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Delibaş 
lckları 

Mehmet herti1rli1 fena- Şehir Meclisi şubat !Kendi çocuğunu linğiliz vapurunda 
içtimaına başladı öldüren ananın olan infilak yapmaktan çekinme• 

Bu devrede zabıtai muhakemesi Mallar sigo-r-ta_l_ı olduğu mahlukta hırcın • 
bir 

Blitün bozguncular, i§in gidişinden lunduran milli varlığın sillesinden belediye talimatnamesi Kızı Epistraty=- beş aylık çocu- için tüccar zarar 
ve teşebbüslerinin her giln ve her sa- korkuyordu. Fakat, hünklr tarafın· müzakere edilecek ğu Seyyanı sürürle zehirliyerek öl - görmedi 
at, arzulan gibi llerleyi§inden hoşnut dan pek sevildiği ve batta, biraz da İstanbul Şehir Meclisi şubat dev- dürmekten suçlu 60 yaşlarında Emor Limni limanında İngiltereye sevke-
luk getiriyor, çok da memnun görü • sayıldığı söylenilen ZeyneUibidin_hoca resi içtimalarına dünden itibaren baş fianın muhamesine dün Birinci Ağır dilmek üzere mal yüklemekte olan 
nüyorlardı. Fo.knt, Derviş Bekir oğlu nın, pek yakın bir adamı oldugunu lanuştır. Şehir Meclisinin dünkü içti- Ceza mahkemesinde devam edilmiş, Abbay ismindeki İngillı'. vapurunda 
Mehmed biraz kederli idi. Teşebbüse bildiği muhatabının, o günkü yaptığı maına bizzat riyaset eden Vali ve Be- müddeiumumi muavini Ubeyd iddia- vukua gelen infilak neticesinde mü • 
giriştiği 'çumre ve Sultaniye köylerin en ~o~ viı.~e~nin 1:8-dı da pek dayanı- lediye reisi Lütfi Kırdar, celseyi. aç- sını ~erdetmiştir. ~i.iddeiuı:nu~, E- rettebattan da zayiat olduğu anlaşıl-
de birçok eller edinmi§, nice cahil ve lı gıbı değildı hani. tıktan sonra şu nutku söylemiştır: morfıanın, kızı Epıstratya ile nık8h- mıştır. 
mUteassıb köylüleri kara emellerine İsyana başlık etmek. ihtllAI kuv- .. _ Sayın arkada§lar, sız ya§lyan Şehabdan olma 5 aylık Bu vapur Bulgaristandan gelerek 
baş eğdirmişti. Fakat, Çuınrenin A- vetlerine kumanda eylemek, Konya- İstanbul Umumi Meclisi üçüncü in· çocuğu Seyyanı, kızı işde iken, Ka- limanımıza uğramış ve bura.dan mü-
libey Höyüğü köyünden Mehmed A- da dilediği gibi .. asıp kesmek ve hele, tihab devresinin şubat içtimaını açı- palıça:şıd~ -~ir attard~n aldığı s~ür- hi~ _miktarda t~fti~ ve ~ahire yükle· 
ğayı bir türlü yola getirememiş, tek- yapılmasına musnade e:cınen çap~l - yorum. Sayın mccli:;inizin bu içtima- la zehırledı~~ı ve çocugun bu zehır te- mıştir. Mallar kanulcn sıgortalı oldu
lifine he dedirememişti. Halbuki, Zcy culukla biraz fazlaca dünyalık edın • ında başlıca mesaisi önümüzdeki yı- sirile beş gün sonra öldüğü sabit ol- ğundan tüccar zarara uğramamıştır. 

ıAb"d" h d h h-'· . k _ mek tekliflerine ağzının sulan akıyor lın bütçesini tetkik ve müzakere et • duğundan, Emorfianın ceza kanunu- Vapurun dün ak§am yanarak battığı 
ne a ı ın oca a, er u.ıını pe ya f a.k t · d '" Unli ta O · · · ·· ·a tnh · ea·1 ktedir G · Bul 
k d b·ıd· - · b - h h ld el- a • yıne uş yor, şınıyor, mu- mck olacaktır. Bu sebeble biz de büt- mm 45 ıncı maddcsıne gore ı am ce- mm ı me . emtye ga-

m an ı ıgı u aganın, er a e f k t b kte k o , . . t d d" ı· b" bo b 1 ld -
de edilmesini israrla istemişti. Her va a a ceva ı verme n açınıy r- çeyi takdim edilmek üzere tamamen ı znsıle. c~znlandırılmnsıııı, ~cak, ço . rıs a~ n _ış ı tr . m a rnnu ugu 

.. .•. bda M h ed - _ du. hazırlamış bulunuyoruz. Fakat bütçe-ıcuk nıkah mahsulü olmadıgından, a- tabının edılmektedir. 
gonderdıgı mektu , e m aga O gUn D . Beki -1 d -1 r· . "k a· - t ·b· ~,,...,..~wvv 
da h . ti bahsed' d ' ervış r og unun a. nin Encümen tarafından tetkikini te· ı c şere mı vı aye ve mı gayre gı ı 

f 
ndel ehi~ıytle e bekl d-~~o~, boUn: bütün tahammülü taşmış, bu çok a- min ve bugünkü şartlar icinde tah· hisler altında bu suçu işlediğinden MARKEMELERDE' 

ay a ı zme er e ıgıru, Y k 11 dilşUn li d lib k dır . kan 59 dd . . d .. 
ümidler beslediğini açıkça yazıyordu. ı kı ~e. a·ı cde_kmek aşını da~d ..• silat nisbetlerini daha iyi ölçerek ma- .... u~unb l udncu mı a kesının tae ~~z: 

ma ıçın, ı o e ten ve ı ınıp li k kl b" -· . ,onun•tC u un ur·u ara ct·za yınını 
Mch d - d "h al ed"lecck bı"r ayna arımızın ıze verecegı ım- . . . me aga a 1 m ı çırpınmaktan bıkıp usa.n.mışb. Faknt . 1 ıstemıştır. 

Ofisten afyon çalanlar 
hakkında mutalea da d - ·ıdi h · G · soyu ve ' kanlara tamamen uygun bır mesai 

1 
a m egı anı. erçı, ne hiç de Umidsizliğe kapılmamıştı. Mu- .1 . f r t · e Ne diyeceği sorulan Emorfia bu 
sopu temiz, anadan babadan varlık- hatabının b!lkışlnnnda ve düşünüşle- programbil ıkı ~ .yebn!.t aa_ıy: se~etim~ı:. siirürü kendi b~ına sürmek üzer~ al· dermevan edildi 
1ı -aıard d . t tari · · dd""dU geçe me ıçın u çcyı nısan ıç T rak M h 11 . Of" . . s· k ag an ve ne e, şena ve - nnde gızlenen arzuyu ve tere u . . .. 1ı 1 dJğını, gö:..Jcri görmediğini, belki, ço- op a su erı ısının ır e-
kat yollannda müteassıb ve titiz ağ- pek güzel kavramışb. ına tehır etmeyı luzu~lu ve fayda 

1
· cuğun stirürü meydanda bularak ken- cideki deposundan muhtelif zaman -

b • sanklıl d d -·ıa· F k t, b" bulduk. Buna mukabıl bu devrede . . . _ .. 1 rd k k 250 k"I k d anı ar an egı ı. a a ır Ytizyüze biraz dinlenip dilşündük • . . . . .. . . dı kcndıne yemış olacagını soylemiş- a . a ve ısım ısım ı o a ar 
. _ meclisınızın uzennde bılhassa dura· . f ı kt l kuf memur ve eşraftan daha hatırlı, bır ten sonra o da tabyesini degiştirdi. _ . . . . . tır. a yon çn ma an suçu ve mev o-

. • cagı en ehemmıyetlı ış, yenı Bcledıye ı f" · bek · k ı d Ah ed eeyh ve hocadan daha sayılı, bır zab- Başka bir planla tekrar hücuma geç- . .· . . .. Muhakeme, müdafaa ve karar için ısın çı ve apıcı arın an m , 
tiye veya hayduddan daha çok azılı ti. Delibaşı kızdırmak, biraz gururuna zabıtası talimat~~mesının tet~ı~,. mu 1 başka güne bırakılmıştır. Talat ve Nüzhetle bu afyonlan ça • 
bir zamane zorbası idi. Ahlik ve in- dokunmak ve bu suretle babayiğitlik zakere ve kabulu olacaktır. F.hnızde vvvvvvvvvvvvvvvvwwwwww 1 Iınmış mal olduğunu bilerek almak-
ani t fh la iltif t tm • halen mer'i bulunan eski bir talimat· 1 ı ta · ı ,.,~ d Ah ed ~ edd" s ye me um rma a e ez, duygularını şahlandırmak istedi. Bez . . .•. POL STE: n :;uç u \.A:Va , m , ~ems ın, 
hu'~ ·· l d Allah · _ name mevcuttur. Fakat ıhtıva ettıgı ı . Aumet §OY e ursun, ın emır· gin bir tavırla yeisli gibi göstcrdigi • .. .. • • . "dem ve Ah Rı:r.a.nın muhakemelerl-
lerine bile itaati bilmez, menfaati için bakışlarını, m~ha.tabının tcreddüd Ü· a_hkam bugunku beledı ve medenı ıh- Karı koca bulut gibi ne dün asliye yedinci ceza mahkem~ 
her tUrlu fenalıkları Yapmaktan "C- ilntill .. 1 k .. il d d' tıyaçlarımızı karşılamaktan U7.aktır. h k . d d d"l . ""dd . mt 

y z crı ı e ınşan yuz n e gez ır- . . . . . . . sar oş avga sın e evam e ı mış, mu eıumu 
kinmez nev'i §ahsına'lnünhasır "·-m d" 1stih alı b" .. 1.. .1 Onun ıçındır kı yem bır talımatname "dd" d tm" Ah ed Talı::t •J.U ı. ı. z ır gu umseme ı e: . . . . . d. I ı ıasını ser e ış, m , u. ve 
ve yırtıcı bir mahlüktu. Para kazan- - ıçın senelerdenben çalışılmakta ıch. e ıyor armış .. . A . . . ·-

k . . 1 lm dı F - Anlıyorum ben Mehmcd aga .. Son aylar içersinde bu ""lı§malara hız . _ Nuzhctın mahkumıyetlennı, dıgerle-
ma ıçın ça ışmaz, yoru az · a • ded" Se k ku b ·. · """ Taksımde Cambaz soka,..ında otu . · · b ti ... te · t· M h k t lm k . . k aktan bo- • ı. n or yorsun u ışc gırme- verilerek hazırlıklar sona erdirilmiş . . .. o • rının crae crını ıs m1ş ır. u a -

a ' ça a ıçın oşm . : . guş ğe. Çok yazık, pinti Musa kadar da . . . . . . . ran Azını ıle karısı Muşerret sarhoş keme, müdafaa ve karar için başka 
maktan usanmazdı. Kendi gıbı sulta I U -· . ve talımatname meelısınızın tetkıkıne olarak Beyoofonda fgtiklal caddesin .. .. Y regın, mıllete ve memlekete karşı . . . . 1 , . . "' ~ '· • gune bırakılmıştır. 
başları eşrafa hukumete karşı koru- · . · arzedılmıştıı. Yanız ~enı tahrııatna· de biribirlcrilc kavga edip halkı ra vvvvwwwv·vvv 

• scvgın ve hele, padışaha ve şenata · · d ·· f · ' • · 
duğu ve başına topladığı için evi hır· . .. . - me ıçersın en seyruse ere aıt olan ah hatsız ettiklerinden yakalanarak ad· 

_ _ _ hıç de hurmetın yokmuş meger. O k·mı )< s b" def d J ••• • • 
sızlar ocagı ve ugw"Suzlar bucagı ha- . .. .. . . . . a ayırara on ır a a ıa mu lıyeyc verılmişlerdir. 
lin . .şt.i B ti b" Urü b bılc duşunmeden bu ışe gırını§ padı· tehassıs bir heyetin tetkikinden ge . 

ed.?1:.m1k ·h u ~~:k eahıl~,~ d"" .~k- şah yoluna, icab ederse, canını bile çirmeyi muvafık gördük. Bu tetki • Tarhdan çalıyormuş 
şı onu , ru u sonu , il.hl uşu fed tm - - · ş 1 k 

INH/SARLARDA : 

İnhisarlar İda e >inin 
iizüm mübayaatı delilere başlık ettiğinden kinaye ola- a e _ ege so~ vcrmış. •aşı aca kat ta bitmek üzere olduğundan yine l{adıköyünde Söğütlüçeşme cadde. 

rak Delibaşlık unvanı ona akıllılar şey dogrusu~ Hıç ummazdık senden bu devre içerslnde meclisinize takdim sinde odun ve kömür taciri Nasuhi İnhisarlar idaresi bu yıl muhtelif 
tarafından verilmişti. ' bu kor~akhgı." _ edilecek ve bu suretle talimatnamtl eksik ı lartı ile satış yaptığından za • mıntakala:dan şi~diye ka~~~- 4 mil-

Dcl
.b ... hm d" 

1
. 

1 
d 1 Dervış Bekır oglu artık coşmuştu. tamamlanmış olacaktır. bıtaca yakalanmış, hakkında tahkika- yon 168 bın 884 kılo kunı uzum mü-

ı aşı ı•ıe e ın ve e ı a tın a s··ı·· .. ı·· d J"b ıı.• h d b l b t . t' B "k 63 
b ı . . 

1 1 
o uyor, soy uyor, e ı aşı mc mc Sayın meclisinizln bu talimatname· ta aş anmıştır. ayaa e mış ır. u mı tarın 1 8854 

u unn.n avenesının yo c ul: ve yoksul- d ··zı · · k tı k d" r d ... 
luk cihetinden bir şikayet ve derUe- e go erını ... ı.rp~ş ;~r~ ın ıyor :ı. ye olan ihtiyacı tamamen takdir et. Av tüfegi ile yaralamış kilosu Ege mıntakasından mübayaa 

. k H d"leclikl . ak" Muhatabı sozunti bıtırınce oturdugu mckte olduğuna eminim. Bu itibarla" .. .. -· . edilmiştir. Hurda incir milbayaası 
rı yo tu. er ı en v ıt, yok • d ·· 1 b" k Jd dı A Kadıkoyunde Yeldegırmenınde otu- 3 suzluklannı civarın "'l"rlıklan ı .ı·a·k y~r .. c şo~ e ır ınu an · cı acı meclisiniz ehemmiyet ve müstaccllyet 13 1 d s·· A . . ise 4.03 .912 kiloyu bulmuştur. Kuru 

.. n uı ı gıılumsedı ve. 1 . k" 1 .. "k ran yaş ann a ureyya, vnı ıs· UzU .. b ed"l di-
liyerek cideriyorlardı Hele askeri · e mh1.akere ve tet ık crını ı mal ve . d b" . . . t "'f __ 1 od · ın mu ayna ı en ger mınta -
rnilkellcffyetlere hij p~rva et~·yo lar - Haklısın ağa. dedi. Sandığınız talimatnameyi çıkarmak suretile İs - :ın c ~r~sı~e a~t ~v u degı. e M k a- kahır, Kayseri, Gazianteb, Konya, 
dı ÇünkU i t ·ı 1 ı r - gihi, korkuyorum ben bu işe girmeğe. tanbul Belediyesine ·ok değerli bir a çocu . a ~çesı cıvarın n oynar en Aydıııdır. İnhisarlar idaresi Hatay 

· , s enı en ma ve paraya N d w· ., • ateş etmış, Koço adında 13 yaşında 1~ ... ~ı.. •11 . b" 
Yok diyor ruıkerlik denince de köy- - e en en··· hiımet ifa etmiş olacaktır. Yine bu b" - . 1 tı y 1 I m~ı.<.U•SI erme ır yardım olmak ü-. , ır "OCugu yara amış r. ara ı ço • d d · · ilb 

Eziliriz. d d d ed ··Ih k b"· 1 · ·a h ~ zere ora an a ıncır m ayaa ede den kaçıyor, civar dağlara çekilive • - e on an.. evr c mu a utç~ erın 1 are e- cuk hastahaneye kaldırılmış Silrey- . • 
· bl ·ı d ı· · · k ' ccktır ı lyorlardı. Milli hareketlerin ilk gün- - Kım ezecek, Ankaradakiler mi? sa arı e ~y e:pey_ m.cc ısınıze ~v 0 • ya yakalanmıştır. · . • . 

lerinde Dclib .. ~ Mehmcd de bu fikre Şa§anm aklına senin. Unuttun galiba lunacak dıger ışlcnmız varclır kı kıy- E t Anason yetışbrılec9k 
' .._.. k tı· t tk"k ·· k ı · · 1 h 1 srar sa ıyormuş ı h" ı ·a · · taraftar gibi görilnmüş ve hatta, ba· ~n.nndaki kuvvetleri. Hele şu me. ı e ı . ve m~za ere e:ı~ı~ e a _ . n ısar.ar. ı aresının teşebhüsile 

7.ı isyan teşebbüslerine karışmamak gunlerde, bizi t>zmek için buralara v~ ıntaç edılecekt~ı-. ~{e.<ıaınızın f~ · Yalova~ Hasan oglu Mehmcdın es- ~emle.ke~ımızde ana:ron yetiştirilme. 
suretile, takdirle karşılanacak bir dil· kadar ·gelmek şöyle dursun, arkalan- yızll ve muvaffakıyetlı olmasını dıle- rar sattlgı ha~r alınmış, memurlar sınc gıttıkçe ehemmıyet verilmekte • 
rüstlUk de göstermişti. Ancak, bu na dönüp bakacak halde bile değiller. rim.,. · tarafında~ tcı:ıba_t a~ınara~ Mehmed- dir .. Çeşme mıntakasında yetiştiril
hareketiJıiç de samimi değildi. o, mil Kulaklarına. kar suyu kaçmış onların Vali ve Belediye reisinin bu nutku- le pazar~~ga gı~şılmış, bı~ memura ı~csıne b~lnnan anason miktarı 100 
li harekeUere taraftarlık perdeei ar _ şimdi. Bütün cebhedc yapılacak taar- nu müteakib meclise sevkedilmiş olan sat:nak uzere bır buçuk kılo esrarla ~ınler~e kiloyu bulmuştur. İnhisarlar 
kasında, kendi işini görüyor, menfaat ruzu bekliyorlar. Hem, onlarla pııdi- hesabı kat'i raporları, Tetkiki Hesab gelırken Gaıa:ada ~akahtnmıştır. Mch , ıdar·esı bu yıl 800 bin kilo anason mü 
dolabını istediği gibi çeviriyordu. şah arnsında sözbirliğt var ülen. Bu· Encümenine havale olunmuştur. m~, bera~ın~e~ı esrarla beraber bayaasında bulunmuştur. 

d b" is b x.. k ldırı . . .. .. adliyeye verılmıştn·. D" - h - k . • . Bu sebeblerledir ki, Delibaş Meh • ra _ .a ız yan ayra6.nı . ~ p tü- Bundan sonra meclıs salı gun u sn· _ ıgcr ususı ra ı ımalathanelerı 

2 ŞUBAT~ 

m!B 
Belgrud toplanbsııı' 

doğru... .. ·ril ~ 

H ariciye Vekilimiz Şuli~ 
racoğlu, Belgraddnkİ u;rt! 

toplantısına. il'tirali eyteJJlek ,tt' 
h:ırel,eti sırasında ga.zetecilel'fir, 
ıniş olduğu beyanatta h.alll_ı~ıl ~ 
:r.iyetinin bir çok alika vt•rıcı 
lelerine temas .-trni~tir. ~ 

Hariciye Vekilimiz e·n·cl~# 
mutad yıllık toplantısı i~ln gt ~ 
ri Balkan antantının sullı ~~' 
da olduğu kadar harb halini.il il'1' 
eylediği hidiseler Iaı.r~ısınd~ b ~ , 
faydalar temin etmiş olcJuğtıOlı'ıı 
Balkanlar tesanüdünün bu toP ,-r 
dan sonra daha büJük bir ~o~ 
tezahür edeceği hakkımta.kı ı. 
tini de izhar eylemiştir. .~ 

Bu ~rnda, Türkiycnin, ~:~~11,r 
harlı hfı.discleri karşısınd!l.ki '· 
de tcha:riiz ettirilmiştir. rl 

Ilaridyc Vekilimiz, A,·rup!l~; 
temruli münaluışa mevzuu olftı~ 
taraf de\•let, bitaraflık oıe ti 
hakkında Türl\iye Cürntıuri).f tı'" 
vaziyetini i7.alı eylemiştir. U~ ~tJ f 
ta göre Türkiye Cümhuriyetil1111 tf 
litikası ~u prensipleri \"e rsıst:\!1 
~ımakta.dır: f' 

~ ·ıclit· 1 - Türkiye bitaraf degı , 
kat sadece ha.rb haricidir: .611 ~ 
ciimle ile biiyük bir haJukati ;,ı1' 
termektedlr. Türkiycnin hatb ,.,r 
cinde kalmasının esas iki ~ -1 
dır: Bunlardan biri TUrkiY"J'~ 
taarruza maruz JmlmamSSlı~ 
de, onun taahhiidlerini ifaya f' 
f:(lici bir hidlsenlo. tekoV\iiıl. ~ 
memesi. Bu fl&rtlann ~, 
müddetince Türkiye CümhurlY"d/ 
tiyerok ve kendi iradesinden ~ ıf' 
li menfaatinden mülhem o~,
tuğu sulh yolunda yiirilnıd~ 1'1l 
nnda.dır. ,rt 

2 - Bitaraf olmak veya i~ ~ 
harici bnhınmak ta miiteveıd< ~ 
sivaset takibi değildir. Böyle bir ı 
ziyet. takib eylf'menin ıniitı~ 
Jfarirjye Vekilimizin ta..cırih "· I< ,-r 
v~hile sarihtir: ''Bitaraf olJtlll 1ll"' 
ya harb harici kalmak cleoıe~ ; 
hangi bir harh ale,;nin saÇS~ 
mamn~n için icah eden biitiin ; 
leri nlmak elemektir. Ve sulh jlll 

hu tcdhirlerİe kurtulur.,, r' 
3 - Türkiye Ciimhnriyetıııi:tfP 

litJkası nzıhtır. Gizli bir l_K'~ 
!;lst.-..minin neticesi olan giıh tıtı' 
hiidlf'r, harekett~r asla me'.Pd~ 
his deftilctir. Ttirkiyf'nin taah~~t f 
herkesin malumu olduğu ı:e1<11 

!:1k ve kat'idir. it 
4. - TUrldvenin taahhüdtcrf ~ 

cavttze mlni ·olmak içindir. f (I 

teca\iizi mahlyetfo değildir. fil: 
5 - Ankaranın harki !-tİY~,/ 

ki dtlsturu, diirUstlilk, ~ık "-ene' 
anl~arından doğan tsalıh '
rlne bağhlık, sulhun fdam~IJtt' ; 
den geldi~ nlsbe~ c;alı~al< '~e' 
ğer mlTI~tlcrin lstiklillf'.riPC 1 ti 
gelen bir hisle ve lstlverek rtıSt' 
lemf'ktir. ,. 

