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Saracoğlunun beyanatı : Çemberlayn Hitlere 
cevab teşkil eden 

''Taarruza maruz kalmaz ve bir nutuk verdi 
--------~----------------------------·--------
ta ah h ü dl erimizi ifaya mecbur 1 ''Hiçbir gayri muharib devlet kuv

v~timizden çekı'nmemektedir,, 

olmazsak sulh yolunda 
Londra, 31 (A.A.) - B. Chamber

lain. bugün Milli Miiuafaa Komite::>i
nin ziyafotinde 8Öylediği bir nutukta, 

sonuna kadar yürüyec~ğiz ,, 
\

bu öğle yemeğine iştirakinden dolayı 
memnuniyetini izhar ettikten sonra, 
muhasamattan dolayı konulan takyi
datın sebebiyet verdiği zaruri şika -
yetlel'den ve sızıltıla.rdan bahsetmiş 

ve milletin yeise kapılması hakiki bir 
felaket olacağını söylemiştir. 

Berut, 31 (A. A.) - Collt!ge de 

Başvekil sözüne devamla demiştir 
ki : 

Hadisat yalnız bizim fevkalade bü
yük gayretler sarfettiğimizi değil, 

şimdiye kadar fevkalade büyük neti
celer elde ettiğimizi de göstermiştir. 

Ha1ihazırda lngilterede. Fransada, 
Hindistanda ve denizasırı daha ba5-
ka memleketlerde. imparatorluğun 

muvasalaları için hayati ehemmiyeti 
haiz yollar boyunca bir milyon ikiyüz 
elli bini mütecaviz askeı· silah altın-
dadır. Deniza~ırı ın<•mleketlerdeki bu 

( Sonu :-$ lincü ::;ayfada ) İngiltere Baş\·eklli Chamberlain 
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ŞiMAL HARBi 

Fin kayakçılan Ruslarm iaşe 
depolarım berhava ettiler 

France profesör1erinden B. Luuıs R 
Massignon, Ankaraya gitmek üzere US aakerleri ric'at etmek imka

nınd.:ın mahrum bırakılmış 
vaziyete girdiler 

buradan ayrtlmıştır. 
Profesör Massignon 2 ve 3 §ubat 

j tarihlerinde Ankara Halke,•inde iki 
l konferans \'erecekti:__ 

Bulgar Krah şerefine 
Macaristanda 
yapılan ayin 

Budapeşte. 31 (A. A.) - Bulgar 
kralı Borisin yıldönümü ınünasebeti
le Bulgar kilisesinde bir ayin yapıl
mıştır. 

Macar radyosu bu münasebetle 
kral Borisi methlisena eden neşriyat
ta bulunmustur. . . 

Kafkasyanın Zara 
ağaları 

Moskova, 31 (A.A.) - Kafkasya
da. henüz keşfedilmemiş olan dağlık 
Ancazia mıntakasında dolaşmakta 

olan ilmi bir heyet, mıntaka ahalisi 
arasında 130 ila 136 yaşında 35 kişi 
bulmuştur. 

k d v l.l'in cebhesfnde harb sahnelerini film" alan Amerikan ganıre~ıerı o u u g u n uz ı Helsinki, 31 (A.A.) - Ladoga gö- Sovyetlerin ricat etmek imkansızlığmı. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!B!!!!!!l!l!l!!!!!l!!!!!!!!!!!!B!.!!!!!~ uı cebhesinde Ruslar, nevmidane ta- anlamış oldukları ve ıı;;sız arazide çe-

B EN LJ K l!\..DJN a~rına devam etmektedirler. [Sonıı S ıiıır-ii sayfada 

bir iki güne kadar 
nihayete eriyor 

Onun yerine, okurken 
sizi heyecandan heye
cana sUrUklUyecek se
nenin en gUzel cinayet 
romanmı takdim 

ediyoruz .•.. 

Hitlerin 
Londra 

· nutk 
kite 

un 
• • 
rı 

Almanların şefi sözlerini, biiyO.k 
ihtiyat tedbirleri altında söylemiş 
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ist~nbul için ve.rile. n_l OKUYUCU 1 Ortaköyde Emin~ K•t.ıı;·;~:.~ 1~:r!:;İP,~" _ ğa ba.~ln.yınce, her tars.fta ~ 5~ 
Bugdaylar harice mi . - Vaf·ıye a·ıı tefsirler ve ihtimaller i.leJ1 I~ 

yor. Ve bu :ıradn ill~balıl!T~.11 b 

YAZAN.a. 

TEFRiKA NO. 12 

Günün iki muhtesem ve f edakcir 
' 

casusu iy;ce anlaımı~lardı 

S t 1 " DiYOR Ki Ko··şk du·· n yandı her tarafta panllk ,ercocoı. e - Hatta, hiç de çekinmeğe lüzum,tini, sadakat ve merbutiyetini isbat a ı ıyormuş f sa harb sa.hnsınrn ortaşari•:ı ~ 
görmeden söylüyorum işte. Ben, ger- etmenin yollarını daha iyi b~yor ve _____ ___ ta Balkıınln.ra bHe ineccı';i 1< 
çi burada terctimanlık ediyorum nm- buluyordu. Zamanının ne eşsız ve a- M ... b Ne terkos var ne de Sigortalı olan binada diliyor. 
m::ı Esna Beyin gizli teşkilatına men- mansız bir fesadcısı, ne becerikli bir egerse buhranı U 1 :ııtl• · k k 1 1 ·f den Pakat böylo bir ıtıtıınnJ ' i: su bum. İsmim Sadık (1). Bigalıyım. di.izcnbazı olduğunu, hemen hemen sahş hadisesı , ır çeşme suyu yangın ta Ort er hatta yan katiyeUe lıeyflll edil: 
E.cad Beyle aramızdaki muhahereye, her giln ve yepyeni eserlerle gösteri- dog"" uruyormuş Eğrikuyu içerisindeki mahalle- çıkmış ı tır• 

Mesela bundan hes av e'"' 1' 
Çanakkale jandarma kumandanı Tah- yordu. Nail olduğu şahane teveccüh- t - . . mizde dört çeşme vardı ve ma· Dün akşam saat on sekizi yirmi ye J 1 ~ · • val"'t 
sin bey delalet etmektedir. Daha söy- ler, kondugu· bol atiyelerle daha zi- . stanbula, Topra. k Ma_hsullt:n Odfı· ı hallemiz sakinleri de su bolluğu g b r kim enin, harlıın · b 

ta af 1 b -d ı eli g""" Ortaköyde, tramvay cadde • Jn .. d' d ·ı lek"'ttr 
liyc;vjm mi?.. yade gururlanıyor, sag· a sola salıyor ~ı. r ı.naan verı en ug ay arın e- dolayısile adeta ütihar duymak- -~"' -· ıya. cm en mem ' . . ' " - ı f d ı ta b ı d sinde, bahçe içerisinde, tüccarden ızidd t'f d -" ceirıtıı 

- U'eridun beyı· (2) tanıyor mu- ve rastladıfrına kılıç sallıyordu. Böyle- gırmencı er tara ın an _s .n ~ ı~~- t~ idiler. °.I e 1 e C\'am to0e t. ~ 
~ k 1 k tıld - d·ı Giridli Emin Vafiye aid üç katlı '-'az- lıa bd Rh' ı ·ıu· 1 ı'kı fl' sun?.. cc, rakiblerirti ve hasımlarını bilsbü- na sev 0 unara sa ıgı 1 uı~sı u: Kırkçeşme sularının içmeye el- 1 J ~ r e: ın ne trı 1 d' c 

- Elbette. Mehmed Necati ile Ef· tün kudurtuyor, kıvrandınyordu. zerine İstanbul buğday meselesı y~nı verişli olmamaları üzerine bu çeş- llıboyalı köşkden yangın çıkmış, it • yer aln.n wı asıl muhnrib 
1~ 

dalı d k 
., Hak'k t Z ı·b'd 'n hoca artık bir safhaya girmektedir. Beledıye ,faiyc haberdar edilip gelinceye ka • lan de,·Jetleıin mevki abnı~nt'( 

a soraca mısın... ı a . eyne a ı ı 0 . . . . .. . • . meler ibtal edildi. Terkos suyu da dar atecı köşkU epeyce sarınıcz oldu • b'l.ki S t R . ..,ııtıt 
Güniln iki muhterem ve fedakar sarayın bendeligı··nden çıkmış, hilnkfı.· .fısın bu ıddınsı uzerıne. degırmen: verilmedi. lki senedenberi yaptı- °.I !>' nm, 1 a s · ovyc uc;)a • 

cıler k 1 d de yaptıgı ı ğundan, ancak, köşk yandıktan son- lerle mlicadcleye girişccr•~ııı1,. 
cr.susu iyice anlaşın.ıslar ve tanışmıs- ı nn gözbebeği, firasetli bir fesad zem· hk've ırn:ıacı_nr nez ~nd. d ğ ğımız miitemadi müracaatlardan ra, etrafa sirayetine meydan veril - eylemesi, kcn<lishıe aklını ı.ıı\ 
lardı. Fikri efendi, artık yedi~ dnya- bcreği ve siyadetli bir nifak körükçü- ta ıka~ netı~esı~de bu ıd ıanın Bo hıç bir netice çıkmadı. I{ale ha- meden söndürulmüştür. 
ğt da, uğnyacağı akibeti de unı.ı•m !s, 1 sil olmuştu. Vahidettin, ona toz kon· ~ oldugu ~~tıcesı~e .varmıştı:. u rici çeşmeler de şimdi Kırkçe.sme ı muamelesini ynı,tıralıilirdi· ı 
aldığı vazifeyi, İzmirde geçirdiği tch- ldurtmuyor, Damad Paşa da, kimseye ıtıbarla degırmencılerın ?~ bugd~dy • suyu var. Halk tamamıle susuz Köşk lO.OOO liraya İtalyan sigorta llarh halinde tcfsiricr.'le ~ 
lıkeli encamı hikayeye koyulmuştu. dil uzattırmıyordu. Çünkü, Konya ve ları harıc_e satmamaları ıçın yen~ · en kalınca, eskiden bol bol ve beda- şirketine, eşyası da JOOO liraya GU· nm.k, ilerisini gönncğc ç~lıı;~~ li 
Sonra da merakla sormuştu: civarında yeryer tutuşturulan ihanet bazı tedbırler ahn~ıştır ... ~~ ted .~r · : \'a kullandığı Kırkçeşme suyunu ven sigorta şirketine sigortalıdır. halindekinden çok dalın 111"" ı;: 

- Bana ne yapmak fikrinde bu ocakları fütmeğe, kıvılcımlı duman • leer ~ra~ında beledıye. butun degır: 1 •• ::ndi kale haricinden para ile te- Yangının kalöriferden çıktığı anla- lumşıktır. Burada hadiseler 

t .1 1 1 b'ld" . ? 1 .. kUr • b 1 b mencılerın İstanbul pıyasasına se\- dan'k cdı"'-•or. şılmaktadır. Zabıta ve adliye tahki • bescrin iradesi. a!dı sefün, ~ıt.'I <'Cn ı men er, an ıya ı ın mı... annı pus mege a.41 amış . . . . J - el w 
- lzmire mi gönderecekler? .. Bu Zeynclabidinin şer ve fesad fi.Jetle- k:-ttı~lerı ~u tesbıt. ederek .~en- l\fahnlle şimdi pislik içindedir. kata devam etmektedir. keme denilen Şôyi altiist " c 

fena işte. Hiç şüphe yok, o hırslı po- rinden Derviş Bekir oğlu Mehmed ile d.ıı:rıne 0 mıktarda bu.gda~ .verı ~e- Hele bir yangın çıkarsa mahalle VV\.A ~ ~ mahiyett('.<lir. el 
mikacılar derimi yüzdürürler benim. Taşbaşlı Hacı Hüseyin hoca yıllan • sını Toprak Mahsullerı Ofısıne bıl • baştan aşağı yanar. !KJ'JSAD iŞLER/: Bu sebcbden, ilkhafıar gcJillt:! 

- . . . . . . mış ve nice nice badireler atİatıp kur ~~rmişti~-. Belediye bundan başka_ de- Durup dururken susuz kalmış ihracat hararetle ziyet ne şekilde inkişaf erleet' 
- Ne dtişünüyorsun böyle?.. nazlaşmış birer tilki sinsiliği ile işe l gırnıencıler ve kırmacılara. tebl_ıgat bıılunuyornz. Alakadarların na- ali de miiphemlyetini muıınJııı' 
- Seni lzmire değil de tstanbula koyulmuşlardı. Bekir oğlu Mehmed, yaparak Topr~ ~fahsull~rı Ohsı ta- ı zarı dikkatini celbederiz. devam ed İyOr lemeldedir. Celld ga.rb c.cblı 

göndermek çarelerini. Sultaniye ve Çumrc ile köylerinden, raf!ndan kc~'.dılerıne verılcn 30? t~n Deni:ı emekli Son aylar zarfında hararetli bir saf büyük mikyasta bir ta.n.rru~ııJI ,f 
·- Ağzını öpeyim Sadık. Yapabile. Taşbaşh Hacı Hüseyin de Bo7.kır, Ka bugd~~ın m~:.~~ı~an t~tanb~l :h!~ • ı Onyiizl>aşılarından Arif Sü 1 haya giren ihracat piyasasındaki fa- lanınsı ihtimali olduğu gibı. 

cek misin bunu?.. raman ve civarlarından Konya.ya ge· ı ~acı ı~ın verı ıgmı ve u un ar dı • -=-,,..-=· - aliyet dün de devam etmiş ve bir gün harekatın İskandinavya nıe~ 
- Çalışacağım. tirdikleri bazı gafillerle, Zeynelabi - ger pıyb~dlara sc~ke.dcıılc~·~ .bbu~ld~n Şehı.rdc şı·mdı·ye içinde 350 bin liralık satış muamelesi lerJnc vt"ya Balkan yarını .. 
- Nasıl bakayım. Söyle de yUre - dinin istasyon caddesindeki medrese so~r~ ug ay verılmıycccgını 1 ır- yapılmıştır. sirayet eylemesi de nıUııt1' 

ğiın ferahlasın bari?. kisvesine bürtindürülmilş tekkesinde, ~· ~ . 15 J • •• En ziyade satılan mallar şunlar • Belki de bu nıınta.kala.r da bit 
- Bunu yarın söyliyebilirim sana. gizli gizli temaslar yapıyorlardı. Tür- BELEDIYZDZ, kadar lif US Vak- ı dır: Aınerikaya 40 bin kilo fındık, da. kalarak Ortaşark nunt:aJıl" 
FedakAr tercüman Sadık, ertesi lü türlü t~lkinler, maddi ve manevi • b• d"ld• Macaristana ayçıçeği tohumu, Çek. kt'lri harekata sahne olahflfr .. 

gUn değil amma, üç gün sonra, yol· vldlerle birçok zavall.ıl~rı ~andırı. • fstanbul belediyesinde,aSJ teS lİ C it 1 yaya ham ipek, Aınerikaya tuzlu ba· Her ne olursa olsun bu Jll 

daşının serbestisini temin etmek hece yorlardı. Saflık ve cahıllıklennden ıs- ! b · S • S .. 1 .. k t h k · k Beledıye müstakbel bir tifüs khli- lık, ttalyaya kuş yemi, yumurta, ts- .betle ortaya çıllan tefsirle~·_.,. 
rlklil.•. . h k'k t .. te f ti tif d 'l t ki d" .. d"'kl . b ır U U. JZ U a 1 f 1 . hl".,.ak b• .uı.ı. ti ÜP'"'" ıgını a ı a en gos rm ş . a. e ' .. e .uza_ anna u~ur u erı u • • kesine karşı tedbirler almal<t.a devam ' viçrcye keten tohumu, ngiltere, Fran en '·"" ır UDU\& e ın 
Takdire değer bir kurnazlıkla, vazi- gafıl koylUlerı fesad ve ıhanet çığırt- ed ı ld 1 etme edir Bu arada nakil vnsıtala _ 1 saya tiftik, BelGikaya keten küspesi, nırdl vardır. 
yeti idare ve hapishane çavuşunu elde kanlığına teş~k ~iyor~ardı. Bunlara, lstanbuJ belediyesi bir sui istimal rından. başka sinema, tiyatri, mekteb Rumanyaya su~am. l'lalfim olduğu veçhile, bngtb' ,.ı' 
etmişti. Müttefikin pasaport idaresi kasaba ve koylerındekı halkı baştan hadisesi hakkında tahkikata başla _ vesair müesseselerde esaslı bir cıckil- Ş. k ti . h t' pagandn, halihazır harbinin 

1
.'.J ,r ürU u takl'd ·ı bi k k ık k ·m h'"kfı t k k ";J ır e erm eye 1 ı ta dan tJlrı m n n 1 1 e r aç oyun ç arma • ~1• ~ me. e a~ı aya - mak üzeredir. Suiistimal, belediye - de temizlik ynpılması alakadar mües umumiyeleri ma:ı \'C esas 1 unsur nn "-' 

tUl.!canna sahte seyahat vizesi ver - landırmak ıçın bırer mıkdar para ve . -l ktan tı··· b' t 1 1 . 1 bli~ ed·ım · . lini almıştır. Bu suretle lıald ..•.. . nın ~.uışma mene ıgı ır a eş sese ere e ıemmıyet ete g ı ıştır Seh . .zd b 1 ht rt · 1 
melt suçundan dolayı tevkif edilip bir bol bol ogud ve vadler venyorlardı. tuğlası fabrikasına çalı$ma müsaa- Bu tebligat tarihinden itibaren 15 ~ rımı .e u un~n mu e ı şır· nilen zayıf •~ık. asılsız ve ıe 
haylı. zamandanbcn' mahpus bulunan Bu hlyanet bezirga~ nl"n fesad ve . . . . · .. .. . keller ~enelık umumı heyet toplantı- hir devle. tin ~ .. nf00tl .... inl O'öıt "" · ... • desı vc.nlmesı dolayısılc meydana gun 1.arfında bu muesscseler beledıye .. . . . . . . " _. ''"' ,.. .,.,, ,,. 
Hiirrlyet ve İtilaf fırkasının Manyas nifak tezafıhtarlığına çıkardıkları bu k . 1.. 1 .. u·· ... b.. .. . J'k larının gunlerını tesbıt ettırmek ıçın ytıztinden uçunıJan haberler 

ı:> çı mıştır. nın uzumu gor ugu utun temız ı t k t " t .. d .. 1.. •.. ü 
şubesi mensuplarından birini, Fikri e- zavallılann kanlandınlacak zayıf da- Vak'a şudur: Eyüp Sultanda bun • işlerini yapmak mecburiyetindedir • mın a a ıra~ .mu u~ ugu.n~ m - lfımatln.r yiizlind<"n o derece 
fendinin yedine İzmire göndertmeğe, marlarını gerçekten iyi bulmuşlar, dan bir müddet evvel bir ateş tuğlası ler. Diğer taraftan belediye kalaba • racaat ederek ıçtima gunlc~~n~. k~:ar bir \'aziy~ttt',dlr ld bundan bit/ 
Fikri efendiyi de, sarhoşluk ve mem- bozgun §ınngacıhğına şu yolda ko • fabrikaSl tesis olwımuş ve faaliyete lık semtlerdeki bekar odalarını, sa • laştı~mı?lardır. Mıntaka mudurluğll- anlamanın gtl~lliğtl meydıııt' 
nu silah taşımak gibi ehemmiyetsiz yulmuşlardı. geçirilmiştir. Evüp Sultanda evlerin bahçı kahveleri ve hamamları ani <r ne şımdıye k.adar 7~ mUracaat y~pıl- maktadır. 

1 d d 1 l Umumi Harb esnasındakı' madd·ı \'e • ~ . . mı§tır. Bu şırketlerın toplantı gun • ııet suç arın an ° ayı para cezası a ına- bulundugu mıntakaya çok yakın olan !arak basmakta ve ıcabeden temız ~ . . • .. Bunun içinılir ki bu ihtintıı 
k b b k 1 b. k ki · • k ı·k "k ıı r· ti · · lerındo t"skılatlandırma umum mu • tıt ra ser est ıra ı an ır aç şı ara- manevı as er 1 mu e e ıye crının fabrika yakılan ateşler vesaire yü • lik muayenelerini yapmaktadır. . .. ~ .. ~ . '. . v«-ya bu devletlerin ngeç tı:ır 

sına kabştınp hapishaneden çıkarma- halkın bağrında açtğı yaraları neş- zünden civar için• yangın tehlikesi 1 Belediye tarafından verilen resmi d?rlugu ~raf m~an ~ntıha~ edılccek rüklencccği , ·eya filfin nunt _liı 
ğ Ça kk ıed h k te li d · mili. h"k" t' bırcr komıscr gosterılccektır fl\Y', a ve o giln na a en are et et r yor, e~ıyor ve 1• u ~me ın 1 ar?..etmesi dolayı sile halk toplanarak malümata nazaran lstanbulda kfınu- . . . ... . · da fa.fan mınt.alrn. gllıl harb ttf 
mek üzere bulunan Gelibolulu Musta- d~ pek ya~~n?a hn_lkı .. aynı vechıle tnz !belediyeye şikayette bulunmuş, vazi- nuevvel ayında 6 ve sonk5.mın ayın- Sa nayı bırhgı toplan tası tine ~mime olacağı hakkımlıJd 1 
fa Reisin çektirmesile 1stanbula ka- yık edecegını ilerı surerek, bu sızılı yeti tetkik eden belediye fabrikanın da da 9 tifüs vakası tesbit olunmuş- B .. 15 30 d S . B' r·· t slrlere ve iddialara <:ok tlikkat t 
çınnağa muvaffak olmuştu. yaralara tuz ve biber ekiyorlardı. Ve: kapanmasıııa füzum göstermı"' ve tur Bu la d b' ta . o··ım·u·ştu""r h' ucdi~l ' '11 k ka ana~. ır ıgı ke- mek 13.zumlır. ' H .

1 
.. .. .. .. 

