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İtalyan kömürü hadi:! J 
' Sinema fiyatları S ·: .. ı;:;ı~~~ 

OKUYUCU Tenzil edildi =.:E.= ":°ıuı•Y·"~ 
O sırada, müdafilerin fedaklr ca- millhim Hqim Bey, yirmi jandarma .Fener<le oturan ve kuDduracı ~ D' I YQı DK/ Belediye daimi encümeni sinema - Fllbakika. İtalya, ~ıtert.)11~ 

susu bekçi Çanak İsmail şehirden neferi ile müdafaa ediyorlardı. ~ olduğunu aöyliyen 'birisi ikı it<: 'l R Jarcfa yapJan son tenzilltb Dabili,.e tlakça şiddetli bir pro~to ~ 
dönmllşttL Htlkfunet daireeinde ya _ Bunlann cebhelerinde yil~Jerce ku- gun ~~v~I polise ?.'1ür~caa~ ederek E -afd "k,. Vekaletinin emri mucibince bir kere yollamıştır. Bu hareketın _,.;~ 
p!lan içtimadan, asilerin vaziyetinden duruk bulunuyor, ardsız arasız olu- k~ı Jısımn .. ak~ uzen evıne y~ sn.. an ~ aye~ ' daha tetkik ederek reddetmiştir. Almanyadan, ttaıyaya se''"l'U'. ~ 
U%U1l uzadıya bahsettikten sonra: 1 rdı Kim bilir belki onlar da bır yer e uç kişı tarafından çevrilip Kadıköy K1'Şdilt coddaintls Bu itibarla a.inamalar dünden itiba- •ömürlerin bir marttan ltibal1'. ,. .. ~ 

yora . ' ld - k pal ·ı 1 ""· ı..: ı.... ı--:: • t nzilr. _,, ... ~ .... _ Kbım Hüsnü, lmıail Hakkı Bey hücum için fırsat kolluyorlardı. 

1

• soyu ugunu, şap ası _ve .. tosu. ı e o ... nat1 vır UQ~,. ~,,.. p _. ı ren e Atlı tarif elen tatbike bat - lladere edileceği lıakJroıdaı-1 

)erle müfti Ali Rıza ve hoca EyUp Vali, kurnandan, polis müdüril ve ~yun atkısının. alı~dıgıru ~oylemış - tırlc:ın YfJ!lYOT: .. •• . ' lamışlardır. kararıdır. t.s~. 
Sabri Efendilerin cümleniu ayn ay- mektubcu beyler, Mustafa kaptan ile tır. Adam_ın vazıyetınden bıraz an~r- Bazı esnafın Kadıkoyunde bıl- Diğer tarafdan ikinci sınıf ba7.ı si- Bu meselenin zuhuruna •1' ~ 
n selimlan var. Hele biraz daha arkadaşlannın bulundukları siperle- mal ol~ugunu anlıyan ~ıta.. yıne hassa kadınlara karş~ takındık- nemacılar belediyeye muracaat ede - ılüm eden _günltmle ve Jl)!\J't tts!Y' 
dişlerini mkıp dayansınlar. Biz, bir rin gerisinde yeisli y;izlerle düşilnU- her ih~ale. ~rşı tahkıkata ~aş~ - lan kaba tavırlara bilhassa na- rek bilet fiyatlarını yükseltebilme - ilayetindeld ~er icersl•ik , t ıt 
saate kalmaz ordayız. Hayırlı haber- ! yor, görüşüyor, ahnacak tertibat ic;in mış, go.S:e~ı!?'1 .. Yerde, karlar uze~- zan dikktinizi delbederim. Elle- Jeri için sinemalannın birinci Stnı!a dn mü~ahede edilen hazı ıı:ırc etti" 
ler getireceğiz inşallah, dediler. İ vaziyetin inkişafını bekliyorlardı. rle aya~ ızı gorülmem~kle_ bera.~r yı- riııi arkaya koyarak ve insanı terfiini istemişlerdir. Belediye bu ta- clfükate ~ayandır. ttaJY~? g~rıı,t 

Sözleri ile, muhatablanna biraz Hepsi de azab ve ıztırab içinde kıv- ne .ta_kı~.ta d~~~ edi~ •. muraca - ayağından başına kadar süzerek ılebleri sıkı ir tetkika tibi tutacak- rinden bir kısmı ın ünctı .-.-~ 
ftmid vermek, ortalığa teselli ser • ranıyor, bir tilrJU kat'i bir karar ve- atçının. E~y~edıgı eşya, evmın karşı - öyle alayh bir konuşmaln var ki, tır. yonale kal'Ş1. 0 eski ~~.~ iif ~ 
pi§tirnıek istedi. Fakat. getirdiği remiyorlardı. sındakı hır bahçede kuyunun yanın- insan onların karşısında ne söy- -~~' nm de-·· tirmiı; gibi gerııoıt' ~ 
habere kendisinin de pek inanama - Nihayet, tahmindeki isabet anla .

1

da ~ulu~uştur. • . . Jiyeceğini bilmiyor, pazarlıkta al- MA ARıFTE 1 hatta Fnuısa ile tnt:Ut.-J"t>"t tıt1t 
dığını ta vn ile hissettirdi. Hayret şılmıştı. öğleden bıraz evevl, bütün Boy le b~ ka~a.~yolacılık had.iscsı datamayırca, insanı: A k " d 1 bir zaman1ar gösterilfll h~ tr 

ta ··b d bak J h b olamıyacagını duşunen zabıta Ce - Hadı gı·t, gı"t! .. diye öyle 1 S erı ers ere munta· 1 , oott 1 
ve accu e en ış arını mu a - ceblıede at.eş ve yaygara ansızın ir . . . . . . _ ·. . . • ıatır.aJmasa lıiJe, yine ın-. gt< • 
tablarının ümid1e gülilmsiyen yüz- kat daha artmış, ince minare istika- ~ıle ışın hukıkatinı soyle~csı ıçı~ hır kovuşlan var ki .. insanın iz.. zam devam etmiyen SÜ' rapat'nk §ekilcfo ruıreı.ete 
!erinde gezdirdikten sonra, dudağını metinden yol yol gelen binlerce sı- bıraz ısr~~da b_uh.munca, muracaatçı, zetı_ n:tsm.:? dokunU!'Or. ta)ı:ı.be er mi terdi. iİ r' 
dişledi ve: lahlıdan mürekkcb asi kuvvetleri ta- şunlan soylemıştır: Şüci~et ~i!ecek olsa bütün lstanbol üniversitesi talim tabu • Simdi her ne kadar JJI iiıtl !"4 

- Hiç birinden fayda yok beyler arruza kalkmıştı, artık yeniden ted- - Dayım has~dır. Evimize her esnaf bırl~ıp msanı h~:Uz çıka; runda ders gören bb fakültesi tale- nerna."yonale karsı göstf'fl~rı ~ 
bunların, dedi. Bize yardım için Af.- bir almak imkiln ve ihtımali kalma- akşam doktor gelıyor. Ben doktordan r::ıcakla~. '. 1e oln~~k bu ışın sonu· helerinin derslere muntazam devam rckct nihayet bulmuş ,e yıııt tii1' • 
yondnn gönderilen kuvvetlerin Kem- mıştı. Kuduz sürillen uğultulu bir k?rkuyorum. Bur:ısı tehlikeli bir yer- Gazetenızın bu ışı Y:lZarak. ~a- edemedikleri görülmektedir. Bu iti • ale~·lıdarhk yerine geç~ ~ iırtf' 
re sırtlannda, Bacl Hasıl>in athla- sel gibi köpüre köpüre ve gittikçe ar- d.ir, soyulunım diye doktor korksun fı ~nezakete ~vet E:tıne~ı~ _ve barla üniversite Rektörlüğü bu kn- melde lwrnber, garh den101' de'~ 
nnı darmadağın edip kaçırdığı. eö~ tan bir hızla ilerliyor, Mustafa kap- da g~l~esin diye bu hileyi düşündüm, ~fık~darlan ıkaz eylemenızı nca bil talebelerin derslere devamını te- ne gösterikn menfi ıı.arcı.ct 
leri her yerde çalkanıyor. Bilmem tanla arkadaşJannın cidden kahra - demıştır. erım. _ min etmek üzere bazı tedbirler ala. ediyor ~bidir. ,f11'_ 
amma. onlar buraya varmadan ev- mancaşı.na müdafaa ettikleri siper - ediZaten v~~yeti.nde? evvelce şüphe DENiZLERDE : caktır. Bu Fraasa ale\•hdarı 11111~ 
vel, bu haberden kuşkulanan kuduz lerin önünde sendeliyorlardı. Kahra.- ~en Cemilın d.imagen de hasta ol- Topçu sınlfına ayrdan tezahürata müvazi olarak ~ 
gidiler yüklenecek tu.eıimir.e galiba. man polisler, fedakir bekçiler bu dugu bu suretle tezahür etmiş, dok- Karadenizde serseri Universite talebeleri baza ihtiyat NDlflanJU da~ 
Hazırlıklanndan anlaşılıyor bu. Ak- taarruzu g~ harika addedile - ı to~ scvk~ilmiş. hastalığı tahakkuk l Yüksek mekteblerde ders görüp te bakuumdan hu.ırhyacak 
eama kadar olsun IUJ'8Clkta dayana- cek bir metinlik ile karşılamı.alardı. etmı! ve dun hazırlanan evrakile Ba- mayn er tallın taburu tarafından topçu BIDl • de ~vessül etm~r. ....-': 
bilseydik.. Her biri, yuvalan taarruza uğramış kırkoy akıl hastalıktan tedavilıa.ncsi- Karad-..nizde son günlerde görülen fına ayrılan talebelerin salı ve cu - İşte bu maaevi \'e ~ ~ • 

Bütün gözler, mlldafilerin cebha- •alınlar gibi kilkremişlerdi. Her ya- ne gönderilmiştir. sersen mayinlerin adedi artmakta - ı martesi günleri Hahcıoğlunda ders ki teahiirat, A.lmaDyaild ~~ 
ne memurluğunu yapan hoca Sa - na ateş püskürüyorlardı. Siperlerin ~ dır. görmeleri kararla.ştırılmI§tır. talyaa kömürleri mesel~ , 
lih [1) Efendiye çevrilmi§ti. Ne ya- içinde oradan oraya koşuyor, biltiln llELEDIY8DI!: Geçt-.n gün dalgaların Zonguldak - hayet Yl'rillne8hd tasant-: ti' 
zık ki, onun da cevabı menfi ve ye- sahaya kan ve ölüm saçıyorlardı. Beş mil l k . t•k sahillerine de bir mayin sürüklediği INHISARLARDA : İn~iliz kanrnnn ~--#· 
isli idi. Hoca efendi, mevcud ihtl - Binlerce kuduruk, bu on yedi kah ' yon U IS 1 raz· haber alınmıştır. Zonguldak Liman dığt günkTde meydana. ~ 1 
yat cebhanenin tükenmek ü~ ol- ramanın karşısında yine sınmış ve dan çekilen miktar Reisliği herhangi bir kazaya meydan Yeni tütün pivasası Ve bu faali etin mu~ 
duğunu teessürle söylliyor, ihtiyat sinmişlerdi. Kaçamıyorlardı da. Yer İstanbul Belediyesi, Belediyeler vermemek için mayini muhafaza al- İnhisarlann yeni tütün piyasaları I. .. ondraya wrilen ttalytUI ~Jı" 
ile harcanmasını tavsiye ediyordu. yer birikip kömeleniyor, canlarını kur Bankasından yaptığı 5 milyon liralık tına alınış ve imhası için .Mıntaka U- açılmaktadır. Erbaa tütün piyasası ıtaı ·a hülasa olarak Plub' ~' 

Tam o esnada, tepeyi ~berliyen tarmak için titriye titri ye gerilere istikrazdan ı milyon 960 bin lirasını man merkezinden talimat istemiştir.

1 
fiyatları bu sene diğer yıllara nis - lrakunu!t üçüncü devletle~ ~ 

a~eş şiddetini. ~irdcnbire arttırm~ştı. doğru sürUnüyo~~ardı. Hiç birin?e ta- muayyen taksitlerle almıştır. Bele_ Ma marada lodos fırhnası betle daha yüksek olarak ~c;~r. demi eeetiai söyledikten dıt -

mm c mş. 

Bır kasırga gıbı her yandan tckbır u arruza devam curet ve cesareti kal- diye hesabına yapılan bu istikrazdan Dün M r d ku tli b. 1 _ Bu scbeble satışların tahmırun fev - di.-.lnia uğnyacnğı zararlatl_ ~· 
- • w 1 .. +. tık K k . . h b. . a mara a vve ır o k. d h ıı· 1 - ku "h ,,11'. 
g_ıııtuıan .. gel~yor, y~n kurşunlar ~amı~ .... ar . açma ıçın, ep ın- ancak küçtik bir kısmı istimlak işle· dos fırtınası devam etmiştir. Fırtına ~ e .ararc ı _o ac.agı . vveUe ~- ıırotesto nota..'Rftda tafın 
sıperler uzennde sekıyordu. Azgın - bırlerın~ bakıyor, fırsat araştınyor- rine sarfolunmuştur. yüzünden Marmarada henüz tesbit e- mın ~ılmcktedır. Kocaehde de mu - Ur : ; 
lnr, umumi bir taarruz yapacak gibi lardı. Nıhayet, bu fırsatı Mustnfa 1 Otobüs kom·s 

0 
dı'lcnıı·ye ba 

1 
k 1 ld • t h _ tcferrık E>atışlar başlamıştır. Orada 1) Deniz ticaretinin uıırııiıti 

. k w .. •• ı y nunun n z aza ar o ugu a . b. k .. ıat 
vazıyet ~ışlardı. Bu arada, Rum .~P~ .onl~ra bagışlamıştı. S~une faaliyeti min edilmektedir. Çünkü dün sabah- pıy:ısa ır aç gunc kadar açılmışı kün kılan. ~i muame · ·~ 
ve Ermem mahallelerinin meydana surüne ılerlıycrek savurduğu bırkaç Ot b"" . . . ta .tbar y ilk- Bak k- olacaktır. 2) Mua~.·~ en hir rot.a _ta' _1 ~ 

1 1 · d d .. . ı bo b ·ı kU 1 . d ğı o us komısyonu dtin Beledıye n ı en eş oy ve ır oy sa- F •1 1 ıtP",.r_. 
nta.zır ~an kel\' enn en e kufür ve a· e. . ~ ~ ı :·ı· mı e .erhı a ktml ı , reis muavini Lfıtfi Akso~"Un nyaseti hillerine sular binl rce kereste sn - t h'?' 'ı e :;dara rap. satılz.ca~ S) GemılPrio kontrol ını ·tel',. 
eş sagana an başlamıştı. sınsı sınsı gcrı ıyen erı ep aya an- 1 od 

1 
• . rükle .şti n ısar ar ı csının şarap mus - da 7.arar mı.~ edecek bir ~~· 

Kahraman müdafiler, siperlerinde dırmıştı. O anda panik başlamış vo a. tı c· a t
1
op nnmışbr. Komısyon ben- B mkı r.t 

1 
. ded" b"nl . tehliklcrine bir kolaylık olmak iizcre J'a.kılmalan. Jil 

. . . . zın ıyat annın arttırılması dolayı • u eres c enn a ı ı erı aştı - . . ~~ 
savaşa hazırlanıyor, hepsı de ölümü bUtiln cebheye bulaşmıştı. Asıler, ba- .

1 
.k. 

1 
d g·ı d b' t- h ul . d . şarabı fıçı ıçınde ve ehven fiyatla ı:;at 4) IPmleket emlü tri '~ 

·· b" . . . w b - k"" 1 hal" d k sı e şı ayet er e bulunan otobüsçü • n an ır mo or am csın en zı - w k . -· . , gozc almış, ırıbırlcnle helallaşıyor- gıra agırn ve ume er ın e acı- 1 d b' h . . . . ı.·ad ük' •• ld • 1 lmak maga arar vcrdıgını yazmıştık. Ha- fain hiznıetleıin!n ihlfıli. ...Joı1 
.. . . .. daf'l d bu ha .. .. er en ır cyeti dmlemıştir Otobüs J c va nur Y u o ugu an aşı - be ald - .. 1 tlt....-lardı. Hırslı gozler ılerılerdc, titriycn ~or, mu ı er e kah surulc - .. 1 . k" · . . tadı M 1 h lü ti te 1 r 1gıml7.a gore idarenin bu hu - 5) Gayri mnhaıib del' e 

parmaklar tetiklerde bekliyor, bekli- rinin ardından kurşun saçıyorlardı. ~ut:~~ .~ li~et .
1 
mevzularını~ ı~ce bu :~res:~~ ;e hml~· t~. ..~ 0 

hnn sustnki hazırlık lan bitmek iizcredir. tıeSfnin sckt~ •e uğl'nmasl· tf!.4 f 
yorlnrdı. Fakat, bu çok acı geçen in- Evet, şerefli bir muvaffakiyet da- det ~ ıhıçın ~~rı ecck karar bır mud- faza me la .t a / ~um;u dmu;:- Şaraplar 100, 50, 25 litrelik fıçılar G) 1'Aıd'i tri ha ·anndıı. -.·e it' 
tizar saatleri çok sürmemişti. Va.zi - ha kazanılmıştı. Asiler kn.çınlmı:s, e a a te ır olunmuştur. 1 tt l l!l~r nhe r ıs ar m lan p içinde satılRcak ve idarenin kamyon Jr-.m!ISlnde "t"Ukubul:ın nıcflfİ 
~et kendini göstermişti. Asilerin, di- tepe sukut etmek~ kurta~. Karak~y T opha~e a.rasmda ~r. ırı ara mu a aza altına a ınmış- servisi _va.sıtasile _gerek bayilere ge- ler. tJ•• 
ger cebhclerde nilmayiş yaptıkları, Fakat, ne yazık kı, bu zafer mudafi- ımar faahyeh 0 .. rek dogrudan dogruya telefonla 8i. l-.te İfalva 16 nJsan l~1.1-'-
fak . l . h" d . d" . d ··1w ÇU '-•ft~b l B ledi . t .. . un geç vakte kadar bu kereste- . ... Jı--'Pli' .. nt, ınce minare istikametinde11 erı ıç e scvın ırmış egı . n- muuı u e yesı mar mudur • 1 ri A-~ .v. . . panş vereceıı. müstehlikin evlerine anlaşm.alarlD \'Üetule gr.ı•'"'~' ,. 

kü, "k" f d Jü.llP:t K kö T e n n.:ı.;uen geldigı tesbit edileme • . . , taarruza hazırlandıklan az çok tah- ı ı sa.attan azla evam eden bu 6.. ara Y - ophane arasının taf mişti tevzı edılecektir. Fıçı ile verilen şara- &adi ,.e siyMi mimasebC -' , 
· dil i ti kanlı savaş esnasında, yaratbğı yi- sll!t pli.o.tarını tamamlamı~tır. r. • bm fiyiltı bayiler için litresi 18 ku- yeni ka.rv yüzünden "t'e df11r.Jll 
Bu istikamette, sekiz polis ve se- ğitlik harikaları ile bütün nıüdafi- Şehircilik mütehassısı Proet bu Florya sahlllerıne dOşen ruşa, eşhas ic;in eve teslim prtile lit caiı zuarlar dolay18ile ~ 

leri hayretler içinde bırakan ve hele plinlan üzerinde son tetkiklerini yap- keresteler resi 20 kuruşa olacaktır. •ı nan etm~ktedir. J kiz bekçi ile Mustafa kaptan bulunu-
isilcı· arasına gerc;ekten korku aa- maktadır. o.ün:. KUçilkçekmece ile Florya ve Diğer taraftan iki aydanberi pi . ttalva, nilmyefül~mJr, ~ yordu. Fakat, bu kilçilctik müfreze -
lan zavallı kahraman MuaWa kap- Huırlanan tafsilat pli.nına naza. Yeşılkoy anuundaki sahile den.izin yasada hissedilen şiddetli bira buh- kal~m !'M)y emekt~r-~JtJ~ nin, pek §iddetli olacağı da muhte • 
tan şehid olmuştu. ran yolcu salonu ile Denizyollan ara külliyetli miktarda kereste getirdiği ram da zail o~ak iberedir. Ankara- he bu kömiirü kenclisble ~.J mel bulunan taarruzu karşılıyabile • 

Bir taraftan bu ziyaın acısı, diğer sındaki mıntaka liman olarak tefrik görillmüş, bunlar, zabıta taralmdan daki fabrika yeni imali.ta başlamış- rinl Vf' Romanın da 111 ~ cck şekilde kuvvetlendirilmesi imka-
taraftan da cebhaneeizlik kaygım olunm'1l4tur. Bu itibarla Karaköyle l to~lan_mağa ~lamıştır. Or.ıerinde tır. Bugimlerde lf!hrimi7.e külliyetli moayyen eşya ihraç ecfeb ~ nı yoktu. Tiyatro binasında sekiz si-
müdafileri cidden sarsmıştı. Bilha.e- Tophane arasında açılacak yol yal • ÜJardınıJ Anısıa markasmı taşıyan miktarda bira gönderilecektir. ihsM f'tmektedir. NıteJddl' ...-' lıihlı ile polis komiseri Zilbeyir Bey 
sa, bilytlkleri bir endiee sarmıştı. Ha nız bu kısımda sahilden ayrılmakta bu kera<Jtelerin miktarı tesbit edil - te rastlanan bir makale de bulunuyor, karşısında yüzlerce asi 
kikaten atılacak tek menni yoktu. ve iç tarafa geçmektedir. Yol Kara- mektedh·. Baydmış mirdir. ili" 11 1utuyordu. Ermeni mahallesine karşJ 

olan siperleri ancak altı bombacı bek 
liyorlardı . Hilkfunet konağı istika.me-
tini kollıyaıı mevzilerden birini, po • 
lis komiseri Zekeriya Bey topu topu 

