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____ ağırıldı 
İngiltere ve Fransa miinf erit Mareşal F. Çakmağın 
r Londra~;b7i~şredilen( sulh yapmıyacaklar J I haVaC_~~rl ziyareti 

Lontlra, 28 (IIususi) - Bugün 1 

!:::·F:~::dilı: •• ~~u w~~~ Müttefiklerin y akınşark kuvvetleri' ~ 
R~,·naud ile Sir Jhon Simon ara-. 
sın.ıla e, .. , ·elce imzalan:an bir an -

i hı .. -.ma. ortaya konmuştur. 
} - (Sonu " ii ııcüde] 

L.~~--=~--------__,._,.J 

Avrupa Harbi 
Karşısında Rusya 

r . 
1 Kon>:a l~y~nının 

ıçyuzu -
Tefrikası hakkında · 

Konya Mebusu 
(Kazım Gürel) in . 

cevabını · -·-Pazar Nüshamızda
Okuyunuz ! il • 

- \.-. -------------------~, 

her tecavüzü ezecek bir kuvvettedir 
-=-=---------------------=-----ıı::.----·----------~ı·-· -------------------------..---~ 

İngilterer.in Balkan 
Sefirleri Londraya 

Raporunu derhal Ruzvelte 
takdim edecek 

New - York, 28 (A.A.) - Cümhnrreisi Roosevelt tarafından sureti 
rnalısusada. A vnıpaya gönderilen Sunmer Welles ltl}lyan bandıralı Conte 
di Sovaia vapurile hugün Nevyorka. avdet etmiş ve derhal trenle Vaşing
tona hareket etmiştir. 

Sunmer Welles Avrupada görüştüği.l şahsiyetler hakkında beyanatta 
bulunmaktan kat'iyen imtina. etmiş ve Avrupaya gitmek niyetinde olma
dığım söylemiştir. Seyahati neticesinden memnun olmadığını bildiren bir 

llolanda haberi hakkında sorulan suale Welles şu cevabı \'ermiştir: La 
Ha.ye'ye 200 mili mütecaviz bir mesafeden geçtim. ı .. a Haye'liler bunu 
nereden ~ılınrdılar? 

Welles, sorulan bütün sualleri cevapsız bırakmıştır. 

İş Bankası Umumi Heyeti dün 
Ankarada . ale!3de olarak toplandı 
Banka bu y~l ~ 930,278.22 lira 

Safi . -kar ·temin -effi (l7azısı 7 · . ~ > 

Kont Teleki 
Papa tarafından . 
kabul edildi 

Roma, 28 (A.A.) - Papa ile Kar
dinal Maglione, B. Telekiyi kabul et
mişlerdir. 

B. Teleki tarafından bir ziyafet 
verilmiştir. Kardinal Maglione ile B. 
Myron Taylor ve bir çok vatikan ri
cali bu ziyafette ha.zır bulu.muşlar
dır. 

~ıa~ar Hava Kuvvdleri Kumandam , 
Roma.da ı 

Budapeşte, 28 (A.A.) - Macar a-
jansı bildiriyor: 

(Baş tarafı S üncüde) 
•' 

Belediy~ _köpekleri r Oun, MattŞ&l Fe\"Ll Çakmağın Etim :ottaki bava mtiesıseselerini 1 
Yol vergısı tahakkuk r Zl.laretle genç ha\'acılara kıymetli bir hitabede bolunduklanıu yaz • 

11 • ınışttk. Yukandaki resimter, Atareş:din tm ziyaretinin iki Safhasını gös-

81tl rmış 'Wnnekt.dir. .J 

Bobi, Coni ilh .•• isimlerle 
insanlara kar1Şfırllmış 
İstanbul belediyesi yol vergisi 

tahakkuklarında garib bir hataya 
muttali olmuştur. 

Vaziyet şudur, son günlerde yol 
vergisi tahakkuklanııda yapılan 
incelemeler neticesinde, bazı ev -

( Sonu 3 iincü saytada ) -

Gedikliler Abideye 
Çelenk koydularlar 

Ankara, 28 (A. A.) - 30/ 3/ 194.0 
cumartesi günü hava ordumuza ilti· 
hak edecek Türk bava kurumu ge · 
dikli hazırlama yuv,am.nın birinci dev
re gençleri, bugün saat 17 de önfo · 
rinde bando muzika olduğu halde A· 
tatürk anıtına bir çelenk koymuşlar
dır. Gençlere halk tarafından büyük 
bir sempati tezahürü gösterilmiştir. 

····-Parti kongrelerinde 
teshil edilen dilekler 
Kazalara bildirildi bun· 

lar derhal yapılacak 
Bundan bir müddet evvel nihayet

lenen Parti kaza kongrelerinde tesbit 

Nafia Vekili dün küçük Menderes 
Regülatörünü açtı 

Şimdiye kadar 
milyon lira 

trsisat için 3,5 
sarf edilmiştir 

SABAHTAN SABAHA: 
------------~--------------

8 izim eski bir hevesimiz 
İki refikimiz arasındaki tatlı bir 

münakaşa münaıebetile 

olunan diklekler bir liste halinde ha- - -· • 
zırlanarak Belediyeye bildirilmiştir. Babıalide bir yarı§ ve seyircileri 
Bu dileklerden baZılan kaza kayma- Bizim BabıaHye eski huyunu unut- tirkab YUvasıdır. Biribirini çeken,· 

(&nuı 3 üncü.de] i türmak kabil değildir. Burası bir is-ı (Sonu 7 incide] 



Sayfa': ! . ....... - YENi SABAH 

1 .. __ G_ü_N_ü_N_M __ E_v_~ml-v_u ___ .,. 

lsveç, Norveç Üzerinde Belediy; koJperatifi- j( 
B 1 .k t hd•d• . il k . . OKUYUCU o şevı e ı ı nın yı 1 ıçtlmaı 1 

• • 

'I Alemdağ ormanında 
büyük bir yangın S on günlerin diplomasi faali• 

yetlerinde gittikçe t.eba.rüz e 
den iki istikamet görülmektedir. 

----=> İstanbul Belediyesi memurin koo - DJY OR KJ: Evvelki akşam gece yarısından son
ra Alemdağı ormanında büyük bir 
yangın çıkmış ve 3 - 4 saat devam e -
den yangın civarında bulunan köyle-

Bunlardan birisi Almanyarun, bU 
hassa Brenneı· konuşmalarını mö • 
teakib giriştiği diplomasi sahasın -
dahi devamlı mesaisidir. Burada 
Berfin miimkün mertebe, İngiliz -
Fr.uısız gnıpunun abluka siyasetini 
bertaraf ettirmek ve bilakis bu iki 
devleti lıarfün idaresi hususunda 
müşkül bir ,·aziyete solanak gaye -

B 1. r. NacHtausgabc, "Çarlıgıw n tncriltere üzerinde arzedeceği tehdi- peratifi heyeti umumiyesi dün saat 
er ıne o 39 . . • k'k 

geçmiş zamanlardaki nasyonalizmi - di tarif eden birinci Napolyonun söy 19 da ~ senesı bılinçosunu tet ı 
nin şampiyonu olarak hnreket eden lediği gibi "lsveçin kalbi üzerine tev etmek uzere toplanhya ~avet olu~ -
Stalin, bu işe giri§mek üzere, Mos - cih edilmiş bir tabanca,, haline gele- muştu. Fakat ırn:ıunı eksen -
kova efkarının uzun zamandanberi ceklerdir. Herhalde, İsveç parlamen- yet mevcud olmadıgından toplantı 
§İddetle arzu ettiği Atlantik ve Ak· j tosu, bundan sonra Sovyet Bertha 1~ nisan cuma günü saat 17 ye te
deniz üzerine mahrecleri Sovyet Rus- toplannın ateşi altından müzakere jhır oluıınıuştur. 
yaya temin eylemeyi tahayyül edi - edeceklerdir. Heyeti umumiye içtimaı için haz1r
Yor.,. dedikten sonm ilave ediyor: Finlandiyayı istila etmekle Stali · !anan ruznameye göre 938 senesi he-

"Her zaman buzlardan masun dar nin ikinci hedefi bu memleket dahi· , sabatını tetkike memur olan müfet
Mourmansk deniz cebhesini, her mev linde İsveç :e Norveçe karşı ta~~~ 

1 
tişlerin verdikleri rapor bu toplantı

l:'irnde seyrüsefere açık N orveçin şi- vur edilen bır taarruza hareket ussu 
1 
ela okunacaktır. Bundan başka 939 

ınaı ve şimali garbi sahillerini elde istihsaline matuf idi. Finlerin muka· J yılı bilanço hasılat fazlası hesaplari
ederek, genişletmek, ayni zıımanda vemeti bir kere kırılınca, Botnie kör- le idare meclisi ve mürakipler rapo
lsveç Laponyası ile Alman harb ima· fezinin şimal sahili üzerinde Tor · runun tetkiki ve kabulü idare mec
littının membaı olan zengin demir ;ıelf ile çizilen İsveç hududunun karşı lisi ve mürakiplerinin ibrası ve ayni 
llladenleri üzerine el koymak, niha- sında bir ordu temerküz ettirebilir - !zamanda kooperatife verilecek yeni 
Y t cenubu şarki Avr:upasında 1stan- di. Yeçhe hakkında idare meclisinin tek-
ouıu ve boğazları almak, işte Stalinin Tornelfin bir ordu tarafından ge- ' lifleri de heyeti umumiyede müzake-
enıelleri bunlardır... çilmesi oldukça nazi~ ve. hatta ~.k · I re olunacaktır. 
Bunların tahakkukuna mukavemet bahar.da, karların erımcsınden mute- 938 malisenesine ait müfettiş ra . 

edecek milletlerin taarruza uğrJya · vellid feyezanlar dolayısHe hatta im porlarının tabolunarak azaya tevzi o
cakları ve galibiyetten sonra Ukak kansız bir keyfiyet olacakh. Giğer iunması kararlaştırılmıştır. 
edilece~leri de şilph~sizdir: taraft~ Fin L~p~ny~ının iş~~li, ) 939 yılı idare meclisinde kooperati-

Le Tımes gazetes1, Berlıner Nach- Bolşevıklere Noneçm şımal sahılıne fin bir senelik vaziyeti mevzuu balı· 
tausgabe'nil} Savyctlere atfedilen doğru kolay bir dühul tariki aça: lf>eclilerek deniliyor ki: . 
ı>rogram üzerinde sempatik tabirler- caktı. Baltık bavzasmdan gelen bır K t 'f · 939 lı . . d rt k 
1 ı 

.. ı· · .. .. .. .. b. • . t oopera ı ın yı ıçm c o a -
e mülahaza serdetmcsinin dikkate mustev mm yuruyuşune ır manı e§ 1 t • k ed. 'kt 61413 v • t . j arma aç ıgı r ı mı arı ve 
tayan bir valua oldugunu işaret edi- kıl edecek yerde, skandınav yarım- b d kd _,,_ 

r 
. . un an aynen veya na en yarUllll 

Yor adasının kuvvetlı anzalan, şınıal Ok- .. k .ı 1 'kta lll2 · . . . _ goren ar auaş arımızın mı · rı 
Mevzuubahs makale, çok şidde~li ı ymıusunda.kı Norveç sahılıne dogru 1 . . bal' - lm kt d 

ı...- _ ı .. t dd d b.. 11 kl 1 aşıye ıg o a a ır. uır heyecan tevlid ettigı için Berlin 

1 

mu ea ı ta ıı yo ar açan yarı ar- . . . 
...._. h r·ı· b R . h h''k. - parr,,Ianmıstır. Fin Laponyası bu 1036 azaya 31 hın liralık erzak, 170 
·"ımıı me a ı ı unun eıc u u ~· - h .. ..w 1 • · 730 
"" t· · k · 'f d t · crnçı'dlerden bı'rçomına maliktir Bu azaya er gun og e yemegı, 4 "le mm no ta.ı nazarını ı a e e mıye o"' &' ••· . . 

~ini bildirmiştir. Diğer taraftan ı;uretle Ruslar, Fin Laponyaın yayla- ~ahru~at muamelesı, 26'1 takım e~ı-
\\'archaur Zeitung "ron R\bbentro -ı ları üzerinde tutunmağa mm·affak re, Erzıncan. zel~ele mıntakP~'Sına gıt
Pun organı., ayni meseleyi ele alı . olabilselerdi. ÜzerJerinde emel aesle- ~ek m~cbunyetınde bulunan 68. aza
Yordu. Bu gazete bilhassa, Norveçin dikleri Norveç fjordlan Jnıntakasına ı ya Ada ıkraza~ _Y~P1!mış .ve E::zmcan 
liç t.arafından şarka doğru açılan ge- taarruz için mükemmel üslere malik r~.lak~tz~e}eı:ı ıçın 100 kılo yag teber 
lliş deniz kolu olan Varonger fjordun olacaklurdır. ru edılmıştir. 
Sovyet Rul:lyaya ne dereceye kadar B~ askeri avantajlardan başka F.in Kooperatif bundan başka eski se-
faydah olabileceğini göstermek için landiyanm fethi, Sovyotlere Nor,reç nelerden• devren aldığı borçlardan 
uğrn.~ıyordu. \re. ts~~çte yapm:ıl-.'.l: tasa~vur e.t~ik- /12713 .li~-:S' öden~iştir. Belediye ko-

Von Ribbentropun malbuatmın bu len m1:'-tj.ahalelere bır vesıle teşkil e- ı~pcr_atifınm eskı senelerden devren 
lnakalelerinden sonra Pravda tskan- decektı. ,,ldıgı borçlar yekfınu 70903 liradır. 
dinav milletlerine ku.r · ı Sovyet his- Bu meseleyi izah için biraz etnoğ- Bundan başka 49856 liralık da meş
lerinin temizli~n?en bahsetmeyi mıi rafy~ .z~ruridir. _E:~ela ~l~ndiya ı~uıc alacak mevcuttur. 
'1asib gördii,' Bolşevizmin resmi or - ahalısının , her bınsı kendı lisanını Heyeti idare raporunda, gazoz fab 
ıanı, Norveç fjordlan hakkında ya- konuşan ve binbinnden tamamile rikasmdan ayrılmasının ve terzihane-
lltn a.c:ıırdunberi Rus gazeteleri tara.- farklı i~i ırkt.an müreıtkeH olduğunu nin kapanması sebeplerini izah ede -
.(ından ileıı:I siirtt1~n sayısız taMbleri hatırlatalım. Bu sebebden, şebin isim rek diyor ki: 
~utmaktnciır. Hltler ta.rafmdlın alı- !erindeki ikilik meydana çıkar. Me · "Yeni bir sermayenin tesisinden 
llnn ganimetılerdcn l>a.Zısı İsveç ve' '6Al9:,. Fince H~~inki~ 1Sv.cç lisanı~da sarfınazar kooperatifin halihazırını 
~orve üzerindeki Rus tehdidini tes - ı:ı;~ısı~gfors gıbt. ~ınler~n çok bu - yürütcbilmege medar olabileceği ü -
bıt etmiştir. Aboda düşürülen bir Y1:1k bır kısmı, yanı takrı~en % .90 ı, ınidile müteşeöbisleri tarafından a -
eı:,lşP.''ik pilotunun kflğtd1an arasın- Fın 1~~ına m~nsu~dur .. Fınlandıya - ç_ılmak üzere bulunan bir gazoz we bir 
da Leningrad civarındaki bir tayyare nın dıger sakınlerı, sahıl mm takala- vağ imalathanesi tesisine "karına 
llıeydanından, Stokholmden geçerek r:nda ııi.ünferid dağıl~ış gruplar ha- 9o40 iştirak mukavelesile,, yine tesis~ 
~orveçin şimal ucuna doğru takib e- lınde ~aşıyan !skan~ınavlarclır. Za - iştirak suretile girdik. 
dılecek yolu işaret eden mufassal b1r tf mılttarlarına ragmen bu unsur, F kat b ti dahili d ku tli 
ı,_ · F ' l di · i t 11 kt.. 1 a u §ar ar n e vve 
"'<ll'ita bulunmı..ıştur. ın_ an ... ~anın_ sıyas . ve en e . e u~. bir sermaye vazolunmak.sızın bunlıı.r-

Bu hadiselerin ınnesile Finlandiya tekamillundeki rollerı dolayısıle mu d . ..ı::.·th . . fa; dalı 
•~- · . . . . . an gazoz ım&.uı. anesının y o· 
'<'l!avüzn, İskandinavya.ya karşı S'a- hun bır mevkıe sahıbdır. - ' ıyacağını g ·· d.. • .. .. 'b· lb' 
lirı plrunnın mukaddem bir hareketi Finlandiyadaki Finler, mıntakala- ~~~ı::.·ı.ı.--es· . ordeugkumuz gıtif~ e ıs~ .. ımı:ua.ı.mw. ıwn oopera ı yenı 
01ar-ak görünmilştUr. Bu maksadla. ra gore tsı~vıa:ın esasını veyahud borçlar müvacehesinde bıraktığı mü-
'll~ın diktatörü bir taş ile iki kuş Rusyarun -şımalınde, orta Volga hav b d d 'l k k tıldı • . . şa e e e ı ere apa .,, 
"1.ırmayı ümid ediyordu. Evvela li.a- zasıncla ve garbı Sıbır.yada, yaşıyan . . 
Jt • . ' ı;._ n. b ld w b.. ük' Fi Denilmektedir. ınuyeti altındaki scırkillceyşi mev· mu.ıı.ın mensu o ugu uy nur 
ltıter ~ebekesini, H&ngö ve Aland a- Uğuriyen ailesindendirlcr. Finur uğu ~!!!..!'!!!~~illlllll!!l'i'~.ll!v!!. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' 
d:ııannın iı:ıgali ile t:ımamlıya k ·. riyen ailesinin, bir~ok azası, mesela j saydının arze~tıgı gıda membalarının ., ra şı bzull v .. .. d b · 
l'nali ve merkezi Baltığm hakimiyoti- Oral ve Ofü ostinklan gifü iptidai me . ~ ~zun _en u mevsım mu 
ili temin eylemeyi istiyordu. Finlan· avcı ve balıkçı stadlannda kalmış J hacır.lerınl_n bırçogu Norveçte yer · 
eli.Yanın cenubu garbi ucundaki Han- olmalarına mukabil, Finlandiyadaki l~şmışlerdır. Bu s~etle Varanger 
töyij ve karşısında Estonya sahili ü- Finler bilakis çok yüsek bir medeni- ! fJordd~ Tromsoe cıvarına kadar .u
~tinde}u üsleri tutarak Ruslar, Fin- yet derecesine erişmişlerdir ... Rus - zan~n ~Jord mıntakasında eheınmı -
lan..vıya k"rt · · edh ı· · h .• Fin hududu iki filem arasındaki hu- l yetlı bır Fin unsuru mevcuddur. Bu vı o ezınm m a ını arıcı • i . · . .. . . 
~''ru" f k b' l' 1 0 . w t dudu işaret eder 1 muhacırler lısanlannı ve zumrecılık-,, se ere apıya ı ır er. ıger a - · . . . 
taf:tan Al d .r<;.. • • 1 - Bu intiba münevver çalıcıkan mü- lerını muhafaza etmektedırler. Fa -an vczaırıne yer eşmege ' • ~ • . . 
muvaffak ı ı B tn· k" f . kemmel bir enerJ·iye malik magw rur kat Ruslara karşı hasmane hısler de o ur arsa, o ıe or ezıne · • 
tarnarnile hakim olacak ve oradan ve müstakil bir halk manzarası önün taşımaktadırlar. 
lstokholme bir tazyik icra edebile _ de daha tebarüz eder. Ayni zamanda 18 inci asrın bidaye
CekJerdir. Tahkim edilince bu adalar, . Finl.andiyanın v şimali~de . .'ikl~min 1 tin~enb~ ~i~landiy~daki F~er ls
l:lQışeviklerin elinde Anvers Rehrinin şıddetı ve topragın gayrı mumbıt o- veçın şımalını kolomze ctmışler ve 
li'ransa tarafından zaptı keyflyetinin luşu, hayatı fevkalade zahmetli ve büyük bir ekseriyet göstermişlerdir. 

zayıf bir hale koyar. Fin çiftçilerinin Tenha ormanlar arasından, İskandi
göllerde ve nehirlerdeki balık say . 

1 
nav silsilelerinin şark yamaçları im -

dından ve ufak tarlalaılda patates ve tidadınca, öu Finlerclen küçiik grup
bunu mümasil bazı zirai mahsulattan tar süzülerek cenub istikametinde 
başka bir gıda membaları yoktur. çok uzaklara inmişlerdir. Bunlardan 
Bazan da ilkbahar mevsimindeki don birçok gruplar İsveçin ve Norveçin 
Iar hasadları da telılikeye düsürür. orta mıntakalarında bulunmaktadır. 

/':. ' Yeni Sabah 
ABONE lilEDPU 

!IENILIK 

'AYLIK 
l AYLll< 
1 AYLUC 

-
1400 Kıırut R7oo Kw111 

710 • 1480 • 
400 • 800 • 
1IO a IOO » 

Bu şerait altında, açlıktan ölmemek İsveçin şiınalindeki Fimer de, Norveç 
için Fin Laponyası sakinlere birço- t eki hemşerileri gibi, bilhassa mem
ğu kanunusaniden şubata kadar Nor leketlerine yapılan tccavüzdenberı, 
veç sahilinde, Okyanusta morina ba- Rusların taraftarı değillerdir. Fakat 
lığı saydına istirak ederler. Bunun diktatörler milletlerin arzu ve istek· 

29 'JART 1940 CUMA için de, 200 ila 400 l:ilometrelik bir lerine ehemmiyet vermiyorlar. Ve e-
.r:6 yolculuğu kayak veya kızaklarla ba- ğer Finelrin şayanı takdir kahra • 1~9H. S:fer 19 t3J it, Mut 16 ------- --=~----1 şarırlaı·. Avdetlerinde, ailelerinin bir manlıklan bu programın tatbikini 

--:lt::::-a:-•-t_ın_ı _1_4·3-.I senelik hayatını temin edecek bir pa- felce uğratmamış olsaydı, Stalin, Fitı 
Eaa•l Saat Ya.ratt 3a11t ra ve zahir·e ile dönerler. landiya Finleri tarafından yerleşmiş 

.u" .. I ot•• I ' "'~ -;;"' JO•• ıı.t.uM Bu surUe sulh zamanındaki me- ı tsveç ve Norveç topraklarını istila 
- - - ~akl<atli y.a§ayışları yüzünden şimali için ekalliyetlerin himayesi hak.kıt!! 
•l 18 S 48 9 20 :5 48 l:.i l! ıs 51 Finla_ndiya ahalisi bir kış seferine serdetmekten şüphesiz çekinmiye -
- ~ ~ ;:;::::- v.._. .,..... zahmet ve me.:ıekkatlerine hazırlan-ıcekti. 

mıştırlar. "L'lllustrat-ion mecmuasında 
Şimal buz Okyanusundaki balık C.lwırleB Rabot>nun makalesi : 

Üç senedir bitmiyen 
bir tekaüd muamelesi rin ve kazaların tel.8.ş ve heyecanına 

681 numaralı ve 26 mart 940 sebeb olmuştur. Yangın ancak dün 
tarihli gazetenizin (Sabahtan Sa- sabah saat 6 da söndürülebilmiştir. 
baha) sütununu okudum. Bunda Yapılan tahkikata nazaran yangı
Dahiliye Vekilinin vilayetlere es- na sebep Harun isminde meczup bir 
babı mesalih işlerinin günü gü- gencin attığı sigara sebep olmuş ve 
nüne görülmesi hakkında bır ta- bu sigaradan fundalıklar derhal tu
mim yaptığını gördüm. tuşmuştur. Birdenbire alevlenen fun-

937 mayısında tekaüd olduğum dahklar müthiş bir süratle yanmağa 
halôe hala alamadığım tekaüdlü- ve yangın büyümeğe başlayınca Ha
ğüme aid ikramiyenin ademi tes- : run korkmuş ve yangını söndürmeğe 

1, viyesi yüzünden çok muztar bir çalışmıştır. Gayretinin boşa gittiğini 
vaziyett~ kaldı~. H.esabs~z isti - I gören genç derhal koşup en yakın jan 
dalar, rıcalar, hıç bır netice ver- darına karakoluna haber vermiş ve 
roedi, hattA masraf ederek An- bu suretle yangın yerine derhal jan-

ıc karaya kadar gittiğim halde hiç darına, asker kuvveti, Kadıköy itfai
bir netice elde edemeden döndüm. yesi, orman koruma müfrezeleri sev

ı. Dahiliye Vekaletinin tamimi be kolunmuştur. 
ı. ni sevindirdi. Bunun üzerine Ve

kalet makamına bir kere de hu-

I ; 

susi bir müracaatta bulundum. 
Süzişli bir mektub yazdım, fakat 
ha.IS. bir netice alamadım. 
Şimdiye kadar tecavüzü mercii 

aklıma getirmedim. Hakkım olan 
bir şey için mensub olduğum Ve
kaletten atıfet bekledim. 

lı;imin süriinmesi vilayetlerde 
değil, bizzat Vekalettedir. İşim 

tahakkuk şubesile muhasebe ara
sında çıkmaza girmiş bir vaziyet
tedir. 

