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ovyet kıtaları zehirli gaz mı kullanıyorlar 
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Harbi Voroşilof idare ediyor 

Yunanistanın 
Büyük dostluğu 

Hariciye Vekilimize Yunan ve Yugoslav Erzincan - ıeİaketzedelerl 
Hariciye Nazırlarından gelen telgraflar 

1 
için açllan ianeye 700 

Ankara, 18 (A.A.) - Balkan antantı konseyi reisliğinin Türl<lyeye bin kişi iştirak etti 
ge~esl münasebetile Hariciye Vekilimiz tarafından Ynna'\ Başvekil ve Atina, ia (A.A.) _ Atina aj1ruu 
Hariciye Nazırı B. Me~ ile Yugoslavya Hariciye Nazıq B. çınçir bilclihyor: 
Markovi~ çeldlmi~ olan telgraflara al.inan ce.\'ahlanp 1ımretieri aşağı i Gazeteler Anadolu zelzelesi f ela-
dadır : 1 ~ \ • ~ ketzedeleri lçin cumartesi günU halk 
Ekselans B. Saracoğlu J daimi konsey riyasetinin devri hak J arasıhda açılan iane defterlerin!n 

Hariciye Vekili lkında Ekselans B. Gaferiku tarafın- muvaffakiyetli neticesini ehemmiyet-
Ankara dan ekselanslannıza çekilen telgrafla le tebarüz ettirmektedir. 

Balkan Antantı statüsü mucibince ( Sonu S üncü sayfada ) 1 ( Sonu S üncü sayfamızda) 

a aca avası 

Alacaklı, Fresko ~arını işletmek. 
ten doğan bir borç yüzünden 
Ali Kılıç tarafından Dolmabah
çe sarayında tehdid edildiğini 
iddia ediyor 

Bir lngiliz liarb gemisi 
Çanakkale dışında 

tehlike atlattı 
' 

Pervaneai düşen gemi az daha 
karaya oturacaktı 

Akdenizde kontrol vazifesi gören tngllls harb gemilerinden birfnia 
Çanakkale Boğaza a~'Zlllcla blr kaza '8Çlrdip haber a)ınmııtu-. 

[Sonu 1 Vıci aahf/edc] 
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Garb Demokrasilerin~ 
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harb ekonoın151~ 

G arb demokra.-.iıeri __ ltit, ııı' 
harbe giriştikleri ,...... r 

ti 
TEFRiKA NO: 25 

' 
A 

Aailer hükumet konağını İf gale 
muvaffak olmuşlardı salında, Almanya. ile çarp~~ 

kilclt• hazırlannu~ değiller<~jtl'. ~ 
O esnada, Alaeddin tepesinde de bir meharetle gösteriyor, kendine bir bassa ekonomi sahasındn. old 

hummalı bir faaliyet başlamıştı. Vali muavin istiyordu. Uzun bir mUnaka- §eri faaliyetler ccbhesin~e .~ 
ve mevki kumandanı ile bir kısım za. şadan sonra, vali muavinliğine de ----- Turşucu Demirin gibi, nıernlel{etin dalıili bu~) i~ 
bit ve memurlar, toplıyabildikleri bir vaktile Konya mebusluğunda bulunan Belediye buna im· k . . Umum müdür alaka· hllkiın prensipleri yeııl bır. ~ 
kısım efrad ve hamiyetli halk ile, o Kfı.zım Hüsnü Bey tayin edilmişti. Bu kan oldug"" UDU azanç vergısı darlarla temaslarda mette yüriitmeğe alıştırıtl~ttrt 
ana kadar her nedense ihmal edilen, zat da, toplantıya tebdid ve tazyik Gazetenizin 12/2/ 940 tarih ve dı. Halihazır \'azi~·ettc .tngf b~ 
mukavemet ve müdafaa tertibatı alı- ile evinden çıkanhp getirilenleroen- tesbit et..i 638 numaralı nüshasının ikinci bulunuyor Fransa a~ağı yukarı tıer eerf'r.' ~ 
Yorlardı. Çuvallara toprak doldunı di. Hilku· met son çıkardıgıw bı'r kanunla sayfasında "Okuyucu diyor ki,, f ı hazırlıklarını itmam ederle .. -•• ti Karabük fabrikasının aa iyete ge- uJ'll" 
yor, siperler yapıyor, ellerinde bulu- Fesadcılar, defterdar ile belediye sinama ve tiyatrolardan alınan rüsu- başlığı altında intişar eden yazı çerek mamulô.tuıın fiy:ıtlnnnı ilan ile harb siyasetinin de esas uns 
nan iki makineli tüfeğe mevz.i hazır- reisini vazifelerinde ipka etmişlerdı. mu yüzde 10 nisbetinde tenzil etmiş· münasebetile yaptınlan tetkikat- tc..qbit_ etmişlerdir. . ,.._ti 

b h h 11 · H k ' piyasaya nrzetnıesi şehrimiz tüccar .....,~="" 111 lıyorlardı. Kararları, bu siperlerde Artık, tayin sırası jandarma kuman- ti. lstnnbul sinemacıları bu tenzilatı ta: Nev a ar ma a esı e ım- Bu arada İngiltere ıle •'• ,.,., 
· 1 Al' dd · 118 ve sanayicileri arasında büyük bir pıo mümkün olduğu kadar dayanmak, danlığı ile polis müdürlüğüne gd.miş- aynen halka aksettirmek için fiyatla- og u ıpaşa ca esı numara- bin idaresinde biiyük bir . .,cı~ 

d T Ah ed Re · D · memnuniyet uyandırmıştır. 1 salgıncıları bir hezimete uğratmaktı. ti. Bu iki mühim vazife için ac.lam nnda bu nisbctte bir tenzilat yapmış ' a urşucu m cnı emı- j kiyct amili olacak ckonorıt tbı1' 
Buna. muvaffak olamadıkları takdir- bulmak hususunda da büyük bir müş lar ve yapmak istemiyenlcr de bele- 1 rin işi için altı istida değil iki is- Harice siparişte bulunacak bazı it- sma dl\ geniş bir tetkik ,.e tıı 
de Alaeddin camisine· çekilecek, mü -

1 

külat baş göstermişti. Kahvenin içi diye tarafından buna mecbur edilmiş- tida verdiği ve bunlardan birinin halii.tçılar Karabük fabrikası malları· hası ayırmı~larrlır. ı·ıı ııııJI: 
da.fa.aya devam edeceklerdi. yine çalkanmış, da.lgalanm~tı. Yum- ti. 939 mali yılı vergisine vaki itira- nı da.ha müsaid bularak mallarını fab Bu suretle Pa.ris ile ner.ı e'~ 

Asiler, nihayet hükumet dairesine ruklar sıkılmış, kollar havalanmıştı. Sinema fiyatlarındaki bu tenzilat zına ve diğerinin bu itirazının rikaya ısmarlamağa başlamıştır. yen bir proğram altında ,e 1' .,, 
girmişler, buldukları bir kaç jandar- ı Janda.rma kumandanlığı ic.:ın icnıaı halkın sinema ve tiyatrolara rağbeti- reddedilmesi üzerine müracaatı- Fabrika bazı kısımlarda tam olarak tecrübelere de istinad eder~.J~ 
maile hademeyi esir etmişlerdi. Deli- limmet, ekseriyetle eski kumandanı ni celbetmiştir. Bu itibarla bu gibi nın temyizen tetkik cdılmesine faaliyete geçmiş olduğı.mdn bu taleb- aymdanberi Jrn.rşıl~'}tıklnr• ~~ 
baş Mehmed, dalre kapısında, muzaf- kaymakam İsmail Hakkı Bey üzerin- müessese sahibleri eskisine nazaran dair olduğu ve her iki arzuhı:ı.linin leri kolaylıkla. karşılıyabilecek istih- )erden ve şa.hid oldukları h9_~ılı! °' 
fer bir kumandan gururu ile gezini· de toplanıyordu. Bu zat da, toplantı- daha fazla iş yapmağa ve daha çok de kanuni mercilere sevkedilcliği salittta bulunmaktadır. Birkaç gün den ders alarak harekete gcÇP'· 
yor, sağa, sola emirler veriyordu. Der ya tutulup zorla getirilenlerdendi. Fa- para. kazanmağa başlamışlardır. Be- tesbit olunmuş ve işgal ettiği ma- evvel şehrimize gelen fabrikanın u - lunmal•tadırlar. { 
viş Bekir oğlu ile Taşbaşlı Hoca da, kat, yeni vali beyin delB.let ve iltima- lediye bunu nazarı itibara alarak si- halden dolayı namına, belediye bi- mum müdiirü General Seyfi Ka<; bu- nu Jın.reketin başında. b~ 
Delibaş Mehmed ile Kayıkçı kahve - sile, yakasını icmaı ümmetin bu tev- nemalarda halkın lehinde yeni bir ten na şubesinden verilen gayrisafi . rada demirciler ve sanayicilerle te _ sipler göze ~ar11maktadır: ~ 
sinde toplanan fesad cemiyeti arasın- cihinden kurtarmıştı. Kahvenin için- zilat temin etmek üzere tetkikler yap irat esas tutulmak suretlle karnı· mnslarda bulunarak en ziyade ihtiyaç ı _ Garb demokrasileri fal 
da mekik dokuyorlardı. de esen havaya göre birden değişive- mış ve bunun imkan dahilinde oldu-I na uygun olarak vergi tarh ve görülen demir ~e çelik aksamının ilk l.ğa katlanmak mecburlyetiıı ~' 

Delibaş Mehmed, hükumet dairesi- ren fikirler ve repler bu defa jn.ndar- ğunu görmüştür. tahakkuk ettirildiği, ancak bele- evvel imal edilmesini temin edecek- lcr. Fakat bu fedakarlığın ~-#, 
ni işgal ettikten sonra, yanındaki ele- ma kumandanlığına tüccardan Alay- Belediye lktısad Müdürlüğünün ha diye bina şubesinden verilen mez- t' bir plan dahilinde vukubul•~' 
başılar, yağmacılığa başlamışlar, şe- beyi zade Sadık Efendiyi namzed gös- zırladığı yeni bir projeye nazaran si- kur gayrisafi iradın ikametgah ·.~ 71ındır. Bu aroda en ınlU'·tt' 'I 
hıre dağılmışlardı. Fesadcılar tarafın- termişti. nemaların %20 ile %30 arasında bir iradile memzuç bulunduğu anla· /KTISAD /ŞLl!R/, Fransa ,.0 tngiltereye i~hııli~ 
dan verilen soysuzların kılavuzluğu Adamcağız, yapamam diye çır - tenzilata mecbur tutulacaklardır. lk- şılmıştır. lun:uı zümrelere teverclıh e fi 
ile bilhassa zabit evlerini basıyor, vu- pınıyordu. Dinliyen kim? .. Bir mUna- tısad Müdürlüğünün bu talebi Daimi Bu sebeble mükellefin ticaret- Dünkü ihracat dir. Zira döviz lhracmı ,·e)-.1' ~ 
nıp kırıyor, ortahğ kasıp kavuruyor- kaşa da bunun için kopmuştu. Niha· Encümen ta.rafından kabul edilmiştir. gah gayrisafi iradının tadilat ko· miktıtrl bir nakliye mu.~ra.fını önJe~e~ 
lardı. yet bu •iş de hallolunmuştu. Sadık E- Müdüriyet sinemacılara vaziyeti te~ misyonu marifeti le tefrikine te· mümktin mertebe ve Umıne a.t.;...r 

Fesad başılar da, Kayıkçı kahvesi- fendiyi namzed gösterenlerden tlic - liğ ederek yeni tenzilat tarifelerini ha şebbüs edilmiştir. 1 Dün limanımızdan Akdenize mü- na lstinad ederek ltlıalatıJl 
ne kurulmuşlar, başlarına toplndıkla- cardan Nv..if, hiddetle ayağa kalk - zırlamak üzere kendilerine 10 gün mü Halen vergısinin tahsili tehir 0 - teveccihen hareket eden müteaddid yen bir kısmını hazfetme~· .. ti_ 
n eşraf ve ayan ile bir meclis kur - mış ve: saade verecektir. lunan bu mükellefin binasına aid vapurlar olduğu için ihracat piyasası 2 - Bu istikamette yürUJI~ 
muşlardı. İlle iş olarak içlerinden bir _ Niçin yapamıyacakmış 7 diye ba irad kayıdlarını batalı olarak ma- gayet hararetli geçmiş ve bir günde fazla bir autarie sistemine 
vali tayini için mUzakereyc koyulmuş ğırmıştı. Sadık Efendi he~imiz de Bl!LED/Yl!Dl! 1 liye şubesme vcr<'n bcledıye bi- 400.000 liralık ihracat muamelesi kay ma.k. tıı r 
lardı. Zeynelabidin Hocanın biraderi k~ı~ bll' . k" b' . ' d 1 na şubesi memurları hakkındaki dedilmiştir. Satılan bu mallar arasın- 3 _ Harb istihlikini tstıtl .t.1# 

pe u u ınz ı, ır Jan arma a ay~ K ld l .... .., '!J~ .. 
Rıfol Hoca ile Çumralı Emin Hoca, be . • . b b 8 1 rl m Ve ag 1 m muktezanın tayinı de alakadar da Fransa ya 120 bin liralık tütün, 1- decek şekilde zira.i ,.c ~ın~i 1 ~ .ff 
Abd"lhal' Ç 1 b' d 1 yının oğludur. Elbette kı, a asının k b'lcli .1 . t' 111ıı11" 

• 11 ım e e 1 e şan anna lfı.yık zabt ve rabtıru, idare ve inzıbatını bedelleri ev sahible- ma ama 1 rı mış ır. jtalyaya 200 bin kilo arpa, lngiltereye latı arttırmak, hi~. de~ilse "' 
bırer yere oturtulmuşlardı. Fakat, Rı görmüş ve öğrenmiştir. Beyhude söz- Gazetenizin aynı sayfasının ay- 70.000 liralık tiftik, Çekoslovakyaya, za ettirmek Ayni mmand8_' c,t.ff 
f~t l-loca ile Abdülhalim Çelebi pek lerle müzakereyi uzatıp vakit geçir- rinden isten cek nı sütununa keyfiyetin ya.zılrnnsı barsak, fındık, fıstık içi, Amerikaya tri tesebblisatımn harbin ,e ., ı 
söU: k~n~ıyor, hal ve tavırlarından miyelim. Bu vazifeyi, istediğimizden Belediye vergi ve resimler kanunu- rıca olunur. 5.000 kilo fındık vardır. berliğin mtcburi olarak ta.h~11i1I. 
bellı kı, vrur.ıyctten. ~k te ~emnun bu daha iyi bir şekilde yapar o. nun 4.1 inci maddesi mucibince. Bele· Defterdar N. Ambalaj kağıdı ve dUz ği değiı:ikliklcrc tetabuk ettı~tlİ 
~unmuyorlardı: ~kısı de bırer bahane Sözlerile, müdafaa ettiği namzedini diye ta,rafından yeniden inşa olunan 8 · Erdoğmuı: yolunda çalışmak ve normsl İı 
ılc savuşmak ıçın adeta kıvranıyor . herkese kabul ettirmişti. kaldırım ve lağımların inşa masarifa- 1 \:'eni Sabah - Defterdarlık kağıd piyasada yok metodlarma miirnC" .. aat cylcıtle ;l~ 
lnrdı makamının mevzuu bahis hadise· 1 s 1 d h · t k··ıı· ti' ıı:.ı • 1 111 '/ · p r Mlid" l" ... d · ·· ti tının nısfı inşaat hitamında kaldınm on zaman ar a arıç en u ıye ı 4 - Harh istihza un< c 

R l 1. d .. ·· l" k 0 ıs ur ugu e, ıcınaı ummc n · yi inceliyerek hak ve hak.kat· · tt 
uru an mec ıs e soz soy ıyen ço • t d'k t b' 'kf d h veya lağım im tidadınca mevcud bina- .ı ı miktarda gazete ve tabı kağıdları ge- rol oynıyan fiyat. SC\iyesln111 .... 

fakat dinliyen hiç yoktu Kahvenın· as 1 ve enSJ ıne 1 ıran e en, şa - meydana çıkarması, bütıın şikii· h d d" kA • d b l · ı 1a'" ._,,ı 
. ' .. · si talebi üzerine, polis neferlerinden !ara taksim edilerek bina sahihlerin- tirildiği al e uz agı ve am a aJ işinin na7.nrı diJdmte n ınn '·n ,..-

içınde bulunan ve önunde yığıJan K lı y k b ril . t' B' den tahsil edHmesi lazım gelmekte. yetlerde olduğu gibi bu m -.;eledc kağıdı ithal edilmemesi yUzünden pi- l'> - Garb demoknı.silcrin• •-1 ~ 
halk hep bağınp çağırıy H tt.&. onya a \1 a ve mış ı. ıra.z son de her Türk vatandaşının gö~sıi· 1 J tl~" ~ 
• 

1 
. d tor. ak ~ . • ra da, Vali Mustafa Remzi, yeni er· dır. yasada bu madde üzerine buhran baş hin a..'lkeri \'e ekonomili sa ın .u. ı• 

ıç enn e arzusunu yap rm ıçın nü iftiharla kabartacak bir has- .u ı k gô'',.. .. 
h 

. . ' kfın ve maiyetilc hükumet konağına Belediye son aylar zarfında birçok lamıştır. Alakadar kağıd tUccarlan allyetlerinde neuce o am rcı1ı~ 
etrafa te dıd savuranlar bıle bulunu- .tn . A • 'd . b . semtlerde y<miden kaldırım ve lagı-m sasiyet gostermcsi cidden Uı.kdir • k .. ed k tacağı esas nokta: Servet rJ1 .. tt' 
onıd Bu va .. i ett b. i ··mı 1 gı uş, ve ası ı arenın aşma ge<: t kk.. d resmı ma amlara muracaat ere _ .. ,~tt,. 

Y ~.· . 
1 
~ Y

1 
c ırb'şl go em -

1
nı·ı.at·ı. inaa ettig·i halde bıınlar heyeti fenni· ve eşe ·ure şayan ır. h · t b' el bal · kA - dı lannda tasarruf \ 'e lstih:;aoıı - h ·~ "' y k d k" · 1 ttan d 1 arıç en ır an evv am aJ agı 

yecl egıknı nkn ıyan ar . ve . ı .~ssa, ~a- Fesa.dctlar sevinç ı'çı·ndeydi ~-+·k ye tarafından belediye tahakkuk şu- u ar a ı ıza ta a ana- i sif ve inklşafıclır. ,,ıı,." 
pı an or unç tehdıdlen uzerlenne • 41 "' • • • _ • • f şıhyor ki bazı belediye tahsil şu- ithali için_ ıa.zı~ gele.n tedbirlerin a- t 4-- Parl 11 1 d ~lıfl r 

l R · · . Hükumeti yıkmışlar idarem ele al- 1 belerme teblıg olunmadıgından nısı lı sternışlerd r Şo..o, s c '°" ra, . ..M~ 
a an ~um rnetrepohdı, Ermem pes. . . . . • ,,. ;bedelleri tahsil olunamamıştır. belcrinın hataları yalnız kendi '-"omasını ı 1 

• vvvv ya karşı giriştikleri mucaıleır."'~ 
koposu \'e doktor !pokrat efendiler mışlar, mıllı fıkır ve hareket taraf • ı . . . dairelerıne inhisar etmekle kal· Jı• ~ 
'b' . . _ tarlarını ış· den uzaklaştırıp dı.Iedı'kleri Beledıye, he) etı fennıyeye ve alaka MA A RıFTE 1 konomJ noktasından ~11 tı' 

gı ı, esasen kendılennı Osmanlı cami- . . .. mıyarak diğer resmi cıhn.zlann da sJ 1 rle h k t O'Al'rre1'• I 
d h . kl d b gı"bi bir halife hükumeti kurmuşlar darlara b1rcr tamım gondererek ye- 1 1 ki .. pren p e arc c e t.~· __ ı: 

asın an arıç tuttu arı hal e u • ·a 1 k ld l" - . 1 yan ış ı ara duşmesine scbeb ol· Başmuallı·mlen·n hada nihai zafere isal edccv· J/ 
to ı tı h • k dl 1 l herbiri birer makama kurulmuşlardı nı en yapı an a ınm ve agım ınşa- k d B - ....1,,. 

p an ya ususı ma ~ ara ge en- . . . . , atının inşa bedellerinin nısfının tnh· m:ı ta ır. ir kaç gi.ir. evvel "Her surlara. sa.hlb olm.s.k lç.l.n ~ 
ler ve bu arada, Çelebı Abdülhalim Asıler de memnundu. Sevınçlenne .1 .. te . t k .. d h 1 Bel Sabah., sHtuuumu7.da bu mese- toplanhsı fetmektedlrler. o•~" 

Z l ·lı·a· f d' . - A kt O l d d'l d'kl . sı ını mm c me uzere er a e- 1 . t .h . P' 
v~ eyne a ~ m e en ınm biraderi Pl;LYan yo u. n nr a ı e ı erme, diye Tahakkuk şubelerine bildirilme- eyı eşn etmış, mükellefleri İstanbul ilk mekteb ba.şmuallimleri J\?. Reşad s~ ,, 
Rıfat Efendıler rl] gibi zorla getiri· hem de zahmetsizce kavuşmuşlar, . . . . . _ cidden bizar eden bu daimi hata- dün Birinci ilk mektebde ilk mesleki ............................................ . 
!enler üzUlilp sıkılmağa, kahveden ve serbest serbest Konyayı yağmaya ko- sını ıstemıştır. . • • • lara bir ni.hayet vermek için cid- . toplantılanm yapmışlardır. Maarif VILA YET1 E : 
bu bulaşık işden sıyrılıp çıkmak ça- yulmuşlıı.rdı. Bilhassa zabitan evleri· Şehir Meclı~mm dünkU di ıslahat lüzumundan bahseyle- müdürü Tevfik Kut'un ha.zır bulun· 1 f b I k taf11 
ı;ıcrini a~~ınna.ğa b:ı.şlamışlardı. ni so__yuy.?r, K.uvayi. Milliy~ye t~ra~ - toplantısı ~i~tik. Defte.rdarlığın yukarda- duğu bu toplantıda vilayet dahilinde- s a~ . u . omu -'İ 
Fnknt. buna ımkrın bulamıyorlardı. tarlıgı soylenılen kımselerın dukkan fı;tanbul Şehir Meclisi dün reis mu- ki ızahnamesı bu husustaki görilş- ki 16 man.rif memurluğu tarafından Vahyı zıyaret 81'' ~ 
Çünkü, kahve kaplsı, Delibaşın başı ve mağazalarını açıyor, bulduklarını avini Necib Serdengeçtinin riyaseti l lcnmizi resmi bir lisanla teyid ve hazırlanan 200 taleb Jı'stesı· tetk'ık 