Tekrar bir taarruz vukuu halinde göe köy cihetinden Lin1an hanına kadar Bu k~restelerin batmış oJan bir va Beyoğlunda Postacılar sokağında Ortalıkta, her ae Jmb' ~ 
teıilecek mukavemet, ancak sUngilye sahili takib etmektedir. pur veya kayıktan döküldUğti veya 37 numarada oturan İngiliz tebaasın laşamamazJık me,·cud ~ ~...,ı ~ 
milnhuır kalmıştı. Fakat, buna rağ- Yine ha.aırlanan pli.na nazaran tehlike hissedilerek atıldığı tahmin dan lsak kl.ZI Robeka İstiklil cadde- mei!afiU bu babruın ~ ~ 
men, şeref savaşçılanndan hiçbiri yolcu salonu methali önünde geniş olunmaktadır. Bu hususta tahkikata sinden g~erken üzerine ini olarak lacaiı ,._. Akdeniz meafaa ~ ' 

yedi polis ve bekçi ile diğerini de, y a 
ni, Su taksim mahallinin önUnU d e 1 

ne siperlerinden çıkıyor, ne de siJAh- bir meydan vticude getirilecektir. Ka devam edilmektedir. bir fena.hk gelip düşmiiş ve bayılmış- i~til7.:un ~ylediğl kıuıaatiJll 
arını bırakıyorlardı. Hepsi de sün- raköy • Taksim yolu da bu meyda • tır. Robeka Beyoğlu hastahanesine di~ orlar. 0~1 

gülü ttifekleri elde, hışımlı gözleri na vasıl olacaktır. Otobüsün çarptığı David kaldırılarak tedavi alona alınmıştır. Dı·. ~ S..4~lll~ 
[1 J Erzunmı mel:maıı idi. O .tırcı-

ı dtt şark muhacirleıitıi memleketlo-
riııe ,'fevke memur ol<ıral~ Koııyada 
1mlıınttyordıt. 
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yine ilerde olduğu halde yaralı aslan- Liman için ayrılan mıntakadaki in· öldU llllllllHllllllllllllll fi ~fllUUlllfllllll"' 
ar gibi di§lerini gıcırdatıyor, derin 1a&t limana aid tahmil ve tahliye it- ~velki gün Şişhane yokuşunda ş Elll IHllllllllllll~lllRlllllllllllllllHllUllllllAlillllllllyllflflfllAlllllllfllTI ı ,,, 

derin soluyorlardı. ~rini ihtiva edecektir. otobüs çarparak başından yaralaııdı-
Hiç şüphe yok ki, artık bu vazi • Tetkikten tetkike ğını yaut;ğımız ~hor oğlu David, 

~:;:ı. "'!cıa::~-.:-. !~;.:;;:,,ika;:;.:'; •• :::~~·~:.;:~:=. ~~1:.:,ıı;:;.~ : ~;::,=;~ ~,:ı·~~aı;;: nıuııuıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~(l' 
edıp teslim olmak, ya da, <Slünciye ka tan M "di köyü . . ce:ıedin morga kaldınlmıunna lüzum Daha kolaydır da ondan mezunları cemiyetınin serlı -JO ı;tT 
dar boğuşmaktı. lşte o sırada vali da bsonnı.tad'ecJ ~ tı ye 1 akımaNr planın- göstermiş, cesed morga kaldınlmıç. 8 3 ~· ~d 
k da • azı ı a yapı ar Tafıa Ve- t Dünkii "Ak,anı,. refikimiz "Dik- ranslanndan altıncısı, ııJı~ 
.uman n, mektubc~ ve polis mUdU- kiletine gönderilmişti. ır. • • katle ma glinU saat 18 de ı..o~a>• )le"~ 
~ beyl~r de,~ taksım mahallindeki Vekalet hazırlanan tadilatlı planın Kalb sektesmden öldü ması rd,o~::n::ıa~:!d:':aa a:~ tarafından verilecekür~ ,,,,-öl 
ıperlenn gensınde bunu konuşuyor, bazı noktalarına itiraz etml§t" B Sanyer vapur iskelesinde bir a • aalardan ba.bsederek karilerine (Mekteblilere rnahsUS ç Jdı:ıl) 
akat bir türlü anlaşamıyorlardı. itibarla 11lin imar mUdürlUğü taır.af u damın birdenbire dilşerek öldUğU ı.a- adetler ve tehlikeli JıastsJl •. ıet ge-

M ktubc Kizı be k bedb r ın "Niçin ydnhyor da yapllımyor?,, dl· }<e.-
e u m y, ço in dan bir kere daha tetkik olunacaktı bıta.ya haber verilmiş, yapılan tahki- bi Bu konferansa yalnız er _,11 ulun ·· daf uk r •~ ye r sual tevcilı ediyor. Bu suale !J"' uyor, mu aa ve m avemete ~ · katta. .uJUnye fabrikasında makinist kısaca &b Jebilir. 3 l· , 

~am hnkinlannı göremiyordu. A- r<JLIS76
1 

7f5 yaşında Emin oğlu Mehmed oldu- tt\ vermeık lcab edene: S - 8/ 3/ 1940 cumn ve 9
20 

30 d 
sile:e ~lim teklifinde bulunulması- ğu anla.~1lmış, muayene ncticesİnde ••yıkmak yapmakta daha kolaydır cumartesi akşamları saat .fi~i) pı· 
nı ~en 8.tıı:'1Y~r, beyhude yere kan Eroinci bir kadın de kalb sektesinden öldUğU teebit 6 • da. ..... diyebillriL Evimlz Gösterit eubesl ~3,,eti>C' 
ökillm~ manuuı bu.J~yordu. Va- Çarşıkapıda eilphe üzerine vriJen dilmiştir. H H yesin.l temsil edecektir. ri~ l1' 

bey, yeıs ve ızbrab ıçındc kıvra- ve ilzeri İbrahim. k ~ . Otomobll yaraladı KONFERANSLAn - Eminön!ı lerin bUromuzdıuı ,.ıınmıtııı 
nıyordu. Evet veya hayır diyemf. aranan ızı Nun • .. Halkevinden: 
ancak tereddildlU bakı§} ~ or, yenin cebinde bir paket eroin bulun- Şofor Sallhaddfnfn idaresindeki Cağaloğlundaki salonumuzda: lunur. • • • p~J'İ 
mand~ be 1 r .. du:ın~ u - muş, hakkında takibata başlanmış taksi otomobtU Defterdar caddesin. 1 _ 71311940 ""...u>""'be gUnU BEYO""LU HALKElvt:r-1 . ..tJJ 
erinde a:ı .. ? ısrdmu K yüz- tır. - den geçerken 11 yaşında Hurlye a- r-ır-e.. u kr4 fl"'A 

, A!i1 ... J111yo u. umandan d.ında bir 1rucağı.za çarparak yüzün. saat 18.30 da Ord. Profesör Dr, Aletsi3 jimnastik, ea ;h-i sr, 
~bey, evveı:e o1duğu gibi, yine U. sinirleniyordu. Polis mUdilrü, b. den ve ayağından ehemmiyetli suret Mazhar Uzman tarafından (Sıh • güreş, atletizm bran§la~:ıek ıstt ı• 

_ olmak şoyle dursun, bunun yıdmz ve şartsız müdafaa ve mu.ka.- te yaralaml§, yaralı kız haetahane hnt dosyası ve beldi terbiye) mev- ça.lı§?rıalartna tştit'O'k B ~zart"'"" 
orU~Jilp dfişünUlmesine bile taraf- vemet arzusunu gösteriyol'du. kaldırılmış ~nsr yakal rak ıJ: zulu bir konferans verilecektir. Da- yen kddsn 00 erkek wta~ tr 

tar görUnmUyor, teldir sahibine a.de- <Devamı wı-) klk&ta ~anmıştns. • ana • vetiye yoktw·. atn Evimize münJOllfll eder'I' 
~ - TUrklye Sanat nıektebleri kıaydolımmalanm rtca 



gilizler dün iki ltalyan 
~apurunu tevkif ettiler 
\ (ıs.t tarafl 1 blcılde] !tatbik edilmektedir.Fakat geçen harb 
~,gazetesi JUlyor: de İtalya mllttetikle-ln yanındaydı. 
ıt.~Jetimbiıı menuu bahsol- O zaman İtalya abluka bunsunda 

bu. harbde Alman ihracatını eski harbin bUtUn yeniliklerine iştl
ğunu kat'iyen lbmıdır. rak etmiitir. Bitaratlar hakkında da 

İtalyanın ihtiyacı olan k~ daha evvelce aöylenilmlt olanlar tek-
._bilecek vaziyettedir. Buna rar edilir. Muhariblerden bir grup, 

İtalya lngiltereye Uıtiyaoı tUğer- muharib taraf birtakım enter-
~ ~verecektir. nasyonal baklan tanımazken ayni 

~~tarafın hüsnüniyet göetemtesi hakl~ eairi olm~L,, .. . 
~·Bu takdirde iki hükQmet, te- Exelsıor gazetesı de şoyle dıyor: 
~ İtibarile muğli.k olmakla be-1 "Öyle görillilyor ~i dostlanmısı t
~ itibarile baait ola.n bu me- I talyanlar, Alman ıhracabna karşı 

taı_ loriuksuz halledebileceklerdir ... konulan abluka, Alman1an miknabs
lııı._,,....ph gazetesi de şu SAtırlan h nıayinler, sabih mayinler, denizaltı 
.,._.: !ar vasıtasile yalnız müttefiklerin de-

~ llıesete~n. İtalya ile olan tica-I ğil b~tar~nn ticaret gemilerini, yar 
tıı..~ takvt hld' , __ .ıı;.. dım imkanını bırakmaksızın tahribe-
~ yeye mı o-~·nı clllm-'erin ... k bel . bil ·-=' ebrıek · ti B 1 ...... _ aa e a&l"ll mu a eı mıltU 

&.... ---.. ıs yonız. unun a ~~- larak 28 ...... . . 'd k ..:ı ....... 
~~ o ....,,nnısanı e ara. &a9"& • lıı... ~ lanmıza kareı malik oldu- _,_..... ııu•~ · Alın bUtUn 
~, ltu tı· b' 'la""t h' ~- • &U&&&9 .. r. LGUaVuı: anya 

VVe ı ır sı an ın 1ç uır h k k ist' edi"' .b. 'hlil ,_. Yaz . u u u gı gı ı ı e""'ın ve 
~ g~eyız.,, fakat Alman taarruzlarına gidenlerin 
S Gazetelt!rlnln Mtttaıe.ıan himayesi için harb edenlerin bu hak-
tt_i' 5 (A.A.) - Franaıs matbu· ı ıara her ttırltl tehlikelere rağmen ri

\ ~Y_a g\den Alman kGmO.rtı • ayet etmelerini l talya hilkfuneti mli-
~reet ile ~ok meşgul ol • dafaa edemez. . 

Srdı . Komlntem ile ·el birliği yaparak 
~ .. '11Yor kl. anttkomintem paktını bUtUn vası -
~ Ueri eürdtıgit iddialan talarile kuvvetıendirmeğe çalı§an 
~ güç delildir. Almanya haık .. na aid malla -
S~. bugün tatbik edildiği ee -lnn takalmfııi vldedebmr ve Almanya 

"'."'llliz - l"ransız kontrolU 1914- I Rusya Ue başbaşa kalacak olan genç 
4- kQl'ttlan btr sistemin deva - 'ttalyan imparatorluğwıwı hali nice 
• \re hattl 1940 da daha sa.yıf olur.,, 

Tı•Jl' 
Y E Ni SABAH ._ 

[~~~~~~~~~- J izmir fuarına iştiraki 
Esnaflık haysiyet • • 

aı~e=-== ıçın hazırlık 
noksaaı telill, clfier taraftan da 
pancar nıüstah8llbıln eline daha 
fu:la ,.,. ıepaeellli iemia mak • 
sadlle büldlmet tekerhı kU08Ulla 
Oll kVlll ... yaptı. 

Lilda koordtuayoa heyetlllin bu 
karan lstallhala tebliğ edilmeden tlç 

1 
giia evvel, bakkal dlikkularnııda 
şeker, hikmeti Hüda ortadan (ıCki
lmril. A=hp'w fekerla ldlosuaa 
bir miktar am yapdaeatnu haber 
aıaa birkaç ~kgös ıtMerWbll sak· 
lamlff olacaklar ve bu haber kalak· 
tu koJap hHldaamak sutttile et-

1 
rafa yayılarak koca lstaabulda şe
ker bir kaç saat lçimcle ismi ,.ar, 

1 
cismi yok bir mata ballai ahver -
miş •. • 1 

Baaa f!hufımma, memlekette 
yersn bir bulana yaratmak paha- 1 
sm.a da olsa, bu 50• şeker hidi8e-
9in.cle olduğu gibi bel' fırsatta& is
tifade ile yabam kesesbü ve nefsini 
düfüamHI, bbut keadilerinin ftt -

aafhk haysiyet \'e IJfll"efi namıoa 

Dün /%mir belediye reiainiıı de 
hazır bulunduğu bir içtima yapıldı 
~ 

<.mir Be1ediyP Reısi Behçet U-:. dii>ıkıı ;çtımada mıtıı1~ s611lerl:eıı 

ÖBf!rtad~ hMSMıiyetle durulacak bir Bir kaç gündenbeı ı "·' • ımızde bu- H ecnebı devlet fiımalarının famir 
mMeledir. lunau lzmlr Beledi} c Fuar Enternasyonal fuarına iştirak cttı-

Bütiba dHaya mtistesna. norma! komitesi reisı Behçt.·ı İstan - ğini söylcmişlır. Behcet Uz bundan 
olıaaktall ~taa çakmış günler ya- bul fabrikatör ve sana) ı , c görUş- sonra fu~ra aıd bazı rakamlar söy -
!)alllaldadır. Yalan mnharih lilke · mUştür. Saat 1~ de lstanbul Tiraıet liycrek 1staııbul fabrıkator ve sana.· 
lerde de#! bitaraf btlyttk mNnlfı - Odfil!ında yapılan toplantıda Jstaıı - yicılerinırı onıuıc:·u 1zmir fuarma daha 
ketlerde bile bir f.'Ok lhti~ mn.d- bul Vali \'e B tediye Reisı Lutfı Kır- gem~ nııkyusda ıı:itıt aklerini temen
de(f)ri tahdtdata tibi tutulmu~tur. dur, Behçet Uz, Mıııtaka 'ficaret MU- ıu ederek lzmırlilerin selamlarını bil
Rarbe ~nniş olmamakla beraber dUrU ve 50 kadar fabrıkatör \'e sana- dirnuştir. 
en miibreat ~da maddeleri fiyatla- yici bulunmuştur. Bund&Jı sonı a derhal lsta.nbul Mın
nnıa yilbeldl!f ölkelt1r sayısızdır. Vali toplantının fuar meselcsile laka Ticaret Müdiriyetinin riyaseti 

Htill8a maatUıessiif harb yii7.iin- alakadar olduğuna işaret ederek sözU altında satıcılardan mlirekkeb bir 
den muharih!er kadar httaraOar da lzmir Belediye ReH~i Behçet U:ı'a bı- koınıle seçilmiştir. Bu komite fuara 
nmztaribdfrfer ,,,. bllfill harhedt'n raknuştır. ışt~rak edecek sanayicı ve fabrika -
milletler kadar su kanh oidale ka· Behçet Uz ilk olarak fuar milnase-I törleı in ısimleriııi tesbıt edecek ve 

• 
4 

• t • t • • • npuyan mHl<'t..,r de fM!akii.rbk - betile lrmirin kazanmış olduğu iktı- daha geniş bir surette iştiraklerini 
erikada çok Finlandivaya 1ua katlanmak nuwkllnde bulunu- eadi ehemmiyeti tebarüz ettirmiş \'8 temın edecektir. 

.T yorlar. Belki naz•\.rl\'t." itlha.rHı• Mu.- : :....::::::=:=-:---'""".":'::-

detıl• bı·r fırtına Go·n.nl/ü akını .... ,.e sı..wr1c1 hatlan arasmda oe- O · 1' b. ı Beledı·ye, Su ve 

Türk milleti 
Vazifesini yaptı 
H aJk l'art.isi hükimetiıtin una

vaffaldy,.t !llrlanndan biri 
\'e Wkl de en mlihlmml her de' ır-
(le ,.e her :1.anuw, ruünıa yorgonına 
ı;üre ayağını u7.atnıak olmu~rnr. 

Bundan on :• edl .) ıl e\'\ el yurdun 
bna.nna ba'1Mdığmıız zaman elimiz
deki bilt~~ bugUnktt Mitli MUdafa:ı 
\'ekiletinıizin biltı-~i kadardı .. Alı
nan muslh tNlbirle~~ diin.) a buh -
:rawnan «*i büny~nf' rağnlf'n ik
t ısadi \C mali \'aZi) rıimiz her ı.'lin 
) ükse~n bır inkisaf gosterdi, 'e h ı 

güu Türk hüf.!:.esl. biitiin diin~ ~uıın 

ne ynpf ığını hilnıediP,l bir 7.anuuıda 
en ylil,-;el, rakkamları el<ll~ etme~e 

murnffak oldu. 

'J'ürk nılllt>li feda:kir.rdır. Oaun, 
güzel yurdunun terakki 'e in~ı, 
'e hele istiklil ,.e hürriyetinin be
kası için ~\e He\e \'emıl~·ece-ği şey 

)'oktur. Hatti canını bile... 1~lrk 

milleti \&tanpen·crdir. lcah etti~i 
zaman, onu ne ecnebi propaganda
sı, ne dÜıtman tehdidi yolundan ~
\"iremez. Ti\rk milleti hak!)lnaliltlr: 
Bilir ki, 17 seneden heri hu de\·~t 
sefinesini idare eden eller, bugliukü 
buhranh de\irde. binblr badirHlin 
Mcritbeslle idare mekani1.masmı f'J
lerinde tutacak eu liyık kabUl~f't
lerdir. 

YPni , ·ergilcr ihdas ediliyor. El
bet 'err.<'.eğiz. şekerin fiyatı yil\uwl
di, hu ft"dhiri elbet !ie\'f'ttk \'e stı\i
nerek kars1lıyacağız. Çiiukü biHyo
nız ki. bu Vf!l'f!Cf'jimiz paralar, ksh
raman mlOeümizla baka ~lıı:ortası, 
, .. taam kurtuluş, kurultf6 , . .,, yük -
seliş keiarettdfr. Jlüktlnlf!I millf'tten 
fedakfnf•k bc-kfü•eoek. Fakat hUkfı-. . 
metin f edakirlık <mdlği ~~ e ınillt-t 

"Va7Jft'flldir!,, diye mukah.-le t"de. 1 . U :-yau Nic:
1

bir to111,;u diicHo u u·~·a 1 enızyo ıan ın1erca 
otk, 5 (A.A.) _ Nevyork hU- [Baş tarafı l incide] ş1ma1 d~nlzinin salme o!duf!u bir ., • El k •k · k ı · • 

1ı...."'e mücavir hükllrneiler bu - Sıhhati tebeyyün eden bazı m:ılfı- harbin TUrk aUMlnln kahvaltısındaki vatandaşın olUmUne e trı şır et erını i !filli şuunın i~·indf' dlğt"rgfamlı1• 
~ yiaündon bUyUk bir ha - mata göre dUşruan Uç tayyare zayi ~"&ya koyduğu şekerin fiyatına bir hava. .. ı huKUD esmezsf' yann ~·-

t·~kttr. 

~ıi}a.rdır. Milyonlarca tel· etmiştir. tAAir kra etm~m~ ic'.ab edftr. Ne SRbAb olacaktı Satın alacak nnn yt'll e.<oeblHr. Bunu hilmi,}NI bir 
elektrik telleri kopmuştur. 

