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Berlinde mühim bir içtima 
Hitler, Nazi şefi erile müttefiklerin 
aldığı son tedbirleri müzakere etti 

Amerika Cemberlayn'ın beyanatını iyi karşıladı 
Ôçle~ blok~ 1Müttefiklerin karannı 
suya düştü bildiren son beyanat 

----e-= ~ 

Amasya 
tehlikede! 

Almanyan111 bütün 
ııayretİn• ratmen, ltal• 
ya ile Sovy•t Ru•yanın, 
İ•tilııbelde •ilahını lııen· 
Jilerin• y•ııir•c•lı olıın 
Almanyanın 1' af• ri ni 
t•mİn• falııac11/derını 
alıııl lıabul etmuı. 

Bitaraf 1 k ti d ht ı·f Y eşilırmak taştı şehrin mem e e er e mu e ı b" k k.. 1 • ır ısnu ve oy er su 
tesır1er yaptı, Norveçliler memnun altında kaldı 

Yazan: ABiDiN DAVER 

B renner mülikatı ımı· 
larında Almaııya, bir 
üçler bloku teşkili i-

çin büyük gayretler sarietuıi~
ti. Bu blok Almanya, İtalya ve 
Sovyet Rusyadan mürekkep ola· 
caktL Teşekkülünün akabinde 
değilse, bile bazı hazırlıklar ik
nıal edildikten sonra, blok her ta
rafta, müttefiklere karşı siyasi, 
iktısadl ve askeri taarruzlara 
kalkışacaktL lılüttefilder, har· 
be girerken, kendileri için, en 
fena ihtimal olan bu Alman • 
İtalyan • Rusya blokuon ve O· 
nun tesirlerini, faalzyetlerini de 
nazarı itibare alnı~; mukabil 
tedbirlerini ona göre hazırlamıs 
olınakla beraber, böyle bir üçler 
bloku ile mücadele, elbette, yal
ııu Almanya ile uğraşmaktan 
Çok daha g;iç ohırdu. Hele har· 
bin başlangıcında böyle bir blok 
te~ekkül etmis ve müttefiklere 
harp ilan etmiş ol>a:vdı, mücade
lo. yeni bir cihan harbi şeklini 
alır ve harbe tanıami.le ba<ır ol· 
Inıyao müttefikler, hakikaten çe· 
tin ve tehlikeli bir vaziyet kar
!lısında kalırlar, yedi aydanberi 
Yaptıkları gibi rahat rahat ha· 
zırlanmak imkiınını bulamazlar
dı. Mesela, o zaman Lehistana, 
daha ziyade Kı;ı;ılordu taarruz 
eder; Almanlar, büyük kuvvet· 
lede garpte taarruz ederek sark
ta Lehlere karşı, 1914-18 h~rbi
nin başıoda Sovyellere kar~ı yap
tıklan gibi müdafaada kalırlar -
~ı. Garpteki Alman taarruzuna 
ltalya dı. :vardım ederdi. Alman
ltaJyan orduları mü ·tereken İs
\·incden geçerek l'ransaya ta • 

• 

-

f R iKA 

lunB1ıeı-doon, 3 (A.A.) - 'l16!
p;raf gazetesi yazıyor: 

Dün öğleden sonra Berlinde 
şansölye dairesinde mühlrn bir 
konferans aktedilıniştir. Ordu 

• 

ı- - --- -~ 
Halifaks ıarafıııdan. Lo11d
raya \a.iirılan eleilcr ı·e 

bulundukları hükiimet mer

kezleri 

-
.., RU~VA 

~ 

••• 

donanma ve haıva kuvvetıerıne 
ıınensup en mümtaz şahs'yetler 
başta Göring ve amira:l Raeder 
olmak üzere B. Hitler taraiınrlan 

(Arkası 3 tincii sayfada) 

Italyanın Avrupada 
yapacağı değişiklik 
Tam bir Akdeniz memleketi olan ltalyanın 
müt.tefiklerle hesapla§nıası icap ediyormuş 
Roma, 3 (Radyo) - Vels. lbeil'~ 

110, mıHakatı esnasınd'a alınan re
sim dı. · ı:ö: ül'en yeni A \'rupa hari -
tası ha'~kı a Roma maıhafffterlil 
tefsirrerine devam etmddedf:T. Es-

ıki Muliy Nazırı yeni Ba~vt"ki1 
Jk'VlWnun odasındaki barit.ada İ
tal:ya ckı Alimaınıya gfil>i küçük 
tülüyor. Bu had' Romada de· 

(Arkası 3 iincıi sayfada) 