Neşriyabnızla ıiazan dikkati 
celbederek, 940 bütçesinden tedi
ye edileceği hakkındaki emrin 
mezkur bütçeye dahil edilmesine 
vesile vermesini ve üç senedenberi 
çektiğim sıkıntının bu suretle iı.F· 
hayetlendirilmesini rica ederim. 

Tokat vilayetinin Arnava ka
zasına bağlı Sulusaray nahi
ye müdttrlüğünden mütekait 
Beşiktaş Yeni Mahalle, Çeş
me sokak, No. 6 da ~ukim 

Yusuf Sili 

YENİ SABAH - Vatandaşın: 
şikllyetini yukarıya dercettik. F.s
h:ıbı mesalih işlerinin süratle ted· 
virini her vesileden istifade ede
rek emreden muhterem Dahiliye 
Vekilimizin bu derdli vatandaşı • 
mızın derdine derman bulacağın· 
dan eminiz. 

ırrr3AD JşulU, 

lhtikarla mücadele 
Milli korunma kanununun tatbika

tı için ihtikar komisyonu yeniden. ba
zı .kararlar ittihaz etmişlerdir. 

Bu kararlar bilhassa, yeni zamlar
dan sonra ne hazinenin zararına mey
dan vermiyecek ve halkın da pahalıya 
mal alarak mutazarrır olmasına fır
sat verilmiyecek mahiyetteir. 

Bunun için gerek perakende ve ge. 
rekse topdancılardan kanun çıkma • 

dan evvel beyannameler alınacak 
yeni kanun çıktıktan sonra eski ve 

yeni fiyatlar daha kolay bir surette 
kontrol edilebilecektir. Topdancı ve 
perakendecilerin şimdiden mal topla
masının da önüne geçilecektir, -·-Maden kömUrUnden 

zehirlendi 
Taksimde Sıraselvilerde Şetvanbey 

cpartımanında kapıcı Ali kalorifer o
cağında otururken maden kömürün 
den zehirlenmiş, ifade veremiyecek 
bir halde Beyoğlu hastahanesine kal
dmla.rak tedavi altına alınmıştır. 

Ayni zamanda yakın köy ve kaza 
halkı da yangın mm takasına sevkolun 
mak üzere mecburi mükellefiyet usu
fr tatbik olunmuştur. Yangın söndü
ı üldükten sonra derhal tahkikata baş 
lı.ı.nmış ve yangının fa.ili Harun tevkif 
olunmuştur. 

Yanan arazi 150 dönüm sahasında
dır. Burada 30 bin hektar fundalık 
yanmıştır. Aralarında pek az miktaı: 
da meşe ve kestane ağacı da vardır . 

~,.., ..... __ _ 
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Menemencioğlu 
şehrimizde 

Hariciye Vekaleti Umumi Kaibi 
Numan Menemeııcioğlu dün Aksu va
purile İzmirden limanımıza gelmiş -
tir. 

Şirket v•purlarmdaki 
radyolar söküldü 

Uzun müddet devam eden müna -
kaşalardan sonra. şehir meclisinin 
Şirketi Hayriye vapurlarındaki rad -
yolann kaldırılmasına karar verdiği 
malfımdır. 

Dün şirketin vapurlarındaki tek • 
mil radyolar sökülmüştür. Söylendi -
füne göre şirket yaz mevsiminde haf. 
ta tatillerinde yaptığı müzikli gezin
tileri tekrar tertip edecektir, 

DENIZL8RD• ı 

Nakliyat işlerinde sigor
ta primleri düşüyor 

Son haftalar zarfında Atlantikte 
seyahat eden gemilerden hemen hiç 
bir tane batmamış olması em.niyet 
tedbirlerinin kuvvetli bir şekil aldı
ğını isbat etmiştir. Bu sebeple İngi
liz ve bazı Amerikan sigorta şirket
leri vapurların harb sigortalarını ytlz 
de 25 nisbetinde tenzil etmişlerdlr. 

Bu siğorta şirketlerinin şehrimiz. 
deki eubelerine bu gün talimatname 
gelmesi beklenmektedir. 

Sigorta primlerinin bu şekilde e • 
hemmiyetli bir s1U'ette düşmesi ihra
cat imkanlarını kolaylaştırmıştır. 

Bu sebeple hafta içinde limanımız 
daha fazla mal gelmesi beklenmekte· 
c'iir. Nakliye fiyatlarındaki düşüklük 
ihracat mallarının fiyatlarına da bir 
parça tesir edecektir. 

