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Başvekil Refik Saydam dün radyoda 
son dahili ve harici vaziyeti anlattı 
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Başvekilin H uc • 
• 
ışaret 

• • 
ettıgı 

Milli Korunma Kanununun tatbiki, bir seferberlik mukaddemesi 
veya bir harp hazırlığı olmaktan uzaktır. 
Sovyetler aleyhinde bir harekete asla temayülümüz yoktur 
Müdafaamızı kuvvctlcndirec~k olan bütçemizi denkleştirmek için 
halktan yeni _fedakarlıklar istiyoruz • 
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t9'0 BÜTCEMIZ 
262 Mil YON LiRA 

Maliye Vokili Fuad Ağrotı 

B ir hay at macera&ı 



As ·ıer daha Öne tuttukları aırtları 
şiddet e miidafaa ediyorlar ı 

YENİ SABAH 

Dün rüyet edilen .. 
atbuat davaları 

• 
Modern harpte 

randımanı . rd1t' 

Yeni tiyatro Şiş- Şehir Meclisinin -:: :ı::=:~.:111·~ ~ 
hane Yokuş.unda du""nku·· ı·çı·ımaı haline girmi5ttr. ıuaızenıeni.ıı nd~ 

mcti, ~ehzul oluşu, asJ•er~ertet .,ııı+ 
a.lilıJ\" ~ • 

1 
· --- k } k di ve cesareti k:ıdar g. · ıçiııdil' 

.. M:yd~ istasyonu artı~ uzak~ man e.rl~rin .enselerini sanki teş~~ e: Tan ve Son Telgraf uru aca Tiyatro, gazino ve Jannda.n nı.admldar. ~uııunre Jl'r 
!~:~~~e ~:f;8:§~r=~~ ~;'~~; !°:nfa~;~ ~~~i:~;~r~:~~~~iştl. gazeteleri~ para cezasma . 1stanbul ~el.?diye.~ni~, biri Takd~ konservatuvar ld ıuırbden evvelki dc~rr~;eıı n): 
merak sarmıştı. Müfrezeler, eller te- I Sarılacaklannı anlıyan asiler, scla • mahkum oldular s:mde çok ~~~uk, diger~_Tepebika~ınti' yapılmasınmı ? bin ha§l.ımasındanhcn •tııtd~ 

• bet k ilk olmak uzere ı - zarfında endüstri lstilısal5 eıı• tikte, gözler ilerde, zevkli bir heye-,rneti kaçmakta bulmuşlardı. Fakat, Ctlmhuriyet gazetesinin 12 kanu • nıs en uç ak Uz t bbils İstanbul Şehir Meclisi dUn ikinci 
01 

,.e ~ 
can içinde yavaş yavaş ilerliyor, va- hepsi değil. Bu baş sürünün ik yUz nusani 1940 tarihli nüshasında Af - yatro bin:ısı yapm kerepeşe • reis vekili Faruki Derelinin riyaseti melt., un.c;unınun ~~dınl~t sc'i~ 

. k ~ d k" bul ıa od" d .. b t"l "Davacı ler yaptı<>"ını yazmıştı . rost son d ıl"u'stri sahasındaki ırnal. ·' ı•·t·· . .ıı gonlarda.kı erler sabırsızlanıyor, ma- kadarı açmı:ı.gı:ı. ava ıt amam it"• r ıt avnsı munase e ı e .. :> b .. tiln H r altında toplanmışt.r. Ruzname e 
1 

.. ıs:"' 
kincli tüfeklerle top başındakiler de silahları atmış, yüzU koyun yere yat- biziz,, başlığı altında ve "Peyami Sa- gunlerde .~epebaşının ~ :ı;ç.e mevcud me~eleler ufak bazı münaka· ve clnlı:ı umumi hir ti.bırle ritt si)"'' 
bayağı titizlcniyorlardı. Etrafta çıt mışlardı. Kuyruğu kapana sıkışmış fa,, imzasile yazılan bir yazıdan. do • n_azır tabu m~nza~as~nı zma~ f"~: şalarla kabul edilmiştir. randınıan meselesi, devlet r :ıınış '1 

bile yoktu. Ne bir ses işitiliyor, ne cırlak çakallar gibi, korkudan titre- 1 ıayı, müddeiumumilikçe, Peyamı Sa- ç~n d Tepebaşın a. tıya ro~~1;1a ;ni Bütçenin faslı mahsusunda bu1u • setinde miihiın bir rol orrı 
de kimse görülüyordu. Güneş gillilm- yip kıvranıyor, acı acı uluyorlardı: fa ıle gazetenin neşriyat mUdürü Hik ~-n en vazgeçmış 'h ve t Ş~ ~ye ~ ki nan ve Belediyeler Bankasından ya - oynnmııkta bnlunmuştnr. (!111111' 
sUyor, ortalığa tatlı bir ılıklık ser- - Aman ağalar, biz ettik siz et- met Münif aleyhine bir dava açılmış ır yer aramış, nı a7~ ış an~ e.d pılan beş milyon liralık istikrazın 1 Bugünün şian: F.ıızlabu,.nctt!l icill 

. . K l .. ··ı .. . 1 B d d"" k Aslı"ye Al- Lunaparkın bunun ıçın en musaı . azi i tlh ld b l _, '"' ·1'· pıyor ve serıyordu. uş ar suzu e su- meyın!.. tı. u avaya un a şam b' h ld _ .. .. t"" B milyon lirasının tıyatro, g no ve s sa e n unrnu.a< •Jrıt'' 
.. . k . b la ır ma al o ucrunu gormuş ur. u . 1 1 rl ıtütını e' uJ\ zille uçuşuyor, cıvıldaşıyorlar, sankı - Şeytanlara uyduk, amanın ıy- tıncı Ceza mahkemesmde aş nmış - . . c "d b" t" tr lan kanservatuar inşa olunmak Uzere muld:n.zl tedb re de J1l 
.. A 1 .. .. .. ..1.. .. 1 dı , tır ıtibarla sahaya aı ır ıya o P . . B"" E .. . ti Zira h-':h.,. ... • hnrbin .. ~ ruzgar a opuşuyor, gu U§uyor ar . mayın canımıza... . . 

1 
. h 

1 
k .. e lmar tahsısine daır utçe ncumenı maz- r. ıw.ı ~ eııdUS1'" 

öncü süvariler, hemen hemen is - - Sarayı yıkılsın başına, hep yan- Evvela, iddianame okunmuştur. td Mve .. dı .. '~?-~~1 _a.zır 1ama ~f dr kı hatasının mUzakeresi esnasında Ham müdafaa l~ çalıs1rkt>0ı -" ,.,. 
·· 1 1 . ed li Yed" . Ce mah u urlugu mımar arı vazı e ar - . ynpflllW' il-tasyona varmak uzcre bu unuyor ar- dık onun narına!.. dıanam e, As ye ıncı za 1 B 

1 
d" b d pacağı di Rasim demiştir kı: ayni 7,arnnnda ihrac:lt ıiJIİ J11 

iı ki, isyanın ilk sılfı.hı ansızın pat- • • • kemesinde bakılmakta olan Afrodit ~nmıştı~.. e e ~e _ur:. a y~ d . - Belediyeler Banknsmdan istik • nı memleket dahUlne ytne ~tın ,~ 
lamış, ardından da çok §iddeUi bir 1 Zeynelabidin hocanın keyfine pa • davasından bahisle yazılan bu yazı· t~ya~ro ıçır. evk a aıt. 1

;. Y;~. e ;:- raz edilen beş milyon liranın istikraz dafaa nolttnsından zaruri "111,ı;t•· 
ateş ba.§lamıştı. Müfrezelerin aslan yan yoktu artık. Bir Patrona Halil mn İstanbul ve İzmit müddeiumumi- ~~lak etmek mecbur1ıye ınb el ır. u sebebi münhasıran §Chir dahilinde ya döviz solana.k için o~ 

1 • h ı d u il~ .• _,_ D d p e 1 1 d·- b"Jr-· ,., .. dd • mumi. ıtı .. rla evkafla temas ara aş anmış- . . b"l işi d •.. er erı ayvan arın an a ıyor, s a- azameti UU\ınmış, ama aşa v eri e ıger ı umum ırıu eıu müsmir varıdat getıre ı en ere sar ır. tol o: 
hını kavruyor ve ileriye atılıyordu. Zeki gibiler şöyle dursun, hünkara bi- lerin ric'i şekilde hareket ettikleri, tır. . b ld k fıdır. Halbuki tiyatro, gazino veya İşte ooyıe· ehemmi.retli bit ~Jt' 
Katar durmuş, kwnnndan vazıyeti le yan bakmağa, kafa tutmağa yel - madde ve isim tasrih etmiyerek mU- Bu sahay~ tıyatro d~naı:ızapı 1 ~ otel Belediyeye varidat getiren mem ruyan cnclilstri, randunnoı ~stl1'1· 
tedkika koyulmuştu. llk mUsademe tenecek kadar gurura kapılmıştı. Ha- tecaviz yazılarla adliyenin cehalet ve ~ ~nra Şışhane c~ eskı uaknaparl balar mıdır? Bahusus ki buna aid e- 1 eli 1.1•· • 

k · - . · • · - . 1 . 1 -1 · cihetınden ve Beyoglu ayın am ı- . sinde, füblrl diğer e em ~dt 
başlamıştı artı . bıs, tutuşturdugu ısyan ateşının, cı- taassubln hareket ettık enn n ı erı • h . da k limizrle bir misal var. Taksımde mo- nun lktıcındl SP.mere vucudr r: 

Yaya cengine inen kahraman sil • var viliiyeUeri de saracağı, hatta bir- sürüldüğü. İstanbul Ciimhuriyet mUd gı ceh ~sı tam~me~l meır n~ çıda - dem bir gazino yaptık ve bin milş- mesl bahsinde lld unsur ,.ard' 
varilcr, hiyanet kuvvetinin öncüleri az daha uzanıp Kayseri, Kırşehir, deiumumisi Hikmet Onatn da ceha- cak !']Ckıl?e g~n.ışletı ece_ ır. ;:d~k~ külatla müşteri ancak bulabildik Ben l) lşçiJ rd~ld gaye birliği. 
oldukları anlaşılan bu kudurukların Antalya ve Muğla taraflarına bile Jet. taassub ve ric't hareket isnad e- baş.k~ ~~~ı~ıb~ ca?~?:1 dt ş kt . bu bir milyon liranın otel, gazino ve- 2; laddi fi'P.J't\it. • t ~ 
sindikleri yerleri bulmakta, hiç de bulaşacağı zan ve ümidi ile sevin • 1 dildiği ve bir fiille kanunun mütead· ha~nın ıkı mıslın_e ıb_ a~ 0 unaca .

11 
• ya tiyatroya değil de kanalizasyon İsçilcrlndelü gaye birli~· .• ~ 

zorluk çekmemişlerdi. Sık ve kısa cinden kabına sığamıyor, değişen hill did madde!~ri ihlal edildiği iddia o - ~?~uı __ Belcdiyesı tıyatkro~uten ~~ veyahud da istimlak işlerine sarfım ı ı.·uıı:-~-
al J ·ı ı· ek ak 1 b" .. 1.. k " d ,....__ k 79 uncu şası ışını suratle thale etme ıs me. b k ve idame hususunda u f•tıl""' sıçram ar a ı er ıyer epeyce Y - ya arının ır tur u zev ıne oyamı • lunmakta, vçT.a anununun • . . t daha doğru buluyorum ve unu te - r ,, ~ 

!aşmış, nihayet, ilk tedib sillesıni kn- yordu. Öyle ya, çok zayıf ve kuvvet- maddesi nazara alınarak yazı muhar tc<lır .. Mayıs .nyrn~~ _tıy.atronun eed- lif ediyorum. Frnnsızlar btlyU' m al ~ tıi 
tl da r::aklat-rn • .,tı Sara . b"lh k ta fta . ··a·· . il tbııat mellerı atılabılmesı ıçın ıcab eden t rd ~rler. mıha: sa Frans.-ı ıı.._, 1JtlP ra sura arın "' ~ . yın sız, ı assa pe esassız, ra rsız ririle neşnyat mu urun n ma . Azalara mahsus sırala a oturan !!ı.5a.ı 

• ·1 · tl "b' ·ı k -ı - - . . b k ti 27 30 c k bırler alınmrntır . d senedenberl dahiJt karg · -"*' ası erı, avro ar gı ı çıg ı çı~ ıga sandıt,'1 mılh cereyan ve are e er kanununun· ve uncu, eza a· :> • Vali ve Belediye reisi LOtfı Kır ar roır,...~. 
kaçıyor, millici müfrezeler, nara sa- dilediği gibi boğulup bastırıldıktan, nununun da 480 inci maddesine gö· -~.. söz alarak bu itiraza karşı Belediye- sebebiyet veren komUnist ~dt~tı' 
vurarak, kur§un yağdırarak koğa - asi sayfuğı müteşebbisler topyekun re tec?.iyeleri, gazete sahibi Muğla POLiSTE: nin noktai nazarını ve yapılacak bu dalan ve bttnlan yapnn t ıı,.;tı' 
lıyorlnrdı. !stnsyon binası ve zahire derJetilip toplattırıldıktan sonra, za- mebusu Yunus Nadinin teşrii masu· kabil inşaatın müsmir olabileceğini faall~·etl flo f:ndiistri faalh";11ıııı bit 
hangarları geçilmiş, ilerdeki sırtla- ten esir vazıyetinde bulunan saray ve niyetine binaen davasının tefriki is- Kamyon • Tramvay bt·nların medeni bir şehir için en bü- runun em~l w~ gayeleri a.rtl rdll· 
rın eteklerine kadar erişilmi§ti. _ padişahtan yü~. çe~ire~ilirdi. O :-': tenmekte idi. . çarpışması yük bir varidat membaı olduğunu b>zad ,,ıloıbnlm3.eo~ bn~~~:e ,-ıı!'; 

Tam bu esnada, kablarına sıgamı- nalarda pek nıultefıt bır dost gıbı Suçlular veJ<illerinden İrfan Emın, D"" t 
10 25 d F h - .d • bilclirmistir. MUteakibcn Hnmdi Ra- Fransa hUlifımctl, gl _.;; t 

b . fazl il · tıl · ·· ·· · · l tl rd b" · ·1 ·· · un saa ' e, a rının 1 a 'h t tt ,,-n hıır• ,.,. yan ve ıraz aca en a an yı- gorunen ışgalcı deve e en ın ı e bu iddianamenin okunması uzerıne: . d k' 
41425 

al k simin tekHi reye konularak red ve şan \'e nı a~·e pa ı.,... ·rJ : -·u . . . b" • _ . b" ~ ~ . d rc:...n c ı numar ı amyon k .... 111• , ... Jıdeti ~ 
gı erımız yıne ansızın ve ıraz ev- u: ~ıp anlaşarak, pekala yepycnı ır _ Ceza kanununun 488 incı ma - D lm b h 'd k 107 Encümen teklifi kabul olundu. Mec - like arsısmua m ı "' ııor 

lk. d d h "dd u· b" tou} •• /\ . b" . d" . ..;ı 1 o a a çeye gı er en numa · ~ ti \'e ,aı 
ve ın en a a şı e ı ır a....,.,., e hukumet teşkıl ede ılır ı, ve hıç suP desi sarahatine göre bu davana ken- 1 0 

tak"" Ak tr lis yarın saat 14.30 da toplanarak nlclt'n tesı-.ı işine giriş · ··lcf1l 
k 1 d 1 b d h . k d" . d b h""kA . k 11. . . il ra ı r oy - saray amvayına u.thnt. e• .: , arşııaşmış ar, ne e o sa ıraz u- esız, en ısı e u u umetın e ı disine hakaret edilen sahsı •ctın m - k k k şubat devresinin son içtimamı yapa- ba,~armal< 1 terken, tı~· · t·" " 

k 1 rdı Asil ..ı-h ld f 11. b" . . 1 b"lird" • 1 k çarpara vatman asasını ırmış, 1 JtlC D" ra samış a . er, uu a e\rve en e ı ır reısı o a ı ı. racaati vaki olmayınca dava, anca I . d h f"f h . . - ~ caktır. Jiiznmunu hissettiği iJc 
t t kı-- b 1 "dd ti ··a z !Ab"d" b ded.kl . . . h dd J,amyon a a ı nsaıa ugramı... ...t ut u •.au u sırt arı §1 e e mu a- eyne a ı ın, u ı erımızı a- matbuat kanununun 30 uncu ma e- k"k b 

1 
tı _..,.,.. - nünde bulundu. 

1 
tıP' 

faaya başlamışlardı. Mikadrlan, le· tırlamak ve düşünmekle kalmış de • sine münhasır kalır. tah 1 ata :..:_n:,ı~ Fninsn. cndli trisl randı~n~~r I' 
dib müfrezelerine nazaran çok fazla ğildi. Bu husustaki kararlarını çok Diyerek itiraz etmiş, mlid<leiumu- B t d" . d.ğ. taksit MAHKEMELERDi!: trrmak için, lşçilerlnl ya 5" c (nJıŞ' 
~lmakla beraber, mevzileri _de mUsn- zaman evve~. vermiş: el ~l~ınd~n. icab mi muavini Mahir de, miiddeiumumi· 8 8 ~yenm ver 1 1 

• derek nsk.-ri clic;iplin ntt1nd:ı ı.elldt' 
ıd bulunuyor, kar§lsındakılere ade- eden te.şebbuslere bıle gırışmıştı. Bu nin yaptığı hizmPtten dolayı hakare- Beledıyeler Bankasından yaptıgı 5 Ma aacı Karcbet tt 1 . h d da l~İ .. ının ııı' 
ta meydan okuyorlardı işler için kendisi 1stanbulda, bir kı- t . k ld - -.dd' edildigı··nı bu- milyon liralık istikrazın ilk taksiti o- •• , •• •• A • • • muı ı: 'ey~ u " intlofıJl tll 

. e maruz n ıgı l ıa ' 1 250 b' r d"" b l d" ta f o IJ m•\ 1""1 m1 sine ve allesıne yaşama l ue 
Durup dinlenmeden kurşun atıyor, sun ihvan ve yarları da Muğlada na nazaran da. davanın cezn kanu •

1 
ıan ın ıra un .: e ıy: . ra ın· M tba d ba tığı T lb'" U VPwlireCP1< l>ir vevmh•e tıı,iıı 1' ı!İııl 

avaz avaz bagırarak iğrenç küfürler sinsi sin~i çalışmışlardı. Daha evvel nunun 273 üncü mııddesile mahke - dan banka hesabına ödenmıştır. il a"'dd~n a ı~- ogo da _ _umd • dt"istri faall'-·eti~e ge~I verme r ol" 
• . d b k" ı· zı H"" · ı ·ıA f h b. h bi , .. . k _ n mu enımumı ıge verme ıgın en 

1 

" ,,.bll savunı~or, sonra a u ır ı agı ar- urrıyet ve tı a ın a ıs ru u gar meye sevkohınduğunu soyhycre ve . . . , . . . .. d G b • sıldanlan birini tercihe Jtlf.., 
la tekbır alıyorlardı. HaerkeUerinde Anadolumın Bursa, Bolu, Balıkesir, diğer bazı mesrudatta bulunarak bu z:ıann~~ tecı!ı~e, neş.rı) a: mtıdil~u- ol~yı alatad~ mat ~~cı ~a~~t du . ııtl 
ve ateşlerındcki intızamsızlık ve itti- Biga ve Konya vilayetlerinde kar - gibi hallerde şikayetname verilmesi- nun degışmesının tcscıl cdılmcmesm- K~ışyan aleyhıne Aslıye Ycdıncı Cc • • • ntıv:ıtde ıtd d) 
ratslzlığı pek çabuk göstcrmi<>lerdi deş kanı akıttırırken ve köyleri kasa- •h 1 l d - 'h oldugu- - den ve vilfışe~ haber verilmemesin- , ..... ., ıı<'ılmıştı. Da Simdi Pans, eh-sen 1 ftBıl' I• 

:.. · ' ne mn a 0 ma ıgının san ı · ·u· ·ı k" · ilk 1 · d d ti ı lt kk k t 1 etınlş ve ııı ~ Milli müfrezenınt aarruz tcrtib~tı al baları cayır cayır yaktırırken bunlar "dd" t . T ,. hkemesi • den do ayı Halıl Lu ı ı e es ı neşrı vanm ce sesın e ave yen n R ın şı ı a )\1 • dl~ )·r.' 
· nu ı ıa e mıs, em~ız ma .. d.. .. . ö . be 1 ,.~ 1 üba · hi ku t ı ~ is .. ısıne ver ı.;• tıl' mak üzere hır an irin tevakkufların- da fırsattan istifade ile Mug-layı ka- . 1 ...:ı be . 1 . . tiha • yat mu uru Rasım zgcnın raet e-

1 
u... \lerı en m şır şer o nmu~. saa ça ı .. :m """ • t aıı 

" ' nın sene enıen n yer eşmış ıç A • k l I< b ı· . öldu··· .. b"I bi nısbC tıd dan Umidlenmişler sevınmışlerdi na boyamak ateşe salmak ve bu d d b k d ld ğ1l u da rine ve mahkumıyet arar annın 

1 

ara et '-cşışynnın· gunun ı - ~·esinden muayyen r 
1 

r,tffl 
Mevzilerınden çıkı~or kilme küm~ arada da ~ularına bir zemin ha - . 1ın~n .. a ~ :;er ez e 

0 -:~s-~e sor hükmün tebliğinden itibaren çıkacak dirildiği ~örillmUştU. İkinci celsede İindc vergi almnrak, ınet11~1~ııl tt' toplanıyor ve kımbıur 'neıer konu~u- zırlamak istemişlerdi • 
1 

en sur
1
ere unıiştm a~ıştin. 1 ~u dan Tnn gazetesinin nihayet ikinci nüs - de Karabet J{eşişyan tarafından gön unc;unınnn da sefere i~tirw• 

· gu ynpı masını s emı r. n d b hk" · te bcb d ·1 e hasta olduğ b"ldi mı ti . ...ıf 
Yor kendi araıannda ne palavralar o sı al ...ın y·· .. k Al" f ta f tek trf E . S ad Zı' hasın ı:ı., u mn umıye sc o • erı en v · unu ı ren mln et ş r. 