Dr. R<> .... d s.t\0.4 ,;1 

- ··"" ...................................... _ ......... . 
DENIZLJ!RDJ! : 

Karadenizde fırbıı' med, Derviş Bekir oğlu Mehmedln, fedcgirı p11at~atıilncila, onlkarbeda_ks~ı1ah_ omuza at 15 de toplanmak üzere dağılmış- Şehrimize gelen benzinler yde 
1
bu maltıdakn satın alm8:1<~~ırlar. 

isyan için gösterdiği sebebi . hafif P erı Y r yece , n ı enn ansı- tır. . . . . . a nız, ur · anason yetiştırılmesi durdu 
buluyor, yaptığı tekliflere ;;~ 

8 
_ ~? dalına binecek. Biz de ilerleyince, vvvv ~ehrımızdekı hususı r:trol şırk_et- teş~ik işi.ne de\·am edilmcmeğe karar Karadeniz v E d b" kaÇ ~ ... 

naşmıyordu Her ti t b" Yb ıkı ateş arasında kalacak olan millici IXTISAD iŞLERi ı lerı 2000 ton petrol, bcnzın ve makıne ver·ılmiştir. d b . d eedge fıe ır dtır111ıli 
. m racaa e ır a - dcd"i?i yağı getirmi Ierdir Bu mikt . h en erı evam en rtına ş 

hnne buluyor \"e müracaatçıyı baştan ıo miz kuv;etıer, ya dağlayıp ka- Makara ve terzilik .· "hf ş b" h r .. arşe • Bu yıl ancak ihtiyaç nisbetinde a- tur. Karadenizdeki kar tipisi de }ı~ 
çacak, ya da sıldhlan atıp teslim ola- 1 ın 1 ~ yacını ır ay '. muddet kar- vans olarak tohumluk dağıtılmıştır. fiflemiştir Fırtına yüzUnden. , 
cak. Var mı bunun bir başka çıkar levazımı satanların §ılıy·a~bılcce~ dere<:ededır. Bundan ba§ka yerli anasonların ka • gUnU Barbnd Um geıe~ 
yolu? .. Hele bl düşün. Sonra, bu işa Dıgcr taraf dan petrol limited için lite itibarile ihraca müsaid bir hale Antal an a~kı~ı~ r61J' · · müracaati d ı · · · yen ya vapuru ı ı giin ,., 
yMaını1zekbıtiz atdı~~cak .. det!llz de hani... Mak t ·ı·k 

1 
tı ~ y1 apdı an hsı~ar.ışler hazırlanmış bu getirilmeleri de temin edilmi§tir. tn- bu sabah limanımıza gelecektir· -•~ 

em e n ort k<>Aesınde... ara ve erzı ı evazıma satan gun er e şe nmııe muvasalltı bek • hisarlar idaresi ihracat için icabeden d"" Zo ld k ıı-A.,ıfP" 
dukk- 1 d 1 ı · 1 pur un ngu a tan uuUJ" Delibaşı ·Mehmed, muhatabının sö- an ar an bazıları alıcıların teha enmektcdır. tedbirleri almağa başlamıştır. d ~ h k . . 

zlinü kesti ve: cUmü ve mükerrer müracaatları kar- ognı are et etmiştır. ~ 
- üıen Derviş oğlu, dedi. N cdir r;ısı~da. dü kkanlnrını kapama~ mec- 11111111111111111111111111111llllUll!1111il11111il!111111111111,IUli llllUlllllllllllllllllllllllf llllllllllllllf lllllllllllllllllllllllllllllllllnlll!lllllUlllllllllHlllllllll~ 

~::ı~:;k~e r:~:~~;~~c~!~e~~~~ bMd~;dl~:!ıuın;.~ıi:~;·ş~~~lr.k.a ~;~~~~ ş E H ,. R H A y A T 1 
ki.. u ur gune muracaat a ıhtıyacı ol-

- Ya kimden?.. mayan adamların dahi bir günde mti-

- Aha bizim Kon yadaki ti tek ağa- tea~did müracaatlar yaparak ~al ta: 111111111111111111111111111il111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 llllllllll llllllllUllUll!lılllfllfllfff llllllfflllllllllf lllllf lllf llll'llllfllllllllllllı 
]arla beylerden efendilerden lebınde bulunduğunu ve ellenndekı Ş h . . d k. .. ~ · • • , 

',.~ , . . stokların tamamen eridigı-· hald e rımız e ı kopek- Sokaklarda avare gezen köpek!~ itttııa lbrahim H 't f n0at1 t6 
- ulen onların nesınden korku . e ye • rin d d ·ua.r d oy ara ı ,,·ı,r 

yorsun., niden mal mubayaasına imkan olma- 1 e r 1 t 1 a f e d i 1 i y o r . e_ pey erpey ı ta evam e • mamilo yerine getirildiği ıçtıı, "1 

• •• dı - u · il il 1 . dılecegini belediye temizlik i.§leri . . 0},~ - Nesinden olacak. Dönekliklcrin· gını. erı s rm ş e~ v~ ellerınde ka- DUnkü nüshamızda şehrimizde müd .. r· -·· b"ld" kted' ya edebıyatımn f'lheserleriııt z# 
den. lan mıktan herhangı bır şekilde dev- köpeklerin çoğaldığını yazmıştık. ur ugu ayrıca ı ınne ır. ın4k Ültiymı kit™leler bu A,-itıı , 

H tı 1m bö. 1 b. re hazır olduklarını ilave etmişlerdir. B led" t . 1.k . S IC b h 1 A_ ...:r flg - n ra ge ez ya y e ır şey e ıye emız ı ışleri müdürlüğü u §<'- .eoorKrr"~ eM n1ı.eı v• 
Şayed döneklik olursa hükUm v~ Memurlara ikrazat nezdinde yaptığımız tahkikat neti· BAHÇIV:AN :--- 'l'agor'u Türk ef- mu~ btilaoaklardır :1-

. _: 1 k kan um1~msyesıne ilk defa mükem- • . ,,ıı 
kuvvet senin elınde değil mi? .. Birer yapı mıyaça ccsinde filvaki son günlerde hava· l b" k"ld B 

1 
. ArW..rl ...... mt.3 J-ı..--hım 90'1" .ı... · me ır Ş'(} 1 (j Q ıçıtJat? 88erıUJ .....,.~• uru 'l ffJlP 

~ı~ keser, asarsın~ ka.ypaJ_dık ~en- Halk Bankası idare meclisi son yap larm soğukluğu dolayısile civar tamtan kıymetli ve edib arkadaşı- "-'eri münasebetil.6 Tagor ~ ıJı 
en. Hem, §unu da soylıyeyım ki; va- tığı toplantıda, bundan sonra memur. köy ve kasabalardan bir çok aç kö- mız /brahim lloyi büyilk Hi d tttbkı.şmı§ ve Jcıtabını onun i~ 

ilden ve kumandandan tut da poli ı · stik - eki h · · şlcrdi ' • n sjlS" • ef k d . . . .. 00 ara ~aı:8 1 razı yapmamaga karar P er şe re ınmı r. -»ıiUefckl;iriııin diğer bir e86rini bir rosmi ve bir de mektubi1'1 
ı;e n ere a ar, ~skcr, sıvil biltun verml§tır. Bunun sebebi, §imdiye ka - Ancak belediye temizlik işleri "'Meyva oo.nıam mni altında r _ lmni§tir. 
memurlar hep padişahdan yana dar ı te · dil al d - u ısa f1l6: 

1n 
· memur ara vzı e en par arın mU UrlUğU bu vaziyet kar§ısında mmıza ingilfacede11 tercföne et • Bu. J...-ıymetli &eri liBanımtZO: ...:.1: 

- anmam buna. muntazam surette toplanamamasıdır. harekete geçerek eimdiye kadar mi-:tir "--1-- ,_ tz• • • tc'fr 
Ned W ..... ı afl 7 • wıwn Mym.e ı mU.tercımı ·"" 

- en en? .m.emur ar esn ar kadar muntazam "1500,, köpek ve "193,, k~ itlU Bu gibi rıth 00 fikir malı.sulü 6 _ rtıııv 
rDewmı oorl ltcdiyat yapamamaktadırlar. etmiştir. Ş8Tlerin tercilm-68inde gösterfüm B<kr, ve ki~aln okuyuculd 

taVMY6 eder&a. 

savuyordu. Bu teşebbüse iştirakin 
daima eksilmeyip artan menfaatleri-
ne _dokunacağını, belki de nüfuz ve 
nwvkiini sarsacağını dilşünUyor ve 
biraz da, hemen hemen blltUn Ana-
doluyu hüküm ve tesiri altında bu . 

,,,. 
Yeni Sabah 

.... 

ı l 
ABONE BEDELi -Tlrklye IOflNI 

8ENl!LIK 1400 Kurut R700 Kuruı 
1 AYLIK rto • HM • 1 AYLIK 400 • IOO • t AYLIK 1IO • IOO • 

2 ŞUBAT 1940 CUMA 

358H. Zilhicce 23 J55i{.IJ.KAnwı2(l 

•On: 33 A7• 2 KHım ı 87 
·-

•••ıef Saat v ... ıt Saat -
ıı.in .. ot•• lklUI gu ... öt•• lkln•ı 

1 ·~ 
-7 02 9 43 7 11 ı2 28 ıs 09 

Alq&. v.- •••ti: AkfL Yaa.ı ,,.... -n oe 1 3412 04 ·-l7 26 18 5, 5 3() 

-1 



•!·J~JiitJ;J§iil 
liitle;bahara müthiş bir 
.hiicum hazırlıyormuş 
!"gilizler bir Alman tahtelbahirini 
Qfırarah mÜrl!ttebatını eair ettiler 
tıu~ 1 (A. A.) - Hitlerinf Londra, 1 (A. A.) - ~ye'" 
llaıi orga ında tefsiratta bulunan hava neza.retlerinden bildirilmi,ıtr: 
bu ııutu:nı Pesu Ujsaz gazeteBinln 1 ao klnunU11&Dlde bir düşman denia 
lllllt.deki ~n çıkardığı mini., önü - altun bir İngiliz kafilesine hücum e
\'tırun fe~l~baharda her ttırıu tasav- derek M26 tonluk Vaclito vapurunu 
l'uıt ~· kınde kuvvetlerle bir taar- batırmıtbr. Vapurun mUrettebab bir 

.\ıın ıleceg.ı merkezindedir. İtalyan vapuru tarafından toplan • 
o~ anya, mUınkUn olan ve hatti 1 mıetır. Kafileye refakat eden harb 
~an her noktada birden hUcum 1 gemileri derhal denizalbya htıcum 
ltııı .. ı_ tir. Yalnız Alın etmfflerae de denlzalb ortadan kay
b ~ defiı b. anyanın dttt • bolmuetur. Ayni gUn bir deniz tay • 
A~ haıırı~:ıı~ devletler dahi ya.reel kafileye iltihak ederek arq • 
--...,...1'4& Nlk lar. tırma yapmıe ve Alman denizaltıaım 
8-ıbı l el Paralar roplamyor deniz ll7.erinde bulmuştur. Denizaltı-
~ ~(A.A..) - Mal.iye neza • nın ilk htıcumdan hasara uğnyarak 
~ bir nı:t bir marklık nikel pa- dalamadığı anıaıılmıetır. Tayyare 

dıl'llacaktı taıı itibaren ortadan ile denir.altı arasında vukubulan bir 
~ r. kaç ateıe teati.tinden IOlll'& denizalb 

'-e ile ~el 11'1redilen bir karama- gemlsl h&tnnotır. Mtırettebabndan 
tliket l>ara~lr llltiddet enet Fenie'lik btlytlk bir kıamı harb gemilerimiz ta
~erıetlııe ar 0 rtadan kaldınlmı15 ve rafından kurtanlmıJJtır. 
~e ediı~~UınınY\llndan ufaklıklar Bu gemi Cbamberlainin dUnldl nut-
~ kunda bahsettiği denizalb gemisidir. 

~ki ayhk Sovyet-Fin 
arbinin bilinçosu 

YE.Hl ISABA8 

[ :~E~-~~-·~~:~J Balkan Konseyi 
Hikmetinden sual B •• T ı 

olunmaz ugun op anıyor 
Z rbele feliketlnhı fada Jıır.. 

paladığı mıniakıı.tara "Su- ( Battarafı ı blelde ) çot memnunum. İki Balkanlı mfatile 
~hri,, ka7.88lle möt.eaddld nahiye resi eetl Gruef ile Başvekil ve refika- samimi surette görüştük, Belgrad 
ve köyleri de dahlldlr. İşte ifetm la.rı. Bulprista.ıiın sa.bık Ankara El- konferanm hakkında bir gey aöyliy&- M ualllm Halli, imza6ile ahnıt 
911nandığı ve tq ihıtttne t8§ bırak- çisi Krlstof, Hariciye Nezareti Siyasi mem. Hedefi sulhUn t.araini olan bü- olduğum bir mektub, beaıl 
madığı köylerlmlzdea biri de (Ba- İlleri Şubesi Dlrektörtı Altiııof, De - tün teşebbUslert memnwıiJetle k&rfl· uzun uzun d~iindUnUi. Bu .klSa 
haeddln Şeyh) köyüdür. miryollan mUdUrü Kalçef, Protokol la.n.L,, mekbıba •YJM!ll neşrediyonım: 

Yer clepl'Cflllll8lnln korlnm§ ••- Şetı Bellnef, Yugoelavya, Rumauya, Yam :a.,-.e1ı1ımm 8eyabati .. Talebenin lehine \·erilmiş bir 
letine uğramadan evveı (80) mü- Yunan elçileri, Tllrk e1çial Berkeriıl Sellııik, 1 (A.A.) - Elen Bafv• kararla sevindim. Kahve ,.., ıdM-
tıevul köy yuvumda (700) e ,.... rahatsızlığı dol&yıaile Tnrkiye elçili- kili B. Metakau, refakatinde ~grad malar talebeye yasak edilmiş. 
kın mtibartk Türk köylilstt barın- il tıaıtltibl ile aalr zevat ve matbuat' toplantuıında Ywıaıı httkfunetini tem- Bari dedim, iti dıpnda hayatr 
dırall (Babaedclba Şeyll) köytl 2'1 menaublarmdan mUrekkeb kalahahlr all edecek heyet azua olduğu halde l&nm kannmak için blnblr gtt~ 
blrinelk&nu.n geceelndekl laanılı:etl- bJr heyet tarafından ~. Sellnlğe pimli ve büyük menurlmle IUp t.esadtlf eden talebe ile de a-
arzda bö.tün evlerini ve attfuAa- Elmpreahı garda tevakkufu eana - karplanmqbr. il.kadar olunsa; ne olurdu!,, 
dan da (75) kttiyl lnırbul vermJt... 81Jld&, Ud Nazır ve ha.zır bulunan di· B. Metaksaa. yann Semplon ·Şark Evet bu baki.kat.en ~mdlye kadaı 
Ur. Köyttilerdell (80) kadar da.,.. ter 7.4Wat garın salonlannda 91miml ekspreetle Nte'e h~eket ed~ ve e>- ~ktao haDedlJmesl llzımgelen bu -
rah vardır. btr hasbıhalde bulunmuılardır. rada Ttlrkiye Hanciye Vekıli B. Şük- gtine kadar ihmal edl1mlt bir derd-

(Bahaeddha Şeyh) köyü, ecwaJw- Saat 14 U 45 geçe, B. Saracotıu ve rtt Saracoğluya mUli.ki olarak Bel • dlr. Evvelce muallim olduğum için, 
neden, dokto.rdaa mahrum bir köee- maiyeti erkinı, hususi vagonda yer grada kadar ayni trenle seyahat f!IY• hiçbir mualllmln gözünden k~ -
dlr. Şimdi köyün (80) Minhı Y1 • almışlardır. Başvekil ve refikalan, liyecektir. yan bu. acıklı hldlselere ben de de-
kıhnıl' oldoğuau ve aüfuswlDll da Protokol şefi, şef muavini Demiryol- Gafmıkoaaa llarekeU falarca phld oldum. VaztfesinJ ya.p-
oada hlrinha ölmüt bulunduğu• lan mUdürü Kalçef, polis müdürü Bükreş, 1 (A.A.) - B. Gafenko, madiği ı~ nom&1'8811U kırdığım ve 
bir gözöntlM getlnllm. Mevelm, Pantef de ayni vagona binmi§ler ve Balkan antanb konferansında mem- feua halde aza.rladıpn bir talebe -
kaloriferlere, sobalara r8'mea Ut- B. Saracoğluya, hudud istasyonu o- leketini te.meil etmek üzere ~u sabah mfn, blllhare, ekmek parasuıı kaza
reşUğimiz semherir. Böyle !jiddetll lan Dragomana kadar refakat etmiş- saat 10 da Semplon ekapreaıle Bel • nabllmek için mektebden takar Qlk· 
aoğuklarda oeatuıaa, bueağnıua yı- !erdir. grada hareket etmiştir. maz kunduracı olaa bir aknıbasmm 
Jnlmeeilfı yersiz, yurckuz kalaa bir Dragomana kadar devam edense- YIUUUI Gazetelerlnln Mü.talealan dükkanında gece yanlanna kadar 
k6y ballo ae yapar! Köytla 80.,.. yahabn devamınca iki nazır görüş - Atina, 1 (A.A.) - Proıa guetesl çahpl8k meebariyetbtde kaldığllll 
ralısuıa kim bakar! milşlerdir. başmakalesinde Balkan a~ta.ntmın he öğreadiğbn l&ID&ll, ha hareketimde9 

L&ldn bert tva.fta batda bilkt- Hariciye Vekiline refakat eden mat defi yarımadada barışın ıstık~an ol- dolayı duyduium azab bi.li. ~ 
met, koca bir millet tek bir vtiead buat heyeti Sofya. istuyonunda mat- duğunu hatırlattıktan sonra dıyor ki: llızl&tır. Yemek paydo&lanDCla ana
hallnde feli.ketzedelerla imdadın buat müdürli Serafinof ve Bulgar a- Hududlanndan uzak olan bugünkll daşlan yemekhanede yemek yerler, 
koşm~r. Para ve mal Mlrg~ jansı müdürU Kerekof tarafından se- harb, Balkan _dev~e~ı:rini tensik ye yalıud evlerlae giderlerken sessizce 
den vermektedir ve h~ §Öpbe yok 18.mlanmışlardır. kalkınma faalıyctı ıçınde bulmuştur. bah~lerln tenha kÖ§elerine çekilen. 
ki (BahaeddiR Şeyh) köylüleri de Sofyanm Dragoman istasyonuna Bütün koI?şul~la. dostane . n:ıünase- sarı benlzU. zayıf ~nklann hayal
hiikftmetiıa, halkı• yardmıındaa bol kadar, Tilrkiye Hariciye Vekili B. Sa-1 betler temın edılmı~ ~lduğu ıçın, Bal- lerl hilA gözümün önündedir. 
bol istifad~ r.deceklentir, etmelldir- racoğlu ile Bulgar Başvekili Köseiva· kan antantı konseyının Belgr?d top: Hayatlarını daha meldeb lll"ala • 
ler ~ mi! Halbuki bir ak§8lll nof uzun ve samimi bir hasbihalde ı l~ntıları es~a.·nnda Balkan ~ı!l~tlen· nada iken kazanmak mecburiyeti•· 
nıflldmtda venUil bahere göre it- bulunmuşlar, Bayan Saracoğlu ile Ba nın ananevı hattı hareketh~rını ıd~me M kalan ba bahtsız ~klan dik· 
terin ha makul Ye manıai aeyd yan l{öseivanof ta kendi aralarında için her zamandan daha ı:tyade bır : kat edeneolz siz de her yerde rast-
~ ~ böyle olmamıştır ve (80) ~ görüşmüşlerdir. leşmi~ olarak kalkm~k h~s~sun~ı lanuuz. 
viıadea hep!llal, nöf11ADua yibcle Dragornanda, iki nazır vedalaşmış- sarsılmaz arzu ve azımlcrıru tebarüz EscümJe ak§am gueteleriai sa . 
on111111 tabiatla feveraama kurhaa !ardır. ettireceğine hiç iUphe yoktur. Esa • tan nrih·er.zller, geg vakWer eokak· h~bio. ~lla.y tara/ı 1 inci ~y/ad.oi. ıyımn BODlanna doğnı, Sovyetler .ka- veft!ÜI olan (B&baeddln Şeyh) k• İstasyona gelen Dragoman ahalisi sen bütün yabancı gazeteler ?e b~ ne lanla görülen küçük &eyyar eabcl-

!~ 163 ~~ının en mühim hldüre- rada geri çelrllmeğe ve lbl bir vazt- ytbtln fellketsede halkına 27 gtia- Nazırlara bir sempati tezahUrOnde 1 ticeyi beklemekte ve konseyı~. b~ta · lar ara&Ulda mekteb ~eriDin • 
""qa ~ U Sovyet fırkaaımn im- yette kalmağa mahkllln edilmi§lerdir. de yardım namına (2) kilo ekmek. bulunmuşlardır. 1 raflık siya~etinde sebat edecegını zan dedi hiç te u değildir. 
tıktaQ Boorey~ olduğunu babrlat- Sovyet tayyareleri, aakeri hedeflere (8) kilo çivi, (!) palt.o, (2) çadır, B. Saracoğlu, Bulgar topraklann -ı netmektedır. . . Bea, okuma 8flana kalhlerlnde bb 
di~':nUıı~~Yor ki: ulaşamayınca sivillere hücuma başla· (20) kilo un, (R) kilo pekmez gön- dan aynlmadan evvel Bulgar ajansı-: Elefteron Vıma gazet~ı, Balk~n alev gibi hlMeclea bu avallıllar • 
s~ de 44 .ı ayının en mühim hi - mışlardır. d@rllm~ttr. na şu beyanatta bulunmuştur: 'devletleri bitaraflığının ıkl muharib rasuııda, ba prtlar dahlllnde tah.81-
Uoıtı~hrt" Unctı Sovyet tırkasmın Kanunusani ayı zarfında, Finlandi- Batta h~W:net \'e resmi, yan "- Zekilsını ve talakatını takdir taraf gazeteierince de taavib ve hat- Uae de\ram edebileaine rutlun& S !~- ihata edilmesi teşkil ya avcı tayyareleri ve hava dafi top- resmi bütüa yardım teşekkülleri ettiğim Bqvekil Köeeivanofla her fır ti teşvik edlldiğ~n~, buna bi.n~en Bel- dım. hk sıntflan dertler kolay ol . 

b 
11
d' .:bttrunun tlzerine Sovyetler, lan 186 Sovyet tayyaresi düşürmiil- bulunmak prtile hiç 3üphe yok ki satta görüşmek benim için çok zevkli grad ~timaının ıyı p.rtlar ıçinde ya- duğu için gti)ebHiyorlardı. Fakat S tarafına çekilmek mec- terdir. Bu suretle muhasamatm baş- hiç khnae ve hlçbirlmlz bu kadar ayni zamanda çok faydalıdır. Nlte pılmakta olduğunu bildiriyor. der&ler zorlat&p defter, lıitab gl-

~llıtaı..=-- kalınıelardır. Petsamo langıcmdanberi Sovyet hava kuvvet- hazin bir müşahede ile karşılaşmak. jkim, Bulgar topraklarından geçişim· Katimerini gazetesi, Başvekil M. e · 
ıı;.. \.... ~ · ham 1 bi mahftlM'lye muUak ihtiyaç ba-"'1ilıı lbııaı·a olduğu ıibi Ladoga g<S- lerinin zayiatı 287 tayyareyi bulmuş- i&temeyiz. Li.kio "11.aber" refikiml- den bilistifade bugün kendisile yaptı- taksasın bir bant mesaJlnı ı <>- aıl olUDea ve den llulrlaalak icia 
~ daı 'ilde de. bQtOn Sovyet hil- tur. zlıı vealkaya, mü&bet rakkam1ııra ğım mtllakat ta çok faydalı olmuştur. larak dönmesini temenni etmektedir. bir de zaman sarf etmek mecburiyeti 
llltıı &'etek lna PtlskUrttllınill ve dfit- So,·yet hava kuvvetlerinin son hü- dayanau neşrlyııtl da ortadadır. . Ç:ılışkan ve cesur Bulgar milletinin Diğer gazeteler de. buna, benzer tef- hl~• kad&r zeki, ae kadar 
le~lt ""'&lı.eınfnsan, gerek hayvan ve cumlan, Fin milletinin sonuna kadar Şu halde? ve keza Türk milletinin, sulh.ün yal- ,sirat neşrctmektedirler. ---··· _ .. 
" ... ..... N · tı kabiliyetli olsalar blle muv-ı-ıy._. >'iaıt btL_ e bakunından mOhlm mücadele azmini bir kat daha katileş- Şu halde laerşeyde olduğu gibi nız azimkar bir taraftarı değil ayni Rumen l\latbııı-nın aşnya 

