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BONLOK SiYASi HALK 8AZETESI" Her Yerde 5 Ku· wı 

eynaud abinesi 
dün itimad reyi aldı 

FRA· sız BASVEKİLI : 
'' Galebe her 

ve ihaneti 
kurtaracak • 

şeyı 

• 
ezeceğız ,, dedi 

ra n sa Paul Reynaud iki istizah takrlrine 
kabinasinin cevap verdi ve meclis paskalya 

Değişmesi 1 tatiline başladı 
.__ "--,.. _______ _ 

ltaıb yarası 
EDEBi ROMAN 

YAZAN: A. S. 

lig ün 
Uncu sayfamızda 

okuyunuz ••• ........... _____ J 

1 

toya gitmiş ve beyannamesini oku • 
mtlftur. 

Ayanda Chautempe ve mebusanda 
da Reynaud tarafından bu beyuına-
ruede hulbaten deniliyor ki: 

[Somı' ~] 

Brennerde Balkanlar 
Hakkında ahnan 

karar .... 
Alakadar devletlerin ri
zası alınmadan herhangi 
bir Juuar etilmiyccek ....._a (R-ı)---. 
...... t ..... tı ............ 

l.SO... 3 •1 

KOMOR MESELESi 
lngiltere: ltaly;n 

notasına cevap verdi 

Misafirler dün Taksim abidesin~ 
giderek çelenk koydular 

fYazısı 5 inca aahifemizde] j 

Başvekil amiral 
Moureu'yi kabul etti 
Amiral lzmire hareket 

etti lstanbula da gelecek! 
Ankara, 22 {A.A.) - Başvekil Dr. 

Refik Saydam bugün Başvekl!et dai
N:Slndc pasif mildafaa teşkilatını ted· 
kik etmek Uzere şehrimize gclmış bu
lunan Amiral Moureu'yı kabul ede
rek kendisile bir saat kadar görüş -
m~tilr. Amiral Moureu bu akşam lz. · 
mire giderek ve orada bir hafta kadar 1 
kalarak tedkikatta bulunacaktır. 1 

Amiral lzmirden sonra lstanl.ıula ı• 
geçecek ve bu şehrin de pasif müda
faa teşkilitını tedkik ettikten sonra 
tekrarAnkaraya dön~ektır. 
Başvekil lraa Elçi8bü Kuhul t~tti 
Ankara, 22 (A.A.) - Başvekil Dr. 

.. 

•• t.ıyrada gideceği s5'ylenerı Ribbentrop Si~ Qe a~ 
i m.zıala rkeH Refik Saydıım buglln öğleden evvel 

Basvekllet dairesınde lran büvük el· 
çi.li l~iıımf yi kabul buyurmuqiardır. 

·--w-·•··--
A lmon iktisat 
Nazırı Funk 

Ribbentrop Belgradı 
ziyaret edecekmiş 

• 

1 
istifa etti 

• •••• 

B u haberi Berlin ve B elgratda ne 
t~kzib n e de teyit ~diliyor 

ı:oma, 2~ (Hu~m~i) - Alman Harı- .nde bu haber Bertin ve Belgrad ta· 
U\ e Na7.trt 'on Ribbeııtrop'un yakın- rafından ne tekzib edilmif, ne de te-. 
d~ Y_ugoslavyamn ~nerkezı Belgrada yıd edilmi~tiı. Yugosiav diplomatik 
bu ııyar('t yapa<·agı hakkındaki ea· . 
~lfllar gitgide kuvvet bulmaktadır.)mu~ılmde bu zıyarete muhakkak na· 
Mahallinden yapılan tahkikat netice- •zanle bakılmaktadır. 

l Molotofun tekzibi 
- ... 

1 Ru•yan1n Finlan -liyadan arazi 
talebin e bulunduğunun a•lı yok 

1 Reaaa, 22 (HWMisi) - Mo8ko,1Mlaa bUdirildiğlntı gore So\'Yf't ltuıJ. 

1 
Ya &.şftkW llolotof. RusJaata Jilaludly .... , ..... wad illlr.ltlerl9de bu-

1 Al,,... ...._ __ 
1 

N n... .... _.,_ hmdalu hakklllda ortada de\"eran eden pylalana kUWyftl Mllsm oldu 
D~ Aft" VT• .rw·- ... &ekzib ebnJ Ur. 

Roma, 22 (Hususi) - Almaıı t•~tı
sa.d Nuın Funk'un dahildeki ikt.ısadl 1 
meaeJeler üzerinde Marepl Göring il• ı 
aralannda çakan ihtiW üzerine vazı·· 
fesinden iatlfa ettiği haber verilmck
t.edir. 

f So1m 8 tıncüGe j 

Macar Başvekili 

Kont Teleki 
Roma yolunda 

Roma, 22 (Hususi) - Macaristan 
Başvekili refakatinde refikası ve kı· 
sı olduğu halde yarın Romaya gele· 
tt!ktir. Bu ziyaret geçenlerde Kont 
Cakinln yaptığı ziyaretin bir mlbadJ 
\"e İtalyan . Macar dosUuğunun bır 
tt>uhUrU olarak telakki edilmektedu·. 

Kont Teleki'nin Romada konuşaca
ğı mevzular arasında, Macar • Ru -
men münasebetlerinin ıslahı ile Ru.s
Macar itbirliği esaslan vardır. 

İtalya matbuatı, İtalyan • Macar 
dostluğunun hiç bir memlekete mü • 
teveccih olmadtğıru bılhassa tebarllz 
ettirmektedir. 

Denizyollarındaki 
Suiıstimal 
iki memura daha 

işinden el çektirildi 
Denizyollan bilet satış mahallile 

1.ontrol daıresinde meydana çıkarılan 
builstımal tahkikatı gittikçe daha ge
rJ.cı bir mahıyet arzetrnektedir. Tah
kikatı idare eden milfcttı lcr kontrol 
dairesinde bilet ve manıf~stt>laı i.ıze
rınd tnb ıt t u ılc ıkı ıncmuı a da
l n i ten el ektırmı erd r Ahm d 'e 

.. MOl.ı0T0"'1 RERUN ZIYA Rt:rl 
Londr. 22 ( A.A.) - B. Molot ırnn paak.ılyıı zarfmda Bcrline gide

ceği hakkuıda Stokholmden gelen bab~ r diln a kŞEtm A vrupada tefsir mev
?.tıtt teşkU etmekte idi. 
- Brtlksel radyosunun dtln ak§Smkf neşrıyatma göre, Bf!rlln •iyaal 
mahfilleri Brenner mUlAkatıru az saman aonra bUyUk ehemmiyeti haiz ye· 
Rı bir siyasi tezahUrUn takib edeceti mUtaleaaındadırlar. 

Berlin, Moskova ve Romanın üç taraflı bir ittifak aktedecekleri hak 
Jcındakl şayialar, bır nazl şahsiyetinin beyanab Oıerhıe l&il olmllfbır. 8'ı 
sahtdyet Belçika ajanınnın muhabirine böyle bir faraziyenin me~iımdl 
olduğunu btldirmi~tir 

SABAHTAN SABAHA : 

Bu harbin e'1 büyük 
taa rruzu hava --

Almanya Üz erinde 1000 uçuş ve 
bir g~cede 1000 bomba 

1 m ıl H ı ı 11nd kı bu m muı - Harbın b. 
l r ıl . h k t cu ki 1 mi.ıdd ıu- rel rı, Alnı ) d 1 O u u~ lı.}lan \C gece )arı ıJ aaf 
nwn hge \ enm ler v~ diln dördün- ynp nı tardı lngıl z 11 nnın söyle- üçe kadar dev m eden b~ ha.~~a taaı'

cti ~rgu ~ıakımlığı karnnle tevkıf e- digı bu rakamdan 990 ı zaraısız geç- ruzuna otuz tayyaıeniıı istirak ettl· 
oılmı ı71'dir. Bu suretle suiıstimal işi- 1 miştir. Fakat evvelki akşam Silt ada- ği, bunlann nöbetleŞe bombalar attık
ııe m:obalda~ olan~an tevkif edi· ı sındaki Alman üslerine yapılan taar - lan haber venlmektedir. AWan bom 
lcnlenn adedt f kl§iyı bulmu~. ru büttbı o arvetı ~utlan unut • 1 (Solla '1 bMıl .. ,.._) 



•1'•: t VENi SABAH 

.ı:onya isy nının 
iç yüzü hakkında 

istanbulun 1940 
Gazetemize gelen iki mektubu Senesi büf çesi 

bugün neşrediyoruz İstanbul bceldiyesl daimi encüme-

b Uk alAka ni 1940 mall senesine aid belediye ve ı .. Konya isyanınm iç yUzU,. tefrikamız Uy vilayet büdcesiniıı tetkiklerine devam 
uyandırdı. Tarihe intikal etmiş bir hAdiseyi tenvir etmektedir. 

zımnmda neşrettiGimiz bu tefrika hakkında allka- Encümen büdcenin varidat kısım· 
darlardan aldıOımız mektuplartda ·sırf hakikatın larile masarifat kımı•nın viliyet fa. 

lmın tetkiklerini ikmal etmiştir. tavazzuhu için •t•"•J• yazıyoruz : 
" Öğrendiğimize göre bu eeneki be-

lsmail Hakkı oğlu Seyfi 1 İsyan esnasında polis =~~~ .. vili:ı:!1~ O: 
MuşkaranıR' mektubu müdürü Necibin tesbit edilmiştir. 
Guıetenizde çıkan ·~onya İsyanı- mektubu Belediye geçen aeneye aid 10 ay 

ınn iç yüziln başlıklı tefrikada ba- Konya isyanının iç yi1zO adlı tefrt- zarfında 10 mil~ lira ~-lat yap-
bam jandarma alay kumandanı ve C. kanız hakkında Konya mebusu Kizun 

1 
mışbr. Daha 2 m.ılyon tahs_ılat yap~

H. P. müfettişlerinden eski KUtahya tarafından gazetenizde neşredilen tav bileceğini tahmin etmektedir. ~ledi
oebusu merhum İsmail Hakkı bey zihnameyi okudum. ı yenin bu seneki tabsilit nısbetı % 80 
hakkmdalti yalan ve tamamile bühtan Tevzihname sahibinin. benim tefri- dir. Halbuki şimdiye ~ada~ normal 
ol"n isnadlan teessürle okudum. kayı yazan zate, hi.diselerin heyeti u- tahsilat ancak % 60 nısbetinde ola -

Babamm Ko~ya isyanında ~atiyen mum.iyesi hakkında malU.mat vermek biliyordu. 
el:lkası olmadıgı halde bazı kımsele- suretile yardımda bulunduğum kana- - • • •• 
rın isnadatile aleyhinde yazılan bu ya- atinde olduğunu anladım. VILA YET1 E : 

zı ların tefrikaya geçirildiğine zahib şu ciheti bildireyim ki, bu kanaat Vali Muavininin teftişi 
bulunuyorum. yanlıştır : 

Harbi Umumi ve milli mücadelede Tefrikayı yazaııta temasım bir de- Vali Muavini Hüdai Karataban ya-
memleke~ne pek çok hizmet ~en ve faya münhasır kalmıştır. Eser sahibi nında İstanbul Defterdan ~vket ve 
bu hallen erbabı namusca malum ve bana geldi ve elinde bulunan. isyan Beşiktaş kaymakamı oldugu halde 

· aşik~ ~uluna~ ba~~ı lek~.r et - günlerine aid ve phsıma taalluku bu B~şiktaşta ya_pılan ~eni ka~akamlı_k 
.n1ek istıyenlenn huvıyetlen bızlerce lunan bazı hadiseler- hakkında ma • binasını tetkık etmış ve bınanın bır 
c':c meçhul değildir. Bizde çok yakın- lümjltıma müracaat etti. in evvel bitırilmesi için ahnnıa.sı li
öan biliyoruz ki bunlar evvelce kendi Bu sualler hakikat olduğu ve ben zım gelen tedbirleri kararlaştırmış -
§aibelerinden dolayı istikl&l mahke- de isyan esnasında Konyada milli bü tır. 
mesince mahkfun edilip menfalara sU- ki'ımetin polis müdürü bulunmak. a- Sığmakları kontrol 
rülmilş olan bed~tl~dandır. Şu be· silerle bilfiil mücadele ve esaret baht- Vali Muavini Halilll Nihad dün ya-
liğ ve ~addi. hakik~tt de teb8:"lı ~- sızlığına katlanmak ve hatta asile- nında vilayet .eferberlik mildiiril ol
tırmek ıstenm ki ısyanı ?1ilteakıb rın parçalanmasından tesadüfle kur- duğu halde tehır dahilindeki puif 
mahkemeleı uzun . u_zawy~ m~~eme- tulmak lllll"etile o günleri yaşamış bi- korunma t~kilitmı ve lllğınaklan 
ler yapmış ve hakıkı mesullennı seh- ri sıfatile ve tarihi tenvir maksadile tetkik tmiftir 
palara çekmişlerdir. Babamın bu hıi- şahsımı alakadar eden hususlar bak • e ~ 
cliselerden sonra Konya mıntakası kında vaki olan suale li.zungeten ce • 
Hane Partisi müfettişliğine ve Kütah- vablan vermekte tereddüd etmedim. •ELEDIT•D•ı 

)a mebusluğ~~a aeçilm~ ~ isnad - Bu beyanatım alikadarlara klfi İstanbul Mebuslarının 
kra karşı kafi ve maddi bir cevab derecede emniyet vermez ve lüzum • • • • • 
ve vesika teşkil eder. görürlerse verdiğim maJCımatı tek • tetkıklennın neti~~Sl . 

Binaenaleyh bozuk membalann rt- rar etmekten de tered.düd etmem. İstanbul mebustan, ~nmızdekı 
vayctlerine dayanan bu yazılara mu- Bu ızahatımın gazetenizin yarınki v~lnf sular hakkı~~-yaptıkl~ ut -
lmbil işbu mektubumun ayni sütunda nüshasında aynen neşrini taleb ve kıkJer hakk_ında hukumete bır rapor 
de:-ç ve ilan edilmesini derin saygıla- rıca eylerim. ı ven:e~lerdır. vi , 
rımla rica ederim. Beylerbeyi. Yalılar cad. No. 41 Hükumet bu raporun muhte }a -

Merhum janda rma kumandanı Sabık Konya Polis Müdürü tına uygun olarak vakıf sular hak • 
1. Hakkı Oğlu Seyfi Muşkara · Necib kında ve meclise sevkolunmak üzere 

bir kanun layıbası hazırhyacaktır. 

A d•t ı A k • E · ··dd · · / Çccuk bahçeleri 
YO 1 CiaVastna D a rzıncan mu eıumumı- Nişantaşındaki 15 inci ve 52 inci 

rada istinabe yolile si lstanbula tayin mektebin yanındaki çocuk bahc;eleri-

bakıldı edildi ~i; inşatına bugünlerde başlanacak -

Ankara 22 .. (Hususi M~~abiri~iz- Ankara. 2.2 (H~usi Muh~biri.miz- 1 Bundan başka Lalelide Zühdü paşa 
den l - Bugun burada Cumhurıyet den) - Erzıncan zelzele felaketı es· arsasında yapılacak çocuk bahçesine 
~a1.etcsinin muhabiri Mekki Said hak- • nasında büyük fedakarlıklarla çalı - a id planlar da ıkmal olunmuştur. Ni
kında açılan Afrodit davasına istina· §an Erzincan müddeiumumisi İzzet san başlarından itibaren buradaki 
b yolile bakılmıştır. İstanbul asliye ceza hikimliğine ta - çocuk bahçesi de inşa olunmağa baş-

ekki Said mahkemede şu sözleri yin edilmiştir. ıanacaktır. 

siivlemiştir: . _ Ka11alizas •o· larm ıslahı 
- .Af~~·t meselesınde ~~an .u- Zeytinyağı fiyatları İstanbul belediyesi şehrin muhtc-

ır nuyc ıkıye ayrılmıştır. Bın lehin- gittikçe yüks~liyor lif mıntakalarında bilhassa halkın ke-
dc diğeri de aleyhinde. J3iz lehinde . • . _ . : sif bulunduğu semtlerdeki kanalızas-
idik. Mahkeme de bizim noktai naza- İzmır, (Hususı) - Zeytınya~ ıh: yon tesisatını tamamlamağa karar 
rımızı iltizam etti. Binaenaleyh müd- racatçılar birliği heyeti umumıyesı rm"o.t· Beled' bill Beyoö- . 

1 
. . ve ı~ ır. ıye ıassa 

0 deiumuminin bizi davaya hakkı yok - toplantısında ihraç edilecek zeytınyag !unun bazı scmtlerindekı kanalizas • 
tur.. lc:nnın· fiyatı tekrar yiikseltilmiştir. yon tesisatını tamamtama"a gayret 

Evrak tstanbula yollanmıştır. Çünkü dış memleketlerde yükseliş edecektir. 0 

,. • -· - v&rdır: . . .. 1 Bundan başı:a Dolapdere • Kasım-
r arah ısı1rda zelzele -ı:enı fıyatlar 5 asıd .esasına gore paşa arasmdakı kanalizasyon tesısa . 

. • .. \'arıl alıcı ve satıcıya rud olmak üze- tının ıslahı işile meşgul olacaktır. 
Karahısar, CHususı) - Dun saat re 52 . 54 ve 56 kuruş rafine --

biri 17.30 da hafif diğeri 18.50 dece- hır 58 _ 60 ve 62 kuruştu"z. yag Ayazpa\>a. >.':lu guzelleş-
nubdan şimale doğru güriUtülü ve or- P k k" d - · k .. · . 

1 
.
1 

fır ıhyor 
t 1 k .. 'k" amu çe ır cgı uspesme ngı - Belediye heyeti fen niye müdürfüg· u ta şidde te o ma uzere ı ı yer sar - 4-~ B 1 .k . . J . . d F 

81ntısı olmuştur. "':re. ve e çı 3 ıçın çuva JÇın e op Ayazpaşa • DoJmabahçe yolunun ten· 
• -·- lzmır tonu 52 Türk lirası, çuval ah- vir, tezyin ve teşçiri için bir plan ha-
Posta telgraf levazım c:ya aid olmak üzere 48 lira fiyat zırlamıştır. Bu planın tatbikatına der 

mUdUrU konmuştur. hal geçilecektir. 

Ankara 22 (Hususi Muhabirimiz-

!;'~.;"~1;::.sı:.:ı;:!f .. {.= r Polis Müdür Muavini işe baş! dı 
müdürlüğüne tayin olundu. ı-..-----------------------'-----

-·=== == r.... • ,.._. 

en Sabah 
.&BONE lll:DEU -~ ...... 

ENIELlllC t400 K•rt11 l100 K.,,. 
'i AYLIK 1IO • MIO • 
ı AYLIK 400 • IOO • 
1 AVLIK llO • IOO • 

23 MART 19~0 Cumarteai 
-l .l59 H. Sefer 13 t3S6 ;(. M rt ll 

Q•"· 83 Ay: 5 KHım ı 137 

Jiual Saat Ycı .. 11 Sa•t -.. u..-. ot .. .. neı v• • o•• '"'"• -
' 1 35 5 )~ 'J .l4 5 .s~ :J 2l ,. 5 -'b - _ .. 
~ .C.• ·- , ..... v.-. 

~I -
l" - i _ 1 9 s=' ~ s 24 ı9 ss 

Y eni Poıia MiU!:lr muavini &.lahaddin lstanbula gelen k '!Jet i 'fXIZijc
L ba§lann~fo·. 