0
_ l n-:;,,.,geııt'~ 

d .. "ki · ta f d · k" 1 +..... 1 rd te 'k tm kted ' stanbul kumandanı J. ...... re v onu erı ra ın an tutulmuştu. cıvar oy ere "°9.yor a ı. altında toplanmıştır. Meclis bazı tek- vsı e e · ır. k' 
1 1 t . d" .1A tt V"li ' r 

B . · · . . . . " . . .. k . . . lunarak bundan sonra ı top antı ar- shak Avnı un vı aye e .. ..t 
ır haylı çetın mücadelelerden son- O esnada, kumandanın otomobılıle lıflerı alakalı Encılmenlere sevketmış .. ıa amı aıdının bır kere daha d b h d'l k h 

100
. . . Lhtf' Kırd 

1 
zi.nır· .. t 

'h t f'k' 1 1 b' . w • • d 1 k t k . a mevzuu a se ı ece ruzname a- ıye reısı u ı ar r 1cV' ra, m aye ı ır er ve rey er ırl~ §ehır dahilinde yaptıgı hır teftı§ ge- ve aynca bazı mazbataları da kabul ı t a nazarını çe enz. 
1 

k b' "dd t d knlfl'I ~ 
· K al"t•W• 1 . . . .. . . . . . zır anmıştır. dere ır mu e yanın a 

mış, onya v 1 ıgıne cmaı ümmetle zmtisınden donen Delıba.ş Mehmed, etmıştir. Mcclısın bu toplantısına Va- - ili 
bakkal Mustafa Remzi efendinin ta- hükfımet konağına girmiş, Mustafa li ve Belediye Reisi iştirak etmiştir. llillllllllilll!l!lılllll'illf lflllliılilllllilllllflllllllıiillı!llllllllllllll!lllllıllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllUllllllllllllllllllllllllllllllflllllll 
yin edildiği ilan edilmişti. Fakat, iş Remzinin karşısına dikilmişti. GUler- Tramvay, elektrik, tünel • 
bunu~a bitmemişti. Çünkil, Mustafa yüz ve tatlı bir dille Valiliğini tebrik idareleri müdUrlUğU H 1 R H A V A T 1 
Remzı, yan memnun ve yan mağrur ettikten sonra, ciddileşmiş ve: Tr 1 kt 'k t" 

1 
'd 

1 
· 

bir tavırla ehli t ·ktid amvay, e e rı une ı are erı 
1 
.. 

, ye ve ı arının, - Bütün dediklerinizi yaptık, di- Udür kA.I · · ı · ıııll I" 
bilhassa b?yle ~~ik bir zamanda, u- leklerinizi hep yerine getirdik ağam. ~are m~~Ur e~::v~fe~in~~:a;a;r:; lll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfll(lllllllllllfllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllf'llllllllllllllllllllllllllllll(lllllllll1111111111llll zol 
ı;u~ 1hUk~~;~· ;da~we ~e karışıklı- demişti. Yapacak bir iş kalmadı gay- N!zım dilnden itibaren yeni vazife- Paris Radyosuna tavsiye kul son S1nı/ kız talebelerimiz için TOPLANTISI - Türk Gi1ıe1'0 pt· 
gı 1~ eye a 1 0 ~a gın a.n bahset- rik bi2:e. Ruhsat verin de artık gide- sine başlamıştır. açtığınuz ingilizce, matematik, ~ kurumu bu ayın toplantısı"~&' 
mek tevazuunu, cıdden şahsına has lim köylerimize. . . . _ .. p aris radyo unun Türk~ nes- ..:1a 1.ı ku 1 .. ı~ d . 1_ • 11,# h •. -1 A'-.J N-okatılf!!·o,r 

Aynı ıdarelenn sabık mudur ve - · .1: lıal\ 00 "'"'mya rsı.un r.uyı ışı.o ma muu ı.u nın ~ f A nyııt ını uiıılcdiniz mi! Da- za ro • .,J, 
silerin düzme valisi, Delibaş Meh kili Mustafa Hulki de tayin olunduğu h::ı doğrusu dinllyel.>ildlnlz mi! Ev- rine 14 şubat 19 .. 0 çarşamba günü ya.ptı. Bu celsede cvvc P J{e'.~ 

ni Sabah medin bu talebi ve yavaş yavaş sert- Belediye Fen Heveti müşavirliği va- velce 31 metre kısa dalı;a üzerin- eihayet verilecektir. Arzu edenl6- han Abdi Kurtaran, A1ımed ~ 
leşen çehresi karşısında apı§lp kal - zifesinc bMlamı~tır. Bay Mustafa r1n lnı tarihe kadar Be§ik~ Halk Behçet Sabit Erduran, B_a ş~ 
mıştı. Söyliyeceğini şaşırmış, tazyik Hulki i,..;n Be~ ledlvede yeni b·ır büro den rnrilcn bu n~riyat, bu l"nuı- evi1ıe mUraooat ederek kayıdlarını Lutfi Yamalı, w op. Ferid~" ..1.f 

.,.. sız istasyonunun memleketimizden ___ 1 gcı :r 
kar§lSlllda kalmış bir çocuk gı'bi, ard- tesis olunacaktır. · yaptırnuilan Jdzımdır. kRt Evrensel'in fahri ~ı ·" I' 

çok fonn i5itilme i ~iiziinden biiA- JçıSf'"' 
sız arasız yutkunmağa ba§lamı§tı. O Tarif h . . d 1 h:ıre değiştirildi. Şimdi Nis ii:rerin S il mi yapıldı. Sonra fenni 
aralık, Tııı:ıbnı:ı.Iı da söze karurmıc:tı, e arıcın e para a an KONSER - Bmıog"'Zu B-11·-·.:...... çildi. ._,,;,;İ 

-:ıı ""':/ """°" '$ ,ıı;,I 1 • den veriliyor. Fakat istasyon yiue -~ ~ıvcılll•r- P"" 
1"°"-l Kuruı 17Cı0 Kurut Ara bulmağa çalışıyor. Delibaş Meh- t 811 ence. y~r erı . net olanık işitilcmiyor. Yine ala· den: 15 şubat 940 perşembe gUnU Dr. Mahmud Ata, 6.de_t ile tetl6' 
no • 14" • medi, bir kaç giln daha Konyada ah· stanbul Beledıyesı, Beledıyede bildiğine parazit. saat 18 do Evimlzin Tepebaşmda- kanamalarının diyatermı 
400 • eoo • k k . . - rd Yal mevcud tasdik edilmiş tarife ha - . ki merkez bın' asınd .... Evı·miz trı''"'O- visine dair ttblinntta bUlutııltı·#ll' 

1 AYLIK no 11 aoo • oyma ıçın ugraşıyo u. van- . . .. . Uu \'n.zıyet karşı ında Frntts.ız ~ ,, ;,·· / P 

-------------.. yor, yakanyor, batta, ayaklarına ka· rıcınd: muştenlerd.en fazla para ~an dostlarımmo bir de bir tUrJü tulü su tarafından bir konser verilecek- Yapılan mllnakaşalara prO • ~ 
14 SUBA T 1940 Çarf&mba p:ınıyordu. (De . . ) ~::s:n~~r=~~;:.~:ı;:ı:n~k~~~~ mevclnl !:fiştfnnedildcri Ankara tir. Arru edenlerin teşrifini rica ;:~ev~,n!~=~ :;r,~~· 

USS R. Şubatl u.mı \ar lerl bilhassa geceleri saat 23 den son radyo.su u mcvclndeld istasyon- ederiz. lMa.fl. Gediz Nuri saıcynıDıı ";,ı. 
Ay: 2 Kuım : 99 • • ra normal tarifelerinden bqka bir ta ln.rmı tccriibe etnrnlcrinJ tavsi~c e- Piyanist : Bn. Rana Seven bakatı .<:1ükrlz Fazıl /T.Jcel ve /J: 

----- TASHlli: Dünkü tefrikanıızın bi _ rif tatb"k tm ktedi 1 deriz. Zinı. im istasyon bar.an An- Viyolonselist: Bn. Hadiye Ötügen , '.i 
.r.ucf Saat v ... 11 Saat e ı e e r er. karayı bile bastınnal<tadır. Bö.)la- Viyolonist : Dr. B. Bülent Tarcnn Arif iştirak etti. /' .. i1ı t4"° 

k:;j ~ .. otıo ıklnıl• rinci sütununda, Mustafa Remzinin Halbuki Belediye muhtelif zaman- liklc rıılmt!Ja verdikleri ha\'n.dislerl PROGRAM: A!moo prof. Kenan Tcv ı!f (oıof 
•----·" bakkaliye mağazasında yapılan içti- lıırla mukayyed hiçbir tarife tasdik diııliyebilirlz. Ugi ilzeri"W /ere hakk~iııirı e 

1 t7 1 OJ8 9 40 6 58 :.? 28 15 2! madan bahsedilirken, Zeynelabidinin etmemi~tir. Bu itibarla bu kabn mü- l'ozart Triyo Si bemol Majör 'U6 tedavisi etrafında m«.ztı~~ 
kf~. biraderi Rıfat Hoca denilecek yerde esscselerln gayrımesru bir yola sap - 8 3 Arenski : Eleji cereyan etti ve bu mevzuıı1l ·tiJI& I' 
_ oc 1 ~211 37 17 .fıl İ9i2 SlB yanlışhldn diğer biraderi Ziyanın is- tıklan görülmekt.e ve dl'lr'1al cezalan- MECCANİ DERSLER - Beşi.k- ~ :1 ki celse nıs:namelcr.:inclerı bı 

li::::_.._::m:ı ____ _._...:,-.~ mi zikI'E'.dilm,iştir, Tashih ederiz. dırılmaktadır. ta§ Halkevi Reisliğinden: Orta o- KADIN HEKlMt.ERl AYLIK lınma.sına karar~ 

Tlrklye 

ABONE BEDELi 

~Et•f.LIK 

t AYLIK 
1 AYLIK 

I 



TBKI 8ABAa 

c::~~! ~~·~~:~.J Süveyşte toplanan 
I Propaganda neşriyab b•• ••k ı •ı• d /\} 5- t-t. t K ......... B111pmtuda...,. uyu ngı ız or usu 

illan - ovye ıcare bir,;::::~= 

anlaşması 
temiz, t.ertlbl ltlnab, ttsltlba ve p. ( Battarafı 1 incide ) JPlllsbdea. Oelen Kıtalar • ı d vell dllzgtbl bir tekilde ~ ba IBOD seyahat müttefik ordulann ahenk KudUa, 18 (A.A.) - İkinci A vua-1 mz a an l Bulgar arkadapmız ecnebilere Bal- leştirilmeeine mühim surette yardım tralya ordusunu teşkil eden kıtala.r 
garistam ve Bulpn tuutmak ~ etmiştir. bugUıi Fillstine gelmeye başlaml§tır. ,,. 

