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a~d~ ~ 
Halkevlerinin· Almanların tehdidi üzeı-ine Norveç ka.rasuıarında. .• ~li' 

gelen hid.ise, yanı 1 ·ill'ı~D 
s~neidc vriyeleri v k ı . d mahpuslannm AJmıs.rk ge~t;ts11~ 

a P U r n a ı Y a t ı n a bizzat İngilizler tamfın~ ··yen b~ 
• 1 . ması keyfiyeti, gittikçe bU~!l yrfll' " 

Baş hademe Ahmed Efendiye 1 - Ülen din~eyin ~ ~iyol daha. 25 Şubatta merasım e d Avrupanın şimal mın~ıı5n bit ııP' !t~ır,'l~, 
neler neler dedim emme bir türlü i İyi kulak verın dediklerıme. Y~nn kutlaJlacak • b h ı ha a ) den ııa.zarı dikkati çeköT6 ..,lııthı 
çel.emedim bizden yana. Domuzlu~ İ sabah, b~~1 K~n!.e. halkım Alaed- Halkevlerinin 8 inci ytldönünıü bu yen ı u r an ar ş hlyet almaktadır. jsıiff ~:eı; 
başı hep o ka.rakonculuzda. Tam bır ı dm camımın onunde bulamazsam, sene 25 şubat pazar günü bütün mem ·Almanla.rın, bu h~e~e ~tlf' ~~ .. ~ , 
kaçını yola getireceğim sıra.de., bir h~pi~ yok eder, me~eke:i. yakar lekette büyük mera.simle kutlanacak de ederek, matbu.at vasıtaSl fııJJ ek ·' 
göz işareti ile hepsini çevirdi ke~ - ~~erım artık. Bunu böyle bilm, ona jve o gün bütün Parti kura.ğları, Hal~ Sigorta primlerinin yükselmesi.- tikleri hücumlara ve AIJJUlP t11'~~ ~~~~ 
dinden yana. Üste gt>thrdUğUm sı - gore, sabahadak mahalle ':1~halle evleri halk odaları bu bayrama şı- yesinin Non·eçe verdiği~no uır~ ~ ~ 

. d a·~· . . getınn , • • l 1 •tn 
lA.hlan da aldırdı, beni de kapı dışa- gezm ~e e ~~ı ~er~ne . . tirak edecek ve merasim Ankara Ü.zerine yenl VQZl)'t!!l f!T muhtevasına karşılık o 1JJIOP

1 

'9 trJ.ı 
n attırdı. Ortalık kararırken bi. yol Dedı, ~ey.gı.nne bın~ ~~ bır ~eh~- Halkevinden CUmhuriyet, Halk Par- lugiliz Ba.şvekiU B. ChılJJlı,er ıııı1t1~ " h 

uğnyayım da, bari şu, kalan silah- n~: yelı gıbı a.teş püsküre püsküre tisi Genel Başkan vekili Ba.§ve~ tahaddü. ediyor vam ~a.marasında be!aıııı:ııı ~~! ~'ıı~~~ 
ıa.n olsun alayın, dedim emme ko- gı 1• • • • Doktor Refik Saydamın vereceklen -· muş ve tn~Uz ıııokt.ai na~ ~. 
dun ise bul. Silahları da alıp kaç - .. .. nutukla başlamış olacaktır. . . bir şekilde Han etmiştir· 1111t.ı.~ t,ı 'Yı 

1 h Kim bilir nerelerdedir GUn ağarıyordu. Ortalıkta buzun- Halen bir ktsmı nahiye ve büyük Müttefiklerin limanlarında tevak - denlecek mallar yıne bu d~vl~tlere a- İn ·u B kili . le ı.tt ·or ~ ı•e 
~şd~r 

1 
taep. taraflarına 1 lü bir gariblik gamli bir sessizlik k" 1 d lm k .. re 373 halkevi kuf edecek olan bütün bitaraf memle- id vapurlarla sevkedilmek ıcau etmek gı z aşn nın < hilf• ~ ı ır..~'.atr. 

şım ı. s syon ... • .. oy er e o a uze · . . . . ~ ! dan istihrn<: f'dileooğl ,·eÇ dilf11İ~ 0 ,:·~ 
Keresteci Mehmedin sözü ağzında vardı. Yalıuz ötede b~ride tek tük vardır. Eleman, bina, vasıta noksan- ket vapurlarının kayıdsız olarak ba- t~. Halbukı limanımıza ugrı!~n n veçin bitaraflığının Jhlil. e .... ıı!JI dt ~ • 

kaldı. ÇünkU, ansızın kapı aı:;ıldı. Ha- atılan silüılarm seslen bu . süküneti lığından bugUnkü durumları tam ı tırılacağı hakkında Almanların son gılız ve Fransı~ vapurlar~ .esk.ısı ~a- dnğu ve dola.yısile tngıtte .. ctbıJ t~~y 
cı Numan; kaçak bir suc;lu telaş ve bozuyor, etraft a hırçın akıs~er .ya - l teşkilAtla halkevi açmağa müsaid 1 verdikleri karar beynelmilel vapur dar ç?k. olın~dı~ndan nakl~~re ış1enn- bu yolda. hareket eytenteli pı ~1111~ ~~·d 
beyecanile odaya daldı ve bağırdı: pıyordu. Horozlar bile neşesızd:· ?- 1 ol.mı yan yerlerde ise ayni maksadı j nakliye işlerinde yeniden bir buhrana de ~ühım ~çlükler b~ş go~termek - yetinde bulunduğu ve gerc~,fıÇ ~u· ~,~ 

- Kaçırdık ağam tayyare za - tüşleri sanki birer hıçkırıklı çıglıga ifa etmek üzere halk odalan açılacak- yol açmaktadlr. tedir. Bazı Umanlara göndenlecek ~ş- nota.!14mdald ve gerekse rJoı ·0ıı~ ~ha; 
bitlerini!.. Ancak birini tepeliyebil- benziyordu. Serçeler, kumru~a_r ve tw. Önümüzdeki 25 şubatta parti ye- Alakadarların söylediklerine göre yalar aylarl~ a~trepolarda .bekl?til - kfunetinin prot.est;osundald 11 ~,~' ~ 
dik gu"vercinler arastra patlıyan sılahlar 'd 146 halkev· ve odasının açılma b . t .. . A f e mek mecburıyetindedir. Mtitteftkler rl ı .. ortıı''ll 'ıı.."~a. . .. .. . . m en ı u vazıye uzerıne vrupaya se er • . . . . . . 1 i- nn va d o amtyneagm ' ~"lllak 

- Ülen deme .. sahi mi acab?.. dan_ urkm~ gıbı yuvalarından çı~ ·merasimini yapacaktır . Bu suretle den Amerikan vapurları azalmakta- k.endı.:ı-aklı~e ışlerını temın .. etme~- makta.dır. rJfl~ ~ 
- Hem de köyfü elbiseleri giyinip maga çekınıyo;', kabara kabara bı - j mevcud 519 rakamına çıkacaktır. dır Diaer taraftan memleketimizden çın dıger h~metle~e~utema lngtlizler, harbin başlaıtgı ~'Y ~~ 

te g·ıtmı·şıer ribirlerine sokuluyor, başlarını tüyle- Fatih Halkevindetı. Ma. .1 ı::ı d "ttef"kl . yen vapur kıralama ta ar. beri .. im .. l memleketteri.nillı ·~.ıl' 
· . asalı d" · rsı yaya Lon ra ve mu ı erın , • .. . . .. !>' '"' 1w''J.f ~ 

Tüh Allah müstahakmızı ver- n arasına sokuyor, tasalı t u- Ha.lkevlerinin açılış yıldönümü di- . 1. n1 . . tik 1 k Atl Alakadarların soylediklerıne gore i1ttilii.f ks.r•ısında. aldıklar• .,;"". ıv ~ij\' - .. .. dı ger ıma arı ıçtn y • a ara an- .k Akd . d .~ 1~'· , 
sin Tayyarelerle mi kaçmışlar ülen? ·· gunuyorlar · bayramı münasebetile evimiz spor t' w 1 1 · ti tehll harbden evvel Atlant.ı ve enız e Jık vaziyetinden AlmanlB.rt!'-'P. . .11 

· Ortal k .. . . ·· tutm ' ıge açı an vapur arın vazıye - . la d ı-.-! ıı,:ı. ~ 
Eğer öyle ise hepimiz hapı yuttuk. ı , ışımaga ıyı~ ~ uş, şubesi b~ttin koşucular için bir so - 1 

• _ • • sefer eden tıcarct .vapur. rının on .a sile istifade ettiğini görıne .. ıjif'j, 
Yann saban Azrail gibi dikilirler te· gebe olan gece yine bır nuhuset do- kak koşusu tertib etmiştir. Koşuya ke~ ol~ugun.dan ~emılen~ s~!5orta sekizi halen aakerı naklıyata tahsıs Filhakika., Norve9 ımra e_~wıil'~ en 
pemize. Eğer bombaları da bol ise ğurmuştu. Ansızın kopan bir kasır- ' 25/ 2/940 pazar günü saat 10 da Sa- prımlerı yemde~ yuksel~ege yuz tut edilmiş ve harbden sonra gerek bita- salda.ıınn ve bir ~ ~~ ftl' lı 
vay geldi başımıza. Hepimizi çil sil- ga gibi~ te_kbir uğultuları, silah ta- raçhane başındaki ev kurağı önün - muştur. ~u vazıyet en zıyade !talyan raf ve gerekse muharib devletlerin hemen bu mınta.kalara sı~;~ı~ ~a~ 
rüsü gibi dağıtır bu ifritler alimallah. kırtıları yıne başlamış, koca şehir den başlanacak ve Horhor _ Aksa- ve Amenkan vapur acentelerıni mü- bir çok vapurları batmış olduğundan ms.n denlzaJtl gemileri ıu--: (6f 

_ Yok uıen. Tayyareler hep is • baştan ayağa yine sarsılmış ve a- ray • Topkapı _ Sur harici _ Edirne- teessir etmektedir. vapuı· nakliye buhranı bütün Avru- İngiliz harb sefineleri bir şe) · tA. 

ta.syondaki karargahta. Yaya git - ya~l~mıştı. Dellallar yine bağırıyor, 1 kapı tarikile Saraçhanebaşı ev kura-, Fransa ve lngiltereye buradan gön pada umumi bir şekil almıştır. mama.kta idi. ~ ~ıı. 
mişler. M~slumanları. hilkfunet m':'Ydanına ğı önünde sona erecektir. Bu koşuya'~"""" ~ Gerek lngUt.ere ve gere1'~ıııt1~ ~~ ~ 

- Ne vakit? çagırıyorlar, bozguncular yme ev ev lherkes girebilir. BE.LEDIYKDlf: POLIST.K: ııa, şlmal denizini, me.yn t.ar eti~ ~tıtı~ 
.- Öğle vakti işte. dola~ıyorlardı. . .. . Kaydolunmak istiyenler her gün çelik ağlarla cenub isti~s:ııı~11 '11ıı 
- Ne yana gitmişler, anlıyabildin .. ~~kümet m:y~anın~a, bır suı:rr saat 15 den 20 ye kadar ev idare mü- Halkın sıhhatile alaka... Eroin bulundu kapadıktan ve sa.dece a.Ç~ 11,ıttrır ~~ ~· 

mi bari? .. Peşlerine bir kaç atlı koş- ghozul' vde tebaşhdı _ddloenügkt.mriulm~sçseıbk,ingbeınr dürlüğüne müracaat edebilirler. Bi- dar sanatler Beyazıtta Mehmed oğlu Abdürra - şimaJ tara.fmda devriye ~ıııııfl~ ,~~\~ 
turup önletelim. ay 1 e .. ~ · e ı . ı~ rinciye bir kupa, ikinciye· ve üçüncü- ta tzlandadan Shetıancl a<

1
• -"''~. b b kük halk yıne toplanmış . S"l . himle Jirairin eroin çektikleri zabıta -~ ~-... e-

- "Hoca Cihan., köyüne gitmiş- ve oynu u ye birer madalya, dördüncü ve beşin- İstanbul Belediyesı u eymanıye memurları tarafından haber alınmış kadar uza.nan geni~ sah11Us. 11ıı11ıı·;. ' 
}er. Sonra, oradan çekilmişler. ve bir yobazın etrafına halkala~ış- ciye birer atlet fanilası hediye edile- camii ve Üniversite _civarındaki dö . • bunlar yakalanmış, evlerinde yapı ~ \8ztfesini görerek Atman dO 

1 
trfl1v ~ 

- Kı'm söyledi bunu ülen. Sakın 1 lardı. Koca bozguncu, kuduz bır ça· cektir. ku"mhaneler1· 'ılga ettıkten sonra ı:u>hır . . · · ı ıan~ .... a6Jf1 ti lıı.. Ya b ı . .. . ':I" lan araştırmada da bır mıkta.r beyaz sının, üs erinden çı .....,.. ~ıciıtl . ..ı · 'fl~ 
bir katakulli oynntmasmlar sana. kal gibi uluyor, aklınca, aşına top- Kaydolunanlar pazar gUnü saat dahilinde bu kabıl muesses~le~n tek- toz bulunmuş, tahlilhaneye gönderil_ edecek derecede vaziyete ltl1-·rrt ': ~~. 

_Yok be. söyliyen bizim Mazlfun : ıanan halka. vaz ve nasihat ediyordu.

1

9.30 da ev kuraö-mda hazır bulunma- rar meydana çıkmasına manı olmak . t• tunuyorlar. Böyle bir h§,Jrl~rı.ptİı ı· l~~ 
zade Hacı Osmanın köylülerinden bi- ~l.ile ~aeddin camii istikam:tini lıdırlar. c Uzere bazı tedbirler almıştır. mış ır. ı ı f{ ı:ıtı ·ff ~ 

st rp çırpına bagırı Esrar içiyormuş F;Jsmda Aman ar ancn rl ııı:ı!ıJ lo ~t rt. Köy yolunda yüz yüze kavuşmuş- 1 go rderıyor ve çı ına. -

1
ı Bu koşuya İstanbul şehir takımın- Halkın sıhhatile yakından alakadar dolayıslle d~nlza.ltı gemile e\fıeıı , rı. l~ 

Jar. lyo u : dan, Türkiye kros birinciliğini tem- olan bu kabil sanatlerin şehir hari - Karagümrükte oturan Etem kızı ttle karşı tara.fa za.rar irlls Jt~ı ~f "'tı~ 
Haber, yalnız Deli~aşı değil. fesa- -:- Ey cemaati müslimin, beni din- sil edecek olan 12 koşucu giremiye - cine hiç olmazsa şehrin tenha semt. Bahriyenin esrar çektiği haber alın - tarildne sapmışlardı ve bll -~ 01dtı~ 

dın bütün baslarını sarsmıştı. Deliba- leyın hele. Korkmayın onlardan. Ce- j celderdir. lerine naklolunması kararlaştmlm.ış - mış, evinde yapılan aramada bir mik- 1 stlril gitmi tt !11', 11lıttııı 
~ı. gazablı bakıslarnı yine ağalara na. bı Ka_ d.in.· .mu.tlak hazret. ı. erinin Hakem heyetin i teşkil edecek .Adil br. tar esrar bulunm~, Bahriye adliye- arc.:ı. ' p ' · ~ · · 1 k"t111 t~ bı •• · 
ır b ı J h b ı tuf ı k ı j Almanya, bu şidcletl 9 ·~ıdJı' ~ ı 
uzatmış. avaz avaz bağırmış, hepsi- ız ere 1 a 1 ı r u 0 ara uzer e - Giray, Naili ).foran, Ömer Besim, . 'b 

1 
h' h . . kli ka ye verilmiştir. tı~ ır 4' ·ıa~ 

ni ayrı avrı hırpalamı~tı. .,. rim~~de .pe~vaz ettirdiği yüz binlerce Füruzan Tekil, Neriman Tekil, Faik, Bu ıtı ara şe ır arıcıne na - kar~ısında, evvelô. yap ı.. rct;C ~ (! 'lt l 
_ Görüyonuz mu i\len, ellerinizin melaıkeı kıram, onlann atacakları Çerasi, t. Bakır, Receb Ogan, Garbi· rarlaştırılan sanatler için bir liste ha- Köprüde yangm hücumlardan, bilhas~a Not'~-tc~ır t· ~ 4: 

hamurile erkek iı:; lerine karışmanızm kurşunlardan hıfz ve siyanet huyu- sin ayni saatte evimiz kurağında bu- zırlanmıştır. Posta ile nakledi.lebile~ Dün saat sekiz buçukta köprünün şı vazgeçmiş gibi görtlnnteJ\11.rlle ·~· ~ı.ı 
sonunu. Ne diye, bunları düşünüp, rurlar hepimizi. O mübarekler, nur- lunmalarını rica ederiz. altın ve gUmüş eriten ufak hacımdeki Haydarpaşa iskelesinde kalorifer ha- daha ziyade umumJyet iti .,di ı~~ tit~~ 
vaktü zamanile tedbir almadınız, Bu dan halk olunmuş eUerile, üzerimize .. - _..,....,.._ seyyar ocaklar bu listenin haricinde cası tutuşmuş, kaplama tahtaları bi· kandinav memleketlerini Jce 111ıd ı 1 ~t4 
işleri de mi biz görecektik bani. gelen k~~şunlan çeli çeliverirler. DENIZL~RD/l : bıralalmıştır. raz yandıktan sonra söndürülmüştür. V<'rine doğru !:.evirmek veY~cf!11 

t ~~ t< 
Bac:lar yine cı!ilmi~ . eller göğüsler İnanın. ~oz.ıe_rime, yine. o m .. elô.ik. eler, Diğer blitUn d5kUmhaneler gayri B I t 1. d muayyen bir hattı haret<et .J ~:ıt.~ı 

'"{ . . '/ h b - ou··nku·· fırtına sıhhi müesseselere ı'thal edı'lmiş ve e er o e in e yangın rnelerı~.1 lst.cmektedl7 ..:Y!lır 'il üzerinde yine kenetlenmiş, ağızlar 1 er ırımızı onlara bın gosten r ve uı • r • · 1,r 
yine kilidlenmişti. Delibaş. bağırt . 1 ~e~lerine bir korku sindirir. ~:ti- Dün sabahtan itibaren Karadeniz- ancak şehir haricinde kala.bilecekleri İstikUil caddesinde Beler otelinin Buna. muka.bll İngHtere "~e'·tt!11ııı ~ 
yor, tepiniyor, bu defa da Konyayı 1 şır kı, sıdkli ead~katle sarılın sı1ah- de tekrar şiddetli bir karayel fırtına- kararlaştırılmıştır. • bacası tutuşmuş, itfaiye tarafından . bu mıntakala.rda, bli;aı'll1 e1!rl,ı;ıl ~~ 
a~e verip gideeeğini söylüyordu. lannıza, h~r attıgınız kurşunu, baş- sı başlamıştır. Rüzgir dün sabah sa- Tramvaylarm yem yolu d~rhal söndUrUlmüştUr. tarafından hu bitaraflık ıP . fl611 ~ ~ 

Hani yaparmı yapardı. Bunu fe • !anınızın ~rinde ha.zır bulunan. 0 at 6,30 da birdenbire çok şiddetlen · Beyoğlundan gelen ve Em.inönün- doğnrtacağt mükellefiyet ve t<1 11111 
f ~la 

l ki ıA k Jd ğu 1 ilet keli bulm.ua ve teklifin reddolunma 1ann t.am~a.sı ve ta.tbiJı: ,,,fl11
1

, ~ıl~ 
sad başılar da biliyor, yine el etek ö- I me e er ı:ı.yı 0 u ye_: ere ~- miş ve saniyede 11 metre süratle es- den lstanbula geçen tramvayların bu "' - meselesinin böyle bir vaıi~" J ~ ~ıı.ı 
püyor, ağaya yalvarıyor ve yaltak-ı ler. Unut.mayın ki, a.ttıgımz şerıat meğe başlamıştır. Fakat bu tehlikeli gUn otomobillerin takib ettikleri Yeni- sı k.ararlaştınlmışbr. Esasen Beledi· f de 1 ~i 
!anıyorlardı. Fakat, bu defa pek ko- I k~unudur. vaziyet uzun sürmemiş ve yedi buçu- cami arkasından dolaşarak Bahçeka- yemn tstanbuldan tramvayları kal • receğJ imtiyazlardan ıstf il ııı411 ıJ \y~ 
lay kolay yumuşamıyordu ağa. Git • l Dıyor ve daha neler, ne herzeler ğa doğru rüzgar biraz aükftnet bul - pıya çıkarılmaları için Belediyeye bir dırmak üzere b~zı tetkikler yaptığı mek hususunda gösteril:, fı!\:ır ~:~~ 
tikçe kuduruyor, ayaz saçan bir ka.- savuruyordu. muştur. teklif yapılmakta.dır. Belediye haizi malumdur. Beledıye tramvayları kal- mevkü tatbika. konulnl ·~teıt1f 1~ı1 
rayel fırtınası gibi ortalığı kasıp Sonra. da, meydana toplanan Buna rağmen fırtına şiddetle de • ehemmiyet görUlen bu teklifi Şehirci dırarak bütün lstanbulda otobüs sey- nazarı dikkate alınmasJJ!l ı- ı~ıı 
kavuruyordu. her partı_ri ~ylece ~hirliyor, zehir- vam etmektedir. Karadenizde bulu - lik mütehassısı Prostun riyaset ettiği rüseferini ikame etmek üzere hazır- dir. tJtf1~~ 1~~ 

