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UCUm 8fl Zigfrid hattını inşa eden maruf mühendis 
Bakunun müdafaa imkanını tetkik ediyor 

A1rıazz;;m·-,-.n-s_a_n_k_u_H t_l_e_l_e_r-in-in fedası 

Pahasına Fin müdafaa hattının 
bazı noktalarının Sovyetlerin 

eline geçtiği bildiriliyor 

~araşÜtıe inen Rus askerleri 
Helsinki, 8 (A.A.) - Reuter: 
Sovyet kıtaatı Summa mıntaka • 

8Uldan Mannerheim hattını yararak 
kendilerine bir geçit açmak için kUt
le halinde eon derece bir gayret aar
fediyorlar. 

Bu yeni taarruzda. Sovyetler aziuı 
miktarda harb levazımı kullanmış • 
tardır. Şimdi 24 kilometre imtidadın
da bir cebhe üzerinde hlicuın ediyor
lar. 

Ruslar on gündenberi devam eden 
• son derece şiddetli muharebelerden 

ve beş binden fazla ölU verdik.ten son 
ra Vlipwi.'den 32 kilometre kadar 
uzakta bir noktada kilçUk bir gedik 
a.çmağa muvaffak olmuşlardır. Kti -

• çük Summa köyü devamlı bombardı-ı 
m•nlar neticesinde ta.mamile harab 
olmuştur. 

G. WEİGAND KAHİR EDE 
Sov.vetlerin Iranda bir demiryolu inf a etmek için 

imtiyaz istedikleri hakkındaki haber doğru değil 

1 

Helainldde tahmin edildiğine göre, Rarbde ea bö;yttk rotu oyru)an petrolö naldecl• Plplayn borulan 

"-. '1alenı t.erketuıdeıl gulmetlerden bir kamyon kola 
Sum.ma cebhesinde Finlandiyalılann 1 Pari8, 8 (Hwıt.W) - Zigfrid istih-ı dolaştıktan sonra Kallraayaya gel • eden Fransız me.tbuatı, Tod'un B~ 

(Sonu 1 aclde) /ki.mlannm pllnlannı ha.zıriıyan dok- miştir. petrollerini himaye için, 18tlhkAmlar 

~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l~=~~l•~==~~==w••N=u3=~ 
aticiye vekili Şükrü Adliye Vekili İngiliz Başvekilinin T .. k t ·ı . . S ... Niğdede ur gaze ecı erının 

4ııq aracoglu Ankarada Niğd•. s (A.A.ı -_orta Anadolu- beyanatı Parı·stekı· zı·yaretlerı· 
~ 11•• ra, 8 ( da bır tetkık seyahatıne çıkmış olan 
~~illi kon A.~.~ - Balkan antan- ctimhur namına &şyaverleri, Baş • Adliye Vekili Fethi Okyar ve maiye- .. Balkan konseyi antant 
~tıd~n dön:Yının Belgrad toplan-,vekil namına husust kalem müdürle. tindeki zevat bu gUn saat 10.40 da devletlerinin azmini 

Aj-?_ d"11 ŞUklii S ekte~ olan Hariciye Ve- ri, Parti 'müstakil grupu reisi ve me- Kayseriden şehrimize gelmişler ve is- göstermiştir., 
d' :kspr~;acogtu bu sabah Ana- buslar, Frans1z, İngiliz, Balkan an - tasyonda vali, ttimen komutanı, adll
lı.( b~ Ve g 

1 
e 9.40 da Ankaraya tantı devletleri, İran, Efgan bUyUk ye, belediye, halle partisi ve Halkevi 

~ Abct~~n ~Uyük Millet Moo~ elçileri, 1rak elçisi ve elçilikler erkft.- reis ve azaları ile kalabalık bir halle ta 
~ hnltk R.enda ile Reisi- (Sonu S üncü sayfamızda) 1 [Sonu 3 füıcU sayfada] 

Heyetimiz şerefine bir ziyafet verildi 
Paris, 8 (A.A.) - Havas: 1 Ttirk matbuat milmessilleri Lyon 
DilnkU gUn, Türk matbuatı milmes- istasyonuna muvasalatlannda Pari.se 

eillerinin harb esnasında Fransız hü· mahsus hava ile karşılaşmı§lardır ve 
kümet merkezini ziyaretlerinin baş • Chanps Elyseesdekl otellerine gitmek 
langıcı olmuştur. üzere sokaklardan geçerken Alman 

Rektörün çayında 
y • --

~ }'~Peyami Safa Maarif Vekili olursa? - Ne çayı içili-
~ fiatiik~ş?- Tal~beni!1 ~er~leri nası! dinlenil~yor?- Eski 
rl iinun cmınlerının zıyaf~tlerı ve bugunku çaylar 
f 

~ 

JLZ.A 

Olınmberlaln 

Londra, 8 (A.A.) - Avam Kama
rasının bugtinkü toplantısında beya
natta bulunan Başvekil Chamberlain, 

( Sonu S üncü ~ada ) 

Adanada petrol 
Araştırmaları 

T aharriyat ümit verici 
bir şekilde ilerliyor 

Kendilerine Parisin Paris olarak propagandacılarının iddio.lan hilAfı· 
kaldığı ve hamlesinin fevkalii.de oldu- na olarak Parisin kum yığınları al

ı ğU söylenilmiştir. Fakat, bunlardan tında bulunmadığını görmüşlerdir. 
birinin bize söylediği gibi bu hamle- Türk heyeti bugün saat 11.30 da 
nfn bu kadar mükemmel olduğu ta.sav ,Zafer abidesine giderek Paris mevki 
vur edilemiyordu. [Sonu S üncü Bay/ada] 
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Aşk yüzünden feci bir 
cinayet işlendi 

Bir adam eski metresini aşığı ile 
birlikte bastırdığı odasında öldürdü. 

Aşığını da yaralad• 

Adana, 8 (Hususi) - tktısad Ve- Sağda katil Hızır. solda Ali, ortada clnayethı l§Ioo.dlğt M 

kAletine merbut Maden Arama ve 
Tetkik Enstitllsünlln bir kolu olan Evvelki gece Beyazıdda feci biri kişi de birkaç yerlerinden ehemmiyet 
"Petrol Arama Grupu Adana.da bU- cinayet olm.t13, bir kadın sekiz on ye- U surette yaralanmıgtır, DUn blr mu-

(Sonu S UncU
1

:.a.yfunnrda) rinden bıçaklanarak GldllrWmU., ild ~°'* 7 """«.JML~J 
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TEFRiKA NO. 20 

- YENi 8AaAB 

İtalyan-Alman ik~ 
1 1 

münasebetlerı ~1· 
Delibaş Mehmet itilaf devletlerinin Tırhan ~akkında r OKUYUCU ' Sanayi birliği A ı::,.~::.1~ 

i•yana yardım edeceklerini tahkıkat I J toplantısı sebetlerhıde ve ezcuınle ~-
• yapıla.ıı kon~ _, r' 

d • J U Alanya clvannda karaya oturan D y Q R K Sanı.yi Birllğinlıı umumi toplantı· rol oymyaa dokt.or cıo0di ;ti 
Z Q n n e l Y 0 r Tırhan vapuru hakkında tahkikata •= _ - m dUn aaat llS.30 da TicarP.t Odaaı günlerde Romaya gitnıl~ , . ., #. 

devam edilmektedir. Vapurda mu~ Çoçuklar YB halk bo"1le tasarrufa konferans salonlarmda yapılmıştır. uzun müzakerelerde bulllpJll 
Bu cevab, Şakir hocayı titretip sara kavemet, görmeden ~~yı ele ~~ ·madi bir surette derinliği işaret eden J Toplantıda kongre reisliğine Manisa Şimdi Almıuı iktlsadCJSI, 

llll§tı. Benliğinde cidden soğuk bir çirmi§ti. Bu muvaffakiyetin verdiği otomatik lı:ı!<andil aleti mev~ oldu- f8ŞYİk 8dif8m9Z mebusu Hüsnü Yaman seçilmiş, mU· aynlmıştu. ıı', 
dU§ tesiri yapmıştı. Hayalinde besle- gurur ve cllretle tekrar h~kete g~- ğu halde istimal edilmeme.ıd sebeble- Kastamonu Ziraat Ba.nku:ı ta,.. teakıben nıı.namenbı müzakerelerine Umumi mahiyette oıaral', 
yip büyüttüğü bütün tatlı ümidlerini miş ve kuduz bir kurd sürUstl halin- ri ara.ştırılmaktadır. earruf kumbaraları hakkında ve geçilerek yeni büdce kabul ve tasdik daki bu konuşmıı.Jann ,t\1?1 de t' 
kınp atmŞ.ı ve artık, Çelebi efendi- de, ~luy~~' .·~~a ~arak Kon~a · Kaptanların ifadelerine göre bu kumbara sahiblerine şöyle bir kıv ~ilmiştir. Hundan l!IO!ıt"a fı:obrikatör- ithal eylemek mecburiyetiJllP' ~ 

· d dah fazl d ramamıştı Uzenne ylirümilştu Asıler gerek mik rar tebli1'- etmektedir·. lerin dilekleri dinlenilmiı:tir. Bu dilek da~~ nın yanın a a a u · · ' hassas lletlerin bozulmaması için her 6 :.. lunduğu maddeler halckın ,.,. 
Bir deli şuursuzluğu ile dergA.htan fır dar ve gerekse vasıta bakımından, d . . t • 1 ed.lm . lüzumunun 1 k ba uhte- ,!ere göre kauçuk, iplik ve makara ettiği tahmJn edllmelctedir._Ai 

U kA. d .. ·1 is başarmak şöyle dur aım ıs ıına ı emesı Banka.ya ge en um ra m 1 it>in bir ithalat limited 'şirketi kurul- sıt-iamış, Keçeci Mustafanın d k nın a gmşı en yanı - idarece kararlaştırıldığı söylenmekte- viyatı 50 liradan aşağıya olursa ı ". Iann maruz kal<lıWarı iJrl_1 ~ 
iki elleri başında dUşUnmeye dalmış- sun, hattA, Konyayı telaşlandıracak . 'b ' t yüksek bankamız bu kumbara muhteviya- maaı ve ihtikara karşı bir tedbir ol- kiiller karşısında İtalya ıte .. _J 
tı. Halim ~elcbi efendinin verdiği bu bir kuvvete bile, hiç de sahih değiller- dır. Halbukı bunun gkı ı gaye b U t tını kabul edemez ve aahibine iade mak üzere noksan fatura tertib edil· ya arasındnld umumi ikrıs:ıd:~,. 
haber, hiç de yalnn değildi. Derviş di. Adedleri iki yüzü bile g~miyor- pa~alarla .v!l~urlara onuları. u e - ınesinin önüne geçilmesi istenilmiş - sebetler ve bunlann talınld\11~" 
Bekir og·ıu Mehmedle birlikte Kon • du. Pek çoğu muntazam silahtan ve lenn tehhkelı havalarda daıına kon- eder.,, tir. J.i'nbrikotörlerin dilekleri kabul lan d .. 

1 
• dr ..,.tt· 

tr 1 edil · lilz vcud oldu - Vastamonuda l4 bin nüfus için · ' . l"b t a goze n ınmnga yaya gelen Delibaşı Mehmedin etra - bol cebhaneden bile mahrumdu. Elle- 0 mc;ıı wnu me . _ . edilmiş, ayrıca bir sanayı a ora u - bu mlinaselretlerde esas olall 
fını, gUnün sayılı afacanları, hatırlı ri dolma tek ve çifte av tüfeği ve ber ğundan bu ıfadeler gayet ganb go~- de bu şero.it dahilinde kimse kum- van tesisi işi de görUı:ıUlmUştilr. Bunu altın, . .,.,,.. do .. \'lz nakline ıhti~ ~ 

k d. D' • ta afd gun bara sahibi olamadı.ın gibi mevcud .. k b 'd h t · ., 1 '-J.. .:ı ,. babaca.nlan sarmıştı. Delibaşı Meh - dangalı, kapsüllü ve kırma tabancalı, me te ır. ıger . _r an ~~ç~ kumbaralar da cldeo~üzuli kalmış mutea ı ı are eye ı seç1,m ş ve sedilmeden Jktı adi miiJı:ııı~ 
med medrese medrese konak konak pala, kama ve saldırmalı. Hatta, bal- Ankaradan şehrımıze geldiı-.'lllı yaz - olacaktır. Halbuki ötedenberi bil- büyüklere tazim telgrafları çekilmiş- hfümU suretle \'u)mıt gelP1f"ı 
dola~tırılınıştı. Taşba.şb Hacı Hüseyin ta, nacnk ve sopalı bir losmı yaya ve dığımız eski Dcnizyolları İşletme ~ü- hassa çocuk kumba ra muhteviyatı Ur. sipiclir. Yani münızene esn"1 

hocanın kuzgun kavak mahallesinde- bir kısmı da atlı bir yaygaracı kafi- d.Urli Bürha.neddinin _Tırhan t.ahkıka- İdare heyetine şunlar sec;ilmişler- en ön plftnda yer tutmnktnclıt· ..J 
t 1 lak d I dı- h ber alınmış 5 lirayı bulunca derhal kabul edi- dir. Doktor Halil Sezer, Hilmi Naili, t11~~ ki hanesinde kadı Hilmlnin Şerafcd- lesinden ibaretti. Atları da kendileri 1 e a a ar 0 ma gı a - lir. Çocuk sevine, sevine evine dö- A. 1939 sen inde Alman)"Ul. 1 

' kim. tı Fahri Göreli, Hnsan li, Abdullah. din camii civarında Devle mahallesin- gibi, kimi eğersiz ve semersiz, ı r. ner tekrar beş on lira yapmak için vvvv yadan biiyük milcynstn b!~ 
deki evinde, Mustafa Remzinin Albn- de yularsız ve gemsWii. DENIZLl!RDE 1 'çalışırdı. Nitekim bugün İş Ban- MAARıFTE 1 ''anlı. Bn borçtan lmrtul ·ıeıi 
çeşme civarındaki meskeninde yedi- Fakat, Çumra nahiyesi mildilrü, kasında bundan daha pratik bir Roma Almıınynya ziraat işçı 

111 rflmlş, tçlrilmlşti. Birnz da, Derviş nahiyesinin basıldığını ve Asilerin Tarif~ komisyonunun teshllat vardır. Ziraat Bankası bu Maarif Vekilinin luyor \ 'f} diğer saJuılardn "0 ~ 
Bekir oğlu Mehmedln kanlı pazann- Konyaya doğru Uerlediklerln1, vilaye- vaziyetle damhya damhya .göl o- tetkikata lar gösteriyordu. Fa.kat yeni 
daki hiyanet bucağında şişirildikten te telgrafla bildirirken, Asilerin mik- İçtimaı tur söiüne aykın olarak hareket pa harbi, uzun görii.5n1eıcrl .,. .J 

D · akli tal Ucret Şehrimizde bulunan Maarif Vekili -' tt"I" SOnra nihayet Kapıcamıs· 1 civarında darını binlere "ıkarmış, yaptıkları enız n ye vuı arının ederse damlalann da membaını akib kurulan mtısndi sist('.ı• .. ~•d 
' ' 

10 

• k'k ·ı b"t tm kt Hasan Ali Yücel, dUn de muhtelif tet ~ Kadı Hilmi ve Mustafa Remzi kar - zulüm ve vahşeti ihbarda mUbala.ga- tarifelenni tet 1 1 e tes 1 e e : kurutmuş olacaktır. AlAkadar ban- Ü sarsmı~tır ve ~ümle IU>o.1 
de.,..lrln bakkal dUkklnında kurulan ya kapılm1 ı:tı ve mUdUr bunu kas • olan tarife komisyonu önUmtizdek.i ka ve iktısad tasarruf · bilyUkle - kikler yapını§tır. Vekil sabahleyin - vtz ihtiyaçlarının hüyUJc bır 1 
~ ~ niversitede meaguJ olmuş, bilhassa 1 ~N/ fesad ocağında uyu•turulup ele ge - den yapmı..+·. pazartesi gilnU Mıntaka Liman mer- rinin bu iQle yakından llgı'lenmeei- karşılayan turl:an mcseles 

w 
11

... "' Kimya EnstitUsUnU tetkik etmiştir. tte ..ı •• n-ı~ Çumra' nahiyesi mUd"""'~ Emin e- kezinde toplanacaktır. Komisyonun ni candan rica ederim. ra.ndıma.mm verecek ,·a.ziyc ~uu.ull9ı..ı.. ı.u"" Öğleden sonra Maarif Müdürlüğüne -~ 
Delibaşı Mehmed, Ankaradald mil· fendi adında aslan Çumralı bir hoca· Şirketi Hayriye, HaJJç ve ~enizyo!~a- Hisar çarşısı No. 11 de giderek Maarif Müdürü ile beraber dlr. lif1"""~ 

li hUkfunetin cebhelerden kU\"Vet ayı- nın oğlu idi. Hoca Emin de, Zeynell- nnın Adalar hattı tarlfesınde degı - Niyazi 0~30Ylu Parti Müfettişi ve Konya mebusu Harbin mueib olduğu Dl~ 
ramıyacağına, halifenin müttefiki o- bidinin tamdıklanndan ve isyanı ter- ~klikler yapacağı söylenmektedir. - Tevfik Fikret Sılay da hazır bulun. ara.~ında yukan Adlge mıd tfll of 
lan itilAf ordulannın kendilerine yar· tib eden elemanlardandı. Fakat, bu Yolcu salonunun inşaata •• h racat duğu halde Sarıyere gitmi§tlr. Vekil, da.ld Alman muha.clrleri~)"'t ~ 
dnn yapacağına kanmış, ve esasen adamın isyana ietirakinde, Zeynell - tamamlandı Sanyerde halk tara!mdan çok istenen meselesi de halll v.or bir v ~ 
kuvvetleri dağınık ve az olan milllci- bidin ile olan dostluğu amil olmuş Münakallt Vekaleti Liman1ar U • faal 1·yet•ı bir orta mckteb teslsi i~lle meşgul ol- dls etmiştir. Roma lleı• Bc:rliıı;..: 

k b k k ı - in 11 bid. i k .hft.llPyltm~k t;.arelerinl de Ud
11

,., 1. lerin pe ça u yo o acagına an- değildi. Hoca Emin, Zcynelu ın .r>e mum MüdUrlliğü tarafından Galat.ada . . muş ve mekteb olabilecek bazı bina- zarar vermiyecck !}ekllde ta.'! : 
mıştı. yakından tanımakla .beraber, dığer yaptırılmakta olan asrt yolcu salonu· D~ Avrupanın m~htelıf lımanlan- ları tetkik etmiştir. Bu binalar bir ke- ; 
İsyan kuvvetlerinin kumandanı ol- Konyalılar gibi, onu hıç sevmez, ha~- nun in§aatı bitmiştir. Mukavele tarı- na gı~ek üzere leımanı?:.zdan bUüç re de fenni bir heyet tarafından gö- le~:!~~::'e~!::::::· bsrb l~..J 

mu§tu artık. tA bir dostluk tesisi şöyle dursun, gö- . 'k 
1 

d" ecnebı vapuru hareket ettı6ınden - rülecek ve muvafık görUldUğti takdir· ~, 
ril - b'l 1• 'k .. d. hinden tam bır sene sonra ı ma e ı- .. . fa . . S 7.ımgelcn bazı maddelerin ,e 

Hakikat gezip dolaştığı yer- şmege ı e ayı gormez 1
• 1 b'l b b" t f b. d 1 yuk ıhracat alıyetı olmuştur. atı- de orta mekteb açılacaktır. Vekil, ya- ~ •-t ~ 

• e ı en u ınanın e ra ına ır e par .t • . . nl taJeh evl<'mekt.cdir Faaw Mf }erde evlerde konaklarda medrese Hoca Eminin, milli fikir ve cere- _ lan malların yekunu 450 bın !ırayı nn Ankara\rn hareket edecektir. · · bV ... J 
' ' ' .. lif b' azi al yapılması mukarrer oldugundan ve it· İt killi' tı · 'kt d ~"--~v-vvv nln petrol, demir, krom, rJcf1l" ve tekkelerde gördüğU şeyler ve go· yanlara karşı muha ır v yet . . . . . . geçm ş ır. ayaya ıye ı mı ar a daha bir çol< maden ce,·bCt .1 