ll°J"uz ederlerdi. İtalya da, Suda- H lk d d 1 
n~, ~lısırı ve Süveyş kanalını teh- a a yar im e j mek İsteniyorsa 
dıt edebilirdi. Fakat, harbin ba- -------------------
ıında, ımıbtelif sebeplerle bir iiç- 1 
er bloku teşekkiil edemcıli; bu- B ı d • k d 
!tün ise, müttefikler, böyle bir e e ıye pera en e sa-
~~~!~.:-!~~:~ı::~~:r;ı:a~;;ı~-~: ı 
••:vetıe ,~~~~::~1~:.~ii::.,~::~~ tış fiatlarını ilan etmelidir; 

ABİDİN DAVER 

Aırt.ıt;ya, 3 (A.A) . - 48 saa• • 
·ten'beıi fasıla.;rz su. ~le ya{ian 
:raımuır V.<.• er'iyeıı kaı· :-;ul.ı;rJslc 
5 m:..ıtre yiı<k.se ~ Y Ps, ınına:k A · 
Jncısyaya 2.5 kion•(1T0 mc&a!c-:le 
bullunaın Ov<aooray, Kayobosı, Ka• 
ırarevtiır, A:kduraın, Kızılca. A:ksa
llın, Belancdik, Güllük Kaxaköp
rü. Kavaıkçayın, Kapu·kavo. Sı· 
Nilıocuk1t>k, Sig<.'l"e v, Yr!hcc 
ıkövJ::ıı-iyle Aın:ısvanı.nı "tr.1lın<la
lki yüzerce ba,i{ ve bahC"C1~rı ıst'
Uı etımiştir. Bu köyr .r.:o bütün 
mez:ruaıt:ı w ~,·a af?aC arı \·C 

bir ı;d< eviın-i kômi.lcn ,ı · •: n' a 
ikalıımştJT, Tu/lyanda l d .. h 0 ün
ce h:ıbercbr olaın virayct deriıol 
lbu köyllerde icaıbc-d n f< r a -
1aırak hallkı bu tehlike nııntaka • 

(A,.kası 3 iincü saııfada) 

Dost Elen 
Milletinin 
yardımt 

Felaketzedeler~ verilen 
para elçiligimize verildi 

Atina, 3 (A.A.) - Payıtaht Na. 
zırı ve vali Koçiasın t~ebbüsü 
ile Atinada ve civarında topla
nan ianeye ait imzalı bi!ltenlerin 
Türkiye rüyü•k elçisine tevdi me
!fasimini, gazeteler mufassalan 
n"sredivorlar. 

Muhtelif şehirler belediye reis
l'erinden mürekkep bir heyet, baş-ı 
ta, Türk ive zelzele felaketzedeleri 
iane komitesi reisi Jori Pesmezoi(· ı 
lu bulunduğu halde dün Türkiye 
elı;il~me giderek. büyük elçi Enis 
Akayııüne 115 adet albüm tevd, 
etmi~tir. San'atkarane yapılmış 
ve cilterı üzerine Türk ve Yu
ınan bayrakJarı işlenmis olan bu 
albümler, 700814 imzayı ihtiva et
mektedir. Her imza iki drahmiye 
tekabül ett'ğine göre, iane yekil
nu 1,923,493 dr;ıhmiye baliğ bu
lunmaktadı·r. Umumi yekun beş 
milyon drahmiyi tecavüz edece:Jı:. 
tir. 

-

Alman maynlwırıııı meharetle toplıyan .-i!ôlılı İngiliz aı·cı>ıırı .. 

SiMAL DENiZiNDEKi MUHA E 

1 

iki Kruvazör şiddetli bir llnÖiliz kabiiıe~ 
muharebeye tutuştular sinde değişiklik 
İngiliz tahtelbahiri Alman 
vapurunu torpilliyerek batırdı 
Os\o, 3 (AA) - Bergen"e 

gelen bir Norveç vapu:runun ınü
ırettebatı, dün şimal denizinde iJ.:. 
krm·azör arasında top ateşi tea
ti edhldiğ"ini gördüklerin; söyle-

an'-'ile:rrlır Kaı-.ılıklı on, on ılti 
top atı:mıştır. Norveç vapuru çok 
uzakta. olduğund'.'.ln mürett.:lbat 
muhart·bcnin sonunu göremem:Ş-
~ırdir. (Arkası 3 ünciide) 

Bir günde altı Alman 
tayyaresi düşürüldü 
Scapa Flow'a yapılan Alman 
hava hücumu geri püskürtüldü 

Milli Müdafaaya ait 
Nazırlar değiştiriliyor 

Londra, 3 (A.A.) - Daly Maıl 
ve Times gazetesınııı yazdıgına 
göre Çemberlayn kabinede mü
him tadilat yaprnı.k üzered;r 

Mi:lli Miidafaaya ait nezaret. 
lerden "kisin'n dej!'Lsmesi ve harp 
kailı;nı , i ha:ricmıcle de naa;ırl:ır ar 
rasında ~avişler yal)ı.lmaSJ. ırutı.. 
temeldiı·. 

Vesikalar davası 
" Cumhuriyet ,,neşri
yat müdürü 4ay hap

se mahkum oldu 

I~ 

yapmışhır ise de karadan ve <le· 
nizden tevcih edilen topçu ateşi 
ile tardediJ:ıni<lerdır. Alman tay
yareleri b.omb.,lar atnu<'attlın 
Bombalardan bir tanesi sah:le 
dü.şmüstür. Hiçbir gemiye isabet 
vaki oJmamıstır. İki Alman tay
yaresi topçu ateşHe dü~ürülmüş-

Cumlıurıyet g.ud-csi.n!n 20 şı.;
baıt t;aui)l fi mhıbasın<la n(şrcd.i]m 
!bazı \>\:sı ı:ı"eır ve yazılardan do
layı kendisine h:ıkaret edi:ldi~ 

Uidiasi;~J Konyalı İbrahlın Hak
kı tın1J'ından acılan daV'8.1lln mu
lhaıkemc.;i dün Altıncı Asliye ce
za ıınahkcmcsınde b\1ımiş ve ka
ırar bildir:hn iştir: ........ _ ... 

Bir Alman tayyaresi bombaları>ıı 
attıktan son rn ... 

Londra, 3 (A.A.) - Dün ak· 
şam Scapa F'low'a Alm~n hava lıü 
cumu hakkında amirallik daire
si Rece yarısından bkaz sonra a· 
~ağıdaki tebliği neşretm:Ştir: 

.Aıl'man tayyareleri, güneş. ba
>taııken Scapa Fbow üzerine hücum 

(Arkası 3 üncü saııfada) ( ATkası 4 ünciide) 

BONO SAHTEKAR
LARI YAKALANDI 
Denize attıkları tabı aletleri cıkarıl dı 

Sahte bonolarla 50 

bin 1 i r a çekmişle! 
~~---- --

Sahte mübadı ·banol-Orı <basa· 
ralk ZiTaM BankasınOOn 50 bin 
lirad!an fazla para çelwn şe~ 
nihayet dün zabıta tarafından bw
'kurmıuş""' biiiilıı aıfil<adarlları ya• 
lkaılammştıT. 

Sa.hteo'Jcirrlık hiıdiseffinm şöyfe 
~:ı-·an Ert1ı?i ya'J)ı&ı,n t~i;ı.at
ıtıan aı ;ılaşı1mıştır. 

, 

Propaganda 
Nedir ve 

Nasıl yapılır ? 

Amerika - Sovyet Münasebatı 
A•nlkarıada bu i~ aliıkada.r ola

ırıik yaka..andığı yaızı~aın Meıbmet 
lfülhadı.n wkadaSJ;arınd:an Kadikö
yii!nıe\e, Papaz bahçet;i rnüsteciti 
ll!üsnü aıdında biri yaıkai.<aınımıs 

----
Düniiıı ve bugünıin en miihim 
sıyasi, askeri hadiselerinde rol 
oynıyaıı kuvvetler nelerdir? ·---

ııu ınühim eseri birkaç ıüne 
kadar neşre başlıyoruz 

Mu/ı11rriri : ? • 

Halka yüzde ııii.ı karla satılan sebuler.. <Yaısı 3 ıüncü sayfadQ) 

Dün vukubulan Hull - Umanski 
mülakatından iki devletin tama. 

anlaşıldı mile v 

uyuşamıyacagı 

MANEVi AMBARGO DEVAM EDİYOR -- ____ ,_ 

Vaşington, 3 (AA) ~ Sovyet 
sefiri B. Umanski, Hull ile bir sa.
at görüşmüş ve bu görüşmenin 
sebepl~izıi izah etmekten imtina 
eyJ,emiştir, 

Mumaileyh, sadece Amer.ka 
Hariciye Neza:reti nezdinde hiç· 
b ir teşebbüs yapılmamış oldu • 
ğunu söylemi~tir. 

(Arkası l üncü sayfada) 

(Arkası 3 üncü sayfada) ARŞA K 

l'.ERVANT tSTELYO 
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4 - NlsAN tt4o iKDAM 
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.,:;,, lıım~d ıılıhı Lı in l,.,;:~. ıl..::· ı L~, Li: Jınn 1..:::, ı..-~ Peşin akanata 

LI 
1 

fB rr fı l ır. cı sayfada) 
k t! cc.ıl tşt -

u U .._ıp :t. Fraru;.ı ' İngil
tc r ı ab!ıuıtay t:ı.kvı~ e çin a1-
~ rı tcd J ferle ·adardır. 

Çemb•rlay'nın b•yanatının 
yaptıfı ok.alar 

VA~ •• GTON: Çemberlayn müt 
lcı lerın .l)1UNı.ı>ının teşdit edi· 
l"L'C ıne da - o . bey Jnatı, Ame
rı · n clW · miıttef.kler'.n Na 
z ı tehdıdıru mümkun olduı:u ka
da •u.~ıthe ortadan kaldırmıya 
az.. ı. rus olduıklaınıruı ı.kna et
nıişi:lr. 

Sıyası mahaf:I, müttefiklerin da 
\•aı:.na karı;ı wmpa\" göstermek
te ve Londra ik! Parisin haı bin 
idaresi. hususundaki azimkarlık
lanıu müsa.t bir surette karşıla
maktadır. Halbıık1 ahlukıı, Ame
r "<an1cı Avrupa ile olan ticareti
n hürriyetini bir takım tahdi
data tam k.ılrıuşlır. 

Siyasi malı.alil, İııgilıtereııi:n bi
t.ıranarta bir takım iti!afi<ır ak
detmek SU<'etiJe biot.aıranarla Af-
11'.lanya arauıdaki t.caret işleri
ni tanzim etmesini. nıemnuniıyet
?e 'ka.rşi<amaMadrr. 

0.3LO: İrurri.Jıtere Başvekili Çem
berlay.n'm dün Avam Ka.ıruıra -
sıncta söylediği nutkun Norveçe 
teal!uk eden kısmı siyasi Norveç 
'.lnahafilinde haa:arot e karşılan -
ını.ştır. 

ROJl-!A. Çembcrl.ayn'in nutkun.. 
darı b<ıhseaen Romanın siyas1 
ma..lıafili, nutkun bilhııssa mütte
fi.kler::n .ablukayı daha ziyade sı
kışt.ınnıya ezrootmış oık! arma 
\'~ her çareye baf;vuraraık :iıktisa
dı sahada Ahna:ıya aleyhindeki 

• 

-
1 A 

{Fransız komünist 
mebusların dava
sı dün neticelendi 

faaliyeti arttırmaıta ka<-ar ver
miş 'burundulclarına dair olan kıs
mını tebııruz etltn\ektedirler. 

Dı.. • hafiıl, İngiliz Başvekili
nin bu bcv "11atırun benıe'milel 