1 
• · :; . n r an ır nesı . ır en yı ı ongresını ynpaca • 

1 
Fesad<'Jlar ls Başımla. - emşerı er, gozumuz~ ~ç~ ~· ! fabrikayı faaliyetten nıenetmiştir. Diğerleri tedavi altındadırlar. Beledi- ı tır. Heyeti umumiye içtimaının ruzna MilletJerln bö~·le bir vaziyeti' .J 

Nemrud Mustafa Paşanın, Ali Ke- gafletten uyanalım. Şunu ıyı bılımz 1 Bir müddet kapalı duran fab tT' k ı .. "Jd'" ·u · 'd h · · pacakları en doğru hareket~ tol"' .. 
mal Bey ile Said Mollanın t"""'~kleri- ki, bugün Ankara.da türeyenler, ken- rı·ka bir müddet sonra tekrar f • ı hye,11 ı dus va a atnnı~zlgikoru uı·g ~a - j mesı, vezne, ı ar~ . eyetı. murakib _u C9... . . . . . . aa • ı a er e ayrıca emı ame ıyesı yap raporları, ve yenı ıdare heyeti seçi- larırun ve bodudlannın ~"'"'' 
ne kapılıp yaptığı dedikodular ve uy· dılenn: ":ıllet .~:. ~emleket hadı~ı liyete geçmiştir. Halk bu yüzden tek- maktadır. midir. temin eylemek "'e bonon lçlıt ~ 
durduğu tezvirler, Zeynelabidin ho-- ve halaskarı susunu verenler, dun, rar belediyeye şikayette bulununca '"""'". • .. ~ 
canın hUnkar ve Damad Paşa nezdin- ~~t~n. ~arlığımı~ _eriten, kanımızı ve vaziyeti tetkik eden belediye fahri • Gazi köprüsü tamir Belediye taşocağı işletecek :!ı:=e~~~~de~:;1~~t~r.;,-' 
deki nüfuzunu kıramıyor, hele, o ı~gımızı em~." ıt~hadcılardan başka kaya salahiyettar olmayan bazı kim· ediliyor ~ 
müstesna mevkiini de hiç de sarsa • kımselcr degıllerdır. tnanm:ıyımz de- seler tarafından açılma müsaadesi B 1 d' ta afı d İstanbul belediyesinin yol inşaatın- diğer taraftan Ja, yonılnı ~ 

diklerine k pılm d"J ki · e e ıye r n an ıselahı karar • da kullanmak üzere taş satın aldıgınıw fooaktlrlı~ t'.an \'e gönUJd.-n ~ 
mıyordu. BilAkis, kıymet ve ehemmı- D"" .. ı' ka ardnızl d. bı .~t .. en~e .. verildiğini görmüştrü. tık yapılan laştınlan Gazi köprüsü tahta parke- rJJI" 
Yetini arttınyor ve gi.in geçtik"" kuv- l.IV<f1 soz er, uru va er ır u un soy- tetkikatta fabrika scddolunduktan 1 . d"" d 't"b 

1 
. .. gören taş ocakları sahibleri araların- na.rak, memleketin \'e ordnl:ı 'J 

~ led'kl . B 1 d 1. . d , en un en ı ı aren yer erınden so • k be • ld" k ti 1 h••r ' 
t1 d. . d ı en. un ar a, e ımız c ve avu- sonra mu··essese sahı'bı" tarafından ba k'"l - b l t I 1 da bir tröst yapara ~lan ledi • mwı ,.~ ma( ı ı:nne. o .. 

ve en ırıyor u. d k .. . - u mege aş anmış ır. s ahat 15 gun" - baş) 1 d ile k , tl dl kti 
Kurnaz hoca, siyasi rakiblerinin a- cumuz a, ıyımızda ve koşemızde ka- zı taahhüdlerin icabı olarak bir müd- ld 'k 1 1 kt yeye satmaga amış ar 1• 

0
' ve e rme · r. .J 

ı b. k . k . . .. .. k e ı ma o unaca ır. 8 t •·t d ~· .. 
teybine matuf bütün teşebbllslerini an ır aç şeyı emınp sumure<:e - det çalışma müsaadec;i istendiği ve Belediye bu vaziyeti önlemek için unn yap '" an sonra. a, ııe> 
haber alıyor, fakat, ne sakınmağa ve ler. Boş keselerini şişirecekler. Bi dü- gayri kanuni olarak verilen müsan- Frostun tetkikah bizzat bir taş ocağı tesis etmeğe ka- l<anhlıkla hô.dicoclerin seyrini il' 
ne de onlara karşılık tedbirler alma- şiln.ün hele. Hiç bizim karşı koyacaJc denin bu yüzden verildiği anlaşılmış- Şehircilik mütehassısı Prost dün rar vermiştir. Bu itibarla belediye mek, böyle karışık H~ hergÜll• ~ 
ğa lilzum bile görnıUyordu. o, ma • hahmlz var mı ki, o bitmez tükenmez tır. Bu işle doğrudan doğruya alaka- yanında Galatasaray lisesi profesör- reis muavini Rüat Yenal ve heyeti her ~t değiŞt-o vakalar, h•' ,J 
kamı hilafet ve saltanata, zatı şaha· derecede varlıklı yedi düvele. Bu ze· dar olan belediye heyeti fenniye mü- lerinden asarı atika miltehassuu Marn 1 fenniye müdürü taş ocağı tesis 

0 

edi • ler, tebll~ler arasmda te,·essU' 
neye karşı olan hUrmet ve muhabbe· bun halimizde imigimize bir biner, dürlüğü vaziyet hakkında ademi ma- huri oldugu halde Ayasofya camiinde •

1 
ıecek mahalle tetkikat yapmak Uze. lecek en c'foW-11 bir harekettir· 1 sırtımıza bir yüklenirlerse nice oluruz lfımat beyan etmektedir. bazı teLkıkat yapmıştır. re gitmişlerdir. Dr. ~ SAO~ ./. 

(1) Sadık bey, birk~ ay evvf'I ve- b'z H b' · ytm· k H' ~~ 
fat etmi ·tir. Komisyonculuk a~hmı:r:-rerız:; : bö;:; i;~:e? B~~ Y ~ni Şehir Meclisi 3zası llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
n seyyahlara tercümanlıkla şımızda yedi evliya kuvvetinde mü- Bır kaç ay evvel vefat eden Bele - • 

meşgul ldi. barek bir hakan, altı yilz senelik §e· diye .D~imf ~ncU.me?i (..a~l~a. azası 1 ş E H 1 R H A y A T 1 
(2) Şimdi Malatya iş Banka&I mü- refli bir varlığa dayanan koskocaı~~yr~.n~n ~·erme Şehır M.eclısının bu-

dürüdür. O zaman FAOad heyin bir sultan var. O, dilediğini ferman gun~u ıçtımaanda yenı bır aza seçile. .ııııl 

te.5kila tına dahil bulunuyordu. e?er ve bildiğini işler, bize. d~ bö~le cektır · • . . ı 111111111111111111111111 llllllll !il lllll lll lllll lll llllllllllllllllfllllfllUllllllUllllftlllllllllllllflllllf llf fllJJl'lllllf lll 111111111111111 llf lll lllllllll llllllllllflllllll!~ 

~~;;Ev;;;,;e;;t;;, ;;1zmi;;;·;;re;;;g;;;ön;;d;;er;;;ecckl;;;;;er;;.;;:= dıkbaşlılık -etmek, ileri gen soz soy- Serserı kopekler çoğaldı Tifüs bit ve aşı teker t:eker tcmizlemekt:ense. " r 1 d b'rl 1 1 2 bat 9"' 
ı k d ğil lbette k' ··b -· S . .. 1 d b led' ' · !Olu erans ar an ı ne s , §U lıf 

~ ""' eme e ~ e ı, o mu are~ ongun er e e ıyede yapılan şi- A rkada.,mıız zavallı lzzetin aı- tifüse bir aşı bulmanın yolunu bu- cuma günil sat "18,, de Dr. Jtl>' 
V:eD l Sab h her bu_yu_ ruguna boyun k. ı.rıp ba§ eg- kayetlcrden şehirde serl:!eri köpekle- lalını. öyle 7.annedh·oruz ki ikinci Cemal Lokman IIekim taraflJld~ 
~. a k d All h dir b H Cl ölün1ünden sonra, ga.ze- J ti 

~~ uşer. a ın ~mn u. em rin çoğaldığı anlaşılmıştır. Blediye l telcrde bir telü.ş başgöst.erdi. Şe • miişklilü halletmek birincisinden Cağaloğlundaki salonumuzda .;e il' 

.&JIONE BEDEIJ 
bıliyor? musunuz nedır bunların ya~- bu köpeklerin öldürülmesi için ala • lıirdo tifüs meselesi ... Vllayet Sıh- çok daha kolaydır. lecektir. Mevzuu "Mekteblerc JJl;v. 
tı.klan . . Hurucu alessul~, Neuzil kadarlara icabeden emirleri vermiş- ı hat müdiirlümi de bö'-·le bir §e"'in K X sus sıhht i§ler ve fena ldetıer •• 

Tlrklye ıron .. ı 
bıllah, yardım edenler ~yle dursun, Ur 1 "- .., .J • 

hoş görenler bile kifir olur. · endişe \·Nici bir hal almadığından B~AV A DERS _ Bcşikt<ı1 Duhuhyo yoktur. . 9 
HNELIK 1400 Kurut 2700 Kuruı Sözleri ile fikirleri bozup zehirli • . SUt~~~i kontrol bahı;c<lerek tel&şı teskine çalışıyor- Halk~vınde1!:. E~n~izde yalnız °": 2 - Evimiz gösterit şubtl5:~~ 
ı AYLIK 7IO • 1._. • yor, hisleri kurup harekete getiri • Beledıye bütun kazalara birer ta- Iar... ta okul sckızırn:ı sımf kız talebeaı ~ubat cuma ve 3 Şubat cUJJlst" J 
ı AYLIK 400 • IOO • yorlardı. Halkı, kulluğa ve köleliğe ~im göndererek. s~!.~lerinin ne ~ Belib bir hastahk... Korkmak ~~ matematik, fizik, kimya, in- akşamları eaat "20,30,, da •·ıJ~~it 
1 AVLIK 1&o • IOO • slirüklüyor, kabarmak istidadını gös- kıl~e kontrol .. edıl~gını ve ~l~~ı~c gerek. şöyle böyle İstanbul gibi bir gilızce kurslan açıl1mştır. ~s • Suna,, piyesini temsil odecel• ıl' 

1 ŞUBAT 1940 Pertembe teren milli varlık duygularını, halas talim~tı~a ~unafı hareketlerı. gorti • (1Cbirde US tane de musab \-ar. Kor Ze_~e 3 §U~t 19~0 cumartesi gU • Davetiyelerin büromuzdan e.JdJf 
~==::::::==:::::ır=========l:::':d arzulannı törpUleyor, gı'deriyorlardı. len sUtçül~ nasıl ve ne ~de cew ıromnz hastalığın alıp yiirüdüğün- nmıdcn itibaren başlanaoakttr. Bw ması rica olunur. 
3~8 H. Zilhicce 22 3.SS~ .11.Kloua ı 4'l ı dı Id .. ...+ 

ıı-':"':""----·"-1 Ne yazık ki, muvaffak da oluyorlar- 7A an n ıgını sorm~ .. ur. den dcği~ böyle bir derdin ehem - Mtııfl.ardaki 1ctz çocuklarımızın her 
•on: 32 A.1 r 2 Kuım ı 86 dı. lyiyl, kötüyü ayırd edemiyen kara Valimiz An karaya gidiyor mlyetslz bir nlsbette de olsa nıov- gün idare memurluğumuza müra. 

En11l Saat v ... tı Saat cahiller, hain ve entrikacı pndi§ahı Vali ve Belediye Reisi Doktor Lüt- eud olmasındandır. cıaat ederek kayıdl.amıı yaptırma-
-9ıı-0-.. """T90-1-1.--=-1-k-ı.-.,-1ı ı-1-011-.. --:-ot-ıe-rk-1•-11-1. peygamber vekiH sanıp seven müteas- fi Kırdar bu akşam Ankarnyn gide • Bit mevcut oldukça, hastalığın ları lô.ztmdır. 

[ 

sıb gafiler birer, iki§er bu fesa.d ve cektir. Vali ve Belediye reisi Ankara- önUne memlekette ge9Uemlyecek. 
l 48 7 02 9 43 7 12 .2 27 15 07 nifak halkasına giriyor, irtica ve is· da muhtelif Vekaletlerle şehre aid Hele şark köylerinde ya..,a.yan halk 

A"-9- v.._ ı•••k ;:;;::- Yatılı ~ yana hazırlık sahası giln geçtikçe bil· işlere temas edecektir. Sular idaresi da bite karşı aynca bir muhabbet 

2 oo 1 .,,4 l'.l 06 tı 
25 18 57 5 30 

yUyor ve genişliyordu. müdilrU Bay Ziya da Valiye refakat t.e vardır. Pi<t kanı emer derler ..• 
[Devamı oorl ebnektcdir. Şimdi yine diişüniiyoruz. Bitıert 

R H 
KONFERANS: Eminönü Halke· 

vinden: 1 - Türkiye Sanat .Mek· 
tebleri mezunları cemiyeti tarafın
dan Evimizde tertib edilen seri kon 

H X ,.,,.. 
DARÜŞŞAFAKALILARll'l ~tf 

Yl - DarUşşafaka Mezmıkıf 1 • 

rommıdan: Ccmiyetimiz<X' 5 .~ııı' 
bat 1940 cumartesi gana a1'-r ı&' 
&aat 19 • 24 arasında Park ot~ • 
tertib edilen çay S Mart 1940 ~r 
mm·tcsi akşamı 8aat 19 - t4 M 
ral.:tlm ıştır. 



YENİ SABAH 
-===-•:r· ı31·1··g· .. •ılll:•1•!11111!1·j· c~:~B=~:~~A--~ :~]Hariciye 

Açık ve vazıh politika: B 1 d 
Çemberlayn Hitlere 

cevab teşkil eden 
bir nutuk verdi 

Türk politikası e g f 8 
K J8ID1 malı uswntnıda okuya-

cağuıız gibl Hariciye Ve
ldllmb fU satırlan okuduğunuz an
da Belgrada mutevecclhen memle
ketimizden ayrılmı3 bulunuyor. 

Saym ~ğhı lıarekettnden 
evvel Türk gazebdlerlna ve naı.. 
kan devletleri matbuat m\inıee81J.1e. 
ıiııe kısa fa.kat kısalığı ıı1sbettnde 

lu ( Başta.rafı 1 lndde ) 1 da, bizim, yalnıs kendimiz için değil, kıymetli bir kaç 8Ö'.I söyledl. 
~· İngilterede, külliyetli kuvvet- belkl günün birinde, Çekoslovakya, Temk ve dftrUsi sl,ya.setlle clha.
~ seferberliğine ve teçhJZine de - Poloııya ve nihayet Fiıı1andiya n.zl· n111. sevgl ve saygv;mı kanmnll o-
lllll et!nenuz lmk&nım vermektedir. yetine dÜ§mekten korkan her memle- laD. Ttirklye Olinıhurlyetbü:a teuıls 
B. Clıamber1ain, bahriyeye aid m&- ket için lıaib ettiğimizdir. ~-e dllrilst Hariciye Vekili bu be • 

lleleJere tenıas ederek demlltfr ki: Bitarafla.nn, harbe girmek, yahud yana.tında dlplomasinln bıooJlğl ea-
~bin ili.nındanberl, kruvazörleri- bitaraf1ıkla.nnı nasıl kullanacaklanııı yılan dolam~ı, lçlnclen gtt~ ~
~biri 34 bin mil mesafe katet· tayin etmek huausunda.ki karar hak· hr iki midlı cümle -ve nUkte oyan
bi;ı.ır. Diğer bir kruvazör 102 gün, kına sahih bulunduklanndaıı blr an larına aslA t.enenfil etmedi. 

Vekilimiz 
yolunda 

Hillerin nutkunun 
Lon dradaki tesiri 

(&§tarafı 1. inci aayfada] 

ştincelerl gudur: 

Flihrer. nutkunun en biiyUk kısmı
nı, mutad delillerini yeniden tekrara 
tahsis etmiştir. Bu mutad di.i§ünceler 
Alma.nyanın sulh içindo yaşaır.ak ar
zusunu taşımakta olduğu ve Alman.
yanın bu harbe icbar edildiğidir. 

Hitler, siyasi meseleleri mevzuu 
bahsederken, İtalyanın menfaatle -
rintn Alınan menfaatleri ile ayni ol
duğunu söylemi~tir. Hitler, bunu söy 
lerken, acaba, İtalyanın, Almanya -
nm müttefiki Sovyetler birliği ile sı
kı io birliği yaptığını mı bildirmek is
tiyor! 

Hitler, mutadı veçlıile, lngiltereye 
aiddetli surette hücum etmiş ve Fran 
sayı da hUcumlarından hariç bırak
mamıŞUr. torpito muhribi 103 ... n .. denime bile §ilphe etmiyonı&. Bununla bel'a- Tttrklye Hariciye Vekili Tlil'k ve 

&""" n--~-•n-..n Hitlerin nutkunun bu kı.sm.ın -. TUccar gemDerinin q . ber, kilçllk bUytlk. ne sayıt, ne lruv· dost Balkanlı gazete mÜUımtn&ımaue Rıftu harekı üerla* 
~ tetebbUs ettikleri pmalt takoç- vetli, bütün bu bitaraflardan istiye- açık ve hatta tok konuşmayı tercih Başmahurlrimb Hüseyin Oahid Yalçm ve Falill 8 n dan çıkarılabileeek mani., Führerin 
,,.. ile Groenıand aahili anumıdaki me bi1eceğimis ve istediğimiJı: yegiııe aey, etti. Zaten efeler diyarımn bu meni e\'Vel Sirkeci lstasyoauacla j teker teker ve istediği gibi daha ko-
'Ue ı~ w :ı .\.. dal .,..,.. . • !ayca er.ebilmek için Fransa ile Ilı vuu mildir. Buna rağmen, lngi- muharib ..tatile 8ahlb oldugumus m1.t- öalU, açık sözlü ~&.. ma ~ (Baştarn.fı 1 İtici sayfaınızdıa 1 bır taarı:uza ~.kalmazsak ve b~- mUttefiJd t--Utece . biriblrlerinden 

bahriy-i bura'-...ıı- · .. ...;:..._ daha nılr• .. kabul et.mes haklanm.m kul- ve tok konuşmakla ~ret almıı, bir 1. d ed ek bu mU _ si taahhüdlerımızı ifaya mecbur edı- . ~ yı ~ ~ - uu.,,.. gı,........ ı arasın a cereyan ec . . . . 
1 
ayırmak ıçın evvelce yaptıgı gayret-

'--· lllUvaffakiyetıe bPf hareket • laııırken, kendileri için mahzurlu vo diplomattır. Denilebilir ki onwı lA.kata siyast mahfellerde btlyttk bir cı bır hi.diae tekevvün etmezse, ısti-
1 

. z1 w .h t la 
'l:l'J Ya ı b ı b ı l kl k t k dr ti dl l . enn manası ıgrnı nı aye an mıe ~maktan geri durmamıştır. zararlı o a i ecek ted ir er a ma a müstesna. 1)'1De ,.e u c P o- ehemmiyet atfedilmektedir. yerek tuttuğumuz sulh yolunda nı -

1 
d • 

.. _ -~l'aganda Nazırının en cüretkl- beraber, asla bir tek bitaraf gemi ba- muiniu ,Ç&praşıkhğını ruhwıdald . o--: • \reklli Sof d hayete kadar yürümek kararındayız. 0 ması u. 4

~ ddia b af ·· deJlk t yüliln Türkıye na.n.cıye ya a h Hitlenn nutkWlda ba.ıJka. hiç bir de 1 
• larrna göre, Almanlar biz- tırm.ış ve bile bile hiç bir iitar uı ~ engin \ıızu.b ve sa ema. e d t Bulgaristan. Ba.şvekilile görii§ • Taa1TUZ8. maruz kalmamak ve taa -11 

denizler hikimiyetini almışlardır lübUne sebeb olmadığımızı nazarı dik ram edebllmlt olrna.~nıaa münde- os hüdlerimizi ifaya mecbur edici bir 1 enteresan nokta yoktur. 
la üd f ba Jr te almala dır -ı ... ttr tükten sonra tevakkuf etnıiyerek Bel h.c..:ı · . t k vvilnUn - . 1 k 1 Hı'Ue ,,.. ..... N ...:. .... tJ Al ... ·-·•-hkçı a r.,. Gerçi m·· a aasız - a rı . ~ . ııu.ııeenm e e e manı oma r ... u~unu .. e ~ ar -... 

