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itler ve Chamberlain' ın dünkü nutukları . -..u
11 
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8dikodular - Çemberlayn dedi ki : ""' . 

Etrafında 
~ Karadeokdfl bahri 

~\'ra yapm.ıuunıa Türkiye a
-._ hiıacıe hlc bir tllhdldJ tazanı. 
" ~cdlğlnl biz pekaıi blllris 
~dJr ederiz. ÇUnkü Tttrk 

::tıU.rtııbı icabında memleket 
~~pek müesslr surette 
~an.ya kadir olacağım dost
~ Sovyetler de pek güzel 
"1~ glbt bir t.ecavtis VU· 

-._.L da lngtllz ve Frnnsaz donan· 
~ın derhal harbe iştirak 
~erind~ şüphN4'rl yoktur. Hitler 

Diğer devletler de bizim 
cepheye iltihak etmelidir 

Hitler dedi ki : 

Dünya şeytanlarla da dolsa 
gene Almanya kazanacaktır 

Alman tezi: 
afkas hududlanna aid dediko· Ch.omberlain 

\ dular biribirini takib ediyor Münib, ı4 (Hususi) - IDtler, Naayonal • Sosyalkmln kurulq ,,. Loadra, :U (A.A.) - B. CJMJlnberlalm IMlltia Bbmiagbam'da eöyledagt nutukta nıütt.eflklerba ba.rb ı,. 

İngiliz tezi: 
~telif şekiller alıyor. Rusların dönümü olan bugUn. Münlhte eski mücadele arkadaşlarmtn önünde çok deflerlnl izah e1m1,ur. 
~ -.ıker tahşid ettiklerinden öaş- mühim bir nutuk söylemiştir. Toplantı akşam saat ~O de olmu!f \'6 Cbemberlaln deml'jtir kt: : . 
......_;- Türklerin kısmi seferberlik hötün e&ld Nuyoaal • Sos~·alistler Münlht.lld tarihi birahanede toplaa· "- Biz Almanyaıun dlin)ayı tahakldbntl altın a1masma IDb.I Olmak için ham edlyorus. Ve hiçbir 
~~a ve Kafkasya bududla • -·"'''"rdır. · [Son" 7 incide) milletin im.hasım istihdaf etmlyonıs. \ ~°'"' 7 incM!e] 
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ı. 1 

· D lrir tel- Rus . Fin cebhesinde Af rodit adalet önünde 
.~ijllz ev- Rus ordusu yıldönümünde ist~diği 

muvaffakıyeti elde edemedi 
---··---

Ruslar yeni teletat verdiler 

Yedi kişi ağır aurette yaralandı. 
Hadiseye aarhoşluk sebep olmuş 

Bugün Halkevlerinin 
8 inci yıh kutlanıyor 

., dün tekrar hesap verdi 
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j Konyalı tbralıim Hakkı tarafm-lden Piyer Louya tarafından yazalıp Sühulet kütüphanesi sahibi SeuıiJa 
dan verilen rapor üzerine, Malatya mebusu Nasuhi Baydar t&· Lfıtfi ve basan matbaacı Kenan Dln9-

mUddelumumilikc;e, müstelreeıı oldu · ! rafından tUrkçeye çevrilen "Afrodit,, man aleyhine açılan davaya dibı ... 
ğu iddia.sile • Fransız muharrirlerin· isimli eserden dolayı • Eserin tlbil [Sonu .t QftCiWe] 
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TEFRiKA NO: 36 

YENi 8ABAB 

• 
ti 

Muhariblerin kuv: .,, 
H arbin ba.51aınasındtJl OJ~ 

" \ 'T' k h [ [ ~llıklı me\'Zi alaD . · oıut" Asiler ilerli}'Orlar, istasy on Bir esrar OKUYUCU E ı ene e ma a e- uevı~tıcr,mane"i~-un·e~ pıtd' 
l '- /d [ k nıadi surette takvıJe ~ b"r ~~ binasın ı işgal ediyorlardı t kk si basıldı -- er ıfa ırı aca w 1cuv,·ctıerim de dain» :~ 

Evvelki gece Gala tada arka sokak- Df0 YOR K / Vali ve Belediye Reisi Lfıtfi Kır - tezJid eylemek ve. ay:::u~ 
k tek ef 

Yed.k ı dakı· nıodf'.rn teknik ,.·enı b · ._. ...M · _ Bu mUşkW vaziyette, bizi arka- ı beliklere tenezzül edece n er larından birinde Hasan adında bir sa- dar Sirkeci - ı u e arasın ., ·Jli ~. 
fed · · k ld l rak istifade etmek .-rP.ıerı ,ptl dnn vurmagwa kalkışan bu bedbahtlar, yoktur. Ben onlara feragat ve . ~- bıkn.lı tarafından işletilen bir esrar 1 teneke mahallelerının a ın a ~-. de,·aJll~ 

l k ti ı Şirketi Hayriye yolcu a- .. :-. ı. • lunması me tadır. Alil a'-·ı<laııben . ... . hiç ı::Uphesiz ki, layik oldukları ceza- karlık hisleri, millet ve ~eme_ e • tekkesi zabıta tarafından basılmış, ! tren guzcrgtUımın ımar o - ., b r ... -""' 
:.- 1 d · olmek rmı soğuğa mı ahştırmdk selesi üzerinde bir müddettenberi ve henUz asıl harbin ı ,...1'1)1!r' yı göreceklerdir. Bu badireden de çin ica~ın n . sevın~w se':ne ~ sekiz esrarkeş suç üstünde yakalan - mesini hile +~kil etmiyeıı ıJ- · 1 .• herhalde muvaffakiyetle çıkacağımı- derslerı verdım. Dıgerlerın.? ~:du~ mışlardır. Has:.ın, bu sokakta bir sı-/ istiyor tetkikler yapmakta idi. Vali ve Bele- ..... :ı ,·e ~ 

za katiyetle eminim arkadaşlar. •gibi müfrezeme de tereddudsüz ~ır raya 7
1 

9, ıı ve 13 numaralı dükkan- ı Ben her gün tstanbuldan Bo- diye Reisi bilhassa Devlet Demiryol- da bu mütekabil !;Slı~ ne F'": 
Karaı"Ofilıta telaş değil, hümmalı itimad izhar buyurulmasını nca ları kiralamış, bunlardan yedi nu - ğaziçine Şirketi Haynyenin "76,. lan sabık müdürü Bay Ali Rıza ile yetıerin, her ild tnra.fa :ı le''~ 

b ed · (1) w · b 1 t fında temaslar yapmak J:a"'"'n1·lar tnmin etti·~ini 'ı.- . ., : ~ bir fan.liyet başlamıştı. Ankara ile erım maralısını kahve olarak işletmege numaralı vapurile 7.40 da gıt- 1 u mcse e e ra · ~ ,., ""' --d~w ~ 
muhabere ediliyor, son alman haber- Kumandan Fahreddin bey, ı:aydar başlamış, 9 numaralısının ön kısmına mekteyim. Sabahleyin köprüye tadır. Devlet Demiry~ll~rı bu mın~- de olsa ara:')tırmak faY ·el > ~ 
ler şifreye çevriliyor, isyanın tenkili, beyin bu haklı ~ü~af~ ve ncnsını odun ve kömtir koymuş, arka tarafı- j geliyorum. Benim gibi daha bir kanın imar ve ıslahı ıçın evvelce bır dir. Herşeyden C'~~ diselt ıf' 
Asilerin tedibi çareleri düşünWüp gö- derhal kabul et.mışti. ltiin!1'dını. esir- nı bölerek kahveden geçilen bir kapı çok yolcular var. Bu meyanda bir proje hazırlamıştı. Belediye bu pro- söylcm'ıek • Ui.zımclır ld '~jJt 
rUşUlUyordu. Yurdsever ve fedakar gememiş, müfrezeyi old~gu gıb tc- ile esrar tekkesi ittihaz etmiştir. çok ta mekteb talebeleri benim gi- jeyi bazı küçük tadillerle tatbik et- seyri ve wman gn.rb deıno 
zabitlerimlz, biribiri ardına kuman • dib kuvvetleri meyanına ıdhal eyle - Bunun yanındaki 11 numaralı ve ka- bi bu vapurla Boğnziçine gitmek mek istemektedir. Bu itibarla Vali rıin Jelünde ~ışnınltbıclır. ~ 
danın yanuın giriyor, hepsi de, teş- mişti. . palı dükkana ocakçı koymuş, bura- Uzere vapura intizaren bekleme ve Belediye Reisi dün yanında Bay Ii'ilhn.Jdlm İngiltere ile f:nııtS~ 
kil edilecek tenkil kuvvetlerine me - İki makinel~ ~Uf ek -ve ~ır de top 1 da hazırlanan esrar nargilesi, açılan saJonuna dolmaktadır. Fakat bek- Ali Rıza olduğu halde Bakırköyüne knrsısınıln, tal<riben 1935 "ıı -ıııı: 
mu edılmclerini rica ediyorlardı. ile kuvvetlendınlen bu muretteb kı- bir delikten içeriye verilerek burada leme s:.ılonları durulacak bir va.zi- kada r giderek tren güzergahının va- denhrri slluhlanmağa h~ ·~ ı• 

Gönderilecek kuvvetlerin öncülU - tanın kumandanlığına da, ~~~lce ~as esrar çekilmeğe başlanmıştır. Bu 'ı yette değil. Soğuktan yolcuların ziyetini tctkık etmiştir. 1938 de bu prognımı01 ~~·JtcYitr 
ğUne tayin edilen karargah muhafız tınlan diğer isyanlarda ~uyuk hız • dükkanın yanındaki 13 numaralı dük dişleri biribirine vurmakta ve tit- ~ t iren ve luırb imalat ve iS 11;tffl1" 
bölüğü, göze çarpacak bir tezlik ve metleri görUlen Ba~ ?ın?aşısı Sa- kandan da buraya bir kapı açılmış, reşmektedirler. Acaba şirket bu is- MA A RıFTE ı nın azami haddine varan bir :t ~ 
titizlikle b~cıladığı ha1.ırlığını bitir - ı deddin ~y (2) ta~ edilmış v.~ ı:e~- tehlike anında, ocakçının buradan kelelere kömür vermiyor mu? Yok- ~·ıı vard:r. llnlhuld İngiltere 'QsS' 
mek Uzere bulunuyordu. Bölük ku - ki hamıyetle bu milf~e go~umı geçerek bu dükkandan harice çıkan sa veriyor da iskele memurları mı Üniversite konfer ans sa, nncnk esas fnaliyctıerıne ~ 
mandam birinci mü18.zim Bozkırlı olarak istihdamlarını istıyen bırkaç lağımdan esrar ve nargileleri kaçır- yaktırmıyor ? Memurların odala- Sa~O U ~ıkelacak mı? nesinclc geni~ bir prograınla 1 
Ali Rıza efendi, emir almak üzere zabit de, maiyetine verilmişti. ması düşUnülmUştür. rında ceketlerini çıkararak otur- Üniversite rektörltiği.i ile İstanbul ğa baŞlanıtştl. Bu cihettcll~ 
gı·roıği kolordu kumnndanmın ya - Birinci teşrinin dördüncü günü ve Zabıta bu teşkilatı haber almış, duklannı göriiyorum da hayret 

1 
939 ,ınnberi ga.rb deınola115 .... .!' 

belediyesi arasında, Koskada yapı an ı tı• nından çıkar rıkmaz, bölilğiln" il istas - ikindiye doğru idi. Müretteb kıtayı evvelki gece bu dükkanların her iki edivorum. Gelelim Beykoz vapur • k kara, hava ve clcnizdcld • 
"' ., istimlak yüzünden bir ihtilaf çı mış- dır Yon istikametine yürüyüşe geçir- teşkil edecek milli milfrczelerle Er · tarafını memurlar tuttuktan sonra iskelesine : Beykoz orta mektebi dd . . rine "'ÖZ gezdirmell Jiizını · il"'. 

k tır. Belediyenin Koska ca esını ge- I!> u, l mişti. Bölüğün zabitleri de neferle- tuğrul taburu cebheden Afyon ara - içeriye girilmiş, Hasan, Mehmed, talebesi saat dörtte paydos edi - ni~letmck üzere hazırladığı istimlfık Halihazırda İngiliz orclll~i ,,r' 
ri de hep gtile ve söyliye yfüilyor, hisarına gelmiş, teftiş ve harekete Vangel, Fazlı ve diğer Mehmed 9 yor, Hisardan, Kruılıcadan, Çubuk- be tel<:uldiiın rden n.yl:.ırclnli ~ 

~ · h b. · te · 'ş b l uyor 1 • proJ·esinc Üniversite konferans salo- .... o:ı.P';ıJ.~ sanki, bir düğüne ve eğlenmege gı- azır ır vazıye gırmı u un - numaralı dükkfı.nın arka tarafında es ludaiı gelen ve akşam evlerine gıt- kadro ·unun "'amlıa5ıııda ···., 
K d tcft• · · k 1 • nunun küçiik bir kısmı da dahildir. -' .:rıı .ı diyorlardı. lardı. uman an, ışını va arı ve rar çekerlerken cürmümeşhud halin- mek üzere iskelede vapur bekliyen bir harb vahidi şeklinde gu L ...:1ıdi" 

k. l' b. ·adiı·k h ecanın Belediye istimlak müdürlüğü konfe- w:> "' O esnada, istasyon binasında ve tem ın ı ır cı ı ve ey de yakalanmışlardır. talebe en aşağı 20 dakikn iskelede te,Ur. Ve b u ku\'\'et yalnız . ,. .... 
makine başında, Konyadan verilen verdiği bir tezlikle bitirdıkten sonra, Ocakçı Hakkı da, elinde esrar ve beklen1ek mecburiyetindedir. Bu rans salonu~1un bu kısmını istimlak halinde olmayıp, miihinl bır f11C'1' 
haberleri alıp söyliyen ve sabırsıilık- r.abibı? ve efrada, şu yolda ve kısa- kabakla Hi.ğımın kapısından arka ta- iskelenin de iki küçük bekleme sa- etmek üzere rektörlüğe müracaat et- Maginot hattmın gerilerinde ııd" ~ 
la dinliyen çehreler birden soluver - ca bir hitabede bul~~uştu: rafa çıkarken memurların eline düş- !onuna konmuş olan birer soba miş ve Üniversite rektörliiğü buna sokulmuştur. Ayrıca J<nll ı.-ıı' • 
mişti. Merak ve heyecanla bUyilyen - Sclfımetle gıdınız arkadaşlar. müştür. içerisi aranınca duvar ko - varsa da bir kere olsun yanmış rcd cevabı vermiştir. Üniversitenin vustralya w YeııI 7..ct:ındıı. ~ 
hırs ve hışım bürüyen, nefret ve hid Kabahatlilere katiyen merhamet et- vukJannda bir miktar esrar bulun - görmedim. Burada bekleşen yolcu- noktai nazarma göre bu salon 6000 \'etleri de bunlara .inzinUUll e ıııı" · 

. det pUsküren gözler, hep tıkırtısı an- ~eyiniz. Çün~ü, umu.mi .v~yetin .v: muş, hepsi adliyeye verilmişlerdir. lar ve okul talebelerinin ıslak ayak mevcudlu İstanbul Universitesinin Fransız ordusunda mctJ"OpOI ,,,,-
sızın kesilen makinenin salıverdiği bılhassa millı cebhemızın bu gıbı ~ lmile taşlık üzerinde bekleşmeleri yegane konferans salonudur ve bir vetleriıün yanında deniz ~·~ .; 
şeride dikilmişti. İfiaretler şu acı ha- küstahlıklara hiç de tahammül.ti yok- BELEDlYED~ : doğrusu acrnacak bir haldedir. yenisini yapınadan evvel yıkılması tcmlel<e ku\"vcttcri .c:le 
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beri ifa.de ediyordu: tur. Müstehaklarına çok şıddetle • Burada da memurların odasına sı- doğru değildir. Bu itibarla istimlak ~·cı~ün tutmaktadır. JlalbU"!.ıı' 
_ İstasyon istikametine yürüyen hareke~ edi?iz. •. l~akat... . Hal 111 İr şikaye J caktan girilmiyor. Bu sobalan a- muamelesinin gayrimuayyen bir za- lüldenheri Alınan ordusu n. 'f)1'. 