1 
.,,pi"' • r ar......, oru ı e e. ra ın- sonra r:ır an .. mm ve u · • . . b k . f 1 , •. ...ı • 

savuruyorlardı Mildataa ettıkJeri dan hcrh . "ili b" h' t t . . "dd" d cd k bazı mü lan yazıların yazıldıgı siltunlarda ne§ bır mektu o unmuştu. Dün bu da- Bn ~uretle endüstri t1Jl ·,. p;· · angı mı ır ızme e ayın ya aynı ı ıa a ısrar ere . . . d . · ··111iıt" JI• 
sırtların iki başlarında hiçbır terti- edilen Muğlalı M:ıstık ve Şeyh Meh- Ullcalar scrdetmi~ milddeiumumi mu nne karar vermıştır. vaya yine evam edllmış, mahkeme, sulh devresinde horfl re.11 ,ırııt"tttt 
bt almamışlar, hatta, belki de bunun med efeleri atlı kızanlan ile beraber avini Mahir de y;~irlcn bazı miltnlea- Son Tt-lgmf da 1\1~1~~ ,?l~u Ka:abet ~eşi?yanın ö_lUp ölmediğinin rerken aksamamasına çal~ ıı. 
lüzumunu kavramamı§lardı. iği.al etmişler bu suretle de milli ceb lar beyanilı~ bu halin ceza kanunu • Son Telgraf gazetcsının bırıncı nay polıs manf~tıl.c tahkık ettirilmesine Endiistri istlhsalatının rand "it t~ 

Tcdib kuvvetleri kumandanı, yük- heyi geriden• vurmak, milli birliği nun 488 in~i maddesile takyid edile- fasında "Bürl~nn Cevad,, imzasile çı- karar vermıştır. bunun azami oktasma h;~1e.ti , 
sekçe bır sırtta yaptıgı tarnssudunu sarsmak teşebbüsüne bile geçmişler- miyeceğini, davanın diişmesi mesele- k~n ve Afrodı.~ da~asınd~~ bahseden memı~ olan garb deınok oMJ1 f'tıd 
bitınnfıı, karartnı da vermi§ti. Kaıı- di. Muğlada da bir hareket uyandır- sinin de hiç mevzuu bahsolamıyaca- bır fıkra. muddeıumumılıkçe dava Bir eroi:-cl yakalandı cihettf:n istih al ke3•flyeti )fiıtııı' ttl 
lenin sağ ve solundan ilerlıycn miif- mak cüretini göstermişlerdi. Bu ha- ğmı söylemiştir. hakk!ndakı mahke~~ karar ve mu · Tahtakalc clvannda, balıkçılık sU- niş ™lımlarla yUrUnıek 111' ı~ı;ıııi 
rezeler, asilerin ihmal ettıkleri yan- reketleri ile 0 ha valide bulunan iş- Bundan şonrn. mahkeme. ceza ka- a?1el~tı hal~~ı.?da ~utalea bey~ı ma ~·· " · • "-"''"' .. ~hCllığı vaptığı ha- labl~ml~ ve randnna.n ~5~şlet(ll'" 
lan açıklarından çcvırecek ve genle- g~ci bir devletin memurlarına, ken _ nununun 273 üncü ve 488 inci mad- hıyetınd? g_orulcrek .matbuat kanunu ber alınan Mehmcd evvelki akşam todik hır t:ınde lmlle)leJtl fl~ 
rin~ d~kti. B~ sırada cebhe - dilerinin milli fikir ve cereyanlara mu delenle vazroilmiş olan hükiimler sa- n~n 35 ıncı ma~~~ınm ":, fıkr~ı~.a Tahtakalede bir aşçı dükkanına gi - I!}ndlltJtrl faaliyetinin rP,,e ıırtl 
dekı ~ufrezeler de ilen hw-ekete ge • halif olduklarını göstermiş ve elele rih olmak!a beraber, nıemur aleyhi· g.~re gazete sahıbı ".e neşn3 at_ mud~· ı·eı nen emıııyet memurları tarafın - :tlrveslne cıkmış bulunan nııtll ;' 
çecckti. Kumandan Sadettin bey, top evrip çalışmak teklifini bile etmiş - ne işlenen ve ceza kanununun 480 ve ru Etem İzzet Bcnıcc aleyhıne bı~ d:.ın yakal'1narak Uzeri aranmış, iki dııha ziyade hareket 1ınhrfi ~ 
indiıtnı~ğ~, mak~clı t~ekleri bu ha lardı. Gizlice Rodosa gönderdikleri ya 482 inci maddelerinde yazılı ce. dava nç~_lınıştı.. Bu ~~~·a ~akkmdakı paket içersinde 40 gram kadar eroin lik görUnmlyen bir A.Irnııtl''~1 ı;t~ r:~ete ı~rak ettırmege lüzum bile bazı adamlan vasıtnsile enikunu mü· zalan istilzam eden fiillere mUteallik karar ~un Aslı~e ~ı~ızmcı Ceza mah bulunmt~ştur. Mehmed, bunları, sabı- ınd~ tn~ltere ne FraJtgn b
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gormemış, hemen hareket emrini zakerelere bile girişmişlerdi. davaya durusulmak bahsinde şika • k~mesınd.e venl~ış, Etem fuet Be- kalı erom satıcılarından İhsandan al den ı tikhale bliy\ik uıntdltr 
vermişti. 1 ~ynelabidm, sirayet dairesini kcn yctname verilip verilmemesi hakkın- nıye 25. hr? ~afıf parn cezasına mah dığını söylemiş, İhsan da yakalana - maktadırlar. Gh-f 
Akşam oJuy~:ı ortalık ylno kara - di elile çizdiği son Konya isyanının da serdedilen muhtelif . ve biribirine kum edilmıgtır. 1 rak tahkiketn başlanmıştır. Dr. ~ 

Jara sarınmak uzere bulunyordu. Kı- muvaffakiyetle neticeleneceğinden zıd noktai nazarlara göre yukanda . l I I 1 ı 'lifi il · llllllll~ll 
zıllaştırdığı bulutlar arasındıı.n batı - hiç §ilphe etmediği için, vaktile, bir mevzuu bahsedilen maddelerle bu ılllUlllıllll ı ,11 llılt.lt 1 ı lıllflllllfllfllllfllllıllılllllllllllllllflllllflllllllllllllllllllflfJlffflllJlllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
ya doğru kaymak Uzere bulunan gU- hayli ~an zihnini me.sgul eden hil- maddelerin hükümleıini tefsir ve i- • 
ne~ sağa. ve sola IJ_?ğru açılarak fısi- k_Omet tesis meselesini, o günlerde zah etmiş olan Te~yiz i?tihndı tetıtik y T ı 
lenn gerilerine dogru sarkan kahra- yıne hatırlamıştı. Bunun için bazı olunmak ve onn gore bır karar ve - n 
:;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;:;::;;;:;;;;;;;;,;;;~ yeni tcşebbiisler de hazırlamıştı. Ko- rilmek üzP..re muhakemenin devamı- ;; ı!llltldıı 

ABO:NE EDELi 

SENELiK 

6 AYLIK 
1 AYLIK 
1 AYLIK 
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1400 • 
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~-----------------

ca fesadcı. Konya ve Muğlayı civar nı bugüne talik etmiştir. lllllllllllllllllili '111 lliil1 ı '!' 'l!l"llllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllll'llllll111f llflllllllfllllllllllllllll !llllllJlllllll ·te • 
ve mülhakatile birJ~tirip bir hilkQ • Tan Gucteslnin 1\lalıl<ihnl)•eti eşikt~Ş a evinin 6/411940 Aile 00 okul: RüştU ~ rk. Gillha hastaJıanesi.tnii 
m t kunnnyı tasarlıyordu. Şunu da Neşriyat müdürü deği5tiği haldt: • • • Oltay. Gaziosnuınpaşa orta okultı tı ne et 
hemen ilave edeJim ki, hakikt mak • vilayete tcsçil ettirilmediğinden hak kO fera ns -r S0riSI Dıreh'törü. hassıs?.arından. gisi" JS'I"' 
sadını, en yakını_ ?ıa_n tara:tar ve larında yazı yazıldığı halde Doyçc Be.şiktaş llalkevi ikinci üç aylık sı ıı_ı5;ı940. Yurd 86:' ; pilı 'fil' 
yardakçılarından bırkaçı milstesna Oryront Bank ve lbrahı"m Hakkı Kon 1 1 411940 Yeni Neslin ycti§tir- ô::türk. B.tunktn.~ HalT(,(}'I)• . . 
1 k U " bir lwnferans seri.si ıazırlamıştır. ?ne.sinde analara d~n oozife'ler: --y- '"'Y rc18' 0 ma zere bütün habis ruhlulardan yalı tarafından <>"Önderilen cevablaıı Cı• ... ı'ırfn.,.; 91·;111,,.,... 1·erı·z,,ce7- oı·a--ı D rih Edebiyat komitesi • ,.tı • 
kl d b ... .... .,..,. • "'" .., '" • ' r. ,rn Şiikrü. Haseki Jıastalıanesi 1 t;Mrfl'!f" .,.s 

sa ıyor u. da neşrctmemekten dolayı Tan gaze- bıı konferansların lcı.stcsitıi 4ıqTC- çocuk hastalıkları miitcha.ssı.sı. 18/6/1940 Düimiz ve si/;l 
. Fak.a~, Zeynelabidinin sıkı sıkıya tesi aleyhine açılmış ve birleştirilmiş diyorıız: mız: Hayreddin ôzil/ıa»- JJ_C~ tfO ' 

gızledıği bu maksadını, Said Molla olan üç davaya dün Akşam Asliye 'ZO I 41194° Çocuklarımızı sıkma- Ilallrevi idare lwyeH tı6 J)il, 
1 MART 1'40 CUMA pek çabuk haber almış ve pek ya • Yedinci Ceza mahl:cmesinde devam 2/S/ 1940 Türkün diinya tarilıiıı- mak oo korumak vazifelerimiz: . . 't"'N azeıs•· ~· 

=============t kı d aıt:.k 1 t B ta . . - deki l:ıymcti: Ôğretmcn Samih Na- Nacı· K.noı'" Tu"" ıır ·ı küt""b rih Edebiyat k<Jmı .,.,. . ,. flit n nn i:1 a anmış ı · u _ııey n .a • edılmış ve karara baglanmıştır. """ "ı 'an. u aarı u • ' ,....r.Jık· t"' lj!ı9 uharrcm2J t35.S a< .Şubat t 7 f" Tansıt ha · "b 19/5/1940 s tıe gv"'.' "' -------ıı---__::.....---ı.ı dam, o sıralarda Ankara ile Dcmırci l Tan gazetesi salıib ve neşriyat mil ız · ncsı 8ahı i. por biyesi vtı 
•ün 6 l Ar: 3 ~uım ı 115 Mehmcd ve Yörük Ali efelerin ara _ dürü Halil Lfıtfiııin vekili avukat 16/ .:;/ 1940 Kızılay hizmetleri: 23/ 411940 Çocuk nılıu 110 terbi- mi Erden. Beden ter 
~.zaaf Saal V:c•atl Sact sını açmak, onları da isyan teşkila- Hamdi Halim tarafından verilen mil- Saffet Rona. Galatasaray OriakÖ'IJ ycsi: Feyzi Şeletı. Erkek Muallim rilı mıuıUtmi. . 'f. 

--.--;---,11--...,-----1! tına katmak vazifcsile ve sarayın mu da.faanrune okunduktan sonra, mab- kısmı Direktlfrü. ·mektebi öğretmeni. 25/5/1940 Beşiktcı~lı ş~ı:ı,;,ııl'İ' 
ıuncı it• k ntıı .., ... .>ol• kine vafalmt ve malfınıatı ile o havaliye keme, suçlunun, bu iki tavzihin ne-;- 23/S/1940 Yunus Emre: Burlıatı f!,''//.j/J940 Çoou~ yuvaları: Mc'Jı,. gecesi: Tanınmış bir çol~ '$k1lt141' 
~2 3ı 6 2 6 35 ".l 'L7 15 35 gbndcrilen birkaç kişiye, Zeynelabi- rcdilmcmesinden dolayı matbuat ka- Toprok. Güzel Sanat'lar Alrodemisi pare Uluçay. BC§iktaş 39 uncu okul nıiz, ediblcrimiz 1§tirakt"1C 
Akfa. '<'•taı ·-~ A• v.... .- din tarafından Yerilen gizli talimatı nununun 48 inci maddesi hükmüne Direktörıı. öğrctmctıi. · nacalctır. . ve kOtı96' • 
ı~ 0 1 ~ı iö)6 :8'(h; 19 29 ,. lbilc Ö~Tenmcğe muvaffak olmuştu. göre yirmi beşerden 50 lira hnfif pa- S0/8/1940 Ilalkiyat: Yusuf Zi- 415;1940 Uzviyette gıda ve vi- Konferansları temsil 

:-_.-._,... ___ _.._-ı_4_5.,:6 (Devaıw var) ra cezasile tecziyesine, bu para cc- ya. Kon.servatuuar Müdürü. tamin 'kıymetleri: Dr. BilsnU ôz. ler takib edecektir. 



YE 'I SABAH"- . !& 
' 

HER lf inlerin mukavemeti 
-!t 

t SABAH Beşer Hukuku 
~ Başvekili dinlerken ... 

[Bae tarafı l inclde) v ells'in ütopist B "":"" UD ::::aaa~:;: hala sarsılmadı 

1'ürkiye harbe karış
!tıak fikrinde değildir 

müştür. Kulimo mıntakasında, Fin • I ,·atruıdn.:.ı Ue bir hasbıhal ) a.ptı. 
!andiyahlar, Sovyet cüz'titamlanıun Yazan . lsmail Hakkı Baltacıoğ u. A:r.iz hükumet l'Cİ8iıl1Y kendi -
kuşatılması hareketine devam eder • 00 has olan ~k. tenıls '"' dünı 

I ken. müteaddit müstahkem mevki ~ lf. lf. ~ '"'\ llsanile ,.c ko.lhdt>n J.oııuıı geldiği 

Nantski nehri üzerinde müsademe - TE tNGlLtZ SOSYAJ ... 18TLERI l.'ENİ BtB BEŞER HUKUKU BE - sn.ıı1kılİ,.\'etle Ofunlıurlyet hliküıne-l
zaptetmişlerdir. Petsamo cenubunda, 1_ ·otuz EDİB \7EJ TARİIIÇİSİ WEI..J.S VE ONUNLA ntın.tK- pflk gürA!l ,.~elan hlr ffet 'e 

lor devam etmi§tiı'. YANNAMESl NK.ŞRh'TrlLER. BU BEYA~YNAM'E YENİ BEŞE " tının iç ve dı, siyasetini rl'.nh etti. 
n.fi ı inclde7·:~ass121 ve güllinç olduğunu, ay-ı 1"inbndlyanın btik!lil G~aö . Rl~ım SUf.MA VE REFAHA. ULAŞTIRl\IAK 1DD1ASl~l T " .... !1'0R. l\lilU Konınma Kanununun n • 

l'ıııı"1a (Ua ta · t rdanbcri kulaklarınıza !ıslanan, fa- Oslo, 29 (A.A.) - Finlandıyn mıl- B • BEY A..~A:\IENİN NAZA.Rl. YANl lı~ıt DF:.GERl NF .. Dl'.1N 1BA- d n dölan tatbik m ,ıdln~ kon\ıl-
~tıı....~anununun tat!-'1k n:~k~ı_:1_e: t b' türlü tahakkuk etmiycn ha- 1t bayramı, bütlın şimal memleket - .... -wn• SO'N"»" BU BEYANNAMENiN .F11Lt iOEGERl • 'fı~ OLA· duğuttu • n• bu 1,ımunnn t~thika 

-ı.w:u, bunun te'\·lıd ettie>• """""ı a ır . k'. 1 . d Finl d' , bir yardım gü- ~1.1u•. •a....-,... • t G lı MU• 
ıa~§ akisler son haftalarda bizi a-,berleri hatırlıyarak bızzat hU um \'C ~:ın e, n.n ı,>aya 1 Bb,lR! WELl.S VE ARKADAŞJ.ARL.~IN oıı;ntt\.L'EU oo. 

1
R ' [, · ı~ latuuasıntn blt sefer\ııerlil, ha~-

"'tlldar ecı. 'h ·cı h be ter 1940 rebilirsiniz kanaatindeyim. nu olarak kutlanmıştır. . \ VE 01 A.BtJ ın 'lt"' Rl 'f l\IDllZDA BU ~O'KTAl,AlU lNUEJ,tl'Olt lau~'1Cı \1' bir lutrb :h:ı7.:trlıA"ı maıı.ı-
~~i bUt":nha~~lığı a r , Son dUnya vukuata ve l Her ~afda _mitingler! t~~tilb ~~- 'F nu SORULARA OEVABLAl:Il\tt VEl?İl'ORUZ. . mı a .... ıa tnummmn edemi~ccel!lıtl 
"lllt "ll • • • • • iz mış ve Fınlandıya u~ker en ıç n ntu"- "' b •r Tiirk \'ftlant~ ının nnlıl nlıil,.. 
t r .Korunma Kanununu.n ~arıcı sıyaseh~ dl ve ayni yardımlar topl~nmıatır. \ t tikbali k fo knlkı anlardl\11, ke-ımill"tlerin yoı>~caklan mukavemet. e<>M-l hlr vuzuhla izah den R 
cttbık mevkiine girmesı Harıci ve.z\yete geUnce'. Fiııhııı<li) ayn GönilTiu Akını t savurnnlardan ho lanmam. ten sulh do abıhr. 8) Be r hukuku idi, uillı bir k 1 ınal usln ,c 

~ >t~ıardanberi dünya vaziyetinin Son zamanlarda bazı nJa~s h ber- Londrn, 29 (A.A.) - Finlandiya ~~~ LS d" bunlo.rdau biridır lstlk - böylece birle me imkanı U1.oriu ku- ft'nn m lrl ~ \'ılıın , ~lal r üze -
tercuğf derin t.ı.bavvüller dolayı - leri ~e ~vıupad~ki harblenn mu~t~ elçiliği Reuter ajansma lngiliz gönill: b ı, iıerc nnlı şeyin yarını gıbi, Ur· ruhı.billr. :> Sulh dedigımiz mllst • rlnd durdu, 'tllrl ' t tul mın he

e l'nenıleketimizl ikbsadt cebhe - mel ınkısaflan ~zerinde _yapılan md lülerinln Finlnndiyaya hareketlen rizlerlc doludur ve, t kô.mill gibi ) o. n hal, nıilvaz n nln çocuğudur. 10) h mt>h l l~rıt ' ıml h'k lir mal • 
~tı olduğu kadar mUdaf aa bakı- tahminler; bu guniln gidışml, yarınm h kkında vennr.tir. p t d . zilmez oncedPn göril\ . Sulh, mı l tlcrin ellcrlnd . sll~hlnrmı d uğurmt<tll ıı ohınnn hu ~ • 
dan da koruyacr:k tedbirlerin a- sin~rleıi boı.acak esassız habcrl~rm~ B'r lngilz gi;nullU grupu yoldadır. :e~~ı ır, ' bır km ı rı d !iil, bu s lahlnn kul 1. 

11 
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~ın1 rnccburt gBrdük. ve her ih- baglıyaıı ~.~dı~odulöari ~~m:~:~~ldı J a Londradnn har~ket eden 80~ \\ ELLS'lN HÜ\: ( J" YANl...I ı: ı n mnz h 1 lmelen ı\e b dtıc e- m si 1 ~un 16 IMnl lnttı. 
e karşı radikal tedbtrler almak çinde ,.e w..'>ın n s Y en ı ' · Maca.rdan mUrekk lı bır grup dn. yo • wcııs· n ne.ş r Hukuku n ~ rumnme· e~kttr. llıı , .Hin dUn ol ınld n~;ık, n-

'u hasıı olacağını evvelden dU • Bu aıada komst ı:n~z ~ovyetlc:·ı. o - da bulunuyor, hır kac yUz gönüllüyU ... t'ni ben d<' heı ke gll>', dikkati o• nt\\'t'IU~l'~R TAU \.11 ·ı> N l't - rlh ''" kat'l be~ unatınd~'1 sonra hu 
dUk. liaftalarca ...... 1~ BUyUk lan mUnasebetlm.ızı bir çok hadıs - ihtha eden csn~ İnl!lllt grupu da pek kudllın· ,. k dar ve kit bt buldıım. T 1 M °'1 li l iN n1nmlcl,ctte halıı \C htsl em<"ll ti 
U "'.... b -ı f afilyeler \•e ınuhake- kt' · .._ ~ 8ıtnizce de kabul edilen Milli lere ng ı~·an ~r _ yakında hareket edece ır. . . Bu bcyann iJll de cd bi bır d er bi- Cıl n muvazene i bozulmuı:;tur. Ve , a\ ıhm dNllkodulııra, bir nınksıuh 

ta~lltna kanunu meydana geldi. Bit meler Herı sUrU\dü: :ukarda ı?.ah et_ Bu gönUllüler Wcatrnnstcr~ckı Fın le vok! Wells'in en büyük ynnhr.ıı b lkı d ha da bozulacak n'. Harbe ~n~lı usln 11çnn1lan halonlura hf11· 
1 

bu kanumm kanunlar mecmu- tiğim sebeblerle Mılh Korunma Ka lMdiy gönüllü bUrosuna mürncanct "b;~ r m fhumu ile "sahı ,, mefhu- oiren mıUctler de, heniiz girmiyenler inanacal< afdiller kalını .. a hunt. -
tıda durmak i~n değil. zamanı ge nunumın tatbik .mcvkilne konma ı eden binlerce kişi nra ındn sıhhi mu~ m~nu ., biribirine k rı tırmasıdır. de mıı:.t ı ıı ir. Umıt. te.,elli de ıztı· ra lit~e n<'unnk icn\ı ('der. 

tatbik edilmek igln yapıldığını 1 da, bu yalan ılncırinin ~bir halkasık 0~ ayeneleri yapıldıktan sonr~ a~ı ılmıış- Wells bu b y nn mede kimlerm hu- tab gıbi yaı:ı.amonın tabii şat·tlarm ~ Dikkat Pıtilmişse pek ~iizel an -
l>ltıtı biU~orsunuz. lara~ bUtUn bu prop:ıgandala.ıa c l rdır. Bir çok ~:ı~ın ve ıhtıyaı ~la kukunclun bah.eclivor? Be rin mi: dandır. Wells de ls gibi bu ıztırab hf<'ılmıslır ki hük\ıınct rt>İ imiz lwr 
l<anunun mUzakeresi esnı:.sındaki ler.dı. .. 1_ mllracaat eylenuştı. Fakat onlnı ın yoksn, be "t fcı dlerinın mı? Btınlar tek"n kitlelet e ümit ve teselli getiri- ~~ltla\ •1 n~ıkçu ~nl:ıtmı!J, hl~hlr ha-
'°~ra BUyilk Meclls huzurundaki Sovyrtlerle mu~as:bet!e~miz 1,~ka. _ Fi~lan.diya ~ayasına _01~11 . mu~abbc~- ~payrı şe)krdir. Baçka tiirlü ı-ôyH - vor· ~tırdı•!i r-y, . ulh ve saadet fln kikalİ ı-.erdf•lt>mej!fı w pece!Pnı<'~e 

l'itn çok a"ık ve kat'f \di: tı nydanberi değismı5 ~ır .iedy j kl lerı Finlandıya harbı gıbı ı:ctm bır ye'-•'ını· Wells'in bevnnn meı;i be. er ayn hır c'.dit. ln anları kurtaracak ıl·ı"lınt görmı•d(>ıt hütlin 'urnh \e 
Z ı. H ı l · tle.. it; n e ~ 1 .. ·a ı b' • J • • • " :.:t!'\ıri lhtl) aç belimıedikçc \'n· tur. er_ {es n nı;. · ı, ~ <ltıt~. ln· mU.c~dclcye m~usaı ? ı:nayan U~) c- hukuk beyannamesi mi<.lir;. yoksa, S mndnıt1 SH.e'yi kurllctı.k olan, in • <'ıplnl.ttbrih· orta~ a almıshr. 

~lld!l§lanmın nonnal hn.~·atıarınn bulundugu bir de'I: ırd7 ~ a ~ b kaSl lcrı.nıı~ zayı~lı~~ tela~ı eden_ı:zdı. . fcrd hukuku bcyannaı"ııec;i m!dlr? An snnlaı·ın 1ndf fikirleri değil, yine ken· "lhırhc girınt>lt için buglin orta-
tıRrnak, hükumt:t ic;ln hl<'. arın !!lan bu esnada. ken~.sınde ;tı.kfl.l . ::>e<;ılen gonulluler_Fı~land~sa. elçı • lnşılruı~or'... idi fiilleri olacaktır. Zaruret ke.ııunıı· <h lılr -.eh lı ~·ökhır. Jilkin pırın 

'Yen bir lıattltf>t olaca~nı için fazla tem~n.a.t :ere:~7.. sıle \:e yardım komıtcsılc b.ır nıu~a- \\'F:LLS'lN hit'NCI YA ·u~t.: nu tanımıyan fiill1>r hayır g tlricl de- ho\ ıe Mr f'111akfırhğı ;hzc alılırn nk 
~~I tlnı. Fakftt, ı;tttlk\lfl tnııddi ben cesarell ~ sö}lıy c ğı , ·. vele ıınzalıyoıhır. Buı~lar Fmland&}"a Wells'in ikinci yanlışı f rdlerı be· ğildirlcr. Küçillt mllletler; daha bU • ic;h edt•N:.c humt d!l li<:ıkton açı~n 
;" trıanevi ııt.ırahı ı\rhın, bizim ~l- Bir.im o\'ye~ler aıe, ıu:H· h,e·~u: dwa.sına .. sadakatle hızmet ~·e ~ın • tet i varlığın mebclei ol at ak alm sı, yiiklcr tarafından yenmemek tc:µn, , ı• mi\let'l«>n hl('. bir noktu~ ı giıle -
: hartı dımndald mmetlerln de hangi bir hare_kt>t n 1~ trn~~':)lı· l:ındıya subaylarının c~ırlerı~e ıtaat ferdi b şen refah ve sa.adetin temeli kendi aranızda h men biı'lcsinlz. nu•):te liiz.urn ~<•rnw.den \t' ınilh'tin 
lı.~ı IUL\'atlanna tcslrdl!n hi.li mn7. y~ktur. ~asen 1 mı~ 1 · edeceklerıne d.air yemın edıy~~lar. S crmde görmesi•lir. Halbuki nemiyet lsm il Hakkı naıt cıo~lu mııYafakntiııi alarak ~ aııarız,, di-
;""Qnı~'an bugtinkU harhtn, moot - den h~yle hlr hareket ~ 4-tn ,~r. Fınlandlyadakı enternasy~nal gonUl- ulemin(le ba~it olon ferd d ·ğ"il, cemi- ?3 t ! ii ; x !Z::: *I t f rnr: \(m hir Uı~H·ktlln !'>affet '\'e samimi 
lt\\ettnıı....:a ld akl-'-rine ım-• koy So\·yetlerln do~rudan do~ru) n ıi· 1ü ku'\rvetlen !'lafla tında hızmel ede - tl' . F d d v·e mt"treffeh oldu-ı ·, c·t"ıııd"ıı n.t> dalılldc hf' ,1e han~1iC 
~ u.ue lN'('; • ...., • l l ~ bl 1 rel etleri o- . ye n. •er ıuesu 'T' Üf f • ... 
"' • sulh devr~ inin lcıablanna :.-im :le~ ;~~.öel lrirt~hti~ıa.11 f.1.1'- cekl~rdır. l k U i t b l İ _ ğu zaman t.cmiyP.t de mesud ve mU- J e~yy e mzyen Şuphc t•tnw~t• kiınS('nin hakkı otu-
~~ ''apılmı normal \•a.sıftald la<'ll m1 ~ t! > • • • Bil tün mem e c er n e aa arı n reffeh olur de "joil · belki cemiyet mA· ın.tt.. 

