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Buıgaristanın antant Almanya ve Balkan paktı 
mesaisine. iştiraki Berlin gazeteleri itti~az 

temin ediliyor edi!en karar!,arın Al':'lan siya-,, ı setıne uydugunu yazıyorlar 
~ral Vekilimizi Kabul Etti 

~ 

__ ..,. __ 
Saracoğlu 
Bu sabah 
Geliyor 
Sofya, 6 (Hususl) - Türkiye Ha

riciye Vekili Ştıkrti. Saraooflu ve re
fikası, refakatlerindeki zevatla bir -
likte bugi.lnU Sotyada geçirmialerd.tr. 

Misafirler, Dragoman istasyonun
da Demiryollan umum mUdUrü Holt
acev, polis direktörü albay Pantev, 

.. Türkiye elçiliği başklttbi Arar, tef -
rifat müdür muavini Silianov ve elçi
lik ataşesi Pantchev tarafından kar
şılanmışlardır. 

Türkiye Hariciye Vekili, refikası 

ve refakatlerindeki zevat, Dragoman 
istasyonunda kendilerinJ bek:Uyen hu 
sust trene binmişlerdir. Misafirleri -
miz, sabah kahvaltıla.noı trende al - ı 

mışlardır. ~, , 

~kru Sar&coğlu ve Bulgar ~')Vekili KÔıseivanof 
TUrkiye Hancore Vekili, reitkası I 

(Sonu '7 tacl sayfada) 
BelpıMjda ~ Veklllmiı ~ ~. dllm' Balky 11ar1eiJe NUuiarm.m ve ~ öatlnde 

resmi tetiqba okanmwm ..at.eMlb nutak inci ede...._ 

.8Q/kanlar =;;e ~T drki;e Fi~la~dif ad;bir 
harici siyaseti ~aıkanıı Sovyet fırkası 
ün haklarının, istiklal ve h h d l 

~~er türlü tecavüzden ma- Da a im a e i miş 
si için en bUyük bir istik
garantisi addeder. 

~ Hüseyin Cahid YALÇIN 
lıeılh'ud 

cı l'aınıı ~ ş«but 19.0. ı============ 
'~ ,.eıc.ıını~k :matbuatı değil, Hal'i- Alman ı·sveçe le ?lı.uııcıa ıı do Alman gazetelerinin 1 ya 
h lanbulda ? kendisini kurtaramadı. K b • h k t • 
\':ilde bi~en TU:kıycnin bugünkü arşı ır are e mı 
~'~eullde rar degiı "harb h:ı.dci.. H I " 
~ Ua.it\ hiç hbulunduğunu söylemesi azır ıyor !" 
~ leletin· O§una gitmediği Alman 

lgl'afı ın neşriyatı dai 1 Paris, 6 (A.A.) - Oeuvre gazete-
kar ~._ardan anın .. ılıyna H rl gBe eln sinde, Bn, Tabouls, iyi bir membadan 
rıı ~ek·ı: ......, or. e e u - h be .. "1--- •-eai bu lq Köseiva f .1 •. .. alınan a rlere gore .n.ınuw.yanm .us 
Qhna\ .~ bUtUn fenan~. 1 

eh gor;(~ veçin karşısmdaki Baltık mıntaka • 
'hai"~ ' telaJckı' ed'liır areB e sında milhim miktarda asker ve mal 
lft.L -.cı.rıe b' ı yor. wıu . _ 
~ııı;~ri~r ır t~bbUs diye tavsif et- zeme tahşıd etmekte oldug·unu yaz • 
~ bi · 8&ra.coğlu Balkan nıisa- maktadır. 
~il Yanet ediyor ve onu bitaraf _ Diğer taraftan Bremen ve Ham -
d~ ~~atarak Almnnyaya karşı burgda bulunmakta olan mühim cü
ı.tj)O?ın U' ta'Vtr a.lnıağa sürüklemek zütamlar, Kiel kanalını geçmişler ve 

llu ~· Pomeranya limanlarında yerleşmeğe. 
btt tadar an diplomatları hakikaten başlamışlardır. 

Atman gazeteleri Finleri övüyorlar 

........ llarlalye NUll'lan 8elgradda ~ Rmnea 
sefanıttne verllea baloda 

Berlin, 6 (A. A.) - D. N. B. : gösterdigi inkişafı Baltan devletlerf
VlSlkischer Beobachter gazetesi Bal- nin sulh azminin yeni bir ifadesi şek
kan antaııtı konseyinin Belgrad top- tinde karşılar. Bu, harb sahnesini 
lantısının neticeal hakkında şöyle ya-- tahdid etmek hususunda salfıhiyettar 
ıı:ıyor: maha.filin bir çok defalar izhar etll-

"Almanya, Belgnd konferansının ( Soon S üncü aayfanmda ) 
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Iran ve Efganistanda 
askeri hazırlıklar ~? .[)Un lnUlıakemestz adamlar mı- Alınan makamatı, bu tedbirleri tek I ~ 

"°-t \t hda kendilerin kte zib etmemektedir. Fbı.landlyada esir edilen R us askerlerinden bir grup 
'-il e larat e gerçe n B . • .. --· 
d Ueı olabil .... ~. b_ir hU.kiımet ve bir .undan b~!ka .b1~~af asken mu- "ıg inci Rus Fll'ka.sı İmha F.dllmlş yani Finler tarafından tahkim edilen ., b h 
ı.~tlaebıu;~ acaba hakikaten şahıdlerdc~ o~nıldıgme gö~e AJman Stakholm, 6 (A.A.) - "Stokholm kilçUk adalara karşı nevmidane gay- Tekziblere ragmen u uıustaki 
""'l ~anı otlar ını T Bugün Alınan- havd" ku~e<:-Jen kumandanlıgı, İsveç. Tidningen,, gazetesinin Fi diya retler sarfetmekte iseler do biltün hü • l .J • 
~ ~'8y0~nlann başında bulu- istika~etınd~~~ hava taarruzu ic- ,muhabiri 18 inci Rus fırkasının La· cumları geri püskürtülmüştür. T l VOyf! f e r aevam edıyor 
teıt PoUtnt • S~yallzm hUkiimeti- rası planını ~ etmektedirler. . doga gölil cebhesinde tamamile mu • Sovyet kılaları bu mıntakada ilk 
!hı.bir~ dlitnıan olmıyacak ~mı:n .~Janlan~veçte, bu tedbır- ı hasara ve imha edildiğine dair Stok- mevzilerine kadar çekilmek mecburi- Roma, 6 (A.A.) - Havas: Roma-,diğine göre Basra körfezine ve Onı· 
lh:aaı de\>leU ~VVur edilebilir mi? ~rın gılızl~l~ ti ~sız~~ı/!an-, holm ve Kopenhagda dolaşan şayia· yetinde kalmışlardır. ya gelen malumata göre ıran ve Ef - man denizine kar§ı Alınanlarla Sov-
~a:va karşı Cl'inl Saracoğlun~n Al- ınavya mem t e e b~e v k bele ~İ- lann Helsinkide resmi bir membadan Mantsi bataryalarının ateşi karşı- anictan geniş mikyasta askeri ha- yetlerin müşterek bir harekete geç~ 
~ne 1~an yapmaga ça- ::~ :~;;~a ed~lmrr;: :ıduğuna teJo.. .. "' edildiğini bildirmektedir. _ sn ') Sovyet kuvvetlerı bozulmuş ve !rJıklardn. bulunmaktadır. Bu hal, ceklerindcn korkmaktadırlar. Alınnn 
~ -eı>ai Alın var'? Balkanlıla- fkA . • .k tmeğe - aa- Hi~taıa -ı.eı iki Sovyet taburunun ug-ıd nışbr. . 1 k ti muhasamabn Ha larln Ruslar, buralarda Yakınşarkta 
~~ ia°!,~Ya Yani Nasyonal - e k~ı;::ı~mıyeyı ı ne. e ugr radıgı hezırnu; _ · · .. .,~tarın çıkma- • mma mmtakasında Sovyet taz- lkı ~:~ e c ~ kad 

1 
zer mtittcfiklerin mevzilerini ayni zaman 

,,, talıakk--, tecavUz, cebrU şld- ma a r ar. . sına. sebe~ 01 ugu za~n !\.t• habi~~ ;Cıu 1ı·iki devam etmektedir. dc~ızmın. ccnu .una . a~ yayı .ması da lngiltercnin Hindistanla muvasa. 
Dın Politikasına dilş- Bununla beraber, Bu. Tabows, Al- Dığer cihetten aynı mu 4 • mnnd.'li~;rı göre Sovyct yüksek ku- ihtimalini dcrpı~ ottiklermi göster-- !asını tehdid edebileceklerdir 

ll C&.u 5 inci sayfada) manyanm haklld hedeflerinin siyasi, dirdiğine göre Sovyet kı~l~fa~~ n .. [S • . ·~<>hnsına olursa mektedir. tran htikfuneti bilhnssa ~ildafaa 
ÖleJba Oahıd YALÇIN (Sonu 7 inci 8afl/ad4] ga JölUnUn sevkulceyş i(UJ.aı onu .~ ımcu sayıo.rUı. ı lt"fUı ve ECsron hilkfunetlari aöylen- lSoau 
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Çelebi 
Şakir 

YA ~AN.:L.:~~~.-..;;...;~

TEFRIKA NO. 18 

Efendin in hattı hareketi 
hocayı ii.midlendiriyordu 

YENJ 8.&B.&11 

1 
Almanya ve Ar~ 
G arb dmıokraSUeriJle a,r 

ri.stiği roücadeled~ 
müşküllerle boy ôl~ge 
b.lan Almanya, Paris ile ,... 
maddi ve. manevi koY'·etle 'I 
paganda ma.rlfetile sa~ 

- Vaz geçelim bundan, M:uat&fa vire nihayet, muhatabının~~ mekUıcllr. 
Efendi ui~ diyordu. Bqımıza ge- lebilik makamından ~ılmasına inti· Filhakika., lngllt.ere ik 
lecek fellketten aartmuar, maaz.al- kal ettirdi. Bu veııil• ile tttiha.dcılan Belediyeye tEşekkOr • ilrtJsadi ve a.~keri kmfre~ 
1ah teşebbUsün heyeti umumiyeslni bir hayli çeki§tirdi. Bu esna~, Ke. Hükumetçe yerinde Gazetenizde çıkan Erenköy, Bos Yeni belediye talımat· llni büyU.k bir mikyasta oılif~ 
do tab.likeye IOk.&rı.L Biz igimizi yine çecl Mustafa. da yardımını eeırgeme- alınan tedbirler tancı, Orta sokağının ııpklanması namesi encümene lmparatorlukla.n vücude ge 
burada başa.rmağa bakalım. Hele senidi· Söze karıetı ve Çelebi efendinin lt- • • • •• • için yazdığım mektub Uzerine be- havale olundu tedir. !şt.e Berllnin gayesi bO 
t'Syle, memleketin efSl'8.f ve O.yanını, tfhadcılardan gerdağü haksız mua • tesınnı gosterdı tediyeden tstanbulun ıaıJtsız kalan ntorıutaa can atacak n 
Ulema ve mep.yilrlııi birer birer eah· meledeıı, mahm.ından mahnun bir Harbden 80JU'& tedrid bir llW"ttte sokaklarma konacak 1000 limbe· İstanbul Şehir Meclisi dUn mt bllha.asa Afrika.um AkdeJil' 
aen hayalinden geçir. Elbette bun- vuiyette ~ nekbetli gtınler • ve mUtemadiyen artan ithal!t mad- dan tın aokağa da lı:onacağıııı ta • 15 de reis vekili Fanı.ki Denlinin. ri- riacleki topr&kl&rında, :Mı~ 
lann içinde İttihad ve Terakki fır • den bahsetti. Bu suretle muhatabının delerinin fiyatlan yavaş yavaş düş - bellüğ ettim. Bundan ötürü saygı yasetinde toplanmı§tır. Geçenlerde bistanda, Suriye \'C ha\'nlis~ 
kasına muhalif olanlan vardır da i- eski ve henüz kabuklanmamış yarala- ıneğe başlamıo ve son günlerde bazı değer belediye reisimize ve mektu· vefat eden eehir meclisi Çatalc.a aza- ıa Hiiıdistanda., Arab ,.e !l~ 
simleri unutulur. Sonra, yalnız bu rmı de.,ti .. deşti ve aonunda Şakir ho- maddelerin fiyatlan birdenbire dü- bumun neşrine vasıta olan sevgili lığına müntehibi sanller tarafından ekseriyeti üzerinde tesir ~~)~a.1tı 
dediklerime mUnhasır değil, mesel! caya hltab ile: eerek yan yanya inmiştir. Hükfune- gazetenize teşekklir ederim. yeniden intihab olunan Naci Canın İngilizlerle FraDSJZları ınu~~ 
ticaret ile meşgul... - Hak esirgesin amma; h~ e- timizin aldığı tedbirler sayesinde Ancak belediyeden Suadiye is - intihab mazbatası okunarak kabul yettc hırakmaktır. 

Keçeci Mustafa Efendi, eli çene - feııdl hazretleri. dedi. BugU~U va- ithalat artmağa başlrunıştlr. tasyonunun tam arkasındaki Üs • olunmuştur. Bunu mtiteakıb Maliye Yalnız Almanlar bu ı,~o~~ 
sinde dil§üntlrken, ansızın hahl.. di- ı:iyetler de, iyiliğe yi1z tu~adıgı ~- Dün 800 çuval karabiber gelmiş- küdar caddesi namile maruf cad- Vekileti tarafından bina temyiz ko- ya ne !jelolde girişecc!dcrtD1 '/Jr' 
ye sıçradı ve meşayih dediniz de ak- dirde Çelebi efendimizin yıne milba- tir. Bu sebeble evvelce 130 kuruşa denin kaldırımlanması hususunda misyonu aza.lığına tayin olunan Bay lü tesbit edeınemeldedirler· 
lıma geldi hocam diye bağırdı. Se - rek makamlarından ~ştıı:ıması fırhyan biber fiyatları 98 kuruşa düş himmet göstermesini de rica edi- Esad Ekemanın meclisden istifasına todlu, munt..'lZaUl bir proP9 

vinçli bir eda. ile sözüne devam etti. habra gelmez bir eeY değil hanı. Hat- tilğU halde müşteri bulamamıştır. yoruz. dair gönderdiği istida okunarak ka • Berlinin son giinlore ımr::• .. 
- Kör olası şeytan, bak unuttur- t§., geçen gUn. Keresteciler çarşısın- Yine diiİlkU vapurlarla 2300 sandık Sayın Vali ve Belediye reisimi- bul olunmuştur. Bu arada şehir mec- dünynşa ilfın eylediği ,.c ~ti 

du bana. Çelebi efendiye gidelim haz- daki mağazasında, ihvanlardan ke • çay gelmie ve geçen haftalara naza- zin bu dileğimizi de yerine getire- lisi ve daimi encümen aw.sından Ek- titrediğini beyandan çekinrtı Jdl 
ret. resteci Mehmed efendi de söz ara • ran kiloda bir lira tenezzül olmuştur. ceğini ümid ediyoruz. rem Tur söz alarak demiştir ki: takım pren IplPrle tm.ad ıc; 

- Aradığımız vasıflan haiz midir sında, bu ihtimalden teessürle hah • Vejetalin yağı istihsali için getirilen Erenköy, Orta sokak No. 50 "- Bu kıymetli arkadaşımızın is- cek mahiyettedir. Çünltü ı rt' 
bu zat? .. Yani, lttihadcılara muhale - setti bana. 5700 kilo kobra kiloda 10 kuruş nok- Ihsan Tolunan uifasını maatteessilf kabul mecburi- ırkan kendilerinden aşağı ef' 
feti var mıydı acaba.?. Abdülhalim çelebi, bu acı ihbar sanla satılmıştır. riyetindeyiz, Çünkü hUkCı.met kendi- doktrini ileri süren Alnıe.D~el'I' 

- Orasını pek iyi bilmiyorum am- karşısında biraz sarsıldı. Kendisine Harbden sonra yüzde iki yüz yük- Temizlik arabalarma sinin uhdei dirayetine mühim bir va- bitikis Ar.ıh münevverleriDI 
ııa.. evvelce ~ebilikten azledilmişti. karşı derin bir bUrmet "!e m~b~ selen karpit fiyatlan tO kuruştan 20 karoseri yapllamadı zife tevdi etmiştir. Kendisine ~eni Jemek için çırpınmaldadırl~ 
Sekiz, dokuz sene açıkta kaldıktan beslediğini pek iyi bil~ bu müridı- ye düşmüştür. Dün yeniden 320 ton TemWık İşleri Müdürlüğü tarafın· vazifesinde muvaffakiyet temennı ~ Fa.ltat lı5.diseterln seyri b 
ve Vahidettin efendimiz padişah ol - nın yüzline istifbamlı bır nazar fır- karpit gelmiştir. Bu sebeble d~mir dan ahnan 20 arabaya karoseri imali derk~ aramı~n .ay.n.lm~smdan mü- linin muvaffak olnmıyac.~ 
duttan sonra, tekrar makamına ka - lattı. Yutkundu. dud~ı kımıl • fabrikalannın bir müddettenben ~ıs münakasaya çıkarılmıştı. Talib çık _ tevellıd_ t~url~ızı ız~r e~ek termektedir. Filhakika A~; 
vuştu. dattı. Fakat. kw:naz Keçecı~ post kay aetmekte olduğu buhran tamamıle madığından mlinakasa müddeti bir ,b.ir v~if~r. Bu .fı~re meclıs mutte- kında Almanbnu unn ey~ ... 