.. n .. tu··g·u erler, onun zihnini kemiren masına, bozguncular arasına katıl - sa.lon ancak parkın ıkmalını miltea- küçük baı: hayvan derileri, Fransa'-·a IKTISAD iŞLERi: .. ,
5 

ıı·· .... 
• U9 k b 1 "';;.., d 1 d cak h "' J \'e gıda mnddeJerinin lrnnu .. d,. bUtiln .. nphe ve tereddUdleri kazıyıp masına tuhaf bir kıskançlık sebeb ol- .1 açı ac"'6_ ' n .an_ sa on a.n an_ . a· 21da mnddderi, konserve, Filistin ve it 1 ·ı ı· "" 

1 
.. _, 11 lf"' ıt 

'1.. d tif d dil 1 ~ a ya 1 e ıcarı smı is~m ine rağmen llP~ J~· ' gı·dermiı:ı ve ona yapılacak isyanda muştu. Bu adam, Müdafaal Hukuk zırana ogru ıs a e c ecegı ana- .Mısıra mevva, Bulgaristan, İtalya •• · ·ete'' 
"' 1 akt d b t ti:rneı tatmin P.de<".el< mc,·1•1 

umumun arzusu ve bilhassa padişahın Cemiyeti reisi Sivaslı Ali hocayı bir şı m a ır.. . . . . . \'e Rumanyaya taze balık gönderil _ m Una Se a 1m1 Z . · aJ::ıfl ~ 
-1.: b al dir. Zira hu sen•et memb· .A~ iradesi olduğu kanaatini vermişti. Hal türlü çekemiyordu. Bu iki hoca, Kon- Bu sebcble cıvardw-.ı ın arın ıs - miştir. ltalya ile olan ticarl mUnasebetlen- ad ,,,

1 
l'' .ıl 

buki hakikat o cahil kafanın anladı- yanın Pirimehmedpaşa mahallesin - timlakine ba§lanmak Uzere Limanlar D' - ta fd Al al miz günden güne inkişaf etmektedir. raklarımla. mıwcnd oJm 1

1
' ıd':..i 

• . . . ıger ra an manyaya m _ . madı1clt•r, lteııdi müdnfna ' 1 ,_A 
fı gibi değildl. Fesad bezirgfuılan, ma de oturuyor, Konya idadisinde de mu ıdaresı Beledıye ~le temasa b~ş~ı~- gönderilmek için bazı tüccarlar bü • Bu memlekete yaptıgımız ıhracata ~in de hayati hlr mahiyeti ''ırJ r 
baretle çevirdikleri entrikalar itina allim bulunuyorlardı Sivaslı hoca Ali tır. Evvelce tezyınat ve tefnşat ıçın r.- il b 

1 1 
da mukabil ithalatımız da artmaktadır. Bu -"-b;ı"n Alıtınny" Hr .. 1 

' . · 1 ü k i 1 · ih kw.uete m racaatte u unmuş arsa .. 1 . .,...il'., u" .. .. 
ile hazırladıkları manzaralar, bırta- efendi, çok nazik, zarif, hoş sohbetli açı. an mı na asa net ce enmış ve a- malların ihracı memnu maddelerden ~un de tal yan ban~ra~ı Dnoni vapu- arnsımlakl il<tısadi mesetclr~.d~I. 
kını kimselerle yaptırdıkları mUll- bir zatti Ahlakının temizliği, seciye- lesı yapı mıştır. ld ğu 

1 1 
hUkr. ti . U d nle şu mallar gelmıştır. t ""'v 

• · --... o u ç n ume mız m saa e . luğıı asiMlrdır. taAya, ınoıı,,.. .ı. katlArla zavallı gafilin dımagında o sinin dUrüstlüğU, tevazuu ve herkese •tmemı·Qtı·ı·. Bakır levha, elektnk levazımı ve ıd"' , ~ 
POLISTZ ı ... :.. bette :Berline sadece ha.ıı S'--~ t hissi uyandırmışlardı. Hakikatte Kon karşı iyi muamelesile şehir balkı ve ••• lftmbaaı, makine ve aksamı, kimyevt deleri \'erehilir. Fakat 

1 
in ~~ 

ya halkının ne böyle bir isyandan ha- mekteb talebeleri arasında, daima Kavga İstanbul lokantalarının ec7.a, •un'f boya, emaye etY•, boya, heli, bütün faaliyetlerine ~ 
beri ve ne de böyel teşebbUse mu • saygı Ue kal'§llanan ve sevgi ile anı- . . .. .. tıbbt Aletler, radyo ve aksamı, resimli hucludlan içcrsine dö\•iz 

1
;e)'' 

vafakat ve iştiraki vardı. Fakat, fe- lan bir şahsiyet leli. Emin hoca da Beşıktaşta. denız hamamı onunde sınıflandırılması bez kA~dı, tuğla, mantar, aleminyom ıfnmiy~ktJr. ~ı1' 
sad, ve nifak kazanı kaynamağa bilakis, mahallesinin en hoşa gitmi - mavnadan kömUr boşaltan ameleden eşya, kendir ena, krozUr dU~e, zım Bu suretle Alman Ye jtalY,...JI. 
başlamış, kokusu ve dumanı her ta- b' d kteb' d se\il- on sekiz yaşında Hasan Karakuşla, Lokantacılar cemiyeti namına bir para çarkı. tı ... .. ;a cıla.n Romadaki ı.onıı.'Jl)tl,.ş"" ,J 

yen ıra amı, me ın e en k" d S b · rasınd k heyet dün Belediye İktıaad M"d" r· - ·- :"GU " ~ 
rafa dağılıp sarmıştı. mfyen bir hocası leli. Bu adam, kar- on se ız yaşın a a n a a av- v.. •• • t ım· . H u uru- Et nakliye işi da ~etJn meseleleri hal ııt1 j 

Asitaneli Şakir hoca, uğradığı su- eılaştığı hoşnudsuzluğun sebeblerini ga çıkmı§, Sabri, HManı Sôpa ile ba- gunu zıyare e ıştır. eye~ lokan: Belediye, bir kanunla işletme imti- kaJrnııdardır. ·~~ 
kutu hayal ile ogUne ve kıvrana kendi huysuzluğunda aramıyor, ka- şından yaralamıştır. Yaralı tedavi al- tacıların sınıflandı~ln:1~ y meselem yazı kendisine devrolunan et nakli - NP.tiCt>de son zamnnJıırııı r 1. 
Konyadan ayrılırken, bu kara teş - bahati rakib edindiği zatın çok sevi- tına alınmış, Sabri yakalanarak tah - hakkında İktısad MUdUrliığU ile te • yatını hazirana kadar bir ~rket tara- h!\di~eleri ve gt:rJi komışınıılııt'"" i 
kilAtın kara yüzllilerlnden İbrahim a- Jlp sayılmasında buluyordu. Bu sev kikata bşlanmıştır. masla: yapmış_tır. . fından tedvir ettirmek istemiş ve sıncla &madald hu tt•n1~<:l~~fi 
dında bir yobaz da, saraya ve Zey • bcbledir ki herkes tarafından sevi- Zehirlenme Malum oldugu üzere bütün fetan - bunun için bir münaknsn açmıştı. Bu gihl bir anlaşmaya ve ne wbl el 
n~lfi.bidin hoc~ya, Del~başı ~ehme · len Sivaslı 

1

Ali hocayı kıskanıyor ve DUn gece saat iki buçukta, Yeşil - bul lokantala~ı dör~ sın~fa ayrılmış münakasaya talih çıkmam1ş ve mü - forin ittilun: edilmf'.sine mil" J 

dın elde edildiği habennl mUJdelemek BE!venlere de kızıyordu. köyde Baharistan sokağında 4 numa- ve bunlann bır ve ıkincı sınıflarına nakasn. müddeti biraz temdid edil- daldım belli değUdir. :ıır .J 
t1zere, yola çıkanlınış bulunuyordu. Zaman geçtikçe bu kıskançlığı ve rada Ademin bahçıvanı Ahmed, kok- ai~. tarifeler .~es~it ~lunmuetu. Heyet mişti. Son giinlerde bu işe iki talih Yalnız şura<;1 muha.kliBJt trJ 

••• kızgınlığı küskilnlUk derecesini bul - kömürü yakarak odasına koymuş, ka- ~~uncu ve dorduncü sınıf lokantalar çıkmıştır. Belediye hazirana kadaı- Bcrlin, bu ilctısadi konust11;ıJD ~ 
1336 yılı birinciteşrlninin iptida - muş ve Emin hoca kimsenin yüzUne N . k 1 M 11 • s·· ıçın lokantacılar cemiyeti tarafından nakliyat işini deruhde edecek firma- ve lm.rarlarclaıı istediği f;d• '41'' 

ısında, desiseci Vahldeddinin halifei bakmaz ve kimse fle görilşmez bir nsısu:cır:· k .. ız ~~ ua atti;~YY'l. hazırlanan tarifeleri Belediye lktısad dan "5,, bin llra istemektedir. Bele- fade cdenıfyooek , ... bn ttoıı;#rı 
nıyi zemin ve imamUlmtl!limin nika- d 1 t ,... "" trHM b ıztı ve ey om n neşre ar . Müdürlüğüne vermiştir. Müdürlük ta- diye, hazirandan itibaren et nakliye daha ziyade ilci mr.mlr.Jmt n. • ..t.~ 
bı altında gizlenen çehresi gillmllşt~. ;a~ o~um~~~·u~"';;ed8;: ç~:rmı~ ~~!==ş~=~enmişler, tedavı ıifeleri tetkik edecek ve lüzum gö - i§ini bizzat yapacak ve o znmana ka- ki t1cnrt \'e iktı aGj ıniln §f.P"" 

Ayl~rd.anberi, m~y?nna get:trmek ı- ve belki de akll muvazenesini boz _ vvvv ~rse tadilat yaparak tasdik edecek- dar nııkliyat için IUzumlu vesaiti te- ha.111 gibi bir netloe \'crecekfi~,t1 
çln uzülUp clidindığı K~nya ısyanının muştu. Bu muvazenesizlik yavaş ya- MAHKEMELERDE 1 tir. ' mln edecektir. "" Resa~ 
11k cserelrl görtinmilştü. ' d k d' · · · ı l/llPI' 
Ayın 2/3 Uncu gecesi, Deli.b~ Meh ::· ~~ı:n :ki::; ::_:;:ı~~~=~~ ~; Hapse m ah kO m 0 ld u lllllllllllllllllllllllllllllllllfflllfflllllfllHllllUllllllllılll~flllllllflllllllllflllllllllllllllllllllfflllllUllllUllllllllllllJllllllllllllllllllllllllllUllllfll 

med başına topladığı başı dönUklerle kin uyandırmıştı ve nihayet, başta . .. . . . . ş E H 
1 
R H A y A T isyan bayrağını çekmiş ve hiç bir mu- . . Bır muddet evvel Sırkecıde bu kah 1 

Sıvash Alı hoca olmak üzere Konya vede Bahaeddin adında birisinin pal- ~, ... ================== halkına ve bilhassa gençliğine aman- tosunu çalıp rehine koyan Hüseyin n- 'J1' 

v.en i Sabah sız bir dilşman olmuştu. Artık, yalnız bir kaç gUn evvel tevkif edilmişti. Dün IJlllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllffllllflllllllllHIUllJllllllllllllllf lflllllllllllllllllllllfllf lllllllflllJHlllllllllllHllllllllf lllllllllllfllllll11111"''" f. f~ A • rakibine değil gençliğe ve hattA., ta- Sultanahmed Birinci Sulh Ceza mah- . _!.J jO 'j i~A 
savvur ve fikirlerine bile koh tut - kemesinde muhakemesi bitirilen HU- Sır anlaşıldı ğimizde derin bir husran uyandır- konfcranslannın 20 t1lGl<'~t s1, ~ 
mağa, karşı kaymağa başlamıştı. tş. seyin 25 gün hapse nıahkflm edilmie- Gazete başmuharıirleri Fransa dı. bat 1940 ~martesi ga~asu1'1'i1:u, ~ 
te bu sıralarda, Ali hocanın MUda - tir. Ne yepıp yapıp gelmeliydin... da ttıtın.amr ve pro/eaor cl~fY' 
fa&i Hukuk cemiyeti reisliğine ae • hilkflmeti tarafından Majino ha~ HattA kendi hesabına bile olea.. ri llsri U.ra/ından v~;~ ~ 

Hoo K•,.,. l700 Kurut çilmeal, onun yanm kalan aklını da Kasden yangm çıkarma tına davet edildikleri zaman, llit- Etem hzetın davet edilmeyjıi il~ "Bugflnka harbde 'J'eJtf 1 
ı AYLIK no • t411 • başından aimıa euursuz bir çılgın ha· Kuzguncuktaki köşkünü sigorta pa tede Etem izzet Beniceyi görm&- meee.Jeet de eöyle olmut. nin gayelsrl,, dir. DaV6t~Y 
ı AYLIK 400 • eoo • line koymuştu. Dmıağmı intikam rasına tamaan yaktırmaktan suçlu o- yince, biz de hayret etmiş, o da Mal<Un ya Majlno müstahkem d~ektlJrlüğünden aJınabil•'· 
1_,,.,_v_L_ıK ___ 

15
_
0

_• __ aoo_....;;• __ 1 hisleri ile doldurmll§f;u. Kıpkızıl bir larak muhakeme edilen !sınan Cebba- hayretini gazetesinde bir fıkra ya- bir mevki. .. Arkasında gizlenmek H K toPl 
9 ŞUBAT 1940 C U M A garazklr olm\l§tu. re ile suça iştirakten suçlu Koço ve zarak izhar etmişti. lAzım. Franms erklnıharbiyesi dU- Halkevltıden: E1Jimi.zlU 1° i' 

358 H. Zilblcce 29 355)(.ll.K&ıaa11'2 ~ hocanınk yüreğinde tutu§an Hamparsum Ağır Ceza Mahkemesin· Davetli b1~muharrirler Fransa - §UnmUo, tqınmıo, hesaplamı§... FO'.l'OGRAF SERG~~~;;,.a~ 
·tı---..----1 ve 5 ....... geçti çe yamanlaşan bu garaz de muhakeme edildikten sonra beşer ya muvasa 1.1.t edince bu meselenin Bakmıo ki Etem izzet ne yapsa, amat"rlerlnln escrlMitıc.w 109· 

•on: 40 Ar 
1 

2 Kuım 1 
94 ' volkanını, o esnalarda Konyada ha • sene, yine ayni suça iştirakten Osman de içyilzil anlaşıldı: keb h<ız1r1.anan (Birine' /O ..ı ,.a ', 

fi! h hattın gerisinde vUcudUnU ve bur- ytc<P g~ Z.H11f Saat V•••lt .Saat afif esnıeğe ba.şlıyan saray rUz- da dört sene h apse mahkfun eclilmi§- Yalnız Nndir Nadi, Abidin Da- saki o.cak 
1 

3ergi) ai 10/ f/1940 Gtlnıa M" 
-....--1-k-1"-.. -.• ...a,., bllsbütUn alevıen~ı--ı ... ve niha· lerdi. Temyiz Mahkemesi bu karan nunu ıyaımy ... yisi mi ça- na eaat 15.30 -3- E1' kurobt'' -ıtın .. ot•• iki•" au... öt•• • 6 

... "'f U.U.&U19 vere gönderdiği mektubda ne dl- ğı yalı d ı dan uu ~ 
13ö -ız; 9 4 -7 . yet, zavallı adamcağızı, V ahidettinin bozmuş, bu muhakemeye Birinci Ağır yor? nnı m a sır arımız mey a laoaktır. Açılma t lJrenin1J o: tı,.6"' 

~ 1 03 ı :ı 28 ıs 1 şer ve fesad Aleti olan Zeynelagidin Ceza mal1kemesinde yeniden başlan- "Üstadım, çıkmasın demta •.. ilh .. ilh ... ,, bütiln yurddaş'lar ve oVitni" 
Akta. v-. ı ... 1ı: Aq.. v ... , ı .....a hocanın mUridllğini kabule mecbur mış ve karara bağlanmıştır. Şimdi meselenin sırrı anJaşıldı. nnı 9'Lğın:rız. ..;ı# 
12 ot 1 33 11 49 J.7 35 19 Q6 s 23 etmi§ti. Mahkeme, eski kararda ısrar et • Burada senin yokluğunu, bfı de, g H f _ Sergl f

5
/ f / 940 ıpozD1 ~O 'f' 

(Dm'D.Dll var) imiştir. ~"'ransa Cümhuriyeti de hissediyor. KONFERANS - Fatih Hal/oo. ne kadar her gUn saat 10 da~ 
Aramıza katıımamıs olman yüre- vinden: Evimizin tertib effi4' ha~a 1cada.r ieti21cmin dvareritı8 
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Mühendis Tod 
Kafkas yada 

SABAB 
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[ ~: ~~~ :~AB:A~:=J 
Çocuk Esirgeme Kuru
mu ve çocuk tiyatrosu . ç ocuk Esirgeme Kurumunun 

An.karada bir 900uk ttyat-

~u tet;i&ini kararlaştırdığını ve 
mlnimlnilere mab&us bu tiyatronun 
çalışmalarını idare etmek üzere M-

----- Iahiyetli ze\'attan. miirekkeb daimi 
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GÜNÜN DAVALARI 
ı-=ı===-====================::::ıc:;;:=::o==~ 

Balkanlaf da yeni bir 
zihniyetin doğuşu 

Kastamonu da 
dün şiddetli 
zelzele oldu 
Kastamonu, 8 (A.A.) - Kastamo 

nuda 4 şubat pazar günü saat 20.20 
de ve 20.32 de orta şiddette iki yer 

~ eıiec,,.;;· <. Ra tarafı l incide ) makta olan mehafil, sadece Waygand bir komite re.-kkW ettiğini Ana- llfllllffllllllllllfllllfflllllfllllllllffllllllllllflllllflllllllfllllff llllllff lllllllllllllllllllllllllllllllllflfllf 
ll\rııı .ı_ ""öını }{ fk ~ sunlarıncla mUhim çatlaklıl~lar husu v~ğı Yllk • a as yollarının ta- ile İngiliz generali arasında bir temas dolu ajansa haber veriyor. H erkes. dost ve düşman, bu kış le geldiği görülmtiştlir. Yapılan fen ni 
'1 8?Yleınekt h~crnini hesabbyacağı temininin mevzuu bahsolduğunu tas- Çocuk E'>lrgeme Kunımunoa ve kıyamette Balkanlımn Yazan : keşiflerden sonra mekt.ebdc t.edrisa. 

sarsıntısı hissedildiği bıldirilmiş!.ı 
Bu hareketiarr.dan sonra kız orta 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~m~~~nintem~crin~ ~ buı~ · 

'tı.. nıgf:r tararedır. . 1 rih etmektedirler. Türk yavrularına., hilhası;;a, yoksul karlı zirvelerinde ancak fırtına ko-
<l(g tan bı t T h lek R 'f M E T O tın devamı tehlikeli görülerek derhal \r~lliatanın rnerk r . n~ ız eyeti de Bu mehafil, şarktaki Fransız or - min.imlnllere kal'ftl yapacağı l pabilir diye bekleJjiyor. Belgrad~a aı tahliyesine korar verilmiştır. Bu mek. 

at elnıiştj e7.ı 0 
n Kabile mu dusunun Sovyet propagandasının tas çok yardım ve hizmetler olmakla Balkanlılann toplantısı hazan ümıd j tebln talebeler i uvakkaten liseye 

ı.ı~Ya ~ lf'r.d' vir ettiği gibi muazzam bir kuvvet ol· beraber bu hizmetlerin arasına. ve emmarclere rağıben birçok endi· fak .muahedesi proj~nde~ bile balı· yerleştirilmiş ,.e çı e tedris·ıt usuh!o \ıeY IJn geçid ın ıstan arasındaki en madığını ilave etmektedirler. Salahi- "Çocuk Tiyatrosu., nu katmak hiç şeler uyandınyordu. Netice tamamenjsettı . Balkanların panısldvıst cereyan d 
1 

. de •ama b "l 
~ .etinin geı-0

1• laonl Kabile bir lng_ iliz yettar askeri mehafil, Almanların ve- t.e yersiz sa.yılmamahdır. Zira Türk aksine oldu. Balkanlıların menfaat bir lannın gittikçe kuvvetlendiğini yazdı. ers eılne ' a. rınnu" ır. 
etil- k ... ş m00

1 h t f dün l be . . . gillz Heyeti D Si\ or ~<&itle tedi ...... na e emmıye ya Sovyetlerin Balkanlarda veya Ka minlmlnlsiııin de bütün ya m - liği Belgrad konuşmalarından son- : Fakat senelerden ri bUyUk bir kı- · · " · .. 
~ ransıı ın:tb kasyada yapmaları muhtemel taar · ninılnUeri gfüi bedii zevk ve eğlt'n- ra bir kat daha kuvvetlendi. Aylar- yaset ve dirayetlP. Bulgaristanın po- Erbaa, 8 (A. A. > - Dost lngılız 
re~0tfhııistan:ı, l~ısı~an, lnı.n- ruza karşı koymak için toplanmış o- celerden bir his.~si olmak lkhza e- dır Balkanların evveli etek ve sonra 1 litiknsını idare eden muhterem Köse- generali yanında Taymis muhabiri, 
'tıa1t re, n.U8ya.ıun edindıgı haberle- lan kuvvetlerden başka bu ordunun , der ve şimdiye ka.dar çocuklarımı- tepelerinrle görünen harb kil.busunun ivanof fiili tazyiklere kuvvet ve hat- :erc~~nı ol~uğu halde Toka.t ~·al.isi 
ltbact isteın~i hali ~nuba doğru sa:k şarkta Fransa mandası altında bulu- zıu körpe dinıağhı.rım 7.edelemeden biraz uzaklaştığına şa.hid olduk. Bal- ta ~i~detle mukavemet etmesini bildi.