~ gemilerine, fener gemilerine teca Diğer taraftan, düşman.ımız . ~ok Belgradd& toplanacak Balkanlar grada ~üteveccihen yoluna devam için uyanık durmağa ve icabeden si-\ Vf'.rmiş"! 
dık etınek için tayyarelerini kullan- küçük, çok zayıf, yahud kendisme konseyinin içtimaı arifesinde atik edecektır. yasf faaliyet ve hareketlerde kusur Bern 31 (A.A.) - Dün HitJerin 
aç lan ve tayyarelerimiz ateş açar meydan okuyamıyacak kadar fazla sözlü B&riclye Vekilimizia hiç bir Harici?~ Veldli~ze ltef~at Edenler etmemeğe çalışıyoruz.,. naziler 'tarafından iktidar me\•ktintn 
dı1~1ıtı. alelacele geldikleri yere dön~ yakın olan devletlerin hayatını tehdid te\ile tahammttlü olmayan ~ı.rlh \e Hancıya Vekılımize Belgr:ı.d eeya • Balkan Paktı Ve Macar f("talihi ele geçirilnıeainin yedinci yıldönUmU 

q erı d ~ 1__ h t edly Al ıar Jııı b d ı tle --ı .. _.._rl takib ttı;;·ı-ı .. S1°La haünde Vekilet Birüıci Daire Umum B danna+ 3l (AA) K t C g . ogrudur. ııwan aya ma ve or. man • ya z u ev e • VR-,z 801.n: e fi ~........ "' - .. . .. . ,.., . . • u ~ .. e, · · - on sa- münasebetile bir nutuk söylemtş ol-
~~d'llıilere hiç kıymet vermedikleri doğ rin menfaatine değil, ayni zamanda seti de tebariis ett.lnnesl &)Tlca şa- muduru Fendun Cemal, binncı şube ky t.arafmdan yapılacak beyanat hak d • 

1 
ta 'k ··hı ·hti" t 

·" Urüd .•. ·· u ........ d kal · hs mü ugu spor pa a.s ço mu m ı ya 
'b • en iptidai befleriyet prens.iplerine kar- yam dikkattir. m uru ... ~ · emı ma us · kında ayan meelisinde büyük bir ke- tedb" 

1 
.· 

1 
·d· 

'°"'·'- · · d · ·· Z k" P 1 1· k t t ktedir ır eı ı a ınnu::ı ı ı. 't'i .. 3"'llKÇılarunızın ve ticaret gemile- §1 da tam bir kayıdsızlıkla devam edi- Sayın Vekil diyorlar ki: "Bwm uru c 1 o ar re a a e me • tumiyet gösterilmektedir. Balkan . . . ~· 
-"<IQeltl k htı ler _ . Hıtlenn nutkunu ın.d edecegı Al -l'e\l . genıicllerimizin bilytik cesa - yor. politikamız gayet açı ,.e nzı r. · .. .. _ konferansı toplantısmın buna amıl man halkına sah gtinU öğleden sonra 
d.lla~nl sitayişle anmalıyız. Bunlar, Bize gelince, bu h&diseleri bir mil- Gizli ldçbir taahhUdümüz yoktur. Şükru SarMCOglunun Be.vuaü olduğu zannedilmektedir. Siyasi mah 
~ imansız taarruzları yU.zün Jetin ticaretinde husule gelebilecek ve olaıııaz da. Me\·cud taa.h.hüdle- Hariciye Vekilimi& ŞUkrU Saracoğ- !ellerde söylendiğine göre Macaristan haber verilmiştir. Son dakikaya ka-
~ llıaruz bulundukları tehlikelere muvakkat herhangi bir bozukluğun- rhn.b memlt>kethnizln hmludları ka lu dün öğl~en sonra saat on altı?& her zaman ileri sürdüğü taleb\erden dar Hitlerin nutkwıu söyliyeceği m..a-
"lln gererek vazifelerini ifaya de - dan çok daha ciddi buluyoru.ı. dar kat'i, \'Ulh ve sarlhtl1'. ElM Park otehnde Ti.irk gav.etccılerıle Yazgt..>çmemi~tir. Yalnız şimdiki ah . hal tayin edilmiş değil idi. 
hakk ediyorlar "alkışlar,,. Fakat, mu- AyuJ zamanda, bitaraf memleket • bir taarrma marm kalmal8ak ,.e §ehrimizde bulunmakta ola.n eenebi val dolayısile bu meseleleri kurcala- 10 binden faz1"' sa.miin, lıalk ara • 
~ ak olan bir şey var ki o da. Bri- ler ticaretiııin, bu yiladen ciddi kayıb- bni taahhüdifırilnfzl ifaya me<>hur gazete mümessil ve muhabirlerim ve marnakta ve bu suretle sulhü kurtar- sından ihtimamla seçilmiş idi ve nu
bit?~!ılosu, kendi gemi kafilelerini, lara maru.ı kalacağını tamamen taa- edici blr bidise ~fl\'\'ÜD etmeZM', Yugoslavya, Bu~garistan, R~ımanya mak hususunda.ki arzusunu göster _ yonal - Sosyalist hareketin, muhafu 
ı~-C11tarın bile taklid etmek istedik· dik ediyoruz. lstiyerek tattuJtumuz sulh ~·olunda mat):)uat ataşelerıle Yunan aJansınrn mektedir. ve hücum k.taatınuı eski muharib -
'derecede muvaffakiyetle h!~ay_e . 8. ~~mberl~in, mi~l ol~ak har- alhayete kadar yürümek karan.o - İstanbul muhabirini kabul etmiştir. Balku Antantı Hakkında !erinden ve fırkanın diğer teşldlAtlan 
"l'etiQltle kalmayıp, denizlere bakımı· bın, Buyük Bntanya ıle Bırleşlk A~ dayız.., Hariciye Vekilimiz beşQ.ş ve mem • Yunan N~riyatı aıasından mUrekkeb bulunuyordu. 
ltıU ~erdiği kudreti kaçakçılığın merika arasında.ki ticaret üzerinde Be cümlfller o kadar vaıuh. e nun görUnüyorlar, her gazeteciye ay- Atina, 31 (A. A.) _ Belgraddakl 
bi~-~~tte kontrolünde kullana- tesirleri zikretmii ve deniliJtir ki: ~ kat-1 hllkUmlerl lhth'a Nil- n ayn iltifatta ~ul~nukyordt~~ı. h Balkan antanta toplantısından bah- Ru ""Vell 58 

l'\...., .. "'~r. Bu tedbirleri, harbe devamdan bH- yor ld düa•um han""' cllllne ~r- Hariciye Vekihmız en ısıne as sed K t· · · t · d. k. J6# 
~ - " "-' . . en a ımerını gaze esı ıyor ı: 
~ 11

• gernı kafilelerimizden biri, bir ka bir maksadla ittihaz ettiğimi&, ~ edlllne edlWn kuvvet ve V11· Utifatki.r tavrlle gazetecılen: Balkan antantı konseyinin içtimaı y • d • 
~ denizaltısının tecavil.ıüne ut- yahud bu tedbirlerin bitaraflara ve. .. ....... serre kaybetmesine im- - Gelin bakalım \OCtıklar! ... diye· dahi sulh zamanında bağlı dört dev- aşına gır ı 
fak ada, bu denizaltı, kafileye re- reeeği zararlar kar§ısında likayd kal kia yoktur. rek otelin kilçilk salonuna davet et· letin, harb zamanında da, buglinklt Vaşington, 31 (A.A.) _ Roosevelt, 
ltı~ ~en deniz ve hava kuvvetleri- <lığımız zannının bir an bile beslendi- Bu kadar açıkı:a ve bu kadar sa-- miş ve orada kendtlerine şu beyanat- badireye milteeanid bir surette karşı doğduğunun yıldönümti hediyesi ol-
tfb edi tlıüşterek gayreti sayesinde tah ğini istemem. mimi ve candaa konnpa hlr dlplo- ta bulunmuştur: koymalarını mümkün kılacak fikir · mak Uzere kongreden hastahaneleri 
Şu il~iş~~- A .. • • B. ~~berl&in, geçen sene Birleşik mat mutlaka muvaffak olmağa "- Balkan antantının mutad yıl- beraberliği gösterdiğıni isbat etmek- olmıyan küçük şehirlerde hasta:ha • 

ruın k~ıheti ıliveyi faydalı goruyo - Amerıka ile yapılan anlaşmadan bah- mahk6mdar. hk içtimaı _icin Belgra.cla gidl~orum. tedir. Bu badirenin, hiç olma~ gim neler iıışa.'3.1 için 
10 

milyon dolar talı-
lıirı • 

1
• ~lınan Propaganda Nezareti- settiktea sonra, nutkunu şöyle bitir· ftrtdytı Hariciye Vt-klll Bt-l~rad- Dost ve müttefik memleketlerın ha- dilik, Balkan hududlarmı tehdıd et- sisat istemi~tir. 

ttltıi~etı olduğu Uzere bu beyanatı mittir : da bu sklel'buı uygna bir hava '~ riciye nazırlarile konuşmak ve men- memesi keyfiyeti mesud bir hldise ---··---
~ kalkınuı ihtimaline binaen, Bu anlaşna, en ziyade imtiyaza muhit bulduğu tnkdirde konseyin sub olduğumuz hilknmet ve milleti olarak telakki olunmaktadır. Birlik· Prens starhenberg 
'1tı tg Usulleri hillfına olarak, deniz- maihar millet eaaaına dayanıyordu. muvaffaldyetfl basanlarla övüne - a~akadar .. eden m~el~r üsti~nde fi- leri "Balkan, Balkanhlarındır., veei- Fransız ordusunda 
~asıllllı bUyUk bir kısmw kur Bizim noktai nuanmıza göre, nonnal bllfocelbıl daha şimdJdeta t~~lr e- kir ve mutalea teatı etmek daima ha· ıesinden mülhem bulunan ve bu ve- Paria, 

31 
(A.A.) _ Eui Avuat.uı 

~ ııı size beyan edebilirim. "al zamanda bu tekil beynelmilel tioaN- deblBrk. yırla neticeler vermiştir. Sulh zama- , cizeyi bir realite haline getiren dört ya B&tveldl muavini Prena Staı·hcn-
J:l,~·· tin inJdeafı bakımından en mükemmel A CBllALBDDIN BARACOGLır nında olduğu kadar civarda harbin Balkan devletinin, kendi hayatı men be Fr d 

1 
, ... . 

'b :-1\'eku, b d bu harbd · ' h b hı:ı. · · d ım .. t•"" ,,,u.. . 'd ed" . rg ansız or uııuna g nu09 .. ır. qij1illt • un an !IOD.fa, e usuldü. __ ... _ .... - ....... __ veya ar te lft.eeının o~ "6" ..,'"" - faa.tlen tebdı ı1medıkc:e, harbe 
)e'1 g Brı~ya tarafından sarfed.i - Bu harb bittikt.en eonra ayni pren- ~ • J h b • terde de ölçüsüz faideler temin ettiği · karışmak için hiç bir niyetleri ve hiv . 

1 
takat .

11 
tlerln ddt b'l 

~Yl'etin ehemmiyetini gösteren llipe avdet karannd&yı.a. Bunun için "'t'lfflQ ar l &nlaşıJan Balkanlar teeaııüdünUn bu bir lıususi menfaatleri yoktur. :"o an t t m_ı .e dah m\ 
~ . l'akkamlar zikretmit ve sö- de nihai bir sulhttn akdine mini ol • ( Ba"tarafı t incide) içtimadan daha kuvvet alarak çıkaca- KatUnerini gueteai, bundan sonra uunasıntiD. 1 em ~-ıç~htt. a ~uzun töyıe de .,.._,.,.1.. - ğı i . . .. d ve çe gayreLftlre ı ~aç ..,, ... .., .. erwı 

,llt\'a vam ~~W& : • • matta ve harbe ~bl~ verm~e tllirkeo soğuktan ve açlıktan ölmeğe n~ _nanıyorum-_ . . Bulgarıstanın sıy.~tmı e mcv.zuu sulh içindeki çahpıalanna devam 
-il~ kuvvetıenmızin ınkip.fıııa büyük dahli olan fktisadiyatm millı. Finlandiyalıların kurşunu ile ölmeyi j Bılıyorsunuz kı, nıemlekclımız mev bahsetm~te ve §Qyle demektedir. . hakin ilk bul d kl k • 
lrnltle tanı rakkamları eöylemek leştirilme.<ti ve otarşi siyasetinin orta- tercih etmekte bulundukları intıbaı cud muharebeler k&l'ŞlBlnda bitaraf . Bulgarısta.n da: Balk~n antantı gı- ti de:aı ma un u an auaa 
~ .. nıenfaatine mugayir olur. Fa- dan kaldırmamız llzımdır. Başlıca vardır. Finlandiya askeri makamatı, değil, sadece harb haricidir. Gene bi- bı, bu sulh. ıdealıne ~ghdır ve Bul- n ır er. 
~ ~ı ':a&uıda şu kadar söyleye · gayelerimizden biri beynelmilel tica • bu mıntakada harb etmekte olan Sov Jiyorsunuz ki, bit.arat olmak veya gar ı:ıaşv~.ıl~, ~~1-ga~ı~tanı.n s~lh~r - Kral, Metakfı!Mı Kabul .t;ttt 
ttbdllQı hilen tayya~ imalltm~a is- reti ihya etmektir. Sulh akdedildi~ yet kıtaatının, şimdiye kadar hattı harb harici bulunmak müte~ek~iıan_. \'el' ıdeoloJısını ılan ıçın hıç bır fır • Atin& 81 (Huw•O _ Yunanistarı 
~Atı l93G ~en amel~ ~e ten~neı:m. sa- aman yapmamıs ieab eden şeylertu harbe aevkedilmiş kıtaatın en mükem ikıbet beklemek demek d~ldır. Bj-1 satı k~~a~ştır. . . . . . Bqvekil ve Hariciye Nazıl'l Gene . 

Qbae 1936 dakınm yedi mıshdir. en başında bu gelir. melleri olduğunu beyan etmektedir. taraf olmak vcy~ l~arb har ıcı ka~mak ı Ka~erını, makalesını eöyle bıtir- ra1 Metak8B8, Belgrada hareket et . 
~ . Yakın fabrikada ayda bir bu· •• rn -------·- ler. Bu kıtaat, cesur, kahramanane demek, herhangı bır harb nJe~"lJun sa mektedır: maden evvel, Kral tarıafından .lcabul 
~-...:"Yon Yarda kaputluk kumaş ve Al çarpışmağa kabiliyetli. iyi teçhia ve çağı. saı:naması içın ıca~en büt~ ~grad. toplantısı en müsaid ter&- edilmiftir. 
lh .. _ 1bUyon Yarda askeri elbise ku· man teslih edilmiş efraddan mUrekkebdir tcdbırlerı almak demektu· ve suıh, it ıçınde başlıyor. Balkan antantı G .__., .-1 • • 

--.,.,. ~L • cak bu edb" l 1 k rt 1 d l tI · l l kta ak ka ;ue~ı «-.nmız Panse Hareket ~ "llrıhyor. Kundura fabrikaları .,.. / • Fakat pek ziyade vahşiyane hareket an . . t . ır ere u u ur. ev e. ~n an aşmaz ı n ~ 1 • l'!ttl~r 
Gur~ hafta, 130 bin çift uker kun· ı ay yare eri etmektedirler. Bu cebhedcki hare . ~ızt~ ı><_>h~ika~ız_ gayet ~ç~k ~ ma~ ı~Jyorl~r. Bunların butUn mu. .. . 
b ı ı •rnaı etınektedir. Muhasamatın ı Ba.o; tarafı 1 hıci &ıy/ada ı katta Finlandiyalılar büyük miişküla- vazıhtır. Gızh hıç bır ta.ahhudilmila hanblerle münasebe.tı çok normaldir. Mapno hattına davet edıleıı gnzct 
lttı ltciaııberi tUf k t i alltı ~ ta uğramaktadırlar Çünkü geniş mik yoktur ve olamaz da. Mevcud taah - Ve bu devletler, dünyayı sarsmakta tecilerimia dt1n alciam Haricive Vo • 
d z .bir rniali'art e .... ~e . opbazım h 1- Faka~~ ye_nl_ taarruzlara kartı gel - ta harekat icras~nı müstelzim mu- hUdlerlmiz memleketimizin hududları olan harbe li.kayd kalmamakla bara- kilimizln hareket etti&j treni~ Fran· 

ılJr m~ ... r ~e a V2 - mek ıçın biltiln tedbirler alımnl§b. yas kad k •- ·h "ht· ... ..;,,. .___ · d. k d k & \ıı ~ ıaırtanıardaki istihsalitın se- Sahil hava karakolları mUteamzlara harebeler yapılması mevzuu bahistir. ar at 1 vazı ve sarı ır. ~,.r U\."l-, ıım ıye a ar ço semere ver - saya hareket etmıeıerdir. 
1 .ltetıere e çıkmaktadır. Ecnebi mem ealdırmaktan bir la geri durmamıır Raslann ı. Merkezleri At~ 1 lııarı "erdiğimiz tUfek, saire el si- lardır. Verildi 

~~-~k~c:bar:e, inf!
1
8.k ma.ddcleri, Alman Kıtalaruııo lla.rekitı Helsi~ki, 31 . (~. A.) - K~rpinen 

~ Slpa:rı~aı_t.. tezgah vesaır mal - Par:is, 31 (A.A.) - Dün cebhedekl ve Kurnkala gıbı maruf şampıyonlar 
b lngıı~ : ~rınrn mecmuu 200 mil· karlı ve buzlu havaya ırağmen Alman tarafından sevk ve idare edilmekte o
Otı binı h'Uına yaklaşmaktadır. kıtaatı, sene başındanberi karakolla- lan kayakçılardan mürekkeb bir grup 

llttıı aıtı erce ton malzeme kontt'o!t1- 10 yapmakta oldukları harekattan Kuolajerden hareket etmişti. Bu grup (.~~~~-=ı~~ 
lır ndadır yn- b" ı t ·u rın imal k i sah"U · ıl im · ıı.s.ı aaı-r . · Lu. ın et'ce ngı z daha geni§ mikyasta hareketler yap- ~ mer .. ~ 1 erıne vaa 0 Uf, • 
datt, dalı edıyoruz. Atide, tarafımız· mı lardır. Bu hareketler iddetli bir ı~ ve ?1uhımmat antrepol~r~~ı ate- Lloyd George'un 77 ncı yılı 
~r edile~ ~ÜYU.k mesai sarfınn intl- § . . ' 

1 .. şe vcrmış, orada bulunan kuçuk Rua 
t\hi bılı.r. Bununla bernber, hiçbir topç~ ate§l ıle ~lamı~ \e gene ~y- garnizonu efradını itlaf etmiş ve üs- L loyd George >·etmiş yedi YD§lJia hMmljt.ır. ~ 
~lı.· llluhanb millet yoktur !d, ou ı~. bır ate!jle _ıutam _bulmuş olan ıki sülharekeaine dönmüştür. .. • hafta soora da, Avam Kanıarasma dubulu-
~ ~.kuvvet topluluğu kar§lsın_lhuc~nundan ıbarettir. Bu kayakçılar grubu, 24 saat zar. nun ellmcl yılını kutlayacaktır. 
~~biç ~sın~ tehdide maruz hil!Setsinl Ta~arelerin f~u.liye~, h~men he • fında 140 kilometrelik meaafe katet - _ . Bir kaç gün eıvv~ ~u eski diplomat, halihazır 
~ t ll:ıillet yoktur ki, istiklAllnin men hıç mesabesındedır. Bır Alman miştir. ha.dıseleri arasında wkbiııllk ile bedbbıJlğln efkanu
~ ~llerı~e tehlikede olduğunu ta)')uresi, Fransanrn şark ve şimali Sovyet Tana.releri t'iıı K~w ~umiyc i~iu a;>ni §ekildc. tehlikeli olduğunu, &e~bi
~d~iç bir ınUtet yoktur ld, top- üzerinde uçnıuv ve sonra Belçika ü . Bombardımaa Edeceklermit nm d~ yanlış h:ınldisleno neşrctlilm~ ~~D~dp-
~ .cı. bir ka,nı::..... ö dil tlğimi" lurinden uç:ırak Almanyaya dönmUş- H 1 . , . 31 (A A ) S t ta no, bir mceınuada oku),mca kahkaha de gulmiiş ve t, •ıcı>h·• V'Ua g z ' z- c sınKı, . . - ovye y- ah . ti 

ı ..... ~- c.ıensın· ''Utt f"kl . h-.Je- tür. ile . . Fi .ı--dj .Kızılh .. ,, • şu <'.ev ı \errtUf r: iti~ edil · .ı.ıa. e ı crın ;;u _ yarcc nwn, 11.Ml.1.1. ya ~ı ı- .. •. . • ,, • . . • 
~ tt\n :l. Maaınafih, bir §eY var Ajaka Plymoutha A\'dot Etti şnreti taşıyan hastahaneleri bomba- lüJ<lnn adam, kar fırWuleı altında. Ne ıse iki 
~!' Iraz daha bedih! hııle gel- Londra, 31 (A. A.) - Graf Von lamak emri aldıklnn teyid olunuyor. ay Juşuıı.ı.z kaldı!" diyerek &e~iaea khmedlr. Bedbin 
.:!._'t 8ltinı ı.öylemediğlmiz, fa - Spee ile yapılan muharebeye iştirak Hastahaneye sevkedilen Rus esirle - ise. ayni fırtlna altmda: ''Ah daU W ay k.13 \'&I'!" 
~ ~~anlann. bat"eketlerile. etmiş olan İngiliz "Ajax,, kru\'azöril, rinin korkak tavırları bu haberin doğ diye inildeyen adamdır. Fakat her Udai de fırlluaauı 

lan bir eey vardır. B11 bugUn P1ymouth'a gelmiatir. ruluğunu göstermektedir. • me\·eudlyednl lak&r -..-. .. , 

Çeklerin kurnazlıkları 
ekler, Gestaponu11 kontrolttnden kaçnrak pro 

pagaadalarma devam eylemek ~n mtlessir 
la kadar, mahll'ane bir \"M1ta bulmaşlardtr. 
Çekler, gtzU radyo neşrtyat.a yapMT. merkezler 

n.sıtası1e halkı ayaldaımıağa davet eylemektedir!cr. 
Fa.kat bu merkezlerde spiker yoktur. Orada uncak 

gramofon pllklan 'a.rdJJ', ve bu pbl.ldua 4Wveldell 
ha.bcr ve koulerau cümleleri doldunllmqtar. 

IUtlıer :zabıta.. ba ndyo merkezlerini buJup k~
feyhımeğe muvaffak olduğa :r.anwa, bo lpttdaJ istas

~·onlarda, hürrtyet Mll!lhıl nakleden bir tah!nı clbnla

nn kemdi keoc!lae hareket etdifıai gö,_,.te ve Wo 
bir kimseyi yabb.yamamaktadU'. 
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ALMANYADA GORDÜKLERiM : 2 
Asker ve kumandanlar, Göbbels'in 

ADVO 
p~~ ~~~~ 

12.30 
1~:U.p~:::!eı .... t Ce b zırh h s ı modası 

propagandasından nefretlerini 
sakınmadan söylüyorlar 

BugUn de bitaraf bir müşahidin 
Pa.ris Soir'da yazmış olduğu makale 
silsilesine devam ediyoruz: 

Berline Saint - Sylvestre yortusun
da geldim, Triedricbstrasse, kapka • 
ranlıktı. Trenim sadece beş buçuk sn. 
atlik bir teahhurla geldiği için, gar
da ancak bir tek hamal vardı. 

O da küçük arabasile, yük başına 
50 fenik alarak yolcuların bağajlan
m götürdü. 

