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• Her Yerde 5 Kuruı 

arb Alevi Balkanlara Sokulmıyaca 
SARACOGLUNUN BEYANATI 

T ürkiyenin takib ettiği dürüst siyaseti 
md:ttefik olan ve olmıyan bütün Balkan 

ev/etleri takdirle karşılamaktadırlar 
........................................................ 
Matbuat heyeti 

Pariste 
Paria, 1 (A..A.) - TUrt matbuat 

mtımeealUeri bu aabah Pari8e muva -
salat etmit n Hariciye N ezarethı.fn 
ve TUrk eefa.retin.in mtımeulllert ta
rafından karşalanmıılardır • 
. Heyet 14 1Ubat& kadar Fraıısadu 
kalacaktır. 

Heyetimls şeref ine belediye tara .. 
tından bir ziyafet verilecektir. 

---~----

Kral Zogo 500 
lngiliz lirası 
Teberrü etti 

~._...,._~.--.-.. .......... ~"""~~VV'.~~~~""""~ 

RUS - FİN HARBi 

Sovyetler dün 4500 
kişi kaybettiler 

Ru•lnrın yaptıkları beı taarru% 
Fin kuvvetl•ri tarafından kırıldı 

Flruerln byaldarla sllM.b. atma ta.llmnamMln.dell bir sayfa 
Ankar~ 7 (A.A.) - Pa.ris büyük • . 

el ·ıiği d blld'rild' w· •• h Amsterdam, 7 (A.A.) - Stokholm J Muharebe, bUtün gUn devam etm1ş-
çı n en ı ıgıne gore aş - . . ,. . 

tJ
.'\ k 1 Bi . 1 z felAk "--~ Tıdnıngen ın Carelle cebhesindeki tir. Ruslar, beş deta hücum etmışlcr-

me u ra nnc ogo. a e~e • uh b'-' b'ld'rl d '-""'' d d tard~:ı .... ı .. ı di 
l · · 500 tngil· 11 t be-'' m a "'' ı ı yor: se e ~ın e o ~ er r. er ıçın ız rası e L ı u ey- . . 
lemiştir. Ruslar, hattı harbe yenı bır fırka Muharebe, ancak gece yansı sona 

. daha sevketmtşlerdlr. Bu tırka, Hat- ennlştir. 
~ ŞUkrU SlftO()jlıı Slrkfd pmu1a bDd&dDI ~ aruuada lrauadan Gönderilen l' &t'dun jalahadenja ile Summa arasında 20 Ruelann Summa mm takasında v • 

i 
5:::::::===:~:!!'ii:i5i!i!!!!!!!!iiii!l555 K o N s E y R • y A s E T • Ağn, 7 (A.A.) - Erzincan fell - kilometrelik bir mıntaka işgaletmiş - mif olduklan telefat mikta.n, 4500 

k I
• N u t u k l '1 1 1 keteedelerl için trandan gönderilen tir. Bazılan ~ ton olan 150 tank ile kişi tahmin edilmektedir. 

(j 
eşyanın ikinci partisi olan kırk ton 300 top, Carelle berzahında yapılan Buna mukabil Ftnlancilyalılann za-

T R K I• y E y E Q E Ç •. y O R un, tlç ton pirinç, Uc; ton kuru Uzüm. muazzam yeni taamıza iftlrak etmiş- ytatı az ise de kunretler arasında ni~-

l~ -·--
tı. ( Soao 3 üncü sayfat.la ) Ur. 1 Sonu 3 U>ıcii lJayfada 1 

: .!!Uae)lu t'lahld YALÇQI -;:~.;: Wiııin 

- ~. (4 Şubat; 940) - Yu· 
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~ lda~:~av Rariciye Nazın Ctn- • 
~ ev 

8 

1~ ~rafından verilen ztya-
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\r~ 'Sa.ık alıibı sıtawe Bay Marcovio-
heet etme 8.0. antantı konseyine rl!!e ~aıı k sıfatile .R.um&nya Hari- . 
~ 'tacı rı Bay Gaf enkunun kargı -ı ~ 
~>'et.ı hetUkleri nutuklar Bal.kanlar 

-Almanların yeni teklif 
ımıııııııuııuııuııuııınıı edecekleri SU l h ıınıııııııııııuııııııuınııır. 

~ak~ında. diplomasi kayıdlan 1 
' ~ 86

Ylenebilecek §eyleri gU·ı 
~naı:a koYJnuşlardır. 

· .. ~·~Ya Rariciye Nazırı, her 
~ ~~ ~ir' 

1 
e!, Balkanlarda sulhperve

. lı e bırliği, sulh ve mUsalemet r 
• 1akki ve "kıymeW,, diye 

~~·~ ~alkan mlsakına sadık 

Yeni planın tatbikine Göringin 
·memur edildiği söyleniyor 

da Balkanlı mUtte - ' 
~1ı ~ılı:'-, illetin bir irade mev • Hariciye Veldllmls guetecllere beyanat vertyor Londra, 7 (A.A.) - Daily Mail gazetesinin dip-
~ • "'"'1! ;ı ... _L 1 . uh . . ö Hari . t" . Al 

l • .. • ... "'9«Lllede ile söze baş- Hari 
1 

Vekilim' s:ıma;ı S _ 

1

rn.. 41 Udd . u.mt 0 . :te oması m arrmne g re cıye neza.re ı, yem • 
~~ ~: c ye ıs "il aracog- ~\ilan. m eıum ' nıveraı man aulh plinını öğrenmi&tir Nazi ajanları bu pllnı 
~il b~- etınekt 1 Uzak lunu getiren tree iki saat rötar yap- rektörü, Emniyet müdUrU Mıızaffer, b'taraf memleketler payitahtlarında dolaştırmakta.-
~ bu •tamının ari~~ı:~e ~har::: bfı için şehrimize ancak dokuzu yir- PartJ mUfettiti Tevfik Fikret, mat- ~rlar. 
"-l>et ~Ve karar daha içtima ni- mi geçe gelebilmiştir. Hariciye Ve • buat aUujelerl, sefarethane erkAnı ve 
~tlrrı ıf:"'hnadan taraflar arasında hil kilimiz askeri merasimle kar~lan- kesif bir halk kUUesi tarafından kar- Bu plan. 6 noktayı ihtiva ediyor: 
ıtunlye~n ~arşıhklı emniyet ve mem mıutır. cıılanmıştır. 1 - Hiç bir memleket, tazminat taleb etmiy&-

~li ceı: hır tnilbeşşlri sıfatile dile- Ankarada bulunan vali namına mu- Vekil halk tarafından ve hudud- cektir. 
~ aıe:vhi ~rneğe layıktı. Balkan misa- avinlerinden Hudai, genaral Osman [Sonu S Uncü sayfada] 2 - tktısadi meselelerle müstemleke meseleleri, 
~ ~ı: e Yapılan propagandalar bir konferansta müzakere ve halledilecektir. 
~ 'd.İlruı n entrikalar fiiliyat ile tek- 3 - Südetlerin sakin olduklan m.ıntakalar Al-

~h~~~~~:!~r :~.~~rt ::::~= izmirde tarihi araşt1rmalar man~: ;~:~:\ ..... y muahedeolnden evvel, Al-
l'or. a de YllrUmek kararını ve- manyanın işgali altında bulunmua olan bUtUn araz.iyi 
~ll h 

Almaııyaya terkedecektir. 
5 - Avusturya, Almanya, Fransa ve Iıı.gilW. 

nin kontrolü altında Avusturyada blr plebisit yapı· 
lacaktır. 

6 - Bir Alman - Fransız • İngiliz komisyonu. 
Çekoslovakya ve Polonya arazisinin mukadderatını 
tayin ve bu ba.bda bir karar verecektir. 

Bu yeni sulh taarruzunun icrasına Goering ııı.. 
mur edilmiştir. Fakat plln, mllttefiklerin yapmakta 
oldukları harbin gayelerini hesaba katmamakta olma
sı, plinm ciddi surette na.zan itibara alınma.aı im· 
kbını ortadan kaldırmaktadır. 

Muhabir, ilAve ediyor: 

Böyle bir pli.wn mevcudiyeti, nnzi Almanyanıa 
hali hazırdaki vaziyetinin zlfını göstermektedir. 

llııuı · er tUrr a6 h D • J D · ~ tıde Ob' ~ ,tefs~ Ve mütaleanın ıneş ur roaeıaon ve emeterın r "'-
ll tıdı ~ Je tif bir hakikattir ki • • • ' 

~~ihaıı~~.b:~~: bi~ m1aııtla. ~e. d~- heykelleri meydana cıkarıldı 1 Beşıktaşın mesıresı 
telA ter kol n ev e ennı bı- , A" b 
t ·4(l onıa ay~n avlıyabilmek için ev . ı.: asag~ a Parkı 
~anıarı: biribirlerinden ayırmağa lzmir, 7 (A.A.) - lzmirde yapıl- keli ele geçmiştir. 
tefi <ıtrnı§tir g~yret ve zahmetleri if. makta olan eski eserler araştırmaları 1 Bcrgamudaki meşhur Eskil · M 111 p .... b · ı • 
~<ıti n~ '!'Urktye ile Balkanlı mUt bazı neticeler vcrmi&tir. Eski İzmir- lap sağlık yurdunun resterasyon iş- i yango ayı en 

Almanlar kati harekat için büyük 
hazırllk yapıyorlarmış 

~ lar "aıdne. nifak sokmağa uğ- de Agoranın cenub ve şimal tarafla- ledne devam edilmektedir. İzmir mü k b 
1 ~~l'dir. Ucrnı boşa sarfeyle _ nna doğru uzanan yeraltı tonozla - zesi müdürü yakında oraya gidecek - ve 1 kram iya re a et 

~goaıa"Y nndaki topraklar çıkarılmış ve mi· tir. Diğer taraftan lzmirde Yıkıkıni-
~ devıetı a Harlciyo Nazın Bal • lô.dın ikinci asn tyon medeniyetine nare mevkiiııde vakıflar idaresine a.- ~ 

Bu taarruz bilhassa ingil· 
tereyi istihdaf edec kmiş 

6 ~erin kendileri için bir va- a.id eserlerden Poseidon ve Demeterin id bir arsada bazı eski eserlere tesa- Bu iki güzel röportajı 
ettikten noktayı vuzuh heykelleri bulunmuştur. Bunlar ara- düf edilmiş ve bunun Uzerino yapılan 4 üncü sahifemizde Bern, 7 (A.A.) - Hitlerin 31 kA- cağına dair bir takım alametler varw 

llllieJ_Sonu 5 incide) smda Agora şimalinde de bir çak e- sondaj neticesinde bazı mimari par- okuyunuz. nunusani nutkunda haber venni§ ol. l dır. Bu harb, tayyarelerle kUtle h& • 
'I ... Oahid YALÇIN serler arnsında m~hur bir atlet hey- çalar bulunmuştur. ıi--------------= duğu ha.r:bin ikinci safhasının başlıya [Sonu S ilncU de] 



laJıfa i. 

iki yazlü siyaset gösterenler 
vardı. Ankarayı aldatıyor/ardı 

1 &Od~ 

ıtil!IJ 
-- ·ıe 

. Uzakşarkta Tokyo 1 

Acaba dirilmiş ve ingiltereden -ı· Alman ticaret Paris arasında ihtilaflı 
mezardan mı 1 1 1 bir mesele ,.,;. 

c= YENi SABAH 

ge en eşya ar an aşması gUmrDk- UZ:!:in e'm~el'8';. 
Konyaıuıı Jı(ecldJye sa.de Anif, Karalvetıendirmek ve bu suretle umum! mektub yazmış? Zelzele fellke~delerine tevzi edil· lere teblı•gv edı.ldı• Birleşik Amerika, Tokyo ne Ol,.,, 
ha.fıs zade Mustafa, Hacı Mfndi I&• sulbü te!Diıı etmek tçtn. pek yakında mek üzere İngıltereden gönderilen yen sahalarda. ihtilif balİJI~~ tJlll.. 
de Nuri, Rifat beyler gibi eşrafı, Si • umumi bir taarruz yapacaklannı, bu· Ô .. .... .. . . . yardım eşyası dUn İngilla ~ .. •• • • mışla.r ve müteaddld pürüılll -
vaslı Ali ve Konyalı Abdiilkadir efen- nun için büyillc hazırlıklara başladık- ldugu bıldırılen suçlu Kavak vapurile limanımıza gelmiştir. Derhal tutun, 1nc1r leleri hal için uğra§maktadJl'~

1

"~ 
diler gibi llimJeri l'e htlktllnetln lanm söyliyecek tadar ileri ftl'mlŞ- mektubu mahkemeye Vapur derhal. ~ydarpa.şa rıhtımına ÜZÜm pam k k• d .., • leşlk Amerika, Japonya ile ~~ Bazı erkAn ve memurları müstesııaltı. Bu arada, An&dolunun muhtelif yanaşmış.~ ı~mde buhman eşyalar ' U çe ır cgı siyasi ve askeri hareki'U ve~ 
olmak üzere btıyiik bir ek1ıeriyet de, yerlerinde gizlice tertib edilen isyan- yazıyor ~y ~~essillerine teslim edilmi& ve küsbe sevkedilecek meselelerle ihtilAf halinde bul ;I 
o sırada, ayni kanaati taşıyor, ayni !ardan mübalağa ile bahsetmeyi de Togo albümünü basaıı Dtatbaacı tir.~ ıle 14·<>_00 parça ~~telif~ Almanlarla yapı.lnul olan 7,5 mil • ta, İngllt.ere de muht.elif ve P -J 
tereddUdlU ve üzüntülü bir hava için unutmamıştı ve nihayet, sözü Kon - Karabet Keşişyan aleyhine. piyasay9. Y~ ait _eşya ıle .00? İngiliz liralık Yoll liralık muvakkat ticaret anlaş _ yasi hadiseleri To.L.-yo nezdiJl~ıJI' 
de yaşıyorlardı. Bu ekseriyetin bir yada yapılan teşebbüslere intikal et- çıkmadan müddeiumumiliğe bir nüs- eczayı bbbıye ~lmıştır. ması dün İstanbul Gümrükler Baş . lçiıa uğra.~kta ve diğer de' ıt1' 
kısmı, iki yilzlü bir siyaset güdüyor- tlrmişti. Manalı bir eda ile gültlmsi • hasını göndermemek suçile dava a - .. Bu .eş~a: _dun geç vakit gümrük· mtidtirlilğüne tebliğ edilmiştir. Haber de az ç.ok Tokyo ile münasebet P 
lardı. Anka.raya kal'§ı gµJer yüz gös- yerek: çılınıştır. Asliye Yedinci Ceza mah- suz oldugu ıçm Haydarpaşa rıhtımı· aldığımıza göre bu anlaşmanın 5 mil- de mü~yak.luz durmaktaaırl~~a 
teriyor, ümid veriyor ve diğer taraf- - Millet ve memleketin, makamı kemesinde bakılan bu davanın geçen n~ çıkarıl~rak trene yükletilmiş ve yon liralık miktarına ait ~addelerin arada Fransanın da, Japon lı~ ~· 
tan da saraya karşı eğiliyor, sadakat saltanat ve hiIUetin halasına ve· celsesinde, gönderilen davetiyeye, hır kaç gün evvel şehrimize gelmiş ihracına derhal başlanacaktır. meti nezdinde şikA.yet ettiği b~ ~ 
ve bendeliğini teyid eder gibi görünü- tezyidi kuvvetine matuf bulunan bu Karabet Keşişyanın öldüğü şeklinde ~lan profesör Gaster bu eşyalarla bir- Bu mallar meyanında. 2 milyon 700 diselerin vticudii görillnıcktedıtfıı' 
yorlatdı. İki taraftan birine hiılft.S teşebbUslere iştirak hususunda, nef- bir şerh verildiği görülmüş, bu cihe- li~te. zelzele mıntakasına hareket et- bin liralık tütün, 1 milyon liralık fın- haklka. bundan bir hafta C\ t•I ti lf 
~kmak, kapıla.nmak için va.ziyetin si Konya ile mülhakatı ahalii İsla - tin tahkiki için muhakeme düne ta- ~· dık ve ı milyon SOO bin liralık incir, nan demiryolu .Japon tayyard~flll 
bıraı daha oolli olmasını beklıyorlar- miyesinin gösterdikleri meyil ve rağ- tik edilmişti. 1KT1.SAD lŞLERI. üzüm, hurda incir, pamuk çekirdeği rafında.u bomba yağmurunıı bil'~ 
dı... betin, §evketmeab efendimizin tak- Dünkü ikinci celsede, Karabet Ke- - ' küspesi vardır. muş ve yolculardan oldul<~a ~· 

S Ub af b
. k A bir kısmı ölıniiş \'eya yarafııll? ~ 

arayı m · arek bir m6.bed, Vahi- dlr ve memnuniyeti şahanelerini cel- şişyan tar ından gönderilen ır me rpa fiyatları tekrar Diğer 2,5 milyon liralık miktarı dol ti\' 
deddlni de kePamet sahibi ve ruhani bedecek bir derecede olduğunu gor • tub okunm~tur. Bunda, suçlu, has- •• • durmak için sevki 18.zımgelen afyon, Yalnız bu taarruz keyfiye Afl-1 
bir şahsiyet bilen Zeynelabidinciler mek1e cidden milftehir bulunuyorum ta olduğunu ve bir müddet daha, dok yukseldı deri, palamut, palamut hü1asası, zey- ant.ZISinde va.ki olma!<ınıt ~ 
de, taassub hırkalarını başlarına çek- Çelebi efendi hazretleri. Dainiz, Kon- tor tavsiyesile sokağa çıkamıyacağı Son hafta zarfında ihracatı mene- tinyağı, ve tiftik için henüz bir iş'ar ~:~~:ı:~:;~r~~.!.::n~~r:w.ııt'"' 
mişler, birer tarafa çekilmişlerdi. Za yadaki hazırlıkları tedldk ve teftiş ile ru bildirmekte, muhakemenin bir müd dilen arpanın bazı kayıdlar altında vaki olmamıştır. zerinde o.;tuktan sonra üsl~ 11' 

hfren tevekküle el ve bel bağl~ış neticei hasılayı. zab eevketsimata det tehiri istenmektedir. . ihracına müsaade edileceğini dünkü Bunların ihraç edilip edilmiyeceği 
mukadderatın zuhur edecek cilvesınt bilvasıta arz ve ibllğ vazifesile de mU Mahkeme, bu mektubu nazarı dık- nüshamızda yazmıştık. Haber aldığı- katiyetle malüm değildir. müşterd.J. rrl, 
bekliyor gibi görünüyorlar, fakat, şerref ve mükellef bulunduğum ci • kate alarak, muhakemenin devamını mıza göre zahire komitesi bütUn ih· vvvv Bu hl\diııte ve bomba j(e~ 
hakikatte Ankaraya diş beliyor, ca- betle diğer eşraf ve A.yan meşayih ve 11 marta talik etmiştir. ra ..... tçı ta . 1 b. . bet MÜTEFERRiK ı Fraıısanın derhal protestOS1111~~ 

• • vvv..., ..... cır ere muayyen ır nıs • betmt tir Zira y cıepıi11.J 
bil köylUleri zehırllyorlardı. Parla • Uelmayı kiram • meyanında fikir ve dahilindP yapacaklan stoklardan b~ı:ı. Profeso··r Denı·sson'un · · . unnan et'·, 
mak tl re b ı · Utal -•- ~ · llA ARıFTE ı ~ '"'"'$ To-1.1- e,-•etinin en büyük tıı 

. ~- u unan ısyanı, saray ve m eanızı ltl.llllaK, mevzuu bahis ha- ka geriye kalan maJlarını ihrac ede- •uuıı .1ıu. u-' 
:::~ö=~r~~:urup dinlenme - rekAtın daha emin ve ~il bir suret- Maarif V ckilinin dünkü bileceklerini bildirmiştir. Bütün arpa şehrim ·zdeki tetki'cab daman ve ayni zamanda 1" 1•~ 

Uy · te icrası çarelerini bırllkte ,aramak k"kl • ihracatçıları mart ayı içinde hükfune- Türk-İngiliz dostluğunu takviye et- liyetiobı ba.5lıca ma.hrecidir· ~ 
K~çük bir kısım da, ~~et ve mem- kasdı ile zatı4Jii mtlrşidanel~ de tet 1 en tin emrine imade olmak üzere 1000 mek ve dost İngiliz milletini Türki - demiryolu üzerinden made~ 1 

1eke~n halls ~e saadetini ~arada- ziyareti lüzumlu buldum efendi haz- Bir müddettenberi şehrimizde bu - vagon arpayı daima ellerinde bulun- yeye daha yakından tanıtmak mak • rU, demir, bakır, gümii~ 
kilenn te§ebbUs ve bareketlennde bu retleri. lunan Maarü Vekili Hasan Ali YUcel d 1 akJ dı 1hra sadile memleketimize gelmiş olan gih! maden ~vherleri 
buluyor, onlara yardım için çalışıyor Bu sözler karşısında, çelebi efendi dün de muhtelif mekteb ve fakültele- =u: ~ ac 8: r: cat~ ye • meşhur dil Alimi profesör Sir De:ni.9- tedir. ,t 
~ırpınıyorlardı. kızanp bozardı, kıpırdanıp kıvrandı. ri ziyaret ederek tetkikat yapmıştır. nnı ... 