-15ra.t hn [ 1 H ") R t sizliğe mabkfun obıyorlanh. 1 1tbr. K&nuausanl a- tirm.iftlr. bu aft teza.hiirüa asıl müsebbtbiıai : zamanda basiretli bir bekçisi olduğu Bükreş ( uausı - umcn ma 
~-. kırta8iyecillk zlbnlyetinde aramalı- hakkındaki kanaatim bir kere daha buatı, Balkan antantı konferansınm Bu tekllde Uaen.in son ıu.•ınıuı.uıfiv-ıD• 
~ı.tln•ık- te • 4 

• •-•• J ı yıs. 'kuvvet bulmuş olduğu halde Bulga - toplantısı hakkında bir çok makaleler kadar geleblJdJ.kleri halde tahsilleri· ~ Q 1 Sovyetlerle apon ar Ne yapılsaydı! Bir kere ı.elıele ristandan ayrılıyorum. Bulgarlar da neşretmektedir. "U~i~e~l,, gazete. ol hltlrtılnlJeo bir eok cmeler bagüa 
~eı ~ ı d ı feli.ket:Jne. ikinci defa da kırtasiy&- Türkler gibi kanidirler ki, Balkan mil I si, Balkan dcvletlerının bır blok ha - hayattanndaa gayrlmemnwı, is~ 

~e e Uyuşama 1 ar ellik afetine ui;ranu.., olan (Baha- letlerile garb milletleri arasındaki te-ıl~de toplanm~•ınm İtalyanın ittir&- .ılderl mellleğe kavı~ \ 'fl ya-
... _ eddln Şeyh) köylülerlae Batve - rakki ve refah seviyeei farkı, ancak kme U.bl oldugunu yazmaktadır. mn adamlar ııekHnde aranu:ıda do-~~ ( Battaratı 1 laeich) ( 11111 tarafı 1 ımcide ) idi yabud Dahiliye \'ekili bizzat mı sulh seneleri zarfında teksif edilen ça- Konferansın sansasyonel kararlara ..,....kt.adarlar. Bnalu bizim lçla tt.ı~ ~ ~ rnalfunata göı. tarihleri arasında Tchitad:ı ve '1 t- efYa "' malzeme gönderseydi! Ta.- lışmalar ve gayretlerle kazanılabilir. mttntehi olacağı zannedihnektedir. uybrdllmlt parlak kablllyetlercHr. 
~ ~ 18e de hafif bir kaç yar kiııciklnun 1940 ile 30 ikincikinun b6 bua lmkln tasaV\ı.ır edllMtez. Bu sulbü daha sağlam temellere is- Yalnız Balkan temnUdUnUn ve blltfuı Bittabi bundu en ooll arar ~re• 

zayiat yoktur. 1940 tarihleri aruuıda Harbinde ak· Demek oluyor ki kiiçük hir memu- tim.d ettirebilmek için, be§eriyet, memleketlerle iyi mUna.sebet idame- de )ine memleket olmaktadır. 
? ~ ~ z-,ı.a1e dedilmJt olan 16 celaede Sovyet • nm veya Wi bir makamın s.llka- 'komşuluk ve akrabalık mefhumlan - si ira.deaintn tekrar teyid edileceğt Umabm ld Halk Partl'tinin ön • 

-lG - ~-)-Bu il.balı Mat Moııgol heyeti ile Japon - Mançu he· ıudığı ve iti ~tan sa\"D1Uı bu ha- 11 nın, sadece hi&siyab ifade eden boş kanaati izhar edilmektedir. ayak eldup muh~ra yardım ha-~ ~l . da ıiddetlicıe blr &el- yetinlıı hududun teebttlne müteallik sbı neUeeleri doğurabUiyor ki ön- sözlerden ibaret olmayıp, eaaslamıda ....... _ .... •-••••• .. ··~-~~ 'l'eketfniD bir faydası da bbe enM) 
l' lllittir. noktai nuarlanmn tamamile yekdl- leamesl lizımgelen ud derd de ı~ 'yaratma, imar ve organizaayon nıhu- lşbankası lkramıyelermı tlolu ba btlyttk WidMl1an kaandır-.\ı.ı....~ '*•• ..... _....__....... ferine muhalif olduğu anl•ıılmııtır. kazananlar r 1&~ ı ... _..... te maaleaef bu "Adam sende! .. ,. nu taşımaları icab ettiğine bUtUn kal- malt olsun! tlllc~4. A.) - Hareketiars Bu aebebd.en dolayı komiayon, 

30 
zihniyeti ve \'Ul'dum duymazhktır. 'bimle inanıyorum. Gayretlerimizi bu Ankara, 1 (A. A.) - Türkiye İl llUBAD 8DTOOLU 'l . e bir- Yardım olmak ik.incikanunda Japon hilkümetinin Bu çirkin te~yyii.b ,.e hatanın yolda teksif etmenin zaruri olduğuna Bankasının kumbaralı ve kumbara • ---- . S:... 1*ancta lıWdDneü 5000 mQmesaW Koboyanın riyasetinde ak- müsebbiblerine 8.lkı bir hesab soru- kaniim.,, sız küçük cari hesablan arasında ter-~ ~eeab numaralı Bedrosa ısa bet 

\''tosta tebvrü eblaifür. dedllmil olan aon cel~inde mesai • Jacağuadan tttphe etmiyoruz. Köseh'anofun Be,..U tib eylediği 1940 ikramiye pllnmm etmiştir. . . ~laaın Yent Bir C-emlleleri sine nihayet vermeği karar altın& Bti.ttln dünya Tttrldla feliketi ne Sofya, 1 (A.A.) _ Bulgar ajansı şubat keşidesi buglin banka umumt Be§e!' yüz lira kazananlar: İz.mirde ~difhı 1 
(A. 4.) - Belgraddan almıotır. m~gul olurken feJlketle ifJtfhza e- bildiriyor: merkednde ve noter huzurunda ya - J'uad 23400, Adanada Receb 2738. flırıeu ~ g~ Yugoal&vya htl - ılapoa Harbiye Nazınnm Sözleri der gibi bu miln884."bet'ilz harekete Başvekil, B. Köseivanof, Dragoman pılıw§tır. Bu ketidede kendilerine bd yüz eWter lira kazananlar: Be-~ etiarz feli.ketzedel rin Toklo, 

1 
(A.A.) - Japon mebusan ta•ddl eclenlfore tabii tef)'f!kktir e- dan Sofyaya avdetinde, matbuat mü- büyük ikramiyeler isabet eden talihli- yoğlunda Hayati 22947, Ankarada ~~evvelce yapbfı ~ber~ meclisi bugtln açılmıştır. B. Aritanın dllmlyecekür. Ancak göoiil istiyor messillerile görüştUğU sırada, ezcüm. lerin isimlerini, hesab numaralaruu Saime lll508, Erzunımda Sevim 278'5 

bbı ~3 Olilyoıı dinar değerinde nutkundan eonra harbiye ve bahriye ki bu itlerle mf3gtıl en küçük bir le demiştir ki: ve .bulunduklan tehirleri bildiriyo - Bunlardan bqka on talihliye yüzer 
~~I~ llliki.ba kereste teberrtl nasırlan, Çindeld 1939 harekatına memur blle en böytlfümtatia rahim "- Dostum Saracoğlu ile görüş - rua: lira, 20 talihliye 50 şer lira ve 50 ta-
lr. "-bu keresteler aevkedilzııll dair oluı raporlarw arzetmiı;ılerdir. kalbl, !jefkatll alikaaa ile hareket mek fırsatını elde ettiğimden dolayı 1000 liralık ikramiye lstanbulda lihliye de 20 lira iaabet etmiştir. 

-.....__,, Harbiye nazın general Hata, Ja- 1 ================================================== ~·· pon ol'dwnınun §imdi, Çinde Japon - ·:ıbald (700) ao Tttrke. (27) ı= lltif h yanın iki miııli bUytlklilkde arazi logal 
~~ J!b ır ı etmekde bulunduğunu söylemiş ve günde (2) kilo ekmekle (10) kilo ı 
''lq Çan un gönderen memur 'eya maka -

Q bQ f • • Kay Şek tarafından ilan edilen mm yalnız Türklüğünden değll, ln-
J Q 1 IC ın SOD muzafferiyetleri tekzlb etmiş, fa.-

ti • k ,...... sanhlmdan bile ıtöphe edilebilir. lltatt. ( Baştararı 1 . .d ) at ,.. ... n Kay Şek ordusunun, büyük İn uı. im nla.rda 
lii~:'.:'l' ttlttın mil 