Taksi bulmak mevzuubahis değil
di. Sokakta, yürüyenler, "kış yardı -
mı,, için iane vermeğe davet ediliyor
du. Bu, rejimin ilk müesseselerinden 
biri idi. Fakat bu sene bu davet key
fiyeti çok daha ciddi ve kat'idir. 

. Bir litre petrole bir kaz 

ayan. 
12.35 Ajans ve meteoroloji ha-

h• berleri. JÇ 12.50 TUrk müziği - Seçilmiş pr
kılar. Çalanlar: Vecihe, Kemal N. 
Seyhun, lzzetb.n ökte. Okuyan: Azi
ze Tözem. Ayı·ıca Halk türküleri. 
Adanalı Aziz ve Sadi Yaver Ataman. 

13.30 Konuşma "Kadın saati.,, 

1 

13.45/14.00 Müzik - Karışık hafif 
müzik "Pl.,, . 

18.00 Program ve memleket saat 
ayan. 

18.05 MUzik - Radyo caz orkestrası. 
18.40 oKnuşma. 
18.55 Serbest saat. 
19.10 Memleket saat ayan, ajans 

ve meteoroloji haberleri. 1 
19.30 TUrk müziği - Fasıl heyeti 
20.15 Konuşma "Bibliyografya u.

ati., . 

İsveçliler de cüase itibarile küclllı . ' 
fakat kudreti çok mütekamil ilı• 

zırhlı inşa etmektedi~ler 

20.30 Türk müziği. Çalanlar: Veci- I 
he.. Fahire Fersan, Refik Fersan. ı 
Okuyanlar: Melek Tokgöz, Mustafa 
Çağlar. ısveçin yenJ ·~et OebJ,, zuhhsınm lnfe•ndy 80JU'& alacagl ,.,,, 

21.1~ Müzik - Oda müziği. Mozart- ~ 
Divertimento No. 3 "2 Klarinet ve Denizlerde de çılgınca bir sillhlan- lunmasma rağmen bu devle~~• 
bir Fagot için Çalanlar: Hayrullah ma yanşı başladıktan sonra büyük, yılı deniz programına dahil ~ 

Otelde, evvelki seyahatlerim dola· Duygu "Klari~etist Rauf Öktem küçüle her devlet hummalı bir faali- beheri "8000,, tonili.toluk iki 
yısile beni tanıyorlardı; bunun için o- "Klarinetist, MusU:t a Sesar "Fago _ yetle bir taraftan deniz kuvvetlerini zırhlısı balta İngiliz deniz 111 -:.....-
lacak ki oradaki flef bana bir kaç mun tist . ' tensllc ederlerken bir yandan da yeni 1 bulunmak şartile bütün dünya ~ 
zam yiyecek listesi verdi. Ağır ceza- ıt.4.0 Müzik _ Küçült orkestra "Şef inşaatla donanmalarını takviye edi- inşaab &leminde merak ve ~ 
sına rağmen bu tikelerin satışı, bil - Necib Aşkın . yorlar. yandırmaktadır. 
yük şehirlerde geniş mikyasta cari - 22.15 Me~İeket saat ayarı, ajana Mali kaynakları geniş olan büyük Caket Cebi Zıhlılan _'41 
dir ve istedi~im zaman bunlardan la- ha~erleri, ziraat esham _ tahvilit, devletler "45000,, tonluk saffı harb Bu merak ve ali.kanın birind ~ 
zım olduğu kadar da tedarik edebil- kambiyo _ nukut' borsası "fiyat,.. zırhlıları ile filolarını zenginleştire . İsveçlilerin alelfunum demir ve ..,.. 
dim. . . 22.30 Müzik_ Boscherini • viyolon- dursunlar, ikinci ve UçUncü sınıf do- sanayiinde Ye bilhassa top ve~.; 

Bundan başka nadır bır mal zor ı llltler BUlkude utnmAı kahnhaaeCle nutuk aöylerken 1 k rt "Pi nanmalara sahih devletler de daha malinde çok terakki etmif ~.&.. 
bul k k k · · tJC onse osu '" · ~nma ta ve. anca mu a~ilinde nıdığım için bunları endişesiz bir au-ıçin kuvvetli bir ikbsadf yardım bek· 22:55 Milzik • Ca7:band "Pi.,, . ktıçük vahfdiharblerle mütehammil dır. Topunu, tüfeğini, ticaret -' 
aynı kı~ctte ~ır cş~a ~ey~ yıyecek rette beyan eyledi. lendiğinl de söyledi ve "- Finler 23.25 123.30 Yarınki program ve bir deniz akınına karşı koymak tab- ni ve zırhlısını kendi emeğile öS ~ 
b~lundu~ takdırded:r kı mubadcle e Göbbels'in radyoda anlatbjı l8Y. Ruslann öntınae eğilmeli~diler! diye kapanış. yeslne ~uş bulunuyorlar. gihlannda yapan bu . .kU~ilk f~~ 
dılmektcdir. terden ne derecede tiksindiğini bili - devam etti. Her ~ye ragmen, Füh- Mesela İsveç. Holanda ve bazı ce- derece de mllterakkı millet ~ 

. Bi~ misal: ~ostlarımdan biri beni yor musunuz? Bu ne§riyab hiç dinle- rer ne yapacağını biliyor!,, Belediye ga_zi~osu ihale nubi Amerika devletleri bahriyelileri harb gemisi teknesi inşasında.,..,.....- . 
bır zıyafete çagınnışb. Yemekte ana- miyoruz. Yüksek kumanda h~yetiııin Bu havadan söylenmi§ bir cümle de . ed~l~ı .•. mUnhasıran "8000., tonluk zırhlı ve sınıf milletler arasında yer~ 
nevf ~nz kızartması var~ı. Fa~at .ev tebliğini alıyoruz, sonra da radyoyu ğildi. . Belediyenın yenı ınşa et~gı Tak - kruvazör t~şası h~susunda. araiann - .. Meseli. İsveç milli teraan~ 
aahibı yemekte kazı yedıremedi. Zıru kapabyoruz. "Kumandanlık daiJna Londra ve Parisi bombar- sun gazinosunun lş)etilmesı dün lba- da sözbtrllği etrnış gibidirler. Hele 1930,, yılında başlayıp bet yıJdS 
bunu getirecek çiftçi, bir lltre gaz hakikati söylüyor biz askerler de le edilmf§tir. lşJetmeyi Ur.erine alan Almanların inşa etitklerl "10.000,, mal etmiş olduklan hem krUv~ 
m~k~bilinde kazı bir başkasına ver - bunu istiyoruz... • . dıman etmek Hayır ancak .• Said ismind~ bir zatbr. MUteahh~d~e tonluk "ceb zırhlısı,, denilen aınıf hem de tayyare gemisi vazifesi ;"'..a;, 

mışti. 1 arat - Spee meselesi . eenevl 10 bm liradan Uç aene ıçın bahriye büdcesi nisbeten dar olan ts- "Gotland,, knıvuörU ancak ........ 
Biranın bardağı 17 frank .. . . ~ka bir tarafa, ~nıdıgım bir bar konturat yapılacakbr. lhale p.rtna • veç bahriyesinde "caket cebi zırhlısı,, tonillto mal mahrecinde bir UJ'dl' # 

. . . , Genç su~y bu mevzu üzennde §Un 1 sahıbıne: - öyle ıse, Lon~yı ~e meslne göre müteahhid gazinoyu ie- denilen "8000., tonluk iki geminin tez maltla beraber muhtelif vazlfeıet' 
Y~l~ gecesını o~ .remin katın- lan söyledı: vakit bombardıman edeceksınlz? di • letnıek için 90 bin liralık bir flrket pııa koaulmasında belki bttyUk bir verJi1l olması Jtibarile çok~--
~ ~:18 n.~~-~dAkl - Bunun iberinde fazla bir eey ye aordum. tetkil edecektir. Şirketin telklline ald Amil olmuştur. yan bir vahldl harbdlr. Bu gemi ~ 
-tarafn ~d-1 ı' uwuUsua&Aal .-lr auÇı- her eöylenemez. Filhakika bu bir mail~- - Oh, bombardımanlara bqbya • formaliteler U gUne kadar ikmal °'" K~ ~ FUosa kında "1940,, yılı deniz sahı&Jll,.a • 

~· ara s ennuşt. biyettır, fakat utanacak bir şey de • cıık değiliz! diye cevab verdi. Bunu eıı lunacaktır • bah · · kil ilk • ;..,_"' · Vakıa veç nyesı ç ' sıuw yor kl: ._. 
Bir köşede kürük bir çam bulunu- ğil. Onlar, bire karşı tlç idiler. Eğer · dişe etmeden mükemmelen uyuyabi • _ telif~ 

yordu. Kalabalık fazla idi. Masaların tamir için Uruguay mtihlet vermie ol lirsiniz. Ve ciddi bir tavırla ili ve etti: Şehzadebası ••• muhafızı zırhlı,, inşasına Almanlar • "Ootland,, knıvazörU muh : _.;J; 
dan çok evvel başlamıştır. "1901,, yı- metlerde elvertoıt olarak inf88l ~, 

etrafında her yaştan Bcrlinli ahali saydı, bu keyfiyet te vaziyeti değiştir - Bu ancak müttefiklerin bizi ~·ERAH sinemada h ile "1903,, yılı arasında inşa edilen vur edilebilecek en mUt.ekimU ~ 
vardı. mlyecekti. Zira İngilizler büyük harb bombardıman ~tmeJeri halind~r ki r' Tel : 2136 "Wasa., sınıfı dört zırhlı "3715,, to- vazör tipinin muvaffaklyetle tpıı"""' 

Bir masada tek başıma bira ısmar- sefinelerini de getireceklerdi. • • biz de Paris ile Londrayı bomba yağ- H p b C nilito mal mahrecindedirler. "1907,, kuk ettlrilmJş bir enmuzecidir. 
ladım. Bira gilzeldi. Faknt pahalı ol- FUhrer ne yapacaamı bıhyor muruna tutacağız. Yalnız mukabelei er erşem e - uma senesinde inşa edilmiş olan "bdnei Hem mekteb gemisi, hem ~ 
muş: Bir bardağı 17 franga içtim. Muhatabım Ruslardan Almanya i- ı bilmisil olmak Uzere. Yeni Tenzilfıtlı Oskar,, zırhlısı, yine iki tane "21,, zör, hem de tayyare nakliye ti!. 

Reichwehr, S. S 8 karşı ıvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv. - - • - - - • --- - ------------- - - ----- - - ------------:; Komb·ıne bı.leller santimetrelik bllyük çaplı top taşı - olarak kuUanıJan bu çok p.ya.DJ j,I: 
O gece bir "FeJd • Grn.v,, ile tanış- r makla beraber ancak dört evvelki · kat tekneden tayyareler onar 

:~i~:!.;~~tikçe adam eekingen- Af rod it dedi kod usu MEVKi 
2~ s:ı 44~Kr. =.~':·H.:·!~ ... =-~Uk~: kaı:ıeasııa.;~=.-=~ 

- Vaziyet gıttikçe değişiyor ve o BALKON 4-0 50 60 Kr. metin yardımı ve İsveç milletinin ver mil, ekonomik, kullanlflı harb ~ 

derece fena bir hal kesbediyor ki bir h u d u d 1 a r 1 m 1z1 a ş t 1 1 .... - ... - ...... ·---·· eliği ianelerle yapılmış olan "Sev• leri yapmaya muktedir tezg~ 
çok zamanlar Reichwehr'in esash 8 • Sinemaya gelirken arkadaş ı rtge,, sınıfı Uç zı~blı dörder tane ilk olduiundan dolayıdır ki "".:.;.A. 

laylanna mensub subaylar, S. s. Jetin 1 ve akraba bulamıyanlar dai- "28,, santimetrelik top taşunalanna lerin infa etmekte oldukları ~ 
SE"li.ınına mukabele etmiyorlar. • ma Aemiz önünde bu temi- 1 mukabil ancak "7100,, tonlllto mai tonluk "caket cebi zırhlı,, lan ~ 

Yüksek kumanda, her Bu dava Fransız matbuatında - i littan istifade etmek iı;tiyen 1 mahreclndedirler. denb mntehaamalaruım m-

zaman hakikati söylüyor büyük akisler 1raptı 1 ~~=r bularak grup 1 ~r~ıı:e~ru!yo:ua~!=~.~~! ~~ecmuulJllll ~ 
Reichawaln'in btr ~ok kıtalannı J ..... - ..... - ...... • .. ---! bir hayli takaddtım etmifler ve hatıl dili tafalllta göre 1939 yılında "'1:. 
Gbbela'ln propaganda metodlanna B\lgÜn 10 dan itibaren ''caket cebi zırhbal,, amıtı diye ken- glha konulmut olan bu bir çift Jr 

dıı itiraz edilmektedir. Bunu, biraha- Duru.şma.aı devam et'fn.ekte olan Dünkü 8Cltı poata Ue gelon Poria • devamlı seanslar dileriDe mahsus bir mııf bile ihdas ket cebi arhlua,, 8000 tcıailltO ~· 
nede tanıdığım adam d~, izinli bu- maltım Afrodit daVGM yalnss TGrk 8oir gazet~ Clytaet& ald~mu 3 K ı ~ eylemltlerdlr. taveç donanmgna mahrecincle olacak " uatte .,,.., 
tunan ve evine gitmekte iken rastla- müMW6r muhitiflde ~ğtl, ecnebi tlfGğldo1ri aonriM, btı uer Mk - iZ ar arzın menaub hattı hlU'b aefaininln en bO- aUrati •YN ma11k buhıucaktll'• 
dığım bir genç sUbay söyledi. Bu aü- rnemleketk:rde ve bu meya"da 1Atcda yakıttda' verilscek okta 1otJ- •euyuduler adası ytlğ11 "7000,, tonu qmıyan aahll mu- heri dörder tane ''25 ... , an 
1*y, anne ve babamnı evvelden ta- PraMGda da aıa1ca ııyatıdtrnıt§tv. (Soau 7 aelde) hafızı kUçUk zırhhlardan ibaret bu • (Botm 6 t11et..,. 

_ 53 - Henüz defil. Bir defa da ma • kaldıktan &0nra gözü bqka bir ka- kumun yerslzlifini anladım. Ahmed elin huau81 bayaWe ne ali.kamsa Yarf 8eUd onu yapblı 1fte 
damla konupyım. dına takılacak oluna, o saman IÖ • Bey biWds lüks apartımanında, IUb Göreyim 88lli ,u.ı yemek huırlat. pllman etmek, belki rüibelll ~ 

- Canım, ne telAe ecliyorawı. Btr _Ben konQltum. o, hiç bir mah· s11nde senin kıymetin kalmaz. Sen de e1yalar içinde bir bebek gibi aOale • tçJd falan da bulUUUll! Haftaya c1a avallı Bau.;,t Jaüandırmalr. _.;• 
defa bakalım, onun kanın buna mey- sur görmüyor. Eaam bu n.k'adan kalker yine bizim eve gelinin. diğt beni arkadaşlarına tanıtmaktan bls onlara davetliyi&. Sen de yeni l· de 6ldilrmek latedliim adamı,~ 
dan verir mi? eonra bir daha evine dönemlyeceğinl, Ben ve madam Eleni başka baeka zevk duyuyordu. Arkada.elan beni pekli elbiMni giyin! rOcG darbeml daha kuvvetli, ~ 

- :lımıail Bey abi gibi evli delil- kocanm una bir daha evime uğra • dtlf{bıcelerle Ahmed Beyin flkrlııl hayran hayran allzerlerken bundan Hlslettlm ki Ahmed Bey benim ba emin va daha am•n•a bir ~ t 
- Ne tuhaf teY· Si& hiç biriniz ev- maauı diye haber s&ıderdlğinl falan kabul ettik. Bir hafta sonra bir oto- bir nevi sevk duymakta olduğunu gece çok sUsel olmamı iatiyorclu. Her rabllmek 1-. yanıma ~ 

1i değil miaiııiz? hep billyonım. mobile atlıyarak evi ter kettik. hiaediyordum. . halde lamall Beye ııiabet yapacaktı. çbı. ; 
_Evli olanlarımıa da VIU'. Fakat Madem Eleni ile konU1D1amız çok Benim sadece bir korkum vardı. Erkeklere mahsus garlb bir hial Biru tereddtld etti. Sonra: Ben, kendi kendime, llç0Dcl1 ~ 

bunlar çok evvelden evlmımlllerdir. uzun Bllrdtl. Bana kendi aklı ve ka· Ahmed Beyin fazla kıskançlık gas. Daha beraber yqamap baeJadı • - Saçlanııı da yaptımn feaa ol· için gURl olmam lAzımdır dl~..M 
Çoluk çocufa kanimıllardır. Yokaainaatince bir hayat feaefeai yapb. F.r- termesi ve beni arkadqlanna tak • ğınıızın tlçUncU gUntı Ahmed Bey 61· maz! diye ilave edince bu zannnımd& Alçıyı çalırarak Ahmed JllllJ, 
bir iııaau zengin olduktan llOilr&. ni- kekler hakkında tecrilbelerine istin&- elim etmemesi idi. Bu takdirde bütün le vakti mutadı. olmadığı halde aparb aldanmadıtum anladım ÇUnkU daha emrinl söyledim. Ben de ber1Jeff' J6 

çin evlenain? Böyle bir bai ile bağ- den tu teahisl koydu: bu fedaklrlıklan ihtiylU' etmenin manıml%& geldi: iki gUn evvel saçlarımı yaptınmetım. tim. Döndilkten sonra daha bit~ 
lanmağa ne ltızwn var! .lııfeael& berı Bir erkek, bir laıdıııı elde edinceye sebebi olan İsmail Beyle kareılqmam - B uak~m İsmail Bey yemeğe Bilmem neden 1 Benim de içimde bile gtymemlt olduğum fazla ~ 
evlenmif olaaydım, ııenin gibi bir kadar peelnden koear. Ona malik o- suya dil§ecekti. Vakıa İsmail Beyle gell~r- Hanı IU bonbon ve biskilvi o gece gUzel olmak. çok gilw olmak yeni ipekli tuvaletJ.mi gtylndilll-..:.dt 
melekle tanıpnama ve beraber ~- loncaya kadar delice masraf yapmak karşılqtığım zaman ne yapacağımı fabrikaSmm. sahibi. için büyük bir his vardı. Bunun ae- ber yüztlme mat bir makyaj ~ 
pbilmeme tmklıı olur mu idi? Kim tan çekinmez. Fakat bir defa kadını ben de bilmiyordum. Bu hususda ve- Gayri ihtıyart bir heyecan geçir- bebi ne olabilirdi? İsmail Beye karp tı. YUzllmtl biraz solgun ve g&d'f~ 
bilir evde ne kadar çirkin, ne kadar elde ettikten sonra artık onun için rilmiş hiç bir kat'i kararım yoktu. dlm. Fakat belli etmedim: niçin güzel olmak istiyordum. Son • biraz çukurda gösteren bu ~ 
caçaron bir kanın olacaktı.. Hayabm hiç bir kıymeti kalmaz. Şimdi Ahmed Yalnızca inandığım bir eey varsa bu - Yalnız mı? suz bir nefret beslediğim ve murdar beni çok gilzellettirmJlti. BeUd ~r . 
~ içinde ceçecekti. Şimdi bunlan Bey seni istiyor. Onun metreat olman, karşılqmamızın .t.mall Beyin ölU • - Hayır .. met_resile beraber. Onun vücudUnil dünyadan kaldırmak için saat yü.ıilmU aynadan ~, 
tırakalım da asıl bizım meaeleye ge- onunla bir kaç ay beraber yqaman mUntl intaç edeceği idt Buna kat'l Hatice adında bır litlbeai var. Söz- and içtiğim bu adama gUzel görlln - Her aey tamamlanmıetı ld _., 
leleim. Benimle beraber yap.mağa için çok bUyUk paralar vermekten aurette kaiar ftl'llıie bulunuyordum. de- kitibeai anıma, hakikatte metre- mek için neden ~ bir anu. .,_ • lmdı. 
karar nn:Un defil Dil? <Uinma. hkat orıwı p.ııında iki a7 Bir be sQıı pçUktm toma kor • td. Soluk, renksiz bir kızcağız, ne iee, liyordum' (De~ -11 



ŞUBAT 1940 l'ENl SABAH 

Kız Mektebleri arasında dün 
hararetli Voleybol maçları oldu 
Çamlıca Erenköyün-11, İnönü, latiklali, 

Cümhuriyeti yendi 
tn ~z liseleri arasında Çapa Muallim h: 1~ebinde yapılan voleybol maçları 
çı;.1 .entcresan oldu. Yapılan Uç ma
sı Çıçınde en mühim ve en heyecanlı
"'· arnlıca ile Erenköy arasındaki o· 
~"ndu. 