ti.siler, iyice yaklaştı bize. .. İşte, bi- ~emış, bı~z. sukut cttıkten sonra lstnnbulun tatbikat planının ikmal caba süs içın mi koymuşlar yoksa mana tehiri zaruridir. lstimlflk mü- lmrı ayni !)ekllcle durıııaktadıf~,ıt 
naye de giriyorlar .. muhabereyi kesi- da ılfıve ctmıştı: . olunmasının gecikmesi üzerine bele- ı yolcular bekleme salonunda sıcak di 'ıiğü de kendi noktai nazarında ıs- Bcrllnin ynnına hJçbir do,ict 
yoruz. Allah muinimiz olsun arbk. - Çocukları, kndı".1."1 • suçsuz ın- diyeyc, bazı §İl<iıyctıer yapılmakta - 1 bir yerde rahat rahat vapur bek - rar ettiğinden üniversıte rektörlüğü henü• sıral::nnıamıştır. f"': · 

Makine başındakiler, hep ııararmııı sanlan hımaye etıncgı de sakın u • dır. Şikliyet sahibleri tatbikat pliin- 1 !esinler ve istirahat etsinler diye ile yapılan temaslar menfi netice vcı• ııa,ıı.lanla cıı, lnı:Jliz ve ,uı' 
yUzyüze bakakalmışlardı. Bi= da nutınayınız. lan ikmal olununcaya kadar arsala- • mi ? Bunu Şırketi Hayriycdcn SO· mi§tir. sız ııuwctleri açık snrettr •,:,..i<J' 
ilmidsizliğe kapılmış ve endişeye dal- Müretteb kıta, hUnnctle selamla - nnda inşaat yapmaktan menol un - rnmaz mıyız? llıtilüfın halli için şimdilik iki ta- \ 'C pilot lmkunmdan AJnıanl ~ 
mışlardı. Tnm o esnada, karnrgfı..h dı~ kolordu kuman.danı ta.rafın~~ duklarını iddia etmekte ve beledıyc İstanbul Sultnnahmed raf da işi bir ha kem komisyonuna den ur;nğl idi. Ji'aJm.t yine fı ti J' 
muhafaza bölü{;'fi de sert adımlar, le- ugurlan.mış ve tedıb Y.uvvetlerının kanunu ıkmal etmedikçe bu vaziyetin Ycrebatan caddesi kavele etmek niyetindedir. evvelki n't'hırda , e ha.rbdePbfi;,,..~ 
vend tavıilarla marş söyliyerek is · ikinci kafilesi olarak Konya yoluna devam edeceğini söylemektedir · No. 35 Lutfi Düzgit • d iı;t 

k l u Zeynebhanım konağmın merfüwı endU~trisinin e 06ttt tasyona gelmiş, sanki, oradakilere çı arı mış · • • • lcr. Halbuki bu vaziyetin devamı bu vndide \':ısi inlcis:ıflar g ,-ttr 
Umid ve teselli vermiş, etrafa sebat halkın za.ra~lannı mucib olmaktadır. JIÜT'EF'ERRIK: tavanları çöküyor i ır-. -"ad~· 

~·eda· . k"l ·ır mlşlerdir. p lotJa.r, nuı214• ve metanet serpmişti. Bütün yüzleri Ahı. ~n t.epe~ı?e ç~ ı en . m.~ ı Belediye şiküyctleri haklı bularak Edebiyat ve Fen fakültelerinin tcd- tirilm kt.edir. • tJ(f 
güldürmüş, ~"ilrckleri yakmağa baş- varlık mUdafılcrının vazıyctlcn, ~ort vaziyet şeh ircilik mütehassısı Pros· Zonguldak kömür risat yaptıkları Zeynebhanım kona- :ı.riC' ~ 
lıyan yeis ve endişe ateşlerini söndür- yandan sarıldıkları ve salgına ugra- ta bildirmiştir. Şehircilik mütehassısı h • t• h ı · ğıııın tavanlarında eskidenbcri Denizlerde isf" ... A.lm!ln 11 
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müştU. dıklannın ikinci günU, bir hayli mü.s- bunun üzerine tatbikat planlarını bir avz Si ES 1 Sô 1 bazı çöküntüler görülmekte idi. rcti ahlolm te lrilo hemen ~ 
Bölüğün bindirildiği katnr, selamet küll~mişti. Yalnız cebhnne değil, yi- sene içinde bitirebileceğini söylemış- a ttı r ı acak Son günlerde bu çöküntüler telı bir faaliyP-t gt;, h•rmt•ğe çıılı tıı~ 

V·e mu\•affakı·vet temennı·ıerile istas- yecek ih. tiyacı da şiddetle baı; gös - ı·ır. ,ıır. Fakat bir t.:ınıftan d~ ,-e ~1 "' Başvekil riy"sctinde toplrınmış o- likeli bir hal aldıgwından Edebiyat ve tı rı te · ti H 1 ·· d d " ,.e l•"rnn ız deniz lmv,·e e _.t..1 yandan ayrılırken kumandanlık ka- rmı~ . c e, musa eme esnasın a Y . dl' b" . ..k k k rd' k . • . . b fl k IV'f.• 
, vurul 11 b k 1 enı a ıye anasının yerı lan yu se · oo ınasyon ·omıs - Fen fakiıltelcrmdc azı sını ar apa- rctl balı.rl,.·esi, denlznlfl , ·c .. ıı111'" rargfihındaki ~nallyet de al~v~eniyor, alan yara 

1

1nra a ı ~Un~asiasıl, Hapishane binası yerine vapılacnk yonu Zonguldak ve .Ereğli kömür hav tı lmıştır. Şımdilik çöküntü olan sı- " Jllıvr 
artıyordu Tedıb kuvvctinln ikıncl ka- yar annın sarı amaması, gun ~ j d ·ır 'k d k k harbinden lrnrunınnJ< ,.~ ~ 

· kıtal tesb·t ve fedakı:.r k h 1 nı hı·ç ş·u·p yeni adliye sarayına aid plan ve pro· zasın a mı ı 1 tısa ı oruma anu- nıflnr içinde tedrisat yapılmayan ba- m"'rtebe fr. _,
8 

,.n,.·ı·n~.n nı!rJ.1.11 '1 filesini teşkil edecek ar ı " a ramnn an ' - hUI .. 1 . .• d h 1 • " ·u.ı L ., ~ ıı 
h k k . k h kl la k b. d.. jeler ve sarayın inşa sahası yUzUndeıı nunun mm erme gore er a ıc • zı salonlardır. Fakat çöküntünün ted- meebttri'.·etJndedir. Alm:ınl'~ -~ olunuyordu. Elmas pehlivanın, Kara e yo ı pe a ı o ra ıraz u- . . . . . ta b sl ı · ti · ·' ,,eY I 

. . ku ... n~du n .. ~ı F k t, hi d e· şchırcıhk mütehassısı Prostla Adli- ran :.u .. anmasına mrar vennış r. risat yapılan sınıflara <!n sirayet et- vam dikknt blr siiratlc, .ıtJ Ahmedın mllfrezclerl, Nun Bey - lii'..... nn"'9ı.u. a a ç e Y ıse v 1 - 1 ti d k ·ht r r Hüküm et kömür ha vznsının istihsa - ı . . . .. . . ., lıı 
d dak" Ertuğrul tab · ve endişeye düşiirmemişti. Mukavc - ye e rn e arasın a çı an ı ı a • _ mesı ihtımalı karşısında unıversıte kadrolanmlnki yoldu~'l.l dO ~rlı 1 

man asın ı uru ve . . . . henüz halledilememiştir. Şehircilik lalını azamı derecede arttırmak ve .. .. w.. . ı;ııı-: • 
Hadi Bey mUfrezesi tedib kuvvetleri met bır gUn evvelkı gıbı, hatta, daha Utch . d'l·k Ad- 1. V k. l kömtir ihracatını tanzim etmek için rektörlugu derhal tedbırler almak i~in !:alışmalanıın rnğnıeıı ~ 

dah . d .dd tl .dd m assısı şım ı ı ıye e a e- 1.. h" . bel d. h 
1 

ııc ~·.J meyanına alınmış, fakat, Haydar bo- a zıya e §ı e e, cı en can ve . . k . tkik tm k tedbirler alacaktır. Bu suretle hav _ urumunu ıssetmış ve e ıye e - mohrasileri bu Jıarclwt er 'IJrP'."• 
yin müfrezesi üzerinde biraz tered- b~la ve pek de kahramanca devam ~.nın no taı nazarını te e e te- ?.adan çıkarılacak kömürlerden mü _,yeti fcnniyesindcn bir mütehassıs ticarctfoo mühlik darbeler ' ııı"--
dü~ has.ıl olmustu. ÇilnkU, bu mUfre- cdiy~~u.. . .. 

1

~rost adliye sarayının bugünkü him bir kısmı stok yapılacak, mem- heyetin binada esaslı tetkikler yap- t.a de\'am cdi)orln.r. Ve tıu~ 
zenın yUz el~iye baliğ olan efradı, he- ~runliştc Konya h.alkına bır g~s- hapishanenin biraz gerisinde inşası- 1 Irk tin i htiyacı temin edilecek ve masını . istemiştir. bU lngillzltrle Fransızlar • f~ < 
men ekserlsı hapi.shnneden alınmış, ten§ yapmak ve hnkıkatte ken~~e na aid noktai nazarı Uzerinde ısrar ihraç edilecek kömürlerin fiyatları 1 Zcynebhnnım konağını tetkik eden niz tnamızlarmclnn nisbet"ıı tıif "~ 
Konya ve havnlisı halkındandı. Ku - tarafdar ve yardımcı kazanmak ıçın, tt•W• d Adi' V k·ı t · . h . tesbit edilmiş ilacaktır .. h a· h t· ta d k' .. k .... .a yetsiz na.zarlarla balulaciJ< _ .1,ıt 
mandan Fahreddin bey, bunlara pek Delibaşın bir gün evvel basıp yaktı- e ıgın. en ı~e . e a.e ~nı~ apıs- · lmu en ıs eye 1 van a ı ço unı.u- Bundruı başluı., mali 0oı;t~11 ; itimad edemiyordu. Cebliede bulunan ğı hapishaneden kurtulan mahbus - bhan.e btı~nsıd gkerl".llerıwnde ıs~hımt.ıl~kf mebc- Orta Anadoluda hayvan lerc bağdadi Uzerine vurulan sıvala- müttefiklerin, tc,liyat. ,·c ·~tıı,.~ 
k 1 . d . . lard t k. . . k tl . unye ın e a acagı ve ı 1 u ın u zayı· --tı rı sebeb ldugw t"c . ·- er-"' ıta ara gön erılmelenni ve Haydar- an o uz ışı, ısyan uvve ennc k.ld h 11 1 w 1 k c.. n o u ne ı esıne varmış rna l:Jeriııde kola) lık gv-... ~~ıt . .. şc ı e a o unacagı zanno unma - ,.rr 
beye de yeni efro.d verilmesini lUzum- katılmamakla mıllete ve kaçıp koy- tad Geçen sene Konya, Akşehir, Nev- ve bu lıususdaki raporlarını üniversi- ktıv\'etleri ve sennayeJl'rl ' 

11 
• 

Ju buluyordu. Fakat, Haydar bey, ku lerine, yerlerine gitmemekle de milli ır. • •• . • • ı::ehir ve bu mıntnkalara yakın böl - t e rektörlüğüne vermiştir. Rektörlük bu dıı. Alnıanfar tnrnfıncla•• r~ ""' 
mandanının bu endişesini derhal im- hUkfunete karşı olan sadnkat ve bağ- Gazı ~o~r.~s.UnUn teshmı . gclcrdc mahsul vaziyeti bir parça çöküntUJere mani olmak için Zeyneb- yctsl7. na:ırl:ı.rla tıalrılac.~ b 
le etmişti. MUfrezesl efradına karşı lılıklannı göstcrmi§lerdi. Bununla Gazi kl:Spru unUn muv kkat devn noksan oldu hından küçük baş hay - h • \ 'Ct funili değildir. o~',J 
beslemekte olduğu emniyet ve ltima- da iktifa etmemişler, Alaeddin tepe- teslim muamelesine başlanmıştır. vanattan bazılan beslenememiş ve amm konngının tavanlarını tama- • D d sı' _, 

O · t ı· 1 · d b 1 men s .. km k ·d tahta l rak ı·. neşs .,. dını şu sözlerle göstermiBti.. sinde millet ve hilkfuneti temsil ve cvn es ım muame esın e u unmak bu sebeble hUkUm stircn şıddetli so - . o e ve yem en o n ............ - ... ........ .... .... . 
- Kumandanım .. demişti. Milfre- müdafan. edenleri kuvvetlendirmek üzere Nafia Vekaletinden şehrimize ğulclardan yüzde 10 dan yüzde 4-0 a ın n etmek k~ıranndadır. Bu hususda V U 1 t tkikler• 

zemde, flsilere katılmak veya onlara vazifesini hissetmişlerdi. Tepeyi çev- gelen heyet dtin belediye heyeti fen- ı kadar hayvan zayiatı olduguw haber tahsisat alınmak için Maarif Vekflle- . a n ". e . . p ){tor.', 
· · · · · · · . ll b . Udü l ·ı be- t . ·· ca · ı kt· Valı ve Belediye ReıSl o ı 1 ııilah atmamak ıçın kaçmak gıbı kah- z:ııyen ~uduruk çemberlerını, cıddcn nıybee v: .. Y0 

.. yUar şu esı mf. r.
1
en e , alınmıştır. Ölen .hnyvnnların ekserisi- ıne muracaat ı ece ır. fi Kırdar diln Taksim ba.Jlçesltl ~ 

~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:= buyUk bır maharet ve cesaretle ge- ra r opru yapan ırma 1 e temas ni koyun ve kcçıler teşkil etmektedir. c~ 
' ' çfp müdafilere katışmak suretile larn başlamışlardır. B a . t . 1 k ı·r Otobüs kazas ı kik etmiştir. Bahçede yapılıı ~fi' ,-.. • s b ' ' u v zıye yenı yı yapa ve ı -

1 
. • t Uınen en a ah 1 ~rklüklcrini ve merdliklerini göster- DoOum istatistiği tik mahsullerimizi de müteessir ede - Şo:ör H~scyin idaresindeki otoblis yen ~aat dnım ene . old~ ' 

mışlerdi. btnnbul sıhhat müdürlüğü kaza _ cektir. Soğuklar ayni şekilde devam T~~ıme gıderken, Fındıklıda, lbra- dan dUn mtitcah~ide ha-vnl? dC )" , 
Mukadderatın ayn ayn ve kimbilir lara. bir tamim göndererek her ıraza ettiği takdirde et fiyatlarının yük _ hımın su arabasına çarparak araba- tur. Ayrıca Taksım bahçestll ~ 

-U)()NE BED~ ne gibi tesirlere kaptırıp suçlandır - da vukubulan doğum hadiselerinin selmesi de muhtemeldir. ııın parçalanmasına ve beygirin ya- lacak açık hava tiyatrosııt1tıı'Jll 
• TD'"'•• -... dığı bu bahtsız, f nkat ııerefli insan- mUdiriyeti haberdnr ediyorlardı. Bun - ·· ·- - ralanmwna aebcb olnıug, ııoför ya- jel eri de belediye heyeti!~::: .. ~ 

SENELiK 1400 Kuruı 2700 Kurut lar, Al8.eddin tepesindekilere yardı- ı günü güniine müdüriyete bildirilme- Gıda maddeleri tahlil knlanmıştır. lüğü tarafından hnzırl~ıliılP 
6 AYLIK no • 14e0 • ma ~oşarlnrke?, bir avuç~ kahramaı sini istemiştir. Şim~ye ka~r yalnız ediliyor fllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllll'lllllllllllllllllllllllllllllllllllllillf ı I 1 AYLIK 400 • 800 • da, istasyon cıvannda boguşuyor ve ebeler yaptıkları dogum hadıselerin - . . .. 1 1 
1 AYLIK 150 • IOO • ft.silerekan kusduruyorlardı. Vaktilo den mUdüriyeti haberdar ediyorlardı İstanbul b~l~ycsı son w~ıeı:ıe ş E . R H AYAT 

