
15 ŞUBAT 1940 

~RŞEMBE_ j 
hcinci Yıl .. No. 641 

' GONLOK SiYASi HALK GAZETESi · 

l11glltere Finlandiyaya göniil-
ta gitmesine müsaade etti 
F'inl~r, Rusların son derece şiddetli 
~ücumlarına karşı koyuyorlar 
~anevf kuvveti !200 LEH TAYY A ECi 
~Uhafaza için FİNLANDi~ A YOLUNDA 

Helsinki, 14 (A.A.) - Finlandiya. 
tebliği : 

DU§Illan l{areli berzahında ve Sum 
manın şarkında taarruzuna devam 
etmiş ve bir kaç ileri Finlandiya mev 
ziini ele geçirmeye muvaffak olmuş
tur. Düşmanın ilerleyişi ikinci Fin -
la.u'diya hattının istinad noktalannda 
durmuştur. Kareli ben.ahında, başka 
her yerde dtlşroan taarruzları ağır 
zayiatla tardolunmuştur. Binlerce 
Rus ölüsü ve onlarca. tank Finlandiya 
hatları önilnde yatmaktadır. Muha
rebe devam eylemektedir. 

Ladognnın şimali şarkisinde dilş

..nıa.nın müteaddid teşebbüsleri akim 
bıraktınlmıştır. 

Kuhmo istikametinde bir düşman 
te' •ıru i~n olu ımuş Vf" Finhndiyn
lılaı miıteacıdid cilışman mevzfıeriru 

temizlemişlerdir. 

Koivastadaki bataryalar, Finlan -
diya körfezi buzları üzerinde ilerliyea 
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'r ' Rumanya Dobrica-
nın bir kısmını Bul
garlara v~recekmiş 
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Fin ordularının ba;ıkuman dam ~ıaresn~ 'r.formerhelm 

•• 
Uç 1 giliz • • • 

gem_ı ını ltn.ıya.n I..a Tribuna gazete
sinin yazdığına göre yakında 

Sofyuya geleceği rnsoıen bildi
rilen Rumen heyeti, Bulgari~ 
tanla yalnız ticari mahiyette 
de~il. siyası mahiy~tte de te -
mastar yapacal•tır. 

Temin edildi~ine göre hu tw.
yet, Bulı;n.r hiikumetine Doh -
rica lı:ıkkındnld taleblerini is'af 

1 torp ·ı eyen i 
tahtelbahiri 

i Alman 
ha tırıl l 

i?rnnM hukf'.mett tnı~~mdbn Ma~ ziyarete ttavct edilen Tttrk ga
zetecilerinin mlsa.fireti bug\!n bitmcktNIJr. Yukarıdaki reshnde Türk p 
7.eteci heyetinin reisi ols.n başnıuha.rrlriml:z Htise>1n Cahid Yal~ l'raa· 
sız me~hul asker fLbideslnde altın defteri imzalarken görllyonaııa. 
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Alaeddin tepe•indeki hazırlık 
asileri çok faşırtmıftl 

YENi SABAH 

1 
Garb demokrasileri."' 

şark memleketl~ 
Tünelbaşı 11 OKUYUCU 'I Milli korunma y eni Zelanda v• /.~~ 
C. . K kıtalarındaıı bit r1. ııt' -
ınayetı - . anununun l\113ıra ve FilisUne geıınel~b 

T hk•k ı DfYQRK/ T b•k ki• rafta derin bir alaka Ue tiJıdelııı' Fakat, Delibaş hiç oralı alınıyordu. bana .. diye haykırdı. İncik ben gidi- a I atı at I şe 1 mektMir. Harbin bfdaye 
Nuh diyor, peygamber demiyordu. yom o kara gidilerin Uatüne. Sen de, İ Suriye ve Filistinde ınUt~; 
Gitmek için ısrar ediyor ve: her mahallede tellillar çağırtacak, c· . ı·ı t stanbul Evkaf idare· H•k 'tnda Anka- yaptıkları tahşidat \'e Mt91 ıeıJ 

- Daha ne yaptırmak istiyorsu- ehli islamı yediden yetmişine dek der ınayetın Ha 1 ara- . "" ıUl t , sinden bir temennı dafaa t.ertibatının tekenUl bil 
nuz? diyordu. Bu dinsiz bUkfuneti yık leyip posta posta AlA.eddin tepesine fından yapıldığı rada hazır ıklara ,iyesi zmmındakl mesai.' '<t. '"" 
dediniz; yıktım. Kuvvayı· :Milliyecileri yolhyacaksın. Mızıkçılık edenlere bas Güzel 1stanbuhımuza bir kat b 1 ld bli ili' 1JV 

Zan ned l• ı .·yor Tür' k ş an 1 1 aliyete son gun·· terde ) deliğe tık dediniz, tıkdım. Se<;tiğiniz küskilyü. Emrime itaat etmiyenlerin daha cazibe ve şiir veren ve 
adamlarla dilediğiniz hükfuneti kur _ çoluk çocuk demem bütün iyalile Evvelki gün saat on ~irde .:un.el sanatının layemut eserleri olan Milli iktısadı koruma kanununun verilmesi, arzın bu noktat~ıııı6 
dum. Bundan ilerisine varmak sizlere canlarına kıyar, mekanlarını çatır başında cereyan eden facıayı dun bü- büyük mil.bedlerimizin ekser hav- tatbikatı etrafında hazırlıklara baş- muayyen propaganda ,e ibl f 
gerek artık. çatır yakarım vallah billah. tün teferrüat ve tafsilatile yazmış, lu şadırvanlarında musluk olma- la.nıldığı Ankaradan gelen haberler- satla ziyadesilc alflkadar g 

Düzme valf ile Taşba.şlı, yüz yüze Asilerin polis müdür vekili, aldığı bazı ihti~llerden b~etmiştik. ~- dığı gibi muslukları olanlarda den anlaşılmaktadır. Vekalette teş - rünmektcdir. • 
b k k 1 k 6ze, Derviş emri yapmak için meydanı dolduran bıta ve adlıye evvelkı gece ve dUn dahi su yoktur ve bu havlular· kil edilen bir komisyon muhtelü Filhaldka Berlin.iıı ,.e b:ad'r 

a ışıp ıvranır ar en s ' b"t·· .. b h"di · tahkı'k.,t'ıle d b la b h l' d b'rta branşlara göre bütün maddelerin ma- •ıo k .u:. u· distanıı n-k· -1 ,, h d k tı A- h Ik . . . k D l'b Meh u un gun u a senın .. en azı n am ar a ın e ı - u s o\'anm u& ın • İJI 
~ ır og u me me arış . gayı, a ın ı<;ıne gırer en e ı aş - ul 

1 
r· ı ·1 k" · beti ı· 11lr - meşg o muştur kım lüzumsuz hurda eşyalar yü- liyet ve satış ıyat arı e ar nıs e- za~·an hfr sahada \'C eze 11 ..ı.art 

bir hayli tatlı vadlerle kandırmağa ug med de kuduz stirüsünü önUne kat- H"d. . . ett' •. L"tfull h k l nn' 1· tesbı't etmeg·e baş)nw.ıcı. tı ... Bu su- d 0,sr" 
kl a ısenın cereyan ıgı u a zilnden tamamen apatı mıa ve ..... 'J • lmpar"'torltığunun can il •• ..ı 

raştı. Fakat, yapılan bUtUn bu acı ı mış Alaeddin te~ yolunu tutup k s· 1 R''şdU ':I •• ·ol .... 
- • l"-· apartmanının apıcısı ıvas ı u cemaatin istifade etmesi akim bı- retle kanunun tatbikatında kontrol lan Hind ve l\lusul kara ' ,~ 

yalvarmalar, ısrarlı savaşmalar agayı hükumet dairesinden umklaşnuştı. Ik' l da H ' gayet kolaylıkla yapabilecektir. . f gı~, 
bir türlü merhamete getiremiyor, bl- • • • el.vllve Fı gtmecc yap~k~üsorgusun , l a- rakılmıştır. Mesela milyonlar sar- mii~killat çıkarmağa nıattı frl. 
lakis gittikçe nemrudlaştırıyordu. D İ K kl kah ı e a anı~ ı ı - ç g~e evve a- file etrafı açılan ve bir güneş gi- ı Ankaradnn şehrimize gelen Ti- nen hareketleri karşısındıı ot~ 

.. .. • . oktor " pokrat,, ayı ı ve- partmana gelıp aşagıdakı çamaşır - bi muhitini aydınlatan Yenicami 1 caret Vekaleti hukuk müşaviri Fe- ile İngiltere Sa.rkt.aki ordıl~rı..._.., 
.. T~~. 0 ~nad~,. duz:me hukumetin den çıktıktan sonra, Kadı Hilminin hanede kaldıklarını, hadise sabahı da havlis uzun senelerden beri her rid burada bulunduğu müddet zarfın· .. ; .ı ,.--

g?nüllu polıs mU_d~ .Yakub, yorgun Şerafeddin camii civarında Devle ma Halilin Fatma ile beraber apart- ! Uç kapısı da kapalı bir mahpes da bu işler etrafında tetkiklerde bu- tcmadlyen kuvvetlendirnıe) _. 
b d l b l soluya d dinmi~lcrdir. Y ır man. a .ma a~ ~ ı 60 u:a hallesindeki evine gitmişti. Bu evde mana geleceklerini söylediğini ve saat halinde. durmaktadır. Merkezi bir lunacak ve aliikadarlarla temas c e- t.#t 
odaya gırdı. Endişeb .~e ~!aşlı ba~ş- de, herkesten ve hatta, isyan teşki- on bire doğru geldiklerini, kendisi - ı vaziyette olması vı hiçbir vakit cektir. Kanunun ihtiva ettiği şiddetli Bu suret.le harel<et edt.r1' lf'' 
l~rını ~azır ol.anlar uzennde gezdir· 18.tının belli başlı azalarından bile giz nin, onları çamaşırhanede iskemle cemaatsiz kalmıyan bu abidenin cezai tedbirler piyasada şimdiden te- hassa Londra muayyen bir V ~ 
dı. Delıbaşa hıtabla: li tutulan bir fesad komitesi bulunu- verip oturtarak dördüncü kata çık- ' yalnız arka tarafındaki üç beş sirini göstermiş ve bir çok ithalat hilinde yiiriimekte \'e <!olfl1.11~ 

- Ağam! .. dedi. Vali ve kuman - yordu. Bu komite de, isyancıların yer tığını, bu sırada da hadisenin cereyan musluktan müşkülatla abdest al· maddelerinde görülen sebebsiz fiyat rınılnn gelen km"·etleri, U.1~ 
dan ile bir çok zabitler, Al8.eddin te- li Rum ve Ermeniler ve bilhassa ba- ettiğini, kendisinin, korktuğu için, 1 mak ne kadar sıkıntılı olduğunu ' yükselişi zail olmağa başlamıştır. kaya doğru gitmekt<>.dfr. 'JI 
pesinde toplanmışlar. İki de makineli zı yabancı devletler tarafından 0 sıra bu cihetleri evvelce söylemekten çe· her zaman göriir ve bizzat tccrii· ihtikar komitesi bugün tekrar kuvvetleri ve pilotları dahil ~ 
tüfek bulmuşlar. Üzerimize yürümek !arda Konyada bulundurulmakta o- kindiğini söylemiştir. be ederim. Burasının rüzgar ve Mıntaka Ticaret Müdürlüğünde top- garb ccbhe..c;hıe giderek 1ıarııe 1J 
üzer~ hazır?~ yapıyorlar, Bizi1:11 polis lan gizli şahsiyetlerle, temas ve mti Muhtelif cebhelerdcn yapılan tah· yağmura ve güneşe maruz ve so- !anarak elde mevcud beş dosya hak- rak ederlerken, AvustraJYll• . .J 
mUdur vekilı Erzurumlu Necıb Bey nasebetini temin ve idare ediyordu. kikat, Fatmanın Halil tarafından bo- kak ortası denilecek derece açık kında tahkikatta bulunacaktır. Zela.nda \'e hatta Hind kıl~ 
de içlerindeymiş. Ne edeceğiz şimdi?. Komitede, doktor İpokrat Rumları, ğazı kesilerek öldürüldüğünü, Fat- bulunması da ayrıca mahzurludur. vvvv de muhtemel bir harb ~ut' 

Ha ber, ayakta duran Delibaş Meh- Kirkor Şişmanyan Ermenileri, Kadı manın da bu esnada can bavlile Ha· Yankesicilerjn kolaylıkla icrayı /ICTISAD iŞLER/ 1 ve i 
medi, fırtınaya uğramış bir kavak gi- Hilminin biraderi ve isyan idaresinin lilirı elinden bıçağı alıp Halilin boga- habaset etmelerine pek müsaid o- lthalaAt bı·rlı"klerl ğa. namzed bulunan yakınbi.f ~ .. 

1. ·ı b'. · d · k t ' w • • d k şark mıntakalannda fa.al .,.. r bi sarsmış, düzme va ı ı e teva ıım e düzme valisi Mustafa Remzi Türk- zını es ıgını mey ana çı armıştır. lan şu vaziyeti havlunun açılması 1• 

sarartmıştı. Çünkü, vukuu bildirilen leri ve Kıbnslı Kemal Subhi Ezel ile vvvv ve temiz su vermek suretile ber- kuruluyor namak üzere hazırla.nmalıı-
hadise isyanı tertib eden fesndcılann Radoslu Nikola Samarcidis de ya - JIA A.RıFTE 1 taraf etmek ve hem de abdest a· Hariçten yapılacak mübayaatın tek yerlere nakledilmekt~dir. ~ 
düzenciliğini bütün çıplaklığı ile mey- hancı bazı devletleri temsil ediyor • Üniversite idaresi de lacak ve temizlenecek vatandaşla- elden idare edilmesi ve bu suretle da· Diğer taraftan garb dt'fll ·i'" 
dana koymuştu. Evvelce yazdığımız lardı. ra daha bir kolaylık ve siyanet ı ha ucuza mal edilmesi için kurulmuş ri, şarktaki kuvvetlerini t~1'~~ ~ 
veçhile fesadcılar, Delibaş Mehmedi, Rodoslu Nikola, o esnalarda An - SÖm Str tatİ Iİ gösterilmesi niçin kabil olmasın?· olan ithalat limited şirketlerinin ni- ~ine gitükçe daha ziyade ı._.' 
vali ve kumandanın bu teşebbüse şah talyada oturan ve Akseki, Seydişe- yapıyor m U ? Süleyman iye ve Şehzade camile- zamnamelerinde görUlcn lüzum üze - ,·r.rmi5lerdir. Zira dt-niziD 

0
' ;iJ 

san taraftar olduklarını ve hareket bir, Yenişehir, Çumrada oizli adam- . . .. .. . . rinin havluları bilalüzum kapa· rine değişiklikler yapılması kararlaş- işinde göstereceği kolaylık ,·e f11 
esnasında mUclafaa ve mukavemet 1 b 1 .. b F o . · ı K b Ünıversıte Rektoru Cemıl Bılsel, l lıdır. En çok cemaati ve ziyaret- tırılmıştır. ve nakil hnemi kara mıJdifll ti 
şöyle dursun, el altından muavenet ar; ~una~ ;ızAaş~ ;rrnrı 1 

e, 
1 

• Üniversitedeki rektörlük odasının ka çileri bulunan Sultanahmed cami- Bu şirketlerin gerek hükumet tara- me\'zuu bahsol:ımaz. Bll ıoe~ . ..ı 
ve müzaherette bile bulunacaklarını rıs ı ema e Y ın a bulunan ve pısına bir ilan asarak sömestr tatili inin havlu şadırvanı musluklukla· fından daha kolay bir surette kon · ızdc ~'11 
So··vlemek suretı'le elde etmı'şler ve bu muavenetlerini temin ettiği Hürriyet esnasında hiçbir ziyareti ve müraca- Lomlra ile Paris Akden -'ti" 

~ n da yoktur. Ne garib ne acayib trol edilebilmesi ve gerekse hariçten ~ ıııv J 
na l·nandınnak içı'n türlü türlü entri- ve İtilaf fırkası adamlarının delalet- ati kabul etmiyeceğini ilan etmiştir. yctıe S6yriiseferin imkunı ıdl şey! Burada abdest almak mah- 1 yapılacak mübayaattn hiç bir muta- - b 1 ftal 1 dtt ntı • .JI 
knlnr cevirmişlerdi . leri ile gizli elini Konyaya kadar u- Halbuki Üniversite bugün 6 bin ta- zurlu mudur? vassıtın rolUne meydan verilmemesi gu u ııı ar \.'e ay ar r 

Bu vaziyet, Delibaf' Mehmedi fena zatan Atkinson adında bir yabancı ~e~lik muazzam bir gen?lik kü:l~i Bu satırları ikmal ederken şu- için ithalat birlikleri şeklinde faaliye· ~enni \'ermeyi daha mu,·ııfıl' 
h ald htrslnrl Jrdı . Gozlerini devire ile muhabere ediyorlardı. leyancılar ıhtıva .e~ckte ve. bu~ bın gencın pın nu da ilave etmeden geçemiyece- , te devam etmeleri münasib göriilmüş- miişlerdlr. ti. 
devire Derviş Bekir oğlu Melırned~ da !stanbul ile olan temas ve muha- terce ıhtıynç . ve .ışlerıne cevab ver • ğim: Belediyeye devredilmiş ve I tUr. Bu sebeble geçen ay içinde teşek- Vaziyetin prattk olar.ık ~{\ti 
baktı ve· · · · · . mek mecbunyetınde bulunmaktadır. gerekse Vakıflar İdaresi altında kUI etmiş olan ithalat limited şirket- sında hu noJ.:hılar görilnmrl< "~-t 

· . . . _ berelerını bu gızh kanallar vasıtası- Sömestr tatilinin yalnız talebeye 

1 

ıııırt' ı 
Ül ka d nlı diye bagırdı 1 1 d bulunan birtakım medrese, türbe, leri kaldırılarak yerine ithalat birlik· l"N"r, ljıırkfaki hu takviye .. - en r a ı , . e yapıyor ar ı. 'd ld - b d d . k ·ıe~ 

N d. b k hb J'k., H · ı· ·ı ku aı 0 ugu ve u ara a aıre ma am imaret, sebil, kütüphane, han, ha- , lerl kunılacaktır. nynl mınfakalarda göri' e ır u a e ı . .. anı, va ı 1 e (Oe,·nmı var) 1 'f 1 . b d b ı 

m.,, ndan sı·zden yana ı'dı" ?. . annın va.ıı e en · aşın a u unma · marn vesair~ vardır ki bunların Haber aldıg-ımıza göre bu birlikle· daha zi'-.'ade si'-.·asi malıl.''et ~,.,,_, 
" ........................................... ları icab ettiği alakadarlar tarafından · 'd h ti · 'bk 00 ·ı ·' ·' 1 111IP"" 
Dedi, parmağını .ıa silahının teli· T • d d Üzerleri tamamen veya kısmen nn ı are eye en aynen ı a ı e- bir talnm f:taliyı>tlerle < c ı·'·ı' 

g·ı·ne deyı' rdı', Belkı· de tetı·g~e dokuna- emJZ g! a ffia • söylenmektedir. kurşun kaplıdır. Balkan Harbi se- cek, yalnız bazı idari değişiklikler ya· ı d B 1 · f il ·et ı;-
Talebelerin ihtiyaçlarının nazarı I >ettar ıı·. u ~ yası aa ~ dt 

cak, karşısında titriyen yobaz boz- d J • dikkate alınarak bu tatilin kısa kesi· nelerinden bu ana kadar İstanbul- pılac.-ıktır. ten bazı de\'let merke7Jerirti ,,._"'-
masını da ahirete yollıyaca.ktı. Tam c erıne ne zaman lecegı-· Üniversite muhitinde temenni 1 da kurşun yağması devam edip Almanya hah çekmeğe teyakkız lmhınnıağa ve f1J ,.,~ 

d · l l 1 ı gitmektedir. Üzeri sökülmiyen bu başladı -h. r o esna a, ısvancı ann sayı ı azı ı a- k .., ? edilmektedir. müdafaa tedbirleri alm~-
rından ÇumtAlı Hasan nefesnefese O· a vuşacagız. VVV'V gibi mebani kalmamış gibidri. Za- Son haftalar zarfında İtalya ve Al· ml§tir. ...J / 
daya girdi. Tel8.şh bir tavırla : BıLEDIYZD• 

1 
bıta buna şiddetle mani olmağa manya için piyasadan mlihim miktar- Fllha.kika, Tahran, JJSJ~'..J 

• . · b k çalışmakta ise de tamamen önU· da halı toplanmaktadır. Harbden ev- ~ 
- Ağam. dedi. Millıcılerın as ı · Belediye yine tedbir 1 Klbll bttkfnnetteri Rus ,.~ 

nına uğnyacağız. Tez yetişelim... Valinin dünkü ne geçmek kabil olamıyor. Bina· vel halı ihtiyacını memleketimizden . tt 
1 1 

k ti ri 1 ~ 
.almağa ve aram ağa tetkı" klerı" enaleyh bu suretle daimi bir zarar temin eden Almanya klerfng anlaş - aıya.w il D meme e e n ti-'~ 

Fakat sözü ağzınd akaldı. AJaed- tah 'b d ed' di b' . . eden cebhelerlndekl akisk' J ve n evam ıp gi yor. Bu- masının ıtmesını mUteakib mübaya- , 
din tepe~i istikame~de birdenbire başladı lstanbul Vali ve Belediye Reisi dok- nu önlemek için gerek Belediye atı gümrilklerimizdeki İran transitin zardan kaçı.nnarnald:a \'e ~ 
patlamaga başhyan sılahJarın, ma - İstanbul belediyesi milfettişleri ta· tor Lfıtfi Kırdar, dün Dolmabahçe ve ı ve gerekse Evkaf "büyük mA.bed- den yapmağa başlamıştı. Son anlaş- bir sürpriz karşısmda il rot' 
kineli tüfeklerin takırtıJarı, hük.um~t rafından alınan gıda maddeleri nü· Beşiktaşa giderek bazı işleri mahal- ler hariç olmak üz.ere, ,diğer mü- ma ile Almanyaya yeniden halı ihra· istihdaf Nlf'n hlr hattket P ~ 
meydanında toplu bulunan fısılerın munelerinin Veteriner Müdürlüğü ta- linde tetkik etmiştir. esseaatı hayriyenin Üzerlerindeki catı mtlmklln olacağından ihracatçı - hazırlamakt.adırlar. P' ~ \ 
yaygaraları,. Çu'1.1~h H.asa?ın, ~a - rafından yapılan tahlilleri neticesinde Bay Lutfi Kırdar, Dolmabahçede : kurşunları kendileri kaldırıp ye- lnr faaliyete başlamışlardır. Herhangi bir cezri ha.re~~ 
ber vermek ıstedıgı hadıseyı, DeJıba· tamamen bozuk çıktıklarını yazmış- inşa olunacak stad sahasını, bundan rine çimento sıvasalar hem ken- ..... ""-"'- ....,__ rine, mani htr tedbirin ntli ;J' 
p açıkça anlatmıştı. Koca zorba, tık. Bu vaziyet Vali ve Belediye Reisi başka asfaltlanan Ayazpaşa. Dolma- ' dileri zarardan kurtulmuş ve Yeni duble tarifeleri rol oynama..'tını istemt:k ~tip:~~ ~ 
manalı ve sert bakışlarını odadaki- Doktor Liitfi Kırdarı yakından ala- bahçe caddesini görmüş ve burada ya 1 hem de bir türlü baş edilemiyen Belediye meşrubat satışlarında daha doğrudur. Bu sebCI>"'~. "'.'O 

ferin solgun çehrelerinde gezdirdik • kadar etmektedir. Bay LOtfi Kırdar pılacak parkın teferruatı hakkında a· şu hırsızlığın ve tahribatın önüne halkın aldatılmamasını temin için mıntakahırda, alevlf'nınek 19 l \ 
ten sonra, homurtuya benzer bir dün Beyoğlu kaymakamlığında bu va lakadarlardan izahat almıştır. Yol in· geçilmiş olur. Bu suretle de esa- yeniden bazı duble nümuneleri tesbit göst.erecek muayyen bir ~ .. ~ 
1esle: ziyetle m.eş~l o~uş ve kaymakam· şaatının yavaş gittiğini tcsbit eden sen pek meşgul olan zabıta da etmiştir. Bunlar Uç tiptir ve altların- sinin karşısında daha e\"\·el(IL:.ıt" 

_ İyi bilin ki, size komam bu kah- lığın teftış eıst~ıle al!kadar olmuş- Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kırdar, hiç olmazsa bu sınıf hadise taki- da aklıkları içki miktarını gösterir tıeill"' f 
tur Yapılan teftişler hakkında ke b. d t k ı 1 birer mUc'ı'rlen· ola<'aktır Bu nu"m dlirUcü ve iskat edfoi bit be düzenciliğini ben. Hele bi yol şun- : · n- işlerin süratlendirilmesini istemiş ve ın en vares e a mış o ur. ';l • • u- . k - ~.Jı. -
disme verilen malfunat Vali ve BelEr b . · . . neler Paşabahçe şişe ve cam fabrika- kuvvet manzumesiııl oyrı-- Mtf1 

Jann da defterini dlireyim de konu- . . . . . . .. u hususta bır çok direktifler vermış- Be§tktaşl1 karilcrinizden vııO!~ 
. . 