ıc· Çarniıcalılar mütevazi fakat azim· 
\1 ar rakiblerine nisbeten daha ~l 
e daha ·· ıatd ınuessir bir takım kurmuş • 

supt' .Bilhassa Günerin servisleri, 
Yu C!3ı ve güzel stili Çamlıca o -
~.cuları içinde nazarı dikkati cel· 
~ordu. Süheyla da servislerde 
has bir nazire oldu ise de diğer 

~alar~. itibarile birincisi faiktir. 
~tnkoyden Fazilet de birinci set 
ark d 

0Ynaınnsına rağmen ikinci sette 
ıned~ aşlarına bir UstUnlUk göstere-

ı. 

~~~eybol diyince akla dUn gördü
lir. ;~~en daha atletik bir oyun ge
tna ~ ızun küt dediğimiz swatch yap-

ga kızlarım + ...... kkül' • tı .. id d . ız.ın ~ a musa-
l'haı eğils_e oyunlarım plaselerle yap-
gör;;.!~ımdır. Halbuki pl!se dün 
~ glirnUz gibi tek elle yapılmaz. 
~·aııasezı voleybolde tek el He oyun 

ıız ~ t dığı va chlerde ve mecbur kalın • 
lllilt ~aınanlarda kullanılır. GördilğU. 
Yanı USUrJardan biri de geride oynı
ın 1 aruı hep bir hat üzerinde bulun· 

Boğaziçi 

Ytın:~dı~. Halbuki gerideki orta o
d<UJJ koŞelcri kollıyacak olan arka· 
de \~~ndan biraz ileride oynar. Bir 
tıa13 \~ e~bolde geriden fileye doğru İnönü • İstlklal ve Do~=-""-" • <Jömhnrl~·et takımlıırt 

erıJınez 14'urt., __ · 
bi Yal .....,.~lar da dün gördUğüm.Uz gi 
nıana:ıı. ılcriye doğru değil ayni za
t-et d bıraz havaya doğru olur. İşa.· 
tıokt.~cı:rneden geçemiyeceğimlz bir 
't'thd Ça.ınııcanın en iyi oyuncula· 
~<le,ran ~irinin karşı tarafı istihfaf 
atın §ekilde arkasını dönüp servis 
lıt ;s~dır, Gerçi böyle servisler atı
~ıİ ... ~ at böyle mühim maçlarda de
londa u .. hareketi o güzel ve nezih sa· 
trıtı~\1;~.rnıek hoş olmuyor. Daha 
dur. .ı olmak elbette daha doğru-

Hak ve Emniyet 
(~aşmakalcden devam) 

konferans masası etrafına davet etti· 
ği zaman, Almanyada tahkirlerle kar
şılandı. 

Amerika sulhten sonra Avrupa me
selelerine karışmıyordu. Almanyayı 

ezmek siyasetine işti.ak etmekle it
ham edilmesine imkln yoktu. A· 
merika Milletler Cemiyetine de gir • 
memişti ve Avrupa işlerinde hiçbir 
menfaate, hırs ve tamaa mağlflb al
mıyordu. Sırf insani bir maksadla, 
bUtUn milletlerin milsavatı dairesın • 
de, bir konuşma ve anlaşma Uı.vsiye 
ediyordu. Bundan dolayı kızmak ve 
Cilmhurreisine hakaretler etmek Al
manyanm harb istediğine, harbi ha
zırladığına, çünkü, istediği şeyler 

mevcud hak ve adalet prensipleri da
iresinde açıkça müdafaa edilemiye · 
cek kadar gayrimenkul olduğu için, 
yalnız bir harb sayesinde ele geçirile
ceğini muhakkak addettiğine bir delil 
idi. İngiltere Başvekili de ihtilafların 
sulh yolile hallini teklif etti. Alman
ya bunu da reddetti. 

Yalnız hak isterim, emniyet isterim 
demek kolaydır. Bir takım safdiller, 
cahiller ve ahmaklar böyle bir söze 
inanabilirler ve bu sözlerde bir ma
na bulunduğunu zannedebilirler. Fa· 
kat hak ne demektir? Emniyet ne 
demektir? Yani Alm:ınyanın hak vo 
emniyet örtlileri altında müphem 
surette Heri attığı emeller neden iba
rettir? Almanya bıınlnrı cı.ç?kça iliin 
etti mi? Hayır. ÇünkU müphem ve 
umumi sözlerle iktifa ederse belki 
bazı kimseleri aldatabileceğine emin
di. Fakat bütün hırslarını, hodgnm • 
Jıklarını itirafa cesaret ed<'rse sade 
dUnyamn her tarafında değil Alman
yo.nın içinden bile bir nefret -dalga~ı
nın yiik~eleceğinde şüphe tmiyordu. 

Almanya yalnız bir "hayat snlıa· 
sı,, fddiaı;ile gtıya maksadını aydınlat 

mak istedi. Fakat bunu da izahtan çe- 1 

kindi. ÇilnkU izah cdilcme?.di. ÇünkU 
bütiin Almnnynda bir ku<lsi kitab gi
bi hükmü cari olan l'tlein Kamııf dip· 
!oma.si notnsı halinde ortaya cıkarı
Jarnazclı. 

Almanyanın istediği hnl< ıneueni 

dUnyamn anln<Jığı \'C hürmet ettiği j 
hnk tlc:ğildir. Almnnyanın aı~dığı <>m
nlyct hepimizin bildiğimi7., ıstecliğı · 
miz \'C clcfo etmcğe çalıştığımız. emni
yet d<.'ğil<lir. İşte bütlin gtirültUnün, 
miinazaıının ve lıarbin sebebi hu fark
lardan ileri gPJiyor. Çilnkü Alnıanya
nın istediği hale kih;ük de\'l~lleri ez. 
mek, huıludlarını ulabildiginc gemş
lctm~k. bütiin kavimlere tahakküm 

NI~TJC}iliER ctmt·~ . dtinynda cihangir olmak hak-
'--t• kıtlır. O bu istila ve talırıkl Um lıırn1-ıs. 

0 
~ ıklfıl • lnönü 

lnön··. 15 - ~ İnönü galib. mn adına hak deısc hiitiin diinyanm 1 
fı\tııı .. u~,.Ulvıye, fükerrem, Halide, boyu:ılaı·rnı lt('ın(·n Alman boyundu-

... , ~'ırn t, Jal rllb'1.ına uzat.m.ıları icin bu bir sebeb 
lı.tJkı. . e e. 

~Üfıd nl · MualU\, Hürrem, Mcdihn, Çımılmn • Ert>nköy talıım.Jan teşkil edemez. 
ll\t~~ liaJıde, Tiirkan. Ultik d" t 

1 
d" dU .. 

1 
Bit· takını ııısunlaı dnğdn adam 

ı~Cl MAÇ: Y?ksek _Atıarn·a. . . c ve or puvnn a or ncu 0 - soymayı, sokakta msan u!diirnıcyi 
llo.,p . . . . 1) Baı:;n (Gazı Terbı)C Enstıtli· muşlardır. kendilC'rinc bır h~k oll\rak illin ctsc-

l""i> ·•2-"'l • Cumhurıleı illi) 1 56 u·ı b k 1 l'b' ·ı k .. • 8 ı~> ,. B ~ . · .ı.nl sa a a arın ga ı ınc \'erı me · u- lcr znbıta kollarını kavuştunııı sevir-
13 "' ' • • ·ıc ogaziri galib 2) M · (G · T b' E t' ' " 

d Ot;aziçi. ,.,. .. "" · wı.mmeı azı er ıye ,us 1• zere Siyasal Bilgiler Okulu tarafın • <'t kal nen k. mahkemeler sıısncak ve 1 
U!l zu · .ı'ılufer. Mcldhat, Han • tUsU) 1. 53 •. . 
~. ~ beyde J 1 Sel . . . . .. .. 'dan konulan kupa Ga1.i Terbiye Ens· halk nlkışhyacak degıldıl'. 
"'lltn} • • a e, ma. 3) Halıl (Gazı 'l'erbıye 11::nstıtusu) 

r~ . ıunyct: Meliha NihaJ Hay· 160 titilsUnc merasimle verilmi~tir. Almanyanm yaşamak hakkı oldu-
U~~. Kfmiye, Bida;, l{ndrlye. . Tarih w~ Dil Fakültesi bu mfümbıı- 1 Ankara yüksek mek~b gençler mi ğu kadar l·üçük Baltık de\•letlı)rinin, 

•'ICO MAÇ· . . . . . . . . Lehistanın Çckoslovnky~nııı. Avus • 
(' . ıkaya gırmemı§tıl'. gösterdıklerı spor faalıyelmden dola- t 't k i 1 , ti . . 

1 ,nrnııca • Ercnkör 1 :& d 1 8 1 il (' .. ll . . uryanın, s nm ınav c C\ .e "rının, 
5.51 16_14 : le ec ne • a f! ıu e Atma yı takdır ve tebrık ederken duısı ta- Tun~ hrwzasın<laki <levl~llcrin, Bs.I . 

l-> ~hca. S5hamlıca gahb. 1 1) Fazıl (Siya MI Bilgiler Okulu) tanbulluların ba.'jma <liyoruı. kanlıların mı. d~ yal'laınağ8. iınldan 
•ru,. · • u cyUl, GUner, l•'uliııa, ıs 52 N T • 
b .re, Latif-- N il . · ı . · vardıl'. Alınnnya hunu lanıyo~a ya-
~ı"" "• ur nnısa. 1 2) M amme · ( Ga• · 'I' rb·y E .. u· • ~ "llköy· R.. ~ u r "'1 e 1 8 "n" • lstanbul Voleybol ş--m- rııı ıHinyado sulh cıl.:ıbilir. ' ad(}es · • Uheyla, Muzaf!er, Mu- ı tUsi.l) 12 68 a . 

· l<Uıilct, Ayşe, Mübeccel. · . . . . ,. . .. .. piyonası hazırhkları Hitlcr, gerçekten hak ile iktifa c· Ank 3) Basn (Gazı TcrbıJe 'bnstıtusu) . . .. . decck ,.e emnivetim istihsal ile mcm· arada yüksek 12.31 Beden Terbıye5ı lstr.nbul Bölgesı . · . 
'""4 kt hl · D'l Fnkill · b .. 1 '\' ı "' 1 B k tb 1 · 1 ~ d nun olac:ık ısc mUphem, umumi ve ·~•~ C e ... arasında Tarıh ve ı tcsı u muaa >U- o ey"", • as <.' o aJan ıgın illi: . • .. . 

' ka d · · ti y k d b 1 k 1 Bö' açıkçası rıynkara.n sozlerlc ııaf ılc va. spor h k ti · ya a gırmemış r. a ın a aş anaca o an lge vo· . . . .. . 
"-tık arc e erı V J ·1> l N t' 1 . leybol birincilik maçları hakkında kıt ko.ybctrncsm. Bıze bu sarıh soz1cn 

ı:aı bi) ata 31 {Hususi)-Burad siva- s· l :~) .: o~ 1~ erılib Gaz' .. .. '- ti b U b k 1 • söyle.qin. Yarın biz ona ıstedil\lcl'ini it: lrtleı· k 1 • ıyasa gı r u u sa • ı goruşmeJ\. zere u m sa a aJara ış- t . .1 • ll ü B" a .. 
,. .... o u wıun yüksek mekteb- ,.. b. t•tu U ·ı(l,b (l- 5) emm euerız ve su ı yııparız. u '"' "•as d .r.er ıye ens 1 s mag u o • ı· k ecl k klil l · ı~b· tli bl ttıeu •n a tertib ettiği kapalı salon, · ıra ec.e P enn &ı a ıyc • dUnynmn slikfm \'C rahatı Hllleria 

bQ tın ve , 1 • bak (US • 1) rer murahhaslarım 5/2/lMO tari • _ . . • 
~it bir • ~o eybol mUsa alan Gazi Terbiye EnstitUsil galib • Ta- . . . . . . agY..ından çıkacak 1kı kelimeye baglı-

~la ~·a ~laka ile takib edilerek inil rih ve Dil FakUltesi mağlüb. Hükmen hme milsadif .. puaı tesı ~nü akşamı dır: link \'fl enıniyet' Amma hnkikt 
ea} nu&-u l> ldı. MUsabakalara Siya • Gazi Terbiye Enstitüsü galib • Kon saat ~8 .de Bölge rn~ı·kezıne gönder- mfınM.laıile. 
lttuau, rr:r. Okulu, Gazi Terbiye Ens- aervatııva.r mnğHib. (15 -0) (15 -6) melen nca olunur. Höseytn (/.ı.lud \'AL()U 
~t\oe.t lih Ve Dil Fakültesi ve Kon 1 s· 1 . . --·-······~··········· ---············ rtıl( Uvar i t' ıyaea Bılgiler Okulu gahb • Ta· -i ~~~ 
~ tcih.ıkaı § ırak ettiler. Atletizm rih ve Dil FnkUltesi mağlfıb. Hi\k - POL.1'STB: Gü 1 S ' t• Ak d · 

t't§ı .. an 40Xıo metre bayrak ı ze an a tar a emı-

tQ1ı i1~Ukseıt atıma ve medecine . ,men
8

: 1 Bil 11 Ok 1 ltb K Görünmez kaza sindeki sergi Uç Şubata 
h.. • Ctille tın . ıyasa g er u u ga • 'on-

• IJil'fnei.., a nden ıbarettl. ıervatuvar maı'Tlfib. (l5 • l) (l5 _ 2) Arnavutköylinde Köşk caddesinde kadar devam edecek 
1(

11t-t ~ e 10 iki i 6 .. ·• u j 0 77 ı d t 4r:: d · • · · 
41 Ve d" .. • .. ne ye , uçunc ye Tarih Dil Fakültesi ga.lib • Konser ı numara ı ev e o uran " yaşın a GUzel San atlar Akademtsınde açı· 
'ia~k EJı.ırı>~~dun~uye be.5. pı~van veril· ı vatuvar mağlfib (15 • l2) (l5 • 13) Kalinıı evinden çıkıp ç:ırşıya giJer · lan ve talebenin 3 yıllık mesaisinden 
ıı(!1~ullda ye Sıyasaı B~giler Okulu Neticede Gazi Terbiye Enstitüsü • ken taf;J merdivenlerden düşUp sağ a· mürekkeb olan resim \'e gravür ser-

t <!elnrını bn'plıl~ bu mUsnbakalann u ... birincilik bir ikincilik ve 36 pu • yağı bileğinden kınlmış, muhtelif yer gisi şubat ayının 3 Une kadar devam 
tı 1 dırıyorum · v ' d k ı ~ tlQu: · vanla birinci. lerinden de yaralanmıştır. Yaralı ka- c ece t r. 

ttliıı ~'tak Yarıelarına 10 ar atlet ve Siyasal Bilgiler Okulu bir birinci - dm Beyoğlu hastnhanesino kaldınl · - • •• 
lill!ltte~a ile yüksek atlamayn her lik, iki ikincilik, b:r Uçünclilük ve 26 mıştır. Ticarot mektebinin 

O'J\lo en beşc'l' atlet iştirak etti. puvanıa ikinci. Yediği köfteden zehirlenmiş sömestr tatili 
l ilci G b:ıYrak ~anşı: l{~~~erva~v~: ~ir i.~i.ncilik, iki il· Kumkapıda İplikçi cam~i so.~n!;~da Buglin, Yüksek lktısad ve Ticaret 
2 llc:i l\ azı 'l'e.rbıye EnstitUsU ı. 8. 2 çUnculük, bır dordıinculilk ve 17 pu- 20 numarada oturan Nc:z:ır chm ogle- 1 mektcbiuiı kış sömestri başlamııı-
a \l.rıcu ~~scrvatuvar 1. 12. 6 vanla UçüncU. Jiıı yediği köfteden zehirlenmiş, ~.-er-1 tır. Sömestr 20 gllD devam cdecelc-

1Ynsal Bilgiler Okulu. Tarih ve Di fakUltesi bir üçüıı- rahpaşa hnstahıınec.;ine kaldırılmıştır.jür. 
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1920 de Programımızı 
taraftarlarımıza bildirdik 
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umdeyi izah ettikten sonra, 
bUkmümU bizzat vermesini rica 
ettiğim zaman, bütün bu licıdcler, 
gittikçe artan bir şevk ve heyecan 
içinde, ittifak ile kabul olundu. Ve, 
daima, hep böyle ittifak ile, son 
umde de halkın kalbini teshir edin 
ce, önümde yeni bir kanaat ile, ye
ni bir iman, yeni bir irade iie bir
leşmiş insan dolu bir salon vardı. 

Takriben bir çeyrek saat sonra, 
salon boşalmağa başladı. Yığılmış 
kalabalık, sulan ağır ağır akan bir 
nehir gibi, kapıya doğru yürlidU. 
Bütün bu adamlar ~ıkışıyorlar, bi
ribirlerinl itiyorlardı. O zaman ar
tık, nisyana mahkfun edilemiyecek 
bir hareketin prensipleri uzaldnra, 
Alman kavminin içine yayılacağını 
hissettim. 

Bir ocak yakılmı§tı. Onmı ateşin 
alevinde bir gün Cermen Sieg
f ried'ine hürı i. eti ve Alman mille
tine hayntı iade edecek olan Jol1<: 
dövUlccekti. 

Knlkııuııa. glizlerimin önünde 
yilrilmeğe başlıyordu. Ayni Y.a • 
manda, o aman ,·ermez intikam 
mfıbudcsinin 9 te~rinisruıi 1018 
ihanetine k:ırşı ayakta dikildi:';.rini 
görüyordum. 

S:ı.lon nğır ağır boşaldı. 

Hareket c reyanını taklb etti. 

1ItlNCl ClLD 

• ·as~ o nal • So!>yn li t Ha rekf' t 

BİHlNCf BAB 

Ff'lsdi Fildr V.- Pnrti 

2'1 şubat l fl20 tle genç hnrcl<c· 
timizin ilk biiyük mitingi vukua 
gt'ldi. MUrıihle HofiJraUh:uıs'ın 
şenlik s.tlomında, programımızın 

_yirmi heş maddesi lakribnn ikı bin 
klşilil : biı• lmlab:ılığa nı zohmdu ve 
bu umdeleı in heı· biı i ~cvk ve h · 
yecanh bir t.::ı.svib<> nail oldu. !şte 
bizi biı sürü bo · fikirlcrdcıı \'C 

ml\zlırn temayüller hatta muw· 
köhne nılitalcalardnn kuı taracak 
lmvgnnın pı·enC!iplcri ve clircktiflcı i 
llk defa ol:ıra.Jt halka 1.m suretle 
tebliğ ('()ildi ~on dakikada mu
knddcrr. tın a r:ıbasını durdurmak 
için tembel ve korhak burjuva dün
yasında W' muz·ıffeı mnrks~ı dal
gtısı karşısındıt yem l>iı kudı etin 
mcyd:ına çılcması lfınmdı. 

Yem lı'HPl<"tın bu muazzam mil-
. dclo uğnındn icab cclcn chemmı

yet \'t' kııvvc::ti iktısnb ı-debilrncısi 

için ılk günden ıtlharcn. lor aftar
lonnın kalbinde siyasi hayatın bu 
har~lrı>tten yalnız yenı bir intiha· 
bal düsturu a.lm:ıl<l:ı lmlmıyn<'nğı· 

nn, esaslı hir ehemmiyet\ ha..iı ytt
nı lir felsefi tt•lakki karşısında bu
ltınacaklarına clelr lmdst bir ka • 
naRt t~vlicline muvaffak olmagı ll-
1.ımgeleccği ~:ıyet aijik:ir idi. 

"Bir partinin programı,, denilen 
;eyi normal surette çıııktlrmağa 

yarıyaıı o ildi fikirler kalnbalığtnı 
ta.qavvıır etmek, sonra bunun na
sıl 1,ama 11 1.amıırı dtııeltildfğlni, 

ya.lımdığını düşünmek lhımdır. 
BilhaM!l, bu program doğurmalı· 
rının kıymetini öl ebllmck için bur
juva program komisyonlarının tA· 
bi ol<lukları fimillere hunlebfn ile 
bn kmıık icab edet·. 

Gerek yeni bir program ta.ki· 
biude gerek evvelki programın tar 
dilinde her zaman yalnız tek bir 
endişe hakimdir: Yakındaki inti
habatta. alınacak netice endişesi. 
Bu parlamento politikası artistleri· 
nin dimağında halkın partilerin is· 
yan ederek eski araba koşumların
dan kurtulmnk istedikleri hakkın· 
da bir güphe uyanır uyanmaz, der
hal onun beygir koşulacak sırığını 
tekrar boyamağn başlarlar. O za
man yıldızlrua bakanlar, parti mil
neccimlcri, "tccrübelı adamlar , , 
"mütehassıslar,, , çok kere "ken
di çıraklık dcvrek.rinin ibret der
si hususwıda zengin zamanlan.uda,, 
mümasil va.kalan, halkın sabrının 
tlikenmiş olduğu valm.ları, hatırlı· 
yabilecek kabiliyette ihtiyar par . 
lrunentocula.r ortaya çıkarlar. Yine 

böyle bir tehlikenin yaklaşmakta 
olduğunu hissederler. Bunun ilze
rine, eski reçetelere başvunırlar, 
bir "komisyon" teşkil ederler; hal
kın içindeki lakırdılara kulak ve
rirler, ga?ete makalelerinden ko
ku alırlar, bilyük halk kütlesinin 
neden hoşl:ınacağını, neden ho§lan
madığmı, neler Unıid ettiğini keş
fe çalı.5ırlar. Meslek gruplarının 

hepsi, bütün müstahdemler sınıfı 

büyük bir itina ile tcdkik olunur, 
en samimi arzuları derin derin a· 
raştınlır. O zaman, tchlil~eli mu
halefetin "düsturl:ırı,, da derhal 
ciddi bir tedk~k için olgun hale 
gelirler. Fakat çok kere eski par· 
tilerin bu ilim hazinesinin pek adt 
bir şey olduğu meydana çıkar ve 
o partiyi bulup çıkarmış ve fikirle
rini n~retmiş olanları bilyük bir 
hayret içinde bırakır. Ve komis
yonlar toplanırlar, eski programı 
gözden gcc;irmeğe ve tadil etmeğe 
kalkarlar "Bu efendiler tıpkı cc
ferdeki askerlerin gömlek değiatir
meleri gibi, ve bilU.kis parça par
ça olduğu zaman, kanaat dcği~
tirirlcr,, . 

Bir yeni program yarntırlar ve 
hunda herkese hissesini \'erirler. 
Kôylii.ye ziraa.tinin himayesi; sa
nayiciye mamfılatının himayesi; 
ıniistehlike satın aldığı şeyin hl· 
ınaycsi temin olunur. Mekteb ho
calarının maaşı arttırılır; memur· 
lnrın tahsisatları yükseltilir. Ölen 
dullara ve yetimlere iyi bir mevki 
yapmalıdır; alıe veriş tcs\•ik c~il· 
melidir, tarifeler indirilmeli, hattii 
vergiler bile tamamen olamazsa da 
hiç olmazsa ku;men knldırılma lı
dır. Çok kere, bir mesleğin unutul
duğu, yahut h~lk arasında matlüb 
olan bir davadan habersiz kalındı
ğı \'aki olur. O zaman, hemen te}!i.ş 
ile, bir takım ılfı.veler yapılır. Ni
hayet "vasati., ki.içlik burjuvalar 
<ıı dusilc karılar mm tamamen tes
kin ve memnun cdildikl"ri blhak
kın ümid olunabilir. 1şte bu emni
yet ile, Allalun lOt!una ve mUnte
hib vatandaşın sarsılmaz budala
lığına itimad t'dcrck, meşhur tabi· 
ri ile devletin ıslah uğrundaki 

mücadeleye başlarlar. 
İntihabat gUnü geçtiği ve parla· 

mentoculnr ~ sene için halk ie· 
timalarının sonuncusunu da akdct
t iklcıi zaman, avam halkı yolwıa 
gtiı:mek teşcbbilsUnU bir tarafa 
bırnkarak artık daha yUksek ve 
dnhn hoş vazifelerinin ifmnna go
çcrlcr. 

Program komisyonu dağılır ve 
isbatm yeni şekli uğrundaki mü -
cadele tekrar her gilnkU ekmek 
için mücndclo şeklini alır: Yani bir 
mebusluk tahsisatı meselesi bae
lnr. 

Her sabah, halkın milmeMlli e
fendi o koca binaya gider. Tama
men içeriye girmezse de herhald~ 
mevcud fü;telertnin bulunduğu oda
ya girer. I<endi Jı:ımlni de halkın 
hizmetinde bulunanlar a.ramna 
kaydeder ve bu mUtemacU ve mtiıziç 
gayretlere mukabil kUçUk bir tah· 
sisattan ibaret olan ücretini ahr. 

On sene sonra, yahud buhranlı 
brıftalar esnasında, parlamentocu 
esnaf cemiyetlerinin feshi gittik
çe muhakkak bir tehlike gibi gö
rUndUğü sıralarda, bu ef endilerde 
mukavemet dinlemez, ve fiddctn 
bir tem:ıylil kendisini gösterir. Na
sıl beyaz bir kurd bir Danaburnu
na inkılAb edemezse, bu parlamen· 
tocu krlzalidler de büyük "pha • 
JansWre,, lerlni terkederler ve hal· 
ko. doğru yeni kanadlarile uçarlar. 
MUntehiblerlne tekrar söz söylc
rneğo başlarlar, gördükleri bUyUk 
isleri ve diğerlerinin fena niyetine 
müstenid inadlannı anlatırlar. Çoll 
kere, zeki kütle minnettarano bir 
tasvib yerine onların yüılerine dUş
mnnca sözler fırlatır. 

Halkın bu nankörlüğü muayyen 
bir dereceye vardığı zaman, buna 
ancak bir çare vardır: Partinin 
parlaklığını tazelemek lfur.mıdır, 
progr:ım ıslah Qo-l\Jmeğc muhtao-
tır. [Dewmt oor) 
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Yazan : Abdullah İhsan ŞEN SOY 

G önlünde, uzun bir tahsil haya- - Ne kadar güzel in Melahat .. 
tından kurtulmanın büyük se - Ya siz? 

vinci vardı. - Sen bir yavru ceylan kadar mu-
son imtihanını muvaffakiyetlc ve- nis bakışlarınla kalbimde tatlı ı§ıklar 

renleıin liatcsinde ismini gördüğü va- yaratan biricik sevgilimsin ... 
kit kalbinin duracağını sanmış, göz- - Mahsus söylUyorsun ... 
terinden sevinç yaşlan dökülmilştü. - 1n:ın bana... Seni <> kadar çok 

İşte nihayet, genç kafasmda yaşat- .seviyorum ki, sen içimde yaşıyan en 
tığı bütün hülyaların hakikat olması kuvvetli ı:arlıksın~ ellerin elimde iken 
için önünde açılan geniş bir hayat yo- .kendimde öyle lçU duygular duyuyo • 
lu görünüyordu. dum ki ... 

Mesuddu. - •.•..• 
Caddede yürürken daha dik yürü- - Sen öyle gU-z:elsin ki, sende ka-

düğünü hissediyor. adımlarının daha ranlık gecelerde kalbleri eydınlatan 
kuvvetli bastığım anlıyordu. en parlak yı~~ızlan~ sıcakltğı var .... ! 

Hayat, artık onun için bir mücade- Her geçen gun sem bana dahn çok 
le sahası gibi değil, muvaffakiyettcn y~mlcı.ştınyor, gelecek ~~zeı. ~tinle· 
rnuvaffaldyete koşacağı, başarma zev nn saadetini bana v:A.dettiğin ıçın sa-
kini verecek olan bir meydandı. na teşekkür ederim. 

Kendini hürriyetine kavuşmuş zan - GUU ri çok nm seveı~iniz'? 
nediyordu. Bu hUrriyetin verdiği zevk - Niçin bent daldığım rüyadan u-
le, kendisini sevenlere muvaffn.kiyeti- yandırmak istiyorsun? Güllerin, ilk 
nln mUjdesini vermek için, girdiği bli- günün hatıraRını taşıyan pembe gUl
yUk köşkün bahçesinde, gül fidanl~rı ilerin koku..qunu daima du~ktayım. 
arasında, ilk karşısına çıkan, evm, Sen yanımda oldukça benı bu çılgın 
henUz on beş ynşına basmış bir gon- eden, sarhoş eden kokudan mahrum 
ce kadar mahcup küçUk kızını kucak etmiyeceksin değll mi Melahat? 
lamamak, öpmemek için kendini güç • •• 
zaptetti. Hangi saadet uzun sUrmilştUr ki?. 

Muvaffakiyet sevinci onda şımar • Daha sevgilerinin altıncı ayında, 
tılmış bir çocuk haleti ruhiyesi do • Adnan aldatılmak denilen derin ızb -
ğurmuştu. raba katlanmak mecburiyetinde kal-
Hayatın yUzlinc gi.ildUğU bu gün- dı ... 

de reddedilmiyeceğine emindi. Her Melahat. mahcub bir gonca gül le
vakit gördüğü bu kızla şakalaşmak tafctini ta~ıyan bu küçük kız, anla.
arzusunu duydu : şılmıyan bir sebeble Adnanı yar1 yol-

- Melahat. dedi. Giiller arasında I da bırakıvermişti. 
billbfil mü arıyorsun? Hiç bu vakitte Sevgilerinin sonsuzluğuna inandık
billbill bulunur mu? Bulunsa da ka.· hırı bir günde, küçült bir hii..dise her 
fese girer mi? 1 seyi ortaya koymuştu. Meliihate, so· 
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Na: 77 l ,efJ 
YAZA.N: M . Sami KAR.4. 

Güreş yine hunri1.ane başlamıştı., Sultan Aziz, meydandan çekilİl' ç~ 
Sultan Aziz, tbonun son hareketine kilmez, seryaver derhal gi.lrefj dura· 
!ena halde slnirlenmi§ti. durmuştu. AUço, daha halfı. ıcaz::ı.n b 

Hele Aliçonun hasmının kasnağın- ~unda bağırıyordu : 
dan tutup meydana getirmesine _ A be burası hamam ınt be? 

1 
büsblltün hiddetlenmişti. _ A be'. susak, yıkanacağın var5" 

Yaver pnŞa, su kovaları önünde idi. hamama git be!. . 
yanında bulunanlardan birine: _ Nasıl, hasta hasta yener ını iti 

- Ha.lili çağırın! .. dedi. Aliçoyu be?. • 
Halil paşa padişahın huzuruna gel- Seryaver güçlükle Aliçoyu sustLI 

. lb k 1ı l tl· dı. Seryaver de, onun mas ara • rup meydan yerinden uza'kt:u~Lı['lll : . 
ğını görmti§til. Padişah: IAllço: volda giderken Halil pehlı\ll 

- Halil, bu herif delirdi mi? na derd yanıyordu: 

- · · · ·. · · · · . . - Bre, böyle şey olur mu be'?,, 
1 - Kesıldl ise pes ettırıp meydan- _ Zorla mı yenc<'ekler beni be· 
dan çekilsin?·· Padişah pehlivanlarının AJiço~'ll , • ttr. 

- · · · · · · · • ycnemiyeceklerlnl anlamıştı. Mal< fif 
- Buna maske.ralık derler. nacı da, Kara lbo da bu herife b3 

- · · · · · · · · geliyorlardı. !si kendisinin halletrt'e-
- Aliçonun yaptlğını gördün mu? si lA.zımdı. · 

Ayıbdır bu.. Bir giln seryaver Halll Paşayı çı.· 

cak? 

- Bi~. d~h~ suya gelirse defeyle ğlrdı. Şunları ira~e etti: . ~~· 
- Halil, bu Ahço nıesc1e.sı ne 0 

oradan .. 
- B~Ustüne padişahım!. 