Ege denizinde fırtına 
başhyor 

Devlet Meteoroloji istasyonundan 
alınan malCımata göre Ege denizin
de şiddetli bir fırtınanın başlıyacağı 
bildirilmiştir. Dün akşam baronıetre-

~~~~~~~~~---....:.. 

sini taş1malrtadır. · 
Ortada şimdiki halde müsbet o

lan siyasi bir vakıa, Bedinin gerek 
Roma ve gerekse, Moskovayı garb 
demokrasiJeri aleyhine kendisile bir 
likro lıa.rekete sevketmeğe mukredir 
olamamasıdır. ŞUphesiz gerel< Mos· 
kova ,.e gerekse İtalyamn Avrupa
nın muhtelif sahalarında gösterdik
leri bazı emeller mevcud olabilir ve 
Fransız ve İngiliz müstemleke im -
paratorhıkJanrun herhangi bir su -
retle zfıfa dlişmesinden büyük isti
fadeler elde edebileceklerini düşüne
bilirler. Fakat bugünkü siyasi ha. .. 
reketler h.arşısmda bu emellerin ta
hakkulm ancak kayıdsız ,.e şartsız 
bir harbe atılmak ve ondan da mu .. 
zaff er çıkmak §artile mümkiin ola
bilir. Halbuki bu emellerin t.aallfik 
ettiği mıntalcalar pek öyle kolayhl\'.• 
la elde edilebilecek yerler olmadığı 
ve bu imparatorluklann öyle kısa 
bir müddet içinde za.fa düşmelerinin 
imknru bulunmadığı içindir ki, böy
le bir harekete t;eşebblis meselesinin 
fiiliyatta yer bulamaması çok ihti
mal dabHindedir. 

Buna r.ığmen Berfin, nazi idare • 
sinin mevcudiyetini t.cmdid edebil -
mek irin müşterek bir Rus ve ttal· 
yan yardımım, behemehal elde ey
lcmeı, gayesile çırpınmaktadır. Fa· 
kıı.t, b~ada da, Ruslarla İtalyanla
rın ve yine mevcut anlaşmalara rağ 
men Alıiıanlurla. Rus ve İtalyanla -
rın arasındaki gizli tezad halinin 
manü bir şekilde tesir ettiği aşikar
dJr. . ~ 

Berfin, her ~eye rağmen, Alman 
ısrarı ile bu istfüamette giderken 
A vrupanın muhtelif noktalannda ve 
bu arada Balkanlarda, kendi işini 
yapacak bir bitarafhğın vücudunu 
istiyor. Fakat bu bitaraflık kendi 
menfaatlerine yanyacak bir siyasi 
vaziyet olduğu için halihazırda bu 
memleketlerin tatbik ettiltleri haki· 
ki bitaraflık ve sulh esasına müs -
tenid vaZiyeti Uılal etmektedlr. 

İşte Ahnan diplomasisinin bu şe· 
kilde tezahür eden faaliyeti karşı· 
sında Paris ve Londra. da, ayni dip· 
lonıasi vasıtalarla enerjik bir hali 
harekete geçmiş bulunmaktadırlar. 
Şimdi bu· mütterık faaliyeti, Alınan· 
larm, iiç tarafJJ ittifak heyulismı, 
mevhum da olsa,gösterdiği ,,e pro-
pagandasını teksü ettiği mıntaka .. 
larda. harbin miimkün mertebe in· 
sa devam etmesini ve garb demok
rasilerlnln zafere gitmesini istilzam 
edecek sıla bir siya.' >ıtin tatbikine 
geçmiş bulwımakt.a.dır. Nitekim ye· 
ni Fransız kabinesi bu yolda esasi~ 
tedbirlerin alındığını beyan etmiş '! 

t.ir. 

Mnharfüler arasında, iktisndi çar. 
pışma.la.rı itmam eden ve milstakbe) 
harb safhalarını ha.zırlıyan ve btı 

mücadeleye l<at'i çehresini vcrdire ~ 
cck diplomasi faaliyetleri henüz bit· 
memiş ve nilıni şeklini göstermemiş
tir. 

Dr. Reşad SAGAY 

ler de birdenbire düşmeğe başladığın· 
dan İstanbul Mıntaka Liman Reisliği 
vaziyeti bütün alakadar acente ve va. 
pur sahiblerine bildirmiştir. 
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T aza havadis okudukça anladık ki bu bava.d.is Beşilita..~ Halkevinden: 
Sevimli boksörümiiz Melihln" 66 bizim eski lıa.vadis. 30 mart 1940 cumartesi gunu 

kiloda Nevyork ~a.mpiyonu olduğu- O gazeteye bu neviden haberleri akşamı Evimizde tcrtib edilen mü-
nu takriben bir ay evvel okuyucu- 'ıcren eski şampiyon ve yeni gaze-
larımı.za birinci sayfamızda bildir- tcci muJıa.rrir aı·l<adaşunızm sür'~ 
miştik. t1i bir delikanlı 

sameredc Evimiz İdare Heyeti a
zasından öğretmen Hayrettin Özil
han tarafından Dilimiz ve Edebi Diin nwhterem bir refikimizde a • elmasına rağmen 

bu haberi bir daha. okuduk ve bir bu işdelıi ataleti doğrusu pek na- Eserlerimiz hakkında bir konferans 
ay fasıla Ue ayni lıavadishı tekrar zarı dikkatimizi celbetti. Analı di-
edileceğine ihtimal vermediğimizi- ğer refiklerim.izi bir ilci ay sonra 
çin, Melilıin yeni bir mm·a.ffakiyet ayni havadisi vemıek~n masun Ay_-
kazandığına zahJb olduk. Satırları leY.e. 

verilecek, temsil grupumuz tara -
f ından da "Vazife,, piyesi teriısil 

edilecektir. Davetiyeler idare me -
nıurluğumuzdan alınacaktır. 

( 
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nın servet ve kabiliye~min bil' dehli Bu hus ta Ticaret Ve 

_____ ._ ___ _ o 
ilimiz 

Aman dikkat 
Edelim! 

olduğunu teb8rüz ettinniş, feyezan la· 
rın ve bakımsızlığın bir kaynağı hali- radyoda bir nutuk v r ir gün tardı 2ama.nnuızı fat .. 
ne getirdiği bu sahayı, bu halden kur &if etnıeğe JuıUtıırsa ~u )smJ Ru. a, hari .. müna eb tinm Al .. 

• 
ı 

tarmak için sarfcdilen emekleri rak· Ankara., 28 (A,A.) - Ticaree Ve· kuUana.cak: Yalan asrı. 
kamlarla izah cyleıniey ve deı'niştir ki: kili Nazll}i Topçuoğlu bu akşam rad- Rooyomın diiğmelerini !;eviıinfz.ı 

J "CUrnhuriyetimizin kuruluşuna ka- yoda saat 19.15 de aşağıdaki hitabe- Btrıbirini tııtmıyno Juıvadisleıi, yina za uuyuyarmu.ş dar devam eden va her yıl artan ı.m de bulunmuştuı·: biribjıini tutını)lan söıleı: t.cl\Zib e~u .. 
Londra, 28 (AA.) - Tımes gaze \ R u ·y;ı, ge"'en sene kendısıne Gok facianın önfüıc geçiimesi hareketi ilh: Mevsim sonuııa yakla~makta oklu.. yor. Arayib mahre~ll lıaberle•-, cf • 

~
si Sovyetlerin Loııdrn elçısi Mahı· 1 aycla temin eden an'nnevi siym>eti, defa Ebedi Şefimiz Ata.türkün 193I ğuınuz bu günlerde artık sarnhatle hfıımımıuuiye~ · teşviş İflin sureti 

inin dün hariciye nazırı Lo:rd Hali Avrupa.da iki tıahtf arasında muvaze· to.rihlerin<le lzmiri teşriflerinde Cel . söyliyebiliriz ki üitUn satışlarımız lıakt.an göriinen iıısn.nlru t.\rnfm hın 
aksla bir mülfılmt yaphğını ·haber necJe ı dmm&.k olduğu halde, harici lad gölii ciwırımlatı geçerlerken bu e· yeni elde edılmiş bulunan Franaız, öyle ustahkJa..n.eş.rediUyo.r Vi nlcla "" 
~ermektedir. mi.inruıebntının 1 Almruıyayn nıünhasn· Hın vaziyeti müşahede buyurmaları İngiJiz pazarları ile emniyetli bir şek- rnrunnğn imlrac yok ... 

Bu mülakat, Finlandi)a lmı bihtlün lnılfllğını göıme!•Ie eza içindedir. üzeıfoe veı·dikleri HCcllad gölü sağ·hk I le bağlanmış bulunmaktadır. Hile v~ ~nSan mt Jmre.hc.si, l •le 

t. onraki İngiliz - Rus gergınUğindeı\.- . F1irılatıcliya haı bi bittiğinden, Rus- cvası, ve Cellüd istasyonu sağlık is· Bundan sonra önümüzdeki istihsal lıücm.mhnıru, lrcBayJn~tuaca!c _, 1 
... 

B · 1 4.,i, • • tl · mevsimini d~;"linıhek vazifesi ka,...,. On.un i~in nziz va.taııda"''ı nn, ~;ok eri i:k yapılan mülakattH. tı zıy<\; yq Avntpaya değ·eı:· vermek istemek· tasyonu olaC""{L1t,, emır ve ışare en ~ ·ı.-
1 ·ı· · ·ı "hl d h"'kf'. t · i sındayız. clildiat •1 n • U:mtmıya,lım Jd, l>ll-~etin asıl z.ebebi her halde ngt J~3ci'Jn te. Vf'!flımakfökı maceralardan vaz ge~ t zerine o taı·ı er e u ume · reıs o-

r_ f 1 • cı f' · · b · · k Bll yıl tUUln mlistnhsilelerine daha miye:r:ei ' : y lan ve ııydıı ·ııı:ı. iJti Sovy((t vapurunu, tevki etmı~ o çe-ı'"'elı, ·sadece tedafüi ileri karakol .+ lan Milh ....,e ımızın u ı§e eı oyması 
lnalarıdır. Fa~ıfık den zmdc 1ev1uf c· ıJrla iktifa ettiğ·i itlcliasmda bulun • ile başhmmıştır .. 1, geniş bit· kredi imkanı venuek istiyo.. havaili 'kWigmi yaıutJ t• ı-iz 

ı . B ı ruz ve bu suretle tütünün bilhassa ' 1e beliti iorııı. ll!lft~ lu t" -
!ilen_ So~.·et gemisi Sfilenga Jc 1. u rı:ı~t~tatlır.' . Nafıa V.ek_ i.li IJ_ u te_si.satın_ _nıemleke_· 

J _ nefasetini temin hususunda müstah• . miz ve h· ..,ini:ı\'ı yazan her.. 
)emı antır...uc n, k, ay '\ie volftarn 

1 
Tahcs gazetesi, Molotofun Berliııe tın servetını ıktısad1 ve zıraı kudı-etı· f 

siloleriınizin azami gayr t .sarf ederek · Uoutm . as \üı'i gliciiı ıii-
füklü buluı.uyord1. Hamu. ~mi Al · getE>ceğini iimid ederı Ribbentropa, ıııi arttırdığını ve bu nimetlerden aza- daha miisbet netice almasını hedef. zıi Juı:m:ıi •,aJıtidii ih!ll -.i-

f<
anya) gotürdüf:ru 'kru,.tllti •. Hoog Sfölln tarafrn(1an ağıı· muamele, ya mi derecede faydalanmanın halka dil telakki ediyoruz. Tıkıaret ·vdçiH Nt,zrııi 'J'opçııoiflu me,l\ için ak~ me::;.'l.ı sarfed~n 

onga ;:.evkcdılmiı;;tı . Dığc . vapLır p\lclığırıı mevzuu b:ıhaediyoı. Mosko~ ~en hir .. va~i.fe_ o.l.duğun.u_, sö_yıe_dikten ş ı El' 11...,. ı imdiye kadar kreui kooperatifle-t önümüzc.ieki yıl tütün üıtlhsalinin er var... · •J.C. sıft( ığıııız 
~ınerika balnrı yukl u VTrıdıHHI Mrı l- va, ıic: taraflı p.ı ltt projesi ha!dcrnda şonm sozlerını ,şoylc. bıtnınıştu: rine. dahil bulunan mi.lstahsilelere tah· tanzimi bakımıntlan kre<li mevzuu - )ab:mcı, scfru ' n~e snç:ın 
'ovski · .. • .. B a.~ a~n.i ı::ebe'bJt Hoh- s!(ki'llıu muhnfaza vt" Sovyctleriıı:ı yo • · "Ci~m?uriyet b.ilku~~eti .a.ı~~ yı\ .sü- minen dekarda. l5 şer lira<lntı 20 (le .. nun bu esaslaı dahilinde yüri'ıtülmes.i ba.r artisti, va:., wluğımd' ı 
onga g?tur lmu:; tu . rıne mı>mlcketi idnl'" etmeh ' üzere rpn cıddı, uzun ve külfetli bn Ç? bs.. kara kadaı kredi verilebi!il'di. Demek için Ziraat Bankasına icab eclen ta- babse<lrn ve btu1ııı. . ~cıf•ti giır-
Fakut Till c ga.ze ·, ge,\'.ruım ıtı - })lııaya,yı~rnrıtelıaı:ı:m~l:u yollamai( lıu ı~ rqn n•}ti<J~inclo Elıeal Şef Atatürl<ıün ki tiltün mUE>tahailirtin bu yoldan elde ıimat:ı;erilıniştir. m<"diği halde durl)Jn l:t· 

,1elesjnin, mulrumtm bı ın"' ı ·~ te~- spsunılul<i .Alrrtnn teldifini kabulden emellerini .Mili! Şefimızin iradesi al - edebildiği kredi hncmi, azam·i .ao Uııa TUtün müatahailleı·i sile ahvali fı!erne nu• '-
~il ettığir.: st:y ~rt.t.ktcdir. iı;nt iııP t:tme.kt.etlit'. tın.da başannış ve işaret buyunıJan 

1 
ila mahdutl bulunuyordu. Bu sene bu • ı Hil.diselerin ~yü;tlnll Qın YWUU.· fı'San kah\'C 1,o!it :rı:,Jr ı 1• 

~=====~~======================-b~fu~~~i~&~~~n ı~ilih~~i ~~~m W~~duro~O~~eW~~ooWrhlm ~t~~~b~L ~ 

6 t T 1 • İ p mecı'ut bir tıeticesi olan bu inşaatı hu ı kadal' çıkamıak suı!clile h~ı çift~iye se-sıfatilc, önümü.ıdeki '"l içinJJizleı·e fc_n iiciz* fnlmt uevDei i n 
~ . ~ e Oi!t ~fl~ zimmımla işletmeye, açarken yurdu - 600 ' .,~ tif ı. ı 1 - ~ U w Ü fi U l'.U .f t lira.ya kadar krt:.'<li verilebılecek» Sf'\r.fü olara.k ~u t.wtı1yeyi yapmak ie:rı •s :me e< etett 110.. ··-~ 

j~ f d il b I ti 'f ğf • ıv..uzun se·cveı V() refahlhl arttırııca.k tir. tJ~ıfo:ı: rimenınun ha.zan ; ı 1~ 1 

~ra tnuan na u~ 8uh~I ;ı/an bu faaliyette devem için başarı· KrP.di koop~ratifi bulunmıyruı .. ye,r .... 1 Tütünlcrinizi tlaha :niynde nt:f.İ::ı tooıiyett-k mcm7eke11' 
[Eru t11 rafı l incide] (!J milletimizin azim ve iradesine da- letde de tütUn istihsal kredisinde) rha.htm) yeti§tirebılccolr taı-lala.ı'tlı hrı.e- hiiyiiğünli yap&h llıle1 

• ..J ı ·. · 1 v·uıarak 'MilH:·Şefim}zin gösteı·dikletl ·· t 1 · ı k f-ı 1 G .. ibna~.. & 
J<anJ lE.ııı tn af:mdan VCiJlılal:ul lr ~11' 1 11t1nwı lwvw lıll-vvetJerı .kumandam r (

0 
t . d"!il . mus a ı~ı e_ <Llet i kredi mek:ınisma .. ratmen.fa :vo inbat Jrnvveti dabaı yük- v •OZ .uıou ~a\ı~~' , 

leklerdı B .. ıuba 1, E lülıy bu ıı ıU: ~btiy· Lallis1a!! Hm"} yarufüla Mal'ar ;11 c~n~\ v~ <:ız I 1 . N'ı pro_~_:_a;;r ~a'3· sıııı basıtleştınnek Jmranndayı~ı...Mü" shlf 'olan tarlalar:ınızdan rfahatziyade t:Jıi1mm ışletelitn iJ:;sı . ı 
bfr lJs1 hrJ1IlCW Juız .Jm;yrau ElfrfÜıJ l• bJhm l{ JVVetl~z'i Jrnl'ıllny l'6UJİ VQ: İ ~ ~ti a U ın b: ça \~Bflatyıl~J ~;.ı ltt;.ği?l'~ teSe!sil kefalet fü' bil ibiriııc bağlana,. mmu:k ~eya bugün kwroetleJi14 yeni ile memlel{et 861;'gi~j ;c ... 

. l . ve sonsuz ır ~ere· e a tıı.ı e ı mı ı. ı ·· ı· ı ·ı ı d~..3 -a.• u-.. .. :nwı.na"' ·•· I"' . na bıld 1 . d01mil Ye J mn .. ,nı ın· i:~l§ranınııBuua(A~· ha•ıa at.a~i:.g~ L f ca. "'. o_ an mus a.nm el a c:ıuinit ·biri .. aiınyn §artları dô1aY-!fl.l1e çolr .,nı,aeı - .. _,, ..-~-ea&"''l.llHl ,..., 
~ bH' daha teluarl::ı.l'ım. b .Y~ ı .ır..ı • ..-1 .... -.1.1.ı~A... .ı .. ı·etmiştir. Jlf)l'al Ma1ıie1 <'ldugu lıaJdo ı Rvml'~a , " . ımnı tal.'ıyan ve bıribirine itünau c- miş ·tlan diğer· yaz mahaulleı · i~in e6., ..,..._.....; .,. .,,..... .. ~ · .. ~ ve 

Bu dıJekle. ::ıra" .,08 F~ ,t]ttı awıve, gi1 rRıl}t»... .,. Geııeral Cebe.soy,. bundan sonra kı\ den Uç kişiye inhisar ettirmok Hure .. kuUnnmanız, hem ,.sizin hem de mem- zebun kalır .•• Ammulllum.' . l . ., •. 
R:ınt ~ 1 e -e erlnm i<~ı.,ı ·Jerır.ıeı;i B h 1 · h b" 11 4 h cp!< l>ır l<ız tarafından kendisme. ve- tile kredi açılma aıneliycs;hH. kolay • l~ketln'.llmumi ekonomik menfaatleri . ' i) SEM.Ot)ı.u 
l
,. ' ag •. 1 

<_ k •
3 

.:ı- .. - 1 . ·. 
1
1 

' • 
11 cya ' 1 m 111 

.. e ~ n YOJ. ava: :ı-ııen mnkasfa k~rdoley-i kE!serek .. e- taşt y 

, ,,.asımpn~t.. • e e m~yllkım ım• .vnm111 ıuıu.ıtcıs: .. wh genernl ·Pm.eoloyu J 2J:'./a.ı'd ~ ı . , .. ,. . . , .. . . .. . _ l>'i'cagız. 1ktızaaın<1an olduğunu unutmayımz. • ...... - ........... ~··• 
AJ Y F ··r. F- b "'ınmn Y<'Jlfil'lj·;ı l re j ' . ı· ~ı .• t . ı..u ·•1. Js::ı..tı <lÇllllştı .. t.~çılct lt:gıüitörtm kd . ~'ll7ıı.,.m Ban-

ı~arn ' ı • "" · ., r:.,-· , ' ve.~tım rnme ıyu.n.H nışanıntn fll yutt: r' · . ~ _y.,J.4 
:.:ıeı . .,,.-.m•c .......... ıleım ve d ü~ birır.ı h-"· kt· Plllcfünnı aı.ııu·ıı k nehrın sularını za • d d R f u ıu Y-~·u:;.. \:.,.... ı::. ~çını ven.ot> rn.. , .. .. A k J " H ti• 
J • f' ·. 1 _ • l'lı.-t'SIZ halele ana..kanahı g\1turen 'mi7. an ıra a· ço ' a~ ffi ~:.ı e· !lle 
t>~~n yı1'-o;~mr-:8' • 1 ı~ n ~. ;., ~~ ~: A"'f'··---:-~:·······--:··:··T .. ::·~:::· yifnUl'JeT kHoıneb·e.uztınluğıimln.ki '~ ~ eeı ! .Alı ~8 {A~A~u:_ Emfflk ve 
'=' en a~1 .., ' c m rınan .ıO'emıın Ur'.a.lt.. · 1-t(I · 
tn~sı için ;ıurdlar ie i ve1tıehün.m11h· 

1 
-6 • · ~rllnrn su Temlışn:: .uı.. b ~--- .... -ıeı mauınJ JıeydA •ıu~Hn. 

telif yerlerinde ~mu l 3 eJilfaı •CfftP.Jl.ı yeye demıı: . ~Şimdiye kadat vücnde getitiletı te- ı· '.'&4 ").na uet: olu u tianko.nını un.ı mi mor)ezfodl'" 
1 uf~ 

trı&sJ ~·ard~. . getilrraiyormuş: ~l$iıı .. !~.it.ı fü; btıc:;uk milyo.ıı ~ı:<a sa~f~ , .1 J ~ J,., ti 1:2 :noi içtimau.n. y~~~·,. · ! v~ 
Eyır halıtı, E l€d y n 1 L .

1 
. ı'>S ( 1, _ " .\ R t . . d11hıı::tn . Kanalhı.tın tahkımntı ıçm WtletbıL temsilen muameı iye1 ~ 

• t . <>ıu ı tl/1 ·..;. :n.ı"e4ı +- eu Ql': &J31l... J I ·1 · -'"-..J.'I 
fo n I lı nnibmcs ı:u.ık hl; • , hu·J hirn. ;ı. 11 . . ueida la yarım mı yon lira ı:;aııcu.1 e • · 11..1. L 15 _J k. • • mildUrii Celil Srud ~lrer ı ·• 
ı;~Je:tn "(-, lm f chih:; m :uıe- ı-.lftiJH~·ıyo,ıı:. . ' . c}ktir lletde bll •kıoollatdaıı tstilade . 1~1·uıt"aı·a Y.aşı:naa ı kardeşını Gıye,a Altdenizin Jıazu. n 
• ~ 31 ,,. }"'-T n· , 1 HhH.> •ıktıFıııh • nt.~:ett, C~belütta., cıu' retı·yıe ova•ann sul"'tnn• tesiı;ab da b'' io l •·d "'""'c 1 ':.ıı-,arıı. a ' c. • u.ı>< "'~ u 'J€ _ .. e., . ., . ... "" JJ ~/ ·ı "/ -1. •• •• • u p anw a ınJ......l Jf' 
ft;ııJıkforini ı a'" 11: n .. <,y fm~Me ve, n.lrttvmevkuf ıtutll'J~1.tlcfiı~ ~o::ı_ra serı- ~Uctıdoıgetitile(-ektiı·. ·Nafıa Vekij.j, a- <Ja ta l e 0 .._, UTdu· 06 Ce6edl QV/QTCQ riın 12 nci hesab. f:!cn~· 
l ı. .. 3·, n ~tDt b.O'lrkdatı. Exlulıutru ısıınlı Am~· ,,ı" mc-"'imindetı sonl'aı bemberiDd&O -".;. WJ..~~ı;st·. ,ıve m:~-ak1"p1eı·ı· , >u ıı, • onune ge t.~ • ı ı e:t.nı;. tt. • :s·~ •«->J • • nıJl1.; • lil!· • 

lıkJan::ı <:iııde>iJ be.( '..,r:in ı.oğaltıJ - nkı:l'.n gemit;İfıtnı·TrıHüyeyo.ıdımıir gö- Wi 7.cVatı~ı tzınire avdet etmiş • ve g&" .. J saklama )!f,a muvaffak oldu bila~o kar v~ ıı\l'fü' bG 
nıaı:ım ve mew t::ın~m ni js.1 Jı.w.11w.rliğini lıaber vermekt'eiı ': ·Va.puOJ cb İzmirp<.llasta· Parti taraflndatı· §e•. ı 5 tJ}a pey;t\a ~tmış ve buma 
temektediı er. J'\ın Türltiyeye götur<füği4 bıimuıeıgıı~ teti11e verileiı ziyafette •hazu·•,b\llutı .. . : . • ıoe ·H:llrı leroişt.W. ,ı 

E .. t ıko\ .ı.ı e He • <.cıhmeı~ '\ıt.~Sah . er.mı. otoinobıl yedek akfjanu,ı çelikı muştw'. lzmıt (Hususı) - Kandıra. k~a.sh gUn Osnıana ait ell.ıise)~ıi :kan jçiııde ' Bankanın. karı 601.349. iradıı·. 
hıvieodio. mezarlH~]. rırı, oJn .. gumttte ... _çubulrı!ve tekerılek lasUğidiıt; . ı fl~afta. VeldU Bahluısire Ohllyor nın I{eranıeduin köyünde. ~k kor .- ~uJ.ru~laı' jşe adli;y:e el ko~ ve. . --
Cek yer k. ma<lığın , yer den bir •·~·,• ' . l tzmir, 28 (A.A.) - Nafit Vekili k,unç bir cinaye;t işlenmiij, bir adalllı EticeÇie· MW:ıtafa.nın karde~i Osm.anı 1 Çocuk .tiyatr.osm ı n 

. ] Ml-nnar. a;ım ın teftıt1'ler:t 1 .kardeşini öldUnnüştür. .. liJ:dU;R.~ +nl..ak1 ... 1_ edeı·ek 18 'IGAU'l~ • ı'lk ı.a.ms:•ı t tbezar !k teE:icinı ~ ' ü tfizamn fo.,. 0 n Y Gı:>tıeral Ali Fuad Cebesoy bugU11 e't' ~ ~ .,,....,_.. Q " 

ti~:tik bir :eJ1; .. o ?hl İı:.;a:nbu} üna r ~ı. SfOkl>ôlmı ·28 (.A ,A.) ._ Öğrecilclt .. Band~rma trenine bağ1~nan hususi Bu köyde 18 ya,,,mda. İHmail .otlu a r olan kardeş katill tevkif edilmie· r Ankara, .2s (A•A) - Bi .... bn,•r.' 
Planın thaJin" "stanekto€dlıJe. Fatih1 t~tnel.g(i.tıeı •Mf't-eşal Mb:unerheimı• Ke-< vagonkı Baltkeaire hareket ~miş ve Mustafa ile l~ yaşında ()(iman~ bera"'I tf1'• · ıaldiğine göre; ~oouk ·t.ıy[ltr , 1 ni1 

ha.nn d ... gayri sıhhi a.p:::u:fJm&..n inşa ... ni.;µıeın•ide' ımfüıı teŞkU etmiş olau 9 ı~tasyonda vali Etem Aykut ile şeh- : beı·oo dağa odun kesmeğe. gitı:ni{J]e:r. ı Facianın en kolikwıç tara.fı .~udur;. san akşamı yal:c~6 lJjr: dCt' ltı:-
gım.n rne •·ve b y1iz.{1f'J1 g:ı}'Tj· me~:rıı ~ıh·tiılül11<.füHı.vy11J1 göniillUyU• teftiŞ ve· r\m1zdelü mebuslar, belediye. reisi Dr. ' a.:.aıarında kavga çıkmış, .gı~de b~- · ı CiJıawetl • i~iyen Muırta.fa cesetli sue olmak üzere l;iiyiM~ eğti . 
ticarr·t ka1k anların da _<;.alı~maJa.11-1 l>

1
ii nubrfü·!Jı·aııl .edeı-el{ 1\t!ndilerine Finı Ut! Parti mlifettişi GaJib Bahtiyar yuyen kavga. nihayet kanh bu· şek•l ~ bırakıwuş Vf\~1 hayv bir temsil ile fa::ı li· •te. 

r J l almış ve Mustafa. kaJ•deş.lnt balta. ile· . ' an ve . :1* t; 
na rmi-="'ade ediimE-maemı, mşuatHl<' ~u< !yf1,yfl yapını~· olduklah yardım .. Gfö:eı-, p~rti vilayet idare heyeti reisi f • b" , 

1 
· ıu öldü U tür kuşlat\ bu cesedj par~yl.4--ak aellk ~1mscye. davetnarne göı.de1 r. 

hıfzu:: hh~ büJdımlcr nm tailııhm~ e- c~:ın ·tlolaYi• tei;;ekkUi etn'>.işth·:. etnniye,t müdUr vekili, devair rtieaa· ecı ~ı şe 0 e ~ ~ · ~ik etmi~Jet· ve. yemişlerulr. Katil . il!ltiyenler yerle~rli Çorıılı ' ııo 
h" •11mıyc:t .. enlmes:mi 1stem1şler<lıı. GötıitHüleıfo• kUınnndahı .. Li'ndeı· sti ~. •nafia merısublan, matbuat erkanı Ratil kardeş, cesedı or.manoa bu ar . . . . . ' I1:urumu merkezınç, Jı" ti} , e-
...___V ·k~l·J • •H• • ti• ·n· J.D• ' • . ~ ~a.ı·i genoraılli~foe.ter.fi edlhniştit.J3utı• thl:•afmdnn uğı.ırlanınıştlr. • l<anık üzerindeki e1biseyi ve. ~ama. - ~u müddet sonra cınayeti ırt1kab et- ~nden aldırabilecckJ dir . . 

C ? er eye -~n ba~krl' MbJ'eşal Mannerbeimı 43 . ı Başlarında bandolaıı.oleduğu h. itli' ··irfan _çıkarmış, onla~ı claı bi~ ta.rlaıva tlği yere gi,CiE>.reh, kard~injn kafa fa. l • -> 
t6planhsı !~v~ g&mllüailne kıll:ıta-manlııt· ma· - asker. bır . Juta , bil· polis müf.rezcs; :ıtmıştır. Osm:ını.n bırden bım .or.taf.: ::'11!ile, kol, bacak ve, gövde 1mumlan:m • : İzmir.de çuva~ fab' 

.Ankara, :s (AA.) _ İc.ı.a. V~ldl- claJyaaı ·ver:ıtı.iştfr. . ihtiram resmini y~mştır... ı •chn kaybolmflsl nazarı. dıld1.'1tl cel t 4,t.ğJmk, bh: }ıalda bularalı onlıu ıtop· tetkikata 
led hyeti, tJgun ci'' eden sonra, Baa.. Adli •

1 
d . *ö.f•a Vekili Mustafa Kemal •Paşaya betmiş, aradan iki ay g~tiği haldei l*1t>: gömmil~tib .. BUaklr.o su.;ıuruı. İzmir, 28 (A.A.) - K::ıı. • ksi • 

'\>ekfüette, Ba'-veklı DoktOil' • Refik •. CI ar ı ara~m if tayın Gidiyor. bulunamayışı bütün bütün şUphcleıi . .itiıaf.edinuc bu kcmil l•'l" g ·-.1um 111. satını \'Ucude' getfren F .;:.~~ mit ~-
Saydamın nynı:.etinde bi toplllntl l . . ve terfder : Bu.."'aa, 28 (A.A.) ~ Nafıa ~ekili- mucib olmuştw-. lki kôy çoo\lğu .bir du1dntı yerden çıl<ttdıJmı~tlJ'. geı:ıesi mühendisler1n • H<i zat !-$eh 1. 

~apmıştır. . Adlıy-e ·V~ietince ·hazırlanan hil· ı»ıiz , Ali .Fuad .Ceb~oy Mustafa .Ke- · ___ rimize gelmiş bulu:. ı l:.n. iuytlh, 

• " . ·ımle:t:vamııild«iumum.ilei' arasındaki ınal ·Pa..'jll .. ve mrracabeydeki .sey)i)b Berg6'm8 c§var~nda ·1 ı lzmirde Esnafı ve . teknisyenler tzmircl .. lım: yııuJ ih·'· 
Beıedıye kö ekıföre . {p,fi'.tayln ve .n~kil listesi yükifok>tas· 1Yıınta:~ftl:ı.tlllli tetlnk ·etmek 1üZe.re bu tjyacı için değil ay ' :t.lTıl.lU,hı ıtu·a-

d,ıke:- ktfr&.D·.etroietir. ıBugünlercle teb gün Keınnlpnşayn gelmeleri:beklenil,.. bin soygun u AhaJi bankasuun eat da yapabnetek. lı ı,uvJ) &.tb.iı...-ı, 
"O~ vergisi tahakkuk!. lijj b<ıklenmeki~. rJıel<t~dlr.. . .. yakalandı . toplantn ~· tesisini tetkik e1nıeht<>tfü).ç}·, MU.'· 
J ~[ VaLmi2 .kendilerini karŞıtlamak uze- j. Si bendialer . burad~n ı<ast monuya 

etlİ"fmiş ondf!ada' neşredı·ıen re ,M. _T{cmalp~aya har~.ket e~1iştil'. . İzmir, 27 (Hususi) - Bergama İzmir, .27 .(ffmma1) - İzmir E.cınaf .gide ek ayni iı; üıf'~inıl tctkıkkdno 
! a n ı , Vt·~u bu nrada. harayı dn ıııya.ret . kazasına !5 kilometre m~safcde Ya~ ve Ahaii bankasının y:ı.1lık alcfade he- devam edeceklerdir. 

(Baı;;tamfı 1 · ıci wyf~l.ut)J fftbJı"n etmeleri muhtF.meldb. köy mezarlığında elinde çifte. av. fü., yeti ı nm:umeye. toplantısı diln Eıı:>at ---
köpekJajıre yol ve~im ıt:ahaki U ::ı 1 ~-:x--:;::::=;.;=:====::.=c.==~ , fM"i bulunan hilviyeti meçhul bi~ ea· ]4,30 tla· bnnl<oo.tn Ata.ilk <!addfıf;in.. Mubasebac~ Zıyanın 
ett'nlrnğianlaşılımşw. Bı:ıı:\ıthv.f·I (Bu§tcııafı '1. inviı sayf<ttla)- 'iran ı - Rus ıı·car.e hıs, yoldan geçmekte olan §Oföı: Şak .dekj.yenibihasındaıyapıJmışbr. Top- duruŞ~sı 
hadişeye sebeb şudu1 : Bu anlaşmaya. nuaran iki' mtit- . rlin.Un idaresindeki 42 sayılı otomo- lant:ı~a VaU Bay Etem Aykut, Galib YUkseldraldmm<laı F;ı, k h'oo milcs. 

Ev kopeld :rıi 00.efüy~ta aWlh' tefiı(,ikliJ devlet b.Mbiriniıı ıtz&SJ , anlaş bilin önüne c;ıkarak dur işareti ver- ~ah~ıyar, Mer:k6ii. ..bankaEil mlidUrii se~esinde mulıRBObecj Rwı p,{J. ıırln. 
d~.n E*nevi b1r HraJık i:hı "süs veı'.-. olma.~ •miiul'eı·ideu müta.relre• ması 1 • Nav.ıf, lş Ballkaeı müqüTU Haki ,ve mUe5'sf'senin ka..Ga.tıırıtlnn .j()Qı lira ~al 
g .:;.ı.,· tı tul 1d ... ,l.~J B mış ve durdurmuştur. ~;;ı.,,."' ba~1_,., lt\ .. >l ,.1 bi k , . 1s1 , ne t<.Wı ı mn "'4ULIO ar. u · jVOlfa ımlh a1cootmem~yi •ta.n.hhU~ Mo~kova, 28 · (A.A.) _ Tahı·anda, ""6'"'" •J.11.• .. mm • {'l:11e r ço ze - rnak suçundun füUi;y.-~ı~ vcJ·ıldiğini 
ıt1oarl" bu kopekleı.,·ı ısım· lerın· ...., '1.4<.....-ı.:-1-~ - Suçlu derhal şoförün ve yelcuların. ~,.at h""'lJ' b·ı11 ·" ... mu"t ~'n- t k R " ·1 h · . 

c ... .u c •e...-e0~~~. . fran ile Rusya·aı·asında imzalanan ti- . . .. .. ":.. 01
•• " • UWJ yazmış ı . ıı,. ] e clıl!11Tefü 'J.· 