Vakit, gece yarısını bulmuştu. De- liyor, Alaeddın tepeeın~ saldırıyor.· nan vapurlardan bir çoğu Sinob, A. bir komisyonda tetkik ettirmiştir. Şe lıklar yaptığı bu zamanda tramvay- Bu suretle şimal meIJJteı~e #ıJI!' ~ 
libaş gezine gezine bağırmaktan di- du. ~a tepenin dort yanı bır masre. ve Polathane gibi mahfuz li - hircilik mütehassısı tramvaylar için lar için bir hayli masarifatı ihtiyar deki va'Ziyet ka.t'i \•ecbesi.ıJ. ;l\\lı 
ğer ağalar da diz çöküp yalvannak- W:Ui kalabalıklaşıııyordu. Halkın manlara eığmmııılardır. Diin sabah mevzuu bahsedilen bu yeni y<ılu Ye- ederek yeni bir hat yapmayı doğru doğru gihııekt.edir. ~••-'O~ ~ 
tan yorulmuşlar. birer tarafa çeki- ı çogu daha hilk!IDıet meydanında~ saat yediden sonra şehre tipi ile ka- nicamiin güzelliği noktasından tehli- bulmamaktadır. Dr. Reş~llf[lllllllilllı k~ 
llp oturmuşlardı artık. Odada çıt bile a.ynhrken kaçıyor, pek az kısmı 6.sı- rışık kar da yağın.ağa başlamıştır. . 11111111 ~·111 
yoktu. Ağalar soluyor Delibaş da u- tere katılıyordu. ·Fakat, bir dakikada Evvelki geee ve dün eabah hararet llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllUlllllllllllJUlllflflllllllllllllllllllllUllllllUllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllll ~ ~ 
yukluyordu. Bir aralık, azgın deli yi- ı binlerce tüfek birden patlıyordu. Him sıfırm altında bire kadar dUşmUşttir. ş E • ~t 
ne dirildi. Kemiklerini çatırdata ça.- 1 n:et v~ .g~yr~t ~ de~ece y~rinde ve Havanın bugün de bozuk olacağı muh · • H 1 R H A Y A T 1 -!!~ 
tırdata gerindi, uğursuz bir baykuş 

1 
şıddetlı ıdi. Smdıklerı ve eıgındıklan temel görülmektedir. I~ 

gibi bed bed sesler çıkara çıkara ge- yerlerden dışarı çıkamıyan isyan ele ~- 111Hllilll • ~lt 
rindi. Silkindi, ağalann karşısına di-

1 
başılan da hal~ı~ muharebe ettiğini MÜTEFERRiK ı llllllJllllllllllllllllllHllllll!lllll!lllllllllllllJIHlllJlllJIUJlllJllf llllllUUllllffllllllHllllllHlllllH!llff lfllllllUlllllffllllJUIJllfftllllfUllll'llll atl ~ ~ Y 

kildi. Kaşlarını çattı, suratını astı, sam~or ve sevını.yorJardı. Halkevlerinde me· 1 - İstiklal marşı. 3 - Koruıer (Ev tiyatro i }. ~ 
ve dişlerini gıcırdattı. Gözlerini u • Bır aralık Delıbaş, cebheleri do .. Tarife komisyonunun r a 8 im p r 0 gram 1 2 - C. H. P. Genel Başkanı vekili fından) .. ~eı ~~~ 
ğuşturarak haykıra haykıra: l~mağa çık~ş~. ~ şUph?1en • tetkikleri . . , . sayın Başvekil Refik Saydamın nut· 4 - Küçük bir spor rııu j ~ 
;::::::::::::::::::================== mu~ ve rnevzılen gozden geçırmek Fatih Halkevınc ... n. kunun radyo ile dinlenmesi. (Kapalı spor salonuınuzda) (eı'r ~ 
-·-----------·, 1 tuzum unu hissetmişti. ~rçi, eilah Limanda.ki küçük nakliye vesaitile Halkevlerinin açılış yıldönüm.ü bay ' 3 _ Halkevi reisinin konuşma.sı. A _ MUzikl' ·iınnaStUC ~~I~ 

en l Sabah sesleri, isyanın bu azılı başını nıem- Haliç ve Şirketi Hayriyenin ücret ta· nunı münasebetile evimiz tarafından 1 4 _ Konser. 8 u1 ta afı Jd ) 4' r ~ 

IENELIK 

1! AYLIK 
1 AYLIK 

ed if 1 · · tk"k il t b't ed k la "' porc ar r ın an -tı." h. nun ecek kadar sık ve çoktu &m· r e ennı te ı e es ı ece o n ha.zırla.nan kutlama programı aşagı- 5 _ 25/2/940 pazar günü saat 17 . .. astik caa.Yıv- ~~.~ 
ma. bu silAhlan atanlann da birço- Liman Tarife komisyonu diln mınta. I dadır. Bu toplantılara gelmek isti~ de (foto<rraf sergım' ize i<•tirak eden B - Aletlı Jımn ~f~~ 
ğu d ~- ktu A~-- .. b k lim . u-· d •k' . t 1 '"·- da ti ı~ . . . . "da o ~ cular tarafından( (P ~ mey anw:a. yo. . \WJ.lıcagız u- a an reıs gın e ı ıncı op a....,ım yenler ve yei/Cnnı evımız ı re eserler arasında seçim.) C . h eketıet ~~ 

lnun sebebini araştırmağa başlamışb. yapmıştır. Dünkü toplanbda esas mü mi1dür1Uğünden alabilirler. 6 _ 25121940 pazar günü ee.at - Akrobası a.~ ~l ~ 
Hakikat, Konyayı bir uğultu sarmış, za.kerelere başlanmıştır. ı- 24/2/940 cumartesi saat 20.30 20.30 da tiyatro salonunda. sporcular te:~mdant'k (.fJrlCe]( ~ ~ 

1400 Kurt11 1!700 K11r111 hemen her yer bir mevzi halini al- Şirketlerin hesablan üzerinde tet • da tiyatro salonunda. (Karagöz gecesi) D ~ Aletlı Jimnas 
1 ~-i ~ "ıı 

no ,.,. · kik · n! . S di Ir · cular tarafından) o!" rt 
• t4IO • m~ .. ı amma. tepenın çevresinden da- ler yapan azalar söz alarak bil - 1 - Ko ere.na. Doçent a • 1 _ MUsahabe (Karagöz hakkın - a.n ~p ~h 

-TUrklr• ....... 
400 • 800 • ha ziyade, şehrin içinde 11ilA.h patlı- hassa Şirketi Hayriyenin tarifelerin- mak. da) Zeybek ra.kslan (BaY 

111
t• 1 ~ 

_t _,.._v_L_ıK ___ 
1
_ao __ • __ aoo ___ •_~ı yordu. Minarelerden, yüksek duvar- de tenzilat yapılmasıru Heri sürmüş- 2 - Hülleci: Komedi 4 perde. 2 _ Karagöz (2 saatlik) hayali tarafından). diS. 09 ~ 

22 ŞUBAT 1940 Perfenıbe !ardan, bahçelerden, evlerin damla. • terdir. Komisyon bu hususta hafta i- 2 - 25/2/940 pazar günü saat Bay Safa Yurdamoğlu tarafındaa F - Yüksek ~ühen g.çı. 1~ıi~. Si 
1359Muharreml3 t3SS ~.Şubat 

9 
nndan havaya kur§un fışkınyordu çlnde yapacağı yeni bir toplantıda ıo da. saray voleybol fınal ın 21 de • l ~ıı 

-------1 sanki, bu hal karşısında delibaş ger- karar verecektir. Haliç Şirketinin za.- Halkevi binası önünden başlamak R 3 Ayni gün akşam ~at 1301'~~9 . ~ 
Kuım: 107 !çekten çılgınlaşmış ve yanındakilere: rar etmekte olduğu nazan itibara alı- üzere (Fatih Halkevi birinci aokak Beyoğlu Halk.evinden: rn.1 caddesinde Nurzı~a ssı011~rı o.~'' t~, 

sa•t Saat V••alf Satıl - Görüyonuz mu ülen, diye çığ- narak bu tarifelerde tenzilat yapıl • koşusu). Koşunun hitamında kupa, PROGRAM parti binasındaki ternsı; rıll Giltl 
---..---~--11---....----• lığı basmıştı. Şu kahbe eniklerinin ması imkansız görülmektedir. Bun • madalya ve mükafa~ tevzii. Pazar günü saat 15 de Evimizin 1 - Temsil: "Baba afı"M'1) 11ir ~ 
ıunq ıt• kln•ı 1 u ıı.. O(ltı l klnıli · t"ra " ıe v /ı: ettikleri işi? .. Köylüleri ateş karşı _ dan başka benzin, motorin, yağ ve kö 3 _ 25/2'910 pazar günU saat Tcpebaşındaki merkez binasında (Ev gösterit şubesı "' 

11
rcti ıf' ~l~ 

~']'"38 9 38 6'46 ~ iS'2i i sında bırakmışlar da. hep sıvışıp kaç- milr fiyatlnnnın yüksekliği karşısın- 14.30 da tiyatro salonunda. 1 - !stiklfıl marşı (Ev koı o .ı ;ı.- 2 - Numara çekilro.ek. s de 11ııı Jı' ~ 
:::;:;::--; ırtısı -:;;;;; 

1

;;:;:- -y;; :-;;::::; ıınışlar. Bulup · çığınn bana hele §U da limandaki küçilk vesaitin tarife Uc Hülleci komedi 4 perde. rafuıdan) diye tevzii (Atölyelerıı:nız ,ctjJerf 
- - -1 - ı polis Yakubu. retlerinin de ucuzlatılamıyacağı tah- 4 - 25/ 2/ 040 pazar günü sa.at tam 2 - Sayın Genel Başkan vekilimi~ lanan ı;ıapka ve çicekler l 

;....,:,; l ..>l ll 
17 

t
7 

SI 19 2! ~ 07 f Deııanıı varl m.in olunmakta.dır. 14.55 de Ev kurağında. 1 ıin uutku (radyodan nakJen) tir.) 



ı'ENI SABA& IQfa: 1 

~Tf:!;lii il ·c-~:z~~i~j~~:J Şebi~ Mecli~i~d~ dünkiil 
Sovyet tayyarelerl bir lsveç Mb::.:: .. ~:~!'::ı:.ı.... eglencelı ıçtıma Diğer çocuklar 
k o'' y u" n u.. bomba 1 adı I ar beki"rkl~..ı.~ .. ~~~1;:y::

11

~~~ki:ı!~: Ar~~ea~!~~lantıda bulunamamıştım. ! :;::!~~:: Rica ederim bu nokta ı Ne oldu ? 
..-... - Yazık, fırsatı kaçırdın, görüle- - Bu noktanın ta.abihini ve zabb 1 ugünkü gn7~t.f'Jenle Ç-00uk B 

Dannız gayya kuyusu olsun, .re- cek ıeydi. Hele sokak çalgıcılan hak- 1 sabıkın kabul ve tasvibi 8.Jinize arz slrgeme Kunununun bir t-0~ 
· ~ ( ~ tnrafı ı ınolde J ce İtalyandan mürekkeb olacaktır. ''eransı hol. yılL5ık tebessümü meb- kında Meliha Avni ile Seli.mi İzzetin 1 eeJyorum... li'rf intişar etti. Bu tebllğde En.ln · 

~~ova. 21 {A.A.) _ Leningrad Bir müddet sonra beş ila altı bin 1 _ zul, el uğuşturrn8SI hesablı, dalave- münakaşaları enfesti. Diyince ha - ..... Kabul edilmiştir efendim. Ruz- can fl"ffiketu.edelcrlnin yetim ~·ocuk 

1~rbiYesinin 20 şubat tebliği: taıyanın Fransadan hareket edece- reci spekülatörler. yıflandım doğrusu ve bu içtimaı iple name başlıyor. lnrım okutmnk \'nzifesini deruh<h 
• ıe berr.ahında Sovyetlerin ta- ği tahmin olunmaktadır. Ancak bu lUilli Korunma Kamum artık me- çektim. 1 Sıra Meliha Avnide: Encümen maz eden mü~\ e t-alnslnra tcı:;oklroı 

• 1nkiear etmekte devam eyle- miktar, artacaktır. Zira Amerikadaki riyct me\•kiinde. İşin şakaya, 1&- • • • hatalarını okuyor. Faz!a genç oldu - edilmelctedir. Ilunlan sayllmı \e ue. 
k • Sı:ıvyet kıtaatı, Koivistcf şehir ltalyanlar arasında gönUllU kaydedil tifeyc t.ahammülü olmadığım, }ll\ - Belediyenin kapısında ilk rastla- ğu için ayıb1anmaz. Arnbçası zayıf. ticede gördi\nı lci, okutulmal< ta.ah 

ıni işgnl etmi§}er, Koivisto ya meleri. için büyük bir pı·opaganda ya- radıın ba.5ka bir şey görmiyen gÖ'L· dığım Ekrem Uşaklıgille Selami İz· 1 Tcşekkülü teşkil, arizayı arıza oku- lıüdUndı> bnlunula.n felalwtzedP. ':"° 
lllı dil§mandan tathir ederek pılmaktadır. Finlandiynda müstakil lerlnizle görünüz; "aldım, sattım,. 1.et .. onların yüzü suyu hürmetine yor. Bu hatalara a:r.alar fena halde cuklnrın a''ısı ancak 20~ kişidir. 

d.ı. l'llıktarda gannim elde eyle • bir ltaıyan fırkası teşkil edilecek ve değerinden "yii7.de elli mi zammcde ömrümde ilk defa olarak belediyenin sinirleniyorlar. 30 hın Yntandnşın manlPs•·'" ca.t 
r. bu fırka, kf-ndi bayrağı ve Garibaldi lim, yoksa yiizde yUz mü~,. sualin- asansörüne binmek nasib oldu. ı Şenlikdecle mahallesindeki isimsiz vcr ml'i olduğu anlaşllnn bu lııı .' iılı 
~~n diğer mıntakalannda mil lejyonu kumandanı Camillo Maralini- den haşlaı sesi işitmeğe alışık ol- . Koridorda yarenlik sokaklara verilecek adlar hakkındaki 

1 

fclfıkPt petioeslnde. gerch ana bu.bn· 
. bir hadise olnuı.mıştır. ninin emri altında harb edecektir. mıyan kulaklarınızla j~itiniz. mülk ive encümeninin mazbatasına sını ku)•lwden, g '·rel<sc malım iti\~· 
~et tayyareleri, dll5mnn kıtaa- Bu zat, takriben Uç hafta sonra Sözün kısası bu kanuıı c;anlnnnı- Toplan_tı sal~nu ile büyük sal~n ~- K!zı~ Şinasi itiraz ediyor: betmd ceticesinde falilrleşen aile· 
t ~eri hedeflerini şiddetle ve genç oğlu ile birlikte gönüllülerine il· za ot tıkadı, sizleri kıpırdıyamıya - ~as~dakı /0~;do~ ~:alarmı d N~7!h - Sokak isimleri kısa olmnh. Ne ler iu okntnlmaı?;a muhtaç olan ço · 

kiyetJe bombardıman etmiş- tihak edecektir. cak bir surette kıskıl'rıı.k bağladı; ..,er engeç 1 1 e en 1 yaşın a "' icin Halkalı mektebi Şenlikdede çeş- C'uldunnm sndece 202 ldsiden ihare1 
~"'~ava muharebelerinde yedi Bir Rus Fırkasının Daha Akıbeti (liri diri !iU l\abre soktu değil mi! genç arkadaşları doldurmuşlar, bir me sokağı .. bir sauç isim olur mu?. ohnn.c;ım imkan yoktıır. 
•3ar~ G"nUrül" mficıtilr. Vahim ı şeyle.r konuşuyorlar. Kulak veriyo · Ç;eşme ~kağı kafı değil mi? nu ta.kdlrde ühUr "ocuklarm ukı· 

"'9 v Ut!dıık bükmeyin, oyle mfmiıh " 
~aya Oideook Ol .... ltaı"·anlar I..ontlra, 21 (A. A.) _ Fı"nlandı'ya. rum. Avukat Macid mazbatayı müdafaa hetl uP. olac k~ Ç;oouk Esirgeme l<u· _. ,, manalı blıihirinfze bakışmayın. Bl- B Nec·b Serde t" 

,~ 21 CA. A.) - I..e .Joumal, dan gelc.n haberlere go··re Ruslar Kı'. ay 
1 

ngeç ı : edivor. rumu hbe ilan ebnedlği ,·asıtalarhı "-' liyonız ki, daha şinıdid~ıı maddele- H asıl d" C ı ~ 
ı... 1da. nı.ukim binJ".-..a İta.iv. anın tola civarında -Finlandiyalıların mu_ .. - a . n ' ıyor. uma a cş:ımı - Yalnız Çeşme sokağı kafi gel- dirror hinlcrc·e cocugu· n. ıı;;tJkhaliul 
~ ...... """ rin clestiki hir tanıfı var mıdır, yok soyle çalgılı topla tı l ? " -

~.:ı 1 leJYonuna gı·tmekte ve Fin- hasarnsı altında bulunan 64 un·· cu" fır- - n yapa ım mı ... mez .. zırn lsta:~buldn bir sürü ç ·şme temin etnıi"' midir? \'ol<sa himu'"e· ,.... mudur? diye metni yoldamakla, Me lii. ( • • •) d ( N t ~. ·· w " J 

.~ harb etmek .. -usunda bu- kalannı tayyarelerle beslemegwe çalı- .k din' • " . ~ a 0 ~ rn?umu _o_g sokağı var. Yt' muzhur olan im '\.·rtim vt>.Ya fa!iit ~ - Ü en ızc ıcahındu, U!;ıl< de~I de, rendınız dres v k d t d - l -~ ... :~ olduklarını yazmaktadır. §Jyorlar. Fakat kafi derecede muvaf- . a .. erme a e ım egı - Kazım Şinasinin cevnbını belde - 4:Mııklnnn snşısı ~idfh>n 202 :kişi 
•. ~ 'F'ra.ıı afi ~·an arnhk hir kapının lnrnluhp hı- dır. Bunun ıçın kusuruma bakma - meden reisin sesi duyuluyor: 

sada.n ilk milhim k ·1e tak olamıyorlar. Bu fırkanın vaziyeti rakılmadı~mı aramakla meşgulsii- ) nıiclfr? 

~ 
edecektir. Bu 'kafile, ytizler- ı hemen hPmen iimidsizdir. niizditr. İnki\r etmeyin, zira "rriilü yın . (•••) iyi değil (•••) de bul - Rcyial niıe vazooiyorıım. Maz- Yıırdnınuw gf'lıın biij'iik ~elzele 

ij 
"'~ , ~ ~ 0

- - u- bata avne ıı kabul mü' f('lffüctinin dhınıf"ı: acJlanflj hafifle· 

ttef~kı"VV".· ~~K ~ tarife ne hnoet, ne çiçektir hiliriz.,. ga.lım. 48 a· .. ndan v~ ını": dört kişi••) kal-

~ 1 A cak 
• ı ı d'd h ı ,,.., ,, n.ı •· .. t.ect.lc ~-eı;frne hadi9e, bu yetimlerin 

. erin ayserr rı sız ere ş m ı en a ıer Ye- - O da olur, olur amma .. eve şim- dırdı. Fakat bu, re"sin c-kscri"l·et le ka-
~n ) relim ki, beyhude ~·onıluyor, boş diden bir yalan hazırı malı .1 ,,~ felaketten ancak «'.anım lmrta.ra-

ll ~ 1.z erdek·I cı·vartnda ümidlere dlişiiyorsunuz. Çünkü ba • • • a . bul edziludimd:mUcst··iıyı~ltzaUbikilmUanai zd.cağil. bilmL~ olnn oodbsht rnt.andnşlarıo 
~~L kamın sizlerin ne mata olduğunuz Tanımadığım iki aza. .. k • t i'"tikballerini tcmln etmek, l'ıkılnn 
ct~ırnı·yet·ı Şı.ddetıı· zelzeleler göWnlinde hnlundunılarak vilcude ediyorlar. muna aşa Salona bnJnyonım. önümde ~iyah ~·ıl\'nları ~·enidPll kurnıul., Önen O· 

ti 
·1 i ı cal.ları yeniden a.lc,·Jendirmektir. Bu 

t, ge n m şt .. r. Kanunun çerçevesini - Bu tren düdükleri de menedil- elbiseli bir bayan var .. Sol e!inde et -
d...... r B ._ f ı · id ) ( R ... r ı · ·d husu ti bugUne ı~adar hirc:ok şeyle· b .. ~ : aş -ra ı ın~ e aş ...... ra ı mcı e ) ~izenlt'r, hnşta eo bii)ii~müz bu- meli .. ne imiş efendim o düüüüt diye 1 rafı pırlanta işlenmit z\\mrlid bir 
~ faaııyet1ne sahne olmuştur. Bir çok binanın eski çatlaklıkları Juomnk ş~rtilc, urnnmi harbin acı kulakları tırmalıyan düdük sesi. yüzUk pınl pırıl parhyor. rl•t ynpı!dığı muhukkaktır. Fakat 
t~ ~ t"-yyare~eri, .ticaret: ka:fi: genişlemi~ ve .. b~zı du:a.rlar yıkılmış- giinlerini, roksulluklarmı derinden - Fakat dildilk çalınmazsa kaza Soruyorum : rfklrıumumlye yapılan ı:eyforin şli· 
"ıtı~ı- ında nöbetçı vazıfesını . tır. Celtek koyunde ıkı, Çayır kö - dııyımı~,. Tiirk milletinin arasından olmaz mı?.. - mm bu bayan? mum ve fllaliylltin inkişafı haltlun· 
~-:W Ve t 1 · tikRafl 0 yU d ·d b' tam · tlR hl\ fi derecede ten\'ir edilmemiş· ~ '"l!.l" ayyare er, ıs " .. - n e yenı en ır ev amen yı - yetı5111iş Tiirk ~ocuklnr1dll'. E ki- - Avrupada kaza mı oluyor? Hem Yekta Ragıb cevah veriyor: 
~goıa.nda kadar ileri ~ötür • kılmış ve bazı evler de hasara uğ - den kanunlan yoksulluk nedir gör- efendim, makinistler düdüğü malı sus 

1 

- Hakkıye Emin. 'ı tir. Dunu bilmek \ 'f' '!' a.rdım fa.aliye· 
l'a.:. ~ tıınde. N VAL' sahilleri ""'mı<>tır 1nsa · t kt · timizi onu. gi)rt' tanzim et.mel< istl· ~."ili.de. ve or --~ rn ., • nca zayıa yo ur. memıtı, diinynda mahnınıiyet acısı dan öyle uzun uzun çalıyorlar .. sev- Nihayet gUnfüı btiyük maçına, be-
~ haz.ı ·1 · bombardı Zelzele · h · · d k k d 1 yonıı.. Onun lçlıı tmdilil< şu birine th..:_ gemı en - nııı şc rımız e sı sı eva- ~ <menıiş v<-zlrler yaparlardı ve o- gili veya nişanlılan geldiklerini duy-jlediye 7.abıtası talimatnamesinin mü· 1 
41..:~lerctir mı balkı '-'e "d h d"" ·· ·· · · .., ıuıll Çocuh Es'r~enıe Kunınnıııda.n ~~ . . . ·' nı en eyecana uşurnıue mm ıçmdir ki ,:,İZier daima bir ka- SWllar diye. 

1
zakeresine sıra geldi.. ' 

~ ~~YYareleri, 1skoçy~ s~hı~- titr. Çok kimr:ıeler vakitlerini baraka çamak yolu bulur; filan maddenin iki şıkhk örne~i &ski " 60,, yeni "45 .. ind maddeyi sonı~·onız~ 
~S h- da ve Norveç sahıllen cı- ve çadırlarda geçirmeğe başlamıı.,Itır- tellf zafına.. falan bendin \'uzuhsuz- !4 B::ı.y Zühdü ekl!ik gördU. il niğl'r ~"°cuklar ne oldu~ 
~;.,~ "<l.Z! ·ı . b b rdım n d • M k • d MPRAn Sl'~RTOOLl1 

1\ ""'l'd· gemı en om a a ır. luğuna dört t.'lle sarılarak yakanızı a aracı çıngıragı, par on ya - M 1 1 

hıaır. Ka.-.·seı·i cı·,·arın·1••1 ·ı· 17··1"'""lel"'r nıldım toplantı zili çalındı. Azalar ' aç ar nası j ••••••••••••••••·· • ••••••••••••••••••. 
\ı."" .• un.ft ur ~ ., ve ba?.an kellenizi kanunun pen<>e· A ı p ı d k 

b "ltı~. lld Cenuh Sulnrında ımı Ankara, ·21 (A.A.) - Kayseride, slndon kurtarahilirdiniz... yerli ):e~e bi_zler de köylü köyilrnü· seyredilecek m nya Q on ya a 1 
t~?eo, 21 (A.A.) - El Pueb- lvilayetin merkez ve cenub mıntaka· Fal<at bu sefer bu yaldızlı hiilya- ze çckıldık .. Rıyaset makamında }1nc - Maç seyrederken gUrUltü et - • • 

r \. ıne göre Almanların ya l sında bu sabah 2.50 de oldukça Rid- 1 l d Necı."b _ Serdengecti. Sağında. Refik&.. mek, bagı· rnıak, hakeme miidahale Çıftiık ve ormanları " ·qlan "' ara \"C< a e eceksiniz. Çünkii biraz 

~ ııı. tq d veyahud Admiral Seher detti ve beş ~aniye devam eden bir Hulusı Behçet, solunda Melıha Avnı. etmek, sahava çıkmak menediliyor 
.'<l!IL ~ en:eJ söylediğimiz gibi biitiin ümid 1 J 

~ '! llQ ti nolunan bir ccb kruva7.Ö· sarsıntı olmuştur. Bu sarsıntıdan 1 kapılan o arlanmaz surahmza sım- . Refik~ Hul~ai ~e~çet. ço~ .şık. Gri iyi.. fakat niçin sahaya çUr~k ~u . u·· sade re dı"yor 
d~4 ~ ~t ~ gemilerine taarruz et- Hacılar nahiyesinde bir ev ve Develi sıkı kapannuştır. bır kostuıntayör gıyınmı§, ıçmde son murta, ay"a atmak menedılmıyor. 
~-' ~.; !i._ · t'af Speenin intikamını al · kaza merkezine.le 4 ev yıkılmıştır. moda beyaz benekli fes rengi bir bluz Bunların da maddeye HA.vcıııini tckllf Beın, 21 (A.A.) - Öğrenildiğine 
1 r "tı~~ A.tı 1 D Dilt•riz ki hemdeminiı şeytana. 1 al . r

1
• 

11
"' nld as Okyanusunda bu un evelide de 1 kişi ölmüştür. Develi saç arı yanın avıyerj. kulaklarının ederim.. göre. B. C'rl.irin ~. mllhim bir emirname 

~ " u~- uyup ta. melanet n dalaverenize r S ":1 ... ""' rivayet edilmektedir. l ka1.asının garbinde ve cenubu garbi- arkamna atılmış, kahve rengi sued Kbım Şinasi tasdik etti. !.ınzalanmıetır Bu emirnamede Polan-
"~tt devam gafletini i<>inizden en <·esu- ı t ı 

~• ... ı ..... , ikinciteşrinde Montcvi- sindeki Soysallı, btiyilk ve Sinder , el ç.antaaı kilrsilniln u_· st·Un· de. ç··ln·d· e - Evet, ilave etm:li, maç seyre - y 1 vn.t:ındaşlarma nid olruı bfüün zi· 
"""'Ulı:ı ı nı bir kerecik olsun gö tersin. 1 b k -~~ ota :ive sonra. Bucnos-Air~ Mike köyleri kamilen yıkılmıştır.

1 
ga ı a ço para var kı gozUnUıı onun derken bağırmak, çagırmak ve saba· r :>n.t ı::nlıa ye müesseselerinin ve or -

~~, n L::ı.ıın adındaki Alman Soyısallı köyünde 40 ölü ve 20 yaralı Asıl bu tecrül>e<lcn sonra Milli den ayıramıyor. ya öteberi atmak memnudur demeli. n .... ni > ı ·n lınnclnn böyle Alman idaresi 
f~l'\ıu Un C:Ch kruvazörUnlin ihti -

1 
vardır. Diğer köylerde insanca zayi- Korunma Kanununun kudret ,·e Meliha Avninin §ıklığı da ondan a-ı Tevfik Amir itiraz etti: ta-ti ldan işletileceği bildirilmekte · 

'il ~nternıhe memur edilmi!) ol - at yoktur. mehabetini hittecrtibe ,.e <laha e - ~ağı değil .. sırtında limonküfü ku -1 - Umumi bir kayıd koyamayız .. a·r . 
~rnektedir. Kaza kaymakamı, hükümet dokto- sash. h~r suret~ anlamış olursunuz. §aklı bir truvaka.r var. Bluzu örme, t salıaya c;iı.ek atılabilir. Bu t •mirn:ıme. Almanya tarafından 

\'"ttlitı 
2 

)fadisesi Ve Alnın.nya ru ile bir yardımcı heyet köylerde Mılh Korunma l\a.ııunu yurdun yakasında yeşil kırmızı bir ponpon. , - Atılamaz. Po!onynlılara aid emval ve emlake 
~-'b 1 (A. A.) _Yan resmi ça!ısmnktadır. ı her tarafı~d~.ta.tbika başlandıktan ı Truvakarının önünde tamam 18 düğ- - Atılabilir. geniş mikyasta vaz'ıyed edilmesi ma· 
~hetıaado.n bildirildiğine göre, Kayseri merkezinden felaketzede- sonra ncslımzm kuruduğunu (Muh- ,me var. Eğer . bunların hepsinin ilik- ! Reis müdahale ediyor: nasını tazammun etmektedir. 
~ hu~ tarafından Norvcçe ya- ler için çadır, fen memurları ve sıhhf t.ckir) ve (Spekülasyoncu) denilen lenmesi lazım gelirse alimallah ya- - Susalım .. arkadaşımız Ztihdü - Emirname. asıl manasiyle istim . 

\ ~ ~arın Joessing Fjordundn malzeme ve tedavi işleri için bir ekip t~_fey~ ~:e nnızi~ ?1~hl~kuıı, tıpkı ı rım saat sürer. 1 nün teklifini tas,·ibi alinize vazedi · lfıkten bahsetmemekte<llr. Fakat Ga· 
~'i~'ııt . giliz taarruzunun bilhns gönderilmiştir. Zumnıduanka ~ıbı, ısnıı ancak ma- Celse açıldı. Refika Hulftsi Beh • yorum ... Şimdi de encümenin tekli - zette de Zurich'iıı muhabirinin dediği 
~tıa hır rnaksadla yapıldığını Çocuk Esirgeme Kurumunun. sallarda ı:.e~en efı;nnni bir val'lık çet zabtı sabıkı okuyor. Meliha Avni fini reyinize vazediyorum. gibi hu iş, husust haklara ve Polon • 

~~e~ka:dığı siyasi mahf ellerde Tebliği haline geldiğini t.onınla.nmız, ç.o- kırmızı eık bir kalemle bir şeyler ya- Encümenin teklifi kabul edilmiş- yalı millk snhlblerinin menfaatlerine 
tı:~l'e ~ edır. Bu mahfellere göre, Ankara, 21 (A.A.) - Çocuk Esir- culdarımız değil hiu.a.t hizler gi>re- zıyor. tir. bir müdahaleclir ve netayiei ağır ola-
~llııtı et 0rveçin bitaraflığını ceb . geme Kurumu Genel merkezi baş _ ceğiz. Aza alelfısul dinlemiyor.. herkes Samiin yerinde oturanlardan biri caktır. Kararname, bu emldke "vaz'ı· 
~'flııt~ek surctile bu memleketi kanlığından: Refik Sa)·dam hükumeti bu mu- biribirlerile meşgul. soruyor: yed., edildiğinden bahsetmektedir. 
~ ll~ ~Yırmak istemiştir. İn- 1 Felaketzede mıntakalardan tş ban- cizeyt tahakkuk ettirecek bir azJm Salondaki azaları sayıyorum. - Şimdi biz futbol maçını, ders I\.ararnnme, zira! istlhsalA.tı arttır . 
>\ıı lı fUJt ekıli Norveçle yaptığı po- kası 100, Şişli Terakki lisesi 10, Bo- ve metanetle mücehhezdir. Bu nok- Tamam 48 kişi var. dinler gibi sessiz sada.sız mı seyrede- mak suretiJe Almanyanın tasa i~leri· 
~ ~~ku düvelin mevcud olmı· ğaziçi lisesi 12, Hayriye lisesi ı~. taya mum yapı,tırm. Yanılmıyorsam §ehir meclisi aza- eeğiz?. ni ınlah ve Polonya arazicılnin Alman· 
~~~na istlnad ettirmektedir. , Işık ı.iseııi 5'. ts:iklal lisesi 2, TUrk Art!_k tauihe kanşıyorsun sayın larının adedi 73 olacak. Demek 25 l Ne bileyim ben. Jnşmasını tesri etmeyi istihdaf eyle· 
L~ et'i.ne ?o.in :Norveçi Alman harb 