2S ŞUBAT 1'40 PAZAR EbUzziya Tevfik Beye aid olan ve o Bundan sonra kadın doktorları da her ı:_ı.da maddelerın1? fazla ~şışı yü- ı 
zamanlar jandarma mektebi olarak hadiseden sıhhat müdürlü WUnU haber zunden bazı ted?ırle~ alma~a mecbur . l 

1359Muharre 16 t355 R.Şub:ıtt2 kullanıl köşk Til klUğil l t d ti B g w olmuştur. Beledıye rıyasetı kaza kay llfll" 1 
eurı: 56 Ar: 2 

11-.~-u-ım-ı 1-l-O -1 eehame:e sa~e :ımuştu~ asa e vo d~ı:'1:c~~;nd~ ~~: ~sti~a: makamlarına gönderdiği bir tamimle lllllflllll!fllllll!llllllllllHl!lllllllflllllllflllflllllJJlllJJllllllllllllllJlllllJlllfllJlfllfflfl 
(Devamı var) ler hakikate daha uygun bir kilde bilhassa p~ın:ıa, suçuk, pcynır, sa.- Bcşt~~tnş Jlall.cv~n~cn: .. . .. Şişli Ilnll<e\indcn: ıı ı 1.1 

------ d ti .1 ki di şc de ve zeytınynglnrından niımuneler Bugun Halkevlerınm yıldonümu 25 şubat 1940 pazar gı1. 
(~)Bu müfrez:ınin efradı, biltilıarc mey an~ ge ~ece er r. • alınarak bunlann suratle belediye mtinascbetıJe cvimızde bir tören mı Ilalkcvimiz yıldönünıit: lJ 

,·-~ tedıb harclcetlerı esnasında sadak"at MecidıyeköyU hastahanesı kimyalıanesinc sc\'kolunınasını iste- tcrtib edilmiştir.Saat tam 15 de Evimiz salonlannda para~ ]'< 
.1 _ _ ., ___ 11 t1e lcahramanlılı:lannı, kumandanları- İstanbul belediyesi daimi encümc- miştir . . Bundan başka her ka.za kay- mutad merasime başlanacak kon- ile balosu tertib cdiJnıişt•f· 

nın. ~u itimad .ve ~hadctiııe liyakat- ,ni, Mecıdıyekoyünde y~p!la~ak 800 makamı y~ptı~ ~<'fti lc~in ve aldı{;rı ser \ e konferanslar ve ko~ediyi ııe Ilalkcvl azaları kard şıc7 · ; 
·ı-5-0-3-rı lertnı~ göstc:dıklerı ~craga_t ue feda- l- .ta~dı şchi.:lı:ıstahnnesı.nın ınşa pro- numu~eler~n ~ır lıstesını belediye ri- mtitcakıb resim sergisi açılacaktır. aile davetiyelcritıi JJal/.~ ol 

=-------------.ı...-=...!;lkôrlık!arla tSbat et~ı!lerdır. . IJ- . rı 11~ ı:ıutehasaısı :nı.mar Valterc y.asetine bır lıste halındc bildirecek - Gc c saat 21 de konser ve bir dans- mcnııırluğundan almalart 
( ,j) Elyewn emeklı generaldır. verilmesını kabul etmı§tir. _ tir. l\ <:ay verilecektir. nur. 

Eeaııl Saat 



Sasın birliğinin 
\fereceği kararlar 

YB!fl l.t.BA'B 

Harb tehlikesi 

Aç, çıplak, sürünen 
ve muhtekir 
H arbln yalnız ordular tarafın

dan yapıldığı devir çokta.o 
tarihe kan§ım~br. Bugiin harb, or
dula.r ara.smda değil. milletler ara
sında )"BpıJ..mal.."tadır. Ve bir millet 
kazanabilmek için bütün ferdlerlnl 
seferber etmeğe mecburdur. Hu . 
duddakl askerin \ıızİft"si ne kadar 
miUıimse, ona ı;llah, cebluuıe, glyo
ook ve )1rooek ha.zırh) an iş~tlerin 
~lftilllerlu ve halk,n \ıızif esf de o 
kn.dar mUhlmdlr. 

çocuklar var 
Yazan : İsmail Hakkı Baltacıoğlu 

Darb, mutlaka silAhın patlama ı. 
le başlama:7 .. Silah patladıktan son· 
ra bas.'\ gelen alol geç lmbnı~ bir 
akı1clır. Asıl marifet ondnn en·el 
hazırlanmak \'e gafil a\'lannuınıak
tlr. Mademki bugün muhtemel bir 
harh muvacehesinde bulunuyoruz, 
mademki bugilnkti lınrb büttln dilıı
yayB sirayet etmek tehlikesinl gös
t.errnoktcdir, menılcl<eümizin de hu 
badireden uzak lmlacağını ldm ta -
ahhüd edcblllr? Şu halde bizim de 
en fons ihtimalleri dilşünerelc şbn
dldcn bütün km"\·et ve enerjimizle 
işe girişmemiz lazımdır. 

l<'ırsattan i tifa.de ederek kendi 
ha.sb ,.e setu maddi ka.ıancı uğrun· 
dR bugün iht!kar yaı•an, mn.I stok 
eden, pa.msmı altına ~eviren, iş 

\'erd4;i müesseselerden lm>di ini 
ke en, piyasadan alacaklarım bir tuı 
evvel toplamağa bakan, aldığı mal
ların fi~·nhm ödemek için kosdon 
gecU,en, labrika.<.>mclııkl i,Ş9ilerin a
dedini azaltan, bu urntle i hacmini 
daraltan memleket lstlh atatımn a-
zalma ına sebeb oln.n insaııl:ı.r, hn
~in bu \'atana bilerek veya bllml
yerek en biiytik f enahklnn )-'apmak
tadırlar. llnrb esnasında dü.m:ın 
öniinde hozgun çılmmmğn tı·scbbiiı 
t>den hlr a l•er na ıl kurşwıa dlzfl. 
meğe lfıyik olun;a, harhdcn ıw\·eı 

dalıa doğrusu hir harlı mıwacehe • 
sincle, hudud cehhcsindeıı che.mmi -
yet itibarile hiç ele geri olmıyan iç 
cebhode böyle lmsden bozgunluJda.r 
çıl<ı\.mıağa teşehbiis eden hir adam 
da ipe çefdlmeğe lôyik bir Jdmst•dlr. 

l\lllli Konmma Kanununun tatbik 
mevldine girdiği 5u ı;ırnlar<ta ~.,, • 
karıdn ıraladığımız bazı mlllfıha:r.a
lar nkllmıza geldi. Elbirliği iJe ir.in
cle bulunduğumuz buhranı ezme~e 
c:.ahs:ma.7J;nk hepimiz biliriz ki, hu
nun 7.n.rannı ~ine hiz çekeriı. JJI. 
:raııete, millı-tfn yumruğunu götıt.-re 

<'eği:.ı:. Jfer eeyden ewel mllU men
faat. 

MURAD SERTOOJ;o 

faa hattuıa mütoolllk olan \'e ellerinde bulanan her 
türlü faydalı malftnıat AJmaıılann, Ruslara verdlklo
rl söyenmektcdlr. 

Alnıa.nlar, Fhıbndiya ile sıkı surette dost ol<luk

lan bir sırada müdafaa h3ttı haldnnda mUhloı maıti
ma.t eldfl etmlşJ.crdlr _ 
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O··nu·;n Je R '"A D V O Fırtına biraz sokonetl Anadoı~:!!!:~~!~ Afrodit adalet 
dün . tekrar hesap 

u~ P~~\, buldu vapurlar da~alışanAbdimakineyİ~~ 
~.:7-:: ' sol kolunu kaptırmış, k01~· d 0# 

d e AZAR sefere başladı kesilmiştir. Abdi, sıhhi iıxı s b~· 

Ve r l 25/2/1940 p bilUe Haydarpaşa NUrnUJle • _ıııı' 
12.30 Program ve memleket saat Ege, Karadeniz ve Marmarada bir nesine kaldırılıp tedavi sJtıD 

ayan. kaç gündenberi devam etmekte olan Dll§tır. 
12.35 Ajans ve meteoroloji haber- fırtına hafiflemeğe yüz tuttuğundan Bir adam ezildi . d~ (Baş tarafı l incide] 

Jiye yedinci ceza mahkemesinde de
vam edilmi§ti:r. 

leri. limanlara sığınmış olan vapurla.r yol- Şoför Akif Çağlıyanın idare~pl' 
12.50 Türk müziği 1 Şarkı, tUrkU lanna devam etmek Uzere hareket et- 431 nu.m9J'8lı kamyon dün Çi ~~ 

Daha sabahın saat altısından iti· 
haren, büyük bir ekseriyetini hukuk, 
edebiyat ve felsefe fa.killteleri tale • 
besinin teşkil ettiği bir kalabalık ad .. 
liyeye akına başlamı§, saat ondan 
sonra, kalabalık, son haddini bul • 

ve oyun havalan. .. mi§ler ve Karadenizden beklenen va- zarı caddesinde, Beyoğıunds v~· 
Oku~lar: Mel~k Tokgoz, Mef .- purlar da gelmeğe başlamışlardır. Bfr. sokağında 22 numarada ot~ı.ıı,.rt 

ha.ret Sağnak, Safıye Tokay, Celal kaç gUndenberi yapılamıyan Mudan- tor Azaryan adında bl~1 deJI ~ 
To~s, Tahsin Karakuş, Mustafa ya postası için Marakaz vapuıu ha - sıkıştırarak başından, gogsUJl ııe l1 

Çağlar. . . reket etmiştir. kollarından ehemmiyetli sure .i 
Çalanlar: Hakkı Derman, Şerif İçli. İki .. d b . Be k .. .. d il I 1 beb oJJnUŞ• · .1' H . .. B . Üfl 1 ddin gun en erı y oz onun e m - ra anmasına se . kgJiJıl 

muştur. .
0 
~ Gurdı ;~ er, zze 'ısaid hava bekliyen Karadeniz vapurulCerrahpaşa hastaha~_::~e A 

Mahkemenin Yeri Bulunamıyor t e, Ham 0 ay. da dün sefere çıkmıştır. lmış, şoför yakalanmı~ 
. Muhakemenin, geçen celselerde ol- 13.30/14.30 Müzik: Küçük orkes- ~~~~~~~~~~ii~~~iiiiii~ii~~~ii-~_. 
duğu gibi birinci ağır ceza mahke • tra. "Şef: Necib Aşkın., ~ ••- d 
mesi salonunda. yapılacağını zanne. 18.00 Program ve memleket saati Bugün SARA y sinemasın ~ ... 
den bu kalabalık sabahtan itibaren ayarı. 

1

1 
11

JJY. 

bu salonu doldurmuş, bir kısım halk 18.05 Müzik: Radyo caz orkestrası Büyük bir muvaffaldyetle gösterilmekte olan ve h:ırb aıtıtll 
da, asliye yedinci ceza mahkemesi sa- 18.30 Çocuk saati. arasın.da bir aşk romanını Ut.svlr eden: 

Ionu önilnde birikmiştir. Bu şerait 18.55 Serbest saat. 1 A ş K F ı R T ı N A 5 1 
dahilinde her iki salonda da muha • 19.10 Memleket saat ayarı, ajans 111 ~ 
kemenin selametle devam edemiye • Mahkeme Reisi İsmail Hakkı Müddeiumumi Hilanet Onat ve meteoroloji haberleri. Fransızca sözlü biiyük heye<..'all, ıruı4era. .,e ka.hranıantıl< 
ceğini tahmin eden müddeiumumilik, · 19 30 Türk .. · - · Ba..~ rollerde: Sinemanın en güzel yıldv..ı 
adliye binasının asma katındaki as-1 nasebetlerinden, tabiri amiyanesile dığı bir makaleyi zikrederek bu ya- Ç ·1 n1 . ~uz:;ı· R Kam, 1 O 
tiye dördüncü ceza mahkemesi salo-ısevicilikten ve romanın başlıca kah- zının da müddeiumumiliğin ne kadar C da at Kar. Recı ed, E uşen D O R O T HY LA M O UJ\ 

· · · · ha.ki ld - d'k t 'd edi · ev e ozan, eşa ,rer. nunu muhakeme için tensib etmiş ram.anı olarak göstenlen Krizıs na - ı o ugunu tas ı ve eyı cı . .. 
1 

on beş, yirmi polis memuru tarafı.o~ mındaki ~ızm scvicilikte Anası.ı ilerle- mahiyette ol.~u~nu s~ylemiş, bun - Oımyan.'. Muze.~~':.~. Senar. .. .. LEW AVRES V8 LIONEL ATWIL..., 
d b 1 'd k ·d d k miş oldugundan tam manasıle açık dan sonra sozlerıne şoyle devam et- 20.00 Türk muzıgı. Halk turku - ı _J an u sa ona gı en orı or a es- . ' ' . İn 1 n nf eP"'" 
,.. 'li k d ·ı k al envaı fuhuş filimlerinden ve kezalik miştir lerı. ebolulu San Reccb. aveten: FOKS JURNAL manzaraları arasında. Ballmn ko 
.. ın p or on çevn ere s on mu - · " . B s -ı fra tk 
hafaza altına. alınmıştır. Halk hala Krizisin kendisine 8.şık olan Demet- Müstehcen Olup Olmadığını 20.15 Konuşma Tarıhten sahife- ı ''e ay aracog unun nslU'a nu o. l r 

ı Bugün saat 11 ve 1 d_e tenzilatlı matin~ 
yukarıda muhakemeye başlanacağım rios namın_dEC.ki heykel~aşı bütün ka- Anlamak Edebiyatçı~rm .Değil er~,, .. .. . -·. , :=-mı;c• ,. = ~ 
beklerken, gazetecilerle evvelce ken-1 d~ık bedıalarını. teşhır edere~ t~ · llukukçularm t~ı İmış ~0.30 Turk muzıgı. Karışık pıog- ı ~ 
dilerine ağır ceza mahkemesi saJonu hirınden ve zavallı adama telkınatıle "- Sayın meslektaşım müdafaa - ram. i 
için kart dağıtılmış olan halktan bir i~tidai z~manda bile n:e:ınum adde- sının bir yerinde eserin edebiyat ese- ?alanlar: ~~kkı ~erman, Şerif fi Bugün SAKARYA sinemasınd~ 
kısmı mahkemeye alındıktan sonra, dilen katıl, hır~ız.lık, ,elim_ mukad~e: ri olduğundan, edib ve muharrirle · l~lı, .~asan ?u~'. Basrı Üf~er, 1zzed-
saat on ikiye çeyrek kala celse açıl- sata tecavUz gıbı ef ali ıcra ettırdi- rin kendilerile bu babda hemfikir bu d~n Okte, Zuhtu Bardakoglu, Ham- 2 büyük ve güzel film birden: 
mıştır. ğinden ve nihayet kendisinin ~e ze- lunduğundan ve bu takibat ve topla- dı Toka.y. .. D 2 s Buse 

Riyaset makamını yedinci ceza hir içm~~. suretil: ~a~atına nıha .- ma keyfiyetinin kendilerini hayrete Okuya~lar: Mel~k Tokgoz, Mef -ı 1 - emir Kap 1 Arka s 1 n da - o n 
mahkemesi reisi İsmail Hakkı, td- yet ·verdıgmden bahıstır. Eserden hır düşürdüğünden bahsettiler. Bunu da baret Sagnak: Safıye Tokay, Celal l ~ 
dia makamını yine bizzat müddeiu _ parça okuyorum.,, tedkik edelim: Eserin edebiyat eseri Hoşscs, Tahsın Karakuş, Mahmudı' R l C HAR D ADAM S ~~~E ~tfo~ 
mumi Hikmet Onat fşaal etmektey- Dışarda İnzibat Temin Edilemiyor olduğu ve Piyer Louys'in edib bu - Karındaş. ve G W E N L E E ııJ5İ1 
di. Zabıt katibliğini yedinci ceza mah Muhakeme bu safhaya gelinciye lunduğu hıtkkında bugüne kadar ce- 21·15 Müzik: Cemal Reşid tara - Gangsterler ve haydudlar filmi tarafından eıns 