1
118 b~rlıkte dun TÇ~kattan şenrımıze 

·~ Paktını bul~ae· kaz:ş~sında Sa· nan mutad işgal kuvvetleri miktarı - onları eğlt>ndirt>rt>k itıtifa.de ettire- kanlılar Belgradda büyük bir netice Vaktıle Ankarad da bulunan Bul - gelmı§ler ve mcrasımle knrşıla• 
· gını ılave etmek- na tekabUl etmekte olduğunu beyan ook Ju-ndilerlne mahsns bir tiya.t,.. elde ettiler. Avrupada, dün olduğu gt- garistanın bugünkü Moskova sefiri 1 1ardır. General öğle yemeğin.;..ı __ _ 
~ Gth· llera.ı \Vev d • . etmektedirler. rodan mahrum bulunmalan clddf'11 bi, bugün de, yarın da hiç de küçük "Antonef., tstokholme nakledildi. Bul de yedikten sonra maiyetindeki zı.; . t ıre 8 • gan luı.hırede . acı hir yokKtnluktu. 

~ •. '11.ıtıııı ' (A...A) y k kt ki Gene bu meha.fil, şarktaki Fransız Su k-·..:.ıar , ..... ki aja.H Ankarad& ve ehemmiyetsiz olmıyan bir kuvvet garistan milzakere ve mUsalemet yo- vatla zelzele sahalnnnın buralarda 
flV ·~"'a kıtaatı k~m- d 

8 

uı~~ a 1 ordusu mevcudUnUn Sovyetlerin 400 "' ..u ..... ve müsalemet membaı teşkil ettikte- lu, Balkanlılık zihniyetile mümkün o- yapılmış olan barakaları gezmiş, ak· cı nd h- ıı.n anı vt:nera . . kumlnca.k bu t;0euk tiyatrosunun 
kı•ft~ ~aberinde Orta ark tn- bın ve Almanların 1~ bın olarak yap rini gördüler. Ve sonra Bulgaristan- lan membalan elde edebilecek in . §ama doğru Llı.diğe gitmek üzere şeb 
~ "<l<llı ve M'ısırCMFHiPCMFH mı§ olduktan tahmınln ortasında ol· ma.halli hlr lhtJyacı ka.rşılıyacak da Balkanlı olduğunu ve hakild me~- sandı. 1ntihab edilen 160 Bulgar me- rimizden hareket etmişler. 

tıı ~Utnandanı "'-n 1 W 
11 

duğunu ı"llve etmektedı"rle". şeklide yalnız Ankaraya ma malısuı f ı · · B lk dasını dı 
Ut: • lek t aat erının a &n yanma n • bustan 140 ı Bulgar hUkümetinin po-. ekT . era ave ve olacağını, yok• blitiin menı e _ . . . . 

tgjliı \re ı ı M~hır Paşa ile sair trarun Tek:ılbl yavnıla.rmın istifa.de edeceği sey- ger sakınlerının ~enf~atlenne çok litikasına taraftarlığını llA.n ettiler. Çember/aı·n 'ı·n "lllı.ıre Yak M.ısır rıcali olduğu halde Tahran, 8 (A.A.) - İran gazetele- ya.r bir t.eşekkül halinde yurdun da aykırı ol~~ıgını nıhayet ka~ul Ttirk politikası da Sofyada sarfettiği 
e ~r le ınınctaki motörlü İngiliz ri, nim resmi mahiyette bir tebliğ neş- her köşesinJ dolaşacak bir heyet ha- etmekle yem ~ır havanın esmesıne gayretlerin semeresini Belgrdda al- B 

11.l~tlSır g •tas.tını teftiş etmiştir. rctmişlerdir. Bunda, Rusyayı Hoy'a llnde mi faaliyette bulunooağını çok yardım ettı. dı. Muhterem Rurnanya Hariciye Na- e yan Q f I 
81 le Olan <lleteıeri, bu ziyarete müte- ve Irak hududu üzerinde kain Dilma- ta.'irih etmlror. Bb;im kanaatimizce Fakat Belgrad Balkan konferan- zın Gafenku Bulgaristanla Rum an _ ~ B11~ +a af 

1 
ı i 

1 
i 

8
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~ rtıUtt~;iı~u~ rnütnlcalarında Mı- na yani Musulun petrol mıntakasına (Türk Çoc~k Tiyatro!'u) seyyar ol- sının neticele~ yalnız ~uk~rıda say-1 y;'";rasında müzakere yollle halledi _ yüksek harb meclisinin pazartesi gü
ltl~h erın davasına olan sa- doğru bağlıyacak olan bir demiryolu malıdır ve hu giiı.el buluştan bütün dıklanmızdan ıbaret degildir. Balkan lemiyecek hiçbir şey olmadığım söyle- nü Pariste yaptığı toplantı neticel<'ri 

Su.: eretınden bah ed ' o ı ı' Q"sı ·,..·n Rusyanın !randan müsaa 'J'ü k . . 1 ı ttfadc ctmel'ıdir devletleri malOm karartan almakla . . . . . . 
l> .''~"<lelQ s ıy r ar. n:.- ııı: ı - r l&HU arı s · .. . .. e yınce B&lkanlardakı vazıyet hır kat nın bundan evvelkı toplantılardan tıı. 8.rıs, 8 (J\. Jı"ran ıı Askerleri de istihsal etıncğe uğra§makta oldu- Fransadald çocuklara mahsus n;ı~ım bir noktayı daha tebaruz t- daha aydınlandı. daha mühim olduğunu söylemiştir. bı~dın dUn . .1\.) - General Wey - ğuna dair bir ecnebi ajansı tarafın - b' ı k l la ti ·atrosu olan mel'J- tırdıler. Balkanların 25 sene evvel - . . 

-..ıatı res ır nev n c ) . . . . . . . . . . ~ Belgrad Balkan konferansını baş- Finlandıyaya yaı·dım meselesine ltı tnU1111b_~_ınen Kahireye muva- dan verilen haber açıkça tekzib edil- hur " Gingol ,, un ,mınımnuler kı zıhnıyete hıç te benzemıyen bır ha ka tehlı'kn'er daha t hd"d ed" rd . m ede b<> cı , k"l b 
1 

k t 
~·"-!ti! · A • • • • • b' d . . e ı ıyo u. as n _., e ı u mem e e e mun e ıyi malOmat al - mektedir. muhit , .,. iUem.incle uyandmltftı ahı.- leti ruhıyenın mevcudıyetinı ır e-

l -- , -, 1 ıı. d n·· " k blr ı- f d h habe verdiler: Bir sergu·· _ Bunlar Balkanların bazı politikacıla- zam yardımlarda bulunmak işinin hal • - .._._..... kah rnghdma tım ur. u~u a a a r k"'riikl d ·-· . ı · . t il 1 
1 ~ k ı;abetle ilk piyes salahiy<•tll bir ka- zeşt siyasetine taraftar olmadıklan- rın _0 e ıgı panıs a\•ıs .. r ya ar ." !~dilmek üzere olduğunu beyan etmiş-

i> 
'lt gazetecı• ler ı• nı• n lem tarafınclan milli bir tt>maşa - nı ilan etmekle olgunlukl:ınm isbat ~11.n ıbaret kalınıyo:-du . Turk : tn~- tir. 

mız olan "Karagöz,, den alınarak ettiler. i hz - Fransız anlaşması da tenkırt edı- Cbaınberlain, Balkan antantı pak 
~ • •· 1 • yazılan Ttirk çocuk tiyatrosunun • • • iiyor ha~U bir -~r-a~ık bazı Balkanlı tının yeni bi_r müddetle. temdid~ııin 
~tıstekı• zıya ret erı da, I~ ciddi ve esa,qJı ~tul~1ak ~ar- 1 nkar etmemek lazımdır ki Bal- ve ecnebı mehafılı bıl~ bu anlaşmanı~ cenubu şa~~ı Avr~pasuıda. e~nıyetl 

tile, ayni alaka '\'t' ragheti celbet- kanlarda yirmi beş sene evvel- Balkan Paktının ruhıle tezad te§kıl muhafaza ıçın ellennden geıenı yap · 
• mesl için hiçbir ~beb yoktur. kine hiç de henır.emiyen bir manzara ettiğini ileri sürüyor ve bu yUzden mak hususunda antant devletlerinin 
!! \l~llrıctatl • !~·ıst r ı · 'd ) -lar--da- b h tm' A d 1 1 1 Çocuk E~lrgf'..nıe Kurumu hir ta karşısındayız. Bugün de olduğu, va - 1 Balkanlılar paktının infisaha uğrama azmini gösterdiğini kaydeyleıni~t;r &.ıı;Jı: 1 ı ~ nra ı mC'ı e 

1 

n a sc ~ve na o u ze ze &- • • • i · · · · 
Cera_ a ede b era.ı Herbillion ve Ça- si felaketinde bütün Fransanın duy- raftan ~ilrk. mlnlmimlennın manfl; nn da olabileceği gibi 1914 - 16 se- sının zaruretinden bahsediyordu. Başvekil, Dudgeomuı şarkı.lda bir 
~ 1 

Geura ır lcolunu kaybeden ge - duğu teessürü canlandırmıştır. B. Ye bedlı ihtiyacını temin '\'e tntmı- nelerinde de Balkan payitahtları bü- 1 Bunlar: "... Herkes artık kendi fener gemisinin Almnnlttr tarafındırn 
n ır. lld tarafından karşılan - ı Ville · bundan sonra Ala türkün mu- ne uğra.'.~nrkm bir .~araftan da yok- yilk siyasi faaliyetlerin birer merke- I menfaatile meşgul olsun... Biz Tür- batınlmış olması hadisesi miinnı;ebe-
ır ıı.c.ı. )'' ~nl ve balmmnz Tiırk yavrulannın · · · ·· B ı d At' S f k" · -ıtt'ği 1 tehlik l' b ı ·ı · · 'al>ar . "ıı:etj . • azzam mesaisini hürmetle anmıştır. · . . · • , zı ıdıler. Bukrcş, e. ~r~ , . ~na, o - ıyenıo t;ı ı . Y~ u e ı u uyo- tı e de şunları söylemıştir· 

tl)id keıı 'l1i lnufreze selam resmini Ak t . ··a·· .. N d maddı lhtlyn~hml~ daha cezrı ~e va ve 1stanbulda. bırıbırlennın aley- ruz .. ,, demek ıstiyorlardı. "- Bu kasden yapılmış vahşiyan~ esiıı tk he . t' h ~ şam gaze esı mu uru ecme - r ı . k·ı ı 1 imale im- . . . . ' . . . . . 
tilıı:ıe ehe,, ) e ı meç ul usker din Sadak. Türk heyeti namına söz 'ı ~e ı nr şe ı 'e me..'}gtı o !hinde cntrıkalar çevrılıyordu. Arazı Fakat zamanla fıkırler degı§ti. Teh bir harekettir. Bu. bir h::ı.rb değildir \ı rı ı.. ,,a7. zambak r- k kanlannt temin edf'~ mf'mlekete . . t:ı. l bel" . h k 'k tl h ""l 1 

il'. ·"11>ılnıı · \ t! ırmızı alarak Paris şehrini ı.ielamlamış ve 
1 

• ~ ıntıkam hırsları afakı tutmuştu. ı=e er ınnce a ı a er uya ara Bir cinayet, bir hnvdudlukhır. Ru gi· ~U ş hır çelenk koymuş - demiQtir ki. kar.,ı denıhde eylooıJı{I zan ve tah- 19H _ 18 Umumi Harbinin feci ne- ve ııüphelere galebe <:aldı. Türk - İn- bi h k tl . • • 
1 

. 
1 

d 
~ te_L .,, • 'M k ı · tli · .1. F are e enn namusu ınsan nr a u-tliıı.,. "'hen h .. A . . d ad w mln tdUdı,.,.ndtm <;o e ıemnuJe · tice1eri Balkanhları hakikatlere da · gı ız - ransız anlaşma.sının muhte- , d d - f t . t"k 

1 
d . ~ı '4e ~ evet har· . - vnıpanın, ıçın e yaş ıgı şu it 1 bihakkl h 1 yan 1r ıgı ne re ve ıs ı ra ı, me enı· 

'tle b t'efine ~ . .' .. 
1

~ıye _ne-.ta - vahim anlarda bütilıı dünyanın nur ''az ey 8 a.şamııı, 0 nr. ha yakından temas ettirdi. Türkiye mel tehlikelere karşı gelebilecek bir , ti bö 
1 

hlak h k ti il 
.., Uluzıltluetu eı ılen ogle zıyafe - "be h : 1 p . . b"'t"· Bu sütunda 7.el'lA"le \'f: ~--~·Iah fe- Cümhuriyctinin on altı senedcnberi tedafüi barış seddi olduğu anlaşıldı. ! ) e ye .a. ~-ızca are .e er .. en 

~ · ' <tf"h.- V · ha ati dini ve kendisine has olan · • ULKetzır.ut> er nın ° sıız 1~ 1 arı her şeyi mazinin ne kadar acı sah- u sozun a emı mevcu ıye ı e 'ı un . · . . • 
'·i~. r. 1 ve cazı §e n o an arısın, u un ·~·- _..:.ı 1 1 . "k .. b -•·t ki B .. .. d . d" t 'l b··ı·· 

1 

kurtarmak ıcın mucndeleve devam hu 

'ttır~·8 (J\ erıten Ntituklar ı Y_ Y. . . •. . . .. ~ yavrular hakkında muhtelif VMilf!- ne ve hatıralarını unutan ve yalnı?: j Türkiye şerefinin değil Balkan barı- susundakı azmımııl arttırmaktadır.,, 
te~~·ıtıatbu ·:·> :-DUnParisegelen zellıkl~nnı_muha~azaettıgını_go.ıduk. lerle mü~dJd temennilf'rde bu - h k 'k ti . b U .. a ı ı 'çeride şının bu tehlikeye düşebilmek isti - ı Nihayet Başvekil, harb şaıtları 
~ :b he a tnUrncssillcrinden mü- ' Neşesı yerme kaım olan derın ıman, lnnduk Oöntil V-ttırdi ki Ç.ocnk E- a 1 a erı u g nu ve y r n ~ 1 dadında olduğu görüldü. Buna yal • hakkında d:ı demil}tir ki: ~ fıtıe .Yet. bugu .. - mUdafaa ettiği davanın nihai zafe- · ve dışarıda barışı düşünen realist po- . .. . . . 

Ut?t belecı1• n ogleden sonra ~fro-rme Kunımu (TUrk Cocuk Ti- li ik . b" h tt Di·e .. nız Balkanlılar ınanınakla kalmadılar. j - Muhasamatın şımdıkı safha ~8.b .Ye da' · · ı ·r d d lTd" B da · ,. • t ası yenı ır av yara ı. g • b . 
l.ll r . ıresınde tertib e- rıne o an ı ıma ının c 

1 ı ır. u - yatrO!Ju) oun temellerinin attldığı- lk 
1 1 

d d ~ 
1 

• . _ Balkanların herhangi ir ~nebi nü - aından memnun olabiliriz. İst ikbali h..: ~L esıtıınde h b ı va bizim de davamızdır Mukaddera- Ba anı arın a ogru uguna. ınan . 
1 1 

bil A 
~il~ · ~hit . azır u un - . .' · • nı TUrk efkinumumiyesiae müj- dıklan anlaşma zihniyeti, bUtUn en- fuzuna muhaif olan ta ya e drl-

1 
sükunetle, a.zi~e ve sanulmaz; bir İti· 

iUe~ ~falta.t· nıec1u~ reisi vekili t; sızın mukadderatınıza. baglı olan delerkt>n onon delAlt't ve himmt>tile . 
1 

ğ Balk 
1 

d yatik veya diğer denizlerin ve Bal - madla derpi§ ediyoru;,: . ., 
ie he/e büto ı~dke: 8eine prefesi B. · ~~m.lek~ti~iz.. ~i:l~tl~ri'?: hak~ı~ı Kendlh-rlne ıhk hir yuva temin edf:bil- tbeşnk:e:rca ba~~ ı~:in etti an ar a otı kanların menfaatlerinin Türk politi- Bir tngtU~ C.enü~i Torı>IJJ,.ndi ~h..~ hn.. anı bulunduğu hal- hun·ıyetını ve ıatıklalını mudafaa ıçm _ . . ş · kası ile tearuzda bulunmad;,ğını ya. . . . 
~""\l' -w geld' · ı . . . dlğt ök"m n yetimlerin 118teslnf.de • • • Lo dra 8 (AA 1 _ Öğrcnıldt°"'~• ~' ~e tnıı demiştir. MU- giriştiğiniz mUcadeleyı derın bır h~ V&i y&V&i fakat mutlak ıurette an- n • · · "' 
~le 'rtır _I>refesi söz alarak yecanla her gün artan bir itimadla immenla nar.arma 8UDllU~, hayır F akat. söy~emek mecburiyetin- lamağa başladı. Ve bunun içindir k! göre "Ermenistan,, ad:nda.ki ~n~Ii• 
A J~ kıyeyi birleştiren bağ- ı takib ediyor.,, • \'e çocuk ı.en•r '\'&rhkh '\atandıMJ- • deyız kı bugUnkU harb bai- Kont Ciaııo Venedikte Macar Harici- ticaret vapunt, g~çen cuına:tesı glınU 
~da -....::::::::.. 1a.n yardıma davet et8io. ladıgı ~ıralarda, hatti bundan evvel k' R saat 14 30 da Lizbona 30 mil :nesa. . had k A '~"'bb"" .. d n-lk larda '-'eni cere- ye Nazırı Kont Ça ıye unıanyaya · . .. A a p t 1 H . . v k·ı · . Kızıla.yın son meş ur ""';1<> usu ve sonra a, Oü an ~ . . . d fede torpillenmiştir. Kapta:.: ı!e mu . '\t~~t e ro arıcı ye e 1 ımız · göstt-rdi ki Türle camla81 mahalline ytmla~~n belirdiğini hissettik. Birta - ~ard§l sa;~r vebtee~:ı i~:~~n:ı~~tU· ı rettebatı olan 53 ki§İ k:.ırtanlımşlar· 

~i q~ lrrn 1 . A kım ruyalann bazı kafalarda tekrar un ıı. ıne un ıı: yrı. 
~. )l. a arı Ankarada . masnıf yardım davetine higan~ ~~- •er aldı· ı ördük. Sof a.da küçük Bulgaristana itidal tavsiy~inde bu- dı!""r.~~~~~~~~~-""! ~~. lloıı ( il mıyor. Oann clbUU ve fıtri munıv- } ~ . g . .. .. Y lundu. !1111 -

... ~ .. da:ftar astarafı 1 incide) n , t • f 1 . . f ,,_. vtti tahrik edildi mi kesesini , .e kal bir ekallıyetın btiyuk hulyalara kapıl- ••• temdid edilmemesini bir an iç!n hat&· lıı.~"'f, J Yapıl >" rı w ı ıncı ·"ay Onu ı - .. - d 'k B 1 . ta d . • . . 
~~ eolojik rnasına karar ver m Hariciye Vekaleti Umumi Katibi bini açmakta ula tereddüd etmi - dıgını ogren 1 • u ~~rıa. nın aı~ y ııkarıda bı!' dereceye kı.dr.r ı§a- nmıza getirir ve böy1! bir hAdlsenhı 
k' tıeticeaı·· dve Jeofizik araştır . .1 ' A k 1. . H . . M"ll~ ,.U ve ezeli dostu ve mudatii olan "Ti- ret ettiğimiz birçok gtiçlük- d ""b' 'htilA" giln ~~ll<t .. e Ar ı e n ara va ısı, arıcıye, ı ı .- • yor. . . Balkanlar a ne 

6
• ı ı ııl\ra, ~· ~ ti~ e Petrol 

1 Hocalı köyü e- dafaa ve diğer vekaletler erkim ve mes,, gazetesinin Sofya muhabiri lere rağmen Belgrad konferansından k d b lık 
1 11 '~I ~ l'h~tltııını,...nıcvcut olduğu ka- müdiranı tarafından selamlanmıQtır Bu kıymtıtll ve payansız hazine- Moskova ve Sof ya arasında Dobru- herkes i>ek o kadar tlmidli değilken !~lere, bulanı "b~uf a tia av ~~= 

e -..ıtr1t .,,u.· L..,n . .,, • den muh ........ ··e yoksul ..,.,,rk mini- .. bet ti' "le çıkması ,.. k .. ıstıvenlere ne gı ı ırsa IU' vere ı • t~ aıı:ıe . a Alrn · .ı:. son sıstem istasyonda bulunmakta olan kalaba _ """'!>' • • • u ca ve garbi Trakyadaki Bulgar ara- mus ne ce 1 ~0 mu · J • • • ] 

ıı. ıl'tıfa lıl'eye bnaaln sondaj makine. tık b' halk kiltl . H . . V k"l" t mlnllerl heı8&bına n.içln 18tlfad4' et- zi taleblerini tatmin edecek bir itti- himdir. Balkan paktının yedi sene için r Sonu 7 'net .'l<thı/ede "<ltıd ıııd.a -w anmıştı 50 t ır esı arıcıye e ı ın li• 
~ah. a .\,.,. lcuruıan sona r: k. 