1 

1<1nlaadiya 1&.•hı l'udan Gönüllü {lan' ki b11 nazarİ\'e hakikate te - • ff"k Titrlı: valaadqa yoktur. Millet. 
li bir yağmuru mUt.eakıb don Miktarı \•afuk f'tmh·or. Ruglln mlll tluara- Dlin saba.lı Kadıkciy. Hıı.ydaq>aşa - tzmır, (Hususi) ~ hm_ir belediye- f,rka ,.,. hHkfımet ~~ \e hugiinkli 

'bir rU.zgi.r esmiş ve ağaçlar Kopenhag, 5 (A.A.) _ Jo"'inlandi.}a sında n.vle ·sıkı, 0 dt'lre~ ~rirt lk· İstanbul seferini yapan Heybeli vn - sı, Halka~ına~· su ~ı:ketı ıle tramv~~ gfüi m\\tt~hld oldukça hor vat..'\n _ 
' dondurucu suların ağırlı - için gönUUU kaydına biltUn 1skandI- t.ıRad kördl.!ğlimlf'rl ,ardır ki l.:i!. • wuru haddi istiabisinden fazla yolcu ve el~·tnk şırk t~ı $atın almak u- t1a .ın vazffe91 1,.. bUyük binada bir 
~ )&narnıyan <.lallar koJ!IDU~ ve navyada. faaliyetle aevam e<.1ttttrel.'te- mu.ide \ukulmlan bir inhl:1amın [ aldığı içın nliikadarlar hakh,nda za- zore hilkfunet ne7.d.ı~de ~bbüsatta y:ırd'm s:ıhibi olmaktır. Nf' mutlu 
~la oıınuştur. dir. Şimdi 150.000 lsveC'li, 50.000 sarsmtı1an lı;;t4>r i t~mez tf'ıtubda bıt tutulmuştur. bt~lunm~ ve ~s ı~banle bu teşeb- hu \ttzlfelerlnl yapabllenlerf'! 

tok şehirler ışıksız ve muha - Norveçli ve 4000 Danimarkalı gönUl- derin akisler doğuruyor. Bu f>f'lkl Heybeliada vapm u r adıko> iindeıı büs yerınde görUlm~~r. • . MURAD SF~RTOOJ.r 
.kalmıştır. Sokaklar buz taba- lU kaydedilmiştir. de :M'J hlr hald!tnttlr litkln maat- talebe memur ve işçilerle beraber Haber aldıh~mıza goro. İ.7.mır bele- ···-·-·-·· .. - ....... - ........ 0 ••• 

lle Örtiildüğünden bil tün mü -

1 

So' yet Tebliği tees.<tUf bir tıllldka1tt;. aldığı' yolcularla tıklım tıklım dol - diyesi reısi dok~r B .. Behçet .~z, >:~-
durmu§ ve demir yollarına Moskova, ~ (A.A.) - ~ovyet teb- Bu n.7.lyet karş:smda lıiikiune - duğu hnldf• Haydarpaş}ldan da yolcu karada bul~du~ ~~.e~e hç gun 
~ de:"11ldiği için trenler pek 1 Hği : 5. ttn herhangi bir ı;ıda madıl<>Siue almış, fakat. bu esnada \'ap~da bu· ev,·el,, Naf~a ::P-kı~ımız1 zıya ret edc-

Vapurlarımızın 
Akdenizs cı kmamalan tıa ışlemektedir. 4 martta Kal'eli berzahında Sov. )'3J>mak ı~hNLrmdn kaldığı bir fi- lunan Mınt«ka I .. inıan Rcısı Refik r?k ~11 nıc\ zt~ uzerıude koı~uşmuştu:: 

)_ • ·- !yet kıtaatı Uransaari adasile Trong- )'at zammını t>vnlden hal~r alıp Ayantur tehlikeli vaziyeti görerek \·.ek.alet, lzı~uı· belediyeeı~ın teşebbu ' .!tQlh d• F jsund nehrini ve kalesini, Vipuri kör- hf'ftışerilertntn 7.aranna hcı. on im- vapuru durdurnrn~ ve Haydaı·pnşa süııü prcıısıp bı.t.kımı.~dan muvafı~ 1::!1e 1 ransez tezinde Tejkarünsaari ve göJlerin ce- m, ku:ınar~ım di)·e o malı sak- yolcuları iskeleye indirildihtE"n l'!Onra bulmuştur. Ancak n;ub~yaanın. ma~ı Haberi toeyyüd ediyor 
~l ISller·I ınub sahlllerinde Vilajoki Muhulahti, lıyan t"Snaf hfo "iiph«" yok kl rc:;no.f- vapur köprüye hareket etmiştir. A _ k'.sımları etrafında zmır ~eledıyesı- (Ba.'4 tarsfı ı iueide] 

• • Hejlnlahti mevkilerini zaptetmişler - bk şeref ,.6 haysiyetini ~lı'tncml1' Iilkadar memurlar kopriıde vapurdan nın hazırlık~ı olup olmadı~nı sor • Mevsuk bk membadan aldığımız 

1 1 1 dir. olur. çıkan halkı tadnd elmışler ve bir kı- ~u~, ~-~ıye reı 1 de m~bayaa~a malfımata güre Mün:ıknlat Yck&leti yeye ge ıyor ar Trongsund kalesinde uzun meı~illi Ri?. dnğnıstı hn kadar hml~üm - sım yolcular indirildiği halde vapur- ~rısıldıgı lakdirdE' bunu~1 ıcabet~ır- bu t~ususla hazırladığı bir kararn.a-
5 (A A ) _ Komedi Fran- üç batarya top ve bir QOk mitralyöz lı~ esnafımım ynkı,nranıayız. ha- da yine muayyen miktardan fazla dı~~ ma~i ~a~Udlen yenne ~~tire- 1 meyı Vekiller Heyetine arzctmı .t.r. 

~-- -~ · · Uf k bli . il d ak ~ k · •- ı 1 ld - .. ıı .. 1 d' cegını bıldınnrntir. Beledve reısı bu- B k t .ı·k dil k 1 .._·'41tlen Balkanlara ve Şarki t c , o s ve mermı ele geçirilmiş- :ı ~· ısum•a. · ısu:;m ~·onız am- yo cu o ugunu gorm~ er ır. . · u aramamenın asuı e 1.:rc .ı 
~ ' . ma ma.:ıtte~~nf hakikat ~ orta _ mı tnkıbcn beledıyelcr bankası ve a- u 1 rd . , t ki' k 1 )..·~gitmek üzere öbür gUn ak· tır .. - Mıntaka Liman Reisliği bu husus- 18.kadar dığer ~Ueeseselerle temas ~ ık1 c etlmen)he mevld' ıne ·onu m,ı. 

:~ten h&reket edeceklerdir Dıger mmtakalarda mühim hiçbir dadır. ntr!t esnafına.. şu mü'1kill ta Denizyolları İdaresine müracaat . . . . sı uvvc e mu teme 11·. 
· ... u , _ __. ı d ı f ctnu!flır. Su, elektrik ve tramvay !1tr-

esna8lnda, Komedi Fransez hfı.dise yoktur. ,.. .. nıerne, ınr stıy en en·e ffina • ederek sabahlan ve akşamları teb.a- k ti ri t ı..,.ledi tın J Hnrb baı?ladıktan sonra verilen bir 
\~ hk ~ref ,-e ha~·siyrtini horumak . . . . e e n n uc yece sa a ınması .. 
~ • lıudapeştede, BUkreete, A- Tayyarelerimiz düşman kıta.atının .. elline meydan venlmemesı ıçuı d14 · meselesi art.ık ciddi ve n'haf bi af-1 kararla l'Saaen Türk vapurlarının Cc-
~ J:\elgradda, Sofyada, lstan • askeri hedeflerini bombardıman et - dtL"iCI'. ha geniş bir tarife tatbik edilmesi h d ""k"' l .. b 

1 
~tad r fi 1 beJüttarıktan dışarı çıkmaları men -

4n1t~rad S .d& Berutta. o- nılijtir. A. CEMALIU>DIN BARACOGLV !lüzumuna işaret etmiştir aya 
0 

umu§ u unma ır. dilnıişti. Yeni kararname ile bu va. 
h....... a., .. arn ' --···-•••••••••••••••••••••••••••••••• - - ... 
·crecekttr. 1 Düşman hava kuvvetleri gözllk - R h • A YE'rt SABAY - Denizyollan ıda- dinden fazla müşteri doldurmfl.Sl kar- ziyetin Akdeniz h '\.?&sına da tettmil "-t1 _.._ . mcmiştir. umen arıcı resinin müşterilerinın rahat ve huzu- şı8lnda hayretten donakaldık. edilmesi dahılı ıdıyatın aksaması-

Yede kanlı hır Nevyork, 5 (A.A.) - 8000 gönül- T• t• d ı rumı d\iE;iinrrek, g ızcte s ... tan müvez .Mtişterılcr rahatsız olmasın diye nın önüne g Hı. zarurctındcn dog-
~ 

5
1tabile kavga~ı . lüniln Ameri~adan Finla~diyaya .ha- JCare 10 e %.ilerin ~n.pıırlarıııda gazete satmnla-lmüvezzi g:ı;ıe~ _satamaz, fakat Deniz- maktadır. Ayn: ksramame ile rnüt-

ta:. 1-ı (A.A.) - Şlmah Arabıs - reket etmek üzere oldugu bildıril- y • b• re • •J ın nna munı olarak onJaıı açlığa malı-, yolları idaresı uç kuruş fazla almak tetiklere yeniden vapur kiralanması 
.~ e..-utden bildiriliyor: mektedlr. enı ır J kum <'derk('n, binlerce yolcunun ha- için vatandaşlannı hayatını tehlike - işinin de menedileceğt kuvvetle tah-
"' tıntrı Şeyh Malik ile Dia- ............._, BUkreş, 5 (A.A.) - Rumen harici Y"I 'n'l kasdederoesJne vapura had -

1 
ye koyabilir .... Bu da yeni bir sietem. mln edilmektedir. 

·~ Şeyh Raaıd bin Mektub a- Yakı Şa kt ticaret rejimini tadil eden kraliyet 
~ btr lhtillf çıkmıştır. n r a kararnamesi bugün neşredilmiştir: 
'l'lt \laıt)t şehrt muhasara etmiş- T ı Kararnamenin başlıca gayesi memle-
~ 2oo süvari ile karşı çıkml§- op anan ketin smal faaliyetini milli menfaat-

lntlga,deme olmu~hır. Birçok Mu··ıtefı.kı·n kuvvetlerı· l~re ve in~işaf .~en Avrupa vaziy~.ti-
lı vardır. Her iki taraf nın tahmıl ettıgı zaruretlere gore 

~ imdad isteml§lerdlr. Londra, 5 (Hususi) _ Suriye, l.Ub idare etmektir. l{ararnamc bilhassa 
~sal.ik'e, Maaa.ksat sultanın- nan ve Filistinde temerküz eden Fran spekUlasyona maruz kalan ve Ru -
"t cı kuvvet gelmiştir. Mu • ım kuvvetlerinin ehemmiyeti Daily ~anya için bir gün mübrem bir i~ -ı 
' d~l'&ın etmektedir. Telegraph'ın Klldüsteki muhabiri t.a- tiyaç sır~sına ge<;:.ec~k olan bazı ıp- Al b t kl I ' 
..-'lı, -·- - rafından tebarllz ettirilmekte ve tı.dai .maddele~n kullanıh:?a~ işinin . man a 1 ~· 
,.._ _. ' bu akşam lsviçre- Fransız, lngim yüksek kumandası _ bır nıza~a bag~n~asmı .ıstıhdaf ey- B ır \"Ok 1sl,O('yalı ,.f' lngiliz. h~ farkında olma-
'"- ....... lae hareket ediyor k verdig-· d b :u... Jr Jemektedır. Ticarı mtibadelelerde dan ~L'\~·n ı~n istedikleri kadar Alma.n hahğl 
~ 

1
nın arar ı an a u m""'? .. ere. k b·ı· ed .. 1 d'" . 1 . bil .. k b' 

' :S (A.. A _ B Sumner kuvvetlcrbı Orta Şarkta, muhtemel a ı ı t avu ovı~ ~rın yu ır yemişlerdir. Bu lınhldıı.r. şimal deniilndc iıir İngiliz 
~ .) · b' d.. k şı ··ıh· b' bh kısmının resmt rayıcme nazaran ma- devrhC61 tarafm\1an ynkala!I bir ııazi balıki;'ı J;emi _ 
~ hi""-'~partım~dan. ~ - .~kil uşedman.! .. ~rya:ıuktaışdı ır ce e lın kıymetine göre takriben yüzde sinde~ alınmıştır. · •• 

'tb.: Q 'lluır 3&hl1D zıyaretını ka- ~ ec"'6u.ı a r. 90 · betind · ·1 be~ b b' 
~ ...... ~ftlr . ~~ 'liz . . . . 1 nıs e prım ı e ra er ır ra· Bu Ahnan gemisi bir 1sk~ Umaama getirilmiş 
~ 4 · Yalnıı dün akşam, Zaten .uıgı gazctesının muhabırı yiç tesbiti şu faydaları temin ede - • 
~ lr....-:~anm Bern Elçisi Har ~kiye ile İran a~~nda yeni de.I cektir: ,.e.:ır;ersiııde bulunan 80 ton ağırlığındaki hahl' hamu-

'ıll.... ~ ziyaret etmia+or mıryolu mUnakalelennın tasavvur e- 1 R "dh 1A t 1 d h lesı d~rluıl s:ıtılmııotır. .... ~ ır.__ !l ... • • • .. . • • • - um en ı a a çı arı a a az . . . • 
1a.;.~ aktam Lozandan, bir ~ldigını. ve bunun ıçın de ln.giltere- para verecekler ve dolayısile hayat Bımda.n da ıstilade edı·ııJer, lnf;tlizlel·lr t~ko~;ya-
~ "81 vagonu ile harekete- nın 2 ~iyon sterling kıymetinde 58 pahalılığına meydan verilmemiş ola· hJar olmuştur. 

-·---...;.."'~ Seaıplon ekspresine lokomotif ve 300 ·vagon verdiğini ve caktır. 11 11 a; 
~.._ .. _,,hıtizaren gecenin bir bunların bu sene nihayetinde işleme- 2 - İdhalitçılann temettilUne da- G ı F reyberg 
~ -~· İsviçre ğe başlıyacağını işaret etmiştir. ha büyilk bir intizam temln edilmiş __ e_n_e_r_a _________ __ 

~muhtelif safha - Bu dentlryolunun, sevkulceyşi ve olacaktır. s ihf'yşe gelen Avnstr~ya ordu:61uın knmıuada 
' '-'ıt takn> etmekle beraber ekonomik büyük bir ehemmiyeti var 1 3 - Ticaret mübadeleleri daha bil· ed~n General Frcybcrg İngiliz lnıpa.ratorluğu-

baitamamaktadır. dır. y\lk bir sUntle yapılmış olacaktır. nun tanınmış ~hsiyeilerlntlenllir. Arkadaşlannw 

0
Minimini,. diye tesmiye etttklerl n haddizattnde ili 

metre uzunluğunda olu Gmeral, 1915 sen~inde Ça
nakkale harbinde bir çok faaliyet göstennistir. Bir 
ge<.-c, vücudünü siyaha boY2'.Yarak A\'UStrab·~ sübav 
<leniu glı'nıb ve önündf\ i~rsindf! bil' ~k • meşalele

0

r 
yaıwı bir salı iterek blr kaç kilometre mMafedeki 
bir mahslle · gitınln \'e orada yalUK'ı bir lh~ amf'
li) cslnJ göstermek lstemlşU. 

f.:ın:ilikaJeden sonra, General Freybe~g. Fransı'I 
cebhesiae gitmiş \'e orada da dokuz kere yaralanarak 
bir ~.ok nişa:ılarla hlrDkte Vlctorla Oros nişanına ma

lik olmuştu. Mütarekeden az sonra, Maufl yüzerek 
gC'Çmcğe teşebbiis etınl~ n bedeftne U~yilz metre kala 
yorularak sudan çılunışhr. 

1937 de a.c;kedikten t.-kilen ·General l<'reybeçg, 
askerllktf'ld meharetı kadar, Yakuı§Ukt.akl mal81Hat 

'e bilb'1si i~ln A vustralp lnınctlerlnin 1. alanş:ırkt.:ı!d 
lmmRndıuıhk makamına getlribniştir. 
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rasında 
sahneye çıkacaktım, 
·ım ·yordum korktum 

rezıl olmıyayım ! 

6 MABf ~ 

R~DYa 
1'~~ 

6/3/940 Ç.ARŞ.AlıfBA şııl 
oraıeıcet 

12.80 Progre.ın ve JJl 

ayarı. -~l ııabCJ' 
12.S~ Ajans ve ıneteorolu..ı 

Bu Isltandinav memleketi harbde ıen. 
12.50 TUrk müziği up}.,, Uk ot~,; 

stratejik bir rol oynamaktadır 
Yazan: Eski İngiliz Har biye Nazırı Hore Bellsha 

13.300/U.OO MUz.lk • l{UC I 
tra "Şef - Necib Aşkın,, \ \{et f>' 

18.00 Program \-e mern e 
ayan. )leye" 

18.05 TUrk müziği • Fasıl ;;;erıeıt 
18.35 Türk mUziği • sııı ~ 

"8 Ney, 2 tambur, 1 kudUnl•" ,:eJ 
lar: Halil Can, Basri üfle~itl ö~eı 
Yanık, Refik Fersan, tzzed 
Nuri Halil Poyraz. 

18.55 Serbest Stı.at. rı si 
19.10 Memleket saat a)'3 

' 

Yazan: FARUK KOÇOK 
ve meteoroloji haberleri. r· fş' 

19.30 TUrk müziği. ça1anlıı C,e\J 
bire Fersan, Refik FcrsaD• ygllli' 
Çağlar, Fahri Kopµz. ~k~l\. . 
Sadi Hoşses, Mefharet Sn~tiJıll ni 

dim. Allabın yarını biter mi? .. Ya • 
nnlar bitmeden ayın [29) u geldi. 

O ak~am Lütfullahla konuştuk. 
Ertesi gün üçde prova. yapmağı ka
rarlaştırdık. 

Aksilik bu ya, o gün de §ehir mec
lisi içtimaı vardı. Oraya gittim, ora
dan Şişli Halkevine uğradım. Sonra 
de yani sahneye çıkmağa bir saat 
kala Halk operetinin knpısından içeri 
daldım, daldım amm·t, nasıl daldım 

onu bir kere bSına sorun. 
Kendi kendime ne taka.zalar etmi-

yordum : 
- Ne işin vardı sahneye çıkmak 

istiyecck ?. Haydi istedin, ne demeye 
gelip prova etmezsin. Şimdi ne yapa 
caksın ? .• Ya rezil olursan? 

Kendi kendimi teselli edJyonım: 

Acemi Aşıklarm numarası 

20.15 Konuşma "Dış polı 
diselerl,, . rst>° 

20.30 Temsil. "Kısmet,, 
Refet Aksoy. 

21.00 Serbest saat. u, 
21.10 Konuşma "Sıhhat ~ r ~ 
21.30 MUzik - Riya.seticilIJlllll 

dosu "Şef: thsnn KUncer,, · ,.',} 
1 -~~ 22.16 Memleket saat ayaJ ~tı'1l" 

haberleri, ziraat, esbanı • . ı,, • 
kambiyo - nukut borsası ••fı)'B • 

22.35 Müzik - Cazband ••l'l·ı', ~ 
23.25/23.80 Yannki progrtı111 

kapanıa. / ............. __ ........ dl' 
Kahveci Y akubun .

1
Jj 

Nor1v-f'. Kralı olleaf efradı arasında dı CJ 
~y vasına devam e fY 

E eki 1ııgill.z Har~iye N~ıj1?"'1va.zör eek~e ifrağ edilmiş olan F.ski metresi Araçlı Fat.Jll3)
1

3 
)"' 

- Adam sen de artist olacak de- Lealie Hore - Belisha, Pa.rıs • ticaret gemisi, bu kar§l].~~dan neryolunda bir arabada bıçalt1 i' 
ğllim a, muvaffak olamazsam, na.sıl Soir gazetesinde Norveç meselesi ı korkmamış v~ Alman knıvazoru ba· ralayıp öldüren Araçlı kahveei ~ 
muvaffak olamadım diye yazanın. hakkında yazdığı bir makalede: zı hasarata ugradıktan sonra Alman- kubun muhakemesine dün ss~e' 

Operetin emektar kapıcısı .Aliye so- "Müttefikler herhangi bir nokta - yaya dönmUştUr. vam edilmiş mUd<leiunıurıtlJl~ 
ruyorum: da, Alman - Rus hücumlarına hedef Ve yine Norveç karasularını kul- ık· UnkU 'ısteg~ı· veçlıile fa ~ 

· · · "G f V '"' bl k d ve ı g ' · oıı _ Lutfullah bey?. olabılecek bır cebhe arzcdıyor mu?~, lanara~ ra on • pee, a u a an Yakubdan ayrıldıktan sonrnltl 61 _ Daha gelmedi. sualini sorduktan sonra ezcümle dı- çıkma.ga muvaffak olnıu§, faka~ bu ilnU ercde geçirdiöfoin l{adllt • 
Yoı· ki· ccb kruvnzörU bir daha geriye dön- gb ta n · "f til t- ı...0k"klne 1~\i - Celal Bey?.. · . . . ı sı marı e e ~ ı • ıı:ı 

_ o da yok. "BliyUk Britanyanın coğrafi vazı- memış~r. . . . . gösterdiği Uç mUdafaa şnbidl~ 
- Ali Bey?.. yetini tetkik edelim. ~gılız tayyarelerı ve bır tngılız ğırılıp dinlenilmesine ve davaJl 
- Yemekte. Avrupanın en müreffeh mıntaka - denı~altı gernisl tarafından ke.~fedi • mUmeşhud olmaktan çıkarıl~ 
- Artistlerden gelen yok mu?.. lannın (Almanya, Holan, Belçika ve len Bremen,, Almanyaya avdet c - muıni nlıldim do.ire.'3lnde ctc\ e 

Var Fr ) karşısında bulunan lngilte - -dcrke 1 Norveç karasularının binıa • k ilmi hakemeniJl d - · an.sa . d . tlf d 1 işt" arar ver ş, mu 
- Kimler?. re, metrcpol \.islerinden itibareıı, bu yesın en 18 a e ey em ır. başka gUne bırakılnuştır. 
- Zo7..0 DalmM'la, Necibe Hanım mıntnkadaki biletimle Atlantik tlca- Almanya, Norvoç karasuları sa • -·-
- Neredeler?. retini kontrol imkfı.nına maliktir. yesinde harbin bidayctindenberl, en-
- Sahn'enin arkasnda odalarında. Avrupanm en zengin mıntakası o- dUstrisine lfızımgelen başlıca ilk mad V 
- Oranın yolu ncrede7. lan bu havalide endilstri faaliyeti ke- de olan İsveç demir cevherini elde ıııUt 

•l · ti · lakeçe Ders HocaJanndaıı r. 
-Ne yapaonksınız?. Jif olduğu gibi Avrupa nilfusunun en C) \~nı~:U:"~~n ol rak "Altm k ha- fa Milderrls Ahmed Ha..nıdi ~ 

- Gidcceg·im. kalabalık kısmı da buralarda bulun- e !J ' a nr " ...pf~ 
d disesi vukubulmuştur.. ruhunu taziz için 7 mart F C~~ 

Ya bir giin müthiş b-ir yıldız olursam ) - Sahneye yabancılar giremez. makta ır. Norveçin bir çok bitaraflar gibi gUnU öğlo namazını mUteaJob ~. 
Yasaktır. Sulh zamanında İngiltere bu ının- Alm d ' k kn l l bili dar çarşısı Horhor Çe.5IDe Sel.Jl1 

' 
- 1 - \da.n görünüşünü seyrettirmek iste - _Ben yabancı değilim) bu akşam tak ku d ed . t• d anya an or 1a.sı an aşı a r; uııııc 

ü d• ·~yla . manbea .. :n vazi ıy~ lın ~n fakat ona kn.rasulanndan istifade et- Camilnde MevlMU Şerif ok ,·tı ;ı 
Saat sekiz. m. sahneye çıkacağım. enız enn ser stisını tem n tç n ıs- i Us d ed k b d blta dan nkraba ve dostlarımIZlll 

w T h · MU d U U ·· · ı ·"' · Y ı b · d bunl ba t · d i · b d 1n ı mes ne m na e ere - u a, - t Bir saat sonra sahneye çıkacagım. a rır r nun azız ı):jlı - o c ıra er, ar ya nu- fl!Q. e etm.et~r. Har 1..amanın a • ı rafhk vccaibi ile kabili telif değildir- edcnlerln ~riflerl rica oıun\l ·~ 
Fakat nc>ye? .. Hangi role çıkacağı- maralı, artık kimse yemiyor-. giltere tnbıııtile ablulrnya mUracaa.t 1 .b t aflard biri .. uğ . Ml h 11' .... 