~ c ı · ed h k f h t d fından piyano resitali. ı lstanbulda ilk defa şaheser .. · 1 kemesi katibi Bayan emi e yap - kadar, yukarı katta muhakemenın reyan en mu a eme sa a a ın a, ~ 
maktaydı. başlıyacağını zannederek bekliyen aramızda, hiçbir ihtilaf yoktur. Ta- 21.45 Müzik: Senfonik müzik "Pi.,, ~- llaveteıı: Son FOKS JURNAL diinya ha,·adlsJer~ 

Talim Terbiyenin Raporu halk ve yüksek tahsil talebesi aşağı- kibat keyfiyetine gelince, bunu, edib 22.15 ~e~leket saat ayarı, a~a~s • . 
Celse açılınca, hakim İsmail Hak- ya inmiş, emniyet Uçlincü şube mü- lerle değil, salahiyetli olan meslek sa haberlerı; Zıraat, Esham - Tahvılat, BUGÜN "p "'' K sı·nemasında 

kı, Maarif Vekaleti Milli Talim ve dUrü Burhaneddinin nezareti altında bibi hukukçularla görüışmek lazımdır. Kambiyo · Nukut Borsası "Fiyat.,, • y ALNIZ li it:_ 
Terbiye dairesinden gelen ve reis ve tertibat a.lmı~ olan 20. - 3~ pol~in J ~ebiyatçılar edebi~attan, yani, bir 22.30 Ajans spor serviı:ıi. 
aza tarafından müştereken verilen kor_donu ta.:-y.•.ka ~e i1~1'.. d.ogru slır- 1 soz~n heyecanı b_cdıı verce.ek anasırı 22.40 Müzik: Cazband "Pl.,, 
21/2/940 Uırlhli raporu okumuştur. mege ve buyuk bır gurultüye baş - Uifzıye ve ınanevıyeye mahk olup ol- 23.25/23.30 Yarınki program ve 
Bu raporda aynen şöyle denilmek - lamıştır. O kadar ki, içeride, mahke- l madığındun anlarlar. Takibat ve top kapanış. 
tedir: me kapısı kapan~ğı ~alde muha.J_c~ -jıa~a keyf~yeti ise. kanund~ . yazılı ================== 

"Fransız ediblerinden Piyer Lou- meye devam ve söz şpylemek ve ışıt-Jmüstchccnıyetten neşet etmıştır. Ka Evlenme 
ys'in Afrodil adlı romanı bedii kıy • l tirmek imkf..nı kalmamış, gilrliltU bü- nunun nerelerde, ne gibi şeylere miis- R b P k"t .. bh . ..d .... 

• • A • • • .. .. .. .. • h d d·-· . , k , .1 agı aşa u u :uıC"$1 mu uru 
meti haiz bir eserdir Kıtabın manası yildükçe buyumuş, muddeiumumı de 1 te cen e ıgını anlıyaca \:e bı ecek z h' H -1 1 Ed b. t · · ' . -· . . a ır asırcıog unun nzı e ıya 
tercüme esnasında herhannoı bir rnak ~u talebde bulunmuştur: edebıyatçılar degıl, ancak o meslegın F k.'lt . f tal b . d B l 

ı-.• .., • .. . . a u csı son sını e esın en e-
andl:ı. tag-yir edilmiş deiffidir Eser "-Muhakemenin bu vaziyette de- muntesıbı• olan hukukçulardır. . 1'..I -ı .1 t.. d SeJA . 

' • " • • A ' • • • • , •• • şıre ı asırcıog u ı e uccar an amı 
i~san.~ıh~ı~_un sanat ıdeahne v~ plas- vamına memurı_:etımız ımkan gore-

1 

Te~bıhte Hata Olıruız Sertoğlunun kardeşi Edebiyat Fa -1 
tık -~ı_ıze.11ıgıne karşı duyulabılecek m~mekte .~ldug.undan d~r~ş~an:_n Bunu bir misalle ihtisar edeyim: kültesi son sınıf talebesinden Mithat 
bedu ıştıyakın şehvet duygulanndan munasib dıger bır güne tahkını sela- Gizli bir randevu evi hakkındaki ka- Serto<>fo evlenmişlerdir. 
üstlin olabileceği ve vicdani uyanış- mcti muhakemeyi temin namına ta- riaati bir mimara sorulduğu zaman lki btara(a saadet temenni ederiz. 
ların ihtirasları yenebileceği tezini leb etmek mecburiyetinde kalmıştır.,, onun izhar edeceği kanaat evin teş-

de ihtiva etmektedir. Semih Lutfinin vekili Esad Mah - kilatında sanat kaidelerine riayet e- KaragUmrükte iki J!V yandı 
'?{a~im ~ayatın. bir s?111a~ına_ .aid mud :K_~rakurd da, b.~na ~u~abele dilip edilmediğine maksur kalır. E- Karagümrükte Dervişali mahal _ 

telakkı ve adctlerı tasvır edişi ıtıba- olmak uzere şunları soylemıştır: vin içindeki gizli fuhuş hakkında bir ]esinde Der ·ş r k - d k d . 
· . lint 'bi " B' l'k b bl . vı a ı so agın a un u rıle de tarıh ve edebiyat m esı - ır davanın ta ı se e en ma- kanaat ibraı: edemez. Çünkü o, mi - racı Nuriy ·ct 1 . 1 d''rt 

· · . · dk'l .. A • • d k' b bl e aı numara ı ve o 
yetışkın kımselerın te ı < ve muta- lumdur. Bunlar harı~ın e ı se e er- marın mesleği değildir. Şimdi burada odalı evin üst katında elektrik kon-
lealarına mevzu olabilir. Eser bu - Je talik usulı:ıüzdilr. Bu, talebe ve hal- sanatkar olan mimarı kaldırarak ye- tag-ından yana k b 1 , _ 

· · · h d bil .. d.. T t'J • bın çı mış, u ev e ) a gilnkil cemıyctin ar ve aya uygu- kın heyecanının teza ru ur. a ı rine bir edebiyat mütehassısı ko - 1 k. o k ·a .. .. . .. . nınc a ı ı;.U uycye aı ev yan -
!arını zedelemek veyahud buyük o- etmek milmkundilr.,, yalım Onun da salahiyeti mimarın d ktan "onr ·tr · · ta f d .. . . . . ·. . ı .-. ıı • aıye ra ın an 
kuyucu kutlelennın tabii ve gayrı · SUkuneti .Temin İçin Mahkeme salahiyet hududunu aşamıyacağı pek ·· düru"1müştu" ıı ·k· · de 

81
·_ 

b.. · • .. be . . son r. er ı ı cvm 
ta ıı cınsı munase t tasvırlenne Tatil Eclillyor tabildir. O da esedn edebiyat kava- gortasız oldugu~ a ı ı t 
k t il "li t h 'k ed l k n aşı mış ır. 
arşı ı>cess su a n ere c ço Bundan sonra, hakim, duruşmanın idine uygun olup olmadığını söyler. ================== 

ila.tış yapmak gibi maksadlarla ya. - tedabir alınması ve intizamın temini Fazla kanaat izhar ederse salahiye
zılmanm~tır. Heyetimiz, arzolunan ma için muvakkaten tatil edildiğini bil- tini tecavüz eder. Salahiyet harıci iz- ,_ YAKIN DA ~ 
hiyeti itibarile bu kitabın matbuat dirmiştir. har edilen kanaatlerin de hiçbr kıy- ·ı 
k.anunu~u~ 31 inci _maddesinin birin- Dışarıda da, bu aralık, izdiham ve meti olamıyacnğı şüphesızdir. Hula-; Beyazıtta açılacak 
rı ve ikıncı fıkralarıle derpiş_edil:n e· gUrilltU en had halini almıştır. Mev- sa, hukukun edebiyat ve edebiyatın olan 
serler arasında mUtalea edilemıye - cud polis kuvvetinin kifayet etme . da hukuk meslek ve salalıiyetlcrine 
ceği kanaatinde<lir. Bununla beraber eliği görüldüğünden yeniden polis tecavüzünü kabul imkanı mesiek ni
kital>da. cinsi arzu ve münasebetle- kuvveti ve yirmi tane silahlı jantlar zamını bozacak avamildencl.ir. Dün -
re taallC\k eden parçaların çocuklarla ma getirilmiş, iki binden fazla olan yanın hiçbir yerinde böyle bir şey 
mlirahikleri bedii kıymeti ve tez ü- ve merdivenlerle yukarı koridorda yapmak değil, ihtimalini bile düşün
zerlnde de durmaksızın cinsi müna - bulunan halk kısmen dağıWmış, 40 _ mek caiz değildir. İşte bu izahatımız 
sebet ve cinsi dal!let sahnelerini 50 polisten mürekkcb bir kordondan la edebiyatçıların me.slekleriııe aid 1 

tahayyüle sUrUkleİnesi melhuz oldu- sonra bu yirmi jand?.rmadan milrek- kanaat ve miltalealarına karışmak ı 

lğundan romanın. mek.teb ~ağın~a bu- keb müfreze iki sı:ı.f teşkil ederek mah s~Rhiyetimiz haricinde olduğunu te-, 
unanlara t&vsl:ye edılemıyeceğı ta - keme salonunu kordon altına almış yıd ediyorum. Ancak, memleketimi . 

biidir.,, bundan sonra gUrültU sükünet bula~ zin kıymetli ediblerinin de gayri edi· 
Hikmet Ona.tın Sözleri rak muhakemeye yeniden devama bane e.cıerlcrden yanayakıla şikayette '. 

Bu rapor okunduktan sonra esas ba,şlanmıştır. bulunduklarını kesretle müşahede et-· 
hakkında miltaleası sorulan müddei- Müddeiumumi Hikmet Onat ıddia· mişizdir . ., 
umumt Hikmet Onat sl>z alarak üç asına devamla müstehcen olduğu id- Bu sırada halk arasında fısıldama
buçuk saat ı:ıUren iddiasını serde baş- dia edilen kitabdan bazı fık'Talar o · lar olmuş, "Öyle ise, iddia makamı 
J:ınuş ve demiştir ki: kumuş, "Şimdi mahkemede çok ka- niçin İbrahim Hakkı Konyalının rapo-

- Dava, Fransız ediblerinden Pi- palı olarak bulup okuduğum sahne- rile ihticac etti,, diye biribirierine so-

sineması 

Bütii n dünyanın en 
büyük sinemaları ya
kından görülerek 

inşa edildi. 

Bedii zevk - Konfor-
en son teknik 

En son yenilikler 
yer Loııys tarafından yazılıp tisa - ıcrden gayrisini okuyamamak mec · ra.nlar olmuştur. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~rr~rrrr~s~ea~ru~s~ıar~:~ı~o~-~1~2~-~2~-~4.~ı~s~-~6~.s~o~vo~!l~.d~a~~~~-~ ~~ nımıza çevrilen ve b'Uçlıılardan Kena- buriyetinde kalıyon1m.,, demiştir. Müddeiumumi, bundan sonra, gc- -~~ 
nın matbaasında basılan, diğer suçlu F..cnebi Müelliflerin Şehadeti çen mayısta Ankaradn toplanan bi-
Semih Lfıtfi tarafından memleketi- Bıından sonra suçlularla mUdafaa rinci Türk n~riyat kongresinin ra • 
miz dahilinde neşir sahasına konulan vek;linin eseri s:ınat e·:eri ve §aheser porundan çıkardığı bazı sözleri buna 
Afrodit isimli roman mevzu ve mün- olarak tavsif ettiğine işaret ederek misal olarak irad etmiş, kongrenin 
derecat itibarile miistehcen görüldü- Afrodit romanının Fransız edebiyatın türkçeye tercüme edilmesini teklif! 
ğünden tabi ve naşir.aleyhlerine 8...'ll- daki mevkii ile edebiyat tarihlerin • ve kabul ettiği listede de bu esere de 
me d:ıva~ı açılmıştı. Bu kere dunı~ma deki kıymet ve mevkii hakkında, ma- ğil Piyer Louys'in ismine bile rast· 
nın sona ermesi münasebetile esasa ruf ve gayrimaruf b:ızı Frans1z mu • Jamadığını söylemiştir. 

Bugün 

L K 
sesli baritonu 

E D Y "~ 
V 1 R J 1 N 1 A Il R U C E ve L 1 O N E L B A R R "i M O 

Dünyanın en tath 

nE son 
Sinemasında 

tarafından fevkalade bir tarzda vücude getirilen 
NEFİS bir AŞK MACERASI 

v R girişmeden evvel romanın mündere· harrirlerinin mcsrudat ve müta!eala- Bundan sonra, muhtelif tarihler . 
eatını hulasaten arzetmeyi faydalı rına dayanarak uzun uzadıya milta- de ve muhtelif memleketlerde topla
gbrmckteyim. leat serdetmiş, 15 şubat 940 tarihli nan ve bu neviden gayri ahlaki eser-
"Romanın mevzu ve münderecatı Grcnguar gazetesinde çıkan Kleman !ere karşı alınan mukarrerattan balı- İlaveten: :METRO JURNAL 

lcadmlarm yekcliğerilc sevişme ve mU- Votelin Afrodit davnsı dolayısile yaz [Sonu 7 incide] Lz:o::::r:::ı~t~:ı.3ES:!iiiil!tlE:::it;::IClm~,_:B~u~g~ii~n~s~a~a~ti!:l~l~v~e8t~<l:e~t~cn~z~.i~lfı.~t~lı~m:a~ti~n:e:le~rİI. ••••••••,,.....-
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YENi 8ABAB 
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Dedikodular 
Etrafında 

Balkan güreş şampiyonası 
için hazırllklar yapıllyor 

. ;,,; ·------------

(Ba.5makaJeden devam) 
Rusyanın Karadenizde bahri ma • 

nevra yapmasının Türkiye aleyhinde 
hiç bir tehdidi tazammun etmediğini 
biz pekA.la biliriz ve takdir ederiz. 
Çünkü Türk kuvvetlerinin icabınd:ı. 

memleket menfaatini pek müessir 
surette müdafaaya kadir ola.cağım 
dostlarımız Sovyetler de pek güzel 
bildikleri gibi bir tecavUz vukuunda 
İngiliz ve Fransız donanmalarının 
derhal harbe iştirak edeceklerinde 
şüpheleri yoktur. Bu fiili vaziyet kar-

1) Un k ü çarpışmalarda Milli takım 
namzetlerinin kim olacağı tesbit edildi 

şısında ne Rus dostlarımız bizi tah
b Balkan güreş §ampiyonası için mil- bi bariz bir Ustünlük göstermeden mile çalıştı ise de Avrupa ikincisi o- rik etmeğe teşebbüs ederler, ne biz-
b takıın seçmelerine dün saat beş geçti. Ya§ann tecrübesi ve Suadın yunu rakibine kolay kolay b~~akmı- ler kendilerinin bu yolda bir fikir ve 
UÇukta Beyoğlu Halkevinde başlan· enerjik oyunu göze çarpıyordu. Kura yordu. Ayakta tutulan son dort da- maksad takib ettiklerine ihtimal ve-

:%r. Organizasyon komitesi ::ı.za- ile Yaşar alta düştüğü vakit hakimi-
1 
kikada Yaşar kadar ~.u~~ da mu • rebileiriz. . 

tının ve güreş cmclttarlannın mü va yeti Suada bırakmadı. Bununla. bera-

1 

vaffak oldu Ye tam dudük çalarken Kafkas hududları meselesine gelın-
%esinde yapılan bu müsabakalarda ber Suad olimpiyad şampiyonunu bir kaptığı bir kafa kolla Yusuf güzel ce, bugünkü vaziyette Türkiyeyi 
talıbiyet; ve maö-lübiyet tayin edilmiş kere çok tehlikeli bir vaziyete soktu. bir indiriş de yaptı. Rusyaya karşı harbe sevkedecek hiç 
\'e her namzed.; yirmi dalcika güreş- Yere ya~ak sırası Su~d~ g~~inceı 72 KIW bir s~beb yoktur. Binaenaleyh, Tü~-
~ hakkı verilmiştir. Böylece ha - Yaşarın nısbeten daha hakım gureş- 1 C ıaı _ Kandeml kiyenın Kafkasyada mutad ve tabıi 
"'em lıeyeti milli takıma eleman seç- tiği görüldü. Son dört dakikada her j e . r • hareketler haricinde bır asken ba-
~ek için her güreşçinin çalışmasını iki rakib de bütün enerjilerini sarfet-

1 
.. Bundan evvelkılerd~l:a~a serı dve 1 zırlık yapmasına inanılamaz. Biz 

1:1ol'?nek istemifıtir. tilcrse de ba::-iz bir üslUnlüğü yine g~zel olan bu m.a?ta. k 1 ıdlkfon a-ıRus dost ve komşularımızın da Kaf-
ı::,. ~ •• a·k ". _, 8 d kta yer kıkada Kandemırı bır aç e a yere ta .k.l T .. k" h.. d ı uu lU .. 0 goreme ı . ..ancwt ua aya - . . . .. . kasya rı ı e ur ıyeye ucum a 

..... dekinden daha çok muvaffak olmak indırecek kadar faıkıyet g~ster~ .. Bu hi bir fayda ve lüzum tasavvur et-
Hü...eyin - Kenan arada kol kapmaları ve kundelen de ~ . . 