~·~rln ntUmkün olıımı~acağt- z~ttlr~~k J:İll dilik !ııç hır delil ı:~ gilterPdC gö~iillü ~·tydediyorlar. Bi- sud ve mUreff~h. olduğu zaman fcrd R ir haber lioın~tllll\IZ So\'} et füıs~ il ile o-
"' ~oriinc.. ,._lillı· Konınma Kamı· nınmu) or. . n u leyh Fınlandıyada harb. edecek de -· t r ı'st"m"'"'- mcsud ve mürcf - . . U . . . 
" ~,, ~· k S tl l a 1 l d " "''' TU k 1 Al d d d lıııı ııornıal miına!o>Clıf' cnm~ı 'e ""tıu ~•ı u 1 .. hl t ıı..tJna GörUvorsunuz ı .._ ovye r c nr • İngiliz alaylaıı valnız ngı tere en f ,.., 'h t ~ t. , şı·m t vnpur nrının : emz e a-
,._ • \'t>r\U·~· a. f }·e e "=' • v ~ d ' • • eh olur J. arı ve e nogra.,;nnın . . . 1 hıı nQrmnl rniina ... C'b<>tlt'ı i bulruıdır-
~ll •-thlk et 1 1 k. mızda bir h!dise çıkacagına aıı ~on miir kkeb değıl. fakat Avu::;turyalı, . · b" t t b"t.l·~· basit hı! olmak üzere ecnebı lıman ara sc· a 14\ e bB!<ö a<' • . - dıve kadar 1ze anı a 1 11ıg1 en f d • A k mal. ic·in ı.nı tll'n i:';llli edlleıı hnin:t-
ll, t ... e d d rd b tefsir zamanlarda hıı.rnret peyda en ~a.- cntemasyomıl Lefonyalılan ve dıger • Ik 

1 1 k ,.. f d' d" ere çıkahuyacaklnr ına aır n n - _ 1 •• 
ll't .. r e ve ışa a azı - 1 k 11 . "h -; , o en i e var ı ın::ıan er ı,. -.:· d ll h bP. l ild tn ıw u· rİ\ nt,!\nını• .. ~·ialıırı c.ı•m.ı ı-

ıı beb· t rd' H 'çt TUrkJve yialar CSf'.SSlZ ve husu ma sa ara. memleketlerden gcleıılen de ı tıva "·ı i . d .;. lk' ki tacıyan ra :ın ver en a r cen e ıe- ııt· lı~ - ,·liı· J,-.. , rıı.~ ı ',. ı'fodl• Nli l. ~k- ıye \'e ı. arı e, " t e<f l gı , çın e en UŞf! 0ı 1 an "" . t 11 • .,. ,, • 

vcrlik ya.pncak, onun için kanu- mUstenid mhhly~ t_ ır er. . ede<!ektlr. . . . . .. .. .. ufak hir "kabiyle,, dfr. Bu sosyal pro mış ır. . . k-.rih <"lPn (lol~tor H0 fik Sa\<l 'm 
hareket "rd' denildi Dahilde Bizim knn~atımız şudm·. H r n Hesnb edılmıştır kı. her gonulhı. t 1 d Hında kendi ba~ına yaşı- Esasen Ccb~lultarıklan harıcc sc- ... 

11 
..... , •. hir ''<''·r •k ~ at urı•n kı-..ı 

ıı.. Cıınet he gbe ık 1
' ... rd·ı· dı·,,en ımrctle olursa olsun, Y yılan v ft • Finlandiya büı osuna 200 1ııgiliz li - opı.azt nkrn 

1 
' . f d h"ı" go'" _ fer yapılmaması hakkında Mi.inak - ·• .... " " 

.~ f aı e arar v~ · • . t . b k lı;te F' 1 eli hü yan c ve ya nız ınsan, er , ~ _ :f'a1 ıt ıx·U~ hltalte ile 'e milli 'a~ 
ena. g·· .. 1.. , aı; .. Unceli insnn- kirler Uıermde esır ıra ması - r sına mal olacaktır. • ın nn ya - .. 1 • t· ııit Veklletınfn \ erdıgı cmır tatbık ı kar ,.,. lta'.·-·ı.1c·.,.tinı·ı,,,lcn ı.erre ka. 

h' oruş u \e U-1 l T'" k. l'fk . . b" F 1 dl d ö r mcm. ır. ecn 1 d' ~ h . d k' lak d <; .T ~ .... ,,. ~ likftrnct· h t ından geçmiycn nilen bu haber r, ur 1yc lJO ı ı · k(\ınchnın ızznt ın nn ;> a g - BJıJSEH "F ··nt Nl'.'Dln~ . ı me.tte ır .• ," rımız e ı a · a ar cl"r fcd, kftrhk ctlnenwk artlle 
.~kttn fi~~le~. ':azariyelcri yay- sına dokundukları vnkit C"k gll · re- nillli.l.lerin i:ı ·esi i_rin ya~ac. ~· mas - Beş~; fihri Welİs·i~ beyannamesin ma~a.maln bu hususda hiç bir iş'ar '!'~u·l\iin lın ~·)den e' \"e~ ulh'"4.·· 
ı.~ başladılar vaç ve ma.kes bulurlar.. . . . . raflar bunun harırı.n cdır. d' deki m nt.; a göre, fcrdlcrin yekiı • 1 vakı olmamıştıt. \f>r olılui!,ıımı , " ~·urdun ıı~rhnn~i 
·~~Vat · Çünkü bizim sivasetımızın ne ıvı- Bir gönüllü avnı l<"'ınlan ıya as • 'b t k • h' 1 k ol __,..,_,~ ~i 
~.. andaşlanm, . 1. v •• 1 t ft . · 1 k J bte nund, u ı arc ·cmını &r \'arı - lıir ~liriiklPyiı..ı• ho~ un ı•ğınl~ (•Ct'I{ 4 

~ ~ l' hllku t h be k ar verirse cadı, ne de gız ı ve mup ıcm ara kerinın maa:ıını a <ıca tır. .ar n k 1 "it" 1 ( r ~ ahlaki s v 11 b u 
~İılı d -·nılCTü' akr ·ııati~ . ken vnrdır. Tanhhildlerimiz sa1ihtir. Mnk soma kendisine VC>ya vnrislcıine ay- ~~;.ıp). hanc:ıb .. l'tkU ure s(•tanl • ... bölü' um nar .. s ug n ni aı·ıkçfl iı.ah etti. 

eaı. r mı e mn • . d' E . . .1 . 0 k ı.n:..-u! ır ır ı ve so ~ ı., - ""ılanhazn lrn.llıl re siilofm \c hu· 
b• tlıa\"tt':'.. . A • t'k et' i • sad ve gayelerımiz muayyen ır. m- rıca bır ıkramıy~ \'N"ı ('('ektir. eme U d d ; b' 1• , <>cma fikri B ı · d 1 k 1 
-"'lllqtına~ ıgı sıynsı: ~.~~.kı~n niyet sahamızı açık ittifak muahe ·oluyor ki, her gii.,UIIU gümle 2 şilin m n n dban ır t~ı~f W ıİ ' ~r ın e 0 aca r.ur ç:ın o vnlnır 'e samimi ha~-
~. l.ıee1· .uygun olara ' uyu 

1 
• • delerimizle çizmişiz, emnivesiı.lik ha· alacaktır. Bundan başka sakatlan .. n ahenk ve nya.nışmn 1 rı< ır. e 8 

- - • hilıa.l sonun<l:ı ulr kere d ha nnta-
~rla,ıs~ni~ tasvibi ile alınacak bı.r vasmın bizde ne vakit do~ncab'lill, n- gönlilliiye ayrıca bir para \'Crilcccği in o.nlı\dığı gibı. ferd ~ukuku ol~maz. Zül'ih 29 (Husustl - Sumner Wel mış olduk ki hUkum tlc mill~t t<•J, 

ııa.ıe ~anı açık olarak yapılır. Bı- ·ıkca sövlemiş ve göstermiş b~tlunu- gibi harb sahasında ölürse ailesine Hu ·uk kolle~tıf bı~· re~lıtcdır, ve les bugün Almanya hükOrnetl tara. - hlr \arlık halimle şu kanh citlu1 'e 
~ ..,1 ~h, seferberlik veya harb. nn- <; • d t . t .1 kt' y lnız kollekhf ıealıtelonn hukuku fındıın emrin tahsis kılınan bir tr ·n- "'tırlı;lıı h:ırlcinM knlınnk azmindtt1il! 
t:ı. •ı.ı lli Tü' k a yoruz e nzmına verı ece ır. ,_ k 1 .,. _ 
1~1l\ ae~enfaatimize ve 

1 
r k v • Harb lı:ırid ,aziy tinıiz, ınllli ---- olabmr. Huku_!'." du~n, ok~u. zor ayı; le Berline müteveccihen hareket et- ı.ül:in lıt•r lın.ngi bir ihtimal kafflı 

'' . ametine uygun oma şar- nl . t .1 • k"~ lıer 1 an- ı ıilyon Türk lirasına l l ·r bir azlık cı ve "'önUlkrı ken ıne çe ıcı rnn.ncv miijtir. Amerikalı diplomat yarın sa- llıı f~\ fıfflih\ i(l(lb eden lıhtlin ihti-
"~lind k b" k ma~u )e e ua~aııma u., h ı· . f d' f l" ed ~ e dunılnca ır arar • klld 1 • h' ,_ alet '>- v r r. Buna ?Yıul-a.bil v. t u mızın bir kunını a ıne getiren, er ın er- bah 9.80 da Bcrline muvasa ttt ecek ,,·r..t ,.e m\iclafıuı toflbirlc.rhıc lı 
Unu bö' b ttikt gl şe e nom mm.onw.ra . • h") 'ht" 1 1 hu){• ylece tes ite en son- 1 k . fd 1 .. te memPllttr , 0 ml'drıfaası için, bit seneden f~z a. za- di (yanı uzvı ve ru ı ı ıyaç arı o - tir. ''umlu tur 

'
1
rnetçe, Milli Korunma ranu- n~ 1~ 1 a~ t~o n: ~ 1 ntıra.b mandan ben alın n ,.e dı:>vnm olunan ınnyıp ccmivetin en büyük ahlaki iş- Alman hariciye nazın Von Rib- Zateo her ihilmali göı.ünHnc n-

~ ~uyarak alınan ve sırnsile alına- gos ermkı\'ecedc ır. n;ı\. hol r' e fevk 15.dc tcdbitl ı 1 ona ı:rmiş d ·ıti}~klan, t~pluluk hayatının ıztırar- bentrop ve Hitlerle görtl1'ecek olan lındım, her türlli lhU'\:at ,e enırıi-
ltarı .. içinde J\ ran ıran nnuı:ır ~ ı 

0
_ ,, 

lııni ar, d~ya bu~ır~ı~.10 mem· ~n~ taltih edi~ orn~. Ru muhare- ğildir. . . . landır. , ,. • , Sumner Welles'in Almanya.daki ika - yet tedbirlerine ba5Yunılmu ol • 
litı ıe Yaptıgı akıslcn onle~ck, 1 . . lda H~ •a bu vohlıl in- Bu hal, lıııl• l•.\ ı der!. rn:u ıak •· BU BEYAN AME N1Ç IS Mtl' • ıneti pazar veyahud pazartesi gUnU- duğu içindir kl aziı. hükumet r~Hıi-
1.abı~aldc ve istikbalde bu gunle- ~~ e~ın d~u ~~ı·khe~uiı i~n hir 1 ı•hı ı,ızı Ç:o!c mii ı·iil:ıthı lmr ı!:.ı•- llİMDİR! ne kadar devam edecektir. Ondan miz dün l\li~ h b hallıade da· 

tt ~ olrnıyan şartları içinde sı - _ı~ııkıoh'an . . k mıaİc ciddi Hı tır it. rı, t ·th çok tN·.·litwler gör MUey~idesiz, sanksiyonsuz hukuk sonra tekrar İsviçre yolUe Parise hlli Ye h•rlcl .-ınn1yettıniroen e.n .. 

t hu~rnerneniz içindir. BugUn, si- tırn_ 1
1 :•delsı 1çı. a 1 lı~f"f t 1.,,,.1• miıs hir nc~le ınen-.uh ;~. Gunün hiç olur mu! olmaz. Ölo'le ise Wells, gı'd"''"'ktir 

~~ ku d hi b' vahıın ıa St: arı, ı;o • •• ı JU\ k d d &- h dil kl . 1 WV<o • cak ku\'Vetliye n hakhya laM o· 
h:~ ıne iniz arasın a ç ır k d 1 r ~edd kol"~Jıl.latındnn ,.hade, is- adına "hu uk,, c f::.i u e erın ~ lıın \Ulun "' ,ruınrıa. konu,tıı. 
:~ttı"~e dUşUnilş farkı olmadığını etme . c~eib:ır. 11 ;;... d'" .. " ti~haUıı s •rlnı•ı olmn ı klrı fecl~- ı~e ile teyid edeeek? Süphesiz kanun B k b• Al 

'4<lll b' . . . Siyasetımızin u açı < •6·• unu; .. - • . . . . · u u" I r m an llaxır ol cenge eğ r istersen 
\, ılnıek şcrefınm ve kuvve- ..... fakı:. ·1 w k d' .. lporumak ı.-ırhk istem<'k rne\·klırıı1c~ı7. } llmamnı ıstıyor: r knt kanunun y . 

'· erdi;;. k 1 .. li b"li · lugu ve ut tgı, en ımızı " 1 . .1 t . 1 d k., f':ö nlhit ı-olfıh, TürJ,ün t;al< ~ iti '\r. 
~ 'llilU ı:.l anaat c soy ye ı rım . . b" d''" k . .f ... leri yerine ge Funu da. Türk mılleti n ,ır nı en cı- ~ :lm ~ını ne ı c eyı( c ""·· J - c . b k . b' sl s07.U el ~·ı 
~ıı, l<orunma Kanununun tnt - ıçın ıze \.çl~~e "a~~ c ği . tcd d l hrıyatınaa sa\llmıyarak kadar ı ı.ivor ·unuz ya, Wcil~'in hukuku sa - as us şe e esı pek l'erinde !r ut ar · t 

1 

ge"fbn hlik"- t Urrne~e ve uzum gorece mız - . k 1 ' midir~ '°ll ~ esı kararını wue 1 D - •• 1 -·1 r Bund parlak miı;nllerlc "'ÖStPrmi. tır. Devlet d ~ bir dllekt n ıbart:'t a ıyor. . 
1" <laltıkaya bırakmı§, yani nor- birleri ~lm~~a m_anı ( egı < ır. ' d ti leı i!l'Je mün~lnin ola 1 t ..ı.rru - ÇUnkü Wellrı'in beyannamesi 11olmnk- Belgrad. 29 {A.A.) - H vas ajan· A.. CBMALET'JDI BA.RAOOGT .. U 

~ıtaı _ _ kimsenın ~nphesı olmamalıdır Bıl ı- . ~ • . blld' · . . 
~u arla çalışmagn ugra§mı.ır ':.: il 1 . k bir E fu yapmak b:ızı muvaltka.t \'ergiler ta ol~ .. ·ı dct,'11, "o1mıısı la?.ım gelcn.,t sı ırıyor. -
\aı lla imkan olmadığı aörUlUnce. kiü, biz bu vıı.: •. e crı. yapa~ ~n.' ~ ıwvın:ı.k c~ lıizımınd n b '·a mas _ dikt cdivor. Bu b yan mı menin her- Yugoslnvyada, Liublia.nada, harb· teskilO.tı olLlll Rulturbunda mcnsub. 

ld 0 
1 izah ettigım sıvatıetırnıv.ı teyıd ' · . .JA ı ı la f d u Zab b gü d • d:ı e e t<-'dbirle almakta da terod- 6''v~. . . ~: rı.ü kabul ct.'llcmek suretile hUt~eyi h •ngı de~eı yok murlur:' Vardır. U\.:h sonıa Aman ar ra ın ruı '' • turlar. ıtanın, u n ogru n 

:cnılştir. BUtUn bu sözlerim - eltigımız ko.nıı.atindey~. c1enkl~irulk. ~Hlli ınUd fna tahsisn- 13enoe bu heynnnanıe kendi ba(:uın cude getirilen büyük bir cas~ §e~- doğruya. .Almanyadan gelen bir Al-
~,a~acağım netice şudur: 1940 c::Pnesı bUtçe tını 150 milyon lirnya rıkardık. Bu- hukuki bir ideal yohut Utopsi mani- kesi meydan~ çıka.rılm~§tı~-. ?ımdıyo manı tevkif. ~tlti ve m~vku~, en -

ltltl n, kQrunma tfanumınuo tat- ha · 'ıi)ı nun bir kınmını ~ i bl\tl"e dahilinde, veti taşıtlı!!"ı fcin değil, be. er hukuku kadar 28 klşı tevkıf cdılmlf}tir. Bun- suı ~ebckcsının en bilytik şefı oldu • 
"'l'a lıir seferberlik mulmdfünıc i, Aziz vatandaşlarım, diğer bir kıamıru <la fevkaUl.de tahsl- t zini tekrar 011.aya attığı, bu blhsl lar, Yugoslavyadala Almıı.nların nati ğu 8<Sylenmekted1r. 
'lctı1>ir harb hazırlığı olmaktan Esasen sizin de bildiğin:'. hu haki - sat progranunda t"*'bit ettık. Hepsi ta1.elcdiği için milhimdir, ve yalmz 
~ \\ r. Ru giinUn dlin~·n şartları· katleri hUkfimet reisi sıfati!c b!r da· ayrı ayrı ilerleme yolundaki işleri - bunun için mühimdir. ı: -1...U t!lllfCimi 
~l'l'ıtnk \'e ~rmuı cmniyetinl ha tekrar etmekten maksadım. bıı mizin durmamasına dikkat etmekle Bl:~I~n HUKUKUNUN TJı~IEU_,E (!!;~ ~ Jfı~~ 
~~.llrnak içindir. lauW- ız öz· günlerin en revacta olan haherlerile beraber, bUyilk inşa ve nafıa program Rt. =-----· ·-------.... 
~fena '7.ahlnrn, gtiler yüzle mukayese ve muhakemenlzi kolay • tarını biraz kıstık. Zelzele mıntrıka Bence beşer hukukunda hnrekct Fin Cebhesinde Garb Ccbhesinde 
~~i edllnıek btenilcn ve albuda lnştırmak içindir. sının iruşnsını da gözönüne aldık. noktası olacak r u~.ıv.~r!>el m~bdelcr . ..--------~~-----
h ~~ nıenfaatler knynasan ve 1- Aziz vatandaşlarım, 1 TUrk Yatı!.ndnşlarının refahına §tınlardır: 1) 'Yeryuzunde reahte hay :Parı , 29 (Hususi) - Scr\-yct kuv- Parls, 29 Olusu i) - Yosgt> lerin 
1tt ll:ı ~n Q.Ündığı SÖ)leıı.ildlğl hal· Hükümetin, bir :ıyclanberi devam engel olabllecelı: her ~angi bir lm- siyeti UUJtyan, varlıklnr, yalnız mil- '\'etlerinin h:ırokeU, 27 tarlhlnde ha· ga.rlJinJ bnzı dcvrS~·e faali~ tinden 
~l' 1~ba.ı gösterilcmiyen haber- eden 1910 senesi bUtçc hazıı-lığı bu yıd ,.c f>t&rtl lm.hul etmelc ilteıne- letlcr. mtııi Unitelerdlr. 2) Millt var- flfl mi tir. Taarruzlaıo daha uz sici - ,.e Bhin Uzeriııde hll.Zl mltrnly&z n· 
1 ~ :::;unayınız. Ilükfınıct, yapa- gün bitmlı bulunuyor. Te. kiUltı Esa- <llk. Yalnız i ttklfillmi%1ıı tamlığı lıklnr nlifus kesafetine vardıktan ve dotli olrnu!'jtur. Şlına1de, PeUıan1odan te~nden maada. garh oobb inde ıl-
\ 1<it 151 size kemli llsa.nlle her siye kanunumuzun emrine uyarak ve vahumnızın setameü için elimiz. endUstriycll şt!kten sonra mutlaka gofon lhıs ku\·vctlerl llerli'm~lerlnl kfin hUl<llm Unnllsttır. Hariçteki ja
~tıl'~yor. Yalnız bu izahlan bütçeyi bugün BUyük Millet Mecl1sl- deki h~r \'tL~ıta<htn istifa.de etmek empcryalt1;t olurfar. 3) Emperyalizm, de\'am otHmıemlşlor.dlr. lıd So\')'Ct ali~· t HeU~olnıl(l Uzl"rlndo Jnglliz h:ı-

lti tutarsanız, fena haberlere ne t:ı.kdim ettik. Maliye Vekili arka· istedik. milletin t~kınllk halidir. 4 l Harb iç- tayyaresi dii ürlihnll§tür. Uuotlto - \'a keşli u~"lann<lnn ibaret olmu!j. 
~ koyınakta n ln ~ anılmazsı· dafJım bunu tefernıatllc matbuata Aziz vatanda.51arım, timai bilnye ayırmıılarındnn doğan clakJ malzeme Rn la.rm elin dUsme • tur. Aynca ta) yare faaliyeti d kay-
~ l' ~ . bildirecektir. Bon, 1940 biltçeslnln Sözlerimi bitirirken, mesud ve bil· morfoJojik mruretlerdcn biri, hattı mlştir. F!n garnizonu, harokoU a- dedllmi tır. 
~: "~ '!'ürk vatnnda.şının en mil yalnız bir iki nokta.c;ından bahsede - yUk Türkiyenin ııerefi ve selameti i- bnşlıcnsıdır. 5) Cemiyetler ara2ıında ında, hazt eski n bozulmu toplu 'e!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!~"'!!"~~~ 
~'il h.<!si, bugUnkü milli birlik ve ceğim. çin, her vatanda.'jln hissesine düşen bu blinye mUsıı..va.bnzlığı oldukça, harı~. biitün ınahcmo)i birW,te gü - tarda cebhane sarfetmelcrJ \O n~ ni 
~llaı -et-hangi bir tarafından be- DUnyMın içinde bulunduğu bilyi.!k vazifeyi ve fedakôrlığı yapacağına h:ırb dn ol cakt1r. 6) l{üçük tnllletle· tUrmU~. Göturiilemiyecck büyük zBmanda, Lenlngmd tebllğtriln, ov 
\~~~ak için orta.ya atılan buhrruı. blzlm de kapımt7.a gelmi& - emin oldu&'Umu bir kere daha tekrar ıiıı yaşıytabilmclcri için kendl ara.la.- ~r lli>kUJmUş ve gnyrikalı!ll ıs- yet onlulan tarafınd.ın el<le f!dilt·n 
~attıQ~a kıymet vermemekte tir. Yani gümrükler varidatı v bu etmek isterim. rıncl bırlc meleri zaruridir. 7) Em • tlmaJ bir hal~ korunnştur. J~in eıı ga- mabemcı Uz.erinde lllft.lfımat \'crmele .. 

bu Propapnda'arın ne ka varidatla ilgili diğer Yergilcr<le 40 Hepinizi hürmetle selamlarım. peryn!i t gani~lemiye karşı kUçUk rtb tarafı, Bol,e\lklerin bliyük mlk • rldlr. ',.. 
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12.30 Prognım ve memleket sı:ı.at 

imanlar n denizaltı harbindeı::~1~~ Ajans \'e meteoroloji ha-

hangi şartların 1 
tahakkukuna bağlıdı~ 

hakiki zayiatlar nedir? ılki~~E~~~~~~~~r:~·.;.ı; 
, _____ .,.~ 1f - 5 - 1f ~ 

HiUer, italya ile olıın bağını ne şekild1e mü -ı 

{ lıs.00 Program ve memleket saat· 
Ye .. 

terkederek Sovyetlerla anlaştı - Sov i 
ler Almanlarla ittifak etmekte kendil9r 
için ne gibi avantajlar buldular ? . 