_ Anladım.. fırkamızda.n değilse gısile kıvraruna.ga başladıgını f~ • sail olmuştur. müddet uzatılmıştır. Bu müddet zar- fıkan ıştırak etmıştir. niyetler Mein Kampf'ın !ırfJ~ 
bile herhalde muhıölerinden olaa ge- kettiği muhatabının söz aöylemesıne Dığer tarafdan muhtelif ecnebi va fında da ta.lib çıkmadı~ takdirde Be- Riyaset makamı tarafından şehir na ~vrilmiş niish ~ 
rek. İstifade memuldUr bu zattan. Na meydan bırakmadı. ~~ acıklı bir vapurlarile diğer bazı ithalat madd~ ledıye SOOO liralık bu i~i kendi yapa- meclisine sevkolunan ~00 maddelik rimeğe mahkUnı bir ı.Je 
sıl, zeki ve arif bir adam mıdır bari! insan tavrı takındı. YuzünU kırıştı- gelmiştir. Amerikan bandıralı Eksir- caktır. yeni znbıtai belediye talimatnamesi vaziyetinde kalacaktır. f.b'a 

- Öyledir derler. rarak tekrar söze başladı ve.: ya vapurile madeni yağ, glisenn, de- muhtelit encllmeı:ıe havale olunarak de, muayyen bir takım 
- Sen tanışmaz mısm bu zatı ee- - Evet efendi hazretleri, dedi. mir, çelik eşya, radyo aksamı, kalay, Bakkallar' narhtan pahalıya meclis dağılmıştır. dayanan Niyle bir reJbn1• 

rifle? ... Meseli, ağız sıkbğı cihetin - Müdafaai Hukuk reisi hoca Sivaslı mum, kimyevi ecza, alüminyum eşya., ekmek satıyorlarmış V'\."- ~~ rin idare9ini şaşuva1ı bU _ _,,_ 
den nasıldır acaba? Sonra, Konya ve Ali Kemali efendi, epeyce bir zaman Bulgar bandıralı Radioo vapurile si- Belediye müfettişleri tarafından MAA.RıFTE t deylemesl keyflyethlbı ayal 
civan halkı üzerinde bir n\lfuz ve iti- evvel bir samimiyet esnasınd~, zatı- naroeki, ham deri, pamuk ipliği, çu- yapılan tcrtişler neticesinde alınan istikbalde t.-krar kendileri lit 
ban var mıdır?. Hele biraz malUınat alinizin milli hareket ve faalıye.Uere val, keten, çay. Rumanya bandıralı raporlarda bir çok bakkalların Bele- Maarif Vekilinin Ünİver· de tezahür etmlye~ 11~ 
ver bakayım. karşı göstermekte olduğunuz; kayıd- Besarabya vapurile kahve, baharat. diye tarafından mevcud ekmek nar- sitedeki t~tkikleri ldm temin ffiebillr! 'i 

Keçeci Mustafa Efendi, Çelebi efen sızlıktan şikayet etmiş ve korkanın İngiliz bandıralı Fuvak vapurile pa- hından d:ıha fazla fiyatla ekmek sat- Btımlan başka Arabbl \' h 
· te b gün olup ·· k Şehrimizde bulunan Maarif Vekili t de d;ı, t di hakkında bildiklerini, işittiklerini k\ demiş, bu vazıyet ır muk ipliğı, pamuk mensucat. yun, ·a- tıklan anlaşılmaktadır. Bu cürmü iş· . .. . .. . . \'e nglliz miistemlelceJerin 1 

birer birer sıraladı ve nihayet : derg8hın kapısı Çelebi efendi hazret· kau, manganez. kimy~ri ecza. Rumen liycn bakkallar esbabı mucibe olarak Hı:_san Alı Yu:el evvelkı gun. hafıf bır 1 t-Oralanndn veya gnrh deJtlO dl tı ı.tı 
- Bana söylemedi amma, tarika- Jerine yıne kapanacak. Makamlarını bandırah Solina vapurile kimyevi bakkalların Belediye talimatındakı soguk algınlıgından muztanb oldu • rioe iltihah eylemiş müstak~..t. r, t~~ 

tinin bazı muhiblerine, bugünkü va - yıne yabancı ellere kaptıracak. Pek ecza, İtalyan bandıralı Elyano vapu- sarahate rağmen fırıncıların mahalle ğundnn evinden çıkmamıştı. Dün ta- !erde. harbin bidayetindcof)e'" lt!b 
ziyetten şikayet eWğini ve Mustafa nıUteessıriz bundan. rile de, demir, kalay, radyatör, toz aralarında şubeler açmadıklarını v~ mamcn iyileşen Vekil, lstanbul Üni- ris ile Londraya karsı g 

11 Kemal Paşanın bu hareketlerini pek Hoca Şakir de; bu aralık fesadcı - mermer, kimyevi ecza, demir eşya bu yüzdC'n muztar kalan halka bir ko vcrsıtcsini ziyaret etmiştir. bağlılık rlerl. de böyle bir~ la! 
beğenmediğini işittim. Bir defa gide- l:htnki maharetini gö~terdi. :Su a<: gclmıştir. laylık olmak üzere ekmek sattıkları- Vekil bu ziyareti esnasında O'ni • propaganda ınm pek mo\~~ 
lim ona, ne dersiniz?. haberin kara bir ~yıa ~eklinde t_8 ....,..,,.._ nı söylemektedirler. Belediye kaza versitcde muhtelif sınıflara girerek nuyacağını a)Twa işaret e 

Hoca Şakir efendi, elile uzun ve ı~t.anbula kndar ~ksı!e _şerıat ~e tan- BE.LEDJYED.I! ı kaymakamlnnna hnncıların muay - verilen derslerle alakadar olmu§tur. dlr. f 
kırçil sakalını sıvazlıyarak biraz dil- kat mahfil ve ehıllerın~, Çelebı efe~· M l" ' b l d• yen yerlerde şube açmalarını temin . .. .. _ Neticede, siyasette nıtı\'l\f 

d. · dost hı"blenni elemlendir- a ıye C e ıyeye . . .. d . . Vekil cumartesı gunu Ankaraya av ti . 1 .. . .. et 
şiindükten sonra sordu: ının "e mu maksadile bır tamın1 gon ermıştir. . şar n.rınrn yıne ıusnuruy 

- Vali ve kumandan iel Çelebi C· diğinı. meseleye biraz mübalağa ve ibra Verecek . • k det edecektir. rine, hulmk ve adaletin göt.t İ 
fendi arasındaki muarefe ve mUnase- biraz da yalan katarak, söyleyiverdi Vali ve Belcdıye Reisi LCıtfi Kırda- Yol ve~gıle~ı ta_hakku ~ ~LiSTE: hu uslarıncla miindemiç otdı•i11.-' 
betin derecesi hakkında bir gfuıa ma· ve: rın Ankanl seyahati esnasında neti- 19i0 malı senesıne aıd yol vergıle· tulmamahdır. J{uv\'cti nazard' ~ 
lilmatın var mı! .. Yani, sık sık görü- - Hatta. fakirin ~tı m~rşi.dane- celendırecegi işler arasında Maliye rin~ ~akkuk za~anı şubat ayıdır. Bir bayan bir çocuk n.lt. sırf kendini diişUnen bir d' 
şür ve sevişirler mi bunlar? !erini hususi surette zıyaretim ~e. ~u Vekaletı ile Belediye arasında uzun Bu ıtıbarl~ Bele~ye ~lakadar ~ • • ... • ka !ita.iki Ue milletlerin ıstı:.,~ 
-Diğer ~af gıöi, o da a.rasıra gi- mese!e ile binıL alakadardır. Daınızın nmanlardanberi ihtilaf mevzuu olan kanılara bır ta.mım gondererek hıç- çıgnedı ser1~t Ya§amak haklannı ::;;-~ 

der vali beye, fakat lnımandana ~- tstanbuldan hareketim esnasında, ge- ~acak ve verecek meseleleri de var- bir mükellefin tahakkuk harici kal - .. Ta.k . d Cümhuriyct caddesinde mak naıutyesine.. daya.naıt~" 
&'' _,._ Sa" :ı • • •• k ll f b 1 · sım e 

tiğini ne gördilm, ne de işittim. rek ?.eynelibidin efendi, geı~e . '~ dır. ~aması ~ın. mu e e .. ~y~nname erı- İtilaf apartımanında oturan Fethi kı- hareket., dünyanın en milke a 
~ .. ~ hoca, aavalh Keçeciyi, ard - Molla bey k.ardeşleriııiz zatı1Jini.ı Harbi Umumidenberi İstanbul Be- nın azamı dıkkat ve ıtına ıle hazırlan l , .. l::ı.- . .d propaganda fnaliyetfnin • ı. ~ 
~· . tl bu b · t · ti m 92 sicil numara ı .me l:UUl.tın ı are- · ~ "'il 

aız arasız sorduğu suallerle bir bay- mahrem bir surette aiy~ ~ u- Jcdiyesi Maliye Vekaletinden bir çok masını ıs emış r. . deki Kartal 99 numaralı hususi 0 • saymasını intaç ve kazanı ~( 
u sı.kmı§ ft terletmlşti Faka~ karar sus bakkmda nuan dıkkatini.z.i cel- istikra.tar ya.pllll§tır. Bunlar kısmen Taksim gazinosu için bir aın b"l H b" d F .k .... d 

0 
nen tarafta haklı bir tttıP' )~ 

da ven1mişti Çelebi efendiyi ziyare- ~kliğimi. ayn ayn ve tekrar trl: ödenmiş ve 1939 senesine de 3,5 mil- şirket k uruluyor tomo 1
' k a~~ye 

4
e. en o~un ~· r- tevlid eder. 0~t) clıı-

te o gece ..,;,ıeceıderdi. rar tenbih buyurmuşlardı. yon lira kadar bir borç devrolunmuş- ksi . . 
1 

tm . . . tanca so a numara a 0 uran Dr. Reşad S~ ~. · 
6.... . • - • · .-ı...... · Ta m gazınoeunun ış e e l§ıntn H'" ·· ·· 7 da.ki • Don '_. ı\ 

Abdülbalim Çelebi efendi, bu Tann Sözleri ile de. soylediği '.-w ay- tur Diğer taraftan Belediyenin de . . . . . -~· . usnunun ~ın çocugu • - ----·-.. - ................ fi" 
misafirlerini nezaketle karşılamış, be- netıendirdi ve muhatabını diledigi gi- Mallye Vekiletinden bir miktar ala- Esad ısmınde ~r zata ihale ~ldigmı güle çaı·parak hafif yaralamış, c;ocu • Belediye reisi Cunıar 
te Keçecinin ismini tazim ile anarak bi zehirledi. . . .. _ cağı vardır. Belediye bunların karşı- y~ıştı~. !Jı~le şa~amesı?~ gör: ğun tedavisi yapılmış, Melahat yaka- gUnU geliyor ~ 
tanı+h<n Şakir hocavı billı .. - hfir- ,... .... ~ efendi. acı acı dü.şünınege ı~ ........ ıarak b ik" "d . b" "b" l • muteabhıd ıhale tanhınden ıt bare lanmı~tır. V ı· B 1 a· Rci . doktol' I .. '"'6. ~-. ......_ ~ ...,...,... u er ı l arerun ırı ır e }:$ .• . . d 30 b. l° I k b. · k t ~ a 1 ve () e ıye Si , 

metel ağırlamıştı. Sohbet de bir hay- başla.mı~ .artık. Söy~~len ka~dsız- rini ibra etmeleri için Mııliyeye bir t ~ Ze: azi:n: ıi~ıe:~:~i:i At kıh çekerken çifte Kırdru- cumartesi günü şehri 
ti uzamıştı. Şakir boca. mtinasebet lık ta hakikaten vakitli de hani. O teklif yapmıştı. Bu teklif neticesinde eş . g . ::'. . · necektir. 

~kil edilen MUdafaai Hukuk cemi . . B 1 . arasınd teşkil bu şırkete \'erecektır. Bu ıtibarla şır- yemış .J 
bulup bir tilrlü arzu ettiği mevzua gi- t~tine fiilen ve battl fikren 1e işti· ~ye :ıe k e ~ye h "k~ "d ~ ketin teşkili için faaliyete başlanmış- Yedi yaşında Necati adında bır ço- B d - . k dllf"'ı 
remiyor, o günkü dahili ahvalden, si- r} .. 'rten çe.kinmiati. Cemiyet reisi Ali b~b. ı-~-: ~hramısyedon b"lmerelı ı. ı .::-enbıinr tır. Şirket muhtelit kimselerin iştira- cuk Galatada Çığırtkan sokağında o- a ana yapar e~ dB - ,J 
yasi vaziyetten bahisler açıyordu. Fa- sa !i ın ırn:allll ı e ı en ı:.m . L. . ed 1 k Şi k t d h'l Kurtuluşta Azak sokagın ... r .. 
kat, cidden arif bir :tal olan rı;..lebi e- Kemali bacanın bazı teklif vt mü - kanun sureti ha.zırlam·..+·... kıle ımıt o aca tır. r e e a ı 1 yun oynarken oradan geçen ekmek - 1 . d badarıll ~ 

~ • •• :1 f ~~ · olan kimseler arasında Necib Serden- marn ı evın uvanna !Jr'.J 
fendi, kendine has bir incelikle sözü- rac•aatlarıoı, özurler beyan\.! w a- OoUmüzdeki devre içtimalannda ti M" N li N ·r KA çinin beygirinin kuyruğundan bir kıl Arşak oğlu 58 yaşında Hacı I 
nU havaya, suya intikal ettiriyor. A- knt.. muhatabını ren~d~ eLmf\~~ek mecli!re sevkolunacak bu kanun hak- gHeçyn .. A;:;ı!, ... 1:11 ~ır~unh:zı:rk: koparmak istemiş. beygir çifte ata - merdivenden dilşerek g~~-il, 

] n-~-= d " il kten l:ir ncr.akttlc reddetıllişti Bu mua - , ___ .:ı_ Vali Beledi Re" · Mali a t> • "!t' çılan mevzu ar UM;:.11n e gur şnıe . · . 'd h k 1 dığmı ı.uııu.& ve ye ısı ye tin nizamnamesini hazırlamak üzere rak -ıocuğu yaralamış, Necati, tedavi ralanmış, Şişli Çocuk h 
k . df ·ın· Iıal ve tavırl.,.., ne gxs m"Jesınin hıç e •0§ flrşt anma V-'"ll ti ile temas edecektir .... ld t tı 

~=ri;'.Ju.' ~· v • v; hatta, Müdafaai Hukuk cemiyeti-! ~iye 3,5 milyon uraıık bu bön; yann bir toplantı yapacaklardır. albna alınmıştır. •• ın mı~ r. Hfl 
ke~~~;t;:;;i:0:~e=~~~~e: :~v!~1:: ~c~üf=:ııv~ ~:.aliseye 24 bin Ura faiz vermek- ıtılllllllllllliiiiilliilifillllllliif IIfl!ITilllllflllllllllllUll~lllllllllllllllllllllllllllrıılllrıllllllHlllUllllllllRllfltflnHıttfllrtlHlllllJUIUllHltlllt 
yordu. Kurnaz hoca, sözUnU evire ~e- s~:~.:2 üzeb"lri~~eedmenr~:!~e~şi:ı~ Belediye yeniden 37 lamba ş E H ı R H A y A T 1 

' llilıı r--e.~·ı ı e, o en taktırıyor -~ 

r V:enl Sa bah ~~t1lh lim clebi Ankaradan fıe- İstanbul Belediyesi Makine şubesi ıtffflll""~ 
• • kırmak ta~ lan ~ili ~ereyanla rı' mem 16 ~esi Mecidiyeköy~de, 8 tan<:'i 11111 lllllllllllllll lllllll ll llllllllllllUllllllUlllHlll l llllll lll lllll lll llll lll lll il lll lll il ili 111 mnm UIUlll~IUJlllll il 111111111! 1111111111111111111111 il~" rJI"' 
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leketin halilsına ve milletin istiklaline Beşilrtaşta ve 1~ tanesı ~zunçarşıaa Muvaffakiyetli bir taJdığı sazla. Ahmed ÖZgüven gP- bina.wıda UnivarMte ~~~ti 
matuf bulunan teşebbüs ve hareket- oln:ıa.k üzere ~en:den 37 !amba~ı yer- zeJ şarkılar söylemiştir. dan Dr. Bayan Tilrkaıı ~, .... 1. 
leri pek yerinde bulmuyordu. Bu ce- lerıne vazetm.iştır. Ramı semtıne de müsamere Ba muvalfakiyetll m~- ro/ından "Bugünkü huk°"'~ıe"'. 
ıeyanların, padişah tarafından o~· 50 lamba konulması kuarlaştmlmı§- Evvelki gece Emiııönü llalke- den dolayı Eminönü. Jlallıdvbai ve kek • 1oadm ma..aootı :,./~ 
Jerde çekilmesine teşebbüs olundugu- tır. vinde "Halk Bilgisi Haber- Bayan Serim Levmdi ~ ~ mevzımnda mahim bfr 'k 
nu haber aldığı kuvvetli seferler kar- Soğuk hava depoları leri,, uıecmuaslD.lD 100 Uucü sayı- a • wrilecekter. 
pında kuruyup kalacağına., girişilen lstanbulda hususi şahıslann elinde swn intlşan vefiilesile güzel bir KONFERANSL--iR - Kadıköy S - Berk& gelebilir. 

7 ŞUBAT 1940 Çartamba hareketlerin, yer ,yer akamete uğrı- bulunan soğuk hava depolarının ısla.- müsamere vuilmiştir. Ba.sta. meır Halke1Ji:ndcn: p şubat 940 cuma • • • 
====-=--=-~-----==I yacağtna ve müteşebbislerin de mağ- hı işile me.~gul olan komisyon dlln de bur 1agills müs~lkl Slr Deulssoa cilc§a:rr>' .#ldt to. 30 da Evimiz .m- EminÖldi Hal~: . ~ 
3S8H. Zilhicce 2i l35S~.Il.Kln.u•25 Ifıb ve mttnhezim bir vaziyette dağı- İktısad MUdUrlUğünde toplanmıştır. Botl8 ve refikası olduğu halde gü- -,..ııuııda Dr. Bay Muzaffer D-ilemer S/2/94-0 peıııembe gtınO V'':;,j 
eon: 38 Ar: 2 Kasımı 92 lacaklanna hükmediyordu. Bu kana- Bu toplantıya İktısad, Heyeti Fen- dde bir ~n baz1r bulun<l•· tara/nukın (Voremden korunma) salonunda İstanbul :Oni\'~ 

Escaf Saat ı-v;-.-.-Jr-tt_S_a_a_t--1 at, yalnız Çelebi efendide değildi. niye, Sıhhat, Baytar ve Makine eu · ğu bu müsamerede Oemil ,,. .. ilal'- mevzulu bir ko1ıfcrv::ıns oorüeoektir. tktısad Fakilltesi doçentle-~f 
[Deuaın• oor] besi mUdUrlerinden başka bir hıfzıs- da.-.ı::inM.., • ~1Ullll refa.. HBTkes gelebilir. B:ıy Ziyaeddin Fahri F'Jll~' 

(1) _ Cevdet Tahir bey §imdi tz- sıhha mUtehassısı da iştirak etmiş - marm •~~~im U\tend bil-- • • • tarafından (Bugilnl-U Rusya} .. 
ı 34 7 56 9 42 706 12 28 15 14 mir ticaret mmtaka mildürU, Hacı tir. Komisyon soğuk hava depolan· ..kl\tiı;}r mova.ffakiyetJe halk uır.. Beyoğlu Halkmıinde.,,,: 1 _ 8 şu.. zulu bir konferans veril~~· 

;:;:;:- v.- ·••k Aqa. va-. i::;: Numan efendi Ilgln müfettişidir, HUs nın umumi vasıflarını yş_b~imgeleuj killeri söylemjattr. Progrunuı ı - bat 91,0 ~mbe gı"lnü saat 18.30 Davetiye yoktur. HerkeB • 
- '- Jnil bey de bilahare 'l'o1'at ve R'on:v r.ııdı·ırÜt~bit ebııiştir- ~ ~uıda. clc Ahmed Çopurun da Bvimtıin Tepeba§ındaki merktn Ur. 
ı:z Ot ı 33 11 S3 17 37 !9 OC S 25 mebusluklarında bulunmuştur. tad ~ 

Un .. 
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Yurdda . dün .de yeni 
zelze leler oldu 

Teneke fıkdanından 
Konserve fabrikaları 
Tatili faaliyet ettiler 

Memlekette teneke buhranı yü -
zünden iç ve dış pazarlarda ticareti
mizin sekteye uğradığını ve bazı milli 

1 
· 

sanayiimizin tatili faaliyet etmek 1 

Almanya ve 
Balkan paktı ! Ne yapmak lazım? 

lJ' mecburiyetinde kalacaklarım bir kQÇ 

1 

t' 

1 Q rd r ı · . h J gün evvelki nüshamızda ya.unıştık. ~ 
ım Taa ıyt!lı er .Yerae. Buhran son günler zarfında bUabtt - •. 

d Q J J d • tün artmış ve neticede 8 konserve , rmauan uevam e ıyor fabrikası ile 4 balık konserve fahri-
. f ~~ara, 6 kası tatili faaliyet etmek mecburiye-

~ot~eı _<A.A.) - Hareketiarz Yine bu felakette kimsesllı kalmış tinde kalmışlardır. Şehirde kapa.nmı-
ll:ı ~ta olan truıe Yardım. için yapıl- olan 10 orta okul talebesi de masraf- yan tek bir konserve fabrikası ktl · 
b a~~elen tP&.ra., .. eıtYa. ve yiyecek lan Kızılay taraf.thdan karşılanarak mamıştır. 
g~tı •ldı w ebelTüatına &id ola.rak Maarif Cemiyeti Pansiyonuna leyli Eskiden 96 kiloluk bir sandık tene-

dt• ~11d.etdi.k}~ haberlet"e göre, son olarak kaydettirilmek suretile tahsil ke 15 liraya ithal edilrken halen ayni 
. J' ~ lır l'\lh Vila_:y~· 2l09 lira ile birlikte lerine devam edebilmeleri temin olun- sandıklar 32 liraya kadar çıkmıştır. 1 