1 
":

6
• - sürekli alkı§larla karşılamıştır. meme ..... • 

ı:: ı. ""'1~ .... ,erı.ıca.l.ı aJ u esının y I • A. CEM ALEDDIN BARAOOGLV 
lı'itl'J • ~u.... , liolandalı Al ııgos avyarun Yapncngı Teklif ........................ - .............. .. 'I h -.ıen . , man, 
ı~ ~<ı.~ı h&. lllUhendis ve sondaj- Belgrad, 8 (A.A.) - Havas ajansı J ·ı ) 
~~~ne g\~~~alışmaktadır. Üçe- bildiriyor: . ngı tereye ge en 
~ ~ ~ıııtarn etın 24 s~atinde de fa. Budnpeşteden verilen haberlere • k d 1 
\>~.llıe~ <>lrnasın~ktedır. - ~oprağın , göre, Yugoslavya hükumeti, Balkan yeni ana a 1 

·~~ e d.erftıliği an §lnıdı!ık anc:ık antantına dahil diğer hükfımctlerle k } 
~ ÇoJc lill:ı..ld ne. _inilebilmiştir. mutabık olarak, Macar hükumetine aS er er 

.l '-..._ Verıcıdir ' · 1 , •• dd•d \I)' --- · ademi tecavüz ve. ekalliyetlerin hi - 1:-°ndra, ~ ~A·~·!. - ~~rbıye Neza- ngtlterede 3000 mutea 1 
\l, l}'e V k•J• mayesi hakkında mtinferid bir anlaş- retinden bıldırildıgıne gore, Kana • • • d 
t 11~'" d e 1 1 m ak tekl"f" d b 1 ktır dalı yeni bir askeri kıta bugün İngil- hsan bılen a am aranıyor 

d a yapm ı ın c u unaca. • . . 
'! e e tereye gelmıştır. • ngtl.iz ncaret Naztn M. E. Brown İngiliz t.eha-
~~ ( 8 lrlandada matem , 1 ası olmak ~rtJle mltteaddld eenebi Usa.nlanna 
~4 t-ea ~lLı~~ı 1 incide_) Lonclra, 8 (A. A.) - Barnes ve Rusyada yem petrol vakıf 3000 kl5l istemektedir. .. 
t&.ııı~ ~l:tı.J. aeı~lardır. Adliye Richards'in dün sabah Birmingham- damarları bulunmuş Namzetlerin o.sağtdaki llsanla.rda.n. mümktin nıer-
~~ a . ft.i§ten lll. ifa. eden ihtiram da idam ~A:l 1 . .. . best t _ Budapeşte 8 (A.A.) - Mngyarors- tebe en fazla bir ~nrette okuyup yazmak n konuı> -

, &ide sonra H => Ul.U me erı uzerıne ser r . 1 h b 1 .. -·•--•""-·l . t ~%- t'eJc b" v~yet ma - 1 da dUn zag gazetesıne ge en a er ere gore ııınk iktidanna. snlılb olma.lan şart ko~Ullıns.n'-- ır. 
~~ ()~_ ır lllÜddet istirahat 'teanh. ed"l ~ate~ tutmuştu~. Maçlar merkezi Rusya.da ktl.in Samara yakı- Ama~'Ut Bulgar Çin, Estonya, Fin, GUrcü. Ja-
, ~l' ".Yllt ır ı mış, sınema ve tıyatrolar • • u---•--

e, J.t:,:-- llıijt .... ft._.be -.__ 1 kal C . . nında ehemmiyet itibarile BakU pet- pon. ı..etonya, J,itmnya, Tilrk ~ı. lr~· ~~ l> ~ n sıra ile u.pa ı mıştır. ork lıman daıre - . . i in ..:ı- Ut has 
~ ~1'ta. at'tiai Banc . _ . rol damarları ile mukayese edılebıle- nuuclan b~ka İslav lehcelerl ç w:ı m e -4rlı::""'tllıfuu • evı ve tü- sinin bayragı yarıya indirilmiştır. A 

... ~ <laJ ..... ~ ~Y&ret ettikten !d h be · Dubllnd bUyük bir cek Uç bUyUk petrol daman keefe - sıslar lazımdır. 
• --~ • .. ~ı-- "'·-•- . lamk a 1 n t B~·~ı- --1.ı...ı. diı-i.atir Bu müteaddld dil konıl&l\D salusla.r ya posta kon ~ww ""'9'&- yeıs e arşı anmış ır. u"~ ı::te.Llil~ ~ • 

ha"& tok prgiD.dir. 

trolüne verilecek yabud da, clçlllk]erde veya ihraca\ 
ticaretinde terciimao olarak lstllıdanı ed;lereklerdir 

Helsinkideki ecnebi 
gönüllü alayı 

H elslnltide tqekkill etmdlte olan renebi göniillii 
alayı cebheye bazı kuvvetler gönderccok bb 

vaziyete gelmlştlr. Şlmdlllk bu alayın lrun·eti bir ta

bur kadat'dır .. Fakat yakın bir zaır..andn Uç yeni ta
burun daha vtıcude getirilmesi ttnıld edilmekteclir. 

Bu gönüllUler a.rasır..da Letonyalılara, Estonya 
lılara, Lit..-a.n~·olılara., !tnlyanl:ıru, ~I:ı~b..,_ Ru · 
menlere ve nihayet Fransızlarla tneWzlero rostlNI · 
maktadır. 
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YENi SABAH 
C:2LSLLS2- -~ 

1940 Martı hakkında 
askeri tahminler 
Rus-Fin harbi ne şekilde inkişaf 

ve dünyadaki tesiri edecek 
acaba nasıl olacak? 

Yazan: General Duval 1 

i 

.. _:: -- /.. 
- 60 - v~dı. Geçerken görürdü~. Bu §İmdi· Kadını götürdü. lki gün aonra da ev ı - Şu yanan evin karşısında Ha - ı id~? ~oksa knl?i.nde b~ka b~r ~.v- içinu bitiriyordu. Iı.,akat _ ıııe ~ 

• 9 • • •• kı genç belki de onun oglu olacaktı. yandı. san isminde bir genç oturuyordu. A- gilı benım yerim~ ışgal mı. e.tmış ıdı? olsun mutlaka s~i gfü~C~J<iJd~J 
.~cab.a ~~.,olmuştu. S~ğ mı ıdi, ol- Sordum: Öğreneceğimi öğrenmiştim. İhtiyar 1 caba onlar da 4:>ir yere taşındılar mı? Artık beni sevmıyor mu ıdin? nını olsun duym_agn. kat ı!.ıı<ısP' 

muş mil ıdı · Sonra Senıhalar ne ol- - Kuzum, ı;ıuı·adn bir ev vardı. köylü adam dediği kimse her halde - Şu güzel keman çalan mı? Buna ye.Nen göğe ka~r hakkın ,rar vermiş oldugumdan 1 I 
mu~tu? Mahmud no halde ~di? Ve Yanmış galiba! memleketten gelen bir akrabamız 0 • - Evet, evet! oldutu ~alde. böyle bir jht~~~l beni yordum. UJ1 geJeı'f_ 
son~~ sc~. ~n ne olmu§tun. . 1 - J<Jvet yandı. Bir ay kadar olu• lacaktı. Annem yeniden geldiği yere - Onlar ise taşınmadılar. Yine ay- sonsuz bır yeıs ve kedere düşürüyor- Bana, asır.ı.ar ~adar ~tılJ Jl~"!,J 

.. Go~erım ~u~nş ;}:a~aş sc.,in evme yor. dönmtiştU. Buna çok sevindim. Hiç ni evde oturuyorlar. du. Senin başka bir kadın sevmen, atlerden sonra ~avaş ya. sılc b~ 
dondil. Ev yerınde ıdı. Pence.ren her 1 _ İçindekiler ne oldu? Onları ta-' olmazsa burada stirilnmckten, sefa- 1 

- Keman çaldığını nereden bili • benden başkn.sını düşünerek keman rar~. ~nv~ın knrıırrnııclefllc~ ~f 
"am k' ·b· ıktı O d d ? . • • • bafıf bır yagmur da çis ~ .. an ı gı 1 

aç · an a sen e nırdık ta. let çekmekten kuıtulm~tu. Beni de yorsun· çalman benım ıçın tahaınmUI edıl - . dell ııı !"' 
pencerede olsaydın, daha fazla he- Bir saniye katla dUşilndU · çoktan lanetlemiş ve unutmuş ola • - Her akşam dinliye dinliye kulak mez bir ıztırab kaynağı olacaktır. ladı. Trnitlvay caddesın 

1 
klııştJ· 

yecan hıssetmculim. Buna o kadar - O evde iki .. :T'Qaflı kacİınıa bir caktı lanmız alıştı. Pencerenin önüne çı- Bwılan düşünürken dükkana bir ye d~~ gele.~ıı?.r kruaba ı -~ 
• 

111 

•:ıı • k tl ce d d d" ı . . ' kes ışındcn donuyordu. ,,. 11 kızıyordum, o kadar kızıyordum kı? klzları oturuyordu galiba. Seni de sormam 18.zımdı.Acaba hala ıyor, saa er urma an, ın en kaç mtiştcri girdı. Ben de sessizce dı- B'rd b" . • b' keJlla.tl. ot"''I' 
. . meden çalıyor. k ı en ıre ıçım ır cliY Nıçin heyecana knpılıyordum? Az sonra öğreneceğim hakikatin I o evde mı oturuyordun? Ne yapıyor- Sc . h kk d ldı. aı· ııt ean çı tını. Urpcrdi Ses ""enin evinden g e 
So • ı d ? E l · · 'd' ? B" ·· ı·· nın a ın a a gım m um .. ' O gUn · knkda bclk' ·11 d · ' .. _..ıeJl kakta sersenyane bir kaç defa bclkı de feci bir şey olacağıu düşü-ı wı. v ennuş mı ı ın ır turu 1 . d d - dürUs' . t tahlil aynı so n ı )'uz e- Demek bana tesadüf ctıııcu ~ 

~.t. • çım e manasını ogru Um B al da "tc di )·un~n aşagı dolaştım. Nihayet köşe- nerek titredim. O devam etti: yoluna girmiycn işlerin ne halde idi? edemiyeceğim bir çok hisler uyan _ fa geç . ur ar .. mu ma . yen dönmüştüm. ~ ~ 
?eki ~ak~a girdim. Bir paket sigara - Kızcağız bir yerde çalışıyordu. Yoksa sen de bana acı acı merha- dırdı. Acaba bana karşı 0 kadar inan- dolaşmam, mahall~ınm nazan dikka Evine do~ y,ürtıdUın· l3 .ııııı1 ;r
ıstedim. DUkkan tenha idi. Bakkalı I Sonra fena yola saptı dediler. Annesi metsizliğinden şikayet ettiğin patro- ı dığım aşkın devam ediyor mu idi 1 tini celbetniş_ olacaktı ki bana tuhaf evin ynruud:ıcı kapının ss.ç:l-~~ 
tanımıyordum. Eskiden bu dükkan- . utancından evinden çıkamaz olmuş- nunun gadrine uğr.nmm mı idin"! ı Acaba akşamlan pencerenin önünde tuhaf bakmaga başlamışlardı: alarak gÖ%lerimi pencereı>;_. fiil 
cb ihtiyar, hı?yaz bıyıklı bir bakkal ltu. Bir gUn ihtiyar bir köylU geldi. Sordum: ı keman çalarken beni dUşUnUyor mn 

1 
- Yoksa tanıda.J"l' mı ! EndtıNI (.V. 
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Mücadelemizi st!bat ile 
ettirmek kafidir 

devam 

-123- Meselelerin derinliğine nüftu e. 
dilirse, uyuşukluktan ve ataletten 
ibaret elan bir devreyi bir mtica· 
dele devresi takib edecektir. Fa .. 
kat her zaman olduğu gibi, bura
ıia da: "Dinlenen paslanır,, söztbıU 
tttbik etmeğe imkan vardır. Ke-
2alik ım.ferin yalnız hücum saıe
sinde elde edilebileceği sözü de tek· 
rar olunabilir. Kavgamızın gayesi 
rıe kadar yüksek ise ve bugfi:n hall 
kütlesi bunu anlamaktan ne kadar 
acu ise • tarih öğretiyor ki • mu
vaffakiyet ve bu muvaffakiyetin 
ehEmmiyeti de o kadar muauam o
lacaktır. Teveccüh edeceğimb 
gayeyi sarih surette görmek ve 
ırıücadelede sarsılmu bir sebat ile 
devam etmek bizim için kafidir. 

Bugün devletimizi idare eden me
murlardan <;Qğu yann olacak şey 
ictin rnü.:adele etmekten ise mev
cud vaziyetin idam.esi için ça.bş
mayı daha az baht ve te.qadilf e 

bağlı bir hareket telfıkki edebilir
kr. Onlara devleti bir mekaulıma 
addetmek ve vücudünün yegfıne 

hikmeti hayatta kalabilmekten iba
ret olduğuna hükmeylemek daha 
koJay görünür. Nasıl ki hayatları, 
mutad v~hiJe söyledikleri gibi, 
"devlete a.idrlir.. Sanki kökleri 
lt'avmin i~inde oJan §ey mantılum 
halktım b~ka bir efendiye hizmet 
edebilirmiş gibi, sanki insan insan
dan başka bir şeye müfid olabi -
lirmiş gibi. Dediğim gibi, de~let o
torite..~ini bir kavmin bekası sev
kitabiisinin hükümranlık haJdtmı 

ha.iz bir teşahhus gibi t.etakki et
mekten ise bir uzviyetin sırf oto.
matik bJr mclmnizınası addeyle • 
r.:ek onlar içln, tabü, daha kolay 
ve l'ahıı.ttır. Filhakfüa, birinci tak· 
dirde, devlet ve devletin otoritesi 
bu zayıf beyinler için haddi2Rtm· 
d:ı bir gayedir. İkinci takdirde, h11.-

yat uğrunda girişilmiş bUyl\k ve 
<'bedi kavgaya hizmet eder kudret
li silahlardır: kör bir makine de
ğildir, yaşamak istiyen bir ccma
::ıtin mUttehil\l idaresinin ifadesi
dir. 

Onun için bizim yeni devlet te
lb.kkimiz - ki tamamen eşyanın ip
tidai mı:ina ve ruhuna tekabUJ e
<.ier - uğnında gi~len kavga i
f'in fizik bakımından ve çok ke~ 

de zeka ve cesaret itibarile ihtiyar
lamış bir sosyete içinde pek az mü
cadele arkadaşı buJacağız. Halkın 
bu tabaka.la.rı içinde, biz ancak js
tifmai surette ta.r:ıftarlar görece
ğiz. Bunlar ka1blcri gen<;llklerini 
''e mütefekkirleri taravetıerini mu
tıafaz::ı etmiş ihtiyarlardır. Fnkat 

hiçbir zaman mevcud bir vaziyeti 
iaame etmeyi hayatlarının en esas
lı işi gibi teJA.kki edenlerin bbıe il· 
tfhak ettiklerini görıniyeceğiıı. 

Karşım12da ihtiyari Burette kö 
tf. kalbU olanlardan ziyade fikri 
tembellik yüzünden 18.kayd bulu· 
nlilllara ve bilhassa mevcud dev1t· 
tin bekasında menfaatleri oları 

kimselere daha çok tesadüf edece· 

ğiz. Fakat işte bu şiddetli mUcade
lt>nin ümidsiz bir şey gibi görün· 
mesidir ki giriştiğimiz işe büyükfü. 
ğiinü veriyor ve bizim en iyi mu· 
\•a.ffakiyet ihtimalimizi teşkil edi · 
) or. Daha iptidasından korkutan 
) t· hud çok geçmeden zayıf ruhla
rın cesaretıni kıran harb avazı ger
çekten cidal Heven fıtratların bir 
araya toplanmaıarı için bir işaret 
hizmetini görecektir. Şurası anla
ş;Jmak iktıza eder: Bir kavmhı i
~inde, tek bir gaye ta.kib etmeh 
için, enerji \'e facl kuvvet ile> ı;on 
derecede mücehhez hirtn.lrun adam
hr birleşerek olurlarsa ve bunlaı 
halk lrütlelcrin.in dalmış oldcklan 
uyuşukluk ,·e tembellikten kendi · 
lcriııi kat'i surette kurt.arırlarsa, 

l•n hirlm.ç adam kavmin heyet\ 
nıecmua.sının lmkimi olurlar. Dfüı

~ a t:ınhi, ne zaman :.deci ltib:ırl-

lu cl<alliyetlcr\. ira.<lenın 'e azim ve 
kararın ckscııyeüni ~ ahbos ct
l:L"'.Cli.5lcrse, hep ekalliyetler tara· 
fmdan '\'Ücnde getirilmiştir. 
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Şehrimizin müzmin ekmek derdi KEL ALl(:O i~~ 
• Fırıncılar yine llarhın arttırılması ~~z!!.!(!:.J!!A~!.!!!~--~ 

Eğlenmek için talebinde bulunuyorlar Na: a5 YAZAN:M.s.m•KAR~:: 
Yazan: : Oktay AKBAL .......... Sultan Azi~, ha.~m~1:':' kudı·et veıı-apıp b~eğ~ b~ladı. Bu :ınu 

lstanbul ekmek meselesi son gün- imalini diğer fırıncılara menedecek· kuvvetli oldugunu gorwıce, hemen le de epeyce sürdü. ile • 

O gUn çok canımız sıkılıyordu. n:_üracaat ~:Ceğim. Bunu iyi bil. S~ !erde yine ehemmiyet ket;betmiştir. tir. Yapılan bu teklifi İstanbul bel&- güres taktiğini değiştirdi. Hücumdan Padişah hasmının altından .. ıca eğ' 
Arkadaşım Kemalle karşı kar,hala hangı Ke~o~k de dur.:. Hangı Fırıncılar, değirmenciler muhtelif diyesi çok müsaid karşıl~ıştır. Şir- vazg~çip mUdafaayı kabul etti. Vazi- mak için birkaç kere ters do~ 

şıya oturmuş bir.ibirimize b.akıyor ve ~v~rk ... Hangısı olacak köşe başın· eebebler ileri sürerek belediyeden e~- ketin mümessili ile beledıye ara::- yet tehlikeh idi. savaştı. Lakin, muvaffak olaıllll . r· 
can sıkıntısıııı gıderecek hır meşgu- kı... . . b' mek narhının tezyidini veyahud bug· daki tema.slara devam olunma • Aliço, padişahı ilk ellerde serbest Nihayet, Aliço h[tsmına kazılt :""' 
liyet arıyorduk. Daha fazl~ kendı~ı tutamadım, ır day fiyatlarının indirilmesini istemek dır. . bırakmıştı. Ona mevcudiyetini gös - du. Olduğu yerde tesbit ettikLt!!l ı.-v 

Önümdeki mecmuanın yapraklarını kahkaha tutanı benı sarstı. R~c~p - te belediye gayrı· makul olan bu ta- Dün Yapdao Teftt,ler k . t' . rd ·~-ıı 
. •u · k k b • ıı gıbı gU bdan terme LS ı~o u. ra kurt kapanına girmek isu:u'· bıt belki sekizinci defa karıştırırken bı • teur yerme oyara • ayı r lehleri reddedince ekmeklerin kalit& Ekmeklerin bozukluğu ve nar p d' h beş dakika sonra mü· nı 

raz ötedeki kitablann anısında kalın len Kemal gibi ben de makaraları bı- sini bozmakta veyahud ekmek buh- fazla fiyatlarla satıldığı iddiuile son d fa ışa ' ~nce bu sefer Aliço ;Ure§i Fakat padişah kurd kapanı ··re,ı 
kt ·· b. k ikA t- a aaya geçın ' "' hamlede söktü. Bu, suretle alt gut bir cild gözüme ilişti. rH ım. • •• ranlarına amil olmaktadırlar. 1stan- gunlerde belediyeye ır. <:.o e aye bindirmeg· e baaladı. et ı 