!ayarı. Büyük Harbe 28 tahtelbahirle giren Almanyanın harb bittiği 
gün 170 tahtelbahiri olduğunu unutmamak lazımdır 

18.05 Türk müziği. Çalanlar: Ve
lcihe, Fahire Fersan, Cevdet Çağlar, 
Refik Fersan. Okuyanlar: Sadi Hoş- Yazan : CEMAL BARDAKÇI ValiSlıı 

.. Eski Kon~ 

.: 

Büyük Alma;ı tahtetba1ıirlerinden biri 

ses. Semahat özdenses. Umumi Harb Ve ı~us İhtilali 
;ç1 . 18.45 Türk müziği - Halk türküle- İşte bu yüzden Rusyadan gelmesi 
l ı ri. Adanalı Aziz ve Sadi Yaver Ala- muhakkak olan zararlardan taaeıTUz-

-J man. ı lat'dan kurtulmak için Almanlarla itti 
' 19.00 Serbest saat. fak yapmağa mecbur oluyomz. Bit-j 19.10 Memleket saat ayarı, ajanı:; tabi Boğazlar kapanıyor, Rusyanın 
~ ve meteoroloji haberleri. mi.ittefiklcrile muvagala ve münase
-~ 19.25 Türk müziği - Peşrev ve se- beli kesiliyor. Muhtaç olduğu silah 

1 
mailer. Çalanlar: Ney - Basri Üfler. vesair lıarb malzemesini tedarik cde-

1 Tambur - Refik Fersan. Tambur - miyerek Alman orduları karşısında 
· İzzeddin Ökte. Kudüm - Nuri Halil mu.tevali nıa31ı'.ibiyetlere uğruyor ve 

Poyraz. bu hezimetler !Jalkın çaı· idaresine 
19.40 Türk müziği. Çalanlar: Veci- k2.ı~ı hoşnud.:;nzluğunu son haddine 

he, ~ahi~ Fersan, Cevdet Çağlar. çıkararak 1917 ihtilalini doğuruyor. 
Refik Fersan. Okuyan: Necmi Rıza (Ç:ır) da çarlık hükümeti de kan i-

lki, iiç günde bir radyolar, gazete- çok mühim hır nokta vardır. Su da Ahıskan. ı çinde boğı.ıluyor. Biz de Almanlarla 
ler Şimal denizinde, İngiliz adalan Yazan : mürettebat meselesidir. Denizaltı ge 20.00 Konuşma - "Milli kahraman- ittifakımız yüzünden bildiğimiz akı-
garbinde, Fransa sahillerinde bir ve- H • mileri mürettebatı dümen neferinden lık menkıbeleri,, . ı bete düşüyonız. 
ya iki Alman denizaltı gemjsinin ba- • 1. kaptana kadar bütün denizciler ara- 20.15 Temsil - Aşk ve tesadüf cil- • • • 
tırıldığmı bildiriyorlar. arnda bir elmas parçasıdır. Mesleği - vesi "Le jcu de l'Amour et du Ha- ı Almanya ile Rusya ve İtalyanın 

Bir meraklı zat, harbin başından- rah~~ ve h~t~ ş_ehadct vard~. Demek nin şeref ve imtiyazını o~~lanna sard,, Yazan - Marivaux, ~akled~n - i~h ol~·an· bu ~iyasetlerin?de bugün 1 B. Mussoltni ~ 
beri kısa fasılalarla batırıldığı bildi- İngıhz gamıcılen Alman demzaltı za- yüklendiği· meşakkat ve bınbır teh- ı Saada Seyit. Ekrem Reşıd temsıl - 1 bır deg-ışıkhk \ar mıdır. Bu sua- · pıı1111 
rilcn her denizaltı gemisini taştahta- yiatmı tesbitte iki yüz bir defa alda11 likeyi hiçe saymakla fazlasile hak e- ·den evvel eseri vs müellifini takdim rl le menfi cevab vermek icabetmekte-

1 
na nifak sokmak ve arkada§ Y•• ~ 

ya tebeşirle bir çizgi çekerek işaret mışlardı. ı der •. Bir denizaltıcı vücud itibarile ' edecektir. dir .. Çünk? bu üç. ~ev~eti~ . coğrafi lazı~dı. Bu maksada] ";~; y~: 
~tseydi bu tarağın daha şimdiden Denizaltı silılhının bu hususiyeti zinde olmalıdır. Meşakkate, yoksuz-! 21.45 Müzik Radyo orkestrası "Şef 

1 

va.zıyetlerınde, dedıgımı~ gıbı ~lman gayn me.mnun olan İta Y e ptj) . 
yarım e~dazeyi geçtiğini gör~dü.. gözönüne getirilince Alman z~yiatını luğa, açlığa, sus~zluğa mül~~:ıınınil ı Dr. E. Praelorius,. . yanın Avusturyanın yerı~e kaım ~~- davet ettı. İtalya da ~ya.. vtilfı. eıııel, 

Her Hıtlcr son nutkunda muttefık aded hesabile tesbit etmenin ımkan - bulunmalıdır. Sogukkanh, gozu pek, 22.15 Memleket saat ayan, ajans ' masından başka esaslı bır tebeddul nın bazı kısımlannn aıd ıs Jl'.lııb•. 
!erin bu işgüzarlığını ima ederek: sızlığı meydana çıkar. Esasen bu za- irades~. v: nefsine itimadı yüksek ve 

1 
haberleri, ziraat, esham _ tah~lat, vukubulrnamı.~~.r. Almanlar Bal_kan- lerini !~gilte:e ile Fransa:iD yo , 

"O kadar denizaltı gemimizi batırdı- yiatın adedi kıymeti deniz harbinin meslegını kavramı.~ olmalıdır. Velha- k b" k t b ""!i'' t 1 ların hatta kuçuk Asyanın kendı ha- lefetlerıne ugramadan ta. _,. ol• · ~ 

1 

anı ıyo - nu u orsası .. ıya .,. , h 1 dah"l b 1 d ki . }<ult~ , 
lar ki tezgahtakiler bile çoktan bal- / gidişine müessir olacak mahiyette de sıl denizaltıcılar kuş kafesi kadar yer . . ., ı yat sa a arına ı u un u arını !unda Almanyayı bır kor ıl ıJj 
mış bulunuyor,, dedi. lğildir. Çünkü Almanya dünya devlet- de rahatça yatabilir, bir fincan su 

22
·35 Müzık - Caz~and Pi.,. . ' kitablarla gazetelerle nutuklarla a - rak kullanmak düşüncesile ~ a~lr 

· Hakikati halde Alman denizaltı za- leri içinde sırri sanayiini en ziyade ile yüzünü yıkar ve tıraş olabilir. 1 
23

·25123·30 Yarınkı program . ve leme ilan eylemekten çekinmemekte 1 veti kabul etti. l''akat urnurrıı e1l Jıll 
yiatı ne İngilizlerin iddia ettikleri ka inkişaf ettirmiş bir devlettir. Bu za- Gündüzleri uyur, geceleri çalışır, ha- kapanı~. 1 olduklarına göre, (B. Hitler) in An- il de müttefiklerine ihanet c~11 bııl· ••••••w••••• ••••• •••••H •••••••••••• •••••., d · h l f1 · · ( k d - ) · f rdu.> dar çok, ne de Almanların itiraf etti- yiatı adeden hatta fazlasilc telafiye yatında kalender, vazifede titiz, çe- raşı ve a e erınm şar a ogru yeni arkadaş lüzumlu ve n~ cıı1'~ 
ği kadar azdır. Bu zayiatın hakiki muktedirdir. Nitekim 1914 de 28 de- tin adamlardır. Böyle bir grmici bil- BELEDIYKOF.: :siya~etini ka~ul ve t~l<ib eylemekteıduğu müddetçe kendi emir vc 1~11dıll'' miktarım Alman Erkanıharbiyesi da nizaltı gemisile Cihan Harbine giren yük emekle ve uzun zamanda yeti - T k · k I oldugundan şüphe edılemez. 1 den çıkamıyacak bir haldl' btl :ıJl idi 
hi tesbite ~ıuktcdir dcği~dir. Çünl~~ıAlmanya~ın müt_areke ila~ ?lunduğu E>ir. Almanla_: Ciha:1 ı:::ıı:~~nde ~abri- a Sim iŞ asının t~.Iı'.ssolinil nin <lP italy~rıın. A-.mak ihtiyat ve basiret icn~~~111 ~s; 
şu anda bır Alınan denızaltı gcınısılzaman "lıO,. denızaltı gemısı mevcut- kaların tez!?ahtan ındll'dıgı denızaltı-ı !fikı~n1ası ihal9. v:ustur~a~ıların B:ıllrnnla.ra ınmelc_ - B': sebeble 1t.:ıly:ı.yı HabC'P:

1
c ··r-Jı!l·· 

batırılmış olabilir veyahud da uzun tu. Beş harb senesinde ayrıca 199 hıra bu muı;ntaz vasıflan toplamıs • rınc manı olma!< maksadılc Rusya ıle tilaya ve Frans~Jan Tunus ı _ sc~, 
ı o!untJ\JCi r pgc müddet haber alınamadığı için zayi de!'liza.ltı gemisi de kaybettiği düşü -ı mürettebat bulmakta o kr.dar ıniiş - ' akdetmi!3 olclui{unu yııka rıda zikret- ve "Korsika,, adasını ist!'.'D1 ttıılY11 

olmuş naznı;ıe bakılan bir denizaltı nüfürse bu müddet zarfında 341 de- Jcülfı.t çekerlerdi lu denizaltı ktırn'ln·' lstanbul belccliyeı:ıi Taksim kıı;;J:ı - tiğimiz (Bacm•1igi t it ilf~fınrlnn il - ve tahrik etti. P,u maccraJnr ııı 
gemisi alay sancaklarile donatılmış nizaltı gemisinin yeniden inşa olun- danltğı ile Bahriye Nezareti \'C do - ~mı 1 yıkılması isinı dünden itibaren ham almakta buluHclu'!-unu göriiyo -1 yı <:l'lki dostlarından uza.kla.~uı-ı~uıı 
\'aziyette Vilhelmshafcne avdet ede- duğu anlaşılır. nanma kumandanlığı arasın<la nıii - miiriabsnya çıkarmıştır. Münakasa ruz. Fakat bu lem Ruslarla değil ınrunile Almaııyanın kucn~na ,.~ı 
bi)ir. Alman tezgahlan 1906 senesinde nak~l?a ve miicadele bir an elrnik ol- müddeti ıs marta kndnt·<lır. Bu ta- Balkan devlell.·ri!e anlaşaı a!c Alman- ca B. Hitlcr gayretlerlııc J~ız ı:ıııdı 

İki tarafın iddiaları arasındaki bu ilk denizaltı gemisini yirmi iki ayda mazdı. Bu münakaşaların netk<>r.in - rih<.lc ihale yapılacaktır. Eskiden yaz ların cenuba sal'lcına tnr111ın önmw l .ı\labildi<Yinc lmvv"tlcndı, sılnll 1 ııi 
mühim fark h:ı.rb propagandasından, im:ılc muvaffak olmmilardı. 1916 dan de her iln ta-r::ıf ta arzusundnn bir <lığımız gibi kışlanın yıkılmasına P:ı- gcc_:mck niyı_. ve H2'111incle<.lir. "Vcırsay~ muahedr~inin b.ığl:>~11ıtıı~ 
meslek gayretinden ziyade deni1 .. altı sonrn artık kara cebhcsinde netice a- miktar fedakftrlık yapar, '.icma n m:ı- nor~ma cıhctiııdcu başlanacn 1< ve sta- ·, ı! a • ) : kı •n11 k hakkmdn bi - rcr iki'ier koparıp altı. Nıba.) t gôıt 
silahının hususiyetinden doğar. De - lınamıyacağı anlaşılınca Almanlar nın su üstil gemih";rindcn, kara hiz -

1 dın kenal'larındaki duvadar ikı met- ribiriııc 7ıd w· } rkdığcrı aleyhine y~nın daha e\'ı:el hir harbi d~~ıu~ 
nizaltı gemisi su altında çalışan bir bütün kuvvct.lerini deni1 .. altı harqinc metlerinden yeni denizaltılara mürPt re yii.ksckliğindc ınıılıaf·ı~.ı cdikc<>k- mütcvecuh ı;ıyu:-;f't ı akıb eden bu iiç almak surctilı· mani olduğtı 1 

11
tt"· 

8;lahtır. Düı:m'.ln tarafından a.ğır ha- ı verdiler. Seferberlikte ordu kadı osu- tebat tefrik olunur ve bunl:ır f::\ltık tir. Bunln ı ya.ı oı lal,tı ma doı;l'U yı - devletten Ahn:rnyn nasıl oluyor tın tahakkuk etti. yani B. Hitl1·l'· ~1' clf 
sara uğratılan bir gemide suyun al- na dahil edilen Uç yüz bin deniz işçi- denizinde kısa bir ta.lime tabi tutlı - lolal'aktır. lta.lya ıle illif ık etıuı,. 'c Rusya ile fi kini habcı·dar etmek z:ılırııe~~} il~ 
bn. in.r:ıe~ suretile ~ataı. işte biri si f~b!"i~a~a~a iade cdilrli. Denizaltı lunlu . . Gemilerini teslim .aldıktaıı he- -···- ~ınlac;mıs bııhı.rnyo;. B.ı ~ua.liıı l'<.' - ihtiyar etmeden Avustury~yı ~~Jifı~ 
rıza. dıgerı kaza rserı olan bu kcy- gemısı ımah haftada 2,2 ye kadar men hır ay sonr:ı tıfak hır ta.linı:-t ,.e , Oeniz nakliye i~terinde vabını o.ı:ıkyavcl) ık (I3uyiık Frc -· lt'cle Almanya.ya. ilhak ettı .. "!ıf ıoJ 
fi~et_ denizaltı geınic;inde içtima et - artt.ır~ldı. _Bu -~ma~att:ık~ sürat _1906 bir -~nvuf~akiyet lemenn.is~.ill! .~un;~~ pasif korunma <lrıl{J ın ,.c rDclt Pctıo) mm mC'm!c- scı.s c;ık:ırnmadı. Derken yın~ıçet.# 
mıştır. d:ı.kı ımnlat suratıle nısbet edtlfrse denızmc gonclerıkn bu tccrubcsız mu i)."'nız nakliye vnsıtalı:ıı ı p:-?ı;ıf lwtlenndc lmbul ve tntbrk olunan y:ıuın ınııvufakatı alınmndnn ·ııo< 

Bir denizaltı gemisi bir tayyarenin Almanların ba~ı sıkılınca denizaltı rcttcbat. daha ili: srrcıleriııt!f' <ılah -ılwmnm.ı \'f'saitlerınııı ılrnrnl <>dılınc- ı;,y:ı:-;i .ılıli'tk diısturlarırıd.ı ııı:ımak n• lm·ak,. devleti de haritadan sı 
veya destroyerin hücumuna maruz fabrikalarının randımanını iki yüz lannı bıl' lrere kull:ınnıal: fırsatını . 1. 1 d 1 . 1 1 . hulınnk ı,·,ıb <:deı-. ftal•aıtın 'fe'"·uldwzıı .. ı v · . l . , sı h ııı ::ı a w ar ıır·a erıııı· er· g0 1111::: - - .• .• 1 v 
kalır. Bombalar, mermiler. sağanak mısll arttırdıkları görülür. Bu tarih- bula?rndan . ntiılız tıı,~al~ gt:>nHIPrınin. ' 1 ir. • Bı:-;m.ıı k, blrıhıı iııC' dıişrıı:uı olun Bu Yakıaİar Uzeriı~e Nusso ~ ~ 
gibi yağma.Ya baslar. Botun etrafın- lerde daima tamir ve te<:dide muhtaç mayın manıalnrınm. nglcııının Hıw 1 1. .. . ilı' dı•vll'tlt• yani lt:1lya Avııstury·ı ve ki . . . . - b·ı~J:ıdl· ır.:.f' 

• ı-! • • OOO .. .. . a··., 1 , I . I . ! ·I . I' ~lıııt:ıka ıınnn n'ıslıgı RCfl'l'e ı•ı - . . ' ' aya aıı SU:}a eımegc •:. . btılı: , 
da su sütunundan kesıf ormanlar ha 985 tonluk buyuk bıı- Alman do- u.ıer er 'e mn n o 11 P gı 'ı ı·ı c ı 1 1 1 1 

••• Rusva ıl, • avrıı zanıııııda ittifnk ede- y•ıuı pirince oiderkcn evckkt :ı;u1' 
~ıl olur. Bu su siitunları dağılınca de nanması vrırdı. Skajarak muharebesi Harbin son iki l'<'l1C!->111tlı> bıivlc ıllc {~C'al' Yapuı· oık·u ı kefıs;1·tt ''csnıtbn~ı l lıilıı;i~t i. l•'nk:ıt 1) hu ittıfal<lat·n kal'i d~n da ol·ıcaı"'ctı Alm"rıya çol> _,,,(# 

. . . . .. :. _ . b. . . _ · gazı en gct:ı h'l't' no snıı 11 ı·ırıı t.cs ıt • . . . , • . ., . .nr.ı•· 
nızaltı gemısının suratıe su uzerınden yenı ıtmış, Alrnnn donanması olduk- defa lım:ı.nlnr<l:ııı lınrt'kııl:ı c•ıkıp m·- t kt.c . .1 1 . h" •:c daınıı lıır ınatııyC't atretrnıyor. on- \•etlenmi<ıli Val"ı'I. Roma ırıw· .ı:ıl1~ 

h 1 _ e mc ' \t> ı mıa ı tl'ın mıı:ıvv<'n ır· • • . • '.4 • .... t: -'tı v 1 kaybolduğu görülür. Bu denizaltı ge- <:a ırpa. nnmıs ve fabrikaları uzun detı aylnrca br•ldE'nnıis Vt' ı=ı ura ismr ··t 1 t "r kl · I · · l:n·ı 'C.um grnno ::ı.dis.. kabilinden lug-unu vıkan Cermenler btıd&J jt9. 
"dd t · '"l d ~k bet· h ı mu ı c '" ıııe u ıt. t l "I ı.· ı· J tJe misi batırılmış mıdır? Yoksa dalmış mu e ı~h~ e en tamirlere yol aç- n 1 ı mec u l<'r li~tesin~ gccinlmi!'l! , .. , . . . . . . . e a < .... ı ı·ı ıyoı', yani c·idtiiyl~ almı . korkunç bir kudret Ye ını''"e .. oı'' 

nııdır?.. Bu cihet meçhuldür. Dcniz , mıştı . Denizaltı imali programı bu yetmi~en fazlı:ı ılcniznltı gemini vıır- D~n.·~~-ollıHı ılcb.l,:ı '.ıı m~toılm. bıı yordu. Rıı ittıfaklnr F'raıısn. fü~ Al- vanm kapıJanna ka(hr aeJııtişl0..,,ut· 
'• k"I ı l k k d \'{·s·11tı ıkma! t•lmışlen1ıt· l ıın·m ıda ·' • ' ~ vl\ JY ı üzerinde göriilen yağ lekeleri, hava. muş u şart.ar atında tahak u et- tr. ·: .. ·- . . · ' • - nınnya nrtrnıııda ıuhur crlen harb yanmıclardı Fakat ltal'-'a :ır .. 11'i-c~ 

1 k ,. · f ·1 · t - ~· d. b"' 1 b" d · n•sı kuı•uk d~nız ıı:ıklıv{' vıısıt:ılarıııı t ı ı · k . . .. .. "' · J tc•v .ıı kabarcık arı da ·atı fikırler hasıl et- ırı mıı:ı ı. .. ım ı oy e ır onanma Alman tez,,.ahl:1r1 istt"'ıııldi.Yi kadar .. . • c ı ı ~'...;ıııı atlntmnk, sulhu mum • lcfikinc söz clinlete<:ek }Jıı ..Ifilv 
ğ .. d d 1 d ~ .. d · . " .., · da koııtr·ı)f <·trııcktt·dıı ·. k" 11 ; k .J •• • • , Jı:ıı· ı.ı 

me e yara~az .. Y~kı:°A duşe~ ~mba- a mevcu o.~~ ıgına ~~r~ enı~ tez denı~altı gemisi im,ıli kııdretirıı göı:ı- ___ _ tuı ol ııı;u_ :ıuar uzuıı ınuddct mu- önliyecel< mevki ve kudretle 
1111
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lann, mcrmılerın ı~fılak tesırı botun gahl~~ı~ın ?utun enerJısını ?enızaltı terebi1iyorlar. Bir haftnda iki ita ile - ..... - _ ~ --ı ha hız: "'-' ı_damc cylcmel< maksadile ' Şimdi ne yapmalıydı:' :Muı:'~~tt'~ 
sarnıçlannda, perçın başlarında sı - g;mısı ıma~e s~.rfedece.klerı ve h_at 1 denizaltı gemisi y.1.[Jıthiliyorlar. l<'a _ T EŞE K K Ü R l nkkdılnıışlı. 1'elıllke .z~I uluncn. ve senelerce devam eden çolc ~l\u1ıııf. zıntı yapacak çatlaklara sebeb ola . ta haftada uç dort denızaltı gemısl kat bir hıtftada bunlal'ı teçhiz cde~<'k Pek sev ·ı· . F' I d' 

1 

A~nıanynmn ınenfaatı ıcab ctlirınce 1 atıp tutmaları tahkirleri. ıs. ~ 
bil. T ·d .. 1 · d · ed b"I kl · tah · l b·ı· · ) gı 1 esım ın an ıya ·tt ı··ı ı J l·~ ·k · · ·· ' rJ>ı< _... • ır. orpı o tup erın e,bazı boşluk- ınşa e ı ece en mm o una ı ır. mUrettcbat yctiııtirileıniyor. Çünkii K I M · . O • mu e ı' cı'< erı IJ\'.:rı ını veya oteki- 'ıarı İtalyn.do Cihan hal'bl :ı }JlJ .... , 

larda birikmiş olan hava habbeleri Bu sebeble Alman denizaltı zayiatı - insan namütenahi kudret idhar olun- ~ns~ osu . uarıço arr ın ni ~.t~~ızc~?n ı:ıllkip n.tmak kalbe, fik- ı larının yüzlerine bakacak ııa1 l ~ 
uzun müddet suyun üstüne çıkmağa pı~ .a~edt kıymeti Şayanı ehemmiyet mu~ bir makini? de~il mahdud bit· ki- . ~ıtt~u ha:ıebıle bıu·.a~ cenaze me-lrc ur.uı:tıı vc•r-O<'ck bir mesele te~kil mamışlı. Ant bir hareketle tfllt lı' 
devam eder. Fakat insan ruhu de.ima degildir. fayettir. tşte AJmaıılann denizaltı r~ııstmıne '?tırak ede~ ~e beyi\nı ta- etmezdı. . siyasetine soldan geri yaptırtJl 
muvaf!akiyeti. kabule temaytil eder. Ya~ız .. deni~Jt~. harbin.~e .. Alman - ı h:ırbındeki ha!dl<i ıayiatı budur. Bu I ~ye~ auı'C'tı!e clem,leı·ımııe ortak olan 1 Hitleıin llk 1craatı . mUmkUn ve muvafık değildi. ve f' 
Tayyarenin pılotu, d.estroyerin ku - lan ~Uyiik mtil3k~lle~e. du~uren, bu lzayiat Alman <leniınltı ablukasını g-e ı bılctimle akral~ıı "~. d?~tl~nı:1~za en . ı:a.y I-~itlcr de "Ver·say,, muahede- ! Mussolinf, gilndüzlel'i }1uzur 

1 
)# 

rr_>andanı ta:ıh, mevkı. ":e .tafsUAt zik- harbın muvaffa~ıyeti~~ .~e.akuk bı - çen hadx!e olriuğu gibi bu lı:ırlxle de: sa.m~ll teşe.~~rleı, ıı:ıızın ıblt1.~na sa- sının hng"laı.'ındnn kurtulmuk ıstı yor- batını, geceleri tatlı uykul:ıı'lfl tı&' 
rıle bir denı?.altı gemıeını batırdığını rakan ve herkesın gozunden kaçan 1 ffl~R ettirec.'t·k mahiyettedir n. F. y~n ,,aıetenızın ta' R ı-ı~uttınu ııcı. ede- i du. Yalnı:t. ılk znnıanlnrda bu isteği- çıran bu kara düşUnceJcr ~(Jls#,~ 
rapor ed~r. -~ja~sların il~ cHmlesi, ~··"·"""'"'"~'XXXY'...CXX~~ rız. . ini Frnns~tyı !tar~ sevketme<len elde ·hafı?,am beni aldatmıyorı;;n ))fil 
gazetelerm bınncı sahifeeı bu mu - llA• A.RıFTE t l MÜTEFERRiK ı ıevcesı Dul - ~ıaıu i~io D.ırr etmek nıyctindc ıdi. Bunun için de in bir hnllesinde bulunan· şıı ııY' 
vaffaklyet haberini ilina tahsis olu- ve ~ıiletti efradı Almanyanın eski dU~manları araıu- hatıl'ladı: (Sonu 7 ıtC ~ 
nur. Halbuki batırıldığı iddia olunan Üniversite dünden Etleri imha edilen ----- -.-..:::-
denizaltı gemisi belki de o sıralarda itibaren l'JÇlldı b. ·· t h Gu""zellı"k zevk --yeni canlar yakrnakla meşguldür. ır mutea l İl Aşk ~, _______ ....... 