hıı vergıler tahakkulı ettirılınek ... ,, Sl:ıllı . milza.keı-elt) ·j esuoo.md.9 . eR.r"t seyri!.Jf'fain muahedesi bil "' Ü.Zerlerini arıyarak şoför Şükrudetı ' ! Noticef1eı E:ınluımn mesaisi tak- lihanın mevkuf ()}araH mun.ıkemeled • . 
t co•r. Yol vergısi tahakkuk ced- 1 ,mü.ıstcrel< bh ıhattı !hareket ta.ki~. nRSS3 transite aittk 520 kuruş ve yolculard® da 15 liı·.a. $lir} J kıtr~kınmi~ Ve. 80'554 lira. lrftr- ı ne dUn Beyoğlu mnhk(l1ı1'!::3İnıle de "" 
Velleri maııalle mümesdller.i ta... edeookled ıdtıi, nihai za.ferdan , P.ara gasbetmiş ve kaçmıştu.l 111 t evzijne. kaı·ar vel:ilmi"tlt'. vam edilJnicı, suçluJcu 11, v.:okılı ı-ı., ..... c~i .. 

c Muahede, iki memleket arasında j " "' <LU• 1 

tafından lıa2Jrlanırken is.imleri.. '1'f:!onraı, A1/nıp11ıdıııemni"et(\lc. 8.ıı ... ı Hadi2e zabıtaca baba? abıuno" ho . Gand . s~vU ntaaıtsnz 1~8 Halim evrakı tetkik ed<>•~eü·iıı·'i~ 'ılf' .. "' " senede }ki mil~on lrigillZ liralık tiea· ... 8~ ... o ı.ı, ... .. · 
l-'abancı insan isimlerine ~k ben- ıhür ternin • eı1ecek , tedblrleri de rbt mübadclelerhderpiş etmektedir. 'en tahkikata bnşlaıımışı yap.la•1 ıııı- · teşv~k ednyor l~le müdafaasım yapmnh üzQre is ,. 
~..ıyen '\ie b:ızan da ayni olan bu ımöşterelıen nlacakla.rdır. ~ takib neticesinde Kadjpiye kö'lti Bombay, 28 (A.A.) - Gandi, sa- tiınhalde bulu~uştor., 
kopeklere de yol vergisi tahal,ku]f · •~ • · · " M h ı m urlat 1• 

1 [j · f ~varında orına.nlal' içinde bir. ~abw\l lJibi bulunduğu Lanijan gazetesinde u a reme.., . r a.e vo naı:ar içillJ 
ettin ıll~ • Ve bu vergi tahsıl : Yillu·;ek hru·b konf*Jyi altın 1 • iem:zım·e pasl korunma ....ı .... 1 endi&i gö-:n k aka1 +. yazdığı bir makalede mukacl<le~ ela:.. yarın ı:ıabaha taiılı olunrııuetur .. . 
l ıl:nıışt.ır. Nıbayet 1 topl:ın1aııı.ını bugün Loııdl'Ada ya.p tecrübeleri ~ & kwere Y anmıe""l'. ' ' - ••' -
!ı'kA tl .. . . t ~ l di 1 y·ft1•aı ı 1 . . :wı uğrun~hapsedilmeğ·e amade bu- Kömürden zahir1endl 
ı cıye ei uzerıne vazıye ıue e ye ımıştu'ı Konij4)ydo İngiltii!ı~"· Denizli (Hmmal) - Deılizlidf) pasif a.n anan su~ ~un yapı~,ıu>ıılSu~~ Ji1nA.n bütiin kongre taraftarlarına. 

t· af r n .. bıt olunmuş ve blJ. (JillunbcJ'lain, RalWl.x> Chm'.clıiU, k;or.rmma den~meleri 25 pazarle&i a.k- ı/Qbında Balıkeaınn Kaput na.lJ.iyfüıj,. . ı Tnksimde Kazancı yokuşunda 1<' 
. an J.';!lara bil' da.ha,. ıSta.nle) u: ....... sıcv}Noo..ı .Fıa.~ a 

20 
ı b vl ·K .. . };ıaBJ1 mukavemet hflteketine Jrn.yde w numaralı evde oturaJ) 30 yaşını!a F'at~ 

ii••b b ·--r..mam·ı.sı ııa~ .. a .. 1 . ,.. 
11 

.. ::::: " ' .., ~;:ımL,ı;aat ,3p dan 21: Pı kadıw de ·.. ~ ag 1 '. a.racoorm k~den;ıM'f.tb .. 1:lilınelerini tavsiye etmekte<lir. mn yaktıg-, kömürden zehirlenerelı: ~ 
" e O!WJ ( a U:K<ı. a~. ara ı·yı ..... a ... ~.._..d, Campi~chi :\'O Oe ı~m ot.rnişı nnıvafl'!'!.kiyetle ııetJCQ - med ç ·ıru ğU 1 
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Kadınlar nasıl İş bulurlar? 
Bir genç kız için namusundan feda~arlık 

yapmadan iş bulmak çok güçtür 
S imdi kendisi bir cemiyetin ka

tibliğini yapıyor. Buraya bir .,. 
nüfuzlu avukatın delaletile girmiş. 
8 - 9 senedir iş hayatında bulunu
yor. Esmer yirmi dört, yirmi beş yaş 
Jarında bir bayan. Kıvırcık saçları
nın çerçevelediği yorgun yüzünü na
zik bir gülümseme ile gerdi. Masanın 
yanındaki pencereden dışarı baka
rak: 

- Birçok yerlerde çalıştım. Pat -
ronlanmdan yani amirlerimden iyi 
muamele de, kötü muamele de gör -
cıüm. 1ş hayatı bu, ona göğüs gere
rek alışmak lazım. Daha doğrusu iş 
hayatına kendini alıştırmaktır! .. 

- En ziyade nerelerde, hangi i~

lerde güçlükle karşılaş1yorsunuz?. 
- Tabii resmi daireler müstesna, 

diğer bütün yerlerde. Bilhassa husu
si yazıhaneler çok tehlikelidir. Şir -
ketlere bankalara bir derece daha iti
mad edilebilir. 

- Çalıştığınız yerlerde hiç sızı 

müteessir edecek bir teklifte bulu • 
nanlar oldu mu? .. 

- Olmaz mı! .. Pek çok. Burada 
s ize hangisini anlatayım .• 

l 

Çok elim çok feci bir hatıradan 
bahis açılıyormuş gibi yüzü takal
lüs etti, içini çekerek moraran du -
dakları arasından söylemeğe başladı. l 

- Bir $arab deposu kırk lira ma
aşla bir kasiyer anyordu. Bana ha
ber verdiler, gittim. Derhal kabul e
dilmiştim. Burada yaşlı bir adam var 
dı. 

Daha ilk gündü, bütün işleri göster 

. . ~ 
• • .t_ 

di, bana aid def ferleri nasıl kulla - l.iiiiii•' ~lllİİİiıiiiiiiiı--..Jl=;;..;;.a.1--..._ ____ ;;;:=::;::::;:;;;iiiiiiiiiii==:::iii;;;:I 
nacağımı anlattı. To_ptan, perakende 
satış yaparlarmış. Ne ise bunlar bi- rer roman olur. Mesela size bir tane- dırmağa çalıştı. Bütün israrlanma 
tince: sini daha anlatayım. rağmen bir birahaneye götürmek için 

"- Gel sana aşağıdaki bodrumda - Eğer sizce bir mahzur yoksa.. zorladı. Tabii kabul etmedim, ciddi 
duran şarabları göstereyim, dedi. - Hayır. Şimdi zannetmem ki on bir s~ırette arzu ederlerse çalışabile-
Ben de: lar ayni yerde olsunlar, belki başka ceğimi söyledim. 

"- Peki, diyerek birlikte içinde bir yere gitmişlerdir, Akşam kapıdan çıkarken bana bir 
fıçı fıçı şarablar duran bir mah7..ene - lşleri ne idi?.. daha yazıhanelerine uğramamı rica 
indik. Bunların cinslerini, fiyatlarını - Bir yazıhanede iki avukat ar _ ettiler. İşte görUyorswmz ya bunlar 
saydı. Bu i!) bittikten sonra da bana kadaştılar. lş birliği yapmışlar, bir- ne garib teklifler değil mi?.. . 
en iyi şarabdan bir maşraba vermek likte çalışıyorlardı. Buraya da bir Susuyordu. Bu anlattığı iki kısa 
iGirmek istedi. Hiç içki içmediğim arkadaşımın tavsiyesi üzerine git - vaka onu hayli üzmüş ve yonnuştu. 
için kabul etmedim. Israr etti, vazi- 1 miştim. Daha henüz ilk çalıştığım Sanki o anları yeniden yaşıyordu. Sil
ycti anladım. Derhal onu orada bı- gün işimi çok beğendiler. Eski türk- kinerek: 
rakarak yuk ... rı çıkmak için merdi- çe bilmem onları daha memnun et- - Biz çalışan kızlar sahiden ça
venlere doğru ilerledim. Hemen ar - mişti. Fakat ak~m üstü bir tanesi lışıla.c:ık dürüst, namuslu bir iş bul
kamdan koştu, el ile eteklerimden tu- ı yanıma gelerek bana: mak için ne kadar zorluklar çeke
tarak beni kendine çekti. Bütün kuv ı "- Sen, dedi, buradan çok hoş _ riz. İyisine rastlamak bir şans ade
vet ve hızımla yukan fırladım. O da nud kalacaksın. Bak bu oda senin e- ta .... 
arkamdan geldi. Birtakım sitemler ivin gibidir. İstediğin gil.ıi hareket ede - Çalıştığmız yerlerde size ne 
ederek yarım saate kadar tekraı ge- bilirsin. Sana •kimse karışmaz. Her kadar para verirler?. 
leceğini söyliyerek dışarı çıktı. Haki- 1 zaman her istediğin her türlü arzun - E:Yer iııte dalavera olursa! "İyi 
kate~ı de dediği gi~ tam zamanmd:ı 1 yerine getirilebilir. Yalnız gördün ki maaş v:riri~ yalnız beni memnun et· 
geldı. Fakat bana hır kutu pasta ge- biz iki kişiyiz. Sen bizim ikimizi de se, derler. Ve biz de anlarız ki bu i!-ı
ti":1işti... Ve bura<la iş olmadığını his !clare edeceksin!.. dedi. ite bir na.mus gangsterliği vardır. Al~ -
scdı~ce hemen ı?arab deposunu ter- Bir yerden küçük bir likör şişesi lakımıza göre ya kabul eder, ya da 

kettım. alarak küçük bir kadehe likör ook- reddetler çekilir, gideriz. 
Yüzü yeniden sakinleşmi~ti. Sor- tü, bana dostluğumuzun ve samimi- 1 - Ya d.ılavera yoksa?. 

duın: yetimizin şerefine uzattı. İşi anlamış - İşte bu da çok zahmetlidir. E-
- Bir başka hikaye daha var mı? tım. Hiçbir ceva.b vermeden içkiyi ğer dalavera yoksa az para verir
Çok nazık bir sesle: reddettim ... On dakika sonra öteki ler. Çok iş gördürürler. Bir insan ta
~ Bu hikayeler pek çoktur. İş geldi. Arkadaşının demin söyledik- hamınulün!fo fevkinde bir ku\'vd. 

11ayatına atılmış bizim gibi kızların terini aynen bir kere de o söyledi. O sarfedcriz. Kime ne diyeceksin, çalış 
bu çeşid lıatıraları çok feci ve acı bi- da bir sUrü fantezi vu<llerle beni kan 1mak mecbunyetı var. Benim bir an-

o 
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12.30 Program ve memleket saat 
ayarı. 

12.35 Ajans ve meteoroloji ha -
berleri. 

12.50 :Müzik - Muhtelif şarkıiar 

"PL,, . 
13.30/14.00 Müzik - Hafif mü -

___ d 

Bahreyn Ada arında 
Pet ol nasıl bulundu?~ 

Adanın Emiri' ada için iyi su tedarik edif 
meden petrol taharrisine izin vermemişf ---- ,_,_ __ _ 
Bahreyn adalari Sultani Şeyh Ah- te,, Holmesc muarız bir vaziyet tak • 

zik ''Pl.,, . 

18.00 Program ve 
ayarı. 

med bin İsa uzun boylu bir Yeni Ze- dı. "Wa"ll Street,, nazigane ve fal 
memleket saat landalı olan ~f'J]m· !Trank Holmes ile red mahiyetini haiz bir cevab veı 

18.05 Müzik. Çalanlar: Cevdet Çağ 
lar, Refik Fersan, Fahire Fersan, 
Fahri Kopuz. Okuyan: Radife Ertem 

18.4.0 Müzik - Saz eserleri "Üç ney, 
iki tambur, bir kudüm ile,, Çalanlar: 
Basri Üfler, Halil Can, Nezih Yanık, 
Refik Fersan, tzzeddin Ökte, Nuri 
Halil Poyraz. 

' !.. 

uzun müddet konuştuktan sonra ba- Holmes israr etti. Nihayet Stamfo 
şını salhyarak şu cevabı verdi: Oil'in şubesi, Gulf Oil Company fü 

"Bah~elerimin altında aktığını söy- reyne bir ekspCL' göndermeğe mu' 
lediğin ve yürüyen, uçan makineleri- fakat etti. Bu adam müsaid bir rar 
niz için aradığınız ou madeni yağa verdi. Bu sırada Gulf Oil reisi .A 
ihtiyacım yoktur. Mutlak surette çu- drev Mellon, Birleşik Amerikar. 
kur kazmak iı:ıtiyorsan, bana su ara. Londra büyük elçisi tayin edildi ·. 
Teba.larımın suya ihtiyacı vardır. Sa- bu işle meşgul olmadı. 
hildcn almak istı:-dikleri su acı ve tuz- Her şey yeni baştan yapılacaktı. 

18.00 Serbest saat. 
19.10 Memleket saat 

Iudur. Bilhassa mP.-vsim rüzgarları Holmes, Standard Oil Of Calif 
ayarı, aJ·ans d · . d 1 1 r • 1 t" . . niayı ikna eylemeğe muvaffak ol<' 

enızı a ga ı Jır ua e ge mrse .. ıçe- ~ ·rr . ·d· ı ti 
ve meteoroloji haberleri. cek su membabr1 bulacak olursan, ~u ~aman ı as e~m~ ı t ; Ya.? 

19.25 Konuşma "Milli kahraman- madeni yağı aramana müsaade ede-- ~ ~mdpa.knylayat er ey eme mec, 
rıyetın e a mış ı. 

hk menkıbeleri,, ceğim.,, 
1932 haziranında petrol ilk defa ' 

19.40 Miizik. Çalanlar: Refik Fer- Ve Şeyh Ahmed bin İsa, Holmes'in 
mak üzere Bahreynde fışkırdı. 

san, Fahfr_e Fersan, Fahri Kopuz, gözleri önünch! :Jarlattığı . ~fsa~e~i 1934 kanunusanisinde ilk Ameril , 
Cevdet Çaglar. Okuyanlar: Mefharet servetlere aldırmıyarak çekılıp gıttı. 

1 
· Bahr b k t . 

Sa§.'nak, Semahat Özdenses, Necmi Bahreyn adaları tabiatın büyük bir sarnıç ı vapuru eyne are e 
~ · ti. Şimdi 20 bin balıkçı aya~lann ' 

Rıza Ahiskan. l~tfu~a z~ten mazhar olmuştu: Sa- tehdidini gösteriyor. Zira bir sip' 
20.15 Konuşma "Bibliyografya,, . hıllerme cıv~r d.enızaltı ~~yalıldarm- line'in çatlakhğınd~n sızan petrol 
20.30 Temsil _ Thais. Yazan: A. da yapışan ıstrıdyelcr dunyanın en nizi zehirlemekle ve balıklan ko:· 

France. Tercüme eden: Reşid. Piya- parlak. munta~am ve büyük incileri- maktadır. 

noda Cemal Reşid Massenet'nin Thais ni verri. Bahreyn sultanmın hazinel~- Buna rağmen Bahreyn adalarıı 
operasından parc;alarla temsile refa- ri deniz altında y:ı .şar. Bu hazineden petrol istihsalatı senevi bir mil) 
kat edecektir. Orhan Borer kemanla istedığini almak iı.;in mahir dalgıçla- 200 'bin ton t.utmaktadır. Bunun < 

ayni operanın meşhur Meditation rı s~yu_n .. dibirıe çalı~tınnağa gönder- ha bir başlangıç olduğu söyleniy 
parçasını çalacaktır. mesı katıdır. Bu mühim bir rakamdır. Zira Alm~ 

21.30 Müzik - Bülent Tarcan - Ke- Şüphel{iz inci fiyatları son seneler. ! yanın 0 kadar ehemmiyet verdiği ( 
man ve piyano sonatı. Çalanlar: Bil- de teıı"zzul etmıştır. Hatta, Japonla· 1 tiGya petrol istihsalatı senede 5 
lent Tarcan ve Cemal Reşid. rın tabii inciler kadar güzel suıı'i in- bin ton mikdarındadır. Ve dört büy 

21.50 Müzik - Kü..,ük orkestra "Şef ciler yaptıklaıı anlaşılmaktadır. Bu- devletin paylaşmak için çırpınd 
Necib A.c}kın,, . na rağmen tabii incıler ne de olsa k~y Rumen petrolü senede 8 milyon tc 

22.15 Memleket saat ayarı, ajans metlerini muha.faıa. etmektedir. tecavüz etmektedir. 
haberlerı, ziraat, esham - tahvilat, İştE' bu. ~mıda petrol kuyularını 1 Bahreyn sultanı şimdi "mad 
kambiyo - nukut borsası .. Fiyat,, • kurmak ıçırı Bayreyne gelen Frank yağ,, ın incilerden daha kıymetli ~ 

22.35 Müzik - Cazband "Pl.,, Holmcs adanın t.oprakları altında iyi servet membaı olduğunu anlamış: 
23.25, 23.30 Yarınki program ve su membalarını bulımık mecburiye - Yalnız buralarda. inci aramak i' ' 

kapanış. tinde kalıyordu. dalgıçlar bulmak günden güne zorL 

nemden başka hayatta kimsem yok. 
Bu yerden çok memnunum. Raha -
tım. Dedim ya bize dört başı mamur 
iş bulunmaz. Biraz aylığım azdır am
ma ne ya.payım?. 

- Ne suretle, kimlerin vasıtasilc 
iş buluyorsunuz? 

- Bunun hiçbir şekil ve vasıtası 
yok. Hep tesadüfler. Vakıa daha zi
yade arkadaşlarımızın tavsiyesile 
oluyor. Onlar bir yerde çalışıyorlar 
sonra diğerlerine haber veriyorlar. 
Ya aynldıklan yerleri bırakıyorlar, 
veyahud orada bir başkasına yer a
çılmışsa bizi çağırıyorlar. Tanıdıklar 
akrab:ıl:'ı.r da tavassut edebilir. Yal -
nız küçük ilanlara. dikkat ederiz! E
ğer işçi arıyanlar yirmi yirmi beş yaş 
arasında sarışın veya esmer kumral 
daktiloya aşina bir genç kız ararlar
sa oraya bizim gib itecrübeliler git
mez, uğramaz bile. O adresler bizim 
için her türlü tehlike sokağına açı
lan yoldur. Oraları yalnız bahtsız ve 

- l1..>crübesiz kızların Sırat köprüsüdür. 
O kadar güzel söylüyor o kadar 

sühuletle konuşuyordu ki, 

1 
- TeS;ekkiir ederim .. dedim. Otur-

duğu masadan kalktı, yanıma gele
rek elimi sıktı. 

- Eğer si?.c faydalı oldumsa bun
dan sevinç duyarım .. dedi. 

Bu çetin iş hayatı onun içinin a -
saletini bozmamış, çalışmayı öğren
diği nisbette kendinden hiçbir şey 
kaybetmeden bu sahada muvaffak 
olmanın da· sırrını öğrenmişti. 

Bu vaka 1930 tarihinde ge<;iyordu. maktadır. Şimdi kim inciye ehemrr
Biı tarihten evvel ve ta uzak zaman-

1
1 yet veriyor?. 

lara kadar Bahreyn adaları üzerinde ..................... ~-·••••••••• ... ••· · 
iyi su membaına asla rastlanmamış- ! Hendektek f de.nir mader. · 
tı. Yerliler denizde, tuzlu su tbakası . lzmit (Hususi) - Evvelce yazı 

altında iy\ suyu aramağa gidiyoilar- 1 ğım gibi Hendek kasabasında Han· 
dı. Oradaki efsanelere göre Fırat, İ- li dağında ve civarında. demir ccvl · 
ran körfezinin suları altında akıp gi- ı ri bulunmuştur. 
diyordu. Hakikatte, dalgıçlar adaları, 1 Ankaradan gelecek bir heyet ı · 

kara topraklarından ayıran boğazın dağda. tetkikat yaparak cevherin k'. -
dibinde kayaların arasmdan sızan metini ve miktarını tayin edecekti. . 
tatlı su membalarından ellerindeki tu 
lumları dolduruyorlardı. 

Bunun rasyonel izahı kolaydı. Her 
halde Arabistanın gayri kabili nüfuz 
tabakaları adanın kayalıklarına k='l
dar geliyordu. Kafi derecede derin 
bir kuyu açarak iki tabaka arasında 
kalan suyun fışkırması miimkündü. 
Bu da artezyen kuyularının prensi -
pidir. Birkaç hafta süren bir çalışma 
dan sonra Major Holmes, memnuni
yetini izhar ed'-'lı sultanın huzurunda 
iki artezyen kuyusunu açıyordu. Bu-
na mukabil de vad.cdilen imtiyazı is
tihsal eyliyordu. Şimdi, kuyuları aç
mak ic;in l~.zınıgelcn sermayeyi bu~ -
mak meselesi kalıyordu. Bu Bahreyn 
sultanını ikna eylemekten daha güG 

oldu. Bnhreyn adasına gönderilen beş 
arziyat eksperinden d9rdü adanın 

toprak altında petrolün katiyen bu
lunmadığı hakkında rapor ver·di. Yal
nız beşinci eksper Holmesin fikrine 
iştirak etti. 

Holri1es Londrnya, sonra da, bu tek 
raporla birlikte Ncvyorka gitti. "Si-

Komedi Fransezin 
temsilleri 

iLAN 

r esm . 

Muhterem halkımızın, tiyatro ıı."1-

treHınde müşkülata maruz kalmaır 
lan ic;in biletlerinin üzerindeki tcı 
sil sıraı.:ıını gösteren büyük kırın; 

numaraların, aşağıda gösterildiği gi 
hangi oyunlara aid ve hangi tari!· 
lerc müsadif olduğuna dikkat etme. -
lerini kendilerindcrı rica ederiz. 

Cuma 29 mart No. 1 
Cumartesi 30 mart) 
Matine poetik ( 
Cum·ırtcsi 30 mart) 

" 2 

Suvarc ( ,, .3 
Pazar 31 mart } 

Matine ( ,, 4 
Pazar 3J Hart ) 

Suvare ( ,, 5 
Matineler saat 16. da ve suvare'. • · 

saat 21 de başlar. 

--- -rrea ___ ı_ - - m 
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- 7 - ı Nihayet en mal\Ul luı reket tarzını, 

Bir gün evvelki gibi genç kız kızar- misafi~ ?.'encin lakırdılarını anla~~ ~ 
dı. Filhakika Fikri beyin kızı şaşır _ mış gu.runm~-~t~ buldu ve kendısını 
rr.ış, dıvanın yanında lakırdı söyle _ 1 nasıl hıssettıgım sordu. 
meden duruyordu. Fakat Veysi, hiç Veysinin neşeli cevabı: - Hayır ... 
Lqtifin bozmadan, ve mu:ı.hazeye uğ • - Şimdi gayet iyiyim, seklinde ol- - Halbuki insan uyudukça acı 
ramaktan korkmıyan bir tavırla ha- du. Bu cevab üzerine Perihan odadan duymaz. 
la söyleniyordu: çıkmağa hazırlanırken genç adam.. Ve merhamet duyan bir kimsenin 

- Dün gece, masallardaki gibi gü- - Oh, hemen nereye gidiyorsunuz, vasfilc: 
zel bir prenses görınü~tüm. O bulut- diye itiraz etti. OraJa biraz daha kal- - Yaranız size çok acı veriyor mu 
lar arasında kaybolup gitmişti. tşte, mak istemez misiniz? diye sordu. 
hu kaybettiğim simayı tekrar görmek Veysinin yüzü gülüyordu. Fikri be- - Yaralarım mı? ... İcabında insan 
istiyorum. yin kızı, karşısında hakiki bir çocu- bunlara da tahammül ediyor! Bili -

Perihan, r, ·ışırmasına rağmen, ya- ğun bulunduğuna zahib oldu. yor musunuz, bizim ailede herkes vü-
ralı gencin bu 15.kırdılarını sabır - - Bakın bacağını kınk ... Bu halim cud ıztırablarına gayet mütehammil-' 
uzlık gösteremeden dinliyodu. Zira le yalnız kaldım. Hiç olmazsa sizinle f.ir. Attan düşmeye o kadar ehemmi- t 
hastabakıcı genç adamın biraz sayık- bir iki lakırclı ediyorum. yot vermeyiz ... Hatta ben birkaç kere 
lz.dığını h:ıber vcrmi;:lti. Perihan, genç Perihan sıkıld•ğını iJelli eden bir attan düştüm.. . · · 
ev sahibesi rolünü ciddiye alıyor, fa- tavırla: - Ya ... 
kat hastalığın 13kırdılarını şaşırttığı- _..:. Fakat sizi rahatsız . etmekten - Evet .. birkaç kere. Fakat şimdi-
bir mlı>afire karşı nasıl hareket et - korkuyorum, dedi. Daha uyumanız ye kadar bir tarafım kınlmamıştı. 

mesi ~azımgeldiğini kestiremiyordu. lazım... - Yalnız bu seferki oldukça. ağu'. 

- Filhakika can sıkıcı! .. 
Perlhan ne diyeceğini bilmiyerek: 
- li'nzla acı duyduğunuzdan emi-

nim, diye tekrarladı. 

Fakat genç adam, kendisine mer -
hamet gösterilmesini kabul etmiyor
du .. 

ııııııımııııiuıııııt ııııııı;ııııııımııuııımııııımııııııııııııı;;mııııııııııını 11111111 ıııııiıııııiıı uıııı 
dim ... En fazla, yalnız !t:aldıft!m için 1 kestirerrıczdi. 
ı~;tıra~ duymuştum ... Zira yalnızlık - Genç kız da bu komplimanı örf 
tan hıç hoşlanmam... ~ii için zanneti ve mağrur bir t 

Şimdi ar:ı lar1 ısınmıştı. vır!a: 

Perihan, Veysinin yemeğini bizzat _ Bunu ben ördfun .. dedi. 
hazırladı .. ''e hastayı iştiha ile yedir- ,, k' b ·· 1 k · · h . . . .. . ve san ı u soz E.T endısıne e r 
tecek şekılde tepsıyı duzelttı. · tl. b. h 1 · · ·1~ · 

mıye ı ır şey a.tır atmış gıbı ı a 
Öğleden sonra, Selim beyin ziya - et.ti: 

retinden sonra, genç kız, ha::;tanın 

odasına, ancak gayet kısa bir müd
Ciet kalm·ık için girdi. 

- Şimdi gitmem !5.zım .. ç~.Jışac~ ~ 
ğım ... 

- Ne çalışması? .. 
- Hı..yıı·, öyle acı duymayorum, Sadece genç adamın nasıl olduğunu _ Baiika bir örgU yapacağım. T 

eledim ya ... Yalnız, alçıya konau a- öğrenecekti. Çünkü hastayı rahat et- sefer, mavi bir yelel. örüyorum. Çc 
yağımı bir' türlü kımıldatamıyorum. tirmek 15.zırodı. şı!r ol.ıca)t. 

Bu d.:ı müdhiş canımı sıkıyor. Böyle Perihan, bir gfüı evvelki pul - c•vc- _ Öyle ise örrfünüzü de bura' 
~eyleri hiç sevmczrlim ... Şimd! ise bun rini giyinmişti... . o:> •• .. .. .. ~·· g~tirm. B,mu yan•. ·ı ·rsjniz değil ın · 
lan da duı;undugum yok. i""-nç kı·r bu ha1·1 V · · · p ·h b. · · 

· Vt: .. ı e eysının yem - erı 'ln, ır cı •l»l;1 sonra ~ası, -
· - Neyi düşümniyorsunuz? den takdirini ifa.de eden sözlerine he- nın yanıbaşında duruyor ve örgüs :-
--İşte böyle hareI etsiz kalmaktan def oldu. Yalnız Veysi bunu öyle us- ne başlıyordu. · 

doğacak ~ahzurla~ v_e c~n s~ıntıla- ta!ikla ~öyle~işti ki herhangi bir kim Ve her gUn bu, ayni şekilde deva·.1 
nnı ... Dogrusunu soylıyeyım mı?. Kı· se bu sozlenn pul-overe illi, yoksa bu etti. 
nlan bacağım için o kadar üzill.ı:P'.e - nu taşıyan kimseye mi söylendiğini (Deıxımı wr) 



!'ı1 A G T l9f0 Y"t;Nl SABAH 

Ömer lnönU 
Kayak yarışlannda 
ikinci oldu 

Yarın yapı acak 
mektepli maçları 

Bu haftaki müsabakalar arasında 
Çoh h~yecanlı olacaklar var 

llektepliler arasındaki liğ maçları- ıyacaklardır. San'at mektebinin bu 
na yarın Şeref ve Taksim stadların· ,maçlara ikinci takımile iştirak etmek 
da devam edilecektir. Havanın artık ı mecburiyctinde bulunmasına karşı 
iyi gitmeye başlaması ve ilk bahar Haydarpaşa kuvvetli bir kadroya ma
mevsiminin futbol için gösterdiği hu-

1 
liktir. Maçı Kırmızı - Beyaz takımın 

susiyet göz önünde tutulursa maçla- kazanması normal bir neticedir. 
rın zevkli olacağı tahmin edilebilır. I Şeref stadında ilk maç Darüşşafa 
Bundan '"'velki müsabakalarda her ;ka ve lstikJal liseleri arasında yapı
sahada ıkı takım karşılaşmakta iken lacaktır. Darüşşafaka şimdiye kadar 
yarın öğleden sonra her stadda üç yapmış olduğu maçlarda İstiklalden 
:naç yapılacaktır. Umumiyet itibarile biraz üstün olduğu zannını tevlid et
takımlar hep ayni kuvvette gözükmek miştir. Bununla beraber bir kaçı mü:; 

tedirler. Müsabakaların zevkli ve he- tesna, mektep takımlarında iyi bir 
yecanlı olmasında bunun da mühim futbol seyretmek henüz mümkün ol -
tesiri olacağı şüphesizdir. madığından neticeler bakında bir tah-

Taksim stadında ilk maç Vefa ile I min yürütmek hakikate pek yakın ol
Şiş!i Terakki arasında olacaktır. mıyacaktır. 
Şişli Terakkinin enerjik bir takım Bundan sonra oynanacak Ticaret 

Cıhn.hm-reisimi:;m oylu. Örııcı· lnönü olduğu kadar Vefalılar da güzel oyun- ve Taksim liseleri maçı bu sabadaki 
• B h f U !ar çtkarmaktadırlar. Şimdiye kadar oyunların en merakla takib edilecek 

Bursa 27 (Hususı) - u a ta • yaptıkları maçlarda kendilerinden da- müsabakasıdır. Ticaret Jisesi şimdi}e 
luda%, canlı spor hare~c.tlcr.~ne sah- ha kuvvetli takımlara karşı bile dai- 1 kadar yaptığı maçlarda sıkı bir tem
ne ohnu.jlur. Bahar tatılı muııaı:;ebe- mn tehlikeli anlar geçirtrnişlerdir. po göstermiş, Taksim liset>i de Hay
tilc şehrimize gelen talebe grupları a- Netice h~kkında bir tahmin yü~t - ı darpaşa gibi ~uvve~li .bir elc~p k~rşı
rasında yapılan kayak müsabakaları- mek yersızse de oyunun vasfı, muca- sında boyun egmemıştır. Netıcenın az 

.. h • . · ··n og~lu Öıner tn·· deleci olacaktır. farklı olacağı muhakkaktır. na Cum urreısımızı o-
. d . t' k t istir. 62 talebe arn- Taksim stadında yapılacak en mü- Son maçı Yuca Ülkü ile İstanbul 

nu e ıı;; ıra e m ' h' "k· · d H · ·1 l' · kt .. b k d ım maç ı ıncı oyun ur. ayrıye ı e ısesı yapaca ır. 