1 
Ma~~ıf Cenuyetı 20'. Ülkti lisesi 5

1 
muhtekir. nnmevcud... Ekrem Turun itirazı haklı. mektedlr. \:S l Ud~nle etmemekle it - D~ruşşafaka 10, Edırne sanayii zi _ Badema ismin i~itilmeT. oJıtcak - Efendim, zabtı sabık okundu. - Tiyatro, halıçe, sineınalnrdrı ---·•· 

~rı t\giltercrun şimdi açıkça raıye ve kimyevi~e müessesesi 20, baya.sız spekülasyoncu. T~.s,·ibi alinize arzcdiyorunı kabul diyor, bir süı ii kimse fransızca lisaııı R b 
~dt.rıY.a.rdırnını temin etmek Bay Satvet Lutfı 3, çocuğun leyll Her ikinizin de ebedi mnknrrınız mu;... . . .. . ' -dikkat edin fraı~sız. lisanı demiyor-ı oınanyanın ceva f 

lq ıll~ııı ıleri gelmektedir. mekteblerde tahsillerini taahhtid et- Necıb Serdengeçtının bu sozlenn- yalıud da başka hır lısandn şarkı söy. Londra, 2l (A.A.) _Haber alındı· 
:11ı-a, 

21 
Ve Fran~ız Tezi rı;-i§lerdir. Bu •faziletkar harekete it- esfelü!tSalilin o~un muh~m tu - ~~ zabtı sabıkın okunmasının bitti- ltiyor, konuşuyorlar. Umumi yerleı'de ğına göre Ruma.nya hükumeti tmrll-

~ (AA) tn 'iter H tirak buyur k t ·· feylilPr •.. Blriblrini:ıle inli,·e ı·nıı·,·e gı anla~ılıvor h k'k" sa ' tk " oln 1 b k 
0 

) 'ılı.·:~ . · · - gı e &- aca zeva ve muessesa. • · J • a ·ı ı · na ar uyan arın aş a tere lıilkümetinin petrol kontrol ko-
~;a~ll'e~tı namına söz söyleme- tın Çocuk Esirgeme Kurumu genel h&&lrneşlr olun!.. . . Sormak abes, tabii kabul edilecek. lisanda şarkı söylemeleri ve konuş - misyonunun faaliyeti hakkında sor-
lı~ ~ buı.ular bir zat bu sabah be- ~erkezine müracaatlarını rica. ede _ .A.. OBllALEDDIN BA.RA.COGLU Bir itiraz maları ıncncdilmcli. duğu suallere ccvab vermi:Jtir. 
k ~ .\ıtı:ıa 118l'ak İskandinavya dev- rım. Ald Abdülkadir Karamürsel itiraz &- Blikreş hükt'.lmetinin verdigıw· cevab· 
~ı...~~ t' ll tazyiklenn· tah .. 1 Rumanyadan K..... te 0 ll anmışım. Selami lzzet itiraz divor . • ~ ll.tı l e ammu uo08 e yor Dü k .. r ed" . J da komisyonun Rumen petrolünü mUt 
lbıb,'8~~Ukları takdirde İngi- Bilkreş, 21 (A.A.) - Kava.rna va- n U TlTf lnQ ıyor. . . . Fakat Necib Serdengeçtjnin, tefiklerle Almanya arasında muns'. 
~,, ?i ı arın da bu devletlere puru, Rumen htikCu:neti tarafından . 

1 
• • • • • - Taksım gnzınosu hakkındakı "- Tasvibi alinize arzediyor,, u - fane bir şekilde taksim edeceğin

1

e 
la.kıh 0rvcÇe kat'61 bir tazyik Anadol~ . zelzel~si. felaketzedelerine .. f Ba~ .a 1 afı 1 uu ı_ sayf adu 1 mütal?.am yanlı§. geçmiş. ~lediye~e mu mUnakaşayı kesmek i~in bire bir. dafr teminat verdiği salAhiyett.ar 

~~c:ıh, edeceklerini bildirmiş- yardım ıçın verılmış olan 6000 metre Dun sabah Devlet Denızyollarının arzı şükran edenm demedım, tebrik (Sonu 7 inci sayfa.da) mahfelleı'd "ylenmektedi 
~~ ~be miklb keresteyi hamilen, Köstence- Marakaz vapuru Mudanyaya gitmek - _ _ e 

90 
r. 

~ ~"'ıurı YnelınUel La Haye a • den Türkiyeye hareket etmiştir. üzere hareket ettikten sonra Manna- - -
~~.Ut ilde: l'ntlrncaat edebileceği- P0!1te Belediyesinin Yardmıı nı.da fırtına ile karşıla~ınca yoluna 
~'"\ b:ı bu ~0:Veç Hnriciye Ne- Bu?a~te, ~1 (A.A.) - Budapeşte devam edememiş ve Marmarada bir 
~bt~~llan erı hakkında tefsir- beledıyesı malıye encümeni, Türkiye hayli bocaladıktan sonra Silivri lima-

:tr,~-oq ~de ln 8alft.hlyettar İngiliz Kızılayına yardım için 50 bin pen • ·lr tm. ~ 
~~~. ilı~a l.t gilterenı h bi b gölük bir kredi kabul etm. tir nına ı ıca e ı9, ancak gece saat 21 
lr...~ ~l'a .__ lUetıer Ue n, ar n ae ~ • de limanımıza avdet etmiştir. 
~ ıı....d ~w.ı. mi yetine yap- ç • ı · ı • Gece "dd t· . btisb' ~ erı ~ı..ıta.n, kendini her tUrlU • • h • .. eı e ını ütlin arttıran 
~~ teQıt'. t'tuhnuş addettiği söy- ın 1 erın mu ım nızgar, limanda da ufak tefek tah -

(I"~ ~ bı• ff k• ı· ribata sebeb olmuştur. Ezcümle Salı-
~ tı~ de r: .. _ r muva a ıye 1 pazarı önünde bulunan Cengiz motö-

Almanyada harb modası 

eçenlrrde Bcrlindc gnrib bir lrnnf er:ıns top -
l::ı ım ı-,tır. Alman §elıirleıindeki teniler harh 

• n.Jı-1 inin mecburi kıldığı yeni modayı tesbit f~in 
~~~· ~etl ı::nsız ~8~iiye- Çunking, 21 (A.A.) - Kvangsiden rU demirini tanyarak Sarayburnunuıı 
~ - (.ı\. • .ı .) at edıldı alınan resmt malümat, Nannig'in 70 önüne düşmüşse de liman idaresinin 
,;;~<IQ )r ~ - Eski k .. . t . . 
"'llcl~tl taı.ırtce Tho omunıs ~lome~ §ımalı şarki~inde . kain 1 numaralı romôrkörü imdadına ye· H• toplnııtı~·ı yapmışlardır. Hakiki kmmı.ş yerine 

llıkat ~ilm .:ezti Fransız ~ı~yruıg ın_ Çi_~ .k~we~lerı turafından 1 tişcrek motörü bir şamandıraya bağ· ı "Erı atz,, lar kullanılacağ"ıridan, ktın1Rş ~-"erine l.:aL'll 
ı ... r. ı ıstıl'dad edıldıgını t~vıt ~vlemektedir-. lanw·tır. · - - · 

'J olau lıu nıaddelerut ı;ok agır oldUJ,.'ll na:tart dJt.kll.te 

nlııınu~hr. Bunda.o sonra Almaıılar artık astnrs 
P rdesti ve elbise glyeooklerdlr. 

13 

Fakat is bu kadarlar da kalmıyor. llarb ekono· 
nıl i fca.lın.tını dtiştlnen terzller, erkek elbist:ılerlnde 
fazla ceh bulınıduğu kanaatine varmışlar \'e netlcode, 
cclı donllcn ıfCYlcrin de faydrunzhğı Umrln.de karar 
kılnıışln.rdır. 

Buııdan dolayıdır ki. Alınanlar, lıarb moda.sın • 
W&. ast&riu:, cıebala. palto uya elbi9e py"°8klerdlr. 



'f'ENI SABAH 'l2 şUJJA~ 
mJ2!2!:DI@!!?_ -------- All•• e&~ d' 

1 R A D V O Kosak ~uhribi~den bir ses yüksel ı: -
.~~ "-Gemide ingiliz esirler var mı1.,ı 

22/2/1940 PERŞEMBE 

Bira var mı? Yok 
Bi1 a meseleaini tahkik için girdiğim 

idaresinde başımdan geçen enteresan 
Yazan: FARUK KÜÇÜK 

1Ş2.30 Program ve memeket saat 
ayan. 

? 
12.35 Ajans ve meteoroloji haber· 

m U ' Ie~2.so Türk müziği. 
• Çalanlar: Kemal Niyazi Seyhun. 

inhiaarlc. r 
maceralar 

Cevdet Çağla, Fahri Topuz. lzzedcliD 
Ökte. 

Okuyanlar: Mefharet Sağnak. Se-

l mabat Özdenses. 
13.30/14.00 Müzik: Operet şarkı

ları "Pl., 
1 8 .. 00 Program ve memleket saat 

ayarı. 

Ortalık sütlük limanlık.. 18.05 Müzik: Radyo caz orkestrası. 
Dünya güllük gillistanlık.. .,,, ~ 7'""""'" 7" , - ~ 18.40 Konuşma. 
Olacak amma; j 18.55 Serbest saat. 
Şu bira meselesi olmasa... l 19.10 Memleket saat ayan, Ajans 
Di.işünün bir kere: ! ve meteoroloji haberleri. ) 
Hariçte, 19.30 Türk müziği: Saz eserleri 
- Finlandiyada Ruslarla Finler "Kemençe ney, kudüm,,. 

biribirlerini yiyorlarmış.. Çalanlar: Ruşen Kam, Fahire Fer-
- Denizlerde her gUn bir gemi tor· san, Basri Üfler, Nuri Halil Poyraz. 

piller.ip yüzlerce kişi öbür dünyayı 19.45 Türk mUziği. 
boyluyormuş. Çalanlar: Kemal Niyazi Seyhun, 

- Almanya Rumanya üzerindeki Cevdet Çağla, Fahri Kopuz, İzzed -
tazyikini günden güne artırıyormuş. din Ökte. 

- Umumi bir"harb tehlikesi var- Okuyanlar: Radife Erten, Mahmud 
mış.. Karındaş. 

Dahilde: 20.15 Konuşma "Bibliyoğrafya,,. 
- Üniversitede lritab yokmuş. 20.30 Türk müziği: Fasıl heyeti. 
- İhtikar hala devam ediyormuş. 21.15 Müzik: Sedad Ediz tarafın-
- Alman profesörleri Türk do dan keman soloları. 

<:entlcrine bir şey öğretmiyormuş. 21.35 Müzik: Küçük orkestra "Şef: 
- Piyasada kağıd buhranı var - Necib Aşkın.,, 

mış. Ankara bira. fabnlmsuıin nmuml görünüşü 22.15 Memleket saat ayarı, ajans 
Ne çıkar. 1 haberleri; Zira.at, Esham - Tahvilat , 

0al• 
"Altmark,,tan başka bir ses bu s ·ı· 
müsbet cevab verince 30 lngiliz d8111r, 
cisi Alman muavin kruvazörünün bO 
dasına tırmandılar. 