Bir denizaltı gemisinin mtiretteba- lOşu~attanberi sömestr tatili mü- Kaıfal Maltepesinde et rnüteah 

ŞARKiSi 
tı esir edildiği veya teknenin denlı: na:ıebet~le ~a~.alı bul_unan ls~b~ hidliği eden Mustafa ve Rıclvanın 
dibinde yatan cesedi gözle görtildüıfü ~ıversıtesı dunden ıtibaren ıkıncı teslim ettikleri etlerin bozuk olduğu 
takdirde kat'f olarak imha olundt~ _ sömestr tedrisatma başlamıştır. 10 ve 17 §ubat tarihinde ~estiği bir sı~ 
ğuna hükmolunabilir. Fakat Cihan gündenberi Bulgaristanda tetkikler ğırın ölmek üzere bulunduğu anla _ 
harbinde Almanlar ytiz doksan do • yapan Üniversite Rektörü Cemil Bil-ı şılmı~ ve bir ~bı.t ~arakası tutularak 
kuz deni?..altı gemisi kııybeyJedilderi sel yarınki ekspresle şehrimize gele - etler ımha edilmL5tır. Genç bir ku<lırıın a,ıık nıacer::ısı _ 

halde İngilterede ancak ):frmi beş de- cektir. Gene üniversiteden istif d ;;
nizaltı gemisinin esir mürettebi mev Diğe: tarafda~ bir se?~denberi kuk Faktiltesi hukuk felsc~e:i e;rof: 
cuddu ve bu muharebe csnaSJnda la- hastahgı dolayısıle derslerını vere - söril Honigin yerine Edebi at F _ 
akal dört yUz denizaltı gemisinin !n- miyen Hukuk Fakültesi idare ordi - killtesi feLcrefe profesö-ı·1 \T YA t a 

Türkçe . sözlU ve şarkılı 

Rır geııç ltızııı tehassürü - Boğazıçinin Jı:ıriknlade ~üzı·llilderi - J)Juerıi 

'Uz d , l • 1.8 er ta-
gı onanmasına ~ensub kuvvetler naryUs profesörü Bay Sıddık Sami yin olunmu~tur. Profesör diinden ı-
tarafın~~n batınldıgı ilan olunmuş • dünden itibaren derslerine başlanuş- ıtibaren hukuk fakiiltesindeki dersle-
tu. Bu ılanlarm hepsinde katiyet, sa- 1 tır. irine başlamıştır. illa••••• Uu.~·tio ;\fatiudcrcle.ı itlhan>.n T 

dolaşan nefis ı;;:ırkılar - B .. st~ler ' 

Beı.tcklı.r : [i"!•mRUII ARSUNAH. Muganniye: NiENŞUJlF. 
Musiki heyeti: Vıyolonsel Şeref I"t m · D ı 

• • • - " am e:nir A i ~ I-ı:cmant Kemal - J{enınni A T\emal - JJı 

Feyzi -- KontrbaR Klayı .. ·n - Kalll:ni Ahmed - marnet Şilkrü - - Udi K~dri ~ Darbuka Hasan ~ 

Sincnı~mdn 



1arJıiye 
ır koıuau 

lli1 inciliğini 

Yunan Milli Güreş 
Takımı da dün geldi 

· ıahir'kazanacak Yunan ve Yugoslav kafile 
. reislerinin beyanatları 

ltalyadan bir 
HavaHis 

\Başmakaleden devam) 

.likayd kalmıyacaklardır. 
Herhalde, Balkanlılar için en az 

bir müttefik mevcud demektir. Buna 
Fransa ve İngiltere devletlerinin Yu 
nanistan ile Rumanyaya vermiş ol • 
duklan garantiler de ilave edilecek 
olursa, Balkanlardaki bir Jaarb hidi· 
1e9tnin ne gibi tekiller alacağı hak • 
kında az çok bir fikir peyda edilebi
lir. 

İtalyan gazetesile -hele tükür!
.milttehid bulunduiumuz bir mu.te -
rek saha zuhur ediyor: Balkanları 
harici tecavtızlerden masun tutmak. 
Göril§1erdeki ve menfaatlerdeki itti • 
rald bu noktaya kadar memnuniyetle 
kaydedebiliriz. Yalnız le biraz derin
leştirilecek ol\11'8& bazı farklar göze 
çarpacaiı da unutulmamalıdır. 

Bizim Balkanlarla allkadar olma
mızın hikmeti pek lfikirdır. Balkan
lann müdafaasına koşmamızın zaru. 
ret ve lüzumunu da müdafaa ve iza. 
ha hacet yoktur. Çilnkü Balkanlar Ü· 

zerindeki bir lstl1l hareketinin hedefi 
yalnız Balkanlara inhisar edemez. 
Yakınprkda en bUytlk ve en cazib 

J lokma Tilrkiyedir. Balkanlara yerle
eeıı büyük bir devlet Boğazlan ele 
geçirmek ve zengin Anadolu vili.yet-

. Dün _.,_ Yunatt mUli gilref taktmıt1tt1 kar§llanman !erine yayılmak hınından kendisini 
• ~·· meriedemez. Onun için, biz harb ken· 

l938 J ir• ~ Evvelki cUn seJmi1 olu Yupelav-ımea hemen en kuvvetli teklinde cet· dl hiıdudlahmıza dayanmadan ve 
B~ ( BakifMtr) la.rdan llGIU'& Yunan gUNe takımı da mi§tir. Bundan evvel 56 kiloda Bal· milBtevll kuvvet biraz dinlenerek tek 

:6....;._~1'9 kır k()fWIU birincillğihe dün tehrlmize ıtelmil ve doP'uca To- kan pmpiyonluğunu kazanmıı olan rar pddet peyda etmeden, meydan • 
~ bir kaç gün kaldı. 7500 metre katliyan oteline inmlttir. Biri& uker bulunduğu için tamma ti da henüz bqka muharibler ve müt
·~ ve Heybeliadada yapılacak Yugoelav ve Yunan ekibleri reisle- tihak edememiftfr. Bununla beraber tetikler de varken kendimizi mUda
i 1- Y&nl& TUrkiyenfn 18 muhte- riJe bir mubanirimb dün görüfmüe • limdi altnut bir kiloda güreşmekte faaya kopnayı daha makul tellklrl 
..... dörder kltillk takım - ttir. olan Biria'in yerine onun kadar kıy- eyleriz. Çtbıldl bunun TOrk vatanını 
~edecektir. Eski bir idareci olan Yunan ekibi metli bir güreşçi olan Mltropulos'u müdafaa demek olduğunu kat'l su • 

......._~..... federasyonunun kışlık reisi Mösyö Jorj Papadoplos ıuntan getirdik. rette biliriz. 
~uu li.yıkile tatbik etmit olan söylemift,ir. Yunan takımı iki idareciden baf)ta Balkanlan iatili edecek herhangi! 
~Ankara, Antalya, Aydın, Ba· "Çoktanberi TUrkiyeye gelmek is- IU güreşçilerden mUrekkebdir: bir ecnebi devlet bbe ne kadar dost 
~· Bolu, Bursa, Denizli, Edirne, tiyordum. Bu arzuma bir spor seya- 56 kilo Georges Dimitri, görünse, ne kadar teminat verse, ne 
~. Gaziantep, İçel, lstanbul. hatile nail olduğumdan dolayı çok 61 kilo Mitropulos kadar ademi tecavilz misakı imzalasa 
~· Kocaeli, Konya, Seyh~ memnunum. Cita di Bari vapurile 66 kilo Filipis Kiryako bulılara inanacak kadar safderun O• 

-~· Trabzon bölgeleri atletlen geldik. Bu vapur lzmire de uğradığı 72 kilo Petinezas Yorgi<? Jamayız. 
'\ lbaıt gUnU ayni sahad~. ya~~~cak için yolculuğumuz epey uzun ve yo- 79 kilo Kap~ Atanas Balkanlara yerleşmiş her hangi bü· 
k.., ~k~ kros. koşusu bı.~ciligınde rucu oldu. Fakat yann iyice i~tirahat 87v kilo Kar~vıas Kristo. ytık bir devl~~ TUrkiye için yalnız 
~eyı temsıl etmek ıçın gayret ettikten sonra gtireşçilerimizın form Ağır Pukamısa Panayoti düşman olabilir. Bu dÜ§manla hesabı 

edeceklerdir. larından bir şey kaybetmiyecekleri Evvelki gün vehrimize gelmit olan mızı kendisfle bqbqa kalmadan tes-
""' ~Unctı seferdir yapılmakta o· muhakkaktır.,, Yugoslav ekibl ilk idmanını dUn ak- vtye etmeyi, ihtiyata, akıl ve man · 
'ts 'l'urkiye şampiyonası bundan ev • Yunanistanda güreşin ne vuiyet • şanı Beyoğlu Halkevi salonunda yap tığa dalıa muvafık buluyoruz. 
' luıkarada dlizgiln bir sahada 6 te olduğu sualine :ı.ıösyö Papadoplos mıştır. Kafileye riyaset etmekte. o : İ§te bizim Balkanlı komou, doet ve 
~ IQetre Uzerinde koşulmuştur. şu cevabı vermiştir: ııan Mösyö Anton Begaç ile teknık ı- müttefiklerimize yardıma koşmamı -
~an kongresinde muhtelif delege- _ Yunanistanda güreş gün geç - dareci Mösyö Walter Radovan mu· zın hikmeti budur; bu kadar açık ve 
.. Balkanlılar arasında. yapıla.ca.k tikçe terakki etmektedir. 1934: de Yu h&rririmize şunlan söylemişlerdir: sadedir. Bunda Balkanlı komıulan • 
~<>şunun 7500 veya daha uzun bır nanistan İdman cemiyetlerinden ayn - Takımımız gimdiye kadar ik •. mızdan toprak istemek, Balkanlarda 
' fe üzerinde yanşılması hususun !olarak kurulmuş olan müstakil GU. tisab etmemiş olduğu bir kuvvette • bir hegemonya temin etmek gibi hiç 
'rar etmiş olmaları, Ankara paı:: reş Federasyonu bu terakkide başlı- dir. İyi hazırlandık. Binaenaleyh iyi 1jbir maksad gizli değildir. Biz inan • 
~ ııun fazla düzgün oluşu, federas- ca amil olmuştur. Ne gibi bir netice , neticeler alarak avdet edeceğimizi. m·~ızclır ki Balkımh devletlerin istik
.. lltnuıı.ın Heybeliadn koşu sahası- almak ümidinde olduğumuz hakkın· ummaktayız. Takımda şimdiye ka • Wleri, kuvvetleri, terakkileri bilim i
~llıraf.ık bulmus olm~sı ~yni za • da az konm~mayı daha faydalı bulu. dar ~ir. çok beyne11?i!el müsabaka • çi.n bi.r kale teşkil e~er. Bundan fazla 
~a bır Feçm" mahıyetınde olan vor ım. Ta?.ımımız c;ok kuvvetli ve lara ııtirak ederek ıyı dereceler al • hıç bır şey istemeyız. 
~e birinciliğinin. ıl~ ~u sahada Çok Umid vt'rici olmakla beraber spor nuş, De Lucca ve Mogoliak gibi gU • Fakat İtalyanın Balkanlarda işi 
it asını intaç ettırm~.,~'r: bahifılerinde e\·velden yürütülen talı jreşçiler mevcuttur. .. . nedi,r? Burada ne arıy?~? ~alkanla-
~beHada ko .ı ... n mı~~: çıkı~?· minlcr t>k . .nriy. yanlış çıkmış oldu - Yugoslavya takımı şu gureşçıler • nn ve Tunanın İtalya ıçın bir hayat 
~ Yollar iizerindc degışen bır !fund.rn ı.ıü ·abnkalan beklememiz den mürekkebdir: sahası teşkil ettiğini kendilerinin ağ-
' içeric.indc lereyan edecektir. daha d~.Yru olur kanaatindevim. Türk 56 kilo Kopek Rudolf zından işitiyoruz. Bunun manası ne- I 
~ k°.'!ucuları arazini.n tabii v~i • takımının <'Ok km"'·etli old~ğunu bil- 61 k~lo Mogoliak Vjekoslav dir? İtalya için h~~t .~ası ola~ 
~ ~~ derecele~ın el~e edıl • mez dc>ğiliz. Bununla bera~r ~iz~n 66 ltı_ıo Merkus 1van . y~rler ~~anlılar ıçm ~ti~. ~e hur 
a ile lllusaıd bula1.:ak1ardıı. kıvmetli yiire~cileriniıe iyi bır ra kıb 72 kılo De Luca Rovılo r!yeUennm mahvolacagı bır olüm sa 
~ fttartta Tiiıkiye birinciliklerine.le ol~ağa çalı~:ıc:u1"ız. Bunda muvaffsk 79 kilo İ\':ıni~ Aleksandr hası mı teşkil edeceklerdir? İtalya 
' kler uzun bir ha.zır~anma. dev- olacağımızı zannettiğimden çok mem ~7w kilo Gcrovl\c Oto b~gün Balkanlı d~vletleri Rusya_mo 

1 ':İ&-den. sonra kun·eth hır çekışme- mın bulunmaktayım. Takımımız he. Agır Gerovaç Oto eline dll§ınekten !llÜdafaa etmek ıs • 
~-.ıe alarak çıkış haddine gelecek· '-'VV' 'VVVVVVVVVV"v~ /vvvvvvvvvvvv tiyor. Bu mtıdafaanın hikmeti, bir 

Jb..'. ~VVVVVvvvv~...,V~I b ld mütecavizi kovmak zahmetini göze 
~ kazanacağını bugünden ta- Basketbolda o ey o a almanın ·mükafatı nedir? Rusyanın 

sporculuk ruhuna uygun yerine kaim olmak mı! 
!....~ tedtr. Bununla beraber iki M .. h d. -M kt b. İtalya Balkan devletlerinin mukad 
-~eybeliadada kamp kurmuş Galatasaray Robert u en ıs e e ı deratıarne bu kadar ciddi surette a-

~ ~bul bölgesi. bilhassa. hazır- Koleji yendi Mülkiyevi yendi lakadar obnaaını menfaat fikrinden, 

~~ıU! böolal nele~~mirı·~ Ayını~~~ Üç hafta evvel Galatasaray klü- Dün Beyoğlu HaJkevi salonunda 1 h~ghimlıkktan ukzat~· mUttlihatzaklarbl~, 
g n .,,-._, ·ı uı.nıı . • . . • . . . nJc rad ...... san , açı ''e a ı sure e, ıp ı ı-

'9 Jrıe llrt vererek bu seferki ko- büntin tert~b ettığı bır kapalı salon ı~ü~end~~ mektebı .ıle-:- ~ an: zim yukanda yaptığımız gibi, izaha 
~de müemir olacaktır. milsameretıınde Galatasaray basket- nmıze ROmeetr tatıUnı ı~ırmek üze- 1 muvaffak oluNıa Balkanlarda kendi . 
~ la.~ tahminler yaparken 1937 ~lcUleri ~.ıe Ro~rt ~olej muallimle- , re gelnıiş olan Millkiye mektebi ara·, sile elbirliğı etmekte büyük bir mem-ı 
4~ olan Tilrkiye biriııcllfil- nnden mutete)tkıl. bır takım karıt1 · aında bir voleyt>ol maçı yapılmış ve 1 nuniyet duyarız. ÇilnkU hududlarımı- , 

~ ~· ikinciliğini İstanbul, 938 !aşmış, ne~icede hır sayı farkla Ro - MUhenduun.ttebi ~tt gfüıel bir oyun- zı mtldafaada fazla bir dosta malik 
~ da birinciliğini İstanbul, ikin- bert IColeJ mUeabakayı kazanmışb. dan sonra maçı 15 - 5, 15 - 12, 15 • 7 olmak herhalde faydasız değildir. Fa 
~ Iİ'.ıakieehir ve Ankaranın ka • Dün ak,am Bebekde GalataAray kazanmıştır. kat İtalya Balkanlarda herhangi bir 
!l1~oldukıa~~ ~a~latmak fa>: - ile Robert Kolej takımları karşılaş- Mühendis mekteoi: Necdet, Kadri, nüfuz, bir tahakküm, bir hegemonya '. 
~ · li'erdı bınncıliği ise sıra de mışlardır. FAib, Abidin. İbrahim, Fethi. 1 emelınde ise bu hedefe isal eden yol 
~ 19foltocaeıi ve İstanbul almış - Sarı - Kırmızılılar bu sefer çok~ M"lk' N' . En z· 

1 
tl?.erinde bi:r:i bir engel olarak ka~-

k kild ti k dalı k b. b" u ıye: ıyazı, ver, ıya, s- 1 otusu ne şe e ne ce ha güzel ve ~o a om me ır o- . K' Hü . eında bulmusı zaruridir. ta.. ~l'" 3 .. ·· t ı.: d 1 d w 11 k'bl · · maıl · amuran, seyın. ~ · mart gunu saa " e yun oynamıı ar ve e~ ra. ı erını . . _ . . . . Balkanlara yerleşecek bır dc\•let 
~ en iyi bir formda hareket 15 e kargı ~ sayı .gibı açık hır farkla .Evvelkı. gün . Bogazıç~nı y~m~ Almanya olmayıp ta İtalya olmakla 
'~~ ant.renörtl yalnız 4 Un- mağtOb etmıglerdır. dün de mühendıs mektebine yeııılmış biz tchlikelfon masun kalmı,; sayıla. 
~ Ye blrincllili Ur.erine deftl, Sayı adedinden de anlaşılacağı üae olan MUlkiye takımı bugün Galatasa.- mayız. Bu bakımdan biır.iın i~in Al -
~ -::•~a Balkan birinciliği Uze. re Galatasaray takımının bilhassa ray ilec karşılaŞaeaktır. manya ile İtalya müsavidir. 

hluessir olacaktır. hUcum hattı muvaffak olm~tur. Ta-1 H a Omid ederiz ki İtalya tarafından 
N'alH Moru k.ımd~ Haluk, F~ri~un Va.sfi v~ Ne- Ankarah atletier geldiler bu te~dUdü .i1.ale edebilecek izahat 

~it B H , 111m bılhassa temayüz etmışlerdır. .. k' k bi . '!iği . ı· k gecikmıyecektir. 
•noı Balkan kongresi , Tur ıye ros rıncı ne 1§ ı~ Jliise)iıı Cahid YALÇIN 

~~ Be11ruı ltlret k . yapılacağı da tesbit edilecektir. edecek olan Ankaralı atletler ...... ............ ~ ..... u .... - ...... .,. ... . 

~ -..ı aOcte TobthJan :: 1 Kongreden sonra Balkan güre!} e- ueh~imize gelmişte~ .v.e Fer~h oteli~ Kocaeli takımıda geldi 
~~ ~· '1'llrklJe.vl Vehbi Em- kipleri şerefine İstanbul bölgesi baş l~mışlerdl.r .. 'Beş kışılık. kafılede mıl- Türkiye birinciliğine itti~~ ede • 
.... bit il tdeaektfr. KonUfU]acalr o- kanlığı Park otelde bir ziyafet vere- lı atletlenmızden Şevkı ve Mustafa cek Kocaeli takımı da tehnmıze gcl
"'-.."'ll' - t.kailt w ldart huusat cek, bundan sonra dört milletten se- bulunduğu gibi idareci de eski atlet- miş ve Heybeliadada bir idma~ y~p. · ~ 191._ lllllek1 Balkan çilıniıt olan hakemler ilk teknik içti - lerimizden ve halen m miti'r bulunan mıştır. Kafile dört atlet 'e hır ıda.-r 
l'~ 11uap .memlekette malanııı yapacaklardır. °'8.lahaddindir. l"eciden milrekkebdir. 

Nasyonal - So•yalizin rejiminin 
değişmez kat'i eaaaları 

-144-
Fakat bu, böyle bir "ıslahat,, bir 

kere ya.pılıraa yann yeni bir ten
kid kurtulacağı ve öbUr gün daha 
iyi bir eekle mevldini terketmiye • 
ceği mlnasmı ifade etmez. Burada 
yUkaeltilen sedleri kim yıkarsa öy
le bir yol açmıı olur ki başlangıcı 
peklll görtıldUgtt halde sonu na
mUtenahinin içinde gözden kaybo
lur. 

Genç Nasyonal • Sosyalist parti
ei bu derelerin ameli şUmulUnU göz 
den uzak tutmamak llzımdı. Nas
yonal • 8oayaliat Alman cımele f"Jr· 
tiai yirmi be§ noktadan ibaret prog 
ra'"ile iJyle bir temel alml§tlr kı 
bu hiç deği§mez bir halde 1colmak 
imb eder. Onun eimdiki ve müs
takbel azalannda bu yirmi be§ nok 
tayı tenkid etmek veya değiştir • 
mek hakkı yoktur. Bu azalara va
zifelerini gösterenler bu noktalar
dır. Bu otmazaa, gelecek nesil, 
partiye yeni taraftarlardan mU
rekkeb yeni bir kuvvet getirecek 
yerde, kuvvetlerini parti dahiUnde 
sırf §ekil meeelelline aid bir meal 
uğrunda yeniden israf etmek hak· 
kına malik olabilir. Binaenaleyh 
taraftarlanıı eberiyeti nazannda, 
hareketin esaslı ciheti bizim mü • 
debbir prensiplerimizin metninde 
olmaktan ziyade onlara verebilece
ğimiz ruhtadır. 

Genç hareketimiz ifte vaktile ia
mim ve aotmı progrot•Hm 1* mil· 
la1ıa.:ıalara borçlu bulundu. Bizim 
fimdiki propaganoo tarzımız da bu 
miUcUı.azal.ara istinad etmektedir. 
Irkçti.ık fikirlerinin galebelerine 
yardımetmek için bir halk partisi 
yaratmak lUzumu hwedildi. Bu 
parti yalnız müneooerlerd6n mil
rekkeb bir eı·kdntharbiye heyett
ni muhtevi değildi, içinde el \§çi
len de dahildi. 

Böy"le bir mtıcadele teşkiliitt ol
madıan ırkçılık nazıariyelerine bir 
Wcud ııennek yolundaki teşebbüs
lerin kd!fesi, mazide olduğu gibi 
bugün de ve herhangi bir istikbal
de de akim kal1rdı. Bunun içindir 
ki hareketinin kendisini ırkçılık fi. 
kirlerinin bir şampiyonu ve mü
messili gibi telakki etmesi yalnız 
bir hak değil, bir de vazifedir. Nas
yonal • Sosyalist hareketin teme
Hnde bulmıan fikirler ne kadar ırk
çı olurlarsa 1rkcılık fikirleri de 
Nasyonal - Sosyaliznıc o kadar aıd 
bulunurlar. Nasyonal - Soayalizm 
galib gelmek isterse bu noktai na
zan kayıdsız ve şartsız münha
sır bir surette kabul etmesi lizım· 
dır. Bunda da yalnız hok sahibi 
değildir. Nasyonal - Sosyalizm ha
reketi haricinde ırkçılık fikirlerini 
temsil ettirmek teşebbüslerinin 

kaffesinin akim kalmağa mahklım 
bulunduğunu göze çarptırmak va
zifesine d<' maliktir. Zat~n bir<•ok 
ahvalde bu tesebbiislerde samimi
yet yoktur. 

Buıün prensipi bizim hareke
timize o ırk~ılık fikirlerini "kon
trat ile,. habullenmiş yolunda bir 
muahazc tevdh ettiği zaman, ve
rilecek tek bir cevab vardır: 

Bmm ynlnı:. ku11tmt W. 1onhıd

leum~ değili., istifade Toobil ha • 
le de sokm uşu::dıtr. 

ÇUnkU vaktile bu kelimeden an
laplan mlnn kavmimizin mukad
deratı lizerinde bir teeir yapma
ğa zcıre kadar kabiliyetli değildi, 
Bu !ikirlerde \'azıh \'e miltecaniıı 

bir ~ekil eksikliği vardı. Çok l:ere, 
biribrilerile hiç mUnasebe-ti bulun
mıyan ayn ayrı bir takım mef
humla .. mevzuu bahıs idi. Bunlar 
azc;ok doğru idiler. Fakat hazan 
biri birlerini nakzetmekten halt 
kalmıyorlardı. Herhalde, batını 

hiçbir irtibatları yoktu. Böyle bir 
irtibat mevcud olmUI olsaydı bile 
üzerine bir parti binası kurmağa 
ve tesis ctmcğe kifayet etmiyecek 
kadar zayıf olurdu. 

Yalnı.: Nasyonal • Sosyalist par
ti.tidir ki bıı işi oo~ çıkarnu:.ğa 
rııuvaf:ak oh."!u.ş-fıtr. 

• • • 
"emiye~lar. 

bUyUk ktlçilk bütün gruplar • ve be
nim ftbimoe batıl .. büyük parti
ler - .. ırkçı,, vasfını haiz oldukla-

nnı iddia ediyorlarsa bu Nayofllll 
Boayaliat parliaittin icraatının ne
ticesidir. Onun meaaisi olma30 idi 
11trkçt,, kelimeaini aadeet! telaffuz 
etmek bile bu teşkU.dtlardan h'ç
birinin akı.na gelmezdi. Bu kelime 
onlar nazannda hiçbir mana ifade 

etmiyecekti ve bilhassa başlarında
ki kimseler de onunla hiçbir müna
sebeti haiz olmıyacaktı. Yalnız. 

N. S. D. A. P. nin icraatıdır ki bu 
kelimeye esaslı bir mi.na verml§ 
ve onu herkesin ağzında dolaşbr-

mıştır. Her teyden evvel, parti, 
kendi propagandasının muvaffaki
yetle, ırkçılık fikrinin kuvvetini 

göstermiş ve kazanç hırsı diğerle
rini hiç olmazsa söz ile, buna ayni 
derecede taraftar görilnmeğe sev
ketmiştir. 