.ıe .y ~ı buıın\lşt illin. Para ye.rdımı 14.422 muştur. Bu sebeble koııserve fiyatlarına kutu ~ f 
··ı 1 

ta drunıun ur. Ankand& Zelzele başına.10 kuruş zam yapıla.rak 4.0 im 
~ t/1 buınıttşt P1lra. teberrUatı 1119 li· An.kara, 8 (A.A.) - Dün gece ya- ruşa satılması icab etmektedir Jr:i bu Dört Balbn Hariciye Num pzetecder arasında 
" ~ l'll<ian 28 :· Bundan başka. Bod- nsmda.n sonra. 0,40 da Ankarade. bir takdirde fabrikaların istihllkinin Si- r Bq taro.jl 1 inci Myfadn. i ıruya teessüs eden anlaşmanın bir ne--

bir ttrça da gi elte kavurma ile tR50 mlzıel• olmuştur. fıra inmesi yüzünden daha ziyade sa- if arzuya tamamile tevafuk eylemek ticesidir. Bununla Türkiye Cümhuri-
ir' r~ Yeeeıc eşya g&ıd~ Tlreboluda rar edecekleri tabii görUlınektedir. tedlr. Gerek Almanya gerek Anıa. - 'yeti emniyet içinde sulh davasına u 

oıa. ~aeu Vilft. . • Tirebolu, 6 (A. A.) - Bu sabah Hariçten teneke ithali için hen.üs vutluk münasebetile Balkanlara. dahil hizmet etmiı değildir.,. 
\'il~~.ta. te~~nın bugU_n• kadar biri sa.at 2,50, diğeri 3,~ olmak üze. akreditif aç~adığı~dan esasen yük- , olan ~talya, mihverin b~. iki büyük 1 Genel'al Met.aksasuı SözlMi 
~1~ %ıızde t tı tOOıı lıradır. Bu re kısa. süren şiddetli iki z.ehele ol - sek bulunan cıhan pıyasasından tene. !devleti Balkanlarda sulhu muhafe.za. ı Belg d 6 (A.A.) _ Yunan Baş-
bıı 25.700 ~ eltketzedeler için ay- m1Jitur. Hasara.t yoktur. ke ithali büsbütün güçleşmiştir. ,. etmekte azami derecede menfaattar 1 kir ~a M t:&bas Belgr ddaki Hıı-

~!t &'önde,..;1_ eeya ile 24:.000 kilo Bayblll'dda Teneke azlığı dolayısile peynir fi - bulunmaktadır. Dört hariciye nazırı- i ve 1 tb. b. e. be ttaab ıl -"'-
-ıilaıı ~ ~iştır 0 .. k . k 

1 
b , vas mı a ınne yana: t unar-

h.t'Q. ın §İındi · Bııybu.rd, 6 (.A. A.) - Bu sabah yatlarının da kiloda 5 - 1 kuruş yu nın Belgraddakı arar arı u arzuya. tant dJ da bulunan Balkan mem-
~ıllı~tnı ise su~!e kadar olan para S,55 ve 4: de ild şiddetli zelzele olmuş seleceği söylenmektedir. Bilhassa yak Balkan milletlerinin de iştirak etmek :~ tl . ~nd h' a. devleti i h t-
krı.v an bll§k~ Ura.ya varmıştır. tur Hasar yoktur laşmakta olan yoğürt mevsiminde te te olduğunu isbat eylemiştir.,, ı tıe: erkınıt~ . ataı ~~ tmekteer ~d ~ 

ut'tıl . lıliltstan 50 te ek · • . . ü ü d b.. ..k .. k .. 'At are e mı svı e o ugu-
~.,Ya a ıle 4 san . n .e Kıb:rıshlann Ya.rdıım neke~ızlik y z. n en uyu ~~~ UL<A Frankfurter Zeitung da diyor ki: nu bildirmiş ve: "Buna binaen, Bul-
buılltı l<ızııay de chk ıçinde muhteJif Lefkoşe, 6 (A.A.) - Kıbrısta Ana- başgostereceği muhakkak gorulmek· "Almanyanın cenubu şarkiye doğ- garistan müsalemetperver o-rupu-

,~akta.dır. Posuna gönderilmiş j dolu feUlketzedeleri için açılan defter tedir. ru ekonomik yollarını bir Balkan blo-- lmuza iltihak etmiş addedilebillr,, de-
~ıl dal\U<la y . . şimdiye kadar 600 İngiliz lirası top- ku ile kapamak için garb devletleri- ı' miştir. 

feiftk atta, 6 CA. a:dun F:rn.liyet.i lamış ve bu para Türkiye konsolosu· Londra ..la nin sarfettiği crayretler Belgradda • . . . . . . . 
d e~ l · ~) - Hareketiarz · edi · · a~ e . 1 Hancıye Vekilmu:un Nışteki Bevanatı a.ı· J\. e et-innen .. na. tevdi lmıştir. • muvaffak olamamıştır. Keza Ttirkıye .. · 
Vıı.4 ı:lanaya, r . son gunlere ka - Zilede /' L • • _L& •İ " L. de ga b devletlerile tesis etmiş olduğu Belgrad, 6 (A.A.) - Dun ~bah 

l:l lldaısıarırı ge 
1
P. 1

Bkan edilmiş olan Zile 6 (A.A.) _ Şehrimizde dün R l l n T l _Q ır_ b ~l Balkan birliğine naklet _ Yunan ve Yugoslav Başvekilleri B. 
tı.eıı\feıa~et~~a:ll\ı ~69 a ~a~~tır. saat l7.15 de hafif ve gece de 22.30 .Londrat 6 (~.) - Bu sa~a~ .Lo~ ;:e~ıü~~:~ Sakin bir inkişafı ve ger_ Metak~: ve B. !~evetkoviç ~e Ti.i~ki 
lt1~1 CPcı 1!.ilü kaıdeşlerımızın he- da. orta şiddette bir zelzele olmuş ve dıanm Euston ıstasyonunda ıkı ınfı- inli-· . al .. ihlil d ek hiç bir ye Harıcıye Vekılı B. Saracoglu, Nış
leıı ay n1cr1te·. Yardım Komitesi ile / bazı duvar1ar yıkılmıştır. Zayiat yok lak vukuıı gelmiştir. Her iki bomba fıad·~mo:a::~r B~a~ devletleri teki tütün fabrikasını ziyaret etmiş-
ihu r:vıere İ.sk~ı tarafından temin edi· tur da posta paketleri içinde bulunuyor- d kı .d. 

1 
. "'lh:. haf b' !ıerdir. 

~açı an ed'! . · e anı ır n su un mu azası ız- 1 . 
dır ~ •tı·ı ha, t nıış ve her türlü • du. t k d. menfaatler· de iktizasın _ Bu ziyaretın sonunda B. Metaksas, 
t11 ilhas.;;a rşıianınıs bulunmakta . Giresun un ıhracatı Birinci infilak neticesinde istasyon ~a den 1 \ Al 

1 
d f t gazetecilere şu beyanatta bulunmuş-

tır- 'hlı-çbir h Msterile~ ihtimam neti- Giresun, 6 (A.A.) - 939 yılının ba. avlusuna Furg·onun hamulesini tah -
1 
a~ bır. ş e. m1 8:1ya~ınd abml en aak- tur: 

· o astat k . . . . . erı u aynı yo uzerıu e u un.ma -Uılı:t u Ylltdd 1 kaydedilmemiş - ışından nihayetine ka.da.r ıskeleroızden lıye etmekte olan ameleden bırı yara t d "- Bu niimwıe fabrikayı gezdim. 
"llb_ Olrrt,, .. nl~lar arasında on kadar muhtelif memleketlere 2.123.541 lirıı lanmıştır. Posta paketi, kısmen harab a ır.,. Bir ··ok senelerden Balkan muhare-
~ ll.t "" Ur F · G t 1 - • • T f . l • ' :s • ' 

'>r- ha:~• V(!y~ • kıymetinde 5939 ton fındık içi ve olm~şt~r: . ~ . . ~n,ız ıra.ze e-rmın e sa f'n belerindenberi tn.nımakta olduğum 
ııı<'ı d;ı_ t1:d tn~:ıneı~r~as,ta olarak g-elmiş 276.737 lira kıymetinde -:sıG ton ka- .1kı:ıcı ınfı~ak,. posta .paketlerı~ın Pan~, ~ (A.A.) - Balkan antantı Nişte bir kaç saat dalıa kala.cağım. 
·t$' la,.... <tvııl!~ .1 - ~ <ı.tlrılırus olanların 1 buklu fındık Hıraç edilmıştir Bırmıngham a gıdecek bır trene yuk- konseyınm kararlarını mevzuu bah- 1 ş· d. N' . ld t . ld - t 

, '1~r !<' • 1 ı tnı... '- · . 1 ım ı .ı: ışın e e e mış o ug u e -
~er tıı~i ıı ı.:lg_ktt .,. .. ..,J edilmiş bulunmak ihraç mevsiminin başlangıcı olan le~In:e~i ~~ında. vukua. gelıni~tir. sede? Pa_ri~ .gazete:erı, AJmanyanın rakkiyatı görmüş ve anlamış bulunu-
' ıi le , ~\·ey· boten çocuklardan yet ağustos ayından bu güne kadar da İki kışı gozlerınden yaralanmıştır. tazyıklermı ıktısadı sahada yapmak- y 1 d· milletleri.mi 

ttır<j le0 Yeı·ı~İt-il~·nlisi de orta mekteble- 2 384 950 lira kıymetinde 6684 ton Söylendiğine göre bu infiHi.klur, pos ta olduğunu müşa...lıede eylemektedir. y.orumk. d.·~gl_>S avya ak.ın,b -ıı ld - -
7 elb· "İği . . · · · . . . . . . hd"d' zın ye ıgerıne sımsı ag o ugu-

,4 ıı~1 ~le:rı gıbı bunların mek- fındık içi ve 324167 lira kıymetinde ta paketlerıne konulmuş olan ve pat- Bu gıbı tazyık bıttabı harb te ı me . t'kl~ll . . f tl . 
Jt arı l(!trıi~ kitab vesair tedris va- de 2108 ton kabuk1u fındık ihraç edil layıcı bir mahlutu muhtevi bulunan <iayanmaktadır. Fa.kat bu tazyıkin n~:d1s/ a ~:m~t~e k~en ;a :n~n 

eJı ~ olunrrıuştur miştir balonların patlama::ıı yüzünden vukua asıl hedefi Almanyanın munzam su- mu tal aabsı_ı1çmlı kal arım a d k~ 
-.... • • • v sure e ag ı o aca arı ıususun a ı ' 
1 

----- ---....... .... -ı • • gelmiştir. İrlanda cümhurıyet ordu- rette iaşesi oldugundan maksadın ta- k t'" k ti ılı E 1 

•:ı: 11} . 1 d h d .1 b. . . . Balk ·a ı anaa e ayr yorwn. · sasen ıır d... d b • sunun faalıyet eri hakkın ata kikat mamile el e edı e ilmcsı ıçın an 'b k t· 1 d b . b 1. ~ an .... . . . .. . ı lt auaa ı sene er en en es ıyor • 

~ ıya a ır ıcrasına memur olan polıs hafıyele- !arda sulhun devamı lazımdır. d B d f d h · d k tl tı. . . . . . . ı um. u e a a a zıya e uvve e -
# s n tahkıkata gırışruı,şlerdir. Binaenaleyh Balkan antantı nisbi d' Za 1 d' - on lk d 1 tl · 

ı' 1 • • • • ı. man a ıger .ı:><ı.ı an eve erı 
tııif ' f k · . hır sükunetle karşılaşmıştır. lşte ile Tuna havzası de\•letleriııiıı bizim 

ı OV Yet ı r a S ı Mısır Başvekıh Sudana Leon Blum mütaleasını bu noktaya ·ıtihnı. ed kl · · Um·d ı 
..ıı • .. 1 grupumıızıı ı ~ ece erını ı 

~11 ; • gımyor I istinad ettiriyor ve Balkan antantı ederim. Yugoslav milletinin gıptaya 
ili" J D h • h d • ı e Kabıre, 6 (A.A.) - Mısır Başve· konseyinin neticelerini bu bakımdan 1 , 1 h günk. •• te kk' , tın çı f:i kil' · Sud - · ı 1 şa) an o an er u ra ı.; a ı 1. a a ım a e ı mış ının .h. 1an7 a ~esme}n ~~~atcaf. Zedl}~- tetkik eyliyor. bil.yük bir Sevinç ile gÖL'Üyorum. 

~ . ret tan ı şuoat o ar(.L.1\. es ıt ı - Le Po ulaire' in başmuharriri bu . . . . 
·~ 'la f miştir. Mahir Paşa tayyare ile }far- 1 . • .. p . . . . ' Yugoslav milleti, naıbı saltanat 
ti''", ~ lltı a 80~ tar . . . . .. . . nısbı sü.kuııetm sebeblerını ru:aştırı- Prens Paulün fık:ilanc idaresi altında 

t {. b·Q~t l.;ı.ıi lt~ atı 1 ı.ıci sayfada] bir muvaffakiyet elde edememişler. tum~ gıd~kti~-. I<ı..endi~ne Nafıa Na- , yor ve diyor ki: sulhün v !'laadetin bütün nimetler· -

~ ııı ""ta an.tnak · t ktedi di Bil·ı..=- b' k · <)!( tank zın ıle dıger bır çok yuksek memur e - < ın 
, ti ı._ ~erhei 18 eme r. r. aı.ıı..u:ı ır ç.'<> ınsan ve t:.<J • ' "Bunun en bariz sebebi Finlandi - ·den müstefid olmaktadır.,, 1 

~ıt ~-"ll~b tr:ı. hattına atılan 100 zayi etmi§lerdir refakat etmektedır. 1 •• 
'it ~Vy ası, binlerce . . · . . . ,yanın Rus hucumlarına mlızafferane Saracoğlu şu beyanatta bulwımus-

' ' .ı,~~;k. ~ lrıtaı~-- bomba ve bır Mannerheım hattının gensıne ın - ( . d 'kt di d mukavemetidir. Finla.ndivada boğa- . -f'/ ·.\il' "'lll ı... "<lr1 Finı · k · lan 100 So t ··t .. .. . zmır e ı ısa urum , ~ tur. 
· '-tftna<P . enn mu a - , mış o vye pa.raşu çusu esır . ' zına kadar harbe 2inniş olan Sovyet- .. . .. 

• 1 "-ı..~ ~a karı gelmemekte _ edilmiştiı. İzmır, 6 (A.A.) - Gazeteler, bu . . -· 0 
w - Belgradı Balkan mılletlermın 

f85 1~i ı.~~ h So ti A k T 1 sene mahsulünden müstahsil elinde ler bırlıgı maddeten oldugu kadar her gün daha ziyade mfüe~id ve 
••at a\'a k vye er s er op nyor el vur lm t Binae 1 h ı 

J 'iııe:ı- S.ra..'lltıd ~rarınca Fin ]ataları Riga, 6 (A.A.) _ Sovyetler Birli- ihrakiyelik bir ka.ç bin kilodan baş- ~a~en e u ~.ur .. · . na ey_ miUi menfaatlerile daha ziyade tıenı- ı 
Vj tCıı'liU ~aınta, .. akı sahada Sovyetlerln ~inin 1920 - 1922 sınıflarını sillh al- ita. tütün kalmadığını, buna mukal: - ıntikwamım muvaffakıyetenzlıklere ug- l aJıenk olacakları kanaati ile terkedi-

t~~ ~letı il:a teşebbüs . . · I t> w w - w • • • tüccar elinde 15 milyon kilodan biraz radıgı sahalarda araştırıyor. Bunun yorum 
ıı:'~t't!)t ıaın ettiklerım tına çagırdıgı ogrenılmıştır. .. .. w ı .. d' k. R B by k 1 · 
~l' . di~ an. lntıkabil taaITUza 

1 
Bir Alman Ta\·assutu Mu'! fazla. tutun bulundugunu yazmakta velıçın ır 1 usy~ . esara ~~a. ~1 Nişte yapılan istikbal, beni pek mü 

~~lt,~ ıJ~ ınevrilerine ka _ Stokholm, 6 (A..A.) _ Von Ribben İngilizlerin 14 milyon kilo tüt~ a.la- melhuz ha.reketını daha mu~aıd. bır teha.ssis etti. Niş ahalisinin memnun 
f~ \t,, tltahr 1 Uşlerw.r tr b h ft Al H 1 . k" caklarına ve Fran.sanm da milbaua~ zamana bırakmak mccburıyetınde ve bahtiyar olduklarını mii<>"'hede f ~\i e leı·· · op u a a. manya.nın e sın ı- . ., .. . . ....._,.,. 

~ ~llua,ı.~~ Sav,, •rıde hasıl olan kana.- deki elçisi Von Blucher ve Moskova atta bulunacaklarına. ışaret ederek 1 kalmıştır. Rumanya., sulhu Fınlandı- ettim. Simalarında ruhlarının ifade. 
l\ı l\l t- .ııetıer S b k. t"t·· ah l" ·· t yaya borçludur · · ı~'J "· ~ •tı:yikl . uınma mıntaka- b~iyük elçisi Von Schulenburg ile gö- u sene 1 u un m su unun ama • ı · sını okudum. 

r'i ~iıı ~ ":Y~Uer e~ne devam edecekler rüşecel~tir. İki elçi de BerHne davet men bitmesi beklendiğini kaydetmek- Almanyaya gelince, Alman niyet - Yugoslavya milleti tama.mile emin 
, ~r bı~~e~ ~~Uınları?1 beslemek edilmiştir. 1 tedirler. - - - ı_:rin~e görfüen m~vak~at ~eğişikli - o~~~ .. bu d~stlnk, ~alblcrdeki tesa -

, hıı t., ll<iltt'lna~ bır çok fırka- Bu haberi veren Dagens Nyheter l eğmemeleri için en tesirli bir teşvik gın bır taraftan şıddetlı soguklardan nudun bu nışanelerı karşılıklıdır. He 
i.ltı1110 ~~a Cebh . lar. Buna mu - gazetesinin Berlindeki muhabiri şun- ve t~i teşkil edeceğine kani olan 've diğer taraflardan da dahili müna- pimizin istinad etmekde olduğutımzı uf- ı/· ~tıt .. lrf kain:ı esın_de ~o~yet taz- ları ilave ediyor: grup, hükfunetin Finlandiyaya mü _ kalat müşkülat.ından ileri gelmesi kuvvet, memlekette birlik, Balkan 

latı ~U~ Pa.r-ıatt acllgl ~rillınekte • Bu müllka.tta, Sovyet • Fin harbi- cadeleye devam etmek ve muzaffer muhtemeldir. devletleri arasında birliktir. Uzun se-' 
~1; l!lqfı e kib .. saııi::~a~.ıl taarruz - ne A~man tavass::t~ ~~e ni~~y~t ~~r-

1 
olmak imkanını temin edecek büti.in İtalyanın ne gibi bir rol oynadığını neler Maliye \~~~~l ctind~ bu?unduın 

a · ~v:y ltneg6 tn uı~ınad nokta- mek ımkanınm goruşülecegı bıldırıl - , tedbirleri alacağını ümid eylemekte- tayin etmek müşkül ise de Türkiyenin \'e bu sayede tutun ve sıgara sttr.ayi- t 
~• h~ı.ı~er üç; ta~Vaffa~ oln_ıuşlar- m_ekt:d~r. Almanya. şimdilik Sovyet- dir. hareketi ~kardır. Bulgaristamn ini ctrafile öğrendim. Fakat bir çok 

~ 'lll4ıleı- bir !atin utun ışgali altın- Fin ıhtilifının kat'ı surette d1şında ! Meclis radikal - sosyalist grupu, verdiği ve teyid ettiği fiili bitaraflık fabrika görmüş olmama rağmen Niş 
~ \·e ~o· 6

ah.ada s;t .nokta.aını ter- kalmaktadır. Daladier ile ekseri nazırların dahil teminatı -ki Belgnı.d toplantısının fabrikası hayranlığımı celbctti. DoıY-
lloı11a 0tolllobiı b ölU, 7 tank, 4 .Almanya, Sovyet!er Birliği ile olan, bulunduğu aruptur. en mühim hftdisesi olarak telakki e- duğu şehir olan Ni~ tarafından Yu0

• 

~·· Ceb ıraknu l U b Ue · be · · · 0 

11 liııııu heı.ina § rırwr. m nase e rı se bıle Finlandıyaya ALnan Ga.zet..eleri Finlaud.iyıılııan dilmelc lazımdır- Ankara ve Sofya goslav başvekiline karşı gösterilen 
t~~C!tler~adeva.ın e~:tnuhaı:cbeler ge- Alınanya transitile harb malzemesi l\ledhediyorl.aı" hükfımetleri arasında doğrudan doğ- sevgi, beni çok mütehassis eltf.,, 1 

B undan oa sene kadar evvel. 
viliyotlerde eczahaneler tah 

dld edildikten sonra doktorlar içill 
de &1ııi f1er lleıl &1lriildü. An•doiu
nun doktorsm bulunan \'iliyet \'e 
kazalarma dokt.o:rlann r&ğbt"t et -
me."li i~ İ8f.a.nbul, İzmir, Ankara. 
gibi rnerkez ~hl.derde muayyen n1ik 
tarda doktor kabinesi bırak.ılmast. 
her mektebi bitiren doktorun isbvll
ğt yerde dokt.orhık yapmasına :mü
saade edilmemMi istendi.. Bu suret
le bu gibi yerlerde icra.yi saoa.t e
demlyeoek olan doktorların, f11Zla 
doktor ihtiyJMY. hissedilen mmb.ka
lar& gltmeğe mecbur kalıM!akbm 
ümid ediliyordu. 