1 
. ~cı e _ bir mukavemet azmi gösterdiğini sanlıkla asnka.<tı 0 ıya ~ 

l( "'6e ~l e&sese enmızle go- tasdik eylemiştir. merhamet n ~fkat nastl aranabl- ~~~~~il~~~ b· fbh.._~lllltıışlardır nr• ~. 
ttıl'di~~ bur · Nazır, Sovyet hududundaki vazi - · •· ,,..,., U 1 
~ \' 'ten llonra adaki temaslarını yeti iah ederek, mütareke akdine A. CBllALBDDIN BARACvv-L ngiliz Harbiye Nazırı 
c1a ... ·e hUk(\~ Ankaraya gidecek- - J rd h d dd -·-•••••••••-··----····- --S~----~----ı..~ı_ "'ilet nıe k . ragmen, apon o usunun, u u a- I O ı · S t 1 
~ et. tntibiın r .~zde alika- ki karakol kuvvetlerini faaliyett.e bu- spanyada memur ı ver an e Y 
~~- löl'Uemelerde bu- lundurduğuııu çünkü mütarekeden maaşları yükseldi yeni \Var Offlce reisi Ollver Stanley'hl, baliha-
~~~ ... ~ . . . beri hududda on iki defaya yakın t&- M dr"d, 1 (AA.) _Hayat paha. urda hem baba.sa. ve hem de oğlu emrl al -
~ha\>::~ a göre İngilizlerin cavUz vaki olduğunu söylemiştir. 1 ı.tt..a 

1 
yüzde "40 1 bulması Ur.erine tında bulunmaktadır. Oliver Stanley'ia genç oğlu lli-.,~.Yaı.t.. Y&pacaklan tiltUn B k·ı · b" A ~ VÜ de 1.ue;anın 

Qı~~--; devaın edecektir. ln . . • . a.şve .1 1 yem ır ~~a .. cu g&- btltUn memurlann maaşlan yüzde 30 ~lilıa.el "Royal Signals,, da askenllr. Yml bir ~ 
~'llb Uoterek ik · . giliz tirmek gıbi azametli bır ışın başa • · bef d arttırılmıştır 1 devresini ütealdb genç Stanıeyin lilbay olmak lhti-
~ btr heyette tisa~ bürosuna rılabilmesi için sil&.hların ve millet nıs ~~re al da Bono imali var:: 
llltı \ı telereıc külli bu_gUnlerde §eh- maneviyatının kuvvetlendirilmesi lil- n! dl id 1 t-...:ı: • . , N babası da Lonl Derby 
'lh._:e diğer Yetlı miktarda tU- zumunda ısrar etmiştir gr8n z e LU5lll~ Harbı~e azınnıe • 
~~ lÇ!n maddelerlınizden satın · Brendizi 1 (A. A.) - Deni7.aşın 1916 ve 1917 de Harhiye Nazın Olmuş ve timdi de • '- Jntııak - , 
~~ " erelere ba.şlıyacak- olacaktır. Alınanyarun her yıl mem- kıtaat müfettişi mareşal De Bono, lngilt.ereııba garbinde bir askeri mınt.akada vazife 
~, ~ ~ızlanıı ttitün - lekctimizden satın aldığı vasatı 10 Libyanın §ark hududu \'e İtalyanın ba§uıdadtr. Ba sıfatla Lonl Derby oğhmun maJyetla
~ ..__~ talebleri neti- milyon kiloya yakın tUtilnü bu sene Ege denizindeki m~temlekelerin de bu.luamatadlr \"e vamesi icabl, Lonl Derby, oğlu-
~~ de . tUtUn piyasamız.. tamamen müttefiklerin mubayaa et- kıtaab teftit ettikten sonra tayyare , na hitab Nltırluııa noa "~ir •• unvamm ,·erecektir. 

laıUttefiklere geçmiı mesi kuvvetle muht~ldir. Ue Radostan Bnmdbive gelmiftir. 1 

lngiliz Kızılhaçının 
pır.anta gerdanlığı 

1 .-.ı ..ım,an bir eahıs İD.gilb Kızdhaçma otm 
bln İngtlb liralık bir poiaata prdaalık t.eberrll 

eylemip. Şimdi İngUb Kıvlhaıo- ba möcevlMırl ne 
yapac&gım dUıUnmektedlr. 

Blrlai bu gen1a.nlığı plyugoya koymak fikrini 
ileri sürmüştür. Bunun fllllyat sa.ha.sına \'az'ı meşna 
bir ~kil alabilirdi. Zira bu mücevher halrik!\hm kıy
metli ,.e ince bir 88.lınt eseridir. 

Fa.kat İngUlz Umlh~ idareclleriadeıı bazıları, 
dini bir ta.kim prensipler dolayısile piyango lşlne mu
halefet e~w ve bu flldr de terkedllmlştir. Bu su
ret~ Kızıllı8§ yealde• ne yapaeağnıı şaeırmaş vazl -
yettMlr. 
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ALMANYADA GÖRDÜKLERiM : ~ADYO 
p~~ 

Mi a;•am 

30 derecede yazlık elbiselerle_ iki 
kadın Dantzigde dolaşıyorlardı 

2/2/1940 CUMA t 1 
12.30 Program ve memleJıe 

ayan. ~1 Jı' 

12.35 Ajans ve meteorolO.r 
berleri. 

12.50 Türk mUziği "Pl.,, · J#~ 
18.80/14.00 Kanşık hafif 

Dantzigde 

D
anziğe gelince ilk işim limanı 

gezmek oldu. Soğuk müth.i.5-
ti. Limanın bir çok kısımları buzla ör· 
tülü idi. Denizde, Polonyalıların kaç· 
madan evvel batırdıklann gemilerin 
direkleri buzların arasından yükseli· 
yordu. Kanalların bir çoğu batırılmış 
mütcaddid vapurlarla kapanmıştı. 

·Me,hur artist köpek Sommy Boy 
16 yaşında kalb sekteainden öldü 

"Pl.11 • J 
18.00 Program ve meınJcket 

ayan. . Cf 
18.0~ Tllrk müziği. çaıanlaJ'~-' 

det Çağlar, lzzeddin ökte, ftJ 
GUr. Okuyanlar: Sadi HoŞSCSı 
fe Erten. 

18.50 Türk müziği - zeybC~ 
oyun havalan. Sadi Yaver ). 

Almanlar, bu gemileri ytlzdtirmek 19.00 Serbest saat. ,f 
için zorlu bir işe girmişlerdir. Zira 19.10 Memleket saat ayatl• 
buzdan başka, Polonyalılann almış ve meteoroloji haberleri. -~ 

oldukları bazı tedbirler de bu teşeb- 19.25 Türk müziği - FaSll )lQ'il 

bilsleri gtiçleştirmekte idi. Polonya- 20.00 Konuşma ''KahraITl~ 
lılar, bu gemileri tonlarla çimento harb menkıbeleri,,. . '-
çuvallarile doldurmuşlar, aynca m!lyn 20.ll5 Temsil _ Tarihten bıt ·-~ 
ler de vazeylemişlerdi. Nitekim, dal- KUçilk Müezzin Çelebi. Y~ 
gıçlar bu gemilerin içine girdikleri Ekrem Reşid ve Ruşen l{aIJl· i~ 
zaman bu mayn1erden bir çoğu pat· Türk musikisinden parçalar. . 'I 
laınış ve zayiat verdirmiştir. eden: Ruşen Kam. Oynıyanlııld'. 

L~netlenmiş Koloni mi Rıza Ahıskan - Melek 'fo~ 

M
aalesef Gdynia'ya gidemedim Mefharet Sağnak - Semahat ~ 

Hususi müsaade olmadan kim kadın Polonyalıdır. Şimdi anladınız l lerinden bazı.lan da kapılarmın öntt~ ses - Azize Tözem. Çalanlar: · d 
se buraya giremiyor. Bu mUsaade de mı? ne Polonya bayrağım asacak kadar din Ökte - Cevdet Çağlar· aaSf' 
bana verilmedi. _ Hayır. çılgındırlar. Tabiatile bu adamlar kur ıer. tJı 

Harbin bidayetinde Gdyniayi terk- :__ Öyle ise beni dinleyin. Diğer §una dizilme~~.,, . 21.15 Konuşma - "Sihha.t -' 
etmemiş olan Polonyalılar, dahile doğ dükkA.nlar bunlara ya.sak edilmiştir Muhaceret ışlerile muv~ bir t&· "Şef - Dr. E. Praetorius,,. ~ 
ru sevkedilmişler veyahut ta tahaş- ve diğer dükk!nların önünde Alman- kım me~urlar, Polonyaya gonderll • 21.25 Müzik - Radyo orJc ",f 
şüt kamplarına gönderilmielerdir. Bu- !arla birlikte arka arkaya duramaz- mişlerdir. Almanlann istillsın • 22.15 Memleket saat ayıı.J'l• tı tf 
nunln beraber i~!erinden bazıları a- lar. Bunlar, geri kalan gıda maddele- dan evvel ka.çamıya.n en eski ve meteoroloji haberleri, zirs& ı ti 
Ieliccle Baltık devletlerine geçrı:eğe rile iktifa eylemek mecburiyetinde • aristokrasi ailelerine mensub bUyük ham • tahvilat, kambiyo - nuJ<ll 
muvaffak olmuşlardı. Zaten Danziğ. dirler. Yazlık bu pamuklu elbisele~e arazi sahiblerinden kısmı azamı, Y~ sası "Fiyat,, . ..~ 
de küçük bir Polonyalı kolonis\ hAll gelince, üzerlerinc koyacak başka b~r h.ap~e ~tılmış veyahut ta kurşuna di· 22.35 Müzik _ Opera aryalııt' 
mevcuttur. §eyleri yoktur. Diğerlerini kaybetmiş zılmıştır. 23.00 MUzik _ Co.zband "P}.,, · ~ 

Bu koloni ft.zalanndan bazılarını !erdir. Zira, harbin bidayetinde, evleri Bazıları, Varşovaya sığınmışlar ve 23.25123.30 Yarınki pro~ 
pazarda görmek fırsatını buldum. ve biltün malları mil.<~adere edilmiştir. bitaraf memleketlerin elçilik binala - kapanış. ,,1 
Pamuklu bir kumaŞtan bir yazlık el- Ş~san bunları tanıyon~. Aileleri nnda melce bulabilmişler~r. .. ............................. ..-' 
bise giyıni.~ iki kadın, bir sebzecinin b!:k~ç asırdanberi Danzıgde yerleş - Silk~ e yapan hır film Et nakliyatına kiıııs' 
önünde titreşerek duruyorlardı. mıştır. • . Danziğliler, Polonya mağlO.biye- '1 "' 

~Burada, tamamile donmuş bir kaç Omıdsız mukavemet tl hakkındaki filmlerden ve Fraıısanın yeni yıldıı.larından talip cıkmadı ~ 
lfı.hana, kar~ımış şalgam v_e patates- Danziğlllcr, §imdi, Vistule Uze- yazılardan hala bıkmaıruşlardır. Se-

1 
. . . . . . lstanbul belecİiyesi ınez ~ 

ten başka bır şey yoktu. tkı kadın çe· rinde hakimiyet icra eylemek yahatim esnasında, Westerplatte, Amerıkada, Avrupadakı harbın bır (Fransız artistlerınden kısmı azamı kasablara kadar yapılacak et P ~ 
kingen bir tavırla sebzeciden bunların sırnsının kendilerine geldiği kanaa • Gdynia ve Hel yarımadasının bom- neticesi olarak taklid mücevherlerin l memleketlerine dönmtlşlerdir. Diğer işini müteahhide devretınek ~t 
fiyatını sordular. tindedirlcr \'O bunu, bir daha Polon- bardımanınn ve sukutuna milteallik bulunmadığı .. gö~mekt~r. Ameri- taraftan y~ni ~rtist ~ulmak imkanı m~yede açmıştı. Müddet dilJ> ~ 
Yanımdaki arkada.suna, bu kadın- yanın tekrar dirilmesine imkdn ver- bir film gösterilmekte devam ediyor- ~ılar, bil~umle ışlenınış taşları w da hemen imk~ız bır hale g.el~ mış ve wkiınsenin mUzayedeye ti~ 

ların neden başka yerden sebze alma rniyecek bk şekilde icra eylemek nl- du. Bu film, tA te.~rinievvel nihaye . mucevher ımalabnda kullanılan al'- olduğundan sınema prodUktörlerı etmediği anlaşılmıştır. Bu i ~ 
dıklannı ve böyle buzlu bir havada yetini izhar eylcmektedirler. tinden beri sinemaların programından tistik camları hem~n. hemen hep Çc- milşkill bir vaziyette kalmıştır. . ~Uza.yede müddeti 15 gün d~ 1 
neden bu kadar ince elbise ile dolıış- Bir nnzi, bana §unları söyledi: "Al- c;ıkmıımıştı. koslovakya~a.n gctırtı~orl~dı. Fran- . Bu sur~Ue ge!~c~~ a~larda, Bırle· di~ olunmuştu:. Bu son de ~ 
tıklarım sordum. mantar "polok,, leri mahvedecekler Şt\phesiz, bunu.seyrederken yapılan sa~an da bır çok taklıd mücevherle~ ~ık Am:rıkada m~taıd. artist., ler talıb çı~m~dı~ takdirde r. 
Arkadaşım şeytani bir gülü~le ce- dir. Diğer t:ırnftan köylerde rahibler tczn hüratı vo alkıştan tasavvur ede· gelıy~rdu. Bu sebebde_n d~lnyıdır kı b~l~ak .. ıçin geniş bır f~~lıyet şebekt; nakliye ışfnı bızzat yapa.calt~ 

vnb verdi: köylUlerl, devamlı bir mukavemet b!lirsiniz. ~erıkada ve dol~yısıle sıne~a file-- sının vucude getlrllecegı tahmin edi- ~ 
- Fazla sual soruyorsunuz, bu iki göstenneğe teşvik etmektedirler. İc· (Somı 6 ıııcı sayfada) mınde l940 scncsınde tamamıle me- llyor. Amerikadaki sinemacılık aieJP"'f 

tal zinet eşya.sının görüleceği tahmin Bu arada Amerikan sinema ar • me§hur bir siması olan sonıJfJ!,..J 
edilmektedir. Kıymetli ve yan kıy - tistlerini endişe ve heyecana düşüren yun da, Los Anvelosdn 16 ~ Bugün matinelerden itibaren --·-ma:ı·ra.. metli madenlerden yapılacak bu zi- bir hiıdise daha vardır. Aktörlerin olduğu halde birbkalb hasts.llğı/ 

• ~ 1 net eşy~larmda, ~ırlanta ve elması~- çoğunun başlarında ~ek az saç va~ ccsinde öldüğU. haber veı ilıJl~ f' T ~ M S • EM Si A 
1
. rın .yerme s~romı~dcn mamul şekıl- dır. Bu adamlar, şehırde olduğu ka- Bu satırları okuyunca insan ı6.~ 
ler ıkame edılecektır. dar sahnede de pcrUk kullnnm~kta- eında bir çocuğun kalb sekteBl ıl, 

8 ~ R PR G G 
Diğer tarafdan Holivud, Avnıpa- , dırlar. öldüğüne hayret edebilir. BtJllt)JJ ~ 

E B 1 AN A K r A 1y1 M dan ve bilhassa lngiltereden getirtti- Halbuki bu perükelerin yapılma..cıı derhal ilave eylemek ıazırıt~a 
" r M 1 ği ye.ni istidatlarla, .artist i~tiyacını için kulla~ılan hakiki saçlar, vasati Som.my Boy meşhur artist bit ,.eııı' 

tatmın ederken, halı ha.zır sıyasi va- Avrupadan gelmekte idi. Bundan baş- pektir. Ve dünyada, telefon -,Ş 

P A lJ L · M u 1 ziyetin icabı olarak, meydana çık- ka bu perükeleri yapmak için lazım- rinde, telefon numarasına 68Jıib 1. 
'ı mak isti yen Avrupa artistlerinin bu gelen ince bezler de Fransa, Alman- yegane köpektir. Bir aylık l}c~ 
gayesi de pek tahakkuk etmiyor. ya, Belçika ve Çckoslovakyaden Ame- hur kutub kfı{lifl Rvold AJO f. 
Bundan başka Avrupa stüdyolarının rikaya idhal ediliyordu. BugUn, bu, ta.rafından Birleşilt AmerikaY& ge # 

Kudretinin en büyük harikası, on biP.lerce kişi, 
hapishane hayatı, haksızlığa isyan 

TÜRKÇE SÔZLÜ 
hıveten: EKLER JURNAL ve iki kısımlık Türkçe sözlü kUltUr filml 

faaliyetlerinin azalması, Birleşik A- 1 membalar da tükenmiştir. len bu küçük köpek, çok arııııJJl)J ,ti. 
mcril~aya meşhur artistleri elde eyle- : Bu suretle, saçları az olan tanın • sinema artisti olmak saade~~ 
mck ımknnını da bahşetınıyor. mış veya tanınmamış artistler, bir • miş ve sahibi olan Daxidson • .,; 

Sinema 8.leminde ve dol:ıyısile film kaç ay sonra kendi noktai nazarlan· bir servet kazanmak imkAnınJ 
imalfıtına tesir ~den bi.r vaziyet d~- na gô~ feci bir vaziyette de kalma- miett. .,1 
ha vardır. Amerıkadakı tanınmış bır mak lçın Hollvuddaki saç ve perU.ko İşte size Amerika. Bineınacııığı 

• 1111 .. çok Avrupalı ve ezcümle İngiliz ve lqtoklannı yağma eylemektedirler. kında birkaç havadis. ~ 

~ 

- 54 - 1 . ~med ~y bfra.z sonra odama ı - Ne o azizim, ne oldun? Kendine na memnun oldum. Ahmed Bey radyoyu da açmıob.. Taahth ettim. 
girdı. Benı böyle sllslü ve güzel gö- gel canını diye latife etti. İsmail Bey fsmail Bey: Bir ara güzel bir tango çalınmağa F tbi ği1 ı , 

. ICap~ın arkasından Ahmed rllnce memnuniyetinden ağzı kulak· f göstcrdlği şaşkınlıktan dolayı utan- - Şerefyab oldum diye mırıldandı başladı. İsmail Bey Ahmed BeydeD - e ye de ' Şermin _ • ..,ı __ 
Beyın neşelı kahkahasını duyunca ıanna vardı: 

1 

- ., .. 1 • • • • - Pardon, evet Şermin bBJJY 1"' 
gayri ihtiyari içim ilrperdi. Onlar . mıııtı. Acele egı~.e~~k .. ye~en buketı i Otuıına.z mısınız hammefenaı? mUsaado aldıktan sonra beni dansa tesadüf benJ ta.m maııuile ,P' 

. .. . - Ne kadar gllzelsın bu akeam aldı. Sonra tA goıumun ıçıne baka -! Uk tanışıklık devirlerinin can 81• kaldırdı. Kendimi mahsusdan onun W _4.ı' gelmiıılerdi. ~utün gUn kendimi eld- Şermin? aedi. Ben seni hf9 btr v:ıklt rak bana doğru ilerledi: kıcı soğukluğu çok çnbuk zail oldu. kollnrına bırakmıetım Gösterdiğim e ' J'"' 
detli bir telkın altında bulundurdu • b k da gU· ı ...x edi . ı . · - Demek b6.'tl unutınadloJI' u a. r ze ı>"'nn ı:n. - Pardon hanımefcncıı. Kusura 

1 
Az sonra etrafına <11zildiğiıniz içki bu yakınlık İsmail Beyin cUretini ar- b 

ğum halde yeniden heyecana kapıl • GUlUmscdlın: bakmnyınldiye kekeleyiverdl. sofra.sı, samimiyetin teessüs ce tevea- tırm~tı. Nihayet sağ kulağımın dl· uki. ben.. . ..J 
mı~m. - Ha~di, gel .eni lsmall Beye tak Ben, nkoino hiç bir lıcyecan hisset- süüne ~k. !ard.ın~ ~tti. Bilmiyorum bindeki dudaklan kıpırdadı: Sö~U kesti: .ı f'ıJ 

Acelo yatak odasına. girdim. AfJçı dim edeyun dodJ. memiştim. Bu karşılaamayı bekledi· n~erı, ı~tigım ıkı Uç k~deh içki mi 
1 

_ Bana h:ızırlanan bu sürprizin - Sizi unu~ mır BUO •'-
ka~ıyı açtı. Antrede bir ~k ayak ses Ve elimden tutarak dışarı çıkar .. ğim için olacak kendimi hazırlamış ~ır etti,. faka~ dehşetlı nc.5el_enmiB- beni ne k:ıdar 5aş1rttığını tarif ede • ağzınız nasıl söyliycbilecelt 1J~ 
Jen duyuldu. lsmall Beyın kalın fa- dı. olacaktım Elimi lAkavd bir halde U· tım. lsmaıl Beyııı, Ahmed B yın, H:ı.- O k-..:ı d ~· . k d gü insafsız olabiliyor! Sizi utı ",,/J 
k t nn1r si d h ı kul ğım • " t • i k dehi . . b' mem. auar egışmış, o a ar • el ~Ilı 

a yumu~ sc .er a a a Salona girdlğimf.Jı zaman İsmail , zattım. Parmaklarımın ucunu tuta - ıcen ? a crmı .1.zzat dolduruyo.r zell~ml§siniz ki.. mümkUn mU? Sizin kadar gU.ı ~Y 
çalındı. Ahmed Bey• Bey bana getirdiği bUyilk bir çiçek rak elimi öptü. Ahmed Bey bizi yek- ve kahkahalarla gUluyordum. lsınaıl Ce\•ab vermiyordum. O, benim SU· kadar fevkalAde bir kadıı:U u.ı>ıı,tıı!V' 

- Şermin nerede f diye sordu. Aş- demetini masanın üstüne koymak ü- diğerirnize tanıtıyordu: Bey de,. Ahmed Bey de çok neşelen· kO. k dl ı hin k ded k k bu ancak bilyUk ir cinayet oll'"_A 
çı: · . . .. . . mLslerdi. Yalnız Haticenin yüzü 60 - tumu en e e. ay ere <r . • • ıJl ~ 

zere idi. Benı gorUnce evvelA. dura • - Eıı ıyı arkadaşlarımdan fabri - murtkandı İsmail B . b k" nuşmakta devam etti: Kendimi bilsbUtiln İSill 
- Odnlnnnda efendim diye cevab ladı tanı dı So tercddUd t k ~x t 'l B ş 1 H · eyın ana .. rşı 1 k ıı b ktı 1 • yama · nra e - awr smaı ey, erm n anı ~. gösterdiği alaka ve yakınlık küçük - Her §eye inanır, her şeye ilıti - 0 anna ıra m: ıt>l .J 

verdi. . ti. Gözleri bütün vUcudUmde sUrat- Hatice Hanım! hanımı sinirlendinniş olacak~ı. Fa . 1 mal verirdim. Fakat bu akşam melek· - Siz erkekler, kadın!ar g Si" .. 
. - .~ b~ kadınlar, tuvaletlenni le dolaştı. Ve gördUğUne, daha doğ- O zaman .gözleru:ıı ":~~ceye takıl· kat UçUmüzün arasında zavallı kız _,!eri kıskandıracak kadar güzel olan ğilslnfa. Çabuk unutursunuJ. ;,/ 

bır tUrlU bıtiremezler. rusu ka.reısında beni gö düğüne inan- dı. O da benı nlfı.kn ıle suzilyordu. Fa- cağızın ~ahsiyeti o kadar silik idi ki Fethiyeyi buhıcnğıma, onu kollun • için bir kadının ehemmiyotf. 
Buyurun efendim içeriye! Ş<Jyle dığı vakit elindeki çiçek buketi yere kat gözlerinde beni tanıdığına dair onun bu hali hiç kimsenin naıarı dik· lmın a.ra.sındıı sıkacağıron ihtimal ver- ki 7 ,,1l 

buyurun! QilştU. Ahmed Bey: en ufak bir işaret görmedim. Ve bu- atini celbetmiyordu. mczdim. (D6~ 
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rENI SABAH 

Balkan paradoksu1 

(Başmakaleden devanı) 

bir Rus istilasına uğrarlarsa yahud 
komünizmi tatbik ederlerse İtalya 1-

R 1 
Hakemlik çin ebediyen elden kaçmış demektir. uman ya • Balkanlar mevcut oldukça, İtalya ı-
Mese)CSI çin oraya so~lmak ve b~ nUfuz te-

M sis etmek ümidi vardır. Bınaenaleyh, a ç 1 Hungarya takımı antrenörü Feld- İtalya bugün Balkanlılar tarafında • 
man'm son defa Galatasaray klUbUn· dır. Bu tarafdarlık kendisine pay a-

2 M ------------ deki ziyafetten sonra verdiği konfe • yırmak için olduğunu söylüyoruz. Her 

.. 
artta Anharada yapılacag., ı ransta hakemlerimiz için söyledikle· halde, ilk &en tehlike karşısında ıtaı

rini ~mı~~·.Kıymetli ~trenör fut- yadan istifade edilebilir. İtalyan teh-
IOJl/en ·ııA ii b L J l bol sıstemıınızuı bir kritiğini yaptık· ilkesi yüz sösterdiğt zaman da onun en m l 1 m 8 Q Q R .:J a Q n Q S l tan sonra gördüğü hakemlerimiz için- çaresi aranır. Şimdilik Balkanları teh-

br•r falrzm ÇI '-arabı•tı•rl•.Z ? de yalnız son ikisini beğendiğini "Ha- did eden kuvvet İtalyan değildir. R lid Galib ve Şazi Tezcan,, ve ilk iki ? • 
.dare ed hak 1 imizl ku Sovyet Rusya mı. Belki. Almanya 

maçı ı • en .. em. e~ • mı? Evet. Sovyet Rusya ile Almanyc. -- ----- -------------------~ surlu buldugunu soylemışti. :1.ıfti bird ·? K' b'li 
Evvelki gün hakem arkadaşlardan lAUI en ~· · rm ı r. 

biriyle konuşurken bu mevzua temas Fakat en ınklr kabul etmez, açık 
ettim. U.kin uzun zamandanberi ha- ve kat'i teh~ike A:lmanyadır: Ru~~
kem olarak tamdığım bu arkadaş ba· ya bu tehdidin fınt eserlennl şımdi· 
na hakem olmadığını, hilen namzed den hissetmektedir. Yugoslavya nis
bulunduğunu söyleyince hayret ettim 1 beten da.ha masum bir halde duruyor. 
ve sordum. Fakat bir Alınan tehlikesi Balkanın 

_ Yahu, ben seni uzun zamandan başında ipliğe bağlanın!§ bir balta gi· 
beri hakem olarak bilirim. bi asılı bulunmaktadır. 

o izah etti: Acaba vehme mi kapılıyoruz? A-
- Evet, hakem kursunu çok mu- caba mübalağa mı ediyoruz? Buna 

vaffak olarak bundan iki sene evvel nasıl ihtimal verebiliriz ki Çekoslo
bitirdiın. Fakat hilen hakem lisan . vakyayı mahveden Almanlar derhal 
sım yoktur. Epey evvel Anka.raya tas Rumanyaya ültimatom tarzında tek
dike gönderiltii. Fakat hakem lisans- lifler yaptılar ve Rumanyayı istismar 
ları pek çabuk verılmiyor. Zira elde etmeğe başladılar. Balkanlar hakkın

kifi miktarda ha.kem mevcuttur. daki emelleri onların bu teşebbüsle-
t!li takun ' ' Bu nokta üzerinde biraz tevakkuf rinde i.şik!r bir surette göze çarptı. 

.. ı ief}klı edecek olan İstanbul ve Ankara mllftteDt~rl bir arada etmeyi ~n lUzumlu bulu~·o~um! Avrupa kıtosı içinde yeni çeşid bir 
'l'Urk Dıilli Evvela hakem mevcudtimilz artar- müstemlekecilik ihdas etmek lstiyor-

1:rdenberı ilk futbol takımının sene ·1mız olacaktır. sa futbolUm!iz ne zarar görür? Bence lardı. Slovakyada yaptıklan gibi za. 
ilinde A _, defa olarak martın 2 Bu karfllqmada takımımız saha bunun zararı değil faydası vardır. Zi- h. • 1 k bi 1 ""İ is 
ile A~ucarada R ·nı b gUn hak 1 ri . . h ırı ve yarım yama a r s y...., -

orrııyaca· .. uınen mı . takımı avantajına malik bulunmaktadır. ra u . me~cut .eme mızın ep tiklal. Fakat kuvvetli bir pençe: Al-
1937 ... ___ gı Söylenmektedir. Eğer iyi bir takım da teşkil eder- sl de dırayeth değildır. Maçlarda çı - k . . d k e yu"'kselt 

\'ek '""''llDUzu da be . . . . . man avmını oyunna v · . ltınızı _ n n rı Ayyıldızlı sek son zamanlarda aldığımız iyi ne- kan hldıselenn f anıenm mUdafaa et- . . • _ 
llihayet 19 ,t:eYaz formalı takımımızı ticelerden birini elde edebiliriz. memekle beraber diyebiliriz ki buna mek ıçı? çalı~ıp duraca.g_ız. Ankar~ 
fıt oıayıa tadı d beb b' b h k . . nın endışesinı giiya teskın etmek ıs-eatını b 1 s n a seyretmek Maçın Ankarada yapılacağına göre se ıraz da azı a emlerlmızın . . . d' 
~er n:::cnğız demektir. en aşağı bir iki hafta evvelinden milli ehliyetsizliğidir. tıyen becerıksiz ve d~r~yetsiz .bı~ ~p-

do~ ise ön enı:rın gelmesi kat'i ve takıma ayrılacak oyuncular Ankara. Binaenaleyh, yeni lisans alacak ha- loma_t: M~~~k. etmeyınız, demış~1•• sı~
k~a bir za ilrnüzde tam bir ay gibi ya davet edilmeli ve orada 15 günlUk kemlerimizin içinde muhakkak ki di- ~e~ ıstedıgıu:ıız de Rumanya gıbı bır 

Su gib· ~n vardır. bir kamp ve beraber çalışma antren- rayetli ve otoriter şahsiyetler bulu. ıktieadi ve zıraf anlaşma yapmakta-.ı 
\teUnden ı ınııu temaslar bir sene ev· mam yapmalıdırlar. nacaktır. ibarettir! 
lfaıbu)tj b~azırlanarak tesbit edilir. Milli takımın kaleci iki bek iki yan Ancak bunun bir mahzuru var gibi Halbuki Türkler ve biltün Balkan· 
h .. .,.- .. ı ızde ned , ' k~ı• 1 • 
~~ına k ense yapılacağının hafı ile iki açığı bugün için en form- görilnllrse de bu da varid olamaz. lar artık bu dilden pe ö • a~ am~ga 

lıu bir adar mal\ım değildir. da olanlardan, Cihad Faruk Adnan ,.Hakem mevcudUmUz artarsa maç başlamışlardır. Alman tehlıke.sınln 