O zamana kadar naaıl bu parti
ler her teyi kendilerinin o miskin 
intihabat epektUlayonlannın hia-
metinde kullanmıılau•, timdi de 
"ırkçı,, kelimesinde bot ve değer
siz bir dtlaturdan bafka bir 191 
görmüyorlar. Nasyonal • Soayaliet 

partisinin kendi azalan iberiDde 
icra ettiği cazibe kuvvetini bu • 
nunla hf't:UmsUz hale sokmağa ça
lışıyor! 4 ;ünkU yalnız kendi var
lıkları uüşüncesi ve partimizin 

mezhebinin bu yolda olan muvaf· 
fakiyetleri kal'§lsındaki endişeleri 
dir ki onların ağzına bu kelimeyi 
koymaktadır. Muvaffakiyetlerimi-

zin gerek tehlikeli menbaım ge • 
rek umumi ehemmiyetini pckila 
his ve takdir ediyorlar. Onlar 
ırkçı kelimesini sekiz sene evvel 
hiç bilmiyorlardı. Yedi sene evvel 
bununla alay ediyorlardı. Altı se
ne evvel aleyhinde bulunuyorlardı. 
Ertesi sene yine başladı. Ü<; sene 

evvel, zulüm ve tecavüze ge<stiler 
Nihayet, iki sene evvel, bu kdime
yi kendilerine ilha~ ederek, kul· 
landıkları sair kelimelerle birlikte, 
bir harb avazı gibi kullanmağa 
ba.~ladılar. 

Bugün söylemek icab eder ki bü· 
tün bu partilerde bizim Alnımı 1cıav 
mimiz için bir Ut.tiyaç te.:tkil eden 
şey hakkınrla zerre kadar bir fikir 
yoktur. Bu "ırkçı,, kelimesinin 
ağızlannda ne kadar hafiflikle do
laştığını görmek kafidir. 

Muttaml dönmekte <levanı eden 
bu sözde ırkç:ıların çok kere sabit 
bir fikirden ba~ka bir i'jey üzerine 
istinad ctmiyen birtakım kapalı 

plinlar kurmaktan hali kalmama
lan daha a~ tehlikeli bir hal değil
dir. Bu planlar belki haddi zatın • 
da doğrudurlar. I<"nkat yalnıa 

başlarına gör.önUıı<le tutulacak o
lurlarsa bir mücadele cernaatinia 
te.'1kili hususunda 7.Cl re kadar bir 
kıymete malik değildirler. Herhal
de böyle bir '>ina inşasına hiç hia
met edeıne~ler. Bö) le- yaı ısı kendi 
dü3Uncelerinuen yamn mütalea et
tikleri eserlerden toplanmıı bir 
program yapan bu adamlann hep
si çok kere ırkçılık fikirlerinin 1-
zerine atılmış <lllşmanlarından da .. 
ha tehlikelidirler. Bunlar, en mft
said ahval Jc ı,erait iı;inde bile, a-

kim bir takını uaz:ıriyecilerden..1-
barettirler. Çok kere menhua pa· 
lavracılardır. O koca sakallarile, 
"teuton,, Juk taklidi yaparak, fa
aliyetlerinin iyiliklerinin boşluğu • 
nu örtmeğe kalk:!: la.r. 

Onun için, büt'Un bu aciz t.qebo 
büalere karşı genç Nasyonal Soe
yalist hareketinin mücadele saha
sına girmiş olduğu devrenin hatı
ralarını ileri sürmek mUna&ib oJul\ 

Al.TiNCi BAB 

ilk Zmnanliı.rm !Jücade/IJleri -
SiJzihı I!Jhemmiyeti 

Hofbauhaus'uıı şenlik salonunda 
24 şubat 1920 deki ilk bUyUk içil· 
ma bili içimizde titrediği bir sıra· 
<la. ikinci lıir içtimaı hazırJama-
llllZ ıcab etti . 

(Devama var) 



Beterin beteri var 
Yazan: MUcell3 YAKAR 

B 
ay Sadi Yıldırımın sinemaya Arkadaşının bu sözii Bay Sa.diye 
karşı sousuz bir zlı.fı vardı. pok dokundu nedense, belki de alay 

öyle ki hemen hiçbtr filmi görme- edilmif olmaktan utandı, ve şiddetle 
den edemez, şayet fevkalfide bir hl,. ittre.z etti .. 

J , .. 'V 

Lüleburgazda güzel 
bir spor günü yaşandı 

Kıymetli glfreıçilerim;zden Abba•
la Yuaul Aslan bir gö•teriı 

dise zuhu.r eder, bay Sadi o fil.mika.- - O da ne demek? Benim evladun~ 
çınrsa. adeti ilzillür, ve günlerce ken yerin~. Hem bir.de arlık işık ola - . ...... 
eline derd ederdi. Yine o gUn Ba.y cak hal mi var?. 

mi1•abakası yaptılar 

Sadi eş ve doailarından medhini i- Vakit e_J>eyoe ilerlemitı!, sinemt.n.ın j 
eittiği bir filini görmek için erken • be.olamuma pek u bir saman kal - "'"'"'"'""-" 
den sinemaya, gitmişti. Da.ha pek J mıQtı. Ba.y Se.diııin bog kalan ,iskem· ~ 
kalabalık yoktu. Bay Sadi arka sıra· lesin• gelip biri oturdu. 
ların birine oturdu. Ve cebinden çıkar Evet gerçi bu oturan, Bay Sadi 
dığı bir gazeteyi okumaya daldı. Bir gibi adi.a muaşeret bilmlyen neza -
aralık kulağının dibinde, tatlı bir ka: ketsiz bir adam değildi, yalnız son 
dm sesinin §U söıleri söylediğim moda uzun bir şapka giymiş genç 
duydu: bir bayandı. Ve ne tesadtiftir ki şap 

" - Sinemalarda erkeklerin ~apka kwıun boyu yanında Bay Sadini.u 12ap
He oturması ne çirkin şey, bizim bil- hası yaya kalıyordu. Biraz e\·evl Bay 
diğimiz böyle umumi yerlerde erkek Sadinin nezaketsizliğinden dem vu -
Jer başlarını açarlar vo hele sine - ' rup, muaşeret kaidelerini anlatmaya 
mada, insan önünü görmiyor ki!,, çalışan genç bayan basını geriye çe-

Bay Sadi ~apkasını çıkarmayı u- virdi, ve gülerek: 
nuttuğunu hatırladı ve eli gayri ih- _ Biı.i affediniz, meğer insan yağ 
tiyari şapkasına gitti, çıkardı. murdan kaçarken dolu:.·a tutuluyor -

Pnkat fevkalade canı sıkılmıştı. muş .. dedi. Bay Sadi memnun, göbe
lnsan bir hata yapsa bile böyle yük- ğini lıopl:ıtarak hem gillüyot ve hem 
sek bir se~le herkesin işitebileceği de göz ucıle ilerde daha uzun ~apkalı 
gibi yüze vurulmazdı. Tanımadığı bir ~-,kn bayanı göstererek ilave 
bir kadının kendisine kalkıp adabı ediyordu: 
muaşeret dersi vermesi Bay Sadiye - Beterin beteri var! .. 
pek garlb gelmişti. belki şapka ile o- ............. ....... .r..a•-••• ............ . 

Gii ı~~ giitıiinii terti'b eclenlerl.6 k'1ynıetli giireşçilerimizden 
Abba3la Yueı'f AslaK 

Li.lleburgaz, (Hususi) - 18/ 2/ 940 mışlar ve cümlesi <;ok alkı§la.nmt8 • 

tarihinde Lüleburgıızdu halkevi spoı· lardır. 
k 1 · k;ı.,, dı ·· b tile ı Bu münasebetle Beşikt&i güre§ u· o unun rcsrnı '""ia munase e . k ?.?• U -

. .. .. . . . mumı a.pta.nı Musa nazım zunog-
1 genel dırektorluğün Tr~kyft. te~kıla· lu tarafından gençleri spora ve bil -

l 

ELALl~Oi~ 
ll AN Al ~ ~f/,,·--

ıı.YBlı 
YAZAN: M. ~rıi I{.dC b 

asıl tıı • 
Bütün bu ihtimalleri d~üncn Me• ! - Ne diyorsumı-ı paşauı. 

No: 104 

.m.if, eg·er muvaffak olııma:lta Aliço• 1 ye güreşted.lr. 
ıa kmdini edit1rıeden pes edecekti. 1 - Metell t.. ucllll'· 

Ve, neticede seyircilerden toplıya ·ı - Aliço, jimdi -hasmıııın h 1til• 
cajı parsa paralarile yol para6ı ve farını defile ırteşgul. Husıuın~il tt· 
lıarQhğmı d~taoo.\ttl. ı cuhılart ~ttlk~n ~~nıı:ı, b1üktt 

Memlt, ilk hamlede aıkı ve en son arruza geçecek. 
kuVfttile hami~ baijadl. - Ne di.yonmn ağam?.. . 

Aliço ı oralarda degildi. Hasmının ~ Şimdi gaı-~tlnl& .. dtd~i~ ~ı 
karjWmda dimdik durarak ense bağ· Hakikaten ~k geçmeden al'· 
lanuf, etrafı aeyrediyordu. Grıse ve titpanlara ~layıtl:'bil tı · 

Memit bir aralık, AUçoya 9flpr'b - Pa~am, işte AH~o mü 
girdi. Fakat~ da.ha ilk hamleetnde arruza ge~tf.. dedi. . at ~fi· 
ı..,.. ..... ıdı Pnşa mukabil taıu·ruza dıkk ·r ~y 
UV9" • F k b t tt dan bı İkinci bir hamle ile daldı. Llkln, yordu. a. ~t, u fi.art r. 

ku\l\"e t lI' sure l.Ç Y 61 0
J ~ - ÇUnkU, Aliço ~·atıliz ttasnıınJrt 1tı· tl b t .... editG-: b vıındu l llnlamanu§tı. erı· 

rukla savrulup açıldı. a ~ue b~ld 
U~ilncU hamlesinde tek paça çap- eeslne vurtıyor.. ve ay .g c ye.rıtt1• 

raza girdl!i vakit, hasmın tarafln - nn vurma~ta.n başka bh ~ y 
f 1 d 1 yordu. Ağaya sordu: wr! 

dan btr budama ıle do o un u. _ Ağa.hl böyle taat·t·uz n1u 0 rtı 
Bl1t1ln bu b1.n1lcler hep bet dakika ı _ Evet. ' hal!fiHfil bu vıır·utf!lll o· 

içinde oltn~u. ~Uço: mut.ad\ vcg - ı hırpaladıktan sonrn. tam taarrtıZ 
hile dahil hlll ....ıı~ rrir·mcmlsU. . 

f!ı'"• ... ~ 6 ' • yuınuıa gecccelttır. d& 
Aliço, haaım1arınm hücumlarını tııı.ı . - ~ ,.1 1 skerlikt~ 

. d "'"'kled. BU - u tı 8.5a, u ııı m a birbir ardına mlisaa e ut: ı. - \J 1 dl J.IUY c r 
tun hUcumlar ve hamleler bittik - T ·b·r' • . - a ı pıışam. ""~ 
ten sonı-a, ~e gırerdt. ııırı 1c" 

. Allçonun el ens~ \'e tırpan bif 
Kel Memiş hasmının gllreş tab - Urmool B rAd Menti!'I tWl1 

yesini bildiği icin bu fırsattan bila- hl!! 
1 

· u ka... a h m·;nu cıııld1f~ 
• , ed' d am e yapma uzere us . Ô 

istifade ~abıre hilcuıl'\ ıyor u. Fakat tuttuı-n.h1a.dı. Yedi~i b.ı.r 1ıfe-
Memt~ın hllcumtarı taın on OOfJ da- boyundulıık He boşnlıp ç8ıüldll· ti 

kika UatUste durma~h . devam eyle- mİ, artık anlRmıştl. Pes etnıcı<tr 
df. Fakat hornen hepsi bo~ Çlktt. Tek başka c;:aı·~ yokttı. 
bir oyun bile ta.kıp neticelenemedi. N .l k. f 1 1 •t kavbtJtl~~A" 

ı e nn, ar. a. va cı J ,.ı•" 
Ali~o daha hll~ duruyord~. Mak - den birdenbirf! h~ın1mın orıttıı 

sadı, hıuunını maglftb ctmeyıp czmel< 
ti. Hem de bu sefer öldliresiye eze· 

vurdu. e}iu' 

cckti. 

turmak muaserete mugayir bir ha v 

reketti amma. bayanın bu kadar ~'Ülc
sek konuşması da ayni hata idi. Bay 1 

Sadi bunları düşündük.r'.e daha fazla 
kızmaya ba§ludı. Gcr<;i sinemaya düş
kün olduğu kadar, kadınlara da düş
kündü amma, daha fazla dayanama
clı, ve başını geriye ~-evirdi. Maksadı 
bayana usulU dairesinde birkaç söz 
söylemekti. Fakat söyliyemedi, da -
ha doğrusu söylemek L<;temedi. Zira 
karşısında kendine hücum eden ke. -

Maarif Vekaleti 
T erin1 111eselesini 
Hallediyor --- -
Üniversitude komis

yonlar faaliyete 
başladılar 

tını yapmakta olan Bejıkttı.fJh meş • hassa. gilre§e teşvik yollu bir söylev 
lıur sporcumuz gUreşçı Abbıunn verilmiş ve tarihi bazı malfımat da 
g:ı.yreti!e lstanbuldnn cel~dilctı kıy- verilmiştir. 

Aliı:o, dnh:ı hala duruyordu. Mak ~ 
saclı, ht:ı.,<3mını mağlfıb etmeyip ez -

hatıra~na resim ınel<ti. Hem de bu sefer öldUı•esiye metlı milli gilreoşçilerimizden Yueuf Bu güzel günün 
Aslıının i~tirtıkile seyrini hayretle ve çekilmiştir. 

Ali~o birdenbiı:'e dt1nınCB1 • i uı· 
ki11betino uzattı. V c, pes etn'letl'" rı'ı• 
zoledi. Güre~ bitmi§ti. Davul ~1 

yl' 
lar durdu. Güre~ tam heyecııll ı 
rinde aynlmı!ll. Jt1I • 

dın genç ve gUzel bir bayandı. Orta mekteb, lise ve üni~en.il• a-

takdirle seyreyJediğfmiz bir göstcrie Bu içtimaın tortibinde hirnmeti ge
Greko - Romen gilreşi yapılmış ve Ç.eıı spor kolu başknnı bay Neşet He 
ayrıca Llileburg11.zın genç elemanla- komi~cr bay Bn.hayı tebrik ve tak
rından 2 güreşçi de serbest güreş yap dir cueriz. 

.. ···-··-------
Bay Sadi kararından hemen vazgeç rasıudaki terim müşkülitını hallet -

ti, konuşmadı, yalnız gülümı-;edi. Ya- mek üzere Maarif Vekili Hasan Ali 
şı 65 e geldiğı halde gönlü daha 20 Yücel, ünhTersitede terim komisyon
yaşında kadar taze idi. Eğer tabir 1 lan teşkilini emretmişti. Oniven;ite- Mardin de mezar ı Adan ada 
caizse, ruhu ölmüş fakat gözti el'an nin sömes;tr tatili esnasında terim ko } 

~öpli.lkt~ kalmışb. ~ayed ona bir.az misyonla~ aid teşkn•t ikm•.l olun- Soyguncuları ı Aaaç bayramı 
evvel hu<'um eden hır erkek olsa ıdi, ınu§tur. üniversitenin her fakillte · - 1 o ~ -
Bay Sadi bir bomba gibi infilak ede- siudc me\·cud her ders bran.şı içJrı ı .Mardin - ~hrimiıin Teker ma • J A<lan:ı. - Ağaç bayramı şchrimiz
bilirdi, amma ne yazık ki muhatabı komisyon t~kil edilmişti. Bu euretle halleeind~ Receb ve Savur kapısı ide 7 mart per13embe günU Akkapı 
genç ve güzel bir bayandı, bir cinsi Üniversitede t~kil olunao koml8yon mahallesin~n İbrahim adındtt hırsız mektebi a\·lusuntla 80 atlet Gazorina 
latifti. Elden ne gelir? Bay Sadi göz !arın miktarı 40 tanedir. Her komia- hlctan sabıkalı i~i .lri~i. Şirindede m&-

1 C'<ım ağacı dikilecektir. Diğer avlusu 
ucu ile arada kaçamak genç bayanı ,vonıJa 5 müteha.ssıe, 3 profesör ve- zarlığında geceleyin bir kabri eşerek \'e suvu müsaid bulunan mtıkt.cbh.•r
süzüyordtı. Bayan da memnun, dedi- ya doçent bulunmaktadır. ölUnttn altın di~lerini sökmU!fler ve den ~daısok~ğ·ı mektebine 40 okalip
ğimi bunağa yaptırdım. diye kıkır, Komisyonlar dUnden itibar~bll· kuyumcu Eframa 45 liraya satmış- tüs Mın-.ı.ı.celcbi ınaha.llesinueki To -
kıkı.r güliıti·~oı-. Arad.an pek. az_ bi~ fıil toplantılara ve yeniden teebit, ta lardır. . .. _ rno• mektE:bin • ıo Gnıorina., Seyhan 
va.kıt geç ' geçmedr Bay Sadi eskı dil ve ibk:ı olunacak terimlere ald Yapılan tahkıkata gore vaka şoyle mahallesinde Karşıyaka mektebiııc 20 
bir arkadaşını gördü. Tmadüf iki sı- ı . • olm~tur: .. .. . 

· . . ılml tctkıkwre başlnmıstır. . A olmlıptus Guneşlı mt?ktebıne 50 tu -
ra arkaya oturdu. Eay Sa.diyı de ya- .•. .. _ . Burada bır adet vardır. Herk~ .. ' .. .. .. . , 

- dı . . . değ"sti _,_ ôğrendtgrrnıze gore komıı:;yonlar gllnl . M}Ul • • k bri . . runc. Kopıı.ıkoyu mektebınc 20 oka-mna çngır • gerçı yenıu . ı . rmc.A • • pazar en v erının a. ru zı - : . . . 
B '-'-din· ,_.,_ . . reI nlyordu çok U7.Un ve yorucu olan bu mes:ıı. t .d Bu ··ıu .. k b d llptlis, G:ızıp:ı[ola ınektcbıno 40 mazı ay .:>il ın 11\.'..l\. ışınc b ı . . . . yare e gı er. o nun a ra ası a . . .. · . 

rU kalktı şı· mdı· tam lennı asgari nltı aydn ıkmal edcl>ıle- '-b . . t it . 1 ve 20 Gazorı.ıa verilecektır. amma c:a naçar , • . . g~on par.ar Kcı. n Zlyare e g mış er .. .. . 
genç bayanların arkası.on oturmuştu. cck ve bınlerce ter:m tetk•k ve tesbit vo nıer:&nn etilmil} olduğunu görünce Bayram gunu Zıraat mektc:bı \'e 
Arkadaşı ile konuşmaya daldıJar. tfı- erl ceklerdir. Komıı:;yonhır tarnfin - ölülerinin altı:ı bulunan dişlerinin ça diğer mekt.eblC'r Lalebeleri buyramı 
bii mevzu zamanın dedi..ltodusu.. ya.ni dan h..>Sbit. olı nacak. bu te~ml.er ~. - lındığına ~phclenerek dc1'hal zabt- Ak kapıda tesul edeceklerdir. 
"Afrodit,, davası. Uzun UZWl konuş- ! por!!e!'" hn l.ımJ;, M~lrıf V~knle~mc gor. tayı hubcrdar dmı~lerdir. Zabıtanıız - -· ---
tutar. derılet.-el: t:r • ek~:C't .tcrrml:n \nk:~ - fa.illen nı-:ır.ı ğa b~rnlamu~ , .... l<ısa bir Maarif i~l~rine verilen 

ezecekti. Meml~ boynu bUklik hasmtltı\u~o 
Bir· aralık Memiş h:ıstnına tcıcr:ır cnklaın" veda atti. Gidorkeıı 

ı.ı • f' ve· 
bir Hn capruı girdi. Fakat. şUt"ilp gv- kolun~n tutarak durom·du. ·bllfl 
tUrınek nasib olmadan Aliçonun bir _ Mcnıi~. aferin sanıı!.. SCfl aeft1 
yan dönUp çengelll'meslle alta ve ö- hırın içinde, en pchlivnnsın. 'M: rı.t· 
ııllnı• clU~tU. ki meydıma çıkıp bir hak aınıa~~ok· 
Memiş alla dii~cr düşmez bir deli lıı,tın .. amma pes cttln ıiyn11 1d 11 ve

gibi olduğu yerden fırlı.ıdı . Ayağa Btn sana on beş ııra hnltkımd0 

kalkıp kencfoıini lrnıtal'dı. recefjm .. <icdi. edi· 
Zatcıı Aliço da üzerine varmn : Mcmıa iz7.cti nefsine ycdirı.'111 

mı:ıLı . Hasmının da ha neler yapabı- Mukrı bele etti: 
leceğiıı i IH'm ~eyin:ilcre ve hem de _ f stemt.'m senin olsun?. fil 
kl'nıiisine gö!'llcrmck ist iyorclu. H ct · ' k b , n •erh·orıt 

- ay ı susa e. en ' · 
Nıhayct. Mı'rnı~ ayağa kalkt.Jğın - 1 4 

• . . . ı . ı · I "·k· sana... iıı· dan dolayı He\'1111,: 1<.; ınue 1( ı. -'ti ın 1 :lnl scıı 
. - Almam. on parnııı a Dl• 

bundan sonra dö mcc:ılı lrnlmamıı::ıtı. v • 

~ - P..()n nwecegım ! . 
Biliyor·dıı ki, hasmı muha::ıamcyt> ge-
e.:ecckti. - Vallahi de almam! clc<li.Zll\·!llh 

Nitr.kım Alıço muhasanıeye gct;miş Ve m<:yda.ndan uzakl.nşt. 111ı:Jlıı>1 
ti. Bir belva<'ı ınalla.~ı gibi mutad el 1 aılam, parsa pa.ra~ını bılc taP 
eıısl· ve tırpanlarını atmağa vo mey unubmıştu. r 1" 
danı ~:-ıklatanık ötLi.iı·mt'ğP bu~ladı. Kazan clibiııde bulunan caıgı 

Memiş. güreşin ba:jladığını •mla - ğırdı : toP' 
mıştı . Kendis i dı> bir s~y yapı.ımıya· I - 1\lcmiı-;, ncr~ye be? psı·sJL 
cağını giimıiişlii. ln be!. ]<et'' 

Allço güreşe başlamadan vali pa- Mcmi~. ihtiyarın bağımıtt:118~ı· 
şa, bu ışleıı anlıuııı.ıllıgı ı~in acıuığı rlisine g~lı1i. Pat'8:ı. toplamag::ı f.19t' 
Meınişe taraftar görünerek yanında- dı. llcrkeR bol para veriyordll· ft(t" 
kilere: ta. i~ yarışa binmişti. zava~ll v•'' 

Genç bayanlar ua malfını şeyden mo 1 r~d:ı. t~!"!nl " ~ecP~ hır kommyoHda ı- zamanda yuknhycırnk 1.:dliyeye tt>S - ehemmiyet 
dadan bahsediyorlardı. Arada bir ,7 ü- kınet bır tl"tkık'c Uıbi tuttuktan sonra lim etmistır. - Aferin Memişc! .. Güzel haınle-
zel bayan arkaya do··nup·· • ı...~y Sacli~ye k.at. 'i ul..:.ırok knbt.tl ederek \'l' tisc ve • ı f Vilayet umumi büdcesinin 858.819 ler yapıyor .. dedi. 

mifji kay1rmak lazımdı. Hatt~ ti· f'. 
p:ışa bile bir altın lira verf11ıı:lı'l ,-e 
ğafar ve ayan da bund::ı.ıı f:ıZ 'ıe~ 
riyorlardı. Mcmiş, o gün on ~:: ıır.ı· 
seyirc.!lerclen hemen hemen Y1 

_ un Mezar ve cc.::cu ke.1 •diler:~k hırsız -
gülUmsü:Yordu. Bay Sadi de 0 daki- Umversıte ders kıtahlanna vazed('cck !ar tevkif cdilmışlPrdir. Tahkikat de- lira olarak te~bit ve kabul edildiğini AğRlardan biri: 

t'·r Bu ~·ıretle t·n·m ·nc""'tn~ı l.nt•ı· l yazmı.-.:tık. Budçe fasıllnn arasında - Pttşam, dur baklıın ! kada yaşını, unuluyor, genç kadına , · ·' ç • """""' t\ •.1. va.m etmPkt"dır. 1 ., 

uzun uzun baklyordu. Şimw Bay Sa.- 1 ''c nihai bir sekiJdc hallchın~ caktır. -·- • yaptığımız mukayeselere göre geçen - Ned•:rı, işte pekala güreşiyor!. 
dinin bu dnlgın hali ~rk~d:ı~ının me- -- 1 Gaz mask&si satışlı:' .. , arttı yıla nisbctle 5'1928 lira bir fazlalık ! - Pa1'am, iı;; öyle değil'?. 
rakıni mucib olmuştu. Derhal mesc- : Köprülerin açılma saatleri , Bir hafta ııbc.rı Kı;1,ılay cemıye- vardır. - Daha nasıl olacak? .. Aliço, bir 
leyi kavradı, Bay Saili de aralarında 1 G~lata ve Gazi köprülerinin linin gaz maskesi ~lıQları tekrar Bu yıl büdcesinde bilhus.sa mekleb şey yapnmıyor! ... 
geçen hadiseyi arkadaşına anlattı. .. açılma saatleri bugünden itibaren fa:ılalaşnıL<jtır. En ziyade satılan mas inşa.atı, yol ve köprü inşliat.ma fazla - Onun gilreş tnbyesi böyledir. 
Bay Sadinin eski huyunu bilen ar- değiştirilecektir. Köprüler bugüne kc halk tipi ve 6 lira kıymetinde o - tahsisat ayrılmıetır. Deyince, asker olan paşa, muka -
kadaşı alaylı olaylı güldü. kadar 5.30 da açılmakta iken mevsim la.nlard1r. Cemiyt!t arzu ede11lerden Öni.i.müzueki haftalarda gerek Na.· bele etti: 

- Ne o yoksa bu yaştan sonra ilerlemiş olduğundan badema 5.15 de boy ma.<U:esi siparişleri de kabul edil-
1 
fia ve gorekse Maarif ~aatıncla ge- l - lıılhi ağa! .. Güreşte de tabye o-

aşık mı oluveriyorsun? de<li. ı açılacaktır. 
1 
nıektedir. niş mikyasta harekete geçilecektir. lur mu? .. 