Bu bir aoktai nuardL Ve kenili
sine epeyee tazaftar da toplanıağa 
mt1.vaffak olmuştw. 

Fakat, o saman Sıhhat Vekili ... 
la..ıı liuıdild Bqvekildir. Rofik Say· 
dam, bu tedbirdeki büyük tehlikeyi 
uzak görilşile sezm.elde gecikmedi. 
Ve tamam.il.o bu f.Uuin aksi olan ted
biri ittihaz ettL O, doktorları Aııa
doloya gönderecek olaıı tedbirin bü
yiik şehirlerdU.i faı.la doktor 1'a . 
biueierinhı k.a.pa.tılııınsırua değiJ. iaz 
la. doktor yetiştirmek olduğunu bi
liyordlL Bu hlliiusta. derhal lıir sefer
berlik ilan edildi Tıbbiye mekt.-bi
nin kadro!iu geni~etildi. Ve her~
ne yüzleı·oo doktor ne.~t etmeğ~ b~ 
ladı. Doktor adediuln artma~•. lx'ş 
altı senıı sonra yaya~ yanş müslıet 
semereler vermeğe başladı. Anad()
Jwıwı dokt-0rsuz Lulwıa.a hir~ok kö· 
şderlııde arka arka) a. <lok tor ka· 
bineleri açıldı ve ~ılıyor. ~r. wt1 
se:ıc sonra be, ihtJ;ya~.uı tamamile 
karşıfanac:ığı nuıh.:ıl•J.:aktır. 

Eğer ilk ileri siirülen tt·d!Jir it
tihaz edi1.mlş olsaydı bugiin mt'm
leketiıı fe\'lta.Iade mnht~ olduğu 
doktorun adedi çok :.ua.iınış ola.cak 
\ 'e birçok doktor da mebleğini ter
kc<lerek bao;ka işlerle i1'ti~ale ba~ı

ya<'.aktı. 

Nitekim ecz.alıaneleri:ı t.ahtliili bn 
ııetiC'.e)i n•rml:;tir. Dün bu siitnııd:a 
mektubunu oktduğunuz ecz.·wı, f{P.R· 

cll ikmu~:sleğini hırnkarak "{!rhe~t tka 
retle me;;;gul oldui;unu ~·a%1:rnrılu. 
Scnder<!e nsıl i~ile nıeş~t ohmulığı
na göre, Jıefüi ınt>ıdeğini:ı incelikle
rini de uımtmııı:thır y:ıhud lwniiz u
nutm:ıdise birkaç sene sonr:l muHa.
ka unutacaktır. A.Uah ~östernıesln, 

yarın zaruretin bizi bh· harbe sii -
rüklediğini fan.edeNek, ~imdfüiniı
birka~ misli artnıa:sı ieah eden ilıti
:raç o zaman ne il~ karşdana<>ak':" 

Büfün hu hal•ayiki gi.>ıöminde tu
tarak lıi~bir tf'S"r altında kalmadan 
va.ziy~ti ruütihaı:a. rd~rek olul'Mk, 
eneJc~ aiırum.ş olıin tedbirin aşa~
dıılıı.i ncnccleri l'erdi.t_ine mutlak su
rette kana~t ~tirn~emiz ic-.ıh eder-: 

1 - Memlckt-füı dokf.orJuk kadar 
muhta..: oJduğn ec?:ac:lığa kn~ı meı
cud ra~bf>t meınlt'"ketin ~r.ınna o
larak azalmı5fu· , .e tt7.ncıhk, ecza. 
cıfar toplantı<ıında itir~f t'"dirmf5 of. 
duğn ~bi ımkut f'tmktk 

2 - 1'hı:>.~-rcn b.imst>lcrin elin<lt 
kalan emaeılıJ, bir geılik ha1ini a}. 

mı..,. l!'l'f..-.hal>f' sahib!t•ri adrta hİr m•
vi inıti~·a7- sahibi oimu.,Jantır. 

3 - EcntuıM. mil•darmın a7.al
maM menıll'l•etin mutlak sur,•tte 
mnlılsc olduğu \"e ha.riçten idtıa; 
mcchnri~etinde bulumluğumnz ceza 
Ye miistalızara.t stolmnu a~~ari hsrl
M indirmi~fu. Bu };h~()eu memleke· 
timiı: bu~!nkU harbın dı!jında oldu
ğu IıalUc ortalı!-<ts ileride tehlikeli 
olahllettk bir hnhrun ba~?;ÖSt"r -
mi~Ur. 

Bu l.;ar:um luldmlnl!l.Sı htL-,usun
da ne kıu.lnr acele edersek, nılisbet 
ob.n neticelerini o im.dar ~a.lmk l'lde 
ederiz. 

r.rPRAD SER.TO(:iLU <ı ~ lıa.reke.. ektedir. Mühim geçmesini ve Alman vatandaşlarının I Amsterdam, 6 (A.A.) - Nazi ga-
lıtrıı-rı~~a~a .;;: geçen Sovyetler Finlandiya ordusuna gönüllü olarakızeteleri, talimat aldıkları aşikar gö- ==. ========================================================================:::::=========== 

~:ı l-ıavar. u-vaffak olama - ·yazılmasını menetmektedir. :rülecek surette Finlandiya zaferle - Wj"7ıllıi~~~~·~~j~~p~~·~~~;~~~(fifi~~~1 
ıı;ı ~~ ~""etıeti b Fransız Radikallerinin Bir Kanm irini tebarüz ettirmekte berdcvamdır-
~aıılba~ hırthırt ark azı Sovyet Üd Paris, 6 (A. A.) - Havas ajansı lar. 

ı 1 iahtib ta~ıtlar. 13 ~ın<lan akın-~ bildiriyor: ! Deutchcı· Beobacter gıu;etesi diyor 
Jı a~ t.> edıl.ınıııur. ' ovyet tayya.- ~ecJis radikal - sosyalist grupu iki: "Sovyet.ler, Finlandiyayı ikiye 

i\t lıııı.ı.~1 ~ütıe bun a.~agıdaki karar suretini kabul et - biçıneğe muvaffak olsalar dahi, Fin-
' tl~tı:' 6 (J...A..) ~ 'l'ecrül~lcri miştir: laııdiya. askeri mukavemetine öldürü-
~ctıetj Stcfanı a - Finiandiynya karşı Sovyet taarru- eli bir darbe vurulmuş olmaz . ., 

1111
1 }'aDnı l:l ~atınerh . ı zunun kat'i surette akim kalmasının Matbuatın bu tezahürleri Alınan -

~:tı ~il~ akta Old~ı eım hattına. düşm~ıa.rımızın askert kudret ve Sovyct paktının imzasından beri sesi 
tıl' '\li 4 ~ Sa tlıa<J.iycn ar:a taaıTuzun presiıJleru:~ ehemmiyetli surette za- kesilen bolşevizm aleyhtarlığı uaza-

t• §. 

Almanyada matem meselesi 

Y Ü7Jerce defa 8Öylendi1den, tek:a"b edildfüten ve 

ciet;. lı llt içinde Sov ktndır. ı ~r. :eı eceg1ne ve bu ınuvaffakiyet - riyecisl Rosembergin alenen faaliyete 
t"ıoU:nı. etıni 1 Y~t kıtaatı, 1 sızlıgin bitaraf devletlerin maruz bu- başlamasile ayni zamana tesadüf et - ten sonra BPrUn radyosu resmen ilan etmiştir ld, bl\-

, , " er uıe de hio lundukları tazyik v dide bo · a.ı:h imfidıulm .~ 

nihayet tekrar bahis mevzuu teşltil eyledik · 
Bu sebebden, matem buııdıı.n sonrn. erkel ler için 

siyah bir kıravn.ta ve bir ttQride, ka.duılar trln de ııı.l . . -
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Balkanlar ve 
Türkiye 

15ayf•: 5 

Hitlerin ırk ve milliyet meseleleri 
hakkındaki fikirleri 

-121-
Binaenaleyh, ıi-kQI telikkiler sa· 

bası Ü?.f'.rinde mevki alan yeııi par
tinin birinci vazifesi cıevletin m&

hiyeti ve hikmeti vUcudU hakkın· 
da llP.bJenll'Mi icab eden tellkkiyl 
\-a:r:ıh Rurette dermeyan etmektir. 

Esn.~lı mıı>fhum şudur: Devlet bir 
ıta)'e değil bir vasıtadır. Yüksek 
kıymetli bir ID8&11 medeniyetinin 
teşekktiltl için mtitekaddlm bir §art 
olduğu şüphesizdir. Fakat bu me
deniyetin doğrudan doğruya p.rtı 
değildir. Medeniyet münhasmm 
medeniyete kabllJyetll bir ırkın 

mevcudlyetlode mündemiçtir. Hat
ta yer yUzUnde yüzlerce ntımune 
cicvlet bulunsa bile, medeniyetin 
dirt:."i olan Art ortadan kalkacak ·> 

olur~a manevi sahada yüksek ırka 
mensub kavimlerin eriştikleri de
recede bir medeniyete tekabül e -
de< ek bir medeniyet görülmiyecek· 
tir. 

Daha ileri gidilerek, insani dev· 
Jetlerin mevcudiyeti insan ırkının 
kat'i surette mahvolması ihtimali
ni izale edemez. ÇilnkU medeniyet 
verici ırkın mümessilinin ortadan 
k<'lkması zekanın yüksek mukave
nıet ve intıtıak melekelerinin zıya
'Hl intliç ed..-ccktir. 

Mesela bır zelzele dünyanın ka· 
tuğunu Jıar1,alasa da Okyanusun 
lfolgalan ar::ısından yeni bir Hima
i ııya yük .. , ı:::.e, insan medeniyeti bu 
mrthiş fcJaı·ı>tten mahvolur. Artık 
hiçbir devlet kalmıyacaktır. Asa -
yişi muhafa1..a eden bütlin bağlar 
parçalanncalc, binlerce senelik bir 
medeniyetin yarattığı şeyler mah
volacak. yeryüzü su ve çamur ile 
örtülü bir mezarlık haline gelecek· 
tir. Fakat medeniyet ver ici bir ır
ka men~ub b:r kaç insa.'lın bu mit
bi~ karga.~alık içinde hayatta kal
mış olmaları, isterse bin sene son
ra olsun, tekrar süküna avdet e
den arz Uzerinde t ekrar insanın 
yaratıcı medeniyetin şahidleri gö
rülmeğe ba§lamak için kafidir. 

Yalnız yüksek ırkın son mümes
sillerinin de mahvolmasıdır ki arzı 
kat'i surette bir çöl haline kalbe
der. Bunun aksi olarak, şimdiki 
zamandan alınmış bir takım mi· 
sallcr isbat ediyorlar ki temelleri 
icab eden siyasi kabiliyet ve ehli
yetten mahrum ırkların mlimessil
ltri tarafından atılmış olan devlet
ler, hükfımetleri tarafından alın -
mış bütün tedbirlere rağmen, ha
rabiden kurtulamamışlardır. Ta • 
rihten evvelki devrelerin büyük 
hayvanlar nevileri nasıl yerlerini 
başkalanna terketmeğe ve sönme
ğe mahkum oldularsa. muayyen bir 
fikri kuvvetten mahrum insan ırk
ları da geri çekilmeğe mecburdur
lar. ÇUnkU onlara bekalan için el
zem silahlan ancak bu fikri kuv
vet buldurabiHr. 

Muayyen bir kültür seviyesini 
tevlid eden kuvvet devlet değildir. 
Devlet bu seviyenin yül:selmC8inin 
Bk sebebi olarak ırkı muhafaza e
debilir. Aksi takdirde, devlet asır
larca müddet, hiç zahiri bir deği· 
şiklik olmadan, beka bulabilir. Hal 
buki mani olmadığı ırklar ihtilatı 

keyfiyetinden dolayı bir kavmin 
medeniyet verme kabiliyeti bunun 
bir lem'ası olarak tarihi çoktanberi 
derin tegayyürlere uğratmağa ba.u 
lamıştır. Mesela, bizim şimdi boşa 
işler bir mekanizmadan ibaret O· 

lan devletimiz, az çok uzun bir 
miiddet , yanlış bir zehab tevlid e
ciebilir \·c yaşamıyormu§ gibi gö
rünebılir. Halbuki kavmimizin be· 
deninin muztnrib olduğu ırk zehir· 
lenmcsi onun medeniyetinin inhi • 
damını intaç eder. Bu da şimdiden 
müthi!} bir suret te kendisini gös • 
tcrmcğe bJ.şlamıştır. 

Binaenaleyh, üstiin bir be~riye

tin dc\·:ımh hn)·nh için mcvcud ınii
t<>lmcldiın Ş..'lrt ,ıe,• ıe t değildir, rnat
lfıb nwleJ,elcrc malik bulunan tl'k

h r . 

Şurasını bilmek iktıza eder ki 
bu mclf'kclc r el.· ima mcvcuddurlar. 
Onların, kendilerini göstermeleri 
içın, h:mci rıh\', 1 »e ~crait tar::ı.fm-

dan uyanduı.lmaları klfidir. Mede
niyet verici milletler, yahud daha 
doğrusu ırklar, bu hayırlı meleke
lere, gayri mUsald harici ahval 
ve şerait kendilerine tesir yapmak 
lmklnım bırakmasalar da, muhta
aar bir halde maliktirler. Omm için 
Hıristiyanlıktan evvelki Cermenleri 
barbarlar gibi .. medeniyetsiz,, a
damlar diye tellkki etmek inanıl
mıyacak bir haksızlıktır. Onlar hiq 
bir zaman barbar olmamışlardır. 

Yalnız onların oturdukları şimali 
kıtadaki iklimin sertliğidir ki ·ya. 
ratıcı kuvvetlerinin inki§afa mini 
bir hayat tarzını onlara tahmil e
diyordu. Eğer, eski zamanlar dün
yası olmayıp da, cenubun daha 
müsaid havalisine vasıl olsalardı 

ve orada aşağı ırkların temin et
tikleri insan malzemesi içinde ilk 
t eknik vasıtaları bulsalardı, ruh
larında uyuklamakta olan bir me
deniyet yaratmak kabiliyeti Helcn
lcrdeki kadar parlak bir te
zehhUr husule getirirdi. Fakat 
medeniyeti doğuran bu iptidai 
kuvveti yalnız şimali bir iklimde 
yaşamaları keyfiyetine atfetmeU -
dlr. Cenuba nakledilecek bir Lapon 
medeniyetinin inkişafına bir Esld
mo kadar az yardım edebilir. Ha
yır, o muhte§Cm yaratma ve şe
kU verme melekesi, isterse mah
vi halde bulunsun yahud uya· 
nan hayata bunu hediye etsin, 
yalnız iri'ye verilmiştir. Bazan 
mlisaid ahval ve f!erait bunu isti
mal imkAnını verir, hazan mih
mannüvaz olmıyan bir tabiat bun
dan kendisini meneder. 

işte bundan §U mefhum istihraç 
edilebilir : 

Devlet bir gayeye vasıl olmanın 
vasıtasıdır. Gayesi gerek fizik ge
rek ahlak bakımından ayni neviden 
olan birtak1m insıınlar cemaatinin 
inkişafını idame ve teshil etmek -
tir. E n cvv0l, ırkın mahfi meleke
k rinin htir inkişa.fının şartı olaı1 

esaslı vnsırıarını idame ctmeğe 

mecburdur. Bu melekelerin bir kıs
mı daima fizik hayatın idamesinc 
hizmet edecek ve diğer bir kısım 
fikri terakkileri teshil edecektir. 
Fakat, hakikatte, birincisi daima 
ikincinin elzem şartıdır. 

Bu ~:ıyeye güzlerini çevirmiyen 
devletler kusurlu ~iyetlentir, 

cenlo halinde mahlôklardır. Onla
rın var olmalan keyfiyeti işin 

rengini hiç değlşt.irmez. N8811 ki 
~klyalarm bir lşt.irakl de haydud
luğu mazur gösfel'flmez. 

Başka bir dllnyn telakkisi uğ
runda cidalden bbı Nasyonal - Sos
yalistler, esasen meşkftk olan o 
meşhur "vakıalar sahası,. üzerin
de mevki almıyoruz. Öyle olsa idi 
yeni bir fikrin §ampiyonlan adde
dlleme:r:dik, zamanımızda btllrünı 

sUren yalanın hamalları olurduk. 
Biz ancak bir zarftan ibaret olan 
devlet Ue onun mazrufu bulunan 
ırk arasında gayet keskin ve açık 
bir fark gözetmek mecburiyetin
deyiz. Bu zart ancak nazan dik
kati muhafaza ve himayeye kadir 
olursa bir hikmeti vilcude malik" 
sayılır ; yoksa, hiçbir kıymeti halı 
olamaz. 

BlnaenaJeyh, ırk~ı devletin ea 
yüksek gayesi nıedenJyet veren. 
yUksek bir beferlyetln gtbelUğinl 
V8 ahliki kıymetJni \'Ücude geU.. 
:ren iptidai ırkm mibnesslllerbıln 
bekasını temine gayret ve dikka& 
etmek olmalıdır. Bizler, Ari'Jer • 
fatile, bir devleti ancak bir kav
min \'Ucude getirdiği ca.nlı bir uz.. 
\iyet t,ribl tasa\'vur edebiliriz. Bo 
uz,iyr.t o lun'lnin yalnız varlığım 
ten.in ile kalmaz; onun ahliki ve 
fikri melckeJerlnJ lnkl~f etttrerek 
lrm dhlni hUrrlyetln en ~iikSf'k de· 
ı·ecesino ~ılmnr. 

Bize bugün devlet diye zorln kn
bul ettirilmek istenen f}ey en derin 

insan hatasının galeti tabiat bir 
mahsulünden ibarettir. Ark:ısın

dfm bir sUrU ıztırablar alayı gel 
mektcdir. 