1 
d dıye Reısını tatmın etrnemış, ınufct- tir 

/ 
sına gönderilmiş ve ayni şekilde seri tarafa sirayet edecek bir • ; 

§uruz ~ızıne . e. .,. . .. .. tişlerin gıda maddelerinin teftişi hale · . , . . . srnail Toprak halinde imalAt yapılmasını istenmiş- lemek olur. ıtli.J 
Dedı ve pohs Yakuba döndu. Tü - kı d lüz k d faal' et ıt...+- Beşıkta.5ta Baı baros tUrbesmın et· i • ..ı nteO' '~ 

f •. . k d - n ~ umu a ar ıy gvoı,,çr- rafı t . . . . . ti l"k ld -~ t r. Arzın bu noktasmdaıt• ,tıft~ 
cgını~t un agını yere _vurarak: medlkleri kanaatini edfnmigtlr. ğı n~ anzımı ıyıkçın 1~s _ m n {uapı ı· dair bazı havadisler vermektedir ki Bu imal!t ikmal edilince belediye terle, gnrb demokrasileri ı11"oı"'· 

- vlen Yakub, kulagını hele ver Bunun neticesinde gıda maddeleri ve . uraların ı ~gı .~ mdur. bunların da asılsız olduğu anlaşılmak bu dubleleri biltün meşrubat satan bir yan""n nnUnde ateşe rf1I 
. Halle ıstimlAk yıkma ışlerının de çok tnd Ç'inkU h . ld k d .. · k 11 ğ • ö" J""'' "' 

" 

llzerınde yapılan teftişlerin yeni baş- gi · -· d .. k'd ' B . . ır. l esasen a e pera en e muesseselerı u anma a mecbun kı· le.in tedbirler a1maktaJ~ır .. O~J 
dan . edil . ri "rUl yavaş ttigın en muşte ı ır. u ıtı- satıcı yapmak memnudur l kt d S'- ~ 

i S b h 
organızo mesı zanı go - . . . . . "' . aca ır. t>r Reşa I en a a . . . . barla Vah bu vazıyetı yennde tetkık · 11111 

:!t;:~r.b~: ~a:ae:!~!:i~e!~ etmiş ve halkın şikayetlerinin haklı lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

ABONE BEDEIJ deti nl llUzun'lmlbu lemiedi rler ;emıişti.r.J T~- ' :~n~t::~i~a:~~~~İak B~;b~ı:~ ş E H ı• R H A y A T 1 
§ § e e e ye reıs muavın enn- . . . . 

Tlrkt,.e ---. den birisinin esaslı şekilde meşgul ma faaliyeti de süratlendınlecektir. -

HNILIK 1400 Kurve 1100 Kurue olması kararlaştınlmıştır. Sebze hAlindeki tetkikat ıİıllllll \ 
1 AYLIK 
1 AYLIK 
t AYLU< 

790 • 14M • latan bul me yva ve sebze b alinde lll lll lll l il il il lll il lll lll lll lll l lll il lll 111 11111111111111 ili J lll l lll l lll lll lll lll lll ll 11111111111111111111111111111111: lif 1111111lfili111ili111llJ11111111 1111111111111 pıt~ 
400 • eoo • Çocuk Esi,.qeme Kuru- görülen lüzum ilzerine Belediye mü- Afrodit daki merkez binamnda Evimiz trl- tarafından (DUnyo. edebi~~ 
1'° • aoo • m unun m :Jsameresi fettişleri tarafından yapılan teftişler yosu tarafından bir konser verile- eahsiyetler) mevzulu bir .k~ıı·r· 

Muharrir M. Rasim özgenin bu ı bı 
ıs ŞUBAT 1940 Perşembe Şehrlmizdekı bıricik çocuk kütüp- bundan bir müddet evvel neticelendi- mevzu üzerinde çıkan mün~ cektir. verilecektir. Herkes ge e 

l3l9 Muharrem 6 USS R. Şubatl hanesini ya§atmak için, her sene ol- rilmi§ ve bu hususta verilen raporlar n hakkında yazmış olduğu bu şa- 2 - Konseri milteakıb hazırlan- ~ ~ J{"' 
ıı-------P duğu gibi bu sene de 20/2/940 salı Belediye riya.setine tevdi olunmu§tur. yanı dikkat bro~ neşredihniştir. mı§ olan amatörlere mahsus fotoğ- KONGREYE DAVET .- ;J4 

aon: '6 .-., ı 2 Kuım : 100 e.lqjamı Beyoğlunda Fransız tiyatro- Bu tahkikat neticesinde hAl mUdürU Eseri okuyucularımıza tavsiye e- raf sergisi açılacaktır. ~ 
~ ... ,ar Saat V•••" Saat sunda zengin bir müsamere tertip ve müdür muavini vazifelerinden ay· 3 - Konser ve sergi serbesttir. ay oemiyeti Beşik-ta§ 

• etmiştir. nlmışlardır. deriz. Herkes gelebilir. hcyclitıdmı: ~·hl 
ıDnq 061• lkl•ıtl ;ı Oa.. ()tlo lklnıtı ıuı • zı: kaza btJ5lı Şl'"' J 

Bu müsamerenin hasılatı tamaınile Diğer taraftan bir sabah gazetesi- •·• r. R · aza ve mıza z,.1t 

I
~ 7 ! 9 39 6 si 2 28 JS 22 kütüphaneye hasredileceğindcn ha· nin hfildeki tefti§lcrin devam ettiğine KONSER - Be1Joğlu. Halkov1n- KADII<OY HALI<EVİNDEN looy uflt biitiltı azanın Jt ~ toııl , 
Alqa. v-. ı .. k Aıc.a. v.- ,,_. yırscver kimseler tarafından rağbet c1a1r verdiğt havadis asılsızdır. Bu ga den: J{ONFE RANS - 16 §Ubat 940 cu- cumartesi gUna 8CWt 15 t ırıJıI14 
1ıOe ı 3211 35 l74.ıt 13J 5 17 göreceği muhakkak addedilmekte - zete yolsuzluklara sebeb olan peraken 1 - 15 şubat 940 pcr§Cmbe gü- ma günü a.kşnıxn saat 20.30 da Evi· cak olan J~za kongresinde =--..-------•-.:..--: dir • de mal satışının da menolunduğuna nU saat 18 de Evimiz.in Tepcbaşın· IJ,:z f'3l<ınunda Bay :Mtlştak Erenus malan rica olmcur. 
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[~:~H~~>~:·!i.:::J iki Alman tahtelbahiri Eden Ankaraya mı 
Çocuk kütüı,hanesi d •• b t 1 d geliyor 

lngiliz gönüllüleri 
Finlandiyaya gidecek 

G ........., dereeclDmtık \isen u n a 1 r l l [Bfl§ tarııfı 1 inci sayfada] 
melfuf Od davetiye De JCDJCN ONVNI>ır; YAPILAN 

"Yeal Süü., ldaıMiDe pndertlell RlCElM1 G'll'Mn 

bir müamen llilll bbl pek çok... Bir lngiliz ticaret gemisi Marsil"a Kahire H (H~)':: B~gün bu-
vladlrdL - '..T rada bulunan 1ngılız domır.yonlar 

Bizi sevindiren, koltuklanmm lf. açıklarında imdad ;stedi nazın Edenle tngmz .ord.ııarı ku-
Uba.rla kabartıul mösmmenı değil, mandam general Wawelın hUT.Urunda 
mösamerenia temla -h-.M maddi Mwra yeni gelen Hind ve Ye-ni Ze -

( Ba•tarafı 1 l!ackle ) edilmektedir. cı .... ı.rin bütüıa itfaiye ef. ~ ~ .,, yvu geUrta muruf oldup 90k hayırla ( Baştarafı 1 incide) Di illve eyiemittlr. land ordwan parlar bir geçid resmi 
k rini tardetmişler ve bir radı, gönWlUlerin yardımı ile yangın- varlıktır. Filvaki, bu mti8amere E- Almanlann dört ay 8\'vei batınlml§IKendl KendtnJ Batmm Abnan Vapuru yapmışlardır. Resmi geçidden soııra 
olunu tahrtb etmiflerdlr. lan llÖlıdtlrmeğe utralmaktadırlar. mloönll kazası Çocuk E&lrgeme Ku- olduğunu iddia ettikleri İngilizlerin \ Rio-de-Janeiro, 14 (A.A.) - Kontt Eden krala dominyon ve miistemlr•ke 
gölU sahil be.taryalan Rua FlnJe.rbı Hava Kuvveti Artıyor rumu ta.rafmdan tesis olunan Ço- Repulse dritnotu bugün üııaUne dön- amiral Harwood, matbuata beyanat- orduUlnnıu bağlılıklarını bildiren bir 

hırpaı.,mattadır. Londra, 14: (A.A.) - Newı1 Chro- aok ldittlblıanMI menfaatine t.ert!b milştil.r. ta bulunarak kendi kendini batıran telgraf çekmiştir. 
' ~llll,il~'"- hava kuvvetleri dUn nicle gazete.inin Helıinlddeki muha· edilmiştir. Bir lngUb Gemi8l Akdenbde ''Wakama,. Alman şilebi müretteba· ALMAN - RUS ASKERi 

.,.l'Yarelerile eiddetll muba- biri bildiriyor: Bu öyle hayırlı bir milesse8edll' lmdad lst.iyor tından 10 zabit ile 36 tayfanın bir tn- 1TT1F AKI MI? 
tutuemuşlar,.. dilpıuı tah· Flnlandiyanın lavec;teki elçisi B. ki ldtab, mecmua tedarikinden &en Cebeltlttank, 14 (A.A.) - 3.200 giliz harb gemisi tarafından kurtanl- Londra, 14 (A. A.) - Daily Ex-

ve iaee koll&nna kartı Erkko verdiği bir mWlkatta Ffulan· küçükler burada, tbk bir stikh b~ tonluk "Brodwal,, ismindeki lngWs dığını bildirmiştir. press gazetesinin Kopenhag muhabi-
--.. ...... aruıa devam etmitler. diyanuı iki ay zarfında Sovyetler bir- va&1 l~de rahat rahat okurlar, gem.isi, ~arsil~a açıklarında imdad "Wakama,, İngiliz harb gemilerin· rt bildi.riyor: . 

~ 1- ltttne k&rll h&va thltthıltlttt temin• müesseı.enbı müşfik neısaretl alim- ip.retlen vermiştir. den birinin tayyaresi tarafından ket Berlındekı bıtaraf membalardan 
~va kuvvetleri Borgo Lahti decek vuiyette olacapu llÖylemit • da bilgi.lerhd 9GtaJtıriar· lngnt.erenin Seferber Ettiği Kunet !edilmiştir. gelen haberlere göre Almanya ile Rus 
~civar k6yteri bombardıman tir. • Bizde çoğalm88I caadu tıemea- Parill, H (A.A.) - Bugiln İngiliz Frwa Re8mt T blill ya, bir "mahdud asker[ tedafüi itilaf,. 