1 • tadır. . . lbed. d K , mıyeceklerıue ınanmış bulunuyoruz. ~ ile on dakika iki rakib müsavi va- GG KlLO nazarı d.ıkkatı ce ıyor u. ur ayı Buna bir kere Sovyet Rusyanm ha-
~ette gU til B d Kandemır kazandı. Fakat gerek alt- t" . f t· b k d h. b. 

1 
.. \'eı· reş er. un an sonra ev- Ya.~r Doğu _ Yusuf Aslan k k eeı· 1 At·k d h tak ya ı men aa ı a ımın an ıç ır u-

ıı._ a Renan alta düştü,· alta yatmak ta gere aya ·ta a ı a a a t b ı d - 'b" 
"\{':ı~ Genç \'e atılgan Avrupa ikincisine d h .. . .. .. kt .d. zum ve zarure u unma ıgı gı ı "'~l llUseyine gelince Kenanm daha ve a a muessır gorunme e ı ı. T" k d ~l k t ve 
"'UI"! karşı eski güreşçi Yusuf Aslan umul- ur or usunun sag am şev e 
ıJQ "flsir güreştiği göri.ilüyordu. Son 79 Ktl,O kudreti de esaslı bir mania teşkil 
it da.k·k d d K . . b. duğundan daha güzel bir oyun çıkar- Valıid _ l\lersinli Ahmed bit·· ı a a a cnan yıne nıs ı dı. Bununla beraber Yaşar Doğu 7 in eder. 
UstünIUk gösterdi. ci dakikadan sonra rakibini yere in- Adnıı.n kilo dilşemediği için bu ka- Ruslar, 1914 harbinde, Türkiyeye 
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l<hA> dirmeğe muvaffak olarak f~ikiyeti tegori s~mesine girememiştir. Gü - karşı bir tecavüz planı düşündükleri 
1iınııi~·ad Şa.mpiyomı Ya.'.}ar _ ele aldı. İlk olarak alta Yu·suf düş _ nUn en seri ve en güzel maçı bu oldu. zaman, Kafkasya tarikile hücum şek 

Mersinli Ahmed ilk on dakikada mü- lini de teemmül ve tedkik etmişlerdi. h Anlcm·ah Snad tti. Yaşar Doğu üstte hakim çalıştı. 
•ık ~ t · ·· d k'k d y r bUt"' temadiyen atak yaptı. Bu tedkikler neticesinde menfi bir 

~1ııııı11Ü~ıı~ı~;~l~l l~~l~;ı;rı~ı ı ~:~nı;;;ııfı~i ı ı ı;ıjı~ı~;"~~" 11~1 l;ll~ ı ı~ı ı ı ı~~ı~ıııııııı ~;il~;, -m :d:~~:1~::-;':ı';y:~;~~ 7d;n~i d!~ :;~c~~~::~dıt:::;~:~~:~:;;ı:: ~~~i 

Roğuziç.i - Şi Ji Tenıkki Useleri 

kikada Vahid Ahmede bir salto çek- etmenin ve tstanbula ve Boğazlara 
ti. Fakat bu aleyhine tecelli ederek el atmanın ımkansızlığına hükmetti
tuş vaziyetine kendi oyunile gelmiş ler. Unutmamalı ki o zamanlar Tür-
oldu. kiye Irak ve Suriye tarafından da. j 

Yerde Mersinli Ahmed daha iyi ve dlişman tehdidi altında idi. Böyle ol
daha oyunlu güreşti. Vahidin nefe- makla beraber Rus çarlığı umumi 
sinin de Ahmedinkinden daha iyi ol- erkanıharbiyesi Kafkas tarikile Tür

. duğu gözlikilyordu. Son dört dakika- kiyenin istilasındaki imkfınsızhğı tes-
yı her iki güreşçi de mtisa,·i vaziyet-ılim eylemişti. Halbuki bugün Irak ve 
te geçirdiler. Suriyedeki İngiliz ve Fransız kuvvet-

AGIR leri Türikye aleyhinde değil Türkiye 
. lehinde harbe iştirak için hazır duru 

Çoban l\lehmed - Samsunlu Ahmed yodur. Kafkasvadan bir Rus taarru-

Ayakta ilk anlan iki kıymetli rakib zu müttefiklerimizin memleketlerinde 
de biribirlerini denemekle geçirdiler. büyük bir sevinçle karşılanacağındıı. 

Bir aralık Samsunlu kendi oyunile Rus dostlarımızın bile şüpheleri ol -ı 
Çobana bir kafa kol vermiş oldu. Ço- matlığına eminiz. Binaenaleyh Kaf
ban bundan hemen istifade etmesini kasya hududlarında Rusların tahşi
bildi ise de Samsunlu minder dışına datta bulundukları hakkında müşte
düşmüştil. tık on dakikayı Çobanın rek düşmanlar tarafından çıkarılan 
nisbi bir üstünlükle bitirmiş olmasına şayialar Ankarada ciddi telakki edil
rağmen eski formunu kaybetmiş ol- memeğe mahkumdurlar. 
duğu görülüyordu. Vaktile, Çarlık Rusynsı Osmanlı 

Yerde Çoban yine faikiyet göster- imparatorluğunu ancak Rumanya • 
di. Samsunlu iyi oyunlar tatbik et • dan geçmek suretilc istila kabil oldu
meğe kalktı ise de Çoban tecrübesi ğuna hükmetmişti. O zamanlar he
ve daha üstün olan tekniği sayesinde nüz bitaraf bulunan Ruınanyanın bu 
bunların neticelenmesine meydan ver gün Rusyanın istila orduları karşısı-, 
miyordu. Sonra dört dakikayi iki ra- na dikileceğine kuvvetle eminiz. De -
kib asabi bir hava içinde geçirdiler. mek oluyor ki komşularımız esasen I 
Neticede Çobanın daha üstün güreş- hiçbir zaman akıllarından geçirme
tiği kanaati hakimdi. dikleri bu türlü tasavvurlara fnrzı • 

DUnkU güreşlere göre milli takımın muhal olarak meylctsclcr bile sahayı 
şu şekilde tesbit edileceği tahmin e- epeyce gayrimüsaid bulacaklardır. 

dilmektedir. Maddi ı:ıeraitin bu zorluğuna aradaki 
Kenan, Yaşar, Yaşar Doğu, Cel§.1, iyi milnasebet rabıtaları dn inzimam I 

Mersinli Ahmed, Mustafa, Çoban edince, ortada dönen şayiaların kıy-
Mehmed. mcti bütün bütün sıfıra iner. 
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temsıl edecegı hakkında bır fıkır e- gönderilecek talebeler 
dinilememiştir. Anadoluda ve Trnkyada açılacak 

lilk b. . t gl l - "Köy öğretmen okullarına,. gönderi-
ır vazıye e rmes ne ragmen . . 

··t·· k edi lecek çocukların seçılmesıne başlan -
şu u çe em . 

Veta - YUealllktt ma.çı tk' . k ,. mıştır. 
ırı_'>~un 'k· b. met~ devlre bkaşl~r ~aşdlam1:2zük. at 1 lstanbuldan bu mektcblere gönde -
'4ill'~· ı ı bJ.lçukta Refik Osmanın kınlar yapmadılar. Böylece devre ır ne ıce ama nıyetin e go en ·ı k t 1 b "kd "30 d B 
~ııe ıııde başladı tık on dakika lkilgolsüz olarak bitti Boğaziçi Süreyya vn"ıtasile ikinci go rlı ecde .~10e etmı .a1r~ k .. J '' l~r;,L.~ln-
1> ""l'tı b . . · . . · . . ar an ., anesı \.lr are ı u c-oı.h...ı_ irlbırinı denemeaı şeklinde Vefa _ Natlir Ahn ed Murad H • ili çıkardı. Onuncu d~kıkada penaltı- b rgaz d 
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20 aı:ql{teı:ı. • - ' , a taf "· . • . . il .. 1 u " a açı a\;ll.fi o a ıger ,. 
.--ırı ... d sonra Ani yapılan bir Vefa i lll, Nazım ı.:ı.ad.ıma.n Sabah do.n Mus a vasıı.asıle Bogazıçı çun tanesi Anadolu vilil ... •etlerinde açıla -
dı .. , a y·· ' ~ ' ~ ' ·· ı.. k dah b t .J 

11_ ~at ucaillkU sağ haf beki ken- !Utiıntaı, Z61d, Necati, Salahad • cu go u azanınca _ a ra a ve ca.k mekteblere gönderilecektir. 
"'ltı•· ~ine topu soktu Aradan ikl din daha şuurlu oynnmaga başladı ve 1stanb 
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~ 1ta . · ~ • . . . u vı aye mm gon erecegı 

~ltı it geçmemı.stf ki Vefa sag haf Yu'·ca::ıı.u·· - a.ıazr..nr,· Necnu·, ... ,ı:._ on beşıncı dakıkp_,da soldan ve uzak • talebenin seçilmcsile İstanbul vila ... ·eti 
endi k 1 uu.. 1

' ıııs. n..aa ta N. · · f k l"d b. · n .J 
ilti d a esine topu soktu. Ara · eddin, Sellin, Kemal. Do~"RD, Mu .. n . ı~azım~ ev a a e ır şu 1 e ne bağlı nahiyelerdeki maarif memur 

la~aç"' akika geçmemişti ki Vefa rnd, Faruk, Mustafa, Kenan, dordilncu golu kazandı. ları meşgJ.ıl olacaktır. 
d~ ıgı Şahabın kale önlerine ka • Süleyman. .Dev_reni~ .bitm.?sinc pek ~ ~ala Muhtelif maarif memurluklarından 
~"a ;l>u getirerek santrfora bir Boğnzl9i 5 - Şişli Terakki O Nıyıı~ı beşınc1 golu de yaptı. Şışlı Te alınan raporlaıa nazaran "l\öy öğ -
~ ~ı Verm . V f 'k' . r rakki gol çıkaramamakla beraber e- retmen okulları na gırmek üzere mil-• nı:ı1M. esı e aya 1 ıncı go u Bog-aziçi bugun·· kadrosuna yüksek li de geld"gı-· k d · · dı ve " 

~ ·\ol! D i k d n n ı a nr ıyı oyna · rac.ı.at eden talebenin her tilrlii tah· \ ıa h: .•. · evren n sonuna a ar atlayıcı Süreyyayı da alarak "Iı,. .... , ... _ h. b" hk" b' · te 
t ~rn ~ ıu~ ~ç ır. zaman ma um ır vazı ye min ve tasavvure'lı vkinde olduğu ~ a, fiağı ve daha §uu:ıu o_yna?'an tı. Oyun mütevazin bir surette ge • gırmedı. görUlm<'ktedir. ögr-etmen okullarına 

hı. <a 1•11 .ç vasıtasılo UçUncU golilnU çerken Bog·aziçinin fuU fa.kat netice- ıs 
~U cı d Boğaziçi - Hnyrullnh, Nusret, • gönderilecek talebe bu müracaat e . ~ t&rn akikada yapınca Ytica - siz akınlarını görüyoruz. Niyazi vo met, En!.s., Mahir, Necdet, Tesid, dcnlerin aralanndan seçilecektir. 
:.._."~ıy~~o. ~ğlUbiyeti kabul et- SUreyyo.nın kale önlerinde gilzcl o • Must fn, Süre:. ya, Niyazi, Rah- Talib çok fazla olduğundan ahnacak-

l'~~ltlci d gır · yunlarına Şielı Terakki müdafaası iyi mi. ların müsab::ı.kn imtihanına tabi tu-
l,,~ llcıı:ı~V'red.e YUcaülkü mağlUbi· mukabele ediyor. Bununla beraber Şişli Terakki _ Ali Tahir, İhsan, tulması zaruri görlilmektedir. Bu iti-
~ 0l'u 

0 

biraz doğruldu ve Vefa Süreyya devrenin bitmesine doğru Ahmed, Ömer, l\lunmıncr, Fet- barla maarif müdürlüğü vazjyeti Ma-
~ ncıa tnUessir oldu. Yeşil • hafif hır plase ile ilk golü çıkardı. hi, Şaban, Tuğrul, Veysel, Tur- arif Vekaletine bildirmiş, v" imtihan 

il 
01<1.ukı {;ol ihtiyacını tatmin et - Bunu takib eden Boğaziçi hücumla - gud, Rnsim. ı hakkındaki noktai nazarını sormuş-

anndan pek de tehlikeli a- nndan birinde yine Süreyya vole şüt (Sonu 6 mcı lKlufalla) tur. 

layla: a· 
1 

ln&anlığın, tarihin ilerleme&inde 
gÖ•tt!rdiği ilerleme ve tekamül 
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Bizim vakaınızda, bu sevkitabii 

kelimesinin hiç bir manası yoktur. 
Kim canlı mahllıkları ıslah eden 
bir tekamüle inanırsa onların fa~
liyetlerinin bütün şekil ve tezalıür
lerinin @ima ııimdiki şekil altında 
mevcud olmuş olmadığını teslim et
mek zaruretindedir. Muayyen bir 
ferdin ilk jesti yapmış' olmasına. 
lüzum vardır. Sonra bu jest, mik
darları gittikçe artan ferdler ta • 
rafından gittikçe daha çok tekrar 
edildi ve nihayet nevin mümessil
lerinden her birinin tahti §Uuruna 
geçti. Artık bir sevkitabii gibi ken 
disini göstermeğe başladı. 

Bu mekanizma insanda daha ko
laylıkla anlaşılır ve kabul edilir. 
Diğer hayvanlara kaI'§ı mücadele
de ilk kurnazlıklar hiç §Üphesiz, 
başlangıçta, bilhassa kabiliyetli 
ferdlcrin işi olmuştur. Şahsiyet bu
rada da, muhakkak ,kararların ve 
icraatın temelini teşkil eylemiştir. 
Sonra bu karar ve icraatlar bütün 
beşeriyet tarafından bedihi diye 
kabul olundular. Tıpkı bugün bizim 
için bütün stratejinin temelini 
teşkil eden bazı bedihi askerl pren 
siplcr de, başlangıçta, bizzarure, 
iyi azim ve karara sahib bir ka • 
fada tasavvur edilmişlerdir. An -
cak seneler, hatta binlerce seneler 
sonradır ki umum tarafından ga
yet bedihi diye kabul olunmuşlar
dır. 