( Dc\•anıı var) 
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Gazinonun çatlak sesli hopıırlörU anlayınca üzi\ntUsU bir kat daha art· vermek istemiyen 
eski bir tangoyu çalıyordu. mıştı. 

I!.'traf tenha idi, masalar bomboi,: Çünkü Neclayı Cahide tanıtan yine Adana, (Hususi) - Adanada. eski 
yalnız duvar kıyısındaki bir kaç ma- J kendisiydi. i.,;tasyou civarında kanlı bir vak'a vu· 
sanın dolu olduğu görülmekteydi. Bu sahneyi şimd'i gözlerinin önün- kua g·elmiştir. 

Garsonlar isteksiz adımlarla müş- de bütün teferrüatile canlandırıyor - Ergirlerin fabrikasında çalışan 17 
terilerin isteklerini yerine getirmeye du. Yine bu gazinoda.. yaşında Hediye ile Ali altı ayda.nberi 
koşuyorlardı. Bir gün nişanhsile beraber buraya sev'J.Şmektedirler. Kanlı vak'amn ol • 

Sonbaharın gelme3i gazinonun milş g~lmişler. İşte bir kaç adım Herdeki duğu gün öğleden evvel Alinin evine 

• 

tıet 
- Ne Arnavutoğluna.,, ne de b~- lamış.. bu, ı:ıebebden canınıla bera 

kwna benzemiyor. güreşemedim be!. 
. . . . . . ' . 

- Haddinden fazla acı kuvvetli, - Bu gUreş böyle bersbere J(ıl 
usta bir pehllvan. ma1.dı be! .. 

- Ne olurdu usta! .. 

- Ben nasıl güreştim Halil? - Ülen susak ne olacaktı be?. 

--Fevkal&de efendimiz .. 
- Birer kere ancak bastırabildik cazı ... 

biriblrimizi.. - Hepten atacaktım kuııte ona. 
terilerini azaltmış ve bu da gazino- şu masada otunnuş'ardı. gelen Hediye : . . . . . ~ 

cunun keyfini kaçırmıştı. ı O zamanlar Neclayı deli gibi sevi- - Sevi$tiğimi.ai bütün m.aha.lleli bt _ Nasıl kol baskı ile kalkbm alt- - Ben iyi değildim bu gi.i.reşce ııe. 
Havalar bozuk gidiyordu. Gilnler- yordu. Neclinın kendisini sevdiğine Jiyor Ali! Artık evl~nelim .. Herkesin li tan?... - .. · · · · · ıcol 

denberi yağan yağmur nihayet dur- emindi. dilinden kurtulalım, diyor. _ Şaheserdi padişahım!.. - O, hiç benim a!tımduıı i>vle 
muş ve bugün güneş biııı.ı kendini Onlar böyie otururlarken Ca.hit u- Niklh memurluğu gid HediY9 . _ Ne olacak dersin! baskısile kalkabilir mi be? 
göstermiş, yer yüzünü sıcak ve tatlı .raktan görUnmllş, Hilimü hemen kalk ve Ali islerı· t' ptı na enrl A r-. ' _ Pa~: . .. hım, •Uphesiz Ality\yu 

• v • • ,... n ya ramıyo ar. ~ ""llD '6 ~ 
şualanle ısıtmaya başlamıştı. mış onu çagırmış ve nışanh&ıle ta • ku'· Hed"y d h .. t--....:• .... .._ • .....,.ı..J .. 11 -,, - Kuvvetim yarl idi he!. . , ı e soya ını enuz 't2IC1A oın.· .,. ... ~ 
Havanın biraz a~ması gazinoJ"a bı- ı nıştırmıştı. tinnemiştir. - Ben de öyle kMtiriyorum .. dedi ...... . 

raz müşteri gelme.sine sebeb olmuş· Evet şimdi hatırlıyordu. Cahit Nee K . İhllmur köşktlndı oturan pehH- - Görürsiin on beş gün sonfS.• ıı:ı: 
tu. Boğazın sulan muttasıl sahile laya tuha.f bir nazarla bak.unştı. Bel- K dı.zt ınhana~ı ~eryem, kt~ k~rdöeşı sıl gelirim buraya be?. 

· 1 · a r emsıresı Zehra eniştesı • va.nlar araamda merak vardı. Her· 
çarpıyor, uzaktan şırket vapurlann- kı de onu evvelden tanıyordu. Zeh · . '. . kM gtlrelJin neticesini bekliyordu. - İyi bak kendine usta! .. 
dan birinin geçtiği anlaşılıyordu. Sonra Nedi gitgide kendisinden mer, ran~~ hemqıresı ~yşe iki sa· Aliço· ihu- k~t. ·· ldiğ" • - Bakıyoruz be? .. SaUamış o ba9° 

Çatlak esr of bo uk ~ V nih a&ad& at sonra eskı ıstasyon polis karakolu- , l&luur "9Aune ge ı za talık be . be, 
s ı gram onun z , soo • uş. e ayet ona şu m - ('t l k Hcdi . k- .. k man herkes onun yüzünden mi.nal.ar m • . . IJlt· 

. r>llğı bir kaç kere ayni melodiyi tek· ' ki mektubu göndermişti. n~~ eı; A . !enın Y~ uçu ık ~ lış rd Hl ki bu Diyerek lafı keBtı. İşte, bu nı t 
ra.r ettikten sonra çızırdadı, çızırdadı Cabit zengin bir ailenin oğlu idi. 0

1 
un an . lı ıle evlenmesme m!nil !..:m1~a ıy~ ~:n.. ç msezdı rem konuşmalar, kulaktan kulağa" . 

... e ~· ..... u. Hilsnü gı'bl ..:ı~::fldı·. o unmaı;;ını nca ediyorlar. Karako . "' .-A ve rem o an A>?• sorama . af ılın t 
y ~<.iı>.. u.c::c b Ali gül yU 1U h kitki gtb · r a yay ış ı. · • 
Şimdi başka bir tango başlamıştı. Hfümü matbuat aleminde büyük azı sebebler tahtında Hediye ve All ço, . ~r z . er va . 1 Aliço fevkalade surette kenditl" 
Tatlı ve sehhar bir ses Boğazın şı- bir mevlde sahlb olmuına rağmen He bunlan, henllz ilç aylık polts nam· ::ı::;ycı ıdı~ı~~eh~va~~r, Alanlıçonun bakıyordu. İdmanlarına da dikıt:tt ıı· 

rıltısma karıı:~ıyor, dinleyenlere hU· her muharrir gibi o da biraz zUğUrt· zcd.i bulunnn. 20 numara~ Şem~i Şe- . 
1 

dı en ma6 u 0 ma ıgıru amış diyordu. Sultan Aziz de ayni ,ı\HçıJ 
zünlü bir ürperme \'eriyordu. J <(e idi. Malı mülkü yoktu. Kalemi sa- nelın refakatın~e araba ıle adlıyeye ! ar · gibi beside ve idmanda idi. 
Duvarın dibindeki masaların en ye3inde yaşıyordu. HfüınU bir gUn ga,.. gönderiyor. Araba karakoldan 300 Polis Şemsi Şenel Fakat herkesin içinde: Sultan Aziz hasmmı fazl::ı. gör:

1
ne· 

nihayettekinde oturan genç adam zetede Cahitle Nedanın evlendikleri- metre kadar aynldıktRn sonra hı~- ............................. ................... ........ u - Acaba, padişah mı mağlü bol- mişti. Çünkti, AU~o hast::ı.lığm ve ~ 
önündeki gazoz şişesile bardağı biraz ni okudu. hk ve ~~lm~~:~. sabık~~ Ömer, bız· Adanada hava dtı! ile hasta hasta yaptığı gilre.'1111 ve:-Jı 
öteye itti. O artık hiç bir şey yazmıyor, pa.n- zat Hed:~eyı o.durmek ıc:ın ° gün te- diye bir şüphe vardı. Çok geçmedi. · ği dermaırnızlıkla O'Ül•"'sı yapmıştı. . 

Ellerini masaya dayadı. Bir müd- ısiyondan ender dışan çıkıyordu. So· mın_etti:!i uz.un sustalısını çekerek hu··cumundan Herkes ne olup, ne bittiğini biribirle- Aliço güreşten ~vvcl kendini ~>'~ 

1 
Hediye ve Alıye hamle yapıyor Fa rine kapl ard.larında kulaktan kula - nü 

det Boğazın ufuklarına baktı. kağa çıkınca- mutle.k bir barda sabah 1 • _ · - - fıs ld 1 d görüyordu. Fakat, zorla bir pe 1 
Sonra cchinden bir paket sigara: lıyor, idarehaneye sarhoş bir halde kat ccsnrct ve. so;ukk~r.lılıgmı muha- kO ı .. b 1 • ga ~ aş~or a~ ;· ş1 vanla karı:;ı karşıya gelince kokt1

51 

çıkardı. lçinden birini aldı, yakdı ve .geliyordu. fı:-za._eden polıs -.em~ı. ~ene!,. ömerl runma t0CfU 8 eri --:-. ~.ra ~re an:ı ar... !' meydana ~ıkmıştı~ ' 
dudaklannın arasına ycrleı::tirdi. Tabii azman ona bu aşkı unuttur- bılegmden tutarak gogsüne blt' yum- Adana (Hususi) Ad d Çunku Alıço Halıle ~~?"kam.acı v~ İki taraf durmadan on beş ~i~~ 

B. ... ıu··s·un· d.. s . . · b' den maya çalıF;tı. Ve unuttu da.. ruk vurmak suretile arab:ıdan aşağı ' · -:- . ana ayan· İbo da arkadaıılarına soylemışlerdı. ıçalıstılar .. beslendı'ler .. Sult."n .Aıl 
ır .. z ı u, · onı a ıç ce ın ~ . . . . • o-ın bombaları ve zehırlı gazlarla ha· ' ~ ..... 

portföyünü çıkardı İçini açdı birden Lakin ona. aid en kU<·Uk hadise bi· atıyor ve Hedıye ıle Alıyı muhakkak 0
· .. . Sanki her ~e_y mahremdi. Lakin ku - İbo ile idman yapı'-·0rdu. · " bi ör· d kı rt A b d kıki tecrubeler yapılmıştır. Demır • 1 kt kul h k - f J vanhş bir hareketle içindeki kağıdlar le Hüsnüye bu a!'?kı hatırlatıyordu. 

1 
r um en ·1 arıyor. re. ıı -an!' .. .. . . . 11 an a.~~ er . es ne oldugunu ı- Makarnacı \'e, !bo keyifli idi!ef·~; 

. "' .. .· d"'k""ld" O zaman aı::kının gördüğü' bilyilk h - , incr~k eli bı~.aklı Ömf!rle meşgul olan kopru cıvarında Cırıt meydanında ya sıldaşnra~ ogrenmış bulunuyordu. Yu"'zde yu··z Slıltaıı Azı·z,;n Ali·,..oyu fll''ı,; 
ma~anm uzeı ınc o u u. u a 1 li v l t .. b l . b. 1 h Ik 1 - " d 

Genç aclnm kağ!dları topladı. Bir- kareti hiddetle anlıyor ve o dakikala-ı po 8 memunı digerlerini araba~a yal-' pı an :'~ru e erı ı~ erce. a ' ta e - Hınçooglu da meraktan Gatlamıştı. lfib edeceklerine kani bulunuvorl::ır 1
· 

den nazarları bir kağıda takıldı. Bu rı bir daha yfl.şıyordu. nız bıraı:ıyoı·. Bu sırada ~iğer t~raf· b.e v~ ögretmen,. ınuhe.ndıs,. asker ve Fakat, ustasından emindi. Aliço, oda· Çünkü altı saatlık oürefj oı;lara ço~ 
bir mektubdu Hiisnii Ahmed \'Üzüne damlıvan tan mıdır de ı:;nstnlı bı~agını ('ekerek ı' fabrıkacılarla şımendifel'Cller aHi.ka ya gelir ge~mez: 1 şeyler öğretmigti. Aliço, her rı::ı.~~~ 

th:erinde ş~ satırlar vardı: "Bay bir yağmur taııesi:;in tesiriyle huİya- ı a:abada feryad edenlere hlicuma ge- ve merakla takib etmişlerdir. 3 yan- - Geçmış olsun usta.. sa hasmını bir kere bastırabitdJ 
Hüsnü Ahmede ... Muharrir... sından uyandı. ç1yor. j gm bombası patlatılmış, yangın bom- .. sözlerile. AliGoyu deşti.. pehlivan, halde onu da zaptedememişti. .. 

Genç adam mektubu katladı, Çatlak sesli gramofon hala bağın- İki bıçaklı şerir arasında kalan po- balarının düştüğü saha kuru kum ve gulerek: Sonra, glireş a v~ntajl hep p:ıdı 
cüzdanına sokmak istedi. L1kin bunu yordu. lis Şemsi Şenel telaş ve tereddiide toprakla t~ttuerek büyiik bir ma • - Oldu .. fakat, meydandan çıkara- şahta göriiliiyordu. Halil Pa~a. )f(ı' 
yapamadı içinde daha büyiik bir kuv- Hava da kararmıştı. düşmedP.n bu çetin mUcadolcde ha - halll' blokı1 \'angından kurtanlmış - matlık... karnacı, tbo ve padiı:nh müttefil• 

1 

\'et onu açıp okumaya icbar ediyor- Gazinoda kcn_disindcn başka kimse 1 Y::ı~~ ~.a teh~ikeye k?ymak suretile l t.ır. 3.'JOO dt,rece hararet yapan, yani - Amma yaptın usta be!. kirde idiler. 
du. kalmamıştı gahba.. . 1gogsunu Heclıye ve Alıye saldıran bı- bir dı>rniri su gibi erıten yangın bom- - Ne diyorsun Halil, hepten peh· [Devamı ·rrırl 

Zarfın ac.ık kenarından ı·çın· dekı· Sandme.lyesinden kalkctı. Masanın c.aklara kalkan v. apı,vor. Fakat ma· b 1 livan bu, padişah be!. ~:.·• - a arının yanması bir dakika gibi bir ..... ... ••••••-•••ıo•HuHc•••ın•••" 
Mğıdı çekdi. Pembe kUçUk bir kağıd üzerinden mektubu aldı. Seti bir ha· alesef Ayı;:~nin kafçasından bir yara zaman devam ediyor. Yangını sön _ - Söyledikleri doğru demek usta. Adanada pomuk ziraati 
çıkdı. Genç adam kağıdı tuttu. Bir reketle onu buruşturarak denize fır- 1 alması üzerine artık tflbancasııu çek- - Doğı·u be!.. Pehlivan adam be! ,,. ,,;ıt 

1 
w dürmek ic.·in su seı·nmek gayet telıli· Adana (H ") \.d · .µil"' an nazarlarını üzerinde dolaştırdı. lattı. mege lüzum duyan polis Şemsi Şenel r- ~· - Kaç saat tutuştunuz?. • ususı ·- - ana ,.1• 

Şu satırları okudu. Paltosunu sırtına geçirdi.. mütecasirleri bir kere daha kanuna i- k~!i oluyor. Su, bilakis yangını geniş- - A be, altı saat biribiriın.izi ye- Bankası çift~iden pamuk müb::ı.y:ı:l~. 
"Hilimii, Canlanan mazinin acılarını bir da- taate dn.vet ediyor. Söz dinlemiyen letiyor. dik be!.. na hararetle devam etmekt~dir-:;, 

ha v. aşamı" olmanın vet'diYi hliztinle serkeşler bıçaklarını cemsi Şenele Ertesi gün de iperitli ve sis bom • - Kesilmedi mi?.. 1 yatlar klevlant pamukları icin 5 Size acı bir haber verdiğimden do. 'l !>• ..,, • oııı· 
Parmaklarile gözlerini sikli. tevcih ettikleri zaman S_emsi Senel, O- baları palla.blarak gaz arama ve gaz _ Hiç be!.. yerli pamuklar· için •1! • 50 kuru:?. 

layı çok meyusum. Ne yapayım aş- ~ , cl'f 
Sonra masanın üzerine bir on ku- ' mer ve Kadirin a.yakları önline ve ha- temiziemc tecrübeleri yapıldı. lperit - Kaç defa bastırdın'·.. , rak itibarını muhafaza etmekte ' ·l. 

kım beni bunu yapmaya mecbur edi- 111 ... 

ruşluk attı. vaya Uç el ateş ediyor. Kanunu ve po· •gazlarına kan,ı nasıl tedbir almaca· T h ı H r ' Banka üçüncü parti mi.ibJ.yaası .J& yor. Ben başka birini seviyorum. 

1 

- e ey... epten bir kere be.... 59,241 kilo klevlant, 2.006.000 J<ilO '.~1 Size knrı::,ı ancak bir ag-abey muhab- Emektar şapkasını başına geçire-,lisi ağır kilfürlerile tahkir eden gözü ğı, iperit elbiselerinin ııasıl çıkarılaca- o da, bir kol baskı ile c::ıkıverdi be! 11 .,. 

k ln d k ö yerli pamuk, ki ceman 2, 125.241 ,.ı 
betim var. re gaz 0 an çı tı. kanlı mer : ğı ve maskelerin ne suretle takı!aca- - Ne diyorsun usta? Bu derece 

Size iyi bir zevce olamıyacağı.mı an Çatlak sesli plak swınıu.~. bir ikl "- Bana Kürd Ömer derler. Ateş ğı gösterilerek iki siG bombası patla- kuvvetli bir pehlivan ha! panıuk satın almıştır. 
ladıgımv İ"İn yüzügun-·· lizli gerl gönde- çızırtıda.n zonra. her tarafı akşamın et ulan 1 Senin de k&runı içerim diye t•ldı ve s· bul tlar . . d b' d Portakal r ekoltesi ~ .. · " . ıs u ı ıçersın e ı.r e - Ben. hayatımda böyle bir peh- g. 
riyorum. Beni unutmayınız ve daima ezeli stikütu kaplamıştı. haykırarak Kadirle birlikte Şemsi iperit gazı ile dolu bomba patlaWa _ liv 

1 
ka 

1 
d Adana, (Hususi) - Bu yıl p0r~JCI 

• b · 1 k k 1 P•---·-··--··--••••••• Şe ı· sustalılan alt nda sustu k an a rşı a..,~a ım. k ı k ı · ı · b ten 
1 

aga eyım o ara ·a ınız. ne ı ı rmll. rak bu vaziyet karşısında ekiblerin a re o te.'!ı geçen yı a ms e · 1• 
Necld Kozanda fel6katzedefera isterlerken polis Şemsi yaktığı dör - göreceği vazifeler talim ettirildi. İki - · · · · · · misli fazladır. Dörtyol hariç oJ;ıı~ 

Yardım dlincü mermi lle Ömeri diz kapağının 
1 

ü ilk . bo b . v. - Kırkpınara başa <;ıksa, süpürür 1 yalnız Adana ve kazaları 33,076," 1 Hüsnü A hnıcd kağıdı katladı, zarfa . 
1 

. < <; sıs m asınm neşrettıgı, mey rtalı - be ı tt 
Sokdu ve masanın üzerine bıraktı. Kozan (Hususi Muhabirim.izden)- üstünden yara ıyarak yere serıyor ve d . t'l~ d k 'f . d-ı . 

0 gı ·· adet portakal. limon, mandarin \'f'ftııil 
K d .. d k k b"t·· . anı ıs ı ~ e en eın sıs <ııgas1 ına- O seni bastırdı mı usta' ""6ı::: U'". 