sında yapılan musa a a sonun a 1 Kaba~ın karşılaşması şeklinde ola- Yuca Ülkünün zaman zaman iyi 
dakıka 30 sa.niye ile An karadan Bekir j cak bu maç seyircilere oldukça iyi bir oyunlar göstermesine rağmen İstan· 
Orpak birinci, 1 dakika 36 saniye ile fııtbol seyrettirecektir. bul lisesinin daha müessir ve daha 
Ömer İnönü ikinci gelmi§tir. f Hayriye takımı Jiğ maçlarında bi- v~ri~! bir maç çıkaracağı tahmin e-

Bunlardan sonra İstanbul leisesin-
1 
rinci küm~e ~evcu~ bir k~ç takım - dılebilır. . . . . · 

den Erol Galatasaraydan Süha, Bur- dan daha Ustun vazıyettedır. Bnna İstanbul leısesı en kuvvetlı rakıp -
., . l, di ~er bir genç sıra il d _:mukabil Kabataş da metodik çalışan lerine karşı bile çok enerjik oyunlar 

ı:.. s.ına tan g 6 e J'kt" B 't"ba l h "k" k t y·· Oık··1··1 İ t 

!
gençlere ma ı ır~ u ı ı r a er ı ı çı armış ır. uca u u er s an -

ece almı§lardır. tarafın galibiyeti elde etmek için çok bul elisesi karşısında iyi bir n~tice 
,..,. 4\ çalışa.caklao muhakkakUr. Nihayet alırlan,a bu kendileri için bir kazan• .. Atletleri 'Haydarpaşa ile San'at mektebi oynı- olacaktır. -....~~ 

Piste davet Beynelmilel kros müsabakası 
Mevsimin ilk atletizim 
müsabakaları bugün ...... , ,~ .... 

apılacak 24 martta Balkan kır koşusu İstan- ı Müsabakaya Belçikalılar hep gen.; 
Y . 1 bul da yapılırken Fransada Bolonya 

1 

koşucularla girmiştir. 
.\l!eti1min kış mevsı~i. k_apan-. ormanlarında Fransa, lngiltere ve Çıkış işareti ile 27 koşucu seri bir 

mı~:ır . ."ı..ı,ı~c hava nıevsımının bu-
1
Belçika arasında bir kros kantri ya·ışekilde koşuya başlanuşlar ve lngiÜz 

gı.lrııt:rıle ıdmanları~~ .. başla~ış 
1 
pıldığını yazmıştık. Bu büyük müs ı- Riley hemen kafilenin bama geçmiş-

olan ntletlcr pazar gunu atlctızm bakayı kazanmış olan İngiliz Aaron f F · g·ı t-. tn 
~ . ' üı ta.rafından tertip edilen 1 h .. . . . . .k . 1 t . 1 ır, ransa şampıyonu ı ues rı -
""J_a.:ı.ıo . . . 1 enuz yumı yafiını ı ma e memış- giliz koşucunun hemen peşine takıl-
musabak_alaı:ı gıreceklcıdır. Teş- tir. Mukavemet koşularının otuz yJ.ş mıştır. 
vin: mahıyetınde olan bu yarış ve 

1 
raddelerinde en verimli bir şekil<b . . . . 

k , k ıa:a atletizmin formda 0 _ k . ld 0 1 kk d k" "dd" ~ _ 9 kışılık takımlar halınde koşulan 
0.1 ur oşu u.,u rn ın a ı ı ıaya rag b .. t b" f . akl 

1 , · · cl,lerı· •'u"ıılıesı" d" . u yarışın uç e ır mesa esme y a· araK gırnııycc • . '!l z ır · mnn Balkan kroslar mı 21 yaşında, bu . . . . .. .. 
l''aknt modern atlet~zmde rnutta- mümbakayı da 20 yaşıııda iki gen _ şılırk.en lngılız Aaron kaiıleyı surul\
rid ve hcyccansz bır antrenman cin kazanması önünde hayret edil _ lemege başlamış ve sonuna kadar te !
sistemi çoktan iflas etmiş oluğun- mcktcdir. ricen rakiblerlni açarak müsabaka) ı 
dan kısa bir hazırhk devresi ge- Bizce bu iki hadise modern atletizn; kazanmıştır. İkinciliği Fransız Kotcn. 
çirmiş olan atletlerimiz için pazar ınünekkidlerinin yukarıdaki iddia.la· üçüncülüğü genç İngiliz koşucus . 
günkü müsabakalar bir nevi an · rını çürütecek mahiyette değil, fakat Timmings almıştır. Fransa 34 sayı 
trenınan olacak, aynca çocukların bu gençlerin ileride unululmıyacak ile birinci, İngiltere 60 sar.ı ile iki!'!· 
müs baka kabiliyctlcriııi artıra - şampiyonlar olacağını gösterecek şe- ci, Belçika 102 sayı ile üçüncü olmu:· ı 
caktır. le ildedir. lar<lır. 

Fenerbalıçe stadyomu pistinin -- ,, 
ditzelmesi cumartesi akşamına 
kaı~ar bitmış olacaktır. Atlama Ankarada Galatasaray- 1 Galatasaray klUbünUn 
ve utma yerleri hcııüz liıyıltile ha- Fener maçı balosu 
zıriannıamış bulunduğundan bu 21 ve 22 nisanda Ankara.da milP.li Galatasaray spor klübü 28 nisan 
mü ·abaka1ar Şeref stadında yapı- küme maçları yapmak üzere buluna - cumartesi akşamı Taksim bahçesind<;? 
laca ·tır. Bu hususda ajanlığuı cak olan Galatasaray ve Fenerbahcc bir balo verec.:ektir. Bu eğlencenin 
tehliJini dün neşretmiştik. Bugün takımları yinni üç nisan bayramındn mümkün o!duğu kadar iyi olmasını 
Kadıköyünde yapılacak olan ko - un1larında Ankarada hususi bir r aç tcminen şimdiden heyeti terlibiye ha-
~uların programını vermekteyiz. yapacaklardır. Her iki kllibün de Aıı zırlıklara başlatmıştır. 

9.45 100 M. S. Kategori 4 karada bir çok müntesib ve taraftar- l!Jll R --::::.;--
10 200 M. S. ,, 3 ları bulunduğundan bu müsabakanın 

Beşikta§ llalkcvindcn: 
200 M. S. ,, 1 çok zevkli ve o derecede alaka top'ı -

10.'.?0 400 M. S. ,, 3 yacak bir mahiyette olduğu muhulı: - Evimiz komitesi tarafından tertin 
400 M. S. ,, ı kaktır. edilen koşu müsabakalarının ikinciE'i 

4 F 9 

10.10 800 Fıııal ,, 3 a X 31 mart pazar günü sabah saat 11.2{) 
800 Final ,, ı Güreşler hakkmda broşUr da icra edilecektir. Koşuya Beşiktaş 

10.50 5000 Final ,, 1 ! ·Beden Tcıbiyt:si Neşriyat Müdür- Halkevi kurağından başlana~~tı.:. 
11.15 HO Manialı final ,, 1 lüğü 6 ıncı Balkan güreşleri hakkın- Koşuculanmızın ve hakemlerımızm 
11.25 100 Metre final " 4 da güzel bir broşür neşretmiştir. vaktinde müsabaka yerin le bulun -
11 30 200 Metre final 3 · dı · " Broşiirün içinde Balkan şampiyonu malan lazım r. 
11.35 200 Metre final ı 
11. Hl 400 Metre final " 

3 
olan güre§çilerin boy ve spor kıyafe- • • 11 

11.50 400 Metre final " 1 tinde ve milli takımları teşkil eden Beşiktaş Halkevi spor komitesi ta-
- . " güreşçilerin de ayrı ayrı resimleri rafından tertip edilen ipor hareket _ 

194 o r . ti mecvuddur. !erinden siklet atma müsabakahın 31 
o ımpıya arı Bundan ba.~ka Balkan kongresin~ .... 

O. impiyad!ar hu sene Hclsinkide 'd 1• t B" h F 1 k Ah ed mart 1940 pazar gunu sabah saat 10 
aı ma uma , ur an e e , m 1 B ·kt .. t'k k, ..... ı h · ~ kd' ı F 1 . . .. . .. .. . . . uı. esı • aş Jımnas ı .ı:.1u m ÇE:· 

y.ı.prn.ligı t:.ı. • .ırue • ransa, ngılterc 

1 

F'etkerı, gıoı Turk gureşının mınnct ı . . . . . 
· .. b k l · · ta 1 ld ~ · l ı k t • sınde ıcra edılecektır. .· r..;.tbu kay.J. \'ı.! aom:nyonlar nıusa a a ara ıstırak r rn. ıgı sıma arın yazı an, a . '' .. .. . . . . 

- l · · be d ı· · ı· butun sporcular ış ırak .. ,.u., c:k -etmiyeceklerdir. fliğer tarafdan !tal- rt•ıs erının yanatı var ır. ·.ı.u asa . . 

İ 1Balkan giircş haftası hakkında her 1 lerdır. Derece alanlara .-:.··.·:atlar 
ya Ywro;:;lavya, Almanya, sveç ve .. .. • ·1 · nl · · ·· b 
, ' " .. turlu malumat ve estantaneleri havı iverı ecektır. Arzu ~e erın ıııusa. a -

Norveç bu musabakalarda yer alacak J olan bu broşürden ecnebi federasyon-ika günü saat 9 dan ·itibaren klüpde l 
<ardır. lara da gönderilecektir. hazır bulunmaları 1.iamdır 

Avru a Harbi 
Karş smda Rusya 

(Ba.smakaletlen devam) 
kniyordu. R usyada nasyonalizm ve 
emperyalizm c nlanıyor deniliyordu 
ve bolşevik ve komünist Rusyanın 

Ç'arlann harici politikasına varis ol
duğu iddia ediliyordu. 

Rusya ister Çarların harici politi
kasını tekrar ele alsın, ister mücahid 
bolşcvik ve komlinist idealine sadık 
kalsın, he. halde Avrupa devletlerinin 
::.ayıflamasını kendi menfaatine mu -
vafık göreceği şüphesizdir. Rusyaya 
c:n çok, en barışmaz ve affetmez düş
man gibi gürünen büyük bir askeri 
devlet vardı: Almanya. Onun için, 
Almanyanın tehdidkar politikasına 

l:arşı koymak istiyer.. garb dempkra· 
Pileri kendilerine Rusyada tabii bir 
müttefik bulacaklarını ümid etmiş -
!erdi. Fakat, arada cereyan etmiş o
lan müzakereler şimdiye kadar r.es · 
men neşredilmemiş olduğu için, bü -
yük kısmı meçhul kalmış sebepler do
layısile bu anlaşma temin edilemedi 
ve Rusya Almanyanın tarafını tuttu. 

!\us - Alman anlaşması nasyonal
s0Syalist Almanya için büyük bir zil
l~t ve mağllıbiyet olduğu halde Krem
ıin için en parlak bir zaferdi. En müt
h;ş düş"m:ımnın ayaklarının altına sc· 
rıldiğini görmüştü. 

Moskova Almanya ile bu uzlaşma· 
dan manen olduğu kadar maddeten 
cte istifade elti. Hiç fedakarlık etme
den Lehistanın yansını aldığı gibi 
Baltık devletlerini de hükmü altına 
roktu. Garb demokrasileri ona böyle 
hediyeler takdim edemezlerdi. Bina -
c:naleyh, Rusya hesabına Almanya i
le birleşmek daha karlı olmuştur. Fin 
landiya macerası ümid edildiği kadar 
irnlay olmadı. Rusyanın prestiji bakı
mından büyük bir darbe teşkil etti. 
Askeri bakımdan da epeyce: teşevvU
Be ve ziyana sebep oldu. Fakat şöyle 
böyle meseleye nihayet verildi. 

Bundan sonra Rusya ne yapacak
tır? Avrupa harbi karşısında ne va
ıiyet alacaktır? Ortada bir çok riva
yetler dönüyor. Bunlara ne kadar e
hemmiyet verilebilir? Rusyanın Al -
manya ve ltalya ile sıkı bir askeri 
ittifak yaparak harbe iştirak etmesi 
ihtimali var mıdır? 

Bizim kanaatimizce Rusya Alınan
yaya yardım edecektir ve yardım et
mek kendisinin menfaati iktizasın -
dandır. Çünkü Rus yardımı sayesinde 
Almanya harbe devam edebileçektir. 
Harb uzadtkça Almanya da zayıf dii-
3ecektir, müttefikler de. Müttefikle
rin çarçabuk galebeleri Rusyanın işi
ne gelmez. Çünkü karşısında yine de
mokrasi Jcuvvetlerini müthiş bir as
keri kudret içinde bulacaktır. Alman
yanın <:an çekişe çekişe yaşaması 

Rusyanın işine geldiği kadar kat'i ga
lebesi de Rusya için feliıkettir. Çün· 
kü garb demokrasilerini ezecek bir 
Almanyanın gözü Sibirya ötelerinde
ki Japon dcnizindedir. 

Rusya harbe girmemekle, fakat mü 
nrısib bir ölçü dahilinde Almanya.ya 
~:ardım etmekle vaziyetten azami bir 
:c;tifade temin etmek ümidini besliye
Lilirse de harbe iştirakle bütün bun-
1:\rı elde edemedikten başka elindeki 
ni tehlikeye koymak ihtimali de pek 
kuvvetlidir. 

Bir kere, itiraf etmelidir ki Rus -
yanın dahili vaziyeti uzun, müşkül 
bir harbin bütUn felaket ve ıztırabla
r mı sabır ve tahnmmül ile yiiklenebi
lcceği hakkımla bir kanaat telkin et
mez. Rusya Almanyaya yardımda mu 
ayyen bir hnddi geçmezse kimsenin 
Rusyaya karşı bir tecavüz fikri bes
lemesi kabil dcğiluir. Fakat Rusyanın 
Almanya ile askeri ittifakı Rus 
rejimini~ do tasfiyesi zaruretini 
meydana çıkarır. Bu zaruret garb de
mokrasilerini Almanya ile birleşip 
Rusyayı ezmek suretile bu günkü zor 
vaziyete bir çare aramağa sevketme
se bile Rusya hiçbir tehdide maruz 
kalmadığı, hiçbir tchiike içinde bu -
lunmadığı halde geniş topraklan, zen 
gin ve hudutsuz servet kaynakl:m 
kendisine yetişmiyormuş gibi Çarla
rın haris siya.setlerine sürUklenmekte 
:ıarardan başka bir şey elde edemez. 
Sovyetler Rusyası Alman ittifakında, 
,·arlığını tehlikeye atacak kadar ne 
menfaat tasavvur edebilir? Rusyanın 
harbe girmesindeki tehlikeyi hem de 
müthiş tehlikeyi pekala gördüğümüz 
halde h:ırbd~ki faydasının böyle bir 
hirliği kabul ettirecek kadar btiyük 
olabilec<!~ne akıl erdiremiyoruz. 0-
mın için, Rusy:unn Almanya tarafın
da harbe i~til'a.kine ihtimal veremiyo
ruz. 

~ ,em- : HOsEYlN CAJltD Y~ 
..--

Hücum tabur/arımız ve ban
domuzla yürümemizi bir 

türlü istemiyorlardı 
- 172 -

Bunlar Bavyeraya ilhak edilmiş 
bulunuyordu. (1) Bu babdaki emir
ler Nasyonal-Sosyalist S.A. lann sa 

ir grupmanlarına da verildi. Başka 
yerlerde de bu arada böyle grup -
manlar teşkil olunmuştu. İlk defa 
olarak hususi bir gün Alınanyadan 
geçiyordu. Almanyada S. A. nın 
yeni azalarının trene bindikleri 
yerlerin kaffesinde seyahatimiz mu 

1 
azzr.m bir intiba husule getiriyor • 
du. Birçok kişi bizim bayrağımızı 
hiç görmemişlerdi. Yaptığı tesir 
büyük oldu. 
Cobourg ganna vardığımız za

man, kongre eğlenceleri komite • 
binin bir murahhas heyeti tarafın
dan karşılaştık. Bize mahalli sen-

dikaların "compromis,, unvanlı bir 
emri tebliğ etti. Müstakbel Sosya -
list partisi ile komünist parti de 

buna iştirak etmişlerdi. Şehre ne 
bayrak açarak ne başta mızıka ça· 
larak. ne sıkı kollar vücude getire-

rek girmememizi bize anlatıyorlardı. 
"Kırk iki kişiden terekküb eden or· 
b"estramızı tieı-aber getirmiştik.,, 

Bu küçültü<:il şartları derhal red
tleltim. Bu nümayişi idare eden 
efendilere müzakereye girişmek ve 
Sösyalist belediye ile bu uzl:işmayı 
"~ompromis,, kararlaştırmış ol -
mak keyfiyetinin bana şaçılacak bir 
ş~y görilndüğünü anlatmakta kusur 
utmedim. S. A. centurie'lerinin der
hal saf teşkil edeceklerini, ba}Tak-

larını açarak fanfadarile birlikte §eh 
r.in içine yürüyeceklerini bildirdim. 

Böyle~e oldu. 
Car meydanında, uluyan ve is

tihza eden binlerce kişiden mürek
keb bir kalabalık bizi karşıladı. 

"l{,1tiller!,. i•Haydudl:ır!,, "Cani • 

lcr!,,. Alınan cümhuriyetinin ör
nek olmağa layik bu nıliessislerinin 
na2ik nazik yüzümiize fırlattıklan 
zarif isimler ic;:le bunlardı. Genç 
S. A. kuvveti nümune olmağa layık 

bir tnvn hareket takib etti. Ccn
turielcr gar meydanınd<! teşekkül 
ettiler, iptida ayak takımının tah -
kirlerine hiç ehemmiyet vermediler. 
Korku içinde kalmış polis adamları 

b:zcc meçhul olan bu ~ehirde, ev
velce k:ı.rarlaşmış olduğu veçhile, 
bizım karargahlarımıza doğru de
ğil şehrin merkezi civ~nnda kain 

Hofbrauhausa doğru iptida yol 
rk'.tc.rdilcr. Alayımızın sağıncta, 

ve solunda halk kütlelerinin gürül
i ih ü muttasıl artıyordu. Son cen
turie salonun avlusuna girer girmez 

kesif bir kalabalık, kulakları sağır 
edecek bir gürültü ile, arkamızdan 
!çeri girmeğe teşebbüs etti. Onları 
men için polis salonu kapandı. Bu 

vaziyet tahammül cclılecek bir şey 
QJmadığı için, S. A. yı tekrar hazır 
,.1 'aziyetine soktum. Ki.içlik bir lıi
ta hl' irad eltim ve zabıtadaıı kapıla-

rın derhal açılmasım istedim. Uzun 
oır tcreddüdden sonra, dediğimi 

.''npmağn razı oldular. 

Binaenaleyh, karnrgahlarımız:ı. 

vasıl olmak için tekrar ayni yol
dan fakat aksi istiknmette y.üıii

diik. Bu defa gerçekten karşı koy
ın~ k Iazımgeliyordu. Muhakkar fer 

yadlar ve nidalar bizim centurir>le
re soğukkanlılıklarını kaybettire
mediklerj için, hakiki sosyalizmin, 

müsa,·atın ve kardeşli!';rin bu mü
messilleri taşlara müracaat etti
lt'r. O zaman, sabrımız tükeneli. 

Darbeler dolu gibi sağa sola yağ
mağa başladı. Bir çeyrek sonra 

sokaklarda kızıl hiç bir ~ey burnu
nu göstermeğe cesaret edemiyordu. 

Gece de f)iddelli müsademeler ol

clu. S. A. devriyeleri yalnız baş
larına hücuma uğramış bazı Nas
yonal - Sosyalistleri müdhiş bir 

(1) F.ski Saxe • Cobourg - Gat
lıa dukab~ua. dahil bulunan Co • 
lourg, kantonile blrlil<te, pleblsclte 
yolile, fla\'yera:ra iltihaka karar 
\'ermJşU. 

halde buldular. Bunun üzerine 
muarızların işi görüldü. Ertesi sa 
balı, Cobourg'un senelerdenberi 
çekmiş olduğu kızıl tedhiş parça· 
lanmıştı. 

Marksçı Yahudilerin tam mü
meyyiz vasfı olan bir riyakarlıkla 
beyannameler neşrederek "beynel• 
milel Proleterya yoldaşlan,, bir ke-

re daha ı;okağa fırlatmak teşebbiistl 
vukua geldi. Yakalar teftış oluna
rak bizim "katil çetelerimizin,, Co 
bourg'da "sakin ameleler·e karşı bir 
imha harbine,, başlamış oldukları 

ilan ediliyordu. Saat bir buçukta, 
"büyük bir halk nümayişi,, vukua 
gelecekti. O havalideki on binlerce 
amele buraya davet olunmuştu. 

Kızıl tedhiş meselesini kat'i su· 
rette tasfiyeye ciddi olarak azmet
miş bulunduğum için, bin beş yüz 
kişiye baliğ olan S. A. ya öğleyin 
bir kol teşkil etmeleri emrini ver
dim ve bu kuvvet ile Cobourgün iç 
kalesine doğru yola çıktım. Düş • 
man nümayişinin vukua geleceği 
büyük meydanı geçecektik. Hala da 
tecavüz cüretini gösterip göstermi
yeceklerini anlamak istiyordum. 
Meydana geldiğimiz zaman, haber 
ver"ilen on bin adam yerine birkaç 
yüz biçare adamcağızdan başlca 

kimse yoktu. Biz yaklaştıkça sinip 
kaldılar yahud tabanı kaldırdılar. 

Yalnız birkaç yerde, dışarıdan 

gelmiş olan ve bizi henüz tanımı
yan kızıl müfrezeler bize teca\ üz 
etmeyi tekrar tecrübe eyledi. Fa • 
kat, bir lahza içind, bir daha böy
le bır &eye teşebbüs arzusu içle -
rindeıı kat'i surette çıkarıldı. Bu • 
nun üzerine, o dakil<aya kadar kor 
ku içinde kalmış olan halkın yavaş 
yavaş nasıl uyandığı, cesaret bul
duğu bizi alkışlamağa cesaret etti
ği ve akşam, avdet ettiğimiz sıra
da, birçok yerlerde ncşelı alkışla
nn koptuğu görüldü. 

Bird('nbire şimendifer müstah • 
demleri trenimizi götürmiyecek • 
!erini garda bize bildirdiler. Bunun 
üzerine, kızıl elebaşılardan biı kaç 
tanesine, böyle bir şey yaparlarsa, 

içlerind('n ileri gelenlerden müm
kün olduğu kadarını yaknlıyaca

ğımı, trni kendimiz idare edeceği
mizi, lokomotıfe, tandere ve her 
arabaya beynelmilel tesanüd mü
rne.ssıllerimlen birkaçını da berabCl' 
alacağımızı bildirdim. Bizim ken
di vcsaitimizle teşebbüs edilmiş bir 
seyahatin şüphesiz ki gayet tehli· 
kelı bir macera lcRkil edeceği v 
jhtimal ki hepimizin boynu kopa
cağı hakkında bu efendilerin dık
katini celbetmekten de geri kalma
dım. Fakat heı·haldc ahrete yalnız 

gıtmiycccğimizi, kızıl efendilerle 
bu hususta aramızda tam bir miı
savat ve kardeşlik görüleceğini de 
temin ettim. 

Bunun iizerine, tren tam \'aktin
de hareket elli. Ettc~i sabah Mü
nibe tekrar sağ ve salim vasıl ol
duk. 

Cobourg'cla, 1914 senesindenbe
ri ilk defo olarak, işte kanun kar
f}ısında vrıtandaşlarm müsavatı 

k~}1'iycti bu suretle tesis edıldi. 
ÇünkU eğer bugün kendim beğen
miş yüksek memurlardan bazıları 
vatandaslnrının hayatını devletin 
himaye ettı~>ini iddia ederse, o za
manlar hakikat böyle değildi. Çün-

kü vatnndaşlar devletin müniessil
lerinc karşı himaye edilmek 7..aru
rctmcle bulunuyorlardı. 

Bugii?ıiin ehemmiyeti bütün ne
ticelcdle derhal takdir edilemedi. 
:i<'akat muzaffer S. A. adamları ken 
di kendilcı ine \'C scflerinin dirayet 
ve basiretine imanlarının arttığı
nı lı!ssettiler. 

Etraftaki alem bizimle meşgul 
olmağa başladı. Nasyonal - Sosya
Jist hareketin, büyük bir ihtimale 

göre, :Marksçılığa, ona layık bir 

ikibeti hazırhyacak bir müesses 

olacağını ilk defa olarak takdir ~ 
denler pek çok oldu. 

rn~ua.mı vart 
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Bomonti fabrikası Çocuk kampları bu 
abn alınıyor sene de açılacak 

İnhisarlar umum miidürlüğü ile İstanbul Maarif MüdürlilğU birlı.aç 
Bomonti fabrikasının satın alınması sened nbui açılan ve çok iyi netice-
icin Bomonli .ırketi arasında müza- leı ve en çocuk kamplarının bu yaz 
kerelere başl~mıştıı'. tdal·e kendi da açılmasını kaıarla§tınnıştı • Bu 

Erzurum Mektubu: 

rz r mun kurtuluş bayramı 
üyük merasimle kutlandı 

mütehassıslarını faln:ikaya. göndere- kamnlar bu sene daha esaslı bh or-
rek tect'Ubeye başlamıştır. Bu suretle gv.ni;asyona tabi tutulacaklardır. Bu • 11 l d• •• d k 

t fabrikanın bugünkü istihsal kabiliye· sene açılacak kamplar geçen seneki Eskı hatıraaar taze en ı, goz en a an 
Şınağın keskin bakışları, eski ha· \tığını güren Moria-. / ti öğrenilecek ve ona göre kıymet gibi 6 tane olacak, y~lnız açıldığı yer • d • } } d 

lini almıya çalışan Vernata dikildi: - A~~ .~ere~e'. dedi. takdir e<lilecektfr. Fabrikanın istih - leı bazı t~dilata seb~p olacak~r. • aCi yaşllar bır CllbJrC t a ] aşıyor U~ 
_ Bu k~ğıdda ne var? - Yuruyun gıdıp onu kuı-1.ara • salô.tı iki ay sonra piyasaya çıkarı • Ko ırı do f rsmsez temsil! rı 
_ Degerli bir şey değil. lmı. O şimdi nerede? . . . lacaktır. va Üniversite talebesô Erzurum tHuı;.usı) :- ~ı ~~ıı um k~r 
Elile yarım kalmış nıektubu mcc - -· Burada üç yUz met~~. ıl.erıde bn: BöyleUkle önümüzdeki yaz mevsi- . . .. .. -·· .. w ndi tuluşunun 22 w:ı y1 lclonumu c;ol\. gu-

nıuaların al a itı:yordu. barakada. Bııra~a g~ldıgı~ızdenberı mi i~ınde bfra buh anı tamamen zail Ünıversıte rektorlugunden ~gre • zel bir şelulde lrnlhdarı<lı. Merasim 
Sonra üave etti: Ziniof ora do nobetçHık ediyor. olacaktı r. Ankara bira fabrikasının ğinıize göre Komedi ~r~~se::ın yal.~ bir top sesini müLeakip, İı:;tanbuJ, Ar-
- Evet hava ağıı, penceı·e açma~ Vernant: tevsii içın de inşaat devam etmekte- nız 30 mart cur~artesı gı~m tem~ıli uahan, ve Jfal'put kapıı:ımclan avcı 

h - YUrUyım, dedı . dil'. kın yUksek tahsıl gcnçlenne gale·rı~e kolile hareI{ele geçen biı askeri ln~ 
}fava çök sıcnk ı. Haf'l- biı yemek -= Şimdi olmn.z. Som a siz de ya - Yeni makineleı ve bira tankları ge. )80 y~ı ayrıl~ıştır. ~~un ~35 .1 

- taatla ba~lamıştıı. Kıtaat halkın he-
~ı~ ten sont•a Mıs kulubeye döndü kalanırsınız. tirtilmek üzeı·e İtalya ve Fransa ile rıiver::ııteye aıt olup umversıte ıc:ore yecan ve sevjnçleı l içeı·isinde silah 
ıe b.ıgajlaı aan cı ardtgı biı ıambayı Haklı soz Ver~ntın aklım başına temaslar yapılmaktadır.·. Fabrikanın heyeti kararile delrn.nlıldara tevz.ı e- atn, ain meı·asim yeri olan lnikumet 
faktı getirdi. :Morrse dondü~ istihsalatı inşaatın bitmesini mutea- dilmiştit. Dek~nlıkl~ bunlan lisnn konağı öniine vasıl 0Jnı u~laH)1r. Bu 

JfamI>' e• izı'k içınıleydi. Genç a- - Peki amnuı, dedi, bana bu ha - kıb iki misline çıkanlaca.lttır. bilen talebelel'me dngıtacttklıırdır. sırada birçok da kurbaufo.1 kesHmiş-
dam m aya ynlı:laştı. Mühendisin bel'leı•i neyo g~tirdin? . • - • - -·-- ti:r. tık olarak alana gelen auvari kı· 
YaJamnı ka. mı ıılektubu ellerile arll- Çünkü ben o al~ak h~rıfJcrdeıı Belediy sulama ışlerinde Vali Ankarada otobüs taatından iki er meı::aıiın yerindeki 
dı Eğer M tlı altı aydanberi kay nefret eClryoi'ttm. S-Oıwa dostunuz kullanmak üzere 10 tane • • .. 11 l'..I direkte sarıl1 bulunan ba.yrağmıızm 

•'- - 1 clı b ktupta u··ç aylık meı:ıt bır tlp1.li I lŞJle de meşguı O Ull 1'ki tarafında yer alınıu!anbı . Bunu 
lK mu~ o say u me . · . . • a rozöz a ıyorı " 
bıı ta ıh b nmnzdı. Demek şn.tğ [ - ~<:m~z')alen hu;lJın onu müıiafaa• lstarıbul Vali ve Belediye Reisi doıt- müteakip lstiklal maN]ile, guıuı ve -
Yal n "oylemhı1 . Fakat Mıg"t birden etmellı mı.. Beledi~~ 1 nma.mtan itıl:faren şehir loı L(ıtfi Kırda>. cuma..ı.1.esi günü sa- ren al öayrağumz yuva~ yavcı~ layık 
du undü. Sa\ı • eki u) biı sene ev-1 - n:vt-t , BHrdnş adh brr· mert de- reddelermın s~1anmaB ve yıl:a~m\:· l:iahı ~elırimize gelecektir. Vali ve Be-- olduğu yedne çekHrniştlı. Bu anlaı"-
\'Ple ajd oımasın. rn·anlı .. Amma arm bil' klfl'şuntn ye;.; tline başlıyacn ~tn · unun ıçın ır 1 r Reh:>i Lutfi Kırdar Anlfarada da biltün halk mağnır ba~lannı ~an-

k . . ...,"ki b 1 r"" "'erdilet progrem hazırlanmıştır. Sulanacak e.. N ıye t ; ı.."yrn&ımıza dik•ni .. sevjn•- ve h"-' r a ıcın ı.. u u arac t "' ·~ · ıstanbul için alınacak otobUs mese - u w:ı. c· . . • .. 'Yı y- .... -

kl< ktnb yoktı _ Peki öyleyı:ıP. Muanıhr neye ma- sas caddeler ~.işlıden K~raköye ka - lcleıfü .. de meşgul olmuş ve otobüs ye.canlarını . bır . tUrJu .s~Jdıyam~yo~· : 
fı ise] 8 rmt ve ı ork ı Uflt , be _ Jenin yeriıü ~<>ylcıniyor ? da l' ve Karakoyde? Fatıhe !mda~- 0

- ~ 
1 

b t d" . 1 t ·n laı'tlı. Bedbın bır mazının kendılermı 
n-ıen h1mbny1 som.iUıdu -ve Vın ı este - - 'J'alıii ::öytemez . Swınıası kendi lan aıia cadde1er~ıı· •. Beletüye dıger il; in l~zım ~an ~eı· ~~. - ov~ ~71 §ahit Juldığı acı halıraluı bü an i~in 