~ ra:lı~ ~?i kısa zaman içinde Musa, Esad, Fikret, ' Sali.h~dinde~ idaresi sırası seyrek gelecek, bu su- dehşet ve ciddiyetini gözlere çarptı· 
~~n haztiınizı "Sarf ederek milli ta teşekkUl etmeli, santrhaf için Hasan retle matlQb olan tecrübeyi elde ede- ran nokta nıısyonal . sosyalizmin 
dir. ırlanması icab etmekte- ve Enver, Uç orta için Ankara ve ts- miyeceğiz,. gibi bazı mUtalealar yil - mezhebi ve gayeleri hakkındaki öte· 
~ aurune k tanbulun en iyilerinden bir iki oyun- rütillebilir. denberi mevcut neşriyat ile icraat ve 

923
dört der ~dar Rumen milli takımı cu çağınlmalıdır. Fakat dUşUnmeliyiz ki bugün yapı- tatbikatın biribirine tamamen uyma-

b llenee~ ~~~·~temasımız lmıir futbolUnlln bu sene için ne lan maçlarda sık sık ayni hakemleri sıdır. 
Ulcfa Ohnu t bınncıteşnnınde 1stan- vaziyette olduğ-J maltlın olmadığın • görüyoruz. Bir hakemin bir gilnde Uç Görülüyor ki artık nasyonal • sos-

ili ~d: ~·Bu ~~111 maçımız, a.y· dan bu kısa müddet içinde İstanbul maç idare ettiği oluyor. yalizm için hazırlık devresi bitmiştir 
tlı.n 1Uı: 0Yu rk mılli futbol takımı- takımının bir iki Ankaralı oyuncu ile BundaR başka futbol maçlarımız ve tatbikata sıra gelmiştir. Hayat sa-

'raı.._. nudur tal · · · d ki · lsbet "k" U · l" tn a. ... ~qıın •ta · <vıye edılmesı daha milnasib ola- a es sıne n en ı ı ç mıs 1 ço- hası davası ortava atılnuştır. gilte-
~Ulada a dında yapılan bu kal'§l· caktır. ğalmıştır. EvvelA federe klllplerin a- re ile bahri anl~şma yapılması şarki 

dık. unıenlerle 2 - 2 beralM!re Zaten bu pek acele yapılan temas- dedi artmıştır. Bundan başka hususi Avrupada rrıhntça fanllyet göstere • 
lıtiııci tem larda bu usuliln iyi netice verdiğinı, olsun, liğ maçı olsun, ecnebi temaslar bilmek için bir taviz olduğu alenen 

~llda llUk asırnız 925 senesinin ma- son İstanbul • Ankara temasında Is- veya millt kUme maçları olsun, bun- itiraf olunmuştur. Çekoslovakyanın 
;;::: 'Yegln:eşte o~d~. ':e ~umcnlere tanbulun takviyeli bir Galatasaray ların, h_ep ~hliyetli hakemlere tevdii arkasındnn Lehistana tecaviiz hiç 

O 2 • l k gahbıyetimız olan bu takımı halinde çıkmasile gördük. mecburıyeti vardır. Her hafta yapı- kimsede bir şiiphe bırakmamıştır. 
ile ~cU k ılzandık. Eğer İstanbul muhtelitini Ankaralı lan mektcbler maçında da ehliyeti ol- Balkanlı devletlerin hiçbirinde Al
~nra ~l'Şılaşn:ıamw tam birse- bir iki oyuncu ile takviye edersek 0 • mıyan hakemlere maç idare ettiril - manynnın Balkanlar hakkındaki e . 
~ bUJda y senes1nin mayıs ayında yuncular bi: "'-l' ··1i yadırgamaz ve memcktcdir. melinin neden ibaret olduğuna dllir 
~ttik. aptık ve bu maçı 3 • 1 toplu bir oyun oy ıyarak iyi bir ne- Binaenaleyh hakem mevcudünün şüphe ve tercddüd yoktur. Heps i tch· 

oıı~ l'dUncu tice alırlar. Fakat millt temaslarımız- arttırılması hususunda eğer hakika - liked ld ki bT 1 fat . 
~Pi'Yadıııa ve son oyunumuz ise 928 da daha iyi neticeler almak istiyorsak ten bilhassa ağır davranılıyorsa bu • t ~~ •. u . arını .b 

1 ıyo~· a~. bs~e ~şa
W:-~artta ol giderken nisan ayında bütün Avrupa milletlerinde olduğu nun yanlı~ bir dilşilnce eseri olduğu bre le gımız garı vaz _ye ura a!'l 

rnue milli tak . . . aşıyor. ada 4 ' . ımımız bu gibı bir sene evvelınden milli maçla- muhakkaktır. Tekrar ediyoruz. Mev- . . 
~da a. 2 Yenılrni~~i. nnuzın fiksti.irünU yapmalı ve fut - cud ~akemle~mb:ln hepsi dirayetli ve Bal~anlılar Almanların lteıı~ılcrın~ 
~~ i pılacağı soylenen bu bolcillerimizi ona göre hazırlamalıyız. otonter değildir. Bari mevcudü bir ca.n du.şmonı 0!duklanna kati) en e 

Utnenlerle beşinci maçı- Galib Sa an evvel arttıralım ki yeniJer içinden mın bulunmak a beraber Almanlar.ı 

J 
- • • • •-• • • • yar matlub hassalara malik bir kaç ha. yardım etmekten geri d~rmuyorlar! 

af b kem çıkabll~ln. Düşmanlarını bcsliyorlar, d~manla-Gn ul atletlerinin tescili . o. F&rdf nnı kU\'\'etlendiriyorlar, dtışnumlan-
'buı -- -··- İl 8 nın kendilerini yutması lhtlmnlinl ha· 

'ıı atı ..... Atletiznı A · ..... ı.;ı.. . . . . 1 b I k l . zırlıyorlar. 
'ltı.-. ~tJerfn 11_ J~ı tara.fırı. lltlJlı gıdermek ı~ın lısanS muamele- stan u me tep erı ç·· kili kA- k b J t k ' b " 
l&~ek uısans. meselelerini ba- kui ajanlık tarafından yapılacak ve • un n .... a u e _mer. ı ugun 
~ •e ~~~ ~ır formill hazır. diğer sporlarda olduğu gibi Genel Di· futbol ve voleybol Jıg Alm~~·a m_uhtaç oldugu gıda ?11a~-
~ k ıçın Genel Direktör· rektörlilk tarafından tasdik edilmek heyetinden : delennın ~ogunu ve ilk maddelerın bır 
~ ....._ hl ediiınifUr ı· kısmını Balkanlardan alıyor ve bll-

q .. vJeye &ö • Uzumu göeterilmiyecektir. S/!l/19~0 cumartesi günü 0~ auetiznı;e müntesibi esasen Proje tasdik edildikten sonra key- yapılarok maçllır hassa Rumanya petrollerinden çok is-

3 
_ e formalite mtıekU- tiyet klilplere tamim edilecektir. tifade ediyor. Dünyada bu nadir te-

l- Teksim Stadı: sadUf edilmiş bir vaziyettir. 1-1940 t lhl d k S~~ komiseri: 1. H. Turgay. Balkanlılar ne yapsınlar? Alman-ar n 8 iZ llselerl Şışh Terakki L. - İstanbul L. aa- la.ra bir §eY satmasalar, bir şey ver-
at 13.0, hakem: Ş. Tezcan. meseler Almanları kızdırmaktan ve 

1 
•- .. ~~boleybol maçlan p~van cadveli liot,"aziçi L. - Sanat M. saat 14 . .0 onları tecavUze tahrik etmekten çe-
._. ... ._e.e hakem: T. Özerengin. kiniyorlar. Almanlara mal satmakla 

lsbnJe OJ'Wl 11 

1
.Ç; AveraJ Setler 

9 
Şeref Stadı : onlan kuvvetlendirdiklerini biliyorlar. 

-..........:___ -~ri adedi c! Attığı Vfldiği Aldığı Ventigi ~ Saha komiserı: M. Emre. Fakat birisi icil tehlike, diğeri biraz 

1 -------- ırC Taksim L. - Vefa L. saat 13.30, gecikecek tehlike diye birincisinden 

2 
Canıııca hakem: R. Top. kurtulmayı münasb görüyorlar. 

a İstanbul :K. L. 
6 6 .200 100 12 2 12 Işık L. - Pert.evniyal L. saat 14 40 Bizim §llhsf fikrimize göre bu i::ıil-

i ~ M. M. 5 S 2 H9 129 8 5 8 hakem: R. Top. yUk bir hatadır. Balkan devletleri u-
& Boğaziçi ' 3 l 120 74 7 2 7 3/ 2/1940 cumarlt'Jai günü zak görüşlü, daha azimli, daha cesur 

§teu Terakki L 4: 3 l 107 61 6 2 7 yaptl(J(.'(l.k Voleybol maçla" olabilirler. Almanya galib gelirse bu 
6 f'iı __ • • 5 1 4 85 140 3 8 6 Beyoğlu Jfalkcvi salonu: gün belki içtinap edilecek tehlike, ya.-
? -UlllllUriyet ıs ı ... 

87 
nn muhakkak kapıyı çalacaktıı+. Bi-

l{llndi .., 147 2 9 6 Saha komiseri: F. Acnrkıın. 
il 'Ui 3 2 1 T~ na.enaleyb, bu yarının gelmemesi için 

lslik1tı 50 4 2 5 Erkek M. Mektebi - 1stiklfil L. bugüııden tedbir almak yarın alına -9 
ıo ~öy 6 5 46 150 10 5 saat 13.30, hakem: N . Moran. cak tedbirlerden çok daha tesirli, ko· 

İlıönu 3 1 2 64 92 2 5 4 Haydarpaşa L. - Ticaret L. saat lay ve zararsız olur. Bugün paradoks 
~ 2 1 1 60 49 3 2 3 14· hakem: N. Moran. teşkil edf'.n vaziyetin içinden çıkma-

~ °()'N 42 !l %1 992 
47 47 

IOa Hayriye J ... - Darüşşafaka L. sa- nm başka ça.rcsi yoktur. 992 
at 14.30. halc~ro: N. Mornn. \J.Useyln Cahid YALÇIN 

•Jfa: • 
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Proleter kendi•ini alda tan 
adamı tekrar seçebil;r 

-116-
Komlsyon tekrar doğar ve al· 

dabna işi eskisi gibi tekrar başlar. 
Bizim be§eriyetln granit kadar 
aert budalalığı dUşUnillUrse, bu 
neticeden hayrete düşülemez. Rey 
vermeğe yarar gerek "burjuva., 
gerek "proleter,, mevaşi, okuduğu 
g·azetelerin teşvikile, yeni ve cazib 
programdan gözleri kamaşmış bir 
halde, tekrar müşterek ahıra gelir 
ve kendisini aldatmış olan adamı 
bir daha intihab eder. 

lşte bu suretle halk adamı ve ça
bşkan sınıfların namzedi tekrar 
bir parlamento tırtılı olur. Amme 
hayatının dalı üzerinden karnını 
doyurmağa devam eder, şişmanlar, 
bUyilr ve on sene sonra tekrar 
parlak bir kelebeğe inkılflb eder. 

Basit hakikat içinde bütün bu 
çırpırunalan müşahede etmek ve 
daimi surette yenileşen bu aldat· 
malarda hazır bulunmak kadar in· 
sana yeis verecek bir şey yoktur. 
Böyle fikri bir çürüme varken, bur
juvalar tarafında marksçılığın teş· 
kil!th kudretine karşı mücadeleyi 
idare için icab eden kuvvete haki· 
katen tesadUf edilemez. 

Zaten bu efendilerin ciddt suret· 
te bunu düşündükleri yoktur. Be
yaz ırkın bu parlamentocu şarla· 
tanlar ne kadar mahdud fikirli 
ve ahmak olurlarsa olsunlar, bir 
garb demokrasisi vasıta.sile marka 
çı nazariyelere karşı mücadeleye 
girişmeyi ciddi surette düşündük
lerine ihtimal verilemez. Filhakika, 
bu marksçı nazariyesi için, biltUn 
demokratik sistem, gayelerine e
rişmek üzere bir vasıtadan başka 
bir şey değildir. Muarızı felce u~ 
ratrnak ve kendisine yolu serbest 
bırakmak için o bu vasıtayı isti
mal eder. Şimdi marksçılığın btr 
kısmı kendisinin demokratik pren
siplere ayrılma kabul etmez bağlı
lığı hakkında bir zehab uyandır
mağa gayet maharetle çalıştığı sı
rada, şurasını unutmamak icab e
der ki, bu efendiler, buhranlı daki
kalar<la, dcmokra~inin garpdeki te
lakkisi dairesinde ekserisinin ka
rarına zerre kadar ehemmiyet ver
mc-zl~r. 

BurJuva parl:ımentocıılar mcm
lekethı emniyetinin garantisini 
hakim adedin muazzam zekasında 
~·ördiiklen gUnl~ı de. marksçıhk 

aşağı mahallelerin bir sUril serse
r ilcrilc. firariler , pa rti vo Yahudi 
edebiyatı hnhamlarile birlikte, bir 
hamlede, nlifuz ve iktidarı ele ge
çlrdl \'e demokrasiye bir şamar 

aşketti. R ·nun içindir ki bu dUn
yn \'Cbacır.dan kar edenlerin ya
hud ona destek olanlunn anif 
kıtrarlarıııdan garb parlamentocu
luğunun yerinden cin çıkarma ef
sunlarile korkulmak kabil olabile
ceğini hUlya etmek için bizım bur
juva demokrasimizin parlamento· 
cu samanlanndaki safderunluk ll
zınıdır. 

Marksçılık, yıkıcı em<'llerinı do· 
lambaçlı surette takib ederek, 
mahva azmettiği milll ruhun tevec 
cUhUnil kazn.nmağ:ı muvaffak ola· 
madığı mliddetçe, demokrasi ile 
birlikte ytirilyecektir. Fakat, eğer, 
bugün bt.ıim parlamentocu de -
mokrasinin sihirbaz kazanı için· 
de, yalnız teşrii heyette bile olsa, 
marksçılığa ciddt surette hücum 
edecek bir eks("riyet pişebllece~ 
ne kanaat getirirse, o zaman par· 
lamentocu hokkabazlık oyunları 

derhal nihayet bulur. O zaman, 
kızıl enternasyonalin bayraktarla
rı, demokratik §Uura müracaat e
decek yerde, proletarya kütlelerine 
ate~li bir nıürncaatta bulunacak
lardır; ka\'ga, birdenbire, parla
mentoların durgwı salonlannın 

havası içinden fabrikalara ve ser 
kağa intikal edecektir . Bu suretle 

1 

demokrasi derhal tasfiye oluna-
caktır. Parlamentolarda bu halk 
hava rilerinin uysal mUfekkirelcrI
nin yapamadığı iş, t.ahrik edilmif 
proletarya kütlelerinin çekiçlerile 
halledilecektir. Tıpkı 1918 sonbaha 
rında olduğu gibi. Proletarya kütle 
leri dilnyamn Yahudiler tarafın-

dan fethi keyfiyetini garb de
mokrasisinin malik olduğu vasıta
larla durdurmayı dUşünmenin ne 
kadar saçma bir is olduğunu par
lak bir surette burjuva filemine 
göstereceklerdir. 
Dediğimiz gibi, böyle bir muarız 

karşısında, onlar birçok bloktan 
ibaret olan yahud yalnız onların 

işine yarıyan ve onlara artık fayda 
temin etmez hale gelince baştan 
atılacak olan birtakım kaidelere 
bağlanıp kalmak için gerçekten 
safderun olmak lazımdır. 

Bütün burjuva partilerde, siyasi 
mUcadele fiiliyatta parlamentoda 
birkaç sandalya kavgasında hula
sa edilir. Bu mücadelemizde pren
sipler, icab ederse, bir safra ~u
valı gibi atılır. Programlan da, 
kudretleri gibi, bundan müteessir 
olur. Onlarda halk kütlesi merin~ 
de ancak büyük fikirlerin cazibe
sile tesir yapabilen o mıknatnd ntl· 
fuz, ancak prensiplerine mutlak 
imanın ve bunları muzaffer kıl A 

mak hususunda beslenen müteas
sıb azmin vereceği ikna kuvveti 
eksiktir. Fakat partilerden biri, 
hatta bin kere mücrimane ol8a da, 
bir fcl.sefi tcl<ikkinin biitün 3il6.h
l.arile mücehhez bir halde, müessea 
bir düzene karşı hücuma kalkar
•, diğeri yeni bir akide - 1d 
me§gul olduğumuz misalde bu bir 
siyasi akidedir - şckfüıi almaz ve 
müdafaanın ro.yıf, korkak .!Özleri 

yerine cesur ve anif bir hücumun 
harb avazını ikame etmez.86 ter 
dafüi bir oo.ziyete dil§ece1dir. ().. 
nun için, bazıları, bilhassa burju
va müelliflerinin güya milli nazır
lan yahud Bavyera merkez partisi 
bizim hareketimize karşı bir ihti· 
ili için çalışmakta olduğumuz yo
lunda hilekarane bir muahazede 
bulunuyorlarsa bu bir paralık si
yasi teli.kkiye karşı ancak eu ce
vabı verebiliriz: Şilbhe yok ki biz 
sizin o caniyane aptaJlığııuz için
de elden kaçırdığınız şeyi tekrar 
kazanmağa çalışıyonız. Parlamen· 
to maskaralıklarımzla milleti bir 
uçuruma doğru sürüklcmeğe sebeb 
oldunuz. Fakat biz yeni bir felse
fı telakki tesis ederek ve pren
siplerini sarsılmaz ve mUteassıh 

bir surette mildafaa eyliyerek kav
mimiz i<;in basamaklar hazırlıya
cağız. Bugiiıı bu basamaklarla tek· 
rar hilrriyet mabedine do<".rru yük
selecektir. 

İşte hareketimizin tesısi zaman· 
larında bizim ilk itina ettiğimi.% 
iş ulvi kanaatli askerler tarafın
dan teşkil edilmiş bir tnıpun par
lamento menfaatlerini teşvik mak· 
sadile bir cemiyet haline mUnkalib 
olmamasına daimn ne?.ar·et etmek
ten ibaretti. 

Böyle bir şeyın önüne geçmek 
ıçin ittihaz edilen mlııi tedbirler
den birincisi bfr program tesisi ol
du. Program. sistematik eurette 
öyle bir takım temayülit arzedi
yordu ki, genişliği dolayıeile, bu
gUnkti siyasi fırkalarımızın zayıf 
ve miskin ruhlannı bertaraf ~ 
cek mahiyette bariz hedefleri eJ. 
~ telakki etmekte ne kadar 
haklı olduğumuz nihayet meşum 
zlfın manzarasile bedihi surette 
anlaşılmıştır. 

Bu vakıaları bilmek yeni bir 
devlet tellkkisine bizleri isal et
mek icab ederdi. Bu tellkki de bi· 
zim dünya hakkındaki yeni tcUlk
kimizin esaslı bir kısmını teşkil 
ediyor. 

••• 
Binncı cildde, völkisclı tabiri· 

nin bunu bir icraat ve mUcadcle 
birliğinin temeli yapabilecek suret
te sarih bir mAnası olmadığını tcs
bit ettiğim zaman, bu babda izahat 
vermiştim. Bugün biribirinden e
saslı surette farklı olarak dtışilnU
lebilecek birçok ~eylerin klffesi 
völkiach kelimesinin bayrağı al
tında bir n!'tlya toplanıyorlnr. Bi· 
naenaleyh, nasyonal sosyalist. Al
man anıcle partisinin meselelerine 
ve gayelerino geçmeden evvel, tHJl
kisch kelimesinin mfı.nasını ve ha
reketimiz ile olan münasebetini 
tasrih etmek iaterim.. OevotM .,.. 
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Yazan : Mücella Yakar A h - Evvela, beni mağhib etmeli.. raydan uzaklll§tıracaklarını ~. rt'' 

_ Belediye şehir armonısin.in ilk kon- 1 gibi akan mezureler bu kabusu e- tı. Çünkü: güre~ günüııdenber1 0 

Arife günü idi. İstiklal caddesinden siyeyi sall~yarak. beni tekdir etmege seri Fransız Tiyatrosunda salı gecesi mo.n dağıttı, bizi de halas etti.. _ Şimdi bu herifle ben görü§9 • da kötü bir dedikodu dônUyorJıı~ıı• 
dilkkiinların vitrinlerine. sinemalar.uı devam ettı: verildi. Böyle bir orkestranın mav • Oflcylci orkestra konserlerim uzun c ğim Aliço, seryaver paşanın od~ t'' 
reklamlarına baka baka Gala.ta.saray - Gidi utanmaz rezil, kepn.ze se· cudiyeümten çoğumuzun haberimiz oıUddet dinliyebilmekteki güçlük ek· 

0 
_ İrad~ cfE•ndimizincliı·... girdi. Se!A.mı çaktıktan :;;onı'tl, bır 

postahanesine gidiyordum. Bir aralık ni, dua et hem~ireme, ~er trene ~e-, yoktu. Zira bu t~e'kklil konservntu- seziya iıhen~~ ~ek yır.~cı olmasıdır. _ Ne diyorsun? .. Beni de boza - rafa oturdu. 
1 
~r 

omuzuma bir elin değdiğini hissettim tismiye:ek ~ls~ydı, senı ~urada. evı:.e ''arın ağız sazlnrı mektebi olan Beşik- ~ehir armo_nı_sının _te~kı.lın~e ~u no~- cak mı dersin~. Yaver paşn, pehlivanı bürınet el\ 
0 

ve gayri ihtiyari, ay, diye sıçradım; çevıre. ıbı:tı ale": ıçı~~ ~~r ~-~'~. d~- 1 ta~ yatılı kısmının bir fanfanı to.h- ta o kadar ıyı t~d:ı~ cdılmıo_kı değ\\ _ Ne haddine efendimiz! şılamıstı. Derhal elinden tu:ıı:i\rd\J· 
fakat boş yere Urkmü.şUm, ba.§ımı ge- verdim ... Kadın bır turlu sozunu bı- ,\ıilindcn ~ka bir şey değildir .. Vali yırtıcı olmak, ~ılakıs ~enfon.ık orkes- - Bırak şimdi nezaketi, dopdoğru turtmuştu. Fazlaca iltifat cdıyowıı~ 
ı·iye çevirdi6im zaman, çok sevdiğim 1 tiremiyoı:du, fena h~lde. ~~. ettl, \'C Belediye Reisimiz snyın Lütfı Kır- tral:ı-ı·a has nagmeler.mde bır tat~ılılt söyle bakalım. Şaka değil, Aliço padişahla a011~ eski blr mekteb arkndaşımla karşı - ı uyn:ım bir rezalet çuuıbılırdı, ~end_l- daı ın himmctilo, birkaç ay multad- dahı mcvcuddu. M~cıbı mcmnunıyet _ Efondinıizi mağlfıb edemez. şerefine naiJ otmuş bir adaındı. 
lQ!Jtım. Çoktan beri blribirimfai görme , mi toplam.ağa ç~~tım, ve sakın OJJ" idem, tahsir.at temin edilip, ~Hi it.adar bir nokta d::ı.. (!1'ı;er_ıya ~rkestraları - - Elbette edemez, evclallah ben, hürmet etmek gerekti. 
d'~ .... :H. . d b de, k . ilik 1sesle. "Af:federsımz, dalgınlık oldu,, mu iki~nas her gün bir arada çalış· ffilZ{la. vasıta ve ımkansızhk\ardan onu lınklarım. ~ervaver söze başladı. 1" 

l&uuu. ıçın o a, en ço sevın . T.1.. ı. a..... •• dinl _.ı:. •- ez 1 . b. t b" beraber "" ~ . l ·· oııt} 
Konu§ara.k yürümeğe başladık. Hep dedim. J.l_.at o U<Lo'lı em~e t.en ,tırılarak bir ~hir nnnonisi meydana olrnalı. uç ır zam~n am ır · • _ Pehlivan ağa: samyı ıu ~raM 
~1.. t k , "'-- d" ı·. d zül etmedi, uzaklaşırken kula~'lmct şu c;ıka.ıı~dı. O :r.anıaııdn.nbeıi şch·!. arm<ı· iik temin cdilemeyıp ba2an başıbozuk _ I<:ıvaso;;.lundtm Arnavutloğlun - adetleri ınatüm .. Simdi size hlr 1 .,. r .lAre ODU§U.} or, uu.u 1D l:VDr um. . t•• ,. b' "b" \ ·ı ·· o " b~o· 
Bana hep hayatından, ev.inden, ço - kelimeler g:ı~. ''A kardeş, yem ure- llisi muhtelif s nat i Hha!elen ı;c - :ileUeri~ i~i azıtarnK .. ırı ı.r crı e mu: dan da yüksek değil ya.. tebliğ edeceğim. Bunu si:r.dcn 

ukl mdan hsodi h .. .. yen yankesıcılcr,.. ci!'di. Bu esnalardtı yf'rli ın:ıHar ser- nasebetı bır kaç mezur mesafeye ka kimf;e bilmiyccck .. 

be axda k ba d yord.. etr 1~zrlun Fikret eözl..rini bitirirken dudakla- ~si. Taksim balıçes \'C Büvülc park dar çıkarak notaları bile tayin v.e ta- = Ö · ;~~;:l.1'1aıım, ahmaklara vu-
1 

- Ba.1\istüne p3.Şam !. 111ı. aşın ÇD mesu um, ıye et\ra ı- . h . . .. ··ıtnı· · 1 ·ı d r . 1,, ıne •bur kaldwımız • . . :· ... t ·:ı.k"1 yordu. An1 .... ılan saadetin çoklu · ı rı tıtrıyordu . Ona hem rır.ım1ş, 811 gıbı yerlcıde, tr.u vay guru ez:•· oo en crago " ı •• • e- - rur ... Bana geçmez o. çaprazlar... - Efeudınuzle g\ıreş \Al s.c 
. ~ . . gı de kız:nuştım. İnsan bu kadl.\r dalgııı ço .. uk bağrısm:ıl n arasında, lam bır olurken ge~en gece dmlcyıcı nuzuru _ Pa.dişalumııı:la mı?. 

çenesıne vurmuş olacak kı, hıç ?ur - olabihr mi? Hem cı.m1m dalgınlık ne- art::;t fol' gatilc, açık hava konserle· na çıkmaıım mesuliyetinin kavramış _ Haydi git, bu herife söyle on - EYet pehlivan!. 
madan,. dinlenmeden h~ kendmde~ dir diye. O gün evdekilere hep omm ri veı ıneğe uğrı!ı::ırl·en hepımiz şah "d bir şef, _me~odl_u \'C nı~tem.~?i ç~~mış, beş g-ün sonra tutusacağız. - Nnsıl olur paııam? 
bahsedıyordu. Maamafih onun ta dalgmlığındn11, de hu dofj-r~1r;;11 aptal· olduk; fakat itiraf edelim .. hiçblrı miz .sa~at. rıddıyetıııe sahıb, laubahhkten _ Başüstüne efendimiz. _ Basbayağl .. 
mektoodenberl "dalgınlık,, huyu me~ lığından bahsettim, öyle ya datgınhk 18yik oluuğu clıeınmyeti \"eremedik. an bır orkestra buluşumuzdur. Or -

0
_ • h d a·· •. cel" çık- --- Neticesi ne olacnk? 

k f . C .1 Döl •. med ·~rJa\•er uzur an uşun ı e,. 
burdur. Bunun içindir ki ona her ar- ne demek, bu nptalhk de~'ll dt> noon·? Fa.'·at geçen geı::e tiyatroya gıdcnler, ·estra ;,e ı emı ener ın - t ,? .. ,... .. m..m ~tu ç-;;01cü. A- ı - Kim kimi mağlilb cders ·· " 

. .. d 1\"d" B mısı . .ı.Ul'lgl806u Us • .... • • A raıı 
· kada.~ı "Dalgın Fikret,, der, her -~~l: Dün geç valdt amcamdan b~r rnck- orkestranın her cihetten tekamül et- lııyeıle .~:a~ı .~ıı a~ yu~ e ~~ 1 ır. c~ li~dan lwrkuyordu. - Efendimiv. nıağlubiyet'? 
.de bu glln de pek dalgın, söylcdıgmı tuh aldım, 7.arf bira?. knhnca idi. i · nıiş. ulu orta tenki<lleı· snfhasmı aş- a~·dıı· doKttigu t(>rın enlli~ yağın m~ Herhalde. Aliço sultan A7.ızi mağ- lurlar mı?. 1ı,t· 
unutup, yeni ha!itan tekrarllyor. Ar- çindc herhalde resim ''ardır diye dl\. mış olduğunu görerek lfıkaydimizden kafal:nı ~ol bol huldn. ~ıra. 0 gece~ı 1 lfıb edec kti. Halil pa.Fa, pchliYan ol- - Yenebilirsen neden olıunsıt 
tık dayanamadım, "Fikret, dedim, yi- ~ündüm, fakat içini açmcn hayretten m:ıhcub kaldık. kom:c:·1crıle hem musı:mlekı ktebr~l~lnt- du.ı:... icin bıı İ"'in sonunu ke:,;tirebili-

. · · · · 1 ' d m:· '·'·ın )"t'ıksck a ı ıyc ;;u ,: ı.. - • • • • • • ı ı·ıvtıll? ne bugün pek dsJgınsm, eski dalgın- donakaldım. Benim amcnma yolladı- Salı gcccsı salonu dolduı·anlar ıçm- mızı \• m e .ı ll~•H .. . . yordu. Padişaha da: - Neye uusuyoı·sun pcn ·ıfıll 
1ı • n hi menü ibi örünüvor, ğnn bayı-am tebrik kaı1:ı çıkn, şaşı - de programı görUp <le "Eyvah! Şc- ve kavrayı~ını hır ılo.h:ı leb:ıruz cttıı - - Yoksa: trnde ile biz mi nııı.g 
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tm ebir d~n, .... ır1~.': ~ og- tun doaru ;,aT.mışım pckı ,:a neden edecek.,, demiyen!cr pek nT. olmuştur. ŞeJıir arruonısınin konseri diihuli-
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..1-"•.....:..~ ... _ ? f nl •-· yanJ•c:Iık olmu"'tur dıve z rfın arka- gı~ sazlarından murckkeb o an ır ıcab ettirıyor. R at ııe yazı,,. ıcı un- ı P 

11
. k d. hı m"'" - aşa: ıep en, 

~•.ıcuu.ı -.uyup oogra. ya a auıus - ·• • • J ' • • • • • • • 1 . . . - e ı ıvnn , sa ın po. ıŞR «::." t . d 
1 

l 
tı ~- - . nn+-111. kızm ati sını rcvirdim cvvah gözlerimin önün orl~~tra ,daha bırıncı kon~nm Be.. dan soımı kı konser erın nt' yen \ c ııc ı . boyu clmı en a L l. 

