
idare Yeri -lfm iP sel)e, lfo. 8' ..... .... 

~elpaf; 'fDtUBAR ..... .... 

Tll..l:IO!f ı ll"9I 

BONLOK SiYASi HALK GAZETESi 
Her Yerde 5 Kuı •ı 

üttefiklerin Rusyaya müdahale şartlan 
Londra siyasi mehafillne göre : . 

1- Rus - Alman ittifakının İngiliz ve Fransız menfaatlerini 
ciddi surette haleldar etmesi 

2. Finlandiya ihtilifının betere doğru inkişafıdır 

Urk-RusmiinasebatıBir Bulgar. Yugoslav itti
-~İ propagandasının 
.durduğu yalanlar 

~:~ ~ -_.....,....,. __ 
hadı icin mi calışılıyor ? , , 

Bir lngiliz gazetesinin 
verdiği mühim haber arının hiç bir fekilde 

p'°~}aıevzuubahia değildir 
~ blploma&lk ma1aıe11erc1e •yan oluaduğuna 11- Bazı Yugoslav Nazırlarının Bulgar 

müdahalelerl bakkmdald haberler, Almaa pro-

... -- ._.. •• p.termektallr. gazetel~rine beyanatları 
bwıu, illete- ı.am'"larda, evveldeıı ihbar etmeden !O Şube& Wlhll TlmM ~ Belgrad muhabiri JUIJW: 

muhabere blltilıı memlekette "tehlike vaziyeti,, Belgradda Yugoalav - 0 Bulgar Tiraret Odaauun kUpda mtlaaaebetlle 
..,. olduju baberBia- t1lıwıı mllmkün kdan ahklm kabul buıı Yugoelav Veldllerbala Bulpl' matbuatma yaptddan be,...._ -

-lada Ttlrkiyenin BOA 1 [Bom& 8 ltlcfide) 8talit1 • 1 tömdü bir dosthak mabif8&:bü hala olduğu mltpbecle ~Ur. llatfA 
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ümldlarl Harbin başlangıcından ~:..... ııuı:: = ı.ı:.=::. ı::=.-===.. .. .: 
• ribirimize ~m& Her teuail- fatile daha i,t fart~lu~~~~ en batan ticaret gemı- :yi~~... gelen her !:"bir-::! :ıbadJ isti~; 

Yugoslav 'llcaret Vekili demiftlr bu hususta tlmdiden hazırlıklarda 

)eri bir milyon tonu aştı ld~- iki memleketin .ham maddele- bul::--~kll muaYiııi ve Hır-
rinin m~en iatihaali ve rasyonaıvatlann reisi Maçck de demiştir ki: 

lngiliz harb gem.ileri Murrnanalı lizaayonu içın bir pllıı testa edece· csomı~ """""",...,.,..,~""""'-ır~"-m._...,~,.,,..,,.,~ 

---• önlerinde devriye geziyorlar FİNLER İKİNCİ MA R-
~ HEiM HATTINA CE iLDİLER 
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YENi SABAH 
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Rumanyada bir .. ··ıııa 
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1 
, Y 1 d 27 Şubat tarihi dost Rt~ffl~ııJt' 

D l .b H ı ·re ordu la Tının Taksı·m kışlasının 1 1 iZ sarayı od '-..:hinin en rniiblfll _, ı:o· 
e ı a ' a l o K uy ucu 1 fidanlık olu yor :nd::n b;;;,;ir. Bu tarih~• ~:. "' 

yardıma gelmesini bekliyordu yıkılması işi J OR Ki , ;:~1=i~:;:~::u:ı:şör~ 
Arn d Imadığın D Y j8 . -:-9·•4·0· -b. ı· 1 k Bo sebebden 1938.~e:~" 

Kısrrum fransızca ve ~ısmen de değil de, aenin avu o - D .. b cvzu etrafında unun ıçın ın ıra 1 Rumen milleti bu gtillh .,. 
rumca ve ermenice dilleri ıle yapılan dan... . . un u m Kovulan h d ~me'er h . k za.lıürntla kutlamaktntlır .. rej~ 
bu mUzakere nihayet Delibaş Meh· .. ~.cl~~aş, t~tiz ~ir tezlıkle Kirkorun bir top}anb yapıldı Ben Manisa memleket hastaha- ta sısat onuyor Rumanya, bu&rfuı daJı~ı de("' 
medin canını fena halde sıkmış, sab- sozunu kestı ve. . . . - N"had p yı·- . İstanbul Belediyesi Yıldız sarayı ""d"" l" '-'"'rf"·esınf. -"'~ 

A . den fır- _ Deyivereyim ben size bunun Vali muavmı Hal\ık ı epe nesinde <;alıgrnakta iken başka ış tesanu un ı ve uın• ·'d btıluP"'"., 
nnı ta§lrmıştı. nsızın yenn A d . . t• lt d tesekkill eden 1- bulmak istedim ve Kız EnstitU.oü ve müştemilatında modem bir fidan- mekaıılzmasuım baŞll1 • ~1~ 
J dı . aslını dedi. Rahmetli anam rnavu • nın nyase ı a ın n =- Jık tesis etmek üzere tetkikler yap • n<fur .P P 
a_v5eızın: . bu fanfın" kuvvetlerinizin du benim. Laf arasında söyle __ yiver - mar Komisyonu dün saat 18 de top- dircktörilne müracaat ettim. Ve kbıci Karole medyn rl ·~oıtl~ 

d b" mağa baf;lamı.'jtır. k asırdanbe ""-
ardı geleceği yok olaJl çıfıtlar! diye miştim bunu vali~e. İşte o gun, yan lan.mış~r. . . . hemen işe başladım. Ara an ır Belediyeyi fidanlık tesis etmeğe d~ııie:!uset sah~-md~ ge~.ttt~ 
ba. rdı. Hele bi yolda benimle konu- şaka yan esah bır besa yaptı~k ve Komısyon, Takı:;ım ~ışlasının ıstim kaç gün geçince üç hademe arka- mecbur eden esbab mühimdir. Ev _ J • ec1>ıır ov·tll 
§ungı. Derd"ını"z," meramrnız nedir ba- tokalaştıktı. Bunun llfı da nırden lA.k şekli etrafında yenı kara_ r_ıa_ r ver-ı da.şın birden kovulduğunu görün- İs haleler kat.eylomege nı k od"o _.a 

hl t b l d l. •. . b' . lma velce yazdığımız gibi Belediye tan- mcmhaını Bizans hnkn.rıı 11,,..,•d IP"r 
kalım. "ıktı aimdi ?. . . .. miQ ve mag· azalarını_ ta ıye_ ıçın .e .• ce ıa eme ıgın resrnı ır ış o - h ...... 

lj !ıl .,, bulda bazı mmtaknları, bilhassa Bo - • nhalh .b 

Delı'bna, bu mUdahaleyı· tam za _ fşin Delibaşa açılın_ ası ıçı_n muna - ligat yapılan b_azı kıms. e_lenn vakı ı- dığını hissettim. Bir iki gün son- al:ın, ·ananc\'1 vem 1.r~erv-....,., ş . . dah 1 ildigın·· · lğazın boş hsımlannı ağaçlandırmak ess-ri-'erden, .-'"bin 0 de.' . 
manında Yapmııı, fesadcıların müza- sib bir fırsattı bu. Kırkor ışmany __ an tirazlarını t.etkık _etmiştir. .. ra birısıne a yo ver ı c:w:.a "'- JıbC . 

'"' k d h en soze .. rd.. BLı arkada~l"rın isimleri üzere bir proje hazırlamıştır. lerlye slirdi.i1"Yü mode.rn _,...iSti.:ıtJ 
keresinl kolaylaştınnışb. Çünkü, tam bu fırsatı .. -~~ırma ı: ... e.1:1 Komisyonda verilen karara g~re go um. ·• ... 

1 
Bu projeyi tatbik mevkiine koya -

1 

"' geçı--- ~ .. 
O esnada,. Delı"b..,ııın hiikflmet erkanı başlatlı. GoruşUlen, duşunulen__ şey- kısla dört kısımda yıkılacaktır. Bı - Emine ,.e Nimet ve Şerife ve E- miiccrrcd ıu·ensiplcrıne 1dn~ 

...-,: - tı s ara • . a· B d 36 ·· "alıı::tıktan bilmek için geniş mikyasta fidana ih Şüphesiz, her tarafta.~,,ı b"ı.-llP" 
ile bir anlaşma teşebbüs ve teklifine leri bi~r bi.rer agaya aç . ~z • naenaleyh, heniiz yıkılmağa başl::ın1· mm ır. eu e gun -s "' tiyaç vardır. Halbuki şehir dahilin - 1866 tarihll ana kaııtınaı-' : Jı1' 
muvafakat cdı·p etmiyecegı·· meselesi sında bır münas __ ebe_t bu.1u_p tedıb ku_.v- yan kısımlardaki ticarethane, duk - sonra elime iiç yevmiye verildi. A h&tll' .. 

hti al d başı r af S b b. . d ;:, mda avraklamt de btındau evvel tesis olunan fidan - ler ··e prensipler, umUJtll .ıiJ.11" 
m·u·nakaa!l ediliyordu. Doktor Mar - vetleri gelmesı ı . m mı e 0 • kan ve garnjların sahibleri tar ın - e e ınt sor ueıu ~ 

1 
ten,...~ 

'"J"" kt •ıA te .. d ·ı · denildi lıklar münhasıran yemiş veren müs- dn .. devam e<len ve nis ıc 
karyan, bu <=kilde bir müracaati va.- tUlü çıtlattı. Delıbaş., gerçe en ca- dan yıkılmağa başlanmasına kadar 

1 

vı aye gon erı memış · ,... 1 .. ,dt1 M 
'V'"' b ..J b d 1 ak cak ff kk agı· mı so"'yledı·m mir ağaçlara tahsis olunmuştur. Bu \'e huzur "'österen devir- . """' 

ıı·nm· kabul etmı'yeceg·ini, hattA bunu hil ve kasa a'-"a ır a am 0 m • kullanılmalarına müsaade oluna · a ımı arıyac ' t> ,,,..:ıııı.w~ 
d . · k 1 itibarla Belediye aab· açlanclırma prog- 1 l ti nrn"ı 81·v ...... ti ,..ı.--

bı·r zfı.f tela"kkı' cdı"p mukavemet ve la beraber, muhatablannın her e - tır. bana kızdılar. Bır ay geçınce o ·u ere n um . _.., JIO) 
be · .. d. rrunmı tatbik için hariçten ağaç ge- ı r bet t.icele orta.Y1l 

müdafaada sebat ve inad göstercce- diğine inannc_ak. onlara kayıdsız, Kışlada ilk yıkılacak kısım Pano • bahçivanı Hüseyin ile nı mu ı- tirtmek mecburiyetindedir. Şimdilik cıe m ıs ne r ~ 
ğini söylüyor ve teşebbüse muhalif ~ız bel baghyacak -~kımd3:° d~ rama bah~sine giden yoldaki kısım- 1 re çağırttı. İşimizden memnun ol- bunlar hat'içten temin edilebilse bile tuFakat Umumi llnrb gsileSI ~ fr 
görllnUyordu. Kirkor Şişınanyan da, gıl~ı. ~· ~alife ~ask~rlen_ ıle, halıfenm dır. Binaenaleyh bu tarafta bulunan madığtnı söyledi. Daha doğrusu Belediyenin kendisine fidan verebile- ılb ,~ ' 
vali ile Delibasın anlaşmalarını ko _ müttefıkı oldugu soylenılen bazı dev- bütün dükkanlar 12 marta kadar mu kibarca kovulduk. Hemen eşyala- c;.arpışmnyt takih eden ~· e t'1 

"' ı tı b k etlerin kendile rımızı topladık. Zaten böyle olaca- cek daimi bir fidanlığa ihtiyacı var - kat istfürnrsızhk seneJcrınd 
1

--.J~ 
laylaştıracnk derecede aralarında es- : ere mensu . uvv - hakkak tahliye olunacaktır. d aana f!'.J 
ki bir münasebet bulunduğunu iddialnne yardım içın l{~nybayal gelmlelkte Taksim kışlası yıkılırken kııılanın ğını da.ha evvelden gördüklerim . ı~unıı nazarı itibara alan Belediye kun yeni ~tar mey 1 r tt "' 

. olduklnnna ve hatta, un arın gın 1 den anlamıştım. Esasen ne idare hadiselere eski müessese e ol ,::f 
ediyor ve: . 11 Ak hi d bt lunduklanna içindeki stadın vaziyeti de komısyon· V•"' ne de esaslı bir teşkila_t yok. fidanlık için bir mınt.alm aramış ve 1 c'-•lememeğe ba..5lanııııtı. ~e~~~' 

Ş "h . t kı e şe r ara.sın a ı . d ~ ~ . . b . k " ..: .. :r, .. - u cı etı unu uyorsunuz • . .. 1 •. 1 k ·nan da mevzuu bahsedilınış ve sta m yı- f ·b· h ı Yıldız sarayı bahGelerının u 1§e ço ••1, ve, 1·...+-imai hfLdisele.-.. .. . d D l"b M hmed - V li daır soy enen soz ere ısmen ı • - . . . t. k .. Adeta bir misa irhanc gı ı ac e • ., ~· ._..nı J 
dıy~r u. . e ı aş .. e aga a makin beraber, girişilen bu kanlı ser- kılmaması ıçı~ yapılan )lr ço ~nu • menin birisi gelip birisi gidiyor. müsaid olduğunu görmüştür. devlctforin mulmddern.tıwı-- ~· ~. 
beyın emnıyet ve ıtımadını kazanmış .. tr . . .. ilzl .. h'ç de gör racaatler tctkık olunmuştur. ögren- 1 Ayııı· zamanda nazar tatili de yok Belediyenin Yıldızdn fidanlık tesis \'C inkişaf ettirmek buSltst111~ .. ıı' 
b. h . t "d" H t+;:. hUk"'- t guzeş ın sıvrı pur erını ı - . _. . .. . f d • ı·.. • · ıev" .1111 
ır şa sıye ı ı. a ......, wue er- . d d b . . il dıgımıze gorc Beledıye tara ın an A d b" . . ·stescn bin nazüni- edebilmesi için Maliye Vekaleti ile ~ılastılilan rniişkUlfıt, de'·-._.a ,...-..J _ . kl bilh mUyor, enın e sonun a u ışın, m • , y a ır ızın ı _ • ---'k·.;w ~ 

kanından bı~ ço ~· . a.~ teşebbislere pek pahalıya malolaca- kışlanın yıkılmasına kati surette k~- yazla izin verilir. Diğer haller de Yıldız sarayı dolayısile arasında mcv Jdkf menfaatleri ile fen .. ,, deli 
mektupçu Kazım ve polıs milduru • d t 1 d' tmlyor değildi rar verlldiğinden stadın daha bır buna inzim::ım cdınce insanda so- rud ihtilfıfı halletmesi lazım gelmek- rnlizm arasındald vaüyet1 ..M 

Necib Beylerin şiddetli muhalefetle- gınDı l~b at ırke. 1 b . tnnıd.ım der- müddet muhafazn edilebilmesi için 1 P.ııkltık hasıl oluyor Bu hali vük- tedir. :U:ılfım o!du?hı üzere Yıldız sa- w ı ·uata ~tmıştır _ .. ili"' • 1. be a - hlına e- e ı aş, es ıc en erı ~- . .. d 0 • J m ş n oh... · <lJIJ,.. '4 
rine ragmen, va ı y. ga~ • Y. - viş Bekir oğlu Mehmed ve Ta.'.iba.şlı bır. formu] bulunmu~tur:. O dn sta ı 1 şek b:ıknnlıga bildirdim. ManLc;a rayı Mnliycvc niddir. Fakat bir miid- Bn ffehebden, RumanY~ ....ıt 
de ısrarla devam etmış, mılli ~ki H .. s'e • den daha ziyade, Kirkor Sis- çevıren duvarların hır muddet rnuha- ki.illiir <lirektörüne havale edilen dettenbcri Belediye tarafından işgal istikrarsı7.hk içerslnde "?, 
lAt işlerine karışbrmaktan çekınme- u yın sözlerine verdifü ku....;et- fazasıdır. Bu noktai naznr. Vali ,.c istidam ti-erine direl·töre baş vur· olunnmstur. Belediye Maliyeden sa- parti miicadeleleri 00şgöSU'.V-:.., 

· t• S d bhe gı"tmek manyanın · ' b · · · r. r· K rd t f '· ' ı k · ı b' f .. 1 h 1 ı ,.~v ~ış ı. ~n zaman a -~c . ye . li teminata güvenerek isyan işine Beledıye reı~ı ı .. ,ıt 1 ı ar ara m · ı dum ve vukuu hali de sifahen an- rayı a mn ıç n ır ormu azır a İste, böyle nazik b r fiti~ 
~':re agaya. _ova .. koy1Ul.eı:1n~en bir karışmış ve ancak onun arzu ve işa- dan da tnsvıb olunmaktu.dır. !atlım. Ve evrakları tetkik eltiler mışbr. Bt•lcdiyc ve Maliye Vekaleti ıı3ıkm ı~tt'kl~rlne ve devit '-
m~f~eze te§kıli musaadesını bıle ver- reti ile meydana atılınıı:ıb. Çiinkü, Bu itibprla kışla yıkıhrken bu şe- haldı olduğumu görünce yanın- murnhhaslarrndan müteşekkil bir ko Jô menfa:ıtlerine Jstüıaıd bit~ 
mıştı. . . 1Kirkor ona, her hangi bi rtehlike vu- kilde hareket edilerek hıç olmazsa daki katibine enstitüye yaz. Bu · misyon Yıldızdaki binalara kıymet Rumen milletine hn..q yeni JJll,,-

Hiç şUphc yok k:: bu _hl~aye ve mu kuunda, derhal Konyadan kaçırıla . bu futbol mevsiminin nihayetine l .. a- mm yerine atdıkları kadını çıkar- tnkc1"r <'dccektir. Belediye bu parayı si rejimin meydana. getıri 
1 
~ 

saade boş yere degı_J._ bılfi.kıs, ~uvvc~- cağını vadetmiş, hatta, yalnız vadle par stadın muhafazası mümkün ola- ı sınlar dedi ve bana da bir kaç gün faliyeyc verecek, yalnız Maliye Ve- Imrşısmdn. kral İldncl ){111"
111 
~ 

li bir emniyet ve ıtımada m_ustenıd de kalm1yarak bu işde kullanılmak bilecektir. so a gel dediler. Bir kaç gUn son- kaleti Ylldız arazisini Belediyeye be- kete ~eçmiş ve Rtınıan'\'11-117 
idi. Hatta, bir giin bizzat Dchbaşda_n Uzcre hazırlanan vasıtnlan, karar . ~ ra , ıdıncc evrakını okumadık, fa. dava olarnk terkedecektir. Bu for - siynai rejimi 27 şubat 1938 
dinledim. Vali beyle aralarında bır laşnn yollan bile ayn ayn göster - BELEDIYED~: ı t sem kovan olmamış, neden bı- miıl Ü?.Cri'le Belediye ile Maliye Ve- dP \lticmle gelmiştir. tııJ' 'I 
besu mevcud olduğundan bahsetti miş ve bildirmişti. Teşebbüsün mu - ı a' tı . İstersen müdire ile anlaş k• leti f('ma lar yapılmaktadır. 24 su hat tarihinde ynP~ıtc~ 
bana. vaffakiyetsizlikle neticelendiği tak - Beledi n n i ol d ·di. IC ~d yaz dedimse de yaz . 1 Belediye fidanlığın tesisi için 940 plebisit ile hiitün Rurnen Jllbfl ~ 

Besa meselesi, tuhaflarına gittiği dirdc, kendisinin İzmire veya. tstan- ta:hsisafr madılar ve muamelem ne oldu bil- bin liralık bir tahsisata ihtiyaç oldu- ittifakım nefmnde t.opııyıut ~. 
için doktor Markarynn ile diğerlerini bula götürüleceğini söylemiş, yaban- . . . . miyonım. ğunu tesbit etmiş ve tnhsisatm 940 re -rm, Rnmanyaya hıılib• "1 f '. 
bir hayli glildilnnUştU, Kirkor Şiş - cı ellerden göreceği muavenetlerden lstanbul, l~l('dıyesı Heyetı Fennı - Hoş bir hademenin şikayet ve bütçesine konulmasını knrarlaştır - mtitcsanid, fnff7,aın ve terııl' e~ 
manyanı da giilünç bir vaziyete dü - de uzun u?.un bahscbni~U. Bu arada. ye Müdürlüğü Belediyenin 940 büd- müracaate ne hakkı olabilir amma mıştır. hındaki yUrUyüşlinU tetttlJl 
şünnüştü. Miifsidlerden hiç biri, vali yine yabancı bir devletin, içinde ken- çesi~e 600 bin liralık _yol i~~ı için bir vatandaş sıfatile olsun bu hali ~- tir. fi'~ 
ile Delibaş arasında böyle karşılıklı di ismi yazılı ve resmi yapışık olan talısısnt konulmasını ıstemıştır. He- büyüklerimize bildiremez miyim. MA A RıFTE 1 Romen milleti, işte, <le,·~cl~ 
besa vermek ve almak gibi bir mua- bir himaye kağıdını da göstermişti. yeti Fenniye: Müdürlüğü 600 bin lira Haydi kabul edelim ki ben kovul- tmtn modem ~arttan ile 1' f:frt" 
m<'Jenin vukuuna ihtiı"Val veremiyor Bu sebeblerle Delibaş, isyanın alaca- ile yaııılacnk olan bu yollara aid plan madım, fakat diğer beş altı kişi Mekteblere verilen anane ve :ır1:nJannı birlcŞ ,,ıı ıid 
ve bu iddiayı mlibalağa\'a veya ağa- ğı her hangi bir makfü:; neticeden ve projeleri hazırlamıştır. ne sebebe mebni i§inden oldular 1 tahsisat rejimin yıMiiniimiinU ktlt1ıı.Jll~· 
nın biraz yilksckten atın~ına ham • ışahsı itibarile hiç de müteessir ve Diğer ta.raftan lstanbulda kanali- bunlardan da sorulacak olursa bü- Maarif Vekaleti mekteblere veri _ amml tezahüratta bul~or'~ 
ledlyorlnrdı. mutazarrır olm1yacağtnı, pekala bi- ?.n.cıyon inşu.aUnın trunamlanm:ı.sı i - tün hakikat meydana çıkar. Derin len tahsisatın iyi bir şekilde sarfo _ Dr. ReŞad__.~11 

işte tam o esnada, Delibaş yerin ·ıliyordu. çin de Heyeti Fenniye Müdürliiğü biri saygılarımı sunar ve neşrini rica dilmediğini görerek bazı tedbirler al- ~; • • ·'f ~ • ~b· t k0"' 
den fırlamış, bet sesi oda içinde çın- O gün, bu müzakerede hazır bu • proje hazırlamıştır. ederim.. . . mıştır. Mekteblere verilen tahsisatın ıvıaarı IOZI 8 fS61 
lamıştı. Mütecessis ve meraklı bakış- lunanlann sık sık ve telfi.şh, yabancı Bu proijenin tatbiki için 300 bin ı Manısa Tcvfikıyc mahallesınde sureti sarfmdan bundan sonra mck- yon unu toplart / 
lannı hazır bulunanlann ilzerlerlnde dillerle· görüşmelerinden, söz esna • liraya ihtiyaç vardır. Belediye riya- lsmnil Hakkı kzı Naciy~ teb mUdürleri bila kaydüşart mesul "Maarif inzibat komisyoJlllı•rif., 
gezdirmiş, bu hareketi ile kendisin~ sında titizleşmelerinden ve hele l{ir- seti bu teklifi kabul ederse bu para olacaklardır. Vali Muavini Haluk NibadıJlpl~~ 
de "söze karıştırılmasını istediğini sez korun bir aralık verdiği göz işaretin- ile kanalizasyon ihtiyaCJ kısmen kar· Fener)' o J u Diğer tarafdan mekt.eblere aid bil- seti altında toplanmıştır. '1'0 # 
dinnişti. Kirkor Şişmanyan, bu vazi- den vaziyetin tehlikeli bir şe!<il al- şılruıabileccktir. ümum münakasa ve müzayedeler Ma· Maarif MUdii• il Tevfik Kut~ !Dil 
yetten hemen i~ifade etti. '.11tiz bir makta olduğunu anlamıştı. ~u sebcb- Diğer taraftan Belediyeyi kanali. Cin ayeti arif Müdürlüğü vamt.asile yapılacak- etmiş ve ruznamede mevcu .... 