Bir bcJ ~ ölmUf ve Guete illve ediyor: mebusu General Speara, lngilterenin p . H (A.A.) _ ; 4 mt k- akdetmltlerdir. 
\L_~. "Polonyadan kaçma#& muvaffak nl olunacak mllelı8e8elerla b8fmda 1914 -1918 harbine nazaran şimdiki p.m -::lifi: IU a Bu itilitname, harb lskandinavya-
S~ söre dlnktl gUn bir olan 200 LebU tayyareci ll'inlandiya- 'çocuk ktitllbbaDelerl gelir. Emlnö- harbdeki faaliyeti mevzulu bir kon • ! Dil Sa b. ya, Balkanlara ve yakın.şarka sirayet 

~~~n~~çm .. ..+~:-=~ Jı:!u"::: veS: ~~ = b~u~ıu!:ı"1 ~ feraııa vermiştir. . ettifi'ı:m~ı:"ı.!:t:~~~:~~ ettifi ~dtrde meriyet mevkiine gi· 
:.. .... ll9e mu--•f-'- oldu&.• t.1- _ ~-..ıı-- General Spears tasnh etmiştir kı: _......... lrecektir. 

eri ve hava daft toplan Benheıim tipinde hıgUiz tayyareleri vaa - ~ .. ~ - - Frans ö derilmek Ü7.e 250000 u.l.&9~ 
lT ao.yet tayyareeiDln kull•nm11 pilotlardır. Bu tipten bir iftihar et. hakbdır. ln aya g n . re 1 Bir Alman ticaret gemisi yakala- B .. von Schulenburgen Hitlere ra· 

lrat1 olarak tMbtt edil- kaç ytla tayyare ille daha ıeçen1erde Blslere dtifm bir vuife vana o ·~seferber~· Bunun 900 narak Fraruıız )imanına tiriım· - ponı:ıu vermek Uzere Berline gitme· 
• Finlandiyaya gönderilmit bulun- da bu k hayırl pek 

1 
daıb bını Fransaya eevkeclilmiş bulunmak- tir. ge 

11 
don evvel bu itilafı akde muvaffak 

..u ço...a --..:... .. V: -• ~ ~: .. Alman .,_wnandaaı Polon ada olmuş olduğu söylenmektedir. Aake-
8ovyet TelJllil maktadır. A..:::::"1'8J• J..,._..-&a ~'P"- ol- Diger taraftan hava mudafaası i- p 14 (AA) Al Y rd rl nıukavelenameniıı Moskovada Sov-
1' (A.A.) _ Lenmcrad Bundan bqka, Dally Telegraph ve .. UAuaadan çocuk '"' maarifaever çin de 1250000 kişi tahsis 1 oeen, · · - man o u-

lllııı'-'--- -,-1 ~.-........... Newa Cb.ronicle --teıertnın -'-""' --1.:1 ... ı----·- gelecek _.. ak- , ' o unmuş- lan başkumandanı general Von yet umumi erkinıharbiyesi ile 19 i-
,__. .,--• .... ......,-- •- -v-- ,, ... "'~- tur.1933 de Uç milyar frak olan lngi- . k" ikln da Berli d harek l'.ı...~., : muhabirleri İngills gönwıtllerinin pnu Fraa8I& tlyat.roeunda t.enib Uz hava bütçesi şimdi 57 mllyardır. Brauchırc~ bu sabah Danzigden bu- ı~c lanunAlm nklenıharbi e~ et-

~ kabı hareklb ve bul nokta· J'lnlandiya ordusuııda muharebe için edDell müsamereye iftln,ktlr. raya gelmış ve Posen mıntakasındaki m13 ° an er n yesı za. 

'

llddetn piyade ve •AnM
1 

faali· h~etten mtlaa&de almak thıere Emin olmalı ki --M-a. '1nlandfya Hökftmetlnln No~ kıtaatı teftiş etmiştir. bitleri arasında t&Dzim edilmiı oldu-
-~- ld ym ve~ Helsinld, 14 (A.A.) - ll"hılandıyıı Ö"l d 1 tak k d ğu rivayet edilmektedir. Almanya • 

L_ """'Y1 etmiftir. 0 uklannı bildiriyorlar. bet, OD k1uıq makabUlacle mh - hükılmeti bütün devletlere birer no- . g e en evve mın a uman a-
~ "--~Lda a~vyet kıtalan· Namzedlertn ekeeriai 27 yapıda- ınerenln temin edeceği zev'-- • ..a.._ . ta gö d ı k h b" k "d 1 . nıle müzakerelerde bulunan general nın Fransa.ya ve lnglltereye karşı yap 
~-~ "" ., ırcu- n erere ar ın esas aı e en- k B r h k kta ld ~ h be "Ok 

-......_ ~ terakki t.tmektedir Düt dır ve hariciyeden ilk mllll&adeyi al - rimlUa yok8ol yavrulanaa ma1ısu9 ni ihlll eden Sovyetler Birliğinin hat- a şam er ıne are et etmezden ev- ~a o ugb~ mu are , . yanus-
~ lıL..-: ı....~1-l• ,_bb;,_ et- mıtlardır. GönUllWer İngiltereden biricik ktitübh• .. enln .,...__... tı h k ti . t t . vel mıntakanın generalleri ve diğer ara ve gar ı A vnıpa,. ya münhasır 
~ ~ ıuıYvvıı.Mı&- .....,.. ...,. -· ,,-y-_ are e nı pro es o etmıştir. . k Idık b . 

htlcumlar •
... &.. .. ayiatla huauml yolcu aafatile aynlacak ve i'in ve 

1 
.... ; .. ıeme8ine .... -ılDl e.._1• ol N tad h . ti . . kumandanlan arasında bır kaç saat a ça u mı.:kaveleııa.menın bu 

-eA& ~ J_... ......, - o a, e emmıye e kaydedıliyo" . . . 
~. Sovyet lntalarmm. ha • =~~~~. eonn. remnen maam vereceği manevi hu da in- ki muhasamat askerf kuvvetlere v~ geçırmı~r. . muharebeye bir gı'\na t.aallfıku olnıı-
~~ ---ı...: -•1- _... 3~ llmam edecektir. hedeflere inhisar etmelidir. Bir tngll.iz Petrol ~misi Batta yacaktır. . . . . . 
t...~ 23 mu"'" ...... y-- n.w • Dally Telegraph gueteet: B lsak ik f dtltman tstihki.mı ahnmıt- lılilletler Cemi 

1
. So ti B" Klçük fakat toplu yardmılar sa-- F!nlandiya hUkfımeti bu hususta Londra, 14 (A.A.l - İngiliz ban· ~ m ' 1 

1 arazıyeye göre bır 
iL._ ye ı vye er ır • yfllılnde pek mnan•• eeerler mey- bir çok misaller zikretmektedir. Bu dıra.lı 10.191 tonluk Greta Field pet- tcmınat teşk l ed~ektir. 
~ ku: . . . . liğbıi mtltearnz tanınmış olduğu için, dana gelebileoeğl düşlbıillerek böv- misallere nazaran Ruslar gaz ve in- rol gemisi bu sabah lskoçyanın şimal 1 - Rusyanın İskandinavya.da ve-

11... ,.__ ~vvetıenr.ım, iatiktaf UQUI- mglltenmin P'inlancliyaya yardımı ,,. h"l" ki ~ d lrt il .... .,. ~_ve dilpnaa Jata1anm ve beynelmilel kanuna hi" bir IU!'etle mu le yurda ve yud1ua yobal körpe ftllkh mermiler kullanmakta. beyaz sa ı ı açı an~da batmıştır. 41 kişi- ~ u . ~ a e.rl'!mcsine mA.ni ol • 
~ ,, clbnağlaruull •-1r1.. ...... matuf ha. bayragı· suiistimal etmekte kiliseleri den müteşekkıl olan mürettebattan mak ıçın mUttefıkler tarafından ha-

eri bombardmwı •tmil- haUt değildir,, diyor. ıı.uaapu•- ' ek te "ld"ği k yırb ~tere bUtüa varlıthm-. hastahaneleri ve ilim müesseselerini 1_4 kişi balıkçı gemileri ta.rafından r e geçı ı ta dirde, 
Rualar Muvaffak Olurlarsa e-

-..._ 8oYyet1er1n Zayiatı Nevyork, 
14 

(A.A.) _ Nevyorkta la mtb:aheret hem. bir ~ bombardıman eylemektedir.Harbe. toplanmıştır. MUtebakisi kayıptır. 2- FranSK ve İngiltere tarafından 
~ U (A.A.) _ Summa mm wıuia iddia edildiğine göre, eğer Rus hem de bir eefkat borcudur. strlert ve siviller Sovyet piyadelerine Hadisenin sebebi henüz meçhuldür. Balkanlarda Almanyııya karşı yapı-

llddet.U muharebeler de • 1ar Ftnlandtyaya kartı hücumlan~da İst.aabulhı IMı böyle mahaJllu kalkan olarak kullanılıyor. Ruslar de Kurtulanlar vapurun bir ka<' dakika lacak bir td.arruz kanpıSJnda Alman-
tedir. Bu muharebelere muvaffak olurlar ve Almanlar da İs- murat yardon lflerbıde dalma öa nizde kazaya uğraml§ insanlara ve dl içinde alevler içinde kaldığını eöylU . yanın yalnız kalınast ha.tinde. 

•-ı..ı--tla t1hlm So t -.fda ---.ı .. ttr. Eminönü r~1r ter devletlerin vapurlanna taarruz et yorlar. !skandina•:ya)a &.id planlarını tat-
~ m vye kandinavyada işe müdahale ederler - Aoaaaaaıı ~ ~~ ift;lrak etmekte olmuı- se Fransa ve İngiltere Finlandiyaya Esirgeme Kwıımunu tekrar tekrar mekte, açık şehir ve köyleri bomba- ..... - ...................................... bik edebihnek için bu mukave!AyP. aid 

... ~ Flnlandiyalılarm mukıt. bir Polonya, bir Fr~az ve bir Ka- tebrik ve Wulir ....... ıtamaktadır. Amerika silah !anıyor müzakerelerin icrasınd4 Stc.ı.linin ön 
tok 8aNllmadan deftm etmek· nadalı fırka göndereceklerdir. ..t. CallALaDDIN 8ARAOOQLll Fhıtandl~ hltkillneti bu notasında ,.. ,,. • ' . . . ·tf ayak olırıuş oldllb~ söylenmektedir. 
ftl~ defa göğüs göğüse çarpış. Nevyork Tlnıes ga• .. tesi Voaai .. ..+o ... • • • • • • ·• • • • • • • • her şeye ragmen s\11h akdi arzusun- .. Öyl d" k" be 1 Stalinin Fin!:ındiyayı c.n geci ma • 1.: 'lııı ""' _A4'6.. d bul d - ·ın. 1 . - e zanne ıyorum ı yne • , 

"'' U§tur. nun diplomatik mehafiı'ne gelen ha- s• t kanlı a un ugunu 1 v~ _ey emektedir. milel vaziyet harbin b~lan~cına na- yıs avyında zapletıncği ümid etmekte 
:va kuvvetleri de Summ. a berlere atfen iyi talim go··nn.n .. kuv- JV8S a '11caret Oemllenmn Teçhbi saran bizim için daha tehlıker l k oldugu ve o zaman İsveç ve Norveq-

d adan faal 
..., ı o ma te d . ü . . t • ~ 

urm ıyette 1'9tli yeni bir nıa orduaunun !Pmatt b• • · Londra, 14 (A.A.) - Bıhriye Na- tU.ere değişmiştir.,, •. n enız . sten ıR ıyecegi rivayet e-
Finlandiyaya g6ndertlmek üzere ol. lf CJDayet zın Ch~rchill bugün Avam kamara· Amira.l ezcümle hali hazırda 120 aılm.~kt~ır. . . 

la llt beri Sovyetlerin kayıb • duğunu yazmaktadır. -·- . sında ticaret vapu~lannın himayesi parça harb gemisi inşa edilmekte ol- ~Tuttefıklerı~. lskandmavya veya 
14 bin kişi olarak tahmin Harbin Son Safha81 Bir adam karısını bıçakla h~kında yapılan bır çok suallere ver duğunu, fakat 19 geminin daha der- yakınıı~rl.'ta mudaht.tede bulunmala-

~- · . Haparanda, 14 (A. A.) _ Kareli • eliği cevabda, hllkfımetin müdafaa ve hal kızağa konması icab ettiğini ve rı takdınndc Almsı.r.yanın Rusyaya 
~ ltlıııta."t.asmdakı Sovyet nü· benahındaki şiddetli muh81"9beler katlettı mukabil .ta~ t.edblrlerin: aid .~lan donanmanı~ . hava kuvvetlerini 30 yapacağı muav~nct "adine mukabil 
~'le '1fıOO_ tank iştirak etmiştir. hakRıda almar. eoa haberler tunlar· Sivas (Hususi) _ Sivasa bağlı ~ tetkıtu:n ~ili kalmadıgını soyla- 7/ 1941 tarıhıne kadar 3204 tayyare- M06kO\"& da nnzılcrin Balkanlardaki 
·'1-~ =~ukala tehirleri bom • dır : Kangalın Mağala köyünde çok feci Dllf ve tehlikeli mmtakalarda seyri - ye iblAğ edebilmek için yenidP-n 567 harekatının müttcfıklerin asken bir 
~bı tutulm\1t4."Ur. ~ şu~t şafakla beraber, bir çoğu bir IAlrette i§lenen bir cinayet hldiae- ~fer eden bUtUiı vapurtaı:m ~ kı~ tayyare_ satın .. alma..k .tasavvurunda 1 mukavemetine maruz kalması takdi-

Ne Kadar K11Vftt ~ gogilse, bomba bo~~ya, bıçak lal olmUltw'. Bu hususda "Yeni Sa- bır zamanda toplarla~ edilecegı- bulundugunu soylemıştır. J rinde \!manyaya pr<lı:n edecektir. 

l!le.kefınlflerf bıçağa ~ saat suren müthiş çarpıt- bah,, için elde ettiğim tafsilatı veri- -
14 (A.A.) - 8ovyet yük malardan sonra, Fınlandiyalılar Sum - .. . ~~ - ... ~a.:,,..lltlltlJi>·~ 

heyetJ, bUtUn ihtiyat ma, Muolajde.rvi ,.. Vuokai anuunda yonun. Mağala koyUnde oturan Mı- ---::: 
Summa cebheainde har- berzahın merkez mıntakuında ilki nas oflu Mtthtedi Nuri Teçe, Çakınn ~~~,~ . · . . 

~.;: ·Bu kumandanlık, yml hattaki bütün mevzileri Ruslardan ge köytbıde o~rm~ olan Ali.kızı.~1 ;r,~~~ ~; 
~etmekte ve yeııidc:n bir ri almıglardır. Ruslar, yalnız, Taıpalelliha ile yedi, sekız yıldanben evl~dir- a ~ 
~ harbe sokmaktadır. DUn ırmağının gerisinde bir kaç lriJometre ler. KUçtlk köyttn yine lrliçilk bır e

~Finlandiya bG.tlan tı- mesafede ki.in ist1hkAmlardaıı ya.pı-l vinde oturan bu kan, kocanın 4 tane 
tayyare, cevelAnlar lan topçu ateli saye&inde seçebildik· de çocuklan vardır. Ve oldukça me- 1 . .. . 

~gün içinde bu mmta- teri Taipalenin cenubunda tutunabil- aud denebilecek bir hayat yaşamak- ngıltere uzerınde kırmızı balonlar 
~lan. ırermilerfn adedi mlelerdlr. t8.dırlar. Nuri Teçer bir gUn kansı - ı ngilterenia. prk uhiUndeki ahali, tb acak-
~ edilm~ir. Ftnl~- ıs şubat sabahı, aaat 10 da Ru9- aa: lan bir t&kun küçük \"e kırmızı reru:-' bal~ 

... IQantaye&W n tahminl<:rı· lar. berzah boyunca 2t5C bin asker ve - Buradan Çaputlu köyüne göç kal'Şl gayet ihtiyatla hareket etmeleri hakkında oto-
__ kadı taarrwnm bida ku-netll topçu De yeniden htıcuma edelim diyor 

tO bin !(as telef olm.ut- kalkmıılanhr Rua1ar bu bücwn ' · . riteler tarafmdaa verilen ihtarlar üserlne heyecana 
kadar ~ . . · ne • Zeliha bu llÖSI kabul etmıyor. dlptlftlb'. Bir lfJldnle. ablta, l'I ... mvarlara 

· dı~lar, tic'!Wllde bbı il+rleyif kaydetm..,..._ Kocua hiddetle - Ya demek sen ............ • 
"tauru'anna ticid4M • • dir. Fakat 13 (4Ulıııat öğleden aoara . .. . · 

tıl... etınifltrdı'.r. Son 3 g!bı Finlandiyalılar ooJr iyi bir vaziyette °b9pUJDı eevıyoraun oyle mı, diye • ..Düpnu, ufak bir t-nula bafUik edecelE g&.Z· 

~~f :ılılu, Sovyetlıertn yenld-. mukabil httcuma ~ _,rek oradan aynlıyor. Keamek Ur.ere lan ihtiva edeblleeek ~ IJUo9lar atDulfır.,. 
~~ tuuio ~ 8ov • dtr. huırlacbiı bıçaiı alarak zavallı dört lla&t& ._. pulf mtldalaa merluıslerlllde lı)lerl-
~l\'etlerinln en büyük kı• Çarpışma, çok JDi ~itiş bir ınırette çocuk anası kansını çok vahşiyane ne gidecek kimseler, gaz maskelerini almak emrile 

"-it ol".uldan Summ& ~en.m ecliyt'r. ve tUyler ürpertici bir şekilde boğ&- bile ~. 
tu..=-- bt1 blr netice elde et- SovyetJııqoin bu r:>'ıharebelerde ver- zından kesmek BUretile öldürüyor. Nihayet, bir möddet 80Rra, bu balonlann. Al • 
Ilı.~ oldukJan zarın edil- dikleri inaR sayiatı ve harb mabe ~ 1 Katil Nuri Teçer yakalanmış tevkif mula.r tarafmdall Şimal defthdnde &talan meteoro • 
'\. Jnuıtalralarda harbet - meei •ytatı çok afırdır. ~edilerek hakkın~a adli tahkikata el logle haı..hn oldap an••phnlf&V. Bunlar, otoma -

'\ S kuvfttlerintn 5 veya .Otln, r.n.landiyanın cenub kısmı ı konmuştur. Katil .karıaını İımıail a- tik bir radyo ile möeebMıs olap, kara ""' deniz tmiz 
~tahmin edilmeJttedlr. tombardımanlara tAbf tutulmuştur. !dında birisinin sevdiğini ve bu ytlll- abel lıltasyoalarma tuylld metlmlyl bDdlmıekt.edlr. 
~ 13 - H tubat ~ Borgoya bombalar dll3mt13se de in- 1dea cinayeti yapbğını söyltıyorsa da Diğer taraft.aa. ba balonlar, İn«fliz adalan üze
~ ciddi kU w J"lnlan- aa-ı zayiab yapmamı§t•r. Lahti'de iki yapılan adli tahkikatla zaWLllı kadı· rblde röagi.rlana JetlkNNthd llaret etmeğe de ya

.._. dfl'9alll ediyor- sivil öltl vardır. Gerek L.Jıti'de ve ıe- nın bu isnadlardan çok uzak ve te - ramaldadır. 
a. biywr rek Hainkalada maddi zararlar ebem miı mazisi olduğu anlaşılmaktadır. R • • • 

V'ibo bombardıman miydsbdir. Cebhe yakınlannda, vı-' ç· ı Al 
• ~t rg'a bombalar at - borg ve Sordavala şehirleri oombar • Yugostavyada ihtlklrla ıngene er ve manya 
• mtUılıın huarat ol • dıman .edilmi§tlr. . mücadele H itlerin idaresi altında buhmao çingeneler, ar-

9fo&._ lagillzler Flnlaııdiya Ordust.Ul8 tık fantezilerine veda mecburi ttnde a, .. ı_..:.._ 
~~Uıı lbnalinde Ruslar Gönüllü Yuılabllecekle Belgrad, 14 (A.A.) - Ticaret ve lanlı B--•-- Bohe ye ınauaur 
ı...--.- lfbt. yine bir ·~ Londra 14 (AA ) - tn.n1~. teb , Sanayi Nazın, bir emirname neşret. '--akr. :::::;:edilmlmya ve Moravya yollannda do-

. ' · · o..... a- · tir B · llA9ll" J- ıttlr. Gezginci bir halde yaşıyao 
-._tn, ~ar - asının Finlandiya ordusuna gönüllü ~ · u ~name hayat pahalılı· •gene gruplanma yerleşthilmeslne mllteallik bir S::eaada da Rus ta&!'- kaydedilmeleri hakkında umum! mü- gına ve spe~~yona kareı mtlcade- kararname 1 ıubatta merlyet mevkifne glnnlştir. 
"'1 ütttir. . .. .wte verf~?tir .. Keza ln~ltercdeki le~e mütealliktir. Bu emirname ah • Çlngeneler muntazam bir lkunetgib gös~rmeğe 

'...._ ...._ lllndedi~. 8ir 1'tnleııdlya g-onUlfü ks.yıd bilrosunun kamı hılatına hareket edecek olanlar ve muayyen bir işle meşgul oımap davet dfhnekte-
:a ~ •tılmıe o- remnen ltlenr:!sllle mtiaaade olunmu~- haklnnda ağır cezalar derpif edilmia- dlr. Alman otıorltelerl bunlan, ziraat amelesi olarak 

Jt50 ta1-ln tur. ı tir. ~ sevk lçla ufrasınaktadutar. Muat.uam 

bir rı&;lek icra eykmeyl r •ltlettk olanlar, ~ Juunp
lanna gön.•1?rilecektir. 

Bu kananlanıı şidıletiıJ ~...,rek, ~geneler kiit~ 
18 halinde Hk>vakyaya ,.e Polon~ aya hicret etmiş!er
dl·. Bu suretle r:enabi "ılf'l'll\·y&da ve Brunn ,!f,,,.nnd:ı 

tesis <-diN plL-, it kamplansıdaı balunmaktaa kur

tulnmp> rdır. Slovakyada şimdiki halde. takribea 
dört b•n k.Jar çiJlgeac bolunmaJdadır. 

• IC 8 

~)ç tiirlü asker yemini 

B erllaer 'l'agebhtt'ya göre Alman a."kerirıin ye
mln foımii1ü "u şe!clldedir : 

"Allah huzunında, Relclı'ın ve Alman miUethıiu 
tefi ve ordunun en yüksek kumandam Adolf mtıere 
matlak bir itaat göstereooğbne ve bu yemin için her 
ia baya&mu verm ~e <~r bir asker gibi hazır ola
cağuna yemia ederim.,, 

Bu&yadaki asker yemini de şöyledir: 
"Vuifad ~ref vo haysiyet l~inde Haya yemin 

ederim. 1eçl ve köyltt devletin Şeflerlııln bulfunwn 
emlrlel'iBe mutlak ve daimi bir itaat ve sadakat gös
terooeilme yem.in ederim . ., 

Nilmyet f.lnlandiya da, askerleri JçJlı bir 3 emin 
formWa vUcude geUnniştlr. Bu formWde eı.cünle 
denn~ekteıllr kl: 

"Bir llıt.ial çıkarma.le: ve memlekotbı ana kan:m
la. mı veya resmi mllossesclerinla voya hükiimetln 
şeklini değŞtlımcğe nıatuf bir lıareket.ia hazırluıdığı 
ıttı'.&ıma Vlls&l olursa; derhal bUDUD hakkmcJa bir ra
por yapocabm. BU.met vulfelerimcle, ae akrabaalık, 
ne sıhriyet, ne doetluk, loskaaçbk veya korku ve ae 
de hediye almak du,u.ceaııe, •Humaha ve ihmal 
~ ........ 
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R A D y o Acı ôlüm MUnasebctile: 

P~~ Kavuklu Alinin 
15/2/1940 PERŞEMBE H . t 1 e rı 

12.30 Program ve memleket saat ·:--· .. -----· . usu s 1 ye 
ayarı. 

Evlenmek istiyorum! 
12.35 Ajans ve meteoroloji haber

leri. 
12.50 Türk müziği. Çalanlar: Cev -

det Çağlar, Kemal N. Seyhun, Fahri 
Kopuz, İzzeddin Ökte. Okuyan: Mus-

Çir kince bir kelepir kısmet ve /iiks::~;!~~~ .. ~':'ik-K•r•ş•k h•-

hayat yaşayan modern bir bayan :JI:: ::~ ::d:·::k:k~: 
- 2 - Yazan: Faruk KÜÇÜK 18.40 Konuşma. 

En çok al!vdiği f air Eı refti. Onıt~ 