Seneler ne c;abuk geçmişti. Daha dün Fetiketzede kardeşlerimize yapılan ! a ltı e açırmıyara u un ŞUTet- . - · · runç vermiştir. Buular<laıı 24,ı •1
• ... o0 

dı f l' ti "lk ündeki .bi h \ liklerine rağmen her iki mütecaslri nılmıyacak derecede hayreti mueıb - Hem basbrdı.. hem sarmaladı. portakal, 1,973,000 limon, 351, ' .. . 
gibiydi. yar m aa ıye 1

. g .. gı a.- yakalıyor lkahn duman siitunları yükseltti. Hem de künteledi be!. tU• 
:\Iektubu aldığı ıaman ne kadar da raretle devam edıyor. Dört defada · . . . ('J'. 

0 
• mandarin ve 5,4:86.800 H turun<; 

Ud1lmüştU. gönderilen 2500 lira yardıma bugün Yaralılar hastahaneye kaldırıhruır b ~ı~ııık\ eli~b ~adar d~ tahrıb bom- - Vay canına!.. Kozan belediye toplantısı 
Şimdi onları hatırlıyor ve o za- de 635 lira 5 kuruş daha ilave edil· tır. Yaralan hafiftir. a ar e ecru e er yapı acaktır. Be· - A be ahretlik, hepten kırıcı be! Kozan (Hususi Muhabirimizdeıı>; 

ınanki aptallığına acı acı gWUyordu. miştir. Ka:ıamwn şimdiye kadar nak- - lediyece maili inhidam görülerek yı- Altı saatte bir kere ol~un gözelrini Kozan kazas1 belediye meclisi ı.s..u~e· 
Evet. Nişanlısının kendisini birden· cU yardımı 3185 Ura 5 kuruştur. A- tesi azalarının ve bilhassa komite re- kılmasına karar verilen bazı evler tah bile silmedi be!.. mutad toplantısını belediye reısı "sl' 
bire terketmeai ve nişanı bomrak danaya 18 teneke de kavurma gönde- isi kaymakamımız Rıfat Erdalın bu rib bombalarile berhava edilerek en- - Bir daha güreşecek misiniz?. rif Akgünün riyasetinde topi:ıt~~1~. 
başkasile evlenmeye karar vermesi rilmiştir. Ayni yardımdan topbuıa.n milli işdeki yonılnıadan, usanmadan ka.z temi.?Jeme, enkaz altından yaralı - On beş gün sonra... ruzname.S1indeki işler üzet"inde goı,,_J:l' 
onu çok şaşırtmıştı. bulgur, buğday da satılığa çıkanlmıe bilifasıla ça~ması Kozanlıların ha· çıkarma ve tedavi şekilleri hakiki o-ı· - Güzel... melerde bulunmu~ ve karara b8~ a 

Daha sonra Nc<.:lanın kendisinin en tır. Pek yakında yüzlerce lira daha. miyetini bir kat daha arttırmıştır. larak, tecrübe edilecektir. - A be Halil. hastalık beni sars - dıktan sonra önilltlüzdcki salı gilll 
samimi arkadaşı Cahitle evlendiğini gönderilec~ktir. Milli Yardım KomJ · Emin Kurdoğlo Yusuf Ayhll.!l mış. üste de İbonun güreşi beni yarı- toplanmak Ü7.ere dağıluıı.ştır. 

'=-- ~..?e.. • waaaso ,_ ı wcw;; • GCGW2™ ~ ...... --- ------ ·-- --- ---- t 

DÜNKÜ KISMIN HULAsA.sI Us m,erkezi"M giderek madamırı li ~ll~l!ll!J m~ti. Bu mektublar Vilyama 20 sene! temiş, Poliln canını sıkacak l<. e.clııt 
Hadiseyi aııl.atan ve kitabı YtJ.- 1oooa.sı 11Ii8ter Vilyannn tega,yyilb ·.a_ iJ 1 J x ~ evvel yazılmışlardı, yine Vilyamın l ileri gitmi:ıti... Sefalet onu o k9dıtıı 

.Mn muharrir bir nıeyhaneye bıra ettiğ(ni 1ıaber veriyor. ~ ~f ~ 1 ,!\:~( . : ifadesine nazaran bir tanesi Nev- · tazyik ctmisti ld ... Bu para istenıeı'' 
içnıcğe gi.riyor. Yatmıdalcl ma.3adcı iki gün evooı Milller Vilyamdan ~ -••- • yorkdan postaya atılmıştır ... Barkerlişinde arkadaşını tehdide kadar' ,r,ıi' 
garib kılıklı ihtiyar bir adam 00,._ alacağı olan on ltıg·il"-3 linunflı is- yahud Pol bu mektubunda fevkalade mış... Ona yazdığı bir meJ<tul1"ı· 
dır. Bu adam birdenbire §Cırab 7cıa.- temeğ6 gidiyor. Berilri borcunu lS- Tefrika No: 3 bedbin görünüyor ... Muvaffakiyetsiz- "bana Hizım olan parayı göııdcrfll~il 
dehini ma.'lantn ll~M ~16 dl~ceğine ~ lngiU~ lira8t daha kulpunu bulmuş, Rusyaya gitmiş, Si- mm tegayyüb ettiği tarih yani ka- liklerini tadad ede ede bitiremiyor sen, sen milyoner Pofün adi bir ı-ı:ı •. 
vııruyor t.-e: t.myor ~ diyor kı: biryada bir müddet dolaştıktan son- rısı ile Almanın 12 kanunuevvelde ve hayatından şikayet ediyordu. yani eski B~rker olduğunu vıadi~~ 
- - Poı: 0,_r .... _m -·"'- ı· .. 

0
,._1__ - Bu1•t• v0rirs•1ı ikimfa ;3- miı- . . . Ü . .. . Vilyam bu mektubu alınca eski tok makamatıua bildiririm den11~ 

..,..., ı«.l vı """'"" ,,,.,.,.,HUJ - • • "' v """ ra Vlad1vostokda yerleşmıştı. ze - ı polıse muracaat zamanı le anlaşılan ' " j<ttl· 

dır. Ortalı1~ta uraren.giz cinayet- yon"laro loa~<ıacağıs. rindeki mahkfuniyet ve şüphe onu 1 hadisenin cereyan ettiği ~arih ara- hatıralarlın ~~kk~nal Pol. yahud ~ar- E Bu ~ehdidin hiç bir ltü~ii ~~ciis' 
'8r d' bi 1 kt ~ ysı m>t.ıe? VUyamm &rk6r . . . -· . . . . . . . • .. kere on ngıhz lıra ık bır çek gon - . • vvela aradan 30 yıl geçmış ı- 1 ıye r şey er 'IJO :ur. . ı~,., ı.ı- ı ... ,J... d. "' daıma takib ettigı ıçın, ısmını de de- ı sında 30 yıl geçmıştı. Kari Muller de dermı·c:ı ve bu suretle a ufak bir,mun·· .er,. tı · 50111' 1 

I . ı.....ı ı... ıantnııu.~ vw ar~~ oor ır. n.ra- ~· 1 d M.. .. p 1 1 b" .. b . h . ~· on ıru zamana u0ıanuş ... 00 
htıyarın ~öz_, .. murturririn no- 1_ ı.ı.. ,~..J-. • _7 ~-ı- B gıştirm ş, ora a osyo o o muştu. utun u ıza atı, parasını ıstemek , rclımda buluır:ıak . t ·şti k t·ı tı ·ıt d . 1 . ı lbulei ı 

dikka ·nı lbedt. ~rıno VJ1 arıı.uuu.J f.fftyvnur. u . . . . . v·ı . . ~. .. . . Ja " ıs emı . a ı 1gı ere e ış enmıa, 11a · i~ 
wn w tı ce yor 116 ll'mt- arka,~ birdetıbire at koşulannda Bu kadar marifet yapan bır ın.sa- ıç__ın 1 ya~a gı_ttı~ gun Vılyamın Bilahare işler berakis olmuş ve şimdi Rus tübiiyetini ikti:;ab ctJ11 
çurg cinayeti namlls ortalıkta 1U!J- zengin oluyor V6 ertesi gü·n yata- nın elbet becc~~kli. olması i~~ederd.Lj agz~nda.n ~ınle~ışti... v Vilyam servetini kaybetmiş, buna Vladivo3toklu olmuştur. pel"' 
yeca1ı uyandıran had~ nasıl ğında öW. bulunıtyo-r. İijte bccerlklilıglnı orada gostermış J Şın.1dı bız yme Alma~ı~ ag~ın~an mukabil Pol biraz e\'vel anlattığımız Meselenia cc7.ai kısmı böylece_. ıı1 
cereyan ettiğ·Lni ihti;vartJ bilip bıl- Vtl•Nlm cinayet '"UnnedUim "'° kısa zamanda kürk ticareti yaparak ve Vılyamdan naklen hıkayenın üst 21.bi zengin olmuş ve minnet ve şük· taraf edildikten sonra VilY~,tl • 

a·~· . fh-M·· ada ;,w ) "'1 "'J •• • 1 af d" J' r b . . 511' me ıgını 80ruyor. ..yar mın bat ediyor. Barker d6 kaçiyor. buyilk hır servete kavuşmuştu. Beş tar mı ın ıyc ım. ı·anmı ödemek ıçin Vilyama bu se- Octnlarda bir rezulet ç;Jcarın3 \'İ' 
~ye« elindeki Motm1* G.1J'114- Bark.erin hayatını takib eden on sene sonra ismi: Sibiryanın mil - Yalnız Barker yalıud Pol bu otuz fer elli liralık bir çek göndererek dan korlrnld.ıilird.L. Halbuki P~~ dtı( 
naadan k<>n«-§Otnayışıdır. telt bw itı&:ın ı'(frdır. o da VUyam- yoneri olmuştu. sene zarfmda bir kaç defa Vilyam borcunu ödemi~ti. ~f:divostokt:ı o kadar meşhur o ~ı:l ı;V 

ihtiyar adam bu m.nayett anlat· dır. Bu sözleri Alman Karı .Müller söy- ile muhabere etmek tedbirsizliğini Ark:ıcfaşmın para pul sahibi oldu· ha1'..im ve o katlar hürmet kıı.za~ııı~,ı 
ma.ğa ba§Zıyor. Vilya.ma a göre, Barker Lon - lUyordu. O dakikada hadisenin bu göstermişti. i!unu gören Vilvnm bunun üzerine ki.. böyle şantajlar onun itıba 

18 kdnunuom.ıeld6 Madam va- dradan Amerika.ya kaçmıe orada bin yolda cereyan etmiş olduğu hakkında j tık iki mektub mühim değildi, esa- her sıkıştığı ~an Pole müracaat ::.arsmaktan çok uzaktı. J 
yam ve Almatı Mialer Londra ~ bir macera ieçlrdlktea sonra., blr poliste hiçbir maliinıat yoktu. Vilya- sen Vilyam oula..nn ikisini de kaybet- etmiş, ondan bir çok defalar para is- .[Devamı ı•tıf 



,.._.. . ........... . ....., 
Almanya isveça bir 
Taarruz hareketi mi 

A6 Şoför ve motöreWeriınmn iatekleri li Ulus pııeteeiniD betine' •yfumda e ıyor Hazırlıyor 
ırıa"ı• mahruk t ızın lzerine, otomobil okulu müdürü Fikri "Tırban vapuru kazasının tahkikatı,. (811.Ştuafı l lna sayfuuzdB" t Bq tarafı l .oohl~ J .., a ım ,,, ~ ~ yuılan bu ~- -·~· yazıda ls~buldan telef~ Ye maiyeti erfrinı Sotya istasyonun - ilctısadi ve askeri bir tazyik snyain

:metli kitap• herkesın az çok tanıdığı ha vadısi olarak Denkyolları eskı da Başvekil Köseiv&.DOf ve refikası de kendiııine iktısadi fevaid temin et-
J h •ı' _J t • • benzin mot&'lerile henüs iyice anlıya- ieletme MUdtlrtl Blrhanettin Nafia tel)ri1at şefi Grouev Türk" ' mek oldvğu miitaleumda buhmmak-
UQ l a en em l n ı ~adığı Dmel motarlerf arasın~ ~ Vektleti ~ 'l'Vban va~- =Berker ve elçilik erkhı. denYr~ tadrr. 

kil ve ~alılma ~~~muhtelif 818 ınun geçirdiği ~_hakkında ta.hkı- yollar nuarı Grabovski, Frama, tn - Bn. T&houis netice olarak, Alınan-
<Battararı tem I>i7.el motörleriııin smıfl&rmı,. ka.t& memur ecliktiği. yualmaktadır. . yanın Rllmanyayı istila etmek iste 

lllt QJa .._ 4 ftndlde) J K~ niabetinin ~ ise hususiyetlerini, hassaten maıotım al- Mese.leniD Nafia Vel:ileti ile lıiç gı1~ ~a ve Balt~n -~kevlektlerı mediği gibi 1sveç.i de istila etmek ta: 
'il~ caıe alkolil otom.o- f haruri venmı arttırır. J'Ubakjka t lindirlerde nasıl yandığım. ayarları- bir eçhlle mlnuebeti otmadığı gibi elçileri. Hariciye Nezaretı yu se me _ _ _ 
~tek kullanmak oldu. Al- kompresyonda yüzde 42.6 den ibaret bakım ve lnzalanm p bir dil ~din DUIUnda bir kimse d mmian ft diğer ze~at tmafından is- savvurunda olmadıgım, çunk~ ~ 
~ ....._ ~ kullanmak için mo- I olan verim. 8 kompresyonda 56.5 u ::; birçok motör res~ ile anlat • bu -. memur edilm11· .ı..&oclir e tikbıl edilmişlerdir. mh emk?elı:ti~te ftarşt yapıla~ asken hır ... 
~'- 1111" &&&yit tadilat mak • cab •bulur ·- ~" · d f are e n çok vahim tehlilteJer arze-
--.rol'du. A . Y~P 1 l · maktadır. Nqiri lstanbalda Hüsnll Kua hakkında MUnakal&t Vekile- Tfuti:ye Hariciye Vekili saray e - deceğini bilmekte oIJu- u :ızmak. 
---~ynı zamanda ilk çalıştır- Yüksek kompresyonlu modem m. Tabiat matbaasıdır. tinee yaptuılan tablcika.t mllteh&SBls terini imza ettikten sonra saat 11,30 tad gun y 
.... ~ ~mahaılleri.ma- törlerde randıman da yUkaek ise _de bir heyet marifetile tetlrik ve tamik da kral tarafından kabul edilmiş, re- ır. ·•·---
~ \berine fena tesirler ~kar~ hususun~ pek mil3- llAHK.ZMELERDZ ı edilmektedir. fakatindelri ~at ta b~ ~rada ~ehrin • 
---bbir . . . külpeae~t'ler. Her beıızın kompres • Binaenaleyh hakikate uygun olmı- t:m8'8ya deger yerlennı gezmışler· /ngi/iz •Fransız 

la.ıı benzin al ~t dahilinde yapı- yona. &.)'Dl derecede mukavemet ede- Kalecı Necdet, Hakem yan mezkur havadisin bu suretle tek- dır. 
ZlırJar görtfun kol_ nı_sbetinde bum~- mez, motör~e gUrUltu .. o~ur. IOk bat- Tank davası zibine Anadolu Ajanm mezundur. Tiirktye Hariciye Vekili saat 12,45 Er kanıharbive 
'e kar~ıştır. Mahlut motor lar. Bu hadiseler motörün uysallığı- . . -· •• _ ele Hariciye Nezaretinde Başvekil -' 
Cet katnı hiç bir tadili.ti. h&- ııa zarar verir, harekette bulunan par Geçen sene lMSlge lig m~çlan sıra- l • f S Köseivanofu ziyaret ederek kendisile T [ ı 
n.A_.- adan kullanılabiliyor verim ralann hırplanmasma sebeb olur. smda Galatasaray - Demirspor ma- zmır uarma amsunun - o• ırt• emas ar 
~e nı fi . ' ~ . . . • f k" gonışece ır. 
lindirıerd en bır tesir yapmıyor. ai- BenDnlerin kompreayona mukave- Çlnda hır hidıse olmuş, Dernırspor ış ıra ı T"" kiye büyük el .. B Berker btt .mr İılgilis M&yn Gemisi Battı 
~-- ~-e reçineleşme, makine par- meti oktan nuJrWU<ıat denilen bir re- kalecisi Necdet ile hakem arasında Sam.ı:sun, 6 (A.A.) - Samsun ti- urH • . v kııis ğ ' Londra, 6 (A.A.) - Amirallik da-
ıti:.__iQCla vakitsiz bir yıpranma gö- ferans adedile ifade edilir. Bunun kavga çılmuş, hakem Tarık. Necdet caret ve iktısad müdürlüklerile tica- ~aka· ~ndnc1~ e 

1 
ref. ~racb~~_,: İl"eSİp takriben ıooo ton haeminde o-

~~ · · od tsm· r~ ti ICJ{l zeTat §e ıne ır o&-
'l'~l'libeJ.,.~- ne demek olduğunu izah uzan llilrer- aleyfıı~e bır dava a1 çmışO tıküdar .. Bu d:::ya ret Aası bu seneT ırçfuanna S~ ziyafeti vermiştir. Z"ıyafette, Başve- lan ve cumartelli günü A.\manlann 

btiı_ • -&ü va.mı olduğu uygun se de otomobil benzinlerinde 69- 70. dün öğleden evve s ye sun, masya, okat, orum, ıvas il K"" . ---t: refa ... ı-- __.. ..... hl yapmış oWuklan bir bava taarruzu 
~er J9(if d mahk . d d d"l . ti Si "Jlyetl • . ti k o&elViUIV& ve ......... .,.._._.. 
~nn .. , e Parisde toplanan tayyare benzinlerinde en aşağı 87 Ankemesadm dinle. cvam e hı ~dl _r. ifa ve tankop V1 • eı:ı::_~;~ şefi Belinof, hususi kalem müdürü esnasında hasara uğram~ bulunan 

-... B&nayü ziraiye kon- olınası 1izım geldiğini piyasa ben • ar a. enen şa ı enn - mın anın genış mın_,. ..... ...,. Amı . f h bul lardır Sphinx adındaki maya vapuru. dal-
'-' '-kkür edilerek alkol için zinlerinde ise 58. 60 arasmda olduğu, delerine aid istinabe evrakı okunmuş, temin etmek üzere çalışmağa başla - Şişmana azır unmuş · gaların hücumu yüzünden devrilmiş, 
lıtl.a..-~ '-'----'-;ı~ ı bir •::& .. :- edinm w k~1:·di Bu aded bunların, hakem Tank'ın Necdeti tah mışlardır. Yemekten sonra, Balkan memleket b tm tı Öl le . .,_ .. _____ 56 
~ 111.. ... ı.u . .._ u1111111ao~ ... ""&· ana- 1..IAU" ege aıı r. 1 . N lan Tü k" eJ iliğin . ve a ış r. en na mı-.-..:.uu.u 
............ 