1 
tavı: ve hırçın bır sesle Delıbaşa hl- l~~ mUznke:e esnasında dıkbaşhl~k zasyon meselesi şu noktadan da m(·~ --•··- tır. • Jer görü~ülmüştür. tol'_:,, 
tnb ıle: gostenn~mış, m~hntablarının ve bıl- gul etmektedir: Belediyenin yantığı Katil y akub sevdiği . . . . Komisyon ayrıca bazı sttÇ ;sıe::-~ 

-- Bak ağa, dedi. Çorbacılar, senin hassa Kırkor Şışmanyanın tasavvur b fnlt b to 
11 

k 
1
. Kımya enstlfüsUnUn ıslahı zündcn ceznlandınlmaları _1ef1Y...ı 

• kl'fl . . . . . t" H azı as ve e n yo arın ana ı- kadını 0··ıd1··rdu·· y 1 t.etk"J 1 • _,eıv , vali ile besalı olduguna bir ti.irlü inan- ve te ı erını gen çevırmemış ı. er h kk k ld 1 . . .. _ ap.ı an .ı c ere ~?r~ tedris mal bazı ilk mektebler ÖfJ!"8'-'" 0 Jel 
mıyor ve beni sarakaya alıyorlar. dediklerini kabul etmişti. 7.asyonu mu n a yo an e,~·c ın- Evvelkı gun, Feneryolunda, Bag - zemesı çok eksık olan unıversite kim- va7.iyetıerini tetkik etmış ve :l r,e~ 

. .. . . Fcsadcılann verdikleri karar şu şa olunması 18.zım gelmektedıl'. Bu d"d caddesinde bir cinayet işlenmiş- ya enstitüsünün ıslahı ve malzeme öğretmen muhtelif cezaıarJs. I 
Deli.baş, ko.rkunodç gdozklderıın·ın haklanb.- id': itibarla Belediye 600 bin liralık yeni 1· 11·d· d kta d ı etl dirllm .. i , .ır. a ıse şu ur: no sın an cuvv en esı ıc: n landınlmışbr. ~Atı .e 

nı ~evıre çcvıre, a a enn er ı- ,. · ki m • yol tahsisatını kabul ettig·i takdirde l ,., el -ı y-1- b .. plY'"" 111" 
rine ayn ayn baktı. Besa meselesine ••.. eşrafdan b:ızılan ıle es .. e . . . . Ar:ıç ı :v! 1r:ıed og u ı=U , _uç se- 550 bin liralı~ bir tnhs~sata ihtiyaç Bundan b:ışka komisy~n el eo"gd 
inanılmaması onun gururuna dokun- ı buslardan Eyüp Sabri ve Kfı.zını Hus- 300 bın lıralık kanalızasyon tahsısa- neden ben, yıne Araçlı Tevfık kızı 1 vardır. Mruuif Vekfileti bu tahsisab nlelimlerden kendilerine ıSJ18 e:·,J 
muştu. Sinirli hareketlerle yutkun _ nU Beyler, o sıralarda misafcreten b!'ıı da kabul etmek mecburiyetinde- Fatma ile beraber yaşamaktadır. Son 940 büdcesine koymnğa ça.lışacaktır. j suçlar hakkında rapor fstetıı1ıı:ı!P'ıJI 
d yutkund v nihayet: Konyada bulunmakta ve mevki ku - dir. znmanlarda Fatma ile Yakub arnsın- Bu mümkiin olmadığı takdirde en!r raporlar verildikten sonra. ı.ıtc)$ 
u~ Ne var:.ııı ~i bunda lnanılmıya- mandanlığının bir ~sm~da o!"~· Belediye muavini ve iklisad d~ .geçin:""lik, kvaga ve glirilltü baş titfinün bir. sene dolıa bu şekilde de- 20 kadar olan b~ suçlar :'al<• A 

cak?. dedi. Elbette besalıyız ya. Çok makda olan ~~h SUn~s!ye gon~en: mUdUrU Ankaraya gittiler goster":ış, nıh:ıyet, on beş gun ka- vamı znrun olacaktır. . karnr verilecektır. ~lll~ 

mu g~rllyorl$bu;,~ ba"n~ü~k! 1 d ~~e~e;:a!~:~1t~ı:~ae~l=~~e~:~. Taksim gnzinosunu ve Belediyeye ~~; :~' ~~l~~t~ı~!:k~~:~i~:Tıl - lllllllllflllllllllllllllllJllllllllJllJIUIJllilllllllf lllllllllllllllllllllJllllllllllllllllllllJllllllllUllll 
- ayır • gor cnn en sında, temas ve telif beyne delale _ aid diğer bazı plaj, gazino ve otelleri Yakub, bundan sonra Fatmanın H AYAT 

'\ tini rica ve temin ettirilccelrti. Buna işletmek üzere teşekkül eden 110 bin peşini takibe başlamış, bir kaç defa- ~ 

i S b h muvaffak olunduğu takdirde, Şeyh lira sermayeli anonim şirketi tescil lar tekrar birleşmelerini söylemiş, 1111~11' e D a a Silnfısi tarikatçi Adil Dede efendi ile 1 ve tasdik ettirmek ilzere .Belediye hattfı, ölümle de tehdid etmiştir. fllllllllllllltlllllllllllllllllflfllltllllllllllllllllllf llllllllllllllllllllllllllllllllJlllllllfllllllll~d / 
birlikte murahhas olarak vali nezdine reis muavini Rıfat Yenal ve lktısad Nıhayet, evvelki gün, Yakub, Fat- Selami İzzetin telaşı MÜHENDİSLER GECJ!'°" i' • .&BONE BED!ı& 
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gidecek ve giili fesad heyeti tara - müdilrli Saffet Sezen Ankaraya git- mayı, B:ığclad caddesinde bir manda .. . . . ktebİ 8"" ~ 
fından verilip Delibaş Mehmed ağaya ınişlerdir. Bu ziyaretten istifade e - arabasının içersinde giderken gör - Bir arkadaş anlattı: Yuksek Mithmulıs me ..;o ~ .tff' 
i?.a.fe edilen talimat daire.~inde, an - derek reis muavini Rıfat Yenal Be- müş, koşarak arka tarafından araba- - Afrodit me.selesi ilk ortaya tıt/ ıa:ebe~ 2/Ill/9 tJif ı1Yıf 
la.şma teşebbUs ve müzakeresine gi- tediye işleri hakkında hükfunete i - ya atlamış ve bıçağını çekerek kdaın- çıktığı sıralanla. Sclfımi İzzet bu gece8ı Maksi~ Balo~. P~ .. l'f 

l rişilecekti ... ,, zahat verecektir. cağızı muhtelif yerlerinden yaralamış afetin aleyhinde cidalc ntılanlar - Zık gece3f. terttb etmif tJ8 fftiV"' • 
Bu kararın tatbikine geçilmek U- • • ve kaçmıştır. Fatma, hastahruıeye dandı. Hn.ttfL muhalif cebho, husu- lcya batan fJf'OfeaiYrlef'. • • fı; 

zere hemen toplantıya nihayet veril- Gıda maddelermı teftiş kaldırılırken, alClığı yaraların te~iri- si surette neşrettiği kit.ah ve bro- di8!er davetlidir. aecensn ;gt ttfJ" 
miş, vazife alan elemanların her biri Son 12 ay zarfında İstanbul Bele- tc yolda ölmüştür. §ürlerdo kendisinin yazıla.nnı itina meai için biWln hazrrlt7dJ:ıf 

13~9 Muharrem18 t35S R.Şubatİ4 birer tara.fa seğirtmişti. Şeyh Sil- diyesi kimyahanesi tarafından 12836 Katil, bir miiddet sonra kanlı bı - Ue siitunlanna geçirmekte tered - den ikmal edilmi§tfr. .t~ 
------ıı-------1 nflsi, telifi beyne tavassut teklifini muhtelif gıda maddesi tahlil olunmuş çağile yakalanmış, Kadıköy müddei- dild etme.mit;lerdir. Fakat hadise- • • • fJP-

ıın: 58 At: 2 Kasım ı 112 kabul etmekle beraber isyanclann ve raporlar Belediye riya.setine veril umumiliğine verilmiştir. Burada su- nin inlrif)afı \'C bilhassa mulutlif KONFERANS _ Kadik01' ~-
E~a•I Saat . V.uatt Sa.t murahhaslığmı reddeylemfşti. Ehli miştlr. Bunlardan 1612 sinin bozuk çunu itiraf eden katilin hu gün meş- cebhcnln lı::ıyraldarhğım yapan evinden: ı mart 1940 ~ f 

lslAm arasındaki bu mukateleye mlinl ve sıhhate mugayir olduğu tesbit e- hud suçlar kanununa göre İkinci A- zat nfoyhincle yapılan neşriyat., t fO 
30 

d EvimlZ ~~# 
1---ı---1 olmak için ruıcak ~si bir teşebbüsde dilmiştir. ğır Ceza mahkemesine verilmesi muh- Sclfıml b.zcti yıldırmışa benziyor. nu saa · a sü)ıe11l tJ ti 

ı--~--ıı---ı·---ı---1 bulunacağını söylcmjştl. İByancıfa.r Bu itibarin Belediye bozuk çıkan temeldir. Şimdi ''Snnat !:IplaJdığını övmekle,, da Bay Pr0fc· ~r. ~-
"...._ v.uı ••-" Alılf&. v.._ ,,...- da bu şekli \ster istemez kabul et - bu mevad hakkında daba sıkı teftiş Fatrnnnın cesedini muayene eden meşgul. Bu suretle galiba ~ledi'ri tarafından Hiddet,, 

; _ii'O: lii 11 04 l7 57 19 26 ımi§lerdl. ve kontroller yapılmasını bütün kn- Üsküdar tabibi adili defnine ruhsat hatayı tamire çalı.sıyor. konfemM 1JCrileoektir . .. .----------.:...-..!..-..& [Dewrat wr] ı.za ka.ymakamlanna tebliğ ~tmiştir. vermiştir. Ne derslııizf Herke& gelebUi.r-



YENi 8ABA.B 

lıi•lnli'x!;f :tifj J:~~::rrriresindenl Çok mühim bir mesele 
·sk d-· - 1 - 8f l8rl kuçuk mmeuer~S::;;:~tk~!:ı. Şehrimizdeki bütün çocukların , an ınav mem e yacağını, mUttefiklerin emperyalist OkUm3SI l•Çl•D daha 75 ı•lkmekteb 

gayelerini küçllk milletlerin hayat ve 

ko fa anslndan So ra istiklallcri uğrunda harb etmek mas· } l n r kesi altında gizlediklerini kah açık, açı masana üzum varmış 
kfih kapalı fakat siatematik bir su - ·----

'Nı rottc dalına tekrar eden (Truı) ın Maarif Vek&leti, lstanbul Maarif, zırlana.n bu projeye göre Eyüp mın-
!freJi/en resmi tebliğin SQS/QTI "Göril§ler,, sütunu muharri~esin~en MildürlUğilne bir tebliğ göndererek takasında 7, Eminönünde ~~' Fatih· 
1{0 • • bazı sualler de ben sormak ısterım,, şehrimizde bulunan ilk mekteb ça - te 26, Beşiktaşda 10, Beyogıunda 19 

~l'I r1111g, 26 (A.A.) - İskandlnavya mcmleke!fori ll'l\i"lcıye Na • jcüinlesile ba§hyan görüş ve sezişi y&- ğındald çocuklardan mektebe devam mextebin açılması zaruridir. Bu pro
tı.,_, onfernnsı neticesinde dlln gooe aşnğıdııkl t"btfğ neşredilnıl~ttr: 

1
rinde kariimiz, sanki b.irJ~ ~ğzımız-ıetmiyenler1n mikdarını ve bunların je Maarif Vekaleti tarafından taa -

-~"llltnarkn, Norveç ve tsveç Hari-,arzu eylediğini tebarUz ettirmişler - dan ko~uşu_yormue gibı,. Görtlfjler,, mektebe devam edenlere na - dik ve kab~ ol~muş ve a}Tıca ts. • 
la ~lıırlan bugün l{openhag'da dir. l muhamresıne şu suallerı sormakta- mran nısbetini, mektebe devam _ tan bul şehır planında ınekteblerın 

~lUnı§Iarcıır. üç Hariciye Nazırı üç Hariciye Nıı.zırı memleketleri- dır: . laruıı teınin için §imdiye kadar alı • yerleri de tesblt olunmuştur. 
Ct diya II"-' . N n ile lzlan· . . .' . U fik 1 - Bayan Sabiha Zokenyanın nan tedbirlerin bir rapor halinde bU- Maarif MUdUrlUğü yeniden tesisi ~-- cıucıye azı nın bıtaraflık slvasetmı m tte nn d" hA k" bi ı· ·ı ·· · ,., bd ı 

:-ıuJ\rekJlins b' j gönder • · . unyaya a ım r emperya ızın 1 8 dirilmesini istemistir . .Maarif mildlir· duşUııUleıı bu ı5 mekte en en evve 
hıetulr ırcr mesn yeniden teyid etmışlcr ve bu mcmle- dünya.ya hakizn olmak istiycn bir l ıu- .. ta f d ~h 1 k 1 açılması lazım gelenlerin bir listesi-ı 
Qu . · . . . . . .. gu ra ın an azır anaca o an . . 
~ ilk topl b d lsk d' ketlcrın bu hattı hareketi ıkı muha· emperyalızm kavgası ~eklinde gor · bu rd kl da kt be d ni hazırlıyarak ayrıca ve]{fılete bıldi-
~, an esnasın a :ı.n ı· . -·· .. . 

1 
tt ti .. . rapo a çocu ar me c e • 

~' ll:ıenııeketlerinin Finlandiya - rib taraftan birisinin icra ettiği te • dilgu bugunkil v~ ye e m ~nını· vım edememe sebeblerinden birisinin rece~tir. . w. • .. • 

t~~ .. ~ıs1ndaki hattı hnreket.i air allına almış oldukları iddinaını leyhanı? s~mpatlsı acaba hangı tara· de lstanbuldcı.ki ilk mekteb kadrosu- Öt,~d~?1mıze g-ore. bu ıı.stedo 3 
;:ıtu.ıınr;ht:U rcddn'-'lemlelerdir. fa, yanı dünyaya hakim olanlara mı ihti k 1 • k k lı'l' tte tanesı Eyup, 5 taııesı EmınönU, 4 
v~ "9 r. w.r k . t' 1 . nun yacı arşı ı:yaca a ı ıye . . d -ı 

~~\ liaı-· . . 1 . 1 k U rl b'" yoksa hakim olma ıs ıyen ere mı w • • tanesi Fatıh, 3 tanesı e Beyog u 
.'~tılıı tcıye Nn.zın, şımal rnemle - eJmndmavyn nıem e o e : u - müteveccihtir? Bu sualimi çocukca olmadıgı mevzuu bahsedilecektir. Bu 1 mıntakası için olmak üzere 15 mekte-
~Utıı' bu ihtlHtfın Finl~ndiynrun t~n de;ıc~~rle ~Unnaebetlcnnde bu telA.kki etmeyin; zira şimdiki har _ itibarla Maarif mUdürlüğün~n ovve~- bin iruni vardır. 
~•Ut . ll'lUhafnza eder bır sulhçü sıyaseti, ınuatakıl bir surette ve sey- bin gayesini Bayan Sabiha Zekeriya ce hazırlanan bir projeye göre yem- Hiç olmazsa bu 15 mcktcb a<:ılma· 

etıne raptedilmesini şiddetle yanen takib etmek niyetindedir. kadar basit ve tıflane gören bir mu- den açılmas kararlaştırılan 75 mek- dıkça eehrimizdeki ilk mekteb ça • 

't-,, - • 4 • •-• • • • harrire böyle bir sualin sorulmasında tcbin bir an evvel açılmasını vokA. • ğmdaki çocukların okutulmasına 
1 Urk - Rus Harbde batan bir fevka~~~elik bulunmaz sanır~m. !etten istiyeceği muhakkaktır. Ha • !maddeten imkfm görillmemektcdir. 

2 - Bızı dostlarımız mUttefıkler • =============================== 
~Unas b t tı·caret gemı·lerı· den soğutmak arzu eden .devletlerin 0 a 1 propagandası, Bayan Sa bıha Zckcri-

!4 [Baş tarafı ı inchle] (Baş tıtrnfı 1 incide] ya Sertclin bu neş:iyat tarzından 

h-wlunrnasına d~·anarak yap . mayesinde muntazaman ve rahatça m~mnwı. olması mı ~cab eder yoksa he,, hat 
4)' ·. lngiliz limanlarına ulaşmakta herde- mutccasır olması r_nı . .. .. . ı a ç e 

' lli dipiornııtik mahfeUerin kana. vtımdır. 3 - Emperyalızm sol temıı.yulün 
töre bö' 1 b" müdahalenin Şimdi en ziyade alakayı çeken şey, memlc.kct dışından muarızlarına ı;a- -·----

• c a ner-
• 
ı 

~~ 1 
Y e ır · d ~ b' ith d k" dü lttl.~11" neticesini bilen Ruslar, mlit- Avrupanın en şimnl ha valisinde İn· ~. ugu . ır ar_n. ır ı son _nya [Baş tarafı 1 inoldo] mıntnkasında şimdiye kadar göster-

,, bu mıntakayn yardım kıta- giliz hnrb gemilerinin bulunmasıdır. hndıselerı, b~ tabırı uzak :e gcrı Ul· Salınenkaikada düşmanın bir ta - dikleri muzafferane mukavemete rağ 
1llı. her gün daha ziyade fnelalaş Salahiyettar Fransız deniz mahfille- kelerde vaktıle moda oldugu ~.am~· arruzu da tardolunmuştur. men vaziyet fevkalade ciddi telakki 

'~bebilo muvaffaklyet eansları j ri buna sebeb olarak Munnansk ci · !ar t.ntbik etmi~ ol°"?ların yt.zlenne Le.doga gölünün eimallnde gün sU- edilmek Uwmdır. 
~düşen bir hareket için ilk te -(varındaki Rus limauların<la ve hattft bir _hak.aret kelımesı ~!arak savuran kt1nctle geçmiştir. Bu mıntaknda Ruslar çok milhim 
D~ kendileri geçmiyecektlr. 'Rmılar tarafından işgal edilmiş olan yenı_ reJlmlerln de aynı sistemi ~lzıat Kuhmo mıntakasında, düşmanın tahşidalta bulunmuşlardır. Finlan • 
~er ta.raftan sallhiyettar mah • Petsamoda Alman donanmasına men ~tbık etn;?ğ~ ~~nlkıştıklarını göster : bir istinad noktası ele geçirilmiş ve diyalılar da bUyUk takviye kuvvet . 

k;rfa:. 