- --

daıı fazla para topladı. . JCflclJlı' 
Yani, Alil;onun aldığı ödlll idİ· 

dı. Bu paraya Aliço da ortak it tıt' 
Fakat Aliço ortaya ç1kıır8 

ğmlı : ki "ef 
- Ey ahali, Memiş rnndeıtl ~.,,

diğim parayı almıyor, ben de 
topladığı ödille ortak aeğili111 • "ı(f,.J 

[De.vtı'ltl/ 

Evvela bu cina.i ve esrarengiz me- - Ne m!i.ilım, dedi ... Bu adaınuı 1 ! mm ~ bir Metro treni durdu. O sırada saat 

1 
- Nasıl bırakırım? j{~ 

s elelere gitgide iptila halinde merak üzerinde durulacak bir şahsiyet ol· ı ~· • J ~-~~..: (~l • tam dörttü ... 'frenin içindeki memur. - İster istemez bırakacaJtSlll··~)'ı1 
~arnıağa başllidığımı hissediyordum. madığı .... Hele bir teı;rilbe edin. _ .~ ı'ı • Son istasyona gelmek dolayısile va • diseyi sana anlattıkça buracJo.ll,·e bıı' 
Halbuki iptilfilardan hoGlanmıyan bir - Zannedersem orta boylu idi. gonlru-1 <lola,şıyor, müeterilerin unu- lamıyacaksın ... Merak saı acnk 
insarn.lım. Bu böyle devam ederse - 1,60, 1,65 var mıydı? 

1 

tutmuş, bırakılmış e~yaları olup ol- yere gitmiyeceksin... . ~ li 50ıl~ 
ben de bir gün elinde sicimle oynıyan - Vallahi o kadar ka.t'i söyliye - Tefrika No ~ 26 madı~-ını araştınyordu. Sustum ... Adam benı adet - ·ıı ~ııl 

b . ç rr::o 
muhatn. ım gibi acayib bir şahıs o- mem. mem ne.. kendime saklardım. Son Yagonda, pencerenin dışanya nle manyatlze ediyordu. a 
lacaktım. Sonra bu iş asabımı da boz - Saruşm mı. esmer mi? b k t k b. kad ..... d'' K ndi dım - Ne yapayım yahu H h . b. h:.,.ı · . ·d·p po1· a an e ır ın bor tı. c . 1 
muştu. Bir kaç ak!}am üstfiste şu pis - Ne sarışın, ne <'..smer ... Galib:ı ·· . . . er angı .:':' cı.uı~yı ~.1 1

• ı- kendisine: - Anlat bakalım. gtl' 
ihtiyar rüyamn girmişti... kumraldı. - Ya~ın kala~~Jık~ ~u. henfı gor· se haber fve·rı~gımk vak.ib d:gıldır. fala- - Allah Allah dedi. .. Kadın dal - O ben demedim mi? gibilerd~steı:· 

Bugün nasılsa yolum bu tarafa - Ya burnunun ı;e1di... t>en teşhıs edcbılir mı~ın ! yatımda a.ı me argı uguz ve a a- dtl. Milstekreh dişlerini yine ,,~ 
- Zannetmem. vet duyduğum yegane hadise de bu- mı~ olacak, son istasyona geldiğimi· dı· ilııl"' 

düştüğü içirı karnımı doyurmak iste- Bana bir kursun kalem uzattı. d K d r t k zin henliz farkına varmamış... . d 161 
miştim. işte yine gedikli müşteri ile Bana onu çizebilir misiniz? - Tuhaf şey ... Sfa de muharrir o- ur. aç e a. şey an ya ama yapış- - Öyle ise dedi, rızkımı a 
karşılaştık. Vemlnelgarnlb... Bon kalemi elime almadım. la.caksınız değil mi? Sözde h~disele.- tı: lhtiyar adam kırk yıldır bana has- la.. 

1 
g:ı' 

- Vallah4 dedim. Pek .dikkat et- _ Resim yapamam dedim. Ne bti- ıi görilp zjhninize nakşedeook, son- - Git !iU hadiseyi ihbar et dedi. retmiş gibi, bil~ teklif yanıma çök • Benim muvafakat.imi aımadsI 'ge · 
medim. Fakat bilmem ki benim bu - yük, ne ufak bir burnu vardı ve düz- ra yazacaksınız de-Jil mi?. Gidip yapmadımsa ... Faile acıdı - tü. Bonim bu havadisleri dinlemeğe sonu ismlle <;ağırdı, ve earab111:u~tt1 

1
- d d ~· ı · ·b· d ı t mütemayil olup olmadığımı araştır- ıı olD radaki müşterilerden birini tasvir et- dU ... Öyle eğri falan değildi. Si~ hiç bir ney yaparna1J3ınız be! ... g.ım. an .. egı • pı-ensı. ımo sa. _,.au - tirtti. Artık meramına na 

1
•11.--Ai. • 

k - mak llizumunu bile hissetmedi. tb l" -' mem sizi neden alakadar etsin? - Gözleri ne renkti. Etrafmmı. ehemmiyet verip bak - s~zlık goaterm~n10 ıst.ernedıgımden- HikAyesini serbestçe an.la:ı. ede JC,.._ 
İhtiyar, bir dakika sustu, sinirli - Onlar da galiba clil. mazsıruz .. baktığınız zaman görmez- dı. Her ne hal u;e... Ben acele yiyordwn. Nazarı dikka- - Evet efendim dedı. "Set Jl cl•9' 

J>a.rmaklan cebinde düğümlenmiş si- İhtlyann canı sıkıldı... siniz ki ... Şimdi size bir esrarengiz Elbet siz cie hadisat takib etmiıJ- timi eelbetmiB olacak ki: mı§tık ... Ha memur, pencerede gOldill 
cimi buldular. Bu oyuncağı ele geçin - Bu ne biçim tarif diye çıkıştı ... maceranın içyüzlinü daha anlataca - sinizdir. - Moll§er dedi. Ne o seni kovalı- n bakan ve son ist.asyona .. rrııuştU 
ce rahatladı, yarı kapab kirpikleri - Boyu, ne kısa., ne uzun, rengi ne sa.- ğım. Yalmz: SÖ%0 başlamadan evvel Bu.km bir < e benım 2ğı.ını<lan ilin yanlar mı var?.. ha.ide inmiyen bir kadın go 
nin arasından bana bakarak kooue. nsın, ne esmer, gözleri, no siyah ne şunu da söyliye)im. Biliyorsunuz ... leyin. - İşim var da.. Kadını kaz etmek için: ,:ır> 
mağ& devam etti. ltahve n!ngi ... Burnu ne eğri, ne bil- Ben bu davaların esrarlarını çözer 18 haziranda Algu.te istasyonunda - Bırak ... Canım şu işini... (Dc,·:ınıı 
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ta [Ba.5 tarafı .ı tnclde] (Baş tarafı ı lnclde] 3 - Adi büdcede geçen seneye nı:ıı.· 
J.'imes gazetcsinın Montevıdeo mu • da.faaı::ı noktaı:nnde.n alınması zaruri 1.aran yapılan zamlar yeni kredi ve 
habiri yazıyor: ihtiyntl tedbirlerin tahmil ettiği kül- fstikrazla.rın faiz ve amortileri Miııt 

Cenubi Amerika sahilleri civarın • fctler nazan ınütale.aya alınırsa adi Müdafaanın kadro tevsintının ic.ab 
fı [Ba.ş tarafı 4 üncfüle] ıfadasilc itaya mecbur olacaklarını da yeni bir deniz <;arpışması ~kua büdcc:nin U;vazününde ve fc!vkal~.deı~ttiği. maa.ş karşılı~. ve köy mual -
~oUr dctr-ime tous ccs gon~-ıa ümid eyliyebilirdi. Hasılı bu tarzda geldiği hakkında. kuvvetli §ayıalar mı.srafların karşılı:ınmasmdakf muş- limlen yetiştirmek ıçın açılacak ens-
~ !aut quc le8 Uıisser faül [1] !hareketle 1taıy~ h~m Alınan ittifa - dolaşmaktadır. İngilterenin cenubi külatın ehemmiyeti tP;zahür eder. titiilerin istilzam ettiı';i te.~kilfıt ile 

~et İngiltere Un.rokete Geçiyor· kından ve tehl~kesınden kurtulmuş Atlantik filosunun Rio Plata civarın- İdare, vazifo ve mesuliyet almı§ es.ki mütekaid ve yetim maaşlarına 
~~ llitıer, yedikçe iştihası artan bir l~cm de ~denız h~v~ına ve Bal - da toplandığı öğrenilmiştir. lngiliz olanların bu gibi nazik anlarda reji- hilkfunetçe vadedilmiş olan zammın 
itti adanı gib. muhakkak surette ı Ranlura aıd emellerının tahakkukuna H kins kruvazörii ~kzak yollar ta mimizin istediği dikkat ve cesaret karşılıklarından ibarettir. 

la siyasetin~ devam edecekti ve! imkan ve fırsat ~ulmuş olurdu. SOLDAN SACA : jk.:w d k d" M 't videcya gelmiş h!slcrinden mü1heın olarak lıüklınıe- 4 - Avrupanın siyasi va7jyeti tlo-
~nYanın bövle durup dinlenmeden f Makya,·eı Sıynscti Ve İtalya ı - Bir isim. Serseri. 

1 
e ~re ~~ ;~l aldıktan son- tin sarf ettiği mesai neticesinde adt layısile TUrk vatanının müdafaası 

~fındaki kil. ük milletleri yutnıa-I Mussolini bu mülahazalarla biraz 2 _ BüyüklUk _ Şark vilayetleri • ve ace e sure . . büdcemizi geçen seneki mikdara na- için alınması lazım gelen ihtiyati tcd-i liesabsız, öl~silz bir surette bil • ecrin~~ikte~, inşira? bulduktan .son- mizden biri. ra der~~. de~.ıze açtlmıştır. H.nw~ın~ zaran .bi.r r:,ıilyon iki. ~z ?in Iiz:a f~~ ~ir_lerle §im·e-~difer Y~ yol ~nşaatının 
~esi, kuwetlenmesi, her hangi bir 1 t'~ muvez:nh ve ~plo~at. (Gışar- 3 - I.ilyık olan - Bir nida. kruvnzoru murettebatından hıç kım. \asile ıkı. yu~ al~ış ~kı mılyon Uç ~z ıstı~zam ett~gı 100 ~ılyon lıralık f ev-

etin bUtün Avnıpa Uzerinde he- dm) in dık~~t~ de~er bır kıtab. olan 4 _ Bir renk _ Son Osmanlı padi- se bu esno.d:ı karaya ~amışur. ?~ on iki bı~ lıra .uzerınde~ ve samımi kala~e mahıyettekı mas~flar ayı:ıca 
~onya te · 1 mesine mani 0 1. I (İtalya tarıhını) elıne aldı. Sahıfele- eahlanndan birinin ismi. ğcr taraftan bir Amerıkan gemısı bir tenzun halınde tanzıme muvaf. tanzım olunan fevkalade tahsısat 

l!ıak lUı.'ane~s .ey c ti icabından bu-
1 
lerini kanştınnağa başladı. İtalyanın 5 _ tç değil _ Peygamber. dün gece Montevideonun 50 mil a - fnkiyet elvermiştir. programında derpiş edilmiş ve bu 

"'-an 1n .1 ın:ase b tük -1 siyasi birliğini kuranlardan Kavur, 6 _ Ziya _ Karşılık. çıklannda birlikte seyreden be3 1ngi- Bu bUdcenin şimdiden tebarüz et- masrafların karşılığı da İngiltere \·e 
. gı terenın sa nnın en . b b . . .. . ·r d' ) · . . .. h Uk"' tl ·ı 

1 
k ıne h 1 · beb' t (bu kıta enım sıyası ıncı ım ır 7 _ Milstahkem mevki - Bir isim. Uz harb gemisi görmfüti r. tırilecek umumı atları şunlardır: Fransalı ume ene yapı an mu a-

~ • ' are wte geçmesıne se ıye d · K vurd 1 ltal s· 'l b"d el _,., ... n~.:ı 10 . !el 1 tem' d'l 15 il t , ·~kti 1 . . ası . .h . t _ ermış. a an sonra ge en - 8 _ Kırmızı • Bir ağaç. ••• 1 - ıvı u c eıue ,,...._.e nıe- ve ere ın e ı en m yon ser-
~ kalka. a:gıl~ an. nı ~~a yan devlet adamlannın da ayni ka- 9 _ Budala_ Sakat. bednde tenzilat yapılmıştır. lingl:k altın mukabilinde Merkez 
~1ikesi ek tı. ansanın d. t a.:ı naat ve telakkiyi taşımış olduklarına lO _ Bir rakam. R p O q 2 - Gümrükte ve idlıalat sırasında Bankamndan fevkalade avans ve is • 
~11- arşısında mevcu ıyc 'e h"' .:ı: ı h d t ı kt a· j ·• rd ki k 'k keli ti! k l d" 
t''tlalini korumr.k için İngiltere ile at..i-1.se er şe a c ey eme e ır. YUKARIIDAN AŞACI: /stan'bul mektcb"lcri ooleybol ve a~.?an '"lergıı~ e. :e~akuz· t~en tiu ~~ Ur sure e al'§ı anması u-
~te hareket edeceğine şüphe e- On altıncı asırda ya.5amış ol~ ve 1 - l{ahraman. futbol lig heyotindeu: dıgerdmemb~~larlı~ız ad tii. inkikşad la dıs 6 nı~ıssıilfşted .kı:rl •~- l'kte 
.... ı.ı~zd· 1ş B H'tl b _ muasırı, hemşerisi Makyn.velin sıya- 2 - Tene?.zül - Bir isim. I · men e ta ıı ıa ın av e ne a ar e- -:ı a u ve val.U.Usever ı 
~1 b ı. te 

0 
zaman · 

1 
er e sette mUridi bulunan (Gişardin) bu 3 _ Hakikat _ Zarafet. f/3/19.~0 cumartesi günil yapılacak vam etmek Uzere kazanç, muamele, is mUmtaz vasıfları herkesçe t<:slim o-

il'it~e~:rn~~ olacaktı. Almnn::k ~~ kitabında, (İtalya daima galib ve 4 _ Fransızca "acı,, • Bir harfin futbol maçlan ıtihlak alkollü içkiler ve diğer bazı lunan Türk vatandaşının büyük çalış-
~fltla~ nıucadeleden muhnk . muzafferlerin tarafında bulundur - okunuşu - Rabıt edatı. Saha komiseri: 1. H. Turgay vergilerde yapılan bir mikdar Dom ma ve istihsal kudretine dayan:ın bu 
aıl'a ~şı olarak çıkacnk.tı. Ilır. ?e m:ıınnı Allahdan rica ve niyaz eyle - 5 _ Bir İngiliz nazırımn ismi. Toksim stadı: \'a tevsilerle 28 milyon linılik bir büdcenin de muvaffakiyetle tatbik 

~bi bu bp:ı geÇPn harbue 
01ldu~ mek lazımdır) diyor. 6 _ Yakar _ Evli olmayan. Şişli Terakki - Ticaret lisesi saat \'ergi S\lınması düşünülmüştür. edileceğini kuwetle umunnı.,, 

oı;usma esnasında da ngı • . . . ö . ı ., 
h. eı-ıe ""--- ~ 1 k d' d Mussolioi kim bilir ka~ıncı defa 7 - Bır nebat - Bır renk. 14. Hakem. T. zerengm. A,. CEDVEl HVLASASI 
"I t... .... rcınsız ar.n en ı yar ımı - ' . . . . . İ . 1 . A • • 

"'lllin 1·çı· , ed:klerı"ni olarak, bu tavSJye ve tenbıhı bır ke- 8 - Bır spor - yılc.5tirmek. Galatasaray - İstiklal lıscsı saat Daireler n, evvelce verm • . ö · 
~~==========;::::::::=:: re daha okuduktan sonra artık 1n - 9 - Demıryolu - Lil anlamaz. 16.10. Hakem: T. zerengın. Büyük Millet Meclisi 8u •-= • giliz ve Fransızlara karşı yüksekten 10 - Budalalık. Şeref stadı: Riyaseticümbur 

~ ~~yelİr tacir atıp tutmağı terketti, sesini kesti ve [EweZJ..'i glln1.-iı bulmacanın halli] Saha komiseri: H. Saver Divanı Muhasebat Reisliği 
_ !kararsızlığın mucib olduğu üzüntU ı ~ A 5 6 7 8 9 10 Taksim _ Yucaiilkü lisesi saR.t 14. Başvekfı.let eger hırsız,nış ve iztırabı~:dan. kuı::ul~~§ bir in~~m l l( :'\ H v' E ·c f 1 i 1 f Hakem Ahmed Adem. Devlet ŞOrası Reisliği 

huzur ve sukfmıle bır kaşeye çekıle- 11 1 , I •
1 

I . . t İstatistik Umum MUdUtlUğü 
1, P." , · •1la.d.lt' rek beklemeğe koyuldu. ~ Ar D ~ .:\ B \ Rl 1 A 15~~~ H~~:~ ~~~!~tidc~~caı saa Devict Meteoroloji İşleri U. M. 
>aıta.11.t dün dört beş saat içerisi_nde f Devam1 var] ... lL_ ~ ~ A ~ __ B Diyanet İşleri Riyaseti 
t~ atn_ak gibi bir muvaffalnyet ~ G O R 1 L Dl + 1 S ' 213/1910 ta yapılacak Volctjbol Malive Vekaleti 
~ İll"tnıştir. Bu hırsızın ismi Hüse- [1] Biltün bu adamları ma1wetmc1' .5 Al 'ti J y "\ \{ E 1 L ıllaçları Düy~nu Umumiye 
1 

ı Otc~~didir ve evvelki akşam Bris- için onla~ yaptıklarında serbcat bı- 6 {J E-- T: L t Beyoğlu llalkevi salonunda Gümrük ve bı1ıisarlar Veklleti 
~ ~ tn?en çaldığı 900 liraya ~akın rakmak lcizmıdır. U Z A T A. N T OIY Saha komiseri: N. Örs. Dahiliye Vekaleti 
ü.. '<lra ıle dün akşan1 kaçmak Uzere ........................................................ --·- Matbu:ıt Umum Müdürlügu·" 
~ ~ k A d • • 1 Z H S ~ D E Pertevniyal Lisesi - Daıilşşa.faka 

'~tı .~. ~~~. mıştır. Bu hadisenin taf- g"", 1 rcez a 1 {I 9 'L f O 1 T Lisesi saat 14. Hakem: T. Kember. Jlnniyet İşleri Umum Mildilrlllğil 
'11ıli Vefa lisesi_ Hnydarrıaşa lioosi saati Jandarma Genel Komutanlığı 

~t:lkre:ebaasından Hüseyin.Heydt ı·dam cezası \( ". \ T \ S ...... 14.30. Hakem: T. Kember. Hariciye Vrkiileti 
~ it. ·şam Tepebaşında Brıstol o- j l San'atlar mektebi • İstanbul lise& Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekft.letl 
~ e gelrniş, pasaportunu ve ikamet Dün, !stnnbul birinci a,ı;.,r ceza 'TIS.t1 ') ŞL Adliye Vekaleti 
f!renı . 1 .. 1 o• saat 15. Hakem: 'l'. Kember. 
lit·" nı göstererek §Un nn soy e- mahkemesinde, müddeiumumt Ube- Loka ı a ar u umi ~ Tapu ve l\adastro Umum Müd. 
'Ji . . . . . . yid, iki suçlu hakkında idam talebin- hP f .. rı .,J ·= Maarif Vckfılcti 

tg ~ Sunych bır tacırım. Sırke- de bulunmuştur. Bu davaları tafsi • V l 1 '1. o°!' 1 1 t Nafia Vekaleti 
~a tilı:ıaı ötelinde oturuyordum. latile yazıyoruz: ~~:ızıtacılnr cem.ıyeti ~.~!.he- n Qj urnuvası lktısnd Vekaleti 

il tnenınun değilim. Eş~m ora- 1938 b tı ed. . . yetı dun Esnııf Cemıyetlerı bırlıgınde , Münakalat Veldı.leti 
ltı,11~· ~ı:Yarnı yarın getireceğim. O- ~ a ~;ın ~ ın~ı gec~~ ge~e senelik toplantısını yapmıştır. Top • Ajanlığın t~rtib ettiği voleybol tur- Ticaret Vekaleti 
''tıcıe kalmak· ı'stiuorum. )23'nrısı. aleyok~. u~. ail, d"nkık·n;~ • dapıb'a lnntıyn cemiyet reisi l{llzıın Yorul - nuvasına ayın on yedisinde Galata -
v e11t:1 . ,J numar ı omurc u wıın a ır . . . klUb" d b 

1 
_ Ziraat Vekuleti 

9. ıı.tıbi sırtında maşlah başın- . t . 1 . ti Aba·· h mnz nyaset etmı~ ve gecen senekı saray un e aş anacagı yazmış- Milli l.füdnfa:ı v ckfiletl gel ' . . . ' . emaye ı~ enmış . urra man a- . , . . . 

Ura 
4.4.35.484 

429.360 
750.448 

1.172.120 
322.212 
454.920 
605:490 
655.518 

20.069.310 
67.239.599 

5.347.425 
4.849.824 

169.200 
7.437.310 

12.179.000 
3.604.900 
8.135.421 
9.218.112 
1.659.463 

17.333.329 
7.'124.998 
1.092.605 
1.397.058 
1.506320 
6.~2.681 

~1• olan bu mısafınn hakıkaten d d b' . . b d"J k" da k" .. il faalı) et roporu okunarak tasvıb e- tık. Bu turnuvaya ıştırak etmek U-
~ · Old ~ ın a ırısı, u u ;: an onıurc . . . 
~~u~~M~ Wr~anM~H~wa~~~~i~beraber~dılm~b~ .. . . zerekQd~ankllip~na~ili~~b===========================~ 
y :llı' u.?, kendisine, imza etmesını kae gün gezip eğlenmiş, bu arada bir B~~u muteakıb .~ ıbtiyaçların yı bulmuştur. Daha düne ka ·'ar bü- B 2g,,, o" y ·u· u.. A ray 1 n h j r IJ a 

YekQn 
78.000.000 

262.312.HO 

~~i~~1:· ~'lüşteri de, imza atmayı mikdar parasının çalınmasından kız- temı~ı hususundan gorüşmeler ~apıl - ti.in voleybol r.ıaçları spor teşkılatına U i ı • 9 'I fi 
~~nı soylıyerek beyannameye mış, cinayet gecesinde de yine bera- mış -.;e bir lolmntacıl~r ~~tebı a~ıl- menSi.öb olmayan teşekküller taraf:n- [ lış tarafı t incide] lyoruz. Babahğım orada bana bak • 
~i tnu 1 basmıştır. Bundan sonrıı, berce ve Abdürrahmanın kardeşi E- maın 7evzuu bahs~ılmış.~ır. Ayrı • dan organize edilmekte idi. Bu iti • - Şu rocuğu da beraber ah.ı.vım numıağa başladı. Ben onun yanında 
• &. J:e~~r~ kendisine gösterilen ° - min de beraber olduğu halde içtikten Y?t.en s~bulda bır de guzcl yemek barla bilgili ve ıneslelcden yetişme bir l demiş, annem razı olmamış, ve ·ara yanaşmalıga başladım. Or~ukda J.ir 
~' ılırııl}tir. • sonra gelip diıkkarun üstündeki oda- pışırme. m~~bakası. ~apılmasına .k~- ajanın tayininin ne kadar isabetli ol- dan beş altı sene geçtikten sonra da yerde hizmetkar olarak kal hm. Ora-

~oı~rısına. do~, komşu oda· da yatmışlardı. Abdürrahman, mü - ~r. v~lmrntir. ~~ .ı.rıı başarmak ıçın du- bir kere daha tnhakkuk etmi _ ÇG<!Uh. doğururken vefat etmi§. d~n.Artvine tabi Ardanuç nahiyesine ~td Yan HUseyın Heydi, komşu teaddid defalar istediği halde bu pa- bırkoıillte seçılmı:ıtı.r.. t• gu § Bunları ben bilahare öğreniyorum. gıttim ve orada nlifusa kaydoldum. 
Ya. ~tk~w bitin?eki mti~terinin dışa- raların Hasan ve Ali tarafından ken- Hurda ol~~~ ~ıl lastikleri lr. -----·•·--- Şu anlattığım meseleler hakkında On beş yaşu.na grldiği~ zamr. 
~~ ~rlığını • • :-ketmış ve hemen disine iade edilmemesinden dolayı 1 . . 1 • • çok kfü;ük olduğum için hafızamda tekrar Karsa gıttım, babahgımı bul· 
~~l'a~teh~ orada bulduğu 900 li · kızdığı için, hazırladığı usturayı eli- Memlck:t dahılındc sanayıde kulla-

1 
i ' a~lf MUdUrünUn or.a dair bir şey yok ... Davul köyün- dum. 