n. ıuu. gülilşmur~, sen ı.7-..n, :.- • .; · • . b" . . . . k 
1
• T.. 1 ed b". t lnb ~tmc.. 

0 
b 

1 
• 

. .. de bir şimt,ıek çaktı, satırları acele 0 . tovcnm ır senfonıslm bır ı"yan oca- de va lı ma um. uu c ~rcc e. n a- . . . . .. . d d 1 - . 3:" :a. ış.. . e1ııı 
hey gidı gunler hey ... Arasından yıl- . .. . . . 1 ek ğıııu döndi.irınesi. solonun modem a- kını idari .... liçlüldcr bclt.-...1ıyc lıyatro- fhyemezdı. Ah<.'o, oylc bır a am 1 - J\t-ndısını de almak, kandı 
1 .,......-. h ld 1 ... _ tat! h tını."l·ı kudum. Bayıanıınızı kut.ar, gelce ı:o • k. b 1 dd; t tar \"e vcnmt'-
ar ıo'--s~ıgı a e e Alı 0 1 a .; . · · · kordil ıruzu mahşeri hatırlatması i- larındaıı oı·kestranın sık istifadcsın~ ·ı. ar>:ısı 0 83 cı · u • de dc<7iJ mi 1 

b . ..:1\ Unn · bayramların daha güzel gc~lllcsmı dı- • ' • -" b • 

)'1.§lyOrml!Ş gi 1 J""z yıne o · · mitation a la vnJse bir müzik daııte- mani olduğu gibi ba§k·ı ı::alonl:ırın da ge çalı~nut. - . . . . ti' 
ler sızın ve ablamın ellcrındcn, ?.Jıra- ' ' ' 'fl ı·ı p · . 0 ! 1r1ttn'hı · · . . ·· eŞ ~ 

gtbıktl gfbi bnruşturdu ve sonnt çok . ' ,..··. 1 · d, .. . Jisını eti dt•külı."lü~ bir iskelet b - istimıı lini mı>nediyormuş . Bur.ayn ka- n 1 ru:n"'lm en Z1~.t e {( ::o - tst.cdiğim gtbı nasıl gur 
ğ tı1 b . h"d" 1 • }ın ooı erın t:n openm.,. ... . .k ı.-~ ~ itan A-:-<' k·ı~ı Alı,..oııun vao:lcn- . uza a n mış 1r a ıse o an o anı 1• d. ,·, . burgasına çevfrmetıi i{;in kate<l~i dar başarılan iş pek munım ı en ..,..zı · tt • " • • • ' bilirım (illa... . ., j' 

gUçlllkle hatırladı. .. He., evet, dedi. .. . . .. .. . \ar ı~.u~ mesafe pak kısadır. Fakat bu haldı küçük mU.r:kiH'cr hu mükemmel orkc·~ r,, kab~.11 ktı. . - İstediğin gibi tubı.bilirsııt · 
hlk• le . b 1 Gozlc.rıme bır turlu ınanamıyor -ı , .. . 1_.. d b 1 .. t 1. d 1 · ~onrn 7.:wallı adam ~Hu mıwbı f d" · t bit· ~hı1· .. anıdır. Onun dalgınlık aye n mC§ ur o - • - korkumuz. va..lwz: oı·Kestra şeıınıu nur tramv. an o lllll"' c ı o ınaırnza, ın- · • • ı.·· en unız, am r • 

dum. Daha dogru~ıı dalgınlık yaougı- 1 •• : • • ptı.(l\~hiye um\':\rak ömrl"ıniln Mnu- s . Ü "krk l lasın. makla beraber, gayet te gillünç olur- . . . . •. ~ suye çıktıgı e:-:naya kadar silrdU. Net s:ıllah manı olamaz. ·' .. ~. ·. · .. ı - onra, g cenı ı o n 
. . mı ıtıraf etmek ıtıtemıyoı dum. Bırden b" ,. Utcak 'b . k .. • d 1 Ba.h:ı Gel<'nhe\'İ na katlar surun Urdu. Ha vır . _.t 

tardı, aklım_a 0 gillünç bika)·elerl gel- gözle.dmin önünde FikTetin hayali be- ır attquc 
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m 1 ;e \'UCU muş Fabt, HN'y1' n::ı~ihnt vermeyi = B•'n-. g··u:"r•'!'<,.de padişah, ıııs.Jı!P" 
dl ro ~~"""""'""~~"""'"""'"~"'"'"~,,.,, .. ,,... .. ,,...,,..."'"'"'"" ... "'.""""" ....... ,.. ~ "' '"" 'ı80 mn. . lirdi ve bana gül~re:k ~unlnrı söyledi: ~"'""""'""vvvvv·vvv-vw-""""'~"""v""'-'"v"vvvvvvvvv· knr~r altına ~l<h. Ali~oyu bir yaverlr. ta 

- Nruul, Fikret, dedim. Yme dal- "Zavıı!lı kardeşim. sen de mi benim Abdül hh ı .. ,d.. ) At d sarayn ~~1;ırt.tı. nım~:ı~ .. efeııdiıniz de böyle jstcf·· 
guılık yapıyor mwsun? hasWıoffının tutuldun. ah C\'Ct dalgın ve • aoı o u- l manya a Yaver, lhHim ur köşküne geldiği 7,a- -Babam ols.a yenerim. efe~· 

Derin bir Ah, çekerek anlatmağa lık çok fenadır.,. enlerin duruşması gördu··k'erim man blitlin pchlh·~nlar meraka diiş- - Aferin sana pehlivan, i~te ba!}ladı. Btt de post:ı.be.ncye gelmiş - Ben dalgın olduğuma üzülmüyo - r I j .., nıii .,til. Hele y:l\'<"ı-İn Ali c:oıııın rıdnsı- dimiz de böyle ıı hunları SC\'Cf· 

tik zate. lki kart alıp bhinl ~ok sev- rum. sadece sir.den utanıyorum, sc\•- ("ıeçen sene Beyoğlundn feri bir ci-1 (8a .... tur:ıfı 4 ıın<'i i sıı~·fadıı) na girmesi bUsbiitün dedikoduyu - . . . . . . tıı' 
dlğim amcama> diğerini yine ayni sev giH okuyuculanm si7.dcn, bantt dalgın nnyet otmuş, AbdUrrahmaııla Emin O nziglil~r bund111 o derece hoşla- ınudb olmuştu. Hc.r lrnfndan bu· ses _ Yalnız., paça. ko..s:uık ve)"-8 ~· 
g'ye eş ola.o eni~temc, ablama yaz- yerine aptal uemen;zden... ı adında iki karı.l..:>ş, .aralarında içki pa-1 nıyorlıı.r ki sincJt1aya. ıförl, he~. hatt.1 çıkıyoı-Ju. künde doldurduğun zaman sırt 
m&ğa başladım. Ben yaııyordum, o~~ rası yüzünden çık:ın kavgada, o ge· altı !iefa bile gıdiyorfar. _ ihsanı .şahane getırdi galiba!. yere \'urrna bekle .. ve bırak! ·) 
anıatıyordu: BELEDJYZDE' cc beraber içki içtikleri ve dükkanı ü- B·ınuııla l><>ı·alx!r. bıı~ı cebhed.en - Yok canım. hurnnı paciişaiııde ( De\aot1 .:~ 

.. ., • .,,.. •••••••••'l•W..,9':•• .. •••••r•- --·••• 
"O g~, ~celi: ~~köyden sabah Valimiz Ankaraya gitii zerindeki c\'lerindc misafir kaldıkları l Danzi,ğin \'aziyeti. biEiharc 7.iyar<:>t ey- ne.ıJlketsıılı.i ettıgmden sarnydan ko- ı Bo~-ı:-•·, -d, t . ıer 

vapuru ıle köprilye ıwyordwn. V.apur . . . . lkömilrcil AbdillvYchhabı ustura ile !ediğim diğl"r Alman şehirterfrıe nis- vulacak g-:ılib:ı! ·~ ., l~Y: ~ ayı~ b'-
oldukça kalabalıktı. Güç bclı\ bir )'er Vah ve __ Beledıye ı:-eısı l}oktor LQtll ooğazuu keserek öldürmüşler, Hasa- lbetJe daha mümta.zdıı· Halkın yiye- H.'llbuki. bunların düsiinccleri çok lstanbııl bcle<liycsindc yenıd~ lif 
bulup ili§tim. Vapur iskeleye yanaştı. Ktrdahr dunk a.kaa~lı ~d.s:rVesll~ ~~· w da ustura ile müteaddid yerlerin- ceği dah:ı mebzuldür \'e D:ınziğ'iilet· gc~;mcJcn bOŞ4l <;ıknı!ştı. Yalnız, her- tayinler .yapılnıı_ştır. Bunlara a 
Beo de ,....,ı,. tle .. •- l le k raya are et etmı~ eı ıı. a ı ve ov- . b l 1 . b. L ı · . ı · h'- .. t i uı.::a()'ıda verıyoru.ı .• il' ıt-e rımt wp ayıp &(le ~ 1..ıı • • ! ı'ildürU HU U den yarala..nuşlardı. Dün, Emın ve A sigaı·a paketlerini Uıksinı e••lrmeit! hl\:1gt ır pest 1\'amn pauı~ L& gure- ey ~ " · · . "fı;V"'; 
t h zlı L--1 cıı: keci d w •• e wye relfllne ma.r - tm ' .f - • k. .. ' .. 1 · Münhal bulu·ıan be1~dıye ırıu o· mı ve 1 uu. 1 ~r Y~ ogru yu- s ,;.,.ı · ....... d .. rü z· M h '-- dUrrB.hmanın muhakemelerine Birinci hmiu icbar edılmemiştir. ~eccgı ıı:n&.·ye soy.crunf'.7..uı . • • • · : """~ 

. u ..,.erı .:ın.U u ıya ve u &Sell'I' . . . lıg· ·ine Ballkesır lıususı muhasevv ' 
rUmeğe başladım. Bir aralık arkam- MüdUri1 Muhtar Aeac re!ak&tetmek- Ağır Ceza ınahkemffmde başlan0111- Bu mmaid \'tt7.iyet, belki de ftçün- Yaver. Alıçonun yanına gırPr~.k: .... R .d H"l ··cı· · tuğüne Ü'tJ~ 
dan bir bdm1n bağlrarak bana yak- ted.lı·. Vali ve Belediye reisi Aııka.ra- tır. dl R.eich'e o <l ... 'f"~ mesen·et ve ~vk- -- Pt.>hlivan ağa. seryaver pa~:ı. baz durıı ,ıı~ı '. a · ınouı ~rl t..ıilfettl 
J lrı-· d Biri,_-:....: -....a . . . . 1 1 d" sat Vr.kaleti eskı çu er _.,ıcçl qıbs...,.. duy um. um .... uma. ı- da bilha1se ~iceye aid bir '"k Poliste st"'ı .... ı.w itiraf eden nıa.ıı - le teslim olmu otmab.rından neş'et r~H,.rı sııı:t ıstlyor ar .. <" ı. . .,, . h. .ı- kal?'· 

• • 'J · ""' ·~ • • Bedı ı muavınlıge 111 ısar.wr ~ • 
raladığı cümlelerı yanıma ~lince da- müeaeesatm malreme ihtiyaçları için nunlar, dün. bu ifadeyi tazyik neti - eylemektedir. Aliço'. lor~tı bır çe~t'<! ılc : hk Sel"\"is! şefi Mıu.bar tayin o 
ha y(ikeek ~ı"dedeıı yllztime karşı ltizumlu ota.o ithal müeaadeleria.i al- ~de verruklerini eöylemişler?il". Bunun1n beraber, bu müsaade, mu- - Yıne n,. var evlad! .. Ne ist~r muşlardır. ~o 
kğır&~ _ .. .. U:~a m~gul olac~klardı~. ö~~~U- Bundan aonra phidl.er dinlenilmisı, ayyen bir 7.aman sür<'\Cek ve gele<'ek benden .~·a,·er Pft~.!:. , . . . Bundan ba.şka rocmuriıl it&' 

- Vay utanmaz vay, goz gore go· ğiaıize gore elektrik teaasatl ı~ ı adliye doktol'u So.Jilı Haşim Söomu, aydan itibaren eski serbest şehrin a- - Btlm.cm peh1tvan . Sızı ısterler. 1 misyonwıca muhtelif eubc ve ~ ıı1' 
te ~iyemi nlmış ta. bir de_ sallıy~- milyon 500 bin liralık \'e su teı5leatı hAdiseden sonra muayene ettiği su~- halisi, Alman vatanda§lannm ya.şa • - Peki, haydi g;delim öyle 1se .. memurları arattında yapılan teri\~ 
rak yllrUyor: Ba ı_mı çe:1ı:nege va~ıt için de 600 bin liralık malr:em.ye ih- lular il.zerinde. darb ve ~ylke ~~l~-lj yış tarzını ve mukad<lE"rnlını istisna- dedi: kil ve t()cz.iyeye aid kan.rlar dsı tııt 
kalmadan elime ~ıddetli bır tokat ın- tipç vaniır. let edecek l11çb1r erter görmediğim, sız payla§acaldardJr. Gı.<ler1<en, .odn<!a. bulunan Aa1ll ve Belediye ncıı:ıi LUtfi Kır~•ıl. ıJ1 
dirdi ve yere pat diye bir şemsiyen.in Ve..li ve Belediye reisi bundan bat· ya.lwz ustura yarala.rı gördUğünü söy pebhva.na: ı dikinden geçerek mcriyete gJ!~i( 
d~tlltlinü gördüm. Kar§lmda iki ka- ka Takl!lim ktşlMı se.huuıııı iman Lem.iştir. yapan r-imdiki müddeiumumi başmu- - Halil, bir dnha dönüp buraya Ayrıca belediye hukuk i~leri ırııl \"•~ 
dm duruyordu. Giyinişleri pek düzgün için ha.zırla.nan plinlann tudild ve Başkomiser Na.ci de, tahkikat su·a- &~ini ~a?~nin de ~ahid olarak di~le- gelmezse~'. _r.5yul~ınıı . Tophnneyc l ıuğilnde~i _mllnhallere bir· a'f le,.ı-' 
olmıyan kadınlardan geng olanı ga - belediyeye aid bazı malt illerin intacı sında dövme ve eza mevzuu bahsol- nılmesı ıçın nıuhakeme bn~ka giliıe hana gctinrsıu eını ! decJı. 'yapılan ımliluınl&rda en çok no 
yet bayağı bir lisanla, yere d~n &em ile de m~gul olacaktır. mad.ığını söylemiş, o zaman tahkikatı bııaktlmıştır. Aliço, herhalde hi1· tekdir işitip sa- 3 genç tayin olunmuşlardır. ~ 

~ " - w ·-- - ~~ 
_ Ne yapa.hın.. arkadaflığmız bu Delikanlı önündeki p~eteyi der • - Miisaade et. Frans:ı.dan kaça - na kadur sokuldum. Bır elinıle r 

hal masanın iiaerine attı. cağım... bancayı gübcğinc dayadtııı . v~,,. ke.d.anmş .. , dıJV 
_ Çok rica ederim. - Hadi, dedi .. çıkalım. - Ver öyleyse öbür arkada~lan - limi, hoymınclun gc~irdlm. Ve v-' 
~y'le bir va7.iyette idik ki, ne konu- . O önde ~ ~ka.da odasına. gir • nın isimlerini. !arımı, dudnklarımı değdirdirtl· 

ıacağunızı ne söy'liyeceğimizi ilrlmb dik ... Ben. bır eıga.ra yaktım. Artık Ooo ... Bu sefer iş değişti... uzun ö:,.ıtüm. \'e se\·dim.. ttf 

de bilmiy~rdu'k. Muhakka kolan bir mücadeleye açıktan açığa girişmek - Benden bu kadar alçaldılc bek- Zavallı delikanlı buram burııf1110~ 
teY varsa onlar benim '"Benli kadın,, lbım.dı. . . . . leme... fiyordu . Beni bu zayıf tıı.ra!•ğrı~' 
olduğumu muhakkak surette bitiyor· Odanın ~çınde ~ır ıki kere dolaştım - Alçaklık değil, ödeşme... Sen yakalamayı dilşUn<lü. Beni bll 
lardı. Şu halde aralarına kan§arak ve sonra bırdez:bire ~ôndttm. Dellka.ıı· hayatını onların hayatı paha.sına kur bastı.. ;( 
eBrarlanna vnkıf olmakhğım mikln- lı g6derile benı takib ediyordu. Bt)yt)'g CASUS ROMANI T~1rlka No. 7 3 tarı..caksın ... O da senin için ... seni --- Y~ztk değil mi, dedi ... 'l'ıl~ ıııt 
sızdı, yapılacak şey bunlan yakalat- - Ben.! beğenlyor musunus? beğondim, hoşuma gittin de ondan. • vi~et·c.k çağda olan bizler blrib

1
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maktan lfbaretti. _ Sevıyorum.. Um.desin ... Ve ieteırem seni dedıal tev· kadar yolluyorlar. Burada ökseye tu- Yumruklarını sıkıyor •. başına vu- ze tabanca zorlle tahakkliın ed1 

- - Llf... kit ettirir, &qama da kurşuna ~ tulmuş kuşlar gibi mahvolacaksınız. ruyordu. ruz... oıtıl 
~yıe ıse ne duruyordum. O~~ Muhavere gayet seri Inkieat ed1 • ttrim.. budala... Delik~nlı terliyordu .. : - Ah inanmıyorum. inanmıyorum - Çok yazık. diye mırı~~~rıı1t) 

kA.fı derecede ltulll vardı. Bu de~an yordu. Ve ben de bunun böyle olma· Cebhedeıı ve ktlstahca h&umlanın, - Bır de beni aevıyoraun lha. .. Çok fazla .kurnazsın! Vazife ile ihtlrnsı beraber gotU 
lıyı •;e killi doktoru, kAh_ Amerikalı sını tercih ediyordum. onu eqırtmıştı... Kum sa.nc:ısı, ha.. budala.. Ne var.. Diye söyleniyordu. lazım. 
olan zatı yakalatsanı bclkı arkası da - Niçin ltf senl temin ederim - Alman ca.susul... işte benim, Benli kadın, VU Alman~ - Neye inanmıyorsun?.. - Sen anormal bir iuSaneıı:ı· 
~h küntunıederist~hellrdlk · :3_en ~e bool dyeıre - Şu hald~ beni niçin öld~ek - • . . . . . • mn beş.ııa bin.bir bellyı yaratan ben.. - Sözlerine.. - Belki ... 

aya 
1 

ar ewuemıı 0 
ur wn. istiyorsun T , - Akluı sıra da ben.im.le uğraama.k Hadisene... Ona itimad telkin etmek IA.zımdı. Nennidane başını salladı. 

Delikanlı ile beraber yemek yiyor - . . . . . . . • wtlyorswı.._ Göğsümden uf.ak tabancamı .çıkar- - Bana bak, dedim. Ben erkek gi- _ Hadi giy paltonu. 
duk. Ben ioi başka bir ceb~ yti- Domıp kalmı~tL Sarardığını hiseet- - ....... , mı.ştım. bi kadınım ... Senin gibi, karı gibi er- - Nereye? r9~' 
rütmenln lüzumuna kanaat getirdim. tim. Kekeliyordu. - Murdar Alet... &n.ba de dokto- - Eller yuke.nr.. kek değil... - Bir yere gideceğ~. \re 0 çııll' 

- Yokluğumu .çok mu hissettinis T - Ne öldilrtmelli 7 .. rwı da, hast.abe.kıcının da .kim olduP- Bu sefer daha bqka tilrlil garib - . . . . . . . . sana §efaat ederek kurtuıırınıı' 
- Ne diyorm.uıu.z, orada öbfls bir - Telft.§ etmo.. .. İkimiz de ayui -yo- nu anlamadma mı zannediyorsun? ve haeil bir vaziyet htdD oldu. O ıö- - Daha söyleme .. söylemcğe lü • şacağım. 

çocuk gibi kaldım. lun yolcularıyız. heyecana kapılırlan Sini.rleıımlştim. zel gtybımlş, aslan gibi delikanlı, * zum yok. Sana açık blr Şey söyliye • Delikanlı diz çöktü. 
Ben hafif gtilUırıa&d.im. hlo muvaffak olama.zam... - Sizi hto ~ d9. hyordu. yim. - Yalvarırım. 1 ,Jı" 
- Hadi dedim, odanıu. çıkahm... O şaskın ... Ne söyliyeoeğini ~ dim.. Gel da sana bu tft,e Jbru den - 8eDf tembı ederim ki. .. Kaça~ - Evet sôyle9en de söylemesen de Göz yaşlarım, içime zehir glb 

Tabü gece bir yere &1tm+ nlyetlni.a yordu. okutayım. SeııJ:n ~letfnln de aklına ğun, bana kıyma.. gebereceksin ... Talihin yok. TeUği çek yordu. 
y-Oksa., puyamn açar, •ulıabbet ede- - Neden bahaedlyorsuıı ?. şaşayım ... Benimle u!raimak Jçin., ae- - 8aııa ilaym.a.t İstenıJyt)nım. iten mek, boylle boslle, delilamlıyı yere - Hadi.. dedim, hadi kail<·· .,tJ 
riL - Aptal rolQ takınma ... Simdi e- n1 ~ senin gibi budalalan bura>:a dimi mftdafaa edlyorQm.. sermek mUmkündU. Yapmadnn.. Yanı- (Devatıll ' 
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Belediye iktısad müdürlüğünün go 
111 rlllen lU.zum Uzerine kadrosunun ıs-

-!!k ~PGrtaj Ne. 35 Yazan: FARUK KOÇ'OK lah ve takviye olunacağını yazmıştık. 

Balkanlarda Alman 
Sovyet Tehdidi 1 ................. ..---~-~~~ ....... 

' 

Tı Belediye tktısad müdürlüğü kadrosun [Baş t.an .. fı 1 inci sayfada] Gerarchia isminde bir mecmuada, 
anınmıştım. Gülü tarife ne hacet da yapılacak ıslahat ve takviye için Balkanlardaki nüfuz çarpışmaların • Türkleri lstaııbuldan tardeylemeğe .c---.;--;--;.--...----To......,...--'-~ 

• bir proje hazırlıyarak belediye riya - dan ve müteaddid Balkan bükfımet kadar nra.n bir lisan kullanılmıştı.Ge .. 
1le ÇİC. ek l J. ., b ·ı · [ J. setine vermiştir. Bu projeye nazaran merkezlerindeki Alman, İtalyan faa- çen teşrinievvel ayında, 1ngiliz-Fran- ........... -+-~~~~-.......-~'""'.'""'-:--ı 

0 cıUgUmU f iYOT Qraf müdürlUğün bugünkU H kişilik teş- liyetlerinden bahsettikten sonra ez. sız-Türk anlaşmasının imzası müna -
r>ı.rısı dah ten · kilatı iki misline iblağ olunmalıdır. cümle şunları yazmıştır: sebetile Chigi sarayının yarı resmi or 

llevıer Yok. ~ halanmış. Artık Bundan başka her biri Uçer kişiden 1 "Bu muhtelif nüfuzlar ne şekilde ganı olan Giornale d'Italla, İtalyanla· 
çık1y,_ ~ den koyu bir duman 
1 vı • c.ııradda • mlirekkeb tarife, istatistik ve gıda tezahür ederse etsin, kimsenin orta- nn, bu yetti vaziyetin inkişaf mı dik-
IUnl§. Orperiy gıt gel daha yavaş- maddeleri raportörlüğü ihdas oluna- dan kaldıramıyacağı bir vakıa var - katle takib eylediklerini beyan ile ik-
ısıatıdığıın orum, şimdiye kadar caktır. dır: tifa eyledi. Fakat hakikatte, Roma, 
Sofuk ha lD ~~~~ bile değildim. lktum.d MUdUrlüğünün mürakabe Bu da, Rus emperyalizınile birleşen bu anlaşma arasından, Türkiyenin bU Soldan Sap: llzıı 81 .. 1

\'a gozümu açtı. Kemiklerim 1 - Nakletmek. 
Poıı&':' Slılanıağa başladı. ve teftiş kabiliyetini yükseltmek içın Almanya emperyalizminin Avnıpanın tün Yakınşarkta birinci planda bir 2 _ Vermek _ Eskimi&. 

İhsan~~ ~e yok .. Yan köoecle mUdQ.r müfettiş sal!hıyetinde iki mUrakib bu kısmındaki devletlerin hepsi üze - rol oynamayı kabul edeceği yeni bir _ ~le-
ı....... ' vatı :Muh·dd ·o . - ve bir müdür muavinliği ihdası isten- rinde yaptığı tehdittir. Şüphesiz, Bu- Fransız - İngiliz sistemini görür gıöi 3 - Tiyatrolarda bulunur 
U\:lediy ı in ustUndag ile s· k cek zaman. 
l'orıar. e reJs nıuav1nı Ekrem duru _ mektedir. dapeşte ile Btikreş ve yine ti re.ş ile olmuştu. 4 _ Bir erkek ismi _ Yaşıyan. 

0 S b ~· Sofya arasındaki muallak meselelet' Ankara paktı, hatta İtalyanın Bal- 5 _ Arap_ Bir göz rengi. 
:ada. duranıardan birine: a 1 e e ıye ma me m~im ve şayanı dikk_at dere:ede. na- kan~arda~i. ~evk~~· .. ni.~!uzu için bir 6 _ Kelimenin son üç harfi _ Bir 

}'o l>oiıaıer nereye tti eli şubesi müdürü Nusret ziktır, fakat buna ragmen, sıyası ve tehlıke gıbı bıle gorundu. Bununla be B 
1 

d . ıl 
l'Utn gi ye IOnı- V ı· · · t tt• · · · ı· 11 · · haf l b F 1 ·1· Tü' k nota • ayram ar a ) np ır. · · a ıyı zıyare e ı iktisadı ıstık a ennı mu aza eye· ra er, ransız · ngı ız • r anlaş-

7 
B" B" ta 1 t'f -1\a k ' h b 1 h""k.. 1 . d b" . - . ır nota - ır no - s .ı -_ a:: .ola gittiler.. İşden el çektirilen sabık belediye 

1 

mek ve Alman ve~a R~ks b?geAlmmonya-

1

, ~asının baş ıca t uk um derınb' cnAlmırı- ham edatı. 
gı karakola makine şubesi müdürü Nusret dün sına veyahut ta bırleşı ır an · mn, arzın u mın n asın a ır an 

8 
K 1 B' t 

-\7 ~Y8.Sofya karak. 1 Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kırdarı Rus vesayeti altına girmenin her sa- 1 dulıulline mani olmak bulunduğuma-
9 

- B~ ın • ır 1H10 1~·1 d -.1 alin· o una. I _. IC d • - ır nota - e a egı . 
l'aııor ııı falan önünden geçerek A· ziyaret etmiştir. hnda kendileri için taznrnrnun edecegı 

1 

ırn ur. 10 ._ B ' h. . ff . k 
th/a tnerkezine yollanıyorum. öğrendiğimize göre bu ziyaretin ı esaret~~. k::ıç~nmak . irad:sine . malik . 1tal~a , son günl~,:de Bükre~teki ha- ır ne ır 11 ır · 

an arkarndan se 1 . sebebi §Udur. Bay Nusret vazife ba- ı olan butun mılletlerın sclamctı mev-
1 
dısclerı ve ezcumle Gahçyadaki Yukarıdan A5ağı: 

:;;:- Bana bak ... Yaz~ 1enbıyor. 1 şında 'Jlduğu gıinlerde otobüs ve mü- zuu bahsolduğu zaman, bu muallak· ynni Rwna.ııyanın hududlarındaki Al 1 - Eve gelen - Bir nota. 
4!4Y\>ah · c uraya ge .• · · · · 1 l · k t'i b. 1 .. b l a· ti . B l 2 G" kl ıl ti.ine kad iltndi yuttuk mu hapı bu • nakale ışlerınde tctkıkat yapmak üz-e 1 ta~ı. mesc c er1ın 1

: ır1. an aşmaya mk an su aytarı~~n me;
1
c
1 
u . ı~e nın hta -

3 
- ıyecc ereAyap akırta. . 

tıe ..... · ar direktör th be · ·· .. k K'" "'k . .,. • ed ..ı~ 1 -.... re Avrupaya gönderilmişti. Uzun marn olmama arı ıızımge ır. an antan ı mumessı ennın, mu e - - Boş yere - ram n emır. 
'"!Şti '\7 san nı gor- Nıru uçu , h.ıaıy e son \n'."m eı u:u 

1 

1 · · · · · · · 
nıtı · .a.a şimdi. Galiba 6 timi . d ~ ralanl süren bu tetkikattan avdetinde ra • Alman dıplomasısının ewelclen, mel bır taarruz karşıE>ında Balkanla- 4 - Çırkın. 

QşrtıH•tı ı on saa )aşa •ı,'1 81 a B Ik t ""d'" ·· bo k h la kl · · t 1 ·1 5 1n "k al ~rd ~ · çinıde ufacık bir ümid porunu vermeden vazifesinden ayrıl- j a an e.sanu unu una mmsun- rın a ca an ~ azıye mese csı e meş- - ti am . 
~ n~r!lki beni tanıyamazdı. Öyle ~pıcı - Paşam ayağının altını ö- mak mecbudiyetinde kalmıştı. l dnk~ ~ayret ve faaliyeti ~r!in hükü- ~l olm~ğa sevkcdec~i.ni ~~-~~ekte - 6 - B~r Yahudi i~i - ~ir hart 
lt\i,.;ıı. en nereye?. Gazeteci Faruk peyun. ı 8 .t.ba la vaı· Beled" . . metının, Balkan devletlerınm, bolşe- dır. Aynı zamanda, durüstlugu, darbı 7 - Bır nota - Güzelleştirmek. 

"''<il ne . u ı ı r ı ve ıye reıaı - . . . . .. . . . ~ .... 
~e? rede?. İtfaiyeci Faruk ne- - Haydi, haydi .. bin nasihatten hır A d tı- tetk'k "d , vık ılcrleyışıne ve Alınan Drang mesel halıne gıren azını ve ısran, 8 - Vilayet - Buyuk. 

.. . ne vnıpa a yap gı ı ata aı h t . . k -1am .. __ ,_ 1 k • 9 İl · k l{a musıbet evli.dır. Cezayı ver de aklın , . . • . nac os en,, prensıpıne arşı sag muulU\aşa mevzuu o amıyan as erı - erıye oşan. 

-ru:;:na ~ittim selam verdim. başına .gelsin. ::w::n~ı;ermıt ve şüahı ızahatta bir scd teşki~ edece~.b~ ~evki alma-ıkuvveti ?~sebil~, ~~ir.kiyeni~, !:alkan 10 - İstikbal - Temize çıkarma 
_ Sen \dikkatli dikkatli baktı. Komıserin y8:11ına .Ya'?aşarak: uş · ,.

00 
.. "". • l~rından endışe ettıgını gostermekte- antantı. ı_çındeln muhım rolunu. ~e l- (Dünkü bulmacanın halli) 

_ V . urada ne arıyorsun dedi. - Ben, dedim, ıtfaıye yazıcısı ihracat ve ithaUU vaziyeti dır.,. 1 talya bılıyor. Bu şartlar dahılınde, S 
7 8 9 lO 

_ ~azifenı değil mi- Faruk yangının sebebini tesblt ettik. ihracat 'th lit . sal dak. İtalyan - Türk Münasel~tleri Belgrnd konferansının toplanacağı şu 1 2 l._4 __ 6 _ _....,..~~ 
O!Urın e "Vazifesi, bu kılıkta vazife Berabercezaptıyapalımdiyegeldim. hararetli ve 

1 ~l :a ar: k ~ I Le Temps gazetesinin Romadakl anda, Türkiyenin tavrı, Romnda bü- tlE IGiE IDIEIN! I izi J i• 
_ ~} - Peki, ne imiş?. tedir D m.uamele edar .hvam e e hususi muhabiri yazıyor: yük bir dikkatle takib edilmektedir. 2 MI A. I L 1 A lG l A:fll A l T i f 

1, ~en..1:_ .,t • ı.ş pıyasa ar n ı racı memnu "S 1 1 t b d .. -1-·.,.....,---:-:: 
qba, ben ~ birine benzettiniz ga· -:- ust katta oturan kund~cı Ki- , olmayan bütün maddelerimize ta.le~ on aylar. zarfında, ~alyanın Ba stan ul an ve Belgraddan, ezcu~: 1 l N 1 ı M 1 E 1 L 1 A N 1 E : T 