Boş yere benzin 
sarf et mi yelim 
H Uktbnetin tatbik mevkii.ne 

koyduğu ICorunnıa Kanunu· 
nun ilk tedbiri olarak mahrukat i· 
şlnin üzerinde tc\'aklmfu ve Zon· 
J!.ruJdak kömlir Jıavza ında l~ r.ıü
lrnllefiyeti usufünün tati ilana kıı· 
rar \'emıcsi çok manidar \'f' Y<'Tİll· 

de hir ha1ti bareJcetttr. IUmnlekeU· 
mlziıı lmra Vf' deniz nakil 'e..s!ta!a. 
rwıo ruhu ve biriıı<li teshin vasıta 
olan köml'rün ne kadar ehemmiyet 
li oltluğunn bumda tehrar ctml"ğt 
liizum ~·oktur. Diinyanın bu knrısıl' 
fımnfüı. bu madde ne kada.r wk is
tfösal, ne kndar ç-0k ~1ok edilirse 
o kadar l~i bir iş göriilmü§ olur. 

Ynlıuz hUkfimcttn sadece kömür 
üzerinde değil, bilhnssa modern nak 
iiyatta bugün <;.ok miihlm bir mevki 
işgnl ctme1cte olan benzin üzerinde 
de tedbirler nim sı lftzımclır. 

l\fe.mleketinıizde heniiz petrol ma
deni bnfurımndr. Şfmdfllk bir çok 
)<'rlerden hu lnymetll madde~ i it
lın1 ednbUi~ onız. Fakat yn:rm hn.rb 
bn~lm ınmt:ılmlara da sıçrar, yahud 
bugUn petrol ilırnç eden memleket
ler herhnngf bir mlilfıhnw n~·a mec 
lnıriyflt tahtında petrol Uırn<'ahnı 
dnrdurur1nrta. ııe ynııarız. Bn tak
dirde rnrutı! kette hlr benzin buJıra-
nı çı1mut7 nn ! 

~Ps1t'lik benzinin milli miidufua 
b:ı.kmıındau da QOk hüyilk ehemml
)·eti Yardır. 

liıı.llmlci lıuı.ı;ürı memlcl•et dahilin· 

de tren ~·ollımna mih·azi istikomot

lerde biN'pl< lwnyon \ 'C otobiis ıın.k
Uyatı ya.pılnınkta \:e hıısu~i otomo. ~)t't' n_ı,Utteriklerin aşağıdaki iki va· sub gemilerin ve belki de dcnizııltı • dı. :Acaba Gor~~şler,, stltunu muhnm bir düşman böJüğü dağıtılmıştır. lerl göndermi~lerdir. 

~tı:ıllıtcsna, taarruz suretile mU.- ların mevcud olmnaıru göstermekte· r~ .. bu tahavvulden haberdar ve bu Cebhenin diğer yerlerinde Fintan - Buna. mukabil J{uhmo cebhesinde lıill rln aytlnn gitt.ikçe artmakta -
\ tıiyetlerini tckzib etmekte · dirler. g~~r_u~ tarzının modasının ;oktan geç diyalılarm lehine d vriye faaliyetle- vaziyet Fiıılandiyıı.lılara pek müsaid dı:o. Bence hU!cümet ildnei tedbir 0 • 

&ıı . . Avrupanın uzak şimal - doğusun- tigmın .~a~~ı.nda nu~_ırlar · . . r1 olmuştur. gl:lıUkmcktedir. Bu cebhedekl Rus larak hnşt İtelyn 0Mtıi:'11 lıalde hii· 
l ~kı Vaziyet §Udur: da. buzlarla kapalı olmıyan iki lima- ~ -: Gorüşl~r,. sutunu ı:ıuhaı.rı; DUn Finlandiya tnyyareleri düş - fırkaları kat'i olarak üslerinden kP. - tün Ilalkun memlel{etiı>l'.iucle tatbik 

~ ~ .ltus • Alman ittifakının, müt nın yalnız Petsamo ile Mw·mansk ol- resı~ı? ~u ncşrı~~t~ kus~ı ne<lır · man hatları gerilerinde bombardı. • s!lmlşlcrdir. edi!di~i ,-;ckUde ben1Jıı sarfiyntı ii. 
>tttltrın nı f 1 · · ·ad~ mahi dug-u malümdur Rus limanlarında Hnrıcı sıyasetlmızı mı tenkıd etmek ma.n ve keşif uçuı:ıları yapmışlardır t . ~- K .. · ti T •·=ı .,..,ı:u zerine tali,"İdat vnzetm ildir. -~ b en ant erını cı 1 

- • • • k . . . . . !f • \etı..c omurus er evıu üW yor .• 
ıı.teıdar edecek surette itlle • bulunan Alınan harb gemileri ancak 1 ıstı~o~,~~o sa .dıl.ının a!tı.nd~ evmp MUtcaddid havıı muharebeleri ol - Stokholm, 26 (A.A.) - !svcç hU· İlk i'i olıır.ık hususi otomobillere 

~ Norveç sahili nçıklanndan geçerek çevırdıgı ve söylıyemedığı bır şey mi muş ve dUgmn.n tardcdilmlştir. klımoti komünist partisi aleyhinde benzin s::.bşuıı \e tren olıııı lstikn-
~ .. ~inlandiya ihtilafının betere kurtulo.bilirler. Buralaı'da ise lngilfz var? . DUşmanın bombardıman ettiği şo- §iddetli tedbirler almı~tır. ıo aubat-
., 1 S v t s:ıym Bayan Snbıha Zeke h d I{ · · "' "' metlerd otobUs ve kamyon nakli· ~· ı~kisaf etmesi. gemileri dolaşmaktadır. Diğer yega- . :· 11