1 
vo MnJınJıddl>'" / 

Fikrimi açtığım tahrir müdUrU - _ Ne numarası?.. . B k 1 mu ıan ar nn ne, u..ı enne ~ r umun ~ ~/ı• 
mı bilmiyorum... .. .. b b' .. l ecr dedüşıyor. u ~zyl k metodh unbun alztatbik.J, vermediği blr avantaJ" temin edivor. :o.--::;;e1'11~ 

Y .. egıw·nı klit kilt atıyor muz, 0 gun. a.n. a ır şey. so.y em ı, - Aceını· a·".' klann "'ahneye gı"rnıek "'"1 nın yııvcce ve aı· m em"'- • 
ur ' · "" oc • ..""k.ta d.,, be 

1 
. "'-: Müttefikler, yalnız, harbi idare nok- de Bnltıktnkl Alman - Rus r~11111 Bu sahne işi de nereden çıktı?. fakat ertcsı gun gnzcteyı elime aln- için buldukları usul i~ Celfil Bey sı no sın n.n s enmesınc manı . . • . ev".~ 

- llfı.hi Sertoğlu Allah senin iyili:. ca yukarıda yazdığım ilau gözUme derdinizi ona anlatı~. ' olmak içindir. Bu metod, son harb ~aksıntdan lmllşkUldata . ugramık yobrlaril' nin vechesı, asikgarld bllrtineb 01U~~ 
,,. . ilişmez mi 7.. d bU ük b. nff 1 . tl a ayn zaman a, ınaan ayı ı e dU.5ccek vo bu i ev e pı 
gini versın, ne demeye gazetede: Filhakika Celal, sallana sallana estnrtıbıı;~n d~lmiy Aılr muv a ~11;:1 8 jticarf 7.ararlara maruz olacak bir va- hareketi ıııUttefiklere daha °"'ııış -~ 

' k l Hemen odasına çıktım. kaşını ao··...;;nil oynata oynata gelı" . ıı. e ı Q ve man'-·a.yı ::sı a.u ıı- e.• 
'Faru Küçük, ayın ~9 unda sa ı- • ..... b k ~ b J • • ziyete diişUyorlar. Bundan bac:ka, fe- moydan okuma mahlyettnl 

- M\ınıd Bey, dedim, bu ne?. yor nru ıra maga mec ur etmıştı. 
1 

dl . . k 
11 

dığı,...k ıı neye çıkaccclctır.,, N l k dil k .. ıecı· . na matsa ar ıçm u an ara - br Y 
- e o aca n a şam soy ı ,. . . . Bu sebebden dolayıdır ki Almanya . · ,·e 

... rö rtaj · ıanı - Celal Bey, dıyomm, geldım. Sah d •·- . b ıı.:ıbın sularından ettiği ıstlfade sayesinde R""Y" Estonya Lcton"'& A Diye ilfm ettim. 
gın po ın ı ı1. • .d .. uzun zaınnn anuvn u s 11. ne ~e- .... ~ ... , ' J tlM Y 

Şimdi ben ne yapayım? Sahneyo - Fakat siz benim sahneye Çlka· neye gı eceğim kapıcı bırakllllyor. k"ld k l .ıh . .. eı+. ,.,..,.. Do kuvvetle.nen Almanya, muha.~amatın vanyada bazı üsler elde et !j" et' 
G l b '.t.- "deli D b ı c ırı aca".ru ar ... ~.nn~~. • d Udd ti . f 1 1 ..+. te .li çıkmasam okuyucularıma karşı ayıp ca.ğımı yazıyorsunuz. - e ~rall\;'r gı m. emek u nanması, doğrudan doğruya bir ha· evam m e nı u a aq~ınyor. man, onu bu eekilde barelt~cJ' ·' 

olacak. mm bilir belki bu ilan üzeri- Fena mı?:. Sahneye cıkar, artist laqam hakıkrı.te:n sahneye çıkıyor • re.ket teşebbUstine girişecek vazlvet· Netioo, bu suretle şuna varıyor: keden imlllerlı;y bazı rehin J<W'J 
ne lstanbulun ta öbür ucundan gelen gözile seyircileri na~l gördüğünü ya- IUll ?.. tc değildir. Bu donanmanın heden, F.teı' Norveç, bitaraflığını mut~ak bir etmek ve Baltıkta Alman b4 ~ 
vardır. zaraın. Bılinm~. inaan ha.11, belki bu - Evet,fokat hala ne rolU ya.pR • !ııgillz ticaret geıniJeri ka.tlleslle, ırurettc temin e~eğe muktedır de - tine karşı kendisini garanti ,P J 

Ya şaşırırsam vesile ile istidadın g6zilkiir de ietJk- cağımı bilmiyorum.. bunlare. ref kat eden harb l!!et'tnelerl- gilse, mUttefik!enn, karaa~ıla~nı, mU gibi noktalar oldu#u tntıbaı Jı ~ 
halin büyük bir yıldır:ı olursun.. - Kolay sana bir rol uydurur;:ıı:. dir. cad~le ettlklen aç~k den~lerın bir mu§tu. Zfra, kıe mevsiminde· ~İ 

Sahneye çıksam, fakat ya §&Şınr B "k" k bo la " Ban 1 bi l bula k B d k b'l hl ._ d oUz U olarak telfıkkı etmesmc ses çı- d ..... :.ı Atlantlk Okyanllfiuııtı '.~ d .1 1 - u ı ı arıj v mı. - a, nası t' ro cıı &ı - u a mu a 1 a Ul\a ır. I ~, ftl~J 
a rezı 0 

ursam. - Mlltonun da boYu kısa. nız. Anlamıyorum . Yoksa operettcki D .,._,tı .1 . . dökil •ü karmaması iktiza eder. tngitta dev- yegAne Rus yoludw-. Eğer .:ıctl'~.ı Prova falan yap"''"'• rolümü ez - enı.uu gemı en, mayın c . f U tıdv 
........., d ud· . ıı· et ..ah b'ri . . ri - ı:N>mı·ı ... r VA ta'l•ya-ı-. .,.,,,.ınabilecek _ınye a.a yeti o vakit daha bU·""' bir Norveç arasından, harb ı:rı~~·<" berlemiş, biç olmazsa ne ~ yapaca.- Ne enir, tahrir m · tiril an .. ._ asın ı ır.ının ye ne mı oynıy2- o-·· ., ., ,, n.. .... "''6 ;r un rr•,../"/ 

Dlı·a çare yok 00hneyc çıkılacak "'·"""m l i -"'-uk"t t i ·'ebil kl l mtlessırlyet olde eder. Aynca Alman garb ıııularlle do,....·dan doı:; .,,1• ğımı bilmi§, yahud da eskiden sah - "' - · "9.6
4 

• et vo DlGW. ... em n eu ece er k n.nl AtJ _ d h l§A u defl'" 
neye çıkmıt; olsaydım, ne ise ne?.. ·Derhal Halk opereti müdUrt1 Lfıt.. - Yoook sana yenide.n bir rol hn· bft' takını ıtmanlal'ı elde tuttuklnn ors nrı anttre · a a u aç~a- temRB _elde edeNe, Balb~ . t 

Halbuki ben mektebde iken bile fulla.hı bularak meseleyi a.nlatıyo - zırlan.a. takdirde bu ı. de daha n:ıUessir bir 116- bflecokler ve dafı.lmıe Alman gemde- selesi ıkincl dereceye dUşeı .. ,.,..-
sahneye çıkmazdım. Daha doğrusu rum. - Nasıl olw·, oyuwfa olmayn.ıı bir ldldo hareket cdebi!E-ceklerdlr. ri avdet yollarının katedJlmfş oldu • aka.ndlnavyadak.J. Rus - ~~ti 
çıkarma.ılardı. ÇUnkU tane tane ko- - Peki,diye cevab voriyor. Ayın rol icad edilir mi?.. Ho.rtta üu-.rine atfodilen bir n.a:z:riU) ğunu göre~oklerdir. Bwıdıın dolayı mellerlnln tahakkukunun r.e'f ,,ı ~ 
nu3masını bilmem. Arkamdan atlı 20 unda ea.bne.ye çıkıı.ı·aın. Fnkat ea-I - Aldırma, sen g l snbnevo · NorveQin, tngilterenhı yan.lıuınde.n da, DlUttefık ve bitaraf tJcaret gemi- vi münaaebetlerdo ne ifbJ tadll;I. 
kovalıyormuş gibi hızlı hızlı kelime- kın ha aleyhimizde bir ~Y ya.zn:ıağa Masallarda olduğu gibi birine h.Akim olduğunu gösteriJ.... lerlnhı torp1llenmeısi keyf1yet1 daha edebilc(;cği bıı suretle anıalll!Jll 

. ~ olacaktır. dır y d h .. __ ~ .. dıJ°' lerin yarısıııı yutarak konu§Urum. kalkma, kanamam hal. Belediyeniıı Bu memleket, Ingilt.oıeyc hasım , . • anma a., er \.tt.nu ..... 

Amma siz bana eimdi: bize yardım etmek ihtimali var. Yn- Localnrıu arknsıııdııu geçiyor, iki bir memleketin elinde bulunduğu tak· 'ı o_ işte .o ve.kıt, Almanya, klbal et· haaara altmdactn ~i ~ 
- Sahnede ne iein vaı·? diyecek- l':llnrınla bu ün:ııdi öldUrtlnıen heyeti- ba.s..wıak merdh'cndoo a§"'t1ı iniyor, dfrde 1ngifü douanma.ı üzerindeki mek ıstcdigt yiyecek maddeleri, ham Müttefiltlerln yal'dJDJmın le ıJ&· J ~ ... ~ 

siniz?. Covab vereyim. mfzdeki bUtUn artistlerin beddua..euu kendimizi bit· bodnıınciıı. bıhzyoraz, ta::ylk çok fonııla§acakbr. !ngills ha· maddelerin kifayet.o!FJiğlni ulıyn. - medifi Fb:ılandJya toprahlatıP ~ ~~ı 
Aşağı yukarı hepiniz tiyatroya. alırsın. biraz yü~Udilkteı~ A ~ T5lfill.TA bir va kuvvetlerine de daha bUyilk bir caktır. . . . çUk btr milletin mukavenıetlı ,ıııı ~ ~~ 

gitmiş, dühuliyeyi bayılmı6, koltuğa. 1 
- Ondan yan , hiç merak etme • k~pı gelıyor, ~ . ıyı aç.ıyor, ~ka teyakkuz ve faaliyet lılzım.gelecektlr. İngiliz müdahalesi saycsmde mu • bir takım go.yclerln ta.ha.kkll}.-t 

yerleşmls, oyna.nan dram veya ko - yin, yalnız hangi role çıkaoa#ım. b~: bodruma gırıyoııız. ~ı~ ka~ adını Almanya, .ihtiras dolu göderinJ vaf!aldycUdıllğo U#ı"lyablleook .Al - nJ oluyor. ıJl': <ı 
mediyi seyretmişsinizdir. Fakat ek- -O l ''Ü J'Uıiiyonız. Kal'§ımı:m bır ıkfncı kapı, Ncırv"" sahiline doğru "eviriyor. M"e man plA.nhm yanında Rus pro3eshıi No-o delik d lk o'-"a s~~ ''lıı . . a <şam ç Kuyumcu,, adında b. 11 · 1 b d ı· 0 d ""' ı; - ...,,. .. • o ee .uı~..... h 
serimiz sahnenin ıçlnı, biı' piyesin b" . ır eme 0 rum g"' ıyor. n an son- k:Ul blr istua tehlikesini iizerlne al • de tatktk luımdır. Rwıyanın Finlan- ile Alman' kors--'-- loln J:>ir l '"ıı 

1 h l d w l d 1 ır oyun oynuyoruz. Orada. sana mti· ra bfr Uçlincli bir dtirdilncU nthnyet l n.w.cı..n ~&J ı..· 
!ası azı:ı: ı~ı, n:ı :;nan ı:ı · ınn.stb bir rol veririz. Yalnız haft lbceinci bodn;roıın J·ap·~ açın madau, her zamanki tazyik metod • d!yayı iRti A eyledtğ1 zamandan itl • tır 1.sv b R bo belarw:,,. "ll 
fi~b~· uzla ıl gUperı m~:,,:l ş~ıi.tnnın z1ı 1 

ıoerisinde bir J.Jd kere gel de prova 
08 

karşınm:a tahta' hır merdi\~ ları sayesinde, hakiki bir legaJJn ken- baron, lııkaııclinavya, Avrupa ihtiras· ~t~ llE1 h1l us b ~d rJJ(JtfJlf , ~ 
gı ı pırı pır P "......, gu en yı • edelim olm m i. . . <li.-;ine temin odobileceği buı avaıı • lan aro..sında ihtilAfın haricinde ya- VGQ ıt u .. ~ t~t 
dızlann yakından nnsıl görilndUğilnU, l ,..._ Olur. az ı . ;ıkıyo~: Bu merdJ~e:ıı tınn:ınınca tki tajlaı'l elde ebni11tir. "Deu~hland,, eıyan mcsud bir milletin en emin ve arasında t.GhllkeJi b1P \'aAY"w ~' ~ 
artistlerin rolelerinl nnsıl yaptıkla. • 1 kapı gorllyoruz. Bmsinlıı UstUnde: Norveç karasularından geçeı'tlktir k1 mtloferid vatanı olmaktan <}lkmı§ • ruya.n vı' . .t ıı 
rmı, namı §aşırma.dan konU§tukla - Allahm yarım bltEr mi lrnıa Toto acık denizlere çıkll'll§tır. tır.. Norv~, lngUtarontn ım1lS ~ f 
nnı, nasıl yap.d.ıklaruu bilmeyiz. 1 Hafta iQQrl.s.lnde provaya. gitmeğo Ye.ıılı1 diğ~lerhıin üst!ltı. 'e ıse ''Deut:scbland,, hntırlnndığı veçhi- Eğer Rusya Finlandiya. e.re.sından gevrllnıti bJr ~ ~ 

!ete sevgili okuyucular ben mze bir ttirlü fırsat bulamadım. Daha d<>t- ,;ahno,. le "Rawalpindl,, ye rnstlaınllitu'. Si • Norveçte bulunan Terwik'o kadar bir lotl, bu slWıtald kuf&UnUJl 
sahn ııJn içfııl Y.ani kulialerin arasm~ nısu hu ak§am yann glderfm1 de - .f.8onu 7 inat.de] IA.h kudreti noktasından zaylf olap yol çmağn muvatfa.k oldulu •kdtr- ç&Vrihnemelfhl.1 t.mlD. .aıtl'P 
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Balkan kros kantri kcndilerilc güzel ~üze! k(1nu~tukları-
q şampiyonası ,.. z Bs l ..... ri Voleybol maçları 28- 2 - 940 nR \e istikbal icin mUnasib gördilkleri 

~rı ~3.:tta Heybeliadada yapılaca~ '·~ . çd r..nJan cedvali Aartlıırı imzalattırdıklarına ~ttlıid o -
h kliırınci Balkan kros kantri mti- ====:~====~=========llacağız. 
~ rtaı için hazırhldara devam edil Averaj Sctll'r nti.~yln Cahlc1 YlH.~'IN 
l)~:ir. ~ Oyun .e -~ ·~ !i •t°1: ~ ~ '"'ş·····••k••••••••••••••••••••••••d•••••••••••••••••••••• 
~ ıı Lisesi ve Harb Okuluna da ~ Kız lisrleri h;imleri ~ ,_r, t "g '6 ı.. ' C er J•ŞJ•O C tn. ~i adedi ... ~ _. ~~ :::; ıı; c 

ı"tl!Qı tnin mekteb bahçesinde yapıl- o ~ '"'. il""' -... ;:,.... ı:... 

ıı:ı 1 
temin etmek Uzere aid oldu- 1 Çamlıca 9 9 ?,97 118 18 3 18 .h .k" ap lar 

~t. erciden tebligatta bulunulmu~ • 2 Kız Muallim 6 5 1 1S6 121 11 3 11 l 1 ara S an 
~ S Erenköy 7 4: 3 186 144 9 7 11 t • d · ı k 

~r l()~llnun ferdi birincisini şimdiden 4 İstanbul 6 4 2 179 129 10 5 10 eczıye c ı ece 
-· ·· -14~a~':nek mümkün değilse de takmı 5 Boğaziçi 7 3 4 174 155 7 8 10 

t~laıle Yunanlıların çok kuvvetli ol 6 Kandilli 5 4 ı 138 85 8 3 9 Tüccarlar hükunıetin 
.~atı. muhakkaktır. Yunanistanı, 7 İnönü 5 2 3 . 134 146 G 7 7 
t~ ~~os, Vekopulofl, MavraposU>loa 8 CUmhuriyet 6 ı 5 117 180 3 11 7 ıstediği beyannameleri 
\ıu ır'1akidisin temsil edeceği zan. - 9 Şişli "H. 1.,, 8 1 "f 85 230 3 H 6 dün veremediler 
h ~ektedir. 10 tsttklAJ 7 7 52 210 14 6 q'I Hükıimetin şeker fiyatlarının yük-

karı ~ ampiyo 91am için Müva.zene yekfuıu 66 88 88 1548 1548 75 7ı) !l5 eeltUdiı:,31.ni ııA.n ettiği b~yaruıamesin-
~ h Ztt' ;--nan broşör de ellerinde &eker stoku bulunaı1 tüc-1 

\~c.lı~ . ;., . q· yapılmış olan altı Hukuk mahkemelerinin lngiltereden dün 80 ton carların. ver~ceği beyann~melere ~id 
~tı 'il tiireş !"IR:nt,ı wmasının gallb • • b• d ld• 24 saatlık mUddet dün oğlede bıt • 
\ı...'' 1 \re de 1 1v ~ t · yenı ınası yar ım Cfyası ge l miatlr M"uddetin hitamı sonunda U.k-
~<ll rece a an annı e-vs ertr ve "' · 
.'l'ı ~tnanda laymetli ..,.11 .,.eş adam. Hukuk mahkemeleri, bir müddet • Londrada te§Ckkill etmif olan Türk- carlardan hlQ birisi hükfimete böyle 
~ttll teknik yazıla~nı havi bir tenberi t~r v~ tadil edilmekt. bu· İngiliz yard~m konıi~esine zalze!° f~ bir ~yanna.n-ıe vermeml§tir. 
~ .. '.~eden Terbiyesi Genel Dl • lunan Babıali mil§temilA.tından eski lAket~el~ne tevn edilmek l\ıor~ Bunlar hakkında llıLkibat yapılması 
~lııq lU.~ Neşriyat MUdUrlüğü ta • Şftrayı O.evlet dalreslne taammıolar, tebGITü edilen. ~yalar~ 80 ton gı- için alakadar makamlar Vekiı.lotle 
~ ı1t;, arı. .. hazırlanmaktadır. Bro"1r cumaıwı gUnttne kadar Sultanah • yecek: ve eczayı kimye;ye ve tı.bblye mkı teması ara. ba§lamıalardır. Dlğ·e.r 1 

~ tüne kadar n~redilecektir. mette Tapu dairesinde fa.all~tt& bu~ dU:n sabah ~aro \ apurU~ hma • taıııfdan se,keı· bo!Jaşınca perakende 
ı b 'loı b lunn 1, 2, 4, 3, 7, 8, 10 ve 11 mol Hu- nımll!'.a gebn}ftir. satışlarda bir azalma görUlmUşlUr.Bu 

> ~:ı.ı~ lise e~ ol maç!arı kuk mahkemeleri dUnden ltibue:n bu Şehrlmi2deki Kızılay w.emurla.rı amlmıwın yfü•,Oe 30 nisbetinde ola • 
~"tla..... len arasında.ki voleybol rada. çalı3m.ağa baelamışlardır. bu eeyayı dUn teallm .ı- ... \'e en k.ı- ,. .. lh tft""-=- 1 kta..l· f ~~ "'<ltla buglin d ... ~1 d ~ ""ti• <w.&llllll o unn1a wr. 
lıliıq, 1{1~ M 8 0

ö e en sonra Posta.hane blnuındA bulunan 3, 6, sa btr .ıuı.ına.nda tovzl Mllmesi l~h::ı Şeke.r fiye.tlaı·ınm yükseltilın~ ne. 
~ ~e~ttr ualllm mektebinde devam 9 ve 12 net Hukuk mahkemelerinin faaliy&te geQI»işlerdir. Uoesinde şeker rua.multtının fiyat • 
o~ . Çamiıcanın §ampiyon çık tqınmasına ~ dün baalanmıştı!' ~ :c:ıııwı:!~== ==e c = :·::::= ~= çıı '"'.,., t ec:ıe• ,__ da ı..:-de b" b' • ..ıık 1 k 

l'l asına ğn 1 bol pm • . lı 1ıı.nn uu; l.l lr@ n• , ... se mt'I av-
l\a.$1 h ra ıen vo ey _· Bunlar, bugünden itibaren bu da!l'1)- ya.rıılıya.ıı KuagUmrUklU NA.zın:ı, ak dolunmuştur • 

~~il~ enUz bitmlş detfidJr. de faaliyete geçeceklerdir. kıııda.k.i 2.( sene hapb kararının tem· ' . 
lt4t evvela hıönU ile Şi@ll Terak- 1 y.fzeo bozulması twırtne Birinci Ağır .Beledtye vo Mıntua Tioaret Mti -

\ ~t~~~acak, bundan ııonra B. lçl dam mahkQmu Niizım cesa.da. yeniden yapılan muhakeme dilrlllfU Uıtiklr komisyonu mulıte .. 
f(it t() ~ı Liselerl oynıyacaklar, nl· davas1nı temyiz etti sonunda. idama m.ahld'ım edJ.lınlat!. kirlerle liddetle mtıcadele etmek a. -
~i 0 lCandJlli ve lsta.nbul Kız ll· Evvelki 2ene, bh· gece Dlzdariye- Resen do temyize tAh1 olan bu ka.- zere t&tldklere bqlam.ışt;m SeJteri 
~ ll~ü Ylııyacaklardır. de hısızhk için girdiği evinde ~ ran, katil NAzım da yeniden temyiz taytıı olunan fiyatlardan yUksek fi, 

~~ı-.. tl 1_ 1\andilU gibl cyt ekipleri ne gelen polis Hasan Basriyi bıce.kla etm1e. dttn adliye dairesine getirile • yatlarla. satanlara .m.iW korurmın. k.o.
~b~~e"' ~ktı ınerakblu lob;t o,pey r.ıevk· yaralıyarak öldüren, mUtea.ddid bek- rek temybı IAylhasmı birlncJ ll.ğır oo- nununun cez&J mU&yyid(}Jeri tatbik 

r. oi ve polisleri de muhtelif yerlerinden. za mahkemesine ~l§ttr. olunac..'ıktı.-. 