Bunlar bira meselesi yanında ne- - Ey sonra, bundan maksad. Sene Kambiyo - Nukut Borsası "Fiyat. ~ 
dir ki .. hiç değil mi?.. - . Bunu senin ferasetine bırakı- 22.30 Müzik: Cazband "Pe . ., uır İngiliz bahriyelisi deniz~ atıl.a.18.k bir maynln üzerine yaz1 yıı:ıJll J 

Tasavvur edin: rım.. 1930 3.408.300 litre 23.30 Yarınki program ve kapanış. . . . . . . . ı:ıJil ~ 
Yal1n öbür gün yaz gelecek, sı _ • • • 1931 2.968.900 ,, .......................................... "Parıs - Soır,, gazetesmın lngilte - rnetile miışavere ettikten so 1' 

eaklar basacak .. hepimiz kan ter i· İnhisarlar umum mildürlUğünden 1932 2.989.350 ,, ÜNlVERSJTEDE: redeki muhabiri mahsusu, gazetesine, tere Bahriye Nezareti dotl Jı~ 
çinde kalacağız. içeri girmek sırat köprüsünden geç· 1933 2.419.800 ,, !skoçyada kain Leith şehrinden "Alt· şu emri verdi: Er'~~ 

lfa.rar~timizi söndürecek buz gihi mekten daha müşkül. 1934 senesinde Orman Çift.iğinin Cemil Bilse} ve Jkhsad mark,, hadisesi baklanda şu tafsilatı - Norveç karasularınıı yarf 
buğulu buğulu bir şişcdk bira bul • İki kapıcı insanın yakasına ya.pı - bira fabrikasının küçük kısmı açı • faku"•ltesı· Dekanı göndermiştir: "Alt.mark,, da araştırmalar 
mamak, aman yarabbi.. ne fecaat! ' şıyorlar: Iıyor. Bundan bir kaç ay evel lngiliz do- ve İngiliz esirlerini kurtarınıı. cı\ 
Şaka etmiyorum, son günlerde bir - Kimi göreceksiniz? 1934 2.117.600 Bomonti Bulgaristanda nanmasına mensub bütün harb gemi- "Altmark .. ın se}Tettiği s~;~ 

,azetemizin neşriyatını takib eden- - Umum müdürü. 225.333 Çiftlik İstanbul üniversitesi rektörü Cemil leri: " . . . . rında. ~ulunma~~ olan ~ılı J\1
6 

ler bu neticeyi çtkarırlar. - Niçin?.. 1935 1.716.900 Bomonti Bilselin yanında iktısad fakültesi de· - Altmark,, 1smındekı Alman va- nıuhr1b1 bu emrı ılk alan tn,, ..ıı. 
G S

. ? b 1 1 • • 1 'bl · d b' · I] " 4 ıtrrııı.v 
Un geçmiyor ki ya bir havadis, - ıze ne... 379,279 Çiftlik kanı ve üniversite ordinaryüs profe· purunu ar:1Y.ı_p ~unuz. -~mrmı a mış- ;1 enn en ırı o: u ve ft.J n ~~ 

ya bir okuyucu mektubu, yahud d::ı. - Bize söylemezsen giremezsin. 1936 2.036.100 Bomonti sörlerinden Ömer Celal Sarç olduğu b. Bu emır uzerıne lngılız parb ban- Julunmakta oldugu nokta.Y · ~ 
röportaj ~eklinde bira hakkında bir - Peki, iş için. 360.500 Çiftlik halde bir kaç gün evvel Bulgarist.ana 

1 

dırasını taşıyan her tekne "Altmark.,ı .ı. O sıradn. iki Norveç. toP ııJıl:t 
yazı çıkmasın.. - Ne gibi iş?.. 1937 de Bomonti yalnız 7 ay Qalı· gittiğini yazmıştık. Üniversite rek- avlamak için denize açılmışlardı. meydana çıkmış ve IngiliZ J1'l J.'ff 

Bakkallarda bira yokmuş.. hnlk - Resmi bir iş.. ~p kapanıyor. törU Cemil Bilsel bu ziyaretten isti _ Eski Bir l'ttacerarun l\labadi nin silvarisile Norveç harb ı:~ıf 
çölde ımr.amış yolcuların su istedik· - Bu işin ne olduğunu söyle. 1937 1.079.200 Bomonti fade ederek Bulgar Universitesinde : Hatırlarda olsa gerektir ki "Graf nin kumandanları nrasınd:ı J'll 

teri gib.i: . . . . . . ı - Allah Allah işi size söyliyeeek 1.590.000 Çiftlik bazı tetkikler yapacaktır. Rektörün Spee,. adlı Alman ceb zırhlısı cenubi ba~lamıştı. .. . . ,, tfll:ıt• 
- Bır şışc_ hıra hır şışe bır~, dıye olduktan sonra müdiri umumiyi gör- 1938 2.652.529 Çiftlik ı Bulgaristandan avdetinde Yunanis - Amerika sularında, malum şartlar al- Kossak., ın ~uv:ır~sı .Al Jefİtı~ 

o bakkal senm bu bakkal benım dC: meğc ne lüzum var. 1939 2.739.006 Çiftlik ı tan tarikile gelmesi muhtemeldir. Bu tında, kendi kendini batırmadan ev- N~rveç ve ~gllız denız ~ske~Il~ 
taşıyor, fa~at bulamıyol'lar~ş ... Bı- - Söylemezsen giremezsin bize Şunu nazarı itibara almalı ki b' takdirde rektör Yunanistanda da bir vel Atlas Okyanusunun cenub taraf- mur~~keb hır milfrezenın g ıı~ 
ra içmemege razı olmak, bır lokma, emir var. 1nhisarla ·cıa.r · 

1939 
. ı~ kaç gün kalarak, Yunan üniversitesi larında yedi tane İngiliz ticaret va- mesmı ve bu Buretle Alrntıll ttı' 

bir hırkaya razı olmakla müsavi i - - İdareye bir mal satacagıM m da. altıncı ayır ı ~nt~ B 
1 
senesının erkfınile de temaslar yapacaktır. purunu batırmıştı. gemisinin en yakın liman oJ(IJl ıtl·" .J 

· B k fta hl a · geçmış ır. u a tı ay zar. ı gen) 1 ı t klif e P' mış... unu anca so ru u a am 1 - Yani müteahhid misin?.. fında inhisarlar idaresi 2.739.006 lit- "= --- Alman ceb zırhl~sı şe~efsız akıb~- . ~sev w ~asını e ı.ıifi ~ııl 
lar yaparmış... - Evet. re hasılatı 2 317 400 ilnü ,..,1~ İRTİHAL tine kavuşmuş lAkın lngıltere bahrı· Lakın Norveçlıler bu te ~" 

Se gil' ku uı b' ı · · n · · .,..LI\.armış- · · etmed"l · "Alt k ıı J1'l lf 
v . 1 0 .yu~ a.:- ıra mese esının - Bunu evvelce söylesene be adam. tır. Görülüyor ki idaremiz bira işini Pek :•evglli babamızın vefatından ye nezareti batırılan bu 1 !ngıl~z şi- 1 ;ı ve m~r " 

1 
ndiJefl pj 

ehemmıyetinı şımdi anladınlz ya.. önüme bir kağıd uzatıyorlar Dol- uhdesine alır almaz istihsali iki mis mütevcllid elem ve kederlerimize ge-- lehinin mürettebatınm 8.kıbetınden olmadıgını, bu gemınln ke '':;% . ..ıl 
• _ w • • • • ' • h b 1 t Aln b ırh- rafından bir gün evveJ araı?'~ 

• • duruyorum. Kapıcı kagıdı elimden llne çıkarnu§ oluyor.. rek cenaze merasımınde bulnmak ve bır a er a amamış 1
· :ınn ce z w • • • ~ 

B1 1
-M • • yU . ea· . r d . edi1n 'a olaı lngi~ bulundugunu ve genude CSJl IA 

ra mese u;,:nın ıc zü n ır? .. alıyor bır hademeye uzatarak: Demek oluyor ki ortada bir bira gerekse telgraf göndermek suretile lısı tarn. n anı esır 11
" 

1 
. • • ı idLi,.. 

B
. tiril eh · tI' ıeı li d · ·ı "G f s) de bulun kimseye ra..cıtgelmedıklerın 1 

ır s eınmıye ı mese er var. - Al, diyor bunu kalemi mah buhranı yok. Fiyatı ucuzladığı için iştirak etmek Hitfunda bulunan sayın z enızcı er ra ! ee., . • . ..J 
ken bira meselesi için bu kadar nee:- götür. susa biranın fazla aranması var .. yani ma. dostlarımıza ayrı ayrı teşekkUr et _ dukları müdd~t zar:ın~a kendisi de tileı · nrib ıJY_. 
riyatı acaba neden yapıyorlar! Haki· 1 Soruyorum. lın kıymet kesbetmesi. meğe acılarımız mani olduğundan bir insan ve hır denızcı olan ~man- Bu ceva~ karşu~ın~a mu ilf ~ 
~aten me~lekette bir bira buhranı mı . - Kalemi mahsus ka ıncı katta? Bu da mübalağa edildiği kadar muhterem gazetenizin tava.seutunu dan (Lang~dor~f) ta~afından ınsanca laşm1ş, likın g~ele~ın tek\tı ye' 
var '? !nhısarlara doğnı şöyle bir u· l _ Dördüncü. ç değildir. Bu şekilde neşriyat.ı yapan- rlca erleriz. muamele gôrmüşlerdı. Zaten bu zatıu muavm kıı.1vazorllnün yaıııı 
zanıp tahkikat yapayım dedim. Tesa- .. . lar hangi büyük gazino veya küçük Kızl:ırı. Mehlika Mazhar Bil a gemisinin şerefsiz akıbetinden sonra I mıştt. ,ı1 
d~f bu ya, matbaadan çı.kar çıkmaz ~ - O halde ~sa.nsore bınsek.. . birahaneye gitmiştir de bira bula Seni~e Sedad Abut y p, yaşamaya razı ?l~aması ve nam~su- " Borda ~rd,ayı.ı • iJlt'. 
pıyasanın kurdu, bu işlerin künhüne t . Hademe benı yukarıdan aşağı ıs- mamışt.ır? (Sonu 7 ncld ) 0 ,..,.1 . İsk d 0 alı nu kurtarmak ıçın hayatına hatıme J Kossak,, geceleyın Not"'.tlj v,ıııf 
vakıf eski bir gazeteci ile burun bu- , tıh!afla ~~dUkten sonra cehaletime!-- ---. -- e 0 u · en er ram · çekmesi de kendisinin şerefli bir in- k~r~in önünden g~ti ve dil~ ~i 
runa geldik .. hoş beşden sonra nereye 1 acımış ~bı, a!JllUllJlllllllDmamm111mwaıııwııııu1111ınuıunıuu1J1DIUlffilllllliilllllDllDmWllJUllllllDlllll~ aa.n olduğunu isbat eder. mısınc yaklaştı. Alman geJlll~ıı:ııf 
gittiğimi sordu .. anlattım.. - Bilm.iyoı· muswı, diye cevab ==ıı § Batırılan İngiliı ticaret gemilcrin!n muhribinin yaklaştığını gö ıJ ~Yı 

_ Bak Faıuk, dedi, ba.zn.ı:ı gaıe • v~riyor. B~ asansör müdürler için- IJ G" I •• b k 1 

1 
1 ~ .zabitleri zırhlıda bırakılmış. tayfaları gemide "Sililı başına!,, bofll

6 
dg. ~ 

telcrinüçüncüsahifelerinde ikisat.ır d.ir. İş sahıbleri için değil... s o ge musa a amız netıce endı ~Alman filosunun muavin bir gemisi , ~tı.Lakinbumtiddetza.rf1~Jl•'J 
bir havadis çıkar ertesi gUn hava- • • • ı 1 olan "Altmark,, a nakledilmişlerdi. nb, Alman gemisine ada:rrınl< 
dla biraz daha büyür. Üçüncü gün ı Umum müdürün kapısında. ikinci 1 Yliıen Hapishane laşmış bulunuyordu. . ;ııı f 
birincilik olur. DördUncü g1ln baş bir sahne, ikinci bir isticvab. Niha • 1 G l b • • - "Altmark., da esir lngillz denizci- Muhribin zabi~lerinden b•f 
makale yazılır, beşinci altıncı günler yet dideler ruşen huzura kabul olu- Bal e en ceva /arın tasnıfıne il§ lcri hakiki bir cehennem hayatı ya· sek Set:ıle seslen~:. . .;~,;;,; 
anketler ı ih t b ' gün ~ - Gemide lngılız csırJerı . . açı ır .. n aye ır ge- nuyoruz. ili şamağa başladılar. Bu zavallılara, Al 1 . sb -.•C 
Iır kı bu mesele üzerine b~!ili1 gazete- Bir arkadaşın makalesini okuduk - ifil başlamış bulunuyoruz = manyada tecemmü kamplarında!ti tn- j Alman gemısfnden ceV .::/ 
nin kadrosu seferber edılır ... ~şırır tan ve kapıdaki muıı.nıeleleri gör • il ~ lisizlere reva görülen muaruP.le tat ' Evet, v~. wJıf;I 
kalır, ne var, ne oluyor, bu işin sonu 1 dükten sonra mtidiri umuminin oda· 51 Golge ınüsabakarnıza. iştirak eden hı..~ra. okuyueula.rınuzın eıe- a bik olunuyordu. Fazla olarak bu ce- Bunun Uzcrıne "~0~'}di ~ 
neye .varacak ~ye düşünürken 1 sına girerken yüreğim atmıyor de- §1 v~~lannı g~nderehUrnelerinl temin için şubatın on beşine kadar bir f1I hennemi hayata sintinenin bozuk ha- d~n Hurr~.:; uvn7:elen yükse I 
b~rdenbıre. gazetenın bu mesele üze- sem yalan söylemiş olurum. Kendi ı= ı~ublet tayın etmlştJk. Kış dolayıslle post.a.lann gecikmesi ihtlma· Eii vMı ve kl!c;ilk bir kabahate mukabll bır ses b~:'ır<lı · . . 180~i D 
nnde neşrıyatı kesiliverir.. 1 kendime ktm bUir diyon k i liul de nazarı dikkat.e alarak bu mühlet.in bir hafta. daha t.emdidfnJ - · en ağır cezaların tatbik edilivermesi - !ngıhz bnhnyeı şal ~ 

D d 
, tm, ne a s ü 'b .. .. 21 dadır ı J 

ur u, sordum. adamdır. ~ m na.sı gonnuş ve şubat akşaınıoa kadar gelen cevabları ka.- gibi şiddetler de inzimam etmi~ti. l ··· . " , I"" .dl" 
• • c::::. bule karar vermiştJk ~ ' +- . . ti . . . · ı Ve bpkı Aınıral NeJsOllı ıııı~. · 
Hiç de tahminim gibi ç~adı. e:1 . • ~ ı.ngıhz carcti bahrıyesma meneub d ld w .b. 1 ·uz deıw_,~ 

Mlidiri umumt beni fevkallde neza- ;; Bn suretle mektublan yollarda gecikmiş olan karllerim.tze dfo & (275) denizci uzaktan lıir tüccar ge- Alnın & 
0 

ugui . gıt 1
b nrd~aıJlfL vt"' 

K ı• } d § f lil · • d k f •.....: . · f k .. mnn gem sın n o ..., ll IS er araSJD a ketle kabul etti, bir koltuk gösterdi. El .a 61~ eneme ırsatmı vermlş oluyorduk. ~ mızmden a~--~~ olan Altmark,. nı~· , dılar. . 
- - ·--- İnhisann. neffs sigaralarından bir = t Don akşam g~lon son mektubları da. müsabakaya. da.hiI ettik- ~ avlin hkruvtıazorunUn lamdbnrlarında bır 30 Denizcinin Mıı:rlftıP ~~ 

B
. k .. tane sundu. =- ~n sonra. artık müsabakayı kapamış ve oevabla.nn tasnifine ~'l • ~ ı es r aya ya ~ıyor ar ı. . . rt, W'.· 
U aç gun devam ede- Derdimi anJattım. 1 nıış hulnnuyol'UZ. ~ Takib Alman .~emısl~. ~ve ı,da.1' ~ 
k 

• Ne rettr· · 45 ·· · · . ~ı ,. . . . dıran tngılız denızcılen otu ıe# 
Ce yeni ve çok gÜze} - Vallahi, dedi, bira. meselesi için , 

11 
ş. ~ . g?lgeniu ~epsı'? ~~lle~ı7 olanlar ara.~mda ~ Altmark,, uıte böyle .:aramız bır değildi. IAkin eellk pa.Zltı. f,\1' 11 

b
• .. . vekil do beyanatta bulundu Maahaza e= ) llJ) .aca.ı' tasruf ııcticesınde hediyelerım.ızı tevae başlıyacağlZ. ~ tUccar vapuru maekeoi altıııda a.lel~- ·hl t d .ç . 'di burıtııf· .tı cY Jr roportaj . 3 Ancak sayı 'I binJ ri hl • • • • !~ 1 ru - U O uz enıZCl ı JY izahat almak istiyorsunuz .. Sizi ala- ;;; _ · "' e ge~n ceva arm tasmfı <lo talu.atile kolay:~ cele Atlas Okyanusunu t"1rketmiş ve filik 1 tl 1 fiJflı:ll } 

kadar şubelere göndereyim istedı· 3 olmndıgından \ 'O büyük IJir ciddiyet ''e titizlikle yaflacaJ.1ımız tru;nif ~ Almanyanın yolunu tutmuştu. k a.lanna hal amıtl ş ar,8arı1ııtk 
Faruk KüçUk bu ·· j " - !:lil uet'ces'nd • 1 • b" 1ru • • ' e J :men. ara, an n.rıı . . . ropor- ğinizi sorun, cevab versinler.. ~ . ı . ı l, u~ ır o .:'·ucumuı1uı baldunın l'.Jyaa u~rıun:un:ısı bizce ~ lngHiz hurb gemileri "Altmark,. ın "'Pmisine tırmnmışlaroı. ef r. 
taı içm 29/2/940 cuma • • • şıddetle nıa.tlu~ ol~Uf:,'Ulldan müsahakaıun ncticf•'>ini J:ıır hnfta<laıı ~ ızi:ıl ancak Embatm 1!'5 inde bulablldi- j.,, Bu sıra.da iki gemide erııırl 
akşamı Halk Opert fiyat- lı:.ıte al:ıkadaı· "ubenı·n evvel alnıa.ııın ~sız olacağı bedihidir. ı ıer. b' .. 4--l 'b -..l: ·d . "' u ~ söyledik • ~ Yarınla nüshıı.m.ı d kırl .. . . ırım """ n '--...uyoı u. 
rosunda " Leblebici Hor- leri: §J • .. .... ,_~-·-·-- z ~ < bt~ş go~g~ııın kmıJer~. nld olılu:!unu, ;,,_,; Alman muavin kruvazörü Norveç _ Tam vot Uerl! .. 
h . ~ yam musauana.uu.u.u dogru hal surctmı nesrcdct·e~ız :::::: ı ı t k'b di " .!!" 
or " operehnde rcl ala- Piyasada bir bira buhranı olup ol- sa Mart harlan ,.. .. A • " •• E3 rnrasu arını a 1 c •yor Ye bu dev· - Tam yol gerf!.. ıfJl,.p, 

rak sahneye çıkacaktır madığını anlamak irin evvela Tür - =: isimlerinin lişste ~ ~ında d~- - m•ılml~t kazanan oha~ ıı<'ıı'aru.ıınn g:~ letin knra.c;ularmda seyrctnek st:rc- "Altmnrk ta.nı.fını:W.n ıtle.l_~ıl 
• • ,_ - smı neşre uu.:;uyul•aıı;ız • - fl Al ıl k · t' ı " iStıı' ~ 

kiyenin son :ı O sene zarfındaki bira 1 == · · · ~ 1 e ma nyayn l n.şmn. 18 ıyordu. ı m::ı.malc için "Ko::ısak,, torı' 6 ı 
-~~~~...,Wlr.111.---~ ı istihsalini kısaca anlatalım. •ınmılllDfilfUlJIJllilllUlfllilll!HID:tll!nilDflJiiJ[JI!JlUUfillliiJ ııırunımDft01JllllllW'HJIUmill'ij'!J! !•11 jlıi/l'l/'f'lll!ii Ifar!l.~n.l::ınna. Gırin!z !.. rek, oturacak uerecede ı:rıh;ıeıe# 

1 11 • 1 .ıı. ı 1 ı •1 l.Jı .ıı 1. ı.ıWlli"' . İşte bu vn7.ıvet kaı-şLc;ında, hükfi -1 du. (80011 
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Poligonunu 
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Fransa ini ıbalan 
(Blıl""abW- devam) 

FransWar baflfmetrebllkteb, idrak -
sizlikten uzaktırlar. Herkes vuifeetni 
görmeğe ~yor. GUrWtUsüz, göe • 
terişslz, sade bir surette. Bu sayede 
blltOn millet bir kahramanlar kütlesi 
haline ytlklelebllmlşttr. Fransada bu· 
lunduğumuz müddet zarfmda Alman· 
lar aleyhinde sövüp saymaya benzi • 
yecek, kin ve nefrete delllet edecek 

Atıttn ehemmiyeti, iradeli 
disiplinli gençler arasında 

ve bir saz bile işitmedik. Cebhede, harb 
içindeki askerlerde, hattl neferlerde 
bile yalnız vazifelerini ifa etmekten, 
azamt dere<'ede iyi ifa etmekten baş
ka bir dilşUnce gözUmU?.e çarpmadı. 

BUtiln Fransızlar artık devletlera
rası münasebetlerde bu daimi harb. 
tecavüz, C('bir ve şiddet tehlikesinin 
ortadan kat't surette kalkması için 
vakit gelmiş olduğuna tam bir iman 
getirmişlerdir. Onların nazannda bu 
gUnkU harbin gayesi, hikmeti ve f el
sef esi budur. Bu imanın kuvveti, yük
sekliği bUtUn Fransayı bir arava top
luyor, her tUrlÜ şahsi düşünceleri bir 
tarafa atıyor: 

Bir Majino hattının inşasım düşün
mekle Fransızlann ne kadar dfıhiva
ne bir iş görmUş olduklan b ıgtin 
Fransız milletinin kendisinden iki ke
re daha kalabalık, senelerdenberi sırf 

~ tecavtızl bir harb için hazırlanmış bir 
~'.:,.:.&.:.~.-... ..ı.-.· ~ .... wMA. ,,11. dilşmana karşı bu kadar muvaffaki-

yetle bir vaziyet alabilmeleri ile sabit
\~ ) Klip .. .._.... ve kaptuu B. Nul, (") B. il. Mecllsl doktorlanndan Hr. Majino hattını gezdikten, Alman 
klöp beVen• Refik Emre, ( ... ) Mubablrbab L Oğuz Ylğitbaeojlu ududu boyıınea bir tesbih tanesi gi

Kıs muallim mektebinde iCTa 
~ voleybol maçlan netice-! 

ta 1' lllaç Kandilli • Boğaziçi arasın-
-- edilmie ilk sette çok güzel ~~ Boğaziçililer bunu 15 • 4: 
~r. lkinci sette ise Kan

""' ~dilerini toplıyarak her iti 
:' lrka arkaya 15 - 9 ve 15 • 1 
~ kazanmışlardır. 
~ ~ nıaç: Çamlıca • lnönü ara
~ Obnue bunda da ilk seti fev • 

ltbel oynıyan lnönUIWer ala· 
..,;. "ınpiyon namzedi takımı §&Ştrt· 
~r. Fakat bundan sonra iein 

h Celmfyeceğini anlıyan Çamlı· 

bı sıralanan tahkimat manzumesini 
gördükten sonra onlarln cebhesinde 
mahkuk gördüğümüz şu cümleyi tek
rar ile: Buradan geçilmez! demek pek 
arurl oluyor. Fransızlar Majino bat
tı4da alelade bir takım istihkamlar 
ve kaleler vUcude getirmiş değildir • 
ter. Bütün dağlan yekpare' bir kale 
haline kalbetmişlerdir. O derecede ki 
\atili. ordularma karşJ Fransız vatanı 
nın topraklan, dağlan ve taşlan ateş 
ve çelik pUskürUr hale gelmiştir de
nilebilir. Ayni emniyet ve itimad his
sini Fransız donanması da telkin edi
yor. Gerçekten heybetli ve kudretli 
zırhlılar Fransız vatanının hak ve 
menfaatlerini her zaman mUdaf aaya 
hazır ve kabiliyetli bulunuyorlar. 