35 
aş amdası 5uz3e0rıne arpa ~yatla· son Ross ve beraberinde bulunan bin işte ihtllifm mevzuu şund9'_w . v · •: ·dd b"- .... para an . paraya yüksel - . • 1ttıP"'.ı 

• Çelebi Abdülhalim efendi de, mad- ~yew, cı en wı~UtUn mtlş~l~ş- Maarif Vekilimiz sabahleyin Fen Fa- miştir. başı M. Burton şehrimizdeki ilim a- ç~or: H~iha.zırda, ~ .~ 
di ve manevi varlığım, bağlıbğuıa mış, daha açıkçası bır tehlike ile yüz kUltesine giderek Fakülte dekanı ile • . • damları ve üniversite erkanı ile te- · gırecek ye~e tarik bu ısti ~ 
borçlu olduğu saray ve halfeye karşı yUze gehnfşti. Mübahaseye karışmak temas etmiş ve bunu müteaki.b ders- Amerıkadan kUllıyeth maslarda bulunmuşlar ve Beyoğlu, ten g~ektedir. Ve Tokyo bd ~ 
hürmetsizlik ve sadakatsizlik gös • ~ecburiye~ni ~lssetmişti. Hiç şüphe- teri yakından takib etmek maksadile miktarda demir geliyor Eminönü Halkevlerini gemıişlerd.ir. miryolu üzerinden Çinlilere ~; 
termeyi, ne de olsa, biraz nankörlUk sız ki. hakıkatı saklayıp olup biten • muhtelif sınıflara girmiştir. Amerikaya evvelce sipariş edilmiş Profesör memleketimizde bulunduğu surette harb maheme!lli nafi-

1 ~ 
sayıyor, Anadoluda milli bir birlik ler hakkında aden:ıi malfunat beyan Vekil öğle yemeğini Parkotelde Ha olan 3.000 ton demir şubat içinde yük müddetçe an'anevi Türk. İngiliz dost ğfni iddia eylemekte ve Fr

1111 iil et 
teessüs edeceğine ve hele yapılan te- edemez. Hele, bu gı~t ı,eyl~rle meşgul riciye Vekilimiz ŞUkrü Saracoğlu ile lenecck ve mart ortalannd hrimi- luğu etrafında bazı konferanslar ve- ise böyle bir naklJya.ta te\'t'S

9 
titf 

şebbüs ve hareketlerin muvaffakiyet ve al!k~dar olmadıgını hıç de söyli- beraber yemiş ve öğleden sonra. Yük ze gelecektir. Bu demirler a ş;.1 1 _ recektir. miyecekle.rl hakkında giriştiJdt' tf 
le 11eticeleneceğine hiç de inanamı • yemezdi. Mahza, muhatabını cevab- sek Mühendis Mektebini ve Güzel Sa h b k tel d . . d .pro 

1 
' ev Profesörün bu arada üniversitede ahhüdlere sa.dıl< kalmış olub, b~ıJ 

d B 
·~ sız bırakmamak için istemi ·ste · · · · · · · a, çu u emırın en ıbaret olub 1-ıv yor u. ununla beraber, diğer bazı • ye ı mı- natıer Akademısını zıyaret etmıştir. k"l i 22 k de ilmi mahiyette bir kaç konferans ril<U-n yalnız ticari naldiyatıtı 

eşraf ve ülema gibi de, menfaat his- ye glilümsedi ve: Güzel Sanatler Akademisinde Vekil 
1 

osu azam ~ruşa _satı_lacaktır. vermesi muhtemeldir. balduı;ınu ileri sUrmektedirft!1# 
Jerine kapılıp bozgunculara kablmı· - Konya ve civarı halkının, dedi .. şerefine bir çay ziyafeti verilmiştir. ıhracat ışlerı dün Yal I d 'J'irıı· uf 
yor. bu hususta çok tedbirli ve tem- Hilafet ve saltanata, şeriat ve tari- vvvv hararetlendi Esnaf cemiyetleri umumi . ti nız sont zk.aml an ar a i ıµı,'':, 

k ta 1 Bl'.LED/Yl'.DK · ı heyet toplantısı un yas mm a a annın yPn U1
• 

kinli davranıyordu. Hatta, delibaşı a o an sadakat ve merbutiyetıeri ı Bır kaç gündenberi vapursüzluk a.bluk • tid di~esioİ rı
1 

Mehmedi elde edemediğinden bahs ile ~e~ ~e muhabbetl~ri c~lCC: oldu- Belediye 'İmar Müdürü yü~nden durgun gid~n ihracat dün Esnaf cemiye~leri umumi heye~e? akıb =ı~~,;::ryo~:u:n dn bO~~, 
kendisine müracaatta ve muavenet gu gıbı, zatı _hazreti şehriyance de • • •• •• yemden hararetlenmiş ve muhtelif toplantısı dUn öğleden sonra Babıalı- dıman edilmesi, Fransa ile fol<' p 
talebinde bulunan Derviş Bekir oğlu malum ve mücerrebdir. Elbette ki, şehrımıze. dondu memleketlere 400 bin lirah.k satış deki merkez binasında yapılmıştır. 1 . .ıı~h d ~ yt>ııi 
M h dl T b 1 h k 

arzu ve ı'r d · a· h" d · · d h T l tıda id h t1 · d b rasmc a '~ Ul1o a Ol{rusn. · dt' e me e aş aşı ocaya arşı da . a eı pa ışa ı aıresın e a Vali ve Belediye Reisi Lütfi Kır • muamelesi yapılmı~tır. Başda deri ol-1 op an are eye erın en a§ .. k b. i n çı d rt<ııl• ~, 
temkini elden bırakmamış, nezaket ve reket ıle mevzuu bahis teşebbüse iş- darla Ankaraya giden Belediye tınar .mak Uzere en ziyade balık tütün ve 

1

, ka İstanbul Halk Partisi müfettişi pol tnl a ınesd e .. nlde b~ a sh·ıı~1 .. 
af tl h 

"k' · · d b tirak edecek! · d ""'"'"' ü h k ' T vf"k ı;.:..__ t Sıl b led' iktı d e er arasm a musa ır ' ıc•· zar e c er ı ısını e rupndan sav- enn e ~ ve § P e yo Mttdürü Bay Hüsnü diln §e}ırimize fındık ihraç edilmektedir Diğ ta- e 1 
A' uu e ay• e ıye sa rta: ı n, • lrJJllı; 

mıştı. tur. Pek tabiidir ki, fakiriniz de fer- dönmüştür. Bay Hüsnü Ankarada rafdan Sovyetler İtalya · R: mUdürü Saffet, Ticaret Odası umumi 
0 

.. ya cownasma m ru 
0 
~ef. 

Faka_t, işte şimdi bu işlerle alakalı manı padişahiye mutavaatı vazifei sa Nafia Vekfiletinde Eminönü - Unka- ve Fransadan y;pılan ~ütemadlan: kltibi Cevad Nizami bulwımuşlardır. ı mufrit askeri unsnrlan_n f ~IJll / 
t 

dakat ve ubudi t added l .... ~ · R a-~M· d l üzak rbıin mevzuu balısolabil~eg 
olarak stanbuldan geldiğini söyliyen ye en ~v.enım. panı ve Taksim - Vali konağı mınta- lehler neticesinde susam fiyatı umame IUNAm en yapı an m e- . 
.Şakir hoca ile dergahının muhiblerin- ~Uraeaat vukuunda ve lüzumunda, kalan için hazırlanan imar pl8.nlan- 1710 parad 18 k .. k lnl°an reler neticesinde idare heyeti ibra ve tmniektedi.r. . ~ ~ 
den Keçeci Mustafanın bu acı ihbar- hiç şüphe yok ki, bizler de uhdeleri- nın tasdiki işile meşgul olmuştur. W: DU .h an t .. u~ ~ ~ 13 • aynen ibka edilmiştir. Bunu mUtea.- Nitekim, Tokyo hükOıneti ti_ 
Jarı karşısında, duraksamıştı. mjze terettUb eden vazifeleri ifada 1vek8.let belediye tarafından ve Pros- · n 

1 
raca. ıçın . · bin kilo . tıb içtimai yardım tefJ)tilab i§leri için hldheyf "merkezi hükfunelt I 

Şakir hoca, Çelebi efendinin derin- tereddüd ve tekAsill göetermeyiL Hat tun tavsiyesi üzerine hazırlanan bu :u:::=lmıttu:· Yerli tahan ve yağ müşterek yardım heyetinin hazırla - büytık bir itaatsizlik hal'eketi.'1/. 
ce bir murakabeye daldığını, hatta, tA, .ge~enlen:le.... . . planlan biç tadil etmeden tal;dik et- ~. 1 

da milbayaata geçmişler- dJğı P~ aynen tatbikine karar rak tavsif etmiş ve Fransa fit '/ 
bir kararsızlık içinde çırpınıp çar • -· Ş~ hoca, her:ıen taby:Sını. de - miştir. Eminönü - Unkapa.nı imar • verllmi§tir_. Bu programa nazaran yo o.rastnda bombardnnan 1terfil 
pındığını pek çabuk anlamış, muha- ~ştirdi. Sabırsızlı~ ~ği ~ tez planına nazaran Eminönilnden Unka- Şehrimize kalay gehyor esnaf cemıyetıeri hastahane binaaı niıı doğurduğu fena intıbaJJl ,! 
tabının ağız açmasına meydan ver • likle muhatabın~ sozünU. kesti .. He- panı cihetine iki ana yol gitmekte- Bugünlerde piyasaya 20 ton yani satın alınacak ve bundan başka. es- mesi için mU.sald bir zeıniJl bıl 
ıneden hemen söze yine başlamıştı. yecanlı bir eda ile s~di Ye bırka!} dir. şehrin 3 aylık ihtiyacuıa. yetecek k&· naf çocukları llanıpı ile bekar esnaf muştur. .J 
Çelebi efendinin tereddildünli gidere- defa ~aşa, haşa diye bağırdıktan Her iki yol halin önünde birleş- da.r kalay gelecektir. Aynyeten yurdla.rı tesis edilecektir. Müzakere- N ti 00 b d 1 tıeri.Jti' ~ 
cek, derdlerinl deprendirecek bahis . sonra. . . . mekte ve bilahare tekrar ayrılmakta- İngiltere ve Amerikadan 250 ton te- leri milteakıb Tevfik Fikret Sllay es- Am 

6

rııce ' J~ C:t c cJab• t9 
terden sonra, dilediği mevzua yanaş- - DAınız .. dedi. Aksi bir iddia der dır. Diğer tarafdan Eminönü - Mısır neke getirilmesi için teşebbüsler ya- naf arasında gördüğü bağlılıktan .. Ae la.mu şar 3 

.mut', 
mıştı. Said Mollanın tertib ettiği iğ- meyan edecek değilim efendi hazret- çarşısı tarikile Süleymaniyeye gide- pılclığı öğrenilmiştir. fevkalade memnun ve mUtehassis ol- ldWUa maruz kaldıkları "~ 'tp I 
fal planına göre, cidden şeytani bir leri. Yal~~· mu~yi cehalet veya cek ve etrafı yeşil saha haline ifrağ ~ duğunu söylemiş ve Partinin esnafa diyen bir te!a~ siyasc .. ~Mi 
maharetle o günkü siyasi vaziyeti ted gaflet mıdir, nedır bilemem, Mehmed olunacak yolun inşası için istimlAk- BU kreşe giden mimar her zaman yardıma amade olduğunu derek, her till'lu sürprizlere ;et1tıi"' 
kik ve tahlil etmis ve İstanbul ile •- a. ğa namında birinin arzuyi umumiye lere başlanacaktır. a d t tt• llA.ve ederek mi'at"rek heyetler rabilecek blr hazırlık ve t tJtV 

·' a- ~ alet b" . ti w ...Xa rdi~ v e e 1 "8""' e me- oıı !'. 
miri işgal eden devletlerin saltanat ve ı~ ... r e ıraz 18 gna &""'te .. ~de~ Valinin meşgul olacaijı işler tstanb . . . .. sailerinde muvaffakiyetler temenni siL~ilesinin tahakkuk salıası tJJ" 
hilafet makamının nam ve hesabına şıklyet ve bu hususta satıllli milrşi- VaH ve Belediye Reisi Lutfi Kırda- w.. • ul Beledıyeeı imar Müdurlü-- etmiştir rllmesi hususunda. çalışnıağ~ 

danelen· nde del*l t · tm kti k gu mımarlarından Bay Rükneddin 15 · • • çalıştıklarını, hatta, Ankaradakile • n e1 e nca e e as- rm An.karada şehre aid meşgul olaca- . . B ··ıe k b b .. ··kı tazim bnr oldukla.n görillmekt.edif· :ı'l · ıu dım. Zannediyorum ki ara.da bir stii- . . . . gün evvel tetkıkat yapmak üzere Bük unu mu a ı uyu ere ... ' ; tın ma m tQiebbUs ve hareketlen tefehhUın hasıl oldu ' ğı ışler aı:a~~a sUt pastörıze fabn~ reşe gitmişti. Bay Rilkneddin şehri- telgrafları çekilmesine karar veril • Bv da, geni' ticari pa.ıarJ.ıl ~e 
netice~arsılır gibi olan, padişah nii · kalan tesısı ışı de vardır. Bay Lfttfı mize dönmüştür B .. k t Bük miştlr. yed edon biiyük mUst.eınle1'e ._// 
fuzu ile İstanbul hükftmetinin va • Çelebi efendi, her va.kitki zarafet Kırdar silt pastörize fabrikaları te- . . ~ ·. u re.ş e, reş E f k ffl 1 caret devletlerinin. b taa.Jlfetıe'.uıir 
ıiyetlni, eskisinden daha fazla ıruv • ve nezaketi ile gt11Umsedi. Muhatabını sisi işini uzun vadeli ve tediyatta ko- §eh~ın um~ı ımar vaziyetini ve sna oopera 

1 
er ne 

0 
ıı.iı' Y) ======================== taltif ve teskin yollu ~zlerle biraz laylık gösteren firmalara vermeğe beledıye teşkılft.tını tetkik eden Bay açılacak kredi de artık mUcadelell bir baY ıf'· 

okşadıktan sonra: çalışacaktır. Bu işe talib olan İngiliz Rükneddin. tetkik~~ı için hazırladığı Halk san.dığının~ esnaf kooperatif- mek zaruretinde kaldıkl1lrJJl' 
- Fakiriniz de o olheti arzedecek- firmaları mukavelenin imzasından 8 r~porl~rı bır kaç ~ne kadar belediye lerlne kredi açac~gı haber alırurtıştır. ediyor. 0J1 

tim .. dedi. Evet, Deliba§I Mehnıed a- ay sonra fabrikanın çalışabileceğini rıyasetıne verecektır. Bu hususda tetlukler yapılmaktadır. • Dr. Reşad S" :.ııı 
#a denilen himmet ve gayretinden,lleri sürmektedirler. Vali ve Belediye nttfflfffllP 
bir hayli ~izmetler beklenilen bir a- reis~ e~ek ~abrikaları ~ tesisini de lllllllllllllHlllllllllll lll lllll il llllfll l lllllllllllll lllllll.IU~llllllllllllll lllllllllllllllJllllllUllllll lllllll llllllllllllUllllllUUlllllflllllllUllllHlllll 
~ca.ğızın _filvaki, JUzuınsuz tered • aynı şekılde ıbale etmege çalışacak- ş E H 1 R H A y A T 1 düd ve endişeler izhar ile, arzuyı· u- tır. 

HNRLIK '400 KUflff l700 Kwue ş 
1 AYLIK ıeo • ,.... • mumiy~ iş~kte istiğna göstermek- eh~lmizdeki_ k~~Ur stoku . ın~ : ~ ~~: : = : : : :..:'!ıu:· ~~!" ::~:t: da=· m.:,ı:~k k::. ~:-.:;:: 1111111111111111111111111111111111111111111111111rııııııın1111111111111111111111111111111111111111111111rıııııııııııııı: 11111111111111111111111111111111111111111111111ıııı~~ 

med ve kereste tUccan Mehmed • daktan gelen kömürlerle bu stok mik KONFERANSLAR - Emıno- fG'Mlarından ıkıncısı, 9/~/1940 cu- içtn davetiyelerin Ev biifO 
=~8===-Ş=-U=B=A.•T==-=19=ı;:4;::ııO===P=er::ı:ıiıze•m•b•e--=1 fendller olacak, fakirinize mUrac:at tan her gün artmaktadır. Halbuki nü Halkevinden: Evimizin Cağa • mo günü SCJat (18) de -m·uallim Ra- alınması rica olunur. 
358H. Zilhicce 29 355i.II.Klıuıa2li ve talebi delAlet etmişlerdi. Gerçi, bi· son günlerd~ havaların güzelleşmesi 1,oğlundaki merkez salonun~.-~ ~ Akyü~k ~ra!ıııdan verile~k- • • • J.O fi. 
•an: 39 A, 

1 
2 Kuım • 93 IA.hare neticeden haberdar edilmedim yttzUnden kömür talebi azalmakta - 1 - 8/2/ 1940 pe·~.şem?e gunu 80- tlr. Mevzuu J~tıküil sıauaşı ve Türk Şehremini Halkeın~: ~~~ 

6.caf Saat V•••~I Saat ise de, kadı Hilmi vasıtasile yaptırı· dır. at ~!7.S?) da Unt~ere-ıte lktısai!' kalkınmastdu. bat 1940 cumartesi gü1ıiL ~· ı• 
----,-~~-1--..,....----1 lan v~ayanın matliib tesiri göster • TlfUs vakasr yok Fakültesı doçentlerınden Bay Zı- S - Evimiz Göttterit §'il.besi 9 saat fW.SO da evimi.ede eaıı pY 
ıUnq dil• hıı.111 ~u... öt•• ı klnlllı diğini ve Mehmed ağanın da teklife Son gUnlerde şehirde hiç bir tifüs yo.eddin Fa.Mi Fındtkoğlu tarafın· şubat 1910 cutna ve 10 şıtbat 1940 raat mektebi. m.uallimlerindBil~otl ~ 

l
'--ı-33 7 55 9 41 TOs 12 28 ıs 15 muvafakat ve edayi hizmete şitab et- vak'ası görülmemiştir. Tifüs vak'a • dan (Bugünkii Rw;ya) mevzulu bir cu11uırtesi akşamları saat 20.SO da Necati tarafından tmıumi 'IJ0_

9 et~" 
Akt~ v.._ '"'•" Aq.. Yetaı 1~ tiğini. zannediyorum. Çünkü, bir da- lannın birdenbire yok olması tifüs konferans veriZcceldir. (Hcıydi Suna) piyesini ternsil ede- Jı<ıkkında bir lconfemus v~ 6' 
UOe 

1 3311 51 17 3319 
os'"'i24 ha mUraca.a.t etmediler fakirinze. vak'alarının esasen tehlikeli bir şe- 2 - Türkiye sanat mektebleri cektir. tir. Davetiyeler ev 1catibliffe 

(Devamı var) kilde olmadığını göstermektedir. tnevzuları cemiyetinin seri Jum.fe- :~., ıfcrmıslar scrlıcsttir. Temsü lımr. 
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Yeni Sabah 
ABONE BEDELi 



YENi SABA.8 .. ,.., . -
1 

~ i ~ 
UZAKŞARKTA 

Çinliler bazı muvaff akiyetler elde 
ettiklerini bildiriyorlar 

J !....-.-_n ____ ER_s_AB-AH----.-.;J Harb aı~vi Balkan]Ycni-lstan~ul 
Halka kolaylık k Komutanlıgına 

G":'.!":".::VV::".=..; lara sokulmıyaca Tümgeneral lı.hak Avni 
hükiimJeri tstanbulda yeniden elek- ( n~ş tarafı l .ncide) tayin edildi 

"~ing, 7 (A.A.) - Şekia.i ajan- Çungkiıı&', 7 (A.A.) - Çiıı ajauı 
~ Yor: bildiriyor: 

GM.._ ~VV'etleri Honan . Hupeh hu- Çin ordusu uiddetli muharebelerden 
· -..~ ~ m . 80Dl'a Honan villyetindeki Kaoçeııg 
~ U~aki:'9~er b. · ıebrini tamamen iatirdada muvaffak 
~ btr · Shuet - Haien • karfl olmuttur. ~ Japon ölmüt ve 7000 

trik cereyanı almak lstiyen abone dan itibaren her yerde büyük eempa
namzedlerini oldu4u kadar ida.ttnin ti tezahürab görmüştür. 
memurl~nnı da bir bayll üzmekte- Saat 15.30 a kadar istirahat eden 
dir. Hariciye Vekilimiz o aa&tte Park otel-

tstanhul Elektrik İdaresi milli de yerli ve ecnebi matbuat erklnım 
ellere geçtikten son~ h~mşerileri- kabul ederek çok mUhim beyanatta 
oıklD bu idareden azami kolaybk bulunmuşturr. 

~rmeleri tabii idi. Lôltin 90'1 ka-1 Hariciye Vekilimiz dün akşam An
numın hükümlerhıl tatbik mevkt ve karaya hareket etmittir. 
mecbmfyettnde bolaaan idare Cf'N Hariciye V ekillıni%, Haydarpaşa 
yan \'l"rehllmek t.;ln müşteriyi uzun istasyonunda Maarif Vekili, Vali mu
fonoalltelBdea geçirmekte ve bu 1 aviııi, Halk Partisi M.üfetüaıi, TUmge
yüulf:n de mlıftel'I pek çok yakft ııeral Oımıan Tufan, vilayet erkim, 
ka~ bt>nnekWtr. yerli ve yabancı gazete muhabirleri 

.MMeli yem obam.ta göre cere- ve kalabalık bir halle kütlesi tarafın
yan 1ıJmak htiyen bir dökkia ki- dan uğurlanmıtbr. 

Balkan Konseyi 
Riyaseti 

Ayın dokuzundan 
itibaren T ürkiyeye . 

geçıyor 
Balkan antanb reisliği, malO:m 

olduğu üzere, mün&vebe ile dört 
Balkan Hariciye Nazın tarafından 
deruhde edilmektedir. Riyaaet •
ras, ayın dokuzundan itibaren 
Rumanyadan Ttirkiyeye geçmek· 
tedir. 

''Patı lak ~ esnumda, 20.000lJapon yan.laıunıetır. DUtmanın mü-
13.0Qo 

01 
erı çevrfhnit ve düıJmana tebaki kuvvetleri kannakanpk bir 

tl verdiriinılttir. halde çekilnUftir. 