Yukarıda.ki re3imde yetıi Pol.'8 taii.dür muavini vazifesini• ~'u.da 
görünmektedir. 

Almany ya zahire 
Ve Ruslara yapağı 

Sahillerin tamir 
Ve tanzimi 

i l .h d·ı • ek Şehircilik mütehassısı Prostun ri-rac e 1 mıyec yaseti altında mütehassıs bir komis -
Almanlarla son imzalanan 5 milyon yon bundan bir müddet evvel lstan-

00 bin liralk ticaret anlaşması muci - buldaki &sarı atikayı tesbit etmek 
bince Almanlar memleketimi7.den mu üzere tetkikat yapmıştı. Bu tetkikat 
ayyen bir kontenjan dahilinde bazı esnasında şehir dahilinde bulunan bir 
gıda maddeleri mübayaa etmekte ve çok tarihi ve kıymetli sebiller komis
Macaristan Yugoslavyadaki bazı mil- yonun nazan dikkatini celbetmişti. 

esseseler vasıtasile susanı da temlnlBelediye bu sebillerin ıalah ve tan -
etmekte idi. zimi için bir proje hazırlıyacaktır. 

Bundan başka Sovyet Rusyanm da lataııbuldald aebiller 3 kısma aynla-
yapak ve tiftik mübaya&ll için bU -lcak ve bu tmmnlarmuayyen bir proc-

j 
kfunet neminde yaptığı teşebbüsler ' ram dahilinde tamir ve tanzim olu -
neticesinde kendilerine eski bir taah- nac.aklardır. Belediye şehir planında 
hüd olan 300.000 kilo yapağın ihracı- yol ve meydanlığa tesadüf edecek 

1 
na müsaade edilmişti. sebilleri kaldırıp başka bir yere oak-

Son verilen bir karara göre !edecektir. 
ikinci bir iş'arn kadar Alman- ............w----

lara susam ve Sovyetlere de yapağı llOTEFER/t/X ı 
teklifi yapılmıyacaktır. 

Zahire ihracat komitesi ve yapağı 
birliği vazıyeti ihracatçı tüccarlara 
tebliğ etmiştir. Bu suretle bu ta -

Bakırköy fabrikası 
tevsi edilecek 

. . , Sümerbank umum müdürlüğü gör-
nhten sonra AJman!aya uhıre ve dil • .. lüzum Uzerine Bakırköy bez 
Sovyetlere de yapag satışları tama - gu . 

k ·ı kt ' fabrikasının bazı kısımlarını tevsı et-men esı ece ır. 

_ ~ meğe karar vermiş ve fabrika müdür-

ONIV ERSITEDE, lüğünden bu hususda bir proje ve ra-
por istemiştir. Fabrikann mamulatı 

Profösör Siegfried'in Türkiyede faaliyette bulunan diğer 
konferansı müesseseJerin ayni kalitedeki malla -

Fr t ·t·· ·· g 1 B"lgı· nna daima tercih edildiği ~in fab -aosa. ene ı usu ve osya ı · 
)er okuJu profesörlerinden ıı. Sieg _ rikanın bugünkü kapasitesi ihtiyacı 

fried dün eaat 18.15 de İstanbul Uni- karşılıyamamaktadır. Huuiaauı ra

ve .... tesi konferans salonunda, iki porda fabrika tevsi edi!diırten eonra 
kıt'a arasandalti tezad Avrupa, Ame- işlenecek ham madde .mikdan da tee-

. bit ed.iln1 tir. rika mevzulu son konferansı vennış • 1§ 

tir. Kooferaııa tamamen fnıı•zca Motöriü nakhyat mektebi 
verilmiş ve aonunda tercümesi yapıJ- lstanbuldaki motörlU kan nakliya
mıştır. fTofesörün bu konferansını tının ıslahı ve yeni şoförler ye
a.Jakadarlardan müteşekkil kalabalık tiştiriJmesi için motörJU kara nakeJi-
bir san1iin dinlemiştir. yat birliği bir mektep açmağa karar 

Üniversite büdcesi vennıştir. Şoför yetiştirecek olan bu 

Bir kaç gündenberi hasta bulunan müessesenin projeleri hazırlanma~a 
Onıversıte Rektorii Cemil Bilse! ıyi· başlanmışbr. Bu hafta lstanbul şehır 
Jeşır ıyıieşmez Ankaraya gıdecektir. meclisine verilecektir. Mektebin tesisi 
Rektör bu senekı ünıversite bütçesi için şoförler cemiy.eti İstanbul bele-

etrafında vekaletle temaslar yapa - diyesindcn de yardım taJebinde bu • 
caktır. Rektörün bu seyahatı bır kaç Junmuş ve iktidarı olan bazı biiyük 
gün devam edecektir. garaj sahipleri tatbikat için lazım o