) . k 1 1" · ·· d lchiru leuıı· Çiinf<ü o söyter söyleme~ 1'.m\fta n .sulama ı11lel'ındl' lmllanmak etmege ça ~ış ır. ıger ar . an muhayyelelerin<le cmılnnıyor, ve hepi 

.. ?!~ hJ.!' ]{en-t :oyl··ıyroı, 'bu umnuylct01,ı 'luı ı l<ı•ndi~mı ;<t>ı ıek gibi ölri..wecekler . i.:zer c 10 tane mode_m arozoz alma- Amerikan fırmalannın Beledıyeye . )(- aı.:ı. . . d F l Bayan Akile hi-Utbesini ~ü.ljfl11wl'ı '"~::Ye y.ımn ı;.;ı • , .. t , ı _ l . . t ' B I l bt . w •• ·a ld'fl d V r sıne g~ yaşı untürilyor u. a rnt 
amr.arr d 1 ? y, ı. , ~avallı Muan- Vemant nPfesini l<esereJ..: clışımyn gn ~at n.' veınu~ n·. e ec •ye 1 ışe : aptıgı s.on ;u.s~ ~~ıct~ .;r . ~ a 

1 
çok gcçmiyoıdu ; bugiinkü bahi1yal'lı- tikten sonra, önde asker i kıtaat ol .. 

dır:ııcJı1ııren. , hhla.l, vm di: 70 bın lmı t ııh~mı e<lecektit. ve Belediye eısme 1 m mış r. İlJn sevin'J yaşları del·hal 'Siyah bi~ mak üzero talebe ve teşelfülleı ayı'l 
H~f~~~~hsru~~ -· ~~oo~ ~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~ ~•i~~~~~ı~~~~~a~~i~~~~~~~ 

Ptııc,ernden badı, Ş11 ıağtn kıdübe~i kuı.. ·un val'du·, de~•· G~lrba biri gell- _ Sıı du> un, cledi1 ben yaliııa gi • t J - Ar t1k duralım , rle<li. On1ar da cllsini göı:ıteı·iy-01 ; ımnnları birdenbi- Meı·asime bu sur~tle s011 verHillJ.ten 
nın f'lm nd" il adam kor\uşuyordu. yot-. ~foı' ıs kuytu bır köşe-ye saklancli. deyim.. peşimizden geliyorlnr amma, ne .. ye.· re değiştiriyoı'uu. Ne luıtlaı bahti - sonra §ehir halkı namına. belOOiye ı·e--

- B r
1
fcn ı.~ıp tıı ın ı k l.ı mh, g~ıı•,i I<~pı yumruklandı ve bit s-es: du - Zinofa yaltlaf1h. P~)lım Muanchr ha ta. Bmada ~uda- yardık, isinin makamında bir resmi Jtabul ya. 

adam 1 (ffl n 1 ııvelvt-rıni etme aldı, ultlu: Zinof bağ!ı ctn fan hattı .ırnrarıı.. Muandn· ateş ede. BirQ11 boma beletUye ı·eısimizle bir pılınıştır. Daha sonra da akşn_ma. ~ 
k~>ıYJ' a:~1.J, bu hiç goımcdiği lih a- - Vernant .. hey Vernant... Uyudu _ Dur, noıeye böyltS? cclı haldt:> değil, l •"nim de ~mruk talebe bwılara teı· ~üman olall birer dar belediye binası önilndcmiJU oyyq 
daıı:ıt- . tlU6 mu? _ Ziriot berum, aooıe seııi reis ça. •. vururken eUm sahı tlantb. Ben• de &- nutuk'. iı'ild etmitJJoıdb·. Nutuklal"', hnl Jar oynanmış ve bu mutlu gtlniln kuii 

_ M•.,syö . Cevab<ılamayınmı ·susttt. MOris mı• ğır1yo1. I\amvta Juwso (_iıktı da; t~ edemem.. 1iın şahit olduğu acı hakikatlerin _kilanmasına bu suretle nihayet vcrıı .. 
_ Rmıı:mı !.ıen?.. rıltl.nndı : LA.kin uznklnıı flınAğın se$i duyul• Şimili onlara geçelim. Şınnğ vuı•ul .. ino.vzu1at\ntlaıı iba,etti. Bwılat bit - mi§Ur. MUHL/8 8A"l/(JJ 

-Oh~ b~~~ma~.S~ -A~~ ·~~~~tiu~~u: dıı n~~ ~~~~~~~-~===========================~ 
bi~ ,se.y soyJt'DJf'k ııo;tıyo ı nnı . herıt al·~ağm l>mdlrı - Ziniot lrnudini koru. gm bir halda. Geriye Athanae ve di4 e· h. L k 1 E k ·~1 k ı 

- Faka s n lunumı ? :Mtmemlis seeteulyordtt: :Mori~Ziniof sılatuna davre.nm& .. ğel'lel'.I luwyor. Onlara gi<lip B\llh ır ze lf' R2Ça ÇJSt f 81\ ızt yara ar.an 
_ İyıfHı severı l.u-r-i. - · Vernantl. Vernant açın •yafnı .. dan kuvvetli l>ü yumnıkll. yere yık• t klif edeceğim. Diyeceğim ki "Ge9- 8 \ljlkalan.!·ıı - ~apse maLku,. m ot~u 
Mı~d lıihın as nı elınılfih bıra.ımn- koıı-ll§aeaklarım varı.. U Mişol korşup ge\mietl. mişi unutıtlım, maueni betaberee pay 1 _ W il il JU 

~<ur:.ı.l(, sord : MiŞel ·Morise yaklaştı: - Yaralanili; deaı. Jap.lım,, Muandır buna rası mıdı ? Sabıkalı eroin sat:ıcılaıımlan eşkjya Bir müddet evvel Orlaköyde bil! 
- &nden ne ı~t1yoı~unnz? ~ ~ize Pf:ncereden çıkın ve beni - Zaral"~<Jk, .siz dikkat edin. Ben - Razıy.ım tabii.. M~limedin yi-M eroin satbğı haber h!dise olmuş, iki numarab erit0k .. 
- Su run cruum .. Btltun kampı a- bekfoyın. BerQbeı· Muandm kttriarı· arkadaşı~ ~'Qz&yım. . . . . - Fakat?.. ı · lllmtn1'; ~VW]Jd ak§am, Unkapa.nında kız d1ye anılan ve erkek kıyafetinde 

Jı~a kaJd ı<'mıtlr m ı üıtıyor:-; ım11z·? U- l™· . İ~eri gırdı, Muandırı çözm•ye gıttı. Vemant : Arabaeılar meydanında ta.rasau.d al- gezdiği zamanlarda Vecll adım kwJa. .. 
YuıJuhla.rım mı sanıy01 sunuı'? Neyse M'o~· ıs peı~er«1en ~aktı. Vemant ldiıtel silah ekle knpıda cluruxoı·d\1. - Senj vurmasınlar. dedi. tına abnmı§tn. Bir aralık hiritü gel~ nan Vediayı, Ortaköyde bir Jıabvede 
herıırrı iı;.;mım Mı r is. B tsk;ı 1->h· isıclim se:,;lei>tl~~ . . . .. .. _ Uı.r,akUi.~ Şıı~ ve adamlaı1 görlll> .. - Yoli canım, bu teklifi oıılar. ba• rek Melımede panı vennit, Mehmed, aralarında çıkan kavga net·i~inde~ 
cl{liJ.;~ var anmı. onu soy!aı emek da- ,.___ Sııı: ruıı:Jrm..: Mflsy•) Şmag. mUşlerd1• Mı~el mmUlandi: yıla bayıla kabul edeooltleP~ ·orada duran on be~ yaşında lhsana nişanlisı boyacı Yunus jilette, ız~ 'll'ay ... 
ha J' 1 Sıze ~um sôylrv<'yım lrı Hr!<:ı- - Ah rıH"1yel.. '. ne uıy1'11Su bu. - Y~klaşı:ıınlar tfQkalım. 14.o-ı·is fırladı gıtti. gözile bir ipret ettikten sonra, lhsan, 'oolmıyacak şekilde yamtımn~J .. Bo-
daHır J. anJ , ır:. -S ~\ilyoı~uıi-ı .. ~ı~rdt.. .. t ... b Şmag: ~ ..... 

1 
Muam.lh fot)al~mJştı. o eivardatd hamlı camUn içer.laine yacı Yllllus, asliye birinci <>eza mah .. 

- Muanı r mı.., Demcl' ınnh h::ı.... .~~_arım l~arıf!\ııı: • ve ™ ~u aşı• - Ziniofı. Ziniof dl~ bağıny()n .. u . Uç saat sonra Moı1s gözUırtU V& girmiş, pencere \.\zerindeki b}r ko - kemesinde yapılan muha.kE'nwten ne-
( n ua.g ıttı. ~apty~ soı..-a aq '· Mifıel buna aılah sesik cevab ver• sevin.ık yaptiklarmı anlatU: Vutttan a.Jdığı e:roini götürUrkeıı za- tlcesindA evvelce yine Vediaua ha!1:ı, .. 

- Cfö &1r;.rmn.yınııı ) r>nn l t nmm-a.. _ D•"'dn föı · yohmuz vaı ,, -iti'. Silah sesindeh sor.ıra bit seGia • "' ..,., ' 
Pe~ · b h~ıJ , ... lP.g- ·ı A•" te ka _ Adamlaı .ı.Aı..iif'1 k"-b•;.1 ......ı.ttı...-•• bıtii memurla:rı tarafından yakalan - ı·etten· Beyog"lu Sulh mahkemesince 

·ıyı· n· ' ut.: ' 1 
• u;;li n ~ _, Yaun içm kuvvet topk.~yorum. lik başladı. Şınaa vurluduğu igin onu wn. .ı c. w ç., 

01 
.. fa.sl' c;atlıya al· bu h~ılde, sa. ı salrnh L Şınağ ölmU§, Athanae d& ~be~, ıru:e, eı-olni Mdljı. yerde de, Uç· bttyUk verilen ve infaıı edilmiyen 3 gUn bnp--

l . - Ben dô uynyamtıillhlt. Sen - Ü· geriye götütın" letcli. he'.l'\ai .. ~ ... d....... --- dl, ...... A~ j ... 1 ... o..16... pak~ eroin daha buJunmuştur. Bu aı- ujn iHl.V'' .. 'ilA 9 ay J.2 ... n ... hap!'"", ııı:o 
Uıamış h~stn ... Htı.ps ' ıı.rniştıl · ide ziyaı~leı a.1.+.tı1·, Bıra~, g~vezeUk Dtg-P;rleri ağaçların arilaeına sak • r>-" """' ..... 4:ll .. ,nnıtıtr "'""" ........ , "" """' "'" aua• """' u 

r.. u Sma1>' ı ı ? dedı·. ~' bunlara gözcUlUk ettiği an1aşJA Ura manevi zarar, 10 lira vf>killel 
- rnınu y, p::nı ş ~ o nıa ı · ettnek i<: in g~lthm . ·laımıışlardu ~ Bu sırad& Morle gekü~ 
- Tabı , o tuha1 lıı · ndalıldıı. Şim _ Buyın·un.. _ Nasıl vaziyet fe!na mı 9 Vernant ve Moris Muandırı bir lan 14 yaf,lnda AbduUah da. yakalan- U<Wetl ve 17 Ura mahkeme masrafı a. 

diyf> lmda sızi ynv etnı€ı lığınc şuk -L. Oda çök'. karanli'k, lamba.yt yak- - Hayır! .. llOOYeye koyarak kampa döiıdW~'J\ Ar ~l§tır. Mebmed~n evi arandığı zaman demeğo mahkilm edilm1ştir. 
tııt.meJ ~Amz. sanız.? - - - Zavallıyı öyle aıM zeneirleı"k~ damlar onalrı hll:tmeUe )ıi~la<Jıla.1' bır milida:r mahıyeti meghul toz, Uze-

l l ... 0 h6"\..ı ... .ıs..andı....:ı ...... af an...Aıl""·· rinde. d6 bee tnne eeb saati buJunmuır Dolar yükseliyor 
- Dernek Mllarıt n canı .. nnnna Lfımbayl aln~tk için aıkasmı dön- 1:lağfaıuıştaruı ki, henUw çö,.,emedim, " ""'P"' .. . mu n..ı...... ~ -

tıPı(ld( ., ~mag ouu e ir tııtııyo ı . Nı d ü. Ve yaktığında. ~~ııceı·eden 'Môri on lan oyalayınız. Nfü~yet sabaha kaı·ıı Muand:ır: tur. Bu saatlerin, ~msı olmı~an ero· Doların bir parça yUkse!miş cima-
~ b B 'U . 1Jk öloo&fim ti:ı mt1pte1aJan ta.rnıından eı·om& mu- smdan• doayı Ameı'ika n~ dahn iyl 

h Sebe ne'. . . sm baçııı go l'dil, bağmh;l - lyi aııuııa 9QbUk o1i .. Kenditii di -B 1 yoıı~' a:x_ t ....,1~ ~ llabU verildiği a.nlaş:ılımştır. işler yapılmak imkôm hastl ·olmuştu:r .. 
- Bıt o:R ıızrıı ı)ınıdı aül tnwnm _ Ath·:n·ıa .. Tüt bırakma.. na8ıı ı.. . asıı şey en vasıye "~uu. ~ D'::t t:ım!ta sab k 1 . . 

ı: - ~ 1 l l 1.ıı .o. Al tın madem· bır· kilo"""""""" il""-".,,1·ı' wı. . . lö$" • n, ı & ı eJ'l€>fıHiel Dötarın yükselmesi!e Amer·i.lmya gön· 
•ı:ı~:t degiı şt€ ~ı~;.~1 •1 031 m. Lak iu Mi~e l bh yumrul;O'ı,u rnam - lyi ilirıid iqtnde; amma zayıf. m-"ıt> "'1 '"' 11 vu· Jd Meh edfu rom t <)ili 1 um, bir ltayanın dibindedir. u~ı· ...... ~ ya . ~ ' e sa 1 nı, dertten ihracat mallann~ı b~]a,n -
F.t•n t'- clJ d.>r ay 0 ııyoı. Bir. ak yel'o sermişti. Biı kuı'fJlm yanından • sıynlarak ~~ ·zı al B . h' :..:vvpA.:::' ~§ t»M'UlıyetJ olma.yan ~n bee ya ... nm da fiyatları ytikselmeğe başlamış-

f):ırrı Mııaıt.J<lıl'la Şmağ lmvga ettile ı.·. Vemnnt ::ı l hım ul,u ak ü1şı.m flr .. geçtl. ?\.fişe\ de'rhll ~vub v6fdi. t ı:senı • ımz. 't~m ri~~~ı :::::.__ BJndan kUgi.Ul çoouldar vamtaslle yap tır. Kuş yemi fiyatıan 6:1ö p&rncloo 
Oo~;ttın gıtu. Biıkaç gun s01 1ı·a ge ladı.. A'M sonra Moriısin sesi duyu1du: e 1 ~ebme kgod ve :sınız.. IV4J"'T bt'malt teşebbtli3llilde bulünduğu da 6.30 paraya tav~n derih't'} <'tc 32 den 
ltıı·ek e:oıH-!.ıJ' a ı ll>dııi almak h;tedi. l\fod~: - H~ıın, Vernanl ge...ıuy .... 1 itıı . cekJerım u a ar. .. ... 1 ı ktach · · n oı:;ı jWilqa ma r . 3~ kun.ışa yUkselmıştıf' .. 
Ş nağ Mt ~~ E'.lnm bıı ,ı lf:ln m~ cleııl bul - Çanıı~ tlfyrn·ılu, hutlirı.. hızımız Getilemiye bnıjtadılar; Mişel Muaı ı.1 Şnfak söküyordu, hasta gözlerini -· - -· _ 
1hığımu 1...111) uHhI. onun ıcın kendi - 1a kaı.;a lırrı. M~arı<lı rı kurttu alnn dırı görünce a<letA · tanı yam di. Bu ebediyen dünyaya kapadı . Kamyon ç2ı"'tpı A'Qaçtan dUş.tU 
ıırrıt· Ol-1.fı:lr o1dtlk larını ve: het ~P.yi Diken Je t arasmc'.la koşuyc:ırlar cll, a ıınyıf bir- adamdı. Vernantı tarum.'l~ Mişel Venıant iki ı ay Sönra Pariee Samatyada Cameı sokağında 31 : Fenerde Tevklicafer ma:mıllI' "lra-lc 
Yan yarıy:ı payJ:ıııtla1•ağııu sôylerli, !<alann•l n Şınağ bl.\ğıral'uk bfüUn mı3tı. Durmadan. ! dönmek üzere büyük bir tra.nsatJfm· numarada oturan 12 y&ijında Hakkı- M lfitJı k ~ nda 2 ~ 
ve aı t&lr1 vı::; wedi, buınm üz• rin k.lmpı uyaııuırnuştı - Size hayalımı oo~uyunl"' möe- tiğe biniyor du. Yamnda Morbı de ya, dtın 11abah, İmrahor 1dUseai ö • . ev ooe so agı v nm~ıai'aı n °'" 
ltavg« çılrl:i: Ai1dıfa mtııı ynk:ı tadtlaı 'Moris ant:i tıymılu : yö, diyonlu. • vartlı. l\Ü~, Ş<>för Ferhadm idaı~indeki 1urnn Mustafo.nın c:ocug\lBt~:-Jn f,;ı1'· 
v. h"'J s~H. Ieı . Gmı hin lh.re ıf?ken - - ~imdi Jle•;;inüze düı:ıel'leı.. İ'.7te Mol'İS baflmbc İkisi de biı eı milyoner olmuşlardı. 344?> numaralı kaınyon -çarparak soı tığı ağaçtan düşmi.iş, sol- ~ty:tğ.ı· lii~ 
' e ~le madenın yer-ini ffciyJı>tmP-l ı:::.t»>- d ıl<kat Zıno t orada . - Haydi yo1a.. Uikin bugüne erişmek i9in bn-.ıok baeağından yarAlluruş, yıımh 111oeuk gi~tı. lnrtJmıştm Ym:ah çoınl# H~~ 
ılıt~ •. Amna mn-v»üJ:ı k •)h\pıaılılaı. IfoH-ih~ye yak-la ·mışJardı . Mo. İki sa.at ytiiUyUşton sonra durdu- kalbkrin flunmış olmM t on1ann vic- ŞJ$li Çôw'.k hastabarıeeine kaklınt - lahaneye kaMırılarnJc teıtıvi afü-Jıa :ı · 

üen ~ c1 m r. kapıya 1J•'lg ı u yaklaş rıs: laı.'. Moris : danım bir an bile rahat c-ttitmiyordu. mı$, şoför yalmlawllJ~hı·. lmmıştir. 



'~~}~;~eniiı Balkan 
sefirleri çağırıldı Bizim eski_!!~ hevesimiz 

YENi 8ABAıl 

SABAHTAN SABAHA İş Bankası Umumi Heyeti dün 
Ankarada alelade olarak toplandı 

__ .,...,~,,.• [Ba~ tarafı 1 incide] } iki başlıca rcfikimizi yeniden huy -

[Baş tarafı 1 inci aay/ada] İngilizlerin yalnız Hurricane adın - yenler, rakibi aleyhine yürümek için !andırdığını görüyoruz: Akşam, eser 1ş Bankasının senelik alelide umu- lanmıza bu vea1le ile de tekrar teşei. 
hududundan Tilrk hududuna. ka- da.ki bir tayyareleri düşmüştür. bahaneler anyanlar, bu ~zden çok ba.rakm~~an gi~~ ve i_limlcrini •le be- mi heyeti içtimaı dün Ankarada. Y.R - kilrU gerekli sayarız. 

gtuplar halinde talışid edilmiş - Sabahleyin, öğleden sonra ve ak - defa en ~~ vasıtalara mu~~:u1~ e- ~.ber gotfıren alımlerın_ arkasından pılmıştır. Milli müessesemiz içinde Sigorta Şirketlerimiz: Sigorta §ir. 
leuvvetli bir ihtiyat da. teşkil e - şam vakti olmak üzere 3 muharebe denler hızım aramızda da gorunur. gozy~5ı d~kmeye a:ıdıgını .. yazmış. bulunduğumuz fevkaJade ahvalin zor. ketlerimizin yıllık muamelltı normal 
~ek yolundadır. İngiliz, Fransız, olmuştur. Pirlerimiz içinde mesela biri var- İsmaıl ~.ıh. hoc~ bı~ ka~ gun evve~ !uğuna ve içinde bulunduğumuz ik- hir şekilde cereyan etnUF. Bu te • 
.ısturyalı ve Yeni Zelandah lata.at Muharebenin kahramanı 21 yaşın - dı ki, rakibinin inti!}anna mini olmak kaybettıgımız bır fılımdir ve esen tısadi şeraitin güçlüğüne rağmen, bü- şekküllerimizin 1.939 senesinde yan4 
'illi tir ve gelmektedir. Keza Fran· da bulunan Y:eni Zelandalı Cooper o - için hamalın sırtından sahifesini çe- yoktur. "Son :ost:ı,, Akşamın ° ya- tün lüzumlu görülen karşılıklar tef- gın sigorta primlerinin vasaU % 13 
llı:ıparatorluk halkından da. büyük lup biribiri ardısıra iki Messer - kiç döktürmüş ve o gUn eski "Sa - zısı~d~~- 1~aıl. Saıb merhumun k~- rik edildikten sonra 930.274.22 lira ı enzili yolunda, hükümetimhden te • 
~t vücude getirilmiştir. Bu mın- SChmidt tayyaresi düşürmüş ve bu bah,, ın intişarını geç bıraktırmıştı. ~'.:1ıldıgını tasrıb ederek bu ~ankor- gibi bir kar temin edilmis bulunmak- liıkki eyledikleri emri yerine getir .. 
~rdn. şimdi mükemmel yollar suretle harbin başlangıcındanberi 5 ATkadaşını gizli ve aleni jurnallıyan- lugc uzun uzun mukabele cdıyor. tadır. ınekte gösterdikleri hizmet kayda §4 .. 

Uddur. MotörlU kıtaatm yürü - Alman tayyaresi düşürmüş bulunmak da eksik değildi ve böylelerine çok İsmail Saib hoca, muallim, talebe, Umumi heyetin tasvibine arzedı1en yandır. 
gayet kolaydır. tadır. yakın tarihlerde de tesadüf etmiştik. edebiyatçı, alim yUzlerce, binlerce idare meclisi raporlarında bankanın Dokuma Şirket'lerimiz: lnşaat va 

~alna biltün Akdeniz sahnesini de- Amerikalılar Senede 40000 Tayyare Bununla beraber çoktandır istirkabın kişiyi yetiştirmiş, bir çok eserlerde 16 ıncı çalışma yılı hakkında şu iza- montajını geçen yıl içinde ikmal eY.4 
· ecek hadiseler her an çıkabilir. Yapabiliyorlar bir ahlak zarı işaret eden bu çok fe- müessir olmuş, hatta rivayete göre hat verilmektedir : Jiyen Malatya Bez ve lplik kombinası 
~t şimdilik hiç bir şey görülmü - Vaşington, 28 (A.A.) - "Rcuter,, na tezahürlerine ~~e-~iğimizi ba§kalannın imzasile bir çok eser:ler "Milyonlarca kişiyi istihsal saha _ jmalata geçerek, ilk faaliyet bilan .. . 
· lier şey normal ve sakindir. An- Mcbusan meclisinde askeri eneli - de ilave etmeliyiz. Şimdi gorun~? .:e- yazmış bir Türk olduğuna göre onu sından harb sahasın~ nakleden Ye cosunu karla kn.patmı§tır. Yilni3 §lr .. 
bu sükunet emin dc~il~ir. meni~ y~ptığı ~opl.a~tıda Harbiye Ne ka~~ manzarası arkadaşı;ı~ gozun- inkir etmek had bilmemezlik olur, geride kalanların hemen bütün faali- k~ti~iz, normal bir kar temin eyle • ' 

n r Ameri~an g~etecısı de yakın zan:tı mumessill~ı:1 ızahat ~e~erck A- de ~op aramak, onda en kUçu~ Akaba- değil mi? Fakat Ak~ muharriri, yellerini de orduların idarnesi mak _ uış~ır. . , 
kuu yaptıgı tetkıklcr hakkında şu menka ta~n.recilık san ayımın sen~- hati bulup. o.rtaya çıkarmak,. ıl~ -~t- biz ondan bahsetmedik, eser venni - sadına teveccüh eden muhasamat ha- Şışc ı·e Cam Fiıbrıkalanm1z: Sene-
1.lmatı vermektedir: de 30.000 ıli 40.000 tayyare yapabı- mc~ hevcsı~~r: .. ~em de kendı gozun- yenlerden bahsettik., diyor ve "eğer li, yalnız muharibler üzerinde belki Jik imalat programını intizam dahi· 

İııgılizlerin Filistin ve Mısırda, !PCek derecede inkişaf bulmuş oldu - dckı mcrtcgı gormeden;.. _ kasdimiz merhum olsaydı ismini zik- hemen, bütün bitaraf ve ha?'b harici linde tatbikle tahakkuk ettirerek pl· 
tsızlann da Suriyedc yığdıkları ğımu söylemişlerdir. Mesela bir arkadaşımız var ki, her rederdik,, diye tasrih ediyor. Artık memleketlerde çok derin iktısadi te- yasamızdan gelen şişe ve zUccaciye 
ler çok kuvvetlidir. Bilhassa ha- Suriç llidlsesl Kapandı gün bizim gazeteyi mikroskopla tet- mesele kalmamış demektir, değil mi? sirler doğurmuştur. taleplerinin hemen tamamına cevaJ; 

'a kuvvetlerine diyecek yoktur. Su - Moskova, 28 (A.A.) - Öyle zan- kik ediyor. Fakat geniş sabır istiyen H b .. h. 1 , d d G"tt"k artan b" "dd tl d ,·erebilmiş, sene sonu hesaplarını, 938 
i"'-3 k" k ti . 200 000 ed·ı· k" Fra h""k"· ti . S k. _ dı d ayır, u mu ım rnese e. e evam ı ı çe ır şı e e evam . . . k f-a- b k" 1 k '-" ·ı Fransız uvvc erı . n ı ıyor ı, nsız u ume nın u bu araşdırmalar agı mız a veya ed kt" Çü k:oı. esel 1 b 1 ed "J "hl f--ı· ti W b" rencsınınkine ço lilA ir ara a· 

f rd 1 tcrböaU · h kkınd k" . . zl h • ah" . . Le b 1 ece ır. n u m e, mese e u - en sı a anma ıut.ııve e ı ço - 1 • . 1 . 
azladır. Bu o u ar arı rıç a a ı ıtira an şa sı m ı- mürckkebimızde bır vcocytc u un- akb - it k t "l ~ . tl b"T" patmıstır. malat ve satış ış ennde 

L ·ı al"d .:ı:-- "kti V< h yettc ld - d b""yük" l . . . .. "k ek . . d ğil l m r. ga ma sure ı e umumıye e u un •. · ı h "" U "d ta rruf ~ e fe\•k a e uuıumı r. e er o ugun an u e çının gcrı ca bızı 1 az etm ıçın e , sere\·- "Jk dd f" tl yük ltnı" b 1 yostcn en usn ı are ve sa -
tre yetişebilecek haldedirler. Müda- çağrılmasile hadise kapanmıştır. hamızda bir nokta kırığı gt>nince alc- Hani, Peygamberimizden sonra ha- ı ma 1~ 

1~ek ~ı:n~ d ~ t ış al: u- kar bir jcstiyonun muhassılası olan 
\leıcn yakın §arkta kat'i olacaktır. Şimdi Sovyetler Parise yeni bir bil me göst:crip bizi sara.kaya almak için- li_fe intihabı ~ırasında M~kkelinin ~i- ~-~Y0\ 

1
:m. h c ımız :a. z~r;39m su: bu neticeyi bura.da huzurunuzda ar-

Ciıanıberlain - Reynaud Mülikatı yük elçi mi tayin etmek yoksa elçi- dir~ Fakat eski Sabahın sayfasını dök n Hazreti Alıye rey vermış. Yanında- a re 0 csı - uksualsun senesı zetmeyi, şirketi idare edenlere karşı 
1 ~ ) D · ı Exp rk · 1 · . b' h .. 1 . . d cı · . ki hayrPtle· 1938 den aşaf,'1 mamış hatta bazı .. . c..ondra 28 (A.A. - aı Y ress ı ış erını ır masla atguzar a mı ı- düren pirimiz usta ımızın ıne bır ~ · ah 11 bak ~ b . Hr t~kur borcu biliriz. 
~- •1 tm k h d b" k ed" -· "b" y · s b ı Nasıl olur de.mı'" Sen Aıı·yı· sev m su er ımın u scueyı geç- a·· b"" ··k a·· · · h · ı "<.!Yor· ·.l:ırc e e ususun a ır arar ve- şey gcçm ıgı gı ı em a n ıa mu- - • ~· - . t' S . d . t"hsal" Bu ort uyu en ustrımız a.rıc n 

A _ • • ki a· ased .. Z\i d . mczdin? Ona nasıl rey veriyorsun?. mış ır. anayı ve ma en ıs ı a - • t kk .. lle . 
~kcri, diplomatik, siyası ve iktisa receN er ır8. . Alın D •zaıt sallat olan bu ~ d go e mıyop tında da inkişaf görülmektedir. De _ de kalan~ ticarı ve sına te~ 

1 
u kAn • 

Vazivetin tetkiki mnksadılc yakın- or\'CÇ ır an eu.ı ısını kalmaya mahkum ur. - Aliye muhabbetimden değil, . 1,,_ -'·lettikl . 1 Mizin bilançoları da: ekserıyet e arlı 
~ M:.:.~.11 Etti . .. k bet ö k" . d . , mıryo ı.arınm ni.U\ en yo cu ve . . Zarar .. . k tl rl n. Chamberlain ile B. Rcynaud a- ~ere Bir iki gi.indur, re n ya.r:J§ının mcre ınım en verıyorum... .kta 1938 . bctl artmıs- vazıyettedır. gorcn şır e e • 

~da bir mülakat tertib edileceği Amstcrdaın, 28 (A.A.) - "Norsk (yaBmı d n k e ~1~ •• e ti r~t miz İC'tn ayrılan karşılıklara ilaveten, 
'i\>ayet edilmektedir. 'felegrambureau U-21,, Alınan tah - llAllC•ll•LZRD•: l'!OLIST•ı ~r. .un, a ~ ::::~~ . ca •e, erimli netice alınamıyacağını göre-
li Chambcrlain ile B. Reynaud, za- t~!bahirinin Norveç makamatı tara- • ~~ıf ~e .~.1 bakı aa:ır. '. ı·ck, tasfiyeye sevkettiğimiz !ş Liınl-
~· knr~ları ittihaz etmek hususun- ~n.:;n mevkuf t~tulmakta olduğunu İbrahim Hakkı Konya- Üç kişi zehirlendi ~~nı faa~ei~cte 1g~miş ~ı:aıan :~·: ted §irketimizin ~hassUlü ~~htemel 
alam salfıhiyetlc~i ~~ o~aca~ır. a r vermekt~r. . lının bir davası Bugün Yedikulede üç kişinin zehir- mil olmuştur. ?~arla~na da kafi bir provızıyon te-
l<'ınJandiya harbı rnuttcfiklcnn harb Bu tahtelbahır, M:ındel s akınında lenmesile neticelenen bir hadise ol - B k t . sıs etmiş bulunmaktayız. 

il'<ıs<;;tini baştan değiştirip düzeltme bır kayaya oturmuştu. Tahtelbahir, Afrodit davasında dava edilenler - ınuştur. Yaptığımız tahkikata göre ~n a.ı:'1° ştirakleri .. . . Mersinde yeni kurulmakta olan 
lı ıaruri kı\mışUr. lki Başvekil, iki Alman sefaretinin geminin serbest bı den "Afrodit,, tercümesinin tabii Se- hadise şu §ekilde cereyan etmiştir: . ~eker Şırkctı: şeker sa~~~· ıçı_n içel Yağ ve Pam~k şirketimizin fab-
~n:ılekcti>\.siyasotini .sıkı bir suret- rakılması için vaki olan müracaatına mih Ll'ıtfiye atfen yazılan bir cümle· y d"k lcd k rş sı da aşçı lf:tıhsal ba.lmnın?an çok musaıt bır rika binaları tamamlanmış olup tam 
it tnüştereken tanzimi meselesini mti rağmen mevkuf tutulmaktadır ..... ,ÇUn dl.n dolayı Konyalı İbrahim Hakkı ta e ı u .~ ~ar a __ 

1 
n -· . devre tcş~ıl etmış bulunan 1939 yılı, randöına.nla faaliyete geçebilmesi i -

~ere edeceklerdir. kü Noneçliler, tahtclbalıirin Norveç rafından CUmhuriyet guetesi aleyhi- ~aydnnn dukkan_ında ogl~ ~e~egıru pancar fıyatlarına yapılmasında za- ~in, harb dolayısile eksile kalan bazı 
'takında resmi bir tebliğ neşredil- karasularına fırtına yüzünden uğra - ne açılan davaya dün akşam geç va- yıyen Devlet D~~ıryo~~rı ışçılennd~~ rurct ?issedilen zam dolayısil~, kar maltinelerinin, temin ve celbine çalı· 

tıı-·1 ht elcl"ır mı~ oldu!;'ll bir hasar dola'-·ısile gir _ k" A 1. V"....a· • ,...~ ahk . marangoz Hulusı Erdıh, tornacı Hu- t•ebhesındeq geçen senelere nısbetle mlmaktadır 
'-<) mu cm · "" .J ıt s ıye ıocuıncı '-A:Za m emesın- . . . . d .. ~, h . . ,,,. · 
A.'-· • • te ilave ediyor: meyip belki bir seyrüsefer hatası yü~ d a , ..;..:ı:1_....,. ~~-ı.·· 1sed se}'Jn Şerbetçı ve Fuad ısının e uç ua n az verımlı olmuştur. Yukarda, şirketlerimizin aldıkları 

.J nı gazc , e ev am ıı..."Ulllll•:;r ... r. ,vUUAU ce e, 1d . .. -1 - . . .. t k"b ·del 
lfüttcfiklcrı ,harb e,ehdini arttır.ma- .tü.nden . girmiş olduğunu tebyin et - dava edilen Cümhurlyet gazetesi neş- ·. §ı og .e yeme~ mu ea ı mı e- Kömiir Şirl•ctlcrimiz : Bankamızın neticeler hakkında verdiğimiz kısaca 
~ ve muhasamatl Kısaltmağa nıedar r.u~lerdır. rlyat müdürü Hikmet Münüle vekil- ı:mde bır sancı hıssetmeğe ~şlamış- havzaya girdiği tarihtenberi inkişaf nıalllınat, bu §irketlerden gelen tah-
fılacaır yollan ;ntihap 'Cdeoeklerdir. • ....... - •• - ....... _................ leri İrfan Emin ve Suad Ziya ve tla- lardır Bit zamaıa sonra çogalan bu yolunda bUyUk adunlarla: ilerlemiş bu mini rnkkamla.ra müstenittir. Geçen 