1 memleket arasında mevcııd 
mübadele artacGk çok 

~~~ 13 (A.A.) - Alm~ a- JV 200 milyon markı geçecektir. 
~~Yor: Mübadeleyi dua ziyade arttırmak 

İnglllz GuMelerbıla mtlta'Mhn İngllb hyyarelerinin FaaHyeti 
npedilea bir propalanda Orpal - Londra, 13 (A.A.) - Sabah ga.?.& Parls, 13 (A.A.) - Fransa nzerin: 

dırHer niisbasmda Bulgar köyltl- teleri, An?.ak'lann ve Yeni Zelanda- de hüküm süre& soğuk dalgasına rag 
llUnden. Bulgar edebiyatından. Bul- Wann orta p.rktaki müttefik ordu - men, İngiliz tayyareleri Almanyıuıın 

lannı takviye etmek için celmit olma bab flmalinde uzun bir istikşaf u
gar mabsolleriaden, Bulgar tNUla- lan hakkında blr takım icmali• ve ~ yapmıı V8 Alman avcı tayyare-

=~==.."':' ~ başmakaleler neşretmektedirler. leriniA hücumuna rağmen hiç bir za-

.,.. : ! 

Simdilik. , 
Bukadar 

Yalan stokları da 
Tükendi 
B erlin radyosu dün gece yap

tığı propağ11.Dda ne~riyntlna. 

llle\'R olarak Fmsttn mese!csini al
DUftl. h.gilizlerln Filisünl Yahudi
lere ,·erooeğiui iddia eden spiker, bir 
arab \'ataru olan Fitistinin bö~1e 

zorla yahudlleştirilnawiaıin ~ok ca -
a.lyane bir teY olduğunu anlattı. 
chmlu: 

Biz f:Mınıda Flllstiu ıııesek-siru kur 
~ •Jansuun ~ göre, hll8U8Wlda dtl:ıl izhar edilen arzuya 
S a:aaı mahfellerinde dtln ak da hususi bir ehemıniyet atfedilmeks: Alınan ticaret anlapnuı tedir. 

vukufla., saliblyet.le babMıder. Bu gueteler, gönderilnUf olan bu rva uğram&Jaa İngiltereye d~ 1 
kuvvetlerin müttefiklerin her ihtima- lenllr. cüıyRCak, arab • yahucll mi\na.ka., .. -

HülAsa mükemmel, kusonDz ve le karşı koymak Uure şarkta ellerin Bir Alman Vapuru Kendini Batırdı sını tetkik t>..der.ek, bu husu:;ta.ki , l-

S ticaret .nıUnasebetleri ta- MezktU- ajana Almanyaya ilk ham 
~ 'tarı~ bir tefriki mesai tef madde aevkiyatına tevessül edildiği-

gerçekt.en örnek tefkll etmep 1&- de bulundurduklan kıtaatı takviye Nevyork, 13 (A. A.) - Nevyork w•ı· yık bir propaganda organıdır. man tezini tenkld edooek degı .z. 
••• edeceğine işaret etmektedirler. Tline11 gazetesine Rio de Janeirodan Yalnız garibimize gitti: 

Bi7.de de her Vekiletiıa bir net- Times gazetesinin başmakalesinde gelen bir telgrafta, Hamburg lima- Bir milyon ara.hın hakkuu ara -
' · ni de kaydediyor. Silk &enede iki memleket ara- Nakliyat meaelesi de bu sahada teş riyat bü~i \'e bütçeye lsUnad e- bu kıtaatın dUnyanın hangi kısmında runa mensub 3771 tonluk Alman ban- mal' için bu kadar hassasi~ et gös

den llflfriyatı nrdır. Bu.alarm ara- olursa olsun ve hangi ihtimale karşı dralı Wakama vapurunun dUn mü -
sında Matbuat tc:larminln FranslZ- olursa olsun yakın ve orta şarkta har- rettebatı tarafından batınklığa ve ~ '-~tlbadele hacmi bir rökor tef riki meaai edecek olan iki taraf mü -

-L931 deki miktarı yani ı mil tehassıslan arasmda halledilmiştir. 

So~yet 
~az mı 

kıtaları zehirli 
kullanıyorlar? 

---•a...t -•..Jı.ı bin ı... .. 1 da beri .. tteflkl . Havkins zırhlısı da dahil olduğu bal-ca neşrettiği '"KICPUIU8 .&ucıuye,, 1109 angıcın n mu erm . . . 
gibi, Başvekiletin, Dahiliye, AdUye asude bir halde vUcude getirmekte de bır kaç lngıliz zırhlıauıın ° cıvar· 

• 1 rlnln k ~- ldukla kıtaat . . k u· b" u da bulunduğu bildirilmektedir. ,.e Maarif Vekilet e mev o_. o n ıçın uvve ı ır m -
•--•-- · la w be ed"l k~ .. ,:,ı· Alman Bal}kumandanı Danziğde leri gibi cidden kıymeW o---• r:ahır o cagı yan ı me \,QUır. . 

3 
(A A ) Ord ı. .... k 

. Berlın, 1 . . - u "'<a.;i u-
yok değildir. LikiD öyle lümmsus ~u gazete, harbm ba.şlangıcı.n~: mandana General Von Bro.uchitsch 
görünenleri, çıkmadı denilmesin dl- ben orta ve yakın şarkın mevzılerını teft' k dile kısa bir mUddet içiu 
ye zora.ki bir gayretle basıldığı idi. teshiri gayri kabil bir hala koymak 

1 
ı.ş mbahsaD . - .t . t• 

. . . . sa ı :.-ıa a ı anzıge gı mış :r. çük bir t.etldkle meydana çduve - ıçın Mısır tarafından sarfedılmış o- w • 

renlerl de \'&l'dır ki şu kltıd. mü- lan mesaiyi tebcil etmektedir. Fr1U1sız Tebll~ . 
'-1 bl\., ( BMtarafı 1 lıaeide) Kaparanda, 13 (A.A.) - "Havas,, rekkeb yokstılln.ıhn•da. insanın bili- A · te Arabi 1 kA I Paris, 13 (A.A.) - l;j ::uo::ıJ ak· .. ....:fı..... - ~.... ynı gaze , ar a mes un o- bl. w. 

~. UJınn .. ve Finler bir kaç 11 Şubat günü, bütün Fin - Rus ihtiyar· ı l b uh· kul lşam te ıga: alc.i .. • an ve o mıyan u m ım sev ceyı M 
11 

,. k ı b · d .. 
tli mukabil hücumlar harbi içinde en kanlı gün olmuştur. y k N dt f ... u 1 tak but·· ·u tJ . . .. ose e ın §ar ınc a ır uşmıın 

- azt ! e y~ ma.«1ra ıcıuı. - mm anın :ım mı e ennın mut- . 
' . Berzahta muharebe .de Yeni beş fırka ile takviye edilen m1ş, neden dolayı bir sürü kiğld tetiklere müzaheret etmekte olduğu-. baskı~ı. tam~men akım kalmıştı:. 
"1 •~ ~ekt~ir. Finler burada dün Ruslar Kareli berzahında bütün ceb- kta k rta k .. Ram de pıyade ve topçu atcşı ol • 1ı.. '"4' 4o\J b ve emek se.rfolunmq!.. diyeceği nu yazma , anca o şar an mu-

~.n. vatan, topral~, milli! et duy
golanna bu kadar bsi;b KÖI tinen Al
manya, nasal oluyor da 10 milyon 
Çek't ve 20 m!lyon Polon~·a.lı~"I mi
dçslne indirmekte tereddüd etmi~ t:~ 
ve bir daha ne Ç~koslo\·akyamn, ne 

de :ı?olonyanın asla <lirilmiyeccğiııi 

iddia etmekten çekinmi~fü' \'e Tür-

ldyenln .~arb dedctleıile birlik o~ 
dul'ça IAtiklilini k:ıybetnıel( tchlike-

81üe ( ! ) maruz olduğunu sa) ıkla -
mak eUret \'6 ~listahhğ>m göst(>ri-
yor. 

"11', q,Us tankı tahrib etmişler - he üzerinden hücum ederek Manner- . . . -- muştur. 
1..a_ heim hattım Summa ile Vuoski gölü gelir. dafaasınm bünyesına Suriyedeki Fran öğle üz~ri tuyv:ıre faaliyeti J..ay •

1 

kadar hunalntası, Alman~·ada mtw · 
a.a"~a .1 w ,..,ı..,. Yevmi guetelerin, ehemmiyetli sız ordusile, MıRırdaki MıSl!" ve İngi- dedı·ımiştir. . • cud ".·alan !iıtoklannın hU" üikrnmek '"11'"'11 d~gu üniın şimalinde, müte - arasında merkezden yarmaga ~ - . . ·' 

d Fi haftabk mecmualann hinbır müş- tiz ordularının teşkil etmekte oldu - Lo dra 13 (A.A.) _Harbin bida- fü,."'re oldugw•ınu gösrennektıedir. 

Alman proJ>ainnda senisinin hu 

kadar tezac:I ve mugitlata)'a dlişl"..'.Ck 

an hücumu kınlınışbr. JDUjlardır. Ruslar ayni zaman a n- A __ 
1

_ • n , 
it th rf . b 1 .. • d k" ti külle ,.e ateş paha.sana kiğad tcu.a- ğunu ilave eylemektedir. y,.·u·ndenberi ticaret gemilcrinın ugw - 1LIUR .... ..,. SEPT~LU 

"
~a..... a yakınında 100 den faz landiya kö ezı uz an uzenn e ı m __ ,ı_ b • "' u ~ ..... ,. - , ~ 

.,."' ih - rik edebildikleri şu s1ı- u resnıı News Chronicle gazetesi, müttefik- ra ı.gı- zay:at llakkında Bahn"ye Ne-bıı....:"' tiva eden bir dUşman ko dafaayı garbden ve Ladoga gölü buz d nil w • • .. •••••••••• .. -•••••••• .. ·•••••••••••••••••• 
~b A.1:. af d kta neşrlyabn arasında kuşe e en en le:-in harbin her hangı· bir şekilde te- ~areti aşagwıd&.ki rakkamları vernıek- Adi v k•li ,......ınletir. lan üzerindeki mUd aayı aşar n in lak ki w d bas la •ye C .. 

' k.~ bölgestncie Rus hücumu a- geçmeğe çalışıyorlardı. Akşam oldu - pahalı c s par gı a 
1 

n- vessüüne mani olmak için icabeden tedir: 1 '. 
'cta.....~ ve Finler nıl'teakiben ba- ğu zaman Ruslar 13 gündenberi fası- lan bile ''ardır. tedbirieri almış ve bu tedbirlerin iler- 14ô İngfüz vapuru, 14 müttrfik va·· Af d' 
llit. ~ lrlevzilerini işgal etmi§ler- lasız hücum ettikleri Summa bölge- L&.kin en kıymetWerindt>n tutu - lemiş olduğunu yazmaktadır. pur ve 1::::> bitaraf vapur. 1 yon 3 

k,.__ tahk .1 . . nuz da en ehemmiyetsizine kadar .l'V~AA/ """"'-'VVV'o~~ 
la ... ~ sindeki Fin mils em mevzı enne bu resmi ne~rlyatm btiyük hir kıs- Afyon, 13 ,A.A.) - Adli;e Vekili 
~ ....... ~lkıııında Finlandiya toprak ayak basmış ve Mu ala gölü ile Vuoski mı satılmaz. Gazete idarehaneleri- s araco g"" 1 unu teb r ı" k 1 Yun an,· sta n 1 n dün adliyede tetkik' 'J"de bulunduk~ S 1'tı ek iatiyen bir düşman mUf j gölü arasındaki bölgenin bir kaç nok- ne gönderilmekle iktifa olunur. ve 1 sonra ceza evinde me~gııl olmuş ve 
1'&.."'. dUdun o'"te tarafına tardedil- tasına nüf' uz etmiş bulunuyorlardı. B k d ı "" nk Kız ~ galiba resmi daireler a.ra.~mda teati ( U:ışt:Lrafı l incide ) u•" yu•• ost u g u müteakiben liseyi, Çeti aya ens ~ Cenahlan ~mek teşebbüsleri a • edilir. Dernek ki temin ettiklPri fay- ekselanslan tarafından eski reise ve- tıtüsünü, yeııi yapılmaha c•lnn hr..:;ta 
tit '"" ~yyarelerl Sovyet kol- kim kalmıştır. da mahduddur. Re!fmi makamlar rilen cevabları bildiren cemilekarane • inci ·n .-amı'.rd• · l:aneyi, müzeyi, kaplıcaları, maden -

~.. ~i bombardıman etmit- Gece, müthiş bir soğuk içinde, Fin- tarafmdan tarihe müteallik öyle e- telgrafınızdan dolayı hararetli teşek- Umumi tahminlere göre, ianeye suyu membaını. vilayet fida.nlığmı 
llli ~ta . . . ler mukabil taarruza geçtiler, fakat serler neşrcdilmi~tir ki höfün gay- kürlerimi sunmakla kesbi şeref ede- iştirak etmiş olanlaıın sayısı 700.000 gemıiı:;tir. Çarşıcı halı ve diğer ese&'· 
~ile ~yYareleri faahyetini Ka- Ruslan işgal ettikleri bütün mevzi - retlerlmize rağmen hlr nibha.~ına rim. Ekselanslarına· en hararetli teb- den fazladır. Bunların 330.000 i Atina le yeni mezarlı~ı dtt. tetkik eden Fethi 
~~ ~ Ladoga göltlntln fima- lerdcn çıkaramadılar. ele geçimıek söylt• dursun, ~öniı• riklerimi ve tam muvaffakiyetleri i- dan, 150.000 i Pire len ve ötekiler d!: Oky·u ..kşn.m şerefler:ne venlen zi· 
Ilı ~ ~lerniştir. Fln avcı tayya - Muharebe devam etmektedir. Va- okumak , e istifade etmeli '>iı~ na~ çin en hararetli temennilerimi arze- hükfunet merkezinin diğer mahalle - yafette hazır bulunmuslar ve O'J sa· 
'-ta~ "a. dafii toplar~ dört düş- ziyet henüz ~ili değildir. slb olamadı. derken, müştereken takib ettiğimiz rindendir. bah yanlanr.da vali ve Cl.Lnh1:riy~~ 
~.~ _ ~~ü:;:~~lerdir. So\-yet Tebliği Halbuki Bulgar komşularımarıan büyük işcle itimatkfı.r ve dostane tefi· Atina civarında bulunan mülteci mücdciumumisi old..ığu h_ald~ ~to~o-
ılı,~ 13 (A.A.) _ Finlandiya Moskova, 13 (A.A.) - Leningrad haftada bir defa neşrettikleri "Rul- riki mesaiye devam etmekle bilhassa mahalleleri de ianeye büyük bir nis- bille Sandıklı kazasu.a gıtmrnl rdır. 

d .. _: ıır.. __ · k rf tak kA h b' · ·n ga• Sözü,, gibi Türk kültüründen, b h · 1 w k d"l · t · bet dahilinde iştirak etmişlerdir Adliye- vekili Sandıklıdaki tetkikle ıL .--.ıtll!ii&lllll bir tebliirinde bil - as e. - . mm ası er anı ar ıyesını - a tıyar o ac:ıgımı en ı erme emın . . . . "'s.....- ~ ıo· tebl - Türk l>eda.'"'iinden, Türk mahsulün- k · t · A d 1 ti · 1 Bu iane yekununun takriben iki rini mtiteakıb trenle seyah:-tıne d·~ · Ilı ~ evre Summa mıntakasın- ıga : • etme ıs erım. za ev e erın ıayır- . 
~. et t&arruıu f!On günlerde art- ıı Şubatta keşif hareketleri olmuş den bahis resimleri temiz, tertibi kar faaliyeti ve sıkı tesanüdü son milyon drahmi tutacağ~ ~ahmin edil- vam edeceklcrdır. 
&:: tur. Bir çok mıntakalarda piyade ve itinalı, üslubu \'f" şlvt-si düzgün bir d b' k d h mektedir. Fakat, lıakıkı rakamJı.:' ..-.-"""' 

""'-~ . Belgrad toplantısın a ır ere a a b .. .. bcıı· 1 kt , f .
1 

• 
~"tl .• Cebhelerde dünkü Sovy.?t topçu hallyeti kaydedilmiştir. Tiirk propağanda h ftalığa rf'smi tebarüz etmiş olan Balkan Antantı- çarşam a gunu .. J oaca ır. -~ Tiiı-ı< rıaz~ ncı erı 
ttı..._~ iOoo ~t1 olarak tahmin edil- Kareli berzahında Sovyet kıtaatı 32 dairelerin hazı Hizumsuz neşriyatı - nın ekselanslarının aydın idaresinde tane verenlerın ınıza5ını .1avı kagıd . l: ' n ~ r ! 

• 8uo,i•- - maada 73 tank müstahkem noktayı ele gcc;irmeğe nın mal olduğu maddi fcdakarlığm , . ~ lar 23.000 dir. Bu kağıdlarda ba.şve- F a "1 z d n n ·ı z ·u· sn u·· ij d ~ 
Mu_ "-.el •. • • , banş illküsinc derin bir surette baglı . . · r n"'"' ti! .S ~ • ..._~İttir. muvaffak olmuştur. Bunlann 12 si vuzde ban nısbetinde bir masrafla l . . b.. ük" f'" kıl ıle Bayan MctaJ:sasın -;la .mza.la:-ı u . u 

a~ ... · A i . ed . i bulunan millet erimızın uv ne me k" - dl "ldl . 1 k ~ •oro.uoı tdanı F.dlyor bP.tondan topçu mevziidir. Son üç gün pekit intişar ebıl r. . . . • - . vardır. Bu agı s !' cı enmış o aı ~ Paris, 13 (A.A.) _ Til:-k rru.ete· 
Cltn...~ 13 (Husu.el) _ Marıo-11 içiı1de düşman, mtifttahkem noktalar Meseli tnhi~ar t<laresinin IUks · olarak bır kat daha ınkışaf edecegı- Atina'daki Tilrkiyı? Biiyiik clçilıği: e ci!er· B~hr:~ , Ncızn ının dwcti me . 
:tl~Qıı b ~ 32 ne kani bulunuyorum. tevdi olunacaktır. ~l • izaat harekatı idare yanında 230 mitralyöz ve top bı- kağıd. pahah miil"f'kkeb sarfile nt>ş- Metak!i&s 1 rine Bı este g.tr..işlcrrir. Kendilerine Setle eQınektedir. raiunış ve bunlar elimize geçmiştir. retttği cidden faydalı \'t> kıymetli Nik:;arda 7..elz .. le bahriye zobit teri refakat '!tmiştir. 

ı..:...~ t r, lırtannerheim hattını c;e- Havaların fenalığı dolayısile hava neşriyat arasında bö~·le bir ft'ran- Ekselans R. .~araeoğh~. Niksar l3 (A.A.) _ ı ~ 2/ lMO sa- A.:.;ral h.ı ırainasP'>ctle söylediğ: 
~ -- k 1 ri k k 'f l h ft 1 k t ni rln i lfancive Vrkilı ' .. ,J, • Fr . b h ta,~ et., ~~ elli ta~k kullanmıe- uvvct e anca eşı uçuş arı yap- sızca a a ı ga.ze e n nefj e m- · k at 19 da başlayın 10 sanı ye sur~n çok. bır ,1utuhta, kenı~ 11111. aııs.z a · 

~ ~ ı~.., ~am vaktinde al - mışbr. kin bulunamaz mı! An ara şidde~i ve bunu takıber:. d·~rt fasıla riy('~ini temc;,il c~tiğ: -~emal Atatür-
41....., ~;r Uzerine bir netice ıs,·eçlller Cebhede "Bulgar Sözü., arkadaşamız. son 1:k.~ela~sınızı.n _Balkan Antantı k~n ile orta şiddetli gilrü.~L.ı: \'"' nafif ol- kün miiheyyiı rcncLZC' ~.erı1simiı11 hh· 
~ etnıı • .-rdir. Stokhoim, 13 (A.A.) - Dagnes • posta ilt> gelen 4 fiUbat tarihli Ye seyının rıyasctım deruhdc etmenız mak üzere sabaha h.ad..r 18 zelzele urJatmış v0 Emile Ber~in k•'U,•rzörii-
~~ ~balannrlan gelen ha -ımeyhter gazetesinin Finlandiya ceb- (622) sayıh nüshasmda, tam bir münasebetile "ksclans B. Gafcnku il.:ı kaydedilmiştir. 11ısan zayiatı v(' ha ,e gu ~ı>nıen güzel kab\•lü yadetmiş-
"'l)e eta .. ı!'ı~ler Petsamo hattını besindeki muhabiri İsveç gönüllU ıu-j sayfasmı Bulgar ttıtUnclilüğüne teati edilen telgrafların metinlerini sar yoktur. tir. 

~v. tasının iimalde muharebelere iştirak tahsis etmiş. Biz kendi hesabına e- ·de muhtevi olar~k i~s~~ bu~u~duğu - w .. 1 Miiteakiben da\·~tliler ~rest ı:nınt1-
Ai 1 Şubat Harbi ~ ~ekte olduğunu bildiriyor. miniz ki o bir sayfalık Fransızca nuz telgrafın vusulunu bıldırmekle satına nail old~ır,um yuıceek vasıfla- kasını ziyaret etmıs V'" Vıs .1..:mral ~ .. 
!\19'. yayınım Bulgar tütününe ve tütün- kesbi şeref eylerim. Ayni münasebet- nnız sayesinde, Balkan Antantının. rafından bir harb geı.1if ·1° ktı. .,ul c-

1,~alll~Ya. sahte para' M.araşınsa cürlüğütd"anreme t~ınin :.!~ttii ~ykdal8mtnı~- le teşekkiirlerimle birlikte en hara - Belgrad konseyinin tesbit ettiği di. dilerek şereflerin..: verilen öğle zi .• •:-· 
'il · ... 6, ··-~·.., ""' .- retli tebriklerimin kabulünü rica ede- rektifler çerçeveshıde, ban~ Sı.faseti- fetinde hazır buııınrnuşlardır. 
~~ ~-~d~t9rmuş kurtuluş bayramı zamı mem~et hududlannı aı:ıamı- rim. Ekselanslarını temyiz eden ve ne devam edeceğine kani bulunuyo . Heyet azası Brestt~n akşam üzeri 
.,,... ...._ ... _ yan kucak kucak netriyatan heyeti muhtelif vesilelerle olduğu gibi daha rum. ayrılmış ve r· :'thr~~n · i~ar'din • :lid 
~~ıbi1d~yinorin: wndra hu- kutlandı ~ur.m i~·t>sinden fazla olması ka.b geçenlerde son içtimaımaz esnasında! Hariciye Nuın .?ttiği .. lika~ı ve goe•eı:u~n kabul~<!n 
~ ~ - • ~ vaki şahsi temaslarımızda takdir fır- Cinaı· Markovlç 1 memnun olc\uklannı I:' dı.~'lllıli~erdır. 
~ ~ ll!Uhtaç olduğu ecnebi r Ba<t f'J.rafı 1 inci sayfadal Her yerde ucuzca sahlan ve mil-
~~· 8-ı ::U iyi bir vasıta keş- busu Hasan Reeid Tangut, ktlrsllye letlel'U'Wll bir dille konuşan bir ga
~' ilbeı lllevzuu b-lhi.s döviz- gelel'U Maratm kurtulutunwı değe- sete reldimuu yaptığa milli mataa 
\ ~ 1\ •Ylenıektir. Bb mU.\. rin1 canh bir ~ilde anlatlm§ ve BÖZ elbet daha çabuk sempati n müş
~ ~. ::"nya btıytlk miktar lerine devamla bundan böyle bir is- teri temin eder. 
~b:_~ girmektedir, Bu tillya uğnyacak olursak 20 yıl önce Gönül, muvaffak olmuş bir eser 
~ilk h "Kara Borsa,, ela aizler gibi yaparak yurdu kurtarma sandığmuz "Bulgar Sözü,, arkada
~,~uauıe gelmtştir. Times- yollannın ne şekilde olacağım çocuk- şunız ayannda m~ bir de "Türk 

~ ~ eıı-.~ de bu bidi- lanmu.a itte böyle sw göstermiş o- Sözü,, nün ecnebi ellerde dola.ştağuıı B h e tör 
4!n...,,~ aYD.l zamanda, bir ıa .. ~v.~ Millf bağlılıgım-ıza ve Mil!t Ora S. na 

b._..,. ~ ~ -- yidelleTde allka uyandırdığım gör-
'" Öl.~te fazla miktarda 50 Şefe S&Jll ve muhabbetimiz arttıkça mek illtiyor. G ~rde ölen .Amerlkaa ayaamda.n n harici-
L~ llb..~ ~da Yugoslav yarınımız daha çok aydınlanacaktır. A. CBllALBDDIN 8ARAC00Ll1 ye işlerile senelerdenberl meşgul olan Boralı 
"~~ini bildirmektedir. Bugün bu sevinc;le Mlllt Şeflmizt hür- Anupayı çok u Ne\iyordu. Bunun başlıca sebebi de, 
ftı\... ~ ~ ~ .. ı..1~adan daha metle anmayı borç bilirim. Reşid Tan 1 M K I Ed . Avrupayı tawmaması ldL 7.at.en kendisi de bu kıtayı 
' ~ '-titlde-.uen .ve tabiatile da gutu lUrsüde öğretmen Sömer takib ısır ra 1 

, em tanımak istemediğini de ileri sürüyordu. Bununla 
. ~ kAtı telbin eden 100 ve ey~emiş ve ~a~ ~~~-~u için yaz.. kabul etlı beraber, garb denıokrasilerine, hiç se\'Dlediğf n.akyo-

,,......._ dlar takib etmekte- dıgı çol.. degerh bır şurmı okumuş - Kahire, 13 <~·~·) - Kral Faruk nal_ sosyallmı yiizUoden yaklaşmağa ve demokrasi 
~ '' ~. ~ tur. Hatay mebusu Selçuk da Maraş Edeni kabul etmıştır. hakkındaki garb memleketlerinin telakldslnl anlama-
~ . .;s ~hı. ...... ~ _lhtbnaı A:ma."l. tir Ju hra.manl,ruıll\ stwaşlarmı anmış __ - ğa mecburi et hlsseylemlştl. 
""-'' ~~ Uc birllktct ha ve onhruı b'J.tUn bayramlanna işti - Abideye çelenkler konmuş ve mera- Y . . fazla _ 
~ . ~ let ~.ktllJer ta- rak "yıemekten duydu?dan sevinci sime son verilmiştir. Birlepk Amerlkada ııazl teşebbüslerinin 
-,.,_'ile~ eahta P&t°'t.nm yekQlblldire.rek H.ıtaylılann sevgUerini Bu mesud yıldönUmU gece de hal - 1~881 önünde fU cümleyi sarf~: "Mllletler, 
~ ~ kadar olduğu 

1 
swımuftur. km iştlraldle yapılan bt1yük bir fener hürriyetlerlndm ferapl bariç, bütöll bürriJetlfın 

~ Bunu r.tütP.alctb Şehitliğe gidilmif alayile tenlendlrilmiftir. malik olmalMIJr.., 

Saçtan kesiler Alman kadınldr~ 

I• s\içredea blldirlldlgine göre, harb 81111'1tırlne kar
i• bir "zil,, duyacak herhangi bir Alman ka

dunnı cezalandırmak lçh. nazller, JP.tieMlr bir ÇV• 

bulmuş olduklannı söyleme.ktuar Bun.1:-r, b3yle blı 
•'zaf,, duyan A.lmaa kadm·n·n sado<'e saclaı-uu dibin
den tıraş ediyorlar \'e uar.\ da bir ce-ı;a evlıe gönde
riyorlar. 

Bu fUrlr, i•'riba.wık idare şefhtin ~i\fünceai r.ıata
sulü olup g~aleı"!.l-l Polo'lyah ' lr h&ı'b ealriae ~ı 
aliJ:..a. dayaa bil k.adır JD sa~~a d.ilJlnden kf'&UnHı
mm de mut'lb oleıuş:ar. 

O MIDaDduöeri. oo ce;4 hiroclı. .aratta. ~· 
müm •tmit gJ.tikmek'.;Cıdtr. 
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14 ştJBA'f ~ 

Evlenmek istiyOrum! 

14/2/940 ÇARŞAMBA 
12.30 Program ve memleket saat 

ayarı, 

12.35 Ajans ve meteoroloji ha -
berleri. 

12.50 Türk müziği "Pi.,, • 

Casus 
nasıl 

Roos Nanside 
idam edildi? 

13.30/14..00 Müzilt - KUçUk orkcs- , 

ıra~:~ ~,:g';!,"!::;~eı.et .... ı Bir ıiibay sert emirler veriY0'; 

Sıkılmayın kılavuz Madam Arte- ay;.Ö5Türkm_il>iği.Çalanlar:Fahi· Nişan al! Ve bir ce.ed korları 
' re Fersan, Vccıhe, Refik Fersan. . . içine YUVQT/QnlyOT ~ 

mis~ '1 a derdinize derhal çare bulur H~lş8~.u55:,aS~el:r;bee~sıt~:::::.n Senar, Sadi Fmı ....... .......ıuk YGPhi• için W..ma mahkıim edilen Als<JS!~ 1 
J hayatı hakkında dünkic ntl.!Mımızd.ca malumat verm~tik. Dü1ıku. !-'ti 

Bı.ldigın·· ı'z ı:ıo"yleı n -~ı'nin dedigı·· adrese gı'ttim ka- 19.10 Memı.e.ket sa.at a. yarı, ajans gelen FraMıZ gazetelerind6 idam hiikmünün·Nancide ne 81.lretl~ ,,. Allah rızası için bana bir hizmetçi -----~._.., "$ n.ç,&. ı j 
bulun sevgili okuyucularım diye yal- ünas·b eteği be- pıyı çaldım. Biri şişman biri sıska ve metcoroloJı haber erı. . diğine a.id şayanı dikkat malümct vardır. .~ti 

m 
1 

' 'k' k d . 19.30 Türk müziği · Fasıl heyeti. Mahlm<lur ki Roos Almanya lehine Fran8ada oasıtsluk to ~ 
vardıktan iki gUn sonra §Öyle bir c linde bir kız varsa ı 1 

a ın · . . ? 20 15 Konuşma "Dış politika ha- tında kalmu, kendisile beraber nuıhkum olan dig· er arkada§tn'" 
.mektub aldım: . - Faruk Bey sız mı. . · . · ~ .J 

haber verm. Diye beni kapıdan karşılıyarak iç&- dıselerı,,. . . Reisiciimhu1· tarafından müebbed küreğe tahw edilmiştir. . 't ır 
Sayrn Bay Faruk Küçük, - İyisi gelirse ri aldılar.. 20.30 Temsil · Bır taşla ilç kuş. ldatn hükmünütı M surfftle ifıfa• edildiği hakkındaki tafsilii ' 
412/940 tarihli Yeni Sabah ga.ze- lh B 

tesin.de si.ıin yapanı.adığınız işleri ya- Allahtan kötilsü Güzel küçücük zevkle döşenmiş Yazan: Mualla. san ora. veriyoruz: ~ 
'l'Wfr.nk insanı aradıg"ınızı okudum. V- gelirse bizden o- ·, bir salondu burası .. Bir kanapeye i- Zl.OO Serbest saat.H f 

1 
k Roos ile arkadaşı Holstein uyu -ıhklar nr. On iki kişi silah elde 

r~ · . 0 k l rduJ 21.10 Konuşma " ata ı posta ,.ı,J ıihıtünf.i...."'it büyük ve yerinde buldum. lur, sevabdır der- hştım.. nlar da arşıma 0 u :ır.. maktadırlar. Rahib ile avukatları lanmış bekliyor. Ol": ... 
Bu et rdirıtzi hafifletmek için aklıma ler amma biz böyle şeye karışma- j .~öz ~ulmak ve söylemekte ~iç de ku~~t~~· M" ik • Riyaseticümhur ban- hücreye giriyorlar. HolsteiW uyandı Roos arabadan ~iş~r. ~ 
gelen bir hikayeyi m'ÜS<Uıdeni.ıZe siıe yız diye cevab verdiler. m~klU~t ç~~rr,>:em amma · bugun ne- dosu "Şef~ lhsan ırnncer,, ·. rarak hayatının kurtulduğunu ha - bağlı olarak, bir.diregın önt111;1!'1; 
Jıatırlatayım: Romanlarda olduğu gibi sokaktan dense bır turlu lAkırdıya başhyamı- 2~.15 Memleket sa.al ayan, ajans ber veriyorlar. liyor. Atea emrini verecek dt ' 

Vaktile bir kadın işlerini gördiir- geçen gozume kestirdiğim bir kadı- yordum. h b 1 , . at esham . tahvilat Bu arada, Roos uyumuyor, casus dam emrini okuyor. Sonra ~'Pf 
• ed S k 1 - IU r n er eı 1 ' zıra. ' ' ' d'l - · · fak k lk · 1 birlblrl · takib e, mek için pazardan merkeb almaga nın arkasına tekılayım, ilam a.şk e- ı ı maga ne zum va kambi ,

0 
• nukut borsMn "fiyat... cezasının infaz e ı ecegını en u es emır er nı 

gidiyormU§. ~~~u Ali ağa ~ı- yim .. belki sevişır ~e ev~~iriz .. fikri onlar bahsi açtılar ' 22.3~ Müzik . Caıband "Pl... . bi~ ~cyecan eseri göstermeden .öğr~ ::Nişan ali,, 
na nereye glttıgım sormU§. O f/a ışle· de aklıma gelmedı degıl... Fakat 23.25123.30 Yarınl~i pro~ram ve mıştır. 61 yaşında olan Roos gıyinır- Ateş!,, f 
rini kolay ve ruhat yap.ıb-iln.~.si için bunu da mUnasib görmedim. Çünkil Onlar b.ana ben onlara bakıyorduk. kR anı . lu.'n mahküın taşıyan bir otomobil Tek bir sil!h scai. Casus yrff 

kendine yardımcı bir kere vaktim mtisaid değildi.. va- 1 Böylece betı on \ P ş • • ........... hapishanenin öııline gelmiş ve dört hyor son bir a+....., ~ 
~ I""'/ ••••••c•••• •••••••••• ..... •11 • • ı ~9· _. ~ 

bir e§ek alaoağını kit bulsam da 19 yaşındaki bir çocuk 1 dakika g~ti. Ni-~ 0 ;;.".. ı Eğl I . 8 lok an- moto1-iiklet de otomobilin yanında yer R<ıoa eczasını çekmiştir. c,errrJ 
söy'lemiş. gibi ilk hoşuma giden kadının arka- hayet tııska~ı: ' , •, '~ ence yer erı V almıştı. Bunun arkasından gelen iki t· b ta k Adalet yertoi /, 
Ağo 1oadına gül- sından gidip .sellemehüsselfı.m, - Evlenmek mi i ~ • .... , ! talar smıflandı.rllıyo_r otomobilden hiikf.ımet komiseri, mlis- a ~t ;:::r~ 

58 
geçiyor. 'l>r.; 

mil,ş. Efek ~ - Hanımefendi, sizi seviyorum, be iıııtiyorsunuz diye ~ • ~ı Diğer taı aftan Beledıye egle:ıce tan tik ve eı kanıharbiye sübaylnn 1- mu d~zd· . i . f ~ ' iY 
~ · · · · · · · ı · ·· b 1 el .. .._ • 1 · · 1 koı •aı aı·ın sınıflandı · na 1 8 merasım lD a...... ı gına bir koca al nımle çvlenır mısınız dıyemel'.c ım a ... , .sozc a§ a ı . 'yer ennııı "e o 11.. • ıııyorJar. Unnü Ü 

da bütün ~Zerini Artık i.det edinmiştim. Her ıast ı - Evet. . l nımas ı ısine de\'am etmek~edir. Be · Bir kapı açılıp kapanlyor bir pen- : • • 6!., r~ • • • _____.,/ 
0 yapsın, çevir - geldiğime rica ediyordum : - Ne iş yapar- '-. / jıediyc biitlin lokanta ve eglenre Y<'r- cero aydınlanıyor. Roos kiliseye gel- Ek . ıesl ..J 
sin demiş. Kadın - Ne olur bana bir kız bulun da sınız? ıt . m ı lerinı dört sınıfa ayıl'mtl'ltır. Bu dört mistir. Uzaktan kılisc c;:unlan çalı- meK mese d""r 
bu söz ilu - evleneyim.. Gazeteciyim desem belki benden sınıf icin ayrı ayrı haııl'lanan ltlrife- yor. Son gUnlerde İstanbul bO ,_F 

rine 25 liraya eşek almaktan.sa k-000 K I m adanı a ı şüphe ederlerdi. Memunım desem ça- ler Bcledıye ta rafından Daimi Endi- ) Hnpishanenin kapısı ~ekrar açılı- ı un fiyatları istikrar bulınu6 ~ 'vd 
almanın daha karlı olduğunu anla- -

1 
avuz lı9tığım yeri sorarlardı. ımcııe scvkolunmuş ve Encümenin tR8 1 yor. Hapishane otomobili ile diğer barla ekmek fiyatlarının Y~./. 

m~ ve derhl evlemni§. git sana O kız bulur - Tüccarım, dedim. dikine arıolunmuştur: otomobiller önden çıkıyorlar, Nancy- si için hiçbir taraftan bir ıaıetJl"~ 
[Evli e.tkeklcr k1'1Gkl.arınız çml431n) Nıhayct arkadaşlardan Milli Pi . - Ne ticareti yaparsıııız ? nin civar mahallelerine doğru uzak - bulmamıştır. Bu hususta yaP~UŞ"', 

Bilmem 1m hik<i.yecum nuık8adtntA - MUtenhhidlik. Acıkh bir ölüm hı.şıyor. Saat 6.40 dır. Gilne~ doğmu3 riyat asılsızdır. Un fiyatları 41 
nnwtabil<linı mi. Sizin bekar veya yango muhasebe· - Yazıhaneniz neıede?.. H. Müsteşarı z,.ki Doğan. ç. KalC' · tur. Hn taraf karla örtülü. Düz bir için billkls ekmek fiyatıarı.Jlı!l 
evli olduğunuzu bilmiyorum. Falcat cisi Ref'i: Biraderin adresıni vermekten baş- Ciimhuriyct mcktcbı müdürii Sabri 1 sa.ha gözönilnde uzuyor. Etrafda çalı- ı dirileceği zannedilmektedir/ 
rı1ademki ktırdeıŞiniz bekdnnt~ hemen - Faruk .. dedi. ka <;ar·e yok. \ 'CD. il. Yolları men1uru J .. lıtfinin ha· -·= ·=-• 
oııu ev7endirseniz, tme gelecek bayaıı Hakikaten evlen- - Balkapanı han No. so baları ve Ay\•al.k M Hususiye mrmu B uı. PEK ve MELEK Sinemalar.n-