da kuvvetli hicviyeleri varc"'ı 

::!umayı iple çek - Sonra yavaş yavaş tah'3il ederler .. but taze evlenecek 18.55 Serbest saat. 
:im. Sabahleyin er- Kız tarafından alacaldan da cabası... k ~Z. 1 "'v 1 { 19:10 Memleket saat ayan, ajı:ı.ns t 

ız değildi. Artık · -.~~~ ive meteoroloji haberleri. ı itenden kalktım. - Güzel... sıkılmağa ba~la _ 
Beyoğlunun kazık K ı dı ff t · M d 1 rd ~ 19.30 Türk müziği - Fasıl heyeti. 

apı ça ın . ızme çı a am a ır mıştım. Şu evlene- ı ...::;;.__ 20.15 I{onuşma "Bibliyografya,, • I 
marka berberle - diye fırladı. Hakikate_n gelen onlardı. cek kız nered:o ıse -~ 
'inden birinde si • l - 20.30 Türk müziği. - Affedersiniz, beklettik. gelse de görsem 
tıek kaydı tıraş .Diye içeri girdiler. İkisi de bugün ı diyordum. 1 20.30 Türk müziği. Çalanlar: Ke • 
old S t ta Kil ı mal N. Seyhun, Cevdet Çağlar, Fah-um. aa m pranga kızıl cengi giyinmişlerdi. Bay Faik sıkın . . . 
biri çalarken Ma. _ Nasıl dedim gidiyor muyu ? .. rı Kopuz, İzzeddın Ökte. Okuyanlar: 
dam Artemisyanın kapısını çalıyor - E t' ' z · ~1 anlamamış go - Semahat Özdenses, Necmi Rıza Ahis-

- _ve ... runüyor, ha bre konuşuyordu. Bir a- ' kan . 
dum. Ayaga kalktım. Sıskası: ralık damdan düşer gibi: 1 .. · 

Temiz pak kıvrak bir Bayan beni _ Amma dedı' sı·z evvelce evle H . 21.15 Muzık - Saksofon soloları . 
.' . • • . · n· - angı mektebde okudunuz? de- N" · 

geçen giinkü salona alarak: mişsiniz. Bir de çocuğunuz varmış. di. ! thad Es:.n~m. . .. .. 
- Beş on dakika bekliyeceksiniz, Sonra ayrılrnışsmız .. Geçen sefer bu- _ Ticarett 2~.35 Muzık - l{Üçuk orkestra şef 

d d. '' .:ı~- · k · e... Nccıb Aşkın e ı. Dıau.a.ıular bır yere adar gıt - nu bize söylemediniz?. _ Oh h Bi · ş · d d Ti· ,,. . 
· ı eli ş· · · · • 0 · .zım azımen e 22 15 Memleket saat ayan aJans mış er . ımdı telefon ettiler, geh · Ağzım bir karış açık kalmıştı. De- caret mektebinde okudu. Desenize · . . ' . 

yorlar. Buvurun burada gazeteler mek adamakıJJ b . t hk"k tın" 1 . . . . . . . haberlen, zıraat, esham - tahvıUl.t, 
. ı em a ı e ış er- tam bırıbınnıze çok uygun hır çift o- k b" uk t bo "Fi t 

var. Ben size bir kahve pişireyim. di. Bunu hiç ummamıştım doğru.su 1 ıacaksıruz Dofrr . . .. r· d am ıyo . n u rsası ya ,, . 
Madamların evde olmaması çok işi-1 Ne yaparsın. · ı k a· · b usu sızı gon um e 22.30 Müzik - Cazband "Pl.,, . · ı · i pe sev ı. 23 2-;23 30 Y k. me geleli ... Fırsat bu fırsat. Hizmet- _ Evet, dedim, fakat çocuk leyli 1 • ::> • arın ı program ve 

çiden bir çok malumat alabilirdim. mektebde. Başımdan a§ağı kaynar sular dökü kapanış. 
lüyor zannettim. Ne? .. Evlenecek kız 

Gerçi. çocuktan al haben· derl K d er------- •••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••• e amma ar eşiniz buydu ha! .. Aman Allah, ben bununla 
bu eskidendi. Şimdi hizmetçiden al hiç 6vlenmemiş, nasıl evlenirdim.?. Bir kere kız ben- DOKTOR ŞEFİK HÜSNÜ 
haberi demek daha doğru... Sessiz sadasız iyi den dehşetli uzundu. Saniyen yaş iti- Evvelce Haseki hastahanesi dahi-

- Madamlar nereye gittiler? bir çocukmuş? barile de hiç olmazsa 4 _ 5 yaş büyük- liye hastalıklar kısmı şefliğinde bu-
- Bir genç çocukla Cevdet beyin - o da doğru. tü ... Gerçi İngiliz Başvekili Dizraili !unmuş olan doktor Şefik Hüsnü u-

kızını gönncğe gittiler. _ Görüyorsu • kendinden 15 yaş büyük bit' kadınla zun seneler Berlin ve Pariste çalış -
MerhlltTl Kanık!u AH 

- Cevdet Bey ~? ırnz ya, biz her şe- evlenip mesud olmuştu amma ne ben tık~n .. son~ geçenlerde m~.l~e~P. 
- Çok zengin bır adam.. kızma "i tahkik ediyoruz D. ·1· ·a· d B ş · d gerı donmilştU. Hazık hekımımızın Bir kaç gun·· evvelki gazeteler, kla-ı Nihayet mukadder gün.. • , · ızraı ı ı ım, ne e ayan azımen . 1'•· 

koca arıyor... . - Görüyorum, hem çok iyi görü- Mari An'dı. Nışantaşında Varda apartmanında sik temaşa alemine aid yeni bir kara Sabahtan onu toprağa bırıt sPV 
- Adam zengın de kızına neden yoruın Şimdi nereye gidiyoruz'> T b'~ a.kl d 1 · ·· li hasta kabulüne başladığını okuyucu- haber neşrettiler. "Kavuklu Ali öldü.,, mız dakikav. a kadar rıel~t 'l~fo; 1 ı . t il k ? • • · a " ım an geçen en soy ye - _ , .,. 

cı avuz vası ~s e oca arıyor: . - Yakın, şuraya, Nişantaşına .. B. mezdim amma... lanmıza tebsir ederiz. Telefon: 81257 Bu üç kelimenin ihtiva ettiği mil. - Pek katiyetlc aklımda değil·~ ııllf 
- Kız yenır yutulur şey degil kı. Faiğin evine... j _ Teşekkür ederim, dedim, benim - -- nadaki acılığı, azabı, onun yakın bir ~unları ha lırlıyabiliyorrn11.. ."~ 

Hem kanbur, hem topal. - Bizim geleceğimizden haberleri de gönlüm sizi pek sevdi. İnşallah kıs- göstereceklerin böyle ise benden pa- dostu olup ta hissetnıemeğe imkan kadar hiç kimsenin diklrnt.ını 
1 

ı;1 
- Hem kanbur, hem topal kızı var mı?.. jmet.se. so.... yok. Şimdi hafızamı kurcnlıyor, ona yen o sade ve harab ev şıınd ~ 

genç çocuk ne yapsın? - Tabii var Kızın babası evde bi- z k k"t"' · diki taze - .Yok .. Bak ı;ıimdi Bayan Reşide- aid hatıraları, vefatından bir kaç gün başka bir şekil almıştı. l{il'.IlJet11 ı 1 N 1 ? ç . - · - aman ço o u, şım • ~ 

d 
.. -b. ~8\~et Y1::_~acakk · KocukbzUbğUr zi bekliyor. . \ler hele hele ... övünmek gibi olmasın ye gidelim ... Tam ala.franga ... GUzel evvelini, onu ebediyete J<avuşturan ' gidiyordu? Ve hangi hislerle. pı.JI 
un ın .. »ıe e ıgı yo ·· ızm a ası · • · · B · kı ı "b d1 piyano <;alıyor. Bir kuçük apartıma- gi.inl\n acı hnkikatlerlni toplamağa ~a kapısını mütemadiveıı çalıY0~, ~ 

ise çok zengin. Sizin anlıyacagı-nız ço- Bırmcı kele pır Hamma. kendım hzım pır anta k~} __ r. ı . l vv" 

1 
em ev a mı, em sosyete a.uuıı • m, iki de dUkkanı var ... Maamatih bu lışıyorum. Bunun anlaş1lmaı;ıı çok ko a .. tıl ~ 

c~k kızla değil, kızm babasının para- Nişantaşında konak ya~usu bire- dır. • Bayan Şaziruend tam ev kadını idi. """ mirleri.. }ilkı:ıelc ş0hsiyct safl'V 
sıle evleniyor. ve geldik... l _ Tebrik ~derim. Cefakar, kahra tahammül eder. Bir hafta kadar oluyor. Cerrahpa- hahları.. arkadaşları.. ı:ıoura 

- 1Siz~n .ma~amlar böyle çok kim- Güzel tertemiz giyinmiş bir hizmet-j - Tahkik ettik. Siz de çok iyi bir - Fakat ne yaparsınız. ben ona ta şadaki hara.b fakat sade ,.e mütevaz1 ciler .. herkes,. herkes.... 011 1 
se ev en ırıyor ar nn? çi bizi karşıladı. Her taraftan refah, . . iz hammlil edemem. evindeyiz. Odada Pişekarı İrfanla Blittin bu teferruat esnasuı ııte ~ 

- Ne diyorsun vire? Çok ta söz servet akan, zevkle döşenmiş büyük genç~i-;1t 
0

bu · Bayan Re<>ide Talimhanede bir a - temsil aı·kad<>ı:ılarından Kadri ve bir karı;ıı olan son borcumuzu ik~ı:l1 
mU? Haftada hiç o1ma1..sa dört kişi bir salona aldt. ı - E 

1tağfa_ . Ylluruh yhorksiuknut~· .. y1·· ... ~ ht:>--ı s ını a a. a ı so uyo partımanm ikinci k:ı.tıııda oturuyor.. de ben vanm. Biraz sonra hu sessiz hşıyor, tıkanık bir nefr.s ve .. 
evlendirirler. Orta boylu kahverengı· elbiseli kır - ' • dtır • ' ' rum. Bfribirine geçme iki salon, köşede dekorun içindekilere, ağlamaktan göz makine hareketile uğraşıyor . 
d - .. ~ıe~~cek kızları Madam nere· saçlı ve 50 • 55 lik bir adam: Bu konuşmalar esnasında kızcS-t,öU bir piyano ... öteye, beriye pufla min leri kıpkırmızı olmuş, solgun benizli . . . 0

• 
1
1il el 

en ogrenır · . . - ~afa geldiniz, safalar getirdi- hiç ses çıkarmadan bizi seyrediyor • derler atılmış, bir köşede divan, ö- bir kadın da iltihak etti. Refikası.. 1 Alıyı hır çok cebheden tsJ ıet ~. 
- Anaları gelir ... Fakat dul kadın- ruz. iliye yanımıza geldi d yı:-:: l ldı B k d" h b bü ta aft ·1 . k ltuk b" l mek ı·cab eder Onu ı"lk görefl f\~ · u. uzu a a . en en ı esa ıma r r a ı u o ır mnape, or- Konuı:ımuyoruz. Konuşmuyonız am ı - · -~ııı', 

for ya kendileri gelirler, yahud da - Safa bulduk. ta d ö 1 b _ dirllm k ":! tt h' ki b. fikl ve~· ff 
telefonla madamı çağırırlar. Madamlar pardon matmazeller be- uti nıybor um.k ynlıne ya, Bec<tie~ .,;;..... e tada geniş bir masa.. ma içimizde nfnk bir lemnsla der he ı ' s ve ıç ı:nseye ır ı~ıerdl· "1!1 

7 • . ' . zere ana çı a ıştı. nım G6'"'ım Sizin anlıyacağınız salonunun mo- boşahverecek kadar derin bir taşkın- aleld.~e bir ınsan zannede 
1 
-et!~ 

- Madam~ru:n kocası var mı· nı takdım ettıler. . dan çıkacak bir kelime onun istikbali deli sinema filmlerinden alınmış... lık var. Bir kfü~cye serili temiz yata- kat bıraz yaklaşıp ta husus) ıJl.C'p'', 
- Hayır, ıkısi de matmazel. - Bay Faruk Bay Faık . i d -· . kt:i Fa.k be d .. K ~:-· k b lı k aki ·ıı , nilfuz etmek ı"mkAnJan buıuııt O t I . ' · _ n eğiştirece . at n e soz söy en\llöı ço oya , ço m yaJ fın içindeki hastanın etrafına olduk- . . . ı:ı._ ırı~ ti 

ere mese esı . - Teşerrüf ettik.. . :?;" liyecek hal yoktu. Kan ter içinde kal- alavalis saçlı, bol kahkahalı bir Ba- ça yakın mesafelerle adeta bir ha1ka Zljetin başkalaşbgını anla ' 
- Bu iş için Madama kaç para ve· - O şeref bendenıze aıd. mıı:ıtım. Kalkmak için bahane arıyor· - .. . bir . iş olmazdı. a~ 

·1 k B" iht' k -x yancagız.. olduk. O mutemadiycn ellerıni başına A k ,J I d !=!etlı ~ f 
rı ece · ıraz sonra yanımıza ıyarce., e. dum. Matma.zeller de beni~ bu hali- Bizi bttyük bir iltifatla kaı'şıla.dı. · · · r a.,aş arı arasın tl ,. .,ı it 

- .İşine göre ... 10 liradan tutun da limenin tam manasile bir Bayan He mı· anlamış olmalıydı kı" .. götUr~ek ~Uttin ıztırabı~m. orada top kan, biraz da muzip olan Atlr ·:14 
Yer gösterdi, oturttu. Daha Selamiln- la dıgı b a 1 tmak tıyordu A il ~ 

500 lıraya kadar. 35 - 36 yaşlannda esmer, abullabut _ Bız· e mt·ı·saade dediler. n nı ıze na 18 
• • yatı d d ı· aia· e aleyküm demeden: ö 1 d"kl . t hrk r b" k . n a a semere ı mes " . ıır 

- Ne? .. 500 lira mı? j bir taze geldi. Bay Faik takdim etti: _ Ne oldunuz? Oturuyorduk. rasıra 9 Y e 1 e.rı e 1
. e 1 1~ rız kan bir memur olarak tanUXl9"',.; p _ 

-··- Ne zannettiniz ya? .. Deminki zU . - Refikam Perihan, kızım Şaıi _ Bay Farukun işi varmış. İnşe.l- ~ Sa.bahtanberi, diye söze b~la- esnasında sarfedılen kehmclerdı. Na- Memuriyetinin bidayetindetıtıe f. 
gurtten Madamlar hiç olmazsa 200 mend.. lah bundan sonra çok görlişürlb. dı. Piyano çalıyordum.. Şu Şuberte sıl oldu bilmem?. O dakika eski nük- sinin itirazlarına rağmen saJ1": f 
lira sızdırırlar. - Teşerrüf ettik. _ lnşa.llah... bayılıyorum. Hele onun "Prelude,, U.. tedan, neşe~~ ile yataktaki o b~m- ~1 olan rabıtası hJç sarsılDl'~ 

- Hem züğürt diyorsun, hem de 1 Havadan, sudan kon~mağa ~la· -fi d b Ben musikiden filan pek anlamam. b&JJka ve bıtkm insan arasında zıh • temsilin sonunda gişedeki lı ~ 
iki ytiz sızd1rır diyorsun .. Adamcağız Idık. Kahveler, likörler geldi, içtik. O ern ir bayan Fakat Şubertin prelodu olmadığım bi nirnde çarçabuk bir mukayese yapı. ziyade oyunun halk üzerfııd8 ,"/ 

bu parayı nereden bulur? Acaba gelinlik kızı ne vakit göre· Sokağa çıkar çıkmaz: liyorum, biliyorum ammP. ne denir. verdim. Arada öyle derin bir boş1uk ttğı tesirle a18.kedar olur ve Bl.'1) 
- Peşin deği, Şimdi sened alırlar. cektim. Herhalde 35 · 36 lık abulla - - Matmazel, dedim. Eğer bütün (Sonu 7 inci say1ada) ve öyle bariz bir tezad vardı ki?.. (Sontt 1 ot. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~-~r 
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_ 66 Telefonda Ahmed Beyin: on beş gün sonra gelecekler dedi. ı oturuyorduk. • ti kal etti. Fakat elde hiç bir isbat 1 sözleşmiş olduğumuzdan beP1 f, ~ 
B b ·ı"h raklı lduğu . . - Buyurun! diyen kalın sesini işi- - Acaba n~reye gitti? j Ona evvelft. İsmail Beyi sordum: bulunamadığından laman Bey bera· gülUm.sedi ve gelmeğe bnşl9 _J~j 

a am sı a a me o ıçın t' . iht• rl b' h ak f d r R b . k d Hlr !fY 
d b. ik" tab b 1 rd H tta ınce gayrı ıya ır eyecan v • - Rumanyaya e en im. - umanyaya gitti. et etti. Kim Hır a mcağızı iki ayı dad, kapıya arkası döDuP- ~ · .. ı 

ev e ır 1 anca u unu u. a f · irdi • - Sebeb? kull dıkta b' A t tl ı.-,,ıı(ll" memlekete gittiğimiz zaman bana da esı geç m. . . 1:,elefonu kapadıktan sonra. düşün· an n sonra ıçareyi vru - o urmakta olduğundan orı JfBP" 

ni ttı d B 
•t·b 1 'IAhd - Ben Şermın dıye mırıldandım mege uaşfa.dım. Acaba Iı:ımaıl Bey - Ne olacak? Ayni menhus iş yU.- panın hangi köşesinde yalnız bıraka,.. yol"du. Hatice de Sedad1 ıır 

şan a nr ı. u ı ı ara sı a an b ki d' S t 'ddt bi l . ak b k d' ta d 
k 1 d ve e e ım. er ve cı r sese niçin Rumanvaya gitmiı:ı.ti. Bunun zUnden. Faorika.ya bir ka" gun" evvel r uraya açtı. Bakalım eim ı ne nımamıştı. An ~, az ço an ar ım. d J ·.; '-' }{v )11; 

Tabancayı muayene ettim, dolu sor u: hakiki sebebi ne idi? çocuk denecek yaşda genç bir kız işçi olacak: Ben, Hatlceden bahs~dcr 011~ f) 
idi. Ani bir kararla bunu da çanta - - Ne istiyorsun? Hem bunu düştinüyor, hem de ma- geldi. Der~al kızı kandırdı ve bera,,. Hatıce .ne ol?u? d::ı.d sözilmU hiç kesmenıı~t1·scıı1pJ 
mın içine koyarak otelden çıktım. Ne cevab vt:receğimi bilmiyordum. dam Eleninin evine doğru gidiyor - berce Rumanyaya gittiler. Oradan - Hatıce mı? eı hala kalbinde derin bir J 
Sokağa adımımı atar atmaz geniş Kekeledim: dum. Vakıa Nazif madam Eleninin da Macaristan, Yugoslavya, Yunanla- Sedadın sarardığını ve sarsıldığını olduğunu anlıyordum. }:i 

bir nefes aldım. Yaptığım tehlikeli - N~sı.l oldu? evinin kapatıldığını söylemişti. Fa- t~?ı dolaşac~klnr. Bir aydan evvel hissettim. Elile meçhul bir işaret yap- Birdenbire sözUmil kesti111
• J 

hırsızlık fals~ vermeden sona ermiş- - İyıdır, evde yatıyor. Bana. her kat bunun doğru olduğu ne ma- donmezler. lı: kalkarak: . &e> 
ti. şeyi anlattı. Artık senin gelmene lü- lıimdu? İkimiz de susuyorduk. Bu mel'un a- - Kim bilir? _ Sizi, biri birinize taltdıJJl 
Şimdi ne yapacaktım ~Nazifin akı- zum y?k. Korkma, polise de müracaat Kapıya va:-dığım zammı büyük bir druı:ım .. iş.l.emiş olduğu yeni bir ciua- - Onu galiba bam. unutamadın? dedim. Hatice, Sed.ıd. , 1,.uıV,~ 

oetini nasıl öğrenecektim. Eve gide- etmedık. teessürle Nazifin doğru söylemiş ol- yetın onunde buhm.uyorduk. Gözlerime dik. di~ baktı: Bu e;ürpriz ikisini de ş.ı; c-1' j() 
mezdim. Yazıhaneye de uğrıyam~ Ve sert bir hareketle telefonu k.a- 1 duğunu anladım. Ev kapanmış ve Devam etti: - N~ demek ıs,tıyorsun? Biribirleıfae baktılar. ~ntiC~ıJ· ~ 111' 
dım. Zira Nazif ölmüş ise orada bek- p~ttı_. Onunla aramızda her şey bıt- ; mühü!"lenmişti. Naçar geri döndilın. - Bir defa daha böyle yapmışU. - Dınle Scd~. !elini uzattı. Sedad bu eh ıut fJ.liJl 
liyecek olan polisler mutlaka ayak- rnıştı. !Yine telefonlu bir yere girierek fab- O zaman daire arkadaşlarından bi - Ve ona her şeyı anlattım. Her nok- onların biribiriııi tutan ellet -1 
larına kadar gelmi§ olan katili tev- Şimdi ne yapacaktım. Aklıma İs- rikaya telefon ettim. Ve telefona Se- rinin daha yeni evlenmiş oldukları ta üzerinde durarak Haticcnin zaval· rine koydum: . 1~ ı:/ 
kif etmekte tcre<ldüd etmiyecekler • rnail Bey geldi. Bu sefer ona telefon , dadı çağırttım. Ona kim olduğumu genç kansını kaçırmıştı. İşin kötii!'!Ü lılığım ve masumluğunu izah ettim. - A.yrılnıayınızI Biri~ırj:r;O JV" 
di? Bu vaziyette tereddüd içinde de ettim. Telefona muhasebeci Hakkı ; söyledikten sonra hemen gelip beni l ik ay sonra lstanbula yaln;:ı: dönmesi Sözlerimi tanı bitiriyordum ki ka,. I tarabilmek için yekdiğerııı ıJ 
oir iş yapamazdım. Nticede Ahmed !Bey çıkb. İsmail Beyi sordum: bulmasını söyledim. Bir saat sonra I idi. Kocası karısını sordu. Malümatı pmın önünde Haticenin silUeti gö- sınız! ıatııt t°' 
Beye telefon etmeğe karar verdim. - Ufak bir seyahate çıktılar. On, l Beyoğlunda bir pe.stahanede yanyana olmadığını söyledi. 1ş mahkemeye in· ı ı·ünuü. Ec.."ld.isile bura.da b~a ı ,. [D8t 
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SABAH 

Manevi kuvveti 
Mu haf aza için 

(Başmakaleden devam) 

.,.,. ıs 

L 

Kız mektebleri arasında 
Voleybol müsabakaları 

l 
ki müttefiklerimiz muharlb memleket 
lerde propagandaya. k8.1'31 halka ya
pılan Jkazlan, ittihaz olunan tedbir· 
lerl, tavsiye edilen çareleri dikkatle 
takib ediyoruz. Geçenlerde Fransa 

Hitlere göre ırkçı bir devletin 
ferdlerini naaıl yetiftirmeli ? 

Başvekili M. Daladier radyoda bir nu
tuk vermlvtf ki daha ziyade dahilde -129-

~ lılAC: lataııbul u.a . ~ w=• 
il '-aJı &l'amııda. icra o]nna.caJrtı, Şia--
~ ~ takımı oyunculanndaıı tl· 
1' l'&hatczııtı dolayıalle bu haf. 

~ blaçluuıa plmedlklerinden 

~.Ueest htıkmen galib iline-

ki efk!numumiyeye hitab ediyor ve Genç kura neferi alayda icab eden 
memlekette manevi kuvvetin muha • askeri tahsili görecektir. Fakat ay· 
fazası lüzumu hakkında çok istifade- ni zamanda onu sonra hayatta ifa 
li şeyler söylüyordu. ed~ceği role hazırlaınağa devam 

Fransızlar ve lngiJizler ~Uphe yok edilecektir. Maamafih, askeri ter
ki bugün memleketlerinin emniyetile biyenin en esaslı hedefi eski ordu