Sayfa.: 5 

Hitlerin komünizm ve 
1

bolşevik 
inkılabı hakkındaki fikirleri 

-149 -
Sabahleyin, hatta bütün gün, in
sanların it ade kuvvetleri kendile
rine yabancı bir irade, yabancı bir 
fikir telkffi etmek yolundaki te • 
şebbllslere büyük bir erıerji ile mü
manaat eder. Fakat, akşam il7.-eri, 
daha kudretli bir iradenin hakim 
kuvvetine daha kolaylıkla mağlOb 
olurlar. Çtinkü, hakikatte, bu türlü 
iGtimaların hepsi iki muarız kuvvet 
arasında bir mücadeleden ibaret
tir. Mücahid ve hakim bir fıtratın 
kudretli hitabet kabiliyeti henüz 
müfekkirelerinin ve iradelerinin 
bütii.n zembereklerine tamamen sa
hib bir halde bulunan adamlardan 
ziyade mul~avemet kuvvetleri tabii 
surette zayıflamış adamlara yeni 
bir irade nefhetrneğe kolaylıkla 

muvaffak olur. 
Ayni gaye katolik kilisesinin 

sun'i ve buna rağmen esrarlı yan 
aydınlığı içinde, yanmış mumlar, 
buhurlar ve buhurdanlar, ilh. ile 
elde edilir. 

İhtida ettirmek istediği muarız
larla bu mücadelesinde, hatib ya. -
vaş yavaş propagandanın psikolo
jik şartları hakkında harikulade 
bir anlayış kabiliyeti iktisab eder. 
Bu ise muharrirde hemen hemen 
hiç yoktur. Bu sebebden dolayı, 

yazılar, mahdud tesirlerile, umu -
miyetle yalnız esasen mevcud te
lakkileri, fikir ve kanaatleri tak
viye etmekten ve derinle~tirmek
ten başka bir şeye yaramazlar. 'ra.
rihin büyük inkılablarmdan hiçbi
ri ynzıh söz tarafından tevlid edil
memiştir. Bu sözler o lukıUibla -
ra refakat etmekten başka bir şey 
yapmamışlnrdır. 

Fransız inkılabı, halkın ihliras
hı.rını tahrik eden, biitUn Avrupa
yt"'cfcr~tten tromnuş tı r naı~ Sô -

kı:ı.n o müthiş volkanik indifa vu -
kua gelincıye kadar ızt.ırablar çe

ken büyük <;aptaki demııgoglnr t.n
rafındaıı 1:.iC'Vk ve idare edilen bir 
sliı ü muh:ıı riklcr bulınanıır;ı olsay
dı, felsefi na:zarıyelerin içinden 
sıyrılıp çıkumazdı. Bunun gıbi, ye
ni 7.amanlanıı en biiyiik inkıldbrı
lık ihtilacı, Rusyadaki Bolşevik 

lnlnlfibı, Lcnine'in de yazılarım.lan 
değil, büyük küçük. hadsiz lıe-

snbsız bir silrti lınvurilerin kin· 
dar hitabl•Uerindrn, söz ıle yapı

lan propagandadan çıkınıı;ıtıı·. 

Okwnnyı bılnıiyen bu kavim 
Karl Mark:>ı okuyarak lrnmlinist 
lnkılfibı iı,:in ihliraslara dfusmemiş-

t.ir. O bu inkılabı yaptıysa hepsi 
ayni fikre hizmet. eden binlerce 
muharrikin kendisine cennet saa
det ve kısmetlerı vadetmış olma
larından dolayı yapmı~tır. 

Bu her zaman böyl~ olmuştur 
ve daima böyle kalacaktır. 

Bizim Alman ın\it<.ifekkirleri, ame 
1i rulıte.n o kcı fi mahrumiyetle -
ri ile, zannediyorlar ki bir muhar· 
rir beh~melıal bir lıatibdcn ziya<le 

:zeka ve dirayettt malik olmak IA
:aımdır. Bu fikir ve mUtaleayı bah· 
al ge<;en Nasyonalist gazetenin bir 

maka lesi pek boı:; bir ~uı ette or
taya koymaktadır·. Bu ga2ete bi.i
yük i<Shreti bab bir hatibin nutuk-
ları okunduğu zamtuı çok kere ha
yal sukutu hasıl olduğunu ya:zı -
yordu. 

Bu bRun haı·b esna mda. elim. 
geçen ba§ka bil' tenkidi hatırlab~ 

yor. Bu t.enkid ."O zaman ııadeo. 

MLU1lmmat Nazın olan, IJoyd 
Goorge'un nutuklarım perta ViilZ il• 
tedkik ederek a.hlfıki \•e Hmf b:ı. -
kımdıyı bunların ikinci dorecedtt 

seyleı oldukları ve adi, aıuiyao 

sözlerden lba.ret bulwıdukları ne
t!oeslne varıyordu. Sonrnları bu 
nutuklardan bazılarını bro~ilr §ek
Jmde elimo geç!rdiuı. Bizim Alman 
kalem eövnlyeslnfn bu psikoloji 

eaiıescrlcri va halk kUtlelerlnin 
nıhlan üzerinde teslr yapmak sa-
natı kar,ısında bu derece anlayışsız 
kalmasından dol&yı kahkahalarla. 
i·ilJdUm. :Su s.dam bLt nutuklar 

hakkında sırf ke11di bezgin mü
fekkiresi Uzerinde basıl ettiği 

tesir bakımından bir hüküm ve
riyordu. Halbuki bilyük İngiliz de
magogu nutuklarını sırf dinleyici
lerinin kütlesi üzerinde ve, daha 
geniş bir mana ile, biltiin aşağı ta· 
bakada.n İngilizler üzerinde, azami 1 
bir tesir yapmak gayesile tcrt.ib et
mişti. Bu noktai nazardan bu ln
gilizin nutukları harikulade birer 
şaheserdi. Çünkil halkın derin ta
bakalarının ruhu hakkında şaşıla
cak bir vukufa şahadet ediyorlar
dı. Onun içindir ki tesirleri muaz
zam olmuştur. 

Bir Bethmann - Hollweg'in keke
lemeleri ile bu nutuklar bir muka
yese edilsin! Zahiren, onun nutuk
ları şüphesiz ki daha ince idiler. 
Fakat hakikatte bu adamın hiç ta· 
nıma.dığl kavmine hitab etmekten 
aciz bulunduğunu gösteriyorlardı. 
Maamafih, bir Alınan yazıcısı kuş 
beyni ile İngiliz nazırının zeka ve 
dirayetini, kütleler üzerinde tesir 
yapmak için hesab edilmiş o nu
tukların bilgi fazlahğından koru
muş olan kendi ruhu ilzerinde yap
tıkları tesir ile ölçmeğe kalktı ve 
zarifane gevezelikleri kendisinde 
daha iyi bir sa.ha bulan bir Alman 
devlet adamının zekl ve dirayeti 
ile mukayese etti. Lloyd George 
dehası itibariJe Bethmann - Holl
weg'e müsavi olmak değil ondan 
bin defa üstiln olduğunu nutuk
lanna kendisine karşı kavminin 
kalbini açacak şekil ve ifadeyi ver
mekle isbat etti. Bunlar kendi ira
desine kavminin kayıdsız ve şart

sız itaat etmesin temin eylediler. 
Bu İngilizin büyük kabiliyet ve ik· 

t idanııı isbat eclen şey iptidai li
sanı, ifadelerinin basit şekli, sa-
.ı... o ......ı • ..,ı,.... ....... hoJey ;miea.dlo 

rin istimalidlr. Çfüılcil lıfr devlet a-

damıtıtn lw.vm?ne J:ar:;ı 'rad ettiği 
ımtku bir üniversite profesörü, ii
ze;rinde lıa.sıl ede< eği tesir ile de
f/il bizzat kavm üzr.rlnde yapacafjı 

tc8ir ile. ölçmelidir. Bir hatibin de
hasının ölçüsiinü yalnız bu miyar 
temin ede>.r. .... 
Bırkaç Sf'nC evvel hiçlikten sivrilip 
çıkım~ olan ve bugün kavmimizin 
biitün dahili ve harici düşmanları 
tarafından zulüm ve tazyik nltın
da tntulmağa layık görülen bizim 
hareketimizin hayret verici inki
§afı bu fikri an layı§ımızdnn ve o
nu tatbik edişimizden ileri gel
me1~tcdir. 

Bir hareket i~in parti edebiyatı 
ne lmde.r esaslı bir şey olur1'a ol
sun, gayesi daima yüksek ve aşn
~ı şcllerin terbiyesini ikmal et
mekten ve yeknasak hale sCJk.mak
lnn ziyade muanz zihniyete malik 

kUtlelcri fethetmek olacaktır. 1ına
uı sağlam bir sosyal demokrat 
yahud mutaas.sıb bir komilnist 
Nasyonal6ist bir bUrosu ve hele 
bir nasyonalist kitabı satın alma.

la gayet nadir ahvalde tenezzül 
edeceklerdir. Hele bizim felsefemi
.re bir göz gezdirmek yahud ken
di felsefelerini ua.sıl tenkit ettiği
mizi anlamak için okumağa hiç 
kalk.mıyaca.ldardır. Parti damgasını 
tnşımıyan btr g-ueteyi bile pek 
nadir olarak okurlar. Zaten okuma
nın pek nıahdud bir faydası o-

lacaktır. ÇUnlr1i ye.lrua bir gaze
t•niı:ı mUnderecatı tesir itibarile 
pek kUçUk ve dağınık bir parça sa
yılır. Bundan dolayı kendisinden 

}".89.dllft okuyucular tlıerlnde bir 
tel.lir yapmak beklenemez. Hele pa

ra mevzuu bahsolursa., bir adamın 
a1rf obj~ktif malfunat elde et.mek 
gnyeslle dtıaman bir gazeteye abo

ne olabileceğine hio ihtimal vermc
molldfl\ Bunu anea'k onblnde bir 
kiöi ye.pal'. Yalnı:ı, harekote mteıı 
mağl6b oln:ıua biri. partlnln orga

nını hareketi hakkında. her gUııktl 
havadislere vakıf olmak emclll• 
okur. 



FATMA 
' Yazan: 
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Abdullah İHSAN SENSOV 

Kahraman Gazlantepte maarif 
ve kültür hareketleri 

---------
Bu fİrin vilayetimizde halkın ço· No: 109 ı·AZAN: M. Sami KARAYEL 

Sultan Aziz, servaverle, Aliı,:onun - Hıç bu haksızlığı padişahırıtıı 
CUklarını okutmak icin gÖ•terdig., i güre§ini seyretmek.içiıı Ziuctrlikuyu. yapar mı'!. , 

Güne batalı on ~ dakika ol • ı - Anam beni ktlçücUkten öksüz ' ya gelmişti. Ha.rem dairesine geçerek - Yapmah Ben olsan• yaparııtı~ri 
muştu.. bırakmamış, babam yatağa dUtme • tehalük büyükt'iJr • soyunup dökündü. Sedirin u~ertne u·, - EfeudJm~ •. dtin1·ad:ı bu g•. 

Bugünkü harman işine de son ver· mi.ş.... .Mehmed de askere gitmeyip . zandı. merdane olan 1151 yapmaz. 
diler .. yığtn yığın, kUçUk tepeler ha· dtiğUmUz kıyıhvermi11 olsaydı §im • İkindiye doğru AliQO, Ihlamurdan - Yapunnalı!. aıı 
linde duran ~u harmanlar öyle bir di çoktan kulübenıi7.de sıcak çorba.· çıktı. Bir atla yorulmadan Zincirli.- - Bunu herh~~ ~ır_ . bend~. 
iki gün içinde bitiril~k i~lcrden mızın başına top!.a.ırnıış olurduk... kuyuya geldi. tekltf ederse, kendısını kiiçil!< gö bÖf 
değildi ya. .. Çalışkan köy halkı, ak· diye söyleniyordu. SeryavOt' Halil paşa, kapıcıların do ğUnden dolayı ne!yeder. Hiç ona 
§anım alaca karanlığı koyulaşmaya Fatma yatakta yatan bab:ısının baO !filet.fut içeri giren pehhvanı karşıla· le şey söyleııebillr mi? 
yi.iz tutmamın ökü~leri arabaya koş.- ucuna ancak, öküzleri ahıra, arabayı dı. Aliço, keyifli idi. - Söylonmdi. b , 
tıılnr, ynbalatmı, sapanlarını, kü- samanlığl çektikten sonra "arabil .. Harem dairesinde bulunan padişah - Kimse söylıyemez .. Gurııru ti 

reklerini omuzlanna aldılar, ellerin- mişti. ea.bırsı.zlıkla hasmını bekliyordu. O • nn müsaid değildir .. dedi. :a 
a~ bakraçlatı. testileri köy yolunu Köyün biricik minaresinde müez- nun kapıdan içeri girdiğini görünce Bunun üzerme Makunuıcı, Hın) 
tuttular .. susam tnrlaları henüz sa· zin yatsı namazını taruıım yarım sa.- hemen kafese yaslandı ve seyretmeğo şunları söyledi: . 
runnayn dönmemışti, geni~ mıSlr at evvel okumuştu. başladı. Gördü ki, Alfço, çok iyidir, - 1bo, bir idımuı gür~ı bell )S 

bı rlalanndan mis gibi !:okular geli- İhtivar hasta baba, Fatınanın bu keyiflidir. payını!. 
yo··du. hep ... iniıı a0zıude birer ko •

1 

kadar· geç kalışını hayra yormamış, Çök g~meden Aliço, soyundu, - Bu olur.. ln1.._ıc 
ç, n ... Hart hut t ısırıyorlardı. meraktan ter dôkmUş. hastalığı urt- Seryaver paşa da soyunup kisbetinl - Efcndimi?.den mliı;aade n 

Ağustos sonu ... Bir yıllık çalış • mıstı. Şimdi baş ucunda hatınnı so- ayağına giymişti. ltlzım mı., 
ınanın ncticclerinı alacaklnn ay ... ran hakikatli kızına, gozleri yaşlı İki pehlivan yağlandılar ... Meyda· - Yo ... 
Hepsinin yüzU gil!Uyordu .. Çoluk ço· I yaşlı: na çıkıp biraz çırpındıktan 5011ra, tu - Pn~\ya 'lövliycyıM ını :. 
cuk. kan koca, ıhtıyar, genç ... Akşa· _ Nerede kaldııı ki kız? diye me· 1 tuştular. İdman güreşi olduğu ıçin o - SöyJe !. 
ma kadar calışıp çapalarlıır. şu köy mkmı anlatmak ıstiyordu. llkokui talebeleri1ıdmı küçı1k Ha§?net maluuli k:ıyafctile 4bide lmfüıde !kadar tetJk bulunmuyorlardı. lki ta· Makarnacı: idman giıre~ıııı bıt~ 
yolundn ancal< bir ıki lft.f atacak va- Fatma, Karayağızın a.ksıliğini an- ~r okurken. raf ta biribirlerine serbcstce giriyor· mlş, giyinerek dışarı çıkmış otaıı 
kit bul~bilfrl:rdi: Jattı ve en sonra. Gaz.ianteb, (Husuıs.i) - Gıtzianteb / da.eı dokunan üç Halkevinden ikinci- lardı. . şanın yanına ö~der~~lc . 

1 
,11ıı-

- Nınc be. Arlık var gıt damında - Yalnızım.. ne yapa.~·ıın? diye maarifi eskidenberi ilerjdir. Halktaki Bi olarak güsterilen bu kUltUr mties- Bir aralık, Huhl pıışa, hasmuıa Paşam Aht;o ıle bır ıdrnıu ııı' 
iı;t.i~~ate geç .. : H~mdolsuıı kı~nlar ıcınin n.::ısıruu aou tfad :aınt babasına okuma zevki hemen hor zevke tn • sesesi muhit fu.ennde gittikçe daha 1 t.a:pr~z girdi .. Alko, seı·best durmuş- ma~ ısti~orum, müsaade buyurıı 
yetiijtı ... Sana ış duşer mı gayrın... duyurmak ıstedi. kaddünı eder. Bunun için değil mi· faydulı olmaktadır. Bınava 500 kişi 1 u. Bum: gerıledlkt~n sonra ultn yıtt- mu· dcdı. . ı· 

- _A_be oğul. sen ııe söylüyon: Vak il haylı llerlemişli .. yarın yi· I dir ki, bu Anadolu gclinı şimdiye ka· alacak gemşlıkte bir salo~ ve zengin u. Pn..~. Mak'lrnacmııı tekli~ı'.;~i~ 
Ş~mclıkı kızanı ı·uı elın~e~ ış gelı mı ne gi.in doğmadan yola çıkmak ge - dar yiizlorce şair, edib, alim ve sa - dekorlu bır sahne ilfıvesı cok faydalı _Paşa, alta Y~~n htu:ınuna .~a~ıa., zel buldu. D~ı hal mukabele ') 1 .. kı ?_Akşama ka~n.1· şehırlı . a~Tatlar rckti. natklir yetiştirmiştir. olmıış ve toplanUlnr her defasında 1 ~l'.nde vuı·du. Hülns~, altalta, ustü~tc - Amma, sıkı tutmak ş:ır1J 
gıbi. tıırlr.da de.lıJrnnlı~arla gWuşmek- E\'veli babasına toprak ocakta Fıı.kat, (';ıWanteb maarifı a. ıl elim artan bir ragbete mazmah olmnl•ta ıkı hasını hemen bır saat kadaı· ıd· - Tabii pa~am. 
ten ııJ çıkamıaya vak1tleı, kalıyo mu ısıt.tığı sUlii içırdi. Kendisi de biraz huriyctten sonra inkışaf t•lmışlir. bulunmuştur. man yaptılar... - ~ İyi blr idman gürC6i. , .. 
ki? · k Fakat, görülüyordu kı Aliço, hiç l•'eua olmaz .. Aliçoyu sôyJıV 

· _ • pide ile ııeynir yedi, hır de tri ar- Bugiiıı oh1uğu gibi ıki devıeli bir li- Evde muht.elıf lisan, sanat ve bılgi . 
- Dogru. dogru ... Haklısın! Ha- puz kesnıi<>tJ yüı'eırinto ateşim sön- ·ık 11. '°' k 1 d • .. 1 tutmadığı halde paşa. oua, hafıf gel· ı hm .. dedı. tı 

san ağanın kızı l<"'nlmavı gordUn de- .. .. ·~ • o .. .• se, on ı Vl· <' ı ıılus okuluna ,,azi· urs arı, aımı scrgı ve mu7.e açı - mi ·ti Allçu de giyinmış dı1p1rı c;ıkrt'lıı:: · 
~.1 1

., - tlure sondure karpuzu yerken gozu- antcb tarıhin hıçbır dovnndc malik ınış, ou niımuue köyliııde bir- çok ye· Aş 
1
: k. .