evin ıu.izımı olmakla hasta annenizin mek istiyor mu- - Güzel. Ne tipte bir kızla evlen· ıu P..ıfatın kayınpcderı cmek!ı sübay· IJ'•~ AKŞAM da bir den 
ba§ından aynlmaz Ofl.(l bir hizmetçi- sun.. mel< istiyorsun~z?.. hlrdan Bay Ziya Gökalan şubatın 12 , Türk Ar t istlerinin Şaheseri 
detı daha iyi bakar. Siz de _hizme~ • - Evet.. hem W~ - ~all~h.i hır k~rorı~~ Y~k. ~on- inci pa1.artesı giinii vefat etmi~ ve .........., 
çinin huyatızlul:larından, ezı11etlen.n- ben, hem de karele ?"/ '~ benım ıç~n. h~r ti_P musavı. \eter aynı gün cenazcsı krabn ve dostları- l .......................... u ................. --.......... _ ........ 

kurtulut.sunuz. . _ _ öyle ise kolay. Kılavuz madam dını olsun. . kapı Şchidliğinc defnedilmiştir. Allalı -
den korhalamıd.an ilh .. kumrlanndan şim ikimiz de evlenmek istiyoruz. kı namuslu t,Y• bır aıle kızı ve ev ka- nın elleri üzt-rinde ınerasımlc Edime- =~=.: ş E H v E T 

Bıı yazılann sı::dc 'tnrakırı ... a!fl tesı- Artemisyaya git sana istediğinden - O cıhetten hıç merak ctmeyın .. tan 1 :thmet diler. kederli ai lc~inc be· 

ri Qilmcdiyim için kendimi tanıtmadı- !la kız bulur r·1. &ohıı • ıııcı saı;fwltt . ==.:=·, KURBANI ,;!, (jımd.an dolayı <ıffımzı rica eder Tan- _ Şaka mı <.'diyorsun. Bu zaman- ------·--- f 
rıcl.aıı nnııeniziıı iyi olmasını ve ken- da kıla\'uzla evlenmek .. eski zaman .. ~ 
disifıe öz ct'ladı gibi bakam!: bir ge- olsaydı ne ise.. Snn':ıt A~ıl.ları... Kudrt'I takılirldi.rları 
lin vermesini dilerim.. . .. : - Vallahi bu zamanda eski u:ıına.n- j y k A d .. I 

Okuyucumun bu (1krı guzel. çok dan daha çok kılavuzla evleniliyor. ar111 a sam L e i ............................. ~ ........................ - .. · .. -··-··---~e 
güzel, akla yakın ... Kardeşim de be- Hem sana tavsiye ettiğim bu kadın • Baş Rollerde : ERTU~RUL MUHSiN - CAf'f1 
kar. ben de bekarım... lstanbulun en meşhur kılavuzudur... En buyuk ze\'ki duyacuk. salonlarındnn en derın hıl' hayranlılda • " REN 

Hemen eve iki gelin getirmenin <:a- Meşhur valilerden birinin kızı olan ayrılacaksınız. Çünki.i: fERDi _! AYFUJ - N!CLA -NEViN - SUAVi -SAiD • GULS~ 
resine bakmalı. Bakmalı amma bu Nilzana da onlar koca buldular. - - - - ......-..A 
zamanda şöyle kadın kadıncık, ha· _Öyle ı se bunlnrın adresi nere· GABY ıORLAY LUCIEN BAROUX 1) 
nım hanımcık aile kızını nercr1en bııl- de?.. : .. : .. F•r•E····R····A····H····; Ru~i.in matinclerd.eu itJhar<ıc r·•Allc••z·····A· ~ 
matı. -Şişlide tramvay durağı civarın- ELİVRE POPESCO BETTY STOCKFELD - • 

Evlenmek mi amaann da... MARGUERİTE MORENO ANDRE LEFOR : ............. ~ ......... ! ~ ~ınemada. aym ı.anuuub !. ............. ••' ıO 
Derdimi açtığım arkadaşlar: - Peki bari beni onlara sen götür. 1 Hurmalar C E M ı• LE T Urkçe 9~~ 

- Aman, dediler, evlenip de ne ya- - Hacet yolt. Sen şimdi doğru, de- • ve ERİC von STROHEIM gibi - a ltmda TUrkço şa 
pacaksın. Ba5ına derd mi alacaksın. diğim adrese git şu saatle evdedir- Fransa sann.yiine daima zaferler kaydeden ... Fransı;o: ::-·inemacılığına c~~iılcıc sonsuz bir zevk, kulaklara unutulmaz bir ~!ıen){, 
Bekarlık sultanlıktır, vazgeç bu sev- ler. Ben de telefon ederim. • c:anlar kazrın<lının büyük artistler, bin hayatın romanını, yüz dı·amın 1 
dadan. - Ne telefonları da mı var? ,. 2 • G A NkaGlblesreTebeEili Rbirl saa.dE eRt bİaNhşedccelİctiT·r. I. RAf esrarın ı .. bir aşkın 1zbrabını tek bir eserde yaratt:lar. 

Bekarlığın sultanlık mı maskara - - Olmaz olur mu sana kaç kere 1 
lık mı olduğunu ben bilirim .. hele bu söyliyeceğiz. lstanbulun en büyük, lfHO <.t-ne inin süper l'ilmiolan 

defa el ada.mhırile kalınca blltlin bil- en modern kılavuzu bunlar. HARRY KOREY - DiK PORA~ 
tU~~~a~.~;;,;ı tanıdıklara rornıağa [•] ATkadllf'm Refüdloı maada ""

1 Duvarı ar Arkasın da r·A· ·z·-A··· 'j"( I Meraklı; heye<anlı •m.'81siz rf fit A N 
ba§ladım: röportajda geç.en bütütt e.şhıa.s ııe : : Amenkan sinema roıulıLD.ı 

1 be .c. ı.> b • .ı • 1"""""' 1ca l '"'- 21 ld dı ı tt - f ..:ıollı b'r ' t 1 ·d· ••••••••• .. •••••••••••• •••••· ·-·• - Kardeşim de ben de karız. 3e1nte a1a iltil,ı 1.'ltf/t""7' •• 'Jı etı wc;· yı ızın ay na ıgı şere u ı sana a cmı ır. ••••••••••••••••••••••••-~ 
lklmi~~e~~meğe karar ftrd~.~~~~~~ •----~--~--~~---•••••••••••~ 

şıı 1 
65 - Sabahn kadar on lira ile alacak- asabileşecekti. Siz evinızi terketmek - Daha ne duruyorswı ·: çi kadın giirilltil üzerine içeriye kO§- mımı alamamıu oımuındl· 

1 lıları savabilirim. tekrar Madam Eleninin randevu evi- - Şey .. nasıl di~eyfm, bir r~hın l tular. Fakat görclUkleri manzara iki- yapayım, ba§ka blo bir ee . .Jf' 
- Yapacak şey yok. - Pekala .. sana on lira vereceğim. ne dönmek mecburiyetinde kalacak - ve:-miyecek misiniz? Bini de dondurdu. yordum. geFJ 
-- O halde Ahmed Beyi .ziyaret et- Yalnız ötesini ancak bir hafta. sonra tınız. Aksi gibi Madrun Eleninin evi - Ne rehini? Ben artık şuurumun berraklığını Bütiln geceyi sokaklard9 

mek~e~ ba§ka .çare bula~yo~m: Ken verebilirim. de dün gece basıldı. Kendisi de tevkif - Bana vermek vadinde bulundu- kaybetmiştim. Odadan si.iratle çıktı - yane dolaşmakla geçirdltJl~şv'' 
dllerının z_cngın .. ve h~retli ~ı~ a • _ Böylo bir teklifi kabul etmek be edildi. Biri ~en~isi~ .~hbar etmiş, Ka- gu~uz pnrayı herhalde alacağımdan ğırrıı, sırtıma m~~~u geçirerek a-

1 
karşı yorgun ve bita~ kal~,,; ııl' 

dnm oldugunu oğrendım Pekala ne nim için imkansız. Fakat size karşı pısı mUhUrlu evın onunde o kadar şa- emm olmalıyım. Daha doğnısu ala. • partmnnı terkcttıgımı hayd meyal ~ime bJr sarhoş tokıldl· ~fiti~ 
yapalım? olan hürmetim o kadar büyük ki.. şıracaktınız ki.. caklılarım emin olmalıdırlar. Bunun hissediyordum. Nereye ve ne yapır.a.- kak sürtüğü sandığı için ~91>ıl1 
Kapıya doğru 'bir iki adım attı. Son Masanın gözünde bir on liralık var- - Kes bu lli.fl!uı. Haydi, ne duru- için onlara kıymetlı bir şey gösterme- ğa gidiyordum? I ilmiyorum. Sadece dip yatmamızı teklif etti· 

8 
tıct' 

ra döndü: d.ı . Onu çıkararak verdim. Derhnl ce- yorsun? Gitsene! Bir daha da Ahmed li)'im. McsE-1~ bir yilzük ,bir bilezik fi. içimde bir korku vardı: tim. Bir otele gittik. 6a.D 
- Karar vermeden evvel iyice dU- bine indirdi : Bey evde iken buraya gelme! lan gibi. bir şey. Yakalanmama.ki peşin olarak verdi. ıı 

§Unün.üz. İstemiyerek size.fenalık ~ap - Beni 0 kadar müşkül bir mev- - Demek sizi ~kıy~rum. Ö~le ya, - Pekala, biraz bekle! Bana hep nerede ise polisler ar • Fevknl~de yorg-ı.ın oln:ı~~,~ j 
~~ı~ ~s~miyonıı_u. Elli lıranın sizin kiden kurtardınız ki size nasıl teşek- hakkınız \'nr .. Benı~. gıbi ~n?'1~· pa- Böyle dedikten sonra geriye dön- knmdan yeti§ecekler ve beni tevkif ertesi sabah sarhoş DluŞ )'itl~ 
1çın hıçbır değen yok. kUr edeceğimi bilemiyorum. /:tn.san ralı olmıyan, ıpek gomlek, illülu pan dilın. Masanın üzerinde büyük bir çi- edecekler gibi geliyordu. ne dnha. evvel kalktınl'. gı {~ 

- İstediğin parayı veririm. Fa • hayatta sizin gibi makul olmalı. Ben tolon giymiyen bir ~rkek, siz.in gibi çek vazosu duruyordu. Parmakları - Acaba Nazif ne olmuştu? Ölmüş damı uy:ındım.ak istedi111' 
kat bugUn param yok. makfü insanlarla iş görmeyi daima kadınların canını daım~ sık~_r'.. Hak- mm bunu kavradığını ve geriye dö- mu idi? Bu vaziyet karşısında beni va.ffa.k olamadım. ~ş e 

- Yirmi beş lira olsun yok mu? se':.erim. DUşUnün bu ehemmiyetsiz ~sınız. ~.nsen ben de yıne goru§lllek nerek savurduğumu biliyorum. Bunu 1 ne yaparlardı! Asarl...r mı idi? Tam odada.u çıl~arken gö~~ 
- Hayır! kagıd parçasını b:ınn vermemiş olsay- üzere gıdıyorum. bi!' takım çığlıklar takib etti. Nazif ! Hayır, ölümden fale.n korktıığum lenin üzerinac bir şi§kınlil' ~~ 
- Yirmi lira? dınız, bcrJ ne kadar müşkUl bi~ mev- Fakat hala yerinden kıpırdamıyor- yerde upuzun yatıyor ve şakağındanj yoktu. Beni ilz'!ll oeıy udtıce hmaU tun. bu u!&cık G&Pta b!r::,,, ,. 
- O da yok. kide bırakacaktınu. Ahmed Bev <;ok du : kan sızıyordu . Ahmed Bey ve himıet- Be):f. gebe.rtememlf. ondu da iAUk&- • f!)e 
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ıstanbul bölgesinin 
Yerinde 

llayfa: 5 

Terbiye, esaa itibarile korkak bir 
adamı ce•ur yapamaz 

-128-
Çünkil fikir bakımından bizi 

idare edenler yalnız " fikri ,, 
bir terbiye almışlardı. Muhalif 
parti, fikri sililıla.r yerine sağlam 
demir çubuklar kullandığı zaman, 
aciz kaldılar. Biltlin bunların im· 
kan dahiline girmesi yüksek mek· 
teblerimizin prensipi insan yetiş • 
tirmek olmayıp memur, mühendis, 
teknikçi, kimyacı, hukukçu. edebi
yatçı ve bu zihniyet ölmemek için 
de profesörler yetiştirmek olma
sındandır. 

Fikri bakımdan, bizleri idare 
edenler göz kamaştırıcı neticeler· 
elde ettiler ve fakat idare eseri 
göstermelc lilzumu tahakkuk edin
ce, pek a§ağı kaldılnr. 

}.{uhakkakt.ır ki terbiye esas iti· 
b:uile korkak olan bir adamı ce
sur bir adam yapamaz. Fakat yi· 
ne ayni derecede muhakkaktır ki 
tabiat tarafından <:esaret bah~edil

miş bir adam bile terbiyesinin ku
~ııru kenclısini cismani kuvvet ve 
cismani maharet tiu:-:ueunda aşat';ı 

bir mevkide bırakmışsa, mcJel<clc
rini inkitiaf ettiremez. Manevi ka
biliyetlerinin §uur ve idrakl bir 
adamda cesareti, h:ıttfı kavgacılık 
ruhunu ne dereceye lmdar inluşaf 
ettirebileceği orduda göriilili• Or· 
dnda kahramanlarrlan b,1-zk ı kiır.

se bulunmaz d ğildir: Vasat! 
tip orada bol bol temsil edil
miştir. ~faamafih, sulh zamanında 
Alman :ı~kcrinin gördiiğ·ii g:ıyct 
fıl:·\ talim b·itün bu ımıazznm uz· 
viyete, nefse öyle bir ıtimad tel· 
kin etrniştfr ki düşmanlarımız 

bunun kuv\·ctini hic; akıllarına ge
tirmı'mişler<li. Alman ordularının, 
l!lH senesi ynzı nihayot lcrindc ve 
son baha ı·ında ilerı yiiri.irken, önle
rıııdc her şeyi sılip siipiirdüklcri 
sırada gösterdikleri ölmez cesaret 
\'e gayret dehlleri yorulmak bil· 
merlen takib edilmis bu terbiyenin ' 
neticesi idi. O bitip tükenıne7. sulh 
sC'nelerı csnnstndn; ordu col\ l{ere 
az gürbiiz olan bunları en ınanıl- · 
ınaz muvaffakiyetlerc alıştırmış 

ve nskerlere öyle bir nefse itimad 
vermi!.'!ti ki en korkunç muharebe
lerin vnh~eti bile bunu mnh\('dc· 
mi yordu 

füı~un kmk n~ ~en• S<>rilnıiş ,·e 
hiitiin dıinyaııırı tclmıl'IPriıw miı

chı fan '-l'l. hi r hrı ide 111:1 r111 ı.:-ı lmı~ 
hııhman hizim Almarı ı.n, mimiL 
i~te k< nıli kemlisinc tefüindcn do
~an 'ı• nefse itimad hi-.-.lni 't'l'1'il 

hıı lrn\ 'c•tı• ımıhtnçl ır. Fn lmt lm 
nrrsc itim:ul l<avmimizin ('0Cllkfo· 

mıa ilk "'cnel<'rinden itilıareıı ter
hi.\ t> 'aı.ıtasil • \'r.rilmelidlr. Biitiin 
h•rhİ)"I' 'e kiiltiir .. i,.temi onlara 
"tLir ka' inıh•rclrn mutlak suı·ett~ 
ii1o;tün olduldarı kanaatlerini \er· 
ınt')" İ hc•dc·i' ittihaz t>tmt'lidir. 86-
dc·ni kın·wt H~ maharet onlara 
ıııemmh olihıldarı kavmin namağ· 
lfıb ol<hı~ıın:ı hir iman teUün •·y
lemek laZlllld ır. \'aktlle Alman or
dusunu z:ıfrrc götüren §<'Y her a~
){erin Ju-ndi ncr~int.> ve hf'Jl'iİnin de 
kmnandanlarnın karşı besl~dikleri 

itimadın JCkfınu idi. Alınan kavmi· 
ni tekrar aya~ l•nhlır:ıcak ~y 

hürriyetini tekrar frthefmt·k im
kanına kanaat got.irmesi olaaıktır. 
Falrat bıı lcana.a.t yalnız milyon
larca ferdlertle hep birlbirinln ay
ni bir kanaatin muh:ıssaJnı;;ı olma· 
lulır. 

Burada da boş hiilyalnra kapıl
mamalı: 

l{avmimızin yıkılması pek mu
azzam olınu§tur. Bir gün onun bu 
sıkıntısına nihayet vcrmelc için 
sarfedeceğimiz gayret de muazzam 
olmak lfızımdır. Kavmimiz üzerin
de siiltfın ve asayiş gaycsile tatbik 
edilen şimdiki bıırjuvn terbiyesi 

mc.c:aisinin ona bir gün harabimi
zin sebebi olan şimdiki vaziyeti
mizc nihayet çekmek ve diişrnan. 
larımızın yüzüne bizim esir zineır

lcrımızi atmak kuvvetini verebile
ceğine inanan bir kimse pek acı 
bir hataya dür;üyor. Mahrum oldu
ğumuz r;eylcrin kaffesini ancak 
milli enerji ifro.tı, hürriyet aşkı 

ve muhterisane bir gayret ile te
lifi edebiliriz. 

••• 
Gençlerin kıyafetleri de takib e

dilen gayeye intibak etmelidir. 
Gençliğimizin eski: "Papazı, esvab 
yapar,, darbımeselini fena mana
ya çe'riren budalaca bir modaya 
kapıldıklarını görmek gerçeJcten 
esef edilecek bir şeydir. 

Asıl gençlerdedir ki kıyafet ter
biyeye hizmet edecek bir vasıta te· 
lakki olunmalıdır. Yazın, uzun pan
talon ile, boğazına kadar kapalı 
bir esvab ile dola.~an b\r genç adam 
fizik bir temrin ynpmnğn, sırl bu 
yüzden, pek az .heves duyar. Çlin· 
kü, açıkça söyliycrncm, yalnız hır
sıcahn değil gurur ve nahvetc 
d mürac::ı.a' etmelidir. Fakat her· 
kesin satın alamıyacağı güzel ns
vablara malik olmak gururu değil, 
güzel yapılmış bir vücud gunını 
ki herkes bu uğurda çalışabilir. 

Bu mülahaza sonra da rollinii 
ifa edecektir. Genç kız itavalyesini 
bilmek lazımdır. Eğer beden güzel
liği zamanımızda modamn budala· 
hkları yiizUnden ikinci plana atıl· 
mılj olmasaydı yüz binlerce genç 
kız ç.arpık bacaklı Yahudi biç!erhıe 
kapılmazlardı. Yeni bir gilzclJJği 
hniz bir ırka hediye etmek için en 
güzel bedenlerin mevcud olması da 
milletin rne.nfaati iktı1.asındandır. 

Bugün bu gayet milstac«>J biı 
zarurettir. Çünkü askeı·I talimlcı 

yok. Bu suretle sulh zamanındn, 
terbiye tarzımızın ihmallerini lus· 
men tcUifi eden yegane müesscst 
'.knldırılmış bulunuyor. Muhasse· 
nat1 yalnız ferdjn terbiyesine, ye. 
tiştirilmcsine inhisar etmiyordtt 
İki cins ara."ındaki münasebetler 
üzerındc de mesud bir tesir yapı· 
yordu. G<!nç kız askeri askere gir· 
menıi~ olana tercih ediyordu. 

Irkçı devlet yalnız mektcb so. 
nelerı esnasında bedeni kuvvetlerin 
inkişafına ncıarct edecek d~r.ıJdil'. 
Mcktebden sonraki devre esnasın· 
da da, dclıkanlılar ncşviintimnlarım 
ikmal etmemiş oldukları mUddct· 
çe, bu nc.şvi.inümanın iyi §artJaı 
dahilinde vukun gelmesi için, bu 
inkişaf ile meşgul olacaktır. Dev· 
Jet için genç vatandaştım fü.erm· 
<'ek; nezaret hakkının mekteb bi· 
trr bitmez sakıt olarak tckr:ır rnC' 
l'iy<'t mcvkiinc girmesi için onln 
rır askerlik hizmetim• <lahil olmn· 
tarını beklemek icab C'deceğini zan 
etmek manatindır. Bu hak, haki· 
katte, daimi bir vazifedir. Sılihat
ları yolunda \'atnndaşlara malik 
olmıyn pek az ehemmiyet veren 
şimdiki de\'let bu \'aziyeti caniyane 
bir tarzd:l ihmal et:mistir. Bugiin 
gençliği avuç ıçınde tutacak ve 
selim ve gürbilz kahillt>r elde edın
dye kadar onların fi?.ik teş~kkül· 
!erine ehemmiyet vPrecck ycrilc 
sokaklarda ve sefahat yerlerinde 
ahlaklarının boımlm'\3ına göz yu. 
mu yor. 

Mekteb sonra.c;ı terbiyı>sinin dev· 
let tarafından nasıl bir şekil altın· 
da teşkil edileceğini .,arJh suretti: 
bilmek meselesi, şinı mık ehemmi· 
yeti haiz değildir Esaslı olan şe;y 
devletin bunu yapmrumhr. Çar.: \e 
vasıtalarını devlet arıya~<tkbr Irk
çı ctevlet, mekteb sonrası Uzcriıld", 
gençlerin fizik ink1:;;aflannı tıpkı 
fikri inkişafları gibi kendi vazife 
ve snlahiyetlerinden biri addetm "· 
li ve bunu devlet müesseseleriJe 
~~!3 cylemelidir. Fizik terbiye, 
buyuk hatları itibarile, askerlik 
hizmetine bir hnzırlama if}i olmak 
Ulzımdır. Artık ordu, eskisi gibi, 
delikanlıya manevranın tanzimine 
aid mlicadelcyi öğretmeğe muhtaç 
olmıyacaktır. Ordu, kelimenin Bim
diki manfi.silc, artık acemi efrad al
mıyacnktır. MUkemmel bir fi.zil~ 

hazırlık görmüş bir genci asker 
haline kalbotmckten başka ordu 
için yapılacak bir iş knl.ınıyncaktır. 

Binn.cnaleyh, ırkçı devlette, ordu 
artık. ferde yürümeyi ve sililh ta
şımayı öğretmek mecburiyetini 
duymıyacaktır. Ordu yii.ksek bir 
vatant terbiye mektebi oln.caktır. 

(I>«w:mu var) 



Sayfa: 1 YENİ SAaA.B 

--._s~~~--~~~--=_:_ )f 
( Trakyada kalkınma hareketleri, 

ESMA ' • No: 89 
Yazan : NectA MARAŞ Diye alay etmisti. Bir sır ve mu- 1 rarak dolayıp beline bağladı: 'l!ii • 

~ ı d"bıne " amma olan bu mevzua ancak kadın ! Sallana, sallana kA.Za~ .. ı . lJ<lP3. 
- Esmagı ! Dahaca hazırlanama -1uzaklaşmış, genç kızın yalvarışla.rınA vakıf olduğu için hiç kim~e bu laf -

1 
rüd.ü. Çopurun anası Gi.ılltı 11~. gelle 

d uk t di h Un ö- di l -''b.. ı kurtı «111 dm mı da milleti bekletiyor bura a. m aveme e p, onu er enge !ardan şüphe almazdı. ı sıyıın ye uo ur enen . ifll • 
Esma u1..andığı sedirin üsttinde nüne geçerek kendinin de tayin ~ Güllü; nihayet oğlu Çopurun, b:ı- 1 Jcazan dibinde idiler. Oguıı .. ııle 

doğruldu. Basma entarisinin yenine mediği yerlere doğru götürmeğe razı basının ısrarına dayanamıyarak AHço ı har ediyorlardı. .. .. ,.;r · 
ıslak gözlerini kuruladı ve ürkek ' olmamıştı. Küçük yaştanberi kendi- ile güreşmesine müsaade etti. Fakat: Glilliiııün yiızii gülınu)ıd1ıı 
ürkek etrafına bakarak: ni feda ederek çalıştığı em.misinin Çopur, se\'İniyordu. Aliçoy•.ı ne ya- 1 du. Hatt&, kır di.işcn saçları b~d0;ıı 

-Ana, diye seslendi. Yengeme ha- yanından iş bahanesile ayrılırken hey pıp, yapıp meydandan çıkaracağına 
1 
yukarı dikilmişti. Heycc:~nl! 0 

her sal da biti daha beklesin. besinde iki günlük yiyeceğinden baş- kanidi. Hiç elli ya~ında bir adam o-
1 
belli oluyordu. . . . •.. :r;ı.rı ..ıı 

Oda kapısının dışındaki kalabalık ka bir şeyi yoktu. Salih, onu açlık - nu nasıl yenebilirdi? lstediğ kadar us- Aliço; kazan dıbıne ge1 tligı Jııl' ı 
yavaş yavaş dağılmağa başladı. Da- tan yalnızlıkl.an kurtarıp büyütell:, ta, istediği kadar kuvvetli ve eski bir üıtiyar cazgıı·a ve orada h1.1lun3ll 

vul zurna sesleri gittikçe kuvvetlen- yetiştiren bir adanmı kızını kaÇJrıp kurd olmu~ olsundu. Nihayet ihtiyar- - Selamünaleyküm ağaıa:-! yaıı 
di. Yukanki divanhanede dizlerini hem onu büyük bir borç. hem kızı dı. Diye hoş beş etlikten :;onrıı:·cld!"ı 
yere vurarak oynıyan köy kızlarının muhakkak bir sefalete sürüklenmenin (A>rlunwı Yeni Çift.ilk köJünde Atatürk heykeli Kırkpınar güreşlerinin ba15altı mü· gözle Çopum süzdü. Çopul'. Ll\·ır<I· 
el çırpışları hep ayni ahenkle uzadı. nankörlük olacağını dili$ünd~ ve sı- Ç 1 (H .) _ Trakyada umu- ı bir yüde seyretmek da.ima mümkün- sabakaları başladığı zaman bütün baş 1 güzel bir vücude malikti. O de Jııle-
Genç kız yerdeki büyük minderin n- cak bir yaz sabahı pencerenın arka- . or u ~us~ dil d.. B b""yük' k'" , rd biri de Çor pehlivanlar meydana Gıktığı halde 1 değme pehlivanda bulunmıyan :ı 

d -1 E , b. r mıyetle planlı ın.şa e en ve yavaş, ur. u u oyJe en . . 
· zerine yenideu kendini fırlattı. Hıç- sın a ag ıyan sma}a son ır se am d k" .d k pi'"~en ' tunun Yeni Çiftlik kfruüdür .. Fotoğ· yalnız, Çopur soyunmamıştı. lerc sahıbdı. 1; • 

'""" k _1 yolladı yavaş saz an ıremı e ve er ~ 1 J . Al" G '" ll .... t mıııtı 
kırıklarını zapta ça.uqara ag ama- . . . -· . !tuğlaya doğru giden inşaat ve tesi - raf bu köyde bir merasim esnasında Kazan dibinde Çopuru bulamıyım - . ı<;~. ; .. u uyu anıma·~ : .· yU". 
ğa başladı. Ömründe ilk defa olarak - Benı bekle yıne gelecegım. dıye .. . . l 1 Cilmh . t d .. t k laı· onwı baş güreşe Aliçoya karşı kın, Güllu dayanamadı. scsuıı 

· fk d - sata sık sık tesadüf edılır. Top u ve urıye mey anını gos erme - ' . . 
vahşi bir isyanla kıvranıyordu. Etı·a- seslenerek karanlık bır u a ogru ı ted" meydan okuyacağını hatırlarına bıle seltlı: 
fındakilere daima boyun eğmekle ge- atını sürdü. güzel manzara~ar ~rz_ede_~ be!az .. ~; ı ır... getirmemişlerdi. - Pehlivan! .. Merhab:ı !.. ı.iıı 
çen hayatında ilk defa olarak ken- Nihayet dışarıda davulların çaldı- vah kırmızı kıremıdlı koylen gül Azmi Selat Herkes, Çopurun güreşmiyeceğine, Aliço; Giillüye döndü. Ou~ı ~~l>j< 
dinin de bir hakka sahih olduğunu ğı 0 bilyük düğün günü gelmişti. Kö hasta olduğuna, ve hatta idmanı ol- gözlerile süzdü ve tanımaclıgı aş 
seziyor, damarlarında her şeye mU- ı yün içinde iki taraflı hummalı bir Adan ada go··nu·· ııu·· Mug"" lada matlığına kanaat getirmişti. olan bir sesle: ~ı ı e'I· 
kavemet edec~k bir kuvvetin dolaş- faaliyet göze çarpıyor, büyük mey - Başaltına güreşecekler Çopurun a- - Merhaba, Rurr.eli aral>og l 
tığını hissediyordu... 1 danda günlerdenberi keşkek kazan- H t b k ı Çocuk Esirgeme demi mevcudiyetinden dolayı sevini- ı ladı be!. 

Salih Kızıldereye seferberlikten a- !arı kaynıyordu. ~nç kız bir hafta as a a ıcı ar K yorlardı. Ne de olsa meydan yerin -ı Diye, ·alay ettikten sonra: .. , 
şağı yukarı bir sene sonra gelmi~ti. evvel Salihden son bir haber almıştı. Adana, (Hu.susi) _ Hastabakıcı urumu toplantısı den bir zorba eksilmiş bulunuyordu. ı' -. A be, bu kızan~~z se~in. 111# 
Harbin ilk saflarında çarpışan ve git- işte.onun gayretile bugüne kadar ya· 1 yardımcı kursu, adı altında Kız lis~ Muğla'. <~.u~~si) - Ayın üçüncü Hatta; bir aralık Aliçonun bile na- Dıyerek Çopuru gosterdı \e 
tiğinden birkaç ay sonra şehid olan şamış, ve yalnız ovaya doğru uza- sinde açılan kursta bakıcılığa a.id &- cumarleb-ı gunu Halkevi salonunda zarı dikkatini celbetti ve yanındaki- rinc şunu ila\'e etti: 
emmisinin oğlu idi. Ayni evde, ayni nan ince patikadan gelerek onu kur- saslı dersler hararetle devam etmek- Çocuk Esirgeme Kurumunun kongre-- lere sordu: - Aferin sana be: . dedi. ~s· 
bahçede hep beraber büyüdüler. Bir taracak olan Salih! beklemişti... Es- tedir. Bu dersler Sıhhat Müdürü Vi- si topla.nmıştır. - Ne o, çingene soyunmuyor mu? Gfillü, Aliçonun kendisini uı.rıı ttf 
sene oldu. Yine böyle sıcak 've gü- ma yavaş yavaş yerinden ·kalktı, ba- layet jandarma komutanı ile meml~ Önce Kurum başkanı öğretmen Sa- Hüllisa, Çopurun neden meydana dığını sezince; derhal mukabel~1 eıııt' neşli bir haziran akşamı baHlıyordu. şını son bir ümidle tarlalara doğru ket hastahanesi mütehassıslarından dık kongre için nizamname mucibin- çıkmadığı malum olmamıştı. Her biri - Evet; pehlivan! Allah hac ş 
Genç kız aşağı yazıda kendine ince çevirdi. Sonra şehirden düğünü için bazılarile Doğumevi baştabibi ve Be- ce bir reiEı ve iki katib seçilmesini bir laf edip durmuştu. sa benim!. 1ıcıı' 
bir yatak yaparak akan derenin ha- :ılınan boncuk işlemeli beyaz enta- tediye sütçocuğu muayene ve müşa- teklif etmiş ve ışari reyle kongre Başaltı güreşleri başladı ve bitti. - A be, bir avuç kandan bU ç 
şında idi. Pembe oyalı yazması saç- risini giydi. Oda kapısındaki sürgü- vere evi mütehassısı doktor Bayan başkanlığına Sıhhiye müdürü, ka - Baş güreşlere sıra geldi. Cazgır da- mı be!. · ı:ıe!· 
ıarının ucuna kadar inmiş, şakak la- yü çekerek, duvağını takacak kadın- Nihal Bayattan mürekkeb bir tedris tibliklere de başöğretmen Osman Gün vulları susturdu. Meydana çıkarak - Ödülü ku\'\'etli pehlivanını cıı · 

·· ~ O K b • 1 - · Baka!.. Bab:ısı n~rede btlll nnda ince kıvrımlarla dalgalanan ların içeri girmesine yardım etti. heyeti tarafından mesai saatleri ha- san. v~ ogr~tmen sman asa og u bağumağa başladı: 
teller uçuyor, çıplak ayakları sula- • • • ricinde ve tanzim edilen program da- seçılmışlerdır. - Başa güreşeeekler, kazan başı- zın ?.. sıııı 

·ı ktedi !ntı"habdan sonra kurumun bı"r yıl na !.. • Çingene karısı tercddüdle .koc:D rın .arasında oyna ... ıyordu. Arkasın- - hilinde muntazaman ven me r. -"' Gece çiftligin scnelerdenberi gör-
dan yavacıça sokulan Salihin ayak ed' -· b' ltı d · d Kursa gösterilen rağbet giindengüne lık hesab ve çalışma raporu okun · Çopur soyunmu~tu. Gömleği arka- göstererek: .,, m ıgı ır neşe a n a geçıyor u. . . i , d a· 
se.sile birdenbire döndti Başını açık- ı ·d 1 k rt 1 d - h al artmakta.dır Bu temız ve hayırlı te- muştur. Raporun bılhassa hesab ra- sında derhnl kazan dibıne geldi. Ço - - şte · e ı. . doı · çerı ene şa ı ı arı ve ag av an · .. . .. Al" ç b b hır tt 
ta bırakan yazmasını bir eli le örtme- ·· 1 · k"' k 1 ı şebbüs karşısında genç kızlanmızın poru uzerme munakaşalar yapılmış. puru kazan dibinde görenler hayret· ıço; :.o~u.ı:ın a .. :ıg~na bı·r rıfl' 

soy eyıp oynayan oy ız arının ses· . • .. . t E , k d C ttı 0 k ı k ı · uru " 
g• e u~ııırken · ı · ı· k ·· ·· d ··t hır kat daha alaka gostermelen şa- ır. s.rgeme urumu azasın an e- lere dii~tü. Laf değil, Gingene meydan a · · uçucu<. aı a ' 

o·-,. · erı ge ıyor, apının onun e mu e.ma- .1 1 h b t .. . d d k ·ct· l{ l k h ba rak · , - . . dur mı sen esa a uzenn e urara k ·du gene ı ı. a ı ·a ayı sa • · tJt' 
- Ne ha her agam? dedi. Tarlaya dıyen davul zurna çalınıyor, loş avlu- yanı arzu · b. . . . 0 uyoı · _ Tchc\.·! .. Babası bunc·ız 1111 

•t ed' . ., d k.. d ı·k 1 1 h t . 1 Okutulan dersler sari ve salgın ırçok noktalara ıtıraz etmış ve hesab Caz""r Çonura sokularak: .J 
gı m ın mı . a oy e ı an ı arı ora epıyor ar- . . _ ı ~· 1• 

d h b b. . .. hastalıklarla teşrih ve cerrahi bak- formalıtelenne uygun olmu.dıgından _ Ne istiyorsun Çopur? - · · · · · · · Jld' 
Delikanlı oyuklarından fırlarcası - ı. Me ta ın sırma ır şerıd gıbı 200 r k .. ··ıd·· ~.. .. .. 1 . _ A be, bir ha talama vnr bıt 

1 Ö l . . .. t ft son parlattıg-ı keçi yolundan birka,.. nal teriyoloji hastabakıcılık, çocuk bakı- ıra _açı goru ugunu soy emış- - Aliçoyu usta be! .. na açı mış g z erını onee e ra a ... . . . . A tir be ı 
ra onun üstünde gezdirdi: sesi ve uçarcasına gelen bir atlı be- mı ve zehırlı gazlardan ıbarcttır. - . . . . . . - Aliçoyu mu? •.. . fltır o 

r d. B 1 d b . . . .. meli dersler ve ameliyatlar hastaha- F.skı heyet reısı Sadık bu ıtırazlara _ Evet!.. Diye ~üvlı:>ndi. Çopur, bıı la dlf 
- Esma, dedi. Bana bak. Emmim ı~ ı. u, ay ar an erı gecesın.ı -~- nede gösterilecektir. Şimdilik 60 ta- cevab vermiş ve parti başkanı Abi· - Oi?'lum, dnha sıra olmadığinı bil lurken yağlanıyordu. hıti~·ar ~-~15' 

Seni muhtar gilin Durmuı= satacak- nune katarak çalışan ve emmısının . .. .. di Ç k d k. h t• rf h • ~ ı· k 1 .ı be coııt3""" '·"" hu 1 b .. 1• b lehe ve bırçok ogretmenler kursa de- n a ır a., es ı eye ın, sı şa sı miyor musun? :\ır pınarın sene erueıı ·rı • . ~ı<iıl' 
mış mu ara 0 an eş yuz ~ra orcunu kted. K ·· kad teşebbüslerile çalıştıgı-nı söyliyerek _ Sırası... ol.duğu için gelip geçen vcka,yıe ııe~e 

N
. f . b"t .b. d d biriktirip köyüne ve Esmasına dönen vam etme ır. urs uç ay ar kd" ' k' h t• . d k g ıv· 

e esı ı er gı ı ur u, sonra 
1 

• • -· • • dvam edecek ve kursun hitamında ta ır ve es ı eye ın yerın e al - _ Sonra ezilccek:;in. güreş s~ni bı· bır adamdı. Çopurun nt!rcden 
hecelerih üstüne daha kuvvetle vura- Salıhden başk~ kunse _degıldı. Deh- yoklamalar yapılarak ehliyetnameler masını teklif etti. !şari rey ile yapı· rakacak .. Gel vazgec hu sevdadan... olduğunu biliyordu. pılf 