berabcr liberal ananelerini, diktatör · daki gibi kalmak lazımdır. Eski 
!ilkler tarafından ayaklar altına ah- ordunun en büyük kıymetini bu 
nan medeniyeti müdafaa etmek için hedef teşkil ediyordu: Bu mckteb 
harbcdiyorlar. M. Daladier: Fransa, genç çocuğu bir adam yapmalıdır. 
"ordusunun teşkil ettiği istihkam ar- Ona yalnız itaat etmeyi öğretme
kasında, bazı milletlcı in kaybettikleri, meh, onu bir gün kumruıda etme· 
bazılarının da kaybedeceğiz diye kor- ğe de kabiliyetli kılmalıdır. Yalıuz, 
kup titredikleri menfaatler uğm'lln · lıaldı bir tekdire uğradığı zaman 
da,, harbetmektedir. diyor. Ccbhede sükl'ıt etmeyi değil haiı:sızlığa da 
olmayıp ta geride kalmış vatanda~lar sUküt içinde tahammül etmeyi 

..,~Cl MAC: Kıs Muallim· Eren· 
""1 ~da icra edllmlf çok heye
t.. lr surette mütevazin bir oyun-

'~ ilk seti 13 - 16 Kız Muallim 
~ abnıttır. lkinci sette ise fev 

ctbeı oynıyan ErenköylWer 
~olaYhkıa 6 • 15 alma.ğa mu-

olmuşlardır. Son aette Kız 

;.it ~-~ektebi kendini toplıyarak 
•-.ea bir oyunla 10D aeti ' • 16 

O)runu galibiyet lle bitlrmie • 
~ualllm mektebinden Fev· 

temayüz etmietir. 

1demokrasi hürriyetlerini harb za. gençler öğrenmelidirler. 
manının icab ettiği disıplln ile telif et· Bundan başka, delikanlı, kenci 
mek mecburiyetindedirler. kuvvetine emin, blitün rkada.ı;}arı 

Bu disiplinin ne-den ibaret olduğu- gibi askerlik ruhunun tesiri altın· 
nu Fransız Başvekili "cebhedc ızbrab da, kavnunin namağlCıb olduğuna 
çeken ve hcrgUn hayatlarını tehlike- da kanaat getırmelidiı . 

~6yden iee b8§da Mukad
~ ti.zere cllmlesi çok gttzel 

~~ ~C: Çamlıca • Boğaziçi ll· 
'lraaında Jcra edUmJe, çok he
~ cereyan eden bu maçta top 
.. lliJJ. ~alar elden ele yere düşme
~ !ılı-P ıbnit ve seyircilere çok gil· 
~ C>yun seyrettlrmJtlerdir. Ne
'- ı. .. _ her lkJ seti de ll • 16 Çamıı. 
""-~arak nlmatl~b bir takım 
~u tekrar lsbat etmietlr. 

ye atan,, kardeşlere la~ık bir \'atan· Hi?Jnet müddetini dolduran as· 
daş olmak tabirile hUlasa ediyor. Bu- kcr iki vesika alacaktır · Bir ~u
nun için de en evvel vatanın mukad- tandaşlık diııloması y ni resmi bir 
deratına mutlak ve sarsılmaz bir ı · vazife v~ bekasına musaauc \'eren 
man beslemelidir. kanuni bir vcsıka: bır de fizik ba· 

Fakat bir memleket bu imanı gös- kımından izdivncn ehil olduğuna 
terebilmek için manevt bakımdan bir şahadet eden sıhhat tasdiknamesi . 
vahdete muhtaçtır. Manevi vahdet lrk~ı devlet, eı kek çocuklara 
hür fikir ve mUtal('alardan vazgecip yaptığı gıbı, kızlaı ın da teı biyele
te, koyun sürüsü gibi, yukandan ge· rini, a) ni prensipler dahilinde, ida
Jen emre tabi olmak manasını ifade re edccektır. Uurada da en birin
etmez. Nifaklara, siddetli münakaşa· cı ehemmiyet fizık terbiyeye atfo
lara, vesveselere \'e te·ehhümlcrc ni- , lunmahdıı . Kaı·akterin tcı bıyesi 
hayet vermeyi emrı>yler. sonra gelecektir. En nıhayetinde ı..~Çililer cidden çok çalıpnlf

~:-" lllzeı bir oyun oynamıtlardır. s:!lar ise kendilerfni sıkmadan 
~ a devam etmlıtler ve bu su-

Meseleyi bu suretle i~ah "den Fran-. de fikri rnelekclcrin ınkisafı düşü
sız gazeteleri düsınanın en birinci Ü· ııtilecektir. l{adın tcrbı) esinin ga· 
midi Fransız milleti arasında zuhur yesi onu mii.stakbel analık rolüne 

~ daha fazla gayret göstermeğe S görnıemltler. Güzel pas yap-

edebilecek bir nifakta olduğunu anla- hazırlamaktan ibarc.t olduğunu hiç 
tıyorlar. Filhakika, ecnebi bir rnem- bir ?aman gözd<'n kaçır mamalıdır. 

lktifa etmiflerdir. 

t,; kırnıar: 
~ ~ualllm: Fevziye, Meli.hat, 
~Meliha, Fatma, Muzaffer. 

"1. "'C'I ~y: Mukaddes, Muzaffer, 
~il, Mübeccel, Ayee, Fazilet. 

'~çi: Nilüfer, Melihat, Sol. 
~ima, Zübeyde, Jale. 
~ ca: Süheyla, GUner, Piraye. 

'Qe, li'atma, NurUnnisa. 

alkan kros kantri 

leketten aldıkları emir Uzerine hare-
ket eden komünist teşkilatJnın Fran
sada ta parlamento içinde bile kuv · 
vetli bir halde bulunması dü~manlara 
çok ümid verecek bir amildi. Fran • 
sızlar dalma düşman karşısında "mu· 
kaddcs ittihad,, şiarını takib etmiş 
bir millettir. 

Yalnız fikir ve tenkıd hürriyctıni 
pek sevmesi. fıkir münakaşalarına 

son derece meftun olması Fransayı 
kolay kolay tefriknya düşi\rmek il· ı 
midini dU3manlara verebiliyor. Şim
di Fransız devlet adamlarının ve 1 

l'l..... Şampiyonası en yukarıda Oümha.rlyet • lstaalnıl Kız IJMsl, ortada Çamlaca-Boğuiçi Fransız matbuatmııı çalıştıkları şey 
~dört martta Heybeliadada en apiıda Ereaköy • Ka Muallim mekt.ebi voleybol t.alnmlan bu tefrika zavahirıııı hile kaldırmak-

b...~ ola.n Balkanlar arası kroa ~'ti lilkten ıecz· ildd t• tayin edi ı ilsabakala · ı· 1 tm· tırF. f tt· - · · · dü • ·· ·· ~ birin iliğinin k bl "'r ıye m e ı -,me m nna ış ıra r e ışı ransanın sar c ıgmı gor gumuz 
.. ~ ~ . us~uz .r linceye kadar müsabakalara ietirak· olan bifıikletçiler girebileceilerdir. bu gayretlennde bizim için alınacak 
..._~lan iması içm teknik ko~ı- den menedilmiştir. Tebliğ olunur. 5 _Müsabakalara saat dokuzda ibret yok mudur? Biz tenkid bürriye-ı 
~ ~ ikmal etmek üzeredir. • • • ıbaşl&nacağından kotuculann tam tinden ziyade dil.şUncesiz ve muhake· 
Sbııden olmak üzere ls~~ul ve Beden Terbiye3' latanbul BiJlge3' vaktinde koeu yerlerinde hazır bulun- mesiz boşboğazlıklara, mantıksız de· ı 
~ k~ kantri . birıncil~kleri Atletizm Ajanlığından: lmalan tebliğ olunur. dikodulara daha çok dilşki\nüz. Bun-
~pıyonanın bır benzen ola- j latanbul 1939 -. 1~ faaliyet yılı ........................ - •• - .. --... da cehaletin büyük rolü olduğu inkar 

~· ,kır koeusu birincıllği 18 ıubat puar Halkevlerı·nde kabul etmez. Fakat en ufak bir zlfı-s kros kantrisinde hakemlik aabahı saat 11.15 de Heybeliadada mızdan dUsm3n propagandasının na-
'-1. ...__ le\rat ile inzibatı temin ede - ~ve 7!500 metre Uzerinde yapıla· tekAmu· ı sıl istifadeye teşebbüs edeceğini bil-
'~ Ve izciler İstanbul ve Tllrl caktır. a diğimiz için hepimiz kendi muhitimiz· 
"h...._ "1ılpiyoıwwıda da vizafe göre- Ailkadar hakem atlet ve bellerin . de milletin m:ıncvt kuvvl'ti üzerinde 
'~· · köprüden kalkan 8.M vapurunu al • Ankara, 14 (A.A.l - Sahne ve sı- fena tesir yapabilecek dedikodulara 
--~ tam i 

1 
cağı malan rica olunur. nemanın halk terbiyesindeki mühim karşı soğukkanlı. temkinli, sakin ve 

t&,,,.,n_ ~ y~n yapı a latanbul B6l~n Biaildd Ajotalt • rolünü bidayettenberi ehemmiyetle vakur bir akıl VE' mantık, bir \'atan· 
-~n gotürecek olan va • ..ı;.._..ı_ , l.k 'h d ı 

~ l'e . . t~•nuun: gözönilnde tutan C. H. P. açtığı Hal· pener 1 cı a 1 açma ıyız. 
tL""cle -:eybelladada .ıstenildJği l 1 - 1940 senesi bisiklet teevlk kevlerinde diğer yetiştirici vesait me Hii.wyln Cahid YAl...ÇIN 
~ t-.... .- ade edilmek üzere bU • milsabakalan aşağıda yazılı tarihler- ...................................................... .. 
,~edilecektir. de yapılacaktır. yanında toplantı salonları ve sahneler B lk t t s: dt.b&>r.ımı 22 martta, diğer ta- A _ Birinci yanş: 23 tub&t MO ~rma~~ ve bu y~rleri sine~a ma- • a an an an 1 
~ 23 martta şehrimizde bu- (40 kilometre) MecidJyeköyil • BU- kınelen. ıle de teçh~z etn:ıe~tedır. . ıktısad konferansı 
~ · yUkdere yolu üzerinde. Bu sınema makınelennın elektnk 

S ~e ına.çlan için hakeml~. B _İkinci yanş: 4 mart 940 (50 olmıyan köy ve kasabalara pazar per Belgrad, 14 (A.A.) - Avala ajan-
'-~ rlamak için beynelmılel kilometre) Topkapı • Çekmece yolu leri gibi umumi ma.hallere de getiıi- sından: Son defa Belgradda toplan
~ ~ '11tı_lrt memleketimize getiril - üzerinde. lerek motörle işler ve kullanılır sey- muş olan Balkan ~ntantı konfe~~· 
~bir kaç konferans vermesi C - OçüncU yarı§: 10 mart 940 yar hale gelmeleri için tertibat alın • antant azalarının ıktısadl mesaı bir-

' ektedir. (60 kilometre) Mecidiyeköyil - BU- maktadır. liklcrini ~ert_line te~es.<ıill etmeğe ka-
"tt haıceı.ıQı h üz ed el yilkdere yolu üzerinde p . b . 1 d . 1 d' . i rar vcrmıştır. Aynı zamanda Balkan 

•e ı..:__ en ner en g e - · arti, u sınema ar a egen ırıc pa .tahtı d b .. d b' "kt adi 
~ •tı~ olacağı malum değildir. D - Dördüncü yarıe: 17 mart 940 olduğu kadar bilhassa uyandırıcı ve k yıf annt anı ırın ed ırk ı ıs 1 
.. ıı H 1 • • (75 kilometre) To ka ı . Çekmece on eransın op anması a arar a. 

a kavının tarhb olu Uzerinde. P P yetiştirici mahıyette filmler gösteril· tına alınmı.,br. 
"'' b_~lllOI koşu y E Beş" . . 24 rt 940 mesini esas olarak gözönünde tutmak Gazetelere nazaran bu konferansın 
.,.. ·~kevi . . ,..,_., b t - ıncı yarış. ma dı 
-.ı...'°ltak k yınnı ~ şu ata (100 kilometre) Topkapı • Silivri yo- ta r. Belgradda veyahud Yugoslavyanın 
~· 8 °tusu yapmağa karar ver- lu üzerinde yapılacaktır. Bunun için bu güne kadar bu ma- başka bir şehııinde toplanması ibti -

ltn... UtUn atletlerimize açık olan 2 100 k'l t 1 be . . hıyette hazırlanmış yetmia yedi nevı mal dahilindedir. te -wql'U ka - ı ome re o an şıncı ya- 'Y • • • • tq.' zanana bir kupa ve dere rışa Kocaeli bisikletçileri de iştirak, üzerine 162 fiJmi muntazam bir pro· . Po.lıt ka ga~teaı: Hnn~ıye Nezare-
da ınadalyalar verilecek- edeceklerdir. ğramla parasız gösterilmek üzere tı mlimessillen Ue ıktısadiyatçılardan 

~e,,. . . ' . .. _ mürekkeb hususi bir mütehassıslar 
L '"". -.ı 7' 3 - Bu koşular serı halınde ya • Halkevlerıne gondermege ba.-şlamış • k •t . . . d"d h lıkl b 
~ltq>ılıg- erbiyeıi lıtanbul Bölgesi pılmayıp her koşu neticesinde dere- tır. 

1 
oını eslıdnı~ sım ı en katazırd araB kaş 

4 .. _ : 'tıdan: . . . .. . . . . amıf1 o ugunu yazma ır. u o· 
,~olu k . . . celer ayn ayn tespıt edılecektır. Cumhurıyet Halk Partisı yenıden mitenin mesaisinin hedefi, her tUrlU 
" '1cij aı:u~ ilyelennd~ .2129 4 - Nisan ayı içerisin.~e Ruman - bir ç~k k~l~ür filmleri hazırlatmakta istatistik malzemesini hazırlamak ve 
"ıt ' ei. 1 Mahmu.d Hilmı O : yada yapılacak .o~an ~usabakalara oldugu gıbı yabancı memleketlerde ~ayıs ayı.nda Balkan_ an~tı ikt.ısa-

~rtlt tiği bir milsabakadakı seçılecek takım ıçın 7 nısan 1940 ta- de bu mevzuda yapılmış filmleri tet- eli konseyıniıı yapacagı müzakerele · 
tbd n dolayı Genel Direk- rihinde Ankarnda yapılacak olan seç-. kik ve mtlbayaaya karar vermiştir. rin certeveaiııi tesbit etmektir. 

.. .. 
Irkçı de\ IC'l anC'af, il.inci dncoe

dedir ki, bütün şehll ı ın nltında 

karakt~r tcrbiy~sını t shıl edecek
tir. 
Her.kcsın knı aktennın esaslı va

ı:ııflarının evvelden taayyün etmiş 
olduğu inkar 'rnbul etmez. Bir hod
gam hoclgaındır ve daima öyle ka
lacaktır. Nasıl ki bir idealist de 
her zaman esaslı surette ıdeahst
tir. Fakat hiç pürüzsüz teşekkül 
etmiş bu iki zıd tipte karakterler 
arasında milyonlarca çeşidler var
dır ki bunlann teşekkülleri pek 
sanh dcgildır. Kendilerini anlıya
bılmek zordur. Anadan doğma bir 
c:ıni .daima bir cani olarak kala
caktır. Fakat caniyane hareketle· 
re ancak bir dereceye kadar bir 
meyıl ve ıstidad gösteren insanlar
dan çoğu, muvafık bir terbiye ile, 
cemaatin faydalı azalan olabilir
ler. Bunun zıddı olarak, mütered
<lid ve mübhenı karakterler de, 
terbiyeleri kusurlu olursa, fena 
nn~urlar teşkil edebilirler. 

H .. -. bele kavmimizin çok ketum 
olmamasından az mı tiki.yet edil
mişti! Milhim sırlan bile dUıpnanm 
ittiliından kurtarmak için, bu ku· 
sur yüzünden, az mı zorluk çekil
di! 1'~akat şu suali irad edelim: 
Harbden evvel Alman kavmine v• 
rilen terbiye onu ned~n dolayı ke
t.Um yapabilirdi? Daha ilk mek
tebden itibaren, Wurdı yeUttJren 
kUçUk daha az geveze bUtUn arka· 
daşla.rına tercih edilmiyor muydu? 
"İhbar,, bir açık kalblilik, ketum
luk ayıp bir inad gibi tellkki edil· 
miyor muydu ve hlll öyle değil
midir" Çocuklara ketumluğu kıy -
metli ve merdce bir fazilet diye 
tasvir etmek zahmeti ihtiyar edil· 
dimi? Hayır. ÇünkU bizim modern 
pedagoglanmızın nazarında bütün 
bunlar ehemmiyetsiz §eylerdir. Fa· 
kat bu ehemmiyetsiz şeyler devle
te adliye masrafı olarak hadsiz 
hcsabsız milyonlara mal oluyor. 
ÇUnkU zem davalannm yüzde dok· 
sanı bu ketumluk fıkdanından çı
kan müşabih sebeblerden ileri gel
mektedir. )..lesuliyetl denıhde e
dilmeden söylenin\§ sözler gayt:t 
hafifmeşreblikle tekrar olunuyor: 
Kavmimizin ıktı.sadi menfaatleri 
daimi surette muhtel oluyor. Çün
kü mühim imal usulleri akılsızca 
ifşa edili~·or, ılh.. Hatta memlo
kctio müdaf aaaı uğrundaki gizll 

hazırlıklar boşa gidiyor. Çilnkil 
kavmimiz susma.sım öğrenmemiş
tir, biltUn i§ittiklerini tekrar et· 
mektedir. Harb zamanında, bu ge· 
vczclik illeti muharebeleri k::ıybet
tirebilir. Ve mücadelenin fcl.1ketll 
bir neticeye varmuının bütün yü
küııü taşıyabilir. Bu meselede şunn 
kanaat getirmiş olmak lıizıındır ki 
erken terbiye almış olmanın fıkda
nı bir kere büyüdükten som-a, te
lafi edilemez. Mesela bir nlu::ılilm 
en fona ihbar itiyadlarını tc v ·k e
derek talcbeleı·inin yaramazlıkla· 

rını haber u.lınıya. pı'f'.nsip olar~k, 

teşebbüs etmemelidir. Gcnçlık ayrı 
biı· devlet vilcude getirir , kaıılle 

karaı bir nevi mütcsıınid ceblı~ a· 
hr. Bu do. ı>ek tablidır. On yaşmda 
blr çocuğun kenclı yaş arkado~a· 
rilc akdcWği bırllk keuclisilc kt.hil 
arasında mevcud olabil~ek bir· 
Jiktcn d ıthn tabii, daha kuvvGtlictil'. 
Bır arkr.d:ı.şını ha bcr veren bir ço· 
cuk bir hJya.net irtikfıb eder ve bu 
J;uretle öyle bir ı uhi istidad gÖlı· 

t<>rir ki, anif surette tavsü o tmur 
ve daha gcııış bir sahaya ıntik ıl et 
tinlirse, vatana hiyanet curmılc 
ı::udu bıı insanın <'ÜrmUne tck:lbül 
eder. Boyle bır çosuk cesur ,.~ na
muslu biı genç diye tel· kkı cdilt.'
mez. O takdirde pek az layık bir 
karakterdir. Muallim için otoritesi
ni takviye etmek üz.ere böylo ku· 
surlardan istifade etmek rahat bir 
şey olabilir. Fnkat bunu yapmak
la genç kalblere sonra meşum ne
ticeleri olacnk tohumlar bırakır. 

Birçok kereler böyle ihbara nbş
mış bir çocuğun büyUdüğü zaman 
rezil bir adn.'lı olduğu görlilmUştür. 

Bu bircok kişılere ıbret dersi 
olmalıdır. Bugiln l:t.raktcr gıbi pek 
arzu edilen inkişafı mektcbdc he-

men hemen biç bir rol oynanuyor. 
Bir gün buna Mk daha başka bir 
chemmıyet atfedilm('si lazımgele

cektlr. 1tlcrdlik, f ragat, kctumhılc 

'bü; tik bir kavim için mutlaluı el
zem fazıleUcrdir. Bunlnn inkişs.f 

C'ttiz mek ve mektebde verilen ter
biye ile milkemmcliyct mertebesi· 
ne çıkarmak 1.amanımızda tahsil 
planlannı dolduran bir çok mev
zulardan fazla ehemmiyeti haiz. 
Çocuklara ağlıya ağlıya ıtikAyet 

adetini. acıdan bağırmayı unuttur· 
mak da bu terbiye prograJnına 

dahildir. 

Peaıgoglar çocuğa, ti küçük yae 
tan itibaren, ıztıraba ve haksızlı
ğa sükut içinde tahammül etmek 
adeti vermeyi unuturlarsa, .eonra, 
zor dakikalarda, - meseli. bir adam 
cebhede olduğu zaman - postanın 

sırf mütekabil şikayet ve tua.J. 
lümleri taşımakla mevgul -0hnası· 
na hayret etmemelidir. nk mek· 
tebler gençliğin dimağına biraz 
daha az bilrf doldurup da buna 
mukabil nefse daha çok bllriml
yet telkin etmiı olsalardı 1914 den 
llll9 a kadar bunun bol bol miı. 
kifatını görürdük. 

1'te ırkçı devlet, mtırebbilik ro· 
lilni.ı ifa için bunlarla beraber ka· 
nı.kterleri de terbiyeye bUyUk bir 
kıymet atfetmelidir. Kavmimizin 
şimdiki kusurlanndan çoğu, böyle 
bfr terbiye usullle bütün btıtUn 
izale edilemezse de hiç olmaaa 
tahfif olunabilir. 

••• 
1-rruü: k-ııW8tin,, kanır vermet 

lot.ıbiliyetıni, kıezalik bir meau?iyetl 
memnuniyetle lot.ıbul etmek tem. 
yillfüril in~/ ettirmek aon der6· 
oe ehemmiyeti haiz bi1' key/iyetffr. 

Vaktlle orduda hlQ emir ver • 
memektense rastgele bir emir ver· 
mek da.ha iyi olduğu prensipi ka
bul olıınurdu. Gençlere flll'Ulnı 
anlatruak tırterb ki herhangi bllo 
ce,•ab hiç cevab vermemekten 
daima daha iyidir. Yanlıı bir c.e
vab \'ermek korkusu cevabdald . 
yanlışlıktan dah:ı ayıbdır. Dclik3.n.o 
blan yaptıklan hareketlerden do
layı cesaret görtermeğe alıştır • 
mak için bu düstura hrt:lnad eım. 
lidir. 

(Devamı Yal') 
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- Ulan, bu kızan Aliçonun piçi 1 - Baka? Hepten kuruwuş 
ııerı 

insanlar her şeyi unutabilirler, fa- de parmaklarını tuşlar Uzerinde tu- midir? baka! .. dedi. 
kat ilk sevgilerini asla ... Çünkil ilk tuyor, dudaklarında, içli bir üade - İhtiyar cargır, esasen bu işin esa- Ve Aliçoya dönerek: -JJI 
sevgide birinci baharın en tatlı ar- nin arzulannı söyliyemiyen bir tit - aını ananesile biliyordu. Aradan yir- - Bu kuru herif benil11 J<oC 
zuları, en ılık hatıraları vardır: bu rekliği taşıyordu. mi bu kadar sene ?eçtiği halde Aliço- J pehlivan! tıJ 
en tatlı arzular, en ılık hatıralar gö- Suzan, piyano hocasının yanına o- nun c:uııu ile gelıp geçen muaşaka- Diyerek alaylı bir kahkaha d 
nül denılen domurcuğun canlanmasın 

1 

turmuştu. Bir an, göz göze gelmiş- sını hıç de unutmamıştı. Fakat ora- salıverdi. Güllünün kocası fena ~ 
da rol oynamışlardır. lcrdi. da burada çok i§ıkdaşlık eden ve içcrlcmrti. Ellerini dua ed r gıb " 