l'OLISTK: 
lan kamyon ve otomobilleri cemiyetin 
emnne vermiştir. 

~~~~. 
Son günlerin diploıtıaSI 

faaliyetleri de~ 
on ,::\inlerde Alman ,-
reisinin, Fin harbinhl 111~ 

şel,ilde tasfiyesi k•·~· fiyetinlll eot 
Almanya ve gerekse müttefill ~ 
rıumomiyesind.- husul~ g ttd' 
mfüıbet ve menfi Ul'Smtilard~)-et' 
fade gayesini güden bir faB p 
giriştiği göriilın~tedlr. .t\JYlf'yt ıt' 
11nrıc1ye HüsteŞanımı A vruva -" 
yahaU sıNsmda beşhyaıı ~ 
balonlannın uçunılması ~ 

devam eden faaliyet Bre":ınl /I' 
katile de muayyen bir vec 
t.enn)fttr. • ~ 

Nazi AlmuaJUIDlll soa ~--
de tezahür eden ve A vustu~ ~ 
Uhakuıa taka.ddiim ede• de~ ; 
zamaamm.a kadar devanı edeli""' 
yasetl, ~ devirlerdr.ki siyı&St~re" 
delerinin temelini teşkil eden ecliro'' 
&İpi.il j'euideo tatbikini işare~ 1~ Bara.da e.as olan ~y, d~. 
ve bu vwta ile tahakkuk e ~ 
miyen gayenin silaha ınü 
iktisabı meselesidir. .,, 

Bugiinkü kuvvet 91y&Mt~# 
zahüriinde, karşı tarafın kU ıt tJlll' 
rlni tefrik ettil'B1f'k ·n hi~ • 
mak çok ınihbndir. Hitltt ~ 
yasında eA'J, gerek ma.ddİ "e ~ 
mi\nevi sahada, hir devletin 

110
,.. 

ro 
dalüli, prek bariei orpni~·~ 
da mevcud ittihadı ortadall' fi" 
maktu. İşte Bitler slyased, ı:.,..-
u,.ecw. ilk m01 cta -.... ~. ,,. 

Fa.kat bu ...., lk:::: ,......- N_, llJ'Meıt -:_,.Jjt· 
... •lküller ~ .-.--.,. 

F:HJaaldka, AYl'llp&d&, AJlll'8 ,~ 
vessü emeMerillia aeyntiiğJ ~ ..,e" 
mek i~tediği bazı mmtakaıardJ't JıO • 
cud siyasi bir kütle, ltti~rdd"' 
dudsaz propaganCJa Te r.~id 'il 
~ bozmam"° bUAkl8 w _. 
t&lniye eımiştU. Bu J.iitle ~ 
J•mnMheıı memleket.lel't ve ..... .s~ 
kan ittihadnu göst.f'..rell ke!''r 

Balkaa paJ;tıdtr. ~·--
Bu ittihadı misa.l kal"fjlSl"":ııter 

rupanıa garbinde .de yc!Jli bir _..te e
·· .. ıı.flll"' • menin ku,·,·etli akisleri nıu.r- -"" 

dilnıiatiJ'. Paris ve Londra e,kO t fi' 
- J aanı· 

siyaset. \'eJlıasıJ, ~ri f ':, t' 
haJaruun hepimize mutlal< bi 
nüd nüınuoesiııi gösterıni7tit· pıtıi 

j 1 ·rı"nt'f· stc ı•aziyct Jm şek e gı ,ır fi"' 
tevessü siyaseti ele muay) t'll 1 

\'akkuf eseri göstC'.nni}tir. Iİ' r-
fııg . acağı kırılı:lı İki eroi""ci yaka landı Buııa rağmen Alman) 3 • wr 

tinin bu preıısiplerindt•ıı ha .. 1'
11 ~bl Onıvel1!ite Tıb Fakültesinden Eyüp Eroin satmaktan sabıkalı Topal hareket prensipi bulanııJor .• ,ır 

oi!Ju Hüseyin Ertürk dün gece mer · Muzaffer ile sandalcı SnlaJıaddin cro- "i "'" _ ı: 
~ durmaktadır. Ilcrlin tı•\·cssı · _: 111!ll" dıvendcn düşerek sağ bacağı kını • ın satarken suç üstünde yakalanmış - ı buP" 

tine mani oJnn bu jttiJUU 1 ... lıllrt' mıştır. Yaralı hastahaneye kaldırıl · tardır. Aync:t Muzafferin bı;tünde bı- için diJ>lomasisiniıı hiitüu ~t 11~· 
mıştır. çak ta bulunmuşttu-. tini hu yola sevketmi5tir. Faf>I' 1' tııl 

Kömürden zehirlendi Eroın satanlar derhal tevkif olun- diselerin prib bir cih·esi ol:ıJil bit 
Kı.zıltoprak Tanzimat :sokağında muş ve pohs tahkikata başlamıştır. hedefine vanuak i~n nıe~cu·~t!ft d 

No. 5 evde oturan Alı kızı Zeyncbı _ _ k\it1enin ittihailuıı, '.\ rni bır 1 jtD" 

kömtir çarpmı..ş ve Zeyneb baygın bır Mahallebicilarin vaziyeti vücudc getirerek. y;ııi Berfin · ~ 
. - ıesl" ıı halde hastahaneye knldınlmışt.ır. ma \'e Mosko\'8 k1it1esmı 

111
r 

t 1 Belediye lokantalann ıslah ve sı - . f'\ lt" 
C O çarptı nıflandınlması işile meşgul Olmak _ rek, hozmak ~·olunu lhh~ ar · 

Ağahamdamı caddesinde 50 sayılı tadır. Bu ıtibarla belediye çorba ve istt>mektedlr. ıJoll-.;ııt' 
apartman a oturan 70 ya.şındakı . l'aluız Anupamn bu nıınt ·ııetlt"' 
D k . 1. ba o~ - 1 da Be tavuk sal.lrak aynı ?Amanda Jokan- da, ancak adalet, j +;kJiJ, 111' . ... ı,P ur ın tsım ı yana ~yog un 

1 
. .

1 
. . ,.. ·tel'P" 

yoğlu bciediyesine aid Mustafa ida - tac_ılı_k eden ~aha lebıcı e~ın vazıyet- riu hür~i~ etfoe rfa.)"t ,·c ıni• ıti~tıft 
resinde 100 numaralı otomobil çarp- lerwı de lelkık etmektedir. Bwılar aoJaşnuı hislerinin anc.oık Ll al• Ji· 
mı.,tır. Yaralı beleclıye hastahanesine lokantacılar :sınıfına ıthal _olunacak akisler huldu~twıı unutı1uıı11 
sevkedilmış ve tahkikata başlanmış- ve mutfak tesısatlanuın ıı;lahı iste - zımcbr. G~)' 

Ur. necektir. Dr. fl.eşr:l ~ 

llllihlılıHIUılUlllUIUlllllUUlllUllllllHJillllllllHUlllllHllllllllllllllllltlllllllHllllllUlllHllllllUllllllUHIUUHllllUUUlll!IUlllllllHlllllUUIHUfllUI 

ŞEHİR HAYATI 
1 ıı ıı 1111 ı 111111 mı ını m 11111m1111 ıummm u ımunun; j ı ı ı m !J 1111mı1111ııı1 w ın ı ıı ınu u mummın 1111mumu11111111 ıı ı n i 1 • . ı:w 

Paul Reynaud ve martesi günü saat 20.:JO d<t avukıat bir rağbet gören fotoğraf serg';ct· 
.:......::.:....::.:... __ :,....._____ Re,şa.d Kaynar tam/ındaıt veril<: - den sonra bu defa da bir afiş ·ıııfl 
Kenan HU 1O 51 

rektir. Mevzu "Boşmmıa sebeb/6 - gisi hazırlanmıştlr. Bu sergt . . 

F ransada yeai kabineyi kuru 
Paul Reynaud'nWI resimle

rini gazetelerimiz ba.stda.r, matbuat 
fıleminde çalışan, ve kıymetli yaz1-
amız Kenaa Holôsiyi ta.nıyua ar
laıd slar:, Fransn Başvekffinin, 

Henana çok bemediğini eöylemek~ 
ittifak ediyorlar. 

Bilme)'İ7 o bundan bir iftihaı' ve
silesi çıkarır mı! Fakat nkamla.. 

rm içinde. bhıbir besa.bla sanat 
ceblı iru elbet kaybetmiş olacağl 

muhakkak olan, Reynaud yedi me-

şaJenin aledi bir uzvuna beuecll
ğiad n iftihar edebilir. . ~ 

KONFERANS - Fatih. Halice -
vind.ctı. 

'Mufrul hafta ko11/cratıslanmn 

yirmi clörd.ü~ '23/ 3/ 191,0 cu ~ 

ri,, dir. yegane ve kıymetli afiş sao'at~cıı 
Davetiyeler Ev direktörlüğüyn- rımız thab Hulüsinin cser1er11111cıı1 

den alınabilir. mUrekkeb olduğunu söylersek c i.; 

••• miyeti hakıknda bir fiJ(ir . "~ • 
ŞEHREMlNI HALKEVlNDEN- oluruz. Serginin, pazar güııil oı;brr 

23/ 3/ 1940 cumartesi günü saat den sonra umuma açı1acaf:'1 ıın 
20.30 da evimizde Dr. İbrahim Zati alınmıştır. 
tarafından alkolizm hakkında bir 
konferans verilecektir. Herkes ge
lebilir. 

••• 
Uaküdar Halkevindefı: 
24/3/ 1940 pazar günü sa.at 15.30 

da Haydarpaşa lisesi tarih öğret -
meni Cemal Yener tarafından "Po
lon yanın taksimi,, iaimli bir kon -
fel"8ll8 verilecektir. Herkea gele -
bilir. 

• • 
Aflt Sergisi 

ei3li Halkevinde açılan ve büyük 

• • 
Münir Nure.ddio .Ko.ııse~ 11r 

Kıymetli un·atkanmız ~ııJC 
Nureddin tarafından Şişi~ ~81ı· 
Esirgeme kurumu menf eetıne eli' 
galtı Tan sinemasında 23 ırıart f(1IJ 

martesi akşamı saat 21 de :ıid' 
parçalardan mürekkeb fev ·del' 
bir konser hazırlanmıştır.Şiındi :ıııU· 

" bilet tedarik~ için her tara~ • 
ra.catlar :vaki olmaktadır· . . ...-· 
rin sinema gişesinden temilll 
kündür. 



"' 

•ı•JiiE!~)4il l:_... __ ~-=-iRb....._i;-:-i:-:YH-:t-J Re>:~:'ud kabi.nesi.dün f1'ttt'R"i 
B. M. Meclisinde 1938yıhı:!~~::..~.~, •dgiiJ•il ıtımad !.~YI aldı itki sene ayrılıktan 

Yeni. zamlar hangı· vergı·ıer :::~.~=:d:~;~es~~~a~~J!':: (BM~ tarnfa 1 indde] t Kabine ltim:ıd Reyi Aldı Sonra lstanbul Fransa t<>J>y~kuu harbe girişmiş Paııs, 2"2 (A.A.) - Meclı::>, 156 re-
nrdı: bulunuyor. DUsman. ktıdrctli \'e azim yt! kar.·ı 218 reyle Jılikümete itimad T ii.rk<'t'Ck or. ~iJ7"'I 'e ~ rrinıle 

''Tram\'a,"ı" an.balan birer f'nkaz 
l~ar, ~alebe ça~mak il'in bef:)eıiyetın bU beyan etmif>tir. 110 müstenkif vardır. hir ılnrhımr<.rl \~rdır: 

U··zerln pıl cak ,, halinde itllyorlar. Şirket !M)ft --8 Ya at' lllUlarda mtlıt.ehanik veM!tlne tün faaliyetlerini tekıih etmi~tir. Sov \'eni Kuhlnt-nln Karakt.Pri AyiHt"'1 ışdir h~nin 16/a INk:tb; a.: 
a.a... balnnt•, or. 11~ b9- yet ihuetınin yardımilc mücadeleyi LonJra, ~2 (A.A ) - Reuter ajan-;;._et ~fllldu san. alnıan- bütün sahalara götUrmekte \'e biitün sının diplomatfü muhabiri yazıyor: Hakikate. billıa~ ı:-u •~t•Al•ıalun -·-----

....._ 4nkara, 22 (Husust Muhablrimll- Velı:Uı Hasan Ali Yücel ta.rafndaıı 
~) - B. Jııl • .lılecliaet buıttn dok • yapılan teklif de kabul olunmamıe • 
~ lıluh&r Germenin riyuetinde tır. 

dar~lerini biribirine uydurarak tıtb- Fransı7. knbine~i buhrandan km • iman isle-rinde, nl•l<•r dıı~ ıııadıl., ne 
.;1mı dü~ı.ı.Df'rek i".i oluruna batla- ::..-ı..._ • •tn J"k :ı .. _, .. ı. 1 tı A :r• ribkar bir deha ile vurmaktadır. Yellenmiş olaı-ak çıkmıstır. B. Dala - :.._.__. 1 ıet ' ... "-aıvıı t>nı":-ö-
dlil bHU. G ı b ı ı ku k .,,., t ıi&iM, imar 9Öalert i5itilip do inaml-F.vveli ~ ym.1e dok- ~a e e ıer teY rtaraca ·ur, m-. dl~. orduda hıuz olduıhı muhabbe . 
...a dok••waua """"""la.n tutmaı- l\ıbiyet her şeyi kaybettirecektir. Bu- '\.e şöhret"~ eğilmez aımi sebebılc her in~~ fif"u ldinf~n ii·nrrı ~ihi tol>lanmıştır. VergiJerm ınevzuu etrafında mec· 

U Celsenin açılmaaını mUteak.ib .M& • liade ketumiyet muhafaaa edilmekle 
- .... .....,. ·· ı t .. Un ı hü geli~ ordu. Bu nı•ıl;;ad<l~m~~·i, il.i ~e-
yor. Soara aA..ıır kapanır alemir gun par amen onun on e ge en - kesten ziya.de liyakati haiz olduğu ı 

~e Vekili kürsüye gelerek geleıı ev- beraber kuvv.U. dolasan rıvayetlerı 
l'ak arasında bulunan ve fevkaladeınuaran ıu ~al&re bir mikdar zauı 
~ati 

P 
.. rmaklıkl ... :~~ıp kapamak im- kunıetin tek bir hilm1eti viicudü var- mllli nıUdtı.laa ne7.uetini muhafu,a et M<l•beri st:u:lml,lnn 117.:tk ya')l) :ın 
._ ..... ' ~ d d d ı b t k • ~ı · bİ1' ıutuulu ı.ı ' ı·ar ~ii:r.t'I şehrimi-

kiki blr pehll,·aah~ n.l>E'ste. Şa- ır o a şu ur: mu ıarc e e me ve moktEldir. KendiRı lıu aurt-tle r- arbıye 
&• k h d li ı ı 1 ıe tforuıı"sj mıuı, "telwfile ·' :.:;ıl ~ mız .:.·-.a "''r~-t _L...J. • ..ı. httkfam~ •- yenme ve. er ne.re. en ge rse ge · Nezaretine aid meselelerlc istiga e da 

•"'-' 'J'I .. .., T-._C".TI Ul ih eti k Fra kOJJUSIJl8lftrl htır'ol(lll t.-hurtiz t•tfll" -
tin ala--•· dl','•, ba .._ ara.balan- sın an ezme ıçıa naız ener· ha ziyade vakit bulabll~ktir. 

\.._ -•" ••9 .. • i ta.h 'k ı ek t ı ak l Jur'k için ~ aulım. 

Yelten dolayı bsıı vergi ve re • yapılacaktır. 

~ere um icrasına ve bazı madd6- ı ı - lstihlak \'ergisi 
l'tıı mükellefiyet mevzuuna alın • I 2 _ Kibrit dahli ol~ıak Uzere iç· 

::-na dair oıaı;ı _k~un li~~aaının kJler Uzerinde )ilzde on zam, 

nım hiç olmazsa kapılarmı kaPf'- 3ısm n ey em • op am \'e B. Reynaud kendisine maliyi! neıa-
ıur hir h~ getirmelMe çeke~i- S<\vkeyelmek. Sizin itimaduuı saye • retinde hayrete şayan bir muvaffa- A~kıwtaşını lıayrgn: 

•· . an evvel tetınkını temin ıçm muh s _ Bazı 1!ilmrük eşyası u1.erıne, 
"!lıf b . .. d tetk"k' . j t o 

mit var. Bu takdirde ge~n YM sinde vazifemizi yapacağız. Eğer baş- klyet kaundırmış olan e-ner1islle rne.- - J)ol;t'u!'4ı, diyor, i"'ta&ıhnt ~'lk 
tifo derdile mücadele eden sıh- ka bir mUzahire ihtiyaç varsa vata- ruftur. B. Reynaud mtli~ i>d4' çetin deifşmfs, ~falt cmd~t. RÇık. ~n· 

k nın ve imparatorluğun muauam kay bır vazife görmüş fak, t. btıııun sat- ni" n~~ danlar hn,,•allmitck'kl lau·a-.. hiyet tetkilitı bu ııt da tramvay-
ların bir ttirlU kapanmak hflnıl- r.tıklanna dayanmak, mUttefiklertmi- sılmaz bir cesaretle ımıvaffnkiyetli lık ufukları "-'dınlltttı. S.,hin.lt· bir 

Ilı . 11 enC"umen e ı mı s 6 • ı 4 - Takas primelri Ur.erine. 
IŞtır. , ı· b d . 
41· R T han "İ-~ .. bul -ll )ıec ıs un an sonra ruznamesın-

YMI kaınları )"liıt\nden zatttrree ıin yılmaz göılennc bakmalc, milleti· neliceve· erdinniştlr. t-Rlı~ına \U ... Şimdi dalwt ~' i ~orl p 

h rr.ızin kahramanlığına, ordularımızın lley.naud kabint-tıı, Dnl, dicr knbin - sö.\Iİ~l'ıhlli~oror., ,'-•r.•bln ile imis 0 

ı ana ar -..n ,, ııııuZ d k" dd l . 
•ı .... • b .b. . k 1 ın e ı ma e erın mUzakercsıno g-cce· ._ili(, u gı ı vergı anun arın • 
llıuht ı·t b' Um d tetk"k' rek bunlardan orman kanununun e ı ır ene en e ı ı mu- . . . 
~afık 1 - .1 U .. 127 mel maddcsmın bır fıkrasının 

salgını ile bo~~mıyll mt'ıe ur ka- ,, 
lacak. kıymetine gih·enmck ve nihayet Frrın tııııicn <laha genı tır. ki J.~mitıühiinU, l'd:simhı halle-o amıyacagını ı eı ı s ımuş ve . . . 

ıııe .... " bah. 1• .h 1 l"k dar tefsınne aıd mazbata Uzerınde gecen .... uu ıs ayı a ann a u ·a ~ _ 
~cnlerce ayrı ayn tetkik edil • ı mllzakercyı ta~ıben orm~n k~un.u 
llıelerini istcmi§tir. muvakkat encUn1enc gerı verılmııt 
'2ecJı8 muhtelit encUmen teşkilini ve çay kanununun encümenden ge· 

Alikadarların f'hf'nımlyefuı Df\· sanın ebedi dehasını hatırlntnak kil· Y<':nı ktıll ne ıtnn&d t<.'lkfn etmekte ri, hirl.t\4,' mi il u(•ıldıklan hRTılı• lı~h\ 
zarı dikkati.Al ~keriz.,. fidir. Ye lngıltcrc gibı rı'nn nnın da tek bir ~cnİŞ\T, hir u('k~ alacak kıtd " , a-

••• lh:ı.ntt Nf'redoo Of'Jirse Gf'lsln J·cdt>fi olduğunu go term ktooir. Hnı·- yılaınıulılar . 

lıbuı etmemiştir. len dördüncü maddesi kabul edile : 
.\yni suretle meclise tevdi edilmiı rek kanunun blrmci mUzaker~ı ta -

filan köy enstitilleı i teşkiline aid ka· mamlanmtştır. 

Buglln mahud şirkf't mernlokd,.. 
ten dc•fohıı• gltn1i~tir. , . ., şc-IM>.ke 

motrl~ \f! römork arabalarile milli 
f!liflN! intikal etınişUr. LftkJn yineı 

arabalft.nn yiizde doksan dokn:ıu

nuA kapalaırı U.tma~or, ;fİne açılar 

kapanır dt>mlr parmaklıkları arııı 

kapamak hakiki bir llehllvanlı~a 

\'8 he!Otfl. .• irfu.,tin arabalarını hlikfa
nuıt(• ~ahwa~ım dire hukımsı.ı bı
rakıuı~ olması melhuzdu. UUdn ar
h~ o arAbnlıır hizim öt mahmw. ol
mmdanlır '~ onlara o tarzda hak
nuık lb .. mııhr. 

1 
F.7.ll~ktir tı kAZRlilllıtk. 

! 
Parıs, 22 ( A.A.) HUkl\ınet be· R.-~ nauıl'n ın 1o;;tlı:-.hdR ("lt-\ftlll 

ı ... ·annamcs1 \'C bılhacıso .. ~vv ·ctlN ın ı- 'l2 A A ) il tl ı " P rı . • ( . . ....,n \ s 1' n 

1 
haneli yftl'dımıle,. \'e "ıhnııet her ne· 1 .ıb·nr.\'C' nlınm t ırıdan ool ıyı it.imnd 
ı eden gelirse gelımı rzilerel<tiı' .. kı · rcvı \ C'ı ınekt~ıı ımtın•t ('len G:ıli • 
ı-;ıınlft ıı fevkatade alkışlnnmı1'tır. ın~utl ıli'.' Ba<lıe'nın ve ı·umhuclıyetc::i 

\'aı.unlftn Hal t• rlhhın•UR ~ -
1111AAt1 bir iw;M, Umnn kfan·~inhı u
rıtmdeki a.,falt nu Hhtn ~ uf.ıtndea 

kP11di ini hh A' nıııa hı hn• a~-.k 
ha~lllf1' rnnneilh'Or. Tftk inı Ilı rh'\e 
arn .. ındnki n-fujiar nr ~iil:t-1 ohım ..• 

'un layihasının da muhtelit bır en- Mecli11 pazartesı gUnU toplanacak· 
ttİlııence totkiki hakkında 'Maarif j tar. ··-·· 
~imal Tedafüi paktma karşı . Rus ve 

Almanlar niçin cephe ahyorlar 

....._ 

Sırf tedafüi mahiyeti olan böyle bir pakta 
rnuhalefet etmenin yeni arazi taleblerinde 
bulunulacağına delalet ettiği Helvinkide 
kuvvetle spyleniyor. 

~ Yine alikadarlarrn rht-mmi~·••tle 
nazını clll,k:ıtlnini ~f'kt'riı~ 