4•~ .. aqtta -'-- bir sorhJk ·• k ı....ı.•--•-rd ... n- _ ... 1 rik et+ıırn ve Necdete yumrukla vur- en azır ur ıye c;; e gıt - ld - ·· '--ek•...:aı--~. ~-· .10UDUI> super aruuı-aıua a ;, ...... 3-..aşır. ....,. #srrı.·· AD ı·~r ı . 1 b" ilddet .. .. .. 1--.:11 o ugu soy-=um ..-uı. 
~ ~ - alkol mahlutıarı ben- Yüksek oktanlı benzinler yObek Jtom duğu §eklindeki ilk üadelerini tekrar •A .. · ~,. y.ı.-ER 1 mış ~r ve ır m g~u.,a:.n.ur. Alrnanlana Duilıılarkaya Ta.riı1ed 
~ tbıauıe. llleqekıe, terkibine, i&-- presyonhı motörlerde randımanın ladıklan görWmilştilr. A f• 1 ~n .90ftra, ~ Saracogl~ ve __ re- Berlin, 6 6A. A.) - H&ll!lbourgw 
&6re h~ Ve muhitin sühunetine utmaamı temin ediyonıa da piyasa- Bundan sonra. tıbbı adliden isteni- rp~ ıyat arı ve ~akatrndekı zevat ile, Başvekil~ Frendemblatt gazeteai. bir makale -
'llı .ı: "t'atit sebatlı olmuyor, ba- da adi hem:inin iki mi.aline yakıa bir len Tank'm muayene raporu okun - ıhracah ıvanof "~ SofJalllD görile sinde Danimarka matbuatımn hattı 'n .. alkot, tbrtte benzin olmak fiyatla satılmaktadır. muştur. Raporda, Tank'm yüzilndekl Zah' K •t . d"" T k Mah- cek yerlennı dolaşmışlar, sonra, ta - hareketini oJdııkca caiddetJ,e teDldd ve 
IA.. ~ tahıııııı.___ ıre omı esı un opra rihe n-· .___ı...__ . ım· ~ ,. 
""tl ~ ·~ ~ordu. ilah- Benzoller ve alkollerde oktan nu- yaramn hafif ve izin belli belirsiz ol- sulleri Ofisinde bir toplantı yaparak ı .~ıana ~mı zıyaret e ış- bu matbuatı Fransızlarla lngillzlere 
S 1 DlYeel omm anealr bir maram çolr yilbelıtir. Bunlar saye- duğv bildirilmektedir. . arpanın son hafta zarfında 50 para ferdir. . . faydam dolanıacak her teY1 aaytala
llabı. ~~ aebatb olmasını ı. lıinde adf beminleri "powme motör- Rapor okunduktan sonra kalecı gibi ehemmiyetli bir surette dtişme- B. Saracoğlu, refakatindekı zevat, nJlda göu çarpacak oekide neerwt • 
~~ lerde kullanmak imkln dahiline gi- Needetiıa vekili avu~ S~ Tahsin sinden doğacak vaziyetleri göriilJmül mt 18,:50_ de Sofy~ lstanbula ha- melde eldHğundan dolayı muahaw et 

,fbta idi .. bUttın bu uygunsuzlukla- rer. Yüzde 20 alkol, yah~d ~e ~ •. almlf, raponı tahlil e~mış ~ :ıec- !erdir. ~ ~ler ft iıılta.ym.da B~e- melttedlr. 
- e Gidıa ı.ı-a wmm yüz- bemol kan1brmak1a. 58 lik bir bem:i- detin ~ olduğunu soylemiştir. Hilkfunetimis evvelce taabhMatt.a kil Köeemınof ft reCıkaları, demır • ı. paete, Danimarka, l'Ubnr ta· 
"9 ~ ilen ~ göaterdi. ilin oktanı 77 ye ~ıbrılabillr. Bu •- Hakem Tank'ın avukatı Niyui Ke bulunan bazı tUccarlann ihracat yap. yollar nımn Garbcmrki, kral namına rafmd•n teklif edllen ademi t.ecavüa 
~ lıiıMJe dörde dnllrWdüitl retle bl&i ~ m~d ~- ~ ~ "davacı Tarık'ı m~~~ye masına müsaade etmiştir. Ancak e- lepnabeyincia G~ Tlrkiye el~~ ~ kabul etrnit yegiue idam· 
' Gl.ıı~ 'hemıinle ,.apıhmt o- rar tell_fi edildikten başka Memne bi- g~ü-~.' yaranın -~etını ve li11.de mühim milrtarda atok buhman B. Berker ~ ~ eı:"-ı. lngılıı;. dı11aY devleti olduğu hsa.ba katılaak 
'~~0.t normal sühunet Je geçılir, izını gorilnil&. .. demışür · bazı ihraca.tçılann evvelce pahab fi-~ Bel~a el~~en, BaDran. d~~- Ollll'88 bt1 Jıareketin daha zi,ade P• 
~le~ -.th lrahJQl'da. Alkol llilindirin kurum bağlama- Bundan sonra. Tank'ın mahkeme- yatlarla aldıklan mallardan zarar et- letleri elQler"ı, !!~~ Nezareti yuk rib göriiJeeeiini yazmaktadır. 

"11 ~ alkal, yani alkol apaolft. sına, talimin denilen tortuların te - ye celbine ve yüzündeki izin tetkikine memeleri için Birlik kanalile bir mild seJr erkbl ve diğ~ 1:D' P r.pat ta- lngllıl - Prml9IS EM ı._M,e 
'~ Usullerile istihsal edile- tekkUlüne mini olur. Hatti kali.minB karar verilmiş, muhakeme başka gü- det ihracatıanm yapmalanna mfisa- rafından teşyi edilmıflerdlr. Temalan 
~ ~ ve muhteriler ovakte bir motar bir mOddet benzin - alkol ne bırakılmıştır. ade edileceği zannedilmektedir. B. Saracoğluya, hududa Udu, mill Paris, 6 (A.A.) - Dün öğleden ev
~~ Banayf mahsulil olan al- mahlQtile çalışacak olursa temizlenir. Trabluslu Mehmet Alinin Kahve fiyatlarinda terellU mandan ataşe Pançef ve polis •ildü- vıel ve öğleden sonra Fransız - İngiliz 
b .. ~"'~ az masrafla ve genle BOttın bunlar benzin - alkol mah?Q durutmasa 

1 
k" kaine • od rii albay Pantew nCatat edec:ıeklerdir. yüksek harb meclisinin akdettiği iti 

lrb.::" elde edebilmek çarelerini tunun saf benzine faik olduğmıu gö&- _ ~ rt. 'Do...:- N" ~...,.,_.. be.zı nizMemb~kette 1 
ak P'=le a B. Saracoğlu, barelıetindm evvel toplantı arasında lngiliz - Fransız er-

th..~ ı.....__ _ ldul Bu h . • te . b' .ıı. • • h .k. • . U r nıın•ıO .-cıu..., ıs ve -.u6...a ım ır rol oynam ma ev- - . 
,:-~ tı.;;::__yu ar. usus ıçm rıyor; ır a.n ıçın er ı ısının m -

1 
...a... d 

1 
d 1 k -t-!-1 • matbuat mümessillerine bugün ken· kanıharbıyeleri saat 115 den 17,15 e 

·~ ı....:'l""llberatıan '",•- · ldukl k .... 1 ed 1. M yere~ o an ıncı ı yapan. u.ınuue wlce Zıraat Bankası tarafından Bre- • ha ~f mn sayısı ,, ...... savı o annı auu e ım: em- dolandı hktan bir il mah- zilyadan tiri1en 15 000 1 kah ctisiDi bbuJ eden majeste bala kar.ş kadar süren bir toplantı yapımşlardır 
. da 'hnaJrta Jee de teknik sa - lekete yüzde 25 noksan benzin ithal kim ol rıet Jsta b lda.y d a:;_ _ _ge. · ~ı;: :ve dnyduğo '6Jmm hislerini ve Başve- Asama - Maru llidlsesl 
~unu k bir kaç tanesi tutunabil- etmek ve zor zamanda karbUran ih- .:;;.bi.Vf!. ıiuan ';ıa:n~ ~ ~ hen': ~rUk~~ çı~ ~ ~ kil KöaeiYanofla yapbğı göl'Ölllleler · Londra, 6 (A.A.) - Tokyodan bil-
~ aı:rbüran makamında :tul- tiyaeımızın y:ansını dahilden temin ~~ N . ~ında bir benzİnciyi br-.~~:_~n .. 0~~n dah en. neticesindeki ~kiyi inbbalarile mera dinliyor: 
ıa;:--._ ol •P80Hi. ~iye al· edebilmek u bir teY mi? de 10 lira ~:~rmak ~undall tev- ven ~~:mir m _i tahmin~ nuniyetini ifade et.mittir- lngittere hükumeti, Asama - ~anı 

~U?.& maledılmelr:te olup Aval Yalıa.beilll Jrif ohm Trabhıaıu Mehllled Alinin ~~ yeceg B. Saracoğlu, Balpr payitahtmıda- adındaki Japon vapurunda lngılizler 
~ elırl& _Avnapada muhtelif • • • • • • • • • • • • • • • muhak~ dön AsH,e Sekbinei me •. • . . ti tevaklnı.fu esnumda kend•ne p tarafından esir edilmiş olan 21 Al -
~ 12.aı.o.pn.. edilaı alkol aıımlü mill- INHISARLARDA ı Cea. 1119.blremesinde denm ~ • Btı ~yet kahve pry~ı ~nde terilen ltösaü kabaldes dolayı duydu- man bahriyelisinden dokuzunu ser • 
.._ --q •--vuu helrtoli~ yani bir . . . . aksi bir tesir husule getinnış Ye fi- - ilk h·-1--=- t ·· _--.ı best bırakmayı kabul etmekte oldu • 
.... -.. IQil+~. • E Sa taka tir Polis Osmanla komıser muavmı ti bir ilrta •-·- Ali.ka gu ş ran ııs...-.u- ercumaıı -a 

• .._.. .. buhmmallta- geve msun mın - n.: ç l k ....... d 1 k d" 1 ·ı - )'& ili" m ~-~"':6~· - nm, matbuat mim "laf , rica ğunu Japon fıUldlmetine bildirmiştir. 
.... LL - - 1 d •• •• 1 vnman o a. 9CM•ı o ara ın enı darlanlan öğrendigımıae gore Baaka 1 gilterede Et De V 8lllka 1re 8ahlacalr 
teı.a~ ttmdilik ann a tütun sahş an mll}ler, bu doludrneıhldan ~det- bir teminat mektubile lRı kahTel.eri etmiştir. n . 

lıit-~ illilısaı k b'li ~ .~ Ege mıntakasında bir tubat tarihi- mfşler, llehmed AJi tahidlerto irade- çekecektir. a.lgaikl• Amllt •••nJ._ ll r:::-t:n~~~-;:::;:: :.::.. 
-.ı.: ille Cilll a ı ye ını aız ı ne kadar bu sene malunıltlnden sabi- terini Jaıbat ~ polisteki itira • Ç I b h h d d d iştirak Ediyor • · ........... 
~~ ~ ..iım alap ~edil- lllll olan tntilnlerin miktan 284,000 ftnm tuytt mert otdupnu ~le-., uva u ram a evre e Aüııa, 6 (A.A.) - Eleftroıı Vilu rede etin ~la uaul'lhıe tlbi tutufa. 

tlar bu fUrıtanın ._ ... _ ..., ........ ..._ _....___ -..__ •-1r ---.ı- Çunl hbramıın ıma.ıe artta- . . ca1mı bildirmektedir. 
~ . tıuauJU ___ ..,..... mlftl'ISft'CUftl"t ~. Dlll ve .--- Pu . .. , k. le ... gaetesı yazıyor. 
~~ ..... ..._ edilm ımmtant Yedi buçuk milyon kilodu ibare~ dım Kellmed Alllrin •bdrasınm 80 -~= ::.!:ı~ ı9~e .ı&- ~an antamb devletleri daha g& İr 
'~~ Alkol •psoliinün -uk olan Samsun mıntalı:asınm bu seneki nılmam ~ lıqlra gtlne bmalDlıml - bdar edem b •yet b .ıa .. nil •ilbadelelerle lrarşılıkb mıolmın - an ve 
-~ql>arak dereeeainia mahsulünden bir milyon tiloya yakın tır. . . u vam . r:"'1 lannı telifi edebilmek için istihsalle- Ef • da 
~ '--- - di.\teeeği mııctan ~ .L.,_; -1..-L b'--- K b k k k 1 d b nçten ıthalit yapılması ıc;ın ali.kadar .. •-lif •---: 1--- -.-&:'1.1-ıi g ınıstan 
_,;-.q 1-pı -..at yenizdir Bugün uu.a wı:: ... 6. ıı:ımnlA - uu.arn· a a ır SUÇ u an ., kamlar faaliyete levrill nıw. nnı UIO ve t.aııur.ıme w..- v..__ 
~' l'toııun 95 dereceük alkol _ Samsun mahsulftnfln kısmı lrilllisini tanesinin başrnd4' pattadı ~ 1 ithali 1 • Toprak M:muÜeri cihetle. Bulpri8taa da lamcfaa IJlyle A " h J k 
tı ..... ~fa- rlltubeti cazüı olmada. teşJrfl eden demet tfithlerirrin sabş- Eski Tekalifi Harbiye komi&JODUn- Of" ~ft 13 b" ~-ı .. .-a ş· ı--· h Balkan antantı konseyinin mesaisine S.Kerı azır 1 
d......- ı ........ ____ . ..__a h ı..a...a.. "bi rt ısıne ın, wuıw.eu ır..._ esa- • .,. ... _._ da t -.a:1 &..• 

:""1111 bı ... :ı. -- ~ edila:ıi4 olup m&- RICllJ er sene o uu6"' gı ma a - daki sahte ka,.nua iltilladen veri - lana da 25 bin lngi!ia linlık akreditif' iç..-. , .. e ft aaı eft•Lır, ( Baetaral'I 1 lnddt) 
Sı. Yl_~ ~bir IF:IUlderı fa.1Ja yrnda ba§lanacaktır. len mazbata)aria *111 ilmühaberi tan .;ılmıştır. ..-••••··~··· ......................... _ tertaatım takviye etmekte ve ecnebi 
~bir~ alkol ~psolünün derece- lngmz TDtDn tlrkatf mDmes- zim ve istimalden suçlu 40 ~un- Buna rağmen mallar getmlilleeye . ~e.rilecek hed•~l~r. . memleketlere çok miktarda tayyare 
~biz d Yeın bile dilaüklük olma-ı sili inhisarlar Umum da lla.yatta 1ıalan bet taneııi olan bdar piyasada bir müddet daha dar BirillıciJe • eşofman elbısesı, ıkın - sipariş eylemektedir. 
~ e tahid olduk. mUdUrUnU ziyaret etti llehmed ~ lılehmed bw.n. Halim, bk devam edeceği muhakkaktır. ciye - çi~li .. aya.kka~ı,. üçüncüye - Efganistanda ise kısmi seferberlik 
~ ~ olduğu için sarfiyatın lngilterenin en maruf tiltün şirket Halil ~ ft Haa Om~'!" ~ halyaya iyi fiyatla yumurta sveter, dord~il, beı§ıncı ve altıncıya yapılmak üzeredir. Diğer cihetten 
~.~ ~iddiaya ge- terinden biri olan British - American habaıelame dDa lstanbal Birincı A- lh di muhtelif hediyeler. müttefiklerin Yakmşarktati faaliyeti 
ı..~.: eeEhetmeJr kolaydır. Şirketinin milınessili ohıb memleke. P Cesa mabkemellinde deY&m edil - 1 r~ç 8 

. yoruz Bede• Teni)ıesl İstanbul Bölgesi Roma mahfellerinin nazarı dikkatini 
.::-t ~ ~ b!nzin 10.000Jrüsftr timizden ttıtfuı satın almak üzere bir miı!Jtir. Huineden ptirtilen bu işlere talyaya ihraç edılmekte. olan ya- Batlmn•fl•t•: celbetınektedir. Bu mahfellerde Fran
~~-sı halde aJlli miktar al- kaç Ciln enel şehrimize gelmiş olan aid ,.U defter ~- -~ murtaıanmızın f'i~atıan mütemadi • Aşağıda adlan ve soy adlan, klUp- sa ve lngilterenin Suriye ve Filistin
~ ..,_ ~ Yerir. Pakat Bay Savic, pazartesi gtlnft inhisarlar ~r •e ~fterler, JDUblea .IÇID yen ylkselmektedır. Harbden evvel leri ve bölge aicll sayılan yazdı bu- deki hazırlıktan büyük bir tesir hu
llilt...~ ~ lcirı alkole ntsbetfe İdaresine gelerek umum mftdftr Bay milddeıumumıye verilmiş, mUddeıu - buzhane ~ın ~ 15 ltradan lunan sporcular iştirak ettikleri mli- sule getirmektedir. 
"°~ -:,~ ~ olduPndaa Adnan Halet Taşpmarla aiSı &ı.ı. n. - muminin iddiasını yapması için mu - aatılmak~ ıken son ıbrac; ~I~ m~- sabakalardaki mi hareketlerinden İtalyan müşaJıidterinin bttdiı-diğhıe 
oıqlibın... _...~ lr:ar'·"-- D ~uı""9 h k başka gUne b kılmıştır lar 48 hradan muamele gonnUştUr. . . te "" bar1lrf uunuı - hava mala- tUr. Şirket mUmeesiline umum mtldftr a eme ıra · n· - ta ftaa İtalya kiHftyetti "k dolayı Geael Dırektörlilkten tecziye göre h Drl memlekette lleı' atmıaıe 
._ ~ 8-klldreti her ikisinde 1 tarafından tUtthılerfmls hakkında i . KitU dolandll"lCI ı:;;r k~k baş h ya derisi ;ıı _ müddetleri tayin edilinceye kadar karşı hazır duran ve vaziyete göre 
,~..:._.'"olur. Bundan bq zahat verilmiştir. Avram isminde birisi, muhtetif kim an ada ~ 1 U:.yvu ra müsabakalara iştirakten menedilm~ Kafkasya ve Almanyanm ba§lıca pet 
~ ~çin daha fazla ha- • ·•· • aeleri ''Tap'adan akrabama geldi, li- a aş an°:_~-- lerdir, tebliğ olunur. roı membı.lanna karşı harekete geç-
ılaa.... ~'°hı: buhar~ Bilindi- Sis yüzünden seferler maada. vapurda bekliyor. Bilet pa· ~ SüleJlll&Dİye klübündm 550 Süreye. meğe hazır mühim kuvvetler bulun-
~~ IOI Clrer ve ailındirin c1- rası olmadığı için çıkamıyor .. Karele- Kaçakçtlık kanunundaki Dizen AltıntıqJ kmbUndea 51• maktM•. 
'~ J;~u euretle doldv- teahhura uğradı p. askerden terhia ediliyor. elhirest- tadillt :ıim Yettin To ka ı ldlbftnchı 352 ~dler.. General WeypwW 
lttb:_ t\katl (bir ol~ğından mo- Birtaç gthıdenberf her abah lfmaD le )l&ltcıiuD1l istiyor.,, gibi aöslerle pa- Kaçakçılık kanununda bazı değişik- Sadeddin Ö~y!ı, ~opkapı ldUbün- ll1Slr -.,ahatine de ehemmiyet ,.... ": 
i._~ I) ~ hu.ule da ~rftlen sts, din sabah ta Bmam ra. elbiae vaaire alarak dolandırmıl. tikler yapıldığını ve cezai bUkUmler a- dm 35 Hakkı özmunk. Topkapı kl• mektedlrler. 

t. ~ ....: olmu. bplamıf, bu ytlzden n.pur seferleri tevkif edilerek mahlremeye veıilmi4t- ~~n~ ~ cezasının da ithal edil- bUnden 33 Sallhaddin Kapsal, Top _ Gueralln Mısırda mtldafaa istfll • -. --~"'11 anıma alkol mfiya. bir mtlddet ahamıştır. Sis yine Bo- ti. Avramm muhakemesine diln As - etiğim dünkl de..._. 1'"mtlhk bpı tllbthıdm l%ıl3 Ali ~. Top- llimlanıu teftit edeceii ve fngjlb
' ~ aıcı;++h ~ ... ğum yukarı sahillerinde kesif oldu- liye Altıncı Ceza mahkemesinde de- Kanundaki tadilit t•ubyl Glm - bpı lrllblludea ısı Hamdi Erbay-~ k_ıtalan tanfıDaan yapllaıcM 
'~ _ bbileri. bemla- fu için buradaki iskelelerin bazı!an- ftlD edilmiştir. Palto ve eJ.bitıeıPni do- ~k ve Muhafaza BaşmildürlUğümt dar Topk•p klUbfüw• 695 Besim ~r geçid ıuwallule bulr bulunaall 
-....:.:. ~ ta -:ı dalla iyi kul- na ancak saat ondan sonra vapur· uğ- laOOırdığı Sabri ve teni Lütfi ve pal- bildin1mfeth'. ~ mylemnelrtedir. 
~ '\ile ~ ~ olJna.. rayabflmi§tfr. Sfs yilzftnden evvelki to ile elbiseye klymet takdir eden ter- llAK!*l.IQdM ronANTmı ee-&1 We1garulm Mumda 
"~-ıra: buı:..:::-W g8n Boğaza gfremiyen İzmir vapuru zi Todori dinlenilmişlerdir. Todori Bir kuntat hWStZI yakalandı Bed Terbiyesi lswıbul Böl~ 1 Yapaca.lı Teftltler 
~ • Delr Karadenbin Karaburun mevkiinde paltonun 13, elbisenin 20 lira edece- İki gece evvel Devlet Demi~ Hakeı:• Komltesrnden: es Kahire, 6 (A.A.) - Elehnrm P-""'--" -ıau..u dUn. de beldem111 ve ancak saat üc;ten ğini söylemiştir. Maznun: "Hayır, el- run Sirkecideki antreposuna kilid bal 

940 
. U zeteın, bDgUn Kahtrey& ge!med ~ 

~ llbt-.._..Jlbek olur. Dia- sonra sis açıldığı için limana gelebil- bisenin paçalan eskidir. Okadar et - kasını kırarak giren ve dokm topku- 8';'de B~lg k ~ akşamı sa- leniJen General Weygandın Mısırda 
,.~~-... alan hldlseler mi§tir. Evvelki gece limanımıza gel- mez.,, diye buJUl itiraz etmiRtir. Elbi- maş çalan Vamah Abmed oğ1u Salih at 1 0 emer ezm~ Y~ılacak ikameti e.snaamda Mısır isbNri,mlan-

~. ~ ClilrJaı.~ d&§me- mesi be~en Sus vap\ıru sis yüzün- senin mahkemeye getirilere~. tetkik zabıta tarafından ça~ kum~ hak~~ toplantısına Bölgem.ıa mer m teftiş Ye askeri erkan ile ~ 
~olde 'bil JOk - den gecikmıt ve limana bu sabah gel- edilmesi ic:in muhakeme bugun saat beraber yakalanmış, adlıyeye veni- but bütiia hakem ve hakem qımmwl. umumi mUdaf aa pli.nlannı tetkik • • 

mf§tir. ona talik olunmuştur. miştir. 1vinin teşrifleri rica olunur. deceğinl yazmaktadır. 