Eli i taı k k"tabı ld B bı"r d d ı 1 ktad B ıtibarla bele- .,, tam yarım saat kadar devarn _,ı m uza -a ı a ım. u ,, . .. .. bulun git.tilcçe müzminleşen bu er • er yapıma ır. u . On yedinci dakikada, Sultan Azi · ncv 
telefon rehberiydi. I_:rtesı gun Yukselcka.ldırım~an _Be- terine kat'i bir çare bulmak için ls- diye bu hususdaki ~eftış ve kontrol- zin ön çaprazına girdiği görWdü. Pa.- Bir aralık Sultan Aziz, kenııı. il • 

Bu kitabla biraz daha vakit geçire· yoglunn çıkıyordum. Bırdenbıre ınce tanbul belediyesi ,.0 bilhassa Vali ve lerine fa.zla ehemnııyet verme.1rte4ir. di h d sıyırılmak için 
0 

• bulunan hasmını bir kol baukıS~ )\t $ 

bileceğimi düşUnerek sayfaları gelişi bir ses sitemle çınladı : Belediye Reisi Liitfi Kırdar modern Belediye Reis muavini Lfltfi Aksoy şa 'kçapraztil an dı Fakat mu _ parak tuttu ve olduğu yerden bıf 
V B l{ k \ ' V . _,.ı 1 k lanca uvve e çırpın · h .1 1:- f 1 d güzel çevirmeğe başladım. - ay ay evor ... ny... ay: .. ekmek fabrikaları tesisini temin et- bizzal bu teftişlerle alak_.ar oma • ff 

1 
d N.h t mağlQ.b dUş- ızı e ayaı:;a ıra ı. 

1 S . l . t k ? Daha bır h . uhtelif va ak o ama ı. ı aye ın c Birden zihnimde dahiyane denebile- enın uç u anman yo mu· mek üzere yeniden faaliyete geçmiş- ta ve hazan bizzat şe nn m k . . ı nlıp hasmının önUne Sultun Aziz nihayet hasmlll ı 
Ev t h-•ta ı d' •· ·avı nasıl he 1 k d meme ıçın 8 Y s·mdJ• cek bir fikir şimşek gibi çaktı... e tu. e\'Ve V"r ıgın paı .ı -· • • tir. Vali ve Belediye reisi Ankarada mıntakalannı do aşma ta ır. t b"ld. den kendini kurtarmıştı. t. ı . \'~ 

- ı· 'k · t' ? A p de"ıl mı., - .. · d ılan ° ura ı ı. k klll~1; bu çok güzeldi... Ve çok ta eglence ı mencecı ıs ıyorsun · yı o • bu mesele hakkında alakadar veke. - Dwı de Tophane cıvarın a yap S ita A . h a &"ık verme· pehlivan tekı·ar ayakta ·arşı 
d b.. ı ·· ld t • . . . ği bel eli • u n zız, asının ~ olacaktı. Ben sen en oy e şey um e mez letlerle temas etmektedir. teftışler netıcesınde ekme e k . . b"' lil nc+u Ali"o kemane· kalıriışlardı. ... 

. N ı S k' k f l f. t1 me ıçın uz m""'!l.. . "' ' ·1~" Şimdiye kadar nasıl olmuştu da ak- dım. e 0 ace ~··· .. an ı açıyoruz... Fabrika Tesisi İ~Jn \'eni Bir TPkli~ yenin koyduğu narhdan aza ıya ~ aldı. Ellerile hasmının göğsüne doğ- Aliço, hiç 3inirlenmemif1ti. Bı ı.ııt· 
lıma gelmemişti. O 11~ telefon edış oy~e··: . Diğer tarafdan dün belediyeye bır satan bakkal .Agob, bakkal Yorgı, ru masaj yapar gibi bir hareket yap· hasmının dolu ve boş tarafl'.lrlJll bl· 
Arkadaşım Kemale seslendim: .~ırd~n. başı.mı çevırdın~: Bı~ ~~a~ Türk firması müracaat ederek çok bakkal Sipahıoğlu Yaşar ve noksan tı. Sonra, birdenbire kasıklarına doğ lrunıştı. Onu, ne taraflarından rıozJ 
- Ver, şu telefonu. dıger bırıne hıddetle bu sozlen soylti- ınüsaid şeraitle ekmek fabrikaları te- ekn~e~ imal eden 144 nu_maralı fırm.ın ru stiratle merek birdenbire l1nsmını leceğini sezmişti. . 
O "aşkın şaakın sordu: yordu. sis etmegı·· teklif etmiştir. Firmanın sahıbı Yorgı Kalaycakı yıldırım ce- lh al d d Hulasa güreş tam Uç saat bır rP 

' :.- t1 • - • t . . . d av an ır ı. gıo 
- Ne olacak, ne yapacaksın? Dıge~ı ~~ırmış ı · . • yaptığı teklife göre fabrikaları tesıs zasıle cezalandı:ılmıslar ır. Yüz otuz okkalık Sultnn Aziz, A- yek sürdü. Ve bu boğuşma e..c;Ofl il 
İ§i izah ettim : 

1 

- Ne dıyorsun zo ... Bı~az k~çırdın işini bir şirket deruhde edecek. bele- Fmnlar Şutw A~kJa.~ lliçonun bu kuvvetli moniYcllisı kar - da Sultan Aziz mildafaada ve ). 
- Göreceksin, öyle komik bir şey mı sen?. Ne zaı:na.n para ıstedım ben diye ve bilhassa latnnbul fırıncıları Bundan başka zabıtaı beledıy~ ta· şısında olduğu yerden havalandı ve muhncemcde kaldı. 

ki !senden? Allah ıftinıdan korusun. sermaye vermeden bu şirketin safi limatnamesine nazaran fırın öahıble· .. .. .. Ü l b' k ü ·en <YiireŞ t'° 
•••• y • • • • • • d hT d . b 1 r cozuldu. ç san ır çerye c ı b' ili· 
- Nasıl? ı ahudı bırden coştu: varidatına muayyen nisbetler dahı- rı kendı semtlen a ı ın e !iiU e e , lşt b ani hareketten istifade e· manmda Sultan Aziz tam bcs kere . 
- Dinle bak. Şimdi bu rehberde! - Haydi yalan söyleme, istediğin !inde ortak olacaklardır. Şirketin te- açmak mecburiyetiııd~rl~r. Bu mec d ~r u h mına derhal girdi ve ta düştü. Ve her defasında da kCıt 

bir yer buluı ve oraya telefon ederiz. iki yüz lirayı ~ugün katibine verdim. sis edeceği fabrikalarda ima! olunan buri~et /lstanbulda şıındıy~ kada.~ s:1ma,:;~~k:ı~ dini hasmını;ı elinden kurtarn1llğ' 
_ Eh ... Sonra? Yalnız, şunu bıl, bundan sonra ara · ekmekler aynca. muayyen nısbetlere I tat.bık olunmamıştır. Beledıye me,,: • . k 

1 
. . ffak olmllfjttı 

· mı1..da bir şey kalmamıştır. bir karla bugün fırıncılık eden ze- cud talimatnameye muhalif hareket Şimdi, Sultan Azız ıs ca~a gırmı!· muva . · . .. nııSıJI' 
- Dınle ... Ka.~ımıza çı.~~n. a~.ama, Öbürü hala şaşkındı, ben vakayı vata verilecek ve bu S'Uretle İstanbul- eden fırıncıların sliratle cezalandırıl- ti. Aliço sarmayı takıp hasmını bag- Fakat bu ilç s~atlık gurl.":ş. esh j\l1' 

borcunu neye gondcrmedıgını soyler, . . k . b .. . . b led' . bütUn kaza kay _ lndıktan sonra, kiinteledi \'e aşırmağ~l da bir kere dahı olsun padısa 
bağırır, çağırırız. Bakalım ne yapa. anlamıştım.. da ınevcud 150 fırıncı şır ctın ayu ması ıçm e ı~e ... çoyu baatıramamı. ştı. . .... ı.ııt 
cak ? ı Bu yahudi, dün telefon ederek ken- rolünü oynıyacaklarqır. makamlarından şube ~~ıyan fır.111 • başladı. . . .. . r İbo dı,.. .. •• 

J• l "l - b ı d. a·~ini borçlu çıkardıg-ımız itişon ola- Fabrikalar lstanbulun 4-5 mmta- 1 cıların listesinı istemıştır. Beledıye Fakat. Sultan A~ızın kunte~e kn. • Lakin Makarnacı ve pa "'udll' 
\.Cma gu mege aşa ı. k 1 .. il . - .. 'T' d Alç bır her ne pahasına olursa olsun D:l !"' 

_ Çok k ·k ı k I uıklı. Demek telefonu duyar duymaz kasmda tesis olunacaktır. Belediye ayrıca fırınlann duha sıkı ontro un şı agır bastıgı goru uyor u. 1. 0 • • fan güresi ile müsara.ayı lJertlbC 
Ö l omş~ d~ ac~. · 'b b' lı:rlrletlenmiş ve sahiden borçlu oldu· yalnız bir mıntakada fabrika ~is o- temin etmek üzere teftiş kadrosunu kaç kUnt.eyi doldurup asırmnk ıstedı- -

- ye... ım ı munası ır yer ed k . -· h ld ff 1 olamadı <lökebileceğine hUkmetmişlerdi. ~ 
an'-·alım. ğu Kevorka paral.m veımişti. ıunciuktan sonra o mıntakadn ekmek tevı>i ece tır. gı . a. e muvn at . · . Jtlııv 

.J ı k t kar Hattfl: i.i saat tam olduğu za Rehberi elime aldım, 18.alettayin bir Ne tuhaf. tesadüf... Köşe bru;ıında .,,vvvv~VVVVVVVVVVVVV"./VV Alıçonun acı ve 7.~ ur uvvc 1 : 

• · b. K · ··k · ·d b ? BELED/Y'•D•, GÜMRÜKLERDE t ~ısında direnen ı>adişahın harekctı lbo, Mnkarnacıyn: . 11l) sayfa actım, pannagımı bır noktayn ır e' oı var mıy ı aca a . .c. N "' • • Hüseyin Pehlivan! Kolay kO 
bastım ~·e orayı helecanla okudum: Fen şa.şkın şaşkın etraftaki dük - Gu·:.mru·~!, ya-rdım nazarı dikkati celbctmıştı. 

l: b !Al öd . . Taksı"m kaşlası na n. lb .. <l b'raz tc yenemıyecek! .. "Boya tüccarı Mişon. Yüksekkal • ·;·ııların ta e i.I. arını g z en g~ırır- 1 -a Makarnacı ve, o, on en ı - #ö 
k .. l . b . d tak ld k ı k? d ... '..ld'"dl . a·ı 1 . halde künte - yle deme.... b ( dırım.,, en goz enm ır en şu yazıya ı ı. zaman yı ıaCa . San IQI reu u er geçır ı.< en . _ Yok cnnım yapamıyacıık 

h · ld K l d k t ' I' k Eln k 'I'ı.ıh f'y · - . • lrnı ısında biraz hırslı nefes alabıl -A izeyi elıme a ım. ema e ar- 'I evor ıas aşyan. a 1 ecı,, Belediye Maliye Vekaletınden n.l· İstanbul Giimnik Mcınurlan '\ar· • . 
şıma geçmiş ve dinlemeğe hazırlan -1 Şimdi şaşkınlık sırası bana gelmış- dığl Taksim kışlasını mart sonunda dım Cemıyetı umumi heyet toplantısı 

1 

mış1·ıerdı. k k 
1 

~ g-
şt t . • .• • . bo Ma arnacınm u ab'1na e ı · mı 1

• ·'· yıkacaktır. Bwıun ıçın luzumlu olan bu ayın onuncu cumarte8ı gtlnü ya-
N 1 · d' b kled. Yahudi devam ediyordu: · f · ··a·· lcrck: umara ~ı çevır ım ve e ım. keşifnameler heyetı ennıye mu ur • pılacaktır. ı .. . ? 

Birden oldukcn knlın bir ses kula - - Dün telefon ederek parayı ver· lüğü tarafından hazırlanmaktadır. Cemıvel.in sandı· ınuaki paı·a mü • - Huseyın ne dersm 
gı• mda çınladı .· mezsem polise müracaat edeeeğini . - fd bel d. T k · · :> • _ önden korkmu~tuın nmma şım-

lliger tara an e ıyeye a sım temadıyen artmukta oldugundmı • . . 
_ Alo ... Kimsiniz? söyleyen sen değil miydin? kı 1 k 1 · •Ahir etmesi <li vliı'e"ımc su serpıHı. 

ş asının yı ı ma ı§ını \.ç gümrük memurlarına icab ettikçe yar • "' . 

şey. ~ 

-Bu herif Uincttir. Göriiyorsuıı 11 

sıl terazili t1ıtuyor. ı;it 
- Ne biçim tutnnın tutsun .. · 

şey yapaınıyacak !. 
- Ben kcırkuyorum. dJ 
- J~orkına. efendimiz müdaf~" Sesı'me ınu"mku"'n mertebe b:.r Erme- Diğeri aptal aptal bakınıyor. hiçbir . . b il tlnr vapılmaktadır . _ J<olay kolav bır sey yapamıya-

ıçın azı .m racaa ~ . . · dımlar yapılmaktadır. Halen her mc· :-..· . ? · kaldıkça yenemez. f 
ni şivesi vererek hızla bağırdım: şeyden habersiz imdad arar gibi et- Bunlar bılhassa kışla ıçındekı stad~n muı cemiyete ayda 30 kuruş yatır· cnk der..;ıl mı _ Berabere mi knJat:aklar diY0 

- Bay Mişon oradadır! rafa göz gezdiriyordu. kalkması yiizünden . spor ışlerının maktadır. Umum paranın yekümı - Eı~er·. aksı V<' bo!" bır tnraftnn sun" .. 
- Evet. Nihayet atıldı: müşkülat urzedeceğini iddia etmekte lfX>O liravı gecmektedır. kendisını kaptırmazsa vapamıyacak. _ Öyle. 
_ Lutfen çağırınız. - Yahu ben telefon falan etme · ve Dolmabahçe stadı yapılmadan • ·•·- _ - öyle... _ Ben bir şey dciycmcm, korıcıı· 
_ Bir dakika. dim. S~n r.~ya görmüş ol.ac~ksı~. !Taksim stadının kaldırılmamasını is: İstanbul komutanmm - Fnkat. Aliço hu hafta hcrbaci yoruın bu hel'iften. 
Biraz durdum. Kemal gülmemek i- - Ne ruyası bee ... lkı yilz !ırayı temektedirlcr. Belediye bu taleblen · Çok azılı. _ Yok, yok.. ft.ll 

çin dudaklarını ısmyordu. katibine ~u ~abah tıkır .t'.kır .~ay~ım. reddetmiştir. • ziyar~b;:. ,· . l - .. Ben ~nun hic böy~ iyı zamanı· Demişti. Ma~ynci Fahri Be)', c 
111 Az sonra dah~ inr.e bir ses: Olup bıtenı anlamak ıçın dukkanın Bundan başka belediye tarafından İstanbul Kuı~and.ınlı~ına ta} n~. 0 nı gormedım dısiuin beş altı }<ere Aliçonun a.lt.l.ı\. 

- Allo ... Kimsiniz? Cıı ı.lne gelen çocuğa döndil: yıkılması kararlaştırılan dağcılık lunarak şehrımıze .gclınış. ?lan Tum· _ Herifin içi temizlenip diyeti yap düşüp kalkma::;ına bir defa oısun ,. 
Biraz durakladım, şimdi bir ısım - Yasef, ikı yi.lz lirayı bu sabah 1 klübü aı..ası da belediyeye müracaat general !shak A~ı .dUn vılııy<.'tte Va- tık tan sonra ynra<lı. li<:onun alta diişıncınesine sinirlet' 

bulmak lAr.ımdı. Lakin ben başka bir ben ıwna vermedim mi? ederek bliyilk bir ihtiyacı karşılıyan l~ mu~vınlerı Hu.daı ~ar~~a~n. Ha-! Vay göıU kör oıa~ı dut! O bile rck: , 
15.f kıırı§tırdım. Yüzü cillerle dolu olan oğlnn,• evet klüp binasının Sürpagopta aynen in- l~k N~h~d PepPyı \'e le ıy c .mu:ı- yaradı herife be!. _ Paşa hazretleri.. çok üzülüYo 

- Siz Bay Mişon musunuz? <ler ,;1.t>ı başını salladı. şasını iste~ktedirler. Hatti belediye vın Lutfı Aksoyu zıyarct etım~tır. - Zıft ye!-ic yine yarıyor .. dedi. runı. 
- Evet, fakat siz kimsiniz? iki adam münakıı~aya devam et · binanın enkazını kendilerine verirse - · · • ·• -- ServaYer Halil pasa da oira.z ııe .. _ Neden beyefendi, 
Biraz yüksek perdeden bağırmağa mcğe başladılar. ben fada durama - bu inşa işini bizzat yapacaklarını söy İnebolu ha l kının şikayeti li nef~ı; alabilmişti. Kendi kendine dii· 

başladım: dını. ldmdt kaynasan kahkahaları tu lemektedirlcr. Bu taleb belediye tara- İnebolu (Hususi) - lneb >İlıdahal :-iilnüyordu. 
- Daha kim olduğwnu soruyor. Laiıil:ı.r.:k için yavaşça kalabalıktan fından tetkik olunacaktır. ...11üdürü olan zat aleyhinde Halk Par- _ Mademki küııtcyi aşıramadı .. 

.sun. Tanıyamadın mı? Geçen iki yüz F ) ultlım. 1'.,akat hili · iki yüz lirayı Bek-diye dağcılık klübünün a rr ·1czdinde şikayette bulunmuş ve korku yok ... 

ı....~ııı•-" - Şu herifin gururuna u~ 

bir kere olsun alta düşmedi. 
- Pchlh·anlık bu bey efendi. {sı' 
- Çok haşin bir &dam! tnsa 

hır he.rif. lira aldığın adam. vererek yüreği ya.nan Yahudi ve§~- Iarında modern bir tenis kortLl disinin esnafa dürüşt muamelede 

1 

Aliço, künteyi aşıramayınca boşalt-
- Nasıl, iki yüz lira 011 ? Affeder- kın şaşkın her şeyden habersiz, onun soyunma yerlerı yapacaktır. BL • ... .ılunduğu söylenmiştir. Parti şiki.- tı. Tekrar sarmayı tazeledi. Başka 0 • _ •••••• 

siniz amma yine sizi tanıyamadım sözlerini dinliyen zavallı Kevork El - aid projeler mimar Rükneddin tara- yeti nazarı itibara almıştır. 1 yuna geçeeekti. _ Ne olacak dersiniz? 
isminiz? ' m::ı.. kaşyan bir türlü gözümün önün- fından hazırlanmakludır. Nitekim, elini kisbetten içeri sok- _ Belli olmaz, gi.irc.ş bu.. ) 

- Allah Allah ... lsmım ... Peki.la ... den gitmiyordu. Otobüs var idatandan alınan masını istemişlerdir. Bundan başka mnğa başladı. ön kazık ile soktuğu - Efendimizin bu ana kadB.1'.~j)I 
Ben Kevork ... Kevork ... Şimdi anla ... ·--···•••••••• .. ••••••• .. ••••.......... belediye hissesi Maçka - Beyazıd hattına çahı;ıan oto- elini dikişlere g~çirdi. rcttiğ"im güreşlerinde bu derece ~ııi 
dın? Denize dUştU lstanbul otobüscüler i belediyeye büscülerin hatta işliyen otobüslerin Maksadı paça ka..qnak almaktı. Sul- düklerini ve ku\'vet sarfcttiklctı 

- Hangi Kevork? Yedikulede oturan Kırklarelili Arif müracaat ederek otobüslerin gayri fazlalığı yUzünden zarar ettiklerini tan Aziz zorladı. Hasmının elini sök- görme,lim. 