Fakat bu kanaati kalbe telkin eden 
lmil yalnız maddi kuvvet değildir; 
yabuz ""8mıs kalelerioln trir harika 

~~ lllaç: Erenköy • Şişli Terakki Ankara, (Hususi) _ Ankaraya ilk dtiflhıUyorlar. Günler, onu kovabyan addedilebilecek t~kfli~ ~e teçhizatı, 
, -~ icra olunacaktı. adım atacağınız mrada BQI tarafa bir haftalar ve aylar geçiyor, fakat mti· Fransız gemilertnın ~Uthış toplan ve 
~ l'a7.dıfınu.z gibi Şişlı gelme • öz tarsanız gayet modern ve bir temadi bir çalıema netlceaı olarak modern tekniği değildir. Bu kara ve 
ı~ Erenköy hUkmen galib ilin !ına:Oryom bahçesini temBil eden muvaffak olunuyor? Batta B. M. M. deniz kalelerinde vazifelerini_ en. bU. 
':,,~ur. geniı bir park ve bu park içerisinde doktorlanndan Dr. Bay Refik lnıre yttk feragat ve kahramanlık ıle ıf~ya 

- diğer iki seti kolaylıkla 15 • 6 
1 5 alarak artık pmptyonluğu 1 

--.- venntyeceklerini göstermiş-

~R · kübik ve modem stadyoma uzamış {olmak tt.zere Ankarada "Atıcılık kltı· huır bulunan Fransız askerlennin 
~ · Boğaziçi 1 bir bina göreceksiniz.. biraz daha dilt bU,, lruıııldu. manevf yUkeekllğidtr. Belki kaleler 
JNh:, Nilüfer katle bakaraanız gözlerinizi kaın&!J· Şimdi siyasi, tarihi, ilmi müeueae- parc;alamr, belki zırhlılar bata~. Fakat 
·~ tıracak derecede parlak ve cazib bir lerin kaynağı olan bu mütevazi ve Fransız neferi, Fransız za~~'· Fran-
~ Handan azı örUreUDlla. Buraaı ötedenberi çok kudsal beldenin bir köpsiııde iç· sız kumandn heyeti vatan ıc;ın dalma 
·~~ Melihat ~A g 

1
,.,. 1 -•· Ank ta ttmal nizamlar dahilinde çalı§ablleu canlı ve bUtUn kalelerden daha bUyUk 

~ Solmaz tıı po 66onu,, o aı - araca - . 
~ nınmıştır gençlerin faaliyeti görülüyor ... Vatan bir kale olarak kalır. 
:~~ Zübeyde . · . müdafaasında daima göğstıntı siper Bu, Fransız1ann fıtri kabiliyet ve 
~ lsa Jale DalDla spor peijınde ~~ gençler kuran gençler burada teeekldll ettir- vatanperverliklerlnden Heri geldiği 
}Si;. Çamhea fırsat buldukça burada mtı~maıı ve dikleri bu kJUbte atalanmızm kıy • kadar Fransız ordusunda hüktım sU-
~n . SQheyll bapız slllhla nltan almayı öğrenme- metlendirdlfi eillh &pOl'UDU canlan· nm vahdetten netet etmektedir. 
~ Keınıer le çalıtıyoıılu. . dınyor. Biz, ziyaretlerimiz esnasında Fransız 
~ Piraye Bu tandaki çalııma ve muvaffak.i· Tarihin muhtelif devrelerinde klb neferi Ue zabitleri ve en bOyUk ku • St Lltife )'et netlcele~ geç elde edileceğini An· ytlkselınif ve klh ihmale uğramı9 o- mandanlan arasında teesllUs etmiş 
~ Fatma karanın ilengelen genç mUteeebbis • lan bu spor şimdiye kadar neticeeiz olan karşılıklı muhabbet, emniyet ve 

Nurtbmla leri barayı bir kltlp haline sokmayı bırakılmıı iken diğer milletlerin biz· hürmet est:rlerlni göz!erlmlzle gör • 

_,entatlon ve Tetratlon 
~ lrutegori atletleri araMndca dahili pentatlon ve küçükler cıra-
~ fetnatıo.. milabakıalonnM ~~,., rcumlf ve ~ alımlla-
'- olaalan da badinn'fttk. 
....._~eh a~r Jrihayetlenmif bMlu11maktadır. Derece alan-
~ ~ atı.etler olWlkla bmlber blftllonK muhtelif m1i-

~~-~ dHlderi rekorlon Y~· 
---.on Pentatlon 

Durarak 
GWle u.zwı Ytlkaek 200 M. 400 )ı(. Puan 

"G. S . ., lOM. 2.765 1.75 30.2 88 3349.90 
"R. c... 11. 71 2.805 1.61 31 69 3215.48 
"Deniz,, 9.70 2. 88 1.80 31.2 70 2908.M 

"B. J. K.,, 11.34: 2. 62 1.80 82.2 71 2900.70 
~ ._... 

1'B.SJL,, 10.38 2.tO 1.60 31.1 70.2 2848. 72 
i~ Ve iktncl Tlrkiye dahilt pentatlon rekonmu ymilemiflerdir. 

J'lbek atlama rekorunu yenllemiftlr. 
l ..._ TETRATLON 
~, ~ yeni rekor 21.M.22 

8-1 .. 2066.84 
....... Jt....._.. . .. 1981.18 
"'~ .. 1717.18 

~·,.~ ·---~ " 1713.71 
~ ~ ~Um ki b'.l dahilt müsabakalar klbik ~illerinde oldu-
~ h ~tadır. Sırf atletlerimizin formlanndan uzak kalma-S ~e yapılan bu müsabakalarda verilen puvanlanrr beynelmi
~~ 18,.CeciVell ile de alAkası yoktur. 
~-~Yılar federasyon mütehassısı tarafından her branşın kıymeti \ S ~ tesbit edUmi§tir. Müsabakalarda elde edileıı 1.75 
~ "tlaına dereceai bilhassa kayda şayandır. Geçenlerde Ankara
~";.'9_ eı 1'keek mektcbler arasındaki mtısabakada kapalı salonda Gazi 
~~ ":1tiiaonden bir atletin 1.56 atlamış olduğu gözönUnde tutulur· 
··~~ 8l11Yatfakiyetinin değeri anlqıbr. Atletlerin çivili ayakkabı 

de kencıncn aleyhine tecelli etmektedir. · 

den sonra veddifl ehemmiyeti gözö- dük. Fransız ordu8UDda disiplin en 
nüne alalım, hıgiltere, bugün &tide sıkı bir dereceye çıkanlmıştır. Fokat 
ve ananelerine en fazla ll&dık olarak bu. hikmeti anlaşılan. sevtlerek, tste
tamdıjunız bu millet diğer spor tu· nerek kabul edilen bir disiplindir. 
beterinden fazla sillh atıf sponına Kökleri vatanperverliktir, mafevktn f. 
verdlil elıemmlyetle ön safta gelmek· tlmad ve hUrmetidir. Fransız ordusun 
tedlr. Çünkü ilk ve orta mekteb ça- da nefer, yalnız itaat etmeğe yarar. 
luıdaki çocuklaruıa dahi mtiaald Şahaiyetslz bir kukla, btr makine te
prtlar dahilinde evevll ailih kullan· llkkt olunmuyor. O bir insandır ve bir 
ma terbiye.ini qıbyor. .-hsiyet sahibidir. P'ranm ordusu 

Hatta İtalya ve Almanya dahi ta· bir demokraal orduaudur. Bunun için· 
lebeleri bir tetkillta bağhyarak u· dfr kf namaflt\bdur ve bana o kana
keri bir terbiye ve disiplin albnda ati vennlşt!r k1 -bu harbde İngiliz ve 
ameli ve nazari nip.ncıbk dersleri icabında kendilerine iltihaka hazır 
gösten:Dektedir. Meliteb sımflan ytlk sair-müttefikleri ile beraber beşeriyet 
aeldikçe bu dera te genieletilmektedir. ve medeniyetin ürtk\>alf nt lmrtarnuı • 

Bu suretle gençlerini yetifttren ğa muvaffak ~lacaktır. 
bir millet istikbalinden ne dereceye RUı.eyln Cahid y ALÇIN 
kadar emin olacağını şimdi size can- · 
lı bir misalle izah edeceğim ... Bir kur ~-.~..--~~-11!!!11!91!~!!!!'1!!-~-
fUD)a bir.kaç dÜ§tnan devirmek.. kıli.b yarattı .• ve bu inkılib ~Jök· 
Aklıma gelmlfken kaydediyorum: ı törü albnda ilik TUrlı gençliği bti • 

Padiphhk devrinde teşekkill etınit tün vaıiığtle vatanın mUdafaaımıa 
olan yeniçeriler kazan Jialdırdıklan ba.zıı:ıanıyor. . 
zaman "Biz deetiye kurşun atar, ke- Klüp bafkanı Dr. Bay Refik lm
çeye pala çalanz . ., derlerdi. Bundan reye sormuştum: 
da anlaşılıyor ki bu spor bize atala- - Klilbtinüz silah~ klilptür. Bu· 
nmızdan kalmıştır. Fakat 0 zaman- radaki gençlerin hepsinde dolu 
ki 7.0rba ba§lann kendi nefislerine ve tehlikeli biler silah var. Ayni 
dahi itimadı olnuyan ve kendilerin· zamanda başkan sıfatile klUbUn me • 
den korkan padigahlar bu spörun suliyeti de size yüklenmit olması cid 
daha fazla canlanmasına müsaade et- den insanı dUşündUrUyor. 
memlşlerdi. BugUn halk idaresi pren- Başkan yUksek omuzlan üzcrinde
siplerine dayanan yüksek Cümhuri-,kl başını bana çevırerek tebcssilmle: 
yet rejimi kafada ve ruhtaki eski zih- /, Oğuz Yiğitbufoğlu 
niyeti baltahyarak yepyeni bir in-, (8011ıı 7 inr.ide) 

• 
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Devrimiz d~vlete • 
reyıam 

u•uliJnQ •akmaktadır 
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Bir adamın kıymeti aldığı üerete 
göre değil bu prensipe göre takdir 
olunmalıdır. 

Aklın saltanat sürdüğü bir dev
lette, ferde ıktidar ve kabiliyetine 
uygun bir faaliyet tarzı tahsis et
mek, yahud, başka tabir ile, muh
telif mevhibelere kendilerini bekli· 
yen işlere tekabül edecek bir ter
biye vermek lazımdır tktıdar ve 
kabiliyet terbiyenin bir mahsulü ol
mayıp ferdde fıtri bir halde mev
cud bulunduğu, binaenaleyh tabia· 
tin bir ihsanı olduğu ve ona malik 
olan için bir meziyet tec:kil etme
d"ği kin burjuvazinin umumiyetle 
çalı~ma kıymeti hakkmda ''erdiği 
h\ikiim bir dereceye kari r ferde 
zorla tahmil edilmiş glbi ol n işin 
mahiyetine istinad edemez. Çünkü 
bu iş onun tevellUdüne ve buna gö· 
re aldığı terbiyeye tfıh lir. Bu ter
biyeyi kendisine cemaat vermiştir. 
Bir adamın kıymetin1n takdiri ce
maatin kendi. ine tevdi eltığı ışi ifa 
etmesinin tarzın3 istinad etmek ik
tıza eyler Çünk"i ferdin ge>sterdiği 
faaliyet onun hayatının gayesi de
ğildir, hayatını temin clnıcnin va
sıtasıdır. Bundan IJ:uıka f erd insan 
sıfatile kıymetini inki!"taf ettirmeğe 
ve necibleştirmeğe devam etmeli -
dlr. Fakat bunu ancak kendi kültür 
cemaatinin çC'rc,..vesl ıçindc yapa • 
bilir. Bu da hiz?.nrur•• bir dcvlf't te
meli ilzerine istinad etmek mecbu
riyetindedir 

O bu temeli ıdamcye hıznıet ve 
iştirak etmelidir. Tnbınt bu hizmet 
ve iştirakin şeklini tayin eder. Fer
din vazifesi millf cemaate ondan al
dığı şeyi kendı gayreti ve kendi na· 
muskarlığile iade etmektir. Bu su-

retle hareket eden en bUyilk tak
dire, en yıWmek hürmete liyakat 
kesbeder. Bir ferde \'erilen maddi 
ücret onun -:ahı;masmın mahsulü· 
ntbı cemaat i~in an.ettiği faydaya 
t.ekabül odebUlr. Fakat ideal ücret 
tabiatın l•eııdisine verdiği ve cema
atin tama.men inkip.f ettirdiği ka-

blllyetJeri kavminin hizmetine tahsis 
ilden her adamın kar.anmak mıtye
bileceği hürmet ve takdir olmalı· 
dır. O zaman, iyi bir amele olmak
ta utanılacak bir şey yoktur. Fa · 
kat Alla.hın zamanını ve halkın her 
günkü ekmeğini çalan kabiliyetsiz 
bir memur olmak :ıyıbdır. O znm:ın, 
prensip itibarile, lf adan aciz bulun
duğu bir işin bir adama verilme • 
mesi de gayet tabti görülecektir. 

Mevzuu bahaolan faaliyete mü· 
şabih bir faaliyet bir ferdin, sair 
vatanda.şiar derecesinde: cemaatin 
hayatına ıştlrake hakkı olup olma
dığını kestirmek için yegane miyar 
teşkil oder. 

Devrimiz kendi kendisini tabrib 
ediyor Devlete reyilm usulUnU so· 
kuyor. hJdann mUsavatına dair 
bir aUrU budalalıklar dermeyan e

diyor, fakat bunlan neye ıstinad 
ettireceğini bir türlü bulamıyor. 
Maddt ilcrcti bir adamın kıymetinin 
if adeai addediyor ve bu suretle 
mevcud olabilecek en necib mtlsa· 
vabn temelini JJkıyor. Çünkü mU
aavatın temeli ferdin haddizatinde
kl kıymetine göre tahmin ve takdir 
edil.mil meeaJsi mahsulü değildir ve 
olamaz. Bu ancak her vatandqın 
hususi vazifelerini ne tarzda ifa et
tiği hesaba katılırsa imkln dairesi· 
ne girer. Ancak yalnız bu suretle
dir ki bir adamın kıymeti hakkında 
bir htlktlm verilmek istenildiği ve 
fent sosyal ehemmiyetinin bizzat 
sanli olduğu zaman tabii mevhibe
lerin temsil ettiği tesadUf hisseei 
bertaraf edilmiş olabilir 

Devrimizde insan gnıpl_annın bi

riblrlcrinin kıymetlerini ancak ken
dilerini muhtelif sınıflara ayıran 

Ucrct nisbetin~ göre takdir ettik
leri bir zamanda, yııkarıda söyle
nildiği veçbile, böyle prensiplere 
akıl erdirilemez. Fakat bu anla)'!l

mzlığın bizi fikirlerimizi mUdaf aa· 

dan vazgeçirmesi için bir eebeb 
yoktur. Bıli.lds: lçlndea yarab ft 
çürük bir deni t.!davl etmek 18d
yen bir adam iptida fenalıı;n sebe
bini meydana koymak cesaretime 
malik olmalıdır. Nasyonal • c;osya
Hst hareketinin ilk işi, bütiin o lllt
çük burjll\'a.lann bqı Uzer ndea 
geçerek ve halk kütlesinden k1n • 
vet a.la.ral<, yeni bir dünya t{''iikJIL. 
si uğunında mücadele etme• ifa. 
biliyetll bütün enerjileri bir :ıraıa 
toplamak ve tanzim etmek oıırı.6-
dır. 

••• 
Ştiphesiz ki umumiyetle mHdf 

kıymetle ideal kıymeti biribirfnden 
ayırmak zor ol cağı, maddi mesai
ye :ız kıymet veriliyorsa sebe'>i on
ların daha az i.\cret almalanndan 
ıleri geldiği yolunda bir itira ser
detmekten geri kalmıyacaklardn-. 
Ücretlerin azalması da herkesin 
medeniyetin nimetlerinden aldlgı 

hissenin a7.almasmı intaç ett~ id· 
dia olunnca.ktır; hatta bu vaziyetia 
msanın ahlüki kiıltürilne zarar ver
diğı, bu kültürün onun asıl faalyeti 
ile biç münasebeti olmadığı, MBcJdl 
mesainin telkin ettiği koıinmun 

sebebi bu olclugu, çUnkU da& az 
ücrete nail olduğu ıçin, el işçisinin 
killtUr derecesinın bu yüzden bia
zarure aşa!!ılaştığı, "bunun da mıu
mıyetle kendisinin daha az talidir 
ve hürmete şayan addedilmesini 
mazur göatcrdiği söylenecektir. 

Bu iti ·azlnrda <;ok doğru nokta
lar vardıı. lşte ıstikbalde Ueretler 
nisbeti nrı:ısında pek hissedllNek 
farklardan ictinab edilmesine 'bun
dan dolayı lüzum LörUlecektir. Bu 
suretle mesainin verimi azalt.l)ı)eak
l!r denfüncsin. 1nsanlann fikri me
lekelerini inkişaf ettirmeğe seue
decek yegine mUllhaza yüksek üc
retJerden iboet ise bu b.lr 4e'fJr a
leyhinde en hazin inhitat işaretle
rınden birini teskil edf!r. 

Bu telakki bugi.ine kadar bu dün 
yada hep galib gelmiş olsaydı be-

şeriyet hiçbir znrnan ilme v& me
deniyete borçlu olduğu o kıymet 
biçilmez nimetlerden müstefid ola
mazdı. ÇUnkU en büyt1k icadlar, en 
büyük keşifler, ilimleri en derin 
surette inkıliba uğratan mesa.Uer, 
ir.san medeniyetinin en muhı.m 
A.bideleri maddi kiı.r peşinde kot -
manın dünyaya yaı>mış oldup 1ıe
diyeler değildirler. BiJlkis, bmılar 
ortaya çıkabıldilerse sebebi '°k 
sonra sahihlerinin servet taıalm
dan bahşedilen maddi saadetten 
vazgeçmiş bulunmalarıdır. 

BUtUn altının hayata tamuner. 
ve münhasıran hi.kim buluBJDa81 
kabildir. Maamafih, bir gün ple· 
cektir ki t1'\88Jl daha necib malmd-

lara tapacaktır. Bugün bir ook mel' 
hayatlarını para ve servet aımmdu-

funa borçlu olabilirler. Fakat bun
ların içinde pek azı vardır Jd Gl'ta· 

dan kalkmakla beşeriyeti teaıda 

düeürebilirler. 
Hareketimizin göreceji i11ent. 

biri de daha fimdlden ferdin ,. 
umak i~in muhtac: oldıJtu eeyi bu
lacağı ve alacaiJ ıamamnııı Jmlftl 
edeceğini tebtir etmektir. Ayni .m
manda, iD8anm mbhaaıran ıarf 

maddi huzuzat için 1'1Pınadli> 

prenaipini de muhafaza etmemi& 

Jlzımcbr. Bir ıtın bu prensip kendi 

if&deainf ilcretlerin aldllne bir ter· 
ttb ve tanzimi keyfiyetinde bula -
caktır. 

Herh alde ücretlerin bbyle de • 

rece derece tanzimi namuslu lgüe

rin en hakirtne halk cemaatine men 
sub bir ferd olması v. bir-insan ol· 
ması sıfatile hakkı ola., oerefll vs 
itibarlı bir bayan sUrmek im): 4,aım 

verecektir. 
Bunun bu dünyada füliyatın t.ar 

hammW edemediği ideal bir gey -ol
duğu. buna eri§meğe lmkln buhm
madJjı aöylemneatn. 

[~•--) 



Sayfa: ' YENi 8.t.JIA.B 
• 
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Yazan : MUcellS YAKAR 
Çopur, bütün kuvvetini aaıfed~~ 

yor, canını dişine takmış 1ınsıt1ı \f 

ağır basan güreşine muk beleye 
müdafaaya çalışıyordu. it~ 

Ayak parmagının arasına ~ş ~~ere 
tırıp ne·, ve zevk içinde seyırcı 
taş fırlatan Çopur şimdi tu?an~~ 
baldırı şişmiş, morarmış bır lı 
titriyordu. ..... 

kil•'" Aliçoyu ya.kından tanıya:ıle.r 1 :.ıi 
rını vermişti. Çopuru, eze eı.e !eŞ .... 

ye"" çıkaracak, ve bir daha meyda.D . sü· 
ne çıkacak hal bırakmıyacak. ölıl • 
nü mağlO.b ·ederek ortadan çılcıırıı 

cakGtıill.lti ··zı · g~ıı,.:or<W· , go erı yaşarmış a .F 

İkide birde koc&sımı. dönerek: l" 

- Hınzır çingene, beni dinle.'ll 
din!. Oğlanın başını nara ya.Jctın· 

Kocası da mukabele ediyordu; r· 
orı1 - Bir şey ·cı.·pamaz, şimdi g 

sün bak Çopur ne yapacak? :ı· 
- Herif, görmüyor musun Y•ll 

ğı kaldı mı? 

- Şimdi açılır o!... . be' 
- EvHi.dınu perişan ettin ... Bil 8' 

rif bir dn.lla onu güreş tutanııys.c 
hale getirecek. 