rak başını salladı. ~ad~lı ke:ıctarc ~ılraz yaklaşındca ~elre verilecektir. lan seçimde eski heyet yerinde kal- - Yok .. sen vazifeni yap!.. öte· Hatta: Etlirne v~ Cİ\'arırıcla Ç~ 

_ Buna razı olmıyacaksın anladın ın ı e ı~ .. r a_ arının arasın a gız e- .. 
5 

dı. Yalnız üç aza istifa ettiğinden sine karışma! . . için şüyle bir dedikodu bile \'ardı~) 
mı' d"dı·... ner.ek yurumege başladı. H_ elecanı ve I Kız kaçırmaya teşebbu yerlerine dig-er zevat seçilmı·şıerdı·r. (Dt>nım• ,·:ı .... ı "' k d Aliço; ol<luğıı yerden çin~enenin 

telaşı o a ar artmıştı kı, camların- Bartın (Hususi) _ Evveki hafta Seçı'len zevat şunlardır· ••••••••••••ew•11•••••••••••••••••••• Esma gar!b bir şaşkınlıkla , , ' . · soyunup kazan dibine geldığini görün 
-· . .. dan bol a.)dınlık sızan e\ın yanına içinde, kasabada, eskı Kavaklı me - öğretmen Sadık Muammer Meh- . . 1 Pamu~ n1iibav('aSl 

etrafa bakıyor, bu kadar degışık gor- gelinciye kadar bir fevkaladelik sez- _ . b' h~ d. l t • • 1 ce ı~ı anladı. 1 ıı 
medig-i Salihden adeta korkuyor- · .. zarlıgı cıvarında ır a ıse 0 muş ur. med, İnhisarlar idaresi ziraat fımi· , Demek Çopur kendisini istiyoniu. Aı.lana, (Husnsi) - Şehrimiz 

0
1 

medı. Sonra yıldırımla vurulmuş gıbı Çarcııdan Orduyerindeki- evlerine git- · A · k d • ·ı ta · 1 · ı ' J<tıı du. Gözlerini onun alnyla parhyan ld - . ·tt . n vnı, un ura amı ve cır erın- Eh! Pehlivan de''il mı. hakkı idi. Se- raat Bankası ~iftı;idcn . yapma tli 
o ugu yerde kaldı. Yavaşça yan ta- mekte olan lbrahım kaptan kızı 15 d F h · Tü ed kl d F ·k ı n ı'f 

bakışlarına dikti sonra mahcub bir af . .. .. en e mı rer, Y e ere c aı yirciler de heyecanla Aliconun tara- dufru pamuk mübavaasına ha~ Jl 
' r a geçtı pencereye sarılan uzum yaşlarında Rukiye Bilgin Orduyeri G ·ı Adn ç k · ı · ı ::. · , ·çifl çaresizlikle ba.cıını eğerek: -· ' azezog u, an a ır seçı mış er· fına bakıyorlardı . devam etmektedir. 8011 hafta 1 . rJ 

· tevegıne tınnanıp genç kızın odasına mahallesinden Kahveci oğlu Nuri ta,.. dir . . ·. . . .. .. edıl 
- Babamın muhtargile beş yüz U?.andı Kapısı aralık duran odad 1 k . te i t· K · Alıço; çıngcncnın kendısınc mey - dun ak~ama kadar mubayaa tıı.11 

lşira borcu var 0 zaman bundan kur k"msel~ yokt Dışarıki f d a rafındant~~çı_rı. ma ı~nm ş. ~r. 
1 
ız Bu seçim yapıldıktan sonra aza dan okuyacağını muhakkak görmiiş- pamuk mih.tan, 3.t385.000 kiloyı.ı ıctıı1 

tulacak dive 'mırıldandı ' j 1

1 
r·l . .u". so a an feryad e tıg ıçın etra n yetışen er taahhüdatı ve barakalar üzerinde mU tü. Fak~t · mutad olan soğukl.rnnlılı- muştm·. Fiyatlar klevlant paJTll.1 ·ri~ 

•• .J ••• ça gı ses erı \Je. olmu..ş ve suçlu kaçmıştır Zabıta k 1 1 - d ··- ' kl r 1"; 

0 ·· ün r t'" d t b . · na aşa ar o muş ve aza an ogretmen ğını muhafaza etti Hiç istifını boz - için 5-1 - 60 ve yerli pamu 3 eJı 
~ ıs un _en. ac~ ve_ ız ıra - Gelın oynaı;ıın, diye bağrışan, suçluyu aramaktadır. Tahir' Tolga kurumu şiddetle tenkit madı . 44 - 50 kuru~ olarak muhafaza 

dolu bır sene gcçmıştı. Şımdı yalnız yaşa Esma diye el çırpan kadınlann E I · ·· · · 
d d .. .. .. t t kl .. .. .. . ' . 1 km ek ve un mese esı ederek aza taahhudatı hakkında hır 1 Kırkpınar güreşlerinde ortada ister mcktedir. 

0 asın: yı~~n~ 0 Y~ 1 
an_n ara- gurµltulerı gelıyordu. 1

1 

Lüleburgaz (Hususi) _ Geçen formül bulunmasını söylemiştir. pehlivan olsun ister olmasın. muhak Liileburgaz çocuk esif' 
sı.na 80

_ ara.. ı~. ıı-an :..Sma _:ıne ~y- 1 Salih daha fazla durmadı. Cebin- hafta şehrin 'bu mühim derdi için Münakaşalar sonunda üç zatın se- 1 kak soyunup ~rtaya çıkmak .lazımdı. c eme k 
nı ~teşın vucud~n~.e do~aştıgını hıs- den çıkardığı zarfa beş yüz lirayı kaymakamlıkta bir toplantı yapıldı- çilerek taahhüdat işlerile meşgul ol- Aliço da, bilmecburiye soyunacak- Lülebu;gaz, (Hu:~~~mu F,peY ~t 
sett_i· Başını bil~~ ~ır nedametle j yerleştirdı. Kapadı. Üstüne "Emmi- ğını ve bu toplantıda birçok müza - ması kabul edilmiştin tı. Hoş, bir de ortaya çingene çıkmı::ı mandanlıeri muattal bir vııti)re ııj 
yemden tahtaların ustune çarparak: . hta l bo d d. b' k .. k 1 d . D - · · · 1 h ed b- b 1 ı Al' d b 1 ...... ı.ıı11 . . .. mın mu ra o an rcu ur,, ıye ır ere ve muna aşa ar an sonra ıstas· ogumevı ıçın lasta an e ır yer u unuyorc u. ıço; yanın a u unan duran Çocuk Esirgeme !<uru•" f{ıl. 

-. ~lmıye~ek,, getı:ııyecek.. gu • ı satır yazı yazdı. Açık duran pence- ! yondaki fabrikanın çıkardığı en düz- ayrılması ve bir çocuk bab~esi hak- çırağına: bir ile gün evvel şehrimize gel<'~ şlf 
cendı bana, dıye ınledı. ı reden içeri bıraktı. Sonra bir hızda gün undan belediye nüınune tutarak kında da karar verildi. - Ülen ! Haydi, biz de soyunup çı· 1 rum müfettişinin yakın aııı1<.0,. 

O g~ D~uşla düğünleri olacak: aşağı atlıyarak atına bindi. Yine gel- beğenildiği takdirde bu undan birjn. 
1 

Ruznamede b:ışka mevad olmadı- kalım, dedi. 1 rile yeni baştan tesis edilmiı=: ..;e 
1ııı1' 

tı. Salıhin köyden a}'I"llışındanben diği yolların mechullüklerine daldı. ci ne\'"İ ekmek yapılacağı kararlaş . ğından kongreye son verilmiştir . Ve, derhal soyunmağa başladı. Fa- re heyeti reisliğine maarif ı:neı11 41,ıı 
hemen hemen bir yıl geçmişti. Es - Demin gök yüzünde kocaman bir t~ tınldığını yazmıştık. Belediye fahri- kat; asabi olduğu belliydi. Acele edi- M. Salih Arı, veznedarlığa fiıvı_,, 
manın kat'i olarak Dw'muşa verile- kerlek olan ay siyah bir bulutla ör- kadan getirttiği tından nümune tut- tstanbuldan getirttikleri unla birinci yordu. Çarçabuk kisbetini ayağına g~ Mengfı, katipliğe lfakat Çerınat1·.~~ 
ceği ~aberinden 6'?nra mtihim ~ir iş 1 t~.m~.ş,. ortalık karanlıklara gömül- m~; hi?. de .. m~tluba. mu~afık olma- nevi ekmek çıkarmakta ve 11 kuru- çir-di. Pa~abendle~ini ~~r~al b~.ğl~dı. Iıkl:U:a Kemal Çennan, Hasan 'fi.I 
buldugunu bahane ederek koyden müştu. 1 dıgını gonnuştur. Şımdı fırıncılar şa satmaktadırlar. Sırtındakı uzun gomlegının etegını bu getırilmişlerdir. _/ 

Yalnız siz de hayret içindesiniz de- - Şahidleriniz nerede? 
ğil mi? .•. Tabii, çünkü siz de zabıta - Dışarda, çağırılmalarını bekli-
kafası yok ... Ha, ha, ha... yorlar .. 

İhtiyar adam keyiflenmişti. Üze- - Gelsinler. 
rimde hasıl ettiği tesiri tam bfr su- lçeri giren iki şahid, Rood otelinin 
rette yaratmağa muvaffak olmuştu. sahibi ile içerde hizmet gören uşağı 
Artık galibdi. :Kendi kendisini med- idi. 
hedebilirdi. Evvela Rood otelinin sahibini din-

- Bütün o kalabalığın içinde diye lediler. İhtiyar güzel bir adam. Be
deva.m etti. Hayrete dalmıyan bir ben reket versin ki, reis onun uzun uzun 
vardım ... Çünkü on dakikada esrarın beyanat vermesine milaaat.le etmi . 
iç yüzünü öğrenmeğe, çözmeğe mu- yordu. 
vaffak olmuştum. Abdi aciz, hizmetkarınız, falan gi-

thtiyar yine güldü, sicimine bir dü- bi kelimeleri bol bol kullanıyor. Na-
ğilm vurdu. ziklik olsun diye anlatacağı şeyleri, 

Ded. Az. · dedı· De uzatıyordu. Velhasıl dedi ki: - ım ya... ızım ... -
dlm ya ... Bende polis dehası var. Bu 
il için kafa lazım. Kafa!.. 

Sonra yine sadede avdet etti. 
- Reis, dedi, bir müddet kendine 

gelmedi. Avukatın taktiği o kadar 
maharetli idi ki, tabii reddedilemez
di 

- On kanunuevvel günü ... Öğle -
den sonra saat üç buçuğa doğru 

fena giyinmiş fakir ha1lı bir adam 
otele gdcli. Otelin kahvesinde oturdu. 
Bir çay içti ... Allah bilir amma .. ga
liba biraz da sarhoştu ... Fazla konu
Quyordu. Kendisine çay getiren gar-

Tefrika No: 10 

sona: 
"Kılığımın kıyafetimin perişanlı -

ğma bakma. diye söylendi.. Yakında 
milyonlara kavuşacağım, bana o za
man daha iyi hizmet edersiniz .. ,. 

dı. Banu. getırı.iı teslim etti. Ben de 
bir kenara koyarak sakladım. Bir 
hafta sonra, u.ym on altıncı salı gü
nü ayni adam ayni pe3mürde kılıkla 
tekrar otele geldi. Bu sefer yemek 

- Muhterem hakim bey, dedi. So
runuz kendisine acaba bu zatın ikin
ci ziyaretinde de kendisine aid unu
tulmuş bir şey bulmadılar aıı? 

Otelin sahih avukatı tasdik etti. 
- Evet.. evet, dedi. Bir cüzdan ... 

Vilyam olduğunu iddia etti~im adam 
kalkıp gitmişti. Bu sefer masanıu 
altında şu cüzdanı bulduk. İçinde 

birkaç mektub vardı. 

eıer 
bir işti. Biz hadiseyi gerçi ~~et jtl~ 
elen takib etmiştik .. Fakat ışın J11e' 
teferruatını bu kadar tcdkik et dl~· 
miştik. n1tiyarın izahatını dı~1~tı~ 
çe ... Merakım artıyor. Ve o 1115 )11' 

adama karşı da hürmetim çoğ311 trıf 
du. Sırf merak saikasile cintı.Ye tıf • 
bu kadar derinden derine arııŞll1~t· 
mak imali fikretmek, hakikaten 
hiş bir şeydi. . ,-e 

Cüzdan, Alman Karı Müller ve ba
yan Vilyama gösterildi. lkıd de ta

Garson müşlerısinin bu türlü dü - yedi, §arab ıçti. şemsıyesıni unuttu- nıdılar. 
şüncelere saplandığına üzüldJi. Oıı - ğunu söyledi; kendisine emanetini 
daki bu kanaati silmek için, hayli dil verdim. Gar:;onla yine yarcıılık etti. 

O benim aklımdan geçenleJ~ıığ' 
kendisine karşı doyduğum haY~t.ıt11 

anlamış olacak ki, öğünmek fı 

döktü. Ve sonra da kalktı gıtti. 

Halbuki bu zavnllı müşterı müte- 1 Hakim bu a<laının Vilyanı olup ol
madiyen kendisini methc<liyonlu .. ve 1 madığını 11nlamak ıçm, l.:ı.ızı ~uallcr 
nihayet kimseye söz söylemeden, 

1 ı:;ordu. Vcrdiklen ızalınta nazaran bu 
kalktı, gitti. j za.irm Vilyaıud.ııı b~kası olma..srna 

Bir müddet sonra, garson bu ada- in1kEl.n yoktu. 

mm şemsiyesini unuttuğunu gördü, A vuka.t Aı·tlıur bu sefer ·ayağa 

arkasından koşturdu. Fakat bulama· kalktı. 

- Evet. dcdıler. Bu cüzdan Vıl · kaçırmadı. r ,,.ı 

yama aiddir. - lzah edilemiyen nokuıl8 r1'J 
Şu halde \'ilyamı avukatın iddia değil mi? dedi. Halbuki bU l<~el~ 

ettiği gibi Pol ölc.h.irınemişti. Polin ve ve karanlık gibi görünen ı:neSC 
:ı;.:ukatın buz gibı durmalannı.ı sebe ben hallettim bile. do!' 
bi de anlaşılıyordu. Davalarından e· Oynadığı sicim ilmiklerle 
min idlcr. t ...ııJ muş u. dıJf" 

Ben hayret ıçindcydim. Ga.:t·~elere, Garib ihtiyar bir daidka 
zabıtaya hak veriyordum. Fençurç Kuruyan ınrtla.ğıw ıslattı. ,,.tJ 
sokağı cinayeti hakikaten karışık (0e,·a.lll1 

" 
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Esrarh bir cinayet Dedikodulu bir [ Askerlik tşıeri 
Evlenmek Davet 

HergUn bir reportaj J 
istiyorum! alacak davası ~::~~~aı=~s~t~:!~~:~ 

(Başt.arn.fı 4 iincU sa.yfn.da) zaları çevresinde bulunan "336,. do-

...... 

bizim tavsiye edeceklerimiz hep aile • f Ba ~ tarafı 1 inci 8<!1ıfa<i<ı1 ı ğil ben, bu hususta sual soracak, yazı 1 ğumlu yabancı erlerin 15/2/1940 ta-
kızlandır. lcktif şirkete~ izafeten yapıldığını söy yazacak biç kimsenL'l bulunmadığım rihinden itibaren. ilk yoklama~ına 

- Ben aksini iddia etmiyorum ma- ledi ve evvelki celsede mahkemeye ib- terbiye ve nezaket mefhumu içinde b~şlanacakhr.. Alakac:ı:ıann. nuf~s 
dam amma iyi bir aile kızı demek raz edilen vesikalar kUi görillmediği yeri bulunmıyan galiz ve kötü kelime ~uzdanl.ar. \'e ık~_:-~ kugıdlarıle bır
her vakit iyi bir ev kadını demek de- takdirde Ankara ldarei Hususiyesin· ler ve sert bir lisanla ifade etti. Bay lıkte milracaatlerı ılan olunur. 
ğildir. den yapılan taahh üd borçlusunun Salih, Bay Kılıç Alinin bu sözlerine Emino~ü Aske;lik .Şubesinden: 

- Doğru hakkınız var fakat bizim kim olduğunun ve kefaletin de kime arasıra yumuşak ve nazik blr lisanla 336 dogumlulıırın ılk yo~lama baş-
elimizdeki kızların hepsi ev kadını - karşı yapılmış bulundub'\lllUn sorul • iştirak etmişti. langıcı 19/2 940 pa~:ırtesi. gimüdü~. 
dır. masınt istedi. Bay Kılıç Alinin bu sözlerini ayni Şube mıntakası dahılındekı ınahallu.-

- Peki gilzel, f;!eraitiniz ?.. Sonra, müddeıaleyh vekili avukat şekilde karşJlamağa maalesef benim ta mahsus .~edve~ler ~id bu~.undu~l~·ı 
- Kolay. Yarın, yahud öbür gün Cela.I Said söz alınış ve hülasatan de- için hiçbir vaziyet müsaid değildi. mah~~le mum~~sılle.nne g~nrle~ıl~ıfl 

ne vakit boş olursanız .. beraber gi- miştir ki: Ben yalnız kendisine bu mektubun ':e muracaat gu~l~n de :e5bıt. edılı~ış
der, kızları görürüz. "Hamdi Emin tarafından mütera. doğrudan doğruya tarafımdan yazıl hr. Her.?1.~haJle ıçın tefrı~ edılen gun

_,.. Ne? .. Kızlan gidip ben de mi kim kira bedellerinin muayyen tak - mış ve imza edilmiş olduğunu ve bun lerdc sozu .. g~e~ b~ doguml~ f'rlcr 
göreceğim?.. sitlerle ödeneceğine dair olan ve no- da harici bir kuvvetin nıcvcud olma- ~ahalle mume~ıllerıl~ soıı nu:n~ııc-

- Öyle ya evlenecek ben değilim terlikçc tanzim edilen taahhüdname- dığını ısrarla tek!d ve münderecat'\ - sı~~ mu.~afık nüfus cuzd&.n ve ~nc.e 
ya .. gör, konuş o da seni görsUn ko: de vaziyet gayet sarihtir. Bu vaziyet- nın yapılmasını rica etmiş ve söyle- kagıdlı 4,, nde~ fotogrnflarını hamı
n~sun. · te borç sadece avukat Hamdi Eminin diği kötü sözlerin kutiyen muhatabı 

1 

le~ Şl!beye mu~acaat ~dcccklcrdır. 
İkiniz de düşünün.. taşının ona şahsına aiddir. Bahis mevzuu olan şahsını olamıyacağını söylemigtim. Muraca•ıt mahallı askerlık şube bum-

ıröre karar verin .. görmeden iş olur şirketin de sicilli ticarete kaydedil - Söz söyleme cesaretimden büsbil - sıdır. 
mu? .. Manifaturacıdan kumaş alını- miş olduğuna dair sarih bir kay1d yok tiin asabileşen Bay Kılıç Ali oturdu
yorsun ki beğenmedim diye değişe • tur. Sadece Salih Bozok, Hamdi E - ğu sandalyeden tehevvürle ayağa kal 

---···---
Gazi 

tlalil ve J<'ntmanm beraber çelrtirdikleri bir resim sin.. . . . min \'e Bursalı Z~ya ~y~ ~ir §~rke- ka~~k ~ir eli -~r~a c:binde olduğu hal $00 yaziy? İ 
J)· - Hakkınız var. Şımdi ne vakıt tin kaydına tesadüf edılmıştir. Şırke- de uzerıme yurumege başlamış ve bu Son günlerde Gazi köpriisü ycnid<"n 

arı h~ öğleye doğru, saat o~ birle 1 mıyorum. Başka hiç bir bildiğim gidip kızı~ g~~eceğiz. 1 tin m~dür~n~n kim olduğun~, Hnmdi nu, gö:en :Bay s.alih. aramıza girerek bir çok dedikodulara sebeb olmnkta
'l'iıncı buçuk arasında, Beyoglunda, yok:~r... . - ~.ugun gunlerder:. salı, çar~~m- Eminın mud.ur olup olmadıgını dahi milessıf bır ~a?ısenın ~kuu~a ı_ney- dır. Köpriiye tefriş olunan L.ıhta po..ır 
lı ~ b~ında, .Metro hnnı arkasında-! Ruşduden bundan başka bı~. şe!. ba degıl, perşembe degıl, cuma ogle- bilmiyoruz. dan vermemıştı. Çok muteessır bır va kelednin yer yer yerlerinden fırla -
l'alı. ~kanıharb sokağında 11 numa- öğrenmek mümkün olmuyor. Ruş_du den sonra saat ~ de. burada buluna -, Bu c~vab ~a.rşısında hakim şu su- ziyette b~cn ?dayı .terket..m.ek için ması, müteahhid firmanın hunları yc-
~atı fitfullah apartmanında zemin l nezaret altına alındıktan sonra, Aga- lım beraberce gıderız. ali tevcıh ettı: kapıya dogru süratle ılerledığım za - niden yapmak islememesi ve bu yüz-
~aş1~da ~ir facia cereyan etmiş, 301 hamamı caddesi~deki Rassam apart- [Sorıu yarın] - Hamdi Eminin şirketi ~rnsile man bana "Gi~, istediğin yere dava den çıkan· ihtilafın mahkemeye akset 
b.ır k:a bır gençl~ yine ayni ya~lar?a manında maktulun akrabasından olan -~~ .... ~ ... : ............. - ............ salahiy~~ yo~sa .Ank~ra İdareı Hu· et, etm~zsen d~n~anuı en ~çak ada- mesi ve nihayet köprünün hfıla vesa-
ltr. D·?ın bu facıaya kurban gıtmış-1 kapıcı bulunuyor. Odası aranıyor. Koprü bır haftaya kadar susiyesı ıle bır şırketın mukavelesini mı sen.sın., demıştı. Bu hU.dıseden beş iti nakliyeye açılmnmış olın:ısı bu de· 
ettiği u? bu işin tahkika~~n ~e~.ur Ondan maktu~ Halili tanıyan, ahbabı açılıyor nasıl feshede?iliy~r? . . . gün eonr: An.k~ra~a gittim ve hadi- dikodulara sebcb olmaktadır. 
le an~ıı arkadaşımız, hadıscyı §OY· o~an ve kendısile sıkı ~ema~ı. olan Belediye tarafından Gazi köprüsün Bu mevzu ilzennde ıkı avukat m~t- seyi oldugu gıbı ~lakadarl~ra .. a~lat - Malfım olduğu üzere firma 'le bele 

Saat tıyor:. . . . kımseler soruluyor, te~bı~ edılıyor.. de yapılan parkelerin ıslah işi bir haf- taleala~mı. bil~irdiler. Davu:ı vekıU tım. Bay Kıh~ Alı ~e ertesı gunti ya- diye arasındaki esas şartnameye göre 
da., }.f on bırı gcçıyor •.. Tünelbaşın- Bunlar arasında, lstıklal caddesın- taya kadar ikmal olunacak ve köp _ kollektif şırketm mevcud oldugunu ve kın arkadaşlıgımı bılen Ray Mustafa tahta parkelerin arasına. çimento şeı-
dtı~ etro hanının kapısının bulun - de Gazi Osmanpaşa apartmanı kapı- rünün bir kısmı demir tekerlekli ve- bu itibarla şirketin borçlarından bü- Mecdiye bizzat anlatmıştır. beti dökülmesi icab etmekte idi. Fir
ha.41 k~rkfınıharb sokağın~a, Metro cısı ile. e~ki Viyana ve yeni Yeni spor saitten başka diğer vesaite açılacak-ı tün ortakların mtiteselsilen mes~l bu Bu k~dar ağır h~dis~l~r geçtikt~n ma mütehassıs bir mühendisin ~cl~-
t'tlı l.(ı Pısının karşısındakı 11 numa- kahvesınm bulaşıkçısı da vardır. tır. Vesaiti nakliyeye açılacak kısım lunduklannı ve Ali ~lıcın ~a şırk~t son~a yıne ~en ~en?ılennı ~ava yo:ııe letiJe Belediyeye tahta parkelenn. a-
lçılıy truııah apartmanının kapısı Kadmın Hüviyeti köprünün ortasında ve 14 metre ge-jfizası bulunması sıfatıle aynı mesulı- takıbden daıma ıhtiraz etmış ve mUın rasına beton şerbeti dökmekten ıse 
llllıı.u ~r. Kapıdan çıkan, ellerile boy- Halilin heınşerilerinden, bu cinaye- nişliğinde olacaktır. yet altında bulunduğunu iddia etmiş, klin old.u~ kadar ~orcun nizasız ö - Bittim dökUlmesinin daha miinasib o-
'· Ut.mu§ ve boğazından ~lukdan te aid ipucu teşkil edebilecek bir şey Diğer taraftan köprüdeki tahta müddeialeyh vekil ise şirketin mev- denmesını arzu etmıştim. Maalesef bu ıacağını söylemiş, Belediye de bunu 
~~i~ 0:casına kan boşan~ bır ge~ç öğrenllememekle beraber, Fatma a- parkelerin aralarının iyice dolınası l- c~d olm~dığın~ g~re b~. id~.ian.ın yer- zevat bor~un .tahakkulmndan 10 se- kabul etmişti. . 
~~oı-.. adım kadar ~delıyerek yü- dında 30 yaşlarında bir kadınla bir çin köprünün üzeri tamamen katran- sız oldugunu ılenye surmuştür. n~ 6. ay. ılk ncamdan lO sen~.~- a~~ Firma tarafından tahta parkeJc.rın 
'<ı~ · ~ık mecalı kalınamıştır.. müddet beraber yıujadığı, hail da !anacaktır. Bunun üzerine davacı Himmetzade i~ıncı rlcamdan 9 sene 4 ay •. uçuncu arasına dökiilen Bitüm iyi bir tarzclıı 
~la ~~Uşuyor, boğaz~n~an fışkı~an ırnllnasebette bulunduğu, kadının şim- Bundan başka köprünün tenviri i- Hüse_Yi~ ~üsnü söz _al~rak m~~eme- rıcamd~n 1 sene 4 ay g~mış o~a- dökillemediğinden p~rkelerin ~ibine 
~oı-., &öıı~ş.ık hırıltı gıttikçe hafıfli- di Aksarayda röntgen mütehassısı çin dikilen direklere 500 mumluk anı- Y~. bır. ıstı~~ ~er~uştı~. Bu ıstıd~da sına ragm~n bu ~rçlann. dava günU- kadar ~üfuz edememış ve bu yuzden 

'nu ~o rı kapanı~or. . Bay Etem yanında dadı olarak bulun- pullar konulması lazım gelmektedir. Huseyın Husnü şırketın mevcudiy~- n~ kadar odc~edı~er. En n!hayet ve- her yagmurdnn sonra tahta parkel~-
tteıill 0 .kak, eksenya tenhadır. Tü- duğu öğreniliyor. Halbuki piyasada 500 mumluk ampul tini ve Ali Kılıcın bu şirkette şenk kıllmden, kcndılerıne son bır mektub rin altına nUfuz eden su parkelenn 
~'ıı~Unden_. geçen bir y~lcu, yolun Maktuıun yakından temasda bulun- bulunamadığından simdilik köprilye olduğunu is bat etmek için şöyle de- daha yazılmasını ve ccvnb. ~ın~ıktan yer yer yerlerinden oynamasına se 

tı, ı.. a, bogazından kesık hırıltı - _ h .1 . t ltı 1 • 200 mumluk ampullar konulacaktır. mektedir: sonra dava yoluna geçmesını rıca et- beb olmuştur. 
d~llJt ~ akan bir adnm görüyor. Bir dugu emşerı en ~eza~ke. a. nba a ı~ İ!itanbul Dördüncii Ticaret tim. Bu da yapıldı ve menfi cevab a- İşte bu vaziyet firma ile Belediye e 11.0 1 dıktan sonra, emnıyet ı ıncı şu e mu- . 1ztı .• 
ı... to111 Parıyor. Etraf dan geçen er dil .. N. d' hı.t·r1 . d l ·ı· d "ld'" "rUm ı "b' b .. 1 .. 1 d·gı-· Mahkemesi Reisliğine lındı. rari olarak yilksck huzunı- arasında fhtılafa sebeb olmuştu Be-'Gt" "atı - . d b ta ru azımın ır~ ı erı a 11 ın c o uru . gı ı azı soz er soy e ı . . - . _ • . · 

"Ql'tl. ıyorlar. Hadıse en za ı , ti 1 d h k t ed . d d 1 Bay Ali Kılıç, Salıh, Hasnn Cavıd ntı?a gelm~ge mecbur oldulr. lcdiyc tahta par]{elenn ıslahını haklı 
llı"h 'Gir ,.....:ı·ı· S hh. . d d t ve nezarc atın a are e en cı- e uyu uyor. Al - b' 1 hUk b -

u İlı çuı ıyor. ı ı ım a o O· N'b t H rı k 'd' ve Hamdi Eminin ~ Mnrt 1928 tarl- acagımın ıran evve me ag olarak firmadan istemiş, firma da bu 
trıı· Çag- 1 Fak t, to bil nayet masası komiser ve memurları, ı aye , a ı çı ıp gı ıyor. 

1 
. d . 

ıı~•rıce, •ın ı~or. .. a o mo hinde aşağıdaki maksadla teşkil et- anmasını nca e cnm. . .. . nu reddetmişti. Bunun üzerine Bcle-
14~te • başı vucudunden ayrılmak Aksaraydaki bu evi tesbit ediyorlar. Kadımn E\·den Ayrth~ı tikleri Kollcktif Şirketi Ankarada Duruşma sonunda, hflkım muddeı diye vaziveti mahkeme deWetile tcs-
flQgu g~.b~ duran yaralının ölmüş ol- Yusufpaşada, Millet caddesinde, Te- Halil, dün sabah saat dokuza doğru Freskonun Barı ismini taşıyan bar vekili kollektif şirketin mevcudiyetini bit ettire~k bu ıslah ameliyesini ken 

gottll" vckkül hamamı karşısında, Bay Ete- t kr ı· F tm 'dd l 'dd · ı h kili i uyor. . . e ar eve gc ıp a ayı arıyor. ile bahçe ve sinema binasını maamUş ı ia ey emiş, miı eıa ey \'e se di yapmağn başlamıştı. 13elediye bu 
):' Kanlı lzlcr mm lOO numaralı evı. . • . Fatma, kocasile beraber para ya- temiUit Ankara vilAyeti 1darci Husu- mezkt\r şirketin tescil ve usulcn ilan iş için şimdiye kadar 2000. lira sar-

~ercl'de, kanlı ayak izleri vardır Bu Buradan yapıla~ tahk~kat~a •. hadi- tırmak ilzere bankaya gideceğini söy- siyesinden devren isticar etmiş ve olunduğuna dair "arih b"'yanatta bu- fctmiştlr. Bu para firmanın Beledi -
9.._ •bir k · se kısmen tcnevvur etmış gıbı olu - li k · · · ti 
'l~rt~ aç adım ilerideki Lütfullah .. . . yere ızın ıs yor. her ikisi de 15 Ağustos 929 tarihinde Junmamış olmasma ve açılan dnvanın yeden olan alacağından kesilecektic. 
d · "'llatı yor Fatmanın huvıyetı hakkında Evd b d b · dah b - 1 k t f 'l ·k d'l · 1 .. .. . . 1J'ı:ır, ı kapısına kadar devam e- daha kat'i malfunat alınıyor. t'rmeenm, es~ ageatmı./rseır ke d~ inı:ydae ynndıkt~~ sonra .. taraflar. 26. Agustos § r e az:':81 ~ aktıt~ ıt ~e1 ~1 .ı mediı~1? Koprun~n ~hta. p.arkele~n~cn bdaş-

t{ ge ı ı, ı n ıs 929 tanhınde rnuddeti bıtmıyen icar maeına gore 4ır e ın eı cı , ı un ıp ka umumı vazıyetının de çuruk ol U· 

flıa~lnurıar, bu izleri takiben apart- Fatma Ispartalıdır. 30 - 32 yaşla- aleyhine olacağı ihtar edildikten son- mukavelesini iptal ve 10.500 llralıK edilınediğini, edilmişse Ali Kılıcın şir ğu şeklindeki iddialar nsln varid de· 
lııı i~ kapısına gidiyorlar. Kapı açı- nn~~ı~. Üç sene evvel, doktorun ço- ra izin veriliyor. . !bir borç ikrar ve tediyesini taahhUd ketle kat'f alaka edip etmediğinin tes ği?dir. Köpril şartnamesinde derpiş 
~ bı ti giriliyor. Taşlıkta, ucu iğri cu~ ıçın dadı olarak bu eve alınıyor. Fatma, saat. taknben dokuz k~ - etmişlerdir. ' el~ olunup ohı~~dığının Ankaradan edilen derecede sağlamdır. Köprüden 
~e. ~~k bulunuyor. Kan izleri, ileri- İkı sene kadar burada kaldıktan son- rarlannda Halille beraber çıkıp. gı -ı Hamdi Emin ve Şürekfısı Kollektlf milzeklcere ile ıstilftmına ve borcun yük arabalnnnın geçirilmemesi için 
~'°cli~8l>"a, bodruma doğru inen bir ra, geçen sene, a~nlıyor. Aradan he- eliyor. . . Şirketi ismini taşıyan bu şirketin şirket nıunı.n~-~ y~ksa. şahsan mı verilen karar köprünün sağlamlığın
~ib eQ etle doğru gidiyor. Bu izleri ta,.. men bir sene geçıyor. Bu zaman zar- Bundan sonra geç~ ıkı saat kadar 10.500 liralık borcuna ayda beger yll.z ta.ahhUd edıldıgınln ıda:eı hususiye - dan şüpheden ziyade demir tekerlekli 
bi; ~en tneınurlar, burada da fecl fında. Fatma bıujka yerlerde çalışı- zaman zarfın.~~· .Halıll~ Fatma ara • lira ödenmek şartile tarafımdan kefa- d('n sonılm~na dair .müddeialeyh ~~ vesaitin tahta parkeleri tahrib etme· 
~~neyıe kat"§llaşıyorlar. Burası yor ve dokuz ay kadar da, Halille be- sında. ne geçtıgını tahının etmek mUm let edilmiş ve şürekAnın daha ilk ve Jdlir.in talebınin reddıııc karar ver - si korkusundandır. 
)ı~tıt riıktır. Bir tarafda bir köm~ raber yaşıyor. kUn değildir. ikinci taksitlerden başlamak üzere bu mı~tir. ·•·---
k~ç b Vardır ve bu çamaşırlıkta da Bir gUn, Fatma, yine eski kapısına Saat on birde, hadise, yukarıda an- borcu tediyeden imtina ettikleri gö- -- • • ı ~ h b .

1 
• 

i~ca:kad~n, kafası bedeninden ay~ dönmek ~tiyo_r ve Aksarayda dok - }attığımız şekilde tezahür ediyor. rülmüştür. Almanya italyaya motör ıngı iZ ar geın Si 
~\İş 0tıa hır bıçakla kesilmi§ ve t~.run ~vındekı aşçı. ka~ına haber Esrarlı Noktalar Bunun tizerine bu borcun ödenme- ihracmı menetmiş { R:ıs tnrnfı 1 ocide 1 

~di latak görlllilyor. gonderıyor. Evden,bır ':11~~det y~n - Bir gece evvelki sözlerden, Fatma- si hususunda aUlkalılardan Bay Kılıç Paris _ Soir gazetesine Slovakya Gemi süratli bir surette yol :ılarn.~ 
~~e ~en Emniyet Müdürlüğü ve lannda oturan ve kendısını sevdıren nın Halil tarafından öldürüldüğünü Aliden ilk evvel 24 teşrinisani 929 ta- hududundan bildiriliyor: · Boğaza bir mil kadar yaklaştığı biI 
~ı haı._ d Fatmanın tekrar alınmasına karar i t'dı·ı t k .. k" d" F k t fhind k alik B Kıl Ali ·1 b"rd bi · k ~ '4Ua .ver ar ediliyor. Müddeiurnu . . . s ı a e me mum un ur. a a , r e ve ez ay ıç ı e Alman otorit ~eri, Prağ civannda _ sırada ı en re pervanesı opmu~ 

'llcı \'inlerinden Mahir, emniyet ı verılıyor. ~atma, bır ay ka~ar evvel, Halili yaralı yan kimdir? birlikte Salih ve Hasan Cavidden i- ki Walter müesseselerini ltalyaya mo ,.e sulann tcsirile karayn doğru sil -
!nlbe .. .. .. • . tekrar eskı kapısına yerleşıyor. K dı f h +n h d k. · d f 10 te · · ı 930 ta · ı - b ı tır B U d;.~ le ~uduru Nazım, cınayet w a n, zayı , as'-<4 ve. er .~ey en ıncı e ~ şnnıevve . n - tör ihraç etmekten meneylı::ımişlcrdir. rUk enme~e aş amış . . unun _ ze-

~ ~eı-· 0ınıaer ve memurları da hA.- .. Fatma, b~ sef~r h.asta oldu~~u evvel kadındır: ~ca~a, bır mu:adcle hinde ~etı:tubla çok ehemmıyetU ve Halbuki bu müesseseler uzun mUd- rine gemı kuman~a~ı telsız~e .Bog:ı.z
~~~~ geliyorlar. soylemekt~ır. Filvakı zayıftır, v~ ~k: esnasında, Halı~ın elınd~.n bıçagı ~l~- acıklı r~ca~arda bulundum. Borcun ö- dettenberl İtalyan ordusuna tayya _ dan yardım isternıştir. Gemının her: 
~ll~ ~rı nıuayene eden ve defin- ~U.rmektedır de .... Doktor ke~d.ısını rak, onu gırtlagından böyle kesebılır denmesı şoyle dursun, bu mektubla.- re motörleri veriyordu. hangi bir kazaya maruz kalınnması 1-