'a-ı:ıy etir ~ı.~ı sahasıında bel 
ki de katı bır safha teşkil et -
:ınekte oldı:ıgu mutaleasındadır. 

!ıalyıı.n siy i mııhııffil. bitaraf
lar t.ca:ret hürriyetini tahdit e
ı:lı.n te-' · 'l'eriın :teşdiıt edilmeSi iilı
t...~ b.ı/ıs'.,ı.mek~r. 

BF..RLİN: İ.n.giltore Baı;vekili 
Çeınberiayn'ilı dün Ava.m Ka
marasında söylediğı nutt>k hak
kında intişar eden yan re.mi bir 
mütaleada hülasaten deniliyor 
k ' · .. 

Çeınbertayn'in iza.iuıtı tatara.f
for aleyhine müteveceih biır teh
dıtür. İngiltere biıt.<ıra.fiları tica• 
relmni boc1ımıak sure<tıil.e tı.utaraJ. 
.lııh.-taııı çııkarmaık fik.ıiııQOOtr. 

AMSTERDAM: A'blukanm şid
ticıtk.ml.i."1il lo.~ine dtııi.r Çeınıber
layn 'in dün Avam Kamarasında 
yapt.ğı beva.rıat Holanda siyasi 
mahafil..nde ao;a.b>yet!e ka.rşılaııı
mıştli'. 

Mezkur mahaiil şu mütaleada
dır ki, İngiltere bitaraflıarm vazi.
yetini nazan itibace almamakta 
JSrar gösteri.yor. 

PARİS: Çember<l.ayn'if!ıdün A
vam Ka;marasında söyledj,j!i nut
ku Fransız matbuatı uzun urm
dıya mevzuu bahsetmektedir. 

Bütün gazetelıen!e kaydedildiği 
üzere Çe.mbe.rlayn'.iJı beyaıııatı bi
tarailara kacşı bir tehdit değil Al
many a.run mu ta voo t göstermesi 
z:ııruri o1an lıiT :;eye karar veri.i
miş okiuğıınun bit ifadesidir. Bu, 
oo'ukanm şiddetlendiiilınes'dir. 

Thorez beş sene hapse 
mahkum oldu 

Pa1'is, 3 (A.A.) - K.omüntSt 
ımab 'uslaxıın davası lıuııı'i1ıı .ııelli<»' 
Uenın iştir. Celse kuparnn.ad.an 
evVEI, reis, soı:ü mamn.ınlaıra ' r· 
mıştır. Burua.dan bırı, ht.. 'P61 n<ı.
mına söz aılınıŞt.ır. 0-Jse ıok!ina> 
defa tl--ııa'r a.ı,;ilınc.a. mahlkeme 
lka:raırı dıo.lıc u. mcb'us Jıakikıında 
·beş sen<:? haois. 5000 frank para 
cez06ı ve beş :,ı _ıııc mı dooi ·;e 
sıy.asi hnık' , ~an m:ılnruımı}U ka. 
rıllll Yel'ffi.Ştrr. Meıh!kümkıır, C<lr 
telaın, Ja'C'{Uı.S DucbJ;, Dutı!ik-ul, 
l\'.Loıımou=au Rorıe 'be, Peri, Rı
~ "~ Ti.l luırııdıır. 
Diğer ) ıcl..ı nıAZ!Tllll. anu.'l)belli! 

oobeopl::ıOOCn istifade e1ımişler ve 
dörıt wne haıpis, 4000 fra.ıık para 
o.:ııasıırıa, beş ıı: rıe medeni ve sıi" 
ya.si luıı1clardaıı ım:ıhrı.ımiyeot.e 
mallikUın o~. Hapis(.<;" 
~ 1ıec.il ~. Diğeır bü
:tün maıznunila.- 1lEIŞ sen>;:, hapis 
4000 iraınk para w beş se~ me
deni haild !ardan malı<rumi:vtt et<~ 
7.aJialrına mııh'kiım olmuş1aır, yal
nız floriııııont ibu:te <b:ı; senı21 00,. 
pis, 5000 frank pat'll ve beı> sene 
medeni ,,., siyasi haklaırdııaı maıh>
ruıınıi'1:t cezaınna oa:rp1}mıştır. 
~ Vek.i'lni, y-E':lı'<ilın mü
dafaa yaomak istemi~!erse de 
Reis celseyi tatil etıniı;tir. 

Reisicumhur, Kome
di Fransez temsilin
de hazır bulundular 

Italyanın Avrupada An.kara, 3 (A.A.) - Bu akşam 
Fransız tiyatrosu taraiından ve
rlilcn ikiınci temsilde Reisicumhur 
İsmet İnönü hazır bulunmw,lar
dır. yapacağı değişiklik 

( Baştarafı 1 inci sayfada) 
r1ıııı b.ır tıemr yaımu<;lbr. · 

B= mıııtıilll"11in kanaaıtı şı..dıuır 
iki. İl.ail)'llvı 'kü~n bu harita 
Re)nonun ikafası i-çmcb tıasat.a -
dı!{l Awtııpad:ır Fakat İıta:lıya
ınıaı ::ıu w şıımLti Avrll'pa h.a.ri
tası yaµııoaf:ı mühim tadi!lat 
h~- z tımı..ım ıtınmıınnqlll". 

Roona İınpanııtorlluguaıun bü
yüik rnerımcr 1ıariit""ında A.mıa -
vuıt.lulk Ltalyaıya il!hak edilmi,,ııir. 
Fcikat i<ı bwıuın.:a 1*~ ckğii!llit. 
D:ı.'ha biır çok tşkır vatthır. Ve it.atı. 
Yla hudı.ltlan d:ıftliline alıınıacak 
ııruıııtaık:oıı:ın unutulm:am.ası M -
'Z.l!'lldır. Bunlar mütll.ıfilk.lerin 
rrı.wmıudur. Btit~ lbu ihtill-raf.Jaı
rın dıaJ:lı do:.- ıbir besaplıaşma. ille 
ıtıcm.n crl .. ccdkb". 

R , 3 (A.A.J - Stıtfani A-
jarısmdan. 
Gioreırn a.'ltd.i.a, Papulıaı~re ga-

7Jetesmion İ!t ' anın Akd.:ıno7'1i ık.i 
eırı::ı.ı:;crı :,mı <, ni:ikıi bir malkale
ein.., ce\·ap ~ raıck ci.ıyor :ki: 

.Fransız Sosyal~t!erınitı orga
tıı, Musolinıye Akdenizde İtalya
yı diyer Akdeniz devletleri ile 
lıarbe sürü.k.'iııebilecıek bir Jıe~ 
gerrıonya tesis 'etmek emelleri is
nat eylemekle bü.yiik biı· hata 
irtikap ediyor. Bilakis asırlardan
bı?Ti Akdenizde hegemonya si -
Ya•eti takiv edenler, lngiliz!er
k Franst?lardır. İtalya gibi miL
li hayatlarının merkezi Akde
ııizde olınıyan Fransa ile İngil
tere İtalyanın lıarekılt •erbes
tisini tehdit edeıı bir takım ara
zbıe ve kontrol üslerine sahiptir -
Zer. 

Cebelüttarık ile Süveyş ve 
Bi:crte'i t..'e Fransa lngiltere ta
rahııda Suriye ı•e Fiiistinde ih -
da. €dılın4 olaıı ıissiibalırileri 
xıkretınek kCfıdir.• 

ll.c:ına., 3 ( A.A.) - Dün Nazı!'
\ı.r .mec!isinde ·tı, he z edilrri.ş o
' n ıar .ı.rasıınıda nı:."11etn 

rp ıç' arı;:ani?.e -dihn.esi. işı.

ÇlVesİ d:ıhilinde aJımruş O

t ~ · l el:ıar'.ız ettiren ~,,... 
u.:ı~ı r, u :.mıi\ııebu-

EI\,, cemiyetJ.e:r.m \ _ .kaııiıniar1.a 
13 > aı;.nı ı:;eçmemiş olan s~
t <t daılıJ O:..'Illllk iline askeri 
:rıı.u.! t m:· Ye :.e tat1 olnnyan \"a
t !arın sini scfcrbctlihleri
ıııe rr.ıüU ( '< olıı.n l= Iayiha-
sı.n;ı t etınek.tcd.r.'tır. 

Gaızete. , butJd n başka de -
ıı.ız kuvvet! r~e ve de= toıpçu 
lk ır.:ı tevdi ec::_ı,,. olan ~Gi-

ia.ı...: etıeıım Jti te-
ma; u! o~ N ~ mec-

llldan t w: edil olan 
1erc. de '> e -

fu ve İngı'iz ı:a -
ısıd.- ka an~ 

tıi m kırı tarıı.fuıdan 
mcl hücuırı3:ın. ai.'I 

~ in1ıisaı- atımi.ş olıan tıellıait -
kar p&.ar doJayJSi yJ.e bu t.,a,.. 
bi.ı'lerin ittihazı zaruri ııörü bnek
ted.ir. 

Bir günde 
(Baotaratı ı inci sa:11fada) 

tür. Hava baıSkınına 20 .N lıneıı. tıaıY, 
yaresi i.şt'rak etm.iştiol". 
Şımal denizinde Heinkel. mar

kalı iki A1maın tayyaresi ile Hur
neane iip:nde üc İngifü; avcı tay
yaresi arasında bir düeJlo \'IJku,. 
bulduğu hild:i:ri:lmektediır. 
Alınan tayyarelerinin her iki

si de uzaklaşnus ise de bunlar
din bırinin üssüne avdet edemedi 
ği zannedilmektedir. 

Fraıısadaki İngiliz umumi ha
va karargahının bi.Jdir<J:ğine gö
re Sarre cephesinde kra'.iyet ha.
va kuvv~tlerine mensup bir tay
yare bir devriye uçw;u esnasın
da bir A1man keşi! tayyaresi.run 
volunu kcsm.ştir. Muharebe tay
yareleri d~an tayyaresini ta
icibe başhııw;lar l!se d'e- muhU>
rebeye başlamadan evvel ken
dileri d(' düşman tayyarelerinin 
taarruzuna u,ı(ra.mış:ardır. 

Cereyan eden şiddetli bir mu.
harebe aıetices:nde iki Alınan tay
yaresi düşürüJ.müstür. 

Hava Nezaretinden tebliğ ed:J.
mi.ştir: 
Bır İı:ı.giliz tayyaresi buı:rün sa.

at 13 de Ingiltererun doğu şima
li sah ili açıklarında bin- düşman 
tayyaresini düsiı.rmü,tür. 

Şimal denizinde 
( Ba,tarafı 1 inci saııfada) 

Kopenhaı:ı, 3 (A.A.) - Dani -
marka lıil:ümet.iJıin resmen bil
dirdiğine göre Stiıınes ism0l1deki 
Alman \apuru Danimarb'nın 
karası.tlarında bir İngiliz tahtel
bahir: tarafından batınlınıstır. 
Danimarkanm Londra sefiri bita
rafhj~mı Jılfü hadi.sesini İngılte
re hükümeti nezdinde protesto 
etrr 'ştrr. 

Stoklııolm, 3 (A.A.) - Harp 
şımdivc kadar İsveç'e cem'an 
132,950 tonluk 45 vııpw:a male>L
muştur Bunlar maynlara çarpa
;rak ve torpılknerek batır~ 
tır. BUiildan başka 308 İsn!<;li ge
micı ölmfuıtÜ1'. 

Türk- İngiliz Fransız 
ittifakı 

Londra, 3 (A.A.) - B. Buttier, 
Avam Kamaı-aı;ı:ıx!a beyanatta bu 
lunarak, Türk -~ ve Fnmsı:z 
askeri mÜ.'nessWeri arasında kaır
şı.hklı y ardlm mwıhedC9İDoİll as
keri madGe;cr,n.in tatbüatı ilıak
kıruıa. ahi.ren ınüzakercier ~ı];. 
clıiiını biJilir'miştir 

Musset'nin on ne badine pas 
avec l'amour piyesi, pek büyük 
muvaffakıyet ~ ve art'st
ler, bir çok defa ~iddetie alku; -
laronıslardır. 