Ankara~i;·-bi~ çocuk 
tiyatrosu kuruluyor 

//4 Karagöz piyeaini lsmail Hakkı 
Baltacıoğlu hazırlıyor 

~L'\tnm abone kaycledlllp oeıreyaa Hariciye V t-klllmizln Beyanatı j 
alahlbne&i ~· o dükkbın ıtahlbi- "Belgrnda giderken Bulgar Başve- Yunan Matbuatının Tefsirleri 
nin de idareye t.apuile gitmesi lcab ı kili dostum Köseivanof ve maiyeti Atina, 7 (A.A.) - Gazeteler Bel-
edJyor. heyetimizi hududa kadar teşyi etti. grad konferansına sayfalar taheia et-

OUkkiBJaı icara vermit bir mülk Belgradda müttefiklerimizle hepimizi mekte ve konferansın mesud net!ce
eahltMnin tapusun• ahp nihayet alakadar eden her çeşid meseleleri tet terini uzun uaadıya mev~uu baheeyıe. 
dilkkl11t11ı yeni ktralam" olmuı i· kik ve mütalea ettik. Bu tetkik ve mü 1 mektedirler. 
ttha.rl~ ancak keflline güvenerek talealar, tamamen yekdiğerimir.e yar· Proia diyor ki: 
bnzn81nı kabul ettlfl yeni kiracısı- dım ve dostluk havası içinde yapıldı. Harb neticesinde enternasyonal v11. 
it- blrUkte Elektrik İdaresine mil- Gene Belgrad<la bütün bu meseleler ziyette hasıl olan değişiklik dolayı8i
racaat etmesi ve belki de ldraca8l· üzerinde Balkanlıların büyük adam- le Balkan antantı devletleri arasın -
na kefil sdatie bir talum maddi !arından biri olduğunda şüphe olmı - daki bağların gevşediğini zanneden
ve manevi taahhildler altına sokul- yan prens Pal'ün derin vukuf, müta- Jer veya zannetmek istiyenler haki -
ması herhalde halka kolaylık gös- lealarını iki defa dinlemek ve istifade katten ne kadar uzak olduklarını an- .Korgeneral Halla Bıyıktayın acı 

~ t.ermek değildir. etmek fırsatını buldum. Resmi celse- lamışlardır. %iyaı üzerine İstanbul komut.anlığı, 'g" a;7 (A.A.) - Haber aldığı- larına başlıyacaktır. İlk karagöz pi- Blr müıJterinin yeniden abone ol- !erin hitamından sonra Yugoslav baş Metaksas, Belgraddaki Havas ajan- bir müddetteoberi münhal bulunu • 
~:e· C?>cuk Esirgeme Kurumu yeslni lsmail Hakkı Baltacıoğlu ha - mak i~n mtiraeaatl karşasanda F.... veldli, heyetimizi Nişe kadar getire- 81 muhabirine yaptığı beyanatta, an- yordu. 
~ ltarar~ır Çocuk tiyatrosu tesisi- zırlamakta ve tanınmış bir çok mu· Jektrik idare81nin müracaatçiden rak kendi evinde bir gün misafir etti. tant haricinde bulunan Balkan devlet Milli Müdafaa Veklleti bu yere 
tir. 'l'iy, 1rnıış ve faaliyete geçmig harrirlerimiz kukla ve çocuk tiyatro- muhtemt>l sarfiyatile mütena.°'lb bir Avdetimde Sofyada Bulgar Başvekili !erinin d:ıhi aza devletlerin \'aziyetle- Tümgeneral lehak Avniyi tayin et • 
~it~ b-onun Çalışmalarını idare et su için piyesler yazınağa başlamışlar- depozito ist.emesl \'e işini bu su - ile yeniden konuştum. AlelUmum Bal rini tasvib eylediklerini o suretle ki miş ve kıymetli kumandanımız diln 
lalı ~taçre MUnıtaz Faik Fenik, Nurul dır. Çocuk tiyatrosunun daimi kad- retle sağlama hağlama."ı mUmkUn kan politikasında ve alelhuıms Türk Bulgaristanı sulh blokuna dahil te - eehrimize gelmiştir. 
"'ttdiıı iı Sabahaddin Eyüboğlu, Bed- rosunda çalışmak üzere gençler ara- de~ll midir ki bir de mal sahibindea işlerinde derin bir vukuf sahibi olan lakki edebileceğimizi söylemiştir. Trakyada tümen komutanlığında 
llas ile ll<:el ve Ahmed Mühib Dra- sında önllmilzdeki hafta içinde komi- tapu lst.enmesi, onun da lm1J\81 a.- Bulgarlar kralı tara fından kabul e · Binaenaleyh Balkanlarda sulh yal- bulunan general İshak Avni şer<'.fli 
"1Uteltkd~ha. bazı salahiyetli zevattan te tarafından bir seçme yapılacak ve lınmast gibi hem kendi senislerl- dilerek tenevvür ettim. nız antant azaı;ıının nef'ine değil her· ve kıymetli askeri ümeramızdandır. 
~~ire hır daimi komite teşekkUl bu gençlerin çocuk tiyatrosunun hu- ne hem d~ veni mii forisine ve o- Belgrad müzakerelerinın vardığı kesin nef'ine olarak temin edilmiş· Gazetemiz kendisine yeni vazifesinde 
•}' İçind. ~uk tiyatrosu önümiizdeki ı1 susiyetlerine göre istidadlannın inki- nu~ mal sal;ihinc bir takını fuzuli mesud neticelerini söylenen nutuklar, tir. muvaffakiyetı~r dileıiz. 
Clıitıata e ttragöz, kukla ve küçilk ço- şaUarı için mUtehassıslann da yar - külfetler tahmil olunuyor? neşredilen resmi tebliğ ve nihayet it- Katimerini söyle yazıyor: 
~mahsus te~sillcrle çalışma- f dımlarile çalışmalar yapılacaktır. Evine. d\ikkanına elektrik cereya tifak azaları tarafından yapılan be- Balkan antantı devletleri antantın Kral Zogo 500 
A •ı ~ nı almak, akar su temin etmek, i- yannt, kfı.fi derecede vazıh olarak Avrupa harbi karşısındaki vaziyetini 

~ nıanlar bu··y·~ük Sovyetler du··n ~incle ya,~ıl<hf,ımız a.">rın pek kolay- diinyaya ilan elmiş olduğu için ber· ı tetkik eylemişler ve aralarındaki te- ı ·ı· ı· Si 
h hkla temin edilmesi icah eden müb- veçhizir bir kaç noktayı tebarüz ettir- sanüd ve Balkanlarda toprak statü - ngı iZ ıra 
azırlık 4500 k. . k b ıı·ı rem ihtiyaçlarıdır. mekle iktifa edeceğim: •kosunu muhafaza etmek prensipin - b .. tt• 

yapıyormuş iŞi ay e 1 er T~ıdı~ınuz bir dizgi makinesi a - Türkiyenin takib etmekte ol- iden ayrılmamu~lnrdır. te errU C l 
l~lle :fa (Başta.rafı 1 incide) (Bnş • •• 11 1 inci ,a) farııızdı; sahibi dükkan değl~tirme,si Jiizlin- duğu dürüst, vazıh ve samimi politi-

1 
Eleftron \"ima gazetesi de Belgrad n a .... flı mfr 1 ·11n .c;ay/ada] 

he;ıktıt l>ılacak taarruzlarla başlı _ bet hesaba katılacak olursa bu zayi- den hir haftadır Elektrik idaresile, ka. müttefik olan veya olmıyan ~ü - konferansının neticelerini söyle hüla- bin çift yün ç.orab, yüz battaniye, yfu 

'

'etlit·.llu havadisi veren Bund de atın da mühim olduğu aıılaşılır ... Rus- diikkiin ve mal sahibinin evi ara- tUn Balkanlılar tarafından takdırle sa ediyor: . top paltoluk kumaş ile altı ton ka -
a•~ sında mekik dokumaktadır. k{n;ılanma.ktadır. Balkan antantının dört devleti pak- \•urına buı..,,ya gelmiı:ıtir. lıı . ıınanya taarruzlarını bil- lann 22 tankı bilhassa tank dafıı top· .. .,. 

c~•: gıltcrey 1 t 'h ed 1 • d tah 'b ed'l . t' Bu zat Elektrik idaresi memur- b - Belgrad içtimaındn.ki faaliye- ta ka.tiyen sadık kalmışlardır. Avru- Li.lıor İSiim Cerni'-·etiııiu Yardımı ı..ıt, t. · . e carşı evcı e • ar sayesın e rı ı mış ır. . . .. . . . . . . ., 
doııaıını..o.ııgıliz limanlarına karşı harb Summa mıntaka.sındaki tazyik çok lanndan kolayhktnn, ncz:ıl<etten, tımız ve hareke~ ta~zırnız, butiln dün- pn harbı k~r~ısında kendılPrını mu Ankara, 7 (A.A.) _ Lahor lsllm 
cllnıla asının da · t • k'I h h'' 'dd tl'd' i~den gelen bir alakadan başka bir ya efkarıumumıyesı tarafından tak· harebe hancı tutnn Iınttı hareketle- encümeni katibi Saadet Ali Han im-~· 11 ıç ıra ı c ava u- şı e ı ır. h . . . • . . 
ırq .t\ı Yapılınası beklenmektedir. Ve Finlandiyalıların mukavemet • şey görmediği ha.ide mUn a..ı;ıran dırıe karşılanmıştır. . . . l rınde devama .~nrar vermışlerdı~·· Bal zasile Reisicümhur tsmet . lnönU~e 
~aı inan rnalıaf'l ' b 1 1n ·ı· 1 . h 1 w d F k t F. eldeki talimatname. yUzünden işi - c - Balkan memleketlennın bır kanların sulhu Balkanları tehdıd et- gelen bir telO'J"Afda harcketıarz fela· 
b eue..: , ı 1, aş ıca gt ız en ayran ıga Şayan lr, a S lll· b •ı . d • • h "A • • • • o.·-
(t ı. ••tıin ve ı .1• d 1 d' 11 R sl · · dedı nin hir türlii bir ne-ticeye ag ana- lıarb ateşın en korunması ıçın atl,ö medıkten başka onların kıyasetinı tak keti dolayısile İslam enciimcninin ta-kı. !\~ ngı ı.z onanmasının an ıya ı arın u a.nn ezıcı a . 1 t d b' B 11 k ı· ik · · 'tt' f k . · · ~ 

'11.ll. d' •nın tahr'b 11 . • bU f .k. ti . k d 'il ih u madığım yana yakıla ana ıyor u. 1 ır alkan ı ı po ıt ası ıçın ı ı a a dır eden muharıb devletl,.rın hattı ha ziyetieri arzedilmekte ..,.e felake~P--"" ığe ı ec ı meHının - aı ıye erı arşısın a ı n aye m - t 1 1 d . 
1 

h B Ik ' . . . 
""İitaı r devletleri f 1 - ta w k t ed bTb d mi ecekleri eu- Demek ki El~ktrik t ares n ~ ..,.e dahıl olan ve o mıyan er a an rcketlerile de temın edılmış bulunu- ler için 500 rupi tebcrrü olunduğu bil-
~lhah~lldadırıa Ale ce ~ t chagı alaveme .~ .~ 1

1 
ketede . y t)nun senislf'rind.- azami hüsniini- c vlctinin yekdiğerine tamamen mü- yor. dirilmektedir 

ı.. ltl 1 r. manJa, a - e ~ayan goru me ır. k .. "~ k • - b k b' . · 
"'lıı ere nıUrett b t ti' t' k A . t · Lad .. 1 .. ceb yet ve halka l<olaylı gos~nne · vazı hatta tamamen muta ı ır tarz Ekonomık sahada Balkan devlet. Reunion Adası Müslfünanlarımn 

'

cebh 1 e a ı ye ş ırme ynı gaze enın oga go u • . t b .• b" 
1
. 'k tak.b 

1 
ld ki 

ı. e erdeki ..::1.· tt · tü d h · d k' uh b' . b'ld' · anu~u vardır. Müşterı a 11 ır an da po ıtı a ı etme ~te o u an Jeri istihsallerini aralarında tanzim Yardımı !\tedir au.&une en ıs a e. esm e ı m a ın ı ırıyor: . 
'ti . . ve karada harb vesaitinin Ladoga ile Pet.samo &nlsında hu- ~vvel Ct'lreyana kavuşup i.<jlni ted,·ir 

1 
kanaatı her tarafta mevcuttu~.. . etmek ve bu suretle karşılı~~ı boşluk- Ankara, 7 (A.A.) _ Reisicümhur 

\t ~u.ııAtıstınıau, önümüzdeki harekat- dudu geçen Sovyet. fırkalarının ade- · etmek, tezgahını işletmek anuslle 1 • d - Balkanlılar ara:ıın~akı. ıhti - Jarını doldur:cak tarzda mub.adelel.e- İnönüye Reunion adası Saint Deni• 
lll-S-ntlacağı harb "-l · ll d' 16 tah . ed.l ktedır' Yalnız &· m.-şhndur. Ne ~re ki ortadaki ta- ! lafların bundan sonra bır aılenın fcrd rini arttırmaga karar vermışlerdır. MUEtlüman cemaati reisi tarafından 
... vası ...... arı ıma ı mın ı me . ah d k 1 • d k' 'h ·ı::.,,, ·b· h 11 d' · 
""h-11~ t tadil "'tm · d 1 · · t kk"l tarzı Finlandi lı llmat. nizamname vey u anun en arasın a ı ı tı w.ıar gı ı a e ı- Böylece 'Bulgarıstan Balkan antantı gönderilen bir telgrafta Müslilman ,~..... A _._ ... esme me ar o - razının eşe u , ya - w. • • • • • • • • 

l:44Q'ra •>.öi[eri hizmete tabi bütün ların Rus lotaatına karşı cüz'i mik- bir takım kayıdlar w şartlar ileri- lccegıne ınanılmakt~~ı~. . . . ekonomık kon~yım~ rnesaısınc ışti - cemaatinin hareketiarz fellketzede _ 
~ti f llıenaub efradın seferber _ tarda kuvvet <:•karmalarına medar ye sümİüş \'e her iki ~r.ı.fın da el- e - Balkan sulhuniln beKçılerı a- rake davet edılcccktır. ıerine bir yardım olmak üzere 100 
~aaliyetıe devam etmektedir. olmaktadır. lerlni bağlamıştır. rasındaki tesanüd hissiyatının harb Diğer bütün gazeteler de mümasil bin frank teberrü etmiş olduğu bil _ 
~libarebelerindeki Zararlar Ruslar büyük bir maharetle siper- Yanlış h~h Bağdaddan döner alevini bu mıntakaya sokmıyacak ka nc~riyatta bulunarak Belgrad konfc· dirilmiştir. 
~· 1 ~A.A.) _ Resmen bil _ ler kazın.akta ve fevkalade milkem- de~~r. B~ fuzuli mü§k~i~le~~ i~- dar ku.~vetli oldu~u herkc_s tarafın - ransının ~ararlarından memnuniyet ~--·•· . . 't e löre 1 şubatta nihayet mel müdafaa silahları teşkil etmekte ıes.m~ ~~a~ın Nafıa Vekıhmızın ış- dan. n:ıuşahed~. ~ıı_mekt~dır.,, . beyan edıyorlar. Polonyada 3 mılyon msan 
~lrı ~ ha_fta içinde Alman taar- olan mitralyözleri yerleştirnıeğe mu- bilırhı.."lnden bekliye~liriz. .. Harıcıye Vekılmuzm Atma Apn1t1na l Metaksasm Be~·a::ıatı ölmUş 
bi ~iı •cesınde 25.069 tonluk se- vaffak olmaktadırlar. A. CEMALEDDIN oARACOlıLU Be~-a.nab .. .. Atina, 7 (A. A.) - Selinik ıslah Londra, 7 (A.A.) _ "Yorkshi.re 
~~"&~uru ve 17.546 tonluk Finlandiyalıların yüksek kumanda İngiliz gönüllülerinin yazılması mese- ls:anbul,, 7 <A_:A.) - B ... Ş~~ru Sa- evinin açılma merasiminde bir nutuk Evening News,. gazetesinin diploma· 

'613 tonlu lltd 6 vapur ki ceman heyeti, Rus paraşütçülerinin bütün lesi görüşülmüştür. , rac~g.lu Atın~ aJcı~sını~ Turkıye mu- söyliyen Baş\•ekil Metnksas, Belgrad tik muhabirinin öğrendiğine göre pa-
tı ~lin, 7 k 14 vapur batİnı§tır. teşebbüslerinin akamete uğramış ol- Komünist mebus Gallacher şu suali habırme aşagıdakı be) anatta bulun · konferansı neticeleri miin&§ebetile zartesi gUnü Pariste akdedilen yUk _ 
~e.\ıınaıı(A.A.) - Sovyetler birli- duğunu bildirmektedir. Fakat askeri sormuştur: mt2~tur: • . • W• • ! halkın alkışl.a~na. .mukabele ederek sek müttefikler meclisinin toplantısı 
~ tı \>e d Ya.arasında hudud nıüna- Finlandiya mahafili, Rusların, bu Askerlik çağında bulunan İngiliz- B~l.grad~a tel~kı ~t~ıgımız sırada ezcümle demıştır kı: esnasında Polonyanın vaziyeti hak -
~~bir etnıryoJu nakliyatı hak - muvaffaki>etsizliklerden dolayı ce - Ieri, İngiliz ordusunu terkederek Ba- kcndısıne Turk mılletının Yunan olan Gerci bana karşı gösteriiğiniz bu kında müzakereler cereyan ederken 
ı:;:1tııe){ıe:~ına imza edildiği bil - t.>~retler~ni kaybetm!.ye~ekler~. ve ye- rony M~nerhei~'in .ordusuna yazıl - h.c~şcye ka:·şı·;;.~u~~ıakta old.uğu his- şe~k ~e. hc~~~nın bi~.kısm~ .El~ harb, sari hastalıklar ve idam ceza
\' rı. rıaıtı· .. Anlaşma bazı madde'- nı<len bır çok paraşutçuler gondere - maga kım tcşvık edıyor? sı~ :ı.tın derınlıbını ıf ade etmı§ oldu · mılletinın hukumete gosterdiği ttı- ları neticesinde Polonyada 3 milyon 
a~bttett~~ın hususi tarifeleri ihti- cekleri mUtaleasında bulunmaktadır- ! Harbiye Nezareti mali müsteşarı ~~. dost ve müttefik Yunanistanın mad neticesidir, fakat bir kısmı da ki§inin Öldüğü aöylenmigtir. 
~ .tııan h ır. Jar. B. Worrcnder şu cevabı vermiştir: buyuk devlet adamı Metaksas hak · Bclgrad konferansında her şeyin bti- ............. - ............... - ... ·-
d rıtıillatıi:dudu, 7 (A.A.) - 16 -17 Almanlar Ta\·assutu Tekzib Ediyorlar~ Finiandıya elçiliği, Finlandiyada kındaki hayranlığımı ifade etmek ve tUn Balkan milletlerinin ve Yuna • Tsvetkod~ Ankaraya Gelecek 
ltıek1etden s~n cereyan eden kanlı ha- Berlin, 7 (A. A.) - Dienst Auf çarpışmak istiyen İngıliz gönüllUieri B:. Meta~sa~n. da Yunan. mi.lle~nin nistanın diJekl~rine uygun bir suret- Sofya, 7 (Hususi) _ Yunan Vı:? 
~ltı tebıel'inin ra ka~an~ Çek yUksek D?ut~l~d gaz~te~i, Moskova. ~u,-- kaydetme~ted:r. Fakat İngiliz aske:- Türk mılletıne karşı_ aynı ~ıssıyatı tc cereyan e~mı~. olmasın~and:r· Bi • Y~goslav Ba§Vekilleri arasında teati 
~ aol'ltıak .. hangı tanhde açılaca- ylik elçısıle Helsınkı orta elçısının !erinin bizır. ')rdumuzu terketmege beslemekte bulundugunu soylemek Iıyorsunuz kı, dort devletın ugrunda edılen telgraflann muhtevasından 
ltıe t ~en ç Uzere kendisine müra - Berlinde bulunmalarının hususi hiç ~vik olunduğunu bilmiyorum. fırsatını elde etmiş olduğunu beyan çalıştıkları barış, hakikaten şerefli Yugoslav Ba.şvekilinin yakında Ati _ 
ı\t ıt, ~. F'ra ek talebe heyetine, teğ - bir manayı ve sansasyonel hiç bire- Bu sual ve cevab üzerine Avam Ka etmek için zamanı münasib görilyo-jbir barı§, mevcudiyetlerile milli is - nayı ve Ankarayı ziyaret edeceği ma-
lçı~aııya ha~ rnekteblerin ancak hcmmiycti haiz olmadığım bildir - marasında bir münakaşa açılmış ve rum.,, tihl8.klerini temin eden bir banşbr. 1 nası çıkmaktadır. 

&t acağı ce: ~ kaybettiği takdirde mektedir. bir çok mebuslar Fınlandiyaya karşı - --
l{'~rcla \\' a ını vermiştir. Almanya Sovyet - Fin ihtilafının olan sempatilerini bildinnistir. Niha -

~ç a~.ire, 7 e~:and İçin ~a.7..ırlıklar seyrim. d~k~atle takib etmektedir. yet, muhafazakar mebus B. Hamp -
bare tUıı kaıa .A.) - hahirede bir Ve bu ıhtil:ü karşısındaki hattı hare- son, ilk suali soran komünist mebus 
raı ~atı Bah Cak olan şarki Akdeniz ketini deği§tirmcmiştir. İki diploma- Gallacherc hücum ederek şu suali sor 
~ e~garıdı~ başkumandanı gene- tın ziyaretı istişare mahiyetindedir muştur : 
'· ~ısırda h:retle karşılamak ve bu zi~ar~tle .mü~asebet:ar olarak "Acaba bu mübarek mebus, Mos -
~ rlıklar yapılmak - h.er h~gı. hır sıyası kombınezon va- kova ordusuna yazılmak üzere ne za-

tt-~a eraı 'We rıd d('gtldır. man buradan gidecek?,, 
"'· llth,....b Ygand yUksek rUtb ı· D · k G" "Jl'il · n l b ·· .. · · ·11tt .. _ -~ "'"b' ' e ı anımar a. onu ı en nu sua me usların mıluşmeler:ı ıle 

"'il ..... ıucr·1 b' l'kte ı · ~ Gizli silah ~ tal'l·ar i 1 e ır ı Be - {openhag, 7 (A.A.) - Fınlruıdi - karşılanmış ve bunun Uzerine bu ba· 
~1llrın gen e le gelecektir. yada sivil işlerde çalışmak tlzerc gö- his etrafındaki münakaşa da nihaye- aııın İngiltere ile Fransayı "gizli ve 
t~i~ ~k.erı~7"1 §erefine İn?,il~.z ve nüllU kaydeden bliroya, dün akşama te ermiştir. . • . h~~ h.ir .~il~!•,, istimali ile he) ecana ~ü : 
~.ı t'esı:ni" tarafından buyuk bir kadar 1250 kişi müracaat etmiştir Lo d 7 (AA) R mf d'd şürnıe.n ı tooıginı soyluyen İnglllzler, Londrada. ilnu lf_-1.1. ı...~ .,apılacak R . · n rn, . . - o on a 
·~1 ·~"'ll'ada ik ve general Wey us - Fın Harbi llakkında Avam Maylaııds sivil tayyare meydanı han- \'e fenni araştırma lfıboratu:ırmda düşnıana yıldırım 
~~. t'Uk tara~e! esnasın~,. Kamarasında Bir Miinakasa garında dün gece çıkan büyük hir şcklindı• mukahcle)i m'ınıkün kılacak keşiflerde bu-

kabul edıle • Londra, 7 (A.A.) -:- Dün Avam yangında 8 tayyare ile 5 tayyare mo- lunu' , mu Ye aletler \'Ücude getirilmekte olduğunu 
Kamarasında Fınlandiya ordusuna törü yanmıştır. beyan cımektedirler. 

l{i~ç~k bir ordo gibi organi7.e edilrnis sekiz yüz 
kadar alını ve mütehassis kendilerine haftada tevdi 
edilen t>.n a.5l\ğı U~ yüz kadar ihtiraı dlkkaUe tetkik 
i ,ile muvazzaftır. Hatta en hayali gibi göriineıı pro
jeler bile tetkik me\.'Zuu olmaktadır. Zira büyük muh
tf'rilere başlangıçta daima deli olarak bakılmıstı. 

işte İngilizler, "eğer Alnıanya "'1!gınlıkta buluna. 
cak olursa, bizim de çalışmamızın hop gitmemif ol· 
dutunu ~örecek w anlıyaeaktır,, diyorlar. 
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ikramiye veren gışelerın onunde 
neler gördüm neler?.. bir park oldu 

Anlatan : Faruk Küçük 
--~~~~~~----~--~---

rayyare piyango . - ,,2 kere t.ekrar ediliyor. Sağa, sola, teki ya.ngo 'bl.yiile bq-
ıJU, M.iJll Piyango eQ rar &a,ğa gidince 3 defa seksen bin, °ba§a bırakarak BO-

olduktan vonr& ee- seksen bln, seksen bin, deniliyor. kafa çıkıyorum. 