~ ~. sa~ veren tabibi adil Enver ıyıce muaye~e. edıyor_ ve ettırıyor. mi? Buna i~timal vermek giiçtür. rıma ce~ab bile vermediler. - ·- çin derhal sahilden motörler ~~ııde -
, ~ eı-kegin karnında ıo _ l2 ka- Yalnız bronşıtı oldugu an~aşılıyor. Sonra, Halilın karnında da 10 - 12 Maddi ve manevf varlığımı tehlike- Roosevelt CUmhurreisi rilerck tedbir alınmış ve ge.mıyı ye -

Q<ı~i ~ <lının karnında da iki tane Tedavi a.lt~n~ alınıyor. ~~ı zaman- yara vardır ki, bunları Fatrnanın ye koyan biiyük ktilfet ve zararlarla olmak istemiyor değe alınak için de limanımızdan Sa-
~ llltt l\.ra tesbit ediyor. Fakat ölU- da, kendısını toplaması ıçın gıdasına yapmnsı imkanı yoktur. çetin mücadeleler yaparak bu büyük roz tahlisiye gemisi hadise mahalline 
\ı ti d ç ede.n bu ehemmiyetsiz ~ara- da ~~a ediliyo~. Fatma, günden gil- Halilin kendi kendisini yaralaması parayı ödemeğe savaııtım. . ~~vyork, ~3 (A. A.) -:-= Foarley gönderilmiştir. 
~,~, ikisinin de boğazlarında- ne ıyıleşm~k~ır. Hayatından mem- ve öldürmesi de muhaldir. Halil, Fat Borçt~ 3000 kilsur lir~ bakiye kal reısıcUınhurluga namzedlığinı, ~~ lngiliz gemisinin ~ir edilmek.~-