----0----

Meclisin dünkü 
toplantısı 

Ankara, 3 (A.A.) - B. M. Mec
lis] bugün Refet Canıte'lin baş
kanlı:i(ında toplanarak Ankara 
şehri imar müdürluğü ile hava 
yollan iŞletane .idaresinin 1936 
yılı hesa' ı kat'l mazbatalarının 
tasv:o eylemi.o ve Ankara hukuk 
fakültesi inşaatının ikmali için te
ah!rüt'..ere girişilmesi, ihtiyat za,. 
b: tleri ve askeri memurlar kanu
nunun 3 ünc\l ve 14 üııeiı mad
delerinin tadili hakkındaki ka
nun layihalarıru da ikinci mü -
zakerelerini yaoarak kabul ey
lemişhr. 

Amerika - Sovyet 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

B. Hull, matbuat mümessilleri
ne beyanatta bulunarak B. U
iınansk.i ile yapmış olduğu görü.ş
menin Amerika. ile Sovyet Rus
ya aTasındaki münasebetlerin 
heyeti mecmuası hakkında cere
yan etmi,ş olduğunu beyan et -
:ıni.ştir. 

B. HLıll, Amerikan tayyareleri. 
iCe tayyare imaline yarıyacak ip
tidai maddelerin ihracı üzeclııde
ki manevi ambargonun Fi.n.land.i
yada sivil ahaliyi bombardıman 
etmLş ol.a.n Sovyetlere karşı tat
bik edile gel.mekte olduğunu söy
lemiştir. 

Cordell Hull ile Sovyebler Bir
liği sefiri Uma.ııski arasında ya.
µUa:n. mülakat, Vaşington diplo
matik mahfelle.rinde alaka ile 
karşıJarunışt.ır. NazLrla sefir, bu 
mülakat hakkında hiçbiır şey söy
lemek istememekte iseler de iyi 
haber alan mahfellerde zanned"ıl
diğine göre Hull. Moskova zaü 
ır.eın.'eketler için Lli bir tehlike 
t~lçi:l ettiği ve Sovyet.ler Birli
ği askeri mahiyette olan eşyayı 
Alınanyaya sevketmiye uğr~tı
ğı müddetQe Vaşington ile Mosko
va arasındaki münasebetlerin ıs
lahı güçlükle kabil olabileceğini 
sefire söylemi0lir. 

Çocuk tiyatrosunuu 
ilk temsili 

Aıılkaıra, 3 (A.A.) - Çhcuk E
sıi!'J(l(me Kurumunun çocuk ti
yatrosu ~ı.lklan mahsus i'l:k 
ıtcınsiıl.ini bugiın vererek faaliye
ti< g e ç m ı s t i r. 1000 den 
f;a:ıj .ı mino: miw bu !lk 'e~e 
K~z. kukla V'e µıyesi neı;'a 
ilt. seyretmişler ve teınsilin son 
ınılizik pa.rQ3Sllla hep bı;rden is
tirak eylemişlerdir. 

OOn.1<.ü akşam gazetelerinin bi
ri yazıyordu: 

btanbuldaki bazı hastalar, ken
dilerini doktorlara muayene etti
rip ondan reçetelerini filan al -
dıkton sonra, para vermeden sa
\"uştukları için bir kısım doktor
larda şimdi, kendilerine gelen has 
talardan ınua,·enc ''e r~ctc pa
rıısıuı peşin ~lıyorlarınış. .. 
Şimdi ister ın.iı.iniz bunu dıt -

yan ve iıgrenen bir çok esnaf ela 
ayni pe~n para w·ulünü tatbike 
kalkıssınlar. Mesela lrm< olmak 
için beı:berin ününe oturur otur
maz, berber kalfası hemen avu
cunu uzatı:yort 

- Parayı l"<'~in bastır bakalım! 
llaınaına gidiyo~uııuz, soyun

ma odasına giriyon;unuz ,.c kar
şınıza elleri kollan bom boş b"tr 
natır dikdi~·or siz soru~·orsnnw: 

- Hani bohça, pe~teınal vı,.a-
ire! · 

- Siz önee parayı bayılın, son
ra onlar gelir. 

Lokantaya giriyorsunuz ve gar
sona emrediyorsıınuz: 

- Bana bir çorba! 
- Çorba kolay, evvela parası-

nı anlıyalım! 
Bakkala, ÇKkkala, fırıncıya, su

cuya, vapnrcuya, tramvaycıya, 

tünekiye ve daha birçok kişile
l'e \•ereceğimiz paraları. zatea., 
öteden beri geşlıı verdiğimize 
göre, bu arada doktora, ebeye, 
berbere, hamamcıva, a'!(;ıya da 
peşin toslasak ne çıkar sanki? 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

Halka yardım edil
mek isteniyorsa 

Sebze ve meyva fiyatlarırun 
lhı:ır gün h~ lıi.ldıl'i'lmesı ~ 
~"tliyc .İkitıwt müdiirl ligü üe 
ıooı müd.il:l'li.4,"İl taııafıınd:ın ,Y94:ll

ıtm ıhazı.rhkbr oliltirilınışt.ı:r 
Ba:al ırna ıı.ı .. s:ı!baılı seiOOc> ve 

ıımı:ııva hJi.lımdıekl heır madchııin 
:tıqı:ltan saıtıs fiy;a:"..arı eı:Utcnıden 
a)l'l'ı, ayTı ıtıesblt edilecek vıa lbon
llar bazı k.aı:ııalıara v,ıl:ıfcmla bazı 
ikazatlaı a da m:>tosiklet.Ii IOOffillf'-

CiaırJ!a biJıcli:rileoe'krtİI'. • 
Kıaıyımaka.rnlar bu l.i&tQ"leri hE+

mıeııı coğ.:ılltı.p o seınıt'ın pazar yer
~.in<! ı <ıı:ırkcsıçe göriil€1ı.ilen mar 
lhallı:ıre ve kaymalkı:snlı!k lbınaı&
ırıınm .ilfın taıbt.alarına asacailıiar -
dıır. 

Fôlkat sebre ve nı.ı:ıyva salışla
:rıında h..ıikınıızın af a.tJlıınaıs.ırı 
önlemeik üzere taı:ibrıoaıt.a ~-çl.!cııı 
lbu u...<w:lün ma.a\lıese>f bekluı.tn 
föytlayı veıı.ımlyed.W, aııı.ı.a.;ıf ~ 
ırıı"11l.."1:adı.r. Çlı!r.ıkii; hlr kere; tes
ıtı:ıt edJ!ıJp ha'!ka b> diril ~ o1aın 
fiyatlar, Unkapanıncl:tki scll>zıe ve 
ıırJ_ıyva hlJi:ne ait toptı:ın saıtış 
fiyaıtlaI'l!dı.r. Halbuki uvvd re )~ 
pıJan !!'llirtea1.-dı ıt tıetıki:klerd n de 
lbıf.ı"i olıdıu.ğu v~iJe, selx.;, 11e 
ıınsyvalur .a;ıl h5' l:J .ııı Çl!k:tı/ktan =a pırhaı.ıı.a...m.a:ldt.ctin-. 

Yani; her pera.kı:,rJrl.xi Miden 
ucuın aıl:bğı her hô~i oo ı;ı_ibze 
v:e ırııey ... anın fiyatma erliği 
ııru!<ıta.rda mm ıadip bunu kevfi
ıne göre sa;t;ı;bilnııdkıt.cıd..:r. Bu su
retle cil, tfıoptm sa.~ kıymc<ti ile 
µcır;llamde fi'V'ıııtı a.ı-JSlild.1 ırris -
11:1.ıtsiz lbiT fazlah:k Msııl ohnıı.k
taıdır. B hıa.rn.aJe.l"h lıı:ı'rkımı:ııa 
~n s:ı:tış fivııtlu1-rnuı lbikfiri:l
ımrni hiç ıtf.ır ameli fayda t.emirıı 
C<kımiY"C<Jktir. Nitekim dWı alk
şaıın Bel~ İ'ktısat ıınüdüdUJ!ü 
rtıarafııııdıan idffi't!lıanımize ~ -
th>riYlen oafJve)de bir kili bakla 
~ 'OO<ptan satış k!yıın~ olaralk 
10 - 15 kuruış konuldugu görül~ 
~. 

lfulbı.ııki düın. Beyogluıı.c:!a. bit 
lklı'b lıoaoklayı :mcaık 25 - 30 kuruşa. 
aJm<.lk lkaıbil cfübilıınit;ti.r. um:a
ıpa1nı ile Beyo.ğ(u aır~ ~ 
sa:1i.11iaı pek kısa olıduğu ve n.aık
lıiy.e maısrafının pek cüz'i bulurr 
anası ieaıbettiği ha:Jcle. cetı..eoldeki 
ıtıoıotaın fiyaıta kilo başı.na yü.ırlE
yüz ro.'ll ya.pıl \m.'ısı sebııe ve mey. 
va sa.tışl.annda filı.llikarın l"Ac' lka.
daır i.Je.rfı:mis oldu,ğu:na en b:ı.riz 
\hiır dıe.illdiır. Bıu vaziyete göre, 
Mı.sat müdürlüiıü halkıınııza bir 
fikıJ- \!. TIOOk içim ~·aıJımz toptan 
fiytııt.hrı dei'iC: ayni =anda her 
semt için mı>aYY"'ll masrafla:n w 
nıı:.,ru kazan<' nisbcl.inı de iliıve 
eck:-ek ı:;I. T :ınde fl;yııtı arını ote&
biıt v:e rnn etm :ildir. 

MESELA: 
• 1 kilo baık'l.a bu sahaıh halıde 

10 - 15 kuruşa s:ı.tıhmştır. Beyoğ
lu "" civarı ici n buna azami yüz
~' 25 zaım edıilirı per<:!! .dl ola
ra'k 12,5 - 18 kurusa satıh:ıbiir, 

~'ll!dıe!ki ·ıan ve faahl= ya. 
oilinası halkımızın ııörunli aça
cak ve muhll:ıkirlerc de fmı:ı:t bı
•ıakrnıyacaktu'. 

B lıedıve İkılıs:1t müdüı'~ 
ınııeııbut kaza :a-ın &aY1S1 11 oldu
ğuna göre, her ıkaza için, mu -
;ıyyen \'e m:ıı üm nn1diyc ücret-
ın naGcfü 9clr Ye Z....'"":'t!l"İ mas-

ırıafk-n hc..~::ı E'Urrrl< d ; '111 et
mdk ·~ gaye y nda; mü -
dlü:riu.: .m:ıe hiç de 
zor hır f1C"Y dlmlıVacnktır 

SAYFA- 3 

-..-... .-Tarth t rlka: ·-----
'ALLAH l N ARSLAN/ Üçler b o u 
~§~~ ~~~! 

Ali, mutadı veçhile, büyük bir ih
ti ram vaziyeti alarak içeri girdi. 
AL..ıııin Ot. Sli:ı:leri o ka..a. mü

essire;, la, Elbu &•kire, ômere V'I! 

Sad'a ı.-.ı derecede rikkat Vt'r
di. Üçünu; , goz~ d<., yaş
laır !rlirdi. 

(Ali) nirı, bu b-~ aŞkı.n a
~ 1i vle · ele:'l.-e yanı,ı tu -
tusmasına rağmen gOOterdij{i. 
siikünet ve m.ıtane. . . . Ve bil
h;ınıa SüVdlsini sc falete malüillm 
otıınıeırııek için iht:i) ;:ı,r et~ ı:ıı dorin 
ba<'a.te h:tyl"ut o1llı ilıcr. Ve sorıra: 

- ResulüUaılun fazilotlkiır kızı, 
hoikiki Ve manevi =dcıtıten baş
ka hic bi.r <ey dü<ıimınez. Bu ka
dar büy\lk ve sa:ımmı bır sevgi 
kllTŞ!Sında da, buından daha fazla 
fem;ıat:kirrlılk gös1LO'ileml'.Z.. Hiç 
şii.ı:ııhesiz kı (Fatıma) da ;ıyınıi his
erle mütc!ı=isUO'. İht.."ınal kı 