• e . . ' - irler arasın a Kusam~: J&nı ve Sol- tnn itibaren bir çok araştırmalar ya-
~~~ı f0.r41.ziycnin tahakkuk etme- ne mümkün ricat yolu ise beyaz de- rıya Sertel yuk~rıdakı b~r kaç suale kano da vardır. Beş duşman tayya - pılmış vo bunu tevkifler taklb etmiş- yatım numetmell<lir. A~Je 1 l ol ıo 

t~ l!decek gibi göri.inüyorsa da nizi Leningrada hağlıyau kanaldır cevab vermek lutfunu. csırgcmiyec~k resi dUgUrillmüştilr. tir. HUklinıet, siIAhlı isyanlar hnzır • ~ in1tı-.r :faJcsllf'.J"d a il..i:lf.ııdo öiin -

b.~ ~hfell . k t' aöre Fin ki bu kanal da dalın UZWl haftalar olurlıırsa bunlar<lnn bır tanesınin bır 1 Ftnlandi:rndn Son \'azi~ct lanma.kta old w t b·t cd . 1 hiUrl r. Ş hfr mlinnlmlfttım tt1tnln -~l' enn anaa ıne ~ • k r i . . b.. k 1 , .. t k" ...., ugunu es ı en ~azı ı 
~.ahla.r, karların ve buzların e- buzlarla örtülü kalacaktır. e _ımes .ı~ın :r .ma. ~ e .~~~1 ~. 0 c ı- Stokho!m, 26 (A.A.) - Nya Dag- deliller elde eylemiştir. BUtUn gaze • ı cc!eıı otobU ter de tahdid olunmalı-
~e kadar her halde tutunabi - Da.ubnarka Hududu Tuhkiın t\li l l~n mesl,u~ ~eçcı ek ış~ gıirultt~ye ~~ lichtcalichanda gazetesinin ınuha - teler hUkumctin tenkit tedbirlerit.d dır. RugUn Çarsnınbadnn .lechtlre· 
~ 1~r. Bu devrede, Ruslar kep- EdiliJor ? tınncmelermı ve hepsıııe ay.ıı a~~ı, birine gore Finlandiyalıların Viborg tasv:ib ediyorlar. l\öyi\uı• kadn..r uzadığ1na ~öre, ~·nrm 

~1 ~ın faydalı sure'tlc llerliyeml· Pari11, 26 (A.A.) - ltiınad edilir tane taı~e cevabi ar. venn~l~riı_u de ıhı.- .. = ., sr rn m • da 1'1o~·ad n fülyosa h.adıır uzayu-
~ e:<iir. Mi.ittefikler ise, o za - bir kaynaktan öğrenildiğine göro, vcten rıca edec~ğim. Bıh esıle ..... ,, T •f k • B • B f . y 1 
~~ontillli ve harb levazımı ge- Almanya DanimarkR hududunun ce- • • • arı e omısyonunun ır uıgar ugos av 

1
1 tcnıin edecek vnziyette bulu· nubunda bir ne,·i mUdat'aa hattı in- Göril.şUmüze tevafuk etmesi itiba- y • k 1 ı·ııı·ıı~dı mı t\• 

~ 11 ardır. şa otmclt üzeredir. Yeni hat hududun rile siltunlıırımı7.a. geçirdiğimiz yu - anı \arar arı a r 
~ a:Yni ınahfcller, İskandinavya. şarktan garbe 14 illl. 16 kilometrclik 1 karıdaki mektuba biz biı kelime bile [Cas tarafı 

1 
incide) 

~.eUerinin gönüllii geçirmek bir kısmını kaphyncaktır. Bununla ilave edecek değiliz . .Mektub fazla u- $i~'ı"I S[ibaylar da tan-
--ıütt • tJ "- Şimdiki beynelmilel vaıiyettc 

efiklere yarı recmi suretto beraber en varki kısımda bu iıat hu- zundu ve belki yerinde ve m:ı.hallinc • 1 ~ıt - t" d Ad ·y tikt Akd . k d 
at tikleri kontenjan u miktnrını duda bir kaç kilometre mcsafooc bu· masruf l:ikin bizim neşrctmekte ma- Zha~ n IS 1 a 9 81 ~ ~t'h ~n . . ~~~: f ·~ :; ~ir 

\.l)~tıru.caklarmı Uınid etmekte· lunan Flcnsburg mevltiinin cenubu • zur olduğumuz bir takım tafsilatı ih- ed CSk! ;ır ~ a kı 1 ~ 1 ıçı~ d ıç ır e :ı. rlı -

<'!l~ı ıuıl sılcm hu otobii scf rforl 

beyhude ~· r~ arnba. eskitm"ktc>n 
ve benzin rfetınolrtcn haşkn hh_:hir 
fu~·d temin ctrn mPl•tedlr. 

nu~iin h yhuılc )"Pre sarlccUl<'n 
lıh· darn1ıı benzin, yn.nn m<'nıfokPt 

mUdafa..'\.Sında son~uz bir rol oynı -

) 'abik}(}Of; bir lmhiliyet ihraz ~el ·hi· 
Ur. ~~r tarnrtnn iyı· membalardan ne kadar uzanııcaktır. tlva ediyordu ki bunların neşrinde s· k t· H . H 

11 
ş· ketl ..... ı· nıı açını mama. 1 ır.,, 

rı .. 'l\ltiı~ ' • • • • • ır e ı ayrıve ve a Ç ır .... \ Tim~ gazetesinin muhabiri yazı • 
"il( ·"il :raporlı:ır, levcçin bıta • Hududla yenı mildafüa hattı am - memleket menfanlı bakımından bı.r "' dak' kU Uk kli •t • • . IURAD SERTOGL • 

l!~~lltetlni Ufın etmesine ro.ğ - sınd::ıki bölgenin eakiulcri bir kaç fayda göremediğimiz için hazfettik. ile . u~anu tı t ~f 
1 

°.a. ytetkv~kaı 
1
.
18 

sına. şu mUtalcalannı ıllive etmekte · -:=:::s==:::::::::=e=:=:e:::==:=::; 
~ ""'tl • • • lennın ere arı e erını e ı 1 dir · = t~ n ~a malzeme yardımlannı gün evvel, başkumandanlık lüzum gör Ancak bu mcktub bıze gösterıyor kı bit ed k 1 ta ·r komisyonu . G b h t • d 'U a "-rttırmak niyetinde bulun- düğii takdirde bir ka~ ~mat zarfında TUrl: karii bugUn Hanyayı Konyayı ~~n mın:::a ~i~:n ~i:u-· de tôp- Yugoslav· Bulga~ ~tti.hadı çoktan- ure a as anesın 8 
~ da teytt etmektedir. evlerini tahliyeye ~made bulunmak anlamı~tır ve muhayyel mektublara, . . . gın . . beri Yugoslavyada ıyı bır makes bul k 
~il) - içln emir almışlardır. hayalt mecmua neşriyatına dayanan lanarak milhım kar~rlar ver:nışt1:. muş. ve Bulgaristanda da çok müsa- Çocu pavyonu 

l~li !ll_er elle İViUS· Danima.::knya bitişik mıntakada 10 sinsi neşriyata ya omuz silkip geç - ~lediye, Mıntalt~ Ticaret ~üdU~U: Jd bır §~k~lde .karşılanmaktadır. 
Ilı 119 dl n görüştü bin Dnnima.rko.h sakindir. Buıılann mcktc veyalıud dıı bazan böyle ye - gil.v~ allkadar gı:ketler milmcBB Bu hadiseyı mevzuu bahseden 21 _ .. _ 
~ rn ta f 1 incide] ekserisi yukarıda Eil{redilen mınta - rinde suallerle bu neşriyatı yapan · ı lerının de bulundugu ~u toplantıda sl· euba.t tarihli Timea gazetesinin dip - Tıp Fakültssi bu işi 
~ b~ it söyİ 8:q ~ 1 uıak t mı.z kada bulunmaktadırlar. ları milşkül mevkie düşUrmektcdir. 1vil zabitanın da tenzıllth tarifeden lomııtlk mulıablri diyor ki: ... •. d .. 
A.""llliı:nt ldctnı§, . ~ a ı Danimarka nuı.hfillcri Almanya V'V'VV'V'VVVV'V VV'VV'V'V'V''.A ''"'-"~ ~ /'- istifade edebilmelerı karnrl:ıştınlmı ''Yu"o ... lnvya il' Rul . t zarurı gor u 

~ ~ı>w, o u demıştir · """" S d' k d . . 1 . 1 b' 

1 

o .., L garıs an ara - Ü 
~··uta hart·: U t · _ tarafından alınan bu tedbirin Alman- K • 1 1 • • lır. ~im ıye a ar sıvı gıy nen za ı- smdaki miinnsebıtın iyileşme i B 1_ ı~tanbu1 niversitcsj Tıb l<"akültc· 
~~erikanı~y:o:a ~~~isi yanın ştmdiki hududu knt'i addeyle- ayserı ze ze asının ta.nlar ~U-.:i~e~ vn~kası d~ ~braz et· kanlar ve Av~·upa nazarıııda iyi g~ _ sinin . d~rdüııcU \'e beşinci s~ıf tsle : 
~alde bugUn saat 17 de ltal- mcalndcn mUtevelHd olduğu kansa. - 'J h . b scler y~n~ sıvıl tarıfeye tul.n tutul • rUnmckle bcı·abcr bu iki menılnkct l b~lcrı Ş~ lı Etfal""hnstaha.ncsıııdo GtaJ 

t ıt~ tıa.ıırı Kont Cianonun da ttndedlrler. yaptıgı ta rı at maktn ıdı. . arasıııdaki clyaıJt itülıad için billıns- gorı;ıek1.edırle~: ~.on scno~~. ~ı.rfm~a 
~ e ııuasollnl ile blr tnUlakat Brıtaıı Gemiler • . Komisyon şirketin ür;kiidar ve sa Hırvatların hiiyilk .ırzusu bir:u; n-I taleoe mevcudunun her turlil talınun 
'1.._ "'1 r, Parla 26 (AA) - 2~ tarihli Al- Kaysen, 26 (A.A.) - Kayseriye Bcylcoz tarifelerinde de tenzilftl im -

1 
. 

1
ve t asav\'Ul'Un fevkinde olarak art -~~tıt ' • · j b ·ıı D ıt ı ı.. 11 ı d ~ . . şırı bulunınatndır. kı memleket a • , .1 h .. _\.. . 1 be \Veıı00 Ulal t 8 da man resmi tebliği muhnsnmatın ba. ag eve mza mer1\eı e c vnrın a krmıan mevcud oldugu nctıccsıne . . . . . ması dola~ ısı e nsı..<.ı.uancnın ta c -

ı., iye /\.tnenmk Ren ~sıCU::~~~ru omdan 20 şubata kad~r mUtte • ki köylorde sarsıntı fasılalı bir su - v~rdıg~ından ö11Un1Uzdeki toplantıda rası.nd:ı ı!ctıs~d ı . teşrı~ı meaamin hu- ye tahsis ettiği sınıf ve laburatual'lar 
'1\'A, U a c c tt d t ı tcd' sulti ve hatta şımdlkı buhran içind 'k!.~· l w b l ... _ "'~·n el yazısile bir mesajını fiklerin ve bitarafların bir mllyon re e cvam e mc c ır. 1 bu hususcla da bir karar verilecektir. mllı 'k . . • . . : gayl'.ı ~1 go mege aş anıış&.U .. 
ta~,1 .tttir. 819 bin 315 tonilat<ıya baliğ olan 479 I Diln snb:ıh l\ayseri valisi Şefik Haliç ~irketinln tarifelerinde yupı _ . ştere bı~ . tcdnfüı sıyn~t. tnl:ıbı Bu vaziyet ka191 ında Tıb Fakiil • 
"l 'iı...._ ltll • Weııea mUIAkatı bir parça gemi ko.ybettikleriıı.i bildirmek ı Soyer beraberinde Pı:rti müfettişi 

1 
'"k.kl t· . d l . 1 ıı.t 1 

bır gaye olabılır. Fnknt bu ıkı m.cın· tesi Dekanlığı, Üniversite RektörlU • 
'ıt,.~ı;~. . . 1 • an tct ı er ne ıcesın e eıızı u m- 1 k d . t b . ğU . d"" '-~it --gı;.ur. tedlr. ı Hıimı Çoru ı oldugu halde fe!Aket • 

1 
d w 

1 1 
t H I' e ot arruıın :ı sıy~· lr ıttlfnktnn vasıtasile almaca.le bazı te uirl :d 

~~ a reıstcUmhunınun mu • Halbuki I<'rıınsız amiralliğince be- mıntnkasına gitmişlerdir. Sarsıntıya k~~ıı 0 ~a _ıgı ~ u~ı mı§! ı~. a ıç batı.sctm k işlerin mnhiyetlnl bfüıbil· Maal'if Vekfüctine bUdirmi§tir, De • 
~~ h.~ııt.eteıer0 bugtln hiç boya _ yan olundu ·una göre dlişmamn ha • uğrıynn köyleri biı·er birer dolaşarak 1 mumcssıllerı otobus eefc:lerı _ba:J_la, • 'ı tUn değiştirebilir. Anşluz yani itti • lmnlık Gurcba hast.alınneainde t<? is 
~ "'Utı .. ~ . . . dıktan sonra bu hatta muşterılcrmın 
\\ı ~~"nQ.Duştır. Bunları yarın reketılc batan müttefik ve bitaraf ti· felaketzedelerın çadırlara ycrl~c ı . _ hnd kelimesi M eta iki memleketin olunması ~11ı·arlnutırılıuı çocuk pav· 
~' kur. caret vnpurhınnın adedi 19 §ubata tarzlarını ve kendilerine giye • yarıda~ z.~ya~e 81dı.ldıgı ve buna rağ- blrlcşmC$fni intnç edebilir. Teessüf e- yonunun bır an evvel açılmasını is· 
~ltt- lle.h lltfaını Berllne hareket lc:ıdar 31!) ve tonilatoları da bir mil· cek, örtünecek ve yiyecek dağı- ı men kom ur fıyatlnrının arttığını ila. dlllr ki Htrvr.tlar bu fikri düşünme_ temi11ür. Vekalet D kanlığın bu ta. 
~·~.. yon 65 bin 129 dur. t~lma işleıi_ııi tetk_ik etmişlerdir". Te\:· d siirerek ~rif~er~. bir mlltd~r zam den ortaya ntara.k Ankara, Atına ve lehini ha.l~~.ve doğru bulmuştur. bt' <lra, 2 :Nisanda \ 'erlloOOk zıat her nıleye bu-er çadır verılmc.c yapılmnsını ılerı surmil§lerdır. Bu hatta Sofyada husulo getircceö-i .sui- öğrcndıgımiza göre Gureba ha • 

t~. t~,.-~. (!'-· A.) _ Dally. ı::x- : ......... :.cu-ıoa:ı ............. u.,.., • ..a:u., suret.ile yapılmıa ve bu gtine kııd~r ı ~klif' ~omisyon tarafındıuı tetkik e- tcfchhUmleri dU..s ünmemi !erdi;. Bu ~l~a.n:sinde 5ocuk pavyonunun te. 
~~. ~~ Roma muhabırıne 1 I z • 2 475 çndır dnğıtılmıştır. BugUn içın dılecektır. li k . h"' 4 t B ı--~ da il:ı su:;ı ıçm Vekalet ve Univereite mra . tı...~ ·•ıay 1 • . ç mer ezı . u.cumo o c 6 ·..... u• 
:"il, heı- \\'eıı~ ınuva.salo.t eden B. 1 ! <le 200 çadırın gclmcsı. bcklcnmcl<lc • . Küç~k nakl~ye \'asıt~l~rının da ta- ve edilebilir. ÇUnkU birçok Sırb si- fından C3nslı teUcJklc~ ııetice:ıinda 
~~\ıiltıe lnık Avrupadakl se;:aha- • EN TER NAS Y O ~Al f U AR 1 N A = dir.. . rıfclcrınl tesbıt etmek ıçın komisyon yaset adamları kcnclilorinin Hırvat 390 bin liralık bir tahsısnta lü~m ol 
h~r.ı._lılı-~ .. k . n.nıarı hakkındakı ra· ~ · Şımdıyo kadar yıkılntı evlerin sa • t'clsi Refiğin Anknradan avdetlni mtl- B 1 1 k "'ı daı'mi tt duğu neticesine vanbnıetır. Vekalet 

"'~ ""'Ufl ilk h • • H A z 1 R A ~ı 1 N r z = . ve u gar ara nı 'll sure e \'~l'ebu aftasıncli B. Ro- ! &. n ı , ı: yısı 417 yı bulmuş, 100 kadar ev de te!lkıb fovkalAde bir toplantı yapı . parlamentoda "bu gaye husul bul .. bu parayı 940 bUtce:ıinden temin e. 
\\{:lı~~E:lttı ecek şekilde sUratle ~ 20 AGUSTOS-20 EYLÜL İ kısmen hasara uğrwnıştır. Felakete lo.cnl:tır. ,- .. ·d knlr '"l . . dcbllec Jcttr. Bu itibarla önUmilzdeki 

> ~. l\.~· " i uğrıyıuı köylerden lklslnin sazlığa -- ------- dul:>'U tal.dır c., e "' . ıyo.. ıalin~e kal- maU oone başından sonra. Gur<:!ba 
~~ 'iS~li~~ Padaki lknmeti esna· = 1 9 4 İ yakın olması dolnyıaile sıtma yap • Uzerinde tetkikler yaptırılması karar- m~lannı pek ho13 görmezler. Ştmdiki hnstahan9lillnde ÇOCUklar ıctn yeni ve 
~ tli~r b~ YegA.ne şeyin bir : : tığı düoünWerek pek yakında. bt\§ .. la§tırılmış bulunuyoı·. Develi ıncrkc- vaziyet, böyle &tide olıbUecek lyMt meıdern bir pavyon te.ia olunacak ve 

t1t hileli ır_:Ycra hareketi saati ~ •••• - ...... ...... d - .... w•-••-' !anacak olaıı yeni inşaatta köy yer- ~inde evleri yıkılan aileler de yerle&- ! ombinezonlar baklanda. ~ihir oyun. bu }>f\vyon doğnıd!lh doğruya ünı • 
l'tn11t1r. lerinin değiıttrilmeal ve in§& ta.rzlan tirilmiştir l arı::uı müs:.ı.irl ddildir . ., versitenin emrine verilecektir, 



ş·şıi Halkevinde 
-~-· ,,,.,..... = : il"' 

Curnart~i ak~amı kita.bcı Halid 
matbaaya kadar zahmet ederek: 

- Bak Faruk, dedi, pazar günü 
bizim Şişli Ha!!<evinde yapılacak roe
rı:ı.~iınde bulunmazsan hakkımı helal 
etmem.. erken gel, merasim zama

.nına kadar sana evimizin faaliyeti 
hakkında. izahat vereyim. 

" .. 

Balkanlara taarruz 
hangi şartların 1 A 

tahakkukuna bağlıdır· 



(Bs..~makaleden de,·aın) 
larına sebeb olabilir ki bunların n~ 
ticesi ne olacağını şimdiden kestir -

A t 1 t • d •• meğe imkan yolctur. Fakat herhalde 

e 1 Z m e U Ç bugünkü rejimleri muhakkak bir 

m •• b k tehlikeye maruz kalırlar . 

Ankarada Bisiklet 1 

.\ usa a ası İngiltere ve Fransa, bazı kU~Uk 
~ llkara, 25 (A.A.) - Başvekalet y ı ld a ne 1 e r yapı I d 1 devletlere yani Çekoslovakya ile Le-
bfti~ terbiyesi genel direktörlilğil histana tam ve kat'f bir hürriyet ve 

'let federasyonu tarafndan 12 ------ istiklal vldetmişlerdir; Milletlerara-
~ede birden tertib edilen bisiklet • sı münasebetlerde kuvvetin kanun 
~ları bugün, Ankara, Mersin, A- Bu müddet zarfıı;.da evvelce teaıa teşkil etmesini kabul etmiyeceklerini 
l' ' Konya, lzmir, Denizli, Balıke- bildirmişlerdir. Bundan dolayıdır ki 

ı.ı;bÇanakkale, EP.kişelılr, Bursa, ls- edilen 22 rekor J 55 def Q kırtlmı•flT hem kendi efldinwn~yeleri.nin k~-
Ul Ve KocaE1li bölgelerinde 40 ki- Y yıdsız ve şartsız mlizaheretıne naıl 

~ ~e ınesafcdc yapılnu~tır. ~ Yazan: Naili Moran-Atletizm Federasyonu Mütehassısı ıo~mu_şlardır, hem bUtlin d~nyad~ ken 
ileti a ~~vam edecek olan bu yarışlar -- dılenne bu kadar sempatı temın et-
~~nde, bu bölgelerin en seçkin . ~ 100 ve 800 metre rökorları 5, 110 mişlerdir. 
foPı cu1~rı Ankaraya getirtilecek ve f manialı rökonı 3, 200 manialı rökonı · Bunlar asgari ve beşeriyetin beka-
~~ hır halde bir müddet çalıştırı-ı 2, 4X100 rökoru 8, Balkan bayrak sı için eb~em şartlardır. İngiltere ile 

tnn.· sonra 7 nisanda yapılacak se~ rökoru 1, gülle atma rökoru 5, cirit Fransa bu şartlan temin etmezlerse 
'- ~baknsndu, Balkan şampiyo- atma rökorıı 7, yilksek atlama röko- bunu ancak bir mağlfıbiyet mazur 
~ lla I§tirak ettirilecek mim takım nt 4, uzun atlama rökoru 5, sırık ile gösterebilir. l~i yarı yolda bırakırlar-

}' ecektir. yüksek atlama rökoru 2, üç adım at- sa bütün di.\nya bunu bir hiyanet şek-
~ :arıda izah edilen programa gö- lama rökoru 1 ve 15 muhtelif salon linde telAkki edecek ve sonra çeke-
~ ~n, Ankarada yapılan yan~a rökoru da 22 defa kırılmıştır. ccği ıztırablardan 1ngiltere ile Fran· 
.~ıf klüblcre mensub 17 bisik - Muhteıtf kır koşularında da yeni sayı mcsul tutmak gibi bir garabet 
1 l§tirak etmiştir. rökorlar tesis edilmekten geri kalın- gösterecektir. Binaenaleyh, bizim ka 
~t tam 9 da 19 mayıs stadyo • mamıştır. Birinci kategoride 8, üçün naatimiıce İngiltere ile f'ransa aciz 
~ toplanan koşucular, bölge a- eti kategoride de 9 muhtelif rökor kaldıklannı itiraf ve kabul etmedeı1 
Gıfi .n bisiklet sporu hakkında ver· kırılmıştır. bir uzlaşma sullıti yapamazlar~ 
'iınhat ve bu sporun memleket Bu istatistiği hiilasa edecek olur - Nasyonal - sosyalist Almanya ile 
~faasındaki mUhim rolilnden bah gak, iki mevsim zarfında 46 yeni uzlaşmaya hnkfuı yoktur. Onlarla uz-
~lılı konuşmasından sonra 9.30 da Türkiye rökorunun tesis. ikisinin e- Jçı.c;mak diiııyaya Almanyarun hakim 
~ afızgUciinden o, Ankaragüciln • gale edilmiş ve 190 Türkiye rökonı· olmasını kubul etmek demektir. Bu 
7 "~-ve GUneştcn iki olmak üzere\ nun da kmlnuş olduğu anlaşılır. zihniyet eziimedikçe diinyttdR hiç bir 

"""!lUcu ile müsabakaya başlandı. Daha iyi bir fikir verebilmek içm millet için rahat nefes nlmağa imkan 

~enin ilk yarışı olmakla beraber de işaret edelim ki 1922 den Hl37 ye yoktur. 
'Ça kalabalık bir seyirci kütlesi kadar tesis edilmiş olan 22 rökor ce- Almanyaya gelince, nazi Almanya 
~ de Yapılan bugünkü koşuda, u- I man 155 dl'fa kırılmrntır. hayat sahası dava~n altında etrafın-
~ ıarnan koşulannı gönnediğimiz ..... Bunlar bir id<iiadan, bir fikirden daki küçük milletle;; istila etmekten 
rıı .... -fızgücUnden Talat ile Ankara- ı;ok daha kuvvetli ve çok daha reel vazge~emez, Çek ve Leh devletlerinin 
:'llııd Naili Morarı Adil GirayUı birliT~te k ı d J\1 •• • t' ft,l d tl ihva ed'lmele ·ne 1 "'Z N ı· ~ en Orhanın da yer almaları, ı va. a ar ır. u.çuye ıs ıncı.u e en a e- J' ı n razı o anı.... az 
!ı.L ~bakanın ehemmiyetini bir kat 

1 

bir müsabakada tizm sporunun hiila yerinde saymak- Almanya rahat rahat yaşıyamnma-
~ art b ı Y" ta oldu<'Tnnu iddia etmek bu hakikat- ğa mahkumdur. Bu rejim ayakta du-
~lan ıırmış_ u ~uyordu. arışa Geçenlerde bir gazetede gözüme ~-
' ll1.adan bıraz once ba~Jangıç ye lişen bir mckalcde Türk sporunun 1_ lcri gördi.iktcn sonra herhalde imkan rabilmck için Almanya tehlikeli bir 
~,11 • gelen federasyon reisi Hüsnü lerilemediği iddıa edilirken atletiz _ sız olacaktır. hayata muhtaçtır. Nazi Almanya te-
'abı~ bu yakin alakaları gerek mü- ' miıı de terakki etmediğine iki tiç ke- Beden Terbiyesi jcavüz edecektir, hUcum edecektir, 
'1 .... · ar ve gerekse ata kadarlar ara - lime ile ışaret edildiğini gördüm. Bu nt"zamnam . . st" müdafaa edecel•ti~. Daima bir me . 
~ rne · t d t - sele ile meşgul olacak ve biitün mem-
~- mnunıye uyan mm!j ı. olsa olsa kelime kalabalığı içine sı- . . .. .. .. · . · 
""iU!lan sona kadar federnsyon re .. 

1 
d. y k .. Beden Tl'rbıyesı Umum Mudurlu - leketı heyecan ıçınde yaşatacaktır. 

in • kışmış bır cum e ır. o sa uç sene- . .. .. . . Al b.. ·· ı t. , ·r 1 de bizzat takib ettikleri bugün . 
1 

. d t d'<T' . • . . gunun te~kılıııe esas olan kanunun manya uyu< \'a anı vazı e er \'e 1 
~ dır at etızm e gos er ıoımız anı 'e . .. 1 . . . . . . . · ı l l ı ı d k . b 1 ·· 

rışın otuz beşinci kilometresi . . . .. 1 h. hukum ennı tntbık ıçın bır ıuzamna- ış ere mrşı aşma ı ır ı un arı mu-
~elındig~i za f k b. • • ılerı hamlclcrı goı meme <kspdor mku. ı- me yapılmış ve Başvekfılt.'l yolile dev dafaa ve temin uğurunda nazi şefle-
eıı man u a ır arıza ge timizle alakadar olmama eme ttr. . .. 1 ~ .. 
. ~Urı· K • 'd k 

1 
-
1 

' . .. . !et şurasına gönderilmişti. rmın kolesı o.maga katlansın. Bu he-
l'i uş un gcrı e :ı ması e Bazı kımsclcrın .,.ozlerınden ka<:mış . .. . . . - . 

ilci grupt M haf G .... d ·. · : b . •• d' Devlet şfu ası bu nizam.name proje- yccan. bu gayrıtabıı vazıyet bıttıgt 
~.ta 'l'alat ~·m·ıJc ~zer~ dö~ıc~~t~n olmas_ı ıhtımalıne .. ~ın~en uçb_se~e t ır !erini tetkik etmiştir. Nizamname gün nasyoııal - sosyalizm ortadan 
ı:..~t huluıım kl b b 

1 
• yaptıJımız ycnı ro or ark·ınd' ır 18 e: bölge ve merkez ıstişare heyetlerinin kalltmak icab eder. Bu int har onlnr-ı 

~l a a ra er ıemen şini cfkarıumumıyeve tn ım etmeyı . .. .. . d bek b·ı· ·? ıı.._-·arın yn b d 0 h Aı· · çalışmalan ıle kanunun hukumlenne an lene ı ır mı . 
."«l<ı ... nı aşın a r nn, ı lüzumlu O'ördiim " · l · · 
!.... · l', Na'7mi ·b· t• ı ·ı...ı b :::. 

3
n • 

11 
d T .. k' aid tatbik şekillerini mufassal ola - Evet, nazıler ngı1tcre ıle Frnnsa-

"'lllıı - gı ı çc ın l'a nv er u- ı <J38 ve l !) " yı arın a ur ıye h · · · · · . 
Yordu · . .. ı · ır. . rak iz:ıh etınclttedir. nın arbe gırmıycceKlerını zannedı -

"' · atletızm rokorları ştı tac ı atı gcçır - . . . . . . .tar
1 

Heden Terl'1vesı Atlehzm Ft>de . yorlardı . Harb onlar ıçm acı hır dar· 
~~ ~- !Hn neticesini mernkla ve bir mişlerdir: fi'l metre bir kere cgale c- . 1 . · b" oldu F., kat kar"ı ko,·nınö-·ı 11~. ~ "'hm· ı ~ 

0 
d . b' .. ra.~'onınu an. " . " . , ~ J .,,. ı ,_._ 

~" ın.erlc bekliycn bn sporsc- dilmiştir ... o metre e yenı ır ro - T ... ı . k l b. . ı·w· 3 burdurl"r Da\•alnı·ı o J·ad"r tot"ıı· ) "t f" 
1 

. . . . . 
00 

b uı· ttye ·ıı· <VıiiUSu ınncı ıgı .. . , " " .. -
~ı~ ına çızgısıne 25 me_tre ka!a, kor tc.shıt edılınıs n~ 4 me.tre .,.. ır mart pazar gilnii Fkybelide yapıla- terdir l<i fedal:al'lık ctmcll'rinc ım -
~leh ... artık Orhanın z::ıferılc netı - kere kırılmıAır. SOO mctıe bır k~re kt k~ ı t n ·· ı ü Al 1 11 .... ,1i b w • •• • r: , . . f ca · ır. u.n yo t ur. vugun ' manyn un-· 
"qllti .... ş ulun?ugunu go1 lıyorlardı: egnle edılmış ve 1.;.>00 nıctıe .ıkı ~le u Atletlerin \'e n~:u~·ıda jgimleri a. be baı~ladığı gilnden daha ku\'vetli -
ıı.._·• .. ,, farklarıle basta Orhnn Ah kırılmıştır. Ilır mılde ycnı hır rokor . .~ ~ .. . 1 · • 
~~ v .. o; ' ., • • • zıh hakcmlerın 3 mart pazar gımu dır. Atı a' ıclnrlc sılahl:ırını ıinha 
1'ı hletin; u~üncü vaziyette Ta15.t ra- te;bit edildi~~i gıbı vOO.O me~rc ıkıi ! Heybeliye 1~ 30 da knlkan \'apura ~ok arttı~uııtır. lngiltere ile F'r .rn~:ı. 
l~ ben bir kaç bisiklet boyu ay- 5000 üç ve l üOOO de librt de a kırı • yetl~nıelerı ri.cu olunur. ise dnha btiylik bir nısh<'tte kllvvct-

),1_. Ulunuyorla.rdı. İşte bu vazi- mıı:tır. Mnrnton ko~usunda bır kere Act· ı ,.... . F.. T k·ı Rı lcnıniı::ler<lu Bu vazıvet k"' -sı 1 d .. 
~ l\I bı h . . . •. . .. 

1 110 1 .k. k . ı \.rııny, uruzan c ı. za. ,.. 'J ı.::; ıı .. 
~ ı>.. ı tn mm bırdenhıre clegıştı rakor kırı mı11. mnnın ı ı ı eıe. C ·ı {J ·ı S il T .. kd ;ı;. bı·ı· oııllı tı "ml 1·nb1I oltı ? 

ıı .... ~"~et . • . 0 1 d b' emı zunog u, eın l ur o~an. ., ""' ' ı 
~ee . az hır farkla, fakat kat'ı 200 manıalı 4 ve 1 O mama ı a ır T 1 C l \' I R k . H G·\. O halde Bi"viik Brıtaııu., B•Hl\'"kı-
lıtı ~ı l h. . . • . . O b , k 1 a1a, em:ı ene, ,fi ır, 1 • ~ J" • .., • .. 

fiJıa.ı e: ıne çevırmış olarak Tala- kere yenılenını~tır. G a\ ra .. yan · reli, Ali Besim. Garbis, ~aclık, Mu- linin bu yıııııuşak b:ı ilmid \'N ıcı 