Dar ve sıkışık 
alacak çok 

şimdi ha"a 
buldu 

Beşiktaş, 
iyi bir yer 

kil ve günü de de.- Taffhltnln P~de Deminki~ 6 - Bizim Beşiktat parkını gördün 
ğişti. Olabilir L. Seksen bin liralık bilet nünde ayni gürlll· mil? .. Aman bir görsen. bir gôrsen, 

Evvelden bilet a · bu gişeden satılmıştır. Şu talihliyi öğ j tU devam ediyor. öyle gilzeJ ki ... 
lanlar hayı bekli - renelim. - Seksen bin, - Her yere gidersiJıb, he:r yeri 
yen lrani mibıee - . Dükkan sahibine : seksen bin, seksen görUrseniz de bizim Be§lktaşuı p&r• 

cimler heyecanile ayın 11 ini bekler- - Affedersiniz, diyorum, talihli bin... kını görmezsiniz .. 
lerdi. Şimdi 7 sini bekliyorlar. Eski- kim, adresini lfitfeder misiniz? Bu işlerden anlıyan birisi kulağlma - Siz gazeteciler ı:aten böylesiniz, 
den piyango yalnız lstanbulda çeki- - Vallahi biz de bilmiyoruz. Top- fısıldıyor: ekmek çeenisi mi bozuk Qlktı, çat 
lirdi. Şimdi memleketin her tarafında hanede imiş. Bay ....... giti. Şimdi ta- - Bu seksen bin liralık bilet bu belediyeye, tramvaylarda ikinciden 
çekilecek... lihliyi getirecek. Fakat niçin sordu- gişeden değil, şuradan satı.J.mıştır. ziyade birinci mevki araba mı var, 

Piyango idaresi kuruldu kurulalı, nuz, sakın siz gazeteci olmayasınız? Belki de satılmamış a... Fakat açık- çat belediyeye, eehlrde tifüs mtl çık· 
bugün ilk defa olarak tstanbulda çe- - Evet. gözler bunu kendilerine mal ediyor- tı, çat belediyeye. Piyasa.da kömür 
lcilınjyor. Ankarada çekiliyor. - O halde dille- lar ... Git, hak, sor, hail sana seksen buhranı mı var, çat belediyeye, bir 

Ve ilk defa olarak heyecan tirya- karumıza buyurun, bin lira kua.nanın adresini veremez- gUn de yahu uu iş de iyi oluıug &ferin 
kileri .Asrt sinemayı doldurmuyorlar. bir kahve için, ta- ler. belediyeye dediniz ml f. Böyle demek 

Fakat buna mukabil piyango bayi- lihliyi bekleyin, Nasihati tutuyor, gidip soruyorum: işinize gelmiyor galiba. Eğer ge1mf~ 
lerinin önü hıncahınç... - Teşeklr\\r e - - Seksen bin lira kazananm adre- olsaydı. Beşiktaşa kadar e()yle uza • 

Talihlilerin Pe§inde derim, şimdi işim si nıverir, Abbasağada yeni yapılan 
Milli piyangonun ilk keşidesinin ta- var, ben sonra uğ- . - Tophanede askeri dikim. evin~e parkı görürdUntlz.. Kan.ıılık daha f.vi, §Öyle kimseye göZÜkmeden konuşu.mı 

lihlisini nasıl bulacağımı kararlaştı - rarım. imiş, bizib bay .... gitmişti, Amir· Bir aydır, nereye gitsem, hangi ) 
rıncaya kadar vakit bir hayli ilerledi, Oradan ayrılıp yanındaki dükkana leri izin verm~mlş1er, akşam U.:-tU çı- Beşiktaşlıya rastlasam hep ayni .t&- - Teyzeciğim, buranın k&P
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öğleyi geçti ... Bu iş eskiden pek ko- giriyornm. Sahibi ile eskiden göz aşi- kacak, o vakit parayı vereceğiz. rane hep Abba.sağa parkı hlklyesı, o mu! diyorum. 
laydı. Asri sinemaya gider, hangi ba- nalığı var. Soruyorum: S~~ ~e. V~yor, S?l Elil~ :'1ıyor kadar ki artı~.gına geldi handiyse - Var. 
yi heyecanla yerinden fırlarsa arka- - Ne var, ne yok? Dördlincü bır dUkkana gırıyo~, illallah diyecegını. . - Ne tarafda. !. oe ~ 
sından ko~ar. talih kuşunun ziyaret - 2000 Ura ile 10000 lira bizim sat buranın maşallahı,, amma da . t~li~ DUn akşam matbaaya gelir gelmez - Biri W. aşağıda, öbüfÜ 
ettiği bahtiyarı elimizle koymuş gibi tığımız bilete çıktı. lşte 2?.00~ liranı~ j a~an~ var~11ş ha. Taı:n~ 7 kışı ~ö- patronun, _ .. . yukarıda. sJP~ 
bulurduk. talihlisi .. sarışın gözlilklu bır gencı yük ıkramıye almak ıçın sıra beklı - - Faruk Abba.saga parkını gördün - Buraya. neye kapı yaP~ıO' 

Fakat şimdi öyle mi ya .. Piyango göstererek,, Rıza Garan, bakteriyoloğ yor. mü? Sualile karşılaşınca ağzım bir lar. İnsan zaten bu yokuşu U r 
An karada çekiliyor. Şehrimizdeki ta- İhsan Samlnin oğlu. Dükkan sahibi beni görür görmez: ka~ş açık kaldı. Bön bön ytızUne bak caya. kadar nefes nefese kallY" I 
lihliyi nasıl, nerede bulmalı? Talihliye yaklaşıyorum: - Buyur, Bay Faruk, bak bu Bay maga başladım. - Vallahi onu hep söylUyotuı!iJI~ 

Altı yüz bin küsur nUfuslu koca ts- - Tebrik ederim. Rüşdeyc 12.000 lira vurdu. Şimdi Patron: ma, kimse derd dinlemiyor. G ~ı 
tanbulda piyango isbat eden adamı - Tebrike değer bir şey yok. 2000 1200 lirayı VC'receğiz. Unutma, yaz, - Ne var, dedi, neye öyle .ağzın 8• boynuna pl!nı yapan mimar ıcuJll 
bulmak daha bir ambar buğdayına· liracık alıyorum. Nedir ki... İşin tuha- bileti bizim gişeden aldı. çık kaldı. Abbaaağa parkını gördün mağı unutmuş diyorlar. f~ 
rasına ablmış iııaretli taneyi bul - liracık alıyorum. Nedir ki?. İşin tuba- Ve tıkır, tıkır gözümlin önünde pa· ınü T.. - Haydi yürüyelim, diyin.cet 
makta. mUsavi. fı ben öyle bilet falan !llmam. Dün ak- ralar sayılıyor, adam t~ekkUr ede - - Hayır.. • ı Cemal: ~il 

lşi ta.lih ve tesadüfe bıraktım. Ya- şam bir arkadaşım ısrar etti, zorla al rek aynlıyor. - Hata etmişsin. Bir semtin bunca ; - Yoo, diyor, kapıya kad.BJ' ~ 
vaş yavaş Eminönüne doğru rnmeğe dım, tanım ya vermiş, bana isabet etti. Dille kan sahibi. bu defa iki adama ~n~ir özledikten sonra kavuştuğu ~-" , ::k~kk~:rnıyti:!k d~vgı~~~ :~~~;ıJJI• 

başladım. Klasik suali yapıştırdım: para vererek: . "/. bıricık gezecek, tozacak, temiz bava ~., ;;, y-
~ Bayi dükkanla . - Bu iki bin llra ne ne yapacak· - Buna da, di • ~_, alacak yer1 gidilip görülmez mi? , 1 - Ayıb olmaz mı? -A•et ~ 

1r • rının önü kalaba . sınız. yor, 20000 lira ~ık Yoksa Beşiktaşta böyle bir park ol- :Coskoca .Pif.l'kta benden başka swd 1 - Kim görecek, hem gör:P ~ 
lık.. - Püf, 2000 lira nedir ki, ne yapı- tı. Bak 2000 lira du ndan haberin yok mu idi. l ğu 

1 

soracak kimse bulamadınız mı ? kabahat kendilerinde insan l>ll 

Şurada bol rek- hr ki?. veriyorum. Görü -~~~~~~J - Haberim olmaz olur mu, işit.mi· Nasihati tuttuk.. Çar§ı içine gir • kapı yapmaz olur mu?.. fı 
lamlı dükkAnın ka- - Tekrar tekrar tebrik ederim, mü yorsun a. Bizim yen kalmadı. Bursadalri sağır sultan dJk. Dosdoğru yUrildUk. Sola sapına- Yaramaz mahalle çocuklıı.t~ı 
pısında nezle gör - saadenizle... gişe veriyor. bile duydu. Bütün Beşiktaşlıların ağ- dan sağ yok~ tırmandık. Tırman - [Sonu. 6 •n /) 

ıı:.....ı.------ merai§ sesli birisi - Aman, ı ica ed<i,rim, benim dük- - İyi, iyi. ' zında bir tek kelime var: Abbasağa dık amma biz de bittik. Nihayet park- • • • • • • ._ • • • • ..,. 
bağırıyor: kana gelip para aldığımı yazmayın Hapının önü kalabalık.. Herkes parkı .. belki yalnız bana. yUz defa da gözüktü. ŞehzadebaŞI 

- lşte efendim, duyduk, duyma - ha, bugün hastn olduğum için ban · hırsla: . söylediler. Fakat ne bileyim ben elim Alçak bir duvarın üstünde yeşil tel -
dık demeyin. BUtiln bUyük ikramiye- kaya gitmedim, yarın gazetede okur- - Keşki, biz de bu gişeden bilet değmedi, gidemedim bir türlü. kafeslerle çevrelenmiş rnüstatil bir F E R A H 
ıer bu gişeye çıktı.. Biz d~..'avereci larsa amma da para canlısı imiş, 2000 alaydık, der gibi bakıyor. - Olmaz, yarından tezi yok, git yer burası, alt tarafları h~nilz ikmal Sinemada, Telefon : 2.1359 
bayilerden değiliz Paraları bekletm~· lirayı duyunca dirildi, almaya gitti, Sonra tiçUncU, dördüncü adnmlara emi ?. edilmemiş, yukarı taraf daha yeşil . BUGÜN _ YARIN 
den derhal bkır tıkır sayıyoruz. derler. da para veriliyor. Bu esnada bir fo · • • • içeride kimse yok gibi yahud da bize 
Yanındaki dükkanın önü daha ka- - Peki, peki... toğrafçı da resim alıyor. Fakat dik • Foto Cemalle tramvaydan iner in- öyle geliyor. 

tHer perşembe ve cuınıı) 
Yeni tenz.il3.th aile labalık. Bir sürü adam toplanmış, hep .... kat ediyorum, her dışarı çıkan talih- mez ilk rastgeldiğimiz kadına sor- Alçak duvarın üstüne 3 tane min-

bir ağızdan ve bir makamdan mutar- - Aman, aman. 10000 lira bana linin arkasından bir adam beraber çı- dum: • na.cık çocuk çtkmış ihtiyar bir bayan- K Q M B 1 N E 
rtd bir suretle dükkan sahibinin is • vurmuş, 1000 liramı ve:rln, 1000 lira- kıyor, sonra dönüyor. Evvela kendi j - r:ı:eyzeciğim, Abbasağa parkı ne 1 cağızın nezareti altında parka bakı- Biletleri 
mini söylliyorlar ''e sonra 3 deb mı!.. kendjme : I tarafta?.. yorlaı-. · 

ı Zal d. b l d"kkd:. 1 2 kilji 3 ki~i 4}liŞ~ 80.000, 80.000, 80.000 diye bağırıyor- htiyar uzun boylu bir adam elin· - ıir, ıyorum, un ar u 11. -
1 

Kadın haytetle yüzüme baktıktan Yanlarma yaklaşıyorum: =---
lar.. deki bileti sallaya sallaya dükkandan nın adamları, bahşiş almak için gidi- 1 sonra: - Ne yapıyorsunuz burada?.. Mevki 25 35 4l') 

Ne o!uyor? Acaba seksen bin lira içeri dalıyor. yorlar, Fakat dışarı çıkanın, .beş daki 1 - Vapur iskelesinin karşısındaki En küçükleri cevab veriyor: Balkon 40 50 60 
büyük ikramiye isabet eden bilet bu Dlikkan sahibi: ka sonra içeri girip, dUkkin sahibi- sokaktan doğruca yürü, yürü, 150 - - Bakıyoruz. kuruştur. 
dükkandan satıl~ ta adamlar talih- - Bu biletin sahibi Roza Behar - nin cebine bir şeyler atmnsı nazarı 200 adım kadar git. Önüne iki sokak - Burası neresi?. f Sinemamız yalnız gelenleri gl· 
liyi mi alkı!ilıyorlar: dır, diyor, siz değil, kendisi nerede? dikkatimi celbediyor. Gözlerimi dört gelir. Biri sol tarafa düzçlilr. Öbürü - Park. şe önünde hiç bekletroedeıı 

Kalabalığın arasına karışarak: - Nerede olacak? Dükkanda ... Ro açıyorum.. sağda .. yokuştur .. o yol~uşu tırman - Senin adın ne?.. hemen mi.işteri grupu tenıiol 
,_ Müsaade, mlisaadc, diye dükka- za Behar benim işçimdir. Zavallı kiz Ne görsem beğenll'siniz. ha sev • park ben buradayım der... - Sevgi, bununkı Suna. bununki . ni ve tenzilattan istifade et· 

run kapısına kadar sokuluyorum. 6 aylık evlidir. Şimdi de dört aylık gili okuyucular ne görsem beğenirsi- - Teşekkür ederim teyze. de Sevim. ' - tirmeyi taahhüd eder. ~ 
Hayır, dükkanın önündekiler bu gü yebe, bunu ona Allah yonderdi. Haydi nl.z? Düşünmeyin, imkanı yok bula · - Ha, dur, evladım, sen 1stanbu1a _ Siıı burayı seviyor mm:ıunuz? SaTbaAhRlZarAıNsaAaDtAlSll,1-5 dHeUnOUitin'b ad 

rültüyü kendiliklerinden yapmıyorlar. paraları... ma.zsınız. İyisi mi ben söylliyeyim. yeni mi geldin'!'.. - Seviyoruz ya .. Uslu uslu oturur 1 ,.rı 
Dilkkfilı sahibi büyük bir orJı:estrayı - Sizin isminiz? İkramiye olarak verilen paralıı.r, - Hayır teyze.. sak her giln annemiz bizi buraya oy- 1 
idare eden yüksek bir şef ciddiyetile - Beni tanımaz mısınız? Kaşıkçı gerisin geriye geliyor. Dükkin sahi- - Öyle ise nasıl oluyor da, bizim namaya gönderiyor. . TEHLİKEDE 
elile bu gürültüyü idare ediyor. han, 11 numara.da Salam.on KRnycas bine veriliyor. Anlarsınız a., ikramiye parkımuı bilmiyorsun, hele bir git te Parkın i~erisine girecegız.. fa.kat PrGeolecgrekam Hurmalar altında cı~I 

Dikkat ediyorum; el yukal'ı, aşağı meşhur eski elbise tüccarı... karıman filin ynk, bayiin dükklnı gör. Vallahi Sultanahmed parkından kapısı nerede? Çocukların yanındaki 
çıkıp inince dükkin sahibin(n ismi Meşhur eski elbise tüccarını pi • (Sonu 7 ncide) , da güzel, Fatih parkından da.. ! kadın: ı ~ 

~-

,ıı 

_ 59 _ üzere oldukları zaman bü~ ha.yat- bir düşmti§ kadının .kalbi o~ mu! itim ~i ~izim e~i ?tu~duğumuz semte döndi.ım. Gözlerimi yav~ yavaş bizimjlın kafesleri, tozlu camları, fıt~1Jt 
. lan, tatlı ve acı hatıraları bırer sina- B.ir orospu sever ~· sevebilır mi 1 gelmişız. &:~bını. bır türlU an.lı~a - eve doğru çevirdim. Hayret, ev yerin- havalarda ıztırabla inliyen ç~tJ CiY• 

- Ah, sen .~~k ~a~n:stn· Sem ne ka.- ma filmi gibi gözlerinin önünden ge- diye haklı olarak şüphe edilir. ~?dığım büyük bır heyecan. . ıçınde dr yok. Rüya mı görüyordum? Yoksa beraber bu ev, muhakkak beııifll ~vd 
d~. çok eevdıgıı:ru bılıyorsun ve ken- çermiş. O anda sanki ben de bir kaç Evet erke!rten nefret ediyordum. dım. K~bi~ ~?~~cakınış gıbı Rtı • yanlış bir yere mi gelmiştim? Gözle- tım~an da bir şeyler almıştı. lJtl r&ı 
dını bana ve~ı!.otı.Jun. saat sonra ölecekmişim gibi mazimi Sevişmekten, öpilşmektE>.n tam mana.- ~o~u. Şıındı ~utun . t~ıdıttlanm.tzın rinıi bir kaç deia açıp kcı.padım. benım hayatımdan bir şeyler ~tlcııı 

- O~az~. gorur!er. hatırlamağa ba3ladım. Çocukluğum, sile iğreniyordum. Fakat buna rağ- önilın~ çıka~g~ıı, yil~wı:1° karşı: Hayır, ne rüyada idim, ne de yolu- Acaba ne vakit yanmıştı? J~ııı' 
- Kını gorecek · . kafes arkasında geçen hayatım, ilk men, bu kadar ka.şarlanan, bu kadar - rospu · r~spu. diye ~aykı~a- mu şaşırmıştım. Bizim ev ortada yok- no olmuştu? Hele bu son su:ıli ~ıŞ 
- Şimdi olmaz diyorum. ve son hakiki sevgilim, biricik a§kım katılaşan kalbimde sana karşı besia- 1c.aklb~rını s:ım.Y01~4 um. ~anbgım ~oy- tu. Yandaki evlerin meydana çıkan diye kadar kac.; defa aktınıa ı;eı ô~' 
B k t •

4 uh 1 "etim t .1 B · . . _. . .. v e ır şeyın ım ~ansızlıgına kırnı ol- . k .1 sök.. -aunı 
u a ı m a eı • sma.ı eyı, olan sen senınle geçırdigımız o mub- mekte olduırum temiz ve lekeaiz bir kl b b h' 1 . cebhe duvarlarındaki ı;ıyalı duman en zo::-Ja up atmıştım. v ııııl~ 

k · ı . 'tın v k · 1 • 0 ma a era er ıs enm ona l }"11U - •• y • • ııl> 
ço ı erıye gı .. ege arar ve~ış ~ - hem, garib gece, sonra babamın öliı- aşk duygusu daima yaşadı. orlardı. Ayaklarım mantıfruna kal- izleri bana hakikati derhal öğretti. j 11unnıege, annemin akıbeti.nl foJ 
dugu teşebbUsunden va.z geçırmeg_e mil, Mahmud, fabrikadaki çalışma o gün ancak öğleye dojru evden ~im hislerime .uyuyorlardı 0 

' Evimiz yanmıştı. getirmeğe korkuyordum. onu ':.1 UJıl 
mecbur . etti. Canı sıkıldı. fakat nı- h?yatım, t~ail Bey, mahkeme, .h~- çıktım. Basit ınantolarımdan birini Yavaş yavaş yürüyord~. Tozlu Gayri ihtiyari kalbhn cız etti. se- [ıa hapishanede lkeıı dUşünıtıtl~ıı~ 
heyette. _ 

4 1 
~ pı~hane .v~ n~hayet. madam Elenının giymiştim. Gayri ihtiyari bir tram- so.kaklar, yarı yıkılmış duvarlar, nelerce bana mahbcslik yapan bu ev, Neticede hapisten çıkbktı:11 c111eg• 

- Peka.Ia. demege mecbur kaldı. evı hepsını, bırer bırer hatırladım. vaya atladım. Nereye gittiğimi kat'i- k bur tahta evi" b ,_,_. d h ne de olsa benim için bir çok hatıra- annemin yanına bir dalın. gıtJJl ı· 
y· gürül' .. f' k d ta am er, aua &ı..ı!Al a a !ltc 
ıne .. u ~1 .arma an raça - Sana bir uey daha söyliyeceğim. yen bilmiyordum. Gayri iradi bir kuv ziyade ihtiyarlamış, renkleri solmuş larla dolu idi. Her Şeyden evvel, ora- karar vermiştim. Esasen bllPl f' 

dan salona donduk. . . lnanmıyacaksın. Fakat hakikat oldu- vct, beni bir yere götürüyordu. ve çökmüş görlinüyorlardı. da seni tan~ ve sevmiştim. Seni k<'.n beni ziyarete gcldJği z.aJ11ııı.ıo. Ol 
O gece hiç uyumadım. Garıb bır ğuna emin ol. Ne idim ben, düşnıüş Birdenbire bir el sanki beni dürt- Tramvay istasyonundan evimize ı görmtiş c.ılmanın bana verdiği sonsuz nına çıkmamı§ \'e hapisten sovt 

hisle h:yatımın sona ermekte oldu- bir kadın. da.ha açık söyliyeyim, ka· tU. Tramvay durmu.']tu. Acele yerim- kadar olan on. dakıkalık yol bana ne ı' heyecanla ka. ç · g~ce sabahlara kadarJ bir daha ona görünraeıniştiJll· V"') 
tunu dtlillnüyei>rduın. tn..anlar ölmek uarla.nnuıı bir oros11u.. Bir orospunun! den kalkarak indim. O saman htuet. kadar u.z.u.ıı go.ldi. Nib.a,yet köfoyl uyuyanıamıu, 8'>ni dl\§UnmUştUm. Ka· 1De1JO"•• 



YENi SA.BAR 

Bize kapalı bir salon 
mutlaka ıazım 

lstanbulun merkezi bir mahallinde 
Yaptırılacak bir spor salonu 

gençliğe çok müfid olur 
Kerim KANOK lııtan Yazan 

rıı~ bulda bir spor salonu yaptı-
'lllllSJndaıc · --§Undi ı zaruretler hakkında 

-
<>ldu~ kadar bir kaç yazı yazmış 
tiir~ 1~ hatırlıyoruz. "Balkan 
da ı,,~.;:rıpiyadlannın,, mart başın. 

için b Ulda yapılacağını işittiğimiz ,~~iii~il~='~ fayda~ ~~hse bir kere daha teması 1 
>.tu gordUk. 

iki Nutuk 
(Başmakaleden devam) 

ile gösteriyor. Bu, Balkanlı kavimlere 
mazide o kn.dar ıztırab yükletmiş o
lan harb felaketlerinden, Balkanları 
masun tutmak için ihtiyatı ziyadeleş
tirmek ve gayet ü:ılane bir hattı ha
reket takib eylemek lüzumudur. Bal
kanlı dostlanınızın bunda gerçekten 
muvaffak olduklarmı itiraf etmek ve 
ccğrafi mevkii itibarile en nazik va
ziyef te bulunan Yugoslavyanın bu 
husustaki siyasetini tebrik eylemek 
l!zımgeliyor. Uzaktan Yugoslavya. 
tarafından tereddüd ve gevşeklik gibi 
görünebilecek hareketler siyasi vuku 
atların yliklettiklcri ihtiyat ve ted • 
birli hareket lilzumunun ziyası altın
da tetkik edildikleri zaman zahiri ma
nalarını kaybediyorlar. Bay Marcovic 
in bu sözleri bilhassa memnuniyetle 
karşılanmıştır. 

