilmiştir. ceaedin Rasimbey aparturwımm al-~ ._,,,ıt edlJea laatl sö 1 Lii de un esa ını yapmı!J, u,, U9'" • Diba Gönderilea l'4yalar , 1-ııı ı.ı...ı.tı.. Uııttıııda Y. e • . t~e ile oğlu Mehmed polise cel- mue, lluhiddlnden bin lirayı alarak Ceyhan Da 'fııetı bulda to laıwı tıncı katında oturaıı ~ ald 
Ur lı:I: 4 ckımit • bedu~1er. bu parayı hariçte nasıl cebine yerleştirmiştir. Tam kapıdau Ceyhan, 5 (A.A.) -Ceyhan nehri ~bel ~ ~ olduğu aııloaıtmıııtır. &Uktjye haddi-- aa.. ... . -..U. etUklerı ııorulunca, burada çıkacağı sırada, evvelce tezgihlar al dört metre elli aantlm kalıanmıı ve dtln ye :va. zatlnde -1ıl ._ lıalh ~ 
Pim tılntınııı. ~ ,. llriıı lıa- bir tamdıkiarma 1000 Ura -.ıııtleri- tına gizlenen ve bttttin ınuha.....ıerl bee ldlyll Bular lıuımttır. Olen insan belye hattıuılye Tolrata, a;vnca 311 mllpteiAdır. 116ylmdlğhıe g&e, dtlıı Ilı:! taıafta. .......... ""'1cınu VUdı. Dl ve İUeııderi;vede bir mwvı mil • dinllyeıı polis meınurlan meydana çı- ve hayvan yoktur. belye battaniye muhtelif ..ı..ıe Dl14· sabah ...&ı.. ile ka ...._ı. ..~-..ı--ı...ı...... ı.--- - llnııier biri - aldık1anııı f . takalaruıa teni - tlzere Eti • -- ... - --i;---•--. ~ bir . • en JO&n\)o • a • ltarak Rafaell clıırclıırmuşlar, tlaeriol llerdfoacla ııe,llb d ımeyoa kedi!miftir Jıa:v-.ı.. lılru mıı 118 -.ıı: 

taaa -.ıı. Zl:vanıt ıııı.. .:- kat. bu lfle Muhiddin JllelBUJ oJc1ıı • aramıelar ve numaralan mazbut ııa- lleızlfou, 5 (A.A.) - DUn ima· :U bqb ;::
1
:: ~ buhmoıııatur. :: ............... - ... ..._AD :;:a. ~ -~ k'.- ~- ra1an çıkarmııılarclı. Bu vaziyet ka:-liıııs içinde huwle gelen ııeylib Ali yat treae ~ ~ - ..,,. IJalkaıdq 1