ıt Olu ları kesen yaralar olduğu nundur. ~1~ kılo. kadar da almıştır. mayla beraber gelip apartmana gire- mıştı. Hıç olmazsa bu mıktarın &len Roo~vel~den UçUvncU defa olara~-~ zere Saroz veyahud dıger bir İngilız 
Yor. Meserret ıçındedır. bilir ve hemşerisi olan Rüşdü gör . mcsinde yardım edilm~i için Uçtincü yaseti ctim_hurluguna na~~lıgınl gemisinin yedeğinde olarak Maltaya 

) ~~ tık Talıklknt Bir gün, eve, bir yerde eşyası bu - meden, Fatmayla, alt katta uzun za- defa 24/10/938 tarihinde yine tahriri koymıyacagı hakkın.dn temına" aldık- götürülmesi muhtemeldir. 
~~l~ atun kapıcısı Sivaslı Rü~U lunduğunu söyliyerek onlan almak man konuşabilir ve bu cinayeti işli- üçüncü bir ricada bulundum. Bu mek tan sonra vazetmlştır. . Çan.'1.kkaJe Dı~nda Arwıaıı Gemi 
~ l"ak hadise hakkında bildik- üzere izin istiyor, gidiyor. Akşam e- yebilir mi? tubumu aldıklarının erte~i günU yani B. Faı:~ey _B. Roos~v:ı.~i zıyaret Londra, 13 (A.A.) - Reuter ajan· 