~~~~~~~~ Z ıd k Güre.ş üç buçuk saati bulmuştu. - · · · · · · •. 
1 

b h ·fi )'~ Ongu a Fakat; 1bo, bitkin bir hal manzarası ~ Bizlmk pchltvan ar u erı 
d

. d nemıyece ler .. 

Askerlik köşesl 

Ceb zırhlısı 
Modası 

L
• arZt> ıyor u. 
1Malll010 Aliço zehir gibi gilreş bindiriyordu. - .... ' ' bİ. 

ÇtlnkU, hasmının bittiğini ve artık - Ne susuyorsun .söyle? Yene 

Dolması tutar yeri ka.lmadıgıw nı sezmişti. leeekler mi?.. • 
(B~rafı 4 i.Uıcü sayfada) lbo. çok geGmeden baygınlığını din - Y encmiyecekler gözüküyor P3 

ağır çaplı top, yine dörder tane "12,. V --- I dirmck için meydan yerini bırakıp di§ahım!. rdt1' 
santimetrelik tayyare dafi topu ve apur navlun Arifti suların bulunduğu yere doğru se • - Makamacıyı bırakmış olsa~ 
"25,, er tane mitralyöz ta.!jıye.CA~, ~a- arttırıyor yirtti. ne yapacaktı?. . 

1 zanlar ma?.otla ısınacaktır. SeH>ırıge . .. , Aliço hasmının meydan yerini bı- - Yenecektt padışahım. 
f d h " t k~ ·ı d h Son fırtınalar yUzunden Zonguldak • n.. ., 

sını ınm a ıı mu c ıımı ve a a a· . _ w re.kıp uzaklaştığmı görünce birden- - ıooyu .. 
ğır surette muhafazalı bir t~kiımill hman agzının kum ve çl\kıl yıgmlan . • . :h... -d - On da yenC<'ekti padişah un!. 
. . _ . . . ile dolduğunu yazmıştık. Kunı birikin bıre oldugu yerden fırladı. .ıou an . w tde·· 

tıpı olacaga bemaycn bu kUçifk zırh- . . .. .. • eVYel su kovalarının bulunduğu yere - Hem de, hasta oldugu ha 
lılar bilhassa tedafüi deniz sava.§lann l tılen gunden gune faz;laiaşnuş u va- · [ · · k - Çok hasta imiş padi ahıw! 

. . . purların limana giremlyecekleri bir yet1ı,tl. kı kovayı ellenle tutara . 
da milhım bırer rol oynıyacakla.rına . knldıroı Biribirine vurarak yamyas- - Belliydı. 

h k k ·ı b k l kt d . B şekıl almıştır. Gerek posta ve gerek- · . ...s• 
mu ak a nazarı e a ı ma a 11 • u j . . . . . . . . sı eyledi \•e O'eriye dönerek karşı - - Kırk derece hararetı varmı.c; ı·-
k" ··k f k t ı ta h d se naklıye gemılerının hıç bırı lıma.na. · • t> • 

Gonca glil mahcuplu~"tlnu taşıyan \"en bir gencten gelen bir kart Adna· ~~u a a ıem ar_ruz, _cm . e ı girememektedir. ln"t1ğı lboya : dışahım !.. . ·uc 
kUçlik kızın yanakları biraz daha kı- nın eline geçmişti. mudafaa b::ıkınundan cUssclennc nıs-

1 
B b bl k '. .. _1•

1
. . 

1 
. - Bre susak! Buraı:Jı hamam mı - Görmüvor muvdun"? Henf ' 

. . . .. ~ betle fazla kudretli zırhlılarm taşıya- u se e e omur n- ıye ış erı be' · · 
zard.J, al, al oldu, ce\:ab vermedı. Yal- Bu kUçuk yavru, Admmdan bu es- kla , d k d'I . günden gu"ne zorlanmakta ve nakliyat · ellerde sallanıvor'(lu . 

. b' .. . ... .. k d k ' . . . 1 kl b 'J . l ' " ca rı tayyare sa)ısı a en ı erme . · .. .. d'\ b lkİ 1tır· 
ruz, ırer gu,;ercm go~~;u a . ar yu. • ı sevgısını ~ası sa • ıya ıımış ı . . nisbet1e dört beş misli faik hattı harb motörlerle yapılmaktadır. Fakat mo- . . . . . . . - Efcndımiz. uç gun lJr e . 
muşa.k ve beyaz ellenlc,. clikeıılerın Adnan o gun yı1dırımlıı \'Urulmuşa :ı..ı l k ' d • 1 k törler vaııurların ton 1'..c.ına aldıkları - Yıknnaralcsan hamama git be! kar defa dısarı çıkmış.. f' 
b d k k k k -1· w - - • • • b' ' .. l zırıı ı 'lrın ın en aşagı o mıyaca ·nıış. • u~ ri 1 
. ~tınasın az: . .. or .?1ı.~ara opaı~gı dondu, •C sevgıhsıne ır şe~ soy eme- 250 kuruşa mukabil 400 kuruş almak . . . . . . . _ DUşUn bir kere, böyle biı' Jıe 
ıkı pembe gülu, gwıun muvaffakiye- rlen ayrıldı... 1 . . . . . tadır Bu sebeble bilhassa vapur kö· - Tehey ! Hüsmen ağanın soluğan yenemediler ... 
til ·· ·· d tatl •-bess" ı t""' r k b- · · · - mıdlerımı tekrar ateşhyecek, benı tek · e yuzun c ı ı.c tun er ,_.,,ıyan Ne ya7.1 ' utun sevgısıne ragmen - mürlcrinin fiyatları mütemadiyen mandMı gibi ikide birde suya koşar - .... . . 
gençe UZ"'t"· · anlaaıı.man,ı=la .. dı rar sana baglıyacaktır. ,. Aduaıı.,, .. . ~.ı. 

- ""· .._ .,, • · ••• yukselmektedır. duruı'Sun be!.. _ Herif haklı değil mi ? .. BoYl11 
.... 

- Buyurun ... dedi. ••• k 1 'd' d'·k·· u" ınr 
Arkadn§ları, ona, daha mckteb sı- · • · · · · • · · · ova ara gı ıp su o un yorı. · • 

Ve gülleri verdikten sonra yanlış • - Beni :ınlıyamndın Melahat... ralarmda iken genç 'k1z kalblcrinin an lnhisarlarnı öğretici - Hepten yedirir in dutları be! - Fakat ; terbiyesiz bit' adanı P3 
lıkla güllerin at'asına girmiş bir serçe Son günün ıztırabını içinde biitün dı· ı:ıahım '·· _ ., 

iaı::ılmaz birer muamma olduğunu söy k•t bl · .. · · · · "' -
yavrusu gibi seke seke nzaklaştı. acısile duyan Adn:ın , bııılu bir am- rd d . d F k l b .. 1 a arı _ 1ı:ıte Ati"" solutur adamı be!. _ Orası başka; nihayet dagh bt lerle i e o ınaumaz ı. a a ugwıi . . .. . . .. .. .. -s ~--

Adnnn, henüz minismı tamarnile pulün aydınlattığı yalnız odasında, bunun böyle oldu" una artık iman edi- ı lnlusarlar, Ekıcı tutunun sa- . . . . . . . adam .. Fakat.. hnkh değil mi?. 
anlıyamadığı bir hisle Meliı.halın ar - bir koltuğa oturmuş, başı elleri ara- yordu. ~ t~n~ya. k~~ar .. n~sı ı. korumalıuır:, ~ • 
kasından bakakalmış, olduğu yerde sında böyle mırıldandı: - Reni anlı· Melalıate bıraktıc;.ı mektubun üz.e- s1mh bır ogre .. ıcı kıtab ncşretml§tır. 
adeta mı}].lanmıştı. yamadın Melahat~·~. rinden tam bir hnft~ geçmişti. Soğuk B.~ ~.itab tütün 7.ir-a:ile meşgul her 

HA.diselerin de insanı sarhoş ede - . . . . - · .. I bir bahar günii idi, yorgun adıml:ı.rla koyluy~ meccan~n dagıtılacak. b~ su-
bileceğini hatır.lıynmamışb. Adnan, mısafır olnrak gıttıgı kel§- kö!4kün bahçesine girerken kalbındc reUe zur:~· .. resın:ııe~d.en de ıstifa.de 

•.. klin oda.c;ında dalıa fazla oturmadı, bir acının çırpınmasını duyar gibi 0 _ edecek, tutun ekımını daha metod-

- Haydi, meydana ahretlik be! - Haklı efendimiz ... 
Diye bağıra bağlra söylendi. Ve - Huzuru şalmnomde tcrbiycıd~ 

hasmının da ensesinden tutarak mey hareket ettitini bildiğim halı.le ı::P-S ç 
dana süriikledi. karmadım ... 

Bu hal padiı:ıah huzurunda olamaz- _ .. . .. • 
dı . Büyük kabalık idi. Fakat Aliço r-ıı kU h 'f h kl 

- yull ' erı a ı ... 
hnldı idi. A~~n, Melih~tin .o gün kendisine b.ilt~ ümidleri kırılan bir i~san .. hal- luyordu. lu bir surette basıı.rnak imkıi.nmı bu-

verdıgı pembe güllerm hatırasını ıu - sızliğile kalktı. Y nzıhane.nın uz.e - Mela.hat acaba ona nasıl bir ccvab lacaktır. Lakin ne de olı:ın nezaket lazımdı. - ~ · 
1 
· · · ~ · h 

1 
h .. ın~yıı· 

nutamamış, bu açılmamış gUlün gön- rinde 1Ielfıhnte yazıp ta bıraktığı verecekti ? Ayni suretle inhisarlar ' tüfün ens- Bağıra. c;ağıra padişahın huzur~nda - d o <sa: er a 1ı1~:ayı dı u ~to 
lüııde yarattığı temiz havanın sersem mektubu, gitmeden, bir daha okudu. Bunu düşi.inmek bile Adnnnı ne ka titüsü neşriyatından köylü çocuklar abuk mıbuk ~öylenmck rezaletti. I num ~ dı~rı atmam azım · ıc ~· 
Uğine kendisini kapıp koyuverm~i. ".Melahat, dar çok heyecanlandırıyordu. için de, pratik mallımat verici bir e- Sultan Aziz, bu hali görünce derhal ha:;ı bır adamı kapı dı~arı etn1e 

Sevişiyorlardı. "tık güııleıiıı tatlı hatıralarını u - Birdenbire köşkun iç kapısından ser hazırlamıştır. ı:;erya\·eri çağırarak güreşi pay<los et- yı ır. 
Pembe güllerin arasında geçen tat- nutturabilirdin, bunu bir kaJb kırmak Melahatin kahlrnhnr,mı işitti. O _ - - · · · - tirdi. Ve bu suretle gtireR neticesiz - · · · · · · · Jtt' 

lı dakikalar çoğaldıkça knlblerinin bi- suretile yaptığın için sana teessüf e- nun bir gençle tatlı tatlı konuştuğıı- Halkevinde amatör olarak kalmıştı. • - Sonra da, meydan yerini bll 11• 

ribirine daha yalnnlaştığını anlıyor · derim, En sıcak günlerin en sıca.k gü- nu duydu. Aldanmıyordu bu sefer.... foto~rafçıl ar bir.liOi Sultan Aziz, hem Kara lboya ve rife vcrmis olacaktık ... Sarayd!lll • 
lar, gözlerin gönüllere nkan ışıklan i- zcl saatforw benimle ba başa geçi • Aldanmıy<>rd ı .. hayır aldanmıyor. 2 şubatta Fatih Halke\'indc ama- hem de Alicoya sinirlenmiı:;ti. Bir ke- zaklarıtıktan sonra önline gelene~{~. 
çinde gençliklerinin tatlı heyecanlan- rirkcn kalbinde başka birisine nasıl du ... Meli\hat me,.hul bir gence -belki tör fotografçılar sergisi açılacak ve re ; Alironun P:ıdiı:;ah huzurunda, ne- karnacıyı, !boyu paçanaya çevlr!M 
nı yaşyorlardı. yer \'erebildiu, ve bunu ne ustalıkla de su dakikada kolları arasında- "Sc- bu sergi 15 gün devam edecektir. zakettc~ hnriç sö;ler söylemesi, tbo- ni söyleyecekti, böyle değll nıi ! 