A. <JEJIAl,F.DDll'v' SARACOÜLU ........................................................ 
Kömür mesele&ij 

[Ba tarafı 1 indde] 
. . una lngiliz hUk\imeti tarafından \'e-

~i.clsinki, 22 (A.A.) ~ F"?landıya lftli bir pakt mevzuu bohsolduğunıı rilecek cevabın birinci maddC1>inde 
~bıııcsinin, paskalya tatıllerınden ev anlamamıştır. Sovyeller bırliğinin b ynelmilel hukuk prensıplerınin tat
\ıel, tadiliita. -~a~uz tut~lma~ pek böyle tedafüi bir pakla muhalefet b~kinde mültefıklerin muhtelif vcsi
:Ulıtenıel degıldır. Yem huküm~t, etmesi için yegane ıı;ebeb, bu pak - lelerle bu prensıplere ve hatta en ip-

er_ ne sckilde teşckk~l ed~rse etsın, tın, eğer var ise. Sovyetlerin em .. jt'dai insanlık pı ensıplcrınc muhalif 
~= ~ş olarak memlcketı~ müdafaasını per~alist dUşUnc.eleri olabilir. H~ • ı.arclcct ctmış olan bir ılüsmaııla barb 

ınun ıuı ele alacak~~· . . . bukı Sovyet - Fin sulh muahedesı • etmekte oldııklannın göz öniiııdc t.u-
llazı nıahfıJlcr, -bııgunkli haı"ıcıye nin üçüncü maddesi ile Sovvetler bir . b d •· ı ·· ı b ı·u· .. 

ıı · k ı - " tulması ıca e Cl'Cgı ve >ov c ır t "' 
a~ırı~ B. 'l'anııe~··ın yerın,d~ a acagını Jiği Finlaııdiyaya her hangi bir te • man karsımııda l~gilter{'nin mezkur 
ltıes~~k tclikkı et~ekt~ı~. . ca_vU~.de ~~lunmamayı taahhUd e~ - pt eıısiplc;e harfi h:ı rfme riayet et -

12 
.Dıger taraf dan, Kremlının _ J41nlan- mıştır. Dıger taraftan RovycUer hır- n.l'Sinin kendısine 1.arar vereceği kay 

1Ya - lsveç - Noı'Ve<; tedafui pakb liği, lsveç, Norveçe de teminat ver- dL>rl"I kt--1·. 
ıı · · b'"tü' F" ı ~ı nıe nııı. OJcsinc muhalefctı, u n m an- miŞ.tir. Bu vaziyette Kremlinin pak-

1 
. . a· - dd 

1 
rt 

'Ya. mahfillerinde görüşme mevzu- ta muhalif hattı haıeketiııin sebeb • ~gılız t.:cva~ının ıgcr ma e c 
lırıu te§kilde devam eylemektedir. lerini aıılwmık gü1;tür. hulusa ten aşagıdadır: . 
%vyetler bırliği, kendi aleyhine mU- ı~inlıuuıı, adan Miisaade~iz 1ngiltere hükumeti, hasmının lııta-
leveccih olacağnı ve Sovyet • !<'in tJıı-~cat :\fomnu raf gemiler arasında ltalyan vapur-
11Ulh muahedesi ile tezat halinde bu- Hel~inki, 22 (A.A.) _ J<'inlandi _ !arını ela miitcessir eden barbarca ıı-
1ıtnacağını bahane ederek bu pakla yadan altın ,.e gUmüş ihracını ya _ sullcrini taldid niyetinde dcğıl<lir. 
ltıuhalefet etmektedir. Finlandiya - sak eden emirnameden sonra bugiln İngiliz hUktinıetinın lt.aly~nların \'e 
'1a. tebariiz ettirildiğine göre, Berlin neşredilen bir emirname ile Finlan _ diğer bıtaı aflarııı mcnfaatıne rınyct 
<le bu pakt projesini Sovyetler bir - diyadan hususi bir müsaade olmak • hususundaki azmı. harbın devamı için 
bği aleyhine miiteveccih telakki sızın her ne olursa olsun çıkarılması k:ıliyen Hizım ol.ın nwsru kontrol ted-
el'leınektedir. yaı;ak c.'<lilmiştir. birlerıle tamamen kabilı telıftır. 
~elsinkide şu miilahazal~r il~ri HUkUmet bu babtaki kanun liyi • ~t~lyaya s:v~edilcn Alm~1~ könıür-

'Urtitmektedir: İsveç ve Fmlancliya hasını en kıs;,ı. bir zamanda meclise lnnıın kontı olu hakkında ıkı memle· 
C<itüyorlar ki Moskova, yalnız teda-

1 
tevdi edecektir. kel arasında mcsııd bir anlaşma hasıl j 

-...;:,.. - - olmuştur. Buna binaen bu cevnb bıl· 

B d 1 D·ı • "h hassa ltalyanın notasında zikredilen renner e a 1 nan 1 ımtl anına dığer ıncsclclcre lcalliık etmektedir. i 
1 

. . . Bugünkü şartlar altında. bitarnf karar ar Gırecekler ıçın ,apurlamı kon~l limanları~~n l:·ı 
]j ı d ~mıfad.1J.i vakkufu kaliven la?.ımdır. lngılız hu-

kabnı tefKir ile mf' Kttl huluuıfıak- Ankara, 22 (A.A.) - Maarif Ve- kfımeti bu h~susta bitarafların arzu-
1ıu1ı ... J":M•lgr-.Mtdaki miilıim ~a.zete- killiğiııden: sunu tatmin icin hiiyük gayretler sar· 
lerden biri Bertin llarid~·e Nna- Devlet memurları ile bankalar ve fetmcktedır. 
teCindeu kat'i mm·tte. (iğrendiğine jdevlet müesseseleri memurlarınuı İngiltere hi.ikumetile İtalyan Line 
göre, Mus8Ctliui il~ Hitler Brenrıf'r- 1356 ve :l659 numaralı kanunlar dai- kumpanyası arasında dostane bir an· 
de yaptıkları mülikatta, Anupa- 1 . d laşma aktedilmiştir. Bu anlaşma mu 
•ın cenubu şarkisinde yuui &1- resın e yapılacak .yaban:ı dil imti-1 cibince bu kumpanyanın vapurları 
kanlarda suihli t:r.mlo i~ln yapıla- hanları hakkındakı talımatnameye kontrol için Cebelüttankta ancak bir 

! b lgöre her sene mayıs ve ikincite~in ı:aç saat kalmaktadır. <'.a ' işlt•ri görüşmiişle.r, \'e u me- 1 
huda Balkanları alakadar edecek aylarında açılması lazım gelen im- Kaçak mallara gelince, beynelmilel 
nıesailde alakadar de\·letlerln mü- ltihanlar<.ian ilkinin, 1939 ikinci le§- t.ukuk bütün muhariblere "kaçak .. 
talC'ahmnı almadan herhangi bir 1 rin devresine mahsuben mart lMO kelimesinden ne anladığını tayin hak
karar wrmiyN·~klerdir. . . l.1nı vermektedir. Tarih ve tecrübe, 

ayı ıçmde yapılması İcra Vekilleri lbu mananın harb usullerine ~ yeni 

İlk tahsil -çaOmdaki • heyetini.n 9 mart 1940 ~rih 2/13~7 ıicadlara göre değiştiğini ve değişece-
çocuklarm sayımı kararı ıca~ıdır .. Bu imtıhanın .• gtin ğini göstermektedir. 

İ?.rnir, 22 (A.A.) - İlk tahsil ça- 1 ve saatlen, llıalımatnamenin bınnci 1 İtalya hükumeti protesto notasın
ltnaa bulunan 7 ve 16 yaşı arasın .1 maddesinin ''B,, fıkrasına uyularak 1 da İngiliz tedbirlerinin iki memleket 
Gaki çocukların sayımı şehrimizde !aşağıda ilan olunur: arasındaki 16 nisan 1938 anlaşmala
~laanın 6 ıncı cumartesi günü yapı-1 Ankara Dil, Tarih _ Coğrafya F~ 1 

rile tarif ve tayin edilmiş olan lktısa-
t Caktır. Bu sayım ayni günde bü • kültesinde: idi ve siyasi münasebetleri bozacak 
Un '\'ilayet dahilinde de icra oluna-

26 
n .. n nıahiyelte olduğunu bildirmişti. 

tıaL.r mart lınv aalı saat 9 da yazıh 1n ·ıt h"'k"' t' b 1 ı ~ · 2 gı ere u ume ı u an aşma ara 
Amasyada zelzele oldu 9 

mart 
19~ c~a ~at 9 da IJÖrJti büyük bir ehemmiyet atfetmekte her 

.\ınasya, 22 (A.A.) - Diııı gece latanbul Üruveraıtesın~e: !devamdır. Bu anl&jmalar Akdeniz böl ::at 23/30 da Aınasyada Uç saniyo 25 mart l94-0 pazartesı saat 1' de gesinin aiyasl bünyesi için bir içlik -
~ten §lddetıi bir yer sar~ıntısı ol -1 yazılı - konferans salonunda - rar unsuru teikil etmekte oldu~ımr.ı 

"Jırtur. HRAar yoktı1r 29 mart 9't0 suma saat 14 de sözlii • «•ll <>lan İn~ilir. hükiımcti, muhıırHt 

Beyannanıenııı okunmasını mtite~· f den s~oıı gı·upu111111 hi\kfımet<> ta -
kib, medıs reısi Herrıot harbin sevk nuınıılf· muhıilefcıt t•Hıgmı oyh)<'n 
\ e idarl'sı \·c hi'ıkümeliıı siyn::;l'lİ hak- l>U gı up r<'ısi Mnı ·n'm ı tiz..1hluı ın • 
kmua iki ıstizah tal,riıınin mc>vcud d 111 sonra, p ııl n ',>'lHltıd kliı-ı:;ıiy,.. çı· 
olduğ'ı.ınu bildırnıi~tir ı. rak Msyelıstler ın kabınfl'y~ ı~tlrnkı· 

Ark •dnı4ım dAlıft m:un kornı~Mk· 
fJ, ht•n ıımı~ kı•rr,.tmı. 

- BUhtaı hunhu, d~ılhn, nıtııı• \m 
H·r~ ilın e cdllmoot'n, ~ ahıı11 hd~ 
di,, c Qllrhlannı hı:P.lant1ıtııuık -.u~M 

ttle bttsanlan l~l~t'\Ur. 
Onun fı ih J tonhul hıll ı ' ıı .. hı-

Reynaud bu ıslizahhırın dc•rhal nıü- 11 , 1 kmekl.:> teı cddiıcl Nmemcf nın 
zakeresiııi ıst<.'diğinclen meclis bu is- '- babını ıza.h clmi:s \ e ~ y Ut Jrrın 
tızalıhu ı muzakcı<.'ye bırnlaını:::-lır. vııtuı sr\ eı lığını hfü metl<' nm. kt. n dt'n fe\ k.ıl. de tnt'nnmndur. O mü! 

llarlwtuıek lstl)oruz ı.ııilewll. l ın'llllllıniyetinı bildirmı • 
Pans, :?:! tA.A.) - Paııl HeYnrıud, tıı 

it-lızahlara verdıği ~evahın ıkınei kıs- Rcynnurl bund n t> ına, l>ır hnrb 
n mda, dnha ba;;;ka milletlerın ff'ran 17. lrnbıneşı lehındc izhar cdılen temcn
tnyiliz blokuna isliı·akleı, tcnwıınistn nılere muknbclc etmek u ere. kab!ne
Ö•j bıılunnııı~ ve "hu ı~t irak, bızim Lli- dl' bır harb ltnbiıH.'qİ vikudo gct ıı dıi!i
ttn lt'sanildllnıiizli asla bozmaz,. de - m soyleınıR \·e ctemişl ır kı: 
dikten ~onrı. özline şöyle dev~nı l't· lfahlırr~ırdakı lmılt• oı tasında, ~n-
mişlil': lualRı iızerınctf' trrcıhleı yapmak bir 

Frans .. dn. uyusınui"l kuwt-tlerin 11- clirlim oltıı . Mazıdekı biitUn fikırlcri
\'andırılması W.zımdıı. !'.fecli~ mlisan· miz ve sözlermıiz arlık say:Lmuz . .Hcı-

lf'\ a1.t t•d. ile, yıllarea ihmı\I edilen 
ko koca hir Şl'lıri, bir \'rtlt)tl lo
dlnc ' lı:tline sokmak ı ti~ or. nu J;i
di le mıı\'affftk otac k, Allnlı 'ere 
de lst.anbnl halkının nıuhalJbf'U 1 '!4• 

ı.omlına~ ıp lıir giiıı t<>rti,rn dahi ol
sa buratlı\n alınnıasa. 

MURAD St;RTO<iU' 
.......................................... 

Alınan İktisad 
dc t'dC'r~e. hük(ımet, bu canl8nılırıcı· rıci sıynsct bnhımıde, yeganl' düstu· AT C" k 
Jık Va1.ifesini ifa edecektir. ?llffiUZ dostluğa. clO thık}n du.1ırntıılı• llfQZlrı run 

1 Rı•ynaud so7.lerinı söyle bitır111iştır: ğa dlişmanhktn ınulmb·lı· ctm ktir. ı· r • 
llarbetmek istiyoru~. akdi mümkliıı I<omUnizme katnıı mikadf'IPmız<lc C?.· stı1 a ettı 

"'t oane RulhU, en kısa zamanda '·'ap • nıcl< istediğ'imız şey bır fıkı!' değil, , 
1 1 J ! 11•"1 ~ t 

mak imkanını verecek olan, sl?:in harb bır ihanet te t>kkiilüdüı. Al k lk d 
- 1, t'I · l\l"' 1 t' manvnnın e onom unın nu hususundaki azminlzdir. Vcrccegi • ur ı nıu UM utl't> ı · k U . D 

ı> • .,.., ( A.A 1 _ .... t tel f ı>ar- tnnzım t>lme 7-<?ı c tekrar ol !Jr niz rey, haricin müvacehesinde ağır arıı:;, '~ · mll 1 ı h . b • l • 
Şa tın ı~ aşma çagın aca•!l sös k n-bir ıeydır tılerın parlamento gruplrıı ı, hu sabah 

1 
ed ~ :, · uıc n ır. 

Blum, oturduğu yerden soz alar:ık, yaptıklnrı toplnntıd:ı. Reymıııd kabı- _ 
sosvıılistll·ı·iıı kabın'"'ye dahil olmalaıı nesıııc ıtimad mes le~ını görüsmiıRlcr- Dıger taı aftan D. N. B. ClJ.uısı JU 

R • d ı · d b" 1 8 y dır lı&beriu hnklkatc uvgun olmadı ını cynnu ı e once en ır ana ma R· • • _ 

pıl~adan vukua geldiğıni tasrih et- Sosyalı t grupu, hükfımete mütte· yazmakta ve Funkun ha talıgın Lıı-
m\s ve bUtün Fransız kuvvet lerınııı fikon ılimachı azmctmı~ bulunmakta- nacn vazlfcsını~ başındn olmadı~ ıl\ 

d ı~nrct etmektedır. 
bır araya torlanma mı lemennı et - H . 

miştir. Biri kabinPnın trsckkül tarzı. dığe· Buııa rağmen A msteıdnmd.m hl-
Daha basit miidahalcl.,rden sonra. rı de ıımumi ~iyusct ve Jı·ırb s;\a ·rtı d•rıldıg-ıııe goıe Funk ıı~sk:ılyad m 

meclis, itımad mtiznkeresınc başla - ı hakkında ıki istizah takrıri \'eı ıhmş- fi< nıa muhakkak cekilecek 'e yer e 
mıştır. j tır. ı:orncr ge~ecektir. Korner Gorıı yın 

Celse kapanmadan ı•vvı•l, iclima 2 Jh~vekil. hllküınctm bcynmıaınc~i- adamı ve dört senehk iktıımdi p ını 
msann talik cdilmış. ve nazırlıır, iti- nı okur okumaz, derhal bu takrırlcrın yapan R:ıhı tır. 
mad reyinden ınUtevellid vuıyet hak mtiuıkercsıni taleb edec klir. - •· .. 

kında gorii!-'mek lizere toplanmı<.: - Kahinrnin lc:timar Maden tatbikat mekt~hl 
!ardır. Paı İR, 22 A A.} - Nazırlar ve m\is 
A~'aaı 1\.,keri 1'ah,is:ıtı Kabul tı:tti h"Şarlar bu akşam saat 20 den ~l.30 :ı teVSl ediliyor 
Paris, 22 lA.A.) - Hükumet be· kadar Paul R~ynuııd'nun riyasetınde Ankara 22 (Hususi Muhabiıin ız. 

y~nname1': okunıfııkhın onr:-ı Ayan toplanmıl51nrdır. den~ - Zonguldaktnki mad~n -r~t • 
l940 senesı ıkıncı uç aylık arl:eri lalı Bu toplantının sonunJ,, Nnzırlar bikAt mektebinin biı misil bliylıtt t • 
sısatı goulC"n gm ırmiştiı 1'ahs11mt Başvekıl t:ırııfındnn bır tebliğ \'eııle· mc ıne karar verilmı ur. 
29fı rc.v ile ve ıtUfakla kab•ıl t..'<lıl _ ceğini ve kabınenin vazıfeye denı.m B k•""'"" "lk ktebl b t -· • 1 a· u me l.ÇUÇ ı me ı ıreıı ve 
mı. tir. cttlgın~ soylcmış er ır. 19 yaşını ıkmal eden her genç alma· 

'yan, hiiltiım<>liıı i<'ra$\l progrnmı Kabıne azası. mesaı ark~daşlaı ın- caktır. Burada okuyanların aileleı:ıae 
hakkmdaki benazotistizahıle kara ve dan bazıl~nnın ıstıfasına daır d~veran ayda kırk lira maaş verıleccktır. 
l.ı.va kuvvetleri başkıımandnnhğı teş- eden şayıa!ann asıl~ız olduğunu gıı- • 
kilatı hakkında.ki Reilel tstiu.hını 9 zetecilerc beyan etmişlerdir. lzmtr izcileri Bahkosirde 
nisanda milzakereye karar vermiş- Biraz sonra ıstlhbarat Nazın Fros- İzmir, 22 (A.A.) - Meklepleı a-
tir. tard aşağıdakı tebliği okumuştur: rasında \'oleybol şempiyonu olun 

Nazırlar heyeti, Maliye nezaretin-· ikinci erkek lisesi ızcilerinden 100 
t.ukukunun tatbiki dolayısile almağa ae Reynaud'nun l'iyasctindc toplan • ki~ilik bir ·kafile muallimleri ile 00-
rr>ecbıır olduğu tedbirler yilztinden bu mış meclis tarafından verllen rey - raber bu sabah Balkeefre hareket c-t· 
nıünase~tler bozulduğu takdirde çok den mUtovellid \'Aziyeti tedkik et - mfalerdir. frellcr Balk · 11. 

n "f 1 kt t -ııt hU1--. • i ·· ·· J n"" k"l h '}# 
1 esır mu:ı ını muteessı o aca ır. n1'' ere l\u· mışt r. Hu~u~ nazır ar ~ve ı e a- mektebinde ve lisesinde misafir k la· 

n•E.'ti, haıbın iliinındanbl'ri, İtalya hil- hsanc teşrıkı mesaJ hususunda temi- caklar ··e muht"'l'ıf 
k r-. t• l h kk d bl J . 1 ı· B . dahil' • " spor temn· aıı ume ı arzu arı a ın a r an aş- nat vennış ere ır. u şeraıt ın - yapılacaktlr. 
maya vasıl olmak i~ln salahiyetli l- de hüklıtnet reisi halihazırdaki vahim 
tal yan makamlarile istiR:.ırc<le bu -, vRzifcsi karşısında, meclisin mutlak Akhisar tli!üncüler. bar:ı-
lunmuştur. cks~riyctmden ı·ey alan kabinenin va- kası hayata umumıya!:.ı 

Romanın MUtaleası 7.İfesi mevkiini muhafaza etmek ol- Akhisar, 22 (A.A.) - Akiıı.:>ar 
Roma hUkümetl, tngili1. deniz knn- duğu kanaatine ,·aı mıştır. TiltUnciller Bankası heyeti umumı -

trolü hakkındaki protestosuna Jngil-1 . Harb komitesi yarın toplanacaktır. yesi toplanarak bilançopu ve ic aı·e 
tt-re tarafından verilen cevsb huRu • ~-........... ---···•••••• .. •• .. ••• .... heyeti raporunu tasvip ve yeni i a-
sunda ne düşiindiiğünü henüz bıldir-ı 1 ngiltere ~rah Uç tayycıtre- 1"' heyetini seçmietir. ' 

l
rr.c·miştiı·. ciyı taltif etti Urnumf lıc·yet toplantısmda bu .. 

l~~ınunla beraber, H.omn siyft ı ıne- Londıa, 22 (A.A.) :--- lfa\•a Nczn- Junruı vali Fa.ık 'l'örcl banka;}'I ku;- :· 
hafııl, mezkur' e\•sıbııı. 1t lynn nrot~ tdl. rıyıt :tel sı huvs.ı Uggfü~e )röfıılan mnk hususunda Akhisarfılarm ıos .. 
to ıınıı mc\ ~u lr• kıt rd •fı t ı ;ı c· hücumlara iı:;tlrttk l!t!t!I~ olan ü~ tay- termiıJ olduktan iktısadi olgı.ır.ııtgu 
ı-n ltltJ ır tlr dc~ı,.ı ırm• iği m11t • tıın \ ·ı. (>~ n•ıı lcı c ! taı af mel an H!Şa:h ile. Ve bu mUı:nseeenin muval'f ~ki,:;etll 
r~ lıı' • r. ı 1•.lf c liJcl ;{.nl bil lfı mc:kttdlr . 1 çahşma!ımnı tebarUz eltır;-:ı •"' i r 



.. 
~yfa: ' YENi SABAH 

ltmar ne er yapı 