Yugoslavya Hariciye Nuınnın Bal 
kanlıların hiçbir taraftan tehdit edil-
i:?ediklerini ve Balkan kavimlerinin 

jdiirüst ve halisane tavır ve hareketle· 
.. inin umum tarafından doğru bir su· 
ret~ takdir ve hürmet gördüğünü 
temin dmesi §Üphe yok ki biraz ev
vel tavsiye ettiği tedbire riayet lüzu
mundan ilham almıştır. Nutkun yal
nız bu cümlesi nutkun heyeti mecmu
asından aynlarak düşlinülecek olur
sa. pek fazla bir nikbinliğe delalet e
debilir. 13alkanhların <;ekinecekleri 

tağı11~b~kalar mart ayında yapıla
llıln-ıası gore bunun açık bir yerde ya
C<tğı a ~a rnaddcten imkan olamıya
hpıJ n aı;ıılır. Bilhassa maçların gece • ,.;ır·<>=;""'~' tehlikeler arasında fazla nikbinlik i

ınası d r . ta §eh . . a azım gelmektedır. Son-
llb ed ~ınızcte bir kaç bin kişiyi isti- :
dığı111e b~ec.e ... ~ b~r salon mevcud olma
Çar bir .1dıgımız için bu i~in çarna
'l'asındasınerna sahnesinin, kulisleri a
iib1· . veyahud da "Makalın falan 

ıçeri . " 
bir ~erd sıne içki ... okuları sınmiş 
Calttır e Yapılması lüzumu hasıl ola-

llu l§in .d . 
--

Bir salonumuz olsaydı bu güreşler yerlerde yapılmazdı .Yan Yerı cı dıyetle kabili telif olma-
bi bir f erde yaptırılmasından ne gi
bir ın ayda limid edilebileceği ayn 
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ltıı eaeledir. 
Cftk b" 

ll'ıuvafık' ız burada, bu gibi gayri 
bitti Çatılar altında "oldu da 
lı.ıttıe~fiŞallah,, kabilinden el çabuk
b~nı birapıJı~erecek müsabakalara mil 
bıılii6ı !ekun ~kil ettiğini yakinen 
lt ~·ınll: .. 

bbiıı· ,gureş meraklılarının dört-
cağı ..... 1 bile kabule imkan bulamıya-
1)\j ""'ıı .. ı . reıı f 8?Y emek isteriz. Senelerce 
rıı.ııdeıı aaııyetsiz bir intizar devre
kaıiQe ~nra zuhur eden bu gibi fev
larıın. ırsatıarda da gilreş meraklı
bu 8Po tı tatmin edemfyecek olursak 
deqıer; . rnUntesiblerinin tabiatile a
ttın ke ~ıln a:r.aJacağına ve allkıi.ıan • 

aı ece.\'.· 
l!a.r>aı . 5ıne şüphe etmemeliyiz. 

rıu biıe ~.hır salonun şiddeti lüzumu
liren gU ır ernri vaki şeklinde hisaet-
llôyıiyeb;~ 0 limpiyadlan hakkinda 
<li asıl ı CCeklerirnizi söyledik, Şim· 

lııtan meseleye avdet edelim : 
de topı buı gençliğini bir camia halin
en birıı:y~~ vasıtalardan biri hatta 
haıde. b cısı SJ><>rdur. Böyle olduğu 
bildiği: babcıa bugüne kadar yapa
lQuPıeri ıı. çok mahdud k~. 
lıer §eydınııın idare ve idame yükü 
'llıeşlM en ~\'Vel hayat mücadelesile 
~rınd gayrı :rnesuı zUmrelerin omuz 
g· a bıraıo1ın 

lllden elan akta devam edildi • 
ta Ve h t olduklan yerde saymak-
kf'I- a ta <>41-

"'11 buı e><üıbcgUn tedenniye mah-
lllahruın ~a.ktadırlar. Bu vaziyette 
lt~ Satıı~~etler içinde çırpınan genç
bır isttr ndan memleket namına 
~nluıc a

1
de ummak ise çok safde-

~o ur. 

Kız mekteblerinin 
voleybol maçları 

çin de bir yer bulunduğunu muhte
rem Rny Marcovic'in pckftla takdir 
ettiğinoe hiç şüphe edilemez. 

Gerek Yugoslavya, gerek Ruınan
ya Hariciye NM.ırlnrının nutukların · 
da, cenubu f'arki A \·nıpasındn ihti · 
yatkarnne "gayrimuhnriblik., \'aziyeti 
ile İtalyanın sulbü idame husuımnda 
göstcrdiı{i yardıma karşı minnettar
lık beyan edilmesini ihtiyat ve mü • 
maşat tavsiyesini ne kadar <'id<li su
rette tntbik ettiklerinin bir delili di-
ye E;Östcrt>biliriz. Bu diplomatik ifade 
tarzının açıkçası ltalyaya Balkanlar:ı 
tecavUzdc bulunmadığından dolayı te
şekkür ediliyor demektir. Balkan dev 
let :ıdamhırı bundan daha büyiik bir 
tevazü ve nezaket eseri ibraz edemez
lerdi. 

Bay Gafcnku'nun nutkunda "ha -
\'ali,, diye tcrclimc etmek igtiyeceği
miz bir "Region,, l<elimesi dikkati cel
be<lecek bir yenilik teşkil etmiştir. 
Balkanlı müttefikler arasındaki dost
luğun kavimler arasında bir düşünce 
ve hissiyat birliği ynrattığmdan ve 
müşterek menfn:ıtler clnha vmmh ile 
kendilerini gösterdikçe bu dostluğun 
yazılı taalıhüdlcr çerçevesini a~tığın · 

ıl:ın bahsettikten sonra. aradaki an
laşmanın bu yüzden dnha yük~ek bir 
mana kesbettiğini temin ediyor: Bal
kan misakı bugün hususi menfaatle
ri, emelleri, vazifeleri ile bir "Region,, 
temsil etmektedir, diyot'. 

Rumanya Hariciye Nazırı Bulga . 
ristan ve Macaristan ile münasebet-
!erimizi tayin hususunda bu "Region,, 
fikrinin bir rehberlik hi?.m~tini göre
ceğine emindir. 

Herhalde, gerek Bulgaristana, ge
rek Macaıistana knrşı gayet do~t ve 
uzl:ışıcı lih;siyat ibraz eden Bay Ga
fenku onları bu "Rcğion., mefhumu
nun tazammtın etti~'İ sıkı miinascbct
ler ve müsaadekfırlıklar viı.dile mem
nun etmek ister gibi görünüyor. Zih
ninde tasavvur ettiği hareket tarzı 

hakkında yalnız bu tabire bakarak 
sa .. ih bir mana çıkarmak kabil olamı
yorsa da delalet ettiği hissiyatın uz
la.~maya taraftarlığı şüphesizdir. Bun 

~ftltınd:ı~ spor ve sporculuğunu 
lıyebileceıcgormek ve tetkik etmek is
cettı' ~ . ecnebilere neyi göetere-
v ... ~Uzk 
e eetu ızartacak kadar iğrene - dan dolayı memnuniyet uyandırması 

~eYdanın~anzaraıı Taksim kışlaSJ 7 / 2/940 tarihinde Çapa Kız Mua!- dar Nihal Semahat Hayrünnisa na intizar edilebilir. Onun için bizı ·. 
devat!ınatı nu yoksa bırakınız spor leim mektebinde icra kılınan kız mek !{~iye. ' ' ' d~ kendisile beraber: "Genişletilmi~ 
~aha topla noksanlannı bir tarafa tebleri voleybol maçları hakem Tur- 1nönU: Ulviye Mükerrem .Jale bır uzlaşma çerçevesi içi,nde, komşu-
~ay nacak dogruw d'' u t b' 1 

' 
1 1 d k' b"t'" .. betl a. hile · ur 8 ır 0 - gud Ôkerin idaresinde icra edilmiş Feriha Nimet Ncbahet ar arasın a 1 u un munase er 

~a Ve Çerdrnaıı~ bulunmayan uydur- ve şu neticeler elde edilmiştir: tstik
1

lal: M~lla Hali
0

de Tiirkao dostça tanzim oluna.bilirler .. diyece-
~ ~i ?... en çopten spor klüplerimi- İLK MAÇ: İnönU • Cümhuriyet Ii- Rebia, Mediha, Hürrem. ' ' ğiz. .. ,. ' . 
l'U~ııe kalırsa 

11
... .. eeleri arasında icra edilmiştir. İlk se- Erenköy: Mukaddes, Muzaffer. Fn- Huse~ ın Cahid 1 ALÇIN 

Qe.}ı hiınınet a!~~· ge karşı en bu- ti lnönU kazanmış, fakat ikinci kı - zilet, Mübeccel, Ayşe, Süheyla. 
... ,,

1 
tin en rn~rk A ır stadla. beraber sımda güz.el bir oyun tutturan Cüm- Mektepler krosu Galatasaray - Beşiktaş ma-

tı~ı aaJ ezı yerinde bır de ka- 3 t ta 'h' d F bah d d k' had· I U . ~rurı .~~. Yaptırılmasıdır. Bu gibi huriy~t lisesi seti 15. 3 gibi açık bir m~1r F n bınahe ener daçe sta
1 

· Çin at hı k'k ıse er zermde 
hı.ı ~ısat y r farkla knzanmıştır Faknt son sette yomu 1 e ener çe nrasın yapı a- a ı at yapılacak 
har SUslara on pa::ı ~~dıkça başka talihsiz olan CUmhuriyctlilcr bunu cak olan erkek mektebi eri kros kant- Son defa oynanan Galatasaray • 
ltı> .. antdır. Mükellef bıUe sarf etmek 7 • 15 kaybetmişlerdir. risine bütün mekteblerimiz hazırlan- Beşiktaş maçında bazı Beşiktaş oyu • 

..... J kolt rolar maru- ktad n 
li~ t Uklu salonlardan evvel 1K1Nct MAÇ: Kandilli • Şişli Te- ma ır.. . cularının nahoş hareketlerinden bah-
ısıah 0Plunacağı faaliyet merk gzlen~ rakki mektebleri arasında icra edile- 8~. kabı1lden olmak. Uz~re Yar_1~ ~- setmiştik. Bölge b:ışkanhğı bu husus-

Veya y . e en at dortte stanbul lısesı dahıh bır d f tb l h 'f · · t 
•- llu l'llUna enbıd~n inşa edilmelidir. cekti. Şışl~ ~c~«ı.kki l!sesi gelmediğin- §ampiyona yapacaktır. Yalnız !stan- ah u tol ~l u tı ımızdın b cln anıknml ış 
"tlltbuıct se etıle arzedelim ki ts • den Knndılh hsesi hükmen galib ilan · . . . . . . . •. §a sıye erı e cmas a u unara ıa-
lon a Inodcrn b' k l ed"l . t' bııl lısesı talebcsının ıştırak edecegı kikatcn bu !ilekilde hareketlerin vaki 

u Ya tı ır ııpa ı spor sa- ı mış ır. b .. b k tl ti kteb' .. 
~araya Pdar:rnnk öyle korkulacak bir üçüNCO SON :MAÇ· İstiltlfil. E- Un~ md usnb al ~ya ak Bae ber l~eEb .. ın od- olup olmadığım sormuştur. 
~u 1 lhtiya ö . . .. · . n en aş 1) nen • ıa ı, ussuu Bu zevat hakem raporunu okuma • 
~· §e elli aıı-... ç ? stermıyecektır. rcnkoy arasında icra olwımuş rakıb- Alemdar Sultanahmed Divanyolu ve d b' Utal d tm · 
ı:;ı taltd· wuı§ bın lira sa.rfed'Jdi . . . ' ' . an ır m ea ser e enın muva
kflıa, ırde Hirndik' ih . ı • l~ıne nısbeten kuvveUı olan Eren- Cağaloğlu tarikile mekteb önünde bi- :fık olmıyacaı!ı cevabını vermiş olduk-
tllaı·kkarşılıyacak ~· tiyacımızı pe- koy setleri kolaylıkla 1 - 15 ve 5 - 15 tireceklerdir. lanndan A~nıı Alanın raporu tet-

1 ol b' ır kapalı salona kazanmıştır 
a ılirU, · Altı kişinin derece alacağı bu ko-lkik edilecek ve icabettiği takdirde 

[Bo>ıu 7 . . . T~ : . §U her .sene yapılacak ''e mekteb hadise müsebbibleri hakkında cezri 
ıncı sahı/ede] Cümhunyet: MeJıha, Kadriye, Bi- lşampiyonası mahiyetinde olacaktır. f cezalar verilecektir. 

Bir milletin medeniyetinde esaa 
onun ırki kabiliyetleridir 
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Biz Nasyonal • Sosyalistler bili

yoruz ki dünya bu felsefeyi inkı
labcı telakki edecektir ve bizi bu 
nam ile tezliJ etmeğe kalkacakt1r. 
Fakat bizim fikir ve mütaleaları· 
mız ve el'al ve harekatımız devrt· 
mizin ta.svib veya takbihinden in
t>ias etmek lizım değildir; şuuruna. 
malik olduğumuz hakikate hizmet 
etmek yolundaki mücbir veci\>Mp,n 
tevellUd etmektedir. Ahlatın en a· 
ç1k zekasının teşebbilsUmUzUn hik
metini anlamakla kalmıyarak fay
dasını da teslim edeceğine ve ken· 
disini hürmetle karşılıyacağına e
min ola biliriz. 

••• 
Yukarıda bahsi geçen mütalea

lar biz Nasyonal - Sosyalistlere bir 
dc.vlet kıymetinin ölçüsünü verebi
hrler. Bu kıymet ancak nisbidir, 
her nıilletjn hususi noktai na.zarına 
göre vcrilmiQ bir hükiimdür. Had
di zatında beşeriyet noktai naza
rına yiik6eltilirse mutlak hale ge
lecektir. Başlrn tabir ile: 

Bir devh•tJn eri U~i medeniyet 
sm İle i yahud dünl adnld satveti
nin \'erdiği chonınü)·et mly:ır ofa· 
rak kaimi cdllmf'kle oııun faydn.'Jt 
lıahkmda hir hUkl\m wrmeğe im
kan hulunanuız. Bu hiikiinı miin
hasırnn hu uz,iyetin gör.Wnüne gc
tirileıı her k!l\ im için h. iz olahlle
Ct'ğ'İ f nydayn göre \"erilebilir. 

Bir devlet, yalnız temsil etmesi 
ia11mgelcm kavmin haynt şartları
na tekabül ederse değil, kendisinin 
varlığı o kavmin hayatını nmeU 
curette temin ederse idC'al diye te
li1kki edilebilir O dC'v1ctm §Cklinin 
dünyada kültür haJ.:ımındruı ne 
kadnr ehemmiyetli olursa ol
sun, bunun tesiıi yoktur. Çünltü 
devletin vazifesi yaratmnk değil

dir, bilkU\·vc nıcvcud ku~ ctler·e 
yolu acmaktır. Biımer:afoyh hlr 
<lt·\·let tnc<l..niyrf inin en yiihsd• de· 
dı•ni~ f'tln miiınt-ssillf'rinin ırl; hıı.

Jt'('<'~lıte ı•rh.meklo hernJ>Cr"lıu nw
kımıııclaıı t~cııniisiinii hunıhİ)"tl 

mahkum t•derse onn ft-na denile
hillr. 

Çi.inlni o znnınn bu kültürün var
lığı yolundnki müteknddim ııa1ta 
hürmet etmez. Bu kültür onun işi 
değildir; o dcvlctın canlı sentezi 
tnrnfından takvıye edilmiş medc
nı~ct verıcı bır kavmin mahsulü
dür. Devlet bir cevher temsil et
mez, o bır şekil temsil eder. Bir 
kıw:min hinnenaleyh muayyen eri,_ 
tiği medeniyetin derece 1, i~inde 

yaşadığı (lC\'letiıı fa. •dasını öl~melıl 
imkanını \·ermez. Medeniyete pek 
ziyade müstnid bir kavnıın bir zen
ci kabilesinin manzarasına mürec
cah bir manzara irae etmesi kolay
ca tasavvur edilebilir. }4aamafth 
bu kavmin devlet şekli :ıltında ya
rattığı uzviyet, gayesini ifa etme-

sinin tarzı hMebilo, zencinin yarat
tJğı uzviyetten fona olabilir. En iyi 
devlet ve en iyi teşkilatı esa
siye bir kavimden o sırada ken-

disınde bulunmıyan ve hiç bir za
man b~lunmamı11 olan birtakım 

melekeleri istihraçtnn aciz iseler 
de fena bir devlet şekli, zaman ile, 

medeniyet vericı ırkın mümessil· 
!erinin ortadan kalkmasına müsa-

ade ederek hatta buna sebeb ola
rak btı. kavmin iptidaen bilkuvve 
malık olduğu melekelerin ziyaını 
bizzanıre intaç edecektir. 

Binaenaleyh, bir devletin kıy

meti hakkında verilecek hilküm ip
tida muayyen bir kavim için haiz 

olabileceği fayda ile tnayyiln ~de· 
cektir, dünya tnrihindeki rolünün 
ehemmiyetle tatbiki değil. 

Taımunıle nisbi olan bu son ba
kımdan ınsan çarçabuk doğru bir 

fikir edinebilir. Fakat bir devletin 
mutlak kıymeti hakkında bir hU-
küm vermek zordur. ÇUnkü ba 
kat'i hüküm yalnız devletin kendi

sine değil, d:ıha ziyade, gözonimdo 

tutulan kavmin kı}ınet ''e sevıye
sine t:i\bldir. 

Binaenaleyh, devletin yüksek va
zifesinden bahsolunduğu zaman, 
hiçbir vakit unutulmamalıdır ki 
bu yüksek vazife esas itibarile kav
me terettUb eder. Devletin, varlı
ğının organik kudreti sayesinde, o 
kavmin her inkişafını imkan daire
sine sokmaktan başka bit rolü 
y.ıktur. 

O halde, biz Almanlara 1Uzumu 
olan devletin nasıl teşkil edilmesi 
lazımgeldiğini düşünecek olursak, 
iptida iki noktayı sarih surette ta
yın etmeliyiz: Bu devlet ne tU~ 
lü adamları toplamalıdır, hangi 
gayeleri taklb etmelidir? 