- Sus arbk !.. Seni mi dinli)~ 
günü.. tı. Yalnız rüzgar, pencerenin iyi ka- mıyor... ğinı.. . r 

o gün yine bugünkü gibi hava çok panmıyan kapağından içeriye birden lzmı•t· pı•yasasının - İşin fenası bumda... Kavga büyüdüğü sırada. ihtı}1lr' 
rlizgft.rlı idi. Selmin sınıfta bir tür- dolmuş ve takvim yapraklarını alt - - Ne olacak ya.. cazgır araya girmigti. Güllü, cıızgı 
lü oturamıyor, mektebin tatil olrila- Ust ederek en üsttekini koparmıştı. - KSounıa: herif, Çopuru aenfyor. yalvanr bir tarzda.: . uııııı• 
sır.ı sabıuızlıkla bekliyordu. Niha _ Daha sonra bu küçücük kiığıd parça- b •• •• k d d • -· nra . . - Usta,. nasıl yapsak da or> 
yet zil çalmış Nedime ile, Necdeti sı önilne katarak pencereden sokağa en uyu er l - Çok geçmez, hasmını anladık· bu herifin elinden alsak.. . li 

fırlatmışti. Sonbahar rüzgannın esin- tan sonra, hücuma geçecek.. - Kolay, Çopurun pes etınCSl 
son bir defa görmek için Nedimele- tisine katılan bu takvim yaprağı, u- ·-- - Ya... zım !.. I· 
t'İn evine gittiler, hakikaten Necdet -nA c 

zak diyarların vefasız sevgilisine o T.l·Carett•n konfrol•u"z olmaSl " - Ben, öyle anlıyorum .. ve hem - Etsin ... Lüzumu yok .. gih.,... 
o akşam kalkacak Avrupa trenine kara haberi götUrliyordu. l 4 o mU6• de böyle olacak .. dedi. den gidecek .. 
yetişmek içn hazırlanıyordu. Selmi - , • • • ~- .... _. _. ._. - - ___...., v ı· d b k t·· Ul k tt - ..J ede 

h ·ı · k a ı paşa a aş a ur anaa e - Söylediğin doğru. Berbvu 
ni görllnce çok sevindi ve onu avu~- Lu··ıeburgazda ta •ı ı c. o zarara ug ... ratıyor idi. Çopurun bu. kaba herifi ezdi. cek ... 
cak birçok güzel sözler söyledi. Tek- • _____ gine kani idi. Ağalara şöyle söylil- - P~s etsin .. 
rar tekrar yemin etti "Geleceğim be-

ş İT.mit, (Hususi muhabirimizden)- Vaziyet, her gün daha artarak yordu: - Nas)I ~ıi_lyliyelim ? .. 
ni bekle,, diye. iddetli yağmurlardan Son sonelerd~. tzmitin ticaret saha· köylü zarar gorme11.te ve aldatılmak· - Afenn çingeneye! Bravo he- - Meydana git Çopura söyıc. ıcıı· 

Ayrılık sahnesi pek hüzünlU ve sonra SU baskını sındaki faaliyet ve hareketi, bilttin tadır. 1 rife!.. - Nasıl olur? .. Bakalım Çopur 
fakat çok sade bir hava içinde geç- .. vilayetin iktısad[ hayatında hayırlı Bunu önlemek içın maalesef bir - Ali~o, ihtiyarlamış artık. bul eder mi? . • 
ti, iki elin teması iki kalbin çektiği ~ul~burg~, (Hu~ust) ~ Ay~n on tcairl~i görülen memnuniyet veri- kontrol müessesesi yok gibidir. Eski Ağalardan aldı erenlerden birısı: - Güllünün kocası kızmış bıığl 
acının tercümanı olmıya kA.fi geldi. beşıncı günu çok şıd~etlı ve b~ sa-

1 
ci bir inkişaf göstermeıp:erur. den mUsbct ve iyi işler görmüş olan - Paşam, Kal'amanın koyunu c;;on rı}ordu: 

Elleri birlbirinden cı.yrıldığı zaman ~te yakın dev:net~ ol~ yagmur-ı Körfez sahillerinde ve Kocaeli hav- ticaret ve zahire borsası da, her ne. ra çıkar oyunu .. dedi. - Ne karıı~ıyoıımn? Pes ul~~ 
ikisi de ağlıyorlardı... dan sonra şe . . ena.rın_ ~ geçen zasında yetişen muhtelif toprak malı dense liğvedilmiştir. İzmit müstah- Seyirci çingeneler sevıı.çl•.'ri ıuen katiyen olmaz.. Ölilm var. ııY'1 

Aradan tam beş yıl geçt· B Ud ereye su gelmış ıse de hıçbır zarar . _ . ·ı· \.,., 1 - gtilU ı d 17 ı :ı.ır ı ı l. U m " sullerlnın deger !ıya.tJarla milsten Si l, bu IJ\n-Sanın yok ugtıllU çok acı yor ar ı. 'l.C 1HCffilS. ıcr,ı L3S· yok!.. f 
det içinde Selmfnin babası ölnı~, ç~ olmamıştır. Yalnız Lüleburgaz - Ba- l bulması istihsalatm kat kat artma- bir şekilde çekmektedir. mı ile güreşiyor, hem de Çopurla Güllü, olduğu yerden fırladı. JtfC 41 
lı§mıya mecbur olmuştu. Bir iki mek: baeski eski yolu üzerindeki Kırık - sına sebeb olmuetur. · . Buradaki alakadarlar lagv· edilen Aliçonun güreşini yaıı gözle seyredi- dana doğru koşacağı sırada ı-QCB~ 
t b d Sel in k.. k .. ri1 •. .. 1 ... ij....f .... ;;;.ı; ... de:n ' . 1 d 
u un a m : oy. op s~u su argo .. •"""' "'6-. Hükfımetin aldığı tedbirler de is. borsanın, tekrar ihyası i<:in müra • yor ar ı. eteğinden yapıştı. . t· 
"Artık yalnız kaldım, bir genç kı- seyrı sefer ınkıtaa uğramıştır. tthsa.l maddeleriınizln iç ve dış ;iya- caatta bulunmuşlardır. Keten, keten Bütün bu dedikodular ve lfıflar o- Ka2nn dibınde kızılca bır kıytıfl"c 

zın yalnız başına yaşaması çok gUç Diğer taraftan da "6hrin en mo - 1 rd •A-· tın kted· 1 af yün v k h b b t lurken, birdenbire giireşin <lefriştiği- tir koptu. Karı koca kavgası o );il: sa a a revacını "°' ... ın e e ır. e y ı, , yapagı, oza, u u a . ö 1 1 d bil 
oluyor .. ya gel beni al vcyahud ben dem bir semti olan lstanbul . Edlr- An ak ah 11 . . . d v 1 _ gibi çcşidli mahsullerimizin nmhte _ nı ~ ren e: şa..5ırmış ar ı. dar biiyüdiı ki. seyıı C"iler bile 

c • m su enmızın eger en 1 JY.ıvvetlı ve gaddaran el e ı ., l ld 
geleyim.,, diye yazmış ve hatta guru- ne asfaltı üzerinde ve arkasındaki . h d CUmh ri t hUkfune kir elinden kurlarılarak revacını te- c nse er nunıa meşgu o u. r • 

k 1 d kil ··k b" mesı ususun a u ye • ve tırpanlarla budaınacasına mire~" N"h· t b ı· ··ıı·· ·· ustıı 
runu ırarak yalvarmıştı bile, fakat ev ere e çu ır dereden ve şose. tinin aldığı bu tedbirlerden, bir çokımin etmek bir ticaret ve zahire bor- . . ' "' · ı 1Y" r,uç e.a gu ~~u 5 c.:· 
Necdet hiç oralı olmamış Selmin in nin yüksek. oluşundan akıntı bulamı- · · · • sasının tekrar kurulması ile mtim- gıren Alıço bc.j altı hamle so:mı, dular... Fakat, Çopur gurc$lC Jl1 tı' 

yem yew müşteriler bulan .Pıyasamıs 1 'Jcarşıaiodaki hasmını bozm•u:"t l ld . . b .. ··ıt··1 dcrı ll 
bu devamlı ısrarları ilzerine usanmıQ 1 yan sular girmiş; bir evin duvarı vı.. d tak u tah ·11 ri, --ı kUn olacaktır ~ ....,, u. gu o ugu ıçın u guru u er 

~ ,J• a mm amız m 8 sı. e m~e-1 · . Çopur, şaşnlnmış, ne yapacağını berdar değildi. . 
olacak ki, ayda yılda bir yolladığı kılmış, diş doktorunun evinin de alt sof umulan"" beklenilen ıstifadeyı gö Yalnız keten elyafının yenı sene şaşırmıştı Hücum yapmnğa 1 1 ı G'"llU t k ld - , d n gefl 
mektubları da kesmişti. katı duvarlarında çatlaklık hasıl ol· rememektedirler. istlhsallltı bir buçuk milyon kiloyu yapma.Ya ~eydan vermiyord~ ıam c ~. .~ ~-r .~d .. ugSu .~e~ ~11ıı.s.f·l· 

N d t tarafı d ih l ed·ı k muştur . . .. AAA•.:'- etmı· tı·r . o ·. I ye aoncre yunı u. ~) ırcı . pıJ' 
ec e n an ma ı me , · Bunun en büyük sebeblennden bi- l.Q\AVUZ. ş · Ahço, hasmını beş on daltıka el- nnın ardınn gitti. MaJrsadı, valı 

Selminin zaten çok b0zuk olan ma- Belediyenin, bu gibi zararlar veren risi kontı:>I ve . mü~akabesiz, ~e ba- 1.zm~tte borRa kurulacak olursa, I ense ve tırpanlarla budadıktan sonra şay,1 gidip yalvannak~ı. tLII 
neviyatı üzerinde mUdhiş zararlar şe~leri daha önceden nazarı i'tiba~ g.ıboş bir ti~tın pıyasadn hakim ol- ortalıgı boş bulan mutavassıtla.rın 

1 

kıvama getirdi. Bir aralık, hasmın- Çingene karısı, vah pa.s::ının btıl 
yaptı, bir ile ay sinir buhranları için- al~k önlemesinin ne kadar lilzwnlu masındnn ılen g __ eımektcdir. . ~ltanatı n_ilı~_yet _bul.aca_ k ve.müstah dan aynlarak çırpınıp narasını sal· duğu çadırın önüne geldi. oyalı ~( . 
de Çırpındı nl.hayet bır' gil f oldugunu; bize bu hadise bir kere da- H k l k ıı:-- k 1z l h lUn d ~ f 1 1 d 1 pıı. , n zayı h .. t . t• emen açı soy eme IU.lllı ı, - sı ma su u egerı ıyatı ı e sat - a ı: ma baı:; rtiisünU kara kuru 
cigv erlerine o amansız mı"krob gı"rdı· ve 1 a gos e. rmış. ır. "tt ld v g"b" k ds rt mak ·mkanln.rı ka akt H d" Ç b ' ı mı ~ ~ _ugu ı ı, ayı ız ~ ~ız ve ı na vuşac ır. -. ay ı opur~m e... maklarile düzelttikten sonra: .1~. 
onu tnm bir sene kemirdi. Beledıyemızin bundan sonra olsun alabıldığine devam eden btr tıcaret ......... -.................................. Alıçonun bu narasında manalar - Paşam, ocağına diiRtiiffl· !'> 

Bu sabah. erken doktor gelmiş, ar- bu mahzurları ortadan kaldırmağa sahası, başka yerde yoktur. Yugoslavyaya tuz sathi: vardı. Demek istiyordu ki; dımı kurtar.. e 
tık iliç vcrnıiyeceğini söylemişti. çalışacağ,ını kuvvetle umuyoruz. Zira şehrimiz piyasasının bir ta - y 1 tıl 

20 000 
- S1k kendini.. ezeceğim!.. Kıra- V ıli paşa ilk hamlede kadınııı ~-

••••••••••••• .. ·-·-•••••••••••••-• _,,, k _, ____ bü.ı.ı'- ugos avyaya sa an . ton _ · --•ıt .,. 
Doktorun bu hareketi ölUmUn yak· r.::..ı.ına anun ve u.u.ı:u.ı.uu ı.wı ve • t d ·ık rti 1 k 1 000 cagım... istcdigini anlamr..mıştı. Çopuı... I· 

Cibali tUtun fabrı'kasında clbel · · k" •· l ı. uz an, 1 pa 0 ara · tonu 1 H k"k 111 

!aştığını en bariz bir §ekilde isbat • • • erme na':et ar tuccar aı, uıı· ta- Çamaltı tuzlasında Normlkos vapu~ . a ı ...ı.ten ezme ve kırma hareket 1 nası olduğunu bilmemiRti. za.eıı 
diyordu. Ne zarar, Selmin ölmekten yem makmeler !rafında da bırtakım mutavassıtlar ükl flm kt-.J'- D'--A.. rtil lenne başladı. Koca çingeneyi mey- miyordu. Sordu: aır 

dı na y e ı e ~ •r. ıgoı pa er d . d . 1 . d . P 

korkmuyordu ki, 61Um ne demekti, Tütün ve sigara sarfiyatının bir' var r. . . . <.le gelecek vapurlarla pey<\erl>'Y sev- an yerın e ın etıyor u. - Karlın evladına ne oldU· 
bunun Selmin için ne gibi bir kıyma. kaç ıenedenberi inkişaf halinde bulun Bu, mutavassıtlar mahsullennı pı- kedilecektir. Çopur artık müdafaa güreşine gir şey mi var? ttl 

ti olabilirdi ki, Selmin ölUnce arka - duğunu nazarı itibara alan İnhisar • yasaya getirmekte olan köylünün İnhisarlar tuz muamelAt mişti. Hasmının taarruzlarından ve, GüllU sağ elini meydana ur> 
modan göz Vfl•ı dök~~k kim""''" . . . . yolunu saatlerce uzaktı> bekliyerek kırıcılığından kurtulmak için büzü- Parmağile Çopunı göstererek: .... ıA . 

.J-::ır "'-V <JUD• lar i:daresı artan ıhtiyacı daha esash piyasada. mevcud olmıyan yu""ksek fi. mUdUrlU~U lüyordu. • .. 
yoktu ki ne bir ana., ne blr baba ve bir surette ka.rşılıyabilmek için Ci • !I - Paşam, bu Çopur beniın e 

d bi . yatlarla. almakta ve beraberlerinde İnhisarlar Umum Müdürlüğü tuz Ali1,;o, tam bir saat hasmı ayakta dımdır ..• 
ne e r sevgili ... Selm~ ~ çok bu bali fa~rikasına yükı:6k _verimli. son taşıdıkları kantarlarla. kilo diye ok- muamelat ve hesabat şubesi müdür. sağlı, sollu hırpaladı. öyle ezdi, öy- - Allah bağışlasın hatun! .. 
son kelimenin malınımıyetine da · sistem Uç sigara makınesı daha ilave ka hesabı üzerinden para vermekte-ılüğüne, şubenin müdür muavini Baha. le ambale etti ki, tutar yerini hı· ı - Evladımı kurtar! .. 
yanamıyordu, bir zamanlar onu da etmiştir. Makineler kurulmaktadır. ,dirler. Önzen tayin edi~tir. rakmaclı. (De,n.ını ,.srı 

~!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ o· 
- Brightona gitti.. kıp geldi .•. Bunlar da memurmuş... 1 i lha.tırlamamı emretti ve bir de araba ~ır hasta olduğunu, can çckişJllel' rf' 
O sırada serseri adam, silkindi, Gecelik entarili adam, eerserinin ' istetti. . sotl 

ceketini ~ıkardı, D. 87 ,_ w;attı. ara· .d b'll iyi t tı ,. · zere bulunduğunu bildirdikten. ,,,or 
~ .J" gı e 1 r m m sözU üzerine 1.§kll • ı ' & ~ ' Mektubu okumamış olmakla bera son demlerinde kardeşini gelıP ı;-

yın dedi. 1stedlğin1z gibi arayın ... lendi. , ber ış· in mahiyetini anlar gibi olmuc. mesini tavsiye ediyordu ·'' 
Memur aradı, hiç bir §eY bulamadı, Tekrar şüpheli zatın gırtlağına sa- "" · e• 
Bu sefer serseri soğukkanlılığını kay nldı. tum. Knopf'urı. hastalıklı bir kardeşı Mister I<nopf yola çıkmadElJl d' 
betmeden pantalonunun düğmelerini Herifi zorla elinden aldılar. Tefrika No : 18 ~a.ı:cıı· Ço~~k esk~~~~.eri .. büyük bir v~l beni bir kenara çekti. o~ıı.Y'. 
9Özmeğe başladı. D. 87 serseriye sıkı sıkı yapıetı. lunuyorlardı. Gecelik entanli Ro .. Bir gece evvel Bay Knopf komşu- iht._ımam ıç~nle buyiltulmu~ olmasına kımse buJunmrı.tlığı halde sankı eğil· 

- Ne yapıyo ...... ·-f ü k tul "'A--ın .. u tın bertsonu isticvab etmek istedikleri su 26 numaralı akarette oturan Şip-lraJ?llen daıma hasta olt•rdu. Yazın hancılar varm1ş gibi, kulağıIJltl 
• .,...u ç memur onll§ ar. ~lA.Ll sa · 1 rd k k 'kl" ı d" 

- Panta.lonumu da arayın? ismini öğre.udikten sonra; zaman onu giyinmiş olarak bulacak- mar ismindeki diğer bir mücevher sennd yer e u:· ıdi~n sıcated 1
• ı~ :r· 1

• • t 0eJ~ 
- Giy ulan şunu, eoek herif. Bu - Mister Robertson, dediler. Siı la.nna bilikis yatakta gördUler, yti2:ll tüccarını ziyarete gitmi~ti. ~ yaşar, m enıa y~n avı gorur- - Aman kasaya dikkat e ' ıııU · 

~rada burada ne a.nyorsun T.. içeri girip giyinin.iz. gözU k.ızarmıo, mUtemacllyesı aksırıp o ora.da iken ~ lizel'i bir dil. ~ sır~lard: Bn~hton d:. bu_ıu- Kasada bu sefer çok kıymetli ,.tlr" 
Adam cevab verdi. Filhakiltb zavallı adam fevkalAde öksilrilyordu. Başına. gözlerini ka. • mektub geldi. mektubun i.1zerindeki n~o u. 8 ço mu temel 1

• yıne cevher!er ve kıymetli cvra.lt tc\'~1' 
- Allah Allah dedi, ya.hu Londra- rahatsız ol~uştu. Soğukta gece halile patan bir k.t1Wı geçiımta, sesi donuk damgaya be.ktım. Ve beybı kardCf\i· agırca hastalanmıştır. Ro~n bu Kapılar açı'r kalmasın, çok JllU · 

kakl . . sıralı:utla. yine. hayli aksırık nöbetle- ıo 1 ı ,. 
ıwı so arı ne zamandıuıberi mille- haylı ayas yemiş olduğu için mnt&- !aşmış, kualmıştı. nln tedavide bulunduğu Brfghtonda.n ri . di K k b ğuk b" sesi . z 0 

... .. . ·ııtJıtl , 
tin müruru uburuna kapadı. madiyen aksınyordu Büyük mUşktllAUQ BU ifadeyi gel.:ı'~"' anladım. Zarfın üzerinde geçır · ısı ve 

0 
. ır .e. Ben de bUtun dıhkat ve 

1
. ııır 

• • • ~u.u. - Mektubu okumak ıstersenız mınu kull dı Mil •berterill kt' 
- Burası çılanaz bir yere gıtmeg D. 14 numaralı memur -."l"Qo...nM verebıldi: yeşil mUrekkeble 0 Çok aceledir' i- . - . . ' an m. ce\ ,, 11ı 11 

ki , _._..&J& ... diye devam etti, a§agıya ının, yazı- sızlıh k&r§ı sigortalı om.adığl ~ıı· 
·· alıp karak,!a g6türdU. D. 37 de evin Etendtmr FerdinJn Knoınsun baresJ. yazılmıatı. Bu ibareyi görün- hanenin gözUndo bulursunuz b e ı<otıl ...: 
- Yolu eaeırmıeık. .. Ne olacak ö- içinde taharriya.t yapmak için Ro • yanında on ben senedenberi sadıkane co, derhal mektubu yanıma. aldım, )3u Kn pf "ttikte · mıı.k llyoşz:<ium. K~opf'.?11 dost:' ~tıı. diğ~· 

lecek değilts ya.... bertson ile lıaldı. bir BUrotte çalışıyorum. Kendisi, el- ve Knepf'a götürmeğe :tmlktım tam ed rek ~ d gı n sonra m ~ . ı~a.:1 gıbl dU1tk1lnı yoh ıde tıe 
- • • • • • • • • • • • t1oar ti bekA_._ öm- ' c o u um. u ışın tıcaretlnl ynptığı a. • oıit'r 
M bi . maa e yap~ _ve cu-uı:· o sırada Knopf avdet etti. Mektubu Efendimin merak etmekte hakkı kisi kor.-:isyonculuktan ileri gıt. ııft 

emur r ~y e6ylemed.1. . On dakıka sonra, ~Us müfettişi rUnde evlenmemıştir. Evde bır ben aldı, okudu birdenbire müteessir bir vardı. ÇilnkU mektub kard~lnclen ve onun için de dtikkln açnııı.1' 1 ;--=~=!~iki ırı .. i .. ,_ ile mcr~ez memuru Filımor akaret- v~m, bir de yemek pi~ren ihtiya.rll".Qı.l aldı. Fena bir habere muttali ol- değil, kardeşinin müdavi tabibi olan munu hisset.mi.yordu. ~ı 
~ ~ lerlndekı 12 numaralı eve gelınif bu- bır kadın. ~ ınuhakk1ktı. Derhal bavolunu Kollinsden geliyor. Ve kardeşinin ~ (Dı-.-z:.tul P" 
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~gün bir röportaj ISehir mqclisinin llAARıFTE' Vatmanı döven 1 

Bira var mı? Yok mu? Eğlenceli içtimaı .. Mualli~!~~~c!~~.hizat Adam mahküm odu 
• • (Baş tarcıfı 3 üncüde) Aksarayla Haseki arasında bir cv-

Netice itibarile Ekrem Turun tek- İstanbul Maarif MüdürlUğü emrine de oturan Çamur laknbile maruf şo-
n· . (Ila.ştarafı 4 iincü sayfa.da) 1 Okuyucular damad İbrahim Pa • lifi red, madde aynen kabul ediliyor. verilen bir çok ilk mekteb muallim- för 1small, iki gece evvel evınde bir 

ır ıki mahalle bakkalında bira şanın sakalının kıllarının adedi hak- Garib bir ekseriyet lerinin teçhizat bedellerinin tienUz miktar rakı içmiş, ondan sonra, ken· 
!1:kınuş .. olabilir. Onlarda bazı nevi kında ilmi, tarihi makalelerden artık Yal . . 'b' b d R . verilmediği anlaşılmıştır. 