~erik&dan hnaclllt Ta)j-&l"f'Jer S p O R vacı İbrahim Hakkı bulunmuşlar da- s:.ncı ile azab içinde hastahaneye kal- lunan kömilr §irketlerimiz, geçen sene seneler bu takribi rakkamlar, be.nka-
~cw-York, ,28 (~.A.) - Hükumet, va~ı vekili Etem Ruhi bulunıımm~tır. dınlmışlardır' Tedavileri yapılan has de istihsal ibresini yükseltmekte de- mız kir ve zarar hesabına senesi bi-

JllgiJi?Jerle ilrnn~lara en yeni '?odel Milli ·Küme Merkez Qr- Ş~r!Jlduğ,u zaman, İbrahim Hakkı: t~lar tehlikeyi atlatmışlardır. ''.am ede~~· m~~niyct~şayan ?.e.- jlanç?s.unda akscttirilmek~e idi: !'fart 
la~areler satmaga karar vermış ol- • K •t • _ A:. k&bm lıast Janmı d . _ Bıçalda yaraladı bccler temın eylemışlerdır. Bu mus- ı>yı ıçındc ve sonlara dogru bılanço-
~Uğundan tnyya.re fabrikat.örl~, de.r ganızasyon.., Oml •esi tır. ce! cclSedc :ahkeı:~yeeı::az Ruruçeşmede tramvay caddesinde 1ıet netayicin kıyme?ni muhterem hu- larımn. tasd.iki kat'iyet ~esbedebilen 
1aı lngilizlerlc Ft'ansızlardan hır mıl Başkanlıgından. ed - · . .. )ed" •. Cümh . t 106 1 kan ed çıraklık ede mrunuzda: da: tebarm ettirmek gaye- bu nctıcclerı, daha evvelinden hesap· 
~ll.r dolara baliğ olacak siparişler al- 1 - 31 mart pazai· glin'ü Taksi~ At~glD11 ~oyd .1

1gını uedirı_yle. ga- 322 dnu:ııaraı ı Rizevli Reeceb og·ıu HU~ sile bazı şirketlerimizin, 1939 yıluwı larımıza .ithal etmeyi muvafık gf~rmc-
~ 7~ esme gon erı en ve neşr mıyen • ogum u . b b. · dilik b · ·ı 

ak üzere ha.zırlıldnt' yapmışlardır. stadında yapılacak futbol müsabaka-; cev~b mektubunun müsveddesi de ken: . . hald k K tam _ mühim bir kısmında, yüzde elliye ya- lhk. V-c una ınaen IDm ır. mı -
1ngiJiz, Jliml, ıuı~ır Kıtaatmın tarının hakem ve saatleri aşağıda gös d" . d d" 0 d "b ed seyın, aynı ~a e apıcı as 0 kın bir işçi buhranından mi.iteessir l ~10n türk lirasını geçeceği tahmın e-

~anc\'rnlan ~eriliıiiştir: · 1~~ ey ı. nu 11 sonra , ı raz e- r.ulu 338 dogumlu Osma~a s~r~ınb - bulunmuş olmasına rağmen, isabetli dilen iştiraklerimizin 1939 senesi kar· 
Rahire, 28 (A.A.) - İngUiz,Hind- 2 - Bölge başıianııgının evvelce cegız . lık etmiş, Osman da, Huseyım, bı - tedbirler sayesinde umumi istihsali- t lannı kat'iyet kesbettikten sonra 940 

lrıaır kıtaatı, dün Kahirenin ccnu - vermiş olduğu yeşil renkteki hüviyet Bu?d.an sonra,. bu cevap ~·~bu- çakla sağ kolundan yara18.mıştır. Ya- mizia bir evvelki seneye nisbetle, yüz- 5enesi kar ve zarar hesaplarımıza ge-
hıı vral · r.un latin har:flenle ve daktilo ile ya- 1 ted · · Be -1 hastahan - . k .. b k1 ırar 
b~da çölde büyük manc ara baş- ~rakaları bu maçlar için muteber - ~ldığına dair İbrahim Hakla tarafın- r~ ıdnın a~':ı ... Hy~g u. kal e - de .on arttırılmış bulundugunu, gerek ~rm~ uze~ ~~aktık. ve zarar 
"""lllŞlardır. r. d şah"d larak ··st .1 daktil tın e yaptırllüü9, üseyuı ya an - tesıslcr ve gerekse umumi masraflar esa mız şın 

İngiliz Don, omasının Faaliyeti 3 - Gazete spor muharrirlerine an . 1 
•• 

0 
• go erı en . ocu n.ıştır. üzerinde azami hassasiyetle durula - Kir \'e 7Mar Hteelıl 

Paris, 28 (A:A.) - Diplomasi ma- tevzi edilecek olan serbest dühuliye Nahıd G_öksu ıle muam.elecı. ~ed rak tatbik edilen bilgili ve tasamıflu Kar ve zarar tablomuzun tetKikin-
hanu, şu beyanatta bulunmaktadır: varakalarının bölge spor servisinden ~er:.çagı~ş •. gelmediklen ~rül • lzmlrdekl şarap fabrJkası bir iduenin, sömikokfiyatla.nıu yüz- de de görüleceği veçhile 1.)39 senesi 
İngiliz donanmasının şimal denizin alınması rica olunur. n.':~u.r. ~':11dilenne celbnamelenıı tcb eri kaldı de on bele yakın bir miktarda ucuzlat muamelidımız ııeticcsLıde, lüzumlu 

tleıti son faaliyetleri, Alman gazete - 4 - Stad gişeleri saat 11 den iti- liı; edıldıgı de anlaşılmıştır. . 1nhisarlarg umum müdürlüğü ız _ tıktan sonra da: bu şirketin:ıiz kan· gördüğümüz karşılıklar tefrik edildik 
!erinde infialli mütnlealar serdedilme- barcn açık bulunacaktır. ~undan sonra, mahk~e, ge~yen mirde k rulacak büyük f b . _ nı ehemmiyetli bir nisbette arttırma- ten sonra, 930.278,22 lira gibi mem-
lif:ıe sebel:iyet vermiştir. Alman ga- Beşik~ - Vefa saat 14. Hakem: şahıdlcr hakkında birer lira hafif pa- ~ . _ şa~. a n ğa.muva!fak olduğunu arzeylemek is nuniyete şayan safi bir kar tahak"kuk 
~el eri, bu fanliyctledn milessiriye - Tank Özcrengin. ra cezas~ kesilmesine ve ihzar mü • ı k~l.lllll ınşaatım b~ muddet ıçın ge- teriz. Kıymetli idareci ve fen eleman- e:tmiştir. 
~ik~~~w~~~~i~ ~~~=~~~~-~~~~~lm~Mwre~~- r~~~~~~~~~~~=========================== 
dia.ıarı hilafına olarak şimal denizin- Duransoy. ~ubu müsveddesinin. gelecek celsed~ ~ile makine ve malzeme getirtmek Duru dururken Waptana Bir ititHls davası 
~ hakımi, etin Almanyaya ait olma- Galatasaray - Fencrbahçe saat 16. ıbrazına karar vermış, muhnkemeyı ımkanı kalmamışbr. Yalnız .fabrika •• P . d _ . . . 
tlığını ~csıirn eylemek mecburiyetin - Hakem: Ahmed Adem. 3 r.i~an çarşamba günü saat on dör- için arsa al.inış, bUyük Uzilm bağ- softenın uruşması ~eyoglu Beledıye tahsildarıarınd~ 
de bulunıno.ktadırlar. Şimdi müttefik- Yan hakem: Kemal Halim _.Nuri ~e bırakmıştır. lan vücudc getirilmiştir. Umumi va- Bir iki hafta evvel, fırtınalı bir Alı R~zanı~,. Mc~e~et otel ve .~mı.a.::-
leı;n Almanyanın bahri münakalatı i- Bosut. Bilet suiistimali ziyet düzeldikten sonra inşaata sü _ günde, Burgu vapuru Adalar iske - , ~an~~ sahıbı Alını~~nkara Numuı:e 
~n bit:ar:ıf suları iltica mıntakası o- lstcnbul Futbol Ajanlığından: Geçenlerde ctrafile yudlğımız De· ra.tle bıu:ılanacaktır. lesine yan3.§l?'ken suların şiddetli a. - 1~ftlı~ht~esabına ~a .... !? .1201tt~~hcnlSdO 1 • • lrnak · · 31/3/ 1940 tarih" d . ı k 2 · . .. . . - __.. ıra ı Jsap resmı \.Uusı e ıgı a e al'nk kullanmasına mıını o ıçın m c .} apı aca m- n·zyolları swıstımalınden maznun o - • 1 _ kıntısından dolayı bCş .on dakika <M.;. • 1 ka d- . 
(! •• • ed ki · " ·ıca ci küme maçlan. .. . b""" dıp koçamna ynn rş yıd uşerek ı· 
:ııerJı ıle hareket ece en aşı r Şer. • • larak. dun de, Bandırma, İzmir ve Ka- Şaraplar serbestçe ciktiğini, iskeleye çıkan yolculardan nek adedini de bir tane österınek su· 
tlırettc görünmektedir. c/ Stadı. radeniz hntlanne bilet kesen gişe mc- satllabilecek kl.ıyumcu Alı!ned CCl9.leddinin de ge- rctile 79 lira 50 kuruşu ~htil" · . 
llolandalılar Bir İngiliz Tayyaresi k ~a~~lcfu -MDavudpaşa saat 14. Ha- muru Hulüsi Günay adliyeye veril - lnh" l ··a·· ı· · - ·· .. mi süvarisi Mahir Kaptana: metine geçirmek suçil/muha:nemzımesı·· 

.. .. em. ~r utlu · d-rd- .. hliki u-· d ısar ar umum mu ur ugu mus-
Düşurduler y h ~ · • . mış, 0 uncu sorgu m gın e . . • - Sen ne biçim kaptansın" İn n- ne dün İkinci Ağır Ceza mahkeme · 

A t d 28 (A.A.) _ Haber an akem. Sadık Ceylan - Ziya snrgusu yapıldıktan sonra tevkif c - kırat kanununda. yapılacak tadilat _ . . . .. · . . . . 
ms er arn, Kuyumlu . . . .. . .. . şagıya da başk~ bınsı koşke çıkSın ! Hınde başlanmıştır. Alı Rıza, kendısı· 

\>erildiğinc göre Holandn avcı tayya- · dı!miştir.. Bu geniş ve muhıın suıısti- esaslrını ka.mrlaştırmı3tır. Bu pro • . "h .1• b 1 n - . 
teleri bu sahalı erkenden Rotterdam Fa~~%alıt Alemdar saat 16. Hakem: ~~le_ ait tahkikat önümüzdeki hafta jeye göre şarap satışları serbest ola- ce<li~~en s~-~r~ hnkar~t a1;'1iz bazı söz ı :~~ı~ !;d8;~nuu :öy7=:~· ~ı~;~~ 
tivarında Pernis üzerinde uçan bir y h kSom_er. . . ıçersınde tamamlanacaktır. cak ve har dilkkanda tezkereye lüzum fer soyledıgını, .Mnhır hapt:ının da ıne bu paranın ödenip ödenmediğiniıı 
lııgiliz bombardıman tayyaresini dil- G .. ~n a em. Halıd Üzer - Talıb Fen ve Tel<nik olmadan serbestçe şarap satllabile - Cclfı!cddin aleyhıne hakaret davası rn;ulması için başka güne bırakılmı§ 
ı::;: •• 1 rcı· ur an. F . T k n- •• •• açtıgını yazmıştık. Bu davaya Sultan-
~ .. rm u'-' e ır. Fener Stad • •en ve e D1A mecmuasının uçun- cektir. Ayrıca şarap nakliyatında da tır. 
İngiliz tayyaresi ateş almıştır. t - K rtul ış. 'şı · . cü sayısı çıkmıştır. muhtelif formniitelcrc lüzum kalını· ahmea Birinci Sulh Ceza mahkeme - ~!!!!!!!!!!!!!~~~~~!!!""''!!!!!!~~!!!!!!!! 

Çi d b l beş k " · cani k u uş - 1 1 saat 14• Hakem. B b d '"'"..,:ı • d a·· b kılmıştır ""' n c u unnn 181 anru ur- Selami Akal. · u sayı, un an evvelki sa,~ ... a yacaktır. Böylelikle fazla ispirtolu iç- sın e un a · vaya devam olunmus Rahidler dinle-
ltırınağa muvaffak olmuşl:m31:· Yan hakem: Fikret Ka)Tal _Tank olduğu ~bi, üniversite profesö~ :·e ı kiler yerine n.z ispirtolu içkilerin sa- .Mahir Kaptana vekalet edenDcniz- nilmistlr. ' - • 

l\aiındnda Harb Kabınesı Balay cloçentlen tarafından yazılmış I<"izık, t "" t . 1 ktı yolları avuknb, davanın alelade ha - D . ll üf" tt• 
1 

· ....:ı S 
1
A • •. M t "k .• . ·m1 . ı!Jı emın o unaca r. _ enızyo arı m e ı!j enuuen a a~ 

Londra, 28 (A.A.) - Dnily Ex - A. Hisar - Beyog-ıuspor "'"at 16 Kimya, a ematı ' Tabu ılı er \C - karet davası olmadıgını, memur olan h .:ı..ı:_ • Ahmcdle ıs· kel 
h...._ • • T t hab" · Dil • tıbb "t k tli · ·· - 1 tü'"'' · -· auuuı 'e e memuru 
"' '-"SS gazctcsının oron ° mu ırı, Hakem: Bahaedd' uı ·· a aı ıymc ve orıJmuı e ucrı Liman kazaları müekkilinin mzife halinde ve vazife- . ·· b .. 
ltan d "ntihnbab neticesinde tekrar ,.. .m uoz. ihth·a etmektedir. .. . . . - · . .. Sadeddın ve dort eş ınüstahdem şa· 
"· . a a ı .. 1 , .. ek . 1' an hakem: Fikret Kayral - Tank Ok 1 h fI ta . Dun İzmırden gelen Aksu vapuru den dolayı hakaret cdildıgını sovle - hid olarak.dinlenilmiş bunlar Ahnıed 
""tidar mevkııne ge en ına ensıe Bula uyucu anınıza ararc e vsıye . _ . . ·. • ' • 
l\ing'in bir hnrb kabinesi hazırlamak y. . . .. . ederiz rıhtıma yanaşırken bir su kayıgı rıh- mış, davaya: Asl~ye. mahkcmesındc Celaleddinin kaptana dôğru dönüp e· 
la mef:gul olduğunu haber vermekte- A Be~~ TC:bıy'!.8' lst~nbııl Bolgesı tımla vapur arasına sıkışmış ve par- bakılmasını ıstemıştır. lini k'.nidırarnk hakaretamiz bazı söz· 
dir. • t~ct1~1~ AJOnlı~n~an. _ Şoför Nuri sekiz ay hapse çalanmıştır. Bu arada. sandalcı da. el- Mahkeme, kaptanın memur olduğu- l~r sarfettiğini söylemi. terdir. 

Cehhedeld Muharebeler 1 ~a ·
30 

dan ıtıbaren aşagıda ya- mahkOm oldu !erinden ağıl' surette yaralanmıştır. nu kabul etmediğinden davaya bak • Muhakeme, müdafn.n ve karar için • 
Lor.~,ra, 28 (A.A.) - Dün 5 saat- zıakı oşular Fener stadında yapıla - İzmir vapuruna yanaşık olan bir ınayı salalıiyeti dahilinde görmüş, da taşk:ı güne mrakılmı§tır. 
~ c tır. Tophane . vanncla Hatice adında 

~~sa~z~M~~~~d~~ NU~k~~i~~~ ~bdım~~mkill~ünc~p ~nıni~~~~n~~d~=========================;=~ 
tıın ~yazı. 5. üı.!yaresı duşu~?ş 0 - ın üncü ~ot.egori 200 - 400. 800 olan §oför Nurinin muhakemesi dün kurt~ı~ bır demır duşerek tekn.eyı CÔksürenlere: Katran Hakkı Ekrem :J 
lup dıgcr ıkı dU~man tayynr~n de mette. Asliye Altıncı Ceza mahkemesinde delıniştir. Taka su alarak batmağa 
harb harici bırakılın.ış oldugu tah - 1 inci kategori 200 - 400 _ 800 • rıeticelenmiş, sekiz ay lı.ap;e mah _ başladığı bir sırada ,.. - ....Warak as • • 
~.edilmektedir. .._ 5000 metra va 110 uı. miııiaiı. tüm ediJmitür. . ~ıya alınma)[ sun r.ililuat.ırj Hakkı Katran ftasldlerı de var.dır & 
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BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP 
ROMATİZMA SOGUK 

ALGINLIGI 
\'e bütün ağr1larını derhal keser. Lü
zumunda günde 3 ka..,e alına.bilir. 

• • • ;. __ ' .. . j •• 

HER AYIN YEDfS J\IDE 

HERBEAT N. CASSON ~ 

Para nasıl kazanıllr 
İnsan nasıl mes'ut olur 

Fiyatı 50 kuruş. 

Satış yeri :lnkılab kilab evi 

Fatih lkiııci Hııkul\ lı!ahkenıcsi Sa 
tış memurluğıoıd.aıı: 

Muhiddin, Tahsin, Melek ve Hüse
yin varislerinin şayian tasavruflann
da bulunan Unkapanında Kasab De
mirhun mahallesinde Unkapnnı soka
ğında eski 32 yeni ıo No. Şarkao 20, 
22 parsel dükkan, şimalen 2 parsel 
No. arsa, garben 24 parsel No. dük
kan ve 2 No. arsa ve cenuben Unka
panı caddesile mahdud 1380 lira mu
hammen kıymetli ahşab dükkan iza
lei şüyu zımnında yapılacak artırma
da hissedarlardan Muhiddine i!aale e
dilmişse de bedeli ihaleyi vermedi • 
ğinden ve bir evvelki alıcıda, teklif 
ettiği bedelle almaya razı olmadığın
dan icra ve iflas kanununun 133 üncü 
maddesi mucibince 15 gün müddetle 
artırmaya çıkanlmıştır. 

12 nisan 1940 tarihine müsadif cu
ma günü saat H den 16 ya kadar 
mahkeme ba§katibinin odasında yapı
lacak artırmada gayri menkul en çok 
artırana ihale edilecektir. 
Artırma bedelı peşindir. İştirak e

denler 7n 7.5 nisbetinde pey verecek
lerdir. ~h2,5 tellaliye ile 20 senelik ev-

. kaf taviz bedeli müşteriye aittir. İha
le tarihine kadar vergiler vesair borç
lar hissedarlardan alınır. Fazla ma
lfımat almak istiyenler satış 146 No. 
ile memuriyetimize müracaat etmeli
dirler. 

stanbul Leraz111 Aınirıııı 
Satınalma Komisyonu iıanlan 
Bir adet motörlü tuz çekim ma-

1 
kinesi alınacaktır. Pazarlıkla eksilt
mesı 2 - 4 • 940 Salı günü sat 14,30 

'da Tophanede Lv. Amirliği Satınal
ma komisyonunda yapılacaktır. İs-
teklilerin kataloğlarile belli satte ko-; ,_. " 

MI L..L 1. 
- misyona gelmeleri. "742,, "2363,, 

l 

1 PiYANGO 
Buyuk ikramiye 150,000 liradır 

El llAnlarmda da yazıldıOı gibi 3 üncU keşide 
biletlerini herkes 

Nisının 4 üncn günü akşammı kadar değiştirmelidir. 
Akai takdirde bu a•mara üzerinde laiçbir h•k iddia edilcmeı. 

••• 
300,000 aded altiminyum küçük 

kapsül alınacaktır. Pazarlıkla eskist
mesi 3/t/1940 Çarşamba günü saat 
15.30 da Tophanede Lv. amirliği sa
tın alma komisyonunda yapılacak -
tır. Nümunesi komisyonda görülür. 
İsteklilerin teminatlarile komisyona 
gelmeleri. (748) (2434) 

[ Askerlik lıieri ] 
Fatih Askerlik Şubesinden: 

1 - 939 ve daha evvelki yıllarda 

Dtnlz LHazıı Satınaıma Komisyonu tlinlırı !mezun oldukları ve askerlik1erine ka
rar verildiği halde her hangi bir se

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ behl~ şimd~e kadu Mkerl~~~ 
ı _ Tahmin edilen bedeli "8979,, lira olan 87600 kilo ekmeğin 30 mart ni yapmamış ola.n yüksek ehliyetna-

194-0 tarihine raslıyan cumartesi günü saat 11 de kapalı zarfla eksiltmesi melilerin. 

7apılacakt1r. . .. 2 - Geçen sene yedek sübay oku -
2 - tık teminat "673,, lira "43,, kuruş olup şartnamesı her gun ko· Iuna geç iltihak ettiklerinden dolayı 

misyondan alınabilir. okulca geri çevrilenlerin. 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede- 3 _ Yedek Sübay okulu devresi -

:ekleri kapalı teklif mektublannı en geç belli gün ve saatten bir saat ev- nin üçte birinden fazlasına devam c· 
reline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına makbuz mu- demedikleri için terhis edilip mütea-
b'!:>ilinde vermeleri. "1955,, . kıb devreye bırakılanların. 

• • • 4 - Askerliklerini tam hizmetli o-
l - Tahmin edilen bedeli "13962,, lira olan 1400 aded muhtelif boy

da boya patlağı 1 nisan 940 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 15 de 
Kasımpaşada bulunan deniz levazım satınalma komisyonunda kapalı 

zarfia eksiltmesi yapılacaktır. 
2 - llk teminatı "1047.15,, lira olup şartnamesi her gün mesai saati 

dahilinde mezkur komisyondan bedelsiz alınabilir. 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanununun tarifatına uyarak hazırladık

aarı teklif tnektublarını en geç eksiltmenin yapılacağı gün ve saatten bir 
ta.at evveline kadar makbuz mukabilinde aclı geçen komisyon başkanlığı-
aa vermeleri. "1986,, 

İstanbul Elektrik, Tramvay·ve Tünel İşlet
meleri Umum Müdürlüğünden 

8200 adet muhtelif kondanse borusu 
350 ,, Ceneratör hava müberrfdi borusu 

1 ,, kazan su tağdiye tulumbası 
144 ., kazan soğutucu borusu 
288 ., kazan sürşöför borusu 

1100 ,, C derece hararete mukıwim çelik saç, lama ve ıskara kö • 
şebendi 

30000 ., ateş tuğlası 
( 1300 ,, bale kömürü 
t Cins ve miktarı yukarda yazılı malzeme mübayaa edilecektir. 
( Muvakkat teminat ınaktuan 3000 liradır. 
' Teklifler 7 mayıs 940 salı günü akşamına kadar idaremiz levazım, 
Clairesinde komisyon katipliğine tevdi olunmalıdır. 

Şartn~me ve krokiler idare veznesinde 1 lira mukabilinde tevzi 
tdilmektedır. 

1steklllerin §artnu ae almak üzere idaremiz veznesine müracaatları. 
"2247,, 

Sahibi : Ahmed Cemaleddin SARACOOLU 
• Ne§riyat müdürü· Macid ÇETİN Ba~aldığı yer: Matbaai Ebüzziy;, 

larak yaptıktan sonra tahsillerini li
se ve daha yukarı dereceye çıkaran -
lardan yedek sübay olmak istiyenle
rin 1 mayıs 1940 tarihinde Yedek Sü
bay okulu ile Gillhane Veteriner Tat
bikat mekteblerine gönderilecekler • 
dir. Bunların nüfus cUzdanlarile me
zuniyet, ehliyetname gibi vesikaları 
birlikte olduğu halde hemen şubeye 
müracaatla muamelelerini ikmal et -
tinneleri lazımdır. Aksi takdirde hak
larında askerlik kanununun ceza mad 
deleri tatbik olunacağı ilan olunur. 

lsUkW C&ddealnde Komedi 
J[ıarnanda 

Gece saat 20.30 da 
YANLIŞLIKLA it 

KOMEDYASI 

Dr. Hafız Cemal 
Lokman Hekim 

Dahllly• MUtehaaaıaı 
Divanyolu 104 

Muayene saatlt!ri paza.r hariç 
her g'iln 2,5 : ~salı ve cwnarteai 
aabahlan 9 - 11 ha.kiki fıkara 
kabtil ol\11'\ur. T. 22398 

E BiRiNCi 
• 

Kan, Kuvvet, şti a Şurubu< ur 
===============================================================~~ 

İstanbul Defterdarlığından: 
Ticaretgah adresi .-ıaıı 

Tebliğ olunuca.lc C\'••· rUı1 

C. ı..·o. 'l'~ Sıra. Tarh Esami İşi Mahallesi Senesi msi .n~.gst 

1 - 70S Mehmet Ebu
zülf 

2 - 535 Mihiil oğlu 
Anastas 

3 - 1487 Hüseyin oğ. 
İsmail. 

4- 813 Zahari !va-

Kabzımal 

Limon, porta
kal ticareti. 

Bakkal 

Limoncu 
nof iken Ziya 
Galip 

5 ~ 691 Musa oğlu 
Hasan 

Limoncu 

Ahi çelebi 

il 

Ş. G. 

A. Ç. 

" 

F...ski Meyve 
hfıli 16 
Limoncular 

79-81 
1- 2 

ırnmürcü 13 

Yemiş İs
kelesi 12 

Limon iske
lesı. 4/ 1 

931 

935 

937 

937 

937 

Kazanç tetkiki 1. 35076 S 
1 d 

K. k:ırarı 
1 

g • 
52557 1 

il il 

İtiraz Kom. Kararı 54951 23 g ~ 
Malmcmuru 15573 28 
temyizi 5 " 
Temyiz Komis- 3881 24 
yonunun nakız ka. J 

70H 4 lO 
il ,, 

6 - 616 Halit Soğan pa- ,, Yemiş iske- 934 il il 

o.ı• 
503 161 ı. 

tates. lesi. 4 tt'~ 

Eminönü maliye şubesi mükelleflerinclC'n yuknmla adları. işi ve ticaet.gah adresl<'ri yazılı şah15ın;r3~td 
ticaret ederek yeni adreslerini bildirmemiş ve tebellüğe salahiyetli bir kimse göster me!11iş ,.e )'apıla~uıt ııs~ 
mada da bulunamamış olduklarından hizalarında tarih ve No. ları yazılı kazanç temyız komısyonu •zleı'
kararlarilc nakız kararı üzerine itiraz komiı-ıyonıınca tekrar verilmiş olan karar ve m:ılmemuru lcıtl\ 

11 
ttl 

kendilerine tebliği mümkün olam:ımıştır. Keyfr·et 3692 sayılı kanunun 10 ve 11 inci maddelerine te~fı, ~1ilt1' 
liğ yerine geçmek ve kararları almak üzere taı ilıi ilandan itföarcn 10 gün ır,arfında E.:minönü şulllsutC 
caat etmeleri ilan olunur. "2~ 

İstanbul Asliye 9 uncu Hulrnk Ha- •:zsaa :U J ı -•& ıt-•WlfJ'~ 
ı.imliğind<'n: 

Bebekte İnşirah sokak 47 No. da lstanbul llinl~rı Belediyesi 
mukim Zühtiye tarafından Antakya- !1J-•11Zıs:&!!'mU:::•DDGPJmm.:1••a••••••11•lllll_.,..,,..... 
da Ampk sineması sahibi Hacı Ke- Tahmin llk 
malin yanında müstahdem Mustafa ht'<leli teminat 

2 toll tJI 
Mermi aleyhine açmış olduğu bo5an-
1YJa davasının y:ıpılmaktn olan mu -

hakemesinde müddeaaleyhin ikamet -
gahı meçhul olma.sına binaen dava 

~rzuhali \'e davetiye mahkeme divan
hanesine talik ve gazetelerle de illi. -

nat icra edilmiş olduğu halde müdde
~aleyhin mahkemeye gelmediği gibi 
bir vekil de gqndermemiş olduğun -
dan muhakemenin gıyaben icrası ve 
kendisine beş gün zarfında bir gıyap 
kararı tebliğine mahkemece karar ve· 
rıldiğinden 2414.; 940 saat 9.30 ıia 

mahkemeye.~lmesi ve gelmediği tak 
tlirde de bir daha mahkemeye kabul 
edilmiyeceği bildirilir. "25617,. 

Ankara Borsası 

28 Mart 1940 
'1yatlan Kapanıı 

Londra 1 Sterlin 5.24 
New-York 100 Dolar 150.80 
Pa.rle 100 Fra.nk 2.9647 
)ı{ila.no 100 Liret 7. 7050 
Cenevre 100 tav. Fr. 29.27375 

1040,00 7S,OO 11otörlü wsait.tc kulhınılmak ii.zc.re .alın:ıcak 
leme yağı 1311ıJıı1J 

581,80 43,86 Temızlik işleri hayvanatının tedavisinde kul ·r' 
iizcre alınacak tıbbi ecza ıı1ıılt~ 

Tahmin bc<lelkri ılc ilk tcmin:ıt miktarları yukarda yazılı t.ır tıı ~ 
yağı ve tıhbi ecza ayı ı ayrı açık eksiltme suretile sn.tın alın8c:ıkT İiplC 
9 4/ ~)10 ~ah gilnü sa~t 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. ~JS'' 
itk teminat makbuz veya mektu}llan ve 940 yılına ait Ticaret ~ ııırı. 
sikala.rile ihale günü müayycn saattaDaimi Encümende lıutunrn:ı 

"230D,, 
• • • tıflı· 

Cerrahpaşa hastahanesi mutfak ve çamaşırlık bin~ıarın~ r~P~e 
cak dolap. ma,.aa, raf ves:ıirc açık eksiltmeye konulmuQtur. Kcşı ~rt~ 
5530 lira ::;5 kuruş ve ıJk teminatı 414 lira 78 ky.r.uştur .Kesif ve 1 4 ·~ 
me Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü k:.ılemindc g'örüleeektır. 1hal~rlf.rıll 1 • 

pazartesi günü saat 11 ac Daimi Encümende yapılacaktır. T:tı ·i ı· il t 
teminat makbuz veya mektupları, ihaleden 8 gün evwl I"en .,., ~1'ficıtrf 
dürliiğüne müracaatla alacnkları fenni ehliyet ve 940 yılına a~ tJı.lııll' 
Od-:un vesikalarıle ihale günü muayy~n saatte Daimi Enci.inıc~.;ozz., 
malan. ~ 

İstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden: ~ ı 
1 - 3 adet yeni ınotör mal<incsi kapalı zarf usulile mülıaY:ı~l<llt 

rektir. ~•ccmuunun tahmin bedeli ·8350 lira, ~~ 7,5 teminatı nıuva. 
626 lira 25 kuruştur. 

İhale 30/ 3/ 940 cum:ı giinü saat 11 dedir. . • \'C 111'. 
İsteklilerin teminat makbuz veya banka. mcktuplıırı. ucar~ ·lif 111t~ 

vesaiki muteberelerile ihale saatioden lJir s:ıat evveline !:adar tc!.:sli!1ll~ 
tuplarını Galatadn Rılı ım iizerinde lstarıbul .Mıntakn Liman ~;\,crıle 
müteşekkil komisyona tevdi etmeleri ve şartnameyi almuk ·~) 
de. idare şubesine müraooatları ili\n olunur. "20->J•· 

AnuterdamlOO Florin 69.3575 
Berlin 100 Rayipnark .._ 
Brükael 100 Belga 22.18 
Atin& 100 Drahmi 0.97 

=======================================~-r.~ı~ 1 1!11 ...... ~ ........................ ~ ................... ..... 

Devlet Demiryolları tı: rıl 
ofya 100 Leva 1.7950 

Prag 100 Çek kronu -. 
Madrid 100 Peçeta 13.54 
V arşova 100 Zloti 
Buda.peşte 100 Pengö 26.5325 
BUkreı 100 Ley 0.625 
Belgrad 100 Dinar 3.47 
Yokohama 100 Yen 32.58 
Stokholm 100 lweç kr. 31.005 
Moıkova 100 Ruble -. 

ESHAM VE TABVll..AT 
Ergani 20.02 
Sivas - Erzurum 5 19.50 

/i"~~~&::t=a~&::t;:a~ 

~ Ankarada ~ 

IAKBA; 
~ Kitapevi - Kaatçılık Türkçe ~ 
1 ve yabancı dil gazete, mecmua, ı · 
~ kitap siparişlerini en doğru ya-
U pan bir yerdir. Erika ve İdeal 

D yazı makineleri satış yeridir. ~ 

" Telefon: 3377 ~ 
~~~~~~~.JJ 