8ayfa: 8 

Soldan ~ağa: 
1 - Anadoluda bir nehir, bajıf • 

Jama. 
2 - Seven, cilveli. 
3 - Bir aeniE. 
4- - İşaret, matlar. 
5 - Bir uzuv, güzel. 
6 . - Tahrir, mlnl. 
1 - Yüz sene, nida, taaocUb suali 
8 - Hikl.ye. 
9 - Hemşire, ne aıc&k ne soğuk.. 

10 - Bir nota, rabıt edatı, çift. 

[ 

Yobndaa aplı: 
1 - fetanbulda bir semt, lcıymet

U bir lakambll k&ıitı. 
2 - Eski blr vergt, ılııirli. 

3 - Bir renle. 

Askerlik işleri 
ratü Aakerlik Ş~: 

11 
ı - Bu yıl askerlik çağma pna 

138 ctotumlulann ilk yold••••na 
12 pbat 1940 pazartesi gününden i· 
tilaarea baı•anacaktır. 

2 - Yoklamanın icra edileceti yer! 
(mttncaat yeri) Fatih ukerltk tu- ·ı 
1'fJlli binasıdır. 

3 - Tqrada bulunanlann da bu· 
hındu1dan mahal aakerlik ıubelerine 
müracaatlan veyabud efrac:h ail'811l· 
elen biri8i tarafından yoklamauwwı 

JaPtmlmul. 
-i - ı.tuılau!da bulunan ıuihmtse 

mensub 336 doğumlulann baftanm ou 
IBart.eal ve puar gtlnleri ( ".ariç) ol· 
mü ~ her cUıı aabab aaat O daa 
12 ye kadar apjıdaki vealkalarla IU· 
laeye mtlracaatlan illa olunur. 

A.) Yeal harfli ve en 8GD ııümun• 

19 &öre yaalımf nüfua obdaaı. 

G R 
Baş, Diş, Nezle, 
Grip, Romatizma 

Lüzumunda 

Y EN i SABAH 

• 
1 

günde 

• 
1 N p 

Nevralji, Kırıkhk 
ve botun ağrıları 

3 kaşe alınabilir. 
·: r~'1 .. - -:. . . . . . . • . . '. " : . . . '-. -... ·: ~ • .,..,. 

z 

,,, 

MA MB 1 
Fransa edebiyatının en parlak bir eseri, dünya etlebiyatının ~ 

meohur bir romanı olan MAD.Alıl BOV ARl çıkmıatır. TercüıXlesl 
en zor eserlerden biri olan bu meraklı, heyeca.nh, kıymetli romanı~ 
müellifi meehur GUSTA VE FLAUBERT, mtltercimi AL1 J{anıı 

AKYOZ'dtlr. Roman bUyilk bir itina ile UslO.bu, five ve Ahengi ın.u· 
hafaza edtlerek gayet edibane bir surette 'l'Urkçeye çevrllınift~· 
Metin harici beş resimle tezyin edildiği gibi kitabın müellifi ve ltı· 
tabın şahıslan ve kahramanları hakkında. uzun ve tahlili bir ınii· 
ta.ıeayı havidir. 4W sahifeden mürekkeb bu eseı·, şubat ayı sonun" 
kadar 100 kuruşla s.ıtılmaktadır. Perakende ve toptan l.sta.nbuldll 
Ankara caddesinde HİLMİ KlTABEVlN'de satılır. 

===============*'====44==-==="======================~ 
Yazma - D okuma cıl a r kooperatif 

şirketinden: 
Kooperatifimiz.in senelik toplllntısı 27 /2/194-0 tarihine tesadüf. ~ 

sah gttnü saat 14 de lsta.nbul Dokumacılar Cemiyeti merkezinde s~..d 
han 18 No. da olacaktır. Ortaklamı btr hafta e'ivel lıisee aenetıertııl 1111 .... 

ile dühuliye vv.ra.kalannı Etmeydarunda kooperatif merkezirıdoa ,.ınıal"1 
rica olunur. 

R UZNAME: ~ 
1 - tela.re heyeti ve mürakib raportan ve 1989 senesi bUlnQOSu 

1 

idare heyetinin de ibrası, 
1 - 1940 aerıestıılıı bUdce onaylanmaa, 

1 11

1 a - ldare heyeti."le üç azanın aeçim.i. 

. u~.::~~eli~~:::~:•ik~~:ı:~; ~::ı:~~a ~::ı~:nu ~::I!~: ı--İs·t-an•b•u•l• Belediyesi llinlan 
~Usut"lL,oohl~e~~~daGar~~~hl~~ki~m~~ . B~~~~~Md~~~~" ·~-----~-~----~--------~ tarafından açık ekslltme usuWe satın alınacaktır. sek.iı; kalem parçast aatıla.caktır. Pi. • Hastahanelerin yıllık ihtiyacı için ili.zumu olan muhteı.if cins t.."Urtl ıfr. 

. Bu i~ girm~k istiyenlerin 120 liralık muvakkat teminat ve kanunun n.rhkl& arttırması. 8/2/1940 perşem- zak kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 6965 elit 
traaycamatet~tinğitAzımvesadııkr.'e birlikte eksiltme gilııü saatine kadar komisyona mti· be günU saat 14 de Tophanede. Leva· 7 kuruş ve ilk teminatı 522 lira 38 kuruştur. Şarwame Zabıt ve MuaJll s1t 

... • Müdürlüğü kaleminde görülecektir. !hale 22/2/MO perşembe günU ~ 
Bu ite aid tart.nameler koapayoad&D paraaaa ~ dabtılm . aun lmirliji aatınalma komısyonun- lfS de Daimi Encümende ya~ılacakQr. TaUbleriıı ilk teminat mald>US 

• O, da yapılacaktır. Tahmin bedeli 200 mektublan l"8 940 yılına alt \CIC&1'9t Oda8I veıdkulle M90 nu.arab 
~iiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ kat1 teminatı 30 liradır. Motör na söre hazlrlıyaeakluı teklif mektublanm ihale gGnU aaat 1~ d9 
~ Tophanede Y olluıa MttdtlrlUğil un-~ Enellmeııe vermeleri. · ... ,, 

T. i S :BANKA S.I 

barında gGrWUr. "623., "798,, 
••• 

480 adet ispirto takımı ahnacaktar. 
J Puarlıkla ekmlltmeai 8/ 2/ MO per • 
vembe gttn'11&&t H .30 da Tophanede 
Lv. lmirlifi atın alma komisyonun· 
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 1300 
.ura ilk teminatı 97 lira 00 kuruttur. 
Şartname ve ntlmunesi komisyonda 
görllUlr. lateklilerln kanuni vesika • 
larile komisyona gelmeleri. 

''628,, "802., 
••• 

Aded 
13,200,000 Aleminyum çadır dllğmesi 
4,000,000 AJem.inyum küçük kapsül 

800,000 ~yum büyük kapsill 
Yukanda miktarı yuılı ~ kalem 

çadır m•• e•fllli 8/ 2/Me ,...uae 
günü saat U5 de Tophanede lst. Lv. 
lmirfiti a&h•alma komisyonwıcla p&· 

zarhlda al••aeaktir. H.,.mtn taJnnln 
bedeli yas kırt yedi ilin Ura, ilk temı. 
natı ll8kis bin alta ,. liradır. Ayn 
ayn tmnfnat ta 'Nritebllir. NUmune 
w p.rtaame9i komiayoada görtllllr. 
Lrt.eıdilerin belli M&tte lromiayona .... 
meleri. "867,, "831., 

•• • 

Istanbul D~fterdarlığından : 
llahalletll Sokak No. • lamt " 
Hubyar Hubyar ban 1/3 Jcw.e Kapuano Ko · 

935 takvim yılı muamelltını kaydetmif old~ua ticarf def; 
birlikte tarihi ilindan itibaren bir buçuk ay zarfında Cağaloğlu Halk 
tisi civarında 19 No. b Zeki Bey apartımanı iklo.cl katta ls~ 
No. h Kazanç ltirazlan Tetkik KomiSyonu riyasetine "2/1/ 940 T. 
:s638 sayılı N. aile,, müracaat etmeniz lüzumu 3692 ayıh kanunUD 
11 inci maddesine tevfikan ilin ol ur. 

Askeri Fabrikalar Satın Alma Komisyonu ltanlan 
Tahmin edilen bedeli 2400 lira olan 600 aded kilim ''Beylik,, 

ne Askeri Fabrikalar yollamasındaki satın alııfa komisyonunca 16 
cuma gilııil saat 15.30 da pazarlıkla ihale edilecektir. 

İsteklilerin muvakkat teminatı olan 180 lirayı her haııgı bir dl8i 
dUrJtıttme yatırarak alacak.lan makbuzla birlikte makftr gün ve 
komisyonda bulunmalan şartname her gün koırtiısyonda cGrWebillr· 

• • • 
8000 .. .,.. kafN!thlk lmauıt ··-~· 

Tahmin edilen bedeli "19.800,, lira olan 8000 metn ltaputlulr 
ukerl fabrikalar umum mtıdUrlllltt merkeıl atmı .. a kmn;U!Y4~ 

31/2/940 çarşamba gtlntl Ba&t 15 de kapala arfla ihale edilecektir· 
name paruız olarak komiayonclan verilir. Talibl.-la muvakkat 
olan "1'85,, lirayı havi teklif mektublanaı me.ktr ıUnde .at 14 dil 
dar komiqoaa vermeleri ve kadilertlahl dl 2411 n.umaralı tanıauıt 
3. madclelerindeld veN•k•e koau.yoncu almadıklanaa ve bu ille 
tüccar C1all olduklanna dair ticaret odaa wef1ruUe meü6r gOa w 
komlqona müracaatlan. "Sl5T., 

90 veya 30 an.tim genJeltj:lnd9 
5000 liralık tAllbtm4. ahnacaldır. Pa
arlıkla ek.lilta..t 12/2/MO paar • 
teai ctıntı aat 1.UO da Toph•nıl1ıl ============::::r::=========~ 
Lenıam lmlrUti abnalma komla • Gümrük Muhafaza- Genel Komutanhğı 1 
,_. ,...ıaoutar. Tallplerill ili-
... ve temtnatlarlle llelll aatt.e m. bul levazım amirliği sabn.lma komisyonun 
m.i8yona gelmeleri. (637) (SH9) 1 - Deniz vuıtalartle atölye lQID 101 um mahemenhı 9/2 

~-ıa .. kJtıdlı-fo.I 1840 küçük cari hesablar 
••• ma ıflntl saat 15 de kapalı sarfla ekldlt:mMI yapllacaktır. · 

Kilo 2 - Tuarlanınll tutan 12M8 lira ve ilk teminatı da 972 ~ 
ll&fla mabeme liateel komiayoadadır. AhnaWlir. 

l6.200 88Dstn 3 _ lat:e1dilerin kanuni vealkalan ve ilk teminat mektublan ..,a. Tepebaşı dram 
kısmında 

t ~i~ Bu gece saat 20.30 dlı 
fil O UDiN 

s-.... 
Gündüz saat H ele 
ÇOOUK OYUNU 
Gece 11&&t 20.30 da 

OOLUMUZ 

Ankara Borsası 
6 Şubat 940 Atalll" 

nyatlan !Cııpmlll 

LeUre t ...,..... 15.21 
New-Yon ,. D•I• 130.19 
Parla t• Pra•ll 2.Ml.2 ....... t• UNt 6.887& 

t• ........ ,,,, 29.105 
•• ....... 89.185 
,. •n-•rtc ...... t• Draln11I 

•L9w• 
tOI ÇellK ... 

Ma•rtd t• ...... 
Ya,..,,. tlO Zlell 

•u••"• 191 PHtl 
•tkNt •• u. 
hlgra• t• Dlııa• 
V•aı.a.. t11v .. 
•ldt•I• t• l lY .. IC•. ....... . ........ 

21.915 
0.986 
1.6787(5 

13.36 

28.29 
·o.93 
3.065 

80.7625 
30.8275 

•eHAlıl YIE TAHViLAT 

Tlrk borcu I petjln 19.20 

iKRAMiYE PLANI 

~_,....,. ve .._......_ ""-,,.,..... .. • elN ..._ ...........,_ 
ı.nsyo "°"" • ..,,,.,.., 

1940 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 Liralık = 2000. - Lira 
3 " 1000 " = 3000. - " 
6 " 500 " = 3000. - " 

12 " 250 " = 3000. - " 
40 " 100 .. = 4000. - " 
75 " so " =3750. - " 

210 •• 25 it = 5250. - " 

NrW,. ,, ........ ,.,. ~ ,..,.... ,.,. ~ 
oım., ... MlllCltldcl ~ .. ~ .......... 

8S8 Kaim makine N ne makbuzlannı ha'fl kaPah 7.8l'flanl1I o gUn 1&&t tam on dörde kadit 
800 ince m*ine yağı lata Mumhane caddeet İbrahim Rıfat han ildnot kattaki k--1-na 800 Gres .,.__,,_ 

Yukarıda yazalı dört kalem hemin =mel=eri=. =================·'M&i~ 
ve yatlar 12/2/940 puarteai gtln.I 
saat ~ de Topbaaede ıevuam Amir- lalıtltlhl CNl're MaAknlM cloh.ıwmav 1"lkM ~: 
liği abnaJ'NI komiayonuada ~ Beyoğlunda Taksimde Topçular hamn bir 11eae müddetle ev 
bkla satın alınacaktır. Hepsinin tah- caddealııde 17 No. da Karabet FW· sine 8/1/940 tarihinde mftAd.8.-: 
mhı bedeli ''lfiO lira 50 kuruf kat1 kacı tarafından kan8l Senıpe km nm gıyab111da karar ftrilnrll 
*-'1°ata 714 liradır. Şartnameai Jto. Zabel aleyhine açtığı bnpnma dava- mflcldealeyhuwı llwaetglllı 
misyonda görülür. (638) (9C50) aı hakkında davacuım vicahında ve olmuı dolqıaUe tebUt ~ 

• • • ı dava edilenin gıyabında cart duruo- im olmak. tbıere lreyflvet illD 

Kilo ma sonunda mUddealeyhanın evliliğin ~iiiiii~liiii"'ifiiiiili 
8.200 ince makine yagı tahmil eWği vazifeleri ifa etmemek 
2.160 kalın makine yağı maksadile on yedi aene evvel evini 

.wo gres terkettiği asliye 3 üncU hukuk mah-

Yukanda yazılı üç kalem Yal kemesinde cereyan eden muhakeme 
18/2/HO lalı gtbıU aaat 14 ele Top • , BODunda blr ay r.arf~da evine dönm&-

1 

hanede ıevuun lmirUği abnahna ili ltlzumunun kendisine lhtanna dair D•hll~ 
kem.isyonunda puarhkla bn alın sadır olan 28/ 6/ 939 T. l1lm mmm· 

· caktır. Bepaintn tahmin :Wi ~ reye Ut.nen teblii edilmtt iken yine lluaJeU aatlerl puar 
' kat't temınab 561 lira 60 ~ mneterek hayata avdet etmecqtne her gtın. 2,15 • e salı ve --~""."~ 
Sartnameai komiayonda görillilr • ı müteallik vakıalan mtlddelale7hbi p .ı.hıan O • 11 hakiki 

• yab kararma karp bet glbı arflada 
(639!.. <951> itim etmemil olmıalle muJdr sayıl- kabul olunur. 'l. 

Dr. Hafız Cemal 
f.olnnu 8fllll': 

8000 kilo balye çemberi mtlt.eahhid maa lbmı geldltine binaen K. ıı. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ nam ve heeoabına 15121940 be 142 nci maddesi hilkmüne tevfikan ta ZAYi _ ı.tanbu1 ttballt = perşem rafların bopnmalanna ve K. M. 142 .... ımt0 

TORK ARMATÖRLERi BIRLIAINDEN gUnU saat 14.30 da Tophanede leva- maddesi .b. Uddeal ğtlntın 16905 No. 12/9ı~11 . . . a : zım amirliği satınalma komisyonun- inci mucı mce m ey- beyannuneaine aid 79420 f/11'1 __ 

Bırlik ldare Heyeti ua1arıııur istifalan dolayıslle ve ~~ekde ki.fi da pazarlıkla satın ahnacakbr. Nil • tır. Pazarlıkla eksiltmesi 151211940 buzu zayi ettim. YenislDl 
~da kalmamıe old~dan asil v~ yedek idare heyeti seçım.ı yapılmak munesi komisyonda görUIUr. İstekli· pergembe gtlntl saat l4.30 da Topha- jmıdan ealdaintn hUkmO. 
~ere 14/ 2/ 1940 tarihlı çarpmba günü saat 15 de Galata Rıhtım cad~e- Ierin belli saatte komisyona gelmele- nede Levazım &mirliği sabnalma ko- Albayrak MustafaNezlh ve 
sınde Kefeli Htlseyin hanında 14 numaralı idare merkezimizde fevkalade r i. ( 640) (952) . 'rülür ı . . . ~-~~~~~!'!""""'!!~!!!!!!!!!~~ 
olarak umumi heyet içtimaı yapılacağından muka.yyed azalann işbu top- • . • mısyo~unda gö · .steklilerm ~ Sahibi: A. (1em•h+lle 
lantı tep'ifleri rica ve ilin olunur. . . ' natlanle bera.>:>er belli saatte kODWI- Nepl)'M lllödllril: ...... -~ 

ya 9000 kılo balye çemben alınacak-
1 
yona gelmelerı. (641) (8G3) ••"'• Jflr : Matı.·' ~~: 