~tini ç~gi~~nden birinci olarak şında du atlctl~~·ım~z Jenı . ~~ko;ı;r fahhaın F.:lmcn, Tuı gud öztufan, sözleri n~dır ? Roo. evclt'iıı en ım:tc-
"' 0rb, .... 80rduk. Hemen yıınıbaşıo · yapnu:~lardıı4X40ı 

0 
du ab. ı ·kı eda Faık önem, P.es:ad l<~ttc, Nnci Altrı, mcıl dostu Avrupayı nki11 dohışıyor·:' 

tıı..-:• .... , v Ar E "k' · ·· 4X?OO e ır ·ere e ~ -~ olar ~ ı rsoy 1 ıncı ve u- "'. ~ 
500 

v~. • ' 1 Ymnıf T3o?.oğlu, Neriman 'rı.!ltil, F'füri denılebilir. Roose\·clt. ~ınıdıye ka- 1 

ı..ı. ~~ a yarışı tamamladılar. 4Xl d ır. • . .. Cıpa, f:e\ d"t l{ırmnn. ciaı y.1ptığı t<.>~~bbfü~lerııı akim ı<al-
:"J~ haz_ır bulunan Beden ter- Bunlardan b~k.~ ~a.g ve ~ol ıl~ g~l • ., " •. ı 
~ geneı direl,törü general Cemil le atmada yenı rokor tesbıt edılmış Muh gureş 1 aKınn llZ ın9 eından us!r.rnmıyarı:ık td<ı'.ır bıı 
~ ;}oeucularla ayn ayn alaka. olduğu gibi bnmba atma ve dahili Hıı }ı9ft L sontın<..l:ı vapı!ıı1:ak olan hn):ıl.J~ krıpılnııştır. Belki lıiı d:..hıli 
b~. Ol(ıukta . .. d · , 1 t polıtıku mnnt•vr11s;ı oi't rnk lıı ylt• ı-;ııllı 
..... ~ n sonra teknık netice pentatlon da uc eta. ı>ırı ınış ır. Balkan güres snmpıvonosına iştıı ak .. . . •. 
~~da ajandan izahat almışlar ve Klasik prntatlon ile dekatlon iki· euecek 'l'lirk u:kımı • kat'i ~klini al- şBamllpı)Aonıı gkonlnme~. th~~cl ·ındc·ı_ır. 
lı.~ . . . . <' <ı mcı ı :ı.nın nıut t>l ı ıt cı· l<'hm-
' ınemnun bır halde müsa. şer defa ycnılenmıştır. Konkurlar - rnı. •--ihidir. [•:ı..ha. ev\•el b!ıın1 ıJ tnh· d 1 l .. , h 1 .. h 
'- Yetind .. adı kl tl n f' lal' X' muun n csını ,ızırl:ım.ıl-i 1-
... bL_ en aynlmışlardır. dan u<;; m, uzun ve sırı a a a · ı min ettiıhu1iz gibi tııkJm . l'enau, 8u- ·. Al 1 h .:ı r· .. . ı 

... Glflz c·· . . . . k k 1 t ~ c:ı.1 nı;ınysı a ey ılllJ(' k·ı 1 ırıııcrı-
ucUnUn büyUk bir alıika malar bırcr ere ırı mış ır. ad, Ym.ınr Dogıı. Celal, l\1et'Sinli Ah· mı'y"'t t1 . .. 1.111e . 1 T 1.. k , A . ., 

Y~· b ·· f 1 it "" .... ıı ılı .. ma \C mtııı ... a 
~n fazla koşucu iştirak ınc u uç sene zar ııu a on a ı med Mustafa ve Çoban Mebmedden fk" . 

tıı..~· e1t 
8 

. . .ı·ıı . b 1 · ' e amınrnmıve,,ını kaz3nmak ır.ti _ 
-~ll Uretile nihayete eren bu • Balon rökonı tesıs (>uı mş \'e un a· ınilrekkeb oln.caktır. En hafif kiloda m'. 

l Y&rıeın tek"l.ik neticesi şudur: nn altısı tı:>kraı kırılrm~ ır. Hüseyin de namzedlik haklmuı hii - y 
~ ....._ ..., '"" 1938 1'">9 l · · rf d 1 Chaınbcrl:.in'a veJıııce "'ltllııı ~ ..,, 1 .ı.aWlt Tunçalp "Muhaf1z GU - ve ~<> sene erı za ın a en leı1 nıalik bulunmuktadır " . ., ıı 11:\· ı 
~ 8aat 7 k kt · t•k f 3 lı b" h bil olnuyac:ağmı, ben zanrıPılt·ı un ki. ... dakika 20 saniye. ara ens ı ''c en aycıa ır an~- H 2 Ik • r · · 1-

, ....._Orhan Suda "Ankara GücU kette UçllııcU ve dördtiucü kategorilc- u 8Y!e ini O yer 1 o hepimizden ıyı bilıı 
a lelt fllrkı. " rin ilk defa olarak foaliyete gcriril- spor programı l<'akat bu kanaatini ızh:ıt eduı>el 

t..: ....... 4U €raoy "GU t k 1 k m.iş olmalaııdır. j Paı ti Genci Sckı-et<•rliğince, bütün yerli ve e<:nebi ofkarıumumı)l' ıixe -
' neş,, e er e . d 't . k k. . ı 'ı DördüncU kategoride 50 metre rô· Hulkevlerin~ gönrlcrilmi.t? olan bir ta- rı_n c suı ~ır ya!ımn taı_ı çc.: ıı_ıır. ,,_ 
~ )ftaaı Bil ·ı Ok I koru 6 keı "· 100 metre rökonı 8 ke- mimde, Hnlltcvleriı11n spor fanllyeti. gıllerc butthı ınılletlcr ıı.ın hu!'nyct 

11'reı "Ole gbı er U u ta- re, 4X50 metre ıCikoru iiç kere, gillle ne n.id rlir<'J:tjfü•r bulunmaktadır. \'e hayat hakkı stiycrck bu .,:ı~ t .ır-
y olda Gı sarayı atma rökoru 5, disk atma rökonı 11' Bu tamim hilklimlerh1c göre Bal· kasına çekıla ve sulh tıırafuı ı lıgı ya· 

b~il'a.a.ı ":'a.Glub etti kere. yilkscl. atlama ıökoru 6. uzun kevlcri ikisi mart, iklE<i de nisan a- parsa hiçbiı şey k~ybetınez. Bilakis 
~- ~ Bılgıler Okulu voleybol ta atlama. rökoru 5 kere, dahili Tctrat- yında olmak üzere dört kır koşusu nıuhnlJ~ct ve tevc•ccüh toplıır. lmaıı
)~. gUzı Beyoğlu Halkevi salo - !on rökoru 3 keı e \"O on iki muhtrlif ve ayrı<'a gUlle atma mfü~abaknlnn yayı. ga.sıb, müteravı., ve rnii· lc.vlt 
~tltııb "Gaıatasaray klübü takımile dahili rökor 24 d fa kırılmıştır. tertrJ edeceklerdir. Bu müsabakalar mevırn.Ie hır.Jm Bınat ıa ı yh. <'iı.:!m· ı 
lb.~6, 15°_1cYbol mUsnbakasını 17-15, Üçü:ıcii kategoride ise 50 metre da k:ıznnal'Jara hediyeler verilecek. ~rlain'in tntlı sozkrını b ivlc b ı <1ii· 
~. l3 olarak üç sette kazan- rökurıı iki, iOO metre rökoı-u 6, 200 tir. s.mce ıle 11.nlıa m.:ylr.dıv z 

.... m"tre rökoru 5, 300 metre rökoı-u 1, m~ i\lektehl.-ri \ o!t•l lıol IJı; He _ Hti-."~ iıı Cahiı~ \' ı < 11' 
~ t"'nt:atı .....,. •V'V'V"V'"" yeti•ıd<·n. ...................... ............. ...... ....... . ... 

~~ biti . 1~~ ve Tetratlon neticelerini bundan evvel de y·11mı§hl\. Bu · · çisi g·e!iyor 
··~ıt!ri 11"vn 13 olan üçfüıcü kate

0
ori Pentatlon müsabak, lnrında nlın::m f!B ll/ 1940 Ç<Jrşan ba va.pı?acak 

e kazananların isimlerini de bildiriyo.uz: l'olet;bolMaçforı Sofya, 26 A.A.) - Bulg::ı.ııstarım 
Durarak S ha koıni;:reı : M. Argun yeni Ankar elçisi Snva Kirof bugi n 

G .. le rzun Yifüselt 200 400 ~a~ ı İ:nönü L. - K. M. Mektebi, saat vn.zifesı bn ına gitmek ür. re ... ıfya-ı 
8 DO 2 33 1,65 31 67 2873.76 115

1 
h ıkem ·. S. Açıko··n"y. ... druı elrnpı esle harch:t ctmiı:;tır 

:~~ 1 ~ 2::~ i;~ 35•4 ~~;~ ~f~;,~ Boğaziçi L. - Erenköy L. aaat İstasyonda in ı ıı 11 (• . vır 1 

9,20 2,25 1,50 31,2 67,!) 2604.60 15 30, h:ı.kcm: S. Açıköncy. Stamenof ile Ha. cıJe • 
9,43 2,36 1,57 32 71,3 2553,20 Çaml·ea ı... İstiklal L. saat 16, Türkiye elçiliği erkfrnı 
lı9Q 2,59 1,55 :~2,4 71,3 2523, 12 

1 
bnkem: S . .Açıkoncy. ıselamlanrnı~br. 
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Hıtlerin ideal d~vlet teş!?ilatı 
vücude getirmek planı 

-141-
Bunlann elbirliğile çalı§roalan -

nı müsmir hale sokmak için, ilzer
lerine daima mUntehab bir heyet, 
statil, konacaktır. 
Ne kamara.l:ı.rda, ne senatoda hiç 

bir zaman rey toplanmıyacaktır. 
Bunlar mesai uzviyetleridir, rey 
verme makineleri değildir. Azala
rından herbiri istişari reye malik
tir. Fakat karar vormek hususun
da hiçbir hakları yolctur. Bu hak 
bilhassa reise aiddir. Mesuliyeti o 
dcrulıde etmiştir. 

Şu prensip: Mutlak mesuliyeti 
mutlak otorite ile kayıd31z surette 
birleştiıınek, ynvaş yavaş, bizim 
parlmaııter mesuliyetsizlik devri -
mizde Rcflerdcn mürek.keb giizide 
bir ziimre vücude getirecektir. 
(Bunu şımdıdcn tnsavvura bile im
kn.n yoktur). 

t~te bu suretle devletin teşldJatı 
t~aı:;iyesi iUısadi sahada ve mede
niyet sahasında büyüklüğünü borç
lıı olduğu prensip ıle ahl'nkli hale 
sokulacaktır. 

••• 
"Bu telakkileri fiile çıkarmak 

imkanına gelince, ıımıtmamalıclır k1 
parlamentolnrııı ekserıyN tarafın -
dan karaı· venlmek yolundaki pren 
sipi dünyny:ı. ezcldenbcrı hakim ol
mamıştır. I3ilfıkis, tar ıhte ancak 
ga.yt t kısa d('vrelerdc bunun izi 
me\'cuclduı. Bu devreler ise daima 
ka vimlcriıı ve de\ !etlerin ha ı abisi
ne t~adi.\f ctmeittedir!,, 

Maamafilı yııkarıclan ittihaz e
dilen sırf uazari tedbirler in ınnn

tıkan devletin yalnız tesl<ılatı esa
siyesiııe inhisnr etmiycıck teşri 
faaliyetini de nlülrndar edecek ve 
herkı:!-":in biıtiln resmi hayntma nil
fuz eylıyE>cek boyle biı değışiklik 

yapıl, bileceğine ilılima1 verilme -
merdir. B<iylt"' bir iııkıliib anc k bu 
fikirleı le ~ilinmi~ ve içinde müs -
takbel devletin tohumunu ta~ır bir 
partinin tesirde vukun gelecektir. · 

Oııtııı i<:in. n:ısyonal - sosyuli~t 
parti lıiitliu bo düşüncelC'ı le meş
bıı hal · gdnıC'Udir. Bir· giiı1 d '\ lcte 
yalnız lirıcUifleı verebiln ek ıein 
d ·iW. ona kcndı dt!vl 0 tini11 teski -
l.ıllı 1ı .., ctı •ıı tl'ıııiıı ve t edıı.ı, k c -
dcbilıl'ek ı · :ı dahill teskilat.Jm .ı

nıcli a:ra:ı tn do~ıı t '\0cıh etmesi 
l:~zımdır. 

Br~tNt""t BAB 

Fı ls~fı 'l'<'hıl>lii \'f> 'l't".,.! .. H:it 

Hcyetı n ccnıuu:sı lıakkınu.1 bir 
1 clCtOSllllU \·ermek istemi:-; oklu;; um 
ıık~ı ıİt\lct, ha)atının el1cın aıt

ları !Jilinnwklc fiile çıknrılmH: ol
ıııaz. Irkçı bir devir.tin ıın~ıl ola 
cagıııı bilmek kafi dcğıldir. lntida 
orı ıı yarat ınn k ı.ızııııuıı. lkr scy -
dt•n t'\ vel bugun bulunduğu hal ile 

dl'\ l ·tteıı istifaue c.leıı ~ıirndiki 

paı lılcnıı kı.:ndiliklerınd n cezri biı· 

d ·ğışıklik ıı;ı .ı.._.ııa tes bbüs • tme
kriıH' t..ı\ ır ,.<' lıaı clrı·tlcı iııı ken
diliklerındcıı de• ştirnwlerinc iııti. -
znr oluııanrnz. BahuRuı; ki hu par-

tıleı ı ıclnr<: edenler daima yahudi
dırleı \'C mutt:ıJ>ıl yahudidMer. 
M;!ı'Uz kalmakta bnlundıığıımuz 

tekamül. eğer Jeı1:araf edılmczse, 
bir gUn bi~i panjuit teb5irat kal'
,;ısındu bırıı ktu•uktır: "Ynhııdi dün 
yn kavimlerini hakıkaten bo"acak 
\"i! onların erendisi olacaktır.,. 

Çot,'1.ı cıhaııetle müterafik tem -

hdlik y.ıhud .ıhnnklık ~'tizündcn 

mahv \'(• hntnbİ)C ~O~!U l\OŞaJl 

mil ·onlar a Alı'1'lll "blırjuva,. ya
lı ıd 'pt olPtcı.. knr.,ı: mda, t." kib 
etti ı g y('yi tnına11f'n idro.k eden 
•alrndı yr lm.<h hic bir muknvcme-

.ad ıf tm .• r. Y, hudi taı a -
f . ı n edilen bir 

l c
m· 1.3· 

n c- 1, . ımc 

bUtlL1 kud •tlP· 
bir i l . 1 uğu -

runda kavgayı göze alrnak irade
sine ve vasJtalarına malik yeni bir 
parti aramalıdır. Çiinkii burada 
hakikaten bir knvga mevzuu bııhis
tir: Bizim ilk vazifemi: ırkçı blr 
devlet şekli yaratmak dcğı:dir, 
şimdiki yahudi devletini ınahvel
mektir. 'I'arihin çok kere göcter
diği gibi, en esaslı zorluk yeni bir 
vaziyet tesis etmek dc~i!dir. ona 
yeri serbest bulundurmaktır. 

Batıl fikirlerle mc-nfaatler sıkı 
bir saf halinde onun karşısUıda 

mevki alıyorlar ve her vasıtaya 
müracaat ederek, kcnd:!erinc na -
hoş bulunan ynlıud tf'hdidkar gö
rünen bir fıkrin zafcrını mene kal
kıyorlnr. 

Onun için, bizim yeni idealimi
zin askeri, bütün müsbEt şevk ve 
heyecanına r~ğmcn, iptida n.evcud 
vaziyetten kurtulın&.k için menfi 
bir mücadeleye giri~mclidir. 

Yeni prensipli ,.e b.iyiık eh~m -
miyeti hafa genç \'C necib bir mez
heb, hcrJcesc bu ne kadnr nahoş 
görünürse görünsün, iı tida. hiç 
merhametsizce tcnkid silahını kul
lanmak lazımdır. 

Bugtiıı sözde ıı·k~ıların her vesi
le ile -bu da kendilerinin tarihi ba
hiG!erde görüşlcı·iııin pelc az derin 
olduğunu isbat eder- menfi bir ten
l<ide koyulınaJttan içtinab ettikleri-

. ni, bütün faaliyetlerini yapıcı bir 
i .. e hnsreylediklerini teln-ar tekrar 
söylediklcriııe şahicl oluyoruz. Bu, 
çocukça ve budn.laca bir kekele -
medir, biı kelime ile, tnm halis 

"ırkçı,, dır. Kendi devirlerinin ta
rihi bu kafalarda hiçbir iz bırak -
ınamış olduğunun delilidir. Marks
çıJ:k•ın bir gayesi vardı. O da ya
pu•ı bir iş ne olduğunu bilirdi. (Bu
rada ancak beynelmilel yahudili -
gın ve kozmopnlit maliyecilerin 
i tibdndmı jhya cbnc.Jc mcvzuuba
histir ! ) . Ya kat buna rağmen yet
miş sene ten!dd ile mesgul olmak
tan i~o başlamıştır. Bu yıkıcı ve n
yu -.,ı bir tenkid idi. Hep ve daima 
tC'ııkıd ıdi. Nihayet bu kemirici ha 
mız esin dc\'lcti l·:emirdi ve onu 
yıl ılm ~· tamamen ha?.ır bir hale 
soktu At ('ak o zamnmlır ki o 
sözde ''yapırJlık,, bn~l::ı.dı. Bu be -
dihi, do· ı u \" manufri bir hareket 
Mi. !\1c\Cı d bir v.ıziyet müstakbel 
biı v:ızi~ tin peygrunt er!cıi ve a
\'Uk.ıtları i'1ııünde kendilib•ind n yı

hlıp eitn er.. Me\tUd v. ziyetin tn
uıfdnı Iurmın yahud unn sadece 
bh z :ıl .... k d::ı..r oi mhmn sırf bir 

l tzuımın nnişahcdcııi üzerine ta -
mı.mile ihtida edcceld"rine \:C ve
ni biı- rejim fikrine meclfıb olac~
l:ınnn iht"mı:ıl \<'t'ilemez. Bilaklc;, 

çok !H'N', iki rejim ·ıyni ?~manda 
mevcu<I olmaktn de\ ..ı ı.ı cclec,.kJer· 

dir. $ijzde 1Pl8'"fı mP:ıhr.h bir par· 
tinin dnr ~ rce\"ı si ic;iııc miiebbc· 

<len lrnmuııp kahır.aktır. Çılnkf\ biı 
ım·~heb ın\lf;'amaha.kf.:l' değildir 

"Sairl<'ı ı :ı rasııllu b:r p:ırti .. ola . 

rnr ~. Kendi telkinlerinin ~ alnız ;e 
hım bir surette tanınmnsını şid -

detlc ıstcr. Çünltii o telakkiler bü
tün amme llavntını değiştil'C('t kJer· 

cUr. Bir mczh"b J endi yanı sıra 
eski rejimin hicbir h..ttkiye~inc tJl. 
h:ımmtil Nl'mez. 

Dinler için ele ::ı.yni ~ydir. 

Hıristiyanlık ta kendi mihrablu
l'lnt bina etmekle lktifn edemedi. 
mü~k mihralı!a.rını yılunağa 

kalkma.<ıı liıZ1mdı Yalnız bu muta
assıb mi.is· mahnsızlık o havarililc 
ımnnını ym11tabilirc1i. Onun mutl:ıli 
ilk ıı.·uiı bu idi. 

Pek haldı ol::uak itiraz edılebilır 
' " rlenilebilir ki bu iki tarihi m -

... al bilhassa yahudilere taalluk e -
der; hatta bu tarz müsa:maha.aızlık 

ve tnassub esnu itibarile yabudiye 
h tır. Bu söz bin kere doğru ola-

bilir, buna derin surette esef edi
lcbillr. Pek haklı bir endişe ile de-

n!l.-.bilir ki beşeriyet tarihinde bu 
mezhebin zuhuru orn.ya o zamana 

Jr d-ır malfım olmıyan bir eey ithal 
ctını tir. 

[D l(ımı tXJ1'] 
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. · d··f .. uğrunda öldU bir cinayet LTANAZ.~ . 
ır tesa U un sonu SufehriveKoy- 1 na~~vy:::~::b~ :..~~'1EPB 

luhisar çevresinde 
Son zelzele mınta - lak köyünde çok d ı 

f i b. tt · - O da, ora a. 
kD.larında Valı. A _ ec ır aure e ı!1· -u. ı-~.-..:ı· 1., - Ona, bir eey rYVY ~ın m · ·· 

il h·· 'li 1 Diye sora-anız· 1 lenen bir cinayet . ...-, . ...-'"' 

M avat den en muammanın ıu ... • gibi kif yidoğan ile _ Söyledim!. 
İçirı uğra§an, didişen filozof.! - Bunda size bak verecek l birlikte yapılan ii- hadisesi olmuıtur. - Ne gibi? 

No: 101 

Yazan: Abdullah ihsan ŞENSOY 

).1•' 
YAZAN : ı1!. Sami KAR 

...Cir ~e ç~· 

1 
- Çopur, bana, k:ı.rşı 6"" t: 

madan ne dUşilnilyordun ?. 

1 
- • • • • • • • bil 
- Susma be!. Cevub ver kızall 

bi h ı Bu hususta elde lar vardır. Hayatın mua.yyen r u- o uyorum. lcr ve yardını teş - - Oğlum bu ne hal, haydi kalk - Yenmek için!. 

t 

dudu olı!ıadlih irin bu kaneık mua- Yine zamanla bakışmamız, tanııı - kı'l11tıannın "alıa - ettiğim malCımatı .d ı· a-.:ı· A~~ h. . be" ~ ~-· k d a. "" "' b"ld" . gı e ını.. C\olım. - uo, sa ı mı . . i iJ11· 
dele içinde ömürlerini yıpratıp ge • 1 mıunız, _tebess~ et~e~~e n. ~ u- maları üzerinde t.ef 1 ırıyorum. - Ne ceva.b verdi! - Evet, muhakkak yenm~k., O 
çirirler .. fa.knt çok kere bunların gU- zndı .. nıhayet bırlbınmızı_ .selam a - tişlcrdo bulunmak Ya.na.lak köyün • - Gelmedi, anasile kaldı. - Hiç beni i3itmedln mi be· 

Zel SO··zıennı· . benimser kcndimizc\mıığa başladık. Tramvay ıçmden pcn 
1
• 

1 
dl :len İzzet, köyden .. 

1 • • u ve azını ge en • H t ·ı;.. 11 b - Demek §imdi o da orada cum • _ ~itmiştim! - _ .. ı 
dn-tur yapmak lstenz· ~iki de bu 1 cereye, pencereden tı·amvay ıçıne - kt·fl . k a un ı~ 6V u • . s.soa. DtV ""' • 'd b . siz ko· re ı erı verme lun aktadı La bUşde öyle mi! - Abe! Söylemediler ını 
istelc o muammanın kansık muade- zayıp gı en u soosız oyunrıa m r. • Elbett 

ıesın. de bizim de biraz payımız bulun- mcdi diyin. Ben dram diyeyim .. ay· üzere ~urala.ra gi - kin son aylar içer· - le... b . d ,, be?. Sö . u den viliyet jandar· Asım V'nrdar sinde karı kocanın Katil izzet - Ne an ıyorsun san u l§ en·· - "ylediler. 
6un diyedir. laı~:r s=ah, akşam.. biribirlmizi ma kumandanı Asım Vardar Şuşehri l aralan açık bir vaziyettedir. Buna. - Hiç bir şey .. Aliçoda.n korkuyor- - Nasıl çıktın be? gii'-e • 

Ne güzel söylemişler: ve Koyluhisar tetkiklerini ikmal ey· sebeb de tzzet'ın bu "evre ya.kınlann- lar galiba!. - Ümid dünyası, kendime 
görmoden gcçemezclilc.. .. oı bT rd · 

Hayat hem aeıdır, hem Uıttı... Ben nedense tramva ... 'ln 0 pencere !edikten sonra köylere kndar yaylı da bulunan Bedirli köyünde bir ka.· - & 
1 ır.. niyo um.. bf !' 

J - Oğlanı, Aliçoya çırak yapmak _ Nasıl buldun, ihtiyarcall 
••• tarafına gelecek bir koltuğuıuı. otu · ile gidilmekte iken Suşehri • Orta • dırıla evlenmek istemesidir. ~e bun- . . 

Dünyaya. çocuk geldik .. çocuk o • rurdum 0 da beni ayni yerde göre~ köy civarında kalb sektesinden göz - dan dolayı da karısı Hatun ıle kav- ıstıyor.. . - · · • · • · 
• a hri ı b 11. • Belkı bu yü1.den para kaza - B" 1 d ok fazla .... ıc 

Iarnk bUyUyoruz, ve yine çocuk ola- cei:rinc emin bir hareketle perdeleri lerini hayata lmpamıştır .• ,o m ze ga ediyorlar. Hatun kocasının u a.nı - ' - ız er ~n ç ..... bOI· ':'P'". 

ra.k öleceğiz... aralar elıle dudaklarından öpücükler 

1 

getirilen cenaze büyUk knlabıılıl<, as- ve fena hareketinden çok müteessir nacakla:;·· 
1 

terk k kl t _ - Abo, ellı yaşı~da böyle k })el· 

Hayat acıdır: Gö.derımizi ag~lıya • · der'· di ker ve mUzlkanın iştira.kile gözyaş - oluyor ve babasının evine gitmek U-ı - A ço, on ara me ı 0 
a sende de hepten böyle olaca. ;ıa1f 

gon ır . .. . h maz Ded' .. zl . unu da. 
rak açtığımız ic;:in. Bunu vine Lutfiyo söylediğim \'&.. lan arasında çok bUyuk bır cenaze zere kciyden ayrılıyor. Bunu aber 11 .. . hfilA. bi b' d ı ve, so enne i 

Hayat tatlıdır: Gözlerir.ıizi güle - kit . • töreni yapılmış ve Adnnnda defne · alan kocası lzzet arkasından yeti§&" ~tıya~ eh i ~r şey a~ıy?r u. etti: 1 
rek kapadığımız için. ölümün çok · s· tarzı kadhn sevişiyorau - dilmek üıere buradan uğurlanmıştır. rek . Neswe 1 zım · a ız, meso eyı an- - GUreş bilmiyorsunuz be·· 
tatlı olduğunu söyliyenler var; nasıl - d~l Vazife şehldı değerli kumandan Si - ~ Nereye gidiyorsun, haydi döıı la.dl. He~ h_aı~ ~Ul~U,Çooğluna. 1;:t - . . . . . . ef-' 
olur dıyeceksiniz, kim görmü~ ve bu mı~ Yok. canım, dedim.. vas rnıntakusında kendisini dilrUst, eve, diyor. f~ ~tmış~:· b: -~~ile ~~;~bc:.OOke. n - l{uvvetiniz va.r amma, b 
lezzeti kim tatuue? Haklısınız, fakat _ Vallahi! diye yemini bastıdı .... intizal!llı çıı.lı§maları ile herkese sev- Hatun: yo asm e - bir acemi manda. gibi be!. 
unutmayınız ki, görmedeıı iman eden _ Çocukluk bu .. dedim. ı dirmiş bulunmnkta idi. Bundan dola- - Artık senin evinde isim yok. lam~. h ·r b h k d sö 1 _ - . . • .. . . . ., 

gönUl, ölmeden tadını tata.n gönül - _ Koskoca adamsın. dedi.. yı da vakit.siz ölilmü muhitte çok acı Madem ki üzerime ba.cıka birini al · diÇdıngdcneO ebrı üzsaUnat .. 
8

1 .. da ~dlr Y ~ - Sizler, hepten öküz gibı }(il 

b. .. t b l ktadır i . dl d S" .,,Q ur u. , u u u eı e m - d """"'., dür. _ Nasll olur? dedim.. ır tcessur yara mış u unma · mak stıyorsun, ye ora an o."."-"';.l · ola dururken beri tarafta da saba.ha veUe boguşur urursunuz ..,.., ·· 
Bunları ben söylemiyorum .. söy - - Sonra konuşuruz .. dedi.. Ne. Na. mak ~sterken . İzzet hiddetle elınde kadar cümbüş devam etti. - . • . . . . . . . 1 .• 

lemlSler, bugün aklıma gelmiş ola. ••• taşıdıgt sopa ıle zavallı kadı~a :ror· Güllü bir aralık Aliçoyu çadırına - Tehayt. Hept.en hıçs~ız ~iref. 
cak ki dilşünebiliyorum .. çünkü hiç Ne tuhaf şey.. Dört gündenber:i, Zongt.ılda'<ta güzel ın::ı°'a başlıyor \'C bunun netıcesınde .. 

1 

- Boo sana öiret~egım gı 
bir ~eyin öğrenilmeden öğretilebile - kıvır kıvır saGlı genç kızı pencerenin ' Ha~un ölüyor. 13unu gören ız.zet ölt\ gotUr:~~ım:. Her şey geldi geçti. cazı be!..' 
ceğine tno.ııanlardan değllim... perdelerini ar layıp bana gönderdiği sı·ı· sergı" açı'dı kadım sırtına y~klenerek evme ge- GörU orsun ben ihtiyarladım .. artık - · • • · • • . ,, 

.. • puseleri alamadığın için hasta gibi • ~ türüyor. Bunu .gorcnler vak ayı zabı· seniny işi110 yaramaz oldum.. fakat; l - Bak seyret, yarın Mcrnı~ 
Niçin bunları dUşilnüyorum: yim Zonguldak, 25 (A.A.) - Fotoğraf taya haber venYorlnr. Katli koca ya b k .. au-·· k 1 dan han yapacağım be! tl6'° 
Onun Ölumtiıle Sevindiı?im için ıni? .... b kalanmış, hr.kk;nda adli tahkikata 1 ~ .a. ~.amt gor g~n ı_zl arlc e 3,._bı'lt- Diy~ piçine bir alay naai~~~ ~ Tramı:n.y duruyor, a.§ımı çovın - ve resim amatorlermln iştiral<ilc gısını ıs ersen yerıme ı tan u" - . ' . .. . . blllt-, 
Ded1m ya: Dltnyaya çocuk geldik .. yonım, pencereye bakıyorum .. Ey • Hnlkevimiz ar şubesince terliblenen başlanmıştır. , rim .. Sen, yalnız, şunu beğendim de ... verdı .• Ahçonun soyl~ıklen • ytf'ı 

çocuk olarak büyüyoruz, ve yine ÇO· vah .. perdeler kapalı ... Adeta kızıyo· resim ve h~yke1tnışlık sergisi dün N~. Na. _ Abe, aferin Güllü be!. spor alemintle ve ısan atında d 
cuk olarak öleceğiz. rum .. kendi kendime: parlak bir törenle :ıc;ılclı. Vali Halid ·•· • · hl" ı a· ta olıın şeylerdi. .. ~· 

b 
_ Ne zaıınettm pe ıvan •. ıı · H r Ar ÇJr&ıl1 

Çok tuhaf tesadUfler vardır. - Ne kııdar lıa.kikataizmiş, diyo - Aksoy, Parti vi!A.yet reisi Karaoğuz, Adana da ir biatin çocuklarıyız!. Bizim için 1ns- d u asak; ~putrl ıçonnlun gUreflet' 
Bu kUçii.k tesadii.fü de diğor tesa- rum. Haber vermeden ayrıldı.. umumt meclis belediye reis ve azaları, u ve, e serıye e onu a 

. k di UlU E b k d kam~hk yok... "d d. düfler gibi niçin basit gönnemış ve Fakat yine kendi ·eıı me g yo- Partihler ve aHlkevliler daireler, mU- ~ C'" e ı .. · a ın 00 h • be., gı er 1• ııt" 
i z.t d tl ö lem ·,.Hm? 1 k l b - ı .'\ D - A. ' . ep~cn yamabııı;ınd.. . . Çopur zamanımn Aliço<lan so ·dı· 

sevd 0 1m os arıma s Y ı~... · rum.. esseseler erkln \'e memur ar a a a.- •• _ Bı.ı çmgenelcr, u, unyanın d' 
11

. 
1 

d"" biri 1 

Niçin onlar da tesadüfte bir tev- Biz nihayet bir çocuğuz; ben de lık bir halk ktltlesl hazır bulunmuş - Olu" bulu ,,J,~ · - b"I ı <l • len nam ar peı ıvan arın cu• d~ 
1 ,... fanı oldugunu ı en er· "ım::. 0 h k . k 1 k 1 mevdan 

kaladelik bulmuşlardı 1.. çocukça. dil§UnUyorum, diyorum. tur. Halkevi reisi Ahmed Gürelin _ Abtı, heptoıı bitirimsiniz be!... nu er es 0 ay, 0 ay • 

LQtfi: ••• güzel sanatlara partimizin verdiği Cinayetin ;;bebi henüz - Aslanım, sen simdi bmık bunla- çıkFarkamt:unÇoıştı. k madı G~ç 