İnsan birınci icada bir ikincisi· 
ni ilave ediyor: Bn§ka eşyayı, hat
ta başka zihayat malılfıklnrı ken
di hizmetinde bulundurmayı öğ • 
reniyor. O zaman, insanın asıl ya
rntlcı faaliyeti. bugün gördüğümüz 
tarzda, kenuisini göstermeğe baş
lıyor. Yontulmuş taşın istimali, 
hayvanların ehlileştirilmesi, ate
fiin keşfi, ilh.. gibi ıcadlnrın her 
biri, zamanımızda bizi hayretler 
içinde bırakan bütün icadlarn va
rıncıyll kad'lr, temelde, gayet sa
rih bir surette, ferdin yaratıcı me
saisine taalluk etmektedirler. Bu 
icadlar ne kadar yeni, ne kadar 
çok mühim yahud n~ kadar çok 
hayret verici l.ıir vasfı haiz iseler 
bu hakikat bize o kadnr daha aşi
kar surette çarpar. Binaenaleyh, 
kat'i esaslara istinad ed1.rek biliyo
ruz ki etra{ınuzda maddi icadlar 
namına gör"1üğümUz şeylerin kaf
fesi tamamen mür:fcricl ferdin ya
ratıcı l<uvvı:-tinin ve iRtidadının 

mahsulüdür. BütUn bu yaratma -
lar, nihayet, insanı hnyvnnın üstü
ne kaldırnrnğa hizmet ederler ve 
nihayet ondan cezri surette ayırır
lar. Bu suretle insan nevinin de -
vamh teknik temelini viicude ge
tirirler. Vaktile, tarihten evvelki 
zamanların orman içinde yaşıyan 
avcısına hayatını mild ıfaa imkanı
nı vermiş olan kurnazlık. en hari
kalı ilmi fütuhat şekli altında, ha
la insanlara bugilnkü hayatlarında 
da yardım ediyor ve onlara istik
balin mücad"leleri için zırhlar yap
mak imkanını temin eyliyor. İnsa
nın bütUn teemmül ve mlilahaza
ları, biltUn icadlnrı, nihayet, bu 
seyyare üzerinde insanın mUcade
tc rini kolaylaştuır: Hatta bir 
icadın, bir lreşfin yahud derin bir 
ilmi miitaleanın ameli faydası 
derhal anlaşılması bile bütiln 

bunlar insanı etrafındaki can
lı mahluklar üstüne kaldır • 
mağa hizmet eder Ye vaziyetini her 
bakımdan kendisini bu dünyada 
hakim bir mahluk yapacak dere
cedP, takviye ve tahkim eyler. 
Biıtüıı icadlnrın milnferid fcrdler

d yaratıcı kudretin neticesi oldu
ğu görUliıyor Bu ferdlcr, kendilc
n istemış olsunlar ynhud olmasın
lar, bir dPrcccyc kadar beşeriyetin 
velinimetleridirler. Onların hare
ketleri milyonlarca, hatta milyar
larca i1lsamn eline hayat mücade
lesini kendileri için l:olaylaştıracak 
bir takım vasıtalar vermektedir. Za 
manırnızdaki maddi medeniyetin 
başlangıcında, demek ki daima bir 
takım mucidlerin şahsiyetini bulu

·yoruz. Bu mucidler biıibirlerini it· 

marn ediyorlar ve mütekabilen bi
ribirlerini tahdid eyliyorlar. tcad
ların ve keşiflerin fiile konmaları 
ve ameli surette tatbiklerine baş
ı nmalnrı zamanında da tamamen 
böyledir. Çünkü istihsal vnsıtala.rı
nın heyeti mecmuası da icad mesa
isine ve binaenaleyh ferde taallfık 
eder. 

Nihayet, her türlü ölçüden aza. 
de bulunan fakat eonraki her tür
lü teknik icadııı ilk şartını vücude 
getiren sırf fıtri, fikri mesai de 
milnhasıran §ahsiyctin mahsulü gi· 
bi görünllr. 

Yaratan kütle değiidir, teşkilat 
yapan yahud düşünen ekseriyet de
ğildir, daima ve her yerde münfe
rid ferddir. 

Bir insan cemaati sadece bu ya
ratıcı kuvvetlerin çah§malarını a
zami dereceye yükselttiği ve onla
rı cemaatin menfaatlerine uygun 
surette kullandığı zamandır ki iyi 
teşkilatlı gibi görUnür. İster mad
di aleme ister tefekkür fi.lemine 
taalluk etsin, bir icad için en ziya
de kıymetı haiz olan şey iptida mu
cidin ııahs!dır. Bir cemaatin te.ski· 
!atta en birinci ve en yüksek vazi
fesi ondan umumun nef'inc olarak 
istifade etmektir. 

Hakikatte, bizzat teşkilat bu 
prensipin tatbikatını bir an için bi
le gözden uzak tutmamalıdır. An
cak bu suretledir ki makineciliğin 
felaketlerinden halas olacak ve can 
lı bir uzviyet haline gelecektir. Biz
zat kemlisi b:ı.5lan l<ütle,nln Ü7,erl

ne çıkarmak ,.e kütle)'J de başların 
emirleri altına koymnlt tcmayillü
nU tc5ahlms cttinnel• liizınıdD'. 

Binaenaleyh, bir teşkilat yalnız 
başların kütleden "çıkmaları., nı 

menetmek hakkına malik olma
makla ka;maz. Kendisinin hareket 
ve icraatı buna imkfın bıru1unnll 

ve bunu son derecede kolaylaştır
malıdır. Beşeriyetin nail olduğu 

lUtfün hiçbir 7.aman kütleden gel
mediğini, yaratıcı dımağlardan çık 
tığını, insıın ırkının hakiki velini
metleri onlar olduğunu kendisine 
prensip ittihaz etmeli ve bu pren
sipten hareket eylemelidir. Onlaı:a 
hakim bir ııilfuz ve tesir temin ede
rek hareket ve tesirlerini kolaylaş
tırmak umumun menfaati icabın
dandır. Çi.inkü bu umumi menfaati 
muhakkak ki ne aptalların ya
hud ehliyetsizlerin hakimiyeti ne 
de halk kütlesine prestiş temin e
decek değildir. Mutlaka, yüksek 
mevhibelere malik ferdlerin işleri 
ele almaları lazımdır. 

Muktedir kafa aranmnsı, söyle
diğimiz gibi, hayat mücadelesinin 
haşin ıstıfası ile vukua gelir. Çoğu 
parçalanır ve mahvolur. O işte e
hil olmadıklarını bu suretle göste
rirler. Nihayet güzide sıfntile te-

meyyüz edenler pek azdır. Tefek
kür aleminde, bedii icad fılcminde, 
hatta iktısad aleminde bu ıstıfa a
meliyesi hAlfı bugUn kendisini gös
termektedir. Maamafih iktısad a
leminde birtakım ağır yUkler altın
da bulunmaktadır. Devletin idare
si ve askerl te.~kilatın teşahbus et
tirdiği kudret de bu şahsiyet fikri
nin ayni derecede hakimiyeti altın
dadır. Bunu her tarafta, madunlar 
üzerinde mutlak otorite, şeflere 
karşı tam mesuliyet şekli altında 
bulmak kabildir. Yalnız, siya.at ha
yat bu tabii mihverinden bugün ta
mamen azade bulunuyor. Bütün 
insan medeniyeti ferdin yaratıcı 
faaliyetinin neticesidir. Halbuki ek 
seriyet prensipi her hUkumetin, bil
hassa en yüksek akıllarında, galib 
bulunuyor ve oradan, yavaş yavQIJ 
memleketin bütUn haynt:Jnı zehirli
yor, onu· gerçekten tcfcssilh ettiri· 
yor. Esas itibarile, Yahudiliğin yı. 
kıcı tesirini, kendisi kabul etmiş o
lan kavimlerde şahsiyetin nUfuzu. 
nu yıkmak ve yerine kütlenin nü
fuzunu ikame ebnek için da.imi su
rette sarfettiği gayretlere atfet
mek liLzımgelir. Ari kavimlerin ya· 
pıcıhk prcmsipi Yahudilerin yıkı
cılık prensipine yerini tcrkcdiyol\ 

[Deoomt varJ 
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Şeref Stadı : 

uŞı11~ şiktaş ile İstanbulspor araaında ola- Seyirciler, Aliçonwı bu harekatına. _ Amma, seninle yalnız kon 
caktır. Beşiktaş cezalanmıe olan bir bıyık ltından gülmilşlerdi. Güllü, se- istiyorum. 
oyuncusundan daha mahrumdur. Ma vinQ içinde idi. _ Konuşalım bel 

Nicole Dombrey amcazadesino: ı -Biraz bUyUk geliyor amma bu- San.at Mektebi - Ticaret Lisfısi amafih İstanbul.sporun siyah be • Çingene herifi de memnundu. CUn· _Bizim çadıra gelir misin 1 
- Öyle fena .. öyle fena ki, dedi, runlarma bir şey ısıkıştırılırsa lli. o- Muayyen saatte Sanat Mektebi ta- yazhları yenebileceği pek de tahmin kü, oğlunun eski tutukluğu g~mişti. _ Eğlence var mı be?. 

çıldıracağım. Ben cumartesi gilnU lacak... .. .. . kımı sahaya çık~adığında~ Ticaz:et çerçevesi içine girmemek~. Artık Allço bir ney yapamıyordu. _ Var.. . 
1 

lJEll 
Sen • Sirk balosuna gidecektim. Hal- Genç kız guluyor. lisesi seremoni yaparak galıb geldi. Şeref stadında. Beykoz ile Kaaım- Hem, son hamle çok kuvvetli idi. _Çalan csırpan kızlar va.ı ı:n 
buki o gün COOile Bu~eh~ ni§a- - Aya_kl.ann Sondriyonun ayakla.- Pcrtevniyal O - Dariiı;şafaka ı P~ arasındaki maç da meraklılan Oğlu bir baskı kol ile ha~ı aökUp - Var be pehlivan!. . uıı\1.· 
nı var. Hruı.i §U Sent • Jönevyıev mek n gibi mınımini duruyor. Fakat dllr- Hak Tank .x.__ . . idare • çekecek mahiyettedir. cebren ayağa kallovermışti. _ Haydi gidelim lSyle ıse G rı~ 

ğu S il ı k l a em ~rengının · · · d · · Un ça.cıırt teblnde beraber okudu muz es • a~ et saat tam g~e Y~ı:sını ça ınc sinde her iki takım da şu şekilde sa- Taksim stadında Vefa. ile Süley • Herhalde Aliço WI: k~.ış ve ur- Diyerek, kalktı, GüllUn çs · 
Ah, Sen • Sirk balosunıı ne yanıyo • telaşından onun bır tekını kaybetme. h ktıl . k ıl ktır H li ed muştu Çingene herifi böbürlenerek: gı·tti Fakat· auııu Al1çoyu altP bıı' 

• • 9 M 1 d vrl d ayn çı ar. maruye arş aşa.ca . cm g c · ü ~l ., . • el, ~ıunu 
dum .. cecile seni davet ctmedımı. aaa e n e yaşıyamıyaııız ve J>B· • Rıd , A· velinde cLıh "leride olan hem de _ Ulan kan, gördUn m og anı. dınna götürmeden evv Oo ue· 

Jenny yavaş bir sesle: dişah oğullanna da inanma. Onlar Perto\'ru~·al - Sedad: un, h . . .a ı .. . Diye yüksekten atmağa başlayınca köşeye çekerek onunla şöyle }toll 
- Biliyorsun, dedi. Beni hiçbir za. yalnız masallarda bulunur .. Sana tek dil. Hayreddin, S~lalıatldin, Me _ form ıtibarıle daha üstün Vefaya kerameti oğlundan bilen kocasına: m · tu: . . e. 

ıuan hiçbir yere davet etmezler!. . iskarplnlni ~ulup ~~i.rerck ~eni. pı:en· ~.ed, Ömer, FetW, Orhan, ŞUk karş~ siyah beyazlıların muvaffak o- - Ulan akılsız herif! Budala ke- uş Çopur, sana bir ~ tev~ı ed 
Hakikaten böyle idi. Dombrey aıle- ses yapacak babayıgıtıer yırmıncı a- nı: Taceddin. A lacaklan beklenm.ekle ~~raber ~u ma rameti oğlunda mı zannedlyori>Lm !. ceğim. Fakat babana söyleın.e. 

sinin iki kızı vardı. Bunlardan biri bil sırda yaşamaz! Darü;:;şafnka - Salfilıa.d~llıı, Mu • çın Vefa lehine bıteeegı kanaati var- - Ya ne deT - S8 femem be ana!. o.1 
yük servet sahiib olmuştu, diğeri ise Jenny hakikaten kendisini §U ma· ı:u1• ~ah~ct, .~asan, Nuri, l\I~ - dır. • • Güllü elile göğsün vurarak: _ S;in baban kim biliyor ı:nUSll 
fakir diişmüştü. saldaki kıza benıı.:etiyor ... Nasıl ocak oıd, Şukrü. .Nıhad. Turan, Galib, Galatasaray Baruta gıdcyor _ Ulan buda.la herif! Bende, _ Biliyorum ya ..• 

Jenny işte bu ikinci oğlun çocu- ba.~ında otururken Sondriyon'a peri Rifat. Galatasaray klübü birkaç maç yap- bende!.. _ Yoo .. 
0 

senin baban değil1• 
ğu idi. Evet amcası pratik i12lerde bU paclişahının kızı gelip güzel elbiseler İlk devre daha çok hücum yal'an mak üzere Beruttan bir davet almış- Diye bağırdı. İhtiyar cazgır gill • _ Kim ya.? .. 
yük bir servet yapmıştı amma .. baba- vererek o güzel baloya yollamışsa pertevniyal muhRcimlerl Dnrlişşafa· tır. İ§ittiğimize göre san kırmızılılar mckten kınlıyordu. Aliço, Ço;>ura _ Kızmıyacağma yemin eti 
sı servetini birtakım ihtira işlerinde şimdi de Nicole onu bUtün ömrUnce kAAm rıağlam müdafaası karşısında bu davete icabet edeceklerdir. tek bir hamle bile yapmıyordu. _Ederim!. 
harccdcrck on parasız kalmıştı. Bu düşünmeyi bile bççoremiy(lceği bir bir şey yapamadılar. Devre ortaları- Fenerbahçe mUesslsleri Çopur da bundan istifade ederek _ Senin baban Aliçodur. 
adam çok zeki bir insandı. Fakat J geceye davet ediyor! na doğru Darüşşafakalılar da açıldı., bugU t I C ki hasmına hücumlar yapıyordu. Cazgır _ Sahi mi söylüyorsun! 

1
, 

pratik bir zekaya sahib değildi.. ve • • • Fakat hasım kalecinin gUzel oyunu F b n opU an~ Ua ar bir aralık GüllUye usuletle: _ Evet, senln baban AH<(odıır 
ü h . b" .. ·ı 'd k ı d dıkl n ener ahçe ki bUmUz n azası bu G"llU .. ledi Ali ·n kula 

k§ p esız ırh aullçık~ozd ı er! teifondunedze. Balo hakikaten çok gllzel... Nicole ~~ abrşıdon ar ati~ayıi yapı am~ O a O sabah saat onda umumi bir toplantı ~ -, u . ne soy n nı • - ..... ~iııı• 
asının rua s ~ın en ıs a e .. e- yalan söylememiş ... HE'l(\ birinci defa ıçın u e~r~ ne ces z o ııra . yapacaklardır. Rnznamede 1939 he- gına.... - Bir kere kendine baksana 

rek servet sn.bibi olacaktı. Fakat şım baloya gidenler i"in sahiden enfes! berabere bıttı. 