Bizim Alman kavmimiz maatt~ 
Cflstif mtitccarus bir ırlm artılt ma
iik değildir. İptidai unaurlano ıtay
naşm:ısı, bundan yeni bir ırk (lk· 

tığını söylemeğe imkan verecek 
yolda, bir terakkiye nail olma .. 
.rrııştır. Hakikatte, tıllhassa Otuz 
~ene hnrbindenbcri, kavmimfain 

Jmnını bozmu§ olan mtitcakib bu
laşmalar onu infisahn uğratmak 

ıle knlmıyarak ruhumuz üzerinde 

dı tesir yapmışlardır. Vatanımızın 
:ıç1k hududları, hudud hııvalini 

boyunca. Almnn olmıynn siyasi var 

lık !arı temas, bilhassa Reich dahi
line tok miktarda ecnebi kanı • 
mn girmesi, dnimt teceddUdU dolıı
yısile, tam bir knynaşma için la
zım olan zamanı bırakmıyordu. Bu 
c:oröadnn yeni bir ırk çıkmadı. Ir
ki unsurlar yanyann konmuş bir 
halde kaldılnr. Neticesi, nlclii.de bir 
surunun toplandığı buhranlı daki
]\alarda, Alman kavmi her istika· 
mcte dni;'lldı. Yalnız ırkı tcrkib e
den maddelerin arazi Uzerind<:ki 
mkısam tarzı muhtelif havaliyi a· 
liikndnr ctrnelde kalmaz, bunlar 

ayni havalinin içinde de bir arada 
n C\'cud bulunurlar. Şimal adamln
r' şark adnmlcı.nnın yanında.dırlar. 

Bunların civarında da Almanlar, 
t-cr ikisinin yanında da garb adam
l:rrı vardır. Halitalıır dn ayn. Bu 
vaziyetin bazı dh~tlerce tiüytik 
n·ahzıırl:ırı mc\Cuddur. Almanlar 
dr lrnnın :ıym olmasından ilf'rı ge
len o kuvvetli siirü eevkit:ıbüsi ek
s!ktir. TehlikP zamanlarında bilhas 
sn ıimır bir hal olan bu scvldtabii, 
ltendis.ini Jmiz kavimlerde, ikinci 
derecedeki bütün farkları sllcrek 
vr OJ)l:ıra müşterek düşmana kar
şı mliteeanis bir suru ile mücehhez 
bn cebhc arzettirerek, milletlerin 
harnbieine mani olur. Bizde fazla 

f< rdiyctçilik f hyperin rlvidua
lismc] denilen ecy ırkımızın her 
biri hususi vasıflara malik esaslı 
ıınsurlannın biribirlerine karışma
dan yanyana yaşamalnrındnn ileri 
geliyor. Sulh zrun.ımnda, bunun 

çok kere muhassenatı olabilir. Fa
knt, her şey hcs:ıb edilirse, bu bi
ze d liııya hakimiyetine mal olmuş
tur. Eğer Alman kavmi, to.ıihi es-

nasında, başka kavimler için o ka
dar millid olmuş bu sUrU ihanete 
malik bulunsa idi Alman Reich'ını 
bugün dlinyaya sahib bir ır.cv'kide 

görürdük. Dünyanın tarihi başka 
bır cereyan takib etmiş olurdu. Be 
~criyet, bu yolu takib ederken bu· 
t:,iin o kadar çok g<:SrUlen sulhçille
rin ağlayıp sızlamaları ve dırlan • 
maları ilo eri§eceklerini lbnid ettik
leri gayeye vlsıl olacnk mıydı, ol
mıyacak mıydı, burasını kimse kes
tiremez. Erişilecek bu gaye şu 
idi ( Kolay gö~ aşlarının, sullıcU 
rnlbcü ağlayıcdn.nn salladıkla.n 

ıı:cytin dnllarilo telJ\ln edihnis bir 
&ulh cleğU, bUtün dUnynyı yüksek 
'lir mcdenlyetin lıizruetinde bulun· 
duran bir hfıldın kınının muzaffer 
l.ıhcile temin edilmiş bir sulh. 

Bizım kavmimizin halis kalını§ 
ve muşterek bir kanın \'erdiği insi
cnmdan mahrum bulunması key
fiyeti bize tarifi imkfınsız fenalık
lar yapruıştır. Bir cürll kUçillt Al
man hblml'1dıırl:ırına payıtnııtlar 
verill, fakat Alman kavmini hü
kliınranlık haklnnndan malırum 
bıraktı. 

[Dcvanıt t"Or] 



~=· YENi S.&BAB 

MESiRESI KEL All(:O i~ 
LTANA1.. 