- H!ı.kkı, demişti. Bu kUçUk bir Bugün tramvay hergilnkü durak ehemmiyeti tebarUz ettiren bir söy- , a a ; pur, ço yaşa · eJıt 

b · d d ad T ·· k ~ 1 m"Ş d.ng ... ı"ld.ır n emret.. . Y""mda hastalannrak tifodan v tesadüf .. fakat unu uzntma... yenn e urm ı... aın uo ay per- levinden sonra vali Halid Aksoy or- ay .ın an " ' · _ Ulaıı Güllü, yok~a meı·amın bom --ı"'ea· 
Neden uzatmıyacaktım. deleri açılmıyan, genç kızın bana ö- delayı kesmiştir. Adana, (Hususi ~ruhabirimizdcn): ···"b t k ., ey ı. Uf ,.. ö ki ınngıu c tırıne mı . Al. Ço -~-t a üzülı1l 
Bu kendiliğinden olmu~ bir şeydi .. pUcUkler gönderdiği saııs k 'şede e<-rgi titiz bir özenle hazırlanmııs - Evvelki gün. gece, Dılberler s~ki.si "'ll 1 .. t . ? ıço; purun Vıı:uı. ın .. i , d rld ~ - ~). a. ı gcs ermcsm . t"" ç··nk·· k di . . bnaktan ., 
Tramvay durak yeıine yaklaşır - pencereden on adım ka ar ge e tır. 200 den fazla fotoğraf ve resim ch·arında baraj in~aatını idare ede~ _ Yarın giireş var be! .. Belki Me- u. u wu; . en pıçı ~ olJJ'111ğ• 

Jren, o evjn orta katında, sağ kenar- durdu.. + .. ahir edilmiatir. Amatörlcrimizin &- Hoi't:r c-irkelinin pavyonlarından bı· . k . k b , yada dcgerlı bir pehlıva.n """"] ~ · · "' . . . mı:) cı ıır yıne nrfjıına e.. 1 . 
dakl pencerenin perdeleri aralanır, Bu evin ön tinde bir insan kalabalı- serleri c;:ok feyizli. bir başlangıç ol - rinde hayli esrarcngız hır cınayet ı~- 1 > • • . baş amıştı. ;\ıı· 
kıvır kıvır saçlı bir genç kız başı gö· ğı vardı. . muştur. Sergi on beş gUn açık bulun lcnerı-k 1887 doğumlu Emnıa Orandi -

1 e~.ı. d~ıl~· ben_ı. ?°pllt u <;ağı · Çopur, son zamanlarda, usta:ı ,.ve-
rünürdU ve herkes gibi to.rnmvay du- · - Bir adam mı ezilmiş! durulacaktır. Takdir edilen eserler foimli bir Alman 1\adını ö!diiı ülıni.iş - rayım, 0 •.hı P .. ureyım ·· '> ~onun derslerile, artık yalnı__z u W 
runca tece!lsilsle ben de ona bakar • - Bir araba mı devrilmiş? Ankara halkevin~c açılacak umumt ·· - Oluı mu oylc şey be · · tile de&-il zekasile ~U.reşmege bıı; 

"' tur. - Nihayet senin ııi~inctlr.. onu 
0 

' ,., 

dun. - Kavga eden mi var? sergiye gönderilecektir. 55 yaşında ve ru;lcn Alman olup k 11 1• mı~tı. ar1 
' b b k l 1 ·t· d o· kl a le l rla bera · ı d • · · R 0 aman azım.. [Dcııamı 1J .J \i e u a ışma ar zaman a 1 ıya. ıye mera an n yo u a • _. _ bir Rumanyalı ıle cv en ıgı ı<;m u- • 1 , .. 

h 1. ıd· k b h t be .l • b ben d n~ k lkt Evin .. .. .. . . . • d b k d - Dogru be... •%•11••••••••••ıt••• .... ··~······•ıo"•~ I 

d~ ;ne ge ıyse a a a nue mıy - i}~:e görü:~:::u. a ım. onu Kızılaym vedlnebolularınIJ ~~~11 ö~~ıv~~~:~~ t~t~t~n~u;~, t~az~y~~ -A 1btü,saoadob.elit de getireyim il.. . Trakyada göçmen işle~~.( 
V 

. 1 b . ..ıbı 1 • · k y h bi ka.d k k hAd" ,..1,._ yar ımı . b. - e. , 1 yor mu mese eyı, "' ıi .,.. e yıne zaman a ııı r mızı uza - aş r ın or unç cı. ıs ..... - . cıdden dıkkatc dcgcr ır manzara b 1 l ('.orlu, 25 (Husuı-i) - ,J.cı. f,P 
tan uzağa tanımak fırsatını elde et- re 'Mrdenbire vakıf olmu§ insanlara Kasabamızda mevcud beş ılk mek· göstermektedir. I"'aryola iizcrınde ve e ···

5 1 
d" b"I kadıo ile ise bnşlıyarak Çoı'lU ıs1' • 

tiysek bunun uzatılm<.sından lrnrku · ho.s bir hAleti ruhiyenin doğurduğu tebin yoksul çocuk miktan iki yüz- ayak ucuna yakın bir yenle dirsek-! -·oy c ım, 1 ıyo.r.. . . dtıjresi nıu~melll.tı~ vo göçmen 11 

tacak ne vardı? telaş içinde çırpınmağa baeladı: dür .. ~unlara mun~m surette sı • leri ve dizleri üzerine 13ecdc eder va- - Baka be! .. Bır scy demedı mı kan i5lcrini tetkik vo tefti~ için~ 
Yalnız bir şey tuhafıma gid!yordu. - Vah .. Nuriyecik va.il .• Nihayet cak ogle yemeği venlmektedir. Kı • ziyette ve b"lindcn nşağısı çıplak bir bo!. • . . !uya gelen Tekirdağ iskan ınUd. • 

Su. kim clc!uğunu bilmoocn tanıdı· kuıtulamadın ha.. ince hnatalık ta zılay bunlaı_-ın ay~k~abılannı, İn~bolu ha de görüH:şü Fımmanın bir uuıd • . Ne dıy~cck pehlıvan, ne hakkı Ferruh Ayoğlunu dairelerinde ~Y'~ 
fıın veya tanıştığımız genç kız, hiç s~ni kara topraklara sllrUkledi ha.. halkı da yıyeceğin~ temin etmıştfr. diye maruz kahlığ1 hissini vermelde var dcm~gc.. .. . .. ret ettim. Yeni göGmen köyletl,,d, 
sokağa çıkmaz mıydı? İhtiyar kadın hUngUr hUngtir ağ· Mekteb kooıx:rntırlerl d_e ktttbrlle b.:-rnber böyle hiı· t:ıarruzdnn ölüm Un ; Bre bızde olsa oldlınır anasını toprak tevziatile meşgul fen ıne111~, 

_ Ba.zı. hikayelerde okuduğurn(ız lıyordu .. istemiyel stemıye tramvay- bu yoculdarın kıtab, d~fter ve kal~m !husule gelece;:i alda mi.Hayim gelme- be.. , . . larındnn bu işler hakkında izah!lt ~ 
gibi ayağı topal olmuş olmnsın? dan aşağı indim.. ıhtıy cmı lamnmlaınaHtndır Bu ış • mektcdir. Çünlti.ı, iaU olarak bıılunan - llaıtı aslanım! .. Hıç nşk "·e ~ev- dıD-ını. göç;menlcl'in bir an evvel dl • 

Diyeceksiniz. Aldanıyorsunuz. onu Evden bir tnbut çıkarıyorlardı .. d~ gnyrctı göriıl~ lsmetpaşa ınekte· l::adının hiçbir yerinde ulüm sebebini gi için adam öldl\ı·UIUr mli? tahsil vaziyete getirilmeleri V'e rei', 
odasında dol ırken ?e ~ördUm .. Baş tarafı?a bir ~ullıı yemeni sruıl- bı bn.smun.lıııı1 i Hn :ın Tuna ve Kı : izah _cd~k. maddi bir eser .~ö~:tiıe · E!.. , . . . ha kavuşabilmeleri için mümkiin ~ııl 
Tramvay tam pencerenın hizlı.sında mıştı .. hafıf bir ruzgar esiyor, pullu zılay rcis.i doktor Rtf ıt Orcumı tc mcını1tır. ı nlnız, kadının gogsundcn - Söyledım ya: biz tabın tın ço • lan her tedbirin alındığını, 1<!1~, 
durduğu için boyu, posu da farkedi- yemeniyi tUl perde arJı:nsındn.n öpü- şekklir ederiz. gözleri hiza&ma kadar olan kısımda cuklımyız!. ve köylerde bir mUddet evvel ~~ 
llyordu. etik işa~tleri yapan genç kızın tlt • lmorumtra.k renkler ~his edHebil · - Getir öyle ise be!. ı 0 ten tasarruflarına verilen d~ .. IJ 

_ Yaşı ne kadardı? diye sorma.- rek elleri gibi sallıyordu. yorsun. amma nası! bir gönül.... miş ve sebebi me\•tin tayini iç.in ce· GUll.U, C<>pu~~ ~Hçomın karşımna göçmen evlerinin iskan !en ho)'~ 
yın. ~ anda. ~e. oldum anlıyanıadım.. . .. 0

• •. sed morga ~a~ledilerek. ~topsı ya • getirdı. El opturdukten sonra; bir daha tetkikinden .geçW;teP -·"' 
- Belki 18 vardı... 'Yalnız gultiyordum.. Ağlıyıın gonhun. hugun brr b~lhar pı!mıştır. Hukumet U\bıbı Cemil E- - Çopur, oğlum!. Senin baban bu- ra tapu muamelelerinın ya.pılnı...-ff 
- O halde .. diyeceksiniz.. Herkes bana bakıyordu.. havası ya~ıyor. Güzı>J bir kız sevlyo- senle doktot Kettıal Satır. tarafın • dur .. sen, bunuıı pi~{sin dedi. ve teseilümüne başlanılacağıoı f 
- Ben de bu muo.mnıayı çözeme- Kendi kendime mırıldanıyordum: rum. dan yapılan otopsi neticesini alaca- Çotmr, hiç kızmadan, gtller. yiizle: g-Bç.menlere her hususta. a.ıami )(ol' 

dim MckUıbe d gitmiyordu.. - Ölüm sen n~ tatlı şeysin, işte Demişler ya: Hayat hem acıdır, ğımız yeni me.ll'ıma.tla rıyrıca bildire- - Memnun oldum anne! dedi. lığın gösterildiğini hmlı ettiler .• 
- Ailesi mutaas.5lb nu acabn ?.. arkanda bir gönül bırakarak gidi • hem de tatlı...... ceğim. Allço; Çopura. şwıları aöyledi: Azmi Sflı1t 

E2! Y EHEJI, WWW WWW U _ ~ 
Diğer taraftan mesleki haysiyet nun Fmmor akaretleri semtine dog- biri ile bu adam ortal<tır ... Ve hiz • adam hiç takibi yüz üstü bırakJ~~ 

ve vazife hissi d beni boş bıraknıı - ru gclmeei biraz kanımı harekete ge- metçi hf ç belli etmeden serseriyi evo Oradan bir şey bulamayınca, ~-, 
yordu. tirdi. Artık d:ıva.mn esrarını çöze • almağn muvaffak olmuatur. Belki Şipmanın evine gcld.i, İçerisi aYdJSl,r 

Diğer taraftan bu boş vo mana.sız cektim. her ihtimale kar§ı bahçe kapısı açılı lıktı. Kapıyı çaldı, evde Şipmanı~1" 
dolaıımaları aklımıı. ba§lta bir fikir Büyük meydan saati on biri vurnrn~ tutulmu!3tur. kadaşlnn bir yemek maaaıı ets 
ıetircli. Belki dedim.. hqklJuıten au~ tu. O halt dola§lyordu. Dar sokakla.. Tefrika No : !2 3 Fakat ne olursa olsun, hiç olmaz- da toplammşlar viski i~iyorlardl· . 
lu olan adam budur. Böylece dolaş-ırın aruuıda biraz dolaştıktan aonra . . . sa kapanırken bir ses duymak lazım Howa.rct, m~huI bir ~hsın c\'ıe ıı 

b b
. de i . i k ybet . k Adem . Havav "ılunazına ~. gel- lardı. Maamafıh bu adam bu duvar· Bır aralık herıf, yolun ortasından gelmez mi idi? İhtiyar adanı elindeki ı rine gı·rmcdi-Mni sordu Menfi ce'"' 

masınm se e ı zın a tırme ::r """'o•"' ı dan bt · d k ı k ·· k dak. ··ı l d ;r, ,,.f;..adü .s• · r • • keodiain · tb ed di.. Akaretlerin önline geldi. Yine ga- ar nn en noaca 0 aca • vucu- enar 1 go ge ere oa;ru _,........ ·· sicimi yine düğümledi. aldı kimse böyle bir hldiscnirt f~ 
ve egb':.1"_..ı:rip k ı tak k i ten va_ıdir~ '-'et sakindi. Hatti bir aralık durdu du semaya mürtesem düşeceği için Ve artık o gölgelerden çıkmadı, du· - Polis "Ok uP-ra.,,+ı dedi Füt.t kııı~a dc·~ldl 
onu t:ı;\oU açırma s emesı . .r , ti k ö .. ekti t H h . b. k ~ ~- 9'" • eı , 1· 
Bu oobebdeıı dolayı da ~inf bıraka.- ve piposunu uzun umn yaktı. Sonra mu a a. ~ runcc . · varı tırmanım§ ı. er angı ır a~ı bUtiln araştırmaları fayda vermedi. Oradan 22 numarayıı KnopfiJl '' . 

d N"tek. taklb ed"lf ed·ı yine ayni ihmalkAr yüıilytiş tarl.ile Kaııaatımce herıf sakladığı yerden laçıl1ı1adan ben ve arkadaşlarım go-- Bu anda.n itibaren her şeyi kaybol· ne g1ttl. Knopt yatmadan owel ~ 
~~ ım. 1 1

:. . bl 1
: ~ ~e- yilı1lmeğe başladı mUcevherleri çıkaıınağa gidiyordu. zümtUU o noktaya dört diktiğimi~ hal rnu,cıtu He mührü bulundu ne mil - yo yapıyonn~ çıplakmı§ ontııl fçill 

4igini ~: ıçınT~~doUdldü a ar Ben tedbirli bir .adam oldugum- için Artık §Üphe yok fail o idi. Suç Ustu 1 de en ufak bir harekete şahid ola • cevhe;ler meydana çıkanlcİı Ne de H rdı k b 1, ed ea· v- hudi ;-
arkasına. ucu.ıyor. \:n:u na - • . • . . . d k .. .. . . :·· owa a u em ı. ~ a. ;ııe 
zarlarla etnıflru silzilyordu. Onu ko- serserinin bu sokaga gclebılecegıne yak~Janırsa, elbet ınkar edcmıyecek ma 1 ... , • işin esrarı çozulebıldı. Tabıt herkes VCfsile, hiç kimseyi görmediğini ev 

V
_ 1_..ı·v·-~ ih ,.._"-,.ek kadar~- ihtimal verdim. Ve memurlarımdan 1ve bız de artık ne yapıp yapıp, ctırUın İhtiyar adam Howard ın ?oyanatı de hitdiseyi mernkla. bekledi. Polla kimsenin gelmedig.ini söyledi. 
a Ul.UDüU.O 888 ~ ....... ,,...... K\,; • • • ortak! ı 1 yda a "ık" .... "'akt k nı böyle uzun uzun naklettikten son . .. . ""' 
•• • w • en kıymetlilenru seçerek evvelden bu ar n me n "' ~- ı · bir ınuvaffakıyet gastercmeyı:ace... 1ııtt ar ters ter. ını.n\ .. -.:e ool<U.., 

ı-ub ı ve mahir oldugum !çın, hiç D k"kal t ·b· -1 li d yn ra devam ettt: • k t 1 k · ildf N" Y "_.._... .. ıt· belr etmedim . raya yollıyarak onları kuytu köşelere a ı ar saa gı ı ı er yor u. ır ' . meseıe ap:ı ı ma . ısten . ısyana vaflı Howard dedi. Mii§kül bir ''" 
1 • yerleştirdim. Bir düdük ufak bir işe- reğim kopacak gibi obnugtu. Btr ke- - Zavallı Howard, ~~· Şaşkına terkcdildi. yete giıdi: . 

Dilvüncelerhnde pek de yanılma- rette serseri yakalanınıfi olacaktı. re muvaffak olunc&, ben derhal ga.. dönmUştU. Derhal aerMnnm kaybol- Bu sefer ben sordum. . tJ'Sf' 
d - bi ..,_._ '-d Filh k1 . d ~. kta ıd· .. d ~~-"'' Burada okuyucunmı kendı 1'CTI ,l!-11 ıgımı raz ..uu•u. anıu. ım. a - lkl bulutun arasından mehtab gö- zete slltunlarma. geçeceğim, ikramı- u6 ... no ya ge ı a.a 1• wuw.w.. - Peki de:dim. Howard o hMlee- · . h4~ 
ka Mmheti · hiç amma hiq bir ize tc.ımdilf ed...-ıme- ne mescleyı 1uılletnıesını w ·--~. 

<;JWt- sersen, yavaş yavaş, çık- rünUyordu. Eu sw-etle ben de şikAn- yetere müstahak olacaiım Y• ta&d.Jr ' den sonra ta.kibi yüz Ustu braktl mı. Uzerl.nd6 dil.§ilnmcsiııi rica edftJU' ·~e· 
maz sokak semtine doğru yol aldı. mı doğru dUrUst takib edebiliyor - ıkazanarak sevlneoekttm.. Gözilıııtm ö- dl. Herif sır olm~u. V~ derhal eu 11ıtiyaıLr kl&<lı. Bakalım- btdwıan mereti hal 1J6rtt< 
Ben yarı ôln:tüş, soğuktan donmua dum. Yolun kennrlan karanlıktı. Ev-' nüne müdürUn bml çağırıp tUaıi ltlr- fttlt od4a uyandı. SU Filmor aka · - Çok acelccistn dedi ... Derhal au-~ imMta uyacal; mı' 
bir vaziyette omı takib ederken, o - terin bahçe duvarla.n gölge yapıyor- uıası bile gelcll. .ıltlerindeki evlerin lıfzmetçilerindea all yapıştırıyorsun... Onun gibi bir lDevamı "..r) 



......... anlara taarruz ~:;=~ 1ma ı: t=.en kil· i~anın bitar~f- ş ı FA . l eroin kaçırtıyorlar-. n1etli miktarda isüm lara für mDracaall B I 
angı şart ann Kllç8k ııır----. .. • .ım1ar v ......... • .... .ıL) - ...,_ u mu.t 

v ? hman Tahir ldJncla bir mn~ ilk , .... tiau'tt m .. nıHllrill Aa. r:,. ~....:::.. ~ A a· R 1 
kk k bagıldır •k .... pıllıdlll namı Jdrptl kanda ,apdaa .. a&Qlmıl• .... mtuDe llltaraf cle9lltlere lılr mullbra a U una • cel=" ~ .._.8"::..lm.: t'etllMle 'qfthh- Ep mtaıruuıclaa tevdi «••· Bu limbtlra llU'b ~ • ., & o. o. Y-.,or'.• 

:.. lterild IJlce arlfbnlinea Ud pa.- ,.ıdm 10 bin ouvalBalllm t'• turtm m enternuycml llir ::,o. D:aal)a okuyol'UL Tedavi -

(91151_. t k lh) twnnet lcab ~ ~ :~ ket ıeroln buJanm ..... Kum hlft • =.:: ,=~ ~ ::. ~-=-- 99 
• 

8 
• lllclu' VU11111t fakat, Ail.oocK ya

!!lllauıılllal'da -1mnl mlllD- yardımmm kı,,- •• •~ ft ıetl tahkik edutnee, Veli ima 10,.. tldlr. llmdiJe kadar yapılan mtlba. u-~Bulllll da beyaa .,...,,,. .. bah_,.ltnea, bttyen mtıb&-
ba& ""' mlDQlıdlr bdar lıı8Jllk ... ,..u.r t-nlntfte .. flDda Sahihı oldulu anlıphnlf, .... ,_ ~ .......,..... llUm aw-vv llUlft ... clelfM'r. Bir w. ... tatbik 

•Mee' • tatbUdnl ı. cJnWba .....ıaDtleriııl l.t.ihl&l .,. tekeri n..ı. ptinUit llOl"llhmea pi~ yerbal tamamm ettiit ben Amerika haridJ9 neza • et:tftl bir .u.ı.oocK J&kım. bir p-
w im pntekwl• -.. 1eme1ı tmatam kaçarualı noktala • da· ~ reıtl, mDı t11111Ua eder etmes bu mea& ee wr:fmda teıılrlnl ~ ve 

.. •lhlndJ8Ulr t11 &ine rma lta1Jum dikkat DUlftDI eel • .:_ Hahlcle aclında bir bdm, bana == :'.. tlz8m piyuala: lelerin c1m-:!!~..:..= denmlı •caldık tevlid ederek aln· 
bettlk. Fr&nm İnlilla Mfirlerile &6- bet kurut vererek .buraya yolluyor. nnda da yeniden faaliyete pçmle • limdi yan mıhılll te.kin. etmiftlr. 

~ ile llfk mn•Je.. rillP anlqbktall 80111'a bu cıtbetleri Bu b.dı.nın naede oturdufunu bilini· lenUr nazarı dlkkatinl celbetmelrtedlr. ALLCOCK, Romatiml&, Lumlıa-
.Wtrill anhr•Je• JaP • barlelJ9 auanna eaJetınn ft bG)'le yorum, denwlttlr. • T 1 b 1 • ğo, sjyatik, delfkU ALLCOCK yakı-

llir wmlDda daha enerJik hareket Bunun t1wtne, Sabihaya, Emniyet Yapak ve tfftlkçllerln 8 8 8 8fl0 larlle tlfayab otmueıardır. 
lıbnti ••'llrr'9 tmbit o-.,._. m.umuna keııc1t.inl Uma• mQdilrlo;tlndeki abıkall eroin SIJ.b· talebleri • • • ALLCOCK yablannuı tevlfd ettt-

l'la.14 .. bedeflM'e uymıya· diniz. Ba hum mllftfllJrate bani' Cl9I bdmlann. reaimleri pteri1mie, Yapü meddeıd mevcudumuma ih Sıcıh tutulacak il llllıhl mcaklık, OTOMATiK BİR 
tllrltl tabrlklta ~ bulunduiu takdirde ... prtlar ta- bunlar &ru1nda lsmaU lnsı Nahide, tlpçtUl fazla olma• itibarile b8"- MASAJ gibi hemen &in erin 

11. brrtlr ettirilmedea, İllliltermln ar- ll&ID1 difer Balfmey ig&ltererek ~-- metin bir milrdar ihracata m&-ıde Anbrar 28 (A.A.) - Haber aldı- etrafım b lar ~ Y 
~ Jlolular, ttaıyuım suau veçhile Petenburada mUsake ·1disine tekeri ,,erip tevkifhaneye g6n- etmeel etrafındaki temenniler art • jmma söre, Maarif VeldHttl orta o- dak1 ım! daire kartal)'Bkıla· 

UzeriDdeld hak w men· relerin teferiatma sfrililmek tlsere deren Jwhnın bu olduğunu aöylemif- maktadır. Yapak ve tiftik ibracat kul ve ellaelerle öğretmen okullann- ~marbauıa ~t ~ E na:· 
tamm&Jl brflhklı tuh • d&'t devlet mllmeaillerine mezuniyet tir. 1 ~ ...ıan bugUn zahire bona • da okuyan talebe için bir talebe doe- ~ • 

w .walJet verilebilecektir. = ·• ı Nahide aranarak bulunmut. aor • anda bir toplantı yapacak ve bu it- JUi yaptınnıttır. Orta tahail baya- nelerde 27 buçuk kuruftuı'. 
,_.ıae&mln tek ve 8IUh he • Raaya mtlakerelerln •Uratle 88 • guya çeldllnce kendisinin g&ıderdl- de kompetan kimselerin fikir ve mtl· tına ginD lıet' talebe için tutulacak 

:vuaturyanm BalkınJara in· tlcelendlrilere ltalyaıım bir an ev- jini itiraf etmJe, din, haldanda tu· ta1ealanm aldıktan 80Dl'I bir dilek- olan bu do8yaJar okul idarelerin -----·------
~olmaktan ibaret bulun· vel Avuaturyaya il8m harb etmesi· tulan mazbata -.aliye beeincl ceza çe hazırlıyacaklardır. Aynca An. muntaıeman tutulacak ve talebe bir --------.----1 

Bu muretle ttalya Di unrla taleb ediyor. Fakat İtalya mahkemesine verilnrletir. karada Veklletle temu ederek - okuldan ötekine naklettttl takdirde [ Askerlik f_1.-...: 
oı:'r.r.Avuaturya aleyhine bu ımvlara ehemmiyet vermiyor. Halil LOtflnin ziftleri vulyeti bıah etmek bere bir heyet gittiği okula aynen gönderilecek ve : &fKl"I 

"'ln:aaıu bulunan Ruaya ile gls- Fran.sada ve Şarki Pruayada cereyan t eeçllece1rtir. Bu heyet tlcearlarm yWaıek tahsil 8IDlflanna geçen taıe- 1 l 
ll!lllSinua olu rdu. etmekte olan büyük muharebelerin t~ UfmUf dilekçelerini lılmilm bllkOmet m~ belerin doeyalan da girdikleri yUk • L N 

1"ı tom.:...W. aonmıda inlde&flanm varecaklan neticeleri Tan pseteaa aahlbl Halil Ultf"ınln kezimiwe hareket edecek" bir mlk· eek tahlil mtleeseaelerine aynen dev· Be)'olhı Y_. AllrıA ..._.. • 
Yllt aldırdı. Ve beklemeği basiret ve ihtiyata daha Burgu adaaanda Stltlice mevkiinde tar ilana verilmeli için t-nellar ya- rohmacaktır. dea: 
Ulaıl"lı~.._. da JUkanki muvatık buluyor, iki muhaalm taraf· yaptırmakta oldufu e9ln Uçlbıcl kat pacütar. . Doeyada bir talebenin bfttUn tahsil MO• ydl ila'aDüyalülln tıhıkkuJm. 

. ---:esi hllkm'1 • la ciriltiği müzakereleri t.t\ruı baha· taııu;umda kaynablaa llift parlıya· bayab lmtidadınca hakkında cere • na eau olmak Umre oebid yetimle • 
n lkmcl ma da b" nelerle uzatıyor ve harbin zuhurun • rak yangın c;>km•pa da taraçanın ta- DUnkU ihracatımız -...__,_ a..ı&uı-. idari ,.... rile mal6l .tlbay ve eratm aenellk 

i!'l'lllDtll tatbiki huauaun u• ua-ı taraf ı l fh i•--:. .... ..a-1.1 y&ft ~ UU'-'UI IDUIJDe......, 
arfederek dan dokuz ay sonra, merkezi Avrupa pısı yandıktan amıra 11.UMye m· tbaJ t ve racat P 3--... u.aı denlerl, sınıf geçme vaziyeti ve de- JOk1ema1aıma 4 Hart MO puartesi 

'" nlfusun~ 81hW. devletlerinin düşmanlanna galebe dan a&ıdUrillmletilr. hararetli muameleler devam etmek • recesi, disiplin ve sıhhat duramlan· gllntlnden itibaren batlımnkbl'. Bu 
-.ııaJaruı!'lllA .!u~c1u. çalaımyacaklanna kat'i kanaat ha- lbrahlm Hakkı Konyall tedir. DOn mtlttefiklere ve dlter bita· m, okul idaresinin talebe hakkında· eebeble Beyoğlu askerlik 111~ 

•l edince ltiW devletlerile yaptığı Cumhuriyet refikimlzl raf memlekeUere 250 bin liralık lh • ki dikkate '8yatı mtışahede ve btttlm kayıdb büWn eebid yetimlerinin 4 
Barit ... ,_,. anlqmalan uma ederek otuz altı ae- dava etti racat yapılmıe. lngnıere,. tiftik. km lerlnl kayda mahsus kısımlar vardır. marttan 15 martae malM erabn 1~ 

bllytlk harb patlıyor. Al· nelik müttefiki 'Olan Avusturyaya dir, J'rama,a ttltln. fmdlk. lt.aıya,a . marttan 25 marta ve malQJ llilbay • 
........... _ 1914 de Ruayaya, barb il&n ve hücum ediyor Afrodtt davam dolayıalle çıba rımurta. auaam kitre, keçi kıh g1a Bu suretle bılhaasa ilerlemif mııf. lamı da 25 muttan 81 marta kadar 
-.- • mUnakaealardan llODI'& 11Cumhurl- · ' 1ara ve yllbek okullara baflca okul· 

-.r& da ll'ransaya harb açm· .. v__, ._ Kano Al KaJkenlar t, t · de İbrahim Hakin Kon· ~ittir· lantan gelen talebe b&kkmda allb- nlfua eoJbrlanlan, maae reaml aenet-
derhal bitaraflığını ilin e- • ye ' pR~lD Dijer tarafdan muhtelif emelli Jeri, raporlan, ttltlbı ikruni,..... &• 

ta· Şimdi Ne Yapaealclarf yalı aleyhine nep"edilen vealkalar w ft larile ldllliyetli milrtarda itba· darlann derhal w -* malGmat • 
zamanda iki dUeman mrad& Umumi barbbı sonunda "Veraay,, difer bir neeriyattan dolayı İbrahim ai dinmeleri mtbnldha ollllftewktlr. Bu ki cüzdanlan ve bet edeci fotolraf· 

...,tııırlıa• ghiltlği o "Sa· arasından kamı aç olarak kalktJ- Hakkı Konyalı tarafından .. Cwnhu • ~ ptın..:- aramda tenelra doBJa De a,..ı zemenda ,_ı talebe larlle birlikte pıhemi• mlrwatlan .. ~N=:~ ol- jmı. iddia.eden İtalya, B. MU810lin4 • riyet., gazetesi aleyhine nç dawa a. lev~,..ada uzun müddettm. b,.teden her okulun talebenin gel· illıı olunur. 
~ 191• tarihll ve 1657 Din ıdaresmde yeni mUttefiklennı ter- çılmıetır. Bu davalara, asliye altıncı beri beklenmekte idi. Harbden 8Glll'& dlll obla mal6mat ftlmesi - --,---RI 

._.. h • kederek tekrar Almanyamn yanında ceza mahkemesinde bakılacaktır. bu madd a-.....:-..1 h 1 1 ......... 1rabu1 edlJmit olduğundan tu ve bu YEN NEŞ YAT 
-.agrafclaD anlaşı yor. mevk· alı e m-&llUe usu e ge en uuar eeklkle izini kaybederek •Mm atu-

a.Jım ve gayet mahremdir. Bu •def:;·barbde bu mevldlni mu· 215 lira için bu yapalar mı ran ortadan kalkmıf bulunacübr. ap bir olmJdan latmdlm tekilde ... ÇllKtl 
ll8brma olarak blae haber hafaza edecek mı yoba geçen ~ Bnelkl gece K1lçDkpuarda bir Amerikan bandnln, ~ ,,.,. çdraimak tmlrtm da &Wnm11 Sted .,.- meemUUI haftanm spot 
.- ltalJ& hariciye na- de oldup gibi, ırine İngiliz ve Fran· sub bldi.- olmut. M1Pbarnl8 • rlle rillltga ma•....a. foto ~ olacakbr. hldiaelel ine aid m1ltenenl reaim ft 

!l.lllmn bitanf kehaak niJe • mlara iltihak eyliyecek mi 9 Bu hu· kaptan Ahmed, Ziyanın prabcı dl1k • meal. kimyevi ecza. demir ve çelik et yazılarla bugUn çıkmıetır. 
lllllllldu,tunu. bmıunla beraber 8UBU dah - da ünak · ed klnmda beraber içki içtikleri Rifab ya. madeni yağ, radyo ve aksamı, oto 