......__..._ f.eeblt edllmifU. .--rr:. · ır bilmedikleln nnı soylemişlerdir. 11SU1da Ratael itiraftan başka yol velCeritin un fabrikasından 800 torba "'-L..ab B ~~ dH .... nMı _ oğlu tarafından itilip ~ abauı bir emJrJe ~~ -""zuk gllfz eczabanesi sahibi bul amı§br Bundan sonra - .a.-.a eye..,... "9 .. "'"6.. ·-.1-ıı.,...,, 8otıktq ~ llülddln de polise çağırılauf, lı:endi- ::; ıh,~ Hanrl Moı. V.: un &GtUrmllııtılr. Kua halkı heyecan lııtaııbul itfaiyesinden 5 kiııilik dillmeal ihtimali de ileri ııllrll,,..ı.te ~ da .,;:,,,_ Ilırıinııoıı lıQ.. ıılnden lııalıat latenmiııtır. lluhlddln M.,.: da po11ııe celbedilerek ifadeleri igerlalnclecllr. mtıteııuaıa bir tahrib heyeti lıazı.r- iae de, - - tbıorinde &llrll-
da 1&rdıııı noır.ı..ı mmlabıuiıı demıttır ld: alınmıştır. Tahkikata elıeıııınfyeUe Ban- Se:vlih lanmıştır. Bunlar ~Ilı: vasıta De zeı • nen hem lıaıılı Araz ıılız .., lımımm· Vaıı ~ O.:::: - l%ckaç ay evvel Balıkealrde bir dmım edilmekte ve Rafael, llolz, tzııw:• G ·(A.A.) -Maııiaa-=da zele mmtatuuıa cıdecetlenıir. daıı kan pbnif -.-. ~ 
r& tııılıi Beıotııı Jıaımalta -. ıı.. kuuıııcla ölen avukat Necib Hanrl. ve M:ordo Yahni biraderlerle. aeyllb ile lleuemeıı ve Bergama ova· Bugibo Geleoelr Yanlllar .ıtmcı lmilm d!lııoa bir ldm bur Cluıtıaı. lıaym.'"':ııı : >e lıllen AlıclııUaııa hin Ura verdim. Valdem. eczacı Muhiddiu, kardeal Mebmed "" larmda ııularuı kapladığı arazideki Dahill'8 VeUletindeıı İatanbuı ,,._ dalıaıı olm- leab -· lllıl~ llllllılıır .._ ftlı:l1ı lataabuı '"'®kahl\ld tıılıeııderı:ve ıı1mıa. fa- anneleri Liltfl;ve zalataca ııew-et al- mezru tarlalar hayli bily!llı: ııararlara llyetıne ..ıieıı bir telgrafa gGre ı. - talıldlıııtma el ko:vmoııtıır. ~ ..... ._ -~ kat. Necib Ahılnlıaıı parayı burada tında ıiııluıuııaktadır. Bldile hu • ..........,._Muhtelif köylerde vuku· gllıı trm .. ftpuıia ııi>r va hafif al- delmnmnl muavlnlerlnılen Tıırpıl ıq-- ....... .. "~ lıl-. -ı.u 1ıllıııl)'wam. gllnlerde adliyeye intikal edecelı: ve lııılaıı &rarlar ile ,oı .., lröp- mal< ıı.r. ;varalılar gelecefi lıi1dlıtJ- Dtln .....ıı mı·ııyeııe - adlQ9 dok 

-..... ı-.t .. tnaı ,. 4ıtl& Yaluıi biraderiere >vllmealnhı - 1ıepo1 1ılrdeıı A.ıı,.. a..ın.ı C.... rlllsdeld hasar vlllyet tarafındon miflir. toru Bıa.w ~ - - • 
... ta • - olup olmlJdıiı .......... .. ...... ........_. tıeolılt edilmektedir. l'ellbbale ~ ..... .. . - ............... 



Süife : 1 rZNISABAR 

lstaabul L11ız11 Alirlill 
Sallaila loliSJllU illllan 

Eminönü KazaSI Yardım 
Reisliğİnden: 

1 Devlet Demı··yollan bA 1 1 Tepebaş~ dram kısmında 
• a ' 80 an • il Bu geçe saat 20.30 dt 

.. ~Ml!l,1!11h•a•m•m•e•n•bed••e•ıı•er1•1•e•mik••tar••v•e•v•aaıflal"•••apğld•••a•yazıh••ild••gru•p HAYAT BİR 
1100 Adet kıl yem torbası 

Komitesi malzeme ve eşya her grup ayn ayn ihale edilmek üzere 25/ 1/ 940 per- ltÜYADIR 

1100 ,, ip yular İJaşiı~ı Felaketzede yurddaşlarımıza nakden ve aynen yardım arzusun
da bulunan muhterem ve hamiyetli halkımıza yardım kabul edilen 
nahiye &Ubelerimiz aşağıda arz ve ilAn olunur. 

şembe günü saat "10.30,, on buçukta Hay,1;.ıı>aşada gar binası dahilin - ... 