Kiralık kat 
Fınclıklıda cadde üstünde 

Tramvay durağı civannda ikisi 
büyük, biri küçük üç oda bir sa-· 
londan mürekkeb havagazı, ter
kos ve elektrik tesisatını muhte
vi bir daire kiralıktır. Talihlerin 
tramvay caddesinde berber Bay 
Emnıllaha müraeeatıan. 

,,, . _________ ... _______ ..,. __ • .. -----.. ~ fiil 

Muhammen bedeli 4500 lira olan 1000 Kg. Kopal ve 1500 J\.~ıı)'ditr 
ting vernik 15/ 4/ 1940 pa;;:artesi güni.i saat "10,30., on buçu~ta. e ıısı.ıl 
paşada gar binası dahilindeki komisyon taratından a1;;ık el<sııtn1 

satın alınacaktır. ten1iJI 
Bu işe gir~k i~!i_yenle~in 3~7 .lira 50. kuruı;ıl~k __ muva.1t~a.t ndtıf l• 

ve kanunun tayın ettıgı Vt.'Saıklc bırlıkte eksıltme gunu saatmc k 
misyona müracaatları lazımdır. _ Jd:adıf 

Bu işe ait şartnam(·ler komisyonda parasız olarak dagıtı 1ınn 

===================================="2=1~~ 
İstanbul Mıntaka Liman Rp·· s~ii!inden: ,,0r.· 

- c " Limanlar için 5 adet işaret direği yaptırılması açık cksiltıncY 
~~~ ~ 

165 urs ,. Tahmin bedeli 2200 lira, 'fı 7,5 teminatı muvakkatesi 
İhale 30/ 3/ 940 cumartesi, saat 10 dadır. .~er r'1 .... 
İsteklilerin teminat makbuz veya banka mektuplarile ve dı~ rıht' • 

ve ticari vesaiki mutcberclcrilc mczkfır ı::ün ve s:ıatte Galat.arla 1 ,:ı<t • 
üzerinde İstanbul Mıntaka Liman Rcisli~ i s·ıtınalma konıisv0.~11, ol 
şartnameyı almak isti yenlerin de idare su besine mürcıcnatıarı ol,,,.' 
nur. ~ 

İstanbul Mıntaka Liman Re'sliO-inaen: ,.0l 
ô 23 ,, 

Riya<>et için 30 adet dosya dolabı, 12 adet kanape takımı. 
yazı masası yaptırılması açık cksıltmeyc konmuştur. . . tııı·· 

T:ıhr.ıin bedeli 44'10 lira. " 7,5 temınatı muvakkatcsi 333 ııın 
İhale 30/ 3/ 910 cumartesi günii saat 9,30 dndır. . ıe ıJ16 
isteklilerin temınat makbu?. veya bunka mektupları, ticarı \ ırrııl 

vesaiki mutebcrcleri n· bu işlerle iştigal ettikleri haltkmda 500!J<ıı l 
ehliyet mektuplarile Lirliktc ihale günü Galatada İstanbul ~ın ;,,,.0 Jrf 
man Reisliğ'inde nıi.ite:;;ckkil lrnmisyona ve şartn:•mcyi almak ı.2~ 13,, idare Ş<'fliğine müracaatları ilan olunur. ~ 

İstanbul Mıntaka Liman Reisliğin ~ıan: 
Üç adet yeni motör teknes'i açık eksiltme ile yaptırılacaktır. tiril 6 
Tahmin bedeli 4500 liradır. S'o 7,5 teminat• mııvakkatc 337 

kuruştur. lhale 30 3 940 cumartesi günü saat 10,30 dadır. • ve tı; 
Isteklil.Jrin teminat makbuz veya banka mehi:upları ve m9lı &lif 

·cari vcsaiVi mutebereleri ve Miinakalat Vekaletinden alacnkJ:ırı.fstBflb1' 
vesikalarile birlikte y:e'9mi mezkiırda Galatada rıhtım üzerinde . 81~ 
MıntakA Liman Reisliğinde müteşekkil komisyona ve şartnamcr.2o:JG,, 
istivenlerin idare subesine müracaatları ilan olunur. 