1 1 
J•·- 1 j<'itııınJ· ;·ı·e. b 1 1 . 11 Pıt~ 

gı mı ·· ·· ·· d k b·ı· · d " belk" de ıçonuu ı ı mu ıım ıa.Nmı, uv ı e • ~ ' • z r f' 11 unuvoı ttı ı · 
· nun onun e, ım ı il" ıım ı ı olmamıslı. Vcnfr•ımız miktara köy nilllder viicude getırilmış, oaz takı • . . Al" 1 - Aman guna.lıını nlmıyalım o ·ıkı lada ııöbet bekli erı sev Wai .., t'> •• Makanın.cı, dıkkatle seyl'edıyorlardı. ıçoya Sef, eı:erek: 

ğul... Omm ı«ın fena şeyler söylUyU- ş . y , g mektcblen dııhıl dcg1lclır. mı teşkil oluıımu~, spoı hayatı ilcr· Görilyorlardı ki Kel, çok agır t.ıaıu • - Pi>hlivaıı. gelir mism? ? . 
Melımc.-'Ci canlanllierdl. Ter kk mskteb dedinde · iyadc lemı§ radyo ve "' te ·ı h "d·s Al" h J fı \C· verivorlar... • • • a. 1 a 11 z · ' "'aze 1 e :na 1 yordu. Hem. lıu sefer daha iyileşmiş· ıço, paşanın uzuruııtt ge c ' 

_: Yalaıı mı dersin nrn~". . ta\ebe ndedlndcdir. Maarif sevgisinin ve l<üllür ııc rıyatuıa ehemıuıyel ve- tl. - Emret paşa!. 
_ Ne bileyim ben? Öyle d rler ie· Yatağa &'ll"eli bir sa t olduğu hal- fevkalade artması karşısında saydı· rilmrş, kit.Hbsaraym nıovcudu Ü(' bi- .ı\1nkarııucı. ümidım keanıış bfr va· - Pehlivan, istersen Mnkarfl lı 

tc .. A~ıkmlş. de Fatmanın gözüne bh· lürlü uyku ğımız müessegeler umum'i ihtiyacı m bulmu& ve ı;o yal alanda bir t;0k ~J\'ette. Ho bir idman gilreşi yapınız. 
- Amma ... Kabal1at Mehmcdde ... girmiyordu.. Bu geee Mehmcdinl k~ılıyapıamaya başlamışht'. !ki ki- cleğC'rlı nııı\•ttHakıyetle ibraz olıın -1 · !bo; nasıl giıl'diiu hciifi? - Hay hny. 

l<ızruun yürnğini çaldı. daha çok aramıştı .• Bir harman yı • şUik !lıralarda 3. 4 ki~i otmıfoğu hal mu~tur. 1 Elı! .. lyıce!.. - Ne \'akit ol~un .. 
ğını ardında öpU.,tUkleıi ilk gUn ha· d bt k ·· tl b Lif daha çok uzıyncaktı. e r ço muracaa er gene oeve. • G:ı7.iaııtPb kadııılar:ı me t'llİ hııya. .Ne diyorsun be'? •• lkı uusli ol· - Ne vahit Nnir bııvımırsaııı · 

lhtiyaı· nine, belki de, gençliğiıı - :~ ~~:· hc~:e;.i y:: is~ sız kalmaktadır. ta tamamıle ıııtıba.k clmışlercJlr. MU -,muş hı>rif?. - tkl glln sonr~ .• bıır:ı<lu. , 
deki bi~. günahını hat.ırlıyarnk: tiyoıdu. O gUn ne kadar da. sıcak Vaziyet ltöylerde de. böyledir. Ci.~m dafanda bitlikte mavr. r kullaudıltla- Olmuş... - Çok tcşckklir edcı·inı l'a._111 ı 

- Gunalılnrı boyunJa1111a olsun, bi günd"" bb' .. . huriyetten aldığı fayz 1le ııyanaıı köy rı c•rkek lH'kadaşlMrlle iı,;timai saha. l•~endimızle mukayese el bl!.ka· Hem de benim için iyi bir idmsın olı• 
n mlz gerek ... ~ ı T nrıyı:ı. ültre ... ı.._r . . u yarak 1_1ndı •• K,~e& mdıBAnın \U devamlı surette mekt.eb 'e öğ't"et - d il ,.,_ dl . hm ı 1 ıf 

• • 1.JUYlllill }'ll ·uca .&a au:gw SWl· • . • 1 yunvan V I uuı rıe ", İa• . F.Jbctlc.. ÇÜnkÜ blz .Sfl!Hl J. 
Bu yıl mahsul '-'mc bcrcketlı oldu ..• k" .. Bi 

1 
k 

1 
k GUr men ıı:ıtemektedır. Horhald~ Guıan- t 1 1·1 Av A 1 lkı ·ı de tam kıvamında!. ..,"ıı·~roııız. 

J ı r r ..,_ J l" ... 'lalJ omcıusu . l-T~n e) e 1 Arı \'f'llJl"I V(' mcrı (fi. h '-' 
Ş··ı ·· I l G "b k . m.a. ..... ~"!i' • t bd rlf "ht· k l k • ~ ' - u mr er o sun... ru--:ı ·uşun b"i ~ 

11 
M h ed ··ıro :1 • e e maa ı ıyacını arşı ıyaca . • .. . , - Ne olac:ak dcı'Siıı '! (l>t>\!lnıı uır) _, 

yuvasını 'ranrı yap.ar, bıldır düşü - dı hlz ogeku annbukı e m 0 yüz en tedbirleı almıı.Jl llzımdır. da dufıı ragbct gr,rmektedu-. (.ene; - Şiuıdilik Lir ey dıyenıenı ! 
.. d k A . d . k e em ten ı mış, ı aıyan re- Ul k 11 h" . . b"lh kızlarımız şımdi bunu makineleş1ır. 

nuyor u ... nam, evııı umı ço er, •. . le§" d' dl k . us o u aı:ı mu ıt ıçm ı as.~a . .. . . - Ben korkuyorum!. LJ -. ,. /4 

.. ••••••••••••••••••••a••D•••••••••nr••• 

yaptıramı.}acıgız derdı, bu az tamir gın~ a _,mı im rFnle ıçın, yma faydalı olmuştur. Bu sayede okuyan mı~ ve uı: bıçkı, dıkiş yurdundan her Be.u korkmuyoıurıı ... I~fendıınizj E-ıatayda ZlrOt 
. • . 1 _ b" k k 

1 
o gtin y~nız o an atmanın yanına 1 , 1 1 1 d d 1 ettirırız, u acngmııı ır :u; uııış a k 

1 
k miktarı % 60 nisbetinde artmıştır. ı yı ı>ır co < gC'nç nı ve .a lll ıp o· de tanı <ılguıı bır halde.. k / 

b . 60 u Ql".a : 1 kt ı 1 l r. l a ın ,.. arı.. Son yıllarda tahsisat verilememesi - r•ıa a nrn H )U ııııımı~ ıır uyle ımıma ... Hu lıı:rıfi beğen • m c..a • 
- Ya! Bizım ağıldan hayır kalma- -- Kız:, demıetı. Yü~cgim çok yan- ne rağmeu fodalcar Gazianteb mual- Ali fünor 1 ok~oy m d be ı 

d d 
~ d 

1 
d" k" gın, testinden bir yudum B'.1 ver, sc- c ıın ıı.. lskcndt'ruıı, (Hususi) - Mcıflrıı t 

ıy ı .. ~aı~ ~ız oguraca t ıye es ı vabdır. limlori bu i6i parası<. görmekte va -···- Okadar korkma!. niyetle haber· aldığımıza göre. zır.ı.JI 
hasırı car :ı yapıveıdiıııdl.. Hasan f.lfuie}'ln düşmanı değildi lyurdda~ları maariften maJırum e~c Ceyh anda selde bir hakçi Goı ıniiyor n:u:ıııu P 81 ile ço· Vekaleti Hatayd:1 7jı'Ri kaU,mı ııı)'> 

• • ı .. .. ya! Tırpanı bırakarak: mekt dırler. 932 de orta kısımla bir bol)u'du C'ıık gibı oynıtdı ?. doğru mtihim kararlaıı tatbik saıı:ı-
H san ağanın kwı l''atmn, okuile- Al d tafiti t t arada ve 400 mevcutlu olnralt açılan Ceyhan (Hmmsi) __ Şiddetli ve Öyle! . •sına koymak iı:;in harekete gec . 

ri arabavo •·abuk koşnıııamış alı:şa- - .. ıye yı uza mış ı.. Gaziaoteb lia,....inin talebe · · d ' - lloı?nısumı SÖ\.'1"', bız n."AA'-'a ü h ı tl • "' • M h ed · · (;, tm ~ me\cu u devnmb 8Urette yafYan ya~rnııır tar .. J ' • , ... • J ZC're muta assı~ anndan bırını 
mm alaca karanlığı koyulaşmıştı. A- .. e .01• .s.uyu ıçmış.. a anın bini uşmıcıtll'. Ne yrur.ık ki, ''"nubun ° bövl" vaımbili'-·or muyıız" t ı 
sabi hareketlerle, boyundurugaw bir gozlerı_nın _ıçıne .. baka baka.: ~ . bu "Ok cle.,.g~erlı" 'ıı·fnn mu"'esses:ı lilyıl' nctıcesi t~ışuıı C°<'yhrın ııchrı ov:ıııın - c J J • ayn göncıermıRtir. 

- ... <WI """ ' b" k il h' k kö f' b llıılıl. bu herif se-ni ürkütmitş .. ' nk iŞ olarak Halayın rn nıiil 11
• 

tlirlU bacımı sokmayan inadcı öktlztı -. ö_Imlişlerının canına deg8m .. oldu,ıı;.,,, bıııadan mahruıııduı·. c-o.,clırı·ıı u ·ısmı (• ır aç y ı aHmıştıJ' . .,. 0 u ~ TNten korknı·a"mı hu kelden rntihsal madenlerinden biri olıtll ı~ . 
bir iki hırp:ıladı, övendireledi: demıştı. Fakat bu bakışlar yeni bas- iki kilometre mcsafesiııcl .. olnn aı" nı . Bu seyliibdun nısan ve hayvan za· ıı '" .., be! .. All:ıh için ı:ıöylemeli. tincilirriıı ısla.hı içlıı tedbirler aıııt 

- Ulan lrnraynğız aksilik etme İŞ· dan iki gônJU tutuştunnayn kafi dıJ.ı bm:ı, uz=ıkhgıııdan lkı.ı..; .. (_ \ tar· yiatı yoktuı. Ifasarat mahsHlnl "l Hnkkııı var... n~ liorrnan ya - cak v~ orta Kııseyrde fenni bir f.t"~: 
te .. gece bastırmadan yola dUzülC!k ... gelmiş .. hiç s beb yokken bir har - zuıda )npılını" ra ıb \{' hl~ ıı;e ya • ınliıılıosndıı. YHlnız bırkıtç ~m e\"\'Cl ı·amış. t.iıı fiJ:uuığı vücude getirileol'l<tıı· 
diye mırıldanıyordu. Yalnızdı .. 7 ... nten man yığınının ardında, gölgeye otu- ramıynn ~· ·y1eordır llav~ cdılen ıkı Akdam ltoyü bekçisi Ali oğlu A·1t'tn ı 1c de <ıl:.ia, rııemlekl't havası Bundan başka bugün ıptidai bll 11'\. 
bütün aksilik aksilikler de yalnız o- rarak dinloıını k ıhtiyncını duymuş • pavıyon d<i ıhtiy:ıcı lmr;,ıılıyalak Jınl· nehrın tuğyan etbği gt.iı,leı.,-le &tıı· hu... ne buluıınıı 7.cytin yağı istihsaJB.t.ıll' t 
luşundan doğuyordu. Yoksa bir yar· }ardı... cie değildir. Hnlbukı, hu lı c y lnız bahçe cıvurrncı.t ı;ıuıa11 (;'crnı keu su • &>n Şımdi bunları bımk, padi- ZI fenni bir şekle ifrağ ıçin zıcsJ't 
dımcısı olsa çoktan köy yoluna var • Ve konu§Urla.rken nasıl olduğunu Gaziıı.nteblilcrin değıl biitiin C'inır vi yun cereyanına kcıpılar ak boğuı~.uş- ~ahı mızın yap'lcağı bir ış \'al'.. Bıınkıısı tarafmdau fcııni bil" tafl11 

mır;, arkadaşlarının arasına karış • an~nmadaıı bırlbirlerine . bira~ daha liıyctler g<•ncler iniıı müı ncaat ede • tur. Ccylıı.:n ııehn iizcı mdeki s;:ıJlar - NP. gibi.. hane tesis edilecektir. 
mış bulunacaktı.. so .. uhnu~lar, el ele vennışlerdı .. Melı bild"kl . _ .. d S - Bu herifi birımzle güreştirdik- !)' • 0rılf" 

--'! ak"t d k k d" 
1 

d ı en yegane muessesc ır .• dı da, nehrin merek hali labıısım alına· ıgcr tara.itan bugi.ııı çok g ., 
Karayagı~ z bir türlü yanaşmıyor- ffit\'U o \' ı on o uz. en ıs e oıı ten sonra, kcndısi güreşmeli. . b 1tı) 

boainde vardı.. 
1 
rin merke.-:inde ve gazı yuı d yakı . sı iııerınc tekı·a.r ışlenıei'e başlamış· mış ulunan ipek ko?..acıhğını • 

dn. Ne yapsa nafile, kızgınlığı var - "'I lhf d b" 1. h' .. .. . . Çivgara mı getirelım dersin? için de mtilıiın tedbirler alınn111ı;ı 1'4 
k ZÜ F k 

N 1 k 1 1 d hah şır ışam a ıı· ıse ınası en iıcil tır. Bııtun ı:;ıftçıler bugunlerde ge • T.,Jb t' b 1 k BI . 1 
dı bu akşam koca ö ü n.. atmacı , • e er ·onu,şmuş u, ne el en • iht' 1 d d ' - .ı::. c :.e.. U.!"-1.cu ç:a.re yo . rı - raı·laştırılmıeur. Bunun i"İn ilk :. 
bu on yedi, on sekiz ynşlannda "e • sctmişlerdi o ""'Un; "ımdi, 11u dnkjka· ıya.c: ar me ·anın a ır. cen ve bahar hava ıııı antl.ran ılık 1 mizı.. .. g\ir<>ı..:ir, be" altl saat e?.eriz, " ~1 .. - ~ " t t • h t 1 · f ı ~ u olarak fenni bir koza tohum Jı- 4• 

11. msı·z kız bu koca ökilzle bir tüılü da o konuQmaları, Mehmediıı söz - ç ımaı aya ın m nşa ınc a Halkc· \"C giinC'sli giinlcrrlcrı ıslıfodc crlerek boz.an~.. ı .., yonu kunılacak ve bu istaı.1yondll !Jı 
başa çıkamıyordu .. Fatmanın göz _ terini kulaklarında duyuyor g!biy • vinın bi.iyiik rolii olmustur. Nesriyat tarlalarına lrnşıuakta v' · ·ıİt işlcnie Sonra? tıhsal olunacak en iyi ipek tolıtltıl, 
}eri yaşardı; bir yandan da içi yana di: sahasında Türkiye bmncısi gelen ve son dcr<.'Cc meşgul nlnr:ık pamuk C· Bir hafta sonra d~ rJcudimizlipck kozası miisLahsiJJcrine (!ağıll 
yana: 1 ( onu yarın) dil l<urultayınca kuruma en çok fay. kimine hazırlımmal t.atln. tutar. Jacaktır. 

- 18 haziran gUnü idi, dedi. Ben Bununla beraber görü~ler, konuş 
de müteveffiyenin bulunduğu Metro· tulnr, ve gitgide kadının, abusluğu 
nun içinde idim... Kadın harikulide çöztildü ve hatta gülil§tülel·. 
güzel olduğu için nazarı dikkatimi Bundan sonra onlarla fazla meşgul 
celbcttl. olmadım, çünkU gideceğim yere ka· 

Bir aralık bana döndü. dar bitirilmesi lizımgelen heeablnr 

- Affedersıniz, dedi. Bir yanlış • vardı. 
Jık ynpmıyayım, bindiğimiz tren Ald- Mlistantik sordu: 
gate gidiyor mu? - Kadın mı erken indi erkek mi? 

_ Gidiyor madam. - Erkek. Farrington istasyonun· 
. . da ... E..vet Farrington istasyonunda 

Bu konuşmamız ilzerıne o dıeanya k k k dı eı· · ktı ..,....ı • , er e a nın ını sı ve aJ'tı"ır -
bakmaga başladı. Ben de o i\inkU k d .,,x l b' ~ı.: rf',J .. : "B ak en e rrv y e ır nvz sa °"'"1 u -
hesablarıma daldım. k k ı ı . . . . eam sa ın geç ama.,, 

Gowcr ıstasyonuna şeldiğımız za - , _ Kadın bir oovab verdi wi? 
man l~civerd şayak ctbisell, melon _ Duymadım. 
eaııknlı ve parla\t lorş.vath b!r zat _ Adam nereye gitti? 
tre:·.e bindi, doğruca Bayan Harzel· - Kalabo.lıfa ka.n§tı. 
derin karewna otwdu. Farrington istasyonu ile kadının 

Ben kafamı kaldırdtlım zaman IU meşgul bulunduğu istasyon aramnda 
manzarayı ~tını, Ba)'a.n bu Bayın be§ dakika kadar vardı. 
karpıına. geimı, olmuuıdan dolayı Şu halde bu melon ppkalı, lacivero 
ademi nıemnuııtyettnı gösterir bir ta eayak elbiseli adam kadının son de· 
vır talmıDllitı• 1 Ltt. rörllltüğü adamdı. 

Şinıdi işin içinde bir şalıid clalıa Jde okudum. l<~rringt.on ismi bııntı > ~ 
var. CaınpbeJ'in arkadaşı Verner hancı gelmedi. Fakat 0 ismi neı'<'d • 
Campbcl ıle beraber yolculuk edi - tanıdığımı keatiremtyordıuu. O ı;ır', 
yorJarmış, CampbeJ trenden inctikt~n da trmde not aldığım kağıda bB1'" 
sonrn o bir miiddct daha yolculuk et· mak liizımgcldı. Cebimden çıkarcJı110 

1 efrika No : 31 ıniş, ve bir Jslasyoıı sonra hın1lş ... Bir de ne göl'eyim, kart dB vizitlf1
11 

8amiin .. heyecan içinde idi. Şahı· Tabii, ccvab vereccktmı?., dedi. Genç bayanın ° Uic.iverd elbiselı adam diğer cebheslnde eu ısım >'9 1.ı 
di b d t ·r tm · b 11· js· · 1 - 1 ~ b · · ki la konuştuğumı gönnii§, ve o adam "Frank Errington,,. n u e. amı ıan e esmı et ıyor· • ızı la n u ışın mera ısı yapama- \.e 
!ardı. Belki de artık fniJ meydana çı· dım. tünelden indikten sonnı da bir kere Tabii bu ifadenin alit.kadarı:ıı 
kacaktı. F "kat ortnda vine mübhem ı kndınıı bakmış, kadın başını cama meraklılar üzerinde baBıl et~:gı-· ııef' 

.. ... J Şimdı o ıncş ıur v.a.tı ben size tarif ı.ı el< 
bı"ı· nokta kalı,,·ordu ... Erkek aş0 ğıya ed B rt.a r ı dayamış, adetA uyuyor gibi imiş. ·ant elbet tahmin edersı"ııı"z. tterl< ,,.. 

J "' eyıın... oyu o . ne nz a tıiyah v •"' 
indiği zaman kadın ölti değildi. Şu d f ı ı emer hu keyfiyete fazle ehı>nımlyet artık katilin bulundu!hına emin .. 

ne e aza sarı o mıyan bir bıyığı veıınemie. O sırrıcla okuduğu gaza- mellUlwı. oıA-.... taraftant> bıı ıal ı:;~r-
halde onun kadını öldürmiif,i olması var. Saçlar:ı kestane renginde. Melon tcd '6..... b' 1 . . . . . e kendi i!jlE.rine aid bir sey naza. ·i ~ 1 d dO 3 
nasıl ızah edilebllirdı. Şımdı sızc ilk bir şapkası \'ardı, ve Uzerinde de dil k U . celb lm "' r 0

1:1 nuıı yapmış o masın an 
• 1 . ~ . . . n .t a nı • e bı, bir not almak mUtehayylr 

sordugum suale ge eyım. Ben o za. şayak lncıverd bır e.lbuıe... Onu bu IA ı ı ·ı tu u · rt' 
tın \"erdl~i tarifi evvelden tnhmin et· I halile biraz evvel şcı.hidliğini naklet· ğı~ı~g~ m ~. t A ; ar~.mış bir kA.· Tablf bu kart dö \•u:it Erdııgl'' 
miştim. ve ~unu size söyliy yim.. ltifüm môsyö Canpbel görseydi '-'n ta bl k u tamamış... e;o Uakmış, ufnk gösterildi. O inkir etmedi. 