İlk sevgiyi, uzun yıllar kiltüphane- l{onuşmuyorlardı. Aliço, ihtiyarla.mI§, tamamile eski yüzüne :çarnk : 
mizin bir köşesinde unutulup kalmış Birdenbire piyano hocasının elle - hali değişmiş olan GUllUyü tanıyama A b k· 1 orsun ': 13 

ı · d t tt - h " tın• f k t kJ d k d" · d b" - e an ne 0 
U\ o an altın yaldızlı bir kitaba benzete· rın en u ugunu ıssc ış, a a mıetı. A ına a en ısın en olan ır "U be " ~ 

b l k 
.. . . :1 çeneyı . . ~ 

biliriz: Bütiln tozlarına rağmen kıy- una ayni hissin zebunu o ara mu- Çopuru getirenuyordu. · GUllU .. 1 ed b ıiıyordıl-
metlerini kaybetmezler ... Her sayfa- manaat etmemişti. Aliçonun GUllüye söylediği: d ' gud md en ay ara a sıra a a: ._;;. 
da ayrı bir zevk, her bölümde doyu- ı Eller gönüJlerin ateşini biribirine - A be, bir hatalama var bunda · . diye 11" 

rucu olan ayn bir mevzu saklıdır ... , geçirmiye küfi gelmemiş gibi dudak- t be?.. ..- A be pehhvunım var, 
Düşünme kabiliyetimizi arttırırlar ... lar biribiriııi bulmuş, ilk sevginin ilk ~ AA7iioP. Cingene karısı, pehlivanı burlcnme! diyordu. · 

llk sevgi, bir çocuk kadar masum, lezzetini böylece tatmışlardı. ~ ... ıhayete kadar içi titriyerek Jhtiyar cazgır, Giillüye hitabeD·, 
bir kelebek kadar nazlı, bir filiz ka· Sonra tam iki yıl sevişmişlerdi. a .... 1 BanA--- I süzdükten sonl'a, önüne bakıp sus· - Kız, neden böbürlenmesın tıed"'ı 

~·P yon uanua takımı ktıt ... 
dar narindir. Güzel yaz akşamlarının Arkadan Cihan Harbi patlamış, muetu. Bırak fukaracazı, çaJımlasın 
sularda bıraktığı pembe akisler ilk genç piyano hocası bütün arkadaşları Bandırma, (Hı'-Sud) - Bauke8ir l İkinci devrede hava ya.ğmurlu ve İhtiyar cazgır dayanamadı. Glllüm be? ~ 
sevginin yadigandır~ aeseiz yaz gece· gibi ihtiyat zabiti olarak cebheye bölgesinin Marmara kümesi şampiyo- daha soğu kolmasına rağmen her siyerek söze karıştı: - Doğru usta be! .. Onun ~ 
Jerinde sularla öpüşen ayın ışıkları gitmişti. nu Bandırma gençlik klübü ile Ege iki takım bütün enerjilerini sarfed&- - Pehlivan be!. Tanımadın mı bu dağdan attırnat;'l toplayıp koya 

ilk sevgiden renk almıştır. Oç ay mektublaşmışlar. biribirle· kümesi şampiyonu Havran gençlik rek galibiyeti temine çalışıyordu. k"dınıYobek?::~.• .. Usta!.. ı beD! .. ı·y-~'· kocasına hakaret -~ı#·yfl' 
tık sevgi, ilk kalb ağrımızın uyu- rine fotoğraf bile göndermişlerdi. klübleri bölgenin 839 - 940 yılı fut- Bandırmalılar, ikinci devrede hemen ~ c.ıÇA cu 

\tulması için söylenen ninnidir. Ve bir gtin kara haber..... bol şampiyonluk maçı için, 11-2-940 hemen tek kale oynayor vaziyette, - Hele bir dliştin be?. du. Nihayet pehlivanların yağ . 
nk sevginin ateşi, efsaneleşen mavi Suzan daha fazla dUşünemedi.. tarihine müsadif pazar gUnü Balık&- iki gol daha atarak maçı bire karp Aliço biraz dUşündli ve: sı. ve meydanıt gelmesi tamallllaP 

ı§lkta saklıdır, sönmez .. dalma ya . gözlerinin, kalbinin ,dudağının kuru· sirde General Ali Hikmet stadında 3 sayı ile bitirmişle~dir. - Tanımadım usta be!. mı§tJ. 
nar, daima yakar.... muş olduğunu anladı ... İnce bir ses karşılaştılar. B dı k b d lki Diye cevab verince, ihtiyar cazgır: Başa, beş hafif pehlivan çıkrı~ 

• • • kendisini dalgınlıgı· nda "'"rbest bırak· Havanın son der ........ sogu· k ve yağ- an rma ~ ımı, un an evve B k ı lhti ı hl" dil "'"' 
1 

h d""" k 
1 1 

maça çıkardığı takımdan daha zayıf a a. yar amışsın pe ıvan Çopurdan cesaret alanlaı-, ba§ e:ı 
Bütiln gönülleri tutuşturacak, bü- tıklnrı hasta bakıcılarrnı harekete mur u ve sa anın a ço çamuru o· - İhtiyarladık usta be! şi hak edebileceklerini zaıınctı11ı:r 

tün kalbleri peşinden sürükliyecek, l getirmiye kafi geldi. masına rağmen stad oldukça kala · bir kadro ile çıkmışlardır. Havran - A be, bu GUllti değil mi be'! di. Çiinkü, Aliço Çopura düşe'=~""' 
bUtUn sevgileri Uzerinde tophyabile. - Biraz su.. balık idi. takımı da, teknik cihetten zayıf, bu- - Hangi GülJU usta be? Çopuru yenı:ıe bile epeyce ~nıaıl ~-
cek Seba Melikesi Belkis kadar gU • Hastabnkıcılardan biri derhal bu Saat 15 de hakem Münirin idare • na mukabil genç sporculardan mil- - Tehey! .. Güllü be!. çecekti. Yorgun olacaktı. tıdnc• ·r 
r.eldi. ak saçlı kadına bir bardak sudan bir sinde, mutad merasimden sonra her teşekkil idi. Her ik takımın bu ka- Aliço Çingene kadının gözlerine güreşi nru;ıl olsa berabere gircbi11 

İçinin coşkun arzulannda, gözleri· kaç yudum almasına yardım etti.. takım yerlerini alarak, maça başla- dar şiddetli hava ve yağmur altında gözlerini dikerek baka kaldı. Derin Jerdi. 
nln iç alıcı kuvvetinde, dudaklarının Suzan yine daldı, yine düşünüyor· dılar. Bölgenin şampiyonluk maçı ol· gösterdikleri faalıyet bilhassa kayde bir mülahazadan so~ra, büt~n ~enç - Meydana çıkan pehlivaııhır deri' 
ateşinde, vücudünün tenasübünde, du: Her şey gibi.. harb de gelip geç- ması mtin.asebetlle, her iki takım can- eayandır. l!k hayatının hususıyetlerını dıma · çıngar yapmışlardı. Mesele nıiib;ı#ıc 
yürllyUşünUn ahenginde, teninin ren- mişti. .. Suznnı bir avukatla evlendir- la başla ça~ıyorlardı. Birinci devr&- Bandırmalıların bölge şampiyon - gında ~nlandırdı. Ve kalbınde aydın- Kırkpınan Aliçonun başına yık"'a 
ginde Afroditin bütün mfmalan var- mişlcrdi, onunla yaşıyamadı .. boşan- de, her ik takım birer gol yaparak, Iuğunu tebrik ederiz. lattı. Gülerek: tiyorlardı. Fırsat bu fırsattı. 
dı. Kendisini takib edecek gençleri dı ... Bir dolttorla serbest yaşamıştı .. beraberlikle bitmişti. B. BRAL - A be; desene bu Güllü be! Aliço, yan gözle hepsini sUzdil· ~ 
yerden yere vuran Kleopatranııı ha- Onda da aradığı ideal erkek tipini • .. -------- - Evet pehlivan!.. ta Kel Memiş dunıyordu. Sili"'1 ı_r.-
şin ruhunu taşıyor. bulamamıştı. Bir mtihendis kendisi· • 

4 
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Gtulilye dönerek: reşinin hıncı daha hiila yüreğt" 
GönUllcr üzerinde saltanat sürmek ni sever görünmi.iştü; fakat neticede Bartında Muzır hayvan- - A be kız. ne olnltl§8lln be? 

istiyen bir isteğin ateşile yanıyordu. yalancı çıkmıştı. - E! .. İhtiyarladık pehlivan!. yara idi. . .. .. I< }.~ 
Her geçen yıl. güzel vücudünü yıp- Son evlendiği yaşlı_bir_sefir ?~ gU- yumurta ihracatı /arla mücadele - Hepten, ayva dalı gibi kuru- Daha ROnra, mef]hur ~oru "tJ~ 

ratacağına, tabiatın aksine. güzelleş· zel kadını yanında hır çıçek gıbı ta- mupım bel.. vardı. Bu da namdar· ve ele 
8 

tiriyor, gözlerin ,gönlillerin alakasını §ımaktan başka bir şeye yaramamış- Bartın, (Hususi) - Bartınımızın Bartın, (Husuat) - Domu.darın - Ne olacak pehlivan, hayat sığmaz bir pehlivandı. d' 
çekecek gençlik cevherini arttırıyor- tı .. \'e nihayet hayatı bitmek üzere başlıca ihraç maddelerinden olan yu- imhası maksadile Ziraat idaresince kahrı!.. Yörük Ali, Arnavudoğlu llyıırıflbl' 
du. idi. murta, bu yıl, geçen yıllara nisbetle açılan umumi mücadele sonunda., şim - A be kadınlar ne çabuk çökU- sarp okkasız fakat, mahir ve seı1 

Suzan ... Bu ismi Çamlıcada tanı • Şimdi şurada herkesten, her şey- daha iyice fiyatlarla satılmaktadır. diye kadar, kazamız mınta.kasında yor be!. adamdı. .. . ~ 
rnıyan yoktu .. onun ismini dudakla _ den uzak, hastahanenin bir odasında Şimdiki halde İstanbul piyasaaı 35 

1 
200 e yakin domuz öldUrWdUğtl anla.- - Sen maşallah hep öylesin peh- Dahıısı vardı. luragoz j\)ı. tıl 

nndan kalblerine fısıldıyan gençler başucunda duran hastabaJocıların - lira "sandık,. Ba.rtında köylUden all§ §ılnuttır. ötedenberi yapıldığı gibi, livan... kır da meydana gelmişlerdi. su.dl" 
sevgi ateşinin bütün ıztırnblnrile kıv- dan son Umidlni bckliyereJc yaşıyor- fiyatı ise 100 il 200 kuruştur. Fiyat,. kazanın bütün köylerine • vaziyeti&- - A be hayat kahrı taşımam da yılı fırtınalar hep Aliçoyu ort• 
ranırlardı. du: ların bu raddeyi bulması, bir mtid • rine göre - bu hususta mükellefiyet ondan be!.. çıkannağa gelmişlerdı. ,,; 

Suzan, ya?. sabahlarında, kayalar 

1 

- Bir yudum su!.. dettenberi İtalya ve Yunanistan& yilklenmiştir. Ancak, geçmiş yıllar - - . . . . . • Aliço, işi ~ezmiı?ti. Lafı bıt"a1<9 
üzerinde güneşle beraber doğar. Mar- Tekrar. ~astabakıcılardan biri ha- ba.şlıyan mühim miktarda ihracatı• dan alınan tecrübe_ He, ~omuz bul~- Elile Çopuru göstererek: pehlivanlara döndil ve: ııı; 
maranın genie ufuklarında içinin şar- re.kete geçtı. devam etınesindenclir. Bununla bera- mıyan mıntaka köylerıne, bu mu • - Sonra bu kızancazlar meydan- A be! Hep toplanmışsııı~ıı: 
tısını dinlerdi. Fakat hastasına bu bir yudum su- ber, mevsim itbarile mahsulün azlığı kellefiyet, nüfus bqına bir karga dan yok eder bizı be! 1 Paylaşacak kurban mı var be· 

Bir kartal haşmetile dik bir kaya- yu içiremedi... Artık Suzan sayıklı- da buna im.ildir. Şubat ibtidasmda olarak tesbit edilmiştir; mükellefler - Maşallahın var pehlıvan.. 1 Diye söylendi. Kel Memişe de: 11 

nın üzerinde oturan bu genç kızın ya- yordu: mahsul bollaştığı için fiyatlar belki kargaların başlarını teslim edecek - - E .. Hüsmen ağanın öküzü gibi -- Bire K~I.. hepten lrşC' nll I«' 
nına kimse yakhıtımıya cesaret ede- - Hayat nedir? Ölenlerin arka . biraz düeecek; fakat. İtalya ve Yu- lerdir. daha çökmedin be!.. mak ısterı-ıin he? ııe' 
mezdi. Bilirdi ki gözU kamaşacak, sından gtilenlerin diyarı mı? Benim nanistana ihracat devam edene, bu .Evvelce bu usul tatbik edilmediği - Kaç yrujında varsın pehlıvan? A be ııeden lt'Şt• koıınt·.ı<~ıfll 
kalbi tutuşacaktır. de arkamdan gtilecekler mi? Durun, mahsulilmUz memlekete epey para içın, köylerde sahte domuz kuyruğu - Elliye merdiven dayadık be! Er meyrlnnı bu be!.. ııı 
Suzanın içinde oturdug·u büyük durun .. hayır .. hayır ... Dinleyiniz, bir t" kt" ticareti almış yUrtinıllştü. Bazı açık- - Daha yırmi beş yaşında bir peh - Silivriyi unuttun mu ı:-ıusal< ~· . . ge ırece ır. 0 1'' 

köşk, bütün genç kalblcrin yaklaşıl- pıyano sesı .. bahar senfonisi çalıyor. , • ill • gözler domuz derilerinden kesilmiş livnıı gıbisin !.. - rası Silivri ıdi. Burası 
ması imkinsız bir lbadetgAhı idi. Bu Dinleyiniz .. ah .. ona iştirak edemiyo- Eg-er b ka:ıa=dığı~ eekt ve kuyruk gibi bilkülmüş parçalan, - Elbette be!.. pınar .. 1 

fbadetgfıha ancak Suzanın sevgili rum ... Ne kadar .. ne kadar güzelsin Y\1?1urta paramız yaya ihraca.- Ziraat idaresine verilen kuyniklar a- Çopur yağlanmasını bilinuiş ana- -- Çıvgar mı yupacıı.ks~nız,~· 
kullan girebilirdi. sevgilim ... Sokul bana .. sokul ... Du • tı ımklnlan da bulunursa, son 15e11~ rasına karıştırıyorlardı. sile Aliçoııuıı konuşmasını dinliyor· - Çıvgara ne hacet Alıço 1..1" • 

Bu sevgili kullardan en yUksek dakİannı uzat .. ilk sevgilim ... Sen • lerde pek bilyttk buhranlar geçiren Mıntakalarında domuz olmıyan du. Hele çıngeııe karısının kara kum - A bt . ölmedim kıw.nlaf ~ 
mertebeye varan ve Suzanın yanına den başkasını sevemedim... yumurtacılığımız, eeki parlaklığını köylWer, artık kuyruk tedarikine uğ kocası, Giilliinün Aliço ile samimi gö Daha seksen ya~ında bile 11csııb1 

kadar 80kulabilen yegane genç de: • • • bulacakbr. raşmıyacakları ıçin . sahte kuyruk- rüşınelerine şaşkın ı:ıaşkın bakıyordu. cağı?. bu meydanda be!.. aıı" 
Piyano hocasıydı. Saçlarında uzun yılların kıııw top- Şimdiki halde, yumurtalarımız Av çuluk devam etse de • kuyruk ticare- Çopurun babası kızmı~tı. Karısının - lstcrscıı yUz yaşında ıırsa 
Suzanın açık pencereden Marmara- lıyan Suzanın başı yastıktan kaydı.. rupada, İtalya ve Yunanistandan baş ti artık revaç bulmıyacak demektir. oğlunun hasmile böyle it.;len ve can- he! .. 

om mavi sularında akseden billur se- Hastabakıcılar koljtlp doktora ha. ka memleketlere ihraç edilmemekt&- Ziraat idaresi, mücadeleyi müsmir dan konuşma.sına ıçerlcınişti. ikisinin Alıço clilc Çop11r11 gostercıcl<= iJl' 
si, bu genç piyano hocasının tuşlar- ber · verdiler ... Doktor geldift vakit dir. Ancak, Fransa mahdud mikdarda kılmak için sürek avlari tertibini teş konuşmalarını makaslı yarak: Clcn susaklar hepten. b:J ~ 
dan çıkardı.l. Ahenkte süzgt>l'ten g&- Suzanın ellerinin -~·-akta oldnau. kontenjan vermekte ise de ehem- vik ederek alakalılara malzeme yardı- A be · · be .. t>e 5• -~ ""'lj....... -o- - yetışır !. gerıe<'al'.<ı mı guvcniyorgunuı .~ 
çer, körpe dallarda kalblerinln hUr nun farkına vardı. mlyetslzdir. mı yapmaktadır. Kendilerine yardım De 0r-tıı1 Diye bağırır gibı söylenmışti. Gill- yinre Çopunın babası 
bavamnı terennüm eden kuşlan bile Bu mü.naaebetle, yumurtacıların edildiği halde silrek avlarına katılmı- iti kocasının bu haline bakarak elle- atılarak : 
111.1sturacak bir kıymet kazanırdı.. Yeni bir tayin bir derdine temas etmek lUıındır. yan mUkellefler ceu göreceklerdir. deJı· rint kalçasına koydu. Ve c;ingenevari - Pehlıvan ağzını topla!.. "'' 

• • • Belediye İstatistik ve N-..iyat 1'. Yumurta talaşı 6 - 7 ır. ..... n+.._ 12 - 13 """"".-...~-~--- ı · .rllrı ...y•• uz- n~ ·~ww.a p uzun ve gevrek bir kahkaha salıvere- A ıço, hartası. purtnsı oımır tJflf' 
Suzan, ölüme bir mızrak boyu kal- len mttdUrU Bay Ta.rıtm Zat ~ kuruşa yflkeelmiştir. HattA, bulun - encereden düşmüş rek: adam olduğu için derhal rrıuk• il'' 

dığını hissettiği ölüm d<S§eğinde ilk mtidürlUğüne nalded.ilm.eetle inhilll mamaktadır. Ruınanyadan veya di • Taksimde AbdUlhak Hlmld cad- -------------- sini gördü. Pehlivan elinin tersi~ır 
11evgisini dUşünUyordu: Güzel bir ba- eden m~r müdürlüğe ayni datr.- fer memleketlerdec talq tembı olun- desinde Güngör apartmanının 1 nu - oüp muhtelif yerlerinden yaralanmış, fifçecik çingenenin göğsünü k•""ı.d
bar senf~nisini bitlrın~~l. . nin mümeyyizi Bay Kemal Mutl~ mama ihracat& çok gttçltlk çekile-- maralı dairesinde hizmetçi 12 yaşında Şişli Çocuk hastahaneı.mıde tedavi tı. Zavallı adam yere yıkıln'~j 
e± Genç pıyano hocası bıtkın bır hal- vekA.lete~ tayin edilmfftJr. cektfr. Raşel cam silerken pencereden dü - altına alınmıştır. ( />etw."'/ 

- Evet, ne diyordum .. dedi. Na - gönnefe baflamıftım.. Ne kadar kat't ., ti' - Ah .• ah .. dedi. Şırndi biliyorum şımda turşu gibi durrunaY...sın ··-"""' 
r.arlanmda bütUn esrar çözülmUitti. ve ne kadar sa.ıih konnanvordu, vıa. k" b"l" ki d b t ·el ı · ·ıy..,·· -- ,- ım ı ır a ın a u ıa ısc erı nasıl nerede kalmıştJk ... Evet Vı 1 .~ Artık ben hakikatin ta kUnhUne vf... rabbi ya ben? •• HenUz bu ı.. .. --ı. ""- · d " ı ı· ev av -.ov .... .- ızrun e ıyorsunr uı. ...ayıbdan ka . katli günü olan 011 kanunue~_ 11 J-
kıt olmuştum ... Her ıeyl sanki elimle ten, tıpkı l1ztıı ıfbi olmyuculaıım.. t"ll d l sııo ı er arıyor esraı· uman arı içinde t~ altı gün. sonra maktulün ,.Jı ğl' 
yapını§ gibi biliyordum. Diğer taraf - daha hiçbir ıuıwv anlam ..... .,.....,..... Aoa-- yUzU d H lb k -__.., ~~ yorsun ur... a u i mesele o dugunu şahıdler isbat etruiŞJe d'tl 
tan hakime de hayret ediyordum. ba !§in içinde Almanın Vllyamın ıı. Tefrika No : 11 kadar basit ve kolay ki... ğil mi.! O sırada Pol de uyJ<usuP ıJll' 
Bu kadar sarih, bu kadar vazıh bir n8llllll parmaklan mı vvf •mm• ı»- - Beni ne diye merakta bırakı _ uyandı. A vag-(j kalktı biraz .btı':,..ı· 
dava karşısında bili. tereddüd edi • den oiaun f.. ma ktlırtah adamdı bu. •• Dururp dır - Ne o ? dedı .. neye sırıtt.ınu öy- J .. ı;r rurkm nerıed bqı anlmıştL. 1 yorswı be adam ... Öyle ise söyle .. şu· dan konuşuyordu. Sanki seslll1.b

1 
ıı· 

yor. Şahidlere sual üzerine su.al so- Garib ihtiyar beni dUfltnoecWı • .& ı..1. ı..... .. ı. .. embir ~ .-,__ •· ou... seye tanıtmak istemiyormuş gı J6' 
nıyor. Bön bön sağına soluna bakJ.. yandırdı. AJU!m& ..__ üA.lC u.ua geldi. - Dalmıeım da. '/f:' . . .a.-ı... ~ı n-..._ alh..ı..... N d hnı O elile bır nefes işareti yaptı. cayib bir sayha çıkarıyor. ı,{uha:_J 
nıyordu. Allah -~U-et versin CIH - ~·af·-"~·-·- A...Ml _. ..a~ ~ -~ ~ m .--rPPJ ~ • - eye a_ §Sınız? jdV" 

llOMPoUl - ..., .. UM...,~-- ~ &Un .._. - - ıı.t.. - Yooo ... Olamaz dedi. Benim de sini gayritabit bir İngilizce ne 
bizim Londranın blklmleri de hani di. Ve halJedemedinf&. IXJ nuıı ,m=·~ Ba da bir poU. mem.. A.. a .•. Henf artık düşünceme de zevkim var? .. Senin bile fıkır fıkır ediyordu. aı" 
hayli babacan oluyorlar, ı.ekAlan hiç edene ba if c» o kadar aot Jaba.. ıua:a--:!dt Pmdhn; gtlldftm. Stı~ :·:~=eğe kal~~ordu. Ne~ ralıatsız olduğunu görmek hoşuma - . Ben, dedi Vilyam iSJl'.llııde t>I' 
l§lemez. İlle hakikati ellerile tutmak, Ah fU lı:ıgilı.n httkfunett... )(eaeı& halmeoeıt vudıf Ba:ı llBtum • &neye ge m, nereden gidiyor. Şimdi sen .. kendinden ben . adam tanımıyorum. HerJıaP~,.ot 
Jözlerile görmek isterler. !ete ... Yoo .. mm gllnthı birinde mebua yapu. ~~ 8' 'ma.- bu herifin yanına dUştUm. Şimdi ak- den yani bu dava ile uzaktan yakın- Barker ismindeki şahıs ile al da 
:>lınaz. .. Burada bir takım mu.bak. lla müdürü da bana ..._...._ .._ ~ tıüıniJ'or muydum f lıma bir _başka fikir daha geliyord\L dan el_fı.kası olmıyan kimselerden şUp yok. Benim ismim p0ı... Eskfd