şimdrye kadar vukaıbulan izrlı -
vaç tekliflerini de lbu sebeıf,_".n 
dıo.layı ~ ~ir. Mtislüıman
lı.!ma, l\lzumsuz yere nclse eza w 
oc'fıa etmek hara.mdıır ... 

Ya AJi! .. Kal.k . .Retıulıill"1llıa git. 
(Fatııına) yı iste. 

Dedil>EO'. 
(AL:i), bir mü.ddt~ rerwdüt E."tıti. 

Haya ve hicaıo hislerini yenebili
:ırr.lk içim nem~. EJP€'Y'C'I! müca
dele l(eçirdi. Niıbayet, Ebu Be -
!tir f:e ömerln •srarlarına m.ırka. 
vemet ed .. roiverek oıılaırdan ay -
rJtP, (h::ı:Dô? saooet) e geldi. 

Re;;ulü Ekrem Etendinnz bu 
esrııJ.da, ze\''Cclı:rinden (Ümmü 
Se.lmt') nın odas}nda idi. Ali, 
olkınm pısmı vurarak, Resu -
fülahı ~ is~i~ni ooyle
di... Zo v.:ele!!i:run hususi odafa
rında Resulü Elkremön •lri<at mi
safir kıIDul ettıği adet ~ı 
iQ .n Ümmü Selım;, kapıyı açıp 
n<;ıınam:rlrta tereddüt e i. lo'ak:ııt 

Resuılü Elııreım; 

- Ya Ümmü Se:ıme! .. Kaıp;yı 
aç ... G.'len misah o ~dır ki., 
Allahı ve Resu.ıünü seover. OnLar 
da, ooıu severler. Bahusus nıJsa
fiır, yabancı de,."i!ldir. Ammi<n oğ-
1u ve kardeşim (Afi) dir. 

Dedi. 
Ü:mmü Sdme, kapıyı aQ!ı. Ali, 

mu.tadı \"e<,;hile, bü )'ük b.iT iıhtı
ram vaziye~i a'aralk içeri girdi. 
He}'.'Cam.b:ııı. tttıııyen bir ırsle 
seliım verdi. Hesu.lü Ekrem, 
Alinin selaımını alarak, otu.n.ına ... 
sı içiın karşııs!!llda yer gösterdi. 

(Ali), o kadar maıhctl'p ve 
miiıtcırıeddi.t bir halxre idi iki !ıC"r za
maıııı bir dağ parçası gfu he;-ft:dlıi 
görünen gfuibüz vücudu. şİmdi 
Resulü Ek.remın ka.rşısııııda a -
deta sinni~, ik.ü~-ülımüş, ı;an.l.;i 
bir avuç pamuk yumağı şeklı

ne !(iri~. 
Resulü Eırrem, bütün h:tya -

tında (Ali) yi daima rind:'. cev-
val. püıfoıyat ve zllrudret göı-
rm • a,ışrnrştı. Şimdi omı böy
le sönük ve 9 llık bir halde .ı:ö
riinoe, lıirdrobire hayrette kalr
dr. Aliniın bu ziyaretınırı, mü
him bir maksada istmad e'Jtiğim 
dı.Thal. anbdı. Qnu müşkül 
mevıkı d<·n kurtarmak için ~ -
ce hitaba baışl.adı: 

- Ya Ni!.. Ba:rıa öyle gelıi
yw kı, senin bir muradırı var. 
Faı!urt, söylıeımiye hicap ediyoc -
swı ... Çekinme. Söyle. Bilimin 
!ııİ, 9'!1l hoşnut E<lımeyi, kendim 
için bir ıncornnııniyet adi:iede
rim. 

Dedi. 
Ali, baı;mı öniineo egmişti. Maok

saıclım ifade edıp ~ da
ha tıaı.i 1ıı!c'eddüt iQinde idi. ra
ihayet, bu hali de Resullıl.aha 
\karşı. lbioı-~ telakki 
ed:lrtk, büyük bir hie~ il.e ce
vao verdi: 

- Ya Rewmllah! .. Anam ba
'bam oo:na fed.:ı d'Btın. Madem ki 
eıınrerliyorwn. Şu halet:, filllll<oo
dnnı :rrze&yiorrı... . &mi. çocuk 
yasınxla, yanına aldın. Anamdan 
1>3bamdan daha i>üyijk bir ;r ılkaot-
1e <ba.ıı.a b3ictııı. Hayatı, bana 
sen• öjıretıtin. ZaMri ve ıbaıtıni 
oteırib!yeme büyük rhtimaım gös -
!.crdirı. Ve nilıayt..f., pk defa aa
rak hidayet nurunu bana bah~t
tin. Böy.lroc, ıııbınm aTllSl!lda, 
en şerefil mevkii obana verdın. .. 
Ben. ibu ıutufil~a i!ki:ifa ct.
roek, ve buıilann şüıkrünü •da. 
ed lbilmek için artık ser in uğruın
da ha~atmıı feda etınwkten ~ 
ıka bir ,,,ey ~nmüyardımı. Hat
ta, senekrOeııbari (Fatıma) nın 
ııevı;.<;.i Le kalbim hıln ol:duğu 
halde, bll'r.!l i2.b:ı.ra. ccsarıc ede -
.mfyomu<rn. Ye fa!!Gıt. bira:z evvel 
E!ııu Bekir ı-.., Ömer, ~-anOa:nnda 
sad rnooi{c h31:.Q, geldiler. KalD1i
min en gizli !!.öıcsiıdekıi o bü-

yarnyı deşt:b. Ve lbu va
Taya aneak senim me~hcm 'a
~ eöy 'y..rek, ir ı e 

ooru Ot.Taya gönı...-ıııd.!.er -· Y Re
sula!Jah!~ Kii<;tablığımı affet. 

Diycbild •. 
(AliJ nıın Jıqyecrui'ı st.aJ.er.rıi 

diır. .eır1ren, zat.en Rcsutü El<r'm 
Efundhnizin mü~~ 

ı bir tOOessti.ın beli;rm.iŞtl. Ali 
ı;öz!crini 'h•tirlp te, hicaıp ~ ~ 

ım!a geniş, gan.iş ncl;: a.111'
lken. bu 1ıEibcssüm ·· im ge -
n:i$00i. Hi<, diüşünmeden ve hiç 
lttıredıdüt e<llri:ıdeon: 

- Ya N ı! .. (Fatııma) yı çok
'!lalıbeıı-i ıboD sana V'Cxvn· 'm. An -
caık, bı:nu ikmİ2ıc de lepşir e't
mtli< ~lll, münasip bir zam be!k
ierrlim. 

Dedi Ve bu m:s'ut izdlMleı t'll6-
vip etti. 

(Ali), biırden o l<aF biı -
yük bi>r mesen-elıe kaptdı ki, 
ne yapacağını saşırdı. Çı}gl:'lca 
brr ı;ıevtnç tle, Re9Ubü Ekr<min 
eU.'rin'I! Ye ayıiklanna kapandı. 
En m üt.hiş ve en hcywad ı lıiidi
eaıt kaı-şısmda biT Qehk lkadac ~ 
ve meLion olan o :mr u adaım, ani 
lbi.r surette sevlııdiıdl:n bir Qo

cılk :ı;lbi, hıÇkıra hı.Çkı:ra ağ
faımyıa 'basladı. 

.Resulıü :Elk:.t1'8n, ( Ali) '.lJİoll Fa tı
ma:y a gaıtcroıf' bu mü{ it haoai
ııiyete, bir .ıtat daha SC".'lrnli. Onu 
1ıeSk,iıı etitik--+ttı !Dllra: 

- y ii Ali 1 .. Sii balka. ım. Eıv-
~ik için neyin var? .. 

Dedi. 
Alı, büy k bır hüzü'\ ~ iztı

raoia boyrunu büllt'se'k. 
- Ya ResulilWı'. Halım, sar 

ıııa mat üırndın. Be:;. baş:1 dünya 
malı olıaraık bir kılıç, bir deve, 
/bit ti.,. zırlııım var. 

Diye cevap verdi. 
Resulü Ekn:ıın, (Alii) niırı aırı. ' 

deıx:eede zaruret ioç~ y.ı.."3dı" ı
nı bi:lm.iyor deJ!ildi. Ha~ta i:ıi.rı;-dk 
defai..- cna yardllll etmelı< iııte-
mrlş, fa\kat (Ali) rurı her~ 
üstün '\\ıitı.ığıı g\U'Ul'UnU re<ıci~ 
de ı:ıtmekten çekinmişt.i. Simdi 
de bu sw{i rormalktarı ~·. , 
re hldaı- müt.evıazıan!! aiul"Sa ol
~ (Ali) ·i bırıdi şahsi maılı 1le 
~ndirerek ODlJll ı=!li ne<fsinıi 
viJGıo;jıe ~. 

ResuA.i Ek.rem, Alinin 1.eıvıııbı
na büyük bir ciddiyetle muka -
ibeJe gooteroi : 

( Arka.'lt var) 

Bono sahıekar
ları yakalandı 

(Baştarafı 1 inci saıtfada) 
vıe on'lm :iitİro!l'larivle hurdavv.t.
çı Arşalk, klişeci ve m::tbaacı İs
te o, hurdava<'.çı Pervıaıı1t d '1-

daki suQlular e)· ~-
Ani laı;?tdıi:'Ula l'Öre. t>ı..rıı lüT üç 

ay evvel Gala.tada Fcrm:.11eci -
ll:ırde Arşa!tın dük'lcinı üzerm -
d:lki odada l\f.eıhmeit Nihaıt dn 
dahil olırnak üzer,e toplananışlar 
ve yaıpık>caJ< işi hazııüılkları ka
rarlastıımı.şl.aa:dı":. 

Kararlar mucibince klıi~i İs· 
telyo Şafıık mıı.1.bıms:ı.ndıın .lii.tof(
ll'aıfu1, kıullaru.aın ıki taş Wci.'ITik 
l'-ltııniş ve PeP.;embe pa:zıarllld:a 
tacir R.anıanodaın da boı:ıollll'ı bas. 
anıya <ılveri$ .. kaf(ı.t 11.'I! iis\üvaıe 
Ş<.ıklinodi tab için kuU:ı.nılan m«
dıane ve safire tıedari:k e:m!$1.r. 

Hüsnü ; e N:iıad da i:ıildıın dlai
resinden tı.ııüz 4ı!cia•'İil! Çlllım-a
llml! olan bono nı.ıoroaralarını öiı
ı:eııım.işler ve barıd•ann :mıımin.i 
taş üzerine rn>kled.1!'Elk boııDları 
da yaııma.k sureti le 12 ııd.t ba&
ıınıs1ardır. Bu 12 bonıod:m hiır k.ıa
m ıınn. kı:.ındi a.daımlaınrıclan bazı Jıa.. 
ı:ıını müıbadi.lln · gilbi gösterertık 
yalancı şah:ıu.er ıı..daıt'llü~'e üçün
Oü noterde .kenod.i.lıeci namına ciro 
w temlik <411!iıımişl<e<rdir. &m-

• da;n scnra da Ziraat Ban.kasınıın 
Arlkaıııa merl<ezi " İstanbul şu
ıbesine müracaaıt ede.~ bu bo -
oru:ı ar ınmkabilinde elı:. bhı L.ra
d.:.n f.azla para~. 

Bunıcbıı 1 O gün eV\ -el Y&b
l.ın:ıca.ldarmı hissıOOen sa:btek.3.r
lar 'l>toğraf taşı ile mercbne ve 
di~:ır OOzı l:N=mı Gliltaıda Şa
.ııao ınh~l cısi önÜlld<.m denize at,. 
Qm5iardıır. Di.in bu nokiaıd:ı de
!Diılıe da\ı>ç indirilerelk l\'toııır'ai 
ıtaslaımııdaın l:ıiri ootün, diğeri be4 
paırça)'ll ıaıyq-Elını:s cf.lııorak, -roıa -
ili~ ......, diğer baız:ı iilM dıa dc!ni:z
deın cıkar>mı$h.r. 

Bu mı:se'ıe ~ iki:ııci dero:>:d? 
al'.kad.eır dma:k 12 kıfıılnhı de ih
deJıcolii ~ 
raıı:lbı seıfucst bmi!ulmoşıtır. Talı
fkikat ilrmaC eıJıo1t!i;!i tAilitıde a.-
1;.!c;ıd ... ıar bugün Adliyeye veri-
1loo€1kı:lcxdir 

su a üştü 
(B~leden J 

)-npımya karar vermi devletler 
de, yedi aydır. İ) ice silahlanmak 
iınkclnını bulınıu~lnr. taarnıza 