Nereden kaçtı? Nasıl yakalandı ?ı 

Graf Spee ile Exeter nasıl 
har be tutuştular 

Şubat a~'lnda oldukça mühim siya
si bir karışıklığın zuhuruna sebeb o
lan Altmark vak'ası lngiliz Başveki
Jınin Avam kamarasındaki kat'I be -
yanatından sonra kapanmış .bulun -
maktadır. Fakat mUttefik matbuatı 
vak'anın sonradan ele geçen resimle
rini basmak. kurtanlanlarla yapılan 
mülakatları neşretmek suretile bal4 
bu mesele ıle meşgul oluyor. 

. 
A.ltmark, Yosing /iyorunda, 17 şuooua oıcıı Alman gemicilerinilı 

matemini. tutar1'e>ı 

Altmark: Altı yaşında. on tk bin 
tonluk bir tüccar gemisidir, Graf 
Spee ile birlikte çalışmıştır. Bu tica
r t gemisinin vazifesi Alman kruva
zorüne harekat esnasında lilzumu o
lan mahrukatı tedarik etmek, tliccar 
\•apurlarına bahşedilen serbestıden 

i tifade l!dc,"'Elk bitaraf limanlara gi
rip çıkmak, yolda tesadüf ettıği ln
gıliz ve Fransız vaurlarını Çin, Si -
~a.m. :::iili. Arjantin, Panama, Nikara-
guva bayraklarından birini çekmış r YAZAN : l Karısruhe kr..ıvnzörü meçhul bir infi-
olduğu halde kemali muhabbetle sc- ı H 1 lakla ~u denizde b~~tı. Anıi.~al Gra.f 
lfımlamak, gemi gözden kaybolur ol- • • Speenın beş kruvazorden muteşekkıl 
maz Graf Speeyc bir "geliyor!,, tel- - filosu ayni sahada imha olundu. Şim-
sizi çekerek yakalattlnnak, ticaret lgemilerile abh~kaya karar verdikleri dide yeni bir kruvazör göndcrilmeğe 
muharebesinde müsadere edilen düş- zaman abluka tesirıni arttırmak mak- bu sulardaki Alman talihi bir kere 
man emvalinden işe yarar, dişe doku- sadile Graf Spec kruvazörünü Atlas daha tecrübeye kalkılmıştı. 
mır ganimetlere antrepoluk yapmak Okyanusuna gönderdiler. 14 birınci kanun 1939 da Graf Spee 
ve nihayet kruvazörün harekatını ko- Atlas denizi nedense Almanlar için cenubi Atlas denizinde Afrıkadan A-
laylaştırrnak ve cmnivete almak mak- daima bir şeamet sahası olmuştur. (Sonu 7 ncide) 
sadile uğradığı limanlarda düşman 

kuvvetleriMdairm~6m~~~amak- r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·~~~~~~.v~~-~' 

tJ.Cihan harbinde ticaret muharebe- Bu hafta S Ü M E R 
sine tcşchbiis eden Alman kruvazör· 
lcrıııın yanında daima Altmark gibi 
bır iki "çömez,, bulunurdu. "Em • 
c1 n,, ın "Burex,, i, Fonmukenin "Ay
şe, sı, "Karlsruhe,, nin "Riyonegro,, 
su buularm en meşhurlarıydı. 

Sinemasının 

Geçinııektc ohluğu muazzam film hakkında tstanlmJ halkı 

Dünya harikala.nnın dokuzuncu u 

ıo+ıfat 'e um·amnı verdiler ... 
llENlll"R se iz sinNnnnm en bu~ uk eseri itli f:ıkut 

GU 
(Fedailer alayı) 

Sesli ve sözlü sin m l tnrihinın hiç Rüphe·ız en ytik.-;cl 1.11 muvaffak 

en ihtişamlı .. hulasa en İ) ı filmi kabul edılmı~tır. ı•ılm n 1 

uzun olmnsm.ı. bmaen tam eans saatlerinde bulunu in a ı t ıl' olumu 

Sean!.> saatleri: ıı - 2 - 4.30 - G.:>o H· !t da 

Her ~iın saat 11 ,ıc terr.dl1tlı halk nmtın<•leri. 

!uknddcrntlarını mü"tcrek hare · ı 
kat yaptıkları kruvazörün talihine 
b. ğlanuş bulunan bu gemiler, kruva
zo• düşman l:uvvctıeri tarafından 
muharebeye icbar edilinceye kadar 
y=ınında bulunurlar, muharebe esna • 
sında galib ve mağlubu anlnmnlc için 
uzaktan seyirci kalırlar, işin sarpa 
ı:;:ı.rdığını anlayınca başlarını kurtar
' n PnP'inlere dalıp sırra kadem 
baıınrlardı. Bittabi kruvazörle hesa- 4111••••••••••••••• ••••••••••••ili 

, ld' Jrt n n n kuvvetler bu Lııımı••••••rm•ı•••••••••••••••••mii 
gemilerin peşine dilşer, nihayet bun-
lar da yakalanır ve ekseriyetle inti • 
barı tercih ederlerdi. 

Büyük harbde yalnız Ayşe ile Riyo-
11egro kaptanlarının mehareti ve ta
lihin lUtufkirlığı sayesinde bu aki -
betten kurtulmuşlardır. 

Bugün dünyadaki ticaret gemileri
nin mikdan "100,, milyon ton olarak 
hesaplanmaktadır. Bu yekunun "16., 
milyon tonu Atlas Okyanusunda sey· 
rüsefer yapar. Bu kesif ve zengin mU
na kalenin yUzde altmışı İngiliz ada
larına müteveccihtir. Bu sebeble At
las denizindeki huzursuzluk İngiltere
yi iz'aç eden harb musibetlerinin en 
başında gelir. 

lstanlıulun dort buc"2ını sctcı ber edı'n. . H lkt c) kun bıı el 
LALE'ye çek"n . 

Hafüının, ıı ııın ve mcvı::ımın bır ık Sup r filmı 

KALB AGRISI 
Güzel DANNlELLI!.ı DARRIEUX'ntin yaınttığı Sanatından kud· 

retlol ..• Güzellikten lhtisamını ... A kta11 haraı'i1 fini alan PO son filmi ... 

Bugün L A L E Sinemasında 
2 RENKLİ 

Bu 
A~anlarlngilizadalannıdenl~lh ~------~~---•••••~•~---~----~ 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~1111111111il111111111111111 
BİRİNCİ KISIM ısın kız hayatı,. \'e ya,.,asın babacığım, 

.. 
1 

diye bağlı mnk lazım... Gözümde ne 
- - kadar zamaııdaııbeı1 tUten w haya-

- Nasılsın ikbal kalfa, •geui öyleltımı teşkil eden eyleri tekrar görc-
gl"receğtm geldi ki. 1 ceğimdcn o der cc memnun ve me- söylc-

Ef endilerinln gelişini dört gözle sudum ki.. diğı gibı Pcı·ıhan minyon olmasına 
bekliyen emektar kadın ellerini biri- İhtiyar kadının yUzil geruş bH' te-ııuğmen mlU1tazan1 blı çeh • 
bırine birleştirerek: bessUm ile aydınlnııdı: ıeye malik, :ı.çık gozlU ''e adeta altın 

Safa geldiniz kUçUk hanım, dl- - Ah! KUçUk hanım. Hain eslcı gibi kestane aııçlar. velhasıl tatlı bır 
ccvab \'erdi. Sızi buralnrda gördU- Perihansınız ... O zamanki gıbi neşeli 1 gen<i kızdı. 

c hain inanamıyorum ... Peıihan ve canlısınız .. Buna rağmen ne ka- Ynlnız sıması heııuz tamaınile QO

um c b knı ı.ımdaki genç ktz d.i- dar büyiimUş .. hem ele güzelle n-ıl~ • cukluk çizgileıini kaybetmem~ti. 
mı oruvoı um. E>iniz... Yüksek sesle on sekız yaşında oldu ı 

F.:\ t benim .. aldanmıyo~un... Perihan gülerek cernb \erdi. ğunu soylemeseydi genç kııa ancak 
~nç kız knpııun önUnde duran a- - Tabü büyüyeceğim. Hem on e· en beş yaşı venlcbllirdi. Bununla be· 

dan cevik bir har 1·et:e tlaD'ıŞ li11 ya_ı a bastığımı da unutmaym. rabcr vücudu gayet mUtenwdb ve 
dı 'hti~ r k dma ,n ~ urliyoı- V dud kl rını hafifçe bUkcı ek ila· hareketleri ithenkli idi 
Ya~mu .u.ol!1ıee, <>11 scn<'leı:ın ~ e etti· Perihan tekrar öylendı 

ıdu ;tı yaıuıkl, rıru bp ii - Bi..ıyumek, guzelle nıek faslını - Oh o kadar menuıunmn ki ... 
t be1 ım lkb 1 h nım ,~ın1 .. hır t ıafa b rnkalım Zirn bu <'la baı:ı- Ve evden ıçen gırmeden evvel ara· 

~ buncl ı;:; m~ yaıunır.da k-ıl ak ı. biı hıka) • hadan ınip ba,tuJlnrı toplıyan ve ha. 
mı 1.1 M l t ınıf N uer eniz deyin. ben oyte - nilz genç gorünen, enerjik tavırlı bir 

uı,;lı. Y ı;a- oık c·1·in • .:ıen a m:.un... f rkeğe <'löııerek bn,fvdı: 

RADYO 
.P~~ 

23/3 1940 CUMARTESt 

13.30 Program ve memleket saat 
ayarı. 

13.35 Ajans ve meteoroloji haber
leri. 

13.50 Müzik. 

Çalanlar: Reşad Erer, Vecihe, Ke-
1 mal Niyazi Seyhun, lzzeddin Ökte. 

Okuyanlar: Radife Erten, Mustafa 
Çağlar. 

14.30 Müzik: Riyaseticümhur ban· 
dosu ''Şef: lhsan Künçer.,, 

15.15i15.30 Karışık müzik: "Pl.,, 
18.00 Program ve memleket saat 

ayarı. 

18.05 Müzik: Radyo caz orkestrası. 

18.40 Konuşma "Yurd bilgisi ve 
SC\'gİsi.,, 

18.55 Serbest saat. 
19.10 Memleket saat ayarı, ajans 

,.e meteoroloji haberleri. 

19.30 Müzik: Fasıl heyeti. 

20.10 l{onuşına "Günün meselesi.,, 
20.25 Müzik. 

Çalanlar: Rusen Kam, Vecihe. Re
şad Erer, Cevdet Kozan. 

Okuyanlar; Müzeyyen Senar, Mef· 
haret Sağnak. 

21.15 Müzik: Küçük orkestra "Şef 

kapanış. 

r-(Allo ! Allo ! 1-
Lüzum'u re·e:on nu:nar~tlr : 

\'ANGIN 

İstanbul itfaiyesi: 
B o~tu itfaı~ c:ı 

Üsküd:ır itfaiye ı. 

Kadılcdy itfaiycsı. 

Bevaz.ıd kulesi: 
Galata kulesi· 

242:!2 
446-1:4 
60625 
60020 
21996 
40060 

Otomatik olmıyan ~ eıler<lc san
trala "Yangın , 1.dımesıııı söy
lemek l<iıf ıdıı. 

POLİS 

Polıs antı <ılı 24382 
Polı ııobctı ı ınüchini: 22418 

. 
lstanbul ve &yoğlu: 4.499 
Anadolu yakası 60536 

JJA, 1'AllAı l~L •,R 

Ceı ı ah pa.<ja · 
Hasekı Nrn 
Beyoglu 
Etf.:ı.i 

Zeyneb Kamıl. 

ELt~KTRİK 

Beyoğlu ciheti· 
11 ..,tonbul ı ıhetı · 

~lllH l'CLlF 

Kadıköy iskelesi· 
Üt>kıidnr ıskelesl. 

• irk eti Hayrı ye· 
Su kccl garı: 

Ha.ydıu pasa garı: 

.. 
• 

21693 
24553 
491'/0 
80014 
60IW 

4.4 o\ 
24378 

43732 
41709 
20045 
23079 
60794 

- Bırak onlaı ı <.la buraya gel ba
ba ... Evini mlsafıriııe gezdirsene ... 

Genç kız bıraz §imank bir <·ocuğıw 
ı.ıUtehal<kim tavııle konuşuyordu. 

Kcndısine bu suretle hitab ewlen 

! adam başını kaldırdı \'O gözlet'lnin ıı;i 
parlıyarak: 

- O nasıl lakırdı öyle? Bura~ı lk1-
mlzin de evt .. diye cevab verdi 

Erkek ehle gmç kızıQ omuzuna 
dayanarak evin alt kntındnkf hole 
girdi. . 

- GörUyoıoeuıı ya Perıhnn . Bıç

bir §ey deği~mcıniş. Odaıı huzu ! Ev
de, bizim gibı seru bekliyoıdu. 

GUneşln heı tarafı aydınlattı ı bu 
sabah vaktinde ıçerlsı olduk::a \ta -
ı anlık görünüyordu. Holün hlr l\ÖSC· 

ş;ind~ ç;m kUttlklerinin lnş ~' s.ı-

..• 
'l3 MART 

Bir l1aft dan --
Bir haftaya 

Çetele hesabı - Besim Omer paşanın bir nUktesl • 
kazan kaldıranlar - Ah şu moda 

Yazan: Torik Necmi 

On söz: 

Bugün, burada yeni bir siltırn açıyorum. Bu siitwıda "reni Sa~ 
muhterem ok'Uyucul.arı haftanrn, mizah adesesinden, panoraması>~• ;r 
deceklerdir. Bu tcm.a.şa, hayatm bin tfirlü ii..:üntiU.eri İ\.erisiııde t.Ster 
teme:: bunalan kimseler için bir ihtiyaçtı!'. 

Mbahı bir tak'1m muhafa:akar kimseler hor göriirler. Hallnık-i ~~ 
hm medeııi oamialarda çok önemli mevkii vardır. Zira mizah, baSi 
yemeğe neş'csile ziyafet çqnisi veren şamptnıya gibidir. 

'- h · b · t' · 1 Uln 1Jt: ta> Bereket versin ki onım vu usıunyet ue u mezıye ını an ıy.. " 
dir edenler de eksik değildir. Bu sıltumı, i§te biz, bunlar içi,; açıY?1-ıı"'~ 

Se;tiğimiz başlığın ilhamrnı da, eski di(ğfüılerimizi, eğleııtıle11' 
şeıılf.ııdiren bir Juılk tüı-kiisiiııclen aldık. o tii!l.:ioıiüı naka)·dtı: 

Bir bah""deo bir bah"e:re salla ~·emeni! .. 
!i" 11 • • ıır 

Ben de burada, her cunuırtesi, bfr haf tadan ~il'. haftaya. _'lı:aıem fi~ 
yacağrnı, ve size o türkü11ün at<ıkirımıza, nıtıelerınu::e vcrdıgı '~ 
bir zerresini a.şıUımağ açalı.~aoa{jım. 

Çetele hesabı ı Kazan k atdı~rısr 
İngiliz dostlanmız bu sene parla- Geçenlerde, ed~biyatın 111ile' 

mento binalarmınjşöhrctlcrine kar-şı 
'~ yüzüncü yıldonü· kazan kaldırıp: 

milnU tcsid ede- - fstemezük ! di· 
cek"ıermiş. Bu hft-ıye haykıran Gav
disecle lıittabi hi<'- sist lideba, yeni 
bir fevkaladelik, bir mecmua çıkn

yok. Fakat işin 1 rıyorlar. 
gnrib tn.rafı, bun- Bu mecmua<la ı:ıu 
ctnn E;vvclki eski 1 mısraları okuduk; 

Kuşçu am<.'a ! 
Bizim kuşumuz da var, 
Ağacımız da. 
Sen bize bulut ,·er s.;ıde, 
Yüz paralılt ! ! .. 

Eski şairler. bultna ihtiyaç t]tıyrlll' 
·ı·n o

lur mı, onu böylt'? dilenir gibi. 111 

.·~ 
bir meyhane it 

keneli kendiler ne 

~ı-ı zaınaı la da 

Besim Ömer pa

şanın bir nUktesi 

mmuı llt. bu gun ıık r ıd . 

ı> ı as;ınd şu ımıılı oı muf'tum · 

Pasnm' Dun) n evin nıçlı• 

mt>dinız? 

cıh e 1er k lC\ b ''eı dı. 

Çelı.ılın ! Yermı:tc bız g' C 

Demek zarurctı • duyd l 

Ah şu mo~ 
1od. h' 

d::ı. hazretler ınm on Un 

11 

Dlinyu cvım: gıreıılcı ın :i2 .ld· i.ıst eden haı bl •ı bUe dl .:ıını~ oı 
1 

J1S 

nıaıı ı:ıonı a kendı cvleı mdcn uzaklaş
t!klarına 

kınldı 1 

1111mııııuııııı1111111111 ıı mı m 'ıım:ı : ımıııı ıı ııııııııııııımıı 1111111111111 mı ıııııımıııııııu ,ıııı. ' 
n rnll · •c hatta soııbah l'lll nenıh ve ba1cınıyoıdu Elıni &uro Ü 

1 

ağlar yuzHı gtlulı.:ı ınde çıtu dEJ,yıp tat- ı mı tco,; cıh 1: 1 lc • lığı lı r .1c 
lı bit s~nl< yaptıgı ni lm ok 1 ıcın ılık . ~it· bıı n. 
duruyordu. yc;ı du. Zıı rtık 

BUtürı bunlııı ne 1 · d ı gu11.elıi1 .• 'ı· zrımru. <'111 gclı uyordu, 
P-ocuı Juli: hah ı 'imı ıı hep b nda g 

eşyalar, lkbal n h ım 1id 
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Yuna ı ve Vugo lav 
atletler geldiler 

ff er ik i takım dün Taksim abidesine 
giderek Çelenk koydular 

\ 
Türk takmı ma.skotlar11e beraoer 

\ ııııatı ve Yugoslav atle~le:i dün ı dildiklerini yazmıştık. Mevsuken öğ· ı tiştiren k1übüne tekrar avdet etmesi
... h 1.renie şehrimize gelmıştır. Yu· rendiğimize göre federasyonumuz ni dileriz. 
· ,,·ıar evvelce bildirdiğimiz kadro Mısıra futbol takımı göndermekten l Galatasaray _ Fener
e1;ltnişlc:rdir. Yunaulılar asker o- sarfınazar etmiştir. Buna da sebeb 

' ~itL.aS ıçin izin alamadıklarından futbolcülerimizin layıkile hazırlan - behçe Voleybol maçı 
1Cıryakidis ele bu hafta evlendi • nıamış olmalarile milli kümenin uza- Dün öğleden sonra İstanbul şam -
1 ı bu iki atletten mahrumdurlar. 'nıamas1 lüzumludur. piyonu Galatasaray voleybol takını 
· tıln berab:?r bunların yerine ge- Futbol takımı Ru- ile yeni teşekkül eden Feııerbahçe 
tl::ı.Jeııs ve v~.r~akis arkadaşları· \voleybol takını karşılaşmıştır. Maç 
ıa.trıuyac::ık kadar kuvvetlidirler. rr a ~ya~gidiyor Naili Moranın idaresinde Galatasa -
iki ta!m11 atletleri dün öğleden 1 14 nisanda Rumanyada bir ,milli ray klübünde olmuş ve Balkanlı at • 

ıa '.i'..ı.lrnim abidesine çelenk koy - maç yapmak üzere davet edilen fut· l~tlerle kafile reisleri müsabakayı 
1o.r ve bundan sonra Taksim stad- bolcülerimiz bu davete ayni tarihde başdan sona kadar büyük bir alaka 
lttıda bütün atletler hafif bir ıJ- icabet edeceklerdir. Rurnanyalıların ile seyretmişlerdir. 
Y<tpınışlardll'. Atletler dün sa · ıB takımı göndermemiz huşusundaki Galatasaraylılar çok anlaşmış bir 

.t.lohı uca Tokatlıyaua inmişlerdir. 1 arzusunu federasyonumuz da muva - takım manzarası arzediyorlardı. En 
l\tı ö~!edcrısonra Büyülrndaya ~e-, ~1~ bulmuştur. Bükreşe İstanbuldan iyi oyuncuları Leandru, Vahdet idi. 
~!{ı:ısya oteline ycrleşeceklcrclır. ıkı oyuncu ile takviye edilerek Anka- Fenediler için anlaşnuş bir takım 
-,lin evvelden Adaya g~~menin se- ~a muhteliti gidecektir. Ankarada diyemezsek de içlerinden Mehmed gi-

1 h.ıvanın bir·dcnbire lodoslaması, iutbolcüleri Aı:itrenör Lender çalış · bi çok iyi bir oyuncu mevcuddur. Ay-
~ı~alidil'. . tırmaktadır. rıca Fener takımında beynelmilel ka· 

~'.~et· tarafclan Heybel~ada De~ız Uypeşt'in müracaat. leci Cihad ile yı~e beynelmilel atlet -
IR~'.'lde bütün tertibat ıkmal ~dıl - Macaristan ikincisi Uypeştin şeh- lerimizden Vasfi de yer almış bulu -
hitıt·: .Bu~clan evvel ele yazdıgımı~ rimize gelmesi hususunda federasyon 

1 nuyorlardı. ~i~n:i set~ <?ala tasa ray 

1 hıı·mcı Dalkan luosla~~ı İstan nezdinde teşebbüsde bulunulmuştu. 115 - 7 almış, ıkıncı partiyı F'enerbuh
t ~<tli ve Belediye Reısı. Doktor Federasyon Uypeştin aelmesinde hiç çe 13 - 15 kazanmıştır. Üçüncü par-