1100 ,, ip yular sapı 
deki komisyon tarafından açık eksiltme -:;sw.'.le satın alınacaktır. 

lıtiklll Caddesinde Komedi 
750 ,, keçe belleme 
400 ,, kıl çul Merkez nahiyesi : Liman hanı birinci kat Kızılay merkezi 

Bu işe girmek istiyenlerin her grup hizasında yazılı muvakkat te -
minat V'e kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günit saatine Kısmında 
kadar komisyona mtlracaatlan lizımdır. 1

• -

Bu işe all şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. . Gündüz saat 14 de 800 ,, kıl kolan 
220 ,, kayış yu~r başlığı 

Alemdar ,, Soğukçeşıne Alay köşkünde Kızılay şubesi 
Beyazıt ,, Vezneciler Mallılgaziler bitişiğinde Kızılay şubesi 

ve Kapalıça.rşıda Çarşı §Ubesi. 
1 - 15000 Kg. Tuzruhu, muhammen bedeli 2175 lira, muvakkat ÇOCUK OYUNU 

teminatı 163 lira 13 kuruştur. .,,,. Gece saat 20,30 da 
550 ,, sünger 
550 ,, alafranga tımar fırçası Kumkapı ,, ı Nişancı caddesi Parti binasında Kızılay şubesi 

Unkapanı Zeyrek caddesi 24, Parti binasında 

Kızılay şubesi. 

2 - Muhtelif eb'atta 2000 kilo amyant levha, 500 kilo 10 m/ m lik SOZVN KISASI 
dört köşe grafitli amyant salmastra, 300 kilo mastik manganez, rnuham· ==============-=== 

550 ,, kıl gebre 
550 ,, paybent 
550 ,, zincir yular sapı 

20 ,, maa sikke tavla halatı 
Yukarda yazılı 13 kalem mutabiye 

12/1/940 cuma gilnU saat 15 de Top· 
hanede Levazım Amirliği satınalma 
komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. 
Nüınuneleri Ko. da görülür. İsteklile
rin teminatlarile belli saat~ komis-
yona gelmeleri. "88,, 

••• 

KUçttkpazar ,, 

Ist. Lv. 
A 

Amirliğinden: 
2 No. lu dikim.evi terzi ve çadır kısımlarına gece ekibi için işçi alı

nacaktır. Bu ekip on beş gUnde bir gündüz ekibi ile tebdilen çalışacaktır. 
İsteklilerin aşağıda yazılı vesaikle Tophanede iki numaralı dikimevi mü
dUrlüğtine müracaatları. 

1 - İstida, ( #; • 1 . t . ; ~; 

2 - Polisçe musaddak hüsnühal varakası, 
3 - Tüo aşı kağıdı. "1074,, "119,, 

men bedeli 2750 lira, muvakkat teminatı 206 lira 25 kuruştur. "129,, 

iki bakteriyolog aranıyor 
Ş•rk zelzele mıntak••ınd• v•zlfa gö r mek 

Uzere iki Bakter lyolog'• ihtiyaç v•• d ır. Harcı
r•hları ile l•t • ve ibate masrafl•rı c emiyeti
mize ald olmak Uzere kendllerlne ayda aso 
llra Ucret verllecekllr. Tallblerln lhtl•• • vealka
larlle blrllkte hemen 

40 ton pirinç alınacaktır. Pazar-
~~ *d~~ anı~ paza~1 ~~~~~~~~~~~ Kızılay Satış Deposu Dlr~ktörlUgvu··ne 
gUnU 15.30 da Tophanede Levazım O · l S f ı K ' 'IA J i.mirliği satınalma komisyonunda anız avazım 8 iDi ma OmlSJODU 1 aO arı MUr•c11•tları Hin olunur 
yapılacaktır. NUmunesi komisyonda • •••• • •••••••• • • • •••••••••• .. ============================= 

e:~tt:~:~~:.a =~~~ile T=~ TUrk Hava Kurumu Model UC3k MUsabakası 
••• 

' (60) 900 metre cankurtaranlık bez (Beher metresi) 78 kuruş 7/1/940 tarihinde Yeşilköy tayyare mey~anında yapılması mukar- 1 
400 metre haki torbalık bez (Beher metresi) 142 kuruş l 1 