Biltiln konuşrnalan, sevginin, gü - benden aaklayabildin ?. Fakat ben, ıni seviyonım,. diyordu. Daha fazla Yine bu ay b~nda &yoğlu Halk- nun da haı:ıta bir adam önUnde mey- - Evet padişahım! .. 
zelliğin dar sanılan, fakat sevişen gö- beni aldattığına inanamıyorum .. Sev- yürüyemedi. P nıbe güllerin çoktan evinde ve ortasında da Eminönü dan yerini bırüıp ikide birde su ba- Ben varken, ona başpebliva.ıaLt" 
nUllcrde çok gentş o1an bir çemberi gintn ilk hararetini taşıyacak olan sararmış. kun.ııuuş. dökülmlış oldıığ. ı HaJkevinde ayni şekilde birer sergi şına gitm~i Padi13ahın canını sık - verilemez. 
içinae dönüp dolaşıyordu: tatmin edici cevabın b.."nim bütün ti- nun ıl şimdi farkımı. varmıştı . açılmıs bulunacaktır. m1§!1. 

az 
l Deı'amı var1 

# 

- Nasıl olma.z canım, bakın nasıl öpmeğe b Jadı . Ben şasırmıı; gibi ne ye.lnız başıma girmiştim . Şimdi okuyucularım hacliseleri bi; 
ıztırab çekiyorsunuz?.. yaptım. Artık oldu olacak, bütün şebekeyi ribirine bağlayın ... Bana randevu •:e 

- Yarın doktora beraber gideriz.. _ Deli misiniz? bulmak için tertibat almak ve ondan diği saatte gelmeyişi.. kendisini tıt' 
- Şimdi niçin bfr doktor ıistemt - _ Ah... sonra, bu vazifeyi terketmek llz1mdı. nUz tanıtmak istememesinden.. bf;. 

yoreunuz ?... l{ 11 k . B . k Amerikalı denen zat mutlalrn Alman onun muayenehanesi .. e gitt~inı .... 
Elimi yorganın altına soktum. d ' 0 akr~ını. oyuvermıyo~ ..... benıl en- olacaktı. Bu doktor ile, Ameıike.h se- man duva.I'daki ince bir çift delifci.~ 

Z te k d d d . Am. ıne çc ıyorrlu: Artık maglu o muş- f"h ~1. k . ~""' 1 1 kl ta ed' - ,.,-.at - a naz ·oy un1, e ıın..c.Lt>.ını ., . . ı mu'""-ı a aynı ')'<'-'.ıs ar o aca ar- rassut ildigimi, tabloları se.,ıv-

hafif kessin diye. Ben de burada ya- tulk. ı:en dte onunla ~lkeneb~l~ıb~d~ : .ı dı. Bu adam ve bu hnstabakıcı 1le şu mek için gezdiğim zaman anlamıştı"': 
nınızda bekfü·eccğim. ı saa sonra artı ırı ı.rıml1.ıe hastn gibi oturan lakayd şah1shtr da Hastalanan delikanlı beni onun ıııol 
Pljııması~ pnntalonunu sıvadım, adamakıllı ahbab olmı~ştulc. . . ., BÜ\'"ÜK CASUS RO!tlAJ.'ll Tefrika No. 72. onun ajanları olmalı idiler... yenehanesine götürmilş tuzağa dil' 

ve diz kapağının biraz üzerinden iğ- - Yarın doktora gıdecek mısın .. Birdenbire ayağa kalktım ... Duvar- şürrnüştü. Ani hareket edemedilef° .... 
neyi bacağına yaptım. Ben de ilacın - Gideceğim beraber gideriz.. Şüphelerimi takviye eden bir ha- - Hayır... daki resimleri gözden geçirdim. So - Kaçmış bulundum. 
tesirini kuvvetlendirmek :için bUtün - Kim doktorun. di;:e daha olmu~ oldu. - Mösyö ile beraber mi yaşıyor· kak ko.p1ı:;ınm yanma gelince:. Amerikalı üç gün sonra rnnde~ 
vUcudiinıün hatlarını gizliyecek bir - Glttiğımiz zn.mnn göı·ürsün ... Kabinede ben dışartlıt lıeklectiın . sun uz ?.. - Madam, dedim .. benim biraz i- vermekle, delikanlı ile benim s~· 
tarzda ynnıbaşmn oturdum. Aradan ••• Bir 'ki h ta doktor bekliyodardı. - Hayır... şim var ... Mösyöye söyleyin, muayo- yetimi artt.ırm.aklığıma ?.aman its.I : 
on dakika geçti, geçmedi. O gün 'Sabahleyin mektubl~bğı • Bir de hastab~ı.cı kılıklı kadın, hrus- Sualler fona halde canımı sılcmağa neden sonra pansiyonda bulunsun, masını istiyordu. Çünkü o çocuk~ 

- Oh ... dedi. Sancıdan kurtuldum. mu: Amenlmlı ile randc,TUm vardı. taları~ ~erdlen~ı. soruyor, mua;·cne- bnşlarmst nt ben bu sorgu sua- ben şimdi gidiyorum. yakalatıp öldürtecekti ... Tabii bil~ 
- Morfin iyi gelir .. Gülmemek içlıı Ben gittim, o Tandevuya ~clmedi. Bu h:ıne~ı ıdar~ edı~ordu . B~ hasta ol- tin altındn b · kn şeyler de s:!Ziyor- Cevab vermesini bile beklemeden bu olan biteni Valderek'e bilditıtle-

kendimi güç zaptediyordum. Bu sefer ihmal de nnzan dıkkatimı cc1bet.mek- madıgımı soyledım ... Sesmı çıkarma- dum. Kadm çok fazla yüzUme b:ıkı - dl9llrl fırladım. tçerdc korıkmuştum. de ihmal etmedim ... 
eğlenmek sırası bende idi. ten haII kalmadı. dı ve yanmıa oturdu. yordu. Yüzümdeki "ben,. yerini arı- Amerikalıya bir mektub daha yaz. ••• 

- Oh ne kadar iyJsiniz madam. Öğle yemcğıni dcbknnlı ile beraber -: ~iuayeneye gelen mösyö sizin yordu. A_:rtık. ~mam~le anlamı.ştlm ki dım. Randevuya gittiğimi, kendisinin Delikanlı ile pansiyonda buhır;ıtıılC. 
Yoha.mbinin tesiri gözllkmeğe ba,.. yedim ve öğleden sonra doktora git- nenızdı~? . . _, bir tuzagm ıç.ındeydim . gelmemiş olduğunu, eğer bu fikirden - Niçin beni doktorda beklef11

6 

laııuştı. • tik. Bu arada naznn dikkatimi cel • - Hiç lur şeyım degil... Herhalde Almanlar her ne pahası- vazgeçmiş iise. beni de h..'berdar et- eliniz. ıt 
- İyilik ne demek? Mademki iyi- beden yenl bir hldise daba oldu. Dok· - Ya... nıı olursa olsun benli kadını yakalat- mesini \'e boş yere umidlendirmeme- - İtli çok uzatbmz ... Benim de ~ 

leetiniz .. müsaade edersenlz ben de torun muayenehanesi Amerikalının - Fransız mısınız?. mak istiyorlardı. Beni Fransada tev- sini söyledim. dcvum vardı. , 
odama çekileyim. veroiği adresin yanındaki ve hatt! - Evet... kif edip Almanyaya k&çıramazlardı, Hemen cevab geldi. fühim bir ma- ı Yilzüne baktım çehres indeki b8 t f 

- Oh.. hayır •. gitmeyin... ayıll kattnkl apartmandı ... Yani du- - Pek de bem:e.mi~·orsunuz!. bu çok zor bir i§ti. Onun için yapa- Eereti olduğundıı.n babsediyor. Veılarda. aldatılmıB bir adamın izleri~ 
- Nuil olur! var delinse iki aparbnan dairesi bi- - ÖY,le mi? cakları yegfuıe şey beni öldürtmek· bana iki Uç glln sonrası içln randevu dı. Belli etmeme~ ıuğraşıyordU· ] 
Ye bir4cnbirc avuclanmı yakaladı. rlblrile mUnasebete geçebllirdi. - Bir ~·erde çalışıyor musunuz! .. ti ... Yine tehlikeli bir maeeranuı içi- veriyordu. [Deucmt.t t,ar 
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~ BclportaJ No. 34 Yazan: I' ABUK Kt?çt)K .. 
ltf aiye MüdürQ İhsan beni 

birdenbire tanıyıvermişti 
• 

İtfaiye mUdilrli İhsan Fanık'o t.eşbls ediyor. 

~: gibiyim. İkide birde ö-ı Kumandan - Peki. Bu odanın sa
tdiYoııun anıma çıkmada da devam hibi sen misin? 

bu odadan 
~UıaJei Ki.mil - Evet. 

4ııın, kumandan lsınaili bul - Kumandan - Yangın 
- Et . . çıkmış. 

4baı. en.dun. Bır emriniz var mı de Ki.mil - Hayır .. 
_ ... ~ Kumandan - Sen burada atee fa-

•"erelerde . d. lan ~ ı ın? bıraktın mı?. 
hııu ~ı::.v sahibinin kim oldu- Ki.mil - Hayır. 

_ ~ Kumandan - Hele bele dilfün ba.· 
- Bi..:gortaıı mı imiş? kalım.. Sabahleyin tıtü falan yaptın 
_ Yonun efendim. mı? ... 
_ ~b eksik yapmıssın. 1 - Ki.mil - Yaptım. 

ta eıııı~ ederseniz gideyim onu Kumandan - Peki Uttiyll yaptık • 
- 4.ceı tan sonra bofalttın mı?. 
~ Yan e etnıe .. Beni takıb et ba - Ki.mil - A... Unuttum... Doğru 
~ edeıinıgJnın sebebi zuhurunu tah- boşaltmamıştım .. 

8it:ielk · Kumandan - Peki giderken tlttlyQ 
~ odaya giriyoruz. Buı'8.da nereye bıraktın?'. 
llb.6fttu daha çok, nefes almak daba Kamil [Odanın köşesindeki masayı 
t~ göstererek J nah şuraya .. 
- İttef dan lmnan: Doğrusu parmağım ağzımda kal • 

leti. diyor, halikin merkezi sik- mıştı. Kumandan ne söylerse çıkı • 
ltııcını yordu. Sabahleyin UtU yakıldığını u-

~'ll ne n ınerkezi sik\eti neresi, nutulduğunu ne de çabuk anlamıştı. 
~Uy reden anladı. Ben bir ~yler Bu isticvabı oqkın ptkın seyredi • 
~ <>ruın.. daima oda dumanı yordum. 

- .\!t Kumandan daha bir lkl sual aor • 
"-a, ...__ ~rsiniz kumandan, diyo - duktan sonra: 

-.ıbır--. ·· ·· - 8iraz . .,,...J ~ormuyorum.. - Faruk, dedi. Yangının sebebi 
8lrı r6ııeı; dıkkatlıce bakacak olur~ dikkatsizlik, yaz bakalım. Ost katta 
lfakika~ alışır. oturan kunduracı K&ınil sabahleyin 

'ti bir canı. yavaş yavaş evvela ma- odasında UtU yapmış sonra boşalt • 
bi llOtıra n arkasından seyreder gi- madan gitmiş, her hangi bir suretle 
~:Yoru:rafı daha parlak görmeğe devrilen Utilden de yangın çıkmış. 
lt~ " w •• • • Şimdi git bakalım. Polisle temas 

1'tt ediyo:an pannağile koşeyı ışa • e~ ~ların raporu ile bizimki blribi • 
- DikQ nnı tutsun. 

itte ateş b t et ba.k, görüyor musun, (Devamı var) 
l'l)or. uradan başlayıp etrafı sa- " ................... , ... -•••••••••••·-----

~ıka burası bir daire gibi... Arpa ihracatı 
~ 8i l' Dokta ~klinde kenanna Dun menedı.ldı· 

YENİ SABAH 

Afrodit dedikodusu 
hudutlarımızı aştı 

[Baş tarafı .+ ü~] 
mnn, Aududlanm~ da aştı" lM 
ehemmiyet taplsğıM gi>at«'fMk • 
tedir. 

Kazazede Tırhan vapuru dün limaıumıza geldi Dört bucuk • 
Sene hapi• 

----
işte ırza geçmenin 

elim akıbeti 
Balatta karamela ve çikolata snt· "İstanbulu büyük bir dava he

yecanda bırakmaktadır. Suçlular makta olan 929 doğumlu Uriel oğlu 
bir Fransız ile Yunan efsane 1 Yasefi, EyüplU İsmail Hakkı ve 1s • 
sindeki serbest bir kadındır. Bu 1 suçlular davaya iştirak etmiyor • mail Ferid adında iki arkadaş oto • 
lar, zira, erkek ölmüştür, kadına mobillenne çağırmışlar, alıp Eyübe 
gelince 

0 
da asla yaşamamıştır. j kadar götürmüşlerdir. Yolda, ikisi de 

Fakat müddeiumumi bunları bula- çocuğa tecavüzle ırzına geçmişlerdir. 
mayınca suç mevzuu bulmamaktan DUu birinci ağır ceza mahkemesinde 
da vaz geçmemiş ve küc;ük bir ki- 1~mail Hakkı ıle 1sınail Fcridin mu-
tabı, Pierre Louysun "Afrodit,,i- hllkemelen bitirilmiş, hile, cebir ve 
nin türkçe tercümesini mahkeme- _ tehdidle götürdükleri sabit olmadı -
ye çıkarmıştır. Hadise tam mana· . ı' ğından üçer sene, suçun bırden ziya-
sile "Madame Bovary veya "Fleus Alanya cıvannda karaya oturan ve gelebilmiştir. Bugünlerde tamir edil- ı de kimse tarafınd . l . d ' Alemdar tahlisi · · tar ç d .. nn ış enmesın en 
du mole,, kitablarına karşı açılan ye gemısı arın an mek uzere havuza alınacaktır. Ancak dolayı da bu miktarın yarısı kadar 
meşhur davalara benziyen esaslı kurtarılan Tırhan vapuru dün sabah Tırhanın inşasında kullanılan uzun ·ı· ·ı d .. d limanımıza gelmış· t' 

1 
. ct·ı ·- l ave~ı e or er sene altıf'ar ay hap-

bir edebi davadır. Yani ahlak ile ır. saç ar temın c ı emedıgi takdirde ta- 5,, 1. •• •. . 
Ge 

. Al d l" . . . . . . . l ı· .. - . se \C' "şer ıra ınane\l tazmınat ver-

gu 
.. zellik arasındaki daimi müca _ mı em ar tah ısıyesının yede- mır ışının ı.,y ı g~ç olacagı tahmın - 1 k. d"l . 1 . -· . . . . mege ma ı um <' ı mış erdır. 

dele. gınde olarak saat 5 de lımanımıza gel edılmektedır. Vapuru bugün lım:m re 
Tilrkiyenin münevver efkarında miş ve Ahırkapı açıklarında bekliyen isliğinde teşkil edilecek bir heyet mu Yeni h 1 müdürü 

güzellik, taraftarları galebe çal • Denizyollarının bir romorkörü tara- ayene edecektir. 
makta ve matbuat da bunların le- fından Haliçe çekilmiştir. Tırhanın Diğer taraftan Alanyada kazama- Hal miıdürlüğüne tayin dilen ln
hinde bulunmaktadır. Bütün mü • rahneleri gayet fazla olduğundan yol- hallinde tetkikler yapan heyeti fen • hisarlar idaresi tahsilat kısmı amiri 
nevver İstanbul mahkemeye gel- da ancak 5 mi~ üzerinden seyretmiş l niyenin raporu Münakalat Vekileti- Mazhar Tekman yeni vazifesine baş-
mekte ve İske:ıderiyeli serbest ka- ve Alanyadan limanunıza bir haftada ne gönderilıniştir. ladı. 
dın lehinde ı;örünmektedir. ~~~'VVVVVVVVVVVVVVVVVVV'V 

Müddeiumumi "Afroditi,, türk- Maarif Vekilinin 
çe okumuş ve bunu müstehcen bul- tetkikat. 
muştur. Eseri toplattırmıştır. Müd 
deiumumi, romanın gayri ahlaki Şehrim~zde bulunan Maarif Vekili, 
oluşunu isbata giripniş ve: Hasan Alı Yücel, maarif ve Universi

- Mütercim, bu gayri ahlaki te müesseselerindeki tetkiklerine de
vaziyeti o derece hissetmiştir ki vam etmektedir. 
qk sahnelerini "atlamıştır,, diye Kız lisesindeki ~itab komisyonu 
bağırmıştır. toplantısmda, Onıvenritede, lslim 

Garib bir p.lıkl: ansiklopedisi, Türk edebiyatı tetkik- l•l•I 
Bu arada davasını isbat için !erinde bulunan vekil, dUn de Gureba •l 1 1 1 1 

müddeiumumi tek bir şahid gös • hastahanesini ziyaret etmie ve tet - 1 Ll--fl ;..;;;;.--;r-~I -:-"""4~---~ 

ı~ .... .,..---.. ... ----... --~ 
2ıt-~--T-!--+~~..l..-~ 1 
,.,-:---;ı=s:o:-ı -+-if.---F::.;..-~-1 

1 1 

- -·-
Üniversitede çaylar 

Rektör Cemil Bilsclin, üniversite 
son sınıf talebelerine aid olan çaylan-
nın, Tıb son sınıf talebelerıne aid o
lanı bu cumartesi verilecektir. 
- ~ -

lstanbul 
Satuıma 

Adet 

--- -

Lıtazım Amirlili 
Komisyonu ilanları 

termi§tir. Bu da bir kitabdır. MUd kiklerde bulunmuştur. l•I 
deiumuminin sayfalarını kanştır • Hasan Ali Yücel orta tedrisat 1 1 dığı mailim Diksioner Larousse. müesseselerine aid tetkiklerine de mı 800,000 Portatif çadır direği 

uLov.ya (Pierre): Melankolik~ devam etmiştir. t 800,000 Portatif çadır kazığı. 
f61avet verici eseri.erile hınsnmı,, Dün öğleden sonra latanbul Erkek 1 Yukarıda miktarı yazılı portatif 
muluırrir. Muharrir: "Afrodit,, de lisesine giderek, derslerde bulunmuş SoJdan &.ğa: çadır direği ve kazığı 2/ 2/ 940 cuma 
"aerbest bir ifade kul'lıandsğt için,, ve taleben~ d.~rs vaziyeti, kitab~ar gilnU saat 15 de Tophanede lst Lv. 
büyük bir muoo/fakiyet ka.oonmı.ş- hakkındakı mutalealanna ehemmı • 1 - Bir deniz. lmirliği satınalma komisyonunda pa-
tır.,, yet vermişlerdir. 2 - Meşhur bir prab - istikbal. zarlıkla satın alınacaktır. NUınunelerl 

Müddeiumumi muzaffer bir hal- Vekilin yarın Edebiyat fakültesin- 3 - Gizlenilecek yer • Hainlik. komisyonda görülür. İsteklilerin te -
de nihai darbeyi indirı·yor·. Louys de tekr.ar tetkikde bulunmaları muh- 4 - Yalvarma. minatlarile belli saatte komisyona 

11: gel.mel ri "614,, "627,, 
un romanı yalnız serbest değil, ~dır. ~ - Atılgan insan. e . 

· da beş tmi 6 - Donanma - Bir ailllı. •• • 
aynı ~an . . ~ e yor. llAHKEMELERDE ı 7 _. Sual edab - Mektub • Bir spor. Bir aded bolinder deniz motörü v' 

Kısa bır galıbıyet. Zıra suçlunun avukatı da kendi şahidini ortaya 8 - Uzatmak. sekiz kalem parçası satılacaktır. p 8 
• 

ık B d La ki b Karışık bir cerh 9 - Bir peygamber - Bir ilft.ç. ıarlıkla arttırması 8/2/194.0 p&1jem• 
~r~nyor: u a rousse ta ı-, vak'8SI hükme 10 - Sır göl kısaltılnıll bir isim. be gUnU sn.at 14 de Tophanede Leva-

"Afrodit: "Çekici ve hararetli ' zım i.mirliği satınalma komisyonun· 
bir Uslub ile Mısır i.datını tasvir raptedildİ Yakandan Aşağı: 'da yapılacaktır. Tahmin bedeli 200 
eden eser,, Çekici! Hararetli! Bun- Galatada Mahmudiye caddesin® 1 - Boğazda bir mevki - Yer. lira kat'i teminatı 30 liradır. Motör 
ıar bir romanın hakiki vasıflan aşçı Mustafadan alacağını istemeğe 2 - Zengirı - Baş. Tophanede Yollama Müditrlüğü am-
değil midir? ve "Mellnkolik,, ol- giden Ahmed, parayı vermemesi üze- 3 - Bir uzuv · Şeffaf bir madde - barında görülür. ••&23,, "798,, 

duğu için bir muharrir "gayri ah- rine cam ve tabakları kırmış, Ahme- Eşya. • • • 
1iJd bir edib,, olarak tavsif edile- din yanında bulunan Dursun ile Mus- 4 - Su taşınır. Bir aded hamur makinesile tefer-
bilir mi? ta.fanın arkadaşı Aziz de işe karış • 5 - Bir deniz - Doğruluk. rUatı 5/ 2/ 940 pazartesi günü saat 

Avukatın 
800 

kozu: mışlar, kavga büyümüt, Aziz, Dur • 6 - Atlara takılır - Mutl kıl. 14 de Tophanede Lv. &mirliği satın 
Fakat avukat, esas delilini sona sunu dövmüş, bunlardan bazılan ya- 7 - Gtu.el - Bir uzuv. alma komisyonunda puarlıkla sa.tın 

saklamıştır: ralanmışlar, polis tarafından eczaha- 8 - ŞUphe - Bir nota • Bilytlk. alınacaktır. isteklilerin teminatlarile 
Hükllnıetln resmi gazetesi "U· eeye götürillmüşler, Dursun bir ara- 9 - Zorla. belli saatte komisyona gelmeleri. 

lus,, (Tilrkiyenin Le Temps gaze- lık eczahaneden savuşup tekrar Kus 10 - Köpek - Bir memur. "'625,, "799,, 
tesi) tefrika olarak Afroditin bir tafanın dükkanına gitmiş, bıçakla A- . • • • 

- Şura Fiyatlarda da hafif bir tercümesini neşretmiştir. Ulus ga.lzizi ehemmiyetli surette yaralamıe, (Dünkü bulmac•mı 'lwıllı) 250 aded yatak ve 250 aded yas. 
~-ki ~a ~· .~şte bir ütü ... De • sukut görüldü setesi müstehcen eser neşretmekle orada bulunan Bekiri de elinden bı- 1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 tık kılıfı alınacaktır. Pamuklan mü-
---.ıtıp · l'ada utu yakmışlar, sonra Ar lh itham mı edilecektir? çajı almak isterken sırtından ve e- 1 teahhidi tarafından doldurulacak ve 

t~ah~ çoğalıyor .. 
)or: dan izahatına devam edi • -·-
..._,- rttnıi§er .. Anlaşılan iltU dev pa racatmın son haftalar zar- E D R N E K A' P 1 •Q.'."'• Yaııguı çıkmış Ş od fmda fevkalide artması memleket • Darbe yerine vurulmuotur. Mild-ılinden yaralamıgtır. , 

1 
' 1 

1 
, fitilli olarak dikilecektir. Pazarlıkllı ~i ~ra .. bul bana ~et~r anın sa- teki stoklann bir kısmını eritmiştir. deiumuml Afroditi daha esaslı tet ı Bu davaya Asliye mahkemesinde S 

1 
Ol P 1 AI•, K 1 ı• E R eksiltmesi 3/ 2/1940 cumartesi gUnO 

_ ltQn bu odanın h ·b:, IWen elde bulunan ınikdann memle- kik edecek bir ehli hibrenin ~ğı- bakılırken vazif-lik kararlle Ağır 1 i N ı•ı M 1 U IMl•I H i• V saat 11 de Tophanede Lv. lmirlii!I 
ıı..~a da tuhafsa 1 1 · ket ihtiyacı için aynlnuuııııı muvafık nlmaaına karar venııi§tir. Dört Ceza mahkemesine havale edilmiş, R I• A 1 1 L 1 E jWI A 1 S 1 A satınalma komisyonunda yapılacak· 
~ ll&lıibı ki "'"

1
:·. be gören hük6metimlz arpa ihracatım tane P:Ofeeör romanın güzel olup muhakeme dün bitirilmit. Dursunun C, A N W U 1(' A L ı A tır. Nümunesi komisyonda görülür. 

l\ıiı en bileyim A~ ~ .U':°u . n muvakkat bir zaman için menetm~ olmadıgını veya ahllkı ihlil ey • 1.2 ay 25 gün hapsine karar verilmiş- l 1 S 1 T f 1 M 'WI · A 1K1 . ılateklilerin teminatlarile belli saatte 
en. . a u ' u senın tir. leyip eylemediğini söyliyecekler- tır. L A •! Z 1A\B1 1 1 1.f komisyona gelmeleri. ''627,, "801,, 

~çıktım. Ooooh T . h Bu sebeble fiyatlarda dUn de beş pa- dir. Tahsinle Adem hkQ I • 
1 1 

T A 1 ••• ı.._- OÇQJn k ... emız ava ra k dar b" al im im tur Tarihdeki "Afrodit de Phyrne ma m L E K A 1 J( • V 2000 aded tevhit semen· müteah . 
qıı.- e adar işledi K k" · 8 ır ça a 0 uş · " old 1 1 ' - ı h~ Öıılinde duran ; arşı .;.:.,vnı Bloke paralannı harice çıkarmak gibi bikiınler önünde, bütün ür • u ar K E Dı 1 • 11 'M, A 1 L 1 E hid nam ve hesabına 5/2/9t0 poz.ar· 
- ----etıırı: çaron ye için eski elektrik ıirketi hissedarla- yanlığı ile meydana çıkacaktır. ~~ada§lan Ertuğnılla beraber ra- 1 • T N E T A N E tesi günil saat H.30 da Tophanede 

_ ~ın şu odada k" t • nnın almıı olduktan son partiler.,.. Onlan rikkate getirecek midir, kı ıçtikten sonra cebren saat, palto Levazım imlrliğl aatınalma luımJa • 
_ ~atgi odada?.. ım 0 uruyor · · tılmıyarak memlekette kalmaktadır. yoksa müddeiumumi, abli.kın te - ve şapkasını alıp paltoyu Uç buçuk ll- _ ........ ·-·-·-·-·-- yonunda pazarlıkla satın alınacak • 

u k mizleyici ateşini yardımına çağıra_lraya satan Tahsinle Ademin muha • 25 paket eroin ile tır. Tahmin bedeli 5500 lira ilk temi-

- 1.>a k atta köşedeki odada T. • - k ı · dün _ ~- ~duracı Kimil.. A k 1 rak bu eseri çok eski zamanlarda eme ~n Birinci Ağır Ceza mah- yakalandılar lnatı 412 lira 50 kuruıtur. Şartruuu 
.. ~gı Kinı"l' n ara Borsası olduğu gibi hipodrom üzerinde yak kemesınde karara bağlanmış, Adem s b k lı . ve nümunesi komisyonda görülür ı.. 