BE~IKTAŞlrl 

Lüzumsuz bir 
No: 84 

~~~ ..... -----~ 

h d~ 1 Eskı mezarlık gayet 
e ıye · güzel bir park oldu 

Yazan: Fredric Bantet Tercüme eden: SUAD DERVİŞ __ --·--- Aliço; ikinci gürqte, ili bitirmeğe -- Olabilir, dedi. ..fl 
(Batta.rafı 4 öncüde) Dört kişinin oturduğu bir sıraya azmeylemi@ti. Akıbet te böyle olmuş· Sultan Aziz de cidden kendisine 

1 

. Senenin_ so. n günü olan bugün. Ju-ı Sabine'in dükkandan kovulmasından duvardan atlayıp parka giriyor, aşa· yaklaşıyoruz, yerde oynıyan çocuğu tu. bakmJetı. O da, Aliço gibi zağıanıoır 
lien Jardinoıre dWtklnlarda bir çok onu bU.bütiln kaybetmekten korku . ğı doğru yttrilyonız. Zayıf ve orta 

1 
sevmek bahanesile llkırdıya girişi • Aliçonun Sultan Aziale iki giireti b. 

dolqtıktan sonra öğleye doğru evine yordu. o. sulhü ve ~ükimu. seven, kavj~ylu Vilhelm bıyıklı melon şapkalı, yorum; vardı. Padişah; köşke gelir gelmez. Jllu• 
geldi. gadan hiç hazzetmıyeo bır ınsandı. sıyah paltolu bir adam karşımıza çı- 1 - Sız Beşiktaşlı mısmız ?. SULTAN AZİZLE ALİÇONUN tadı veçhile, uykuya yattı. Bol v:;. 

Fakat her zaman yaptığı gibi kendi Masasının baıuıda bütün bunlan kıyor, ikimizi inceden inceye sUzü - - Evet. tlUNCl GVREŞl bat bir uyku uyuduktan sonra 
antikacı dl1kkAnınm içinden geçmiye- dilştlnürken isyankar bir hareketle J yor, Cemalin elindeki fotoğraf ma - - Bu park yapılalı çok oldu mu?. Yine bir cuma namazuıdao sonra; tı. Seryaverini çağırarak: 
rek apartımarun kapwndan gitti. Hu yerinden kalktı. Nihayet o da serbe9t kineeini glSrllnce Erzurum şiveeile: - Hayır, ancak dört bee a, var padipbla, Aliço Zincirllkuyu kötkl1· - Halil, hasır mısuuz? dedi· 
ausi dairesinden geçerek evile dükki.· bir insandı ve kızının esiri değildi... - Eho. diyor, llz gazetecimisiniz! yok.. nün bahçesinde bulUllDWJlardı. Seryaveır, kıeaca cevab vennifti: • 
nmı birleft,iren yazıhanesine geçip Sabine'•iz artık yaşıyamıyacağını bi- _Evet. Ondan evvel burası ne idi?. Aliço; bu sefer büsbütün değifikti. - tı:adei ~hanelerinize muntal' 
şapkasını, paltosunu çıkanp yazıma- liyordu. O halde, zili çaldı. Gelen u· - Her tarafın, her yerin tasvirini - Ne olacak, mer.arlık. Hastalıktan tamamile kurtulmut. en- nz padıp.hım... _ J-1 
l'""ID başına oturdu. eağa: çekersiniz, eho bu park açılalı 8 ay - Peki mezarlar ne oldu?. sesi ve yüzü koça dönmüştü. ~ Haydi, ~azırlamrus.. ki8._.-

Möayö, Julien, elli Ya§lDı aflD.ll o- - Matmazel Sabine'i çağır! oldu neye gelip tasvirini çekmediniz! - Bilmem. AJiçonun fevkalide hızlı olduğu gö getır !.. • 
lan bir inaandı. Sakallı ve oldukça Emrini verdi. Biraz sonra ciddi ve - Affedenrinlz, bata ettik, kusura Muhaveremize kulalc kabartan •· rülüyordu. Pehlivanın bu halini en zi Seryaver, Aliçoya haber yoıtaJlllt 
çirkin bir iwlandı. zarif bir elbiee içinde genç kız gö· bakmayın. tişik sırada oturan ihtiyar bir kadın ya.de seryaver Haltı Paııa ile Makar- tJ. Aliço, zaten huırdı. Sultan AJiS 

. Fakat ~lbi~? içi ~~~e benzemez rUndU. . . . - Zarar yok, urar yok, bari gtlJlel 

1

8Öze kanşı~or: _ .. . nacı ve Kara İbo sezmi,ti. de kis~ti giyip aşağıya. indi. . al 
dı. Çehrem butün yuzwıu kapayan - Matmazel Sabıne, rıca ederım , bir 11eyler yazın. Benim tuvirimi ko- - Ortaköy mezarhgına gotilrdtt • Sultan Aziz dah Al' ö Padışah: yan gözle Aliçoya dik1' 
kıvırcık bir sakalın ciddiyetile çerçe- f(jyle buyurunuz. Bu gece senenin son' )"1.lll do altına Beeiktaş parkının bek-, ler. Fakat Müslümanca göttlrdüler. dig"i için onun' a ıço~di~ ~bi~ ediyordu. Pehlivanı, beslli görilllfll 

ı . bu .. ün - '·-. l rak kal . s· · · · . h.n... • H' bi k bolmadı Hi bir ne ayara ge gını gül -"' ve enmı9, yuz a.ABtne o a gecesı... ıze yeni sene ıçın ufak bir çı .....,ısı 7 yennden yaralı Mehm«I ıç r mezar ay . Ç lemi.yordu. Padiph ümidvardı. M • erca: . 
bi on beş yqıgda, pembe yüzlü bir hediye aldım. Eğer onu kabul ederse- Yılmaz yazın. kemik ablmadı. Tam 65 yqındayun. hakkak surette bu ' f, Al' u - Pehlivan ağa; Mapllah iyilef 
delfkanlmm bir genç k~. ~aasasiyet~- niz beni çok bahtiyar edeceksiniz. - Peki. • Bugüne kad~.r çok mezarlıklann bo- dandan çıkaracağı:: :Oi:.yu mey mişs~ '! dedi. • • 
ne yaklaşan romaneakliği ıle dolu idı. Antikacı cebinden ufak bir paket AdamcagıF.dan aynldık, yukan zulduğunu gordUm, o vakitler kimse Fakat: Makarnacı 11 tbon İki taraf yaglanmış, hazır old~ 

mç te sevU:Oli ~~ insan olmıyan, çıkararak genç kıza uzattı: d~ çı~ağa bq!adık. Buralar çok ölU~e al~~~· ~emikleri QÖP ~- aeryaver Halil Pap.aıa e yU.::. lan için derhal güreşe başladılar. 
}Jir tek kadın ancehgıne malik bulun- Genç kız paketi aldı, açtı. İçinden güzel tanzun edilm14, her taraf.yem- b~sıle götürürlerdı. Bu defa böyle ğuk su serpilmi~. revler çok canlı oldu. . 
mıyan mütehakkim fakat kusursuz küçUk bir mahfaza çıktı ve bu ktlçilk yeşil, yollar tertemiz, sıralar yeni pı- bır eey yapmadılar. Halil p , Allço Zincirltku ~ultan Azizin canlı hareketle~-~ 
bir kansı olmuştu ki tam yirmi sene kutunun içinde bir nikah yüzüğU var- t'ıl pırıl. - Demek parkdan memnunsunUL göt' ürilrk aşa hli yu be1 .. 1 .. .!:Z:. azımklrane tavırlan herkeee enuıır· 

· alt d N 1 1 B en pe vanın • "'9"060&&& • ı h' 'di onu emn ın a bulundurmuş ve dı. Karşıdan kilpranp kızıl çengi iki - ası memnun o mayız. uraaı go-rmn..+u. Hatta. ld .d k . vene ma ıyette ı . 
k dis' · · t1 d k' ba l...a...... · b t' b' · 'k ha 1 k ri. "'9" ' yo a gı er en. Ali h k"tlc' ·b· h aJlld sonra en ıne Hennette ısm n e ı Matmazel Sabine. siyah gözlerini yan cıvı "'G9G cıvılda.şa gehyorlar ... ~~ ı: ırıc1ı k ~~ a ac~ :;:., _ Pehlivan, seni iyi görüyorum! ~o, er va .ı Hı' gı ı 

1 
eyec 

1
.tAt 

kı.zuıı bırakarak ölmüştü. kaldırarak patronuna baktı·: Bunların resmini almanın çareaine ı en ava a ma ıçan ya • Ev t. , 8 . b kt k \'e sogukkanlı idı. ıç ace e etm 1--

Kızı Henriette de müzayede evinin - Zannederim, bu halkayı. dedi, bakmalı. Foto Cemal de ayni şeyi dtı- mura yahud da Yıldıza kadar gitmek ke~di i e ' paşam... ıru a ı dik güreşiyordu. 
mütehassıs bir memurile evlenerek bana, benimle evlenmek arzusunda ftinmüş ki. lizımdı. Sonra çocuklanmız sokak- m ze.. Halbuki; ilk güreşte, padişahta' - Çok iyisin '! : ... 
kendisini yalnız bıraktığı zaman Möe olduğunuzu gö~termek için hediye e- - Faruk, diyor, yap numaranı .... !arda oynardı. Allah burayı yapan - _ Öyle Paşam!. p:ıçalarını saklamağa ~ahşmışb. Şu--
yö Jardinoire fevkalade memnun ol· diyorsunuz. Şunların resmini alayım. lardan razı olsun. Çocuklarımızı so - B .. k" .. k 1 k d di, enseyi bağlamış, sağ ayağını haf' 

P k . l b k kt b' · d i · · · k artmak - ugun u gureş 81 1 0 aca e- .. ·· d' dik d yor-muştu. Nihayet genç yaşındanberi u· _ Evet Sabine. sizi seviyorum, - e ı, sen ya nız azır ol. a an ızım e çımızı ar • hl' ,, mınm onune atmıs, ım uru 
.zak kaldığı aşka kavuşacaktı. hem de uzun zamandan beri seviyo . Kızlann yanına sokularak: tan kurtardılar ... Ben şu evde otu • sene peH ıtvan ·b·I 1. b .. . du. Bu hale evveli. Sultan Aziz şa& • · · s b k - ep en tme ı u gureş bugün 

Vakıa kızı evli olmasına ragm· en rum. Aramızda bUyük bir vaş farkı - Bayanlar, dıyorum, sız buralı nırum. a ahdan akşama adar me· p , mıştı. 
- 7 l - b k b k k di · il k. ~am" P d' h ı· k il drd onu pek yakından ve adeta adım a- var amma, kalb muhakeme edemivor. mısınız... zar ıga a a a a en mı m n ır y ,, a ışa : A ıconun bu açı g re"i'· 

dım takib ediyordu amma ne de olsa Benim sevgı'li ve şayanı hürmet ~sim Sağdaki hiddet ediyor. -ıOO ... ~ başbaı=m zannediyordum. - a ... bos:ı götilrmedi. Derhal pacalara d:ıl· 
. - E!. Ge~en sefer hasta ıdim. ida· d• 

eskisine nisbeten c;:ok daha serbestti. olmak ister misiniz? Kızım bu i~e mu - Size ne?.. Karşımdaki tazelerden biri atılı - re ettik Paşnm!. dı. Fakat: elleri paçalardan bir an 
İşte o da yeni delikanlı olan bir kU halefet eder zannile ürkmeyiniz. Ba· - Hiç bir şey soracaktım da.. yor: çözüldü ve Aliço, ayağını olduğu yer· 

çük oğlan çocuğu gibi kendisini he- na itiraz edemiycccktir.. Söyleyiniz - Koca parkta soracak bizi mi - Şuraya bir de çocuk bahçesi ila · · · · · · den kıpırdatmadı bile!.. 
men kapıp koyuvermişti. Sabine, eşim olmayı kabul ediyor mu- tuldunuz?.. ve etseler. Fazla bir şey değil, oyna- - Bugün idare filan yok paşam! Sultan Aziz. içerlemişti. Çok ge( 

Ç't ~ Efendimiz iyi hazırlandılar. d b' f b l k h tnı• Evvela karşısına kendisine sahte sunuz? ı ... mak için biraz temiz kum dökseler me en ır ırsat u up te rar as 
Ce l · ld F zı d h' b - · - Öyl<' ise çetin bir güreş yapa· ı d ld minyatürler satan bir dul kadın - Evet. Mösvö Jardinoire. kabul ma resmı a ı. a a unnanın ıç ir diyecegimiz kalmazdı. nın paça anna a ı. 

(ıktı. Aşkı da minyatürleri gibi sah- ediyorum. bu benim için gayet iyi bir manası yok. İhtiyar yine söze atılıyor. c:ığız paRam ! . . Aliço: kolaylıkla söküp attı. üriııt• 
te olan bu kadına kar.)! kırkına ka • tekliftir. Zannedivonım ki sizin ic;in l - Affedersiniz, teşekkür ederim, - Sonra parkta lamba da yok .. da- - Z~n~ederım pchlıvan !. cü bir kere daha paçalara hücuın. e· 

d h 1 b. · 1 k Ç" k'I ~ • Allaha ısmarladık. ı ha elektrikleri yapmadılar. Geceleri Dcmıstı. Makarnacı ve fbo da. A· den padişah, tekrar tersyiJz ettiğıııl dar yaşamamıs ins:ınların tecrübesiz e ayır ı ır ı~ o aca . un ı maga r .. .. .. 1 1 1 liğilc kanmış. serveti de rntisaid ol • zanın daha verimli bir sur<>tte işlctil- Bayanla.r hayretle bakı~orlar. Öy- çok karanlık oluyor.. ~ç~yu gorunce şoy c >onuşmus ar . görUnc~. anladı ki.' Aliço_:, o~1 hes gü~ 
duğu için ona karRı c;:ok cömerd dav- mesi kin benim de aavet iyi fikirlerim le ya tekdıre kar~ı teşekkur .. zavallı- Karşımdakilerden sarıı:ım bir genç ı · . . evvel gureşen Alıço degıldı. Berba 

b • la Cemal'n resi ld • ed · Hfü•cyin Pehlivan, henf enseyı h' hl d' tt' ranmı,tı. Bu aşkı, şimal memleketle- var ... Kızınızın itiraztna gelince ... Bu r ı m a ıgmı ner en ı kız: . , ze ır r mevcu ıye ı. 
rinde bir res. .. am kadının aşkı takib taraftan hiç korkmayınız . O bu işden bilece~l~r'. . . - Karanlık daha ıyi teyze, diyor, gennış ... Sultan Aziz; hasmını bir jki .. el da: 
etmişti. çok memnun olac· ktır. Ba~ınızdan o Talıhımız açıldı. lşte ıkı bayan da- insan belki kendini gösteııneden biri - Öyle... ha sağdan, soldan yokladı. Hucu111 

Bu ressam kadın da kendisinden ufak tefek maceralar 'geçerken kızı. ha.. . arkadaşile konuşmak ister.. - Ne obc:ık dersin '! larını tazeledi. I~~in, h~mının .. ~ 
nız bunu bana söylemişti. Aynı masalla yanlanna sokuluyo-. C b d 

1 
- Allah bilir.. tarafının kaya gıbi oldugunu gord 

evvelki gibi yalancı ve sadakatsiz çık . rum. Fakat bunlar tilki. eva verme en ayrı ıyorum. Ce- ı _ Korkulu görüyorum 1 {Devamı var] 
mıştı. Bu aşkı unutmak için gece ya- . -d Nab~1ı_ı .. başım~dan gec~enlen o da, _ Nasıl. diyorlar, deminden ya~ malle parkdan çıkarken ihtiyar ka~ 5 ..-
n.-.ı ban işleten bir kadının kollarına sız e ı ıyor mu) unuz · • . . . . . dının cevabı kulaklarıma kadar geli-
atılan antikacının az kalsın bu kadı· - Bunun ehemmiyeti yok Mösyö tı~~ız ~ıbı u~t~lı.kl: hızım de resmı- yordu: - BacaOmdan yaralamış ı Otomobil çarptl 
nın alellcayib dostları tarafından dtik Jardinoire. hakikaten hediyeniz beni mızı çe er mısınız.' . V• - Onun da kolayı var kızım onun Cibalide oturan 65 yaşında Ulviye Şoför İsmailin idaresindeki ı94f 
klm soyulacaktı. çok memnun etti. Bu cok lü7.Umlu ve - Hanım efen~ı~ıgım... da kolayı var .. Belediyeye ric~ ede . Oçlerpaşa caddesinden geçerken 09. ınumaralı taksi otomobili dün g~ 

Biri birini takib eden bu sukutu ha- ı bilhassa çok f aydah bir hediye oldu. - Hanım e~eıı~ısı falan yok .. bak, rlz. Bahçenin yansına llmba kor bu j manın idaresindeki 3465 numaralı saat 22 buçukta Fatih tramvay cad .. 
yaller onu adeta ümidsiztiğe düşür . Mösyö Jardinoire: ba~ arkandıdakı şışkoya, o. gazete .. fo- suretle parkın yarısı karanlık yansı yük "'--· .k ğ ha - d desinde hattı temizlemekte olan traJll 

. . . . Çok b ht' toğrafcısı r. her merasımde goril- • arauıusı çarpara sa cagın an 1 . d y h • hnıe-mUştU. Halbukı bırdenbıre üc;: buçuk -:- a '.yarım. . . . . ? aydınlık olur... _ vay ame eeın en a ya oglu Me 
seneden beri mağazasında çalışan mat Dıye kekeledı. riim, sHız de ghalıba mufhamdi ~ğim· :· ben yaral~~~· .. kadıkn lhastaneye kaldınl 1 de çarparak başından ve muhtelif yet 
maı.el Sabine'i farketmişti. Yalan söylemişti. Hiç te bahtiyar - ayır anım e en cı •. F. K. mış, eunıcn ya a anmıştır. lerinden ağır surette yaralanmasın• 

Bu genç ciddi ve zeki bir kıi.dı v~ değildi. O. bir aşk izdivacı yapmak sad~e arkadaşı, ~~lnız ma~emkı ~ Başmdan yaralamış - • - sebeb olmuş, zavallı ameleye çarptılı• 
' · t · t' B · b' · izdi malı tanıdınız musaade edın de bır M I kö U Und ~tan h d 3 ra· az bir zamanda onun en iyi bir mesai 18 emış 1• unun yenne ır ış va- . . . ' Aynalıçeşmede Cami aokağında 45 anga m r en ı ROnra, atta uran 13 numa 

arkadaşı oluvermişti. cile karşrlaşmış olmak onu mesud ve resmınızı alalım. . numarada oturan Refik çarşı cadde- zehirlenmiş ! 11 Fa,ıih • Harbiye tramvayına da çal 
. .. -· . . . bahtiyar etmek ~yle dursun, bed • - Hay hay, amma bır eartla.. . parak arka kısmını hasara uğratnıı'°' 

Ve ifte Mosyo Jardınoıre hır kaç b ht ed' rd 1 _ Neymiş 0 şart. sınde Hasanın lokantasında yemek Tetviltiye caddesinde 29 numarada · t 8 rada k 1 to-
d beri güzel ld v 1 a ıyo u .... k eskiden tanıdığı 1 l ı ır. u 81 ın an camlardan o 

ay an onun d ~ u~~ _ve .o· ·--·--.. -·• • ••·--· , 1 - Birer tane biz isteriz. Hem çir· r::. gel' b"lbebeb tql m:;:e:,. oturan Fuad kızı Meli.hat mangal kö- mobilde bulunan Fikret adındaki bit. 
nu epey ~n anberı ~vdıgıru h~- Top oynarken arkada- kin çıkarsa gazeteye koymak yok. l ıp ~k teda . ~ ~ müründen ~irlenmiş, tedavi için çocuk da euennden ya~1anmıştır. 
Betml.fti. S~bıne en temız aş~ara la-

1 
- Neye?.. yara amış.. vı a na a ın • Beyoğlu hastahanesine kaldınlmıt - .. 

yık olan bır kızdı. En samlını ve en şını karnından bıçakladı _ Sonra bizi beğenmezler çünkü mış, tamaıl yakalanmıştır. Yaı:ah Mehmed Cerrah~ haB~il 
bütlliı aşklara. Mösyö Jardinoire 1 Refet adında bir çocuk polise mU- henüz... -· - br. -· _ hanesıne kaldınlnıış, şoför. ~· 
de Sabine'i böyle seviyordu. lracaatla, Sultanahmed camii avlu • Durakladı, kızardı, utandı. Ben Yangın başlangıcı Hırsızhk ederken yakalanarak hakkında kanunı takıbr 

Fakat o kendisini se\•ecek miydi ? sunda oynadıklan topun mnmını ke- cümleyi tamamladım. Emirgi.nda Sığırcık sokağında 5 . . ta başlanmıştır. 
Kendisile evlenmek istiyecek miydi! serken dtlşUp elindeki çakı ile kar • - Çünkü henüz evli değilsini.% de- numarada oturan Yusuf kansı Ay • ~!de ~ dUkklnlara hınq gır I ---· .. --
Çtlnktı onun gibi bir genç kızla ancak nından yaralandığını söylemiştir. ğil mi?.. şenin evde bulunmadığı bir 8lrada diği. gorülm~, gece ~bataca 8;11n&n nglllz sanayi hakkmda 
aşk mevzuu bahsolabilirdi. Halbuki Refet tedavi altına alınmıt. mbıtaca Giildüler, ellerini yüzlerine kapıya- ı pencerelerden duman çıktığı görül- tertıbat ilzenne, ~1 bekçilerınden şehrimize filimler geldi 
izdivaç mevzuu bahsolunca ortaya yapılan tahkikatta Akbıyıkta Değir- rak kaçtılar. milş, derhal itfaiyeye haber verilmiş, 1 tbra})im ÖZden, Demırcekapıda bak- İngiltere sanayii ile ilim müessese: 
başka bir mllşkUI çıkıyordu. men sokağında 1 numarada oturan • • • itfaiye, etrafa sirayetine meydan kal Şefikin dUkklnına hırsızlık etnu~ terinin menabiini gösteren istifa~ 

Henriette! .. Acaba kızı bu izdıva· 16 yaşında Sıdkı tarafından yaralan- Sıralarda bayanlar otunn1"'lar, vermeden yangını söndUnntıştttr. Yan ğe girerken cürmU meşhud halinde bir kaç film tehrimize getirilmifd'• 
ca itiraz etmiyecek miydi? Bir reza- dığı anlqılınıştır. Sıdkı yakalanarak hem örgü örüyorlar hem de oynıyan gının neden çıktığı tahkik edilmek • yakalanmı~tır. İbrahim, hazırlanan 1 Bu filmler yakında birkaç ainelll_. 
letten, meseli Henriette tarafından ı hakkında takibata başlanmıştır. bebeklerine nezaret ediyorlar. tedir. 1 evrakile adliyeye verilmiştir. birden gösterilecektir. 

Pol onun için bu tehdidlere kulak da perdeyi biraz yükselterek işi re- mevki bekleme salonunda bulabilir • taj yaparak ondan para sızdırması· 
asmıyordu, fakat arkadaşının da böy· zalete kadar götürüyorsunuz. Hiçbir siniz. Sırtımda bir kürk palto, ba - nı hiç beğenmiyordu .... Sonra da bU 
le münasebetsiz yollara sürUklenme- sebebe, bir hakka istinad etmeden bu şımda da astragandan mamul bir yabaılcıdan korkuyordu. öyle ya·" 
aine kızıyordu. kadar yüksek perdeden konuşmayı kalpak bulunacak bu izahatı verme- Bu adam bir kere elini kana buianıJft 

Vilyam Alman MUller'e borcunu Ö· bilmem siz milnasib görüyor musu· ğc kendimi mecbur addedişim, 30 yıl katil, maceraperest adamın biri idi· 
demek şöy~e dursun ondan Uste?k n~? Siı.e elimden geldiği kadar ve Tefrika No: 4 zarfında çehremin çok değişmiş ol - Ayni işi kocasına da yaparsa ... o.ıı .. 
beş İngiliz lirasını daha koparmak uı· bılhassa IA.yik olduğunuzdan fazla h be ti k .. · eı · d k' 1 d" ... duğunu zannettiğimdendir. Yalnızca dan biraz para koparalım derkellt 
te k i..+ b '--'- rm1 rd . . ze a .r verecegım ve mu a a go- ın e ı sıcım e oynuyor ve ugum· . 

r en, ~ .. e u u.auatı ve ş ve O· ya ım ettim. Bununla beraber eskı .. ;.· 1 t rd geliniz, kendinizı bana tanıtınız: gö- bu cllreti Vilyamın hayatile ödeye'° 
nu ikna etmek için, kendisince ehem· dostluğumuzu. ve en fena zamanım· rll§ecegız. . . er yap yo u. . . rüşürüz. Ve benden istediklerinizi bilirlerdi. 
miyeti haiz olan ve bugün elinde mah da bana yapmış olduğunuz yardımı . Şunu ~a. unutmay~nı~ kı, talebleı·~- - ~akın_ız_ ":1ösyo, dedı.'. Bu~da na· şahsen söyleyiniz. Elimden geleni 
tuz tuttuğu iki mektubu daha MWle- düşünerek, zorbalığınızı da unutmak nız h_~d~ım. ~rsa, h~çb~r şe! . . vermı- , zarı dıkkatınızı hır şeyın uzeruıe daha yapmnıYa çalışacağım ... Selamlar . Yolun verdiği randevu bir tuzalr./ .. 
re ibraz e+-:..+~. . ti k si b' k d h .. 1.k t lyecegımı şımdıden söylıyebılırım .. ve lcelbe·deyim. Bu ıkınci mektubun zar· -o POL labilirdi, ve herhalde istasyonlara ,. .. 

w.&.Uil.... ıs yere ı.e ır ere a a ıyı ı e · d" d be . k d d" d" .. vet . kt bl --Ak·· 
Bu mektublann hadisatın cerey ek 'sti unya a nı ararım an on ure • fını Kari Müllcr görmiiştü. Fakat bi· · .. esrarengız me u ar ya;c.ı•-

•--..-da mUhlm rol ovnaldıklanamn m B ı dyo~~: R k d 
1 

cek tek adam mu tasa ver değildir. He 1rinci mektubun zarfını görmemişti İşte Kari Müller Vilyamı ziyaret Tabii şeyler değildi . Madam VilY..,a 
1o&&~ ,,~ ura a ış goren us ar a aş arım·ı . - · · ·-· h · · d b 1 .. .,. ... 
:.- ı"llve etmi..H. d . bt t be . tı 1 d • le şantaJa kulak asmıyacagıma da lkincı mcl~ttıbu da defterinden 0 • ettıgı zaman onu eyecan ıçm e u • mantıkile değil, kadın olmak dolar 
ua ııw an zengın r za mm ya m a ev . l b' l' . . S 1" 1 t k bebi b mektubd . d ~•· •-•-• bn-...ıı•ğtm ga 'b ihti ar .• 1 ah t' k k b . emın o a ı ırsınız... e am ar. kuma.;a basladı· rnasının P se u u. sıle asabile dil§Unüyor içine oı;-

UllWll uw.9'.U n ve y na em sey a ıne çı aca , u gezın- b · . • .. , . .. . _ ... .o. 
adam makine gibi konuşuyordu.' Ce tide kendisine refakat etmekliğimi is- POL,, "Mösyö, Vılyam ~ır ta~~ftan Muller e bu ı· kalbine geleni söylüyordu. K~ 
binden ufak bir not defteri çıkardı. rar ile istedi. Ben de hatınnı kıra - İkinci mektubun üzerinde Sutamp· Bundan ewelki mektubumda bil • zahatı vcnyor, dıgcr taraftan da O· bu randevuya gitmesini i..RteıniyordU-

- Bende, dedi. O mektubların SU· madım. 30 senedenberi görmediğim ton damgası vardı. Dem~k bu sefer dirdiğim gibi sızınle Londrada görüş elada bir .aşağı, bir yukarı dolaş~ · lngilt~rede şantaj suretile para ıc~; 
retleri var. İstersen sana okuyayım. Londrayı tahassürle arıyordum. Bu mevzuu bahsolan zat 1ngıltereye gel- mek hususunda \'erdiğim söze riayet yor, acayıb hareketlerle nazarı dık· zanan kımselere müsamaha etnıedi 
.- Okuyalım.. fırsattan istifade etmeyi düştindilm mişti. ediyorum. Gelecek salı günü yat Til- kati cel\x>diyor .. ve çok defa da saç- ferini de biliyor, ve kocasının bl1 ytlf 
"lııllSayö; ve davetini kabul ettim. Avnıpaya ne İhtiyar adam kuruyan damağım bury') c va,sıl olacak .. ben de ilk tren ma şeyler söylUyordu. den başına bir felaket getmesillde!J 
"Ardı arkası keeilmiyen para ta - zaman geleceğimizi bilmiyorum. Fa-f ttlkrilklemek için ağzının içinden aca- ! le Londraya geleceğim. Beni Fençurç Karısına gelince, o kocasının ha - korkuyordu. 

.ı.blerhıtz beıd bizar etti. Her defasın· kat Londraya uğradığımız zaman si- yib aesler cıkanyordu. Bir taratta.ıı listasyonda öğleden sonra, birincı tinden hiç memnun değildi. Pol'e şan· \J>e\·anu ,-arJ 
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llaJfa ı 1 

Piyango isabet etti . 
(Bat tarafı 4 üncüde) 

sahne, oynanan komedya, talihli ft. 
güran. para da oksesvar. 

8,12/1940 PERŞEMBE Dilk.kln ııahibine: 
12.30 Program ve memleket mt - :Maşa.Hah, diyorum, görllyorum 

ayarı. ki talihliler parayı geri veriyor. 
12.85 Ajans ve meteoroloji haber- Adamciı.ğız eaşınyor: 

leri. - Ne geri vermesi be yahu? 
12.~ TUrk müziği. - Ya bu çocukların getirdikleri pa 

' Çala1ılM: Cevdet Çağla., İzzettin ralar• 
[Bq tarafı 5 bıcl sayfamızda] mıza yeni vazifesinde başarılar clllo- Okte, He.san Gür, Hamdi Tokay. _ "! .... 

Şöyle ki: riz. Okuyan: Safiye Tokay. - Ya bu paralar? 
Bisiklet ve motosiklet yarışları Beden TerbtyeM 18tonbuJ Bb'lgui 1- Nihavend peşrevi. - DUkkllnımda kifi miktarda. pa-

lçin binayı dairenmldlr kuşatan bir Futooı Ajanl•ğ•ndan: 2 - Sadeddin Kaynak • Nihavend ra yok ta bankadan getirtiyon:m. 
velodrom; ortada boks ve güreş faa- Görülen 1Ü%Um üzerine birinci kü- oarkı: (Kirpiklerinin gölgesi). Dışan çıkıyorum. Dt.min benimle 
liyeti yapılacak iki müteharrik ring, me lig heyetinin toplanmasına karar 3 - ........... - Nihavend şarkı: (Ha- konuşan, bu işlerden anlıyan arka -
ringler kaldınleınca: Voleybol, bas- verilmiştir. tınmdan hiç çıkmıyor). da§ kulağıma fıslıyor: 
ketbol, hentbol, tenis, hafif atletizm, Klüp murahhaslannın 9/2/1940 • - Sadeddin Kaynak - Nihavend - Sana bir şık hi.klye anlatayım, 
eskrim vesair sporlar yapılacak sa- cuma akşamı saat l8 de Bölge merke- earkı: (Gönül nedir bilene). diyor, dinle. Yılbaşı piyangosu şu dük 
ha; "gençliğe eğlenceli bir vakit ge- zine teşrifleri rica olunur. 5 - Hamdi Tokay: Klarnet tak- kana çıkmıştı. Dükkandan talihliniı:ı 
çirtmek için ayni sahada tekerlekli . • aımı. adresini vermemişler, iki fotoğrafçı 