1
eJl ti' 

l 
. . . · . •. Jap&r &-...& 111r ~ bu cdnqwtin tgindc ~yor- Acaba diyordum. Bu esrarengiz ci- il ç 

~e er yapmak .. fikirlerı, fikirlerin yat VerııM-. ÇUnldi.. 111zin ellMeleri- &mı. lrf8vcıad a.ısner ..... x.- ... .,.,ulan etin k til" . eli k d he edıyorsunclur. Poldi. Vilyam ile ömrümde "~rfl· 
ı•--rtn b' di k nlıı e-• .......,.. nay a ı şun arşım a otu • y bb" t haf d b ? "ldiJf'O ..... ~ e ın rme Jhım. Bu zahmete ilk. .. Kıravatmuı boymmwıda p.- yahud 8lJGlıun ~ edemiyordum U tekr h h rlf 

1 
ara. ı ne u a am u . nışmadım. Ne arkadaşımı v ,, 

katlanmazlar. Bakın ben şimdi katili rıl pınl, ben ise ailtlf bir adamım • anım&,. Bfldtlim, ,.pne iyi bildi _ ran m 
8 

.e. e . 0 masın... . - Hn.di canım söylesene?. ne de Amerikalarda ftrarf do!ıtJJ"· .. 
biliyorum.. Hadise nazarlanmda gtın !ete meydan, h.ad1 sekl mftMbekaıa.- #im 181 kattıtn brMUm ohnadığm>dı :~r ıç.~e bır ürperme geldi. - Bak ... Sana ba.zı şeyler daha an- ne de sonradan Sibiryaya k 111'1, 
gibi aşikAr. na çıkııııa... 8öyleyin bakalım kata QIUniUeflm- • _ N dalsesdınını tcökr&ör., duuydum. !atacağım. Daha mahkeme safhası Hatta ne de Vilyam ile ~~t~i. ,,. 

Be h tab .. kim• e m sy · yan.. nihyete ermedi blle ... Bitsin şu mah- brn .. Ne o bana para goncıeı_... 
n mu a ımın yüzün. e şaukın, ı.. ır.ru-enp adam !::::!-mı _... _ llad1 sen anlat.. 

k b kı rd K d · ...... ~- keme tarafı... Belki kafanda bir iki de ben ona... -~) 
pş ın a yo um. en ımı küçük Canım sıJnlmağa bqlamıştı. Am- Atsından aDııal ... tal ~G. O ,mdl!. '\akikat lema..cn tutuşur da böyle kar ( DevCIDI v .... 
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Yüzünden 

Bi8liJOGRA!!AQ Her gOn bir rllporllıj 
Kavuklu.Alinin i.'91 ·Evlenmek 

Acı IHOm MUnaaeNtHe : 
---------------------

Hususiyetleri 1855 de Anadolunun istiyorum 1 
Şehremininde bir (Bqtaıafı 4 laeöde) Tarih ka bi~ köşesi ~ (Bqt.anfı 4 iincü sayfada) 

genç bıçakla yn nmız arasında .. , - - Evet, diye cevab verdim çok 
lanna hep bunu sorardı. Arasıra ben metli bir yM" alan Türkiye seyahatna- güml ' 

öldUrUldU de seyre gittiğim zaman salon ~- melerini dilıruize çevirmek~ olan Re- _ ~~ ~alayım mı? 
Evvelki gece Şehremininde Fındık- hnca konuşurduk. Hemen hemen ilk şa.d Ekrem Koc.:u, bu sennm altıncı _ Lütfedersiniz. 

zade tramvay du.rağuıda bir cinayet suali şu olurdu: kitabı olarak J. ~· D~uza:ta'ın (18!5~1 Kalktı, piyanoya geçti. Dan dan 
ol.mut, 17 yaşında. bir genç, 18 ya - - Nasıl gitti?.. de ~~dolunun. B~r Koşesı) adındaki bir şeyler çalmağa başladı. İyi mi çal· 
pndald bir arkadaşını bıçakla göğsll- ••• eserı~ı ne:1retm~5tır. dı, kötü mU çaldı bilmiyorum. Fakat 
nün iki yerinden yaralıyarak öldür- Aliyi, hiç eser vermeden, hevesi Çıgır Kitabevı tarafınd~ basılmak şehir tiyatrosundaki gibi uyumadığı· 
mUttür. Hadise şöyle olmuştur: benliğinde gömülü kalan bir ebedi - ta olan bu ~eyahat~amcyı okuyucula- ma göre fena çalmamış olacak .. 

Üskiidarh 18 y&§l.Dda Ahmed oğlu yet ıişığı olarak da aynca tanımalı - nmıza tavsıye ederız. Tabii alkışL'.ıdık. 
Sedad bir cerh hldiaesinden dolayı yız. Fuzuli ve Nedimi anlamak sure- Petrol limitedin Sordu: 
bir müddet Üsküdar hapishanesinde tile zevkle okur, divanının bir çok yer • • - Nasıl?.~ 
yattıktan sonra, evvelki gün müdde- terini aşağı yukarı ezbere bilirdi. En faafıy :tl - Fevkala~e ... 
tini ikmal edip çıkmıttı~. ~ ya- sevdiği şair Eşrefti. Bu noktaya gel- Petrol limited şirketi tarafından - Evel, hıssede~k çaları~ da .. : 
raladığı adam, Şehremınınde Uzun- mişken şunu da kaydedelim ki o ayni satın a:luıan şehrıınizdeki neft sendi-ı ~at~n ha~at~a en buyUk zevkım mü· 
yusufda Hacıyuauf sokağında 3 nu-1 . . . . . . kat kumpanyasının tesisatı hakkın- zıktir. Milzıkten sonra dans. Daha 

zamanda gUzel bir hıcıv şaınydi de. sonra da poker 
maralı evde oturan tütün amelesinden B Tbarla şaka olarak arasıra bazı daki sa~ muamelesi ikmal edilmek · • 
M stat ğl 17 yaşı d b u 

1 1 
_ • • _ üzeredir. Ticaret Veklleti hukuk mü- Tam müsaade almaga hazırlanıyor 

El~ğı:-°~:ıı~d trngörün :k~~~ı:~ d~stl~rına yazdıgı hıcvıyeler eger şaviri Ferid bu muamelenin ikmali dm~. ki hizmetçi çay, pasta getirdi. 
Diploma alan ylllt süftl'I söbaylannm dandır. Cahid, arkadaşı Sedada bu şımdı orada burada kaybolmayıp ta için dün Ankaradan şehrimize gel - Tabu ~amazdık. . -

~an IÜ art ezdirir faali tlerimiz göBterir hem yüzden çok kızmış onu vurmak veya muntazam bir koleksiyon içinde bu - miştir. Muamelenin ikmalini mütea- Çayı bızzat Bayan Reşıde dagıttı. 
~ &'fUç erte :aı1· Jntadan ldlomet- :e muf'assala~e mektebin tarih~ini öldürmek için, ha~shaneden çıkma- lu~saydı ne.şre değer bi~ kıymeti ola- kıb kumpany~ın tesisatı bir heyet LUka hayat 
~ ~ Uzak ordusunun harekatına, anlatırım... ısım beklemiştir. Evvelki akşam saat cagından şüphe etmezdık. ~rafın~n. teslım .a.ı.ına~akbr. İthalat Biz çaylan içerken Bayan Reşide: 
~akiyettne muzafferiyetine ... - Mektebimiz, Balkan harbinden aon 

1
20 den sonra, Sedada Şehremininde Bir gUn onunla bunun münakaşa- ıırketlennm. 11f\? m:e~~ kurulacak - Evet, diye söze bqladı. Evet 

...,.. 01ac .. 1. ' • • • • • ' b'l t k K ldi olan petrol ıthalat bırlıgı tarafından h t . 
lfn..._ ~ - neticeleri alan süvan. ra, Haydarpaşada açıiınıttır. Büyük Fındık7.ade tramvay durağında rast- sını ı e yapmış ı . aç sene evve . . aya ta en çok hazzettiğim şey mfl-
~Ular ilk hedefiniz Akdenizdir,, Harb r.amanında kap&DDll§, mütareke lamış yolunu keserek haysiyetine ' bilmem? Galiba bir giin ilk vapurla ıdare edılecektır. ziktir. Fakat müzik için de dinleyici 
-...._ · ilk evvela yerine getiren aü- senelerinde kurulmasına imkiıı olma- doku~acak bir kaç sö~ söylemiş, Se-IHeybeliden lstanbula iniyordum. lçe- Tarifa k~isyonunun llzımdır. Onun için her gece top~ı-

' . ~- .. . dad buna daha ağır şekilde mukabele ri girince ona tesadüf ettim. Sanator- f 
1
• t• yonız. Sa~ara kadar .ça.lı~or, ıçl-

~ cıhanı hayrette bırakan za- Milli Mucadele senelennde Fahred- tın' . büyü Uş Cah'd h l d ğı yomda hastalar için verdiği bir mü. aa IY _ 1 yor, eğlenıyoruz. Zaten ıçlrisız çalgı 
....._. ~asında en büyük imil o- din Altay süvari kolordu kumandan- e 

111~ bl Bm ' b ı ~ azırka ı ki ed d" il Çok - ... ny Liman tarife komisyonu dün ilk olur mu? Hele gelenlerin içinde bir 
"111 "'1an lığın alın Sak ··'---'--..:- ucu 6 •• r ursa ıça6.m çe ere samer en on yormWJ. n~ - . Ntkolavsld var ki ö le k ..... ı. a.....;·· • ı ca arya muua.nıuatw - . . . . . toplanbsını Mıntaka lıman reisi Re- . y eman ~-

~~ komutanlannı yetiatiren Bi- den sonra süvari yeHatinnek üzere Sedadın göğsüne ıkı defa saplamış- 'di · • t· -· b k l • alt d tır yor ki ... Do~·-u onun kemanı insanı 
"" "'"9 adı .. - j . . h ıgın aş an ıgı ın a yapmış . 6• ... 

~ lbektebinde diploma merasimi Ilgında bu mektebi tesis ebniştir. br .. Bu .darbeler, Sed . ~ gogsünde - Oyun çok !'1zel ol~u, dedı; ~ lılmtaka liman merkezinde yapılan bitiriyor. Sonra bir de Bedri var. Hu-
.. Gt da ben bulunmaz mıyım? Velev . Milli mücadeleden sonra ~ aene. biri derm olmak Uzere ıkı ~ ~ -jtalan oldukça eglendirdik. Asıl aevınltoplantıda belediyeden iktisad müdü- kuk son sınıfta, onun da tangosuna 
~ edilmemiş bile .olsam... aınde melde~ tekrar Orhanıyede a- llUI. Sedad, bu yaraların teairile öl· cimin sebebt de zaten bu. rU Saffet, ticaret odasından Suad ıulbayıb~nıın. Yalnız bir kadın oldu· 

»oto ••• çılmı§, bir müddet sonra Pangaltıya mtlştUr. FMer neşretmek BUl'etile bir imza raomııan, ve mıntaka ticaret mtıdi•r· tum içın bu toplantııan çok yapamı-
S ~amık. foto Faik ve beni gö- ~· 2.~ senedir de Ayazağada Vak'adan sonra, orada duran Ca- kazanmanın çok güç olduğunu, hele ltığüııden rapörtör Hayreddin Ştlkrtı yo~. AUah lmmet eder, anlqır da 
~nıobilimiz Ayazağa Süv rı tedrisata devam etmektedir. Mekte- bid bıçağile beraber yakalanmış, es- . buna hl . _ iştirak etmiştir. 1ki saat devam eden evleııinıek ••• Hw pee abahlara ka-
t...._--...: mektebinin kapısı önünde bimiz 3 kısımdan mUrekkebdir: kiden kendisine muğber olduğunu ve yaş ılerJ~~ ::nnra •• n .. lha c; :. görUşmeler neticesinde Şirketi Hay- dar, gelsin milzlk, rftaiıı müzik, o bar 
:..._ genç bir teğmen: 1 - SUbay kısmı, yaralıyarak öldürdüğünü itiraf ebnit- k~ olm__...nı a 0 6 _. 

88 riye ve Haliç firketilıin heabab üze- senin, bu bar benim eflenirts .. Ha §U 

... Bat& geldiniz, buyunın. Arka- 2 - Eki~ ~~mı, tir. mıştl. ••• jrinde tetkikler yapılmıştır. Komia • nu da eOylfyeytm ki .. amma danlma-
tı....._ti&i iÇeri götürecek. 3 - Gedikli kısmı. Kattı Cahid dttn adliyeye getirile - . . .. yon ikinci toplanbsını önUmttzdeld ym, bunu aanılmlyetfmden me IMSy-
~ bizi aarışın başka bir genç Mektebi bitiren her süvari dbayı rek tevkif edilmiftir. işte nıhayet acı hakikat gözOmu- ı çareamba güntt yapacak ve ktlçUk de- lUyonım.. Sis 6entm biç de tipim de-
. ~ tealim etti. burada bir .se.ne kadar okurlar. Sonra Bugün meşhuden ikinci ağır ce7.a zUıı önünde dunıyor. Çalışkan, mftte-1 niz nakliye vaaıtalannın ücret tart - ğilsiniz ... Tıpld MUtona benzlyorsu -
~ dan mekteb komutanlığına ka kıtalanna ıltıhak ederler. mahkem~lnde muhakemesine baş _ va~ ve neşeli Ali, sanatklr ve muta- felerini tetkik edecektir. nus. Halbuki ben Klark Kabl vücut-
~ Olan düz, temiz, iki tarafı ağaç- ... lanması muhtemeldir. aavvıf Ali, artık aramızda değil. Fa- _ • _ lu erkeklere bayıhyonım. 
s:ıu Yllrllmeğe başladık. Saat ~ 16. Merasim saati geldi. Hadiseye vaz'ıyed eden müddeiu - kat muhakkak olan bir IJeY varsa içi- Denizyolları ve Şirketi . Fakat ne yap&l'llUUL •• Cevabını ye 
,.,.. bak. Yukankı salonda toplanıyoruz. . . S ak k d k h H • t ·ı 1 1 tiftlrdim: 
·.~ kıtai muntazıra setam durdu. Salonun ut taraf vitrininin önün- mumi muavinlerinden Edib dün bu mızdedır. ayıl~ıyac . a ~r ço a . .ayrıy~ arı e .er - insan umdufunu değil, buldu. 

sipllne ve görgüye alışma . de davetli sUbaylar .. onlann karşı - bi.disenin tahkikatile meşgul olmuş- tıraları ve temiz buaumyetile bu aa- Şır~~ Haynye ve Denızyollan 1- funu yer. lıtttatınıza tefekkür ede • 
Villeri bu nezaket ve ihtiram sında ümera ve erkin, bunların tam tur. nat kahramanını uzun seneler unut- ~resı hman~ çalı~ vapurlann rim. 

h.~ rttı... ortasırıtla bugünden itibaren orduya Cesedi muayene eden Enver Ka - mıyacağımıza emin bulunuyoruz. ılkbahar tanf elerinı hazırlamağa - Canım, darılmayın dedim a .•• 
~ ileride sarışın bir yüzbaşı: karışacak 24 aslan .. : ran defnine ruhsat vermiştir. Fanık Erer başlamışlardır. Ben çok samtmtytm ... Hem siz Milto-

' J!u tarafa buyurun, biraz istl- • • • Şirk~ Hayriye bu aeneld tarif• na bemıemekJe beraber hiç te çirkin 
ıt .. :._ edin, dedi.. Yan kapıdan.. Merkez Komutanı aeni görecek. lcab ederse onun tüfe- oğlu Osman Savaşkan Denizli, 18 - l~rde dıger yıllara nazaran mOtead- detilisiniz. Gözleriniz güzel, yUzUnUz 
~da İnönü manej levhasını General Osman Tufan, General Baki, ğiıti alarak onun yerini sen doldura- Ahmed oğlu Şükrü Altuğ İstanbul, dıd ilt'e .~eferler yapaca.ıttı~. AY-:1- fena değil. Yalnız boyunuz biraz kı
'e; bir salona girdik. lki taraflı · General Zeki, İstanbul mebusu Abi- oak8ın. Sen yaralanırsatı o seni sara.- 119 - Ferid oğlu Müfid Ersöz lstan- yeten sk~d~r ~attı Uc~et tarifelerm- sa. Eh o kadar da kusur olmaz olur 
~~burası... din Daver geldiler. cak, o tafıyaoak, mürsen vazifeni bi-- bul, 20 .- Mahmut oğlu İbrahim ö- d~ de tenzılat ıcraaı duşünWmekte • mu! .. 

la\ taralı manej, diğer tarafı sa - Arkalanndan Orgeneral Fahreddin timıeden öldt.ığiin için açık loalan gin zergin Bursa, 21 - Asını oğlu Şefik dir. . Kazara bu Bayancağızla evlenmek 
~ Altay da gözüktü. Masanın başına Zerini o kapıyacak, oozi/eyi senin bı-1 Ek~n Gelibolu, 22 - Hüseyin oğlu ~nızyollan yalnız Adalar hattı gafletinde bulunacak olursam başı • 

' ~ kısmı, rahat, temiz koltuk- geçti, durdu. rakttğtn yerdett bafltyarak o tamam- Cenab Alper Bursa, 23 - Bahaeddin lle nl88.lldan itibaren açıl~k ~~an ma gelecekleri a1ztn tahmininize bı • 
' d&ıenm.iş ... Ötede, beride şat - Mekteb müdürü yarbay Saim Or - kyacaktır. oğlu Kenan Bayrakt.ar GtlmUşhane, Yalova kaphcalan ~ferlennde dıger rakının. 
~~an. han: kumandanın ··zıerl 24 - Adnl oğlu Vacid Allar 1atan- yıllara nazaran defltikllkler yapacak Buradan da mUaaade alarak kalk-
~ kalababk. Bir çok albaylar, - Yüksek komutanlarım, ayın Arbk . . '° y~ - bul. ve Adaların~ direk poeta1ar tık. Dıtanda matmueUertıı IHllram: 
'1.:.~ ~· ı..-ı-- An1 .... la misafirlerim arkad••lanm mıştır. Nerede ıse dıplomalar venle - •-· .. tahrih edecekür. _ N .. -ı dedi bun .._,._ ... '- mı• ·~ •nlJG9UA& var. &a.9& n ' ..,, • . . . .1JW1ı okunan Orgeneralin önune p -.u, • u "'"'li..uuuı • 

, d ·etli... Diye nutkuna batlac:h. cektir. Fakat her baba cıbı o da ço- !erek: • (Yana ....,_), 
'-Cdy kahve ne emredenriııiz" .. bu cuğuna herkesin değil, bllytlk bir kim Ra lAm . Motosıklette giderken 
~_det~ da ~ka bir yüzbaşı ~- ae:: :: ~he:=l~!: ee tarafından bu diplomanın verilme- ~ ae ral :yor. tı • Tophanede o~ Mehmed, 1059 Tepebaşı dram kısmında 
~ Remen cevab veriyorum: bir senedir berJber. yaşadığı 'her ha- aini ister .. lstikW mücadelesinde sü- - Ku~ oı.unomayı ma yor. numaralı motoaikletle ve arkamnda • Bu&Un 1UO da 
~ daetekktır ederim, deWet buyur- reketlerile yakından alakada'.r olduğu vari kolordusunu idare etmif. zaferin - Sat ol. . 16 yapı::':..~ adında bir im 
~ lbektebin tarihçesini öğren - çocuklarından aynbyor. Sevinçlidir, kazanılmasına Amil olmuş Fahreddin Yine rap, yanm 801 Yetfne .• Dip _ :~'!ı!'1 ~ Leon .:.~.~ Bu ıece aat 20.30 d8 
""-' ~ . . çllnkll kahraman Türk ordusuna yeni Altaydan mtlnuib bu vazifeyi yapa- loma tevzii de bittL Suna muhtelif erlerinden Meh- O KADIN 
~ OQ eli. bır hakve için, dinlenm. 24 aUbay, milatakbel 24 kumandan cak kim var? Kumandu bunu ne gl- Şimdi birincilerin mtlklfatı verile- :!İ di&irıden MnıJ°ban da biİ...ıw- _ ... 

11 öfretecek bir arkadq bu- 1.-tıyor zel 90··yıuyor · cek ' "'li"" latlldU OıMldeıdJlde &om..a 
- · . ... den yaralamlllfbr. Yaralılar tedavi 

~ 0eç kalırız 8. . di deWet bu Esasen o, bunu çok güzel eöyltı - Son •/erit& kacınılmaas""" n bii- Birinci, teğmen Sacid GUrlbılü. albna alınmıftır. Mehmed hakkmü il--. 
:'. · ız ıun yor: yU1c lıiaaedar ola• orgeuralimmn v- Orgeneral birincinin mftklfatı olan kanuni takibata girişilmiştir. Gece aat 20.30 da 

.... O halde bu k dana "Genç arkadaflanm Tirkiye Oüm- ğurlu eU ile alaocığınu cUplomalan- altın saati uzatarak: _. _ OOLmruz 
~.. yunın, uman huriyetcnin ferefli orduatında nwri nı.z zamanında amn de en büyf1k ktuı- - Bu, diyor, aizin müki.fatınız, Yemekten yanmış 

... ~binanın üst katına çıkıyor mealeğiM-~~~-fi~n~riykor~nu.ı. retleri gaBtereceğin~ en ~wetli bir mtierhBum auti~ari aJRbayıçAzizin vasiye- Fenerde Haca İbrahim eokağında Ankara Borsasının 
" hazır • . 'j Asya ort-n1KM.tt1 MHnunı cihan- benlttır. Ne mtıtlu Bize kı, bu bera.- ··· u saa ona us arı vernıfa. O 44 umarada oturan Emin' -1 b' 
-...-~ b1:~fbir~n:!:' bir ~ • fiimul bir imparatorlı&k ku~n. Tür- tınuı Myle bir bymetıi elden alıyor- d~. ölUr~~ bwwn bu mektebi birin- bu :k VAAında Şenol, nze:.~ ~.; 
'-. .JUA ona gınyo- kan orduatı Aerltangt bir millet• or- """"" cılikle bitirecek arkadqa verilmesini 

1 
ç k ~.....--yemekten muhtelif 

Qi... • 1 . . . en aynar yer -
.._~ ~k . dl&ft ile kıya ol11t1mamak bb ecfell Şimdi Orgeneralimiz söylüyor. vas yet etmış, kısmet sizinmış. !erinden Yanmıt. tedavi albııa alın-
~ ge~iş, muazzam bır sa- bir byrMt w mahiyet if"Gde eder. Genç aslanları tebrik ettikten 800• Buyurun, tebrik ederim. mıttır 

~··nıWr 11 f bir vize rde Bu"ler bu orduya intiaab tere/ini ~ ra httlisa olarak Balkan Harbinden Mektebin ikinci tepıenı Muzaffer . - • • • -
~ baıııar ::r. a ' ye ~~~if k~~~~~~n""8·ı_,~"'::!4 ö- İatiklll MUcadelesine kadar TUrk sü- ~ye altın, tıçUncU teğuieni Veh- Hitler Wellesi kabul edecek 

1ıı.., tarar Vl6nme ,.._,..n-r. ~ ua mu- bi Eraüye gUmfuJ binicilik birincisi · 
~ ~ ta içinde kupalar bulu - wffakiyetinizden dolaya tebtik ede- varisinin tarihini anlatıyor ve sonra Selim Çakıra altı~ devamsızlığı ~ ~erlin, 14 (A.A.) - Amerika ha-
~ ~- bir vitrin .. ortada bir ma- riz . diploma tevzii için sıra ile isimler o- rUlmiyen tavn·b~keti dtlz 1 rlcıye mtlsteşan W~lles Almanyayı 
._~~de kara kaplı kocaman bir Kumandan bir babadır. Her baba .. ..&.... ' • gUn ° ~ ziyareti esnasında Hıtler, Von Rib -
~· kureunı renkte kapaklı gibi o da nasihat edecektir O da bu- kunuyor. 1;6 ... ~al AbdUJka~ır GUndttçe gümüş bent.rop ve Göring tarafından kabul 
~- Bir altın saat, dört tane nu yapıyor. Yannın ~danları o- Dereceler: 1 - Raif oğlu Sacid ~r .em ~eriliyor. edilecektir. 