~ ~ı.ıYor. Rüşdü diyor. kl: ve geldiği vakit, Halil de beraberdir. Hadisenin cereyanından Rüşdü ha- 25/10/938 salı günU yazıhaneme ve ederek üçuncU defa reısıcum~ur 0~ - sı bildiriyor: 
~ 'te alı aıtdaJti öIU, benim hemşe- Kapıya kadar geliyor ve ayrılıp gidi- berdar mıdır? Elde ve malum olan evime polis göndererek beni Dolma- m~ın~ ~uanz olduğunu. -~ylemış, Salahiyettar kaynaklardan bildiri}. 
~ ~lbatı ba~ıın. Hafikli 30 yaşların- yor. Fatma., bunun kocası olduğunu şahıslardan başka kimse veya kim - bahçe sarayına çağırdılar. O gün sa- mUşa~eyh te nam~lıgınl ko~ - diğine g<Sre, 6672 t.onluk Rumanya 
~ııclir. S~~ll~daıı İbrahim oğlu s~y~üy~~· Fakat, .b~, e~de pek hoş seler hadisede rol oynamış mıdır? Jat iki~e ~a~a.ya. ~ttim. B~y K~ıç Ali mıyacagı hakkında temınat verm13- bandralı Transilvany~ vapuru 9 şu-
~' ll'l,ecıde Rehber ticaretha-ı görillmuyor. Kendisıne ıhtarda bulu- Bunlar ve hatıra gelen diğer sual- ve Salıh ıkısı bırlıkte bem küçük bir tir. batta Çanakkale Bogazının 100 mU 
~ ~ ÇaJıınyordu. Oradan çıktı. nuluyor. ler öyle sualler vardır ki, cevab ver- odaya aldılar. Evvel! Kılıç Ali kı- W il - • - uzağında bir İngiliz harb gemisi ta-
~ ~~ttıi11arda işsizdi. Ağahamamı Evvelki akşam saat 20 ye doğru, mek ve şu muammanın dUğümünli mk ve asabi bir sesle söze başladı e 88~ refakat edecek rafından durdurularak hımıulesi tet-
~' ~~sanı apartmanının ka- Halil eve g:Jiyor ve Fatma.yı arıyor. çözmek pek zordur. Zor değil, im • ve ilk evvel bu mektubun h:ı:ımlnrı . olanlar kik edilıniştir. !1'~~ilvnnya, vesaiki 
~~atıl> lt sındaııdı. Onun yanın _ Fatma Halıli eve alıyor. Bır milddet kfuısızdır. tarafından yazılmış ve bana ımza et.- Vaşıngton, 13 (A.A.) - B. Welles, muntazam oldugu ıçm silratle serbest 
~~ R'eı· tl.lk~Yordu. Bıına da arada konuşuyorlar. Fatma, ikide bir, Hali- Dün gece sabaha kadar bir çok tirilıniş olduğunu ve böyle bir mek- Hariciye Nezaretinde Belçika Büyük blrakılnııB ve yoluna devam eylcmia
~I' bu.~P gıderdi, konuşurduk. Fa- le "Hnydi artık git!,, diyor. Halil cebhedelerden devam eden tahkika _ tubu yazmnğa benim cesaret edemi- Elçisi B. Ponthoz, Macar Orta Elçisi tir. S i~itı d~~ndisini görmedim. Ben, "Gitmem!,. diye cevab veriyor. Bir tın bugün alınacak neticesidir ki bü- yeccğimi ısrarlı bir şekilde iddia et - B. Pelenyi ve !spanya Elçisi B. Car- Alman radyosu vapurun Boğazın 
~-~~ -İ~d~;~İ.lncU kata çıkmıştım. aralık, Halilin, Jaf arasında: tUn bu istifhaml~n or~adan kaldıra- ti.ktcn sonra ken~isi için ~ir çok de- den~'ı l~~bul ~erek kendileril: bey- ı~e~~linde Türk suları~~a u:vı·if e
~ b'ltn vakit, sokakta ve - Nasıl giderim. Ben senden ay- cak, bu csrnrcncız facınnın içytiziinü dıkodular ya~ı~dıgl~ı ve gu_Ya M_aç~a nelnı!ı:ı il~~ı s~h:me ve tcnlıhatın d~dıgı_?I ''? h~ule te~kınin ıki saat 
~~ alt katındaki kalnbalıkla nlnmam. Benim içim yanıyor, seni aydınlatacak, muammanın düğümünU Palasın kendısıne aıd oldu n.ınu ıddıa tahdıdıne mutcallık meseleler hakkın sürdUıfünü bıldirmişti. Bu JYtalQmat 

· Su öl kadını da tanı-laeviyorum. Benden ayrılırsan, aeni 1çözecektir. \el.enler bulunduğunu ve kendisine de da görilşmU!1tilı doğru değildir. 
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HAS TIRAŞ BIÇAGI 
ıçakların en ucuzu ve en iyisidir. 10 adedi 25 Kuruş. 

Hasan depoau : Bahçekapı, 
Beyazıd, Kadıköy, 

Bf!yoğlu t ramvay durağı karşısınd.:ı. Subeleri: 
: İstiklal 

Ankara, KarakôY' 
crıddesi No. 324· Beyoğlu, Uak üdar, lzmir • Kemeraltı, Eskişehir 

,.. TOPTAN FiA TLARA PERAKENDE SATIŞ ~ 

GA • p • N Devlet Ziraat Kurumunun tam yağh 
kaşeri Kg . 65 Kr. Ur fanm halis 

çiçek yaft1 Kg. 130 Kr. 

Yarım asit Ayvahk zeytin
yağı litresi. . . . 52 Krş. 

Edremid hah kilosu 50 ,. 
Diğer bütün ~eşitlerimizde de a.yni UCUZLUK olduğu gibi (10) ON Ura.yı geçen siparişler evlere 

kadar PARASIZ gönderilir. Ve TELFONLA da sipariş kabul edilir. 

ŞERBETÇi BAKKALiYE MÜESSESESi 
Adrese Dikkat : MISm ÇARŞISINlN KETENCİLER KAPISI No. 4 - 6. Tel: 21458 ••lilttm:ıl-•• 

• •• :~N;;~;;,'.·, :E· .. "'o····· · ..• l<': u·;~ · .. ·.:R, :) ·,(~. ·N .. ~~-
, .. _.::, ··:_~ ~. ·.. . . . -~-

, · - . ' . .. . . . ' 
. . 

Baş, diş, romatizma, siyatik ve kulunç 
ağrılarmı geçırı r, gripe ve soğuk algmhğma karşı 

iyi bi r ilaçllr . Günde 2 - 3 aded ahmr 
Sıhhat \'ekôletinio ruhsatuu haizdir. 

BAŞ, D IŞ 
NEZLE, GRiP 

1 

ve bütün ağrıları derhal keser. 

1 

~-

ROMATiZMA 
NEVRALJi, 
KIRIKLIK 

icabında günde üç kaş~ alınabilir· 

R!:J<~9 I inhisarlar U. Müdürlüğünden ı İstanbul 
Satınalma 

LBYazım Amirll]i 
rorrisyonu ilanları 

,,.. 
i 1!1111111• pmDıea_,.•~-~,.İ·;•t,.Q•·•~•m•i•r•y•o•l·l~lll!W~;-·ıı·a•n••İa·~-,.,...., 

1 ------------------- gıı· 
1 
2 

" 4 

1 2 ~ 4 5 6 7 g 9 10 · ----------------------· ısı~~'91!-~i!ia:ı1il!!m!!!!l5!!1!••B~ Muhammen bedelı 1600 lira olan 2000 kilo sik:.ıt if 23 '2, 940 ~uııı~, t• 

:rıı 
,.~ ,., 
il! 

1 r 1 

lill 

Cinsi 

Saz uç bobin 22 m/m 
Saz uç bobin 25 m/m 
Saz uç bobin 28,5 m/ m 

Gömlek 
Bıçak 
Tecrübe bıçağı 
Metal yaldız bobin 

1'fohammen 3 •7,5 
8 . t.emina.t Eksiltmenin 

Mıktan L. Kr. L. Kr. Şekli Saati 

36 adet 
74 adet 

171 adet 

8000 kilo balye çemberi müteahhid nü :sa.at "11,, on birde Haydarpa~a<l:ı gar binası dahilindeki komısY0 

nam ve hesabına 15/ 2/ 940 perşembe rafından a<.;ık eksiltme usulile satın altn:ıcaklır-. 11ıı~ 
günü saat 14.30 da Tophanede leva- Bu işe girmek istiyenlerin 120 liralık muvakkat teminat ve k8IlıJ ıtla· 

Pazarlık Gür zım amirliği satınalma komisyonun- tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyon!\ 
16III/ 40 14 da pazarlıkla satın alınacaktır. Nü · racaatları lazımdır. tııd'' 

281 
6 adet 890 00 66 115 Açık E. 
6 adet 16 U/ 4{) 
1 adet 

400 bobin - - - - Pazarlık 

Bu iı;;e aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılnın~8 munesi komisyonda görülür. İstekli· - •ıı·; • 
!erin belli saatte komisyona gelmele- -------- . ~ 

15 
ri. <64~> •• <

952
> Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğündeo:u 

.. rJl 
1 - İdaremiz için kapalı zarf usulile bir aded yolcu otobiiStl . 

211
n

140 14 9000 kilo balye çemberi almacak-

I - Şartname ve nümunesi mucibince "400,, bobin Metal yaldız tır. Pazarlıkla eksiltmesi 15/ 2/ 1940 
kağıd müteahhidi namına ve diğer iki kalem eşya hizalarında gösterilen perşembe günü saat 14.30 da Topha-

bayaa edilecektir. 75 ıı· 
2 - Muhammen kıymeti 5000 lrra olup muvakkat teminatı 3 

SOLDAN SACA: •ısullerle satın alınacaktır. nede Levazım amirliği satmalma ko-
. Kı Il - Gömlek, bıçak, tecrübe bıçağı muhammen bedeli, muvakkat . d .... 1.. 1 t klil . t . 

radır. .fJ:l ,._ 
3 - lhale 26 2 '9!0 pazartesi günü saat 11 de Ankara Devlet "J~o~ 

Yolları meydanında kain umum müdlirli~k binasında toplanacak korııı ı - fstanbulun bir semb - rmııı. teminatı hizasında yazılıdır. mısyo~un a goru ur. _s c erın e~ı 
2 _ Basit . Çorba içilir. IH - Eksiltme ve pazarlık hizalannda yazılı günlerde Kaba.taşta natlarıle beraber bellı saatte komıs- tarafıııda n icra edilecektir. . 1·eıeı1 
3 _ Mektub. Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. yona gelmeleri. (641) (953) 

4 _ Yurdumuzun ismi. IV ...- Ş.artname, nümuneler her gün sözü geçen şubeden parasız • • • 

4. - Bu ise aid fenni ve hususi şartnamelerle mukavele P10 

Hava Yolları Umum Müdürlüğünden alınabilir. t :ıt~ 

ahnabilcceğ'i gibi tecrübe bıçağı krokisi de görülebilir. 
5 - Yüz görülür - Fasıla. V - İsteklilerin eksiltme ve pazarlık i~in tayin edilen gün ve sa- Adet 

5 - İhaleye iştirak edecek talihlerin tddii mektublarını oevlerei.Sıı 
va Yolları Umum :Müdürlük binasında tf>.şekkül edecek komisyon ıd t~· 
ğ1ne ihale saatinden bir saat evvel vermeleri lazımdır. Posta<la va 

6 _ Köylülerin yağ imal ettikleri atlerde <;.; 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur komisyona gelmeleri ilan 1 500 Sıhhiye arka çantası kutusu 

alet. olunur. "7~7" . . . • • •. . . . 500 Sıhhiye ~roaş çantası kutusu 
ahlıiir kabul edilmez. "10.J.9,. _.-::: 

7 _ Armağan _ Bir harfin oku _ ı - Nnınunesı mucıbınce 39000 kılo sıklop çemberı pazarlık usulıyle y k 1 1 v k 1 k t .. Nafı·a V 1 A • d 
satın alınacaktır. u arca yazı ı l~l a em u ll mu- ~ a etın en : 

nuşu. 2 - Pazarlık 19/ II 940 pazartesi günü saat 14 de Kabataşta Leva- teahhid nam ve hesabımı 15 2 9 10 u 
8 - İnce. zım ve Miibayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacağından isteklile- perşembe günü S\1.at 15 de Tophane- 3?/3 9_1.~ tarihinde cum~~t~si .~-~.ııü saat 11 de. An!mrada N:ı.fıa .~~~ 
9 -Havada uqar · Şarkı ~öyliyen du pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme paralariyle de Levazım amirliği satınalma komi:>- leli bınnsı ıçındc Malzeme ınmlurlugu odasında toplanan malzeme ek· ·f t 

heyet. birlikte mezkur komisyona gelmeleri. "1180,, yonunda pazarlıkla satın alınacaktır. komisyonunda "21,000,, ln°füz lirası nıuhemnıen bedeUi lstanbulda ~'ıır 1 

W -&hh~·Karadm~ahll~ri~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=T~m~~~liMOOl~~~~minili lim~rti~l5~edDizclm~örlüll~r ~nluk ~l ~~ilirin~ 
de Ya"', ıyan bir kısım halk. 1 , 255 liradıl· Nu··nlunelerı· ko . d zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. ·id ıf" 

" - · • mu;yon a Eksiltme sartnamesi ve teferriiatı 550 kurus. bedelle Malzeme fll• 
"' 1 k l f b 'l• 1 S f 11 'I ' ·ı· 1 görülür. "612,, "992,, ~ • YUKARIDAN AŞAuI : AS 9r a r!\a ir ! Jn A.ma "QffilSY JOU 1 11 arı lüğiinden a lınrı bilir. .;,ısıfl 

1 _ Bir hayvan - Köylüler kulla- ••• Muvakkat teminat eksiltme güniindekt kur üzerinden Türk puı e:ı-

1 

. , 48~ adcd ispirto takımı alınacak . tahvil edilmiş olarak 2490 sayılı kan ınun 16 ııcı maddesine göre 11 

nır. 2500 a.ded battani)e a.lınaealt tır. Pazarlıkla eksiltmesi 15/2/940 edilerek verilecektir. ifl 
2 _ tstanhulun bir sayfiyesi - Ba- ~ahmin edilen b~d~.li -~~~.750) lira olan 2500 ad~d battaniye As~eri J perşembe gUni.i saat 15.30 da Topha- İsteklilerin teklif mektublarmı muvakkat teminat ve şartnarıı.e"ro 

şına "A,, harfi gelirse parlak Fabrıkalar Umum Mudurlugu merkez satınalma komısyonunca 16 12 940 ıede Levazım amirligı~· satınalma ko- yazılı vesikalarla birlikte ayni gi.in saat 10 a kadar mezkfır koı11~:3} 
.. Ş makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. "1109,, '16&_;.• 

bir cisim olur . Bağışlama. cuma gunü saat 14. de pazarlıkla ihale edilecektir. 'artname parasız ola· misyonunda yapılacaktır. Tahmin ---__.. 1 

3 _ Mahfuz kıyı _ Aklını oynatan. rak komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan (1781) lira 25 bedeli 1300 lira ilk teminatı 97 lira j G .. ..k h f G I K J f 11 tJ~ kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komis- 50 kunıştur. Şartname ve num" unesı' unu u mu a aza ene o mutan ığı sta 
4 - Budala - Bır emir. 

yoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccart.!nn olduklarına dair Ti- komisyonda görülür. İsteklilerin ka· Levazım a~ mirligw i sahnalma kornı·syonundan : 5 - have . Balık tutulur - Sual 
caret Odası vesikasile mezkur gün ve saatte komısyona müracaatları. nuni vesikalarilc komisyona <Telmele- , .. i ./ 

edatı. (985) ri. (
644

) (l0
5
3) Mildar E~ya cinsi Miktar Eşya cin~ 

6 - Her dile tercüme edilmiş bir • • • • • • 4 aded Ordu tini komple saraç 1000 adet kıl kolan 
Fransız macera romanı. 300 ton kurşun alınacak Kilo takımı 1000 adet kaşağı 

7 - Arkadaş - Bir memleket. Tahmin edilen bedeli (105.000) lira ol:ın 300 ton kurşun Askeri Fab- 41 kalem Nalbant takımı 900 adet zincir yular s:ıpı 

8 I{ d -·ı o rikalar umum Müdürlfüfü merkez satınalma komisyonunca 16/2/940 cu- 3500 Vaketa · 123 adet eğer takımı torbası 100 kilo saraç köselesi 
- uru egı - ynanır. ., 6000 Kösele 62 adet motosiklet yan araba 100 adet saraç makarası 

9 _ Beyaz _ Bir hastalık • Aylık. ma günü saat 14.30 da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname (5) lira 25 mikası l2 adet akümülatör . 
kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat teminat Yukarda miktarı yazılı iki kalemin 1000 metre mumlu kağıd 500 metre keten buranda tJeZl 

olan (G500) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesa· pazarlıkla eksiltmesi 16 Subat 1940 1000 metre kaneviçe 2 adet demir kasa . b(1cv 
ikle komisyonu olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccardan olduklarına cuma günü saat 15 de Tophanede ts- 500 kilo ot 12 metre üç parmak dernır 
d · T" Od ·k il z1c· ·· ta bul L • · r ·· 2000 adet ambalaj tokası 4 metre üç parmak fi]anG aır ıcaret ası vesı as e me ur gun ve saatte komisyona müra- n v. aınır ıgı satınalma komis- 4 adet Mors işaret feneri 552 lira 99 kuruşluk kösele 

11 
~ 

caatları. (986) yonunda yapılacaktır. Nümuneleri k.J ı _ Komisyonda alımı yapılacak muhtelif eşya listesi yuıtaı1i ( 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ m~yonda ~rillü~ ~~klilcrin bclli k~tlnı~b~ 9 ~ 
~-••ma&n•maam•D~••••mm&mmm·E~•••m••~u~~~~~~ri~~m~~Mgcl· 2-Ayn.~n~ı~p~arl~~~~~cak~ ~y~uhlr~~~ 

1 Deniz Levazım Satma1mı Komisyonu ı'JAnla '. 1 1 meler~: Tah~n bede~ yirmi üç bin kaçını vermeğe isteklilerin şeraiti anlamak ve pazarlığını yapillaJC jljS)'° 
a altı yuz yetmiş beş lira, kat'i temi· her gün için Galata Mumhane caddesi İbrahim Rıfat hanında~ki )("Ol 

•·••••••• •• na gelmeleri. "1?64~ ' . . . " . " . . natı üç bin beş yüz elli bir lira yirmi -;:::;:::::---- .ı 
1 - Tahmın edilen bedelı 33.600,, lira olan 150., ton benzının 15 b' k t .. 1165 .. O 

şubat 940 tarihine rastlıyan perşembe günil saat ıı de pazarlıkla eksilt- ır uruş ur. ••• " 649" ZA Y1 - Trabzon mekteb müdür- T epebaşı dram kısJ11ltl 
mesi :yapılacaktır. lüğünden aldığım 27 / 12/ 939 sayılı ~ 

2 - İlk temin.atı "2520,, lira olup şartnamesi her gün komisyondan Kilo tasdiknamemi zayi eyledim. Yenisini Bugün 15.80 3Ô JI 
' '168,, kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 8200 Motorin alacağımdan eskisinin h_ü~mü yok - Bu gece saat zo. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazıh vesaikle birlikte belli gUn 700 Silindir yağı. tur. Mubın Toker 
0 

KADl1'i 
ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyona m üracaatlan. 111080., Pazarlıkla eksiltmeleri 19/ 2/ 940 pa 

1
. 
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40 1

. -.Ik te . tı 
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. d 
~========================================== . .. .. 4 ı tr~ı mına ~~ zartesı gunu saat 1 de Tophanede 1,,. .f t · k · d ·· Adalar Sulh Hukuk MaJık esin . . - . ~eşı ve şar namcsı omısyon a go- ••• 

b tikW Caddesinde ıcoıııedl em • tsTANBUL SUCULAR ve KÜULSÜZ MEŞRUBATÇILAR CEMt _ Lv. amırligı satmalma komisyonunda fil.. ..1167 .. 651 &ılı: YETİNDEN: yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli r ur. .... " " 
Heybeliadada İsmet lnönü caddesi 

Samibey sokak 8 No. lu hanede ölen 

Miha.1 Efrem oğlunun va.rielerl ara • 

aında kayıb bulunduğu cihetle t.ere· 
kesine vaz'ı.yed edilmilil olduğundan 

aJ.acakhlarla borçluların bir ay zarfın 
da vesaikiyle mUracaatları ilin olu. 

nur. 

. . İstanbul sucu18:r ve küulsüz m~şnıbatçılar cemiyetinin umumi heye- 1069 lira 10 kuruştur. Kat'i teminatı .. • .. . . . . 
tinin 2/ 2/94{) tarihinde yapılacağı ilan edilen içtimamda ekseriyet hasıl 160 lir 36 . t E . 337 aded altlı ve ustlu ıkışer kışı· 
olmadığından 22/2/940 perşembe gününe bırakılmıştır. da a .. ~ ~~uruş ur." vsafı .~omıs- lik tahta karyola alınacaktır. Pazar-

Cemiyet mensublannın mezkftr gtinde saat 13 den 17 ye kadar lstan- yon gor · 1166" 650,, lıkla eksiltmesi 19/2'/910 pazartesi 
bul Bel~yes~ ~iv8:rında Babıali. cad. 10 No. lu esnaf cemiyetleri binasın- •• • gün il saat 15 30 da Tophanede Lv. a,. 
daki cemıyetimiz ıdare merkezınde cemiyet cUzdanlarile beraber h B' N ı dile. · .. · · • ' · bulunmaları nan olunur. azır ır o. u ım evınde 2 aaansor mırlıgi satınalma komısyonunda ya. 

Ruzname: 1939 senesi muamel!t ve hesablannın tetkiki ve idar h _ yaptırılacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi pılacaktır. Tahmin bedeli 5392 lira, 
yetinin ibrası .- 1940 senesi mesai tarzı hakkında müzakerat ve ittihaZ: m~- 1912/ 940 pazartesi günü saat 15 de ilk teminatı 40-i lrra 4.0 kuruştur. 
karrerat edilmesi-Nısfmın tebdili icabeden idare heyetinin yeniden seçil- Tophanede Lv. amirliği satınalma ko· Şartname ve nUmunesi komisyonda 
mesi. misyonunda. yapılacaktır. Keşif bede- görülür. "1168,, "652,, 

Kııunında 

Gündüz saat 14 de 

ÇOCUK oYlJNV 
Gece saa.t 20.30 da 

OGLUMUZ ~ 
- v-ıo 
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Sahibi : A. Cemaleddin i!)JV'-tJlf>., 
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