1 

.. . . - Sövledim işte.. . benziyorsun? . ··" 
d .k. h ld J · · ,__ bet~~ . "' sab ve masrafları 1940 budccsınıı:ı Old. w ib' ~ı.ı.· ledi i? il kit bır a.t.,.r 1 ı a e cnny annesını .n.ay w· Bu gilndllzdcn de ışıklı salon ... Çıçck- ikinci Devno: , . ' - ugu g 1 DVY n m .. - Sen Allço ene va 
ğindcnbcri bUsbUtUn mağmumlaf} n li balkondaki orkestra bu parlak üni- OarUşşafaka forvetleri ilk kısma tanztmt v~~sdık~ 1940 spor progra- - Söyledim!. geldin? ·ıteıt· 
fakir bir evde babasının m~tevazi formalar arasındaki ~iyah fraklar .. nisbctle daha iyi oynadılar. Kırk al • 'ı!llının es ı var ır. - Ne?. . . . . ' - Babanla evlenmek Uzere 1 

hayatını paylaşıyor, kıya.fetsı2: do • ve bu açık renk tuvaletlet', vestiyer tı d k"k d 0 üşşafaka sağiçi Bir tavzih - Bu senın pıçındır ... Sana lft.zım _ Meydana niçin geldin? 
laşıyor. nazarı dikkati celbetmeden de gtlncJellk mantosunu terketmil' 0 • a:~ıb ç~kı s~ınbi rş~le ilk sayıyı yap Evvelki günkU sayımızda boksun olur pehlivanlıkta .. ezme.. dedim. I _Pes edesin diye. 

yaşıyordu. .. lan Jenny de blltUn balodaki kadınlar tı. Vaziyetlerinin tehlikede olduğunu nr:ık a~l~tten .k~rtularak canlana . - y~ ?.. . • - Nasıl pes edeb~~in::i··n nıi. 
- Bu bal~? demek çok guzel ola- kadar şık ... UuttA onların birçokların gör n Pertcvnlyalliler beraberliği te-'cagını Umıd ettığimlzi yaz~ış ve ~u- -:-; Görmüyor mwmn bıraktı gU _ Beni eziyordu. orm ~ ıeri-01' 

cak ... Öyle mı.. dan daha' şık ... Bunu farkeden genı:; min için o-ayret gösterdilerse de mu- na ilk işaret olarak da eskı boksör • reşı... . - Ne diyorsun bUtün ciger 
- Güzel mi! Güzel d söz mU ! Nl- kız bfrdenblre içinde bulunduğu nef. ff k ı"' ~ dıln.r oyunun bitmesine ılerden Nurinin ajanlığa getirildiğini - Nasıl görmüyorum be! Hiç tut- ağzımdan getirecekti. 

· · h ı cı-- s· k va n ° a a ' .. t · ·k t edin 1 cole bUyUk bır eyecan a ı.xıu - ır j se itfmads•zlıl·Uın sıyrılarnk büyiik ı b' d· ldka kala Daril$şafaka mer _ t ı;os erm1ştı . mayor... - Pes neye e m . 
balosunun güzelliğini medhcdlyordu. bir gurura yUkseliyor. Sanki Ni •. k~z ~uh3cJmi mlldafnasını c;alımla 1 DUn bi7..e müracaat eden eski ve - Çopur hücum ediyor şimdi. - Pes etm~k ayıptır .. 
Nicole ~ötü bir kız değil~i. Bal~ hak- colc'fn clbf~csile birlikte biraz da ah- geçerek ikinci golü de yapınca maç meşhur boksörümüz ajanlığa getiri- - Ne yapacak dersin ? - Gördiln ya. nasıl yendi?. 
kında böyle tafsilat venrken bırden- lakmdan alıp buraya gelmiş!. Jaklin bu ..... "Ude 2-0 Pertevnlyalfn ma~ • lenin kendisi degı~·ı bir baAka~n oldu • - Yenecek, fa.kat belli etmeden.. - Doğrusu çok kavi adrun!. ııt 
blr klı J ' · · d" k ıı;ı<>n. 15 

'l{ e?".rnivPcek _ lt;te, bu adam senin baball e a nıı ~nny yı sevın ırme genç delikanlılar tanıştırıyor. Sent • lftblyettle neticelendi. ğunu söylemiştir. Bunu tavzih eder- · ·· -
geldi. Jöneviyev pansiyonasında talebeye k . . - Öyle... Bunu ıı·crkes bilir. 

- Dinle beni Jenny aklıma bir §OY damı da öğretildiği için Jenny.iyi dans Voleybol maçları .~.n yem bır hız alma~a başlıyan Güreş bce dakika kadar ancak ~ _Amma, yaptın ha! 
geldi. Ben balo davetiyemi sana vo - etmesini biliyor. Ve şimdiye kadar Mektebliler arasında.ki voleybol 'lurk boksunun, gençlen muntar.am yakta sUMU. Aliço; birdenbire hare- _Böyle!. 
reyJm. Bir arkadaşım annesile hera· hiçbir baloda dansetmemş olmawn m&çlarma dün Beyoğlu halkevtnde ve hummalı bir şekilde çalıştırmakta kete geçti. Esasen yorgun ve ezik - Kendi biliyor mu?. ıod 
ber gidiyor, onlara telefonla bildiri- hevesi içinde harikulAd hafif ve ne- devam edilmiştir. olan eski ve'mcşhur şampiyonumuz. olan hasmını kolları arasına alarak - Hayır; yalnız meydan ye~ 
rim. Sen! de beraber alıp götUrUrler. şeli dansedfyor. l§ık _ Hayriye dan da çok istifade edeceğini işaret doludizgin bir çaprazla slirüp götUr- kulağına söyledikten sonra anla. ı. 

- Fakat.. (Sonu yarın) .A • 1 ıııı: etmek isteriz. dU. - Ya!. .... sc111 
• ....v w d b ı _ Görmedin nıi ondan acın. .. - Bilh;onım, balo elbisen yok ..... __ ....... -........................ 2 • 1~ X.k galib. Bunu da ilk olarak beden terbiyooi Çopur, kurtulacagırn iye ça a ı · ? 

amma ikimiz de ayni boyda, aynJ bos· Çorluda 1·arım Kredı" ko- t k·ıı1 d . •. . yordu. Muvaffak olamadı. Alta düş- tuttu mu· 
n-.1_...____ •-~n.ıAı eş ı ut.ınuı Uşlinecegmı tahmin et- ,.x, h k 1 d b' d' kö Hayır' .,, tayız. Aç dolabı... TUvalctlerimden ~ay - .ew.öua mel<tcyiz. m .. 6 e acet a ma an ır ış s - - · k , a· SöylcJllcse..-

hangisı.ni :~ters"n al'. Pcmbeyı· mı' operatif(erİ umumi heyet 8 • 1ts teklcmesile hnomının aırtını yere - Çabııca )en ı. t<ti· 
u:o .., •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• k Ut:e a· en ezece istersin, yoksa mavi mi daha güzel.. • t" 1 hl 10 - ın Galatasaray gallb. vurdu. yenmiycce m ma 1Y

1 ıç ıma arını yap ar u • ..,A-- t tanbul 11--1 1 . . k it" - Demek baham ha. söyle!.. •<UVll&.lN"pqa - s ~ Çopur tam çıvı yu an ırazsız ö 
1 Çorlu, 22 <Husus!> - Mıntaka - 1( 8 Ankar• Borsası 1· ı·bı - yle Jenny fevkalade bahtiyardı. Adetl lu · . u bir surette yenilmişti. A ıço: ga ı · k. k 

1
. hiç babama. beJlıe 

mızda adedleı-i altıyı bulan ve f&ali • 6 15- H"ydarp .. an galib . yet temenn"sıııı basmağa bile lüzum - Teve · I"! 1' ağlamak istiyordu. yet eahalan güııdon güne geniıllyen 
1 
... • 

10 
.. _.... · 24 c;ıubat 1040 "" 

v -s görmeden meydan yerini bırakıp çe- miyorum.. b d et edeCe • - Bu benim ilk balom olacak! dl- tarım kredi kooperatifleri senelik ı~ıyatl.m Kapanıs . . - AUçoyu urnya n\' ıcııı 
ye kokeJcdl. umwnt heyet toplantıları ve idare BugUn ayni salonda Halkevi tur • ndnı 1 Sterlin 5.2·1 kıldı. ğim .. O, eğlenmeyi sever, m?n ~'l 

- Haydi.. haydi. Giy elbiseleri heyetleri seçimleri Ziraat Bankas1- nuvası finalini mühendis Ue Galata- 'ew-York 100 Dolar 130.19 GUllü, derin bir ncfca almı~tı. ÇUn- soğuk durma olmaz mı? 
bakalım oluyor rnu ?.. 1 nın mümessilleri huzurlle ve bUyUk saray oynıyacaktJ.r. Paris 100 Frank 2.9551 kil; Çopuru bUsbUtün ezginllkten kur - Pt-ki... ~ı 

Jcnny elblooleri tecrübe etmek İ· bir intizam içinde yapılmljlardır. Bugünkü spor l\11Iano 100 Liret 6.7175 tarmıştı. . . - Sonra, ne kadar çingene l<'ııı 
_. _ Çingene herıf \ bu anı harekete ve 

1 
b' . d "ntgılnfl çin dolaba yaklaşırken Nicole tele · hareketleri Cenevre 100 lsv. Fr. 29.355 _ A • • • GUllU varsa topa ızım ça ıra ... ğ· 

fonda arkadaşı Jaklin'e meseleyi an- Yeni otomatik telefon Anısterde.nt100 Florin Gfl .. :~24 maglubıycteıhayrekt . ~tmıö~tıl. . '1 da beraber alıp gelsinler. Aliçoyıt c 
BugUn de muhtelif spor hareketle· kocasını çat atma ıçın s y cnıyor • 

1 11 
. 

11 !atıyordu. Telefonda genç kız: makineleri Berlin 100 Raylşmark -. ene ıe m.. tı'' 

rü;:;;-z ~:n;,~~n~:~,;~·~::,1::ud~ Ankara, 24 CHusuçl Muhabirimiz- ~O>;::: ~:~k~:!~~ııı ~;d~ .!~:::•! !g~ Be!gami ~·-·• 75 du:_ Nasıl, ben sena ııöylcmemie mi bn;;-o~~~~.:.:~~~":ı~'.~ıı;~onun 
10 takdim ederim, dedi. den) - Posta, telgraf ve telefon u· dır. Uzun .. zamad~~~n~crı bır bısıklct !Sof ya 100 Leva ~:~~25 idim? .. Zorla oğlanı ycndirdin ?. _ Çok .. böyle namdar bir e.daD' 

Nlcole telefonu kapadığı vakit mum mUdUrlUğü telefon progı amı- 1 koşusu gorcmc ıgımızdcn bu müsıı- Prng l(JJ ~ .. r:ronu -. GU?'e6 bitmişti. Zaten. diğer mU • oğlu olduğuma nıısıl se\rinmeJll·· ) 
Jenny'yi aynanın karsısında giyin - nıı:ı tahakkuku etrafı~daki çalışma -, bakanın aliıka loplıyacağı znnncdil- Madrid 100 Pcçela J3.435 sabaknlar çokt&ıı neticelenmişti. Kel [l>evamt vtır ,, 
mi§ olarak buldu: lara devam etmckt:edır. mcktedir. Bu koşu diğer bölgelerde Vnrşova 100 Zloti MemiQ gnllbcli. Finale kalmıştı. Sa • ...................................... ••:.ı 

_ Aman mnvi sana ne kadar ya- Umum müdürlük imkan ve ta.lısi· de bu sabah ynpılncaktır. 1 Budnpcştc 100 Pengö 23.M baha bn.şpchlivanlık ayırd olunacak· Afyon ihrac tımız arı•: 
r~tı. Dur bir de şu pembeY1 toorUbe 'sat nlsbetinde yurdun nıühim ve cko- Bundan başka tehir edilen birinci 1 Bükrcş 100 Ley 0.6175 tı". . , asal• 
edelhn. nomik faaliyeti fazla olan yerlerin· küme lig m&çlarilc ikinci kiime ma.ç- Beigrad 100 Dinar 3.o825 • • • Afyon f~yatl~rkı dldlnya .. ,~1Y1Jtli$fİr· Mavi ontı. ynraeıyor. Pembe de ya- deki telefon santrallenni otomatik larme. devam edılccektir. Fencrbah- Yokohama 100 Yen 31.092:5 Aliço; çndınnda istirahat ediyor ve nnda mUhım mı tar a yu.;sc e~· 
rasıyor. Bu neee ve sevtno de yara- hale getirmeye karar vennitıtir. Bu çe stadında bırinci küme maçı olarak Stokholm 100 İsveç kr. 31.0975 bir yaııdan dn Çopuru düeUniiyordu. Elinde killliyetli miktarda stok ~tJD 
ııyordu. Fake.t o amcazadeaine : cümleden olarak şimdilik Adana, Galatasara3 ile Hilal ve Fenerbahc;e Moılcovıı 100 Ruble -. Demek oğlu idi. Onu ezdiğine p1şmıın cud olan afyon inhisarı bu fırs~ıııı 

- Eğer mtl.eaade edersen ben ma- Zonıulda.k, Bursa., Mersin, Kozlu, ile de Topkapı karşılaşacaklardır. 1 t istifade ederek taahhUdntının Jll 11u· 
~ ESHA!U VE T AJfVh..A T 

0 muş u. . .. .. . bir kısmını yerine getirmek lçfll ·""" Tiyi alacagım, dedi. Çekirge, Afyon, Ade.pa.zan, Kayseri, Her iki maç da denk kuvvetlerin çar . Bir aralık. GUllU, gozuktU. Çadıra yUk partiler ihrac etmiştir. G~~11 - Hangiılni istersen al! .. Madem lzmit ve Balıkesir santralleti oto - pışması şeklinde olmıyacağından lig "rcrck. JllO(! 
Esham ve tahvilut üz.erine mua- "' · sene mfultahailden beher o· ki mavi elbtseyf istiyorsun, onun ken matik olarak yapılacaktır. tdara bu maçle.rı Uzerinde bu müsabakaların mele olmamıştır. _ Pehlivnr.., misafir kllbul eder derecesini 

25 
kuruşdan aldığı a.f~~. 

di ronginde iskarpinleri de var. Ba- telefon sa.ntrallannı eksiltmeye çı • pek de tesiri yoktur. Günün en mü . misin? • Janrı parıı.la.rını tevzi etmeğo b~ 
kalım ayağına ıeiecek mi! karmıştır. him futbol maçı Şeref stadında Be- --1 _Gel be GiiPü !. 

nuştır. • / 
Hınnı Şipman !le aramı2:daki mU-ı Bu sefer Roberstondan ve yanın-

1 
--- ~ . .a

0
1<tll 

• ~ Ben ona yine hayretle bnkıyor · - Bak.. halbuki.. bir d.ı:..-v 
14

c1· nasebctlari çok yakından biliyor, her daki himıetkArla.rdan şikayeti olup ~

1 
· o,,,ı 

' 

t ll' ~ dum. Bu adamda tuhaf haller vardı. mantıkile hadisatı takib etnıı~ g.t" 
halde ya mUoovherler bende iken g&- olmadığı kendisine soruldu. ' • r ~ \--~ rıl ' Tam a.nln.tırktın tatlı yerinde sözU ke- dın eiındiyo kadar sırnn Uz.erine p Up beni soyaydı halim nice olacak- - Robert:son'un mu? dedi. lmkii.nı • 'l(ı 

serek bir aralık kendini medhetmcsc mağını basınıe olurdwı .. tı? Şipman.& eattığım Brezllya mU - yok, kendimden ztyıde ona inanırım. 
içi rahat etmiyordu. - Bu nnlattıklannla mı? cevherleri, çok kıymetli idi. Hırsızın En mutemed adam... Tefrika No : 21 _ Haydi cıevaın et üst.ad, dedim. 

benden rı.tırdılı mUcevherlere gelince, Ve hattl kendisine böyle bir şey fazla bir şey s6ylcmiyeceğim. O da etti. Fakat I<nopf: Çöz eu kör dtiğtimlerl .. 
oolann kıymet! o kadar defileli. At- sonılmuş olmasını da hoş görmedi. hay1i uunandır yanımdadır. Şimdiye 1 - Bırakın c:u a 1 ded' Z ten - Ha .. ha! .. Biliyonım yine ictz 

- Ne zannettin ya!.. rl· 
d" Je Bu s~fer, acayib renk alan ış ıika taklidi elınaalarla Fransız tas-ı - Efendilerim, dedi.. Zanneder . ı "" c amı ı a 

eli Tl\-1. t kadar edna bir nnnıussuzlu~unu en . . hat ve.,,.,.., k h ld, d .:.
1 

kalacaksın. Fakat gl\n gclt'Cek sen lan i . ı;ır.uı.at evk&llde fyi t9.klld sem yanlış yolda yürüyorsunuz .. Gi· o • sıze ıza .r ... ~c a e egı, ver- d b . . . . 
edilmf!J eeylenli. dip başka kapı çalın. Farzımuhal o- ufak bir kaypaklığını görmedim. Çok ise de kıymeti olmaz, ateşten sayık- ~ e~": gıbı .. d~şürı~~lnı öğrenecek 

Tekrar ediyorum. 11'.ıı-- 0 Brezilya larak bu hı...,•zlıg·ı Robe"*n"n yapsa dUrUst bir kadındır. Onu da bana e- 11 _11 h .. bo . . sın... ogru soy ene ıyorsun §U hır-
.a.we04 .,.,.. • IA:JV • k d 1 d bl . ta . yor zavw ı, umma no tlcn geçırip sızlı~n? mnoe he 1--'-~ ben btr ~.. el mın nr a ~ arım an rı vsıye et- d B b 6 • 

v r -M.U o~ fN'I dahi.. hakkımı helal ederim anladı • ıni ti. Ha ti zamandır evimdedir. ur:ıyor. u sa ah doktor gelmi§... _ Fevkaldde mahirane olmtı§ .. 
§ipmana satmnmıı olaaydı~, şimdi ruz mı? Hırsızı yakalamak için, ge- , Y Zatürree olmasından korkuyormu§... B ak h · ı · w 

mahvolmuştum. cenin soğuğunda dışarı rda işi ne? Bunun j.lzet'inc sokakta yakalanan . . . . .. - ır cınım ma ıraııe ıgini. El-
Buna rağlııen Kııopt ...... lllA gelan Zav-'lı za.tUrrecdn. .. kurtuldu ... Göz • &erseri ile I<nopf muvacehe edildi. Bu ıstic.vabı bır ık gun sonray~ U:hlr bet mahiranıı olmuş ki sana anla-

UUG w ..... .• . edersenız ne olur. Zaten size soylıyc- b.yorum. 
lelA.keti tevekkWle tareılıye.n bir hal- leri kızmış hırsızla bog·azJ .. c.+•, .. Ya IUıopf boyle bır adamı hayatında c,..,.ini söylcmış· ö 

1 
. . . ? 

d Hani ~h .. ut"-' ~... ö d•W• • . w "'ti · - y o ıse ne..•nnı soruyorsun . 
e idi, """"'"""'~·t, kabadayı, diln- karnına bir bıçak yiyeydi. Fakat 0 g nnc ~gını .v~ hıç t~nımadıgını be • • • • _ F'allini ? .. 