u~ran1ası ınuhlcntcl hudutlorıaı
da ruü•t.alıkenı b .. tLır \ iıcude 
getirmişlerdir. };'edi ay enel, 
kat'ı zaferi temin edeceği mu -
hakkak ohuamıı la beraber, mıit
tefi.kleri çok gıiç vaz,l e.lere du
şür<>bilecek olan ü !er bloku, bu
ciin artık, eskisi kadar tehlikeli 
dcğildır. Bu, böyle olmakla bt-ra
ber, hiç şfiphc yok ki, b •ün da
hi üçler ittifakı, Almanların le
hine, müttefildexin leyhine olur 
.,.e yalnız başına knl rnk ne ya
pacaüını ~aşırıııış bulunan r\l -
man.ya · ı, bugu.nkü feci \'nziyetin 
doo kurtarırdı. İtalya ve Sovyet 
nuo} :ıııın bütiın kU\ ·etlcrile 
kendi >aflarıııa iltihak ettiğini 
gören Alınan milletinin nıancvi
yalı çok yükselir, Aluıanyadan 
korkan biiaraflann mukavemeti 
sıfıra inerdi. lllültefikler de, yeni 
cephderde harp etmek ve 1 nu
maralı d~ları, Almanyaya 
karşı kullanacakla.-ı kuvvetleri 
dağıtmak mecburiychnde kalır
lardı. 

İı,te, Almanya için böyle 
mes'ut bir muvaffakıyet temin 
etmek azmile ki, H.itler, Brenııer 
möliıkatı sıralarında, üçler blo
kunu teşkil için büyiık gayretler 
sarfetti, Alınan propagandası, c:.
rarengi:z bir tanr takınarak böy
le bir ittifak~ tahakkuk etmiş gi
bi göstermek istedi. l•'akat, anla
şılıyor ki, Almanların maksadı, 
ııin.ir harbi ~·apmak ve Brenner 
mülakatında Jfitlerin muv~ffak.ı
yel5izli"e uğradıgıııı sizlemelc 
imiş. 

Pilvaki, Brenner miilllitı, üc
ler itillakın..ı doğuramadı. İtal
yan matbuatmm mülıikaltan son 
ra dei:iı;en sesi bir sanı n alevi 
gibi kısa sünhlkten başka lolo
tof da, Sovyetlerm büyük A\Tu
pa devletlırri arasındaki harbe 
iştirak euniyeceı:iui açıkça ı;öy
leili. Bu iiç devlet, Almanya, i
ta!. ·a, Sovyet Ru•} a bu harpte, 
ikh:cr ikişer birbirlerine müzahir 
oluyor! :a da ü~ünü bir tence
rede kaynatmak imkan ız _gibi 
gönini.ayor, hatıi Almanya - ltal-
ya, Almanya - Sovyet a dı.ı•l-
lu!Jarı da, beraberce ve 1 aııyaoa 
harp etmiyc gidecek k du de
rin, samimi ,.e esasb gOriinıuÜ· 
yor. İtalya ile Sovyetler arasında 
ise dostluk değil, münaferet var
dır .. Müteaddit defalar izah etti
ğimiz ıribi, İtalya da, SovJetler 
de bu lı.arbi istismar etmek ı te
d.ıkleri kadar, hatta ond o daha 
fa:da olarak AJmanyanm kat'i 
zaferini istemjyorlar. Çünkü mu
zafier bir Almanya. İtııl.van çiz. 
mesinin koocunu krseceği gibi, 
Sovyetleri de en az Ükra,vna ha
zinesinden ve harbin ba ındanhe
ri temin ettikleri i>tifadel rden 
mahrum edecektir. 

İtalya da, Sovyet Rusya da, Al
manyayı muzaffer etmeden, ken
di menfaatlerini temine (alı ı -
yorlar ve daha çalı~acaklardır. 
Onlano, sonra kendilerine çulla
nacak ez.İci bir Almanyanın \"Ü· 
cut bıılmasına yardım etmeleri, 
•iyasi bir cinnet ve intihar olur 
ki. bu iki devleti idare eden a
damların böyle bir şe~ yapacak
larına kol.ay kolay ihtimal veri
lemez. 

ABİDİN DAVER 

Amasya teklikede 
(Baştarafı 1 incı saııfada) 

latınd.an uzaıklaşllnms <ıolduğun
daııı şııırrli ki ha.ldıeı ...ııs<mea zayiat 
dlmamıştı.r. 

Amasya şe.hrtıı.n ontaısllltdan ~ 
çen Y eşilirnnaık, şehn · ta,; y<Jn.a 
'lııaf\'}ıyaın "-' son üç :ıeıı.e ı(.Wlde 
mışa ve ilcırnal edilımı:; bulu.ı>an 
\:eo ınnağın Jrenanru t.1~ eıden 
ıpMke bu<"vıara biır çoık nooktaılac
dıan tecavüz e~1 ilıtiıınd 
du.v..ırte.-ı lle ı.rmaıi!ın ilki sah.illi. 
ü:zı.'rincl<Jki evlerin duva.r1a.n tclı
l.illre a1tı.nda kaJmıt; V'C bıkt.ün e\l'
Je.- 'l:ıoşa!ıtJI ırn.ıştıT. 

G.i'tıt.ikıç'I! yü:kselmok.\e olan ıc
malıı: Amı!Bya şehrini ,tehd:d ei.
mak.1ıe o·lduğıiırlan h.alk de!"ın bir 
ik.ork u \"e hereean iQiıııc1rliT. 
Miımıb.-ün olan her tecllbir aJ l

Jill.$Ur. Haısar.:rt ıierecesmi 
ibı.'t etmı~k mümkün olmadıgın -
dan oobrın çıelk"iimecmc in ızac 
ediJııııi.'ktOO'kr. 

ş. mın iki s;•hilini w.leşlaren 
\"e >1. l(,'uklar de\''l'lnde ııısa ec:ıı-
1 ın oeş göı:lıu kô.rwr 1'ôpırı.ı.-.rıin 
ROU · hem hemen k na lllk 
üz,eı~dir. Bu ~ ooı 

. k.:ı.onaıııdıi! talodiı ~l~ 0-

.ı,.ın su şe1ıirıdıe çrık büYll1k lbiır t'e-
1a.kıette ..et> ıo ~ır. D4,~ 
ıca:raf,ta.n da şehr iın şı!tnal .ınde ve 
~men v.aklln bir nok:tllda Yeşı
l.ır<ın<iıiia ik:a;r n ters Analkan ı.ro
mai:tı tuğyan tdoıel Çcll.c.k kiiç>
ru..u .ilıe tıeılıi:r ıırasmda 35 kilo -
uıı.Ve memt\ Suluova kÖ'; · 

ımaz:ruatım ve lboğaz \iid Wmdl 
yüzlerce bağ vı;: bab;elen dı> 

· · " eıil•~r. 
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Meydan bam başka ve daha hey
betli bir vaziyete sokulmuştu. 

Çekerek :nefsi sü:kfın i.çiııde 
dlDl!lyor, odadaki, sesW.Jiğiı, put
laşaın t.aVttJ.ariıie mu.b.afuza edEllr
llerin airş•mla gölgeleşen va.-Jık
lan ltafıaı gönül ve se&ıı:ıış!arile 
ıleınpo'ıyorlail-dl.. 
Didar ile muhabbete tloyulmo:a 

hu .. 
Muluılıbetten kaçan a~ık sayıl· 

mazhu.. 

1 t.ıcı koku meydan;; girenlerde ah
ret dü.şüncesin.i a.~ı.hyroı bir hu
şu meydana .l,'t!tiriyo:rrlu .. 

Y&it üflemekle çıntlar sönmez 
hu .. 

!'utnşuııca yanar aşJım (lrası hu.. 

Post.La.r, eski mevkileriru:le idi
ler .. Mmberin yamndaıki Hora -
san postıınun üzerinde kayıp e
ı·enılerin kandili. yanıyor, çı.raltlı
~nı .iki yanında birer bu~ met
re boyundaki pirinç ayaOOlıarla te
pesi tah.irll, üç dilli kandi.Eer sal
Laımın alıeV>lertle bu huşu'u aırttıı
rıyordu.. 
. Meydanın duvar kLv ı.lanna se
rilen pootJ.ara (hazır can) Lar yer-
1.eştiler .. Dede baba çır.ık.lığın ö
nüıM? !(eldi; meydanL açış giiJLban
kmı çektikıten sonra P"ı:r postun.a 
yerleşt: .. MumJ.ann önünde, yer
de duıran 25 santim kutrundfilti 
iri bir"'teslim taşının üzer:.nde du
ran ve çelik adı verilen deyneği 
eline aldı. Yeşil sarıkJı , diliırn1i 
fah.ri ve kahve reng> aba şayak 
cüppes:ue büsbütün irileşen vü
cu.dünü zorla kımıldata:rak ~ 
lendi: 

Y ola hor balıarun yamandır hali 
hu •• 

Kaldırın anıdan bu kilükali ... Hu. 
Ezelidir Pirim; Muhammed, Ali 

hu. .• 
Bımu bilmiyene yüzler karası hu. 

.l'ir Sultanını hu der, yüksek u
çarsın hu .• 

Selamsız, sabı!lısız .ııdip geçer
sin hu.~ 

~ muhabbetten niçin kaçar
sın hu .• 

Böşle ııı.ijiir yolumumn türesi 
hu .... 

Nefes nilıayet bulunca, eğile 

baış.J:arile bu yarak sesi dinliyeıır 
lerin daha fazla üzülmelerine 
meydıa.ı> vermemek için gıi.r se
liİ!liı yükseltti: 

- Çı.ra~!ar yandı mı? 

- Yandı e.renJerlın! 
- Meydancı dedeye ha'ber ve-

nn .. Meydaru luıız1rlasın! Dara 
Qekilecek bir kurbanınuz var! 

- Eyva!ıJ.ah dedem! 
Dede, dudaklannda muzaffer 

lbiır ıtehessümün ışı:klıı.rmı beLr
terek paşaya döndü: 

- Tal.ün vıarmı.ş paşa erenl:e.r .. 
Nasip al<iığm gecenin ertesinde 
dara çekilmek merasimini de gö
reeeksin? 
P~ sesııni çıkannadı. Dede, 

ortaya ses'.end: : 
- Haydi can.1a.r meydana ge

çelim! •.• 
Yüriidü.le.r! 

ı - Rengigül kw:ınlıa. Sacit oğ-
lum. . Dara ge.: , \ bakıahm! 

Meydaıı>a giıriıldiği. daıkiık.adaIJ,. 
beri deve c;öküşile yerıl~ti.ği pös
tekinin üzerinden gözlerini ~
dırarak enıkenardaki posta bir 
çile 1pek konw;He otu.ran Rengi
güılrlen hakışlıannı ayı.raınıyan 
paşanın yüreği bu ismiın aru~ile 
yeriOOen hopladı .. İçinden kopan 
b.ir yumru geld :, boğaz ına .tıkan
dı .. 
Yakası ve k.ohlan lı:avWı pem

•be ipek tuvaletinin içcn<le tıpkı 
kadife kaplı bir mücevher malı· 
fazasında yerleşmiş nadide bir in
ci kunıluşJe ı:şıld ay an Rengi.gül; 
tavrı, edası ve hareketıleri.le ha
kikaten fevkaade bir hal göste
riyor; paşanın muhteris ba!k1şkır 
rmın üze.rinde dolaştığ;ını Iaırket
miyen, buna ihtimal vermiyen 