t-f ı l\ırdar ac;ac:.ı.ktır. Bundan son~~ bir mahzur görmemek~edir. tinin başları bilhassa çok heyecanlı 
~ k atletizm fedcı-asyonu ı·eısı O . . . ·olmuş, fakat Galatasaray bu sclı ko-

,1(1l.0 ... ı: Adnan Hfüı misafidere. lı~ş . :g.~nı~as~~rı kom:~~sı 1 laylıkla 15 - 6 kazanmıştır. 
fi?~lni~ diyecek ve .~u~.a ~saf~r 1 .Mıll.ı kume ışlerı ~çin. ~şek~uı. eden· Neticede üç sette Sarı _ Kırmızılı 

~h· c ı·eısleri olan Mosyo JorJ Trı- oıgamzasyon komıtesı ılk ıçtımanı İstanbul şampiyonu takım grUb gcl
'11!! ve Mösyö Miıo Çemc: cevab akletmiştir. Maamafih talimatname miştir. 
·e·~(!>kl ·a· , l f'k t" ·· h Uz k ı .. r· ... et ıı. . ve 1 s urun en mınta aya ge - Galatasaray: Vahdet, Leandı os. 
t 

1·ıafirler dtin al<ııam ıdman<laıı memiş olması bu kongrede hiç bir İhsan Popof Mustafa Feyyaz 
ıra Galatas·.ı.ray klübUnde Galata- k 1ın · · t' ' ' ' · 

ıl'ıt " . arar a amamasını ıntaç etmış ır. Fenerbahçe: Vasfi, Snad, Cilnıu, 
"'J - Fencrbahçe voleybol maçını Klüp murahhaslarının iki hafta evvel M 1·t '1 h ed M d 
•l:'etl · 1 d' B 1 t ide ac , !v e m , , ura . 
~ mş er ır. unc an sonra o e 't . 'k 1 tt"kl ·tal" t to 1 k h 1 anzım ve ı ma e l erı ıma na - rı,.l t Kı··b .. ,1, . 
~b P aııt\ vapılnm; ve oı::u a" - tab d'l kt l<l _ . . h .. U'U a asaray ıt 1mıw11: 
iı..rJ~ k~ııdi1 · ııc tekııık ınulumat ve- O::~ el ·t 1 d°.1~. e .. ~ uguk~çı~ cnuz Galatasaray klübü Jcendi lokalinde 
''lliı.~tu. B u,. ~ ·•'.t!.. 11 ele kafile re- gon erı me ıgı soy enrae e< ır. 1 beşer kişilik takımlar arasnda Piııg-
~~1-i. 1st<.ınbı.ı va ııll ziyaret etle - Galatasaray-Fa- Pong turnuvası tertip etmiştiı·. Mü-

,1er ve öğleclrn sonr. Biiylıkadaya nerbahçe maçı sabakuyta 30/31940 cumartesi günü 
"C:ekıerdir. Galatasaray il; Fenerbahçe futbol 1 ~~t 14 de başlan~ca k v~ lnrıw\'a g-a-

Milti kllme iş l eri IB takımlan buO'ün sıınt 16 da Tak - lıbıne 1 kupcı V<'nlccektıt. Kayıt mu 1 
~ ı. 1 . • 

0 
B amelesi 27 3 11910 çarJ?amba akşamı• 

, l Jl kümenin deplaı:;man maçları 3 J sımde bır .maç yapa. caklardı r, u ma • . . , . _ 
~ı.·anau b"t . l kt B h • çın çok zevkli olacağı ümid edilmek· eaat <:!1 e lrndat yapılacaktu. Kayıt 
4iql\ ı.-db.1, mış la acat ı.r. u u 'te ve her iki takım azami derecede i~in klübümüz katipliğine müracaat 
'' '-\; ır .er a ınmış ıı · 1 ı ed • ·· b k · ı· k d ki 

L "'~ h i d · haıı· kuvvetli biı' sekilde !-tflhava cıkma<Ya erek musa '.l aya ış ıra e ece e-
'lt az ran an sonıa ma ı maç.- . . . b • "ki . b' d . Ji t 1 ı. ~apııacak, bunlar da 27 hazirana hazırlnnma.ktadır. ~n. 1 resnn _ve. ır ~ e83:_m1 ı:ı e e • 
<l\lar d ek · M 'l I ~ k U m ~ rını vercceklerdır. Fikstfü· ta.ıı:r.ınıi 
k ovam edec tır. ı ı v h k 1 ...ı ta · · · · Us b k 

~ ~haır 1 b ta ·h k d ve a ~m enn ymı u::ın m a a a.· 
lttu... 

1
L maç. a:·ın. u 

1 
ı-ı .eft a ar talimatnamesi ya iştirak edecek talı:unların muralı-

~- ~ oması JÇJn oyun ar ~ı yapı- • 3 19 o · · 
'il~br Milli küme talimatnamesi dün An- hasları 28/ I 4 perşembe günü ıın-
~Ul), ' • 

1 
karadan tstanbula gönderilmiştir. at 18 - 30 dıt klübümüzde yapılacak 

(? lıa~~lu beraber ı.n~ı:aıkıı ma<.,; an;ı Talimatname ile berabel' poRtaya fıks 1 içtirrıaa gelnı. eled rica olunur. 
~~ randa bitmeaı ıçın arar mu.... · . I l B "l . · 
l. d.M·ldi ı b ld k. · tür de verilmiştir Bedeıı Terb1,ye31 st<.mbu. o getn 
~~ -ı:ıı r. stan u n ı organızaı:r · 1 , • v ,,, • 

ı..ı;ı ~Orıütesi lüzum gördüğü takdir· Eşfak Galatasa- 1 Vole·11!0• - Baske~~0.~ A1wı.l1gm{4-<.rn. 
hıı ~a.ha:ın maçların müddetini uzata. d k . 1 d . ' -413 · l 940 gunu yapılacak 
~le · ray an çe 1 1 müsabakalaı-

tır. 
Tanınmış futbolcülerden Eşfakın Sarı küme 

Futbol takımımız ... Galatasaray klübünden istifa ettigini Topkapı - EyUp 

""· Mısıra gitmiyacek 
"tbvrctuerimWR Mı&ıra davet • 

öğrendik. F.şfak.ın kararından cayma- D. paşa - Sükymauiye 
smı. ve kendisini kii<,:ük yaşdruıberi ye B. İci - B. Hatkevi 

Sual 
12 
13 
14 

--
Fransa 

Kabinesinin 
Değişmesi 

~ t erinn : B1'8EY1N CAHİD YALÇDf 
..- ın ,.. 

(Başmakaleden devam) 
kabine tebeddülü hadisesini böyle in· 
ceden inceye, en müvesvis bir zihin 
ile tedklk et.sek de neticenin Fransa 
mHleti aleyhine çıkamıyacağını tas· 
dik etmeğe vardığını memnuniyetle 
beyan etmek zevkini duyarız. 

Mu haf azakôr Partilerde bulunan 
tereddüd ve korkuların aeb~bi 

Daladier kabinesinin istifası Fran· 
sız hükumetinin mesleğinde, hattı ha· 
reketinde zlf a, acze ve gerilemeğe 
doğru bir işaret değil, bilakis azmin 
arttığına ve vazifenin ifası için dört 
elle işe sarılmak istenildiğine bir de
lildir. Kabine riyasetine gelen zat ma
li tedbirlerinin ciddiyeti ve isabeti ile 
memlekette büyük bir nüfuz ve sem· 
pati kazanmış, herkese emniyet tel· 
kin etmiştir. Şimdiye kadar Fransız 
siyasetini -ve muharebe hazırlıklarını 
nıuvaffakiyetle idare eden M. Dala
dier yine en mühim bir vazifede, Mil-
li Müdafaa Vekaletinde bulunuyor. 
lşte bunlardan da anlıyoruz ki kabi
ne şimdiye kadar Fransa hükumeti 
tarafından t akib edilmiş, meslekten 
vazgeçmek, kıymetsiz, çürük bir sulh 
şu.rtlan ile işin içinden sıyrılmak gibi 
maksadlara binaen ~ten uzaklaştırıl· 
mamıştır. Bilakis, daha kuvvetli ted
birler almak ve takib edilen idealin 
fiile çıkarılması hususunda 8.2ami 
gayret sarfetmek azmile böyle bir 
lüzum hissol unınuştur. 

Bundan dolayı Fransız m:ııetini 
tebrik etmek bir borçtur. Çünkü 
Fransızlar müttefikleri İngilizlerle 
birlikte bugün medeniyet ve insanlık 
şulesini ellerinde taşımak şerefini ka
zanmışlardır. Fransız ve İngiliz dev
letleri emperyalizm hareketinde çok 
ileri giden memleketlerdir. Fakat biz 
burada, geçmiş tarihi devrelerin na
zariyat sahasında hesabını aramak· 
ta hiçbir mana ve fayda göremeyiz. 
Bize lazım olan ve bizce ehemmiyeti 
bulunan şey bugünkü realitedir. Bu· 
gün dünya insanlık için tehlikenin 
r..ereden geldiğini, nasıl ve niçin geldi
ğini biliyoruz. Vahşi bir feyezan şid
cietile kabaran istila ve tahkim sed· 
lerinin önünde Fransız ve İngiliz kuv 
\·etleri bir sed vazifesini görmemiş 
olsalardı evvela Avrupa ve sonra ted-

r1cen diğer kıt::ılar esaret boyundurn· 
ğu altında inleyip duracaklardı. Çe· 
koslovakyada, Lehistanda vukua ge
len faciaları ara!'31:.ırmağa hacet yok. 

Bi11zat diktatörlük ülkelerinde yaşı
yan asıl ycriı ahalinin scnelerdenberi 

ne ı?.tırab, ne felaket içinde. haktan, 
s:ı.hsiyetten mahnım bt halde nasıl 
pcri~~n v(" bedbaht yaı;adıkları gö
ziimüzün önündedir. Kendi vatandaş-
1<.ırına, kenclı milletlerine bu ka.dnr zu
lüm eden diktatörlüklcri.n ('E:ıarct al-

- 166-
Yavaş yavaş, bir taraftan bari

kadlardaki muharibler, sportakiste' 
ler, diğer taraftan mUteassıblar 

ve nasyonalist idealistler bütün 
kanunlarını kaybettiler. Bu iki müf 
rit partinin biribirlerine karşı yıp
ranmaları ile mütenasib olarak, 
merkez kütlesi, daima olduğu gibi, 
muzaffer kalıyordu. Burjuvazi ve 
marksçıhk mükteseb vakıalar sa -
hası üzerinde biribirlerile buluştu -
lar. Cümhuriyet de o andan itiba
ren kuvvet bulmağa başladı. Maa· 
mafih bu hal burjuva partileri, 
bilhassa intihabattan evevl, daha 
bir müddet monarşik fikirlere dön· 
inekten ve eski zaman adamlarının 
zihinlerilc kendi taraftarlarının 

dar bilişlerin ayni tertib içinde bir
leştirmekten menedemedi. 
' Bu namuskarane bir hareket de
ğildi. Çünkü burjuvazi esas itiba
rile çoktanberi monarşiden alaka.. 
sıriı kesmişti. Yeni ·ahval ve vazi
yeti.ı murdarlığı onun üzerine ini· 
kas etmeğe ve onu kendi ahlak fe
sadına hassas bulundurmağa baş
lamıştı. Heyeti umwniyesi itibarile 
burjuva politika hissi bugtin ken
disini Cümhuriyct partisinin ko~
muş çamuru içinde hala hatırası

nı muhafaza ettiği geçmiş devlet 
şe!:linin temiz kalmış kayası üze
rinde olduğundan daha rahat his
seder. 

••• 
Yu~:ar ıda söylediğim veçhil..:, in

h.ılabcılar, eski ordunun imha
sından sonra, df'vlet dahilinde oto
ritelerini takvıye ıçin kendilerine 
yeni bır alet yaratm3.o<'Ta mecbur 
oldular. Vaziyet icabı, lıu aleti 
ancak kendilerine tabanta.bana zıd 
bir haynt telakkisinin taraftarları 
arasında bulabilirdi. f\.ncak bl;l mu
hit içindedir in . ae:1r da olsa. yeni 
bir ordu heyeti teşekkül edebilirdi. 
Sulh muahedcnamcicrıle haricen 
tahdid edilmiş olan bu ordu, ·za
man ile, manen değiştirilerek yeni 
devlet tela~kisinin bir aleti haline 
sokulabılirdı. 

Eskı devlelin inkılab içın, sebeb 
teşkil eden bütün hatalarından 

müstakil olarak, inkılabın bit' ic
raat sıfatile neden dolayı muvaf· 
fak olduğu. sua.i irad edilirse, §U 

aşağıkı ce.val:.larıı. muvasalat ediJe
lıilir. 

l -- , Çünkl~ lıizdekf vazife ve ıta· 
Rt telakkllcri lı:ıJ ut kuvvetlerini 
kaybetmemişlerdi. tma soktukları yabancı ırk ve millet

lere ne mufımcle edecekleri kolayca l 
tr.hınin ohın:ıbilir. t~te bt~gUn insan· 

tık bu felaketlen ıuünha su an li'fan· ı 
::;ız ve tngilızknn ıclt>al w nlilak:ı bcs
h dikleri hüı mel YI) bağlılık ~·:ıyPsinJe 
lrnrtulmus, daha doğTusu kurtulac."k 

2 - Sözde ın uhafazakılr partile
rımızin kc·rlrnk~ıı nrntavaatkal"lık· 

1a l'l. 
Şwıu da lla\·e etmek ıazınubr: 

Bizim ''azifo ve itaat meılm ~la· 
rıınızın kaskatı, hareket etmez hsı;. 
le gelmelerinin· en dt'nn 1.:1ebebi ıcı • 
bivcnıizde ıdj. Tamamen devlet ıs· 

tikametino rrıliteve{~cih olan terbi· 
yemız milli ruhtaıı uuıl11um bulu• 
nuyonlu. Bunun ııoticesındi>, vası· 

talarla gayeleı· bi.ribil'ine karış • 
nıı~lardı. V::ızifo eııuı u, \·azifeye 
riayet ve itaat haddi .zatında bfıer 
gaye değildirleı. NaaıJ ki de\•elt d& 
haddi zatmda bir gaye değildir. 

Bunlar yalnız bu yer ytızilnlle ab· 
laki ve fizik kara.betlt:rle fiıÜC('h

hez insaulardan nıtirckkeh bir Cfl • 

maatiu vilcudUnU mümkllıı hı.ıle 

sokmak ve hayatını temiu. etmek vr. 
sıtalarından ibarettirler. Bir 7;.,v
m.frı gö:.e çarpaı.:ak Muctto ın"-ğli<b 
,f.il§füğU ııe birlrnç değcı':>iz heti
fiıı ef"al Vtı lw.rckôi ı yık:iir«Jen ,. » 
Ş.'iddetıi b.fr ;mliim ve telfd-di ~ıltlı1« 

ı göriintiyol'. Fı<ınsn. i~e tngilte~e. di1_11· 
ı}ay1 bu prıylaşm:ı ışıH<lt: Berlınm ıs
tediği. ve yalvardığı gibi, Bel'lın ve 
ııvcnE'si ile birlt>şmiş ol~alardı dünya· j 
um lrnli ne olurdu? EvYclfl kil<;Ukler 
m tadan k:ılkatlardı Soma büyükler 
arasında ınuhaklrnk hir kavg·a çıka· 

c,ıktı. Fı:t.k:ı.t <lünya. malwoluul<tan 
sonra! Bunun ıçinrliı' ki, Franı-1ız mil
letinin ~imdiye kadar müdafaa ettiği 

I Leynelnıilel hürriyet, isti~tlal, ımllı ve 
. adalet bayrağ'lllı elindeı ı bırakmak 
1 Föylc ch.ırsun bl'hi kis <lalrn artını§ bir 
~ uv\·ct. azim \'C ~idcldk ciılnlc ahl· 
mnk emelini gd~lennesı keııtlisınirı 

şerefini ve preslijinı :ırttırdığı kadar 
medei dünyanın mcımnırüyet v~ tak
dfrini <le l'elbeder. 

Ui.isevtn Cahid YALÇIN 

Beyaz kilme 
F. Bahçe • Doğuspor 
Alemdar - Altıntuğ 
B. Spor - Beylel'beyi 
Kırmızı kUıue 

Kurtuluş -G. Saray 
Akınspoı· - 1. Spor 
Vefa - istiklal 

Saat 
15 
16 
17 

&at 
18 
16 
20 

Not: Müsabakalara saat tam on 
ikide ba.şlanacaktıı', Geçen hafta. 
liste getirmiyen takımların bu hafta" 
ki maçlara istenilen fotoğraf ve oyu
cu listelerini getirmeleri lüzumu teb· 
liğ olunur, 

gircUği htr dıakiJ((lii<' l.nı adaı:ılaıvı 
karlJ'• 'it<mt tıc 1.ıazi/~ye ri.<~.yet, tığer 

Ot.fi huafta. ifouttan ı·o ı:ltzifcyf w
ııada,1 4mtitw katrı•ıi 7wral:ıideıı km~ 

tıVA1:>ifocrk ?dise, »ı+.';.1ıebci bfr ~C· 
kilper~lHk, hatta lı.ali.s d.clilikNt. 
Bizim bugünkü: bnrjnva~lmizin 

devlet t.elakkiaine mizaran, attış e\.· 
memek için yukarıdan emit' almlf 
olan frrka kwnandaru vazifesine 
göre hareket ct~iştir ve binaens,ı,· 
leyh ateş eın:cnıekte. haklıdır. Çlin 
kU kat'f ve kö.iU.ötiine i~at buP.. 

juvalar nazarında kendi kavimle.. 
rinin hayatından daha kıymetlidir. 

Fakat Nasyonal - Sosyalist te
lftkkiye göre, ehemmiyet verilmeı:;i 
JizımgeeJn şey zayıf mafevklere: 
itaat değil cemaate karşı itaattır. 
Böyle bir dakikada, vazife bütün 
millet huzurundaki şahsi mesuli ~ 

yetten ibarettir. 
ltnkılab muvaffak olduysa sebebi 

bu mefhumlar hakkındaki canlı 

bir telakkinin kavmimiz yahud da
ha doğrusu hükumet adamlarımız 
tarafından kaybedilmiş olmasıdır. 

!kinci_ noktaya gelince, şu mii
talea dermeyan edilebilir: 

"Muhafazakar,. partilerin kor -
kak1arının ·derin sebebleri, evevla, 
kavmimizin en iyi ve en faal un
surlarının ortadan kalkmış olması
dır. Bunlar cebhede öldüler. Bun • 
dan başka, temel olarak eski dev
leti yegane kabul eden bizim bur
juva partilerimiz fikr ve kanaat .. 
lerini ancak fikir sahasında ve fi. 
kir silah1ari1e müdafaa edebilecek· 
lerine emin idlcr. Çünkü kuvvet kul 
lanmak halt.kına yalnız devlet ma· 
likti. Bu kanaat yalnız gittikçe a.1·
tan bir tereddinin nişanelerini ta
şımakla kalmaz; bl!lldan fazla o
larak, siyasi muarızlardan biri
nin çoktanberi bu noktai nazarı 
terkederek bu siyasi gayeler uğ
runda hatta cebir ve şiddet ta.ri· 
kile azami derecede mücadele ede
ceğini açıktan açığa ilan ettiği bir 
devirde hiç kabule şayan değildir. 
Marksçılık burjt.va demokrasi :i
Jeminde bu demokrasinin neticesi 
olarak zuhur ettiği anda mücadc-
leyi "yalnız fikri sHahlarl::ı,. çekile
cek bir manasızhktı. Çünkü bizzat 
Marksçılık daima bir silahın kt:l-

lanılması yalnız uygun olup olma
mak mUI.ahazalarma tabi olduğu ve 
o silaha müracaat hakkı muvaffa
kiyet ile muhik gö~terildiği nokl:ı.i 
n:ı?armı müdafaa etmişti. 
. 7 . 11 teşrir isani ajjnıui lıu le

lakkinin ne ! ,ıdar rluğru olduzur 1 

isbr.t ettiler. O sml':.l. Martrncıhk 
ne parlamcntocubğcı t>~enımiy~t 

\/errli ne demokrasise. İkisi.uc a.vn:ıı 
avaz uluyan ve atc::ı eden canilPr 

· çetc1erilc mühlik d,1rheyi itıdirıli, 

Geveze burjuva tcşkilatlnrı l) sııa~ 

da aciz k&lclılnrı;:ı buna :ıkıl erer. 
lnkılabdan sonra, burjuva pm tiler, 

yeni bayrak
0

lıu· atlında olmakla ho
t•aoor, 1 elmır meyda11da göı Uı.dü
Jer. Cesıu' şefleri karıınhk mahZl'!l· 

leriıı ve havadar tavan aralarıilm 
himayesinden sürüııc sürüne orta
ya ç.ıktıklan '.·akit, e~ki uzviyetlc
rinın mi.iınt"ssillerinde daima güı· i~l

<lüğü üzere, hiçbfr ı,ey urıutma. -
ruışılar, hiçbir ~ey ogrcnmcıııi~

lcrdi. Sı:yasi programları. yc11i ah· 
val ve ~er,ı ite iltihak etmedikleri 
kısımlarda. mazi itli. Gnyeleri de 
yeni vaziyete mi.iml\ün olduğu k.>
<lar iştirak edebilmeklen ibaret o?· 
du. Yegane silahlan ise Böı idi. 

Burjuva partiler, iııkıH'ıbd:rn sc ır..