~ " . Gürünlü, lstanbul, 2 - Hilmi oğlu erasmı bıtti .. davetliler büfeye gi- -------------L~ ır .. __ lan çocuklanna MEHMED,, ı sevme- . . lh diyorlar.. ben ulanlann l1J'UUIL ZA yt ...._, trf ~ tarafta iki sıralı çakı lerini tavsiye ederken l(Syle diyor: Muzaffer GUnen, Manısa, 3 - Sal 

8 
. · 

4ıa..1'.lf libi, aslanlar gibi 24 aübay Bn çeffn oo.ıiyetlerde bile onlara oğlu Vehbi Ersil. Erzincan, 4 - Ni- kah= m::u:ı~~~~pst ne:li. Hepsi Menin limanından aldığım No.139 
- ~... gü1'6'n. Korkma olur, fakat w.zi/e- dai oğlu Selim Çakır, İstanbul, 5 - kurma ~ . 8 e. meş ·· He~ liman cüzdanımı zayi eyledim. Yeni-
~ Yanında iki yüzbaşı, bir aindml, glJaterdiğjn Mde/dett tUSft- Rıfat oğlu Bedri Böke, İstanbul, 6 - Us Y ımtıhanına gırecekler .. ~epaı aini alacağımdan eakishıiD htumdl 
~ bir de kurm arba Mustafa oğlu Emin Baykal Konya, m takbel kumandan. Bunları dinle- lrtur 
~ .._,__ ay Y Y· ma. mek o kadar gtlzel ki yo · 

-....'_l~~ yüzbaşı: ~nlan aev, locı~ gibi, evlddıt1 7 - Tahir oğl~ ~~d Tul~ Mal- Vakit geldi, aynlm~b .. Foto Na _ BabU og"W. AIHMcl 
~ 1na~: diyor, arkadq ga- gibi, anan, baban gıbi, muloaddeaanta tepe, 8 - Muhiddin oglu Halil Oğul- mık : -· .. ----··----·· 
~ --ı.eoın tarihçesi hakkında gibi aev. Çfınkiı bütün memleketteki tekin İstanbul, 9 - Galib oğlu Mu- . . 

11...' 'lattyor. kardef"l6r, analar, babalar ve battın zaffer Sun Tirebolu, 10 - Rasim oğlu - Haydı Faruk, dıyor, ~eç kal~. Parasını evde sakbyan adam 
~ ~ 1 anıma ,benim timdi vak- mukaddesat nihayet onlfn ve aenin Abdülkadir Gündüç Ankara, 11 - Dışarıya çıkıyor, otomobıle binıyo- tarlasım ekmiyen çiftçiye ben-
~ Yarbay Muhtara götUrün, dii.§mara karşıaındaki kahramanlığt- Ali oğlu Celaleddin Sirel Bursa, 12-- nıZ. ~rabamız hareket ederken talim- zer. 

na vazife hİBBine, fedl:ıkarlığena da- Halid oğlu Zeki tnçay Zağra, 13 - den dönen 8:8kerlertn şarkıJl\n kulak- Parayı da toplağı da i§Jet-l'-.,_ ••• yanarak kurtulacaktar. Emin oğlu Sezai Okan Bursa, 14 - lanmıza gelıyor: meli. 
~~ lluJıtar: Onlara_ iyi muamele et. Düfan ki, Mehmed oğlu ~aıe~din Ayaydı~ Yekpare demlrdea bir kale pbi 
\,~ 'diyor, muhtasaran anla- vazife ugrunda ycıral.anıraa ya1'G8tm Konya, 15 - Hüseyın oğlu Fethı askerler ... 

"- llılaattrter gelecek.. ba§ka aen aannalıaın. ÔlU.rae aon aözünil Çetmi İstanbul, 16 - Fehmi oğlu Ha • • • • • • • • 
Nlr.entz hem aize mektebi aGtlCI qliwcelc havatında aon olarak san Zembilci İstanbul. 17 - Mehmed il'. J[. 

Ul ı al Ekonomi 
ve 

Arttırnıa Kurumu 

lf ŞaW 1940 
Flyad&n KaJJ81111 

Londra 1 Sterlin 5.21- -
ew-York 100 Dolar 130.19 
aria 100 Frank 2.9 

Wlano 100 I.Jret 6.068 
Cenevre 100 lav. i'r. 29.105 
AmaterdamlOO Florin 62.2377 

100 Rayi§mark - • 
100 Belga 21.9154 
ıoo Drahmi o.~ 

100 Leva L5787 
100 Çek kronu -. 
100 Peçeta 13.157CS 
100 Zloti -. 
100 Pengö 23.MZ 
100 Ley OJM.715 

lgrad 100 Dinar 1.088 
okohama 100 Yen 80.7~ 

Stokholm 100 l.wg kr. 80.d 
oskova 100 Ruble -. 

ESHAM Vll TAHVttA'll 
Türk borcu 1 ı>etfn 19.10 
Ergani 19.90 
1938 ,,C5 ikramiyeli 19.64 
Sivas - Erzurum 1 19.10 
Merkez Bankam peef.n 108.26 
LAstik etrkeU O.C50 
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SABAH, ÖGLE 
ve AKŞAMLARI 

Yemekten sonra günde 
3 defa dişlerinizi 

muntazaman 

Türk Anonim Şirk etindeı : - I' 
Aşağıdaki i11leri gö:iip konuşmak 8 5 f • ı· k• k jt 1 

•ve karam bağlamak Uı~re 20/3/940 °/o ' aız l ve se iZ sene ta s 
çarşamba günii ~ı. .. ıl 11.30 da şirke - "ı 
tin merkezi idaresi olan f<"tanbul Ha- em aA satışı 
liç Feneri 16 numara.de hissedarlar 

,. 
~fubll ~ 

umumi heyetinin senelik alelade top
lantısı yapılacaktır. Esas mukavele
mizin ( 48) ci maddesi :nucibince ya
pılacak olan işbu içtima.da buluna -
cak olan hissedarların '~ mukı~ve
lenin (59) w1cu maddesi hükmüne 
tevfikan hisse sene<.latını hamil bulu 
nan hissedarların hisse senedlerini 
veya bunu mUsbit vestıiki içtima gü
nünden bir hafta evvel şirket mer
kezine tevdi ederek mukabilinde his
se senedatının aded ve numaralannı 
mübeyyin birer dilhuliye kartı alma
lan. 

CtNSl ~ 
~~----~--~-~~~~~--~~·~~~~~~---
Snrıyerde Mesarburnu oadflt-slrıde 
e.<Jki 52 yeni 27 No. lı 

Dört katta on iki odalı 
üç sofalı, terkos ve e-

-ô. 

• 
· ı N 

RUZNAMEİMÜZAKERAT 
1 - Meclisi idare ve mürakıb ta

rafından verilen raporların kıraati. 

lektrik tesisatını havi 55(!0 
ahşap bir yalının tamanıı 

Bebokte Yoğurtçu "Yağhane,, oo- Oç katta on bir odalı 
kağmda eski ve yeni 5 No. h terkos ve elektrik tesisa-

tını havi ve ahşap bir e-
4

()()0 
vin t.aıuamı 

Fenerde eski Tahtaminere yeni Ka- Üç katta altı odalı ve 
tib Muslahaddin mahalleHinde eski altında dtikkfi.nı, kuyusu 
Kirm:ısti !'eni Kaımncıselim soka - \•e el~ktrik tR.şisntı olan 

1
()()0 

ğında eski 3, 3, 3 Mü. yeni 2, 3 ktırgir bir evin tamamı 
No. lı .. rtteıı 

1 - Arttırma 27/ 21940 tarihine diişen salı günü sast on d~rı {iS' 
on altıya kadar yapılacak ve g~iyrlmenkuller en çok bedP.I verenler 
tünde kalııcaktır. t>etJıl' 

2 - Arttumaya girmek içiıı muhammen kıymetin % 10 u nlıt 
ıie pey akçesi yatırn~a..k Hı.zımdır. . 6eııe-3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalanı RekıZ 
de sekiz mlisavi taksitte r)denir. Taksitler % 8,5 faize tabidir. . deft' 

4 - Takwitler ödeninceye kadar gayrimenkul Sanrhğa hirincı 

Diş .. macunu ile fırçalayınız 1 

2 - Şirket mevcudat ve defterle -
rile bilançonun ki.r ve ?.arar hesabı
nın ve temettü tevzii hakkındaki tek
lifatın tasdik veya ta.dilen kabulü. 

3 - Müddeti mUnkazi olan münı

cede ipotekli kalır. ·stı · 
5 - Fa:Gla tafHilit almak ve binalarm fotoğraflarını gönllel< ... 1

1, 
yenlerin Sandık B~ıalar sen•hıine miirac~at eylemeleri~ 

kıbın tekrar intihabı veya yerine bir 
diğerinın tayini. 

AN A 

1 T ES -1 
4 - Mürakibe verilecek ücretin ta-

R ~ ==ni=.=================== 
ZA Yl - Trabzon mekteb müdür

lUğünden aldığım 27 /12/939 günlü 
ve 543 sayllı tasdiknamemi zayi ey

lstanbul Ciçekçiler Cemiyatind ~n : . , 
Cemiye~iı_niz~n 93.0 scııe~i :O~sai neta;:ici ve he~abatının tctkil<i~-~ 

idare heyctmın ıbrasılc değiştırılmesi talımatnamo ıcabından olan ~, 
heyetinin nısfının yeniden seçilmesi ve 940 çalışmn tarzı hakkında l1 rı~ 
mi lıcyet huzurile yapılacak toplantı ve mti?.akerede cemiyete kil~ 
bilcUmle esnafın sıhhi muayene cUzdanlarile birlikU: 26/ 2/ 940 pazs 
günU suat 10 dan 12 ye kadar Beyoğlu Şişhane yokuşunda Atilla par1' ledim. Yenisini alacağlmdan eskisinin 

hükmü yoktur. Mübin Toker hazır bulunmaları ilan olunur. 

HASA D p 

Baş, Diş, Nezle, Grip 
Romatizma, Soğuk 
Algınlığı, Kırıklık 

~ütün Avrupa ve Aı11 
rıkan parfümeri mart' 

latının Türkiyede , 

HAKiKiSiNI 
EN UCUZ 

fiatlarla satan yegaJ1e 
miiessesedir. 

l 
ve bütün ağrılarını derhal keser 

lüzumunda günde 3 kaşe 
a l ı n a b i 1 i r, 

Hasan Depoıd 
Yeni Adresi: 
Bahçekapı, Beyoğlll 

Tramvay durağı 
'••aa:we 

============~~-================~=============================================================================-.:..:-====:..==;-~.=..:...-· =-:;~-~ 

S A T I Ş i l ·A N I 
kaışısında 

Üsküdar icra Memurluğundan : 
Mehmcd Emin tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 25479 ikraz 

No. sile borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek göste~ş 
olup borcun ödenmeme.sinden dolayı ayrı ayn satılmalarına karar verılen 
ve tamamına ehlivukuf tarafından "1973,, lira "33,. kuruş kıymet takdir 
edilmiş olan Kadıköyüııde Caferaga mahallesinin eski Milhürdar yeni 
Yaverağa sokağında eski 91, 91 miikerrer yeni 2 kapı No. lı sağ tarafı 
Kapriel I<aprielyan vesaire arsası ve bazan Lazaraki bahçesi ve bazan 
Ferid zevcesi bahçe3i, sol tarafı sahlbi senedin 2 harita ve yeni 4 kapı 
No. lı müfrez hanesi arkası Neş'et bahçesi, önü Yaverağ:ı sokağilc mah
dud kayden 293 zira miktarında bahçeli kargir ev ile yine tamamına eh
livukuf tnrafındnn 1973 lira 33 kuruş kıymet takdir edilmiş olan ayni ma-
halle ve sokakta eski 91, 91 milkerrer yeni 4/1 kapı No. lı sağı sahibi 
senedin 2 harita ve 4 kapı No. lı müfrez rnaabahçe hanesi, sol tarafı Mc
iahoronos hane ve bahçesi, arkası Neş'et bahçesi, önU Yaverağa sokağile 
mahdud kayden 280 zira miktarında bahç.cli kô.rglr ev ve yine tamamına 
ehlivukuf tarafından 1973 Ura 33 kuruş kıymet takdir edilmiş olan ayni 
mahalle ve sokakta eski 91, 91 mükerrer yeni 4 kapı No. lı Rağı sahibi 
senedin 1 harita ve yeni 2 kapı No. lı müfrez maabahçe hanesi, arkası 
Neş'et balıçc:ıi, cebhesi Yaverağa sokağilc mahdud kayden 203 ziradan 
ibaret bahçeli ~ adet kargir evin evsaf ve mesahaları aşağıda yazıh~ı~. 
Gayrimenkuller yeni 2, 4, 4/1 No. ları taşıyan bir çatı altında ve bırı· 
birine müşabih evsafta Uç kargir ev olup her birine Yaverağa sokağın
dan üç mozaik basamaklı merdivenle demir çift kapıdan girildikte : 

Zemin kat: Zemini karesiman döşeli bir antre, iki mozaik basamaklı 
ve camekanlı bir kapıdan geçilen tahta döşemeli ve tahta tavanlı b.ir sof~ 
üzerinde sokak tarafında !çinde küçilk dolap bulunan bir oda, bır hel.A 
ve zemini kırmızı çini döşeli ve içinde mozaik. çamaşır teknesi, bir mermer 
musluk taşı, gömme bir kazan ile Uç maltız ocağı bulunan ve bahçeye ka
pısı olan bir mutfaktır 

Bodrum kat: Ahşap merdivenle inilen bodrumun ön kısmı kömürlük 
17e odunluktur. 

Birinci kat: Ahşap merdivenle çıkılan bir sofa üzerinde önde ve ar
ıcada kapıları camlı, zeminleri lambalı fabrika tahtası dö3eli tavanı keza 
tahtadan iki büyük oda mevcud olup öndeki odada bir şahniş vardır. 

lkincl kat: Ahşap bir merdivenle çıkılan sofa Ü7.erinde ön tarafta 
büyükçe bir ve arka ta.rafta iki olmak üzere üç oda, bir alaturka bela
dan ibarettir. Bu hela ile merdiven çatıdan aydınlık almaktadır ve .alt 
kattaki §ahnişin Uzeri çinko kaplı ve demir parmaklıklı kiiçük bir bal
kondur. 

Umumi evsaf: Binalann beden duvarları karglr, dahili bölmeler ah
şaptır. Bodrum ve zemin kat pencereleri demir parmaklıklıdır. Elektrik, 
su ve havaga.zı tcsisatlan mevcuttur. Odalarda soba bacaları varclır. 

l\lesahaları: 2 kapı ve 1 harita No. lu evin umumi sahası 168 M2. 
4 kapı ve 2 harita No. lı evin umumi sahası 151 M.2. 
4/1 kapı ve 3 harita No. lı evin umumt sahası 161 M2. 

olmak üzere Uç evin umum sahası 480 metro murabbaıdır. 
Yukarıda hudud, evsaf ve mesahaları yazılı üç gayrimenkulün ta -

mam.ı ayn ayrı açık arttırmaya konmuş olup 21 / 3/ 940 tarihine rastlıyan 
pel'§embe gUnü saat 14 den 16 ya kadar Üsküdarda lhsaniyedeki daire -
tnizde açık arttırma ile sablacaklardır. Arttırma bedeli muhammen kıy
metlerinin % 75 §lni bulduğu takdirde gayrimenkuller en çok arttıranın 
üzerine ihu.Ie edilecek, aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kal
mak üzere arttırma on beş gün müddetle temdld edilerek 5/4/940 tari
hine rastlıyan cuma günü saat 14 den 16 ya kadar yine dairemizde ikinci 
açık arttırmalan yapılacak ve bu ikinci arttırmada gayrimenkuller en 
~ok arttıranın üzerine ihale edileceklerdir. 

Satıe pesiııdir. Talihlerin arttırmaya girmezden evvel muhammen 

Türkiye 
Şeker Fabrikaları 
Anonim Şirketinden : 

Şirketimiz namına bi~ sene zarfında memlekete ithal edilecek bü

tün makine alat, şeker ~esair iptidai maddelerin gümrüklerde mua

melelerinin yapılması ve bunların ayni zamanda fabrikalarımıza. 
gönderilmesi işi bir mUteahhlde verilecektir. 

Kapalı zarfla yapılacak teklifler 1 mart 1940 cuma günü saat on 

beşe kadar lstanbulda Bahçekapıda T8,Jihanda şirket bürosunda ka
bul edilecektir. 

İstekliler, şartnameyi parasız olarak yukarıdaki adresten alabilirler. 

-- __,,,,..ıııı 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden ı 
__,,,,..ıııı ------------------ ·~ 1 - Nümunesi mucibince 39000 kilo siklop cembcri pazarlık usııli) 

satın alınacaktır. J (f 

2 -. Pazarlık 19/~I/94~ pazartesi günü saat 14 de Kabata.ştn ~~r 
zım ve Milbayaat şubesındekı alım komisyonunda yapılncağından istcl'. Jt 
~n pazarlık i~in ta~n olunan gün ve ımatte ~o 7,5 güvenme paraıst1f 
bırlı~e mezkur komısyona gelmeleri. "11~ 

[ Deniz Lerazı;Saımalma Komisyonu i12nla~ı -:-j 
1 •;~~-=d2 ke~if ":'şartnamesi mucibince ta~in edilen ~ 

"1495,, lira ol~n. ~asımpaşa Deniz yeni erat talim tabw·u kışla bin~.~ 
varlarının tamırının 2 mart 1910 cumartesi günü saat ıı de Kuı;ıırıP"" 

1 b 1 C Deniz Levazım satınalma komisyonunda açık eksiltmesi yapılacaktır· 
stan u Arabacılar emiyetı·nden ·. 2 - Muvakkat teminat mikdarı"104, 65,, liradır. ot 

Cemiyetimiz heyeti umumiyesinin 14/2/1940 tarihindeki senelik alela- 3 - Mevcud keşif ve şartnamesi her gü~ iş saati dahi:indc nleıl' 
de içtimaında müddetlerini bitiren azalann yerlerine yapılacak seçim için komisyondan alınabilir. ,,. 
ekseriyet olmadığı anlaşıldığından mezkür intihabın 20/ 2/ 940 salı gü- 4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarif atı dahilinde icabedeıı ~ 
nüne talikine karar verilmiştir. saikle birlikte belli gün ve saatte mezkur komisyona müracaatı~ 

AI.akadaranın ehliyet cüzdanlarını hamilen o gün saat 10 dan 17 ye p~ii~iiiiiiiiiiiiiiii~~iiii~iiiiiiiiiiiii~~- ;;-~r;;~;.. 
kadar cemiyet merkezine gelmeleri rica olunur. · 

lstanbul Levazım Amirliği Satınalma K9misyonu İlinları ~ 
Hava Aktarma Ambarı Direktörlüğünden: 75 aded beheri dörder kişilik tahta yonunda yapılacnktır. NUınuneıet'; 

1 
. 1 - Mühürlü nUmunesi cinsi ve nefasetinde 6000 metre eşya örtü- : karyola alinacaktır. Pa~rlıkla eksilt misyonda görülür. fsteklileriD ~ · 

tik bez alınacaktır. i mesi 16 şubat 940 cuma gUnü saat saatte tem.inatlarile krımisyoua 8~~ 
2 - Pazarlıkta eksiltmesi 16/ 2/ 9·1.0 cuma günü saat 11 de Yeşilköy ! 14 de Tophanede Levazım amirliği meleri. Tahmin be<' .. ırntl UÇ ... ı. 

Hava Aktarma Amban satınalma komısyonunda yapılacaktır. ' satınalma komisyonunda yapılacak- lt Uz , t . b . , k t'i teı:ı 
'> t · · .. ·· . . 1 a ı y ) e mış c~ a .r1t""" ,, -. stekhle.nn §artname ve numuneyi gorl1'!ek ilzeı·c her gtin, pa- tır. Tahmin bedeli 1875 lira ilk temi- t .. b' be ü .. rre. r 

zarlığa gırcceklerın mezkür gUn ve saatte 1260 lıra muvakkat teminat- . na l uç ın ş Y z elli bır 1 ,,,A9,. 
laıile komisyona müracaatıan. "1199 natı 140 lıra 62 kuruştur. Şartname bir kuruştur. "1165,. , cr:> 

_ ·- _ __ ~~ _·-- ve nUmunesi komisyonda görülür. • • • 
kıymetin % 7,5 nisbctinde pey akçesi vermeleri veya milli bir bankanın (645) (1054) 
teminat mektubunu ibraz etmeleri l~ırundır. Gayrimenkul kendisine ihale • • • Kilo 

olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale 30.000 metre pamuklu bez alına _ 16.200 benzin • 
kararı .feshoh.1,!lnrak kendisind_en evvel en yüksek teklifte bulunan kimse caktır. Pazarlıkla ek iltm i l6 _ 850 kalın makine ysf:l 
arzetmış oldugu bedelle almaga razı olursa ona, ra?.ı olmaz veya bulun- . .. s es §U • 
mazsa hemen 15 gUn müddetle arttırmaya çılrnrılıp en çok arttırana bat 1940 cuma günu saat 14.30 da 850 ınce ,, '' 
ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için t(ı5 den hesab I Tophanede Levazım amirliği satın 800 gres ~.ıı 
olu~n~ak faiz ve diğer ~.ararlar aynca liUkme hacet kalmaksızın memuri- alma . konıi~onund~ ~apılacaktJr. Yukarıda yazılı dört kaleıl1 ..ııııO 
yetimızce alıcıdan tahsıl olunur. I Tahmın bcdeh 7500 lıra ılk teminatı zin ve a -ıar 16/ 2/ 940 uın:ı l''.""rıı· 

. Biri~miş vergil.erle ~elediycye ai? tcnvirı 1 •• tn~~ifiye \ 'C dellaliye 562 lira 50 kuruştur. Numunesi k 15yoog d ,., CT. '· aJlll .it:' 
rcsırnlen ve ''akıf ıcaresı satış bedelınden tenzıl edılır. 20 senelik taviz ' . .. .. .. . ı:: o- s~at • ·0 a J.ophanede .u' _..ıı.rl~ 
bedeli müşteriye aiddir. mısyonda gorulur · (64.6J (10o5) ğı satınalma komisyonunda P~ 1iJI 

... • 1 • . uılJll 
2004 No. lı İcra ve İflas Kanununun 126 ncı maddesinin 4 üncü fıl;- la satın alınacaktır. Hepsının t'i tt' 

rasınca, 'bu gayrimenkuller li7.crinde ipotekli alacaklılar ile diğer alaka- mıo bedeli 4759 lira 50 kuruş t<ıı orPIJ 
daranın ve irtifnk hEtkkı salıiblerinin bu haklarını ve hususile faiz ve 3500 Vaketa minatı 714 liradır şartna.ınesi A~ı;ı 
masrafa dair olan iddialarını, bu ilanın neşri tarihinden itibaren 20 gi.in 6000 Kösele yonda görUlUr · "1208,, ''()i."'~ 
içinde evrakı mibbitclerile bildirmeleri icab <>der. Aksi halde hakları tapu Yukarda miktarı yazılı iki kalemi · ~:. 
siclllilc sabit olmadıkça satıf} bedelinin paylaşmasından haıiç knlacakları ' . . a - - - - - -~-""..-. 
ve daha fazla malumat almak istiyenlcrin 21/ 2/ !HO tarihinden itibaren pa:nrlık~:ı eksıltmc.•H l6 Şubat 1940 Sahibi : A. Cemaleddlıı ~__d 
herkesin görebilmesi için açık bulundurulacak olan arttırma şartname _ cuma gtinU saat 15 de Tophanede İs· Nepiyat mUdUrU : Macid ~ 
sile 937 6343 No. lı dosyasına müracaatları ilan olunur. "J 2"1 1 •'"ı •1 Lv. amirliği satmalma komis- Baılldıp yer : 11.atbaal ~ 