lly01'Utn. deniz maiyeti alinizde çalı- m~hn oda81nda bırakılan UtU devril- 1 ler vardır. Bir kaç gündenberi başlı- kan devletlerıle ola~ . m~nase~tleri le Stampa ve Gazetta del Popolo gıbı R t f ! C I A • l• I L !• I KT 

_ ?: mıa. yan ~ 1 t h kü 1 lan 1 çok mevzuu bahsedılmıştı. Sırasıle 1- gazetelere gelen telgraflara nazaran, . 
1 

, I 
-F.v aı.. - Siz kunduracı Kimili gördünüz tal:ıag 1 .~ um ~: s:ı:e ~1 

llU talyan - Yugoslav, İtalyan • Bulgar, halihazır vaziyetinde Türk noktai na- G 1•1A1 C A ı R ı A D A M 
_ I{ et efendim.. mü?.. b" er. gun geç çe . ş .u İtalyan • Yunan, İtalyan - Rumen mü zarının, herhangi bir Balkan memle- A 1 R M A 1 D I .\ l•ı O K ı• 

~?. aç gUndür burada çalıpyor • - Gördük, bizim kumandan ls - ır mahıyet aı_maktadır. Dün R~man \ nasebetleri tenvir edilmişti. Buna mu ketine karşı bir tecavUzUn, bütün Bal N E l• !NlA Ml E Ji' A V 
- lk· mail isticvab etti, o da itiraf etti. ~~O.~ kılo su~am, . ~ıkaya kabil, İtalyan - Türk münasebetlerin- kan memleketlerine karşı yapılmış 8 j 1 I ML~ I L E 1 •ıA 
_ ı.ı 1 aydır. - Klmil eimdi nerede? 

75
· k~lo haş~aş-~uspesı, .. çreye den asla bahsedilmemişti. bir taarruz gibi telakki edilmesi,, ol- l 1 S I .-E-T, E ! J{ •"L 

~~lalı .. peki seni neden hiç - Ben yanan evin içinde kuman- ·~ kılo ayçıçegı tohumu gonde - Avrupa harbinin bidayetine kadar, duğu tebarüz ettirilmektedir. 1 '• ' .... I U T l ı f 1 l l 
- a~"'· danın yanında bıraktım.. rilmıştir. Bundan başka Fransaya ltalyan matbuatı, mUteaddid kereler, Balkanlar meselesinin, Belgrndda z 1 L 1 L L ..-. 
- l' ılrnenı efendim. - Peki çağırtayım da ifadesini a- 43.000 kilo tiftik, 41.000 kilo tütUn Türkiyeye hücum eylemişti. 1939 ha- tamamile yeni bir şekle vazedil- ============== 
- 'Q an&:1ndan sonra beni gör. layım. Yalnız eiz de yanında bulunun ~gil.tereye, 3~:000 ~il~ tiftik, 20.000 ,.jranında bilhassa, Telegrafo Türk mesi mümklindi.lr, ve İtalya, vaziye- ı~tanbnl Kadastro haklmllğtnden: 
~r aş Ustüne efendim. belki inkara falan kalkar. kilo ıçfmdık gondenlmıştir. Fındıkla- milletine. demokratik devletlerle bağ- tin inki~n.fını cok fazla bir teyakkuz Kadastro Haltimliğinden : İstanbul. - ;n Sevencan söze karıştı. - Niye inkar etsin? nmıza karşı vukubulan hararetli ta - landı~rından dolayı şiddetle çatmıştı. ile takib edecektir.,, Kalyoncukulluğu caddesinde 154 
- t:-811• Çalışıyor mu.sun? - Niyesi falan yok. Buraya gelin- lehler sebebile fiyatlar yükselmiştir. sayıh evde Kostantin Eskinazi karıeı 
_ ~~ efendim. ceye kadar doksan dokuz kişi akıl öğ- Eski kahve şirketi cenubi Amerikaya 1 • ı F • 1 Elcniye: 
-11e itlerin senden memnun mu? T~tir.malüm a ortada dikkatsizlik ne- külliyetli miktarda fındık göndermiş ngı tere ve ransa 1 e Oandeli Eksida ve karısı Froso tara 
- Pe~nun efendim. tıcesı yangına sebebiyet var. tir. Mısır, Filistin piyasalarına elma, 1 tından aleyhinize ikame edilen men'i 
~~] ı~ahş. ~Sonra lhsan Beye - Pe~l.. . . kestane, Kıbrısa keçi derisi, ltaJyaya k d • ı miidahale davasından dolayı icra kt· 
~~.Uk~r. lsti dedı ~nı~ı~m iyi bir . ~u~vın orada duran polıslerın bl· balık gönderilmiştir. Dünkil ihraca . a te ı en anlaşmalar iman muhakeme neticesinde size aid 
dia.iıe bira. dadh gorUnuyor. Ken • nsıne. tın tutarı 300 in liradan fazladır. lyeroen 28 metre murabbalık mahal-

lttaiye z tn~gul olunuz. - Bay Raşid, dedi, git şu kun - ithalat ·- . __ ilin tenziliJe davacıların gayrimenku· 

l>işıert ~UdurU: duracı Kamili al gel.. Diğer taraftan dün muhtelü ecnebi (Baştarafı 1 inci say!Muw 1 si~e, ~llık. ~ 3 ol~ralt.. ~esab edil. - lüne ilivesin~ dair ~enıemlıd~ 
A-ı-- Ben ~cırdatarak: • . . _ • • ~ . vapurlarile mühim miktarda itiıalit tarihinde Parisde imzalanan yüzde 3 mış faizlerının tesvıyesını, 30 hazı · 117/11940 tarıh!n~e büküm sa~ ol 
;:~ dectt. co_ kendisini tanının efen- Kiunilı sokagın koşeaınde btilduk.. dd . İ . t" H b Uztind jt . r 264 750 000 franklık is • ran 1940 dan itibaren "işbu vade da- muştur. İtbu büküm aleyhine ılin ta-
.... ""-'llra yavq sesle söylen- zaten polis tanıyormuş. mal. esı ge mış ·~· ar Y en ti~k.razız ı 25 .il . İ gil' ı· 1 k Tü" k 1 hil her senenin 30 haziran ve 31 ilk ı rihinden itibaren o.n beş gUn zarfında 

K - . gel. ımanımıza gelemıyeo Holanda va - , m yon n ız ıra ı r · " . bha":'. Guıu . - amil dedi, karakola kadar 1n il' Fr kredi 1., 0 kanununda vadbüttediye ve her bi- tunıku kanunıyeye müracaat etm. 
-·<lliı. tarıfe ne hacet ne çiçektir - Kara.kolda ne işim var ağabey. pırlan yine seferlere başlamı3lardır. ? .ız: . ansız an~m~ı ve . 50140610 O t ·1· l'' d 'li dig-iniz takdirde hükmün kat'iyet kes 

t\ı_· · . • • Dün ilk olarak elen cFauma isimli 8 1kıncik8nun 1940 da Parisde ımza- rı . · · ngı ız ırası mua ı _ . _ . 
-llQl Olnı -Bılmem komıser ıstıyor. . g . . lanan un .. ..1 3 f . zl' 15 .1 altın olan yan yıllık 40 taksitle Türk u. bedeceği tebliğ makamını kaım ol • 

blrtuşti. 11ısU:· korktuğum başıma Yolda etrafımızda laciverd elbiseli vapurla mühim mıktarda ıthalat eş- ı ln T ,,ll~k . ~k ı ~onl rası olarak temin evliyecek;ir mak Uzere illn olunur. 
~ "---·n n bey beni tanımış, Ek- orta boylu bir adam peyda oldu. Ev· yası gelmiştir. Bunlar arasında cam, elgı ı~ . r ':ı 1 ~ m red~le c:"8

tir. • Ancak 30 hazir~ 1940 d~ vaci- ================ ... \._ -=yı Yan d . . d . . - m erının ınetın erı neş ı mış . • 
'-<lt Yan ın a belli etmemişti. vell ~nı~ ~ı~aı:eldi. en eşya, kıreç kaymagı, pamuk ı Diğer anlaşmalar hakkında evvelce büttediye yarı yıllık teslimat mikta· YENİ NEŞRiYAT 
~l ~nı!1'1dan sonra yanına gide- - er a aga Y· mensucat, kimyev1 ecza, tuzlu deri, malümat verilmi"' oldugu- kin biz sa- nndan, 31 ilkkinun 1939 dan, nlbn-
ııedin n her hald b h Merhaba bo 'k 1 · k · r-· k 1 ~ ~ · · · TATARCIK hı. derniy k . e ana Of - .• ya ve venıı , sun ıpc ıp ıgı, a- dece son anlaşmanın metnini neşret- lann bırıncı maddede musarrah tev. . . . . --«-
. QQtUıı b ece tı. - Nereye böyle? kao özü, kurşwı kablo, İtalyan ban· . . . . ellinin fillen tahakkuku tarihine ka • Halide Edıbm en ye.nı ve çok uıı::&• 

ili ..... ::' UJılar .ıı...-:_ K k mekle ıktıfa edıyoruz. b. ·a· B' tati·li 7 tane 0-
.,.-~e g i -..&&U111deıı şi.m§ek - ara ola... dıralı Çita Di Bari vapuru da çelik ef .. . _ dar ifliyecek olan senev1 yüzde 3 fa. ~ c~rı .ır. 1~ yaz . . •. 
deiud1. eçt. Faıta dilşüne<.'ek r.aınan - Bu adamı ne diye karakola g~ ya, lastik eşya, kimyevi ecza boya . Anka:a, l (A.~·.> -:- Yuz~e ~ faız izlerin yekünu tenzil edilecektir. nıversıtelı genem geçirdıgı macera 
~ . 'tllrüyorsunuz 7 . ' . li 15 mılyon lngılız lıralık ıstikraza MADDi<, 3 dolu hayatm tasviridir. F.ski ve yeni 

tlel'e eı- gıbi seıauı verdim Ek Acaba bu adam kimdi., ve vernik,. makine ~e ~~.samı, elektrik aid olmak üzere Türkiye, Fransa ve 1 "k . . .~ .- bo l l devri bu kadar güzel canlandıran e-
- •'1' • rem Ne demeye bizim ış· ~İ~ alakadar ~alzemesı, Rayon ıplıgı, kutu malze- İngiltere arasında 8 kanunusani 1940 ı s~ _rlaz ~drvıs~. ı~ınd rçb. an~ acak ser azdır. Ahmed Halid Kitabevi bas-
" ~k·· · ti · t' d p 'sd . 1 1 t fmeblag ar va e gunun en ır gün ev-
~"'1 J>_,"uerdeederim efendim. oluyordu? Yangın tahkikatı ile meş- mesı ge rmış ır. ~ adn . e ımza o unan an aşma me vel Türkiye Cümhuriyct Merkez Ban- mıştır. 75 kuruştur. 
- ~ft-~,, · 1 t · d d -·1di Çünkü ·•· • nı şu ur. ı · · Bet;id Paşa llataralan ""'- ~ tiat. · gu gaze ecı esem, egı · a.- Bir ebe ölüme b .. . .. . . .. . . kasınca tatbık edılen alış kursu, ln-

~~ıal'?nd Une efendim diye-'· şağı yukarı bütün gazetelerin adliye se ep Türkıye Cümhurıyetı hukumeti, .1. 1. asının Türk lirası tah .1. _ Sivas kongresine aid, o zamanki Si 
"'""'"·- an a 11 • •'CA I Fra C" . . bük~ ti gı ız ır na vı ın . • ".'~ ka Yr dı':'1· Yerebatan sa- muhbirlerini tanırdım. . O muş .. ~.sa ~mhurıyetı . ~c ve de esas tutulmak suretile Türk lirası vas valısi R:eşid Paş~mn çok degerll 
teıdiı:n.: f§lsındakı polis merkezine Day9:11~ad~. sordum. ~ıktaşta. Hüsameddinin metresi ~uyu~ Brıta?ya .~e- e~~ İrlanda olarak hesab edilecektir. BöyJece ta- ı ba~raları kıtab şeklinde basılnılftıı\ 
t\ı~rnlılerin - Sız kımsınız, ne sıfatla soru • Hatice gebe ıken müdahale yapıp fi- bı~l~ik kra·l·lı~ h~kumetı arasında, hakkuk eden meblağlar her vAdenin 11stikliJ sa~aşının ba§langıcına dair 
b tıı teıunil ~aaı huıcahınç. Yanan yorsunuz?. til sokarak ölUmUne sebeb olmaktan Türkıye huk~metın~, altın_ olarak bulfılUnden, Fransız hükfuneti ve Bir- ı esaslı mal~at ~ardır .. 100 ~~ 
tılınıını. kiracıları oraya toplat - - Hiç ben yanan evin kareı kom - BUçlu ebe Mihriyenin muhakemesine Anka~ada tesl1?1. e_dılmek. ~e on leşik Krallık hükumeti namına adı Ahmed Halıd Kitabevındedir. 

l{ul{0 rniser rn . . . . . §uauYllı:r1: • . . _ dün ikinci ağır ceza mahkemesinde ~§ mılyo~ ln~ılız lıralık bır ıstık_raz geçen banka tarafından Türk lirası Çocuğa Uygun Tarih ~~tı 
~t rcı §iveli b~~v.ın.ı NeJad ıhtıyarca - Bızım Kamılı karakola çagır - ba§lanmıştır. Mihriye. kendisinin mii ıtasına ~~ır bır anlaşma yapıldıgını olarak açılan bir hususi hesabın mat- ı ~e~al Kayanın b~ eserı ogretmen-

icvab eQ' .rısını karşısına almış marnız sizi ne diye alikadar ediyor. dah 1 tmecı·-· . k h nazarı ıtibara alarak, lubuna geçirilecektir. ler ıçın çok değerlidır. Başka memle-
- li 1Y0 rdu· H di · · · · · · a 8 e ıgıru, anca ' amama Y k d dı bük" tl · k tl d t "h ted · tı 1 tl Ah 

lt:r-i atıi bu evi be aAydamışıbennı~ gıdınız. gitmesi vesaire gibi bazı tavsiyelerde b _u .karı a a g~~ .. ı,~ı umc cı:·t~ İşbu tediyat Türkiye Cümhuriyeti eederHelidanKi bensabam ana 20r. lru. 
· n yanname def. ım yanımdan ayrıldı po- b v • u ıstı razın teknık ~a ve şeraı ını hükümetinin zimmetini ibra edecek- m a ta vi smıştır. • 

- Yok ef . lisle bir şeyler konuştu. Anlaşılan on- ulwıdugunu, bu tavsıyelerden dola- tanzim etmek üzere aşağıda.ki hüküm tir ruştur . 
. - ~y endırn. dan da yüz bulamadı ki ayrıldı. Son-1 yı da, bir müddet sonra sokakta rast- leri kararlaştırmı§lardır: . MADDE - 4 Toplu Tedri9 Hareketleri 
~~re ka~::~e def~ri tutun diye ra K~lin yanına geldi. Onunla ko- ladığı zaman Haticenin memnuniyet ~IADDE - l ı Fransa hükumeti ve Birl ik Kral- Bu ~ Kemal Kayanın eseri olup 
~: lnUhakenı e tembıh. ettım, şimdi nuşmaga başl~dı. Böylece dördümüz beyan ettiğini, bilahare kendiliğinden Fransa Cümhuriyeti hilkf.ımeti ve hk hükf·rneti, evvelki madd~le tesbit muhtelif ~emleketlerdeki toplu tcdrhı 
:a ~elsin .. eye vcreyım de aklın karakola geldik... ·ölmüş olacağını söylemiştir. Birleşik Krallık bükfuneti, mümkün edilen şartlar dahilinde kendi hu8U81 h~rcketlerıni anlatır. Öğretmenlere 
~ llica ede:r· , Hepimiz komiserin odasına girdik. l Muhakeme, şahid celbi için başka olan en kıaa zamanda, ve her halde hesablannm matlubuna geçirilen bilhaSl:>a tavsiye ederiz. 30 kuruştur. 

_la ihtıYar ım k~sar bey beni Hayret! Laciverd elbiseli adam da 1 güne bırakılmıştır. işbu anla§manın imzalanmasından Türk lirasını, Fransa ve Birleşik Kral DOKVNTC 
{k~un ihu Cahıl bir adaznun. bizimle gelmişti. Kimse de ona sen - ---- itibaren azami altı haftalık bir müd - lığın dahili istihllkine mahsus Öğretmen ıı. Hayri Enginin men· 

ııoı~ İarafd~a: gence bakmaz. burada ne arıyorsun diye sormaml§-- T epebaşı dram det zarfında, "İngiltere bankası,, nın Türk menşeli tütün ve Türk hüku _ sureleridir. Çok canlı parçalardır. ro 
Bdönerck:] asada oturan bir tı. . ~1~ ; I k 

5 
nda kote ettiği resmi fiyat mucibince al· jmctiJe müttehiden taylı, edilecek ay- kuruştur. Ahmed Halid Kttabevinde-

Ptcısı ay. liurad 11 . Kom~ser muavini Nejad: . ' ni• 1 mı tının "Once,, u 168 şilin üzerinden ni istimale mahsus bütün diğer mc _ dlr. 
l?ot :ın lfadesin'ı a~ Y:an evın ka- - Kamil, dedi, ne o niye ütüyü bo-

1 l ~ ~ Bu gece saat 20.30 dl hesab edilmiş olarak, 15 milyon lngi- vaddın mUbayaa.sı için kullanılacak _ '!!!!!!"!lll~"!'ll"'!l'!!!'l!l~'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!1!!!'!!!1 
ltet, a urnara,lı kan~ ır za~ıt yap. ~tmadan bıraktın da yangına scbe- oıı' · O KADIN liz lirasının mukabili altını Ankarada tır. lar işbu anlaşmayı imnlamı§lardır. 
tıe..nıe ~ter tanzim e~ mu~alif hare- bıyet verdin .. dedi. ••• Türkiye hükümetine tevdi edecekler- MADDE _ 5 · Parisde 8 eonkanun 1940 da Uç nU.-
~ llo]j8 et'nıernek. eme ' beyan • - Vallahi ağabey dikkatsizlik. tstikUil Caddeslnde Komedi dir. 1 İşbu anlaşma imzalandığı tarihte ha. olarak t:a.nzim edilıııiitir. 
a teı, - BaşuatUne haydi R b _ - Bak bakalım şimdi dikkatsizlik Kısmında MADDE - % meriyete girecektir. İşbu hü1cümlcri N. MelfflllleDCloğt 

ece a seni cezadan kurtarıyor mu?. 1 Gece saat 20.30 da Türkiye Ctimhuriyeti hUkümeti, tasdiknn bu husus için usulü veçhile E. Daladler 
r Devamı oor) 1 O~Ll".Mt;Z 1i§bu istikraz resülmalinin üa · 1saHilıiyettar kılınmış olan murahhas- R. H. CJampbell 
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MiLLt PIYANOO 

UGUR GİŞES. 
K arakay cadd .. i Poataae kup

aında Telefon : 40021 

ÔMER R. UGUR 

/Btunbul lkittc4 ION ~" -
ğw11dan: 

Makbuleye borçlu Ahmed Rifatin 
mali olub paraya çevrilmesine karar 
verilen bir tarafı Baharistan sokağı, 
bir tarafı Ohannes arsası, arkası Ya
mandi, ve Todori ve Ohanne:; arsalan 
cebhesi İrfaniye sokağile mahdud ve 

!
tamamına 5400 lira kıymet takdir edi 
len Yeşilköyde Şevketiye mahallesi -
nin İrfaniye sokağında 26 No. lu maa 
bahçe köşktin bodrum katında zemi-
ni karosimen mermer musluklu bir 
avlu üzerinde üç oda bir hela, bir ça
maşırhane ve merdiven altı mevcud-

HASA 
Tıraş bıça§ı 

tOO DEFA 
TIRAŞ EDER 

!l·'tli-1l\ Dünya çelik fabrikalar•"' 
ve tlraş bıçakları muess~ 
selerini hayran eden HAS~ 
TIRAŞ BIÇAGI insanı z6~"9 
huzur va neş'a içinde bır• 

kır. 10 adedi 50 kuruş 

du~min katında mermer çift ve bir HASAN 1JEPQSLJ: Bahcekapı 
camekanlı bölmeyi ve bir sofa ilze - • d 
rinde biri balkonlu olarak dört oda Beyoğlu Tramvay durağı karşısın a 
bir hela ve zemini kınn17.ı çini ve ŞUBE L t; ıı t: (ialata: Karsköy, Beyoğlu: tro.tiklil caddesi, K~ 
mermer musluklu ve maltız oraklı bir Altı~·oı aı.,ö-zı, (lskiidar: Hakimiyeti Milliyı• cnddesi, İzmir: KemeraJO-
mutfak ve mutfak altında sarnı<; mev ---

cu~~~~ci katta merdıven başında ca- ,---ıı;m Yeni SOMA Eczanesi 
mekanı olan ve cebhe kısmında Ustu SAYIN MÜŞTERİLERİME MÜJDE : 
örtülü camekanla kapalı bir tara5a-
81 olan bir sofa Uzerinde dört oda bir Bu tarihden itibaren eczahanemizde 
ıbela olup yükü ve dolabı olup içinde Derman kaşe Sefalin Fenaspin N_e_v_ro_~ 

t
ayrıca mermer termosifonlu ve mer- l 5 Kuruş 5 Kr. 5 Kr. 5 Kr. 
mer kurnalı emaye güvenli bır banyo 1

1
· Devea kaşe Gripin Neokalmin 

vardır. Diğer iki odada yan cebheye 
nazır zemini çinko ahşab korkuluklu ; 5 Kr · 6 ,5 6 ,5 
balkon vardır. Çatı katında zeminı Bu senenin en taze ve en iyi marka bahk Y 
çinko ahşab korkuluklu balkon bulu- geldi, litresi 120 kuruştur . 
nan bir sofa üzerinde ti~ oda ile iki a- E<·znhanemizdc her türlü kadın tuvalet malzemesi, kolonya 
det çinko su deposu vardır. tsbu köş- şıdleri, sa1.; boyalan vesaıre tuvalet e~y:ısı bulunur ve ucuz bir sure 
kün zemin ve hırinci katında sofalar satılır. Reçeteler en taze ve temiz ilaçlarla hazırlanır ve son bir u 
ve mcrdivenltrdc kısmen harab mu. luk gösterilir. Müstahzarat, üzerindeki yazılı lstanbul fiyatına satıJJf. 
şamba döşelidır ve elektrik tesisatı Sayııı müşterilerime bildiririm. Hariçten gelen :reçeteler yapılıp 
vardır. bir surette gönderilir. 

Bahçede beton bir havuz ve tulum- İill•••aıııi:•••••••••••••••••••·~~ 
===-=----==::.:.:....-=====_;..:..--==================================-==-======::::::..;==balı bir kuyu baraka şeklinde bir he- H b Ok k 

Eyüp Sulh Hukuk Hakimliğinden: 18. ve kömürlük \0e muhtelif cinsten ar ulu omutanlığından : 

Ş k H 
Şükrü vekili avukat Sadeddın ta _ 18 aded ağaç mcvcuddur. Bahçenin J - Bu yıl aşağıda yazılı şartları haiz okurlar Harb Okulun• 

ı·r etı• ayrı·yeden . rafından Fransada: Sen şehrinde 26 1 etrafı duvar ve kısmen tahta perde nacaktır. ~ A - Ankarada bulunanlar doğrudan doğruya Harb Okuluna. 
• Rü ve 36 Bilankarada mukim Maz - 1 ve kısmen de tel örgü ile cevrilmiş - kara haricinde bulunanlar bulundukları yerin askerlik şubelerine 

Köprüden Boğazıçine 8-60 ve 162 ve Boğaziçinden Köprüye 81 ve lumyan oğlu Onnik Ohannes vesaire· tir. cmıt edeceklerdir. ~ 
99 numaralı seferleri yapan vapurlarımız 5 2 940 tarihinden itibaren hakkında açılan izalei şüyu davasın- Umum meschası 918 metre murab- B - Kayıd ve kabul muamelesi 1 Şubat 940 dan 1 Haziran 
Küçüksu Pli.jı iskelesine uğramıyacaktır. dan dolayı müddealeyhe yazılan dave baı olup bunun 143 mett'e murabbaını rihine kadar ctcvam edecektir. 
••••••••••••••••••••••••••••ti~ü~~~~~~~=K~di~k~k~mclremura~runı~~b~- 2-rn~~rt~be~~ti~: .. •••••••••••••••••••••••••••t• A - Türk ırkından olmak. ı nin Fransada bulunmadığı bildiri! - sun işgal etmekte ve miitebakisi bah- B - Sivil lıseden mezun olacak ve olgunluk 

B ı d• • }) A l ; miş ve mahkemece bir ay müddetle çclidir. Bu gayri menkulün tnmamı a- lunacaktır. 
C C J Y CSJ an l ~ r J ilanen tebligat icnuuna karar veril- ı:ık artırma ile satılacaktır. Bırinci C Tam teşekkilllil askeri heyeti sıhhıyelerden ''Harb lstanbul 

•••••••••••••••••••••••••••~m~~tay~~~Mm~~~~günüa~rm~~3~W~rih~müadif ~re~.karnrlıın~"ra~rualmq~~~b~ 
tık lolan 29 1/ 1940 pazartesi günü saat perşembe günü saat "10,, dan "12,, ye D - Azami yası 23 olacaktır. 

k d ı t b 1 · ı · · · d · · E - Diğer şartl:ır askerlik şubelerinde mevcuttur. 10 da mahkemede hazır bulunmamış a ar s an u ı cıncı ıcra aıresınce F A k ct 1 1 . . . • - rı ara a o nn ar "E .. maddesindeki şartları 

Tahmin 
bedeli teminatı 

ve bu .suretle vuku bulan davete ica- ıcra.. c.dıh.ıcektır. . mliracaath öğrenebilirler. 
636,00 47,70 İstanbul 1 ınci yıtı okulu için lüzumu olan kuru erzak. bet etmemiş olduğundan hakkında" Bırıncı artırmada kıymctı muham- =- =-=================-::-:--::=---:====__;:::...::::::-:-:-::-:-:~~ 

3350,00 251 25 Temizlık amelesi için lüzumu olan 500 şift lastik çizme. gıyab kararı ıttihazına ve işbu gıyab menenin yüzde yetmiş beşini buldu- !l••••mmsll:l!!•••••••••••••••••-.....-
tlk teminat mık tarlan ile tahmin bedelleri yukarda yazılı mevad sa- kararının bı·r av mu··dcı~tle ııa· nen teb- ğu takdirde "'On arttıramn üstüncltı ı ,. b A. · l S 1 K · 1 ~ f 
ıı k ·· ıc st~n ı Lev .1.Z m mır i"i atına ma ~m,syonu l ın arı tın a nma uzere ayrı ayrı açık eksıltmeye konulmuştur. Şartnameler liğine ve muha.kemeniıı 6 3 940 çar- bıı akılacaktır. Aksi lnkdirde son ar- & 

Zabıt ve. ~~~~elat Miıdürlüğ.ü kalc~.inde göriilece,ktir. İhale 12 2/ 940 şamba günü saat 11 e talikına karar tımnın taahhüdü baki kalmak üzere iİll•!!m!l'DIB!ii!l!l!l!!B. l\l!llll••.•• .. !!!Iİİlll••.•••.••İılll1••••-ll"". 
pazartesı gunu saat l l de Daımi Eı1cumende yapılacaktır. Talihlerin ilk ve .1 ·ş ld w d . 11.k arttırma 15 gu .. n dah::ı uzatılacaktır 2000 aded tevhıt scmerı muteah -ıeksıltmesı yapılacaktır. 

rı mı o ugun an yevmı mua a - ' , · · 
teminat makbuz veya mektubları ile ıhale günü muayyen saatta Daimi da m"'hk ed h b 1 22 3 940 tarıhine mü ldif cum gil hid nam ve hesabına 5 2/ 940 pazar- 2 - İlk teminatı "5947,, hrB ... cm e azır u unmanız ve · • - . .. .. . ....iin 
Encümende bulunmaları. aks· takd d b d h k nü ayni mah6ll ve saatte yapılacak tesı gunu saat 14.30 da Tophanede kuruş olup şartnamesı her ı;--

ı u· e gıya ın a mu a emeye • • . w. • • .. d ı rıı 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~deva veka• tt•ı ı · ikhreiartırman~ioosınde~~na~ L~aum amırl~ı salınalma komm - mı~ondan 47~,kuruşbe e - m ıar ı ı ıaı o unacagı ma- ~ .. 
lü ı k · k '1' T 1 tırnnın üstünde bıı akıtacaktır Ar yamında pazarlıkla satın alınacak · bılınde alınacaktır. 

Askeri Fabri<alar S2tm A'ma Komisy~nu ila .ları m oma uzere e; :yet ı an· o u - tırma !>al lnamesi 26 2 940 ta~ihin ~ tır. Tahmin bedeli 5500 lira ilk temi· 3- İsteklilerin 2490 sayılı J< 

--•••••••••••••••••ıl --~=- _ den ıtibarcn herkesin görebilmesi natı 412 lira 50 kuruştur. Şartname da yazılı vesaikle bırlikte t>eJIJ 
Tahmin dilen bedeli 40 lira olan Zeytinburnu silah tamirhanesi arazisı 8 k ·k S lh 

11 
k k H _ki 

1
. •. için divanhanede asılı buludurula _ ve nümune ... i komisyonda görülür. Is- ve saatte Kasımpaşada buıunaD 

dah·u d k. ti b. a ıı 011 ' ıt u u u m ıgın- kl 0 l · k • ·kal ·1 ı..~11· · ·· '' ı n e ı o ar ır sene müddetle aç,ık arttırma ile ihale edilecektir. Ta- den: · caktır: s.atış peşin ~ara iledir. Artır- ~ ı erın. anunı vesı · a~ı e ut; ı sa- mısyona muraca:~!rı. 
liblerin muvakkat teminat olarak yüzde 7,5 nisbetindeki 3 lirayı her han~ . mayn ıştırak etmek ıstıy\mlerin kıyme atte komısyona gelmelerı. ı . 
bir Malmüdürlüğune yatırarak alacakları makbuzla birlikte Salıpazannda S Ve~dı Selen tar~fından Mustafa ti muhamminesinin yüzde yedi buçuk "626,, "800,, 1 - Taahhüdünü ifa edemıyeO 
Askeri Fabrikalar Yollamasındaki Satmalma komisyonuna 20 2 940 salı k abrı \:e. karısı Ulvıye aleyhine mah nisbetinde pek akçesini veya milli • • • müteahhid nam ve hesabına 

6 günü saat 14 de müracaatları. ..812,, . ememızı~ 39~170 n~aralı dosyasile bir bankanın teminat mektubunu ha- 350 ton kadar ray deniz vasıtasile üzere 26070 aded ampulün, . 
~~~~~~~~~~~==~~~~~~~~~~~~~~~~ ~a~e!dı~n na~ _şuyu dnvuaı~~· mil bulunmaları. lpo~kli alacaklılar nak~ttiri~~kti~Pazarlık~ eksilt- 940~rihlnerastlıyansalı g~U 