ı-a. bile, sokakt:ı l'll wüe:->sif ~ııı'l'l· 

t-13 teslimiyet aı·zelt:!-:ı ·. 

Cümhuriyetin mii<lafaası lııık:. . 
hında. kautın mm·zu•: lxıhsolduğu: ı 

zaman, cümhuriyet iptida ekseri• 
yet bulamadı ( 1). Fakat 11i.im<1yi;ı 
yapaıı iki yiiz bin )far·kst:- k;.ırşı~ 

sıncla bizim burjtwa "devlet ud-.ım

lıırı,. öyle bir korkuya konuldu!:u:: 
kı. başka türlil hareket l'!derh.-;i)~ 

hiddetten k3pUrcccı· halk kfülc'i 
tarafından Reichstag'dan .,ıktıt.la· 
ı·ı zaman bellerinin kemiği kırılacn ... 
i;ı düşüncesinden koı karaı' bu Ju.ı,c 

nuni kanaatleri hilfüınn. kabul ec.. 
tiler. Fakat 111aeltt>essüi kcrktrut

la.rı başlaı·ına gelmedi. Çilnkii ka ... 
nıın kabul l."dilmi~li. 

(De ı'<tıll ı ';<ı t) 

(1) Bn kaommn lınhııhi "'l'ı ın~ 

muz. 1~,22., iki ku\'n~t ('ke.eri~·ete 1 
füzwn g&,t~riyoı•ciu. IInfü fırl.WiI~ 

hunu bi.ij ük bir Sosy2list nümu.yi•i 
~in tazyilii altında kabul ct.t!.~ 
•'Nasy<rml~i.'ltle.r n.I~~ lüncfo r~~ 'ı•r .. ~ 
tlilo:-• ., 
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Berlıeıin !areai yalJUZ kalınca: .2A:ık - ....... gelmioti. Fakat~ Mehmedciğin mez.a,.ı 
-'" ÇOCU{\ MAŞ,,ffı 

...cm::m ' • 

rafa. öz gt:Zdit'dL Tehlikeli bre gey nasıl öldilrmeli, bu kndar ziyanlann · • .,r.;. 
görüıınıüı·ordn. KOk.ular ağ"':unı su - acısını nasır çıl:annah iCTi? Fl\re ka· Su x~mın altmda kinıdir, yatan şu ölli? 
lmıdırdı. Heı: tarafı ~~ her panın taşesôıden Yuvan ustanın yit· llWr ml&iıı ~ u. pik mezarda. kim g,Uu•ij,Wt 
~eyden. birer par.ça tatmı~-a. lwP&dJ. züne bakıyor. bUtlln bu saydan cinaı-
Ne alii.t Har şey boL Kapa.na. ben.zer yetled .kendlsf yapmadlğm11 ,söyle • ~ ka1Wıa41en f~ '1tt ıuw ~ 
hi~biı.' şc): yok!_ Mutlaka bakkalm mek, af ~meJt istiyordu, fakat.. Bla ~ m bir ışağa lıeı• yana<>.uk 1 ,. 

fnresi korkutmak i!:in Ö,ile öyledi! Fakat Yu\"8n usta bir ffirn! hın· " * • 
Bu kadar yakında bu kadar bal er· cını alamamı~tı. 
zak bulunsun. da kendisi hileyi taşı ı - Ezmelil diyordu. Bu kiflri a:
yalasınL Artık karnı doydu. Yolu yağnnın altında kıtır tltır e.zmezsem 
öğrendi: yal'ın. )'.ine. gelmeli, btra.z. da yüreğim. rahat etmiy,ece.k ! 
sırığa diziiı sucuklardan ~·e.ıneU.. dedi Ayaguıı tüfek horozu gibı kaldır
Hah! Yere bir parça düşmll3 ! Mut-· dı. Kapanın kapağını yavaşça a.rahk 
laka bakkalın ubur fa.resi biti.reme- etti. Fare çıkarken bütün kuvvetile 
miş, bırnkmı.ştır. Hayu·_ bırakmış ayağım indirecek ve bir darbede onu 
d"ğil, saklamış: sucuk kendi kendine pastırma gibi yapacaktı. 
bu bezlerin i~i.ne girmea ya~ .. Sakın Öyle oldu .. Fa.re ~t.ı.. Yu\•an u.s • 
burası bir kapan olmasın_ lia.)'lr, ~ 1 tanın aya~ ahmerda.n gibi indi. Dö
ne demır parmaklık oo. çarpar ka- §eme ta.şile kunduranın müsademe • 
pan. n dP tuzak~- sinden şiddetli bu gürültü hasıl oW.u 

Beırber.ın. fa:: si sucwuğa h ilı t~_: j ve etrafa bir avu~ tuı. fırladı. Us.ta, 
mas etrnı...."1L kı. ~ yıgını zannettiği çırak d"ılkkılnı dört döndüler. çuval
~ 'ln bir taıafı Çllt diıy~ kapandı?. ııarın altını, fıçılann arasını aradılar, 
Şiı.adi anlıı.ıiillıY rdu kt bu la.m t-a- at alan Usküdarı g~iş.,_ Berberin 
rlt' edileoı tel lwpandl, fakat bakkal faresi soluğu ustura dolabının arka-
al '4dmak i~.ın beıe sarmıstl. ısında alau§tı ... 

Yu\: n nm i ine:~nştuı; dük Saklaudığı yerden <lük.kindaki ti· 
k. ru açarken k diyordu yatroyu seyret.m.iş olan bakkalın fa. 
kı resi akşam üstü kom§usuna hatır sar 

Kur.' 
gün tutul 
dua çıkıp gıtm 

degi irdim. nuya. ge~ Berberin fare · he!" vakit
- rdım. Bu- ki gibi bileği taşını yalamakla. meş -

uttan - guldü.. 
~re yoht - G~.olsun, komşu! 

ıçm " fareyi gö • _ ...... . 
riınre bir nmh rebe kazanmrş ka • _ Merhaba, yahu! Bereketli E>Jsun. 
daır . t. K • r tekerlclderi üzemı ı - Karnım aç, ben sofra başında 
dE: _ dfs yenen~! tamrr· ır m şguf çt· ı konuşmayı sevmem. 
ragmn l're'Sfendı: . • • - Karnm a~ ... 

- U1a.n . ı maşayı getır! Bızım a· • . _ 
7 ~ ıı..+ ... ,_ - Size gıdeTım, değıl mı . Allah 

na~Ol"'ttJ m....,...en y n n ; ueıe 1 • , 
biı yal gan yım. Ba!ınlım \-eresiye etme.sın· . 
yediği .. Jı."lerin tı bmı si re • 1 - Cunı.tn o lıer vakit olmaz. ZaU:U 
cek :._ kaba.hat sende •.. Ben sana hCl' vakit 

Berb uı foresi kapanın içinde bü- koku nldığıu yeı-e saldırma demiş-

ti.mı g\: ~ ~wnaclıın l ,.., bir tim! 
J·o diz. €;ökm ·· , i ı t ö- . - lyi amm ·sizde bakkalın ma-
riık ıh solu;ıınık baklndm )iiziin şas da.n baQka koku olmıyan ne 
bakmnktn ı .ıı. u ·an hem söy- vart Haydi, beni söyletme, Allah aş· 
Jcnıyot. hem de. hiddetli hiddetli ma-/kınat .. 
şny1 Car ye saplanu~-a çalışıyordu.. - Bizim ustanm sana ya.pbğı 

· Her Dlll§a darbesı farede bir feryad muamel anımı sıktı. Ben.her 
kop:.ırıyoı:du.. Bakkal ile fare ara.sın· gidelim de bir intikam al hm diye 
da adeta şöyl bir konuşma başladı: geldim. 

- SoyJe donguz "domuz" Bu - .ı. 1 <! yap cağız.7 lli.ainı lır.apanımu 
pcyıurlenn parasını sen mi verdin, yok~ .l\lnşamu yok.. 

ben mı 'r.. - o· rinm V8.l' ya~ Ne kıt r sa-
- Cık!... cuk. p ynir va eli leiz. 
- B n gunı zeytin tanesine. bile _ Ond:m dit p:ın tutulur, 

gıyamazk('t) sen tereyağlarının için· maşa oyununa başlarız, değil mi?' 
de eırid ntnrsm ! _ A canım ben beraberim. Seni 

- Cık!. tehlikeli ye sol 
- Yı bahayım di! Sucuh parçası _ Zıyade olsun, birader!... 1ki 

öniinde duruyor da neye yemiyon? lokma uk >iJ di.)'9 Yuvan 
- Cık!. ustanm· lnmdwıası altmda pastırma 
- H.tyclı gezıyon. garnım d-Oyuru- olmak işime gelmez! 

yon .. bu ı:öı·c otunu ne dıye serpiyon _ Yuık p koırbkıw.,~. 
hu? .. 

- Korbılu rüya gönnektense- uya-
- Cık!. nık yatmak ıyidh cle-rl~ı·. Benim bu 
Maşa ile fal'e a.rtık kö kapmaca zeytinyağı bul • senin pastmnata

oyııar gibı kapanın ıçiııde dolaşıyor· J 1 mdan f;Ok leuet.lidir! H ydi, ~k 
laldL B:ıkk lın birçok darbel~i bo§af arabaru~ .. 
6'idıyor. gıttıkç hiddeti artıyordu.. CiCi .ANNB 

ı 
. 

iki 

.....,., w.Lıir şenlli blr menkıht> :nmhlar 

JtU. ak t\ ~it!'. knılcm ~ 

Yitte ~' hl'Mlida yu .. hi ~& ~ 

• * • 
Şimdi artık, Al'fahm hlJJ':tı"11Mla fili 

l lyku..'\unu u~ u~ an b• knhra n ask'(".rtR 

Basaadaki s.ınialn, ö~..,füı~i mern • 
Bir ilüi ki ·r kutduğu btt yü tak. 

• • • 
.Bü.tüo. diillla. durc.luk!;a hdtl'Ml buab.\rut 

Atulll('ak hUrmet~ benı lmç;\iıı, hen' ~ a rruı 

Gel şu ta.,'Ull dibla~ yıaslıunp SM d6 .~na . .,. . 
Ruhun hurda Allahı11 rJhmetine kanat'ak. 

DtR 

Afacanın Muziblikleri 

Tacir yemeı,'ini bitirir bitırmez oda
sından dıŞ3.rl c:ıktı. Biraz evvel ma -
sanın üzerine koyduğu soğnm aradı; 
tahii bulnmrı.dı. llemeu bütün hiz • 
ımetçıledni, Ul:i<ılclannı tophıdı. Soğa
nı ne yapt.Jkl:ır111ı sordu. Hiç biri mu· 

r
vafık bir ce'\·ab veremedi. Nihayet bi
raz evvel evden c·ıkruı t::ıyfanm alm 
lvlmasını talınlin ederek hemen soka· 

l ğa fırladılar; rıhtıma koştular. iı'a -
kat oraya geldikleri znman ~b:ın 

kaınileıı tayfanın midesine inmişti_ 

.,,. 

Tacir - Eyvah! Soğan ealındı ! Ba 1~: ı.~1,,~ 1~ !t.' 1' 1 '/tıdoıt . ygın var '"'°"u,(.; vıt v..ı - l'll' dıye saçını başını yordu. Tavfayı da lört .,.. .... ,. . . . k Jtı>11 ... 
lursı.zlıkla itham ederek hapse attır- c . . ·uçu_.' ~-:~·~ı.zeı ~ ~yı $Q!fl '11' ,Ji 
dı. Şımdi b;r soğan ıqtn bfr insanın m f..~~gkı.'ıı:ıb- a .ck·~1,'.. k 140~' 
h 1 'b .. .. ·- .. yıır:urır•a ı uııgnı t r ımp€ 

r 

apse al'J ma~mı gan gonırsunuz .1 •• ,,.. k 
1 

· 
11 

· 
d -·ı . , 'I:'-

0
· , • rl b' _ 11\'L ,.;opc • O ln)('rCCC ,; U. 

egt mt .. owet ! , Rlera C lr Sogan 1'ltctl' 
ol~ idi hnkkmız vnrdı. Bulmacayı çözen küçük o!flı. ı"· 

1 F:ıkat onun ikı bın Iim kıymetınJe Jar b ılmacayı k~ip bır kiğıd<ı y:ı~o· 
bir lale soi?anı ofdumınu sHyh r~m ne tırdıktan ' kağıdın • Jtma da ...ı:ıO 

0 ı:.· b b' ....... r,.;ı~- • · adfc--' dersinız'I'... nak ır ~•Kf'C ısım ve Jcıı· 
. . • yazdıktan sonra bunu bir zarf~ 

1G3~ t.anlıınde Fclcmcnkliler Ifı.le rf U • uy . ~ıbab .. (' 
.....::: • ycti~tiımek ınct""akına dilşt.ülcr. Bu yup ~ '- ı1n zenne eni ~ • ... ı~·ıırt"' 

1 - Bizim iki yaramaz Bayan teyzenin balığa. çıkacağını isilmişlerdi. · . . . . zetesı U\t maca memur uguıı ... -
~aprua bir balığın karnına bir balon soktular ve.. ıncl'nk 0 kadar uınunıılc~tı ki bir 'tok bul .. vnzarnk bize göııclerırler. 

üısanlarrn en l>iiyük zevki bahçesinde .... • d -1: ştı 
1 

da a ~ 2 - &yan teyzenin oltasının ucuna taktılar. ~ . ~aye zarı yapı n maz p 
3 B •~ _, __ ,_d.ı_ \....,lı" h 1:ınd .......... . .. lale yctışlırmek oldu. .• d -ı· "O -~ k po-'"' pu - ayan ,..;;j;"ZC y-.ı"ı.<UA gı ., ... gm ava ı6uu gonmce-. . . . gon en rrse .:> ptlıwI ı:ı..-

4 - H men emekli kaptana haber gönderdi. Şı~chki c~e?celer gıbı o zama:_ı ~a kafi gelir. rı· 
!5 - Emekli kapt. n oltaya takılı b lığı ban.lanmış göı'iince kahkahayı bu lale yctrştırmck mcl'llfn butun Doğru çenen kü',.;'Ük ok"uyucııfıı • 

salınrdi. - dünyaya yayıl<lı. nuzn mart. sonunda yapa :.ıgrı111 • ccJl 
6 - Kahkahayı saldırdı amma bu kahka.lı.ala.r Bayıuı leyıeyi kudırdı ve Halta hır arahk bu ıneı·ak mcınle · nif neti~inde lerhivcvf \'e eğT•'11 

kendisile alay edildiğini uınnederek emekli kaptanın kafasın yum· ketimize ele gcldı. Burada bir ,ok hediyeler ver~i?:. · 
· - 1 ı~ t • t· ı·rd=- .Llil bah ·n1tt' ruğu indirdi. msaı~nr 8 .• c ?,C :!1 ~. ~er. e : 1 Arzu edenler zarfıı kiiciik resı ,. 

7 - Kaptan kafaımıa yediği yumruğun acısını daha wıutınadan ava çelennde turlu türlu eğlenceler tertip lrini de koysunlar. Ş8.\>e•l bulro:ı · . 

çıkmıR olan komş~nun: "Rnpbın! Bu~ı ha\'nda . u~~ ~ ~~~- etül~r. ldoğru çözınüş}eıu hediye ~~~an::. 
gördilm, trtf"eği dogruJtunca vurdum.,, dıye odaclan ıçerıye gırdıguıı Btxe.de }randan, Felemenkt~ verıar, kazanınasmlar resimlcr.ını b:l 
gôrrnez mi!°. /daha bir c;ok meml .ket}erden )iizler -leağız. ,,, 

\\'alt.ete gelınce, arka oı mü • edildr. fntltlka döndü, ve tabancası- nadığını söylüyorlardı. Saat iiçe beş Yüksek s :Ycleyc ınr ıb bır ~ 
dafaa etmek hususundaki gosterdiğı nı ardı, dediler. t ~ ' 

1 

daki.~ .~""Rl o kfübe ?1rdi~i Jrnpı - ola.n Jhon'~ ebafmda dö~ .'! fJ.1"' 
biiUin gayıctlcre mğm ı vaziyeti Jhoo A yin arlradaşları, artık • ~>' ' _ ' cı soyttlj.'Ol'dll. Takriben bir buçuk kodular, yıne ahlll!i yürünnı.,<JtU: ~ 
yukarda anlnttığımız gibi anlatıyor. kurtulu timidini tamamile kesım., - ~I saat k dar da onWı oturmu~ T~ at'- bası haiif bir fek; gecirnıi~ti. ~i1 e-

h":endisini parkın kfüıesinde bı- !erdi Binrurle.rine: lı.ııdae:larile kiğtd oyn ıruştı. Şu bal- timscler bu sefih C'oeuğun bır gilJ? g , 
ruktmı. Birçok kınıseler gence acı- - lşt kumann souu, diyoıiardı. Tefrika No ~ 48 ö.e saat tam üctc parkın civarındaki Iip babasının öfü:ınüne sebeb obfC:~. 
) orlardı. B_ütün Lorıdra lıiidisc ile a- Londrada cereyan eden bütün gü- • . .. . bulun _ _ Hakik le uyg-wı değil mi·~ dedi. cınaycti i~!eınesuıe imklin . olmazdı. ğm~ söy~~orlardı. Gaze~r JhOıt cJt' 
liilutdar rdr. Jhon'un zava11ı babası rültiilere ra'ğmen Jhon A. ley soğnk-told_ugu ve h~r. ~~e nıtmtahl _ Evet mıntaka da uV\run ı;ırpijı.·or. Saul yuıılı.şlıkLanm nn;ı;ırı dıkkate a· rcsımlcrını basıyorlul', hır ~111cic o~lunu bu mü~kiil \ıtzİyetten kurtar ıanı.1 • .:nnı muıı...-"'a""' edt''"-....a. •• ""~eta- dugu,, da bedıhıdu. • . ....,.t> .,,- J I .... Jh • ıı...- • t• "rt3.,•b I'"- lı l h' d Jeh 

•• 1\ u.&16' f)AJ;..... ~vrvu - ba k K h "'--1- L. 1:::•"' bu'""un' ı ... ua .. :,,·ete ragm· en v• ~rı. on tut"_ rJu cm:ı~_ .) 1 TM.a _e-, la:ıt1 nuı C! l'Y ll1. t• Ull' kısntl nı·ık içın baş vurmadıg~ı çare ttalma- . . • .. 6 şu t a .şauıı o. ene t.IU.lö mı~ ~" " "'- • ..-..1 ""'· -

' ~. rıetinı zerre kadar bozmam•,...ı. Mus- d rda . Ü ·-ı:k ı..~~ı- ."l"''''hind·-.',·i bü'tun·· lı-liıı-1..,. ,,_.,...,, Jlıon aer etmez_ klube_ -~-cıı>tu:m.nu re kJub.- ,azı.vordn. ,-ı.-·" mı tı. .Butün aksiliğine ndmıen bu ta Hc'il d w »ere k:a kısa a para \'ertyor. s~ UUl.\:.Mt·, " -...• - • n; ~ '"'K--v· _ .. w-IP 

büy"' iık feliik t karşısında ,-u;u ..... wı1~ n'M6btan sor. uıu ~.ı.. da ~ nıyoı- da •.. Blwun ü.ıexıue Qeni kara- ı·uz. gıbi sakin duruyordu. Avukab ~~lı:it ~~atm ~nlhrgmdcn istifa<l:. ett~ . Sonra, JTıo;ı, g:ce saal u..:~.~ııt~' 
.T ~ .. "'' ceva r venyor. ru•Yll ra anı-, b"k ~ t ··ı edi 0 ... -~.,.hurlardan biri' ~;:;nıdi .. ı-'~- g.m •.nr nn r ın attnmız1ı getrrrrsefi bir Raatte ugradıgı Gü;c:cl ~. . ...~ 

E<l\. llı bll' adanı olmuşb&. Oğlwmn k tile bi Uf kellin lıt ·ord rını tat ı etmege e'o"a;su yoc. .. ~ uı=-.. n...ııcw: edili' • 
biıtün borçlanm fa.iıl ile beraber ö- a . . r ' • . e . oou ) u. Doğruca. e.vine geliyor, tabancasını ~ de bir adamdı. gürültü ederek orta _ bile, yine bu cinayetin Jhon wafın- Idilbüııde hep sözilne itima.d '\Jl' 

Şımdi a badisenın na. l ceFe\'aD b · ·v ı u<l· ı lı?-•- ~ .. .-. ,.,.,,.._ ,.,.,.,,_ .. ı. 1·--.~~;.;ı dan ıkn edilmiş olmasına ihtimal ol- kibar insanlar vardı. Hepsi JbOll ,,.ı dl'ı.1cyi kabul ediyordu. ttı·· h kkında tarih .. -'-. ._..:;.. a yor .. zeııgın .Laı uııu yo unul ...... ~ .T..,.. .1-f"•.....- ~-.,... tcY~ 
• "l bil"'"nn- '--dınıa ub' e gı a o u:Al 5--. .. e-- beklıvor. belli idi. camaktadır. Çlinl<li cinayetin mahal- o ~aatte ornctn bulunduk1-ınnı .. dA l ıuay1:.: ~ ıw. nn m ı· 1 . ..tal 1 oku - • d ,,,.... 

tııırlo buyi.il- tcsırler yapmıştı. Bü _ enn .mu ea arını ~acag~- "Kohen oralara gel4ıce, evvela Sıra avukatın sor~ulanna gel • ı; ile, Jhon'un gittiği güzel sanatlaı· ediyorlardı. Jbon iio0ğukkaıılı ı ı. )ı· 
tiiıı kıbar mehnfil delikanlıya acı • İhtiyar kumkuma cebınden bir ga- ralannc!a oir münaknşa cereyan edi- mişt:i.. .Ayağa kalktı; müdafaa ~Jrid.. kliibii ara9Jndakj mesafe en aşağı. hır tek şeyi merak etliyordUJJJ• )ı1'11f 
yordu... 2ete maktuası çıkardı \'e. bana şu sa· yor. Jhon l\:ohenin biraz sabret.me;i- !erinden. birincisinin kend?tıi tarafın- hızlı bir yUrüyüsle en az on dakika tulün yanında bulunan t.abanc~ Jı• 

Bütün bu ınü~kül vaziyete, Jhon'un tırları okudu~ ni istiyor. O kabul elmiyor. Nihayet dan iısticTiıbmı isledi. Uç ki§i göster- tutmaktadu. Jbon'a aid olduğu. tesbit. ecınm~• ti#' 

.uşnı;ı verdiği ifade ile tuz biber ekti. "Zabıt.anın ta.hlükab hakikaten Kolıenin gırtlağına -~!arak onu bo- r:ıişti. üç şahid ismini 'ffrdi diye, hi- Artık tahkikat. p~nıll,fb. Şaniıdle# ~-ba kendi .a~·hiı~ki bil. :mDh•~ 