genç kadının bacı nineler od;ı,;ın
da yuva.rJadığı bir kaç kadeh ku
dümün ateşile yanakları hakki 
gül tüveyçleriniın iç gıcııkJıyaaı 
renı:Pni ta.şlyordu. 

Meydan bu sefa- !ıaan başka 

mr şekiılle daha heybetli bir va
ziyete .ookıılmw;tu.. Çırak.lı.k yi
ne eski yerinde küre { 1) nin ya-\ 
rııı ba.ııı.ndaı duruvor, üzerin.deki 
12 nıwnu;n sac;tıfu_ ışık meydanı 
:isli biır ik.ız.ıJllıkla aıydmlatıyordu. 

Dedenin davetine naızla bıır e
da ile kımıldanarak yerinde doğ
rulup m,.ııi mini adım1arla ile.-
ll•·erek cevap ve.ren Rengigül dara 
çekilişine hayret ett:. Ne yıvpı:nı-r 
tı'I .. Ne suç .i.şle~ti acaba? Ta.ri
ka!te aykırı, adap ve erkana .zıt 
hiç b'.r 1'ş yaptığını lıntırlamı • 
yordu. 

Genç ve güzel çif,m dara çeki
J;•ini yadırgayan meydandaki 
mim mini topl'Ulluk da hay retle 
bir: birlerine ve dedenin yanma 
OOğ:ru yak.!.a.şar; karı kocaya ba
karlar-ken bunun sebebini araş
tırıyorlar; dedenin söze ba.ııh -
masını merakla bekliyorlardı. 

Kürede yan<U11 öda-ğacı ve gün
hik, g~ meydan odasının ha
vasını sisli.yar, yayılan. iç bayıl-

(1) Küre: Bektaşi meydanla
nnda miıJ>er makamına kalın o
lan yerli ocaklara denilir. 

84,00 

72,00 

72,00 

72,00 

72,00 

120,00 

15,00 

fı6,00 

36,00 

36,00 

24,00 

21,00 

72,00 . 
24,00 

3<l,OO 

6,30 

5,40 

5,40 

5,4-0 

6,4-0 

9,00 

1,13 

4,95 

2,70 

2,70 

1,80 

1,58 

5,4() 
1,80 

2.25 

R. Y. (Arkası var) 

Yavaşça şa.hin Malı. Uzwıçaırşı sokağında kain 

> 

• 
> 

• 

2/210 No. hı dükkan 
Mah. Uzunçarşı sok<ı .i!ında kain 
165/ 238 No. Iu dükkan 
Malı. Uzwıc;a.rşı sokağında kam 

8/224 No. lu düıkkan 
M<ılı. Uzwıçarşı sokağında kfiln 
259/168 No. lu dü:kk5.n 
il\lfah. Uzwıçarşı sokağında kiıiıı 

3/212 No. lu dükkan 
Malı. Uzunçarşı sokağında kılın 

2/216 No. lu dükkan 
Mah. U1JU:Ilçaxşı sokatpnda kB.in 

7 /'l2.2 No. 1u dükkan 
Kapıaıb ~ Divrik sokağında krun 70 ınumara

l.ı diikkfu:ı 

• 
> 

• 

• 

• 
• 

• 

• Div.rik sokağında kain 50-52-54 nu
maralı dükkan 

• Divr:ık sokağında kain 45-47 nuda
raL dükkan 

• Divrik sokağında ki'ıin 35-37 ınuma.-
ralı dükk:i'ın · 

> Kazaslar sokağında kain 44-46 nu
maı·aJı dükkan 

> Ya<'lıkcl!larda Camili Handa 1 nu
maralı oda 

• Yağhl«;ılarua 16 numaralı dükkan 
• Alipaşa Hanında 10 nu:rn~raJ.ı 

dükkan 
• Sandal Bedesteni Kömiirlük kapısı 

yanında 33,41 metre muxablxıiı, 
sahalı arsa 

Y ııllı.k k..raı mııhamıı:xıenleri iJıe iJk teminııt mi:kdarları yuk.anda 
y.w~ılı. gayri menloıiller 1 ili 3 sene müddetle kimya verilmek üzere 
ayn a;yn <açık arttıırmaya lront.ıılmı.ıştıır. Şartnameler zal:>1t ve mua.
meınt mliıdürl'üğü k:aılemiıruie görülecektic . .İhale 19/4/940 cuma günü 
ııaaıt 14 de da.imi eı:ıcümende yapıl.acaktır. Taliplerin hizal.a.rmda y.ar 
ız:ıb mikd&rda ilk teminaıt m~ v-eya nıeittup.la<1le ihale ~ mw-
~en ~ daiıDıi encüınaıde bulurımal<aırı. (2644) 

~UZVMLUOU 1 
A.Q. ıt,47 -. 1'1'5 il-. H llw. 
.Aı'. 11 ,tta. HH&-. H&w. 

• 1111-. 111&.. Ut llw. 

!Vesikalar davası 
"Cumhuriyet ,, neşri
yat müdürü 4 ay hap· 

se mahkum oldu 

4 Nisan Perşembe 
12 30 F'ogr.:(C·:ı. ve memJ.elret 

saa~ ııı.ya~ı. 12.35 A.iarıs ve rnet:e
oıXIllııji h.allıerlk:i, 12.50 MiliJ lk: 
Yeni şaı:ıkı\.ia.r ve 1.CT\k.iiılıer, Ça
hıınl~: 0ev00t Çağlia, Fa.h:ri Ko
puz, İzwfılıiın Öktt.E. 

1 - Okuyan: A:zlz Şe.11Sts. 
1 - Zeı1<i Duy.gulıu • Nihaıvenıt 

ş;;, ıkı: (Sa!bah yı!Laırdıanberi), 2-
S . Ka.ynaık • Hicqııkar ş;.'!rkı: ( Çö:z.. 
aıııık ~ıliıı.1'fu değil), 3 - . . . . .. -
Hicaz şaırikı: (A.şıık dJdııııın ya'ITI!Ul
cı.ığuıın), 4 - ~ ıtüı:\kiisü: 
(Çayır iooe b~) . 
il - Olouıyao: M~n Se -

lltlf" - d&?ıt halk tüllkOOU, 13.20 Mlii· 
ziık: Hahl< lıüı'.kıülerı - Sadi Ya -
"'""hl.aman ve Saırı Recep, 13.30/ 
14.- Mıü2i!k: Kl>i1';lk program 
(µL) 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Mıııhaıkanerlk Cumhu.riıym ga

ıı;€1tıei!Ji II<?Şrli.yai mü.dürü HiJkınıı<'ıt 
Miinif üX> avuık.aıtlıarı ve da'V'!!C> 
Kony& İ!bı.ıhi.m lfokJn hullıın . -
muşlıU!r. 

KARARDA: cib..ahim Hakkı 
Konyalının neşredilen vesikalar
doki cümlelerle Türk mi!l<!tini 
itham edişi ve Atatii.rke de ge
ne bu vesika.ardaki sözlerle hi -
tapta bulunuşu milli vicdan ta
rafnd.an her zammı için takbih 
olunacak btt- harekettir. Bu böy
le olunca mii.§tekiye i.mad olu -
nan vesaikin Mşrinden sonra o
"un ceza kanuniyle tesbit olu,,,. 
duğu gibi halk nazarında vekar 
ve haysiyetinin dü.çtüğünü kabul 
etmek lazım gelir. Maznun ve 
müdafileri davacıya ait vesaiki 
m1t1ııail<!yhi tahkir etmek maksa· 
diyle değil, tarilıe hizmet etmek 

18.- Program ve ~ıt 
sacıt aymı, 18.05 Mfuıi!k.: füıdyo 
ca.z cxrllreStırası, 18.40 Kanw;ınm, 
18.55 Serbest "°"'t, 19.10 Memle
ikcıt sıaaı aıy arı, Ajans V"' mcleo
:rolioji haıbeJ eri, 19,30 Müzik: 

1 
emeliyle neşrettik . erini söııledi
ler. Halbuki tarih bir milletin 
m.ukadderatı SllJlri üzeı~nde hiç 

Ha!klkı Deııman, Şerif İçli, Hasan 
Gü:r, Haımdi Tdkay, 

I - Okuya.n Saclı. Hoışııes. 
1 - Ş..411k.efza peşreıvi, 2 - Dr. 

H<ilkııneıt • Şeıvlkefı11 şarlkı: (Ben 
esiri haıocil.mm), 3 - 0aıııa.n 
Gdi:iiınç - Şe\Af<eıfza şıa;rlkı: Kalt
lbim yıaıra;lı), 4 - Nidrogos • Şev-
lkef:z.a şaıikı: (Geçip te ka.rşııın.a), 

il - Okuyan: Safiye Tolroy. 
1 - U:;ııaık müııtıezıaıt: (Hru;rtltı

(e ,bu şeb), 2 - S uphi ZitY'a -
U·ışaık şıııı1kı (Ol şuh cefa), 3 -
Ra:hııni Bey - Suzinak şa:rıln: 
(iBI r S-lh:rti tıaral:), 

HI - Olou.yan: lVI.aılııınwt Ka -
ınrul.aş. - Yeni şa!I1kılaT ve 1ıiir
lkıüıler, 20.15 Kıom~ (Sıllıhat 

saati), 20,30 Müzik: Fasıl h~!Y& 
t i, 2.1.15 Müıılk Radyo arkffi!ıraı
sı (Şef: H. Ferid Artnar), 1 -
Fr. Sctlnııbeııt: Bitıre.<miş sıenfuııi, 
Si miaıör, 2 - Cama! Reşid: Ka.
:ııaı;:ız suiıt'd, 3 - D. Fr. E. Auı
lbeır: Fra Dıvulo oıpeı-a.nndaıı 
U.\Uıtür, 22.05 Mfuf k: Solol.ar, 
(n .,), 22.15 Menı.lıeıket sa<ıt ayıaı

rı, Ajaıns baıbeırJ,, ıri; Ziraaıt, es -
'hwr.ı - taıhvil:at. ikrumbiyo • mıkut 
iboosa6ı (fiyaıll), 22.30 Mfuıiık: Carzı. 
1baınıt (pl.), 23.25/23.30 Y=zıki 
'Pl!'(>gl"a:ın ve kaı:ıan~ --------------
Askerlik işleri 

Şubeye davet 
Eminönii Askerlik şubesinden: 
$ıı!bed<! kay;t'llı diş '11blb. Teğ

ıınıen Mehml.ıt Tali>t oğlu 3!(\l d!o
ğumi.u Must.afu :zı lkıi!llin kısa bir 
ımıürlrlet zarlında şu:beye ınıüıra -
ca.a.1a. 

, .............. . 
Paris ve Londrada olduğu gi

ı,i şehrimizin BAKER mağa
zal11rında da kadın manto ve 
rotları için yünlü fanıtezi ku
ı asların ve kostüm tayyörler 
için Tweed llrumaşlannın Mı 
zeru:(in çeşitleri V·" umumiyet
le ıkadın ve genç kızlar e1bise
lerini alaka.dar ed. n yünlüler 
t,..;hir e<lilrnekte ve her yer
den müsait şartlar ve ucuz fi
vaıtlarla satılmaktadu-. 

--
Haccacı Zalim-

1 

Okuyucularımııa, 

~Haccac• Za1i:m aıdJı teWilka
mızı yazan aııkatlasmıız b:i:r ha.f
tadıınlıeıri hasta Yaıtım.aıktladır. De -
,."'!'1i arikarlwınuzın sıhhi vall.Iİ

Y<ıt;i ıbu h:aıftıa i~inde hazan ağuı-
İ laşmııs, 'bazan da d üzelıınişt.iı· . 
Keınıdisi bira o: iyileşin et- oık uıyuı
cıullanına yazı5ını vel"Eibi(iyord.ııı. 
Faıkat hastalığım sıık, , sık ağırl"l1" 
maı;:ı ıt..ıfrıi:kıaının g:ünü gününe 
<levamma iııI1kaı:ı ve<ı1!Ilemekıte idi. 
Değeı1h a:ı'kıadııısımıza acil ~~ 
diil.eırlk>'111, sayın olruo/UcuJarııınızını 
lbu va.2Jiyeti öğrenıd:i'kıtıen ııınra iıt.iı-
2la.fımı.zı kalbtııl edecıellcleıriıııi ümit ı 
ed'i: ~· - - -

bir su.retle te-si1· ve nüfuzu o! · 