::. J • r ar on paı çası gvnn § ve alacağı 
. - Yan~nı1.da bulunan ve gi?e.rı ?~t nırdı, ya tanıyamazdı. Zira mulıak· notu onun ilzerlnc yv.mıe ... Şimdi -: E~et: benlmdfr .. dedi. . ı;cP 
ıştc o tarıfe uyuyordu. Onun ıçın sı-1 knk ki o da sizin gibi fazln dikkatli Vernerin s6zlerlnl kendi ağzı d Şımdı bıraz da beni dinleyın... ı~· 
ze onu bana tarjf edin, dedim. btr adam değildi... Koll)partmw1da dinleyin: n an •dt~tılr. esrarın bağlarını çözdUn'l~:d~f 

- Ben bu meselenin bütün evve- lonunln fazla meşgul olmnmıştı. He- Yine müstantik karş1111ndayııı;. ~seyı ~ '-~~rda teferruatıUfu:ı 'cı 
hyatım nereden bielytm? bl ·ı d f ı 1 \r ogrenmıs, w.ıvanın içino n uz 

se arı c az a meşgu olduğu için rrncr dJyor kt: mi~. ,.0 mesclc;rf kafamda hallctJ111Ş 
fhtiyar knhkalıay1 sn.ıruıdu. lona pek haknıamıqtı. E,feııaı·m ... Ha,,,· - ' ~vi c-azeLolcr · tim. [Devamı ıtflf 



Gölge müsabakasını 
kazanan karilerimiz 

YZNI 8.&BA• 

1 Salıt~karlık VaHnin Beyanatı ş . FA 
1 ~:"!!' ve a~ker~ pıq - ı ...... 1 lıarSSlncleıı zi7ode bir llllah işidir. ~u 1 muş 
U nlTOrma gıymlf milyonlara alltevakkdbr. Mi1ll Şe • Esu bina meveuddur. llısırçareıBL 

Ürgilblü Mehmed oğlu ŞlkrU adın· fimisin lstanbal balrlnndaki yUbek İçindeki dükkln denilm mkaz iatim- A Q._. R 1 
da bir paciD, ahteklrlık. dolandın· cfill8nce ve kararlarmdu ilham w 1ik edilerek lraldınlacak, heyeti u • 

ı • cılık .,_ ukerf elbi8e giymek ~arl- direktif alan btlkftmetimis ~ uimJe llUllDiymlniD au lltill muhafua &o Ba J 0 C Y • 
••tenin devamını neırediyoru.z le dün ikinci atar ceza mahkemesin- ~ baflem•." ber -- kendi büdce. dilerek haricl bir tamir ve~ mo- :y • • • ~· 

• de mevkuf olarak muhakemeeine bat- smden bet ili on milyon tefrik etmek dem tesiatla halkm ve pıyasenı• Eberiya okuyoruz. Teda.vı gönm 
at..-.... - !) - l 1amnıetır. Dava evrakına göre, Şilk .1 suretile lstanbul imannı bqarmağı 

1 
en za.nıri bir ihtiyacı kartılanacak • lliçlar V&l"ID1I. ~t, ~ ya-

~l'I' - Bayan F.sin Öre& De· 10 KURUŞLUK KITAB - Bay Ne. rti,' 935 · d Ka ri lisesin ldUiünmill. fakat barla auhuru bwıa tır. kısuıdan bahlf!dilınce, katiyen müba-
lllirlibahçe. Fabn.a hamm erin- jad Tunçer • Ziraat Bankaa aid ve .:;::ı ~te ~uğu anlqı~ imkan nrmemiştir. Açılan meydanlar meyanında ma ~.değildir. Bir ut akşam ~tbik 
de "'No. 10,. kiracı BaJUı Si- tekaüd sandığı muhaaebecia lan bir eehadetname ile Hahaoğlun- bk olank Beledi,_.. banlr~mn • lfiDı olduğu llzere Eminönü sah~ ettigı bir AL~ ~m, hır ge-

to dıka km. 8aJdr TmıcenJihı • Ankara. da Yedek St1ba. olmhma girmif, bir elan yap)lm beş milyonluk i8tikra.ll barbdea çok önce başlamıştır. Bugün ce zarfmda tesınnı göstererek ve 
toNY A - Bay Süleyman Tobr. iO KUIWŞWK ICJT AB - Bay Meh- milddet sonra ı,'uradaa kaçarak sabit bir bql•np; olarak teı•lrlri edebi .. bizim JaPb1ım1s başlanan bir işi yü devamlı sı~ık tevlid. ederek ağn-

Cibali lnhiurlar tütiln fallri -j med Uğrel. Pirinç hanında ~ üniforması . . ahte bir de hilvi _ lirdik. Fakat bu paranm bile bellb ritmekt• ibarettir. yan mahalli teskin etmı§tir. 
to kasında aekreter. 1 zim teni • Ktltahya. yet varaka:'f.:z1m etmiş. bir mftd- tek bir antimine dolnmnlmamlflJr. Barbaros türbesinin l1trafında is AILCOCK, Romatizma, Lumba-

toNy ~ - Bay Ali Rıza O~~ Bur- 60 KUIWŞWK Kl'l' AB - Bay ömer det bmıunla dola.pn11, mektebden Adi bütçeden ~~ ettiğimiz binalan yı~arak go •. Siy~tik, delikli ALLCOCK yakı-
t() 88. ınhisarlar sabi imın. Kaya. llıntaka lktısad Müdür- kaçbğmdan dolayı alta a / hapse mah- pmdilık me~danı .açmak.tayız. Bıttabi rlarile şıfayab olmuşlardır. 

toN! A - Bay İbrahim Uluku~ IOğl1 memurlarmdan • Zon • kfım edilmiş. bilibar) diplomanın yapılan işler buruı ta~ı~ edılec~~ti~. Ke~ Kos- ALLCOCK yakılarının tevlid etti-
Şışli, ()em•nbey Şafak sokağı guldak. lsahte olduğu ıneydana çıkarak birin- Böyle olduiu halde görenlere ka caddeamı d~ b~gunkü halıle bı . ,ği sıhhi sıcaklık, OTOMATİK BİR 

to Damad apartmanı No. 4/54. SO KURUŞLUK KITAB - Enis Se- 1 ci ağır ceza rıahkemesinde bir sene yeJmamrda bir imar hamlesi hissini rakam~ık ... ~.ıtckım Bcyazıd mey -'MASAJ gibı hemen ağrıyan yerin 
l.oNy A - Bay Hikmet Bezer.

1 

zen. Müddeiumumi !muavini hapse mahkı';n edilmiştir. YereO şeyler nelerdir! Ka.rplıklan danındakı ~uçuk adanın kalkması da etrafını kaplar. ALLCOCK yakıla-
la~bul _mıntaka liman riya - Tekirdağ. ı Şükrii,bu bir eene hapis mUddetini adi büdceden muhtelif tasarruflarla mukarrerdır. nndaki kırmızı daire ve kartal resim-

toz.o eetinde lıman memurlann~. 50 KURUŞLUK KITAB - Bay Mu- doldurduktan sonra çıkmış t k temin edilerek asfalt, parke. kaldı · Taksim kışlası işi li rnlirkasına dikkat ediniz. Eczaha-
NYA - Bay ~-Tunığ, zaffer Ersezer. Sularbaşı ma- zabit üniformuı ile Adapa~n: r~~ nm vesaire gibi yollar için sarfetti· . . . neleıde 2.7 buçuk kuruştur. 

lstanbul Erkek liaesi F.de -ı hallesi Çay sokak No. 11 de • . rada Em' d d d 1 b" gık gı·'miz bir milyon lira ile, beş on mek- Taksım me';danınm t<'vsııne gehn-
bi l

mış, o , ıne a ın a u ır a- H .. k. t ' · · t t b ı h · •- yat A. No. 1101. Sivas. . . teb bir gazino, bir kaç bahçe ve ni . ce; u ume muzın s an u şe. rıne 
"'Ul.Qı;y 

0 
_ y I dının kızı olan Necmıyeyı almak vi- • tı - b · .. k b. fed k. ı ki k ı 

. ~~ - ~~Mesud gu~ e- 50 KURf!ŞLUK K TAB - Bay Ce. dinde bulunarak bir nisan vüzü-"'nU hayet planları ve ilk hazırlık ikmallYaP ~ u~. ır . a ~ ı ~. ış a ~er gUn bir röportaj 
llıkoy - Koybaşı caddesı No. 1 mil Fışkırık caddesi No. 26 • dr bazı k" 1 .d b- gu ' edilerek kısmen münakasaya çıkar- ve mu.ştemılatı 50 bın hra gıbı pek 

tQ 141 de Bursa 1..!:t k ım:.,:. azı eşyayı dığımız ve kısmen çıkarmak üzere küçük bir bedel mukabilınde şehre K • } _J 
toNy A - Bay Kenan Kutay, 50 KURUŞLUK KITAB - Bay Sa- . . 8ÇllWJ, • ~i~ken iz.. olduğumuz bir büyük hastahane, bir bırakılmıştır. Burası sade kırk elh U11S r araSJil :13 

li . . mıt ıstasyonunda §Üphe uzerme ya- b. ı· ı k b" afl ı ktadı 
•- '"~bbıye Meyva sokak No. 8 de lahaddin Erol. KUçük sıhhat kalanmış, üzerinde apuletler, askeri şehir tiyatrosu, bir stadyom, bir pe- Km ıra ı. kır mzdasr a

1 
açı mbcadel dr. (Ba.,tarafı 4 nncü s· ·' ada) 

~to "~ aşı memurlan mektebi katibi • dü - 1 • buhm 1 rakende bili, Taksim meydanının ısmen ın ıra an a ınan e • 
NY ~ _ Baytllıan Damacı Yel- ·Çorum. 1 gme er vesaıre muştur. lgenişlet.ilme&i, Koaka caddesinin'" ili.ve ~ek ~gari ~ir külfetle bu Nıhayet sahnede 
degirmeninde Nemlizade sok. 50 KURUŞWK KITAB - Bayan 1 ŞftlrrU tekrar ka~ağa muvaffak~ Beyazıd meydanının tev&ii Beşiktaş. 'saha tanzım edılecektır. Bu ikinci kapıdan girinc-e kendimizı 
~ 7 4 de K part Selma larak Hacer adında bir tadınm evine . . ' o. asteryan a • Yalçuı. Ardala sokağı ·ım· b d askerl bir Jbi . taki Barbaro9 türbesı etrafının açıl- Pasif korunma itleri sahnede buluyoruz. 

tQ inan 2 inci kat - Kadıköy. No. M. Bay Zekeriyya hane -lgı. ış, ura 8 • e se gıy- ma8l, beWann kaldınlarak yenile - - Burua iki kwın. L•iri dekorun ön 
toNYA - Bav Solma• Tokonil. si • Tokat. . lmış, Hüsnü adında bırine aid bir de . . . refü ·ıe . tan . . vesa- EMBP..D pasif korunma hareketle • tarafı dig- ri a•k.·uu 

" "ka bularak tahrif · ~n nnm ınpsı, J nn zımı · d h' l de b"' "'k d 1 ' e - · 
CUmburiyet caddesi, Platm &· iO KURUŞWK KIT AB - Bay A. vem . edip teuuufha- tre gibi itlerden ibaret kalmıyor mu! nn e şe ır er .. uyu me~ au ar a- Arka önden dat.a gimh. dipte ka· 

tQ,,. Partmanı No. 6 da - Taksim. AbdilrrahmaD Milıaa oğlu. tn- ft ır:c1ı halıne getirmif ve bununla ı ı.taDbullulann, mfthmel bakurw• çılma81 anlri görillmektedır. Bunlan pılannda levhalar bulunan bir çok o-
~Ny A - Bayan Muazzez Ell - bll.b okulunda öğretmen • geaeıen )'ÜalaııımttJr. cadde ve sokaklardan ne kadar şi · ~e daha bir ~ ufak tefek işleri, dalar var, okuyorum: 

çin, Qwrnubey.Şair Niglr llC>- J:mirclal. Ş&krtl, dün okunan bu vesikalara klyetçi olduklanna her gUıl aldığnn ımar .hamlelen olarak kabul etmekde Zozo Dalm& LütfwJJolı lfdmecl 
it..._ 1lak No. M. 3 indi tatta. IO lQJIWfWK ICITAB - Bay Ta- itiraz etmil, lrendisin~n Mehmed oflu sayısız mektublar en bilyftk bir deliJ- asli. ısabet yoktur. Yapılan . şey~~· Ali, NtlCile. ' ' 
'flltUŞWIC KWAB - Bay~ )'lb Kmtfn. lıı&ıft mahallesi defD, Osman Nuri oglu Şükrii oldv·jdir Meydana geürileD bir kaç yolu yapılm .. em. olu" 8ellelik bud- Büylik dökme bir soba buralan 

Ilı önba.yrak. Nec:atibey ob- Yayıl raddesi No. 28. Ödemif ğunu. Yedek Sübay okuluna gitme • ~ansız görecek bir İstanbullu ta - ~el~ derpif ettiği işle.rdir. A~lebi mb)'or. Etrafda bir llliıil koltuk, ka-
fa Ju öğretmeni. Gireeun. iti 'ltVRUŞLUIC KITAB - Bayan dl#tni Adapaunnda Necmiye ile ev- avvur etmiyonım. ihtimal ~ aenele~ ıhmallen ve nape, sandalye. 
trlauşwK Kl'J' AB :- Bayan GWaeren Ürain. Pelternala l':°mek ~ olup ondan bu yüzfifiü. j Mekteb kifayetsizliğinin ıztırabım hareket.islıkleri .~ lmn•Jctama-, KoJtuklann birinde aan saçlı, son 

SU.hat ,..._ 8cıluJar .... Saadet -.ar No. 5 -Telrirdağ. mşan yftzftğU yaptırmak üzere ölçü çeken memleketimiz ic;in bet on mek· ~ fevkalide bir ~yet ~ma. ae- bahar sabahlan bağlarda görünen iri 
halleei No. 58 da Refet km· SO KURUŞLUK KITAB -- Bayan olarak aldığını ve üzerinde kaldığını, tebin bakikt ihtiyacımızı kal'fllamalr- bebiyet. vermek~- Yo~ ımar ba~ iri, buğulu buğulu, kütür kütür bü • 

\ '!'arma. Bayat Gtller. Ha.yriye Buhari HUsntlnOn izin kifıdından haberi ol- 'dan ne kadar uzak olduğunu maa - kımın~ yapılan ışler ?ızzat ~m yük kara üzüm tanelerini hatırlata . 
'lt:tııtvşLUK KITAB - Bay Mu· cadde&i No. 22. Aksaray - madığını llÖ)'lemiş, dosya arasında 1 

rifle ilgili olanlar elbette pek iyi ve bel~yeyi aall ta~ . ~ıyen cak kadar güzel gözlü, bici dişli, za. 
P.atrer TUrkel. Liee sınıf 6 • F. Şehir. lrmdfsfne g&rterilen mbtt Oniformah takdir ederler. tı:Yl~rdır .. Sa~ ~ern~~lenmı~ı~ ~ yıf ça fee rengi jüplU bir bayancağu 

fi flio. 253 • Kastamonu: 50 KURUŞLUK KITAB - Bay lb - restmler hakkında da: • • bidieelen .aynı gozle go~elenw di- oturmuş. Celal takdim ediyor: 
'trııtUŞLUK KITAB - Bayan rahim M. Artan. Azalnı;ade - Evet.. Bunlar benim resimlerim- ~azlno lfl ~r _ve pasıf korunmanın ıcab ettir - - Subretimia, Necile. yeni arka 

Ayşe Murad. Demir ve c;elik han No. 31 • Mersin. dir. Fakat. ben üniforma giyip gezme lstanbulun Taksim gibi en mutena eliği bOytlJr teşe~büsJer ve muazzam daşımız Faruk. 
fabrikalan saat memuru. Ah- 60 KURUŞLUK KIT.AB - Bay Nail etim. Sade fotoğraf çektirmek tberelbir yerinde yeglne kfiçük bir tenef • m~arla bugünkil ~ftçllk hareket- - Memnun oldum efendim. 

'9 lnecı Ziya kızı - Karabük. Bilen. Sorgu hakimi _ Konya. giydim, demiştir. füs sahası olan bahçenin bir mikdar len karş~laştınnakta ı~bct ol~adı · - O memnuniyet barut aid. 
lfıRUBW.K KlXAB _ _11a,,_ HllfllffHJL-tllr 1C1TAB - Bil.yan 1.fabYeme. Lc.nbuJdalri phidlerin genifletilmesi ve nihayet boyaları dö- jın~ı olm~arını rıca edenm. . Biraz ileride uzunca boylu. yint 

kenet Oktay. Etlik Apğı Zehra Karcan. Sumer mahal - çağınlmasma, Adapazarındaki şa . külerek bir ahşab enkaz haline giren .. bulda ~ü~ m~larla _bü- sarı saçlı bqka bir bayan var. Celil 
it ~lence No. 53 de - An.kara. 1 lesi Eğri sokak No 9 - Ankara hidlerin ifadelerinin de iırtinabe yolile bir bahçe gazinosunun kaldınlarak yuk. tahaffuz ışlerme fılhakıka ~ıı:n kulağıma: 
~~UŞLUK KITAB - Bay Cen-150 KURUŞLUK KIT4.lJ -- Bay 1.luh- alınması için mahalli ağır ceza malı- yerine, İstanbul hemşcrilerinin gelip henüz başlanm.amışbr. Fakat ~uyuk - Kendini sıkı tut, diyor, itte 
-. Gürz. Maçka TefVikiye Ba- · lis Gem:. Sinema caddesi No. kemeaine mlbckkere y&7ılmaaına ka- oturabileceği modern bir gazino in - imar h~eleri de yo~. _Mümkün Zozo bu ... 

it t l'lr sokak No. 68 de - Şehir. ı 40 - Çankın. rar vererek muhakemeyi başka güne 1 şa.ea İstanbul ic;in her halde mühim olsa pasıf k~nma tedbı~ olarak Ve takdimi yapıyor .. 
llıtUŞLUK KITAB - Hiillnü 50 KURUŞLUK KIT.lB - Bay Ce - bıralmnşbr. birhareketsayılmazlumaatindeyim. İstanbulda. ılk yapllacak ış, ah~~ Zozo, çıbr pıtır, çetrefil bir Rum 

l'untueen. T. B. M. M. matba- mal öner. Erkek u.e.i civan •• F.aasen gazinonun ihalesi de barb- mahalleleri ~ kakbrmaktır: E- tellffuzile: 
it h.. laı malrine operatöril- Ankari Akbİyık No. M de mütekltid • Ço k d . den evvel yapıJmı',tı. Bmnm gibi ıteh· 8:'881 hWdl~ bugünk~ v~ye- - Augaute, diyor. 
"'"IUJşwx Kl'J' AB - Bay Se- Buna. cu UşUrten abentn rin muhtelif yerlerinde birer harabe tin icab etünligı bütön tedbırleri al· YttzUne dikkatli bakıyonım. Fakat 

dad Ataman. Vİ§rlezade Park 50 l!URUŞLUir. KITAB- Bay Eaad . duruşması halinde duran sahaların kllçllk mas- mak=. . .. eabnede g&tlüğitm 7'ozo ile burada 
~ısı Nazmiye Omer apa.rt-ı ~oç. Ziraat dainlli • 'h . ~ oturan Hatice adında raf ve ihtimamlarla balkımıu ve cp- ~ . bulda :_:_ıunsö bu .:ydı- g6rdUğam Zom anuanda dağlar Jıa. 

it tb llıam • Şehir. kirdai bir iradının çocuğunu diilJünnelr üze -1 cuklanmıza sıhh&t ve Dfll8 verecek ~ iller• Y. ;y ğim dar fark var. 
'aflŞWll Kl'l'AB - Bay Ha· 60 KUBUIJWll Kl7'AB - Bay Ta- re fitil Pokmak auretile mtklahalede birer bahçe haline getirihnelli de bit- veçhile, ~k adi büd~en ~. Nerede o sahnede gönJOftim. Pınl 
lld Kaaaboğlu. Gazipqa cad- lib Eıwn,..ç. Polis eut.ftbtl bulunan ebe Kihriyenin aıüme sebe- tabi bir imar hamlesi addediknes ~rruf ~ küçük m.ebliğlar!• c:ıd· pınl peri padifabmın kızı kadar gtt. 

desi No. 46 da Halil oğlu 
1 

dahiliye bq komiaeri • Ankara biyet suc;undan muhakemesine dün ~ yatak olarak ~d~Qz ve ~.;.;.~ IJll::·=·· Şi~ye w. cıvıl cıvıl cavıldıyaa im nerede l 
\..__Zlnguldak. 6tl IWTWIJWIC KITAB - Bay ~ İkinci Ağır Cea mahkemesinde de- bütün bulrbJdanm bitirdigıom Me- ~-- _ ~·IBD Yüzü yorgunluk ifade eden, dti • 

""'aufWK KITAB - Bay Sii· , bati Taııa.y. Not.. Ödemiş. vam edilmil. poli8 Avni tmnç eahidlcidiyeköyü h .. tılutneei ftlhaklka bir lstanbul be&ediyeıd bugünku mikyas- flnceli kanapeye dayaDllllf kadın.. 
Jeyman Tellioğlu Ortahiaar 50 KURUŞWK KITAB - Bay Mu- olarak dinlenihn" w demiftir ld· milyon lirayı pçecek olan iberinde da ~ir barelret yapmamıı olm~. [ l>e1.YıM edeoek] 

fe 'tcı da. Perukar • n:.bzon. . zaffer Area. Erkek lisesi S. _ Tahkikab bb Japblr Jl'üa~ 1- çok ~ bir wırdir. Fakat bu puif konmmaeını art.tırmlt ~leli. ============== 
~UŞLUK Kl7'AB _Bay Ali A. 1. No. 417. Antakya. tin içyilziinü hl~ KUıriye lhtiJBÇ tehir için mtlbremdir. Yann ~ daha .mÜlllDir bir ~ılde 
ta,.. Pabuççular caddelli No. 60 IWRUIJWIC JC_ITAB - Bay Tev- hakkında. evvelce de, il . adın- bir harb vukuunda böyle bir hasta. !-:r~e~ğimb için muehaw edıldiği. Ankara Borsası 

.. ..._ 12 de • Adape:ıran. tik Çelebigil hava lı.utıhane. da bir kadına yni kilde ~h le hanenin memleket dahtJinde mevcu· ı mızı gorerelı mtttelıayyir oluyoruz .. 
""'tlltwK Ki ilinde levazım lummda me • - a şe m • • diyeti, hiç fQpheaiz ayni zamanda Yoba puif konınmanın ehemmı • 5 ilan 1940 

l'lhan. ~-r .8;;ı!: mur • Emti,ehir. ~aptıgından dolayı takibat yapabmf- harb ihtiyaçlarımızı brplıyacak bir l yeti ve her şeye _tek.addUm etmesi Flyat.lul Kaplaıuf 
ltanctim cadde9i No 73 de- l~ı w) · Bıı d din1-IJen büyük mhhi müHHH olarak kabule- nolrtuında killl8e ile ıhtili.fımız yok- ndra ı Sterlin ~.24 

ft..._ htr. · ••·-·-··•••'-•••••·------ bule dn 8:.::::ra .6;1em~ tahit Mü dilmelidir. tar8· .. yük. • h ı-• ew-York 100 Dolar 130.19 
~lttl Bostancıda an m e 'J<&&WM•iftlr: • • u unar am ıcıeri tabiatilel · ıoo Frank 2.8827 
.._~WK KIT AB - Bay yüz,. y g - ölen Haticeyi töyle bö le tanır- T1Jatro bınası harb sonuna kalmaktadır. O uman 100 ' : ....... 
-.ı Necati Gtlven MUatab Bostancıda Erenklfy caddesinde 47 . . Y . . da h bden bil . . ~ 6.805 

it~- lllet'ti 1 ind _;be lmı~- llUllW'&h evde ukeri lritiplikten mü-jdım. Bır g6n Haticeye, yamnda llih- Şehır ~ıyatroeuna pliace: imar ha- . ~ 1 tün ~~ 18 • 100 lav. Fr. 29.2725 
"""Ctt ,. - • tekaid Arif" tuarnf _ riye ve koıD11Jlan llediba olduğu hal reketlen arasmcJa yer aJa.caJr olan çırmıe o arak mUstallbel ..... bulu - 100 Florin G9.1Gll 
~~K 1ll7' AB - Bay AJI ahpb ;..::: blnad ~ de yolda rutla«hm Hatice brmıu belediye sarayı ve bQyi1k tiyatro bi= muzu Jelli ihtiyaçlara gön t.ansim ı 100 Rayifmark _ 
ta · Çamhca, Kımlrh A.v.lbah .:: ;kuzda ;anım~:.: tutarak inliyordu. Ne olduğunu aor- na111 bilttln mBftemilltile ltiye hıra- ve inp etmek imklnı kendiliğinden 100 Belp 22,0f 