isketing yapılabilecek tertibat dahi 0alatasaraym ıımnastlk 6 - Hamdi Tokay - !{Urdill Hicaz- bayile an1a.51Jll§lar, şu berberin çıra-
a1ı~abilir,, binanın arkasında duş, bir müsabakası kar şarkı: (Aşkınla dolan sineme). ğına bir ceket giydirmişler, eline de 
küçük poligon ve bir büfe; bUyük sn- Şehrimizde kışlık yüzme havuzu 7 - Hıristo - Kürdili hicazkar §ar· bir kucak para vermişler, dükkanın 
landa spora müteallik ve terbiyevi bulunmadığından kışı salon jimnas- in: (Gülsen açılsan). önünde resim alınmış, ertesi gün ta· 
filmler göst.erebilecek bir sinema mn- tiği ve muhtelif oyunlarla geçiren 8 - Yusuf - Kürdili hicazkar şar- bil reklam •. 
kinesini havi bir spor salonu bütün Galatasaray yüzücüleri arasında bir kı: (Kaldı yollarda bu şeb). _ Büyük ikramiyeyi gişemiz ver. 
İstanbul genç~iğini zararlı yollardan jimnastik müsabakası tertib edilmiş- 9 - Saz senıaisi. di. lşte talihlinin para alırken resmi ... 
kurtaracak ve onlara yaşama zevkini tir. 13.30/14.00 Müzik: Kanşık müzik Bu dalavereyi görüp öğrendikten 
verebilecek yegane medeni vasıta o-ı Müsabaka paralel bar, kasa atla • (Pi.) . sonra burada fazla durmanın manası 
lacağına emin olabiliriz. ması, ipe tırmanma, beygir ve minder 17.30/18.00 Üç kısımlık hususi yok. Bayilerin önUnden uzaklaşırken 

ı .Böyle b~r spor salonunun hususi üzerinde yapılacak harekattan iba- Tilrk mUziği programı: !baştaki dükkanın önündekilerin ayni 
ikı odacıgına mıntakanın meşhur rettir. Birinci kısım: Eski bestekarlar. muttarid makamla tekrar ettikleri 
l "fi~ dolabı,, ile içinde iki Kütahya, 10 §ubat cumartesi gilnü saat 4 de Ankara radyosu küme ses ve saz seksen bin, seksen bin, seksen bin kc· 
sekız on da madeni kupası bulun.an klübün jimnastik salonunda icra edi- heyeti. limelerl kulaklarımda sıralanıyor. 

lmahud hatıra camekanını naklet~~k- lecek olan bu müsabakaya herkes ge- idare eden: Mesud Cemil. Fanık I\üc;iil{ 
ten ve spor hocalarını da oraya gon- lebilir. 1 l _ Itri Mustafa Efendi - Segah ,,_.,.,,, ""~' -, 
derdikten sonra bu dekoru tamamla- b k Ut--'·'b R b rt yöriik semaisi· (Tutii mucizegfıyem) 

MUsa a ayı m ~ı en o e · · · 1 f b 1 L A 11''"'11· f. ml§ oluruz. l{ il . muallimleri ile Galatasaray 2 - Şakir ağa - FerahnlUc yörük s an u erazım m r .-;ı I• 

Salonda bol bol ve rahat rahat spor 
0 

eJ k da b. semai: (Bir dilbere dil düştU ki). Safınalma 
Wı Tü" k l' W• basketbol ta ımı arasın ır maç ya romı·syonu ·ıı"nı~rı yapan eg enen r genç ıgı arasın- ikinci kısım: Halk türkül6Ti. t\ a g 

da vazifesini yakından görerek ya- pılacaktır. 1 _ Erzincan türküsü: (Erzincan· llmmil!ll•Ei!!l!&l!l:ZE~:SCöi~ 
pan küçük ve mütevazi bir teşkilat ....................... : ............ _. ..... da bir kuş var). Yitmi dört ton keçi kılı müteahhid 

l bü~osu hem klü~lerin ~u~nkü eli~ Tan gaz~tesı aleyhıne 2 - Adana türküsü: (Çıkar, yü - nam ve hesabına 15/2/940 perşem -
ve ıçler acısı vazıyetlerını otomatık hır dava celerde yumak yuvarlar). be günU saat 14 de Tophanede !starı· 
b~r. s.u~ette halletmiş ~e .h.em de ken- Muharrir Rasim Özgen, Tan gaze- Okuyan: Müzeyyen Senar. bul Leva.pm i.mirli.ği satın nlma ko-
disı ıçın daha fazla hır ıtıbar kazan- tesinde neşriyat müdürü iken, on üç 3-17 inci asır Tuna türküsü: (Yi- misyonunda açık eksiltme ile alına -
mış ol~c~ktı~. . . . .. ay evvel istifa etmi§tir. İstifa keyfi· ne şahlanıyor Kolbaşımn kır atı). caktır. Nu:xı~esi ko~isyon?a görü: 

Bu fıkırlerımızın pe~ de h~kır go- yeti vilayete bildirilmek lazım gelir-! Vçünoii k'3tm: Modertt bestekarlar. lilr. 1steklılerın temınatlanle belli 
rUlccek şeyler olmadıgını alakadar- f d b h ber veril- Piyanoda: saatte komisyona gelmeleri. "628,, 
ların bu babda bir kere de bahis mev- ken gazete tara ın an u a 1 . . • • • 

· , memiş Rasim Özgen mesuliyeti taşı- Pıyanoda ~ Cemal Reşıd. 
zuumuzu erbabı ız ana danıştıktan 'd . b ta .ht 1 1 uıvı· C Erkin. Bco. dalma isim 3000 çift mahmuz mütcahhid nam • • 1 - makta evam ctmış, u rı en son- - . . ,.. -
sonra kolaylıkla anla§! acagını ayrı- . 1 b' k d 1 rd d maz _ 11 eserden bir pa""A. ve hesabına alınacaktır. Pazarlıkl:ı ·1· 1.. ·· ·· ıa açı an ırço ava a a ıı ·~ ... 
ıca ı avcye uzum goruyoruz. f til d tol nmuı:ı kendisine 2 - Necil K. Akses: Minyatürler eksiltmesi 9/2 940 cuma günu saat 

Ker·m lin.nok nun Si a e ave u ,.., h d L • . r Wo 

• 
1 tebliğ yapılamadığı için de bazılarına isimli eserden bir parça. 14,30 da Top anc c v. amır ıgı sa-

• • gıyabında devam edilmiııtir. Nihayet., 3 - Cemal Reşid: 12 Anadolu şar- tınal~a ko~yonun~a ;:apılaca.ktır. 
İstanbul futbol ajanı bir ay kadar evvel vaziyet müddeiu- kısı isimli eserden iki parça. ~ın bedeli ~800 lır~, ılk t~mınab 

kim ol :ıcak ? mumilik<:e tahkik edilmiş. Rasim öz- a) Kozanoğlu, b) Köroğlu (Solo: 135 liradır. NUmunesı ~omısyonda 
. . .. . genin bir seneden fazla bir zaman - Bayan Vahdet Nuri, mezzosoprano.) g~rülür. alsteltlil~rin belli sn:ttc ko-

. ~\:uknt Abdullahın ıstıfası u~crıı:_e dnnberi istifa ettiği anlaşılmıştır. 1 4 - H. Ferid Alnar: Sekiz piano mısyona oelmelc:ı;. SGS,, 
mhılal eden İstanbul futbol aJanlıgı :r gazetesi alcvhine bu hadise· parcası isimli eserden: Şu yamaçta. .. . . . ~ .. 

·r · b · · ı· k tı· b' t an " ' • . . Yuz yırmı beş ton pılnvlık pınnç , vazı esme u ışe ıya a ı ır za gc- . dolayı müddeiumumilikçe asliye 5 - Adnan Saygın: Çocuklar ıçın . . 
tirilmesi düşünUlmüş ve bu vazife ocn. . < ' • • .k. alınacaktır. Pazarlıkla eksıltmesı 9 
değerli idarecilerden Fenerbn.hçe ikin" yedıncı ceza mahkemesınde hır dava ı ~~a;J~Itizik. R d k tr şubat 940 cuma gilnü saat 15 de Top-
ci reisi Hasan Kfımil Sporel'e teklif acılmıştır. Bu davaya yarın başlana-

18
'
40 

.... • w yo caz or es ası. hanede İstanbul Levazım amirliği sa-
caktır . n.onuşma. . d ıl k 

edilmiştir. 

1 

· 19 10 "I 1 k t t . tınalma komısyonun a yap aca tır. 
---·•• • n cm e e saa ayarı, aJanS hm' bed 11 t .. b" ed" .. . ,... k · b" b d 1 1 . . h be 1 . Ta ın e o uz uç ın y ı yuz 

.uevsu ve emın ır mem a ana - "Yenı· Adam hakkmda ve meteora 03ı a ren. . . ·ık . t 25311. ?
5 

k 
dı w b. h be .. b t kl'f " 19 "OT'. k .. •W• ellı lıra, 1 temına ı ıra - u-gımız ır a re gore u e ı e . ..:ı ur mu:-ıgı. . . .. . · ı bır dava nıştur. Şartname ve nllmunesı komıs henuz kat t cevabını vermemış olma- . Çaumlar: Cevdet Çağla, Ha.san ö ··T' .. 

633 
.. 
901 sına ragmw en Hasan Kamilin bu va- "Yem Adam,, mecmuasının 259 G" 1 edd·n Ökte Hamdi Tokay yonda g ı u ur. " " 

1 2 O 1 •· l 1 ·· 1 ur, zz 1 
' ' • •• zi!eyi dcruhde edeceği tahakkuk et- §e 6 numara ı nus ıa arının uzer e-1 1 _ Olcuyan: Sadi Hoşses. · hh"d 

· · rinde yazılı tarihlerden bir müddet • . 90 ton kuru fasulyenın mUtea ı 
mıştir. . . . . ı 1 - Udı Ahmed - Suzınak earkı: nam ve hesabına pazarlıkla eks!ltme-

b 1 b k b 1 sonra verılmesınden dolayı müddeı- .. . . . 
Voley O ve as et o Tk tb t ka un yı·r Bır gilnnh ett1mse cana,,. si 9/2/940 cuma gUnii saat 15,30 da 

. I ,ııı, uınumı 1 çe ma ua nunun - 2 _ Udi Hasan - Suzinak şarkı: t ~ · · 
aıan ı~ı minci maddesi hlikmtince mecmua~- . . .. . . Tophanede stanbul Levazım umırli-
• • A ! "Duydum kı yeşıl aozlerının . ğ' tı ı k · d 1 Muhtard:m ınhılal eden voleybol bibi İsmail Hakkı Baltacıog·lu aleyhi- b. • " ı sa nama omısyonun a yapı a -
. ğı ·m .. 3 - Mustafa Nafız - Suzınak şar- kt T h in bedeli 0 k' bi d • 

ve basketbol &Janlı na genç ve mı ne bir dava açılmış, bu davaya dun kı. "Sensiz bu sabah ca 1~: ; m 'Ik t . ~ ~~ ızd_ ~ ... ~. 
basketbolcülerimizden Galatasaraylı asliye yedinci ceza mahkemesinde · w •• '.'." w kuz yuz ıra, 1 ernına ın or .,~ 

4 - Karcıgar turku: "Atımı bag- a· b k r dır ~ tn Feridun tayin edilmiştir. Arkadaşı- bakılmıştır. . . on ye ı uçu ıra . >ırar ame ve 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= ~dım~b~b~o~M~,. nU~nesikom~~~a~rülli~ 

2 - OJtuyaıı: Radife Erten. "634,, "902,, 

İstanbul Vakıflar Dl.re. kto··rıu··g" u·· 1.1,. l ı - Lemi - Karcığar şarkı: "Bir ·.o.. ~ _ ·-

an arı gölge ol beni peşinden koştur,,. 23.25/23.30 Yarınki program ve 
lını:tzı::ıı::ı:r;m:ıı:::l!:m;;::::u~EiED~B--IHim~llll!s::::;;:.i111!:?!!ı:Jllim!IBI 2 - Arif Bey - Karciğnr ~: kapanı~. 

Kıymeti Pey Parası !"Yıkma sakın btircü pcnahım,,. Ankara. r_adyosun. un Londra Lira. Kr. I .. ira Kr. t 
. . . 3 - S. Pınar - Karcığar şarkı: ıçın neşrıya 1 

255 97 19 20 Fntıhte De!ter9ar Ah~ed Çclebı ~ahallesınde "Sana göniil verdim.,, The British Broadcasting Corpo-

4500 00 

90 26 

188 68 

356 84 

2741 40 

Seydıbey sokagında eskı 8 ve yenı 22 No. lu . K w kı· .. . dm R d "d · · tal 
165,29 metre murabbaındaki arsanın tamamı 4 - Lemı - arcıgar ş:ır · Çeş- ration Lon a yo ı nresınm e-
9556 - manı o mehveşin elAdır.,, bi üzerine Ankara radyosu tarafın -

337 50 Kumkapıda Kadirga Liman cadd_esin?e eski 77 3 _ 01..".tı.yan: Mahmud Karında§. dan 25/10/1939 tarihinde İngiltere 
ve yenı 53 No. lu ~ahvehane bınasıle 2047,ö 1 _ Sel. Pınar _Hüzzam şarkı: için tertip ve neşredilmiş olan husu-
metre murabbaındakı arsanın tamamı. 1104 - "So d h r · m Türk mUziği programının pek çok 

6 77 Beyazıt Beyazıt mahallesinin I<~skiciler sokağın- rma ın a ımı,,. w • • • • • 

da 3 No. ıu dUkkanın tamamı. 6004 _ 2 - Bimen §en - Segft.h şarkı: begenılm~ş olduğu.nu ~endısıne gön-
14 15 Beyazıt Beyazıt mahallesi Hacı Memis sokağı 16 "Bensiz ey gilli gUlşen.,, derilen bınlerce dınleyıci meh.-tubun-

No. lu dükkfuıın tamamı. 6007 - 3 _ Udi Ahmed - Segfilı şarkı: dan öğrenen B. B. C. idaresi, bu defa 
26 76 Beyazıt Çarşı Terlikçiler sokağında 17 No. lu "Bakıp ahvali perişanıma ikinci bir Tilrk müziği programı da-

dükkanın tamamı. 7085 - 15 I<: "B"br "'w f h rica et · t" 
205 61 Mahrnutpaşada Mahmutpaşa mahallesinde Çu - 20. .?nuş~a. W• 

1 ıyogrn ya:,, a mış ır. 
hacı hanı alt katta 41 - 42 No. lu yekdiğerine 20.30 Turk milzıgı: Fasıl hcyetı. Ankara radyosunun 1648 metre/ 
maklub 135 metre murabbaında bulunan iki oda- 21.15 Müzik: KUçük orkestra "Şef: 

1

182 Kc. uzun - dalga ve 31.7 metre/ 
nın tamamı. 1353 - Necib Aşkın . ., 9465 Kc. kısa - dalga postalarile 8 ŞU· 

lM 28 7 82 Beyazıt Beyazıt mahallesinin Hacı Memiş soka- ı _ Benatz.ky: Bebekler Perisi fil- bat 1940 tarihli perşembe günü saat 
ğında 11 No. lu kArgir dükkanın tamamı. 6008 · d N li · 30/18 oo da redil cck 

1 - Yukarıda ya~ılı emlakin satılmak Uzere müzayedeleri 10 gtın mm en eşe yım aarkısı.. . 17. · arasın neş e o-
müddetle temdid edilmiştir. _ 2 - Kalman: Çarda.§ Filrstin ope- lup müfredatı radyo programında 

2 - İhalesi 16/2/940 cuma günü saat 15 de icra edilecektir. rasından potpuri. gösterilen bu hususi TUrk müziği 
3 - İsteklilerin Çembcrllta.5ta Vakıflar BaşmUdürlilğU MahlQl t 3 - Paul Lincke: Knpri "İtalyan Programı, "Eski Bestekftrlar,, "Halk 

kalemine müracaatları. "977,, serenadı.,, Türküleri,, ve "Modern Bestekarlar,, 
4 - Mascagni: Kavalleria Rusti • ın -eserlerinden mUrekkeb olmak üze-

İstanbul Cümhuriyet Müddeiumumiliğinden : kana "Fantezi,,. re üç kısımdan ibarettir. 

İstanbul adliye daire ve mahkemeleri ihtiyacı için alınacak 40 aded 5 - Hippmann: "Ormanda bir ~U- Ankara radyosunun uzun \re kısa 
dosya dolabı açık eksiltmeye konulmu§tur. oe duruyor,, halk şarkısı. Uzerme dnlgn posta)arı mezknr 8/2/1940 per-

Muhnmınen bedeli 2160 lira olup muvo.kkat teminatı 162 liradır. varyasyonlar. şombe gUnUne mahsus olmak Uzere 
istekliler bu husustaki şartnameyi tatil günlerinden maada her glln 22.1 5 Memleket saat o.yarı, ajans neşriyatına saat 17.30 da ba.5lıyncak 

mesai saatleri dahilinde Sirkecide A§ir sokak 13 numarada Adliye Le - haberleri· Ziraat, Eshrun . Tahvilat ve ne§redeceği husı.ıst program Lon-
vazım dairesinde görebilirler. K b" 0 ' Nuk t B "F' t. ' dra B B C R dy 'd · ~ f 

Eksiltme ve ihale 21/2/940 çarı;amba günü snat 14 de mezkUr da- am3ı0y, ~. "k• u orsası ı~a ".. · · · ~ 0 1 nre~ı ra ın-
irede toplanacak satınalma komisyonu huzurunda yapılacağından istek- ~; .niuzı · Modern senfonik mu- tl.nn ~arak 1:"° - tr~ı~on surc-
lilerin mezk<tr gUn ve saatte kanunt veslkalarile birlikte mezlcfir kom.is- zik Pl.,, tile lngılterenın her kösesıne ynyı-
yona. müracaatları ilfuı alunur. "003,, 23.00 Müzik: Cazband "Pl.,, lacaktır. 
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i TESiR 
Baş, Diş, Nezle, Grip Roma

tizma, Soğuk algınlığı, Kırıklık 
ve bütün ağrllarını 
Lüzumunda gUnde 3 

derhal 
kaşa 

keser. 
ahnabillr. 

[ Askerlik lıleri ] Güzellik ve sıhhat için ilk şart 
EmW>tı« As1rerıik şubesinden: sabah, öğle ve akşam her y~mekten 
Şubede kayıdlı yedek veteriner as- o a gu·· n de .. d f 

teğmen (24 - 4624) Yusuf oğ\u 13()g 1 s nr UÇ e a 
doğumlu İsmail Ziyanın kısa bir mUd· RA D~ ; o .ı 

1
• N det zarfında şubeye müracaati. 

T epebaşı dram 
kısmında 

Bu gece saat 20.30 dl 

O &ADIN 
••• 

latiklll Cadd4'Alnde Komedi· 
K.ımwıda 

Gece saat 20.30 da 
OGLUMUZ 

Kullanmaktır. 

RADYOLIN 

- ilen de 1co11t1uıarım 9lbl • ..., Nrlalt IJlr 

'''" ..,.,. ••n• amoullardan ••tın allftalı· 

ıstı.otum. 

- Anladım. wenl YUNGSRAM «AİPJOll 
amoullar1nı arzu edı.orsuncn. 

8 

'• Dr. r.eyzi Ahmed Onaran 
OUd ve zührevi hMtalıklar 

Mütehassısı 

Dişleri, dişler çehreyi 

güzelleştirir. fi O U ff l-R tJ İ ~ ff D f fl L f ff • N ~ 6A TR~ N -
8 

iuz'-M ı A 

==========7============================================~ 
Pazardan maada hergUn sabah

tan akşama kadar. Ankara cad.. 
Cağaloğlu yokuşu köşesi 43 No. 

Telefon: 23899 

Zührevi ve cilt hastalı.klan 

RADYOLİN 
Dişleri, dişler mideyi 

sağlamlaşhrır. 

Ur. Hafız Cemal 
Lokman Hekim 

Dahlllye MUtehaaaıeı 
Divanyolu 104 

Dr. Hayri Ömer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacamll 
karşısında No. 33 Telefon 41358 r:RADYOLİN ~leri temizler ve parlatır, mikroblan yüzde yUz öldil· ı 

rür. Diş etlerinl besliyerek hasbJanmatanna mini olur. Ağız koku· 
8WUl ke8tt. Sabah. Öğle ve Akşam her 7emekten SOJll'a RADYOLlN 

Muayene &a&tleri pazar hariç 
her gün 2,ıs - f salı ve cumartesi 
sabahlan 9 - 11 hakiki fıkara 

kabul olunur. T. 22398 

SAHİBİNİN SESİ 
Kıymf'tU Anadolu genç bestekarlannuzdan MALATYALI FAllB 

besteleyip bizzat olmdu~, güzel Erzlncumuzın unotulnı.Z 
f eliketinJ tasvir Nlen 

Şirketi Hayriy~den: 
Hissedarlar Umumi Heyetinin Toplanbsı 

Hissedarlar Umumf Heyeti 1940 yılı m.a.rtuııı:ı 9 uncu cu.m.aıteıst gil
nü saat 10 da Şirketin Galatau Fermenecilerd.e küı merkesi idareelnde 
alellde surette içtimaa davet olunur. 

İşbu toplantıya 50 ve daha ziyade hisse aahibi olan lıisse4arlar ilti· 
rak ederler ve rey sahibi olurlar. 

RUZNAME! MUZAKEBA.T: 
ı - 1939 senesi hesabatı hakkulda idare meclisi ve mürakıb ra • 

porlannın okunması ve mezkiir hesablarm tudiki ile idare meclisinin 
ibrası. 

2 - Müddetleri biten reis ve a.za1arın yerlerine l"'eis ve aza ae • 
çilme.si. 

3 - Müddetleri biten mürakıblann yerlerine mürakıb eeçUmesi ve 
ttcretıerinin tayini. 

İnhisarlar U. Müdürlütünden ı 
I - 6X8 telli ve 14,5 onsluk Kalldlte dlJdşU 10X102 eb'adınd& 250 

bin adet Kal.küte mamulltı ÇUYal &atın alınacakbr. 
II - Akreditifi idarece temin edilmiştir. Pazarlığı 12/11/ 1940 pazar· 

tesi günU saat 10 da Kabataşta Leva.um ve. MUbayaa.t §'1besindeki ahm 
komisyonunda yapıla.eafından isteklilerin pazarlık için tayin olunan glin 
n saatte 9'ı 7 ,5 gUvenme pa.ralarile birlikte mezlrlır komisyona gelmeleri. 

"937,, 

lstanbul Üçüncü icra Memurluğundan : 
938/2095 
Mukaddema Şişlide Hanım sokağuıd& 64: numarada mukim iken ha· 

len ikam.etglh.ı meçhul bulunan Mihale: 
Emniyet Sandığı mUdtirUl~Un lstanbul 4: üncü İcra memurluğun· 

dan verilen 6/4/931 tarih ve 934/2007 sayılı rehin açığı vesikasına. mUs· 
teniden zimmetinizde alacaklı olan ezgayri tesviye 222 lira altınıe kuru· 
1fUI1 30/4/938 tarihinden itibaren % 9 faiz, % 3 komisyon, % iki buçuk 
ınuamele vergisi ve % 5 Ucreti vekalet ve masarifi icraiye ile birlikte 
tahsili hakkında alacaklı mezkfır Sandık namına bilvekAle müracaat ve 
takibde bulunan Avukat Zeki tarafından vukubulan taleb Uzerine bu su· 
feUe tebliğ kılınmak Uzere tarafınıza gönderilen ödeme emri halihazır 
lkametgfilımwn meçhuliyetf hasebile tebliğ kılınamıyarak bu husustaki 
tebligatın bir ay müddetle ilinen icrasına merci M.kimliğince karar ve
rllmio olduğundan tarihi il!ndan itibaren mezkiir mUddet zarfında 938/ 
2095 dosya No. sile milddeabih borcunuzu tesviye etmediğiniz veya bir 
kısmına veya tamamına veyahut alacaklının takibat icrasına miltedair 
ve icranın tehirini müstelzim şifahi veya tahriri olarak kanuıü bir iti • 
razda bulunmadığınız ve yine bu müddet zarfında ve icra ve iflas kanu • 
punun 74 UncU maddesi mucibince mal beyanı vermediğiniz veyahut ha
kikate muhalif beyanda bulunduğunuz takdirde müddeti mczkfırenia 

hitamını mUteakib cebri icra suretile ·icab eden kanuni muameleye te • 
vessül lolınacağı malumunuz olmak ve ödeme emrinin tarafınıza tebliği 
makamına kaim bulunmak ll7.ere kevfivet ilan"-" tebliğ olu- ·- "968., 

Gayrimenkul satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 

A X 2214 Milli Şef fe.ıa.ket sahasınd• 
Zavallı Erzıncan 

Plağını muJ1terem halkmıızıa dinlemeleri tavsiye ohuaar. 

Medihanın 16340 hesab No. sile San~ aldığı "1350,, lira.ya 
karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğinden hak· ~========================================= 
kında yapılan taklb U.zerine 3202 No. lu kanunun 46 ıncı maddesinin ma- •••••••••••••••••••••••-.....-
tutu 40 mcı maddesine göre aatıımaaı icab ooen Boğuiçtnde Anado1uh1 • Deniz L&Yazım SatınaJma Komisyonu uanJan 
sarında. eski Hamam sok~ yeni Körfez caddesinde eski 10 yeni 1/1. I•••••••••••••••••-------~ 1/2. 1/3. 1/4:. 1/5. 1/6. No. lu iki masura suyun : nısıf hissesini şamil 
beş dUkklnı olan ma.abahçe ahşab sahilhanenin tamamı bir buçuk ay 
mllddetle açık arttırmaya konmuştur. Satq, tapu sicil kaydına göre ya.
pılma.ktadır. Arttırmaya gitmek fstiyen "610,, lira pey akçesi verecektir. 
Milli ba.nkalanmızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş 
bütün vergilerle belediye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tel
laliye rllsUmu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 15/2/940 tarihinden 
itibaren tetkik etmek istiyenlere Sandık Hukuk İşleri servisinde açık bu· 
lundurulacaktır. Tapu sicil kaydı vesair lüzumlu izahat ta şartnamede 
ve takib dosyasında vardır. Arttırmaya. girmiş olanlar, bunları tetkik 
ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve 
itibar olunur. Birinci arttırma 1/41940 tarihine mUsadif pazartesi günü 
Cağaloğlunda klin sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. 
Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması 
icab eden gayrimenkul mükellefiyetile Sandık alacağını tamamen geçmi3 
olması şarttır. Aksi takdirde son arttıramn taahhüdü baki kalmak şar
tile 16/ 4/940 tarihine mUsadif salı günü ayni mahalde ve ayni eaatta 
son arttırması ygpılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın 
Ustilnde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan alakadarlar 
ve irtüak hakkı sahihlerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair 
iddialarını ilin tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile 
beraber dairemize bildirmeleri lAzımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş 
olanlarla haklan tapu eicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaş
masından hariç kalırlar. Daha fa.zta maUlmat almak fetiyenlerin 938/1532 
dosya No. sile Sandığımız Hukuk tşJeri Servisine müracaat etmeleri 1U -
zumu ilfi.n olunur. 

• • • 
DİKKAT 

Emniyet Sandığı; Sandıktan ahnan gayrimenkulü ipotek göstermek 
istiyenlere muham.minlcrimizin koymuş olduğu kıymetin % 40 ım teca
vüz etmemek Uzere ihale bedelinin yansına kadar borç vermek suretile 
kolaylık göstermektedir. -Askeri Fabrikalar Satın Alma Komisyonu il~nları 
............... ! ........................ . 

tl9 kalem ve ceman 80 ton madenyo.ğı ahı cak. 

Tahmin edilen bedeli "16000H lira olan üç kalem ve ceman 80 ton ma· 
den yağı Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalmn kcmis

Harm.ara UssUbahri K. Satın alma Komisy wıtlaaı: 

EKMEK ILANI 
1 - Komutanlık emrindeki kara erlerinin senelik ihtiyaçl•fl' 

850.000 kilo ekmek, kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur· ti 
2 - Eksiltmesi 14 şubat 940 çarşamba günü saat 15 de tr.ınlttl 

sane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. 
6 
~ 

3 - Alınacak ekmeğin bir kilosunun tahmini fiyatı 10 kurul ~ 
tim olup ilk teminatı 6406 lira 88 kuruştur. Bu işe aid şartnanıe. tJ 
rada M. M. V. Levazım amirliğinden, lstanbul<ln Kasımpaşada V~iıl 
satınalma komisyonunda ve komisyonumuzdan 427 kuruş muk~bl 
alına.bilir. ~-

4 - Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun '{JyJ 
veçhile bu işle alakadar olduklarını gösterir ticaret vesikalannı ve\.;~ 
nda mikdarı yazılı ilk teminat makbuz veya bırnka mektublarını fl~ ' 
zırlıyacaklan teklif mektublarını muayyen gün ve saatten tanı bil' 
evveline kadar komisyon ba~kanhğına venneleri. (650) 

• • • 
Marmara tts..,.übahri K. Satmalma Komi:tyonunclan: 

Dz. EKMEK ILANI od' ı 
1 - Komutanlık deniz erlerinin senelik ihtiyaçlarından 500· 

mek, kapalı zarf ueulile eksiltmeye konulmuştur. . ti:~ ıl 
2 - Ekı:-;iltmesi 14 şubat 940 çarşamba giinü saat 16 da tzııııl 

sane kapısındaki komisyon binasında yapılacuktır. 0 ,,1 
3 - Alınacak ekmeğin bir kilosunun tahmini fiyatı 10 kuı'll§ ıc~ 

tim olup ilk teminatı 3768 lira 75 kuruştur. Bu işe aid şartnanıe. ~ 
da M. M. V. Deniz levazım şubesi mUclürlüğUnden, lstanbulda. ~A~ ., 
şada. Dz. Jfi.vazım satınalma komisyonundan ve komisyonuın~ 
kuruş mukabilinde alınabilir. tf". 

4 - Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 2190 sayılı ıuuıııD~ ti 
fatı veçhile, bu iele alil.kadar olduklarını gösterir ticaret vesikS.1~ub~ 
yukarıda mikdarı gösterilen ilk teminat makbuz veya banka rnel<teı1 P' 
nı havi ha.zırlıyacaklan teklif mektublarını muayyen gün ve sııııt,.ı;51ı• 
bir saat evveline kadar komisyon başkanlığına vermeleri. 

yonunca 12/2/1940 pazartesi giinU saat 15 de pazarlıkla ihale edilecektir. ~!!!!!!!~~!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~ 
Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat temi· 
nat olan "1200,, lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve
saikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccardan olduk.lan· 
na dair Ticaret Odası vesikasile mezkur gün ve saatte komisyona mü -
ra.caatlan. "813-

Sahibi : Ahmet Cemaleddin SARAÇOGLU urJ)'f' 
Neşriyat mUdUri.\: Macit Çl!."'TIN Basıldığı yer: Matb~ 