Yeşılkoyde ~evketıyc mahallesmın ile diğer alakadarların irtifak hakkı mesi 3/ 21940 cumartesi günil saat 15.30 da pazarlıkla eksiltmesı 

1 D l D • }) IJ A J 1 Bulvar sokagında 47 numaralı tapu sahihlerinin bu haklarını hus ·ıe 11.30 da Tophanede Levazım amirli- lacaktır. CV Ct CmJryo an an an sene_d~~e ve zabıtn~~inde yazılı faiz ve masrafa aid iddialarını ev~:ıkı ği satınalma komisyonunda yapıla - 2 - Tahmin edilen bedeli ( 

•••••••---••••••••--- -••••• ~alumutılhu1dutkbahf'çcdlı b4ı0r7ba~ h:.ınc- müsbitclerile birlikte icra ve iflas caktır. lsteklil~rin teminatlari~e bel - lira (~1) kuruş olup ilk 
nın yap rı an eş ın e 6 hra kıy- kanununun 126 ıncı maddes· .b. , li saatte komısyona gelmelerı. 1 (657) lıra (99) kuruştur. ti_ 

Mubammeıa bedeli 1510,80 lira olan 600 aded iki plaka ve bir baş- met takdir edilen işbu hanenin hisse- ce ı·lan" tan.hm· den ı·tı'barenı m20ucıgüınn "624,, "810,, 1

1 

3 - Şartnamesini görmek ~.dJl'f':.ii• 
hktan mütegekkil Tem akkillleri için mUsbet plaka açık eksiltme usulile _. 
atın alınacaktır. Münakasa 10/2/940 cumartesi günü saat ıı de Sirke- ler adedine göre taksimine imkan ol- icinde dairemize bildirmeleri lazımdır ••• . mak istlyenlerin her giln ve 
clde. 9 .. lşle~ ~iııasmda A. E. komisyonu tatafından yapılacaktır. ts- madığı verilen ehli vukuf raporu ile aksi takdirde haklan tapu sicillile sa- g;,600 kilo ekmek ·eksiltmesine iştirak edecekleri'~ 
teklilenn aynı gün ve saatte kanuni vesaik ve 113,31 liralık teminatla- ~~bit olmuş ve müddeial~~hlere de bit olmıyanlar satış bedelinin pay _ 1 - ~apalı zarf eksil!-°1esine tal~b belli gUn ve saatte KasımpaP~ (f" 
~:y~~~~~~~=~ lizımdır. Şartnameler parasız ol~~ ko- ılane~ gıyab kararla~ı teblıg edilmiş laşmasından hariç kalırlar. Yüzde çıkmadıgından ~1:600 kılo ekmeğin nan komisyona mUracaatlal'I· 
===============================~~··~=~d~n~~p~ım~ul~~k~~uk~W~~miile~~-6~~~ta~~~~an~ • •• 

Harb Okulu KomutanhCjı 
Komisyonundan : 

Satlnalma ~~rma ile satılarak bed~linin mu - kim vergi, tanzifat ve tenviriye çöp gün? saa\14.~ da pazarlıkla eksilt- ~d~ 
~ eme ve icra masr:-fl~ ile beraber vesair belediye rüsumu vakıf icaresi mesı yapı a~ tır.. . 200 Sırlı tencere 

1 - Harb okulundan silbay çıkacak okurlar için aşağıda cins ve mik
tarları ve ih~e tarihleri yazılı teçhizat pazarlıkla satın alınacaktır. Talib 
o~ ~tın muhamme!1 .bedellerinin yüzde yedi buçuğu nisbetin
deki ilk temmat mektublarile bırlikte An.karada Harb okulunda müteşek
kil komisyona mtlracaatıeri. 

2 - ~~~r An.karada mezkftr komisyonda ve 1stanbulda İstan
bul Levazım amırligı aabnalma komisyonunda her gün görülebilir. 

Beh.muham-
~tıa l&m1 Miktarı men bedeli İhale Ta. Teslim mahalll Saati 

Çizme 385 çift 17 00 5/2/940 İstanbul Piyade 
Atış Okulu 10 

Manevra kemeri 771 adet 3 00 6/2 910 İstanbul Piyade 
Atış Okulu 10 

-------------~~--~--~--Manevra sandığı 771 adet 7 /2/940 İstanbul Piyade 
--~---~-----------=Atış Okulu 10 

• ... Portatif karyola nı adet 

10 00 

10 00 8/2/940 İstanbul Piyade 
Atış Okulu 10 

"700., 

h_ıssedarla~ ~rasınd.a h~~seleri. nis~ borçluya aid olup bedeli müzayede _ · 2 -. Tahmm. edılen bedelı. 8979 li- 500 ,, sUt kabı 
tınde taksımı suretıle şuyuun ızalcsı- den tefrik olunur. 20 senelik taviz ra ve ılk temınatı (673) lıra (43) 1000 ,, çaydanlık 
n~ 13/5/~39 tari.hind~ ~karar. v~ril . bedeli kazanç harcı tapu ve ihale k~ruş olup şartnamesi her gUn ~~ - 500 ,, ördek 
mış oldugundan ışbu ılan tarıhınden pulları müşteriye aiddir Dah f 1 mısyondan parasız olarak alınabıhr. 500 ,, su kovası 
itibaren on beş gün zarfında temyizi malümat almak istiyenl~rin 9;51~;; 3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanwı- 1000 ,, oturak 
dava edilmediği takdirde hükmün No. ıu dosyaya her zaman müracaat da yazılı vesaikle birlikte belli gUn 500 ,, ,, sürmeli 
kesbi kat'iyet edeceği tebliğ maka - ederek malümat alabilecekleri ilin ve saatte I<asımpaşada bulunan ko - 500 ,, Tam ördek I',,. 
nuna kaim olmak üzere ilan olunur. olunur. misyona müracaatları. (723) Yukanda yazılı sekiz ka]e!ll " 

Dr. Şükrü Mehmet 
GUREBA Hastahanesi Cild \'e 
Zühre\ i hastalıkları sabık beki-

mi. Her gün sabahtan akşama 

kadar Beyoğlu lstiklil cad. 

Ankara Apt. 99. 

Telefon: 40916 

Dr. ıazhar Tan 
Deniz hastahane..,i eski kulak • 

boğaz, burun ıniitehassısı 

• •• ve cam malzeme müteahbid 11;,; 
963.600 kilo ekmek hesabına 9/2/940 cuma gilJl~ ~ , 

1 - Tahmin edilen bedeli "93.951,, 14 de Tophanede levazım anıit~ 
lira olan "963.600,, kil~ ekm~ğin ka- tınalma komisyonunda açık e . ' 
palı zarfla yapılan eksıltmesmde tek ile alınacaktır. Tahmin bede~ 
lif olunan fiyatlar yüksek görülmüş lira ilk teminatı 339 lira 37 le~ 
olmasından 6 şubat 910 tarihine rast- tur. Şartname ve nümuneleri " 
lıyan salı günü saat 11 de pazarlıkla yonda görUJür. "629., ••s44,, 

l-- Sahibi : Ahmet Cemaleddin SARAÇOGLU 
Nepiyal mödüri.\: Macit ÇETlN '&lı•ldıp rer: \latbu.i -------· 

Cihangir, Soğancı cıkmazı, OBA 
Sokağındaki muayenehanesinde 
pazar, çarşambadan maada her 
gün ikiden altıya kadar hasta
larını kabul eder. 