~~~~~ a~~ •~m~-~~~~h~~~.~-~~--~-H~~-~-~~~~c=x~~~==~~~ 
telld1d• nblııl ..n- . [De 1 ~ karanlık aokafa g6tnnnUş- ne ve aksamı, kauçuk eşya, teneke M .. h. k• I epe aşı 

!llftmn..mentaatlerlne yardml m11111111 n11-••-·--=~ ler, Muharremin bir palaska çıkara levha, dit malzemesi, ipek ipliği, pa· u ım fev der il 
.. ~ ..... w ft81talannı anya • Gazi köprUaUnUn rak, Ahmed de bıçak gWenrek elle- muk menauca~ kiğıd, altlminyulll 
~,. eeftrlne blldirmte • muvakkat kabulU rini yukanya b.ldırt.mıtlar ve Mu. - .. ,., bakır eeya, Rumanya bandıra- ?.agreb 26 <A.A.)- Cumartest gfl · 

menfaatleri tabirile Gul kap-tlaODDn munkkat teaelllm cebindeki eftpluıı çalrararak lı Truudlvuıya vapuru Hindiatan nU telefoo merkezlerinde wkubulao 

Bu pee aat 20.30 dl 

O KADIN 

bı ve Belbnlann bazı bal- mnamel-lni ikmal etmek için Bele- ı,indekl 25 lira parayı almıttır. Ah- cevizi, çay ptirmiftir. ~ba infilikları neticesinde Hırvat --=----------
!taııaJ& ilhakı murad edil- diye Heyeti Fenniye mtıdllrtl .NurlniD medle Muharrem kaçbktan sonra, __.. lftirakçılan ai'uında yapılan mil~ 

llRlll!'dtP. rlyueti albnda teşekkW eden komie Rifat hldiaeden polisi haberdar et • MOTEFERRIK, addid tevldfattan eonnı Od mtlhim Ankara Borsası 
lan!anda AJmaııya ile AVU8- yon mukavele, eartname ve trahu • mil ve her lkıai de yakalanarak din tevkif daha yapılmıfbr. Bu tevkif e- ı 
'- .._ mUftfabt .,ti- meler Oaerindeki tetkiklerini ikmal meetuadm lklncl eğir ceza mabJmne. Rumanyadan gelen dilenler müfrit.nasyonalist ve iftirak • ..-ı lllO 

lmld etmiJm !talyum etmietlr. Kom.iayon yarmc:1an itiba • 8lnde m•ahatemel ı ine '-thnm•p. alar çı puplan n11hıri olan maharrlr ftpllul .,,.... 
.... Jrmda Wmle fikir tea· ten Gui kaprtlıll tlzerbıde t:atldkle- Din, davaca Rifat hldimeyi bu .. ety Budak ne avubt Suçtur. ndra ı St.ertin u. 

--- lıltecJl!'nden de ba- ..a- .__.. __ ....... .,_.__ - kikla ulatımo. Mubarnmle Ahmed l'ellkebedelere t.eberrl edilen ee - Muharrir audak 198' de kral A -
·:• .- .-- -.-.,.-... n.v.u-zvu ..... -ıardan tlbhn bir laaml Rumen ew-YOl'k 100 Dolar ll0.19 

sOalerde mtlldm dedilmdnlara 11189• de bunu recldetmifler, filTald bera- ı- m lebandra ya~ ••ıld dolaym .. 100 Frank 2.9C5G1 
~ latinıden su olan tahta parkel• ve lr6prl da· ber içtiklerini, fakat, meyhaneden bandıralı Traıulllvanya vapurile diba le uatql lıareketlnde medbaldar g6- lllllano lOO Liret a.7, 

:ı-.ranım delll ll'ransanm dahi balan meeelelerile bilh•- m..,W 41Jnnca Rlfattan aynldıklanm. bu ~"~~..:._~~~ara,,; riUmOt w wü hilAhare affi uma - llCt!ıırMrV!re ıoo in. Fr. 29 mm 
!taı,a tarafmdan Oba • olacaktır: parayı be1kl lraybetmif ve,. batka - -.-.,- 1111&~ •·1-- miden letlfade ederek Yugoalavyaya oo Floria •.2521 

ll!'lllralaat ~ eevablm v• K~ Belediye H ti Fen- biriline çaldınmt olıaiJnı möyle • ylyecep aid maddelerle kimyevi ... d&mıa.tll. LA11m.ırc11aılıOO Bayipnark _ 
pUnce da ltal eye miflel'dlr alar ftl'dlr. EuaJar din Kı•Jay.. 100 Dal- 22.0t 

~ ..... bl'll ~itirazı:~;::= :N.:ıe::. Dinlen;_ tabidler IUfatin para - me..ıı1er1ne teaUm edllmllllr. • ·ı· R ıoo -.~ o.n.. 
• Yalnla J'ranwnın na • klleti köprüler müdürü Kemal. MU· 1anm AJuMCUe Kubarremin pllbet • V•pur enkazı çıkerdıyor ıngı iZ • uman lOO Leva lJilZ 

1111 elbet baklanda nakallt Veklleti DenızyoDan mtl • tiğinl teyid etmişlerdir. ı.tanbul limam ile clvannda ba· mu asebatı 100 Çe.ii lQ"oDU -. 
.... Nremedtk. Ş&yecl diril boya mfttehassıaı Hikmet. Su· Mubıkeme, tabkikatm tevali ve ld· tu vapurlann mlrHım çıkarmak n 100 Peçeta 13.431 

~!raftbt ec1ene bu vldler 1ar ldareelnin bir makine mOhendial, dla lçbi bqka güne blrüılımtbr. için bir proje yapılmıp. bir-olarak Londra, 28 (AA) -Ruman,aden 100 Z1oU -. 
AlmlDya ve Avuaturya Belediye makine gubesi mUbeııctftle· -..-:.,- çdmnlml.ama karar Y8iilm Ymilgıpa Alman,a~ ve lngiJtereye yapılan 100 PengO 23.55 

.....,"elemla •IR yapa • rinden Liktfi vardır. Kabulü muvak· r<JLIST•ı Haydarpqa clvarmdald lkJ vapurun petrol ihracatl baklanda Avam Ka • 100 Ley O:et15 
~-- ne olabilecefini teB kat muameleleri bir hafta zarfında mtlnah•na talib mbur etmedi - marumda llOl'Ulan bir suale Butler d 100 Dinar 3.()825 
.~~ile lizli mOza· ikmal olunacakbr. Kaçak et sabyormuş f1nc1en mıntaka llmlD JDe!"kest ,..ı "'cevabı vennlftlr: olrobaılM 100 Yen 11.e>sr.m 

-·- (febnımlninde ll'ehmlnln mandıra- bir mtln&kata açmala karar vsmlt- .. _ lngiu. hlk6meti, ftdyttln ta- tokholm 100 İsveç kr. 81.008 
Şehir Meclisi dUn amda çahpn ve ayni yerde yabp kal· ttr. YUnaJrıp o tahmini bedel 16-20 • ....., mtlaid olmaclıl! teklinde bir 100 Ruble -

le san .,..ra Romadakl toplandı an 11a1ı1r o.demir, mrtmdald bir bin Uredır. Çıbnlac&k olan vapur - tellkldye mtıtemayO değlldir." 
T 11/1914 tarih ve 1'131 DOn Şehir Meclisi Necib Serden • çuvalda bulunan lıO kilo kaçak inek lann hurdul klmilen btlkbıete ald B. BuUer, Rumen htlkflmetlnln ln- an•• VB l'Aln1L&T 

1938 "es lknmlyeU u.ea 
ama . Erzurum v ıo.ao 
fi Buıkuı nama peeiıı 8.80 

pçtlnin nisliğinde toplenmış, mu. etini atmak ben Bmln&ıtl civarm· olacakbr. Bu vapurlardu 8G11ra ~ stJtereye bl"ll do8tJuk hf81er0e mut
ataler okUnduktan ve yeni Zalıltal da kaablara mlraeut ederken ya • 1eri teebit edilen diğer enku tmıia • tulf oldufu hakkında 1g1 mebuaJu. 