11ıQ;: .. \'ııc1ırıııı ıu'.,;~ .. arkadaşı Ki- Si ıı.ı..ıııamuı 940 .....,,. tıracak mıdırT sabt~aeı da gözönüne alınarak bir ay a ı a eroın sabcılanndan Fetbl,lteldllerin kuıunl vesikalarlle bellİ-
i'iyatlan Kal*'il -- -~ 20 giln, Tahsın de bir a.y on beş gün BUrha~ ~e Ahmed dUn Unkapanında atte komisyona gelmeleri. 

- ~~ Lo"•,.. , ıterıın Limanda bir hapse mahkflm edilmişlerdir. şüpheli bır vaziyette dolaşırken gö • "626,, "SOO,, 
- şUr e c;alıfıyor?. 5.21 "'·•da Capıoıııu fınnırun ...... "-·Y- •• ...... 130.19 müsademe Tavuk hırsızı mahkOm oldu rWmllşler, emniyet memurlan tara· ••• 
_ ş· ::;;::.. :: ~=· 2.9411 GUmıillı muhafaza müdürlüğünlln Sultanalımedde iki tavuk çalıp ya. fmdan çevrilmi§ler, üzerlerinde yapı- 480 adet ioplrto talıımı alınacaktır, 

llıiyiın ::"di KiınUi onda bulabilir ....... 
111 

, .. ,.,. ''· :ı:·615 S2 numaralı ana gemisi dün Saray • kalanan sabıkah tavuk hırsızı Fatma lan anımacla 211 paket eroin bulun • Puorlıkla olııılltmeol 8/2/940 per • 
- Ora caba?.. ,.__ •• •••~• es:~ 1 lıunıu nhtımında iken limanın bir dün Sultanabmed Birinci Sulh Ceza m111tur. tlçU de enı· tıcıhğı ..... be gllnll aaat 14.30 da Topbanedo 
~ tura~a gitnıeğe lilzum yok ... Nah Beril• tll Ray.-artc 1 romorköril tarafından çekilen mav- mahkemesinde 3 ay hapse mahkQm 

1 
tıklanru "tiraf ~ aa yap- Lv. lmlrlifl satın alma komisyonUD-

~- • ... Bak konıl.oerle kom-- !~":" : :::::,•., 21.96 1naJarm ~e maruz kalarak ha- ve derhal tevkif cdilmiftir. rilmigl....:ır. e • adllJ9111..,..:. ~- Talımln lıedell 1300 
.. ~u - •• .... ~::5 ..... . atı 97 llnı iMi lnıroftıır. 

1'onU§an ınerkez memuru Bay Ali Prq '°' Çek K.,. ~Usademe neticesinde 282 numara· 1 Şartname ve nUmunesl komisyonda 

')'~ UZUn boylu ad•mm ya • Ma•rld ,.. ...... 13.36 h liman mavnasınm bq tarafı klmi- Devlet Demı·ryollan ıı A 1 1 görillilr. İsteklilerin kanuni vesika • 
....... Sfıi tun. v.,..,,. tll ZI... len parçalanmıetır. an an larile komisyona gelmeleri . 

..._ n a~·-·- KA-• •u•a,.... 111 llt••ıl 23155 DU kU 1 ..... ~et '6UUZ auul mi 1. •ltcNt t• L• . n S 8 - '"628,, ,.802,, ....... ı..a · 0.965 Dün sabah erkenden lim""r kalın _ •. ~":ı.ı lıeniınıe gelir mlolnto... ==- :: ~:;,u S:::~ bir BİB tabakam kaplamııı ve iç iske- (N. ~~en m~li 5~Jı~ ;,!::.!?' ıı:.~ıı:a.t~ /öle kablo t.el 850 ton kada:" ra~ deııbı vaaıtaallıı 

....._ l>eki, CÖl'mek istiyor. , .. k"•'• 111 l•vec Kr. 30.8275 lelerde çalı§&n vapur eeLerlerinin Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafınd. " on buçukta naklettirilecektir. Pazarlıkla eksilt. 
hı.,11:_ lam Maekeva tll Rulıl• intizamını bozmuştur. Sis bilhassa usulile satın alınacaktır. an açık eksiltme mcsi 3/2/940 Cumartesi günü saat 
' ~ aUin R8HAM VE TAHViLAT Bo- k Bu • k~ısına git- Esh gazın yu an tarafında daha kesif ışe girmek istiyenlerin 150 lira 15 kunışluk muv . 11.30 da Tophanede Levazım lmirllıa 
- a.., .,_,. .).am ve tahvilit üzerine mu- 1 olduğundan ;ıirket vapurları bir kaç ve kanunun tayin ettiğj vesaikle birlikte eksiltme günü -~~ !l':"""t il •tınalma luımlayonunda ya ı1a ~itte odanın sahibi. am e olmamıştır. jsaat muayyen seferlerini yapama - misyona milracaatlan lizımdır. e a r ko- caktır İsteklilerin . p • 

._, _________ _J mışlardır. Bu ite aid eartnamelar komisyondan parasız olarak <1.ağıtılmaktadır. 1i aatte komiayonatem~= bel • 

"499.. ''824,, ·-m. .. 



1 
.,. : . 

; 

Herkesin üzerinde ittifak ettiği bir hakikat 
Sabah, Öğle, Akşam her yemekten sônra 

günde 3 defa kulla~mak şartile 

RADYOLIN 

Dişlerinizi t<!rtemiz, bembeyaz ve sapasağlam yapar. Yirmınci asır 

kimyasının lmrikalaıından biridir denebilir. Kokusu güzel, lezzeti 
hos. mıkroblara karşı tesiri yüzde yüzdür. 

TIJNİ SABAH 

1LiMON 
CiCEKLERi 

H 
A 
s 
A 
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KOLOnYASını 
Kullanaıclar kendilerini nıJıoe\ıuı ve lltif kokulu linıon, JtOrtakal 

bahçelerinde dolaştılda.ruu hissederler. 
Benzerine Avnıpadn bile tesadüf edilemez. Hastalara hayat ve şifa 

veren, sinir leri teskin eden, ruhi ıztırabları azaltım bu meşhur kolonya
ya ecnebiler bile tapıyor. Hayran ve meftun memleketlerine hediye ola
rak gönderiyorlar. Denebilir ki, İngiltere, Fransa ve bütiln yilksek mil
letlerin kolonyalarına faiktir. · 

~ 

('A)('uğun gürbüz ,,~ sıhhatli yetişimi; ta.biatin tıpkı bu .ra\Tu gibi 9-
nf'sinde yetiştirdliU saf ve normal gıda ile mürnkiindür. Her anO' 

ta.biatin inAA.nlara hahşettiği bu kudret güzelliğinden isUfadel·i 
geri bırakmamalıdır. 

lstcnı"bul Oümhuriyet Mildd.M"mu- Tepebaşı dram 
miliğinden: 

Kullananlaı dışleriıu en ucuz şcraitle sigorta ettirmiş sayılırlar. lstanbulda bulunduğu anlaşılan ı; kısmında 
SABAH, OOLE, AKŞAM HER 1·E~1F;K1.'EN SONRA GÜNDE IBoğazliyan sorgu hakimi Emin Bal- üııl, ;;w Bu gece saat 20.30 da 

3 DEFA DİŞLERİNİZİ f'IUÇALAYINIZ. taoğlu~un lcllen memuriyetim ize mU- ""1 \,- O KADIN 

lkı••••••••-•••-••lıİıı•••••••••• racaatı. 

ÇAPA MARKA 
mUstahzaratmda bu hassa tamamen mevcuddLlr• 
BEŞİKTAŞ ÇAPA MARKA Tarihi tesisi: J915 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, 
GRİP,ROMATIZMA 
NEVRA L J I, 
K IR IK LIK 

ve bütün ağrılarınızı 

derhal keser. 
Lüzumunda günde 

3 Kaşe Ahnabilir. 
~. 

••• 
latikW. Cadd~lnde Komedi 

Kumunda 

Gece saat 20.30 da 
OCLUMUZ 

TiFTİK VE YAP AGı 
ihracatçlları Birliai 

~df Umum( Heyet içtimaı 9 şubat 
1940 cuma gilnü saat 15 de Ticaret 
Odası toplantı salonunda içtima ede
cektir. Birlik azalarının ruz.namede 
gösterilen hususatı görüşmek üzere 
gelmeleri rica olunur. 

Ruzname: 
1 - İdare Meclisi ve mürakıb ra-

poru, 
2 - Bilanço. 
3 - Eksperlere verilecek ücret. 
4 - Memur kadrosu. 
5 - Ması·af biltçesi. 
6 - Azaların Birliğe \'Creceklori 

aidat. 

.. ...................................... ~---~ 
Ankarada kurulan 

r.AYLA Makarna fabri ka~ 
Dunya. n~akarn.~<:lık s~nayiinin şah~r 11bi' 
munesıdır. Butun Turkiyede en kısıl 
zamanda en üstün alaka Jle karşı!, 
halis irmik ve siltlü tereyağla ınaınuıı" 
Türk makarnacılığını beynelmilel sabad" 
dahi tanıtacak ilk büyük adımı at.nııŞ~ 

MEKTUB ADRESt : Yayla MaklP..-
Fabrikası, Ankara, Maltepe. 

TELGRAF: Yavla, Ankara, •reı. 21~ 
- - ~ 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden ı 
I - 26 .Y940 tarihind~ "12.~o.o,, kilogram Asit sülfürü işine ~ 

zuhur etme<lıgınden pazarlıgı ~eraıtı sabıka dairesinde "10 ciin teıtl 
edilmiştir. , " t> 

lI - Pazarlığııı 5 1Il/940 pazartesi günü saat 11 de Kabataşta 1' 
vazını ve Mübayaal şubesindeki alım komisyonunda yapılacağı ilall rJ" 
nur. 11753,, 

Askeri Fab~~a~r Satin A'ma Komisyonu i~nları ı ı~~~~ ~eni ~~~~ ~czanesi ~ ~~~b~~~~~~~~~~~~~ EBJ------------- SAYIN MÜŞTERiLERİME MÜJDE: ar kulu komutanlığından 
Bu tarihden itibaren eczahanemizde naca~t; Bu yıl aş:ığıda yazılı şartları haiz okul'lar Haı b Okuluna ~ 

'rahmin edılen bedeli 6250 liı 11 olan 25 ton Trinatrium fosfat Salı pa
zarında Askeri l"abrıkalnı· Satınalmn komisyonunca 16 şubat lHı:l.4' cuma 
günü saat 15 de pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnamesi her gün komis
yonda göriilebilır. İsteklilerin 468 lira 75 kuruşluk teminatl makbuz veya 
banka teminat mektubu ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 U•1cü maddelerin
deki vesaiklc birlikte o gün \'e saatte komisyonda bulunmaları. (792) 

• • • 
Tahmin edilen bedeli 98000 lira olan 350 ton hamır.ı azot Sahpaza

nnda Askeri Fabrikalaı satınalma komisyonwıda 16/2/1940 cuma günü 
aaat 14 de pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnamesi 490 kuruş mukabilinde 
komisyondan verilir. lsteklUerin 6150 liralık ilk teminatının makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin-
deki vesaikle birlikte o gün ve satte komisyonda bulunmaları. (7i:l3} 

• • • 
300 ton o/c 75 - 78 Uk t'erro Mangan aluı.acak. Bedelin 3 33 ö tt-miııat 

aı~ktubu mukabilinde avans olarak \'erilecek.tir. 
Tahmin edilen bedeli ''56.745,, lira olan 300 ton % 75 - 78 lik Ferro 

Mangan bedelinin % 33 il teminat mektubu mukabilinde avans olarak ve
rilmek şartile Askeri Fabrikalar Umum Mildürlüğü merkez satınalma 

komisyonunca 5 2 1940 pazartesi günü saat 14 de pazarlıkla ihale edile
cektir. Şartnamesi "2,, lira "48,, kuruş mukabilinde komisyondan veri -
tir. Talihlerin mu\'akkat teminat olan "4087,, lira "25,, kuruş ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıkları
oa ve bu işle alakadar tüccardan olduklarına dair Ticaret Odası vesika-

Derman kaşe Sefalin Fenaspin Nevrozin A --: ~nkarada bulunanlar doğrudan doi;;'l'Uya Harb Okuluna. J.J'. 
kara harıcınde bulunanlnr bulundukları verin askerlik şubelLrine ınur' 

5 Kuruş 5 Kr. 5 Kr. 5 Kr . cant edeceklerd'r. · tf' 
Devea kaşe Gripin Neokalmin .. B -. Kayıd w kabul ınuanıclcsi 1 Şubat 940 dan ı Hazıran 940 

rıhıne kaaar dc:!vam edecektir. 
5 Kr. 6,5 6,5 2 - Gifiş şartlan berveçhif. lı•iır: 

Bu senenin en taze ve en iyi marka bahk yaCı A - Türk ıı kından olmak. 
geldi, litresi 120 kuruştur. B - Sh,;1 liqeden mewn olacak ve olgunluk imtihanım vernıi.Ş trY 

Eczahanemizde her türlü kadın tuvalet malzemesi, kolonya çe- lunacaktır. ; 
şidleri, saç boyaları vesaire tüvalet eşyası bulunur ve ucuz bir surette C - Tam teşekküllü askeri heyeti sıhhiyelerden "Harb Okll

1 
girer,, kar<ırlı sıhhat raporu aımış olacaktır. 

satılır. Reçeteler en taze ve temiz iliçlarla hazırlanır ve son bir ucuz- D - Azami yaşı 2=> olacaktır. 
luk gösterilir. Müstahzarat, üzerindeki yazılı İstanbul fiyatına satılır. E - Diğer şaıtlar as!<erlik şubelerinde mevcuttur. ; 
Sayın müşterilerime bildiririm. Hariçten gelen reçeteler yapılıp seri F - Ankarada olanlar "E,, maddesindeki şartları Harb oJ<ul 
bir surette gönderilir. mürnca.atla öğrenebilirler. "767,, ~ 

... ........................... ı ................ ========================================:;:::;7 
---- lstrınbul Asliye Birinci Hukuk Hıi- , muterizU.1aleyh Gillcenan tarafıııd~ 

kimliğinden: satışa çıkarılmasından dolayı yl\P' 
Cemiyetinden: Muteriz, tngilterede mukim Ha· lan muamelenin haksız!ığına biıt9~ 
. Cemiye.ti~i~in 9~9 seı:~i. ~esai. net~yici ve ~esabatının tetkiki ve 1 roldun vekıli avukat Hamdi Kara hı· I mevzu haczin fekkine dair yapılOl~. 
ıdare .h~yetının ıbrasıl~ degıştı~ılmc~ı talımatname ıcabından olan idare l rafından m.ıtcrizünaleyh Bebekte Va · ta olan muhakemesi sırasmdn: :p,{ il 
heyeti.:ıın nısfının yı;_nıden seçılmesı \'e 940 yılı .. çalışma tarzı hakkınd~. ra . TI d. k .. Rk •. d 378 N d mu- teriziinaleyha namına bernyi tcb

1 

umum~ J:ı:eyet huzurılc yapılacak toplantı ~.e . muzak~re<lc Cemiyete ka - ı. eı .. ı ıv o,. un e.. 
0

· a . .. . . jlef 
yıtlı bılcwnle esnafın sıhhı muayene ve huvıyet cüzdanlarile birlikte kım Abdullah kızı Gulcenan aleyhınCı gonderılen dava arzuhalı, nıunın r' 
s. 2/ 940 perşembe günü saa.t 10 d_an .12 ye ka?ar T_ürbede Bab~ali cadde- 1ikame olunan: ~Muteriz vekilinin mü- hanın ikametı?ahını terk ile 1'fl~ııl 
sıııdc 10 No .. l~ Esnaf Cemıyetlerı bınasındakı ccmıyct merkezınde hazır vekktr Haruldun ölü babası Valter gittiği ve oradaki ndı·csinin JllCÇ . 

lstanbul Bakkallar ve Müstahdemini 

bulunmaları ılan olunur. 
1 

' w ·~ 1'' =============================== ======================================= Sigerin müteferrik diiyunu olmasın- bulundugu mcşrulıatile bili tcbllo • 
İstanbul Terziler, Kumaşçılar v Hazır Elbiseciler dan ve terekesini kabul .etmediği ve ~e edilmiş ~lduğuııdnn dava a:ıJ~~ 

sile mezkur gUn ve saatte komisyona müracaatları. "690,, 

Eskişehir icra memurluğundan : 
Eski"ıChir Vakıflar İdaresine borçlu Akçağlan mahallesinde Tabak 

AbdulJah usta hanesinde mukim marangoz Mustafa Cemalin gösterilen 
kanuni ikametgfilıında bulunmadığından bahisle inde edilmiş olmakla 
ilanen tebligat icrasına karar verilmiştir. 

İşbu ilanın tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde borcu ödemesi 
veya dairemizin "39/4151,, numaralı do.syasına itirazını bildirmesi veya 
bu müddet içinde mal beyanında bulunması, aksi halde cebri icraya de
valn olunacağı ve icra kanununun "76,, ve "337,, inci maddelerinin tatbik 
"'lunacağı tebliğ makamu:aa kaim olmak üzere ilin olunur. "418,. 

C d reddeylediği halde Sıgerın Cafcrc o- ime kcırşı bır buçuk ny zarfın ~ c" 
emİyetin en: lan borcundan dolayı mümellik Reşad vab ver·mesine ve keyfiyetin jlıı.# 

Cemiyetimizin 939 senes i mesai netayici \•e hesab3tının tetkiki ve ta f d müvekkilinin Bebekte K·- tcbligwinc 16/ 1/940 tarihinde 1<11 

·d h · · ·b ·1 d w. t ·1 · 1· t · b d ra 111 an ı ., •. ı are eyetinın ı rası e egış n ı mesı ta ıma name ırn ın an olan idare . . T • • , 1 · ld w t bl. k ıııfl r 
heyetinin nısfının yenidt:n seçilmesi ve 110 yılı cal•·ma tarzı hakkında lıse sokağında yem 431,o. lu hanesıne \eıı mış o ugu e ıg- ma aın 
umumi heyet huzurile yapılacak toıılantı ve m iz krı <le Cemiyete im- vazettirilen ihtiyati haciz üzerine mcz im olmal. üzer~ 
yıtlı bilcümle esnafın sıhhi muayene < üzdanl ı 1 b~rlıkte 8 2 940 pcr- ~ . 3 .. .. . - - ---- 0 şcmbe günü saat 10 dan 12 ye kadar 'l'ü ·bcclP Habıalı C'addcsimie 10 No. kur hanenın unc~ ıc~~ıun .3" 12154 Sahibi : A. Cemalcdffin Saraço.ıl~ 
lu Esnaf Cemiyetleri binasındaki cemiyet merke;ı:indc haw· bulunmaları No. lu do:;yasındakı dıgcr hır tem - Neşriyat mfü!ürü : Macid çE'f~ 
ilan olunur. likname mucibince en son mUmamk BMlldlğı yer : Matbaal Ebü:ıJl1' 