'ttıltFJ. '1GaUa 80kalr No. 9 da-Şehir. hal llÖDdüriibnilftilr. dum. "Grip oldum.,, dedi. Soma da lnlmıp. hasıl olaeakbr. 100 Drahmi 0.97 

ttk f,!:_~ ICl'l'AB- Bay Tev: . • • • öldüğiinU duydum. O gtlnlerde 80 • Bugün için dOfiindiiğlmD:s, 1stan. Açıkgöz gazetesi aleyhinde · 100 Leva L8075 
\ 1'....ııo.v-e;n. Şerefiye mahallem • ltalrta Mihriyeye rutJMmıı Batiee- bul halkını Tepebqa aalafından ve 100 Çek kronu -. 
tf]~ sokak No. 25-Fai§ehir Dün aat onda Acıbademde N~t nin necfon öldüğtlnQ ...._Sinir. rruuaz tiyatrosu denen harabeden müstehcen nefriyat davası ıoo Peçeta ıa.35 

cı.'t1fLU'• KIT.' "B Ba Se- pq& aokalmda Ankara siraat ensti- . ---_ L Lı:.na, bir ıı.ı..-dı la:lib. n n. - Y tUsü müdürü Neelbln . Han lendi ve cevab ....,,...,, ,...._ ·~ au._... - r. Karfl- Vaktile BftHs .-e Dtyanbalarda ba· 100 Zloti 23.55 
la 'i n!eUnçan. Yenice mahaU~ damn oturduP 15 n= k- BUııdan sonra, malıkeme, pimi • lığı !1"' ~ lrmdl idi bild • zı ga:retıhr ~ Glaa ıı... Y... Hl ..... 8.11'7& 
~ sokak No. 9 da-İnegöl. baeasmda birike lnırmnl ı yen tahidlerin çağınlması ida - • pelulm tmüa edilecelı temiz, mo • man tarafıadan Jetan)ınlcla t*anlm 100 ı.,. 8.0825 
~IC KITAB-Bay Baki k n da k" ar tutu§ • halremeyt başka güne blrak:Jllllbr, dem, madlat llir tiJab'odan ibaret· "A~ Mpwhkl llaftabk miala 100 Dblar 81.355 
ı..._, ·Samsun Kale mahal·!'!.! ~sgınlrav~:~ ~~en • tir. mcemvaewn dölöıici aymada cı·I olm'w- 100 Yen 31.005 
-qq lleeeıTet sokak Akgeçit .,_, .,~ me.T ...... • ve Stad · k itaa IDde .. A lrarikatlrl, 100 İneç kr. 

fe ~ 1 ıto. ha,.,,_. rilmeden itfaiye tarafmdaD ~du . Japon yada feci ve hll •••lesı Y:ıı bir resimle ~i ıe;ıwİ ıoo Rubte 19:~ 
~ILuıc II.l'l'AB - Bay Ta- rUlmilftUr. 

4000 
• • stadJma da 8lliı JQlları ayni ma- mlddefummnflltçe mUılteheen ve hal llllllAll VE T.&llVILlr 

te "-~ • °"""miJet öinıt- ~1aşı1mıştır~:b:0::1 : Bır tren kazası h~yettedir •• .,. -ıeketıe~de kıllar•...,_...,, hrpp .... • ErguU a.-
-.,_~den • Afyon. ta d . a bile elli - nftll -.,dana getirıl • naeat mahiJette ~ meo 1938 "5 ikramiyeli 19.75 

"111.ua lıl'l'AB Ba evam etmektedir. Tokyo, 6 (A.A.) - Cenubt lapcm- iDİi olu 1111 •h'u U'tlk bugün be- muanm aalıib ve nepiyat mtıdtırn 1938 %5 hazine tahvili 71.-
lffl\1ıı Aüay. Azim;. .,C: _ • • • . .. y~dıa k~ Yamagata eyaletinde ~ ğenihwnelrde, )'mDeri yapılmakta-' Salih Er aieyhlne Asliye Yedinci Ce-

\h_ '-21. Almaray. Şehir. ~un sa_at 16 da Kadıköyunde Yel- ı tımendifer kazası .olm~tur. Daflear- dır. İstanbul gibi bir şehri daha futa r.a mahkemminde '* dava ~ ......_ __________ ._J 

~ClltLVıı ııl'l'AB-Ba HaHl defirme~de .~din .so~ A-;dan ~~l~ bir çı~ hasara uf-- stadsız bırakmağa kim razı olabilir? Ehlivukuf tqbı edilerek nemi ve mesinde mOddefumumf muavfnlerin. 
fe ~. lleluned ÇeleJ lfw1 n~ti~~n sahih oldugu 117 rattıgı bır köprUden bir yolcu treni F.sasen stad için aynlan par& huaı- lejandım tetkik eden akademi profe- den Hi~bi, auçlunun matbuat bmı 
~ ~ de N ım '7.--1 n evın ust katında soba. ba. 25 metre yilbeklikten bir nehre yu- af bir kanunla ayrılması emredilen ve l!ÖrleriDdea 1 e m Şevket Dal Yer- rr aı inci dell 

ltbtıu. o. - --.auadak. camdan yangın çıkmış. taraça kıa • varlanmıgtır. Kaza hakkında henüz Beden terbiyeai umum müdürlilğll eliği raporda. resmin aanat eseri ol· ::.un :n madde'erf -
~Klf'AB - Bay Ab- mı klmı1en yandıktan sonra itfaiye tafsilat alınmamı§ ise de zannedildi- emrine verilen paradan temin edildi- madığı gibi lejandının da, resmin de ~ ~uh '26 ve 

427 ıa
~ N ftrlw ·Değir- tuafmdan aöndtlrillmu,tiir. Evin ili- ğine göre trende bulunan 130 yolcu ği için belediye ile ilgili addedilme - çirkin v. ayıb ayılacak mahiyette ci ~ Vitir cese':ını~ 
t .. ı..;q. arllwy .ak No. prtuız ve efYUUD lligortalı olduğu,6lmile veya aiır ~ yaralUUDJf- melidir. olduğunu lıildirml§tir = llapee • ~ :;,e. 

• anhpbmf. tah'kiata ı.,ıan•Jlbr. tar. Perakende hll tembblBO .._._ . Dün • -11 yA~- : ~ ay ve PU'& 0
• •• - uu- unar ~ye ~cı .w mah)m • na malaktm et;mlfU». 
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lstanbul L11azıı 
Satmaımı lemis 

A11ıruıı 
u illnlırt 

Sirkeci Demirkapıda eski Saraçh&
nç binası tamir ettirilecektir. Pazar • 
lakla eksiltmesi 7 mart 940 pereembe 
gil:ıü saat 14.30 da Tophanede Lv. 
lmirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Keşif bedell 4013 llra 33 
kuruş ilk teminatı 301 liradır. Keeif 
ve ~artnamee komisyonda ,OrWtlr • 

.. 67g. 16.U,. 

••• 
I<ito 

1544 2 16 yün iplik. 
568 218 tire " 
388 2/12 " .. 
60 12 No. valter. 

Yukanda yazılı 4 kalem lpllk-'l 
mart 1940 perşembe gtlnU aat 14 de 
Tophanede Lv. amirliği atın alma 
komisyonunda pazarlıkla alınacak • 
br. Tahmin bedeli 6212 lira 88 ku • 
nıştur. tık teminatı 465 lira 96 ku • 
nıştur. NUmwıeJeri komisyonda ıö-
riilür. 680 - 1M2 

••• 
250 büyük ve~ kliçtlk balar b

anın 7 3 940 perşembe gUntı uat 
15 de Tophanede lst. Lv. lı:nirutt 8&· 

bnalma komisyonunda puarlılda ek· 

BAŞ, DIŞ 

NEZLE, · BRIP 

YENi SARAR 

.~. 

ROMATiZMA 
NEVRALJi 
KIRIKLIK 

ve bUtUn •Orlla" derhal keHr. LOzumunda gUnde S k•t• ahneblllr. 

•tltmeei yapılacaktır. Hepein.ln tah • T epebqa dram 1 
mın bedeli yirmi iki bin yedi yUs elli Amfi f1d1J1r Sabi Allı lalisJDDI Ulnlın 

~.~~~~~~~~ • ~mn~••••••------------------n yirmi beş kuruştur. Şartname ve At•Oıda yazalı malzeme mUteahhldterl nam ve 
atımuneleri komisyonda görülür. Bu pce ..at 20•80 dl heaabrna satan allnacaktır . 

"683,, "1678,, O UDiN ifa...._ H•vakkat ~ 

••• 
Ad.,t 

50 Hava verme cihaa. 
100 Bilyalı süpa.p. 
500 Listik halka. 

• •• 
WkWOM4eNP+ ..... 

• mıla 

GUndb aaat H de 

ÇOOtJK OYUND 

Gece ..at 20.30 da 

bedeli ....... bedeli 

,......... dm " mlldan Ura Ura Kr. Ura Kr. 
25 ton Dikel 62.500 4376 00 3 13 

M.000 2 80 

~.000 8150 00 2 10 

14/&/940 
eaatlOda 

HiS/940 
aaat 10.30 da 

14/3/MO 
aat 11 de 

MARELLi 
En iyi Dostum 

lıhhı ''''t •••u t tr ttıttı ıttııııuı 
1111 h rUyt I UlllH ' ' ' 111111 hlzfir . ............................... .. .... .. ..... ......... .... ................... ..,. ................. .... ...... . .................. ........ 

"• l'err.Urtlt ........ .,.,.... • Oll ... _..... .__ ..... . ................................. .-e. ......... . . .. 
lh Urrı •tılıyiıiz_ IHHI Uııl Uıukslılz 

vmff' SAHiBilil 5E5i 
w~cia 

Yukarıda yazılı Uç bJem maı. • 
me 8/3/940 cuma günü aat 15 de 
Tophanede Lv. lmirliği ubnalma 
komisyonda pazarlıkla aatm alma • BDKES KENDi YERIND• 17.010 1"1~940 =========================::;:::::========~ 

aut 1' de -------------------•"J ım 7li 

caktır. Hepsinin tahmin beclel1 1226 ============ D kalem muhtelif 
lira, kat'I teminatı 183 lira 75 ku • elektrik mabemelll 
nı!11:ur. Nümuneleri Maçkada Seferi 
Gaz deposunda görilltlr. 

39.000 3925 00 1 il 14/8/M8 lstanbul Belediyesi l~nlan 
.. 684,, "1819,, 

Dr. Hafız Cemal 
IA'au• lleldıııııı 

• • • O.hltlre Matehaaaı• 
30.000 met~ ambalajlık kanaviçe Dlftllyolu lM 

ahnacaktır. Pazarhkla eblltmeai T/ llaa,_. aatlerl ,._.. barlQ 
1,1940 pereembe gUnu aaaı 1uo da w stın 2.1- ı a1ı .. eumart.1 
Tophanede Lv. fünirliği satınalma ko sabahlan 9 • 11 h&kW tıkar& 
misyonunda yapılacaktır. Talihlerin kabul olunur. T. 22898 
ambalajlığa elverişli nUmune ve kat't • 
teminatlarile belli saatte kommyona ::ısın 

gelmelen. "686,, "17M,, name ve ntımuneei komiayonda 16-
• • • rtlltlr. 687 . 172f 

Adcd ••• 
-3500 KuçUk bez su kovsun. 3000 kilo kunduralığa elverioll kö-

1500 B_UyUk ,. eele 8/8/1940 cuma günü uat H de 

aaat H,SO da 

am ve miktarlarOe muh&IWllell bedellert yukanda yudı mıı...,. ·---------------------~ mQteehhldleri nam " beeabuıa hlsalannda ı&iteriJen gUn Ye aatlerde Kııtlf tik 
Aakerl i'abrikalar Umum MtıdtlrlQitl merkflll eabnalma komlllyonÜnca bedel tMnleet 
puarhkla ihale edilecektir. Bunlardan 80 ldecl kokil ve bqbpm tart- 1950,00 1'8,2CS Cerrahpaoa hutahanesi mutfağında yaptır..ıla 
nameel para.m ve diğerlerinin tartnamelerl bUıalarmdald bedel mubbi- vagua ocalı 
liDde Jrcwlayond&D. verilir. TaUblena ~ 7Ulk temin•tlarla ldO Tl.1,00 U.'T Muhıflebe evrak mahzeninde yaptınlacak 

owna.rah kanunun 2 ve 3. maddelerindeki veuDrle komlsyoncu. olmadık· Keei.f bedelleri ~W'; teminat mikl.arları yukardtt vazıh · 
1anna ve bu ille allkadar tüccardan olduJdanna daJr Ticaret Odaaı ve· ayn açık eksiltmeye tonulmuıtur. Şartnameler Zabıt ve Muam~ 
alkulle mezkClr gQıı w aaatte komisyona mtıracaatlan. "18",, dttrltığ1l kaleminde görlllecekür. th&le 12/3/940 salı günil sa.at 14 UI"" 

• • • 
1000 toa ktikürt alıwWAlr 

imi Enc8mende yapılaoakbr. Taliblerin ilk t~minat makbu7. vey• 
bıblan ve ihaleden 8 gUn evvel Fen leleri mUdUrlUğtlne mUracaatll 
oaldan fenni ehliyet ve 940 yılma aid Ticaret Odası vesikatnrile ilt~ 
110 muayyen saatte Daimi Encllnıerıde bulunmaları. ''1 

• • • 

Yukarıda yazılı 5000 aded bez su Tophanede Lv. imirliğt aatınahna to
ltovası 11 3 '1940 pazartesi günU sa- lmiayonuiıda yapılacakbr. Tahmin t. 
~14~T~~n~e~.~~~M~ '~i7~llnk~1~~~~ll-========================~ 

Tahmin edilen bedeli .. ~.000.. lira olan 1000 ton ktıkUrt Askeri 
Fabrikalar Umum Müdürltığtl Merkes Satmalma komisyonunca 18/3/940 
Ç&l'lalllba gUnO aaat 14 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname ••ıo,, lira 
mukabilinde komisyondan verilir. Taliblerin muvakkat t.eminab olan 
"11250,, lira ve 2.tOO numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesai~le 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccardan olduklanna dair 
Ticaret Odası veeikasile merld'ır gün ve saatte komisyona müracaatları. 

"1693,, 

Üsklldarda lcadJye mahallesınde Mağazacı, Sıvacı, Dündar, >' 
clmbqı ve Bağlarbaşı sokaklarının bir kısmının adi kaldırım '" 
açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 4471 lira 43 kuruş ve i.,. 
natı 330 lira 36 kuruştur. Keşif ve şartname Zabıt ve Muamelat j: 
Hlğtl kalemindo görUlccektir. Thale 18/3 940 pazartesi güniı saat 
Daimi Encümende yapılacakbr. Talihlerin ille teminat makbuz \'eY3 

tublan, ihaleden 8 gün evvel Fen İşleri müdilrlUğüne mUracaatle • 
lan fennJ ehliyet ve 940 yılına aJd Ticaret Odası vesikalaı ile ih~ 

alma komisyonunda pazarlıkla alına- radır. Nilmunesi Tophanede Lv. eşya 
eaktıı. Tahmin bedeli 7700 lira tik 1 ve teçhizat ambarında görUlUr. 
teminatı 577 hra 50 kunıştur. Şart- 688 - 1723 

inhisarlar LJ. M· .. dürlüğıinden ı 
Muhamnk"n bedeli 

Uinsl Miktarı IJra Kr. 

Muhtelif yaldız 500 kg. 1550 
Külçe km un 4000 kg. 1160 
Çelik saç ) 144 ) 734 

% 7,5 temlnab Eksiltmeaia 
Lira Kr. Şekli Saati 

116 2fS Açık E. H 
87 - Açık E. 14.SO 

Siınentm~yon çelıgi ) 577 ) 80 55 11 Açık E. 16.30 
I Şartname ve nilmuneleri mucibmce yukarda cins ve miktan ya-

~llı 3 kalem eşya açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 
II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminattan, ekalltme saatleri 

•izalarmda ~terilmiştir. 
m - Eksiltme 21/IIl/940 pel'lelllbe gthıtl Kabatqta ı.vuım ft 

MUbayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IY - Şartnameler paruıs olarak her gün a6sU geçen tubedıen ah· · 

nabileceği gibi yaldız nllmuneal de ahnabillr. 
V - fsteklllerin eksiltme için tayin edilen ıtm ve eaatte '1 1 ~ ,U.. 

venme paralarile birlikte mezkClr toım.,ona plmelert. ..1838,. 

1 Devlet Demiryollan lıinlan 1 
M11ltı•mee W 3IGO Ura olaa U OO ldlo wdltellf # atta ... am

oalaj sicimi, 500 yumak G,5 mim ilk lllllt llolml. • klo mulatılllt eb'atta 
.._ ........ aoo klo hh'• r 111111N0 puut..a .-... "11.. = ~=-"::. .......... ......,_ ...,.... ... 

Bu ... ib •k:e m 1n • ~ maYüb& t .... 
W bmmlm t&Jla YIHOde ko-
...,_. mQncl•tlen • 

a. ... alll ....-na IK n ''QMa•sa ,.... ...... ~. 

• • • ,"'· 
it ' ·a ..W lAOOO lra .._ ........ JnPltılr Jll'&/MO ,.,,. 

• sini IUt 11 ......... ..,., ._.... Aalranda ldaN .......... .... 
...ttlt, . 

Ba ........... laU)eblerin -mo,. llnbk anU:bt ..... tıwt Be .... 
... t..a ettiği veaikalan .,. tMliflerlnl a,m lla ..U 14 de kadar ko-
11118yon nl9llğ:ine vermeleri llmndJr. . 

Şaııtnameler params olarak Anbrada Jılal-me dalrNlndta. Bay • 
sarpşada Teselllbn ve Sevk 6eflltfnden clafıtılacalrtır. "1614., · 

HER AYIN YEDIS NDE 

I ,. 

MiLLi 
PiYANGO 

Buvuk ikramiye 100,000 liradır 
ti pllnlannda da yazlldıl)ı gibi 2 ncl ke$1de 

blletlerlnl herkes 
lfrtlı 4 üncü IÜIÜ akşamma kıdar değiştirmılidk. 

Al"i tak.U.da a.. -r• Uzeril)de taiçbir bak iddia edile• ••· 

muayyen saatte Daimi Enciimende bulunmalan. "16 
• • • 

1 - Eminönü - Unkapanı tıcaret ~ahası, 
2 - Taksim meydanı, 
8 - Taksim meydanından Paııgı:ıltıya v" DolmnbahÇ('ye kadal' 

nan yeşil saha 
4 - Pangaltıda Emlak Bankasına aıd arazi. 
5 - Taksim bahcc arkasında tesis erlilecek park. 
Haklarında musaddak plan esasına tevfikan tanzim kılı03n 

plinlanmn bu kere Nafıa Vekaleti yüksek makamınca tasdik -~ 
mer'iyet mcvkiine girdiğini ve bunlardan Emınönü - llnkapam ti~ 
hasının EminönU ve di~erlerinin de Beyoğlu Belediye daireierıP9':.; 
ctımleeinln merkes belediye dei~sinde muhterem halkımızın ıttılaın' 
dildiği yapı ve yollar kanununun 3 ünrti rm.ıd(!Psine t t'vfikan ilan 

• "174S.ı 

Deniz Lt1azım Satmalma Komisyonu Ulnlı~ı 

1 - Mevcud keetf ve oartııamesi mucibince tahmin olunan 
4625 Ura 25 kuruş olan Tersanedeki fınnda yapılacak olan 
Mart lMO puartllai gUnU saat 14 de Kasımpqada Deniz Levadl 
alma komlayonunda açaJıt ekailtmeel yapdacaktır. 

2 - MUftkkat f«nlnat milrtan "339,39., Uradır. 
8 - MeftUd ketif ve prtaameal her gün i~ aaa.ti dahiline# 

lrondayondan alm&blHr. 
' - 1.tetıtlerin :M90 sayıla kanunun tarlfatı dahDtnde icab 

Alide blrWrte belli ıOn Ye eaatte mesldlr komisyona mUraeaatilrt' 
wı809r• 

DeYlet Ziraat lıletmeleri Kurumundan : 
x........ ~ yapdacak tefcir.,. ........... 

-- .... "birt blJtlk ft dilerl orta -apUitede iki edeci Düa 
tm •hnacaktır. 

Orta Blmk&Yatıltr'Qa )Dol .......... tabiMa 12,30 metre, ~ 
llMIDi türibeD B00 +lelld Jtn mlHbl olaclllrtlr' . 

Ba ebkaftt6Nda ..... DrasUm olacak .. DnphOftl 
llpblJıMll tgbı lcab edea 1 1reema ihtiva ecleoektlr. Yeni wya as• 
olarak aJmacak olu bu eblran.t&'ler nu.t ve ftyatlan ~ 
dArlarm Ankanda bulwaaa Kurum Umum llDı!Orlutlne en ıa.a 
man arfmda maHDu.t vermeleri lU&umu Ula ohmar. "1611,, 