1100 metre eldivenlik bez (Beher metresi) 146 kuruş r~r o an mode tayyare müsabakası amatörlerin gösterdikleri arzu üze-
30 ton kuru fasulye müteahhid 

nam ve hesabına 8/1/940 pazartesi 
gtıııü saat 15,45 de Tophanede Leva
zun Amirliği satınalnıa komisyonun
da pazarlıkla satın alıncakatır. Nu
munesi komisyonda görWUr. İstekli
lerin teminat ve kanunt vesikalarile 
beraber belli saatte komisyona gel -

l - Tub~~.~~~be~~~~~ta~~~~~=rm=e=1=4=n=/=94=0=p~u=a=r~p~··=n=ün=e=t=a=lik=~=il=m=~~t=~=·=======''~l~n~,~·=== 
zılı olan üç kalem bez, 9/ 2. Kanün/940 tarihine rasUıyan salı günü saat 
11 de pazarlıkla alınacaktır. · 

2 - tık teminatı 215 lira 75 kuruş olup şartnamesi her gün komis
yondan alınabilir. 

lstanbul Defterdarlığından: 
Muhammen Muvakkat 

bedel teminat 
Ura Kr. Lira Kr. 

meleri. "568,, "~ .. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesaiklerile birlikte J{a. 
sımpaşada bulunan komisyona belli gün ve saatte müracaatları. "104,, 

İstanbul Tersanesinde mevcud köhne Midilli 

••• 
500.000 adet küçük madent düğ

me alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
9/1/940 sah gUnU saat 14,30 da Top
hanede Levazım 8mirliği satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. Nümu -
nesi komisyonda görWUr. İsteklilerin 
teminatlarile belli saatte komisyona 

. 
Şeri evkatı en doğru gösteren, Hicri ve Rumi kısımlan ile, hava 

motörü 30 2 25 
Taksimde mUlga emlak şirketinden müdevver j 
muhtelifUlcins inşa malzemesi 164 50 13 00 ı 

değişmelerini, güzel fıkraları, bayram, yıldönümü gibi mühim gün
leri ve her saylanın arkasında yeni bir yemek tarifini ihti\'a eden: 

RESiMLi AYIN 1940 DUVAR TAKViMLERi 
Bitmek üzeredir. Derhal sipariş ediniz: 

Yukanda yazılı motör ve malzeme hizalanndaki muhammen bedel
ler üzerinden .açık arttırma ile satılacaktır. Satış bedeli nakden ve peşin
dir. Müzayede, 22/ 11940 pazartesi günü saat 14 de Milli Emlik MüdUr- 1 

IUğündc müteşekkil komisyonda yapılacaktır. Malzemenin nev'i ve mahi
:>:~t!: ~~.illi ~la~ Müdürlüğü Müzayede bürosundan öğrenilebilir. Mo -
töru gormek ıstiyenler Kasımpaşada cami altında İstanbul Deniz Ko -

Büyük boylar (Tabk>su ve ptılıt ile) toptan 15 Kr. mutanlığı tekne mütehassıslığına müracaat edebilirler. "108,, 
gelmeleri. "574,, "125,, 

••• Orta ,, ( ,, ,, ,, ,, ) ,, 12.5 Kr. 