- Saat ikiyo on kain eve geldi. levafuk etmektedir. Şabidlerin ifa- ğuyor. Ölüp ölmcdığı hakkında bir oıseye muttali olanlann üç kişiden i- rin bu yolda verdikleri ifom1tt Jhcm'u Jfü nmnl ~ürUteeekt~. k;.an1!n J1ıi 

Ben kendisiııi bekliyordum, soıu·a, cJeleri Ye hadisenin cereyan tarzı yan kanaat edinemeyince, tabancnsı ile baret ~~ s..~a~ PekilA. km'tar~ağa kiCi i<ll. Öyle yo ... Bir da ela SJU izahatı vcı·cli~ ~ ~'111 
J:ıana: yana getirildiği takdirde cinayetin de iki el ale~ ediyor. 13 şahıd de gost.erebilirdi. adam rkr ,terde oramamr Ya ldiibdc •• Al·~ mwn ~' 

- Hadi aıtık yat, dedi. Be.n git- şu yalda işlenmiş olması artık gayet "Fakat Jhon o lrndar lıeyecanlıdır f Portland caddesinde ba~ bit· klüp bir.iç oynuyo1uu. ya adam boğazlı _ Haarwoocl klübüııii terkeclerı>l< ·{lf11 
l.im. o dB dı~ı çıktı gitti. Bir da- sarih olarak görünüyor.· ki lmrşunlan hedefine isabet ettire- varoı. Gösterdiği şahidler bu Jdi'i ·· yordu. hrisinden biri... Kffifxfe rım~ dım. Kohcn'c. hayli bQrdıut.111ıs dıt 
ha ne Y.am:tn döndüğiinfi bftmıyorum.I "Genç adam evden para sızdıra . nııyor, \'e parkın ba~esinden kaçı- azalanydı. Ve bunlar da o gece tana: oynadığı bit Olılll'C'C?. admn 00~. •ıtendigire ~f( 'tc ck~i e 

1 
Clcdi. nuyor, büyük borç altına da giriyor. yor • ., • saat ii«;te, yani. cina.~in işleadiğj dığı ka:zivui üm ediyOl'cto. ~ bir mühl ta.feb ~ ~ord1111 • 

DeJikanbnm bu bir aralık evinetEsasen .kendisıni bu derece kumara İhtiyar gazete maktuıısını cebine ve imdad sayhalarınm )'iilL.~eldiği ZD- Tabii JKrfr5 yme frnyret fcirrd'C' Bu Şi btıRsm gmil ômitrde ~ 
"'ilöııü1> gitmesi gayet manidar telakki kaptırdığı için karaktersiz bir insan koydu. da Jhon'uo bu klübde oturup briç oy. kaldı. yap:ımu2dım. f Dcııamı t•M 
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YEKl SABA9 Sayfa: ' 

INKIBAZ, HAZIMSIZLI , MiDE BULANTI 
TEMBELLiGiNDE, Mi E EKSiliK v A 

v BOZUKLUGUNDA, BA 
LARI N DA emniyetle kullanılabilir. 

r.-1üferrih ve MİDE ve BARSAKLARI temizler, alıştırmaz ve yormaz. MAZON isim ve HOROS markasına dikkat. 

=================:=:::::===================================================== 

EZLE • 
iZ, 

Bu harbin 
En büyük 
Hava taarruzu 

[B ta I ı ~'--"'"~) d b" - [Baş tarafı 1 incide] 
~ ra ı., \UK-"l.MKi e ır gun kalarak mahnıkatını ta • .. .. . · 

llıer·k d - · ı 1 kte d" Alt 1 1 dı balar butun geçen cihan harbmde 
ı aya ogru ı er eme ı ı. • mam a . 

'Ilı · · · ad ı . Londraya Almanların attıkları bom· 
ark mutad vazifesıle 20 mıl k ar Bınemenın Almanyaya firanndan b 1 k. d f 1 ld - da 

0ne geçmiştL Saat on dörtte kruva - lsonra İngilizler İskoçya ile Norveç . 1~ arı~~-e ununGeçan :z ~do ~gud 
~ör sancak tarafında bir duman gör- 1 sahili araslOdaki karakol hattını kuv- ı av

9
e
00

e bı ıyobr. d .. te.~ -uar ~ o1nn ~l~-
dü B . . . lm ı . ya om a u~ ug ne gore gı ız 
. · unun bır tıcaret gcnusı o ası 1 vetlendirmışler ve emniyeti hava kuv- J AJ k • .. 1 b. k 
ilıtunalini düşünerek vazıyctin ınkı · vetleriJe arttJrmış!ardı. ber, b man as erıdus erkm~ ıne ya ın 
§<ıı b d" B d" ı t ki 1~ b .. - 1n om a atmışlar, eme tır. 

ııu ekic ı. ıraz sonra ır~ { e ı şu at ogleye doğru iki giliz G 1 k 1 kt h f"f b" llt.ib . • . . ece a aca aran ı a · a ı ır 
etçılcr dumanın bır h~rb gemısıne tayyarecısı Josıng fiyordu ağzında h 1 b t 

aiu oldugunu rapor ettiler. Yaklaşma A!tmarkı gördü. Gemi kumandanı me tabkvkarnıış · ya~tı ~~. u daarrud • 
l>u · · d G f 1n . zun ço ıyasıya gı tıgı şun an a 

ı-ath oluyordu. Bu gemının e ra gılız tayyarelerinın yaptığı müte- . . • 
Spe . · ·· d .. - ·· h kk ktı Makı· dd"d d-' h k . . anlaşılıyor: lngılız resmı makamları 

cyı gor ugu mu a a . a ı aıış are etlerınden teşhis o- b AI .. 1 · · kd · ·ıı 
~el ·· h • d - u man us ennın ço an sıvı er • 

t!t'e son suralle harekete azu O•· lun ugunu ve pek az sonra İngiliz d . . ld -
tna · di M" tt b t uha h b -1 . . en tahlıye edılmış o ugunu ve bun-

sı emrı ven1 . ure e a m - ar gemı erının bu mmtakaya biri- d d 1 d - 1 k 
l'eb k"l · ı dı M ··-' 2000 k - · · 1 an o ayı taarruz a saga so a pe e mcv ı erme a ın . e::iilie ecegını an amıştı. Gündüz yolda ya- b k 1 d - .1. tm" t · 
tııet · d ·-- · t h . kal - a ı ma ıgını ı an e ışır. reye ın ıgı zaman gemı eş ıs o- aı.magı daha tehlikeli bulduğun • . . . . . 
l~n<lu. İngiliz Exeter kruvazörü idi dan Fıyordan hareket etmemeğe ka- lngılızlerın bın bombası yıne bu 
~·u gemi top cihetile Gı-af Speedcn rur verdi. Vak'ayı Norveç hükumeti- haf~~ ı?.ın~.e Almanların Skapaflov 
r'<lJ. ıflı. Graf Spce kumandanı cür - ne bıldirerek lngılız tayyarelerinin lngıhz us.sune yaptıkl~r.ı ~ava bas -
tıııine bakmadan üzerine saldıran bu kara sularını ihlal ettiğıni: kendisine kınının bır mukabelesı ıdı: 
il <ı.cana haddini bildirmeği düşündü. taarruza teşebbüs ettiklerini hadise Skapaflovu Almanlar hıç sevmez
l~ruvazörün kahramanlık dt:stanında akabinde başlıyan şıddetli t~lsiz ıaa- ler.; ç~~~ü 1918 _s'.'mesın~~ Alman fi. 
bır de askeri zafer bulunması ~]bette liyetine bakılırsa İngiliz harb gemi • losu bu~un h~yetı ıl~ ln~ıhzlere buz:a
atıu edilirdi. !ştc bu fırsat do~'::§ - leıinin de yolda bulunduğuna hük _ da teshm edılecektı. Fil~ _ta~~· __ ıle 
l~: Civarda başka gemiler de gorili • mettiğini ilave etti. Norveçliler kara Almany~d~ kalmış, 1ngılız ~~sune 
l'rıuyordu. Alman kruvazörü muhare- sularını emniyete almak maksadile kadar gıtmış, fakat orada İngılızlere 
he seyrine başladı. Saat on beşe doğ- iki ufak torpido gönderdiler. t~slim 0!~1yarak gene takımı ile ken· 
~ateş açtı. Eseter bu ateşe ~~~be-- AJtmarkın görüldüğü noktaya en eli kendim batırmıştır. 
(!de gecikmedi. Bırinci mermısile be- yakın İngiliz kuvvetleri 140. 160 mil Onun içın Skapaflov Almanyanın 
'<tber telsize basıp vaziyeti rapor ~t- mesafede idi. Bu kuvvetlerden beş en büyük donanmasının mczan ol • 
•ıegi de unutmadı. Bu telsız ha~nle ınuhrıb bir kruvazör geminin müsa- muştur. Ve Almanlar burasını döv • 
~i!tland adalarından MaccUan bo~~. - c;ere~ııne memur edıldi. Guruba pek az mekten ayn bir zevk duymaktadır -
~'la kadar bu denizde bulunan butün kalmışa. Yüksek sür'atle hareket e- lar. 
~t.vvetıer Graf Spee ile Exeter-ın m~- dilmesıne rağmen Fiyorda göndüz Aylardan beri garb cephesinde sü
haı-cbeye tutuştuğunu öğre~şlerdi. visıı olunamıyacağı hesaplanmıştı. kfm var, hem karada, hem havadaki 

• 11eı· tarafdan ''Dayan yetışıyoruz!., Hava kararırsa Altmark kaçırılmış bu sükfma mukabil yalnız denizlerde 
lı!ısizleri yagmağa başladı. Pek uzak- olacaktı. Cassack muhribi kafi.leden gizli bir harb cereyan etmektedir. Ka
'.q buıunaatar muvaitakiye t teme~ı_U 

1 
ayrıldı. Son sür'atle Fiyorda muva _ radaki sükunun ve milyonlarca as • 

~erek bu zayıf fakat cesur hıgılız salat etti .Muhrip Nor\'t:ıÇ torpidola- kerin har-eketsiz beklemcsınm sebeble 
'1llvazörime hiç olmazsa manen ~a~- rile mtlzakereye girişti. NorveGliler rıni herkes anlıyor. Oıı Lın tay · 
tı, , ıa ~ıtub ediyorlardı. Exeter ıçın gemınin müsaderesine rıza gösterme- yarenin hareketsizliği 1se mukabele -
\,,l( ıt kaza.ı:ıınaK muharebeyi kazan - diler. Coı:;sack lııgiltereden tuliınat ye ve intikama maruz kalmak endi -
1 -tk demekı:.ı. Gemi kumandanı bunu istedi. "Useranm Lahlisi ile iktifa 0 • şesi idi. Yüzlerce akın yalmz beyan • 
~ ııaretıe yaptı. Alınan mermileri lunınası,, emrolundu. Norveçleiler bu- name atmaya inhisar elt1 ıse şüphe 

t' tahnbata ba.şladıgı zaman zık- na da muvafaKal etmediler. Muhrib yok ki bunun sebebı ateşe maruz kal
Gll{ seyretti, geri döndü, sis yaptı, tekrar talimat istedi. Gelen talimat mak korkusu idı. Almanların Skapa
~ ene ka.ıaııa, yıkılana yanana aıdır- şu idi. '':6orla alınız! .. ,, flov taarruzu 12 • 14 tayya re ile ya-

tdı. Her ne pahn.sııın oluısa olsun Bu müddet zanıııda. uürl muhrible pılmı~tır ve bundan cvvclln bombalı 
a'1llı gözden kaçırmama:;,a. gayre_~ 1-:ruvazur .t' ıyorciun yakınma gelmiş, hücumlardan pek farklı değildı. An·! 
~ ~ı. <.iral ~pee ıngııız kı_uv~z~runu Norveç kuvvetlerine kaı;şt nümayiş _ cak İngiliz lerin en aşağı otuz tayyare 

.• Yar bır kwçe hı:uıne gcl.lrd161 ~ıra- kar bir vaziyet almıştı. Kusak harb ile ve 1000 bomba atara k yaptıkları l 
«la AJak ycuştı. Utukta hır ıki du- vaziyeti aıdı. Efrad top başına geçti. mukabele şimdiye k:ıdar görülmüş 

tı: 11 sutuuu daııa peyda oldu. Aınıan İki Norveç muhribi arasından suzü- taarruzların en müthişi olmuştur. 
l ..ıvazoni vazıyetıu vehanıet kesoct- terek ~'iyorda girdi. Altmark Fiyor- Bu taarruzun Almanları ne derece 
~ ııu anıadı. :araıı bır ha.de ~en:ba d~n içme doğru kaçmaga ugraşyordu. iğzab ettıği, hemen ertesi günü bır 
t 1t>ı ·u kaçmag~ ~aşıadı: Aynı bece Fıyordun sahilleri dik ve içerısi ka- ticaret gemisi kafilesine tayyarelerle 

1 \teyıdeoya iltıca etti. ranuktı. lvı.uhrıb ışıldağını yakarak yaptıkları taarruzdan ve bunun neti-
~ illtınaık hava karanuc:ı.ya kadar ~tmar~ın üzerine tevcih etti. Buz cesine dair ilan ettikl('ri rakamlardan l 
l <ı.L bpecum yanından aynlmadı. M~ ku~elerı Alman gemisinin daha ziya- anlaşılıyor. İcinde bir c;ok ticaret ge-1 
~ L1..oenın (.irat ~pC!C aıcyhıne t~d~l de ilerlemestne mani oluyordu. İngi· mi)erinin, binaenaleyh bitaraf şahtd· 
t L'6ıni a.ulayıuca kruvazorden ta.ıı- lız muhnbı Altmarka kıç tarafından ' er in bulıı-i· - · h11 kafıl.-.ve h"•c m 

t~ tstedi. Aldığı ccvab "Başının ça~ ilişti. tık defa genç bir İngiliz zabiti neticesini İngiliz bahriyesı kolay ko
~L~ıne bak,, dan iba:_etU. ı:>aat . Y1~~ vapurun güvertesine atladı. Bir kaç lay gizliyemez ve iki gemiye hafif 
~ r buçukta karan~ı~ daldı. ~gı~ız gemici zabiti takib etti. Bu sırada kıç isabet olduğunu ılan etmh:::tır . Halbu-
t Vve_tlerınin kendmı ı:r:ıması ıhti. - tarafa koşan bir Alman tabanca ile ki Almanlar 9 gemı batırdık!::ı.rını ha- ~ 
tfı. 1~ıın1 dll§unere~ ~~v~l~ ~arka ve bı· bunların üzerine ateş etıneğe başladı. ber veriyorlar. ! 
lil ~are cenuba donup ızını kaybettir· Gem.ı kumandanı da manevra yapa. Bu mukabele ve bu ı~an büyük bir 

rak Kusakta.n ayrılmağa çalışmakta harbin patlamak üzere olduğuna aid 
~ au geminin vak'a tarihinden iki ay idi. Altmarkın bu manevrasını sezen ilk kızışma i~aretleri mi dır? Bugün 
~'.ırıra Norveç sahilinde görülmesine İngilizler yine ayni sür'atle muhribe ı yarın görürüz. 
l <tkıhrsa, İngiliz kuvvetlerınden kur- avdet ettiler. -----~----
111Unak için cenub kutbuna kadar pek Biraz daha ilerliyen Alman gemisi E!cı hk az çıhyor 
:~atlı olmayan bir seyahati göze al- tuzların arasında sıkış.ıp kaldı. Kıç Son zamanlarda balık ıstıhsalatı 
t)'l anlaşılıyor. . tarafından Fiyordun buzlu sahilleri - . gayet azahmştır . lkı gtin zarfın-

Ilı ~~k. k~~.anı R~on~gro:°"un ne yasladı. İngiliz muhribi Altmarka da hemen hemen hiç palamut çıkarı . 
~ t'?ıakıbını gaz onune getırdı. Iki ay bu defa da baş tarafından yanaştı. lamamıştır. Halbukı bu senC' denız 

1 Vel Bremen trans a.tlantiği de ayni Vapurun güvertesinde İngilizlerle mahsulleıimize talib dı<Yer senelerle 
qd k . - ~ Al 1 · · · b 'ııııı an Almanyaya savuş~a . ~a - . man ar arasında t~fck ~e tab~nca kıyaı:; kabul etmıyecek derecede faz . 

ta • buın:ı~tu ... Gemıde ~kı yuzden ıl~, Y~~ruk ve sopa ıle bogaz bogaza ladır. ltalya, Yunanistan ve Ruına.n
~a lngilız esırı vardı. !kı aydır de- hır mucadele başladı. Bu sırada anı - ya mütemadiyen balık istemektedir . 

~ l'll. eden esaret hayatile saçı sakalı barlardaki esirler feryada başlamış • ler. Bu sene yapılan tstihsalat ve ıh· 
ltib· . k k k ti . . 1 d . ~ı lrıne anşmı§, as e ermın ar, emırlerle vurarak kapakları kır- racat geçen yıfJara nazaran bır mısli 
tiJ~u:ri ezilmiş Ingiliz :r.a.bıl ve gemi- mağa çalışıyorlardı. Muhribden Alt- fazladır. Geçen sene balik ıhracatın -
r~:r•.ne B~rlinde heybele~ . sır~ında marka geçen askerlerin gittikçe faz- ıl dan memlekete gıreo para ı.5 milyon 
ta lrıı geçıt yaptırmak İngılız pı opa- lı.ı.laJ?ması Almanların vazıyetini müş- iken bu sene 9 ay içinde 2.5 milyonu 
tq lı llasına ne giizel bir cevab teşkil külleştirdi. Altmark mürettebatı ge- geçmiştir. 

{!eeltti. ıniyi terkederek buz üzerinden sahile Fiyatlarda gayet elverişdir. Geçen 
11a_ l\.ltınark kanunusani 940 ortaların- kaçmağa başladılar. Tüfek ateşile yıl çifti azami 25 kuruşa satılan to . 
~ Ctaf Speenin kılıç hakkı olan bu yaralanan ve ölen bir kaç Alman de- rikler bu sene 45 kuruştan aşağıya 
!la ~t'ayı hamilen şimale döndü. İzlan- nızcisi buzların üzerinde kaldı. Esir- düşmemiş ve çifti 100 kuruşa kadar 
~~a kadar yükseld.1. Kış aylarında !erin tahliyesi eısnasında sahilden muamele görmüştür. 
ı l'l'ıtntake. daima sisle örtülüdür. Sis muhribe bir kaç el silah atıldı ise de """!!!ll!!'!!ll!!'!!'!!!!li!!'!!!!'!!!~!l"!ll!!'!ll!!!!!"'!~~~ lft· . ~ 

bıd.l~~hıe göm~erek F~~~ adalan şi- bunları kim~ attığı be!li olmadığın - çıktığını gören Almanlar tekrar ge _ 
~ den g~ti. Molde onunde Norveç cıan ve bclki de hukuki emval nazarı milerine avdet ederek yaralaninları 
11~l'a sularına girdi. Giindiizleri hali iti~a. ~arak. bu ateşe mukabele tedaviye ve protestolarını yazmağa 
lıt Ql'dlara girip geceleri cenuba do~ edilmedi. başladılaı:. • 

lieYtUıe devam ediyordu. Bergeıı- Bir saa.t soııra. C'..oesackm liman~· B. ı. 

• r s 

No: 125 YAZAN : M. Sami KARAYEL 

• es 

Şif 
Bulmuş -A Ci R 1 

Bay J. O. C. Yazıyor: 
Her ne hal ise; ~ırası geldiği zaman Osman sordu: Ekseriya okuyoruz. '!'e<la,; gören 

bu güreşlerden de bahsedeceğim . - Ahmed, soyunmuyor musun? ilaçlar varmış , fakat, ALLCOCK ya-l Bilhassa Kara o~manla, Filibeli - Seni bekledim.. kısından bahs~di~ ince, katiyen müba· 
Kara Ahmedin Koca Yusufla Avrupa - Haydi.. soyun durma!. Şimdi lağa değildir. Bir zo.t. al.'" 'lm · atbik 
görüşleri çok enteresandır. cazgır bağıracak!. dedi. ettiği bir ALLCOCI{ y::ıkısı, bir ge-
l Koca Yusufun, Aiiço ile Kırkpınar Ve, sonra Adalıyı sordu: ce zarfında tesirini gösterer~k ve 
güreşini yazdığım zaman bu menkıbe- - ·Adalı nerede? de\'amıı sıcaklık tcvlid ederek :ığn-
lerınden bahsedeceğim.. - Soyunuyor. . yan mahalli teskin etmiştir. 

Başaltı güreşi biteceği sıralarda - l{jmler geldi?.. ALLCOCK, Romatimıa, Lumba· 
Kara Osman da gelmişti. - Hepsi burada.. ğo, Siyatik, deliklı ALLCOCK yak:· 

J Kara Osman, galebe gelmişti. Ah· - Karagöz burada mı? larile şifayab olmu~lardır. 
med ile beraber Kırkpınara gelecek : - Burada.. ALLCOCK yak1larrnın te\•lid etti· 
ti. Fakat; Ahmed in