~'Bmn higUfini takdir etmil insan • öyle adam değildir. Scnclcr~enberi yan cttı ve ılave etti. İhtiyar bir bardak daha şa.rab ıs- _ No bileyim ben .. 
lar vardır. Bu da onlar gibi climdfk yanımdadır. Feda.kardır. Tanı mil· - Bu krntta bir herifin işlcrirnlzfn mnrla lı _ Ben bntyorum. 
durmağa OQlıııyor. nasilc insan adamdır. 

- Ne olacak dl,yo.rdu. Ca.ıııtn.ız sağ Bunun ilzcrinc t.ahlulcat meınw·Ja-
~ b8 da. fU!Wılanrnaın kefareti n, evdeki kadın hizme1çiyi sordul r, 
o.!aun. - V.ıı.llnhi. dedi. Onun hal(kmda 

künhüne ne suretle nUfuz etmis oldu- /rnc karıştı değil mi? de-
ğtmu d cınlnmalttan Acizim. dL Blı ... ~ .... r1 nasıl çözecoği~ <liye sen 

Tahkikat heyeti bu sefer Robert • şimdi merak eder durursun .. kolay .. 
sonu isticvab etmek lüzumunu his • kolay. 

- Belki elinde baska deliller var. 
- Bu anlattığım kadarilc sen faili 

meydana çıkaramadın mı 1 

- H .. · ..... 

ni yine gösterdi, yine gUldU. 00 
- Sen zeki adamsın birader, g'tJJ 

di. Fakat şu i§lerde sen bJle acJı ıtttf 
teriyorsun ... Ben sizin bu cuceli~lıtı' 
görUnco gönlüm kabarıyor. J(ell · 

fazla kıymet veriyorum. 

Artık canım sıkılmıştı. . tlt· 

- lyi ediyorsun .. diye ke~rıI' 
tım... dl ı;l· 

- O .. o .. o ... diye oevab verıdYct· 
nirlerune öyle. Ya bale rııu~tıffn bÔylO 
ıizllğinin, mühim bir funih do gttJI 
sinirlcnmcndir. PofüJ de setılrt etdt!O 
sinirlenir, ve aonra .. faili hoOP·· 
uçar gider. 

• 



• 

Afrodit adalet önünde 
dün tekrar hesap verdi 

YSNI 8.&8A8 

Halkevlerinin 8 inci yıldönümü 

r, Cha b . ' er ,aın ın 
•• u n a ı. 

a.Qta 1, 

Bu gece saat 20,30 da 
HERKES YERLİ 'i'ERİNDE 

L6razıra Amırllll 
~on isyonu Hanları 



• 

KENDi iZDE veya ÇOCUKLARINIZDA 
GöRDüGUNU 

Halsizlik, Kansızhk, Hazımsızhk, Karın ağrıf arı, Karın şişmeleri, Burun, Makad kaşınması, Oburluk, Baş dönmesi, -
Salya akması, Sar' aya b1nzar sinir hallari, Gc ... e korkuları, Görmede-, işitmede bozukluk gibi gayri tabii hallEr; 
-------------------------------------------------------=--------------------------------------------------------------------

HiÇ KORKMAYINIZ! 
BunJar yiyip içilen şeylerin temiz ve saf olmamasından dolayı barsaklard~ yetişip üreyen ve kanlarımızı emen solucanların tesiridir. Bunlardall 

kurtulmak için Eczaneden bir kutu 8 __. ., _,,., alınız ve içindeki 
tarife mucibince kullanınız. a n l Q,, Derhal kurtulursunuz. 

Her Eczanede kutusu 20 Kuruştur. o . SANTA ismine dikkat. 

• •• •• 
HASAN MEYVA ozu 

lnkıbazı defeder, iştahsızlık, hazımsızlık, şişkinlik, bulantı, gaze 
karşı faydası vardır. Her yemekten sonra bir tatil kaşığı yanm · bardak su içinde köpürterek almablll 

• H A S A N ismine ve markasına dikkat 
HASAN DEPOSI) YENİ ADRESİ : BAHÇEKAPI Beyoğlu tramvaY. 

durağı karşısınd• 

IJlLMAC:AiJ I lstanbul Deftcrdarlığ~~~ ~::::* A N i T E S 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Un Un 

• 
1 R 

11 j l 1 1 1 J l i Hocapaşada Mqradiye sokağında klin eski 13-16 yeni ~ 44 
'1 , 1 1 l•I 1 : 28-30 sayılı altında dUkkinı milştemll otelin yirmide· 

~ I•. 1 • l ~~l~=iEmekyemez mahalle ve sokağında 88ki 13 ~216 292 
~ 1 ı• l•I yeni 21 sayılı hanenin tamamı 

\ 1 ı 1 1 Yukanda mevkii ve numaraları yu&1ı pyrimenlrullerden birinin ~ 

• 
ı l•ı mamı diğerinin yirmide bir hlueel hlzala.nndald muhammen bedelleri 

1 üzerinden açık arttırmaya konulmuştur. İhaJe 26 2;940 tarihine müsa.-
1 1 1 1 1 1 dil pazartesi günü saat on dörttedir. Tallblerb:ı muvakkat teminat mak· • ı•' ! ıa buzlarile ihale günU Milli Emllk M:tıdtlrlUğilnde müteşekkil komisyona 

l l•I ı 1 milracaatlan. ' .. 1037,, 

ı ! ! ! 1 ı ım lsta~bul Hava Aktarma Amban direk~örlüğünden: 
1 - lkinci illnına talih çıkmadıfından bin alb ytt. kilo sıtır eüle 

18225 kilo ekmeğin pazarlıkla UçU.ncll eksiltmesi 26/2/940 pazarteai gü-SOLDAN SACA: 
l _ Bir· vekilimııin ismi. nU saat 11 de Yeşilköy Hava Aktarma ambannda yapılacaktır. 

2 - Etin muvakkat teminatı 50 Ura, ekmeğin 150 liradır. 
2 - Alametler · Yuva. 3 -. İsteklilerin şartnameyi görmek Uzere her gUn ve puarbğa gi-
3 _ Dudak . Kırmızı. receklerin mezkfır gUn ve saatte temlnatlarile komlayonumuza mUraca-

4 - Th~ --~ ··~.~~-=a=t=~~-=================~~4~1~&~,=== 
lstanbul DefterdarhOından : se "kuvvet,, ifade eder. 

5 - Hükl\mdar çocuklanna veri- 800 lira muhammen senelik kira bedeli üzerinden üç sene müddetle 
len isim. kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulan Kabala§ vapur iskelesin-

• _ Bir nota . Bir ha"'-'an Bir deki kUçUk meraldbin tahaffuzuna mahsus havuz ile 44 lira 50 kurut mu
u J • hammen kıymetli Eminönü MalmUdürlUğU dairesinde mevcud 12 kalem 

nida. mefruşata mtlteallik müstamel eşyaya ve 300 lira muhammen bedelle 
7 - Komşu bir memlekete aid et- mülkiyeti sabta çıkanlan Topkapı Beyazıdağwı mahallesinin Aksaray 

caddesinde eski 2 yeni 201 numarah 97.67 metre murabbaı sahasındaki 
ya. mukaddema maa oda dUkkln elyewı arsaya talih çıkmadığından arttır-

~ - Bır uzuv • Bir millet. malan 10 gt1ıı uzablmıştır. İkinci artbrma 7 /3/940 perşembe gUnU saat 
9 _ Müstahkem yer • Ziyade. 14 de Mllll EmWc MildtlrlUğU.nde toplanacak olan komisyonda ayn .ayn 

yapılacaktır. Havuzun muvakkat teminab 180 eşyanın 4 ve arsanın 23 

Baf, Dif, Nezle, Gr1p, Roma
tizma, Soğuk algınlığı, KırıklıA 

ve bütün ağrılarını der·hal 
keser. Lüzumunda günde 
~ 3· kaşe alınabilir. 

lO - Üşüyen yapar - Omid et. liradır. fateklilerin muayyen gUn ve saatte zikredilen mikdarda muvak-
kat teminatla komisyona mllracaatlan. "1468,, ~ 

ı~~ Em~kve Eytam Ba~n=k=a=s=ı~n=d=a=n~:~~~~~~~u="=c=ü=k~~.~ıa~~ 
2 _ uncular kuJtamr. Erkek. ı. lstanbul Deftcrdarlığ~~~ :Muv-•·ka"' I Seftf!Hk kira.ti• Depozitoı.u • IFJj tıt" 

kamhil hirlisi. ~!!: __.. .. - • _..,. No. Yeri Nev'i T. L T. L Hayali umumiye lc;tl ~ 
ı _Doktor • Silvan. t.edell tmılnat 149 Kasımpaşa Eyyühüm Ah- Küçük mahfelin 1e11ellk ~ 

Lira Lira med ef. mah. Cami sokak heyeti 29 ıubat 1940 tarihli~ 4 - Ağlarken çıkan aea · Çittçller N ,. E ıı:.-ı 8 10 o. ~1. v o1 .- • be gU.nU saat 18. 30 da ~,..~ ..... 
kullanır - Genişlik. SWvritapı haricinde 82137 metre mtınhbaı tarla 80 18 877 Beşiktaş Kuruçeşme ÜS· \ . Is utf'P":~ 

1 - inanma. Yukarıda yuak tarla hfusmd•ld muhammen seneHt icar bedeU üze- tU mah. eski Zlncirlikuyu tikllt caddesinde 187 n _..._:.. 
rtHen ~ eene mldcletle kiraya verilmek !bere açık artbrmaya konul· sokak No. 2, 4, 1, 6. 22 dönüm tarla 60.- 9.- Hazzopulo apartmaıwwı ' 11 ~ 

1 - Yunanca bir harf. muttur. 902/2 Kadıköy Zühtüpaşa mab. dairesinde toplanacabndaD 
T - Bir harfin okunuşu - Götür • Senelik kira bedeli dört tatattte ve peşindir. İhale 26/2/940 puar- eski Fener, yeni Kalamış hazır bulunması rica ohuı\lt· -11 

met - Beyu. =.CW.~ H ela Killi Emllk MlldUrtugüade mil~~misyonda 902/~ ~~ ~~htüpaşa mah. Odalı dükkan 111.- 16.65 Müzakerat ruzn•lfl .,,,,, 
1 - Blektrik pri&tade Y&l'dır - N.. eski Fener, yeni I<al~ 1 - Meclisi idare raporuD'°' . ~ 

~- ~,~----------------------~ ~~.• &~re•· ııı~ ~~ ~. ._~r Dllllz la11Z111 Satınana Komisyonu lllnlr.ı 1 11 dükkln 2 - 1939 devrei hesab~"" 1 - Bir renk · Btr peygamber • 1031 Eminönü KUçUkpazar Sa bllAnço ve kir ve sarar b~J 
MUbarek. •-----------------------.. ndemir yeni Iğdıç sokak tasdiki ve meclisi idareniD .e tlJll". · lO - Llyık gGnnek. Yakandır. 1 - )(e\l'Cad ketlf wı prbıamesl mucibince tahmin edilen bedeli No. 9. DUkkln 150.- 22.50 ...# 

~·- -• C. 82/9 Tophane Ağahamamı Çu- lrlblerin ibrası. ., 
uıM,. lira olan Kaaımpep ....,._.. J~ erat talim taburu kıtla binası dı- kurçeşme Hacıbekir apart- 3 - Meclisi idareden çıkall 
ftl'laıuwı tamirinill 2 mart 1940 cumartesi gtlııU saat 11 de Kasımpqa manı altında No. 33/1. 

11 
123.- 18.45 yerine yenilerinin intihaba-

Deoı. LeYUllll atmalma komisyonunda açık eksiltmesi yapılacakbr. Yukanda adres ve izahatı yazıh gayrimenkuller açık arttırma sure- 1' ~ 
2 - Muvakkat teminat mlkdan"104, 65., liradır. tlJe kiraya verilecektir. Fatih ~ 3 üne« HukU 
S - Mevcud ket1f ve gartnamesi her gi1n if saati dahilinde mezkUI' İhale 4/ 3/ 940 pazartesi günü saat ondadır. Kiralamak istiyenlerin Ziğfnde-11: ~ 

komisyondan alınabilir. lihalannda gösterilen depozito akçesini veznemize yatırarak arttırmaya Şehremini Uzunyusu! ~ 
4 _ lsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde icabeden ve- ~eteri. Müzayede sırasında verilen bedel geçmiş kirayi tecavüz etti· Çankhane sokak 3 numaralı t,I' 

saikle birlikte belli ...:\ .. ve saatte __ 1..A_ komisyona mUracaatlan "lln., ği takdir l talihlerin depozitolarmı nisbet dairesinde tezyid eylemeleri k" "k f t ed şetifellf!' _~ 
6"'" .uuaı\.uc lAzıınd.ır. "SOS .. 111431 mu ım ı en ve a en iP'_ 

• • • " rihi nandan itibaren alacak ~ ~ 
ı - Tahmin edilen bedeli "6325,, lira olan "23.000,, metre amerikan İstanbul Hava Aktarma Ambarı müdürlü "'·ünden: lulann bir ay ve iı.ldiayı ve~ tJ. 

bezinin 27 şubat 940 tarihine rasUıyan salı gUnU saat 11 de pa- 1 - Hava birlikleri eratı için 200 aded ııobetçi muşambası alma - lerin Uç ay içinde mahkenı~ li' 
zarlıkla eksiltmesi yapılacaktn. oaktır. racaaUan aksi halde terek 

2 - Pazarlıkla ihalesı 26 2 940 pazartesi gtinü saat 11,30 da Ye- zineye devredileceği Uan ol~ 
2 - nk teminatı "474,, lira "38,, kuruş olup §artnamesi komisyondan şilköy Hava Aktarma ambarı sabnalma komisyonunda yapılacaktır. ~ 

her gün parasız alınabilir. 3 - İsteklilerin ~rtname ve nümuneyi görmek üzere her gün, pa- Sahibi : A. CemaledcliO ~Ç~ 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesailde birlikte belli gU.nl zarlığa gireceklerin 270 lira muvakkat teminatlarile mezkur gün ve sa- Ner;rlyat müdUril: lıaol4 0ri1'i" 

ve saatte Kıunmpaşada huhınan 'komisyona müracaatları. "1465 .. atte komisvona mUracn:ıtları "14...17 'Baslldlil nr: llMIM'11 