1 
disine mitıafir gelmiş olan hemşiresi· Bay J. O. C. i'aYJ~or: 

~ara da bulunmuyor. Bu bira buh- bıktılar .. Biraz da daha az tarihi ya- k b nız ışın g~n 1 
• ura a.E eıs Muallim. mekt~binden mezun ° ur ni tramvaya bindirip selametlemek Ekseriya okuyoruz. Tedavı goren 

ı Var dem k. . bi ··1 - l ? 1 .. d' . l a ul edenler diye bağırınca, krem olmaz venlmesi ıcabeden ve yalnız uz·· ere, beraberce sokağa çıkmıetır. ilaçlar varmış. fakat, ALLCOCK va-
Şiındi k ~- ıçın ./ ~ ~u ~ ugilr·m~Ü zı ~~a go\ gez k~rsın errtl d tan Turun lehine 21 maddeoın aynen SO liradan ibaret olan bu mebliiğın ': .J 

İabrtkayı eb~' ı··ıvtesadı ımız .e u n b' ~çkra. ~od. es ı zama ar a ınan ipkası içın 15 el kalktı. bu şekilde geciktirilmesi alakadar T~vekktil lıamanundan Alrnaraya doğ kı·ı~ındda~ ·bıd~hsedBilince, katiyen ~Uba-
ı.. uyu me en pıyasaya ne ır ı ı ı ı ru gı'dcrken, 1smaı·ı, Topkapı tfl;rafın-ı ag·a·. cg. ı ır. ır z~t akşa.n1 ıatbik 
~dar bira bT . t tk"k M'ladd · 5000 6000 el Böyle olduğu halde ekseriyetin ilk mekteb muallimlerinin devamlı _ 
dt:ıını. vere ı ırız onu e ı e- B b'ıl dan - k ~.el evv maddenin aynen ibkasına karar ver- §ikayetlerine sebeb olmaktadır. Hat· dan bir tramvay geldiğini görmüş, ev ettigı bır ALLC??I~ y~~nsı. bir ge-

r. a ı on a arpa ve uşyemı ı e ya - d ' •. .. 1 d. be . velfı volda durup elini kaldırarak ce zarfında tesırını go tererek ve 
. ounu y b'I k . . b. 1 1 ıgı soy en ı. ta bunlar arasında dört seneden rı .J d 1 kl k 1 'Ilı J apa ı me ıçın ıranın nası pı mış. A b b' kse t' manasını . .. "t a· tmmvnyı durdurmak istemıştir. Bu. evam ı sıc.a ı .tev id. ed.erek ağrı -a Cdild .... b'l k k f d 1 g· . ti k 11 1 dı K ca a ıze e nye ın bu bedellerı almak uzere mu ema ı - y ah 11 esk 
tılur. ıgını ı me ço ay a ı t' ıtrln tumb~t ıyede ·1e u anki ı ırbe. bera- yanlış mı öğrettiler?.. yen müracaatta bulunmuşlar da var- rası durak yeri olmadığı için tram - an m a ı t ın etmıştır. 
li ıye e es ı ı meme e ra J • • • . .. k vay durmayınca. İsmail tehlikeli bir _ AL~C~CK. ~o~atizmn, ı:umba.· 

)'ah epiniz bilirsiniz bira arpadan biranın Mısırlılar tarafından icad e- M" k . d d ı..- dır. Bunlardan ~ır grup du? te rar şekilde tramvaya atlamış, v"tmanın go •. Sıya.tık, delikh ALLCOCK yakı-
l'llır A . . . . -· 1 . _ uza erenın evamı esnasın a U\.- Maarif MUdürlügüne ve aynı zaman- ... 1 tıııd • rpalar alınır lemızlenır fı- dıldıgı zannolunuyor. lk evvela bug- led' "d" 1 . b" b' eı· ed' R . . D kt ellerini tutarak: 

1 

arıylc şıfayab olmuşlardır. 
~n·a kavrulur. Buna malt yapmak daydan sonra arpadan imal edildiği ıye mku ur e:ı . bı~erk.. 1.~e:. g .. ıp j da ValKi vde Bel Uıye cısı . 

1
° d?r .. .. ? . ALLGOCK ynkılannın tcvlid ettiği 

ır tal . ed·ı· uçurma uyrugu gı ı ursunun o • Lutfi ır ara m racaat etmış er ır. -. Gormuy. or musun. Dur dıye sa- sıhhi SJcnklık, OTo·u· "Tn• BİR J\!fA-B · ımın 1 ıyor. ünd Tb k d - . .1 ü ,. •.. d .. l .... ed ı•.ı...~ ın. :ı 
•zirn f b 'k .. d 6 to lt M • . t 'k 1 d n en ı ı arcn apıya ogru sıra- Lütfi Kııuar Maar mu ur ugune na ışarc. t ıyorum. Çocuklar tram - SAJ gibi h _ . t 

}'a a n amız gun e n ma ısır asan a ı a arı .ıneyanın a 1 1 ı . . _ .. d 
11 

. . h b 
1 

, d . . emen agnyan yenn e rn-
Par N f dl b' b' d b k 1. anıyor ar.. ı bır tebhg gondererck be e erını e- vaya ınece c emıştir. Vatman. du- f k 1 AI LCOCK kıl d B · o er a ı ır ıracının a ey e ı lşte 1. . .. "ktü Azal . . 1 . b" ını np nr. .. yn • arın a-

lıa.t u rnaıtınr icab eden şekilde kay - vardır ki arkeologlar bunun dört beş va ~ız gozu · arın &· ntiz a_1~amış olan muallı~ erın. _ır rak haricinde dunılamıyacağını söy- ki Kırmızı daire ve J{nrtnl resimli 
UI' ıtır. Sonra tahammUre terkedi - bin senelik olduğunu söylüyorlar. rasına geçtı, oturdu. llistesının hazırlanmasını ıstemıştir. leyip, tramvayı idare etmek lizere el- markasına dikkat ediniz. Eczaneler-

. Bira Mısırlılardan sonra Yunanlı· Hakkı huzur meselesi Liste hazırlandıktan sonra bu bedel- lerini tsmaiJin elinden kurtarmnğa uğ- de 27 buçuk kuruştur. 
Bunun d .k. fh rd a· . 1 R 11 G 11 C A, kı'tabcı Halı"d d . d' . ter derhal verilecektir. Techizat be- raşırk"n de İsmaı·1ı·n teı·,_,.. · bu··sbu"t'u'n '"""'_... --..,,.~.....,..,,....,.,.'"""'".._ tiai a ı ı sa ası va ır. ırın- ara, oma ı ara, o ere ve ermen- e şım ı gchyor . . 

1 
ır " • •....,ı .,. -

lalı açık tahammür, yani kazanlarda lere geçpıiştir. Gayri ihtiyari: del!erın~ almamtış bu unan . 11!1~a _ ımd- atmış, vatmanın gözüne bir de yum-
aınrnu M l k t' . d b' . l' b B d a· ld" MU lerın mıktan stanbul vı u}etın e ruk vurmuı::tur. Kosak n1ul1rı"b'nden İJc· r. em e e ımız e ıra ıma ıne aş- - un an sonra ne ıye ge ı. . ~ i 

~ ıtıcisi kapalı tahammür yani şi· )andığı tarihin kat'i olarak tesbitine zakerenin neticesine ne kaldı ki.. lOO kadardır. Trnmvayın içinde bulunanlar sa . 

lııırı ~e veya fıçılarda tahammür ki imkan yoktur. Arkamda oturan dinleyicilerden bi- Millet mekteblerinde oku- hanlığa çıkıp müdahale etmişler, vnt- bir ses yükseldi . 
~u ~~alk lisanile dinlendirme denir. Yalnız 1278 tarihli müskirat nizam ri cevab veriyor: tan hocalara verilecek mnn, lsmailin elinden kurtarılmıştır. • 
~1

1 1
, tahammür de soğukhava mah- namesinde arpa suyu imalatına r&- - Okadar şeyi düşünemedin mi? ikramiye Tramvay durdurularak İsmail depo- (Baş tarafı 4 füıcüdeJ 

ş erırıde yapılır. sim konduğuna göre bu tarihde ima- Hakkı huzuru almayı unuttun mu?.. Harf inkılabından beri faaliyette lise verilmiştir. llurrn.h ! .. Hurrnh ! .. 
aıv:.. u.~u da söyliyeyim ki bira yalnız latın başlamış olduğu ietidlll olu - F..ski 289 yeni 69 uncu madde fır- bulWlan millet mektcblerinin, halkın tsm"ı'l tut 1 h tl dl' _ Bu mliddet zarfında 30 İngiliz de 
~v611,.. b'J' ... , u an za ı a a ıyeye ve . . . b 1 d b. 
fal) • n:ıevsimde yapılır. Halbuki na ı ır.. tınayn sebebiyet verdi. Nasıl verme- okuma ve yazmasını büyUk mikyasda rilmiş. Sultanahmed Ü üncU Sulh Ce- ~ızcısı :ı~.arın a za. ıtleri bulundu 
)'~!'ika ınhisarlara geçtikten sonra Tilrkiycde ilk bira fabrikası Bo - sin? Maddenin sonu şöyle bitiyordu: 1 temin ettiğini gören Maarif Vekaleti za mahkemet>inde nıul~kemes· yapıl- gu hnldc duşınan gemisinin gövcrtesi-
lt:ıı~tn da yapabilmek için tedbirler al- mon~idir. Sonra lzmirde Aydın bira "Şehir dahilinde İstanbul Belediye bu mekteblerde fazla mesai sarf eden mıştır. 1 

ne fırlamışlardı. Zabit riivelveri elin-
tııııı .. 1~· Yalnız günde 6 ton malt is - ı fabrıkası tesis edildi. Meşruti - mezbahasının damgası olmıyan etle- ve muvaffak olan öğretmenleri mü - hk . . . t de Alman tayfanın ort.:ısına atılmış 
""~Iı de k 6 t b ' k d tt B" "kd d N k . ~ k . . Ma eme, dınlenılen ş:ıhıdlerlc s · t b 1 - 1 d ·<ıeı. me on ıra yapma o· ye en sonra uyu ere e e tar nn satılması memnudur. Taşra bele· kafatlandınnagn arar vermıştır. . . . . .. . ve a ancasının snpı c saga so n ar-
ı. 11; defHld' :ıı. .. 1 f b 'k f b ·k d k ld di . . maılın suçunu sabıt görmuş vazıfe - bel . d' k .. . k '<lh o ır. mat a rı ası ayrı a rı ası a uru u. Fakat reka - ye mezbahalarının damğası yok Vekalet bu hususda bır talımatname . ' .. .. er ın ırere suvarı umar.asının 
l'ııi~rn~ur işi ayndır. Biz bugUn eli- bete dayanamadığı için Bomonti ile hükınUndedir.,, hazırlamış ve talimatname mevkii ~~~ı yapın.akta olan vatmanı dovd~ ~ yolunu tutmustu. 
~ b·ekı Vesaitle senede 6.000.000 lit- birleşti. ı· t b I b I d" mer'iyete vazolunmuştur. gunden bır ay, sarhoşluktan da ıkı Daha kamaraya varmadan 1ngili.e 

1..... • s an u e e ı- ·· h hk. t · .. ·· ı · ~ «l ıstihsal edebiliriz. 1934 senesinde Ankarnda kurulan Bu talimatnameye göre bu mek - guu apse ma ·um c mış, curum enn zabitınin suratına bır tnbnnca patla-
l!a :s:n Orman çiftliği fabrikasını Orman çiftliği bira fnbıikası milli yesinin intikamı tebler muallimlerine 10 bin liralık bir içtimaından iki gün hnpsfn bir gUnU mıqtı mma o, yaralanmış olmasına 

e· "sı ediyoruz. sermaye ile teessüs eden ilk fabri • K§.zım Şinasi köpürdU: mükafat tevzi olunacaktır. Mükfıfat - indırılmiş, bir ay b;r gün hapis yat- rağmen kamaraya girmişti. 
'atı '11acnaleyh Bomonti fabrikasını kadır. - Allah, Allah, İstanbul Beledi - landırılacak muallimleri tcsbit et - masına karar verilmiştir. ''Altmark,, ın güvertesine çıkmış o 
t~~ a.tı:1ayı, yahud da hariçten bira • • • yesindcn başka Belediyenin damgası mek üzere heı vilayetteki maarif 1smnil, kararı tal.ibcn tevkif olun· lan :.o ln~iliz nefori ıle Alman deniz 
şi ltı~gi düşünmüş değiliz. ı lnhisarlardan çıkar çıkınnz rast- neye kabul edilmiyor, başka Beledi- müdürlüğü, maarif müdürlüğünün muştur. cileri arnsında da şiddetli b r boğuş. 

lQq tııdıye kadar da ne Vekfilete, ne ladığım eski bir gazeteci arkadaş: yenin bu işi yapamıyacağı mı zanno- riyaseti altında olmak üzere bir baş madır baslnmışb. 
bar~ rnUdürlüğe, ne başmüdürlüğe - Nereden, diyor. lunuyor? muallim ve iki muallimden müteşek- d "Altmark., ın ambarlarından boğuk 
llı~tcn bira getirtmek için kimse - lnhisarlardan, diye, cevab veri· Arkamdaki muzib yine fıslıyor: kil 4 kişilik bir komisyon teşkil ede- n Un f cryadlar yükseliyordu: 
~~aat etmemiştir. yor meseleyi anlatarak: • - Bu, belediyenin Ankara beledi· cektir. - Hurrah! .. Hurrah! .. 

bıı tı ~sunu söylemek lazım gelirse - Anlamıyorum, neşriyat yapacak yesindcn aldığı intikam olacak unut- Bu komisyon fa_aliyctte bulunan [Bı~ş.tarafı 5 inci 8.~yfamızdn] Ve ambarlardan kuı1.ulabilcn bir 
bıı~ ~rıyatın sebpbini biz de anla • başka bir iş kalmadı da nıı bir gazete lun mu?. Belediye kooperatifinin yağ millet mekteblerinde teftişler yapa - - Azızım , burada. uye bulunan kaç İngiliz mahpusu güverteye fırla-
~ orıı~. hep bira i~ile meşgul oluyor. lannı mahlut diye mtisadere etmişti. rak her muallim hakkında bir rapor genç genç arkadaşlar miinevver ve mırıtar, Almanlarla boğuşan arkadaş-

\uıu~'Yatı yapanlardan bir Allahın GUlerek cevab veriyor. Cevab veriyorum: verecektir. Bu raporlar miikfı.fatlan- iradelerine sahih olduk lan kadar di· ı !arının yanındn mevki almu~lardı . 
....._ ~~ müracaat edip: - Bira meseJesile me§gul olan - Sus Allahaşkına, müzakereyi dırılacak muallimlerin tesbitıne esas sipline hiirmetkfırdırlar. Ayni za - l\luvaffaki)et \'e naı· , 

Qt di 'Yasada böyle bir iddia var, yok.. dinliyelim. olacaktır. MUkifatJandınlması ka · manda herkes iyi bilmelidir ki tam lihayct mağlfıb düşen "Altmark,, 
Yorsunuz! demedi. - Ya bu yazılar.. Antalya ambarı sahiblerinden Bay rarlaştınlan her muallime Maarif bir iradeye sahib olan gençler atıl • teslim oldu ve o zaman İngiliz bahri-

ltııı • • • - Bunlar azizim, ekonomi politik Mehmed ayakta, çetrefil bir kretikos mUdürlilğii bu tahsisattan 100 lira masını bildiği kadar anide dunnası.- ıYelileri ambarlarda mahpus arkadaş-
~'ll t~~r. i~.~resine gelinir de bira- neşriyat, yani siyasi fktısad. şivesile: gönderecektir. nı ve mefkuresine Mlıib olm b"· lannı kurtardılar. Bunlar (260) de· 
!iıi... . <.tttıhı - ·ım 1 ? asını ı . . .d. h f 
-~ ogrenı ez o ur mu.. Faruk Küçük - Bizde, diyor, [figorik]. (dik - Ticaret ve ikhsad mektebi lir ... İşte arkadaşlarımın telkin ettik- nızcı ı ı ve n talarca gilndüz ışığını 

~'Si!iiı~~iiiiiiiii~~~if!i!i!!!!!!!!!!!!~~~~~~liiiiW'!ilii~~i!iiiiiiiiiiii~iiiii kat edin, mürettib hatası yok, frigo- derslere başladı 1 .. l. dl b 1. t· .. . görmemişlerdi. Hatta bazıları ayakta ,,,. I -- ·nk d ed.] k 14 erı ı ıma a u mesu ıye ı uzenme b'l d 1 dı 
~ Çanta çalan kadınlar rı em ı. vag~n yo tur. M:Se ıs 20 gündenberl sömestr tatili dola- zevk ve iftiharla aldım.,, 1 e urnmıyo~nr. ·,. 
"t> . • Konya Belediyesinın damgaladıgı et yısile kapalı bulunan ytiksek ticaret .. .. . . 

11 
Fecı Hılu ~·eler 

l Ürk . 1· sveç ti"caret Melahat ve Leman adında ıkt ka- lstanbula gelinceye kadar kokmaz 'ktı ad _,·teb. dtind . 'ba Bu sırada klubun zıyaretme gelen Altmark,. dan kurtarılmış olan 
d "dd' .. dtin ve ı s mel\ ı en ıtı . tak fed . . b T_I kk 
ın, ı ıaya gore, Kapahçarşıda mı?.. .k. . .. ·t ted mm a erasyon rcısı ay r a ı mahpuslar cidden korkunç şeyler an-

~vv . anlaşması Kadrinin dükkanına girerek çanta pa KAzım Şinasi cevab veriyor· ~e~ışıtıncSöı .?°metı:; rtat·1 ·rısatma dbaşA- ellerimizi sıkarak içeride atış yapan latmaktn ve Alman muavin kruvazö 
~1.• elk1 a · 1 t zarlık et · 1 M 1~h 'k · a ır. mes r ı ı esnasın a . 1 k · 
~"'r~t Y sona ermış 0 an sveç mış er, c a at, ı .! ç:ntayı - Durursa İstanbul mezbaha.sının nadoluya ve Avrupaya tedkikat yap- genç er arasına anştı. SilAh sesle- rtinde ortaçağlara nıahsus bir esir ha-

l'ad <tnl~asının temdidi için An- kolunun altına sıkıştırıp duk~andan damgaladığı etler de kokar. mak Uzere gitmiş bulwıan profesör- ri bir an durdu. Ve tekrar bir inti- yatı ya.ş::ıdıklarını söylemektedirler. 
~ker a tniizakereler başlamıştır. :MU· çıkarken ya~al~mışlar ve dtin Sul- _ Söz isterim. ler ve doçentler şehrimize avdet et • zamla başladı. Saatime baktım. Baş- (Donk Star) ismindeki 1ng'iliz ge· 
~ ko:~re İsveç namına Ankara ata- t~nahmed. lk~ncı Sulh Ceza mahkeme- Mühim bir sual mişlerdir. kan doktorun elini sıkarak ayrılır- ı mlsinin mUrettebatından Aubry Jen· 

'<eıı llıersiyali iştirak etmektedir. sıne verılmışlerdir. Yakalandıktan . . ken 0 şu sözleri söyledi: kins kurtulduktan sonra şunları nn· 
~l 2~ anlaşma yapıldıktan sonra se· sonra, bunların, yine Knpalıçarşıda Refık Ahmed Sevengıl ayakta, a- StüpU fabrikasında an m .. . ' ıatmıştır : 
tali O. 300 bin lira arasındaki ti· Bahrinin kunduracı dükkanından da caba ne soracak, dört kulak dinliyo- Küçül< pazarda İmaret s!kağ!da k 1- bGayemız bize e~dı~ı~dan l - Mahpusların kapalı bulunduk . 
lıı{!kt~~badelenin artacağı ümid edil- bu şekilde iki çift iskarpin aldıkları nız. . . Karadc11i1.li Kamil ve Adnana aid 12 a an u sporu az zaman ıçenaınde ları ambarların kapaklan ilzerlerine 
~ ~Uııdır. anl~ılmı§tır. -:- E~endı.m, madded~ bır Çandır numaralı kargir Stüpü fabrikasının canlandırmaktır. Herkesten geç baş- demir çubuklar ve zincirler sanlmal< 
1 ~t'veç ~in başka yakında Holanda "e Dun mahkemede Leman demiştir kclımesı .v~ı' ne. demek... . pamuk ardiyesinde yatıp kalkan Kay ladık ıse de y&J'.ına herkesten ileriye surelile takviye edilmişti. Bir kaç de-
'ııaeak ede ticari müzakerelere ba§- ki : Aza bırıbirlenne bakıyorlar. Kım- serili Hasan o ·1 Salih d" bah - varmayı kararlaştırdık.,, ta isyana bile teşebbüs edecek olduk. 

,...1 br. - Met·h tl ·k· · K d · · . se bunun farkında olmamış. Manasını g u • un sa aa .. .. . . 
ı ftik . a a e ı ımız a rının dük- .. at altında elinde limba ile - a i- ..-.~ Altmnrk ın suvarlsı bızi ve bize a-
. ve yaJ?apı ıhracat kanına gerdik. B~n, beğendiğim iki d~ ~il~lyorJar. Bereket baytar mu · inerken ayağı kayıp düşmi~i'mba Üniversite talebelerinin cıyan kendi mürettebatım bile şid -

t·'l'irtik blrhaı çantayı, baksın dıye Melahate ver . dunıne. . pamuklar üzerine giderek tutuştur . dctlc tec7jye ediyordu. 