Bir milyon sekiz yüz yewiş bm Küçük ,, ( ,, ,, ,, ,, ) ,, 10 Kr. 
metre beyaz stil ipi alınacaktır. Pa- Adres: Resimli AyMatb•••• T. L. Şlrketl-lat•nbui' 
zarlık1a eksiltmesi 15/1/940 pazar·=================================== 
=~~=~14a!~r~:h::!~ Gayrimenkul Satış İlanı 
komisyonunda yapılacaktır. Nümune
Bl komisyonda g6rlllür. ı.tewilerln 
teminatlarile belli saatte komisyona 
gelmeleri. "573,, "124,, 

••• 
30,000 kilo vaketa 

8,250 kilo birinci kat dış kösele 
6,000 kilo ikinci kat dış kösele 
9,000 kilo taban astarlığı kösele 

Yukarda miktarı yazılı vaketa ve 
kösele 15/1/940 pazartesi gUnU saat 
14,30 da Tophanede İstanbul Leva -
~ını &mirliği satınalma komisyonun • 
da pazarlıkla alınacaktır. İsteklilerin 
askeri kundura imaline elverişli va -
keta ve kösele nümunelerile ve temi
natlarile belli saatte komisyona gel-
meleri. "575,, "126,, 

Emniyet Sandığı Direktörlüğünd., n : 
Bay İbrahim ve Veysinin Sandığımızdan 16716 hesab No. sile aldık

ları "300,, lira borçlarına karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde 
borçlarını ödemediklerinden dolayı haklannda yapılan t~kib üzerine J 
3202 No. lı kanunun 46 ncı maddesinin matufu olan 40 ıncı maddesine 
göre satılmaları icab eden ve evvelce eski 139. 139 M. 139 M. yeni 141. 
143. 145 numaralarla altında bir senetle tasarruf olunmakta iken halen 
bilifraz 1,2 harita numaralarile iki parçaya ayrılarak 1 - harita ve yeni 
145 kapı No. lı kısım İbrahim ve 2 - harita \'e 141. 143 yeni kapı No. lı 
kısmı Veysiye tahsis edilen Davudpaşada Davudpa.~a mahallesinin He -
kim.oğlu Alipaşa caddesinde kain 145 yeni kapı No. Jı maabahçe ahşap 
ev ve 14. 143 yeni kapı No. 1ı maabahçe iki dükkanı olan kargir e\'in 
tamamlan (dükkanlar halen kahvehanedir) bir buçuk ay müddetle açık 
arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Art
tırma.ya girmek istiyen 145 kapı No. 1ı kısım için 38 ve 141. 143 yeni 
kapı No. lı kısım için 100 lira pey akçesi vcrec*tir. Milli bankalarımız · 
dan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerfo 
belediye resimleri ve vakıf icaresi, ta\'iz bedeli, tellaliye rüsumu borçlu
ya aiddir. Arttırm.a şartnamesi 8/ 1/ 940 tarihintlen itibaren tetkik et -
mek istiyetılere Sandık Hukuk l'ileri Servisinde açık bulundurulacaktır. 
Tapu sicil kaydı vesair lüzumlu izahat ta şartnamede ve takib dosyasın-

Fatih Sulh S üncU Hukuk Haklmll- da vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çı-
lhlclen : kanlan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. 

Fatih S~nağa mahallesi Tetüm- Birinci arttırma 22121940 tarihine müsadif perşembe günü Cağaloğlunda 
meler sokak 13 numaralı hanenin mu ki.in Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale 

yapılabilmesi içm teklif edilecek bedelm tercihan alınması icab eden gay
taaamfı iken 23 /12/939 da mezkfır rimenkul mükellefiyeti ile Sandık alacağını geçm~ olması şarttır. Aksi 
h~ede ölen Fatma Mihridilin tarihi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şarlile 8 3 940 cuma gü· 
illndan itibaren alacak ve borçlula- nU ayni mahalde ve ayni saatte son arttırmaları yapılacaktır. Bu art -
nnın bir ay ve iddiayı veraset eden- tınnada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları 
)erinin üç ay içinde mahkememize tapu sicillerile sabit olmıyan al8.kadarlar ve irtifak hakkı sahihlerinin bu 

haklannı ve hususile faiz ve masarif e dair iddialannı ilim tarihinden 
mUracaatlan, aksi halde mUteveffi • itibaren 20 gUn içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri 
yenin terekesinin hazineye devredile- lizımdır. Bu suretle haklarını bildirm~miş olanlarla hakları tapu sicil
celi ilin olunur. lerile sabit olmıyanlar satış ~elinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