Hızla bağırdım: kızı 40 yaşında Radife dün Valde ha- safi varidatından % 10 nisbetindc a- bu zararlarının te18.fisi için otobüs tti. Bu mücadele epeyce sürdü. Ni - - E. bu pehlivan zorlu. 
- Daha bilmemezlikten geliyor • nı iskelesi rıhtımından geçerken aya- lınan belediye hissesinin fazla oldu -!hattının Beyazıd cihetinden Topka- hayet Aliço, paça kasnak oyunu al- - Çok çolc fena!. 

sun ... Eğer parayı yirmi dört saat ğı kayarak denize düşmüş, kurtarıl - ğunu iddia ederek bunun tenzilini ve- 1 pıya kadar temdidıni istemi§lerdır. mağıı. da muvaffak olamadı. - inşallah! Bir ~y olmaz. J 
zarfında evime göndermezsen polise mıı::tır. yahud safi varidat \izerinden alın - Belediye vaziyeti tetkik edecektir. Sarma ile hasmını bıumınk için kol [Devamı tıar 

• f1C( 
O gün üçü de uzun uzun konuştu · ti. Demin mevzuu bahsettiğimiz iki 1 1 r.e kadın .. ağlıyarak... ha kurıı:;ık bir şcyelr olmnlıydı .. ,,. ıı 

lar, meselenin le hve aleyhinde mti· mektubu da polise tevdi etti. ~~ ~ - Evet maktul kocamdır, demiş· 1 ·sın kabul ct.tı"'i. umumi nazn:1'~j\ i 
tnlealar yürüttüler, Alman kendisine _ il _ Jl • t . _> )i \ ~ _ A ti... idi. Sahte Rus milyoneri kcndı 1'ııı-ıf 
mcsuliyet getirmiyeeek bir işe, açık- "' f.iJ _ Hadis~tın şu anlattığım şekline nn yetını gizlemek içın, cs~:a:,ına ; Jt9ı· 

k 1 k k" b' 1 G~~b i.h~yar bard~ğın?nki §~rabı· zaran da derhal katili ele vermekte olan yegane adamı yer yuzundCJ 
1
• tW 

tan şeri • 0 ma~ı pe _u.rsız ır ş ru bıtirmıştı. Anlattıgı hıkayeyı ala- t. eddüd etmemiş. . dırmak istedi... Değıl mi? Şiınd tJl 
bulmadı ve on lırn alacagına rağmen k kl d" !ediği . "'rUn Tefrika No: 5 er . . .. .. . nPlJC 

. . . . a v.e ze~ e ~. . mı go ce mem . .. - Biçarenin kanına gıren Poldür, rnz serın k:ı.::-ılı duşunelım. Bu ":- rıııl' 
Vllyama beş İngılız !ı~alık yem bir a- nunıyetı~den ~ozlerı parlıyor,. çe~resi dal, Londranın şarkında n~h~re inen 1 kır:~ v~rır mı? .. Mukemmcl bır yer demişti. fazla çocukca ve basit b:.ılmuyoı 
vans da açtı. Her ikısıni de teselli et- memnunıyetiru beyan eden bır ıfade nhtm a'-•aklarının birinin dıbıne yer· degıl mı?.. z t ı· d · t• sunuz? 

• • • .J a en po ıs e aynı ne ıceye var - · · ·· .. 
ti, ve yarım saat daha nezdlerinde alıyordu. Elındekı ıple oynadıktan leştirimiş, göz görmiyecek bir loşlu· Cesedin mütefessih bir hale geldi- mışt.ı. Zaten polis de ayni neticeye Biraz ,1·i .. iindüm ... Fakat hayır'ıct' 
kaldıktan sonra, Vilyam ile beraber s~nra ... Ağzını şapırdattı, garsondan ğa saklanmıştı ... Ben o mahallenin bir ğini ve maktulün tanınmaz bir hal al- varmıştı. Sibiryalı milyoner arandı dam haksızdı. Bu bir udaın ıcııtJ{ · 
sok~ğa. çıktılar, Kari Müller evine ~ır. k~deh şara~ daha istedi. Benim fotos:rafı~ı da çektim. Bakın işte ... dığını_ s?ylcmiştim. Madam Vilyamın 1 ve meşhur Ritz otelindeki dairesinde mek i~in, mük~~eı. ~ir seoobd:~ııq · 
gittı. Vılyam da randevuya yetişmek ıznımı almadan. resmı cebınden §ıkardı... verdigi ızaha.ta nazaran cesed en ~.,a- yakalandı. le katıl. Pol. gıbı eh~.' .. anlııt r;ı ı:ııı 
için acele etti. - Bunu mösyönün hesabna geçir, _ şu nehire doğru inen merdive- ğı orada sekiz on gi.in kalmıştı. Mnk- Tn.bil hAdise dehşetli bir alA.ka ve ken k~ı::ı. boyamış, buyük çaptıı 

Zavallı Madam Vilyam kocası sn • diye gayet liübali bir tarzda garso- ni görüyor musunuz? ... Ne kadar kor tfılü teşhis etmek wrdu. Fakat Vil - heyecan uyandırdı. Açık göz geçi • sers:rı 1"ın 
baha. kadar boşubo~na bekledi. Er- na ihtarda bulundu ve sonra da söz- kunç değil mi? ... İnsanın tüylerini dl- yamı iyi tanıyan, onun ölilsünü, bo- nen gazete muhbirleri biribirlerini ltıraz ettim: . ısuıl• ae 

·· •· F · • · l · d tt' · b d ı..~ d ~ d k' ·· - N!cin hu sebl'b basıt o \rıl · tesl gunu ençurç ıstasyonu cıvarın- erıne evam e ı. ken diken e<hyor. Sonra akın şu- yun an, uvsun an, parmagın a ı gu- a.tlatmak için, karihalaı'lrun vüsati dl Dil Un" b" k Eg·cı· .rA 

l . .. "kt bo b ğı d k. ·- m. ş un ır ere... rtıır da gelişi güzel araştırmalar yaptı. - Ha, dedi .. ne demiştik! Evet raya merdivene gelen dar, karan ık, mliş yuzu ~u, . yun a n ~ ı .ıgne- nisbetinde uydurmnğa da başladılar, yam, Pollln hakiki hüviyetini o ııJC• 
Hiçbir netice elde edemeyip de koca- kadın on iki kft.nunuevvelde polise köt.il yola bakın ... Ne kadar berbad den tanıyabıll~di. KolunAd~ı. ~Uğme- ve zavallı millet arapsaçına dönen bu koyacak olsa, Pol belki maJıvol!lc eti 
smın sureti katlyede tegayyüb ettiği- müracaat etmişti ... Bütün araştırma- bir şey değil mi? .. Orada adam kes· lerl Madam Vılyam pekala bılıyotdu. hAdiseden hiçbir §CY anlıyamadı. Ben rahatı, serveti şerefi, itibarı, ber la · 

• ne kanaat getirdikten sonra, ayın 12 lar netice vermedi ... Ancak 81 kAnu- seler kimse farkına varmaz ... Bu res- Kocası o gün gömlek deği~irmiş, doğrusu, bu cinayetin sebebini anla· mahvolacaktı... Sonra şunu ?rı blf ııı: 
nci gi1nU iki glSzU. lkl çeşdte felAketten nuevvelde, nehirde kadro harici ol • mi çıkardığım zaman sandal orada ve zavallı bedbaht kadın, düğmeleri mam13tım. Bu kadar bıı.sit esbabı şünmek lazım, Pol gayet ha.t19 

f:aşkm bir halde Lonarlı. polis komi- mue bir sandalın içinde iki balıkçı yoktu ... Fakat bakın .. şu merdivenin kendi ellle temiz gönıleğe takmıştı. mucibe He herhangi bir adam cehcn· damdır. vorl 
rliğine giderek VaziJltti lrlklye et- mütefe86ilı bir cesed buldular. Bu san Uzerinde btrlsin.i öldllrseler kimse far- Rütiin bu işaretlerden sonra da bi~.sı- neme gönderilmezdi. İşin içinde da· rDevam• 
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Aşk yüzünden feci bir 1940 Ma;f,khakkı;da Rektörün çayında Balkani~;d~;~;tbir 
· t · J d. A k A t hm·ınler Zihniyetin dog~ o_ şu cına ye iŞ en 1 s e~!.:afı 4 i1ndi ;,._Jfada) kita:ı~= ~n:,ce ın":i~~::.ı . ::\:~-ı;:~ muhtelif (Ba.ş i<ırafı Süncüde) 

m 1 · w · 1 · yani petrolün kendi8ine ve- be Birliği meselesi, doçent meseelsı, fakilltelerde sınıflarını pek iyı geçen c~ğini dü§ünürsek Belgrad konfe -hSJot.ı-ı_ ·~ tarafı 1 . . sa) 1.mıulı lgöğsüne, sonra da rastge e ye~e ~şey ~ı:n d . ...,;.. profesör mmelesi derse~ ')"et' talebelere çay veri~rıım.. Oraya gel, ra.ıısmm bu on ve parlak neticeleri -·~-ınıizin .J, nık ,.._ altı yerinde derm. rılmesmı R.umanya an temm eı..uı - ' . w ·nı 
bu fac· .. Y8.J>b!ı tahkikıı:t.a. göre, sa..t<Uya_ '. ~ ' k lünü daha mahir bir tarzı ha- meselesi, dershane meselesi, ili.h .. bir hasbihal ye.pacagız, ~1 e. daha açık bir surette meydana çıkar. ıa §oyle cereyan etmıştir: jehemmıyetlı yara açıyor. me usu ..::..ı: me.ele geliyor _ Tefekkür edenm. • • • 

· " dım ı diye yere yı- reket olarak bulmuştur. ıı:sı.uu • • .• tuı Feriha fi.imdir? Ali yazı ~am.,, . • k Öyle :ki bu meseleler ile Ünivennta • • • B elgrad konf'eransında Türk po·. 
y Ceng~Öylü 24 Yaıılannda Feriha, kı~ı§br. Bu boguşma sırasında ~ . Bır askerı hareke_t, fa:;ıalı •ı;:_ ideta biriblıiııin lizımı gayri müfan- RektOrfln ~ymda ~~ f~ - litikasının büyük ve muvaf· 
}&il gözlü, ilıin se imli b" k duı- Ferıha uyanmıg, feryada bqlamıg }"""e, 

1916 
da oldugu il' petro in .. o; bir ııey oldu. GUn geçmiyor ki tderden sıtııfianw pek ıyı derece ile fıtldyetli rolünü -uvvetle tebarüz et· ~. liatta. ' v ır 8 tır vula.nnın tahnbı ve İtalya lle muhte- 6....., _ • • • • 

liha ona, Çengelköylü güzel Fe- • "' . . . • l"d 1 k "bi bir herhangi yevmı bır gazetede bu me- geçmış 154 talebe var. . tirmek lazımdır. 
lc1 • Onu gören delikanlılar, Gözlerini hırs bUrUy~ Hızır, bu ır.e~ bır ıh:ila.r ~~v 1• ey eme gı d.. ıselelere dair bir yazı bulunmaıım. En nihayette orta salona. at nalı gı- Belgrad konferansından e"w-"\'el, kon 
"'1 Ola l'urulurlar denilecek kadar gil- sefer de Ferihanın üzenne ablıyor •.. netıce dogurabılirdı. ltalyanın el "'.' - Şimdiye kadar bu m_,leleri her - bi bir sofra kuru~uş. Üstil çam yap· ferans esnruonda Türk polib1tasınııı 
!); dir. O •isbette de halim sakin ve yatağa yabrıyor. Gödi o kadar kız. maııhğını tahri~ etm~e~ ry di erme kes kendi cehheslnden mütalea etti. raldarlle bezeli. Rektör misafirlerinin gayesi §U olmuştur: " ..• Muhtemel ~hu~ıu •!arak tanınmakb.dır. Jmıştır ki, bıçağı yalnız oapl~la ""'şmek, Hıtlerm gRl"' ~ ~- r ... Kimse gidip as~ alakadarların yani ayn ayn ellerini sıkıyor. . . tehlikelere kar§ı tedbir almak-. Tiir-
ları erihanın. .ilk kocasında.o.. altı ya§- kalmıyor .. her sapladıkça, aşagıya ~u _sebebden, ıddia. ~_?igı gıbı, talebe ne rektörün fikrini sormadı, Çaylar içildi. Resimler Çekıldı. ve kiyeyi ve Balknnlılan harb felake -~~ kadar, giizel, sevimli bir de doğııı çekerek, otuzar, kır_k~r san • Hıtıerın Rumanyada ve d'.ge: B~ - ,Ben berkesin yapmadığını yapınağa davetli 154 talebe yan odaya toplan- tinden ben tutmak .•• Türkiye ve Bal-

gu vardır. timlik kesikler vticude getırıyor. Bu kan memlcketlerınde ask~rı bır ha e-ıyani talebe ve rektörle uzun uzadıya dılar. kanların mümkün mertebe normal ilt-
-.::riha, kocasından ayrıldıktan suretle, zavallı kOOıncağız, bemen, ket tasavvur •Y!emes".'~~ 0 kadar kon~mağa karar verdim, dün öğle - R-OkWr izahat Veriyor tısndi faaliyetini temin etmek. 6İııde' l3c.Ynzıdcla, Sağanağa mahalle- oracıkta hayata gozlerını kapıyor. nnJıtemel olmadıgını goruyorum. jden sonra Üniversiteye gittim. Cemil Bilsel: Söylemek lfızımdır ki Tüık politi -

SOk ~ 'l'avşantaşında, Dibekli cami l<'aciadnn Sonra Maginot Hattına Tnarnı.7. Talebelerin hemen hemen hepsi ko- _ Aziz arkadaşlarım, İstanbul ti- kası bu neticeleri tamamen elde et-
bir ~~nda 2? numaralı, bahçe içindel Hızır Ferihayı feryadlarına kulak İlk nazarda. Magino~. h~~tı~a ~aa:- ridorda, profesö.r Masinyon'un. ~o~ - niversitesinin pek iyi derecede sınıf ıniı:;tir. Şimdiden sonr:ı- da b_u ~oliti-

1" . alı evı kiralamıştır. asnuyarak, adeta parçalarcasına de- ruzun çılgın hır teı:;ebbus. umıdsız bır fcrans saati gelınceye kadar bırıbır- terfi edenlerini altıncı senedir ki bu- kaya devam etmcmesınde hıçbır se-ilızı«ıha, burada, çocuğu ve kahveci nilecek bir hunharlıkla öldünneğe hareket olduğu söylenebilir. Bununla !erile hararetli hararetli basbihal e· rada beraber çay içmeğe ve konua- beb yoktur. Muhterem Hariciye \"e
•t..:• beraber ve niklibsız oı.,,,ı. uğra§ırken, Ali, sürünerek bahçeye beraber Bitlerin buna tevessül ed~- diyorl:ır. mağa davet ediyorum. Herbirinlzi en kilimizin de söyledikleri gibi Türkiy< aktacıır. çıkan dış kapıya kndar geliyor-. Orada ceği veya hiç bir şey yapamıyacagı Derdlerin en mi.ikemmel surette teş iyi çalışan ve iyi verimli olmanız do- bitaraf değildir. Fakat muharib de 

l!ız,, l'a_ııııı Ali Kimdir! bir kaç defa bağırdıktan sonra düşüp zanmndayım. hl.agi~ot .. ?.~ttı: bü:ün ıih edildiği ye": rektörün me_şh_ur ça- layısile selônılamalda bahtiyarlık du- değildir. Mıı~arib o~amak için de 
labrilıaın hır arkadaşı vardır. İplik bayılıyor. harb_m etrafında dondugu bır ıtııh - yı idi. Evvela kendısıle g~nşnek, yuyorurn. diye söze başladı. elınden g<lenı !'.apacakb_r. Belgrad 
61k sında boyacı Ali ... Ali bu eve, Ayni bahçe içinde hır ev daha var- verdır. Almanyanın başka taraflarda sonra da çayda bulunmak ıstifadeli Ve sonra sözü Peyami Safaya ge- konferansının buyilk neticelen açık ~:1' llıisafir olarak gelip gibnek - dır. Bu evdekiler ve civardaki kom - kazanacağı zahiri bir iştir. Ve. o_nu olacakb. tirerek yukarıda da tcknır ettjğl ıs- Türk siynıretile hüsnüniyetin elde par 

· , şular, Alinin ve Perilıanııı çığlıkların- kat'i galibiyete yaklaştırmaz. Dıla - nektörle Karşı Karşıya rar gibı içilen çayın yerli olduğunu lak bir misalidir . 
• ~etih hrilıa lemnun Deı';ril dan uyanmışlardır. Civardan, bekçi, 1 k~s. 1.fa~inot l~attı. su~ut cde~sc, ha~-ı Bay Cemil Bilse!, beni gWerek kar- söyledi. Belgrad konferansından Alman m.~· 
gU<lir. ııa, liızırdan_pek memnun d'.'" polis de gliriiltiiyü işiterek harekete bın. bılcumle sıya~!· dıplornatık ve a.- şıladı: Talebe Birliği &loselesi hafilinln '."enm~niyetini de _tcbaruz 
la tıı.t." arada da Ali, Ferıhaya "!•- geçmişlerdir. ken şartları alt ust olacakıır_. . _ Yine ne var ne yok? Hukuk Fakültesinden Cemal' ettirmek hır \"azıfedır. Bu?"n ~ -
lal'a Pek rın~ktıı, Feriha da, bu ali - 1ik yetişen komşular, Hızın, oda- Buna rağmen _Almanya, böyle hır - iyilik güzellik efendim. Biraz si - Talebe Birliği meselesi diye 8Ö- mnııyıının adeta yegine znhıre ve ıp-

llUıı11n ~ı~e kalmamaktadır. da, ayakta görüyorlar. . . vazıyctte_ d~ harb; kazanmış sayılmaz, zinle görüşnıeğe geldim. ze ba§lndı. Ne oldu? Geçen sene rek· tid•I madde hazine ve_ m~baı olan 
taat ~ bırınde, Hızır polıse mUra- Biraz sonra gelen memurlar, ıçen fakat muhım bır avnntaj kazanmış _ Vallahi görUyorsun, işim var .. ı·· .. tnvnssuti1e murahhaslar seçil- Bnlkanlar hakkında doktugu Alman l-ı~- - -erek b be d • F · 1 · onın · · h" ·· l · aı·ıcı ·~11• y • -. era r otur ugu en- girip Hızırı yakalıyorlar. Hızırın d~, o ur. . . .. . Şunları tashih ediyorum. "Hakikaten di. Çahşmağa başladı. Sonra durdu. nazany~ı ıç ş~p.1esız re_ ı ere ve ~ ,. .. ~egine ıehir koyarak ken- karnında, biri derin olmak üzere bır Fams:ı ıle bUyuk Brıtanyn başka önünde bir sürü matbu formalar var- Tal '-- . yalnız resmi ihtiya,.lan yok mecburıyetlere ıstinad ediyor ve bu b ~ir}PıH~ . . . Fil . . . k 1 B' . ( eJA:ntn ·-:. dikk ttlr Fak t 