'
liıı ~ ve yapağı ihracat birliği bu dim. Mcl!hat te parası verildi zannile - Çandır, diyor, karamanla dağ- muş d h ı t' ·1 k sö hUviyet varakaları paso "Sunday Exprcss gazetesi ise mnh 

at 15 d Ti Od k f 1 ö .. lıç arasında b'r nevi koy d ' er a ye ışı ere yangın n - makamma geçec k 1 · " 
) aaıo e caı:et. ası .on. e - a ıp g t_u~Uş. Yoksa, bunları çala . . ı un ur. dürUlmüş, Salih yakalanarak tahki - e m puslar nıf!yanında cüzamlı bir hasta -
~al'ak nlarında mUhım bir ıçtima cak değildık. Kunduracı Bahrinin dük Refık Ahmed, memnun, oturuyor. kata ba 1 tı tstruıbul Üniversitesi talebeleri nın dahi bulunduğumı ısrarla iddia et 

bir1· •· f · A- F k t ·· k b'tm' b' til.rl" § anmış r. • 'bıı~llı ea ıgın nalıyet programını kwıına da hiç girmedik. a a muna ~a ı ıyor ır u. Tramvay, vapur ve trenlerde tenz1- mektcdir. 
~~ak lh ecek ve badema barice ya- Hıra17Jıktan sabıkası da olan Mela- Her. kafadan bır s~ çıkıyor. . Reis gözU lltlı tarifeden istifade etmek üz.ere ----------
~~. ra.cat fiyatlarını tesbit ede- hat te ayni şeyi söylemiş, kunduracı adNıhayeb:~u.kay~dı ktıoymaU~k nltmakk- Çıkarken reis Necib Serdengeçtiye üniversite idaresinin del5.letile bu i§- Rumen takımı gelecek mi 

> viter dUkki.nına da girmediklerini ilbe et- s mez w~a varı a nı y se me ' soru orum. . . . .. . 
~~ti~ıı. tara.ftan şehrimizdeki Sov- miştir. yani mangın arttırmak olduğu anla- _Y · . letıncle~ ı.daresmden bırer paso al • . Ballmn gur:-ş ve kro~ knntn ~: 
'lltt·ı~t llltinıessilllği bilyilk yapağı Mahkeme ikisinin de te ki!l rin oılıyor. At buyurunuz, ekeenyet nasıl makta. ıdıler. Bu pasoların çıkarıl - pıyonalannn ıştirak edıp ctmiyecegı 
'l ı" ih ' v e e . . . . anlaşılır? . hakkında Rumen fed 
ltı llıüba racatçılanmızla görüşerek karar vermiş, davacılarla şahidlerin Şundı ~ahmatnamenın mezarlıklar _ Savarak ması bır çok şartlara ve gUç muame- nl . . erasyonu, orga-
~le ~aa etmek istediklerini bil· celbi için muhakemeyi başka gun" e faslındakı maddelerinin okunmasına p ki. Ek. Turun . lelere ıuzum hissettirmektedir. Tale- . ,znsdyon ı.omitelenne henüz hiç bir 
~ ruır bı eıa· - e • rem ıtlratında ış ar a bulunmamı§ olduğundan Ru-

\\ ~etler. ihti . rakmıştır. sırı;t g ı . nasıl ölçtünüz? be bu ielerle uzun milddet uğraştık- men föderasyonunn bu müsabakalara 
~ ~daı-h 

1 
yaçlannı temın ede- Beyglrlerln çulunu çalmış Celse da~dıyor _ Yine sayarak. tan sonra ancak paso alabilmektedir- gelip gelmiyeceklerlni blldirm 1 i 

~tiı!{larına: çte bu maddelerden bu .. :avukpazarında Envcrin dükkanı Selü.mi İ?.zet kalktı çıkıyor.. Öyle - Amma mazbatayı kabul eden- Ier. İ§te bu vaziyet Uzerine talebeler hakkında organizasyon komiı:ı:~J 
t<ıf!kt tayet ın:: ~ftlk ve ynpak~an • onilnde duran arabacı HUscyine aid ya, onun filıiretle ne işi var?. Geç ol· ler Ekrem Turun teklifini kabul eden Universlte tarafından kendilerine ve- tarafından bir mektub yazılmıştır 

l!ı ~ler. aıd fiyatlar tekhf et- arabanın beygirleri Uzerinden çullan du. Vaktile İkdama gidip, fıkrayı ya- lerden daha azdı. ı rilen resmi hüviyetlerin paso yerine r • • · 
~~l'liJc So"Yctı . . . . . çalıp kaçarken yakalanan sabıkalılar- zıp dünyalığı doldurmalı. Çünkü ma- Biraz duruyor, sonra güleıek: ikamesini temin etmek üzere MUna-ı em bır dUnya rekoru 
~·~ak için ~nn tıftık ta.leblennı d~n Yunus Ülkegül, Sultana_hmed Ü· lilm ya, artık Daimi I!:ncümcnde aza - Bu dZlığı. çoklugu nin cahil kalfıt Vekaletine müracaat etml ler- Kap~hagda Bayan Hveg~ MO 
nı.:~cak n a nzırlıklarn başln~ş ç~cU Sulh Ceza mahkemesıne veril- değil. gô"un t:ıkdu edemez dıyor .. Ancnk dir. Münalcalat Velr~ l<>ti taleb.ferin ~et~e .. :rrn:ı yüzmede 6.27.4 ıle yc-

hıı ~et~ ~U ğı ihracatımı. henüz mış, yapılan muhakemesi sonunda su- Ruznnmede görüşUlecek madde kal be m t~rUbelı reı go.c.tlm tnkdir e- b d'l ki .. t tk'k .- nı bır dilny ... rekoru yapmıştır. Eski 
~f:~ hlere saade edilmediğinden çu sabit görUlerek bir ay on beş gün madı .. Hepsi, hntt.fı kabul edilmiyen- der. ~ 1

• e ennı e 1 etmehtedır. Ve- rekor 6.28.4 ile Bclçi~nlı Bayan ıra-
~. 1nUsbevcevab verileme - hapse mahkO.m ve derhal tevkif edil-ı ler bile kabul olundu. 0 halde bu to 111.. lıııt ......._ kalet~n ?u hu?u_ata ~a lrında tale - rolne aiddi. Hveger bu suretle 2-00 ile 

ıniştlr 1 tı 1 .. , P- .,.. .,.. ~ belenn dıloklormın lelıınde karar ve- 1609 metre arasındaki bUtUn dünya 
· • an ya ne uzum var.?. 'Y' • 

recegı zannoıunm.aktadır. rekorla.nna aalıib bulunmaktadır, 
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SABAH, 

ve AKŞAMLARI 

Yemekten sonra günde 

3 defa dişlerinizi 

1 

BAŞ DIŞ, NEZLE, 
I 

R O M A T 1 Z M A, S O G lJ 
ALGINLIGI, KIRIKLIK 

ve bütün ağrtlarını derhal kes9
'· 

. ir· 
LUzumunda günde 3 kaşe af ınab•1 

ş maunu ·ıe fı çala nız ! 

An-do u isvanı~rı 
E3ki :(onya 'n.lisi Cemal Bardakçı 

tarafından kalm1e alınmış olan bu 
tariru c0 .:r inti~ar etmiştir. Tavsiye 
ederiz. 

• • • 
usi ki t?. r"hi 

Alice Gabeaudn .uı bu kıymetli e
&crini Mahmud R. Kösemihal güzel ı 
bir üsJubla dilinıiu. çevirmiştir. Mu
Jiki merukhlarınu !ıar~retlc tavsiye 
ederiz. 

• • • 

-asson nPşriyab 
lnkılab kitabevi profesör Herbert 

N . Gasson tarafından yazılmış: 
1Uodern İş Met.odltm 

Tir.arctln Sım 

, at 
Fındıklıda cadde üstünde 

Tramvay durağı civarında ikisi 
büyük, biri küçük Uç oda bir sa
londan mUrekkeb ha...-agazı, ter
kos ve elektrik tesisatını muhte
vi bir daire kiralıktır. Taliblerin 
tramvay caddesinde berber Bay 
Emrullaha müracaatJan. 

,.. TOPTAN FiA TL APERA ENDE SATI . .,. 
Devlet Ziraat Kurumunun tam yağlı Yarım asit Ayvalık zeytırf 
kaşeri Kg. 65 Kr. Urfanm haHs yağı litresi. ... 52 t( 

çiçek yağı Kg. 130 Kr. Edremid batı Vilosu 50 11 

Dl~er bötUn ~eşltleriınizde de !\yol UCUZLUK okluğu ~bl (10-) ON Urayı geçtın sip:ıri!ilct t,lf" 
kadar PARASIZ gônderilir. \'e TEI.EFONLA da sipariş knbul euillr. 

ŞERBETÇi 
isi anhul Asliye Altmcı Rukok ha- ---

·yE MÜES B K 
kimliğinden: 

Adrese I>ikkat : ınsm ÇARŞlSINLV KETENCİLER KAPISI No. 4 - 6. T~~ 

' rıın acı latan bul Aksaray Bıı ba Ha- • 

san Alemi mahallesi Oruçbozan 80 - ıstanbul Emniyet Sandıgy 1 üdürlügy ünden: l lstanbul Lvazım 
kak 7 ııumarada Talat nezdinde otu-

SOl .. DAN SAGA: ran Fatmn 1.smet Demiray tarafından EMiNE FATiNE MIRASÇILARINA Satmaıma KO!i1İSYOnU .dJ 

1 - Ço~uklann oynadığı bir oyun. hocası olup İstanbul Fener Unkapanı 11"-

2 - Can sıkıcı insan. Elvammde mahaUesi Elvanzade camii iLAN VOLILE SON TEBLIG Bir No. lu dikim evinde 2 ns:si 4 
3 Aşikar yaptırılacaktır. Açık eksiltıı1 J 

- . .' . . . sokağında 27 sayılı evde oturmakta Murisinlz Ayşe Zahide ve Fatma Sabiha ile mnteselsil kefil ve müşte- rt 1940 t . .. •. saat 14 11 

4 - Evın bu· kısmı - Yaktı gösterir liken şimdiki oturduğu yeri belli olmı- . v • ma pazarı.eı:;ı gunu • ıı.Jtı1 
5 _ Aldatma . BUyu''k bir halk rek borçlu sıfatlle ve 10602 hesab No. sıle sandıgımızdan aldıklan 800 lıra- T h ed L • . 1. v· snurı 

Yan Şahab D . 1 h ' .k k B v •• d K ed A k d . d k" 3 M.. . op an e v. amır ıgı • .aı emıray a ey ıne ı ame ya. arşı oguzıçın e uruçeşm e rnavut ·öy cad esın e es ı u. yenı . ı.ıtır ~c• 

6 
_ ~!eıryıd.an _ ,.!ernleket. ıeylcdiı;~ boşanma davasının icr-.ı kılı- 7 No. lu köşkü birincı derecede ipotek göstcrmi6lerdi. ı komısyonunda yapılaca' · 546 1 

Para Nasıl 1 znnılır? .uı '"' bedeli 7280 lira ilk teminnU -~ 
7 _ İşaret edatı _ Köle _ Çayır. nan gıyabi muhakemesi sonunda ta- Vadcsınde ödenroiyen borç 16/5/ 938 tarihinde 1393 lira 65 kuruşa . . 001v;r 

Gli9IUldcrlc Nasıl Miicadcle Edlilr? 
8 

_ Dogwru gitmiuen. raflar arasında müşterek hayatın çe- varmıştır. Bu sebeble ve 3202 No. lu kanun mucibince yapılan takib ve radır. Keşıf ve Şhrtnamesı k 659' 
Es 1 · · dTnıl ·rtm· .J açık arttırma neticesinde m"zku· r gaı;rimenlml 1005 ıı·ı.,, bedelle sandık da görülür. (1265) ( er erını 1 ı zc çevı ış ve 9 !\ kilmeı. bir bale gelmesini mucib ola- " .. 

mükemmel bir surette bastırmıştır. 
10 

- S. cı. !n namına muvakkaten ihale ediln1işUr. bu ila.n tarihinden itibaren bir ay ••• 
. . - oy - san. 

1
cak derACede şiddetli geçimsizliğin sü içinde 938/ 1189 hcsab No. sile sandığmuza mtiracaatla borcu ödemediği- 200 t , 1 f a.Iınııcııct 

Cıddcn faydalı ve ıstlfadebahş olan YUKARIDAN AŞAGI: butuna binaen tarafların boşanma.la- nlz takdirde kat'i ihale karn.n vel'ilmek üzer1: dosyanın icra hakimliğine on arp~ 'e ~u a 94ll c•f. 
bu lcıymetli kitnblardan birer tane 1 _ Tatlı bir madde satan. rına clair verilen 9/10/ 939 tarih ve tevdi olunacağı son ihbarname makamına knim olmak üzere ilan olunur. Pazarlıkla eksıltmesı 23 2/ lı 
ed. el · · k l ta · ? tlfi. VU d ı d "13l!9,, gUnu·· saat 14.30 da Toph"nede , mm ermı o uyucu anınıza vsı- _ - ve - cu ve uzuv arın an 507 numaralı hükmiln milddelaleyhin v ~ ı 
ft~~L hlri. ~~~g~ının meçh~y~Mhln~n=====================~=====limirl®MUM~akomi~~U~~ 

3 - ~~geneler satar - Gevşek de- on beş gün mUddetlc iUlnen tebliğine pılacaktır. Tahmin beacli 12.5 l 

Tepe başı dram kısmında 4 ğ\' . Ev k ld w ka.l kf\rar verilerek tebliğ yerine geçmek t b ı B ı d. . la" nl rı ilk teminatı 937 lira öO Jct~rtl~ 1 
- e. yı ı ıgı zaman ır. stan u c c ıycsı Şartname ve nümunelcri kOD1

1io2 
5 _ Kalın tahta _ Düğüm. füen:_~~hkeme divanhanesine talik göriUür. {()(il) (l Bugün 15.30 da 

Bu gece saat 20.30 da 

O KADI.:.~ 

*** 
lstikJAI Cadde lnde Komedi 

Kııumnda 

G~ce saat 20.30 da 

HERKES YERLt YERlNE 

Zührevi ve cılt hastalıklan 

Dr. Hayri Ömer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacamii 
karşısında No. 33 Telefon 41358 

Ankara 
21Şubat940 

Fiyatian Kapa.wf 
1 St~rUn j.21 

100 Dolar lS0.19 
100 Frank 2.9019 
100 Urtt 6.70 
100 lsv. Fr. 21.9010 

AmsterdamlOC ~rin 69.~824 
100 Rayişmark -. 
100 Be~ 21.9010 
10(' Dralmlı 0.965 
100 Leva 1.682:S 
100 Çek kronu -. 
100 Peçeta 13.36 

nr ,.ova 100 Zloti -. 
Budapeşte 100 Pengö 23.415 

ilkr6§ 100 Ley 0.6125 
Bclgrad 100 Dinar 8,065 
Yokohama 100 Yen 81.045 
Stokholm 100 İsveç ~r. 80.8275 
Moskova 100 Ruble - . 

ES!IAI\1 \"E TAllVtLAT 

:t938 %5 ikramiyeli 19.66 
Sivas - Erzurum I 19.12 
Sivas - Erzurum V, 19.38 

6 - Çalgıcıya verilen emir - Kır-- edildıgı ılin olunur. 

mızı. 

: = ;: ::.~~:;:: ~ir: •or. Hafız Cemal 
va - İsim. 1 I IAkman llt>.kinı 

· 9 - Avcıların rağbet ettikleri bir O•hlllya Mütehassısı 
köy - tranice "Ayak,, . Divanyolu 104 

10 - Bir harfin okunuşu - Bir nota. Muayene matleri pa'zar hariç 
( DünkU bt(lmacanın halli) her gün 2,5 - E salı ve cumartesi 
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 sabahlan 9 - 11 hakiki fıkara 

1 
..,. kabul olunur. T. 22398 

M,E IN EK Ş I EI• EIV 
E RI ilKl•I I RIAiKI~ 
K 1EILILI I Kll!B1M:s; 

4 t ,NI IEIN 1 lA •IE iN 
5 KILIAINl!ilUIK!AILI.'. 

11'E ILIMIAIC 1 IKl•IK 
E 'RIKIE INl.INIOI T A 
Nlll AIKIA NI• L E it 

9 S'EINIM;NIU M1 A R A 
1 E IRl•IK EIHIA NE T -

Dr. Feyzi Ahmed Onaran • 
Clld ve zlUırevi hastalıklar 

Mütehassısı 

Pazardan maada hergün sabah

tan akşama kadar. Ankara cad. 
Cağaloğlu yokuşu köşe.si 43 No. 

Telefon: !3899 

~·························-! · Paşabahçe i 
• y • 

ı Tugla Fabrikası ı • • • • g Eskidenberl bliytlk bir eöhreU olan bu. mllU müesee8e Ud &e»- • 

• clenberl yeni ellerde şehrlmlzJn en sağlam ve eu rev~ta pre.e ve 
a kerpiç tuğlalannı imal etmrurtOOJ.r. Her nevi lnşnat iç.la~ clv• 
il rloli V6 kırıksız sn.ğlom tatta )'1 ancak: 

• • • • Paş bahçe Tuğla Fabrlkasmd n 
• 7edarlk edeblllninJ:I. rugıa almak isttycn l.o§aat snh.lblerlıWa 
• bir karar vermeden evvel bir kere de Pqo.bolıı;:e tuğla fabrlkw 
• mamulihm görmeleri menfaatleri lktızasmdandll'. Tuğlalan • 
• Jeriode görmeğe vakitleri olmıyan latekHlere, venoekleri adftM a 
W atlmune de göndertıebWr. ~ 
•• Telefon: (80) dan (68) 1 araym& ~ 
~ •••••••••••••••••••••••• ~ 

Umumi bahçeler için lllzurnu olan ağaç ve kazıklar açık eksiltmeye Ik ' · ı r: •. • ı,uçül< ~ 
konulmuştur. Tahmin bedeli 1195 lira, ilk teminalı 81:) lira 83 kuı'Uştur. .. 1 mı yon a ummyum ~51ıtıı1 
Şartname Zabıt ve Muamelat Mildürlüğli kaleminde gorülecektir. llıale sul alınacaktır. Pnzarlııda c 1 
26/ 2/ 940 pazartesi günü F>aat 14 de Dairni Enci.imendc yapılaco.ktır. Ta- 23 / 2 940 cuma günü saat 14 (fe ,.ı 
liblerin ilk teminat makbuz veya mektublan ve 910 yılına aid Ticaret haııed<> tst. Lv. amirJi&-i s~tııı 
Odası ve ağaç yetiştirici bahçe sahibi olöuklnrına dair bahçeler müdürlü· . r 'f8ııı 
ğünden alacakları veRikalarile ihale günU muayyen snattn Daimi Eııcü- komısyonunda yapılacaktı · ~~ 
mende bulunmaları. "1092 bedeli on altı bin lira ilk te 

• • • ,, rf:!lR 
T · l'k · 

1 
· b 1 . • d 1 . 1200 lıradır. Nümunc ve şn ' 

emız ı ı6 en ara alaı·ının ıma ve tamırııı e cullanılmak üzere iti· . .. .. .. ' lcrirl 
ı.umu olan muhtelif cins demir malzeme kapah 1.mf usulile eksiltmeye komısyonda gorulur. lstcklı 
konulmuştur. Tahmin berleli 5856 lira ve ilk tcınınntı 439 hra 20 kuruş- saatte komisyona gt"lmelerı "~ 
tur. Şartname Zabıt ve Muamelat MüdUr!Uğii kalcmındc göriılccektir. ( 663 ı (1" 
İhale 29/ 2 /940 perşembe glinii saat 15 de Daimi Encümende yapılacak- ••• 
tır. Talihlerin ilk teminat makbuz veya mektubları ve 910 yılına aid Ti- ~ . . ıcılO 
caret Odası vesikalarile 2490 numaralı kanuna göre ha.,.ıı·lıyacn.klurı tek- 33 ı kılo vaketa ve 2230 cıl 
lif mektublannı ihale g ünU saat 14 de kadar Dimi J<-:ncUmenc \ crmelE'ri. sabunlu köselenin 23 2 94-0. jll 

====================~~=·=·ı=l=6=4'=' == @nü~ntl5~~~a~e~~ 
liği s;.ıtınalma komisyonund·· :ıst~ 

ı•~•ln~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~•ııkla~~:tme~~~laMkU~ t~' 

hisarlar U. Müdüriü~u den 1 merin kendi nüınuneıerilc ... y·:1111 r~ 
l$ natl:ırile belli saatte komıs .. ________ liiıil _______________ ıl meleri. (661) (1323) 

I - Şartname ve keşfi mucibince idaremızın Polatane tütürı bakım • • • ıı.'lt1 1 evi döşeme, boya ve mefı uşat işleri açık eksiltme ile yaptırılacaktır. Tevhit semerler. için 140 · 11ııı' 
ll - Keşif bedeli 93!.>l,62 liradır. Muvakkat teminat 702.12 liradır. eninde 5500 metre şilteli! t>Cıl f 
m - Eksiltme 12/ lll/940 salı giinü saat 14 de Kabataııta Levazım . nıesi ' , 

ve Mübayaat şubesindeki . alım komisyonund'i yapılacaktır. caktır. Pazarlıkla e'ksılt ıııı" 
IV - Şartnamesi her gün adı geçen şubeden parasız olarak alına- 940 salı günü saat 15 de 'fol' l:Jll 

biUr.V t-t kl'l . k ' ltm . . . l .. I...v amirliği Sa. AL Ko. da yı.ıPı t 
- .u:ı e ı enn e sı ~ ıçın tayın o unan gun ve saatta 9~ 7 5 ili< 

güvenme paralarile birlikte mezl~ur komisyona gelmeleri. "1366,, ' tır. Tahmin bedel; 6875 Ura. iiı1lıı 
-.- natı 515 lira 62 kuruştur. ~ •·ı 

~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~ Ko da~r~lU·. ·~6~· 
L°Hazım Satmaıma Deniz Komisyonu ilanıa~ı ıt•'"' 

Bin bOP, yüz adcd nöbetçi 
111 ı; ı 

• el{ ı 
1 - Komisyonuınu~da mevc,"Ucl kıoki ve fenni şartnamesi mucibince bası alınacaktır. P~z~JıJcltıt :ı+ 1 J, 

Harita Umum Müdürlüğü için ihtiyaç olan bir aded motörlil tcknemn 51 27121940 salı gunu sa lifti ı; t1' 
5 mart 940 tarihine rastlıynn sah g:.inU saat 14.30 da Kasımpaşada bulu~ Tophanede İst. Lv. a.rrıır ı-ur· t 
nan Deniz Levazım Satmalma komitıyonunda kapalı zarf usulile eksilt-ima komisyonunda yapıla~nı.· blıı 

• n1 b . . ... ı ,,.ı 
mesi Y9l ı lacaktır. sının t ıın111 edelı y:ru• v · 

2 I{ şfed·1 · . . . yüz lirn. ilk tcmJUatı bin ııltı 
- e ı en bedeli "38940,, l:ra, ılk temınatı "2920.50,, lira olup • . şıırtfl 

i tn 
· · . . . . sen ::eJi buçuk lırndır. 

fenıı enr amcsı ıe saatlerı dahılınde ve 195 kuruş mukabılinde mezkur _ .. . .. 
komisyondan alınabT komısyonaa gorillur. ~ ı ır. "667,, .l.,., 

3 - lsteldilerin 2490 sayılı kanunun tarif atına uyarak hazırlad:kla- f. 
n teklif mektublannı en geç eksiltmenin yapılacağı gün ve saatten Lu C!-ı.· • "---•ed~h• ~A . ou.uıbı: ~ vm.uA& u- rıP". 
saat evvelıne ka.dar mr.kbuz mukabilinde adı geçen komisyon b~kanlı· Neşriyat mtıdürtl: )laC!d °!,,J.ff 

tın& vermeleri. "1150 a.wldılt JU: ~el P" 