mıyan şahıslara ait halce,. ve ha
reketlerle meşgul olmaz. Tarih 
aıu:ak _milli hauat:n _zaruret Leı iıı
le mkı;;af eden hadıse , eri kendi· 
sinde toplar. ~teki ise n.e 
mütarekeden evvel ve ne de son
ra Türk milletinin tali ve mu· 
kadderatı üstünde vazife almış ; 
ve tesir yapmış bir şahsiyet de
ğildir. Atatürk, Türk mit ıetinin 
dağınık iradesini kendi şahsında 
top.am!§ ve bu milleti tarih için
de ebedileştirmiştir. Bil iti barla 
mi4arünileyhe karşı sarfedilen 
sözler amme vicdanını bihakkın 
incitiı- ve vesaikin neşriyle yıv
karıd.aki mül<ihazamıın karşılaş
tırılmasından s011.ra mesmu o..ına.
dığı zihne tebarüt eder. Fakat 
ceza kanu.nu hakaret cürmünün 
hangi şartlar dahilinde şayanı is
tmui O•madığını ve miitıecaviz 
hakkında ceza verilemiyeceğini 
ta'.1did~ . tasri etmiş olduğuna 
n~~e, fıılın mahiyeti taJıJdriye
~nı kabul etmek lıizım gelmiş
tır, Maznun Hikmet Münijin 
hareketi ceza kanununun 482 nci 
maddesinin son fıkrasına temas 
ettiği için altı ay hapse loonulma
sına ve 100 lira ağır para cezar 
siyle tecziyesine, ancak maznu.
nu.n cürüme mevzu teşkil eden 
vesaiki -ne~ederken tesiri altın
da kaldığı sebeplere gifre kendi
si l.ehinde takdiri tahfif seb<>
binin kabulü muvafık muadelet 
olduğundan ayni kanunun 59 un 
cıı maddesine qöre, hapis ceza
sının dört aya, ağır para cezası
nın 66 lira 60 kutuşa tenziline 
ve gene maznunun tekzipnameyi 
vaktinde ve ayni pııntularla neş
retmemesinden dolayı 25 ıtra pa· 
ra ceza.siyle mahkumiyetine ve 
evvelce mevcut müeccel mahk{ı· 
miyetlerinin de atJlıen infazımı 
ve maznundan 75 lira manevi za
rar alınark müştekiye verilmesi· 
ne karar verildiqi bi.dhıilm:ıe-'k:te
dir. 

İKİNCİ DAVA 
.AhıodLlt. mııilıaJ<ern,tıi.ııin ilik 

celsesinde Seııni!h Lutt'i taraiın
d<ın söyl€1llen, :fiaıkat zaplta geç -
ımrıınliş ıi:an bazı ı;ÖZ).erin 11$."i 

ü7'00i.ne, söyl tnınıecl ~>iti i;d,idru;liy[b 
Cuımllı'lllriyet ga'2l0tesi aJcytııiın<> a
çı]an d:aıvanm rnuhaıkoernesine .?ün 
devam ed:iillmis ' ga.z.t ~ı:'.YI . gon
deri1diği Wia dlıuınzn W!krzipınıa · 
ıın.ey.i ya:zıdığı ıkayd iıy le bir ş~ 
dıinı'.cnırniş, ilii(er bir şai!ıidın ceL" 
bi içim. baSka )tiin.c hıraik;jnı · 
tur. 

Abone Sarfları 
' 

~ellJı 

1 aylık 
a aylık 
ı • 

DAHİLİ HAB.!ct ---
1200 Kı'· 2300 Kr. 
eoo .ıtr. ıeu Kr. 
300 Kr. &OG Kr. 
1llO Kr. 

İLAN 
TEK Stl'rlr.I 
SA N T İ Mİ 

Blrlnei SahUe tllO lnlrUf 
Ilı.inci Sahife ZSO koro, 
Üçüncü Sahife 260 kuruş 
Dördüncü Sahife 100 kurııt 

5 • 6 uıcı sahifeler 50 kunıf 
7 • 8 in ci Sahifeler IO kunlf 

Gazeteml7Jde neşrtttrtle

cek b ilcünıle tlcaYi l!anlar yal, 
nı:ı Ankara caddesinde Kah -
ramaw:ade hanında İUncılılı 
Kollektlf şirketinden almır. 

İmtiyaz sahibi ve Neşriyat Di
rektörü : E. İZZET. Basıldığı yer; 

SON TBLGRAF Baııı.ıııevi 

4 - NiSAN 1940 

- - ------- -

En Mükemmel Aile Yardımcısı 

BES l<iSiYi BE 
DAXiKADA. DOYURU 

En dar zamanınızda bile KOMPRiME ııe ,elaş etnıeden 
. misafirlerinizi ağırlıyabilirsiniz 

Mercımek, bezelya, buğday ve sair çorbalık komprimelerimizi h ıır yerde bulabilirsiniz 

Çapamarka Müstahzaratı: M. Nuri Çapa K.;;~~i 1915 

Sabah, öğle ve akşam 
Her yemekten sonra günde 3 defa dişlerinizi 

munta zama n 
..-B. 

Diş macunu ile f ırçalagınız. 

Yurddaşlarımı z ın N3zan Dikkatine: 
Muhtemel hava taa rruzla r ına karşı ( Korunma 

kanunu)n un kabul etti ğ i şekilde hazırlanan 

''Passif korunma t ı bbi ecza sand ık,, lan 
Can la boratuarı ta rafından hazırlanarak 

piyasaya çıkarı lmıştır. 
Resmi hususi büttin müessesatla ev, aparlıman, mektep, mahal

le, köy, kasaba, .nahiye ve kao:alarda soi'{lık ıkC>l"unııne bakımından 
'birer sandık bulunması behemehal lazımdır. Bu saındrlöa:rın ha
cim ve fiatı, aile nüfı.ısuoo. göre değiştiğinden bir' kartla IB!bora
tuarımıza a ile nüfusunuzu bildlı·diğ:.niz taıkdirde derhal katalog 
ı:rönderilecek ve fiat hakkmda mahlmat verilecektir. Sa.ndıldarın 
üzerinde (CAN) markasını arayınız. 

Umumi Deposu: Can Laboratuarı 
İstanbul, Ba.!ıçekapı, iŞ Bankası arkasında No. 5 Telefon: 21939 

D e vlet Liman la rı iş le tme Umum Müdürlüğünden 
E'l'velce Alımmıyadan cellbedilıeııı ve hôJien Si.ı:1kecide 4 No. h 

amrrepoda buiu.nıa.ıı idar<ıımi2k ait 214 balye içel'i'siınde safi .ctuz bin 
)'001 yüz iikti.. ki:o sa<h:ife lı.aJıiıııde gaoo1.e kağıdı ile hunlara maıhsus 
üç yüz kilo sfyah ve seksen b<ş kiılo kuıımzı mürElkkep kapalı 7.arf 
ususl!i)iie ve y<ıibuz axdiye Ücl'eti iıdaırem.1ze aıit dılnaik ve güımruk ~-es
mıiıyı!e d:iğ<n· """"l{i ve masrafları müstıeııi! tarafından ödenmek şar • 
ti.yle sı1 İstwllıul satılacaktır. 

tlı.aJıesi, 15/4/940_ taribin" ra9thyıaın paııartesi güııü saa.t on beşbe; 
Galiıaıtada Uım'lllDl Müıdiirlıük binasında 1xıf{anooalk olan aılım satıını ko
misyOillıında ya4Jdacaıktır. Kağııt vıe müreldkeplerin mUlıammen <be -
deli c6025• lira c88> kuruş ve rnuwiılkad; 1ıeınıUnıl'tı •451> lira . 94. 
lııuru.ş!ın. Saıtış şaııtnaıınesiıni görmek w. malkırın cim; w evsafı hak
]ı:ında fa2lla .maıJWnaıt iılmak için her gün sözü R'EÇen koımisyona 
mıüraca·aıt dlunaıbilir. Teklif mek tuplanrun bildirilen va<kıi<t:ten en 
geç bir saat evveHıne kadar koımisyort rdsliğiıne iıevrli edlilm<ıleri nıli-
zımdı.r. ' . (2424) 

İstanbul Defterdarlığından 
Taanir edilllın{lhle dlaırı B~t;aıı lkaıyanaıkamJıik ıkooıaığmda ~ • 

r>ıUmasına :.u=:m ııQrülen 800 liıra 11<.'Eışifili elıekıt:riik tesisatı açık eik>
siJıtlmi·.V\'< lronulımu~u.ı:. Ekısillltımıcı 8 niı>aın 940 ~günü saat 14 
de Mı1lai EınLak MiildüT'lıüğü•ııde torilanacaık dlaın lıı:m~•oıııdıa yapı -
ilıacaıkıtır. Muvıalklkaıt >tlEınııiiıı.aıt 60 ıliTa<lır. Tutteı<'li!eırin !hu iıiıe ben.zer 
en az 2000 füaıbk Rı yaptıklarına daior iıdaırelerdeıl <droış O<f.Rılldiın 
V'E'Silk;aılıa'.l"a istiınadlan İB'tıaıı:ıJbıı. viilii:yıeıtıiıııe rnrürooaa!IJDa ıe1kmVtıme tari -
biındem. itibaren 8 gfu.ı evıvel ıııJımış d~.;arı BlıliitYet ve 940 yıhnıaı 
aıiıt TJıcaret Odası vesihıısı ibraız Eltln<-0.eri mıııJıtteııidljw. 

Keşif, şaa-tinaıne ~· sair wr~ !Mıi!lıli Eınıaaı. mü:ı:ııwede börosuıeı-
da görül~Hiı-. 00~ 

A NKA K""' 
3 • 4. 1940 

lla11 ...... 
1 Ster:ti:n 5.24 

100 Dolıu· 148,75 
lOğ Frc. 2.9470 
100 Liret 7,54 
100 İsviçre Frc. 29.2725 
100 Flor'n 69.3575 
100 Rayjşmark 

100 Belıta 22,18 
100 Drahmi 0,97 
100 Leva 1.7775 
100 Çek kronu 
100 Peçeta 14.1625 
100 Zloti 
100 Pengö 26,5325 
100 Ley 0.6325 
100 Dinar 3.4475 
100 Yen 34.9175 
100 İsveç Kr 31.0050 
100 Ruble 

TAKViM w• HAV-' 

4 Nisan 
PERŞJo; MB E 

Hicri: 1359 Rumi: l35t 
4 üncii ay Gün: 95 Marat: 22 
Sefer: 24 Kasım: 149 
Güneş: 5,39 Akı;am: 18,37 
Öğle: 12,17 ~atın: 20,10 
İkindi: 15,5( imsak! 3,55 

BAVA \/ AZİYETl 

'Ye;ilköy Mfilıeoo"Woji iıııtıaısyu.
nundan al>tnaın malllimaıta göre, 
llıava ymıdun ~n ce11uıp lkı -
sıııriıariyle Aıkdea1i'.z sahi[~a"!inde 
lbuıluıtllu, ~ ~e eikooı.•j -
~e!tlıeı kapıalı ve yer yer yıağJŞ.ı. 
ıger;ımiş, :ıiliıga:riliaır K""1ade<nıiz in -
~ şimai di{(leır .bölgE!.kıırde 
gaıııp ve cemııp :iStikame IJl€rıdl ın 
antıa kuvveUtıe e~tiı·. 

Düın, İs1ıaıııbıılda bava kapa.lı 
'\'le yağu,ILı geQJ'.l'llİŞ rii:zf(aı: ımüs'lc -
lhıaıvvil olıınıak ürı:ere samıi;yede. 1-3 
ııı:ııeb1:· hı:zıla esıDJişt:İr. Sıaat 14 ® 
lbaıva ta"Z.yilk.i 1014,l miı:.ıiba:r i.di.. 
Sıuhunet en yüksek 8, 7 ve en 
.WŞiik 3,6 ~alt ollaraılı: ~ 
~. 