8.ltika -~ını ıhbar cdıyor. - kaç yara vardır. türlü tehhkeye maruz l ınamaz. ı- dı Sonra talebelere çay verecekti. t 'an da konucıacaklnn görü- bakımdan şayanı a · a ı., ' nıu k d"l · · ,. ur, araı n " ' dak" h-·'·"k" Alın 4.1.ll'le-,.,... ayene edildiği zaman ze- Ali ile Hızır iki yaralı derhal Cer- laki~, onlar Almanyamn en ı erını Ben beklemedim. kl"ri şeyler de vardır Bu ~ene ba- Balkanlar hakkın ı i:U\ı ı an ~' -..qe al~- · d ' ' h ı · ·· .. ki şcce " · t 11 · · d i etihanın cu~etle~. gö~lUyorsa a, J rahpa.§a hastahane.sine kaldırılıyor- ba~ka. muharebe sa. ne erme suru e· Tam smw gelmişken su~~i ~rdum: şmd:ı bu halledilecekti. Ne oldu? Yok ve hatta :aıyan eme en.?1n ne en. -<laıı, ıı,,,r :zelıirt~ıgı s:ıbıt olmadığın !ar. Alinin yaraları ağmlır. l!ızınn ııwlcrınde kıız.wç hıle eld• edC<"ekler- _ Peyami Salanın buJl'ınku yıw- oa birlil<len limid keselim mi ! baret oldu,,"Unu zam'.'" gos"'":".~ktır, tedavı albna nlınıyor. yaraları, bir tanesi müstesna, iideta dır. . . sını okudunuz mu! - Talebe birliği meselesi halledi - . Belgradda elde edılen en buyuk ne 
~erih llızır Gidince ehemmiyetsizdir. Mngınot hattının, Alman tabyesı· Durdu. Biraz dlişündti. Sonra ce - r O . e itede de derd kalnnya _ tıce bır aralık zayıflamakta olan Bal-lsrarı~-a, zaten Hızın bütün rica ve Hı b. 1. · m hafa ..... - altJn- nin mecburi hedefi olduğu görünmek vah vereli: ırkse nı~ rsı·k kı"tabsızhk parasızlık kanlılık idealinin, duygusunun kuv · 

•k ~n ' zır, ır po ısın u .....- . . t ca , yersız ı , , İl( . b .. yük 
""'· a rağmen eve almamaktı.- da hastahanede yatmaktadır. Yara- tedlr. Alman diploması v_eya "'.Y~ - Okudum. halledilecek, ölü dirilecek, diye, rek- vetlenmiş olmasıdır. ın_cı u 

t!u . ı b' · ·ı tikte 60 r tevkifha- propagandanın, hıçbır vcçhıle ılerı sur _ Ne diyorsunuz? w· b ro· netıce de Balkanlıların lıançten gcle-l\ ~hırı . . ~arı ıraz ıyı eş .n n a . ~- . . . 11 . . .. r cevn ve ı. . . . .-ı.lik . ln 
(% &itıni e?nıe tlzerme de hastaha- ne hastahanesine nakledilecektir. medıgı bır nok~a. Rhın ıle Mosc e a- _ Ne diyeceğim. Burası ılım mu - Ciddi düşünülürse talebe birliğin- bılc~ek. ~erhangı bır te._ıı erun ya. ız 
li'etih §tır. Tabibi adil Enver Karan dün Fe- rasından Mngırıot hattının taarruz essesesi. Ga1.ctelerin yazdığı her şeye d bö J bir """yler ümit etmiyorum el bırlığıle daha kolaylıkla defedil -li~ a, liı · · A ' · "d" en Ye °""' • b·ı ğ" h kk dak· kanaatin biraz da e\'e aı zırın gitmesi Uzenne - rihanın cesedini muayene ederek def- ışı ır. cevab verecek olursak.. . Manhnzn talebe birliğinin tcşelQ<illil 1 ece 
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n ın . 

1
• '""•&. b llıış ve onunla bernber yn- nine ruhsat vermiştir. ~~- • • . _ Amma... Peyami yazısında bır sizin elin ".dedir. İstediğiniz nınuın mil ha k.11"."c~eıuncs~dır. . •. "alaıtııştJr. j Müddeiumumi muavinlerinden Fet- Belediye kooperatılının noktaya temas ediyor. Bu çayda sar· racaat edin, kuralım. . Butün ıd:"llrnn ııendelcd~ hattll 

liııır ltııır Çıkınca hi Tiirkmen tahkikata el koymll§, mukadderall yarm belli fedilen para ile bir 'kaç fakir talebe azh r Osnuının DerSi hıç? sayıldıgı bır zamanda l>?yle bir 
fan ' lıastah d ·· ttık iaBe edilir diyor netıceden memnun olmak lazımdır. 
"' . sOııra "'k ane e ?n ~ ya - dün akşama kadar tahkikatla meşgul olacak · • . : · . Tıbd:ın 1517 Tevfik: Hnklı oJarnk denilebilir ki bir zaman-"'Sıle "- 11• llll§tır Bır muddet ken- . .. k r.- "h ('.ocnklnra ı~·ınlcn Çayın .!Ucnşcı · d · ded" • 
lta "\!l'aber · . olmuştur. Fetllı Tiır men, c-cn anın İstanbul belediyesi memurın koo- . . - Mazhar O.,manın ersıne, 1• lar fütilaflnr membaı olan Balkanlar 
d ~ IJ· . yoşıyan Feribanı~ ar- kimsesiz kalan altı ynşındakı oğlunu peritifı heyeti umumiyesi yann saat - Hayır efendim'. •. für. kere ben Siviller. lise talebeleri doluyor. Biz bugün ve gittikçe bir barış seddi ol· "!'uıca .~~e beraber .•~rdugunu yanına·nlıp büyübneğe karaı· vermiş· 12 :ıo da kooperatif lokantasında top Peyami Safnnın dedıJl' gıbı ."'.l•beye yer bulamıyoruz. Bari o gün yirmi sı- mak istidadındadır. Bu seddi kuvvct-

uo/>... 
1 başından gıdıyor. t• •• · .. Seyliin çayı içirmiyorum Mılli İktı - . 

1 
• • ~o 6•11, 'l'nv~... t dal . 1. ır. !anacaktır. Bu toplantının çok mu - ' . ·. . bed" rayı bıze ayırsa ar. Jendinnek için her şeyi yapmak la-r ve ,.,. Vl--'>n aşın n eve ge 1 - 1 """'-"'-"""' ~ . . k 

00
· . sad ve Tasarruf· Cemıyctinın ıye - . . . . ~a "t'!rihaya k d. ·ı be be him oJacagı tahmın edilme t ır. _ 1 

1
•• 

1 
R" Rektör cevab verdı: zımdır. Bu scddın ınşasındn. Bulgarıs-eanıa , en ısı e ra r ı R / ~.. b .. .. kül" . ettiği memleket mıı.:ıHıtı u o ıın ıze 

0 
d . . k .. . . 

1
. 

1 
b·ı -· .. 

1
• 

(!th. Slnı ''"'-'d ·· bet•~~· US arın tn Toplantıda u gun muş vazı • 1 f .. l - Mazhar smanın ersını on - tanın buyUk hır ro ıl o a ı ecegını ı a-"'11!le .. • • .,, uu en munase ~ıs • .. .. k t·c· t çayını içiriyorum Sonra masra oy e klcd w. . h ~kı· •lt\i ~klif d" F .h b yctte oldugu gorulen oopcra ı ın a- . -· - · -· . Tal b b forans salonuna nn ecegız. ve etmek ve Sofynda esen yem :ı.-ıt.,,~? hatta rica e ıy~~ erı.;:;. u Ha t tına m Üt h i"' mam ile tasfiyesi veyahud da iyi bir dend•gı kadar çok de!l'ldır. ··ır·~ e a- llnh'orslt<ole Sııor vayı, ancak realitelere istlnad ederek ~1•1 .. 15

ile berabcrya a ırış e ıygını_ or. Y şekilde ıslahı hakkında karar verile- 1 şına ancak 1 ~ ~uru~b··: hDaruü ~nun .te· Diğer biri: mümkiinU gayri mümkünden ayırma-
.,, Ul'o yaşıyaıruyaca H •• / • . ıminlerinin oldugu gı ı er nıversı c . . . _ .. 

r, . UCU ffi a Ti cektır. 1 kt·· .. .. b" t ns·ı masrafı vardır. - Ünıvcrsıtcde, dedı. Spor salona ya hazırlanan ycnı Bulgar politikası-·r· 1 tak •tı l re orunun ır er ı 19 ta b" · h · k 1 k lıtıı llı:r.ır Meyus . Kooperati Jn aza arına sı e e - B d lk" kt"" • eminler bu yok. Geçen sene mayıs ızı a- nı bUyUk mcmnunı~tle arşı ama tU~"" r, fevkalade yeise teessüre dü- < Baş tarafı 1 •ncıd~) bise yapmak Uzere tesis ettiği terzi- en .e
1
n e~e r·ıı re .. 0rf "ue . . zırladınız. Masraf edip elbise aldınız. bir vazifedir. h:~c. l)·· . ' . d"" . l cak . k temsı masra ı e :r.ı)la e er venyor rdU U ı;:: • dile _"""'lla U§üni.iyor taşınıyor. Bu işi zayıatı uşman zayıa ının an hane kapanmış ve bu yUzden oope-

1 
B b tal be .

1 
•akından Resmi geçide götü n z. ...,evın . Raif METO 

~..n tenıitlenıeğe' k ...... r vcrı·yor ve yüzde onu nisbetindedir. ratif mahkemeye verilmiştir. armış ... E'n ufnud. e 
1 

e ) Fakat sonu çıkmadı. Anladık ki bu, ·--· .. ·----··•••••·-·-·---• k ~·ı:ı:l ı.~ ~.... temas ıçın sar e ıyonım. .. . . 
1
., '°l'duı, ........ ••l!bılı çakısını cebin• Am•rikalı GöuüD~or . . - • Terzih:ıneyl idar_e eden terzi elinde - Bu sene yazın toplanan Maarif balkın gözü~~ boy"."'ak ıc;ınm.,. Tu k ,. n g ,. , ,. z "''l'hauı:n Bonra, çıkıyor; bir kaç 1 Ncvyork, 8 .< A.A.) - Oııı:enıldıJl'- k_ooperatıfle yaptıgı m~a veleye !&- t Şılr:uıında Oniverııitenln hazırlıkBlZ Buna. rektor k~pUrd~: .. .. . r -~l'ibı ~olaşıyor. Hızınn maksadı, ne göre, Amerıkanın muhtelıf ınınta- tınad ederek zarar ve zıyan talebın- geldiği ~öylendi. - Bız, dedi, kımsenın gozunU bo- T• t ı ,1 .u ~il etmek değil, iı;lemeyl kalanndan gelen iki binden fazla gö- de bulunmuştur. Bu yüzden koo • _ Kim söyledi bunu! yaınayı7.. Bi•.de spor teııelıklllU yok- 1 C are an aş mas 1 l>abu.,~ ctnayeti eli titremeden ya- nUllil ve Finlaudiayya sevkedilmek peratifin mallarına haciz korun~tur. _o zaman Maarif şnrasına iııti- tıır. Rica ettiler yapbk. Spor •ahası A k d ~l~~n cesaretini, cür'etini zi- tizere Nevyorka gelmiştir. Di_ğer tarafdan _gazoz fabrikruıı. da rak cd•n Tunceli KUltür direktörll ~apmak için,~ aşağı -2°0 bin -ya vam amarasm a 

lıta, b;, ktir. işte böylece, kura Para.•iille tneu Ru• A•k•rleri taWı faalıyet etmıg ve kooperatıf lo- Kadri Güney ., lsrnail Hakkı Balta- ıhhY•< var. Şırndfük hız, yalnız ilim- Londra, 
8 

(A.A.) -Avam kamara 11

~%r, lıaç yerde içtikten sonra Stokhohn, 8 (A.A.) - "Finlandiya kruıtasının da knpanıu:ağı şayialan eıoğlu ile göriişm~Um. le i>ıtlgal edeceğiz. 
81

diln1939 teşrlniewelinde imza edi-

n:_ ,. devriye kolları bu snbahtanberi Bot- çıkmıştır. Eski Dariilfiinun l<AııininJn İşi Ded~. 
1 

H k ti Ç> len k<>l'mlıkh yardım paktı dairesinde liı vı.oaveteDoP"rlı K ·r· t kkül t .h. d Ü .. 1 .. 1 .. d .. w.. Vakıtgeçomuetu. er essaa nv -""· laı "'· b;, .: c-- nia körfezile Rovaniemi arasındaki ooperatı ın ey. arı ın en- - nıvernıte uzumu gor ugu şey • akted"I Türk - lngiliz kliring muk• 
t %r v., 1'!1Uddet sokaklarda do - mıntalrnda dolaşmaktadır Bu kollar heri belediyeye 16 bin liralık b1r bor- !er i<in bazırlanmt.U. Tabii Maarif bakıyo~u. . 'en . • ··zaıı 
ı,."'iaııtaa!' a.ıııııı iyice hazırlıyor. tayyarelerden paraşütel;le nUıyan cu vardır. Belediye alacağını koope- Şürasında Oniversltenin her derdi gO llektor:. • wJcsıne _daır ~rl mu "'"'.' ~e-~ da da.ki eve gıdecek, FerJ • ask l · · tı ı B ratifden tahsil edemiycceğini anla - rüşülecek değildi ya Hem Oniver . ·- Hepınızc ayrı ayrı teşekkilrlcr, den tasvıb eylcmıştir. Bu takrire gore. ~. , ~lU da .. . . ~Sovyet er ennı araş rıyor ar. u ··· . .. led"kl i · · h psln" t et . . . . ~ ~t geceııı . . oldUrecektir.. 1 mm takaya 60 kadar Sovyet askeri yınca memurlardan kesilen koopera- siteyi neye beğenmiyorlar anlamıyo- d_edı, soy 1 er ~ızın e . 1 no - lngiltere Türkiyeye 2 mılyon sterlin· tı..__et- l'olt n üçü .. Sokaklnrda kun-1. . -. . . . tif hissesine vaz'ı yed etmiştir. rum. Bb. muntazaman çalışıyoruz.. On tın'. Bakalım, bır çaresıne bakarız. lik bir kredi aç.maktadır :~rı. ··· lierk d . k ındıgı tnhmın edılıyor. Bunlardan . ban d- k. • 
ho "il.., lJ es, en enn uy u - .. . . ·•·•-- lann zamanında talebe 300 küsur kiw Fonrn a onere . . Ticaret Nazırı B Hud· laıı düa~tan uzağa duyulup kay- ~u~ımtesbbı~ kedıs~ı ı~ınt.ncrelerde bulun- Avukat Abdullah spor §iydi. 25 kitab bile basmamışlardı. -- Sen, dedi, ne yazacaksın? DcnizaTil ~ ·ı 1 ·ıt . dald liı ~ eeaıerl ı....~k t k ıaugu ıt ı mış ır. . I . d I . 'ttikl . . son r11.ıye ı e ngı ere arasın ili~ ~r. bi .. ·· "'"-9 a, çı yo · .. .. . . . . ış erm en ayrı ıyor Halbuki biz 7 .senede 300 kitab bas- - Hep ışı erımı. . ' .. . . 
.a 61 (i\' r nıuddet evvel "evim de- Sovyet p:ıraşutçulen ka.mılen Fın- t k Oy! bun1 

1 1 
Sc Yani 

7 
ticaret munn.sebetlen hakkında ıza • ~1"- e }'akı " · sk 1 i · ıb· ı · · i Geçenlerde Futbol Ajanlı<Ymdan is- ı . g um nr zaman a o ur. - - · 

1 
ı.:~arılld aşıyor .. Bahçenin alçak landıya a er er nın e ısc erını g y- b 1 1 . .h 1 tt·g-· Q.,yı· bı·r gun·· de H ğıd k t ki ızı hat vererek yıllardanberi ngiltere • 
"'<tU an atlı · b ıl ı ıı ri d k ri tifa etmiş olan avukat Abdullah bu ne erın ı ma c ı ı Y" - em aşa a onuş u anın , ı>a.t geliyor yor. Evin kapısına mışlef t unh utlyor arkve c ke .n. e has e • kere Hakem Komitesi reislifrinden de 1 nasıl yapabiliri:ı:. Söyle bakayım ba- hem burada duyduklarımı. nin Türk iyeye olan ihracatının Tür· ı..ap . te on a annı esme ıçın ususı · 0 d b ·tr ki ed ı ·ıt :\, ı ihracat ~ 

1

Ya Yak . _ fil tl . dı - istifa ctmi§ ve keyfiyeti bir mektubla na. Erzuruma tren ne en u sene gı ı _ Aşağıda konuijtuklarımızı yaz - y en ngı ercJe yapı an • ı-..ı.. Cl.tı. dib· ın hır agaç vardır. Bu e er '\iar r. Bc..:ı T b" . ro_ 1 0 . k1"" ı··ğU- de 15 sene evvel gitmedi?. ma tan fazla oldugu-nu bildirmiş ve bu--11."l'• ınde"" 1 • .1 G . r-· uen er ıyesı ~ne ır~ or u . 
ıı.... "'or .. ""-• rı-Puç arını çıkarıp bı Sovyet • Amerı <a.n ergın ıı.;ı b"Jd" · t" - Hakkınız var efendim. Tenkid Rektörün bunlar nasıl '-'azılmaz der bi Türkiyeue 2 milyon kredi ~ve gı "'<lutU. gliıiilUi . ecek v · gt 8 (A A ) Milin -1 ne ı ırmış ır. , J na naen J 

"'1.tır l"diğ;g; kiınse . ebnıy. ~ aşın __ •n, . . - essı - Ayni meklubda avukat Abdullah kolaydır. Fakat _g~nül her§eyln _mun gibi ylizUne bakbm. Ağzımdan bir: açılamk bunun bUyllk bir kısmının 
· Ye hııısettiımıye ler meehsı, d"'_"okrat azadan Maceo~- hundan evvelki istifasında olduğu gi- bızanı olmasını ısbyor •.. Pcyamı Sa- - Emredenıiniz. ln "liz ihmcatı;ılan lehine olan kli -

nack'ın Amerıkanın Moskova sefin- . . - artık fanın makaleleri gı ı. llttnrı~- F ela. . • b"" . d bı tekrar çalışmak ımkanlarını . ··· . 
1 

Çıktı. ring bakiyesinin tasfiyesine tahsis e-~itı. hi ~ oııra, kn nln maaşının harıcıye udcesın en göremediğini de tebarüz ettirmiştir. - Bırak, rıca cdenm bun an.. Bu sözüme 
0 

da innnmadı. . . . _ . 
)ar r Çİ\'iye ,!~ın kapanması çıkanlınasını talcb eden takririni 105 YENİ SABAH - Kıymetli idareci- Ya Pen.ıni Güniin Birinde Maarif K dilm~ın~n kararlaşbnlacagını ılav 
) Ve k rıu.u.ış olan ipi çözü- 08 . edd t . ti 1 • . F. · eyleınıştir. ot-. A apıYı açarak . . .. "'lü reye karşı 1 rey ıle r e mış r. mizin bu kat'i kararı vermiş olması, Vekili Ohırsa ........................................ .. 
h.. "l'altı ıçenye suzu - s· . .. h"dl k t" .. i d bl kii yatı ~ .-;:ı~ arının ucuna basarak k _ ıyası muşa ı er, ço çe ın muza - bizi ve spor mchafilini miltee~ir et- - Ne dersiniz, diye ısrar ediyo · Harun ye e r Y s f R 
tlJ il ~.el fOtdanıUe yürüyor_ Fe~- kerelerden sonra ~erilmiş olan bu miştir. rum. Peyami Maarif Vekili oıu ..... , mektebi açılıyor ovye ' usya 

ti Oda ıntıı beraber ynttıklannı bil- kararın Soryet Rusya ile diplomasi günün birinde!. Adana, g (Hususi) - Adana nahi- f .. 
e ~trıııa ~ ~•Pı'."na geliyor. mlinasebatının kot'ına_ tarafta_r olan- Tepebaşı dram -Cümle a~~d~n çıkar ~·km .. rek- yel•zinden Haruniyedeki Almanlara ransayı protesto ettı 