Daha fazla malfunat almak istiyenlerin 37/ 442 dosya No. sile Sandığı-
Bip. Mahkeme Bafkitlpllğlnden: mız Hukuk lşleri Servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 
Karabigadan Huriye Orman ile ls- • • • 

IUil kızı Mediha Orman ve oğlu ls • D l K K A T 
mail Ormanın §aylan mutasamf bu- Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek 
hındnklan bir mağaza ve bir dUkki- istiyenlere muhamıninlerimizin koymuş olduğu kıymetin 50 40 ını teca
ma taksimi kabil olmadığından satı- vUz etmemek üzere ihale bedelinin yansına kadar borç vermek suretile 
~ tüyuun izalesine ve bedelinin ko~ylık ~rmektedir. "132,, 
hluedarlar arasında taksimine dair . .. - . .. - . - . . 
Biga Sulh Hukuk ahk ind kıymetli bir dükkln. ı vırat borçları mülk sahiblenne aıd 
sadır olan 3/8/939 ~ v:m~1s:; Açık arttırmaya konulmuş ve tan- olup ihale bedelinden dilşUrUlecek -
No. h illmı üzerine: zim olunan pıt.namesi dahi bugUn-ı tir. 

1 - Tapunun 28 1Ubat 939 tarih den itibaren 15 gün milddetle Biga 2004 No. lı kanunun 126 ncı mad· 
ve 29/97 No. sında kayıdlı Karabiga- mahkeme kaleminde ve herkesin gö- deal mucibince hakları tapu sicillile 
4a t.ble mevkiinde sağı lsmatı oğhı rebileceği bir eekilde açık bulundu - sabit olmıyan ipotekli alacaklılarla 
lamailden Ki.mil Karaböle geçen ma rulmaktadır. Muhammen kıymetinin diğer al8.kalıların ve irtifak hakkı sa
laza, solu Hatice matazuı. arkası % 75 ini bulduğu takdirde 8/2/940 hible~ bu ha~nnı ~~iz ve m~
t.manden Kimil Karaböle geçen ev pertembe günü saat 15 den 16 ya ka- rafa dair olan iddia ve ıtirazlarını ı
bahçesi ve Mustafa Reşad Acar ha- dar ihalesi yapılacaktır. Bıılmadığı lln tarihinden itibaren 20 gün için
ne avlusu ve önü husual yol ile çev- takdirde en çok arttıranın taahhüdü de evrakı müsbitelerile birlikte bq
rill 12 metre derinlik ve 10 metre ge- baki kalmak prtile arttırma 15 gUn kitabete bildirmeleri llzımdır. Aksi 
llfşlfğlnde 600 lira kıymeti muham • daha temdid edilmek suretile 23/2/ takdirde haklan tapu sicillile sabit 
meneli bir k!rgir mağaza. · 940 cuma günü saat 15 den 16 ya ka- olnuyanlar satış bedelinin paylaşma-

2 - Yine tapunun 28 eubat 939 dar yine mahkeme kaleminde ihalel sından hariç kalırlar. Talib olanların 
tarih ve 30/97 No. sında kayıdlı Ka- katiyeai yapılacaktır. Arttırma be - veya fazla izahat almak istiyenlerin 
rablgada İskele mevkilnde sağı Ye- deli peşindir. Arttırmaya iştirak et- dairede bulunan açık arttırma §art
mllçl llehmedin Cemal Korkuda ge- mek lstiyenlerin muhammen kıyme ~ namesini ve buna müteallik dosyada
~ kahve, aolu lsmallfn Kenan öre- tinin % 7,5 u nlsteblnde pek akçesi ki mahkeme ilamını görmek üzere, 
ne geçen flnn. arkası fsmaUden K&- vermeleri veya milli bir bankanın te· hergün saat 9 dan 10 a kadar Biga 
mil Karab6le Pl8D f!IV avlusu ve 6nt1 mlnat mektubunu getirmeleri icab e- mahkeme ba.şkitipliğine müracaat 
fal De malıdu4 IOO Ura nmbımmen der, MU.teraldm vergi, tanzifat ve ten etmeleri llln olunur. 