·~a ~~.hır parayı aşırarak hemen ne alıp gece yarısı kalkmış ve yine nılm~ı~ nı~kün olnuyan hurda oto- tetf iktori den .Mcrdrik köyl.ine gidiyoruz. Ben - Ben dedim, nereli olduğumu, 
""' "'onnıu t" B' b ' mobıl lastıgı oyuncak parçaları vesa- 1 . ~a l'ata ş .ur. .ıraz. sonra,. u orada yatan Emine, Hasanı öldürecc- . . . .. . . Maarıf Miidürü Tevfik Kut dün sokaklarda derbeder dolaşırken, bir ba1 amı falan tanımıyor ~m. Mcmle • 
J'ıt'.ıı B n İzmır tacırlermden !~ar- ğini söylemiş, Emin de, para ıçin a- lıhle ılctıhurdabestkaubçukk dl ökuntUlyenmn beraberinde manrif müdlır muavin- gün askerlerden biri beni yanına çn- ketim neresidir? 

lı: ay Mahmud <>dasına con . dmn "ld" . d - lm • raca ser ıra ı rnışbr. alnız • 1 B b 
1 

- E ld -
~ ıç b'. . " o urmenın ogru o ıyaca.gı ce- bı.;nl k bT d mI k te k leri den İzzet olduğu halde Knvağn gınyor. a a ıgım rzurumlu o ugı:mı. 
ı.~a da ..... §eyın farkmJa olmadan v~bını vermiş, fakat, Abdürrahman a.ı:n mu ~ ı m .eme c e a· n . - Gel sana yemek vereyjm, diyor. fakat fazla bir şey bilmediğini söyle· 
'\Uı.,._ ltnıştır d' 1 . k k 1 kta 1 lk uçuk ıthal edılecektır. Bu hususdaki gitmiş ve orada bazı tetkıkler yatı - YU U d'kk tı· d"kk tl· b k di ltı 1-n- d dı 

1 
b -·~;ı; h · . .. ın emıyere aran ı rn ıp us - k dil Mı t k . . · z me ı ·a ı ı a ı a ıyor ve .. a 'L.<Llle ayını , ar , on arı u· 

' oıeıd ırsız, sabahleyın, .m3?la- tura ile 'Basanı boğazından keserek ~nı:~~e n _ ~ a .a .Tıcarct MU mıştır. !soruyor: lamadım. Doğduğum yerde mülkü -
". ~ı.. e bırakarak ,.,kıp gı+ ...... ;a • ··ı.:ı" ti ··...:·ıt·· Al' . d dilrluğtine teblig edılmıştir. '1 "f ··a .... A d luk - .ı S k' . -1 ? .• 1 ktı d d' bil . '\ -..)da . r ~ o uurm ş, guı-u uye uyanan ıyı e, .l~ aarı mu uru na o avr:ı.gıııı:ıa - en ımın og usun. muz o ı..ca , nere e ır mıyorum. 

~ıı,ı. ıı bır müddet sonra da sa- --ı.'dlik ed W• d k. k ··ld · . .. B b b b'I · 
"i.I. l:ia 'H _ • !';'<-U.ıı ecegın en çe ınere o ur- Belediye emlc11t bankar.,ile bır muddet evvel açılması mevzuu - en a :ımı ı mıyorı:ım. Şirr.di sizden rica ediyorum. Ynzt· nıı.,.,, - Y mahmud, koydugu yer- w te bbU etmf Al' t 'i.J • • • • d ? ı: · · 

ı...~ctStru b 1 mege şc s ş, ı us unıyı anlaşamıvor bahsedılmış olan ılk mckteb mesele- - .Annenın a ı. nı-z ve Bun edınız. Ben memlekcUml, 
""-"lllibine ahraıabcnı§, u ~mtiaryı~~ad.o- eline geçirerek kaçarken kardeşi E • Taksim kışlası arsasında yapıln _ si ile bilhassa alakadar olmuştur. - Hafizv!... babamı, dayılarımı, tanımıyorum. t.~ le r VPrD.11§ • n.ö 1 - . k d t' . t Sen' . . d' ? 
~~ l sahibi Bay Ömer Lutfi a 9 mı~ .ar ~ın an ye ışmış, us u~yı cak inşaat için belediyenin, Emlak Muhtelif binaları gezerek ilk mek- 1 

- ı~ ısının ne ır · Hakkımda maHimat f.nhibi olanlaı 
t r <!dilnıiR nihayet poJi&; mU- Alının elınd~ alarak tekrar ~bd ır- Bankasile milştereken bir "Emlak teb olabilecek bir kaç binn teshıt et- - Ozc~ır. . . varsa Allah rıza.su için bana habeJ 
~!Urunu ~~e zabı~ faali ete rahmanın e~ı~e verml~ ve Abdil~ah· §irkcti., teşkili için temaslar yaptı • miştir. - Pckı annen §ımdı nerede? versinler, Fatih carniinin karşısında 

b ır ş Y man da, Alıyı muhtelif yerlennden - tık B' . - Sizlere ömOr \'efat etmiş. . . 
rı ~l' • aralamı "rliltünün dı arıdan d gını yazmış · ır zamandanberi ya- Konservatuar İ"in ueni ı .. .· .. .. Arab Mehmedın kal.vesmde otunı • 

larafdau Hüse in He di y ~· ~ ş . u · pılan bu temaslar aknmet.l uğramış- • • '- ~ Ben bu sozle• ı soyler soylemez, a- yorum. Harb meydanında şchid rıuş. 
l-'a &itnı ' Y ... _"" . Y ' yulması ilzerıne gelen bekçıler ve tır Sebeb bankanın asgari 9, 7 5 f . ıstımlaklar lazım damcnğız boynuma sarılıyor ve ağln- Uş bnb i . d d h'l ld _ ıe ve altın U!Oarıkine 1 Al' . - 1 1 k · n • aız di Ş I m . asının smı e a ı o ugu 

ltıı ' l'alnız 'h...... . lir.ılık bir ~em ur ar ıyı agır. yara t o ara istemesidir. Belediye lıu fafai çok yilk Bele yenin ehzadeb:ışındn yap- maga bı,lıyor. halde nerede do·· d - u .kimin n 
t •. ı:ıtu ay:ıın UCo? yuzd' - ·1 Kurtarmışlar ve Abdilrrahmanla E- sek bulm:ıktadır tıraeağı konservatuar için bir çok - Ben diycr senin aayınım ... Sen- ld v b·ımı g ~ , l .. - esi 
t.'tl~e altı... ı~ ve ıger para 

1 
e mini yakalamışlardı. lşte bu dava id- · ..:...._ 

1 
• ti 1~ı- 1 

t ş· d' den ay"ıldı<!-ım zaman sen daha kun- 0 ugunu 1 yen ve un an ogr~n· 
I; ... .ı satı nl tı arsa ar ıs m W\ o unmuş u ım ıyc a k . i ö il Un irm' .. n mış r. . dia safhasına kadar gelmiş, müddei- tir. Muhakeme, müdafaa \•e karar . . .. · . dakta idin.. ,me ıç n mr n Y ı senesıw se-

l' sonra Galatac'!a bır kun- i . . Ub d h .. d' . . . . . kadar yapılan ıstımlaklere 200 hın . . ve seve de fedaya ra?.ı olan bir wı • . a git.rn . • . . .. umum muavını ey , a ıseyı et· ıçin talık C(' mıştır. . . Aman kaybolma ... Seni daıma y~ . . 
>~ ı.a<iktu;ş, ıskarpınle~ın ok· rafile anlattıktan sonra, Abdürrnlı- Diğer idam talebi de §udur: hra kadar bır parn sarfolunmuştur. nıma almak isterdim. Y:ırın burndn tancla;la~ızmet etmı§ olurlar ... 
t 1l'bıı~ erek, paral..ll'ı oraya manın, Hasanı taammiıden katilden Bir :m Jdet evvel, bir gece Eyu • Konservatuvar sahasının tamamen bultın seni babalığının elinden al~p Amerrkanın yeni zırhhları 
t:..l'ıı hır w;\ btuılamıştır. ~un.u ceza kanununun 450 mci maddesinin bUn Pirinç~i köyüne, Resul, Meko, istimlliki için daha 200 bin lira sar - götüreyim. Ertesi günU sözleştiği • I Vaşington, 29 (A.A.) _ Bahılje 
~!~ !{llııd u ' garib. luYD!etlı bır dördüncü bendine işlediği cinayeti dStuf a, Ka.yn, Ahmed ve Niyazi a- fına lilzum vardır. miz yere g!diyorum. Fakat dayımın milstcşan FAison ma~buatı verdim 

"\lğı lll'asının ökçesınc altın . ı ek .. .. d ru . . . --- - 6• 
Qıı ?U Pol' h b . gız em • curmun e ı ermı imha ve dındn altı kıpti, beygirle, soyguncu - taburu orandan başka yere kalkmış, beyanatta hükfunetin 45 bin tonluk 
~<le larıt ıse a er vermış, ~ şehade~ etmemesi i?in de Aliyi katle luk ve ır.ısb için bir baskın yapmış - Tepe başı dram buluşamıyoruz. ve bunun üzerine de 4 zırhlı inşasına hazırlandığınıb~dir-
~ ~Qlcre.k H~~~tir. Mc:xıurlar teşebbüsden 62 ncı madde delaletilc lar, bu arada, önlerine çıkwı Hasan babahğım ile beraber Hazorn geU-, miştir. 

l>ıt~aiaın 1 u~~ın Heydiyi bu- 450 nci maddesine göre idam ceza- adında bir köylüyü Resul kurşunla .," ~~ kısmında =.:::::::::::::::==::::;========-======:~= 
'1tıı İllkfı.~~ ar, oncc bu. paralan sına mahkfun edilmesini istemiştir. öldilrınüş, diğer bir kaç kişiyi de ya- ı ~ Bu gec saat 20.30 de İSTANBUJ .. I>F..NİZ l\V'ÇOK NAKI.tYD ES TAFI CE1\IİVET1NDEN • 

~.'• !>al' etmek istemış, fakat, Kardeşi Eminin de Abd" b alam t .. . 
:"<il, hı alal'l Bristol otelinden çal- m ' ~rra mana. r .. ışı'.. . . . O .KADIN Cemiyetimizin 23 2 940 cuma günü toplanan ı;enellk alelftde heyrtı 
~ ... r kısnıue a ıdn altın sa • yardı . suçunda~ . cezn kanununun Dun, muddeıumumi muavını Ubeyd umurnıyesinde nizami içtima olmadığından mezkOr kongrenin 12 3 9 O 

lntı.1 , bunı Ç ik . 4?0 n:ı maddesının dokuzuncu ben- bu dava hakkında da iddiasını serdet- • • • tarihine mili dif ealı gününe talil ımı. karar verildiğındnn esn f 
'lı ·lt lllCllJ.Ie.1;.~ ~~.sıne ~ye~ - dine gore cezalandırılmasını, Abdür- miş, Rl"sulün, ceza kanununun 450 in- ayer. i sıhhiye cUzd nlarını hfı.milcn 

0 
e-ün aat 10 da- 'Emin~ 1~~ j:u 

nın ttiraf e ne ~nmege a- rahmanın cinayeti i lediği zaman 21 ci maddesinin yedinci bendıne göre tr.til::IB.1 C <. ndc I\omedl vine gelmcl ri ric o unur b n a e-

. t:. ı:laı i tahkiketmt ıdtır. Zabıta, yaşını ikmal etmediğinden ceza kanu- idamını, diğerlerinin de gnsb suçun - Kısmın in Ruzn"rr i müzakerat: 1 İdare heyetinin murun-ı~t ··'----"-
~ııj.. . ·a a evam etmek nunun 56 'ncı Em. . d 18 d zaJ d l l . . . 1 .. • c.ııı ve m\illlU:)I; LN 

' \t .>".Yın lieycir . . b gUn d . . -~ ının e yaşını an ce an ın ma arını ıstemıştir. C sa t 20.30 da raporları. 2 - İdtue heyetinin mUddetlerini ikmal eden nısfı i . ec ~t'il.rı:ı, • ın nının . u a - ı~mal e~nıe~ıgınden 55 inci maddele-! Muhakeme, müdafaa ve karar için yapılması. CJn 6 m 

uhtemeldiı.- rinin gözönünde tutulmasını istemi§- başka gilne bırakılmıştır. HERKES KENDİ YERİNDE "Reyler saat 10 dan l6 ya kadar kabul edilecektir.,, 



Balla: 8 

' ~ ·:~ - 4 •• .... ~ • 1 .. 

Şeker hastallklarına ve diyabetlere ve zayıflamak lstiyenıere 
360 altm madalya ve nişanlarla dünyada eşine tesadüf edilmiyen bUyUk mevkiler kazanan, birinciliği diplomc:larla tasdik olunan 

HAS.AN Glüten Mamulatı. 
Tazeliği ve nefaseti ve sanat sahasındaki mevkiini bilhassa BIUten miktarmm fazlahQı sebebile bütün piyasada ne 'kadar ecnebi Glüten mamulAh varsa siliP 

. sjpürmUştür. Meşhur Fransız ve Yunan marka Glüten mamulAh TUrkiyeye gelemez olmuşlardır. HASAN Glüten Makarnasmı, Şehriyesini, BiskUvitini, ~n vesa

iresini bütün müşteriler seve seve kullanmakta ve her şeye rağmen mutlaka MASAN markasmı tercih etmektedirler. 

H A S A N D E P O S U : Yeni adresi, Bahçakapı Beyoğlu tramvay durağı karşısrnda 
-~;;:·· : ,_. ·,,.. .....·,. -· - ·,. -- ··.-."'. 

HER AYIN YEDiSİNDE 

, 

,. 

MiLLi 
PiYANGO 

Büyük ikramiye 100.000 liradır 
Biletler her aym dördüncü günü akşamın• kadar 

tebdil edilir. Bu tarihten sonra müşterinin o numa· 
rayı deği 'tirmek hakkı sakıt olur. 

· t ... _o_.,_·v_ıe_t_.D_e_m_ir_y_oı .. ıa .... n_ llinlan 
Muhammen bedeli 600 lira olan 200 aded dört köşe "T şeklinde,, 

dik tirfon :..nahtnrı 20 31940 çarşamba gUnü saat "10,30., on buçukta 
Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon taı·afmdan açık eksiltme 
usulile satın alınacaktır. 

r 
Ankara Borsası 

29 ~uba.t 19-16 
Pi~·atlan Kapa.nı!J 

Londra 1 ~terlin 5.24 
New-York 100 Dolar 130.19 
Paris 100 Frank 2.9551 
Milano 100 Liret 6.74 
Cenevre 100 lsv. Fr." 29.0317 
AmstcrdamlOO Florin 69.2521 
Bcrlin 100 Rayişmark -. 
Brüksel 100 Bclga 22.04 
Atina 100 Drahmı 0.97 
Sofya 100 Leva 1.5925 
Prag 100 Çek kronu 
Ma<lrid 100 Pcçeta 13.435 
Var.şova · ıoo Zloti -. 
Budapc!'jle 100 Pengö ~3.55 

Biikreş 100 Ley 0.6175 
Belgrad 100 Dinar 3.0825 
Yokohama 100 Yen 31.225 
Stokholm 100 lsvcç kr. 31.005 
Moskova 100 Ruble -. 

ESHAM VE TAHVİLAT 

Sivas . Erzurum 5 19.39 
Sivas - Erzurum 6 19.30 

[ Askerlik İşleri ] 
ilan 

MalQI sübny ve erat 

AN 

1 

A 

1 
• 
1 R TES 

B ş, Di~, Nezle, Grip, Roma· 
t zma, Soğuk algınlığı, Kırıkıı• 

ve bütün ağrılarını derhal 

keser. Lüzumunda günde 

3 kaşe alınabilir. 

-

· ~·,·. 
1 ·~ 
... ._ "' • ~.. ':..--" ,!..- ::. ............ 

===ı__=================================================~ 
ile ,ehid y timlerini DahUlkonforuati.kadaredenen 

ODEON şubeya davet güzel Ve §Ik mobilyal&r ve bil
hassa yatak, yemek, çal~ma o-

Beşiktaş askerlik şubesınde kayıd- dalan ve salon takımları, Briç 
lı bilumum malul sübay ve eıat ile oyunu ı·çtn Amerikan mobilya- Yeni çıkan pllklar 
şehid yetimlerinin senelik yoklama • M u· · N 1· R N U R E D D ,. N lan, her yerden müsaid §artlar 
larını yaptırmak üzere 1 mart 19-tO ve ucuz fiyatlarla 
tnrihinden 31 mart 940 tarihine ka· O A şıMO~ 
dar ikişer aded vesikalık fotoğrafla BAKER (Eski Hayden) 270917 No.: TUrkU Y CE DA_u BA LI 
nüfus hüviyet cüzdanı, resmt senedi, Mağazalarında bulacaksınız. il Halk melodisi KALENiN BURC 
ftikrami~~nic~~~ni~~·============~~--------··-----------·~ 
zarteı:;i, çarşamba ve cuma günleri ~ 

··ubeye müracaat etmeleri ilan olu -
nur. 

••• 

Yedek Sübayları 
Davet 

Fatih Askerlik Ş1tbe.<tinden : 

Dr. Hafıt~~~ıT], 
Oahlllye MUtehaasuH 

Divanyolu 104 

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel 
~ 

İşletmeleri Umum Müdürlüğünde"· ..., 
1 - 1 1/ 2 ve 2 tonluk birer k3myonei ile 4 tonluk bir kaııı>'°" 

2 tonluk 2 aded merdi,•enli araba pazarlık surctile satın aıınacaJct11'· 
Bu işe girmek istiyenlcr:in 45 liı'olık muvakkat teminat, ve kanunun 

t,Rfin ettiğı vesaikle birlikte eksiltme günU 3aatine kadar komisyona mll· 
racaatlan lazımdır. Şubede kayıdlı 316 (dahil) 317, 

Bu işe ai<t şaıtnruneJer komisy.lı dan parasız olanık dağıtılmaktadır. 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 

Muayene taatleri pazar hal'iç 
her gün 2,5 - f tıalı ve cumartesi 
sabahlan 9 - 11 ha~iki fıkara 

Jrnbul olunur. T. 2239S 

2 - Muvakkat teminat maktuan 300 liradır. :fl!llJ ıır 
3 - Pazarlık 14/ 3 940 per~embe gilnil, saat 15 de Metro 'f"'' 

nasının 5 inci katında toplanacak olan arttırma ve eksiltı.ne koırıi5 
da yapılacaktır. pi"' 

4 - Bu işe aid şartnameler idarenin r,,eva?.ım müdürlüğll.ıldeıı 
"1616., 326 (dahill doğumlu olup r·ütbelerl 

= halen asteğmen olan muhabore ve .. -----••lliımrm _____ .,.. ____ ,__ _____ topçu sınıflarından bulunan yedek 

Deniz Luazım Safınalma Komisyonu i13nla~ı 1 subayıar her sene olduğu gibi (45> 

----l!!m•m!!ll!l!na•l!!!!ll!!ll•-••••-•-••m1--lllİI günlük staja tfıbi olduklarından kı . 
1 - Mevcud keşif ve şartnamesi mucibince tnhmin edilen bedeli talarına sevkedilmck ilzere muhabc-

.. 1495,, lira olan Kasımpaşa Deniz yenl erat talim taburu kışla binası dı· relerin 8 m~.rt .. 1940 ve to~çuların 12 
varlanwn tamirinin 2 mart 1940 cumartesi günU saat ıı de Kasımpaşa ~-art 940 gunu şubeye muı-acaatları 
Oeniz Levazım sabnalma komisyonunda açık eksiltmesi yapılacaktır. ılan olunur. 

••• 

,_ 0'. Feyzi Atıma~ Onaran • 
Cihl \ 'O :r.hhrevi lıastalıldar 

l\fütehassısı 

Pazardan maada hergün abah
taıı akşama kadar. Ankara cad. 
Cağaloğlu yoku ı,ıu köşesi 43 No 

Telefon: 23899 

sı;ı; tedarik edilebilir. iJill e-
5 - tstcklilcriıı kanuni vesikaları \'e muvakkat teıninatıaı·i~?ııt!S'' 

~n gliıı ve saa tte komisy~nda hulunma.ı:_- ~ ~ . ,, 
Askerı Fabrikalar Satın A'ma Komisy~nu ila ı1rı 

2 - Muvakkat teminat mikdan14104, 65,, liradır. 
3 - Mevcud keşif ve oartnamesi her gün i~ saati dahilinde mezkCir 

150 ton mazot alına~ eri f'~ 
Tahmın edile~ ~~!i .. "23.670,. lira olan 150 ton ma~ot .ASl< 940__:;, 

rıkaıa: l!.m~m Mudurltigu merkez sat~nalma ~omisyonunca 413e ~~· 
ır~~~~~~~ zartesı gunu saat 14,30 da pazarlıkla ıhale edılccektir. Şartnalll ''f'~· 

(Haydarpaşa askeri hastahanesi ------------llİİİ 
komisyondan alınabilir. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde icabeden ve-
1aikle birlikte belli gün ve saatte mezkur komisyona müracaattan "1177,, 

• • • 
1 - Mevcud keşif ve şartnamesi mucibince tahmin olunan bedeli 

t525 lira 25 kuruş olan Tersanedeki fınnda yapılacak olan temiratın ıs 
U:art 1940 pazartesi günü saat 14 de Kasımpaşada Deniz Levazun satın
alma komisyonunda açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat miktan "339,39., liradır. 
3 - Mevcud keşif ve şartnamesi her gün iş saati dahilinde mezkur 

komisyondan alınabilir. 
4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde icab eden ve

.aikle birlikte belli giln ve saatte mezkur komisyona mUracaatlan. 

için hastabakıcı, hemşire alınacaktır. 
İsteklilerin Sclimiye kışlasındaki has 
tahane baş tabiblığine müracaat.lan.) 

,.,.. Kiralık kat ~ 
Fındıklıda cadde Usttinde 

Tramvay durağı civarında ikisi 
büyük, biri ktiçük üç oda bir sa
londan mÜrekkeb havagazı, ter
kos ve elektrik tesisatını muht&
vi bir daire kiralıktır. Talihlerin 
tramvay caddesinde berber Bay 
Emrullaha müracaatlan. 

j 
olarak komisyondan verilir. Taliblerin muvakkat teminat ~ıj",Jd ~ ..... 

Ankara Ja n lira "25 .. kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddeterın e~tf' 
Uı ~ ikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle altıkadar tüccardan ° ıı ırıUt' A K B A ~ :'.:.~~~.Ticaret Odası veslkasite m.,,knr gUn ve saatte konı~ 

j Kitapevi _ Kllatçılık _Türkçe ~ •- Öksürenlere: Katran Hakkı Ekrerf'I 
J ve yabancı dil gazete, mecmua, ~ 

pan bir yerdir. Erika ve İdeal 

j yazı makineleri satış yeridir. ~ 
. ~ahi~i: Ah~et Cemale :ldin SARAÇOCLU . b~>' 

"1600,, 
~ Telefon : 3377 ~ 

-----------· ~~ ~~~~~JJ 
Nc~rı)at miulunı: Macıt ÇET.tN Bıısd<!:ğl yer: Matbaaı ~ 

~OSF.A~so.L, I<:anın en hayati kısmı olan ktı m ı yuvarJacıkları tazeliyerek çoğaltır. Tatlı iştah temin eder. Vücude devamlı gençlik, dınçlil<; 
nr. Sınırlerı canlandırarak asabi buhranları, uykusuzluğu giderir. Muannid inkıbazlarda barsak tembell'ıg·ı·nde T'f G · zatu··rrie"e· sı 
nekahetler'ne bel kr -· · · · · k ' · ' , 1 o, rıp, "' " ı , gevşe ıgı ve ademı ıktıdara ve ılo almakta şayanı hayret faidclcr temin eder. 

ı11' 
FOSF ARSOL'ün Diğer büttin kuvvet şurublaıı.ndan Usttinlüğil DEVAMLI BlH. SURETTi'~ KAN, KUVVE'!', 1ŞTlHA TEMİN l!..VCMESİ ve 

kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir. 

Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Her eczahanede bulunur. 