, 'lı-ııı, bir r:ıı bır uyk~dadır. Ali, dı- tarı~ arlmakta oldugu?a hır dehi kı smmda tor ateş pus~ürliyor: .Ut eski bir nıckteb binası Maarif Ve- Moskova, g (A.A.) _ Sovyet mat. ~~•>. 1 p _lırdı. oldugunun farkına teılkıl ebnelıUı bulundugunu beyan Bu ece saat 20.30 da .:-- . Asla, -~•yor'. asi~. Bun~a~ son":' kliletince eabn alınarak burada bir ' • . \ı cJ ~ ~tiye hır ynbnncının girdi. etmektedirler. g Ti.ırkiye Cümhurıyetınde alı tahsıl K"" Enstitüsü açılmasına karar ve- buatı, Sovyet Rus)anın Parıs elçisi ,.~it de r:. 'Y?r. Hızır knpıyı a.ctıgı· Bundan evvel mfunessiller meclisi O l{ADIN görmiyen bir kimse ne Üniversiteye, . oy. . N. d b tit·· , .. ın k B. Suriçin, Parlstcki Sovyet ticaret .,,~ • ''-erıh .1 ' "'** .. ·r ,, k·ı· Jabili" rılmıştır. ısan a u cns u a~rn 
h, ~ata,-: a ı e beraber yattıkları B. Maccormack'ın Moskovadaki A - profcsor, ne de Maarı e ı ı o r. 

1 
b 

1 
k•· Al k ta_ bürosunda. yapılan arnştırmalardan 

"- l"\i a"lndan f 1 lsti ıaı Cndd . d ! edI .. . 1 b""t"" b .. . ders ere aş anaca ı..ır. maea tı t11l'or. ır ıyor ve kapıya doğ merika sefaretinin id:ımcsine mukte- k n e o::ı Böy:c b.ır çey o ursa u un u ~- lebeler Adana merkez kaza, köylcrile dolayı Fransız hUkO.meti nezdinde 11 •ıır, 4J zi tah ·sabn ilg""1nı taleb eden tak- K1'mınd3 versıte ısy:ın eder. Zaten sahalıleyın . . t loda bulunduğunu mütalea llA-"'•ı.q,,.,'ıtın kalkbğıııı anJamıotır. rlrini 3 reye karşı 95 rey ile reddet- Gece saat 20.30 W. yazıyı okuyanlar bana geldiler. Kendi Bakçe ve Oıımıımya köylcnndcn ola· pro es . • . 
~· au t: vı ev\'~i AJinir-. miş idL OGLUMUZ lerine ııasihat verdim caktır. ve etmelmiziıı haber vermektedir. 
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kJfa 1. YEN 1 SABAH 
::ıs::z 

TIRAŞ BIÇAGI 
1 • 

ucuzu ve en iyisidir. 10 adedi 25 Kuruş. Bıcakların • en 
Hasan depo&u : Bahçehapı, Beyoğlu tramvay durağı 

324, Beyazıd, Kadıköy, 
karşısında. şubeleri: Ankara, KaraköY• 

Beyoğlu, 

... 
SOLDAN SACA : 

İatiklô:l cadde&i No. Üskildar, İZMİR - Kem raltı, 

I" O S FA R S O l., (\anın en haya.ti kı mı olan kırnuzı yuvarlacıklan wzcliyeı'Ok c:oğ,a.Jt.ır. Tutlı iştah temin eder. Vücuda demnılı gençlik, dinçli!: 
\'erir. Sinirleri canlandırarak asabi buhrn.nlnrı, uykusuzluğu giderir. l'tluannid inl.ıbazlarda, b:ı.rsal< tembelliğinde, Tifo, Griıı. 1...atürrie~ o, Sıtııı' 
nekaJıetlfırine, Bel gcv;;ckllğine ve ademi iktidara ve kilo almakta şayanı hayret 'faydalar temin eder. 

FOS FA R S O J.'ün Diğer bütün kuwct şurııhlanndan üstimlüğü DEVAMLI BlR SURETTE KAN, KUVVl;yf, IŞTİllA 1'1~\llN ET.MF..Sİ ,·o 
ilk kuUanunlıırda bile tc:.irini derhal göstermesidir ... 

Askeri Fabrikalar s~tm A'ma Komisyonu ila:ıları 

GOOO metre kaputluk kumaş alınacak. 

Tahmin edilen bedeli "19.800,, lira olan 6000 metre kaputluk kumaş 
askeri fabrikalar wrtum müdürliiğü merkez sntmalrna komisyonunca 
21J2/940 çarşamba günU saat 15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şart
name parasız olarak komisyondan verilir. Taliblerin muvakkat teminat 
olan "1485,. lirayı havi teklif mektublarını mezkür günde saat 14 de ka· 
dar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2190 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vcsaikle komisyoncu olmadıklanııa ve bu işle alakadar 

1 tüccardan olduklarına dair ticaret odası vesikaslle mezkftr gün ve saatte 
komisyona miirac;aatıan. "857., 

• • • 
300 ton kurşun alınacak 

Sıhhat \'nkaletiuin rr.'4nıi miisaade<;iııi haizdir. Her ecı~·ınedf> hulunur. 

ANi i R 
B A S, O 1 S, N E Z LE, G R 1 P 
R O M A T 1 Z M A, S O G U 
A l G 1 L 1 G 1, K 1 R 1 K L 1 

1 - Bir ay • Külhanbey. 
2 - lspanynnın eski rei~cümhuru· 

Tahmin edilen bedeli {105.000, lira olan 300 ton kurşun Askeri Fab
rikalar umum Müdürlüğü merkez satmalma komisyonunca 16/2/940 cu
ma günü saat 14.30 da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname (5) lira 25 
kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Talihlerin mu\'akkat teminat 
olan (6500) lira ve 2490 uumarah kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesa
ildc komisyonu olmadıklanna ve bu işle aliikadar tüccardan olduklanna 
dair Ticaret Odası vesikasile mezkftr gün ve saatte komisyona mtira-

e bü ün ağrılarını der al keser· 
Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir. 

Fransızca kahve. 
3 - ömUr • Bir memleket. 
4 - Yapmak - Manda yavrusu. 
5 - Yemek. 

caatlan. (986} 

6 - Bir adcd • Soy. • • • 
'i _ Sakat _ Rabıt edatı - Yemek. 2:)00 aded battaniye alınaeak 
8 _ Mclikeler - Bir nota. Tahmin edilen bedeli (23.750) lira olan 2500 aded battaniye Askeri 
9 _ Valide. Bilgiç. Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez satmalma komisyonunca 1612/9·10 

lO _ Bir memleket - Alay. cuma günü saat 14 de pazarlıkla. ihale edilecektir. Şartname parasız ola-
YUKARIDAN AŞAGI: rak komisyoudnn verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan (1781) lira 25 ---------------------------- -----ı _ Şehadet eden • Hedef. kuruş ve 2400 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komis-

2 _ Yakln değil • Bir Rum ismi. yoncu olmadıklarına ve bu işle allka.dar tilccardan olduklarına dair Ti- • 
3 _ Eski. Yo.ymak. cnret Odası vesikasile mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. Anadolu Çımentoları 1 

4 - Valide - Ebeveyn. (985> TUrk Anonim Şirketinden: 1 
5 - Lezzetini öğTcnmek ·Havadan Şirketimiz hissedarlar umumi he -

yağar. L.Ôksürenlere: Katran Hakkı 'Ekram.:l yeti ~ağıda yazılan şekilde 8 Mart ~-----------------------11111""' 
İnhisarlar U. Müdürliiğünden ı 

6 - Fransızca "dostane,. HHO cuma günü saat 11 de Galata- l\lnhammen % •7,5 utııı111 

k • rr-k B. temiııat Ekf;ilh .ı 
1 - Ze a • nA ış. • • . da, Voyvoda caddesi, Agopyan hanı Sllıt''./ 
8 - Zengin - Su. Hak 1 Katran Pasblları de vardır 3 Uncü kattaki daire.sinde toplanacak Cln~i l\'liktn.rı _ı..._. _K_r_._ .. _. _K_r·-~~o~ 
9-UfuhlH-Mutlakla~a b~~=========~==================tı s~~~Nn~nı/m Ma~t - - - - P~~ık O 1 

r · 74 ad·~t 16ı'II/4 Saz uç hobin 25 m/m -.. 
lstanbul Müskirat Amilleri Cemiyetinden: 

Cemiyetimizin 1939 yılına aid idare heyeti muamelat ve hcsabat ra-

1 
porlarıwn umumi heyete arzı, azanın tekliflerini tetkik ve idare heyetinin 
müddetlerini ikmal eden nısıf azası yerine adedi mürettebe iblağı suretile 
yeniden intihab icrası için umumi heyetin 2/2/940 tarihinde toplanacağı 
iliın edildiği halde içtimada ekseriyet hasıl olmadığından tekrar toplantı 
13 şubat 1940 sah güni.ine bırakılmı!ltır. 

Mezkur günde saat 13 den 16 ya kadar cemiyetimize dahil bulunan 
rakı kaynak depolarile şarab, bira imal~tlıanc ve depolarındaki runiller 
ve münhasıran bu mnmulil.tın satıcıları, gar..oz imalithaneleri ii.millerile 
müstahdem bilumum memur ve i§çileri, şıra, sirke, turşu ve boza ynpan
larlcı. müstahdemleri ve bunların seyyar 8atıcılurı gibi cemiyete kayıdlı 
azanın hüviyet cUzdmılarile birlikte belediye civarında Babıali caddesin
de 10 numaralı binadaki cemiyet merkezine gelmeleri tekrar ilan olwıur. 

RUZNAl'1E1 MÜZAKERAT Saz uç bobin 28,5 m/m 171 adet 
1 - 1939 hesab yılına aid idare 281 

~A 
nıedisi ve mlirakıb nıporlannın o • Gömlek· 6 adet 890 00 Gt> 75 Açık E. 40 > 
kunması ve tasvibi. Bıçak 6 adet 16/ll 

2 - Mczkin yıla nid bilanço ve kar Tecrübe bıçağı 1 adet ~ 
Metni yaldız bobin 400 bobin - - - - Pazarlık 0 > 

ve zarar hesabının tetkiki ile kabulil 21 Jl 4 ~ 
idare rneclisınin zimmetini, iuaresin • I - Şartname ve nümunesı mucibınce "400,, bobin Metal >(il 
den dolayı ibra ve geçen hesab yıh kii.ğıd mUtc~hhidı namına ve diğer iki kalem eşya hizal:mnda gostC 
ııeticelerine dair idare meclisi teklif- •ısullcrle satın alınacaktır. t;~ 
teri hakkında karar verilmesi. 11 - Gömlek, bıçak, tecrübe bıçağı muhammen bedeli, ınU' 3 

3 _ Vazife müddetlerı biten ida- teminatı hizasında yazılıdır. tJI ı 
111 - Eksiltme ve pazarlık hizalarında yazılı günlerde ı~al"" 

re meclisi azalarile mürakıbın intihal> Levazım ve ~.mb,ıyaat ~ubcsindeki alım komisyonunda ynpılo.c-ıktır· 
veya tekrar intihabile aidat ve huzur IV - Şartname, niimuneler her gün sözü ge<;en şubeden pıı 
haklarmın tnyın ve tesbiti. alımıbilece~i gibı lccr iibe bıçagı krokisi de görülebilir. ~ # 

4 - Ticaret kanununun 323 üncii V - İsteklilerin eksiltme ,.e pazarlık için tnyin edilen gUn "i ıt$ 
atlercle % 7,5 rrü\·cnıne pnralarile birlikte mezkur lrnmisuona gcııneıct 

===========================m~~M~Waro~~au~ o J # 
olunur. "777., • • • : 

[ ] 1 t b 1 S Ut M ·· t h "11 · na şirket ile muamelede bulunma la • .Jd 

Askerıl.k lşlerı· s an u us a Si arı 1 - 6X8 telli \'C 14,5 onsluk Kalküte dikişli 70X102 eb'udıI111 "' nna ızin verilmesi. 
•---·--------- V8 Sütçüler esnafı Cemiyetinden " Umumi heyette hazır bulunmak is- lıin adet KalkUte mamulfıtı çuval satm alınacaktır. ~ 

Be§ikta.5 Askcrlih Şubesinden: . . . tiyen hissedarlar asaleten veya vekd- il - Akreditifi idarnce temin edilmiştir. Pazarlığı 12/ll/194:0 ~ 11 
Bu sene askerlik çağına giren 336 Cemiyeti= 1939 yılına aıd ıd~~l~ye_ta. ~~~ı:elat -~e he:ba~. r:ı· leten hamil bulundukları eshamı ve· tcsı günü saat 10 da Kabataştn Levazım ve MUbayaat şubesind~: r: 

doğumlu delikanlı(ann 8 Şubat 940 porlannın .um heyete arsıfzı, azanın rln erını 'de ı . vt~hnı ba~ eye ı_nı1n ya esham yerine kaim evrakı iştima komisyonunda yapılacağından isteklilerin pazarlık için tnyin oıun el• 
~- 'hind ilk kl 1 b 1 milddctlerıni ikmal eden nı azası ye e yem en ın ı ıcrası ıç n ve saatte % 7,5 giivenmc parnlarile birlikte mezkur komisyona geltl1

1 Lll.n e yo ama arına a.~ ana- . AO "h' d to 1 ,,._ .1.. d'l .. r.· h ld . t" gününden bir hafta önce şirketin Kar ~,911 ,, 

caktır B k1 '.11bi 1 deli- umumi heyetin 81/1/9~ tan m e p anacagı ı an e ı aıfıı a e ıç ımn- ., 
u yo amaya ı.u o an taldaki merkezine veyahud Anverste ============================ ~ 

k 11 · kand __ , ·· a·e da. ekseriyet hasıl olmadığından tekrar toplantı 13 şubnt 940 sah gilnüne ~ 
anı ann yu a yw-.uan gun n Avenue de France 95 numarada Cim- ra 

itibaren pazartesi, çarşamba, ooınn bırakılmıştır. fina şirketine teslim etmeleri icab e- •\, 
günleri sabah saat 9 dan 17 ye kadar Mezkur günde aaat 11 den 14 e kadar cemiyetimize ka)'ıdlı azanın der. Karşılık olarak alacakları mak- ~ 
nüfus hüviyet cll7.danlarile yoklama. hüviyet cüzdanlarile birlikte belediye civarında Babıali caddesinde 10 nu- buzlar içtimadan önce ibraz edilecek- a h ~ 
memurlıı.nna bizzat veya kanunun ta maralı binadaki cemiyet merkezine gelmeleri tekrar itaıt olwıur. f ~ 

~ı~h~~~~p~~===========================~ 1 
mümessilleri vaaıtasile müracaat ede- 1 t b 1 K tanlıg'"' 1 Kurma ndan . Or Feyzı' Ahme"' Onaran T 1 F b 1 k ~ 
rek yoklamalarını yaptırmaları ve bu s an u omu yı . Cı"ld' \'e 7..-l'lırc\··· ulıas'-lıklar un a rı Si ~ 
yoklamalannı yaptJrnuyanlann as _ As. Fabrikalara emekli olarak P. Top. Sv. ve Nk. subaylarından Tgm. ~ ı wı • y ~ 

kerllk kanununun 83 UncU maddesi ili. Bnb. rütbesinde sb. alınacaktır. Bu gibi işe isteklilerin komutanlık Mütehnssısı ~ 
kl n. şubesine müracaat etmeleri. "990., ~ 

hükmüne göre cezahındırılnca an i- Pazardan maada hergün sabah- Eslddenberl bUytik bir eöhretl omn bu milli 1D00tsseee Od ~ ~ 
lA.n olunur. tan ak§ama kadar. Ankara cad. denberl yeni ellerdo şehrimizin en sağlam ve en re~"UÇta pre"' i 

Milli mahrukat TOrk Anonim Şirketi hissedarlarma kerpiç tuğıntaruu imsi etm~. Her nevi tu~t lçia ~k eJ1~ 1 
Şirketimiz umumi heyetinin adlyen içtimaa daveti 7 mart 1940 per- Cağaloğl~:ı~:~;;ı 2~~~si 43 No. rlsli \'O kırıksız sağlam tugJayı ancak: 1 

şembe günü saat 14 olarak kararlaştırılmıştır. On veya ondan fazla his~ ~ 
yi h§.mll hissedarların t.oplannıa gününden bir hafta evvel hisse scnedle- şaha çe u ""'la Fabrı·kasından ı Ei.s:az:c:::l!!li!Eli~-- rini bir bankaya veya şirket veznesine bırakarak dühuliye varakası al- . 1 

Adet mala.rı ve yazılı gün ve saatte şirketin me~kezi olan Bcşiktaşta Çırağan Fatih Sulh 3 lincü Hukuk Hakimli- _ J•IJI ~ 
1500 Sıhhiye arka çantası kutusu caddesinde Denizhamam sokağında 82/1 numaralı depoya gelmeleri ilan ğindrn : B Tedarik edcbillrsinb. Tuğla almak istJym ~t sablbl6'_..- · 1 

500 Sıhhiye erbaş çantası kutusu olunur. idare m~lisi Samatya Narlıkapı caddesi 38 nu- • blr karar vermedeu evvel bir kere de Papba.bçe tuğla tıı.b~ i 
Yukarda yııulı iki kalem kutu mil- R u z N A M E : maralı hanede mukim iken 12/6/939 • mamutatını görmeleri menfaatleri lktuasuıdandır. Toi~ ~ 

teahhid nam ve hesabına 15/2/940 tarihinde vefatile terekesine mahke- • yeırindo görmeğe vakitleri olınıyım lfieldUere, vereoeıkleri ~""" j 
ı - Meclisi idare raporunun okunması. I 

perşembe gilnü saat 15 de Tophane- memizce \'az'ıyed olunan Şevketin i- • atlmuııe de gönderUeblllr. 
de Levazım lmlrliği satınalma komis- 2 - Billnço ve klr ve zarar hesablanmn tetkik ve tasd1kL lin tarihinden itibaren alacak ve borç ._. Telefon: (30) dan (68) i araym.m. 11///1..f 
yonunda pazarlıkla satın alınacaktır. 3 - Müraldb raponmun okunm•111ve1940 1e11eal için blr mUra.Jdb lularmın bir ay zarfında mahkeme. •••••••a•••••••·······~'~ 
Tahm.in bedell 3400 lira, ilk teminatı intihab ve ücretinbı tayiııl. mfze müracaatları, aksi takdirde mev ~ 

lstanbul L tazım Amirliği ~ 
Satınalma K misyonu ll!nları 

255 liradır. Ntlmwıelcri komisyonda 4 - Mecl.lai idarenln lbra.s Ye ı.lmı.rtM tura tabet edecek üç aa- cud terekenin vere.eye tevzi edilece- Sahibi: Ahmet Cem.aleddin SARAÇOGLU _ .• .-ıd.41' 
~C.1Mi1Ur. "642.. "992,, nın yerine yeniden bıtilıab yapılmuı- 1f Uln olunur ~etrivat mtidliri.\: Maclt çETtM B·=ld.rtı 1•ı Matba&1 ~ 