T. IS BANKASI 
1940 küçük cari hesablar 

iKRAMiYE PLANI 
Ketideler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 1 lıdnciteerin 

tarihlerinde yapılacaktır. 

KumbGralı ve kı'mbaraatz huap'lannda en az ellt lira.ti bulunanlar 
kuraya dahil edileceklerdir. 

1940 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 Liralık = 2000. - Lira 
3 '1 1000 " = 3000. - " 
6 " 500 " = 3000. - " 

12 " 250 " = 3000. - " 
40 " 100 " = 4000. - " 
75 " • 50 " = 3750. - " 

210 " 25 " = 5250. - " 

Türkiye lı Bankaaıtıa para yatırmakla yalnız para biriktirmİ,1 
olmaz, ayni zamanda taliinm de denemiı1 olııraunua. 

l 

1 GENÇLiK 
2 .. GÜZELLiK 

3 - SIHHAT 
yüksek 

bu meziyetlerin hepsini Bize 

KREM PERTEV 
temin edebilir 

1 - KBEM PERTEV: Bir tua
let müstahzandır. lnce bir 
itina ve yapılı§ındaki husu
siyeti itibarile yüzdeki çizgi 
ve burufU)d1lklanı tegek
Jdlllne mlaJ olur. Deriyi 
ıen~ ve ge~ tutar. 

2 - KREM PERTEV: Bir gü
zellik vasıtasıdır. Genişle
mig mesamatı sıkıqtırarak 

cilddeki pürtük ve kabar -
cıkları giderir. Çil ve leke
leri izale eder, Teni mat ve 
şeffaf bir hale getirir. 

- KREM PERTEV: Bir cild 
devasıdır. Deri guddeleri -
nin ürazatını düzeltir. Si -
vilce ve siyah noktalann 
tezahürüne mini olur. Cild 
adalesini besliyerek kuvvet
lendirir. Kuru cildler için 
yağlı, ve yağsız cildler için 
yağsız hususi tüp ve vazo
lan vardır. 

ZAYİ 
Gazi Osmanpaşa mektebinden al· 

dığun şahadetnameyi kaybettim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin hükmU 
yoktur. 

Kasımpaşa Camlikebir 
Çaydanlık sokak No. 3 

Abdi oğlu~ 

Ankara Borsası 1 

5ı........-9t0 
Fiyatlan 

L•dra 1 eterll• 
New-Yerk tll Delar 
Parle tll f'raflk 
MllHe tll L IM 
C• flWN tlO lw..... f'r. A_.,,.. tll 1'1erl• 
•arll• tll RanM•rk .,...... "' ..... 
AU•a tll Dralt•I 
..,,. tll Lfta 
Praı too Çek Ker. 
Ma•rı• tll p ..... 
v • ...,,. , .. z .... 
• u•a111.... t llP .. tl 
H kNI tll~ 
••ltra• tll DlflaP 
V•kelta•a tll Ye• 
a..ktael• tll lev .. Kr. 
lhıkeva tll llulıılı 

Aphf ,. 

ltapuuf 
5.21-

130.86 
2.9205 
6,7225 

29.2406 
69.19 

21.8225 
0.965 
1.5925 

13.19 

23.49 
0.965 
3.1575 

31.046 
30.8275 

•aHA M VE TAHViLAT 

Türk Borcu 1 peşin 19.225 
Türk Borcu n pegin 19.225 
Ergan l 19.79 

Sahibi : A. CJemaleddln ~la 
NepiJ'at mödilrll : Maeld ÇnıH 
Bı•'cblı yer : llatbaal Ebtmlya 