..... ltat ın Ava • Belediye kanununun "4 tlnctl mad • kılanmıe, etler mtladere edilmfl, lenecektlr. dlD Henderaon tarafmdan yapıJan 
ltUlt ~e mU.- desi mUzakere edilip aynen kabul e- 1ılabtr lıakkında tahkikata baflan· beJU&ta iltirak ......... __________ __. 

~-.11:1 llDkAm 1.-tnde dildikten eonra 29 IUbat lMO per • mıfbr. Japon yUkaek harp 
.....ı11a .,... ... pyet mah· tembe gUnU toplenmak Ur.ere da'1l Fasulye tenceresinden meclisi toplantısı 

_..,... emip:lr. mlfbr. yenmıt TokJo,28 (Ar..A.) -imparatorun lnb• Jar U M .. d_ J".ır.~ .. d 
~-lllra • mabıbenden • Yeeildirekte SUrurl mıbelJeelnde riyaseti altında toplanan yübekll&r • U Ur u..... en 1 

• ._ ft ........ ~k memleketleri ara- Kedrele eokaimda 16 numaralı evde barb meclimi baklnnda D&neJa ajlm-ı·---~---------------· 
• "Trl)wte,, w AYlon· sında ticari münasebat oturan Trabzonlu Hakkının iki ya ·ı• bu clbi tqp1antı1ann ancak tn • 
taratmduı tlhüma ve Kahire, -28 CA.A.) _ Elmukattam 11Ddaki çocup Oktaym lbıerine fa • kallde mUbim meeelelerin mtbakere-

->n.rtnde Sarbı.tan ile pwetell, Beruttakt &it Fraııau ko • aulye tencere.ı devrilerek muhtelif al için aktedUlr olciuPDu turilı et • 
:41& .._ arui parplan rl ırUjlnin ,akmlart devletleri ara- yerlerinden yaralanmıe, Şifll Çocuk melrtedlr. 

ec18m AdlrJatlt cS. ..,..ld lktlmdl mOnuebetleri tama- h~eaine kalc:bnlarak tedavi al· •• • 
._talk bir mnld elde _. tautm etmek bere KaMre 99 ıma aluumftu'. Sahte bir lnglllz radyosu 

~-- .._.. ..._ Kllllla Ue lldlr.akerelen giriemiftir. ŞUphell bir IHUm Lonctra, 26 CA. A.) - Din 1aa111s 
~•111. Mtieeefne var • Yapal,,.k mllzeJrenlertn hedefi, bl. Kaçkada bir apartmana mlllaftr radyo ahizeleri. kendbıa "Yeni lngi
~11..ıı.. !~ sama- ttln Arab memleketleri aruuıdald olarak gelen ve bet gündür zem.in liz radyo latasyonu., edmı veren bir 
~-.., ... barb illa ebDlll mm.deleltri kODtrol ve bu mtıbade- katında yabp kalkan Kijılı HOaeyiD po tanın İngiltere aleyhinde yaptığı 
~~':.a:.~la,.Miryattk den1al lelerin lnld .. fım terlD edecek daim! oğlu Resul dün ajzmdan köpük ge • nel]liyab almıelardır. 
u ftk>Mm• kapa-k~ lMı-. mllteaJUk bir lerek ölmllftilr. Yapılan muayene • MUh ndialer bu postanın l&Jlf olma 

"l'i"m1111 kendi orduJa- Wllfnüne üdetmekttr. iiııde 6ltlm lebebl bt'inen anla11la- ğunu ve Avrupa kıte•om wıü bb' 
lll't1erma baCh- ,,...hrılıırtn ftrkb'e ve lrak'a machjmdan c.ed morp bldınJ • noktasında balundutmau telblt fll • 

........ tabak Janr tılılmD edDecell IDylmmektecllr. ~. t.,mişlerdlr. 

• • • 
ı - tdaremis için muhtelif eb'atta .. 328,8151,. 113 Jrenate puarldde 

....... "tir. 
D - Puerbk 29ffl/940 peıoembe sOntl mt 16 da Kıhatqtald 

ı.w- w Mlbayaat IUbeml alım komllJCllWDda yapılacaktır. 
m - Eb'at liateaı hergtın adı leQlll eubeden a1ınabllir. 
iV - lateJrJUerin pmrlak - ..,.. ..... atla ........... 

Ç8ll tomtayona pJmelcrl.. ~ 



kyfa:. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SOLDAN SACA: 

ı - Bir hıu;tahk. 
2 - Yüksek ınekteb - Fransızca 

bir harfin okunuı;u. 
3 - Giyilir - Değnek. 
4 - Aile - Bir işaret. 
5 - Ehli bir hayvau. 
6 - Bir nevi serpoş. 
7 -- Kıymetli bir taş - Vticudun 

bir kısmı. 
8 - Almanca "ben,, - Bir mek

teb - Bir nota. 
9 - Nota - Bir kazamız. 

TZMI SABAB 
-LE-- EZE '.!! ---

AN i T ES i-R 

Baş, Diş, Nezle, Grip, 
Romatizma, Soğuk 
Algınlığı, Kırı·klık 

ve bütün ağrılarını de1·hal 
keser. Lüzumunda günde 

3 kaşe alınabilir. 

- --==== 

HER AYIN YEDISl·NDE 

10 - Bir ecza - Sual edatı - Rabıt ===J~~~~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::~::::~=:=~======-ed~tı. 

" YUKARIDAN AŞACIYA: 

1 - Akıllı - Ve. 
2 - Eski bir eyirket - Asüde. 
3 - Bir hitnb cümleni. 
4 .:_ Doğru - Ambar. 
5 - Btu?a anz olan bir hru-.---ta.hk -

Düşünce. 

6 - Ümid eden - Bir zamir. 
7 - Bir edat - Demirciler kullanır. 

«Şark n 
A O i 

s ;gorta 
ŞiRKETi 

1STANBUL 

"ŞA RI{,. Sigorta Anonim Şirketi
nin alelade umwnt heyeti, 29 mart 
1940 tarihine müsadif cuma günü 
saat on birde şirketin Galatada, Şark 
hanında üçüncü kattaki merkezinde 
toplanacağından sayın hissednrları
mız toplantıya davet olunur. 

MÜZAKERAT RUZNAMESİ: 
1) İdare meclisi \'C mürakib rapor-

ROMATiZMA, BAŞ, DIŞ, $INIR AGRILARI 

ve GRiP, NEZLE, SOGUK ALGINLIKLARI 
Derman kaşelerile derhal geçer. icabında günde 1 - 3 kaşe alınır. 

MILL 1 
PiYANGO 

Büyük ikramiye 100,000 liradır 
d't 

Biletler her aym dördüncU günü akşamma ka ,. 
tebdil edilir. Bu tarihten sonra mUşteri •. in o 11tJf11 

,-~~~~~~~~~~~~~~~~,.~ ANAPIYCJ~N ~ 

G •• } Dr. İhsan Sami 

rayı değiştirmek hakkı sakıt olur. ~ 

==================================~ 
EMEKLi, DUL VE YE fİMLERİN 

NAZARI DİKKA TiNE 
UZ e lBtreptokok. istafilokok, pnömo-

kok. koli, piyosiyaniklerin yap-

01 k tığı çıban, yara, akıntı ve cild m a 1 hastahklanna karıjı çok tesirli Emlak ve Eytam Bankasından: ~ 

için 
Hey ~yden e~·el sıh

hatli ve parlak bir t.e
ne, lekesb. ve düzgün 
bir ci\dt" malik olmak 

lizıwdır. 

!(.REM 
PERTEV 

sizin de cildin.ili güzel -

leştirir, guddelerini besll
yerek eanlandınr. 

40 ~™·ilk bir t<ı-crübe mahsulü olan KREM PF~TEV 
t.ert.ib \e ya.pılı:; tarzındaki incelik dola.yıslle. tt-nln fazla 
ya~lanntn!Wın mnnl olur. l'a.ğsaz ola.ra.k. lımmsi tiip ve 
\'a.zolarcla ~atıbr. 

•• t.ue aşıdır. &* 

Is tan bul 
Satın8lmı 

LBJazım AmirU}I 
Komisyonu il!nları 
- Q Hi &•• 

Bir No. lu dikim evinde 2 asansör 

l yaptınlacaktır. Açık eksiltmesi 4 

mart 1940 pazartesi günü saat 14 de 
!.Tophanede Lv. lmirliği satın alma 

ı komisyonunda yapılacaktır. Keşif 
bedeli 7280 lira ilk teminatı 546 li· 
radır. Keşif ve şartnamesi komisyon
da görillUr. (659) (1265) • 

••• 

ı · dııl .ın 
Maaşlarını bankamıza temlik ettirmek suretile alan emek 1• rt ~ 

yetimlerin haziran - ağustos 19~10 Uç aylıklanrun tediyesine 1 01a tıi' 
tarihinden it.ibaren ba~lanacaktır. s.ıı 

1 - Maaş sahihlerinin temlik muamelesi için ellerinde bulun )'~b 
devre evvel Bankamızca verilmiş hesab pusulalarının alt kısmınd3 ıııO • 
gün ve saatlerde, fotoğraflı nüfus cUzdanlarile birlikte Bankaınııa f 

racaatlan : gtı.ıt ' 
2 - Herhangi bir sebeble mezkur besab pusulalarına tediYO ıırtt"' 

saati yazılmamış olanlar varsa, bunlara aid maaş sahihlerinin 1 fll 
evvel Bankamıza müracaat ederek gün ve saatlerini öğrenmeleri, dil ıc~ 

3 - Askeri malfı.llerin mfüacaatl martın ilk iki giinü za:f111 Jtlıı~ 
bul edileceğinden bundan sonra vaki olacak müracaatlerin dığct -eıetll~ 
sahibleri gibi muameleye tabi tutulacağı ve malullerin niifus tez~~~47,. 
ikramiye tevzii cüzdanlarını birlikte getirmeleri lan olunur. " 

AU&L W2 1 
2000 aded kar gözıuğU a1macak - Dıniz Lenzım S~tınalma Komisy,;nu ll~nla~ı 4' 

I tır. Pazarlıkla eksiltmesi 28/ 2/ 1940 ...-
14 30 da T h ---ln!!llllll!l!'l!ll'!!l!!Elii!&ISS MA 'bıııt< 

ı;arşamba günli saal · op a- ı - Komisyonumuzda mevcud kroki ve fenni şartnameni O'ltlcı ~ııı 
nede Lv. imirliği satınalma komis - l<llv 
yonunda yapılacaktır. Bedeli 600 li- Harita Umum Mildüt'li.4,iü için ihtiyaç olan bir adcd motörlU te bılıır 
ra ilk teminatı 45 liradır. Nümunesi 5 mart 940 tarihine rastlıyan salı gilnU saa.t 14.30 da Kasımpa,şadll ı;itt' 
komisyonda göı·ülür. (671) (1440) nan Deniz Levazım Sabnalma komisyonunda kapalı zarf usuUle eJı 

••• 
larının okunması, Aşağıda cinai ve mikdarı yazılı 

ınesi yapılacaktır. oı~P 

2 ·- Keşfedilen bedeli "38940., llra, tık teminatı "2920.50,. ıtrtı eıf'~ 
fenni şartnamesi iş saatleri dahilinde ve 195 kuruş mukabilinde rıt 2) 1939 hesab senesine aid bilanço malzemelerin pazarlıkla eksiltmesi 

ve kar ve zarar hesabının tasdiki. Emnı·yet Sandıg" 
1 

M .. d .. ı ·· ...... -· d 28/2/940 çarşamba günü saat 14 de 
3} Geçen sene hesab devresi içinde U Ur ugun en : Tophanede Lv. amirliği satınalma 

icrayi vazife eden idare meclisi S . " h•h• komisyonunda yapılacaktır. lstekli-
Uyelecinin ibrası, ahş ılanı tas 1 1 lerin belli saatte teminatıı:ırile komis-

4) 1939 senesi kazancına a.id teklif- Galat.ada Sultanbeyu.ıt l{emankeş mahallesinde Topçular caddesin - yona gelmeleri. 

komisyondan alınabilir. "1' 
] dtı' 

3 - lsteklilcrin 2190 sayılı kanunun ta.rifatına uyarak hazır ıı ~it 
n teklif mektublannı en geç eksiltmenin yapılacağı gün ve saııtt~~p 
saat cv\'eline kadar makbuz mukabilinde adı gcÇeD komısyon btış 

lerin tetkik. ve tasdiki. de ve Demirciler sokağında kain olup 10000 lira muhammen kıymet üze- 1 aded motopomp 15 beygir kuv-
w ı . "1150 ~ 5) 1939 hesab devresi için idare rne<:- rinden sekiz taksitle ve %5 faizle 28/2/940 tarihinde açık arttırma ile vetindc arabasile beraber gına verme erı. " ~ 

lisi üyelerinin huzur haklarile 88:01~cağı evv:ıce ilan. edilmiş ola.n binanın tapu kaydindeki evsafı: ."De- 400 metre hortum 52 Mm. kutrunda _. ......ııııııl 
mürakibe verilecek ücretin tes - mırcıler sokagında atik 40 No. lı Plak Mustafapaşa vakfından gedıkten 16 çüt otoma.tik rekor Ôk .. l - K t H kk Ek m ,..,..J 

8.ri hane mahalli ile Topçular caddesi A 158 No. ve Sultan Ahmed Hanı O d. ed - suren ere! a ran a 1 ra 
biti. Evvel vakf mclan Pulcu gediğinden münkalib mahal ve A 152, 154, 154 1 a kremli yangın söndürme 1 

8) 1940 h~b devresi için idare ve Demirciler sokak 29 No. sırf mülk Şerbethane gediğinden münkalib makinesi ~ 
meclisi üyelerile mürakibin se - elyevm dek8.kin ve apa.rtunanı mfi§temil kargir tiyatro mahallinin ancak 19 ,, asitli yangın söndürme • Hakkı Kntran Pastilleri de vardır~~ 
çilmesi. mezkfır Demirciler sokağında 29 ve ToP<;ular caddesinde atik 152, 154, makinesi ~~ 

7) Şirketle muamele icrası hususun- 156 No. larla. murakkam sırf mUlk muayyen ır.ahallinin sülüs hissesi,, 1 9 metrelik 3 parçadan -.••••mm111ı1.,mmmmm••••ı•••••--.......-
olup sehven kargir bir apartımanın 1/ 3 hissesi şeklinde ilan edi~ ol- " !!! wrww#f•D 

da idare meclisi Uyelerile direk - duğunu tashihan bildiririz. "1525,. geçme itfaiye merdiveni L l k ı F b . , 1 s t l ı v . 'ı · 1 rı 
törlere salahiyet verilmesi. 10 ,. itfaiye baltası AS er a rı~a ar a ın ft .ma AOIDISYJRU 1 an a 

iHTAR _Şirketin esas mu.ka.ve-1 1 110 ., itfaiye kazması ••••••••• 
!enam.esinin 29 uncu ve 31 inci mad- IstanbuJ Belediyesi llinlan 20 ., su kovası 15000 metre ipek kuma~ alınacak !lS,., 
deleri geregıv·nce umumt heyet toplan- 1 ., tehlike (canavar) düdüğü Tahmin edilen bedeli "37.500,, lira olan 15000 metre ipek kuıı1 .,ıJll'' 

. y·~"..tJI'' tısına iştirak edebilmek için en az (672) (1441} keri Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez satınalma ko~ıs ~:.ııı· 
''30,, hlsse senedine malik hissedarla- rahınln tık • • • 29/ 2/ 1940 perşembe günü saat 14 te pazarlıkla ihale edilecekti'· rill ~ıl 
nn bilasale veya bilvekAle himil ol- bedeli temlDAta 3 adet sancak yaptırılacaktır. Pa- me "l,. lira "88,. kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Ta.Iible s.ıı&Jll~ 
dukla.n senedleri toplantı tarihinden 1207,00 90,53 İtfaiye mtidürlUğü ve grupları için IUZumu olan 27 zarlıkla eksiltmesi 28; 2/ 940 çarşam- l vakkat teminat olan "2812,, lira "50., kuruş ve 2490 numarab \ıe ~ 
en az on gUn evvel şirket veznesine kalem demir ma.17.eme. ba günü saat 15 de Tophanede Lv. 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bil 

1 ı)t' fP 
veya İstanbuldaki bankalardan birine 1230,00 . 92,25 İtfai~e müd~lUğü. için 1 aded komple projekt?r. A.. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Nü- kadar tüccardan olduklarına dair Ticaret Odası vesika.sile nıeıl< 
vermeleri muktazidir. Tahının bedelleri ile ılk temına.t mıktarlan yukarda yazılı demır mal- munesi komisyonda görülür İstekli- ve saatte komisyona müracaatları. "1397,, 

zeme ve projektör ayn ayn açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameler . . . · ' 
lDARE MECLİSİ Zabıt ve Muameıa.t Müdürlüğü kaleminde görülecektir. İhale 11/ 3/ 940 lerın belh s:ıatte koınısyona gelme- ' • • • g1# 

İstanbul 20 Şubat 1940 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliblerin ilk leri. "679,, "1778,, ' Nünıune , -e evsaf §a.rtnamesine ~öre 2500 aded bıı.ttu.nlye o.~~ ~e6 
teminat makbuz veya mektubları ve 940 yılına aid Ticaret Odası vesika- Tahmin edilen bedeli "23.750,, lira olan yukarda yazılı 25 " ıco .... 

K 1 k 1 _ larile ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. "1411., - 1 a.Jı11" CP • aı Kat ==============================ı~ ~U~i~~k~F~rlk~arum~mM~ü~mu~u~n ~~ı ~ ır ~ o j af 1 z c em a 1 1 misyon unca 4 3/940 pazartesi günü saat 14 de pazarlıkla i~ale uvıı1'~~ 
Fındıklıda cadde üstünde Maarif matbaası müdürlüğünden : 1 r 1 n Lokman llekun" 1 tir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliblertn Jll 2 .;e ~ 

Tramvay durağı civarında ilcisi Nev'i Muhammen bedeli 37,5 pey al<çesi teminat olan "1781,, lira "25,. kuruş ve 2490 numaralı ka.nuoun lfıl'ıı~ 
büylik, biri ktiçUk uÇ oda bir sa- ,Oa Ulye Mütehassısı maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle .n ve,.~ 

Sığınak 3776,80 lira 282,26 lira D' O, ~in 
Iondan mürekkeb havago.zı, ter- w v ıvanyolu 1 ~ tüccardan olduklarına dair Ticaret Odası vesikasile nıezk11r o-

0
-5. Matbaamız için yapılacak olan gazden korunma sıgınagının açık ek- tl . h . ''15 : ~ 

kos ve elektrik tesisabnı ınuhte- siltmesi 14/lll/ 940 perşembe günü saat 15 de Cağaloğlunda Yüksek Muayene &aa erı pazar arıç atte komisyona müracaatları. ~ 
vi bir dairt: kiralıktır. Talihlerin Mektcbler Muhasebeciliğinde icra kılınacaktır. her gün 2,5 - :; salı ve '!urnartesi 
tramvay c..ı.aacsıno.c. berber Bay 
EmrullaJ.ıa mılıucaatian. 

Şarbıame ve diğer evrak mUdürlüğümüzde görtUebilir. sabahlan 9 - 11 hakiki ~ıkara 
İsteklilerin pey akçelerlni veya teminatlarını yatırmış oldukları hal- l !:abul olunur. T. 22398 

de o gün o saatte komisyonda ha.7.ır bulunmaları. "1523., J.:.;•••••••-••••ı-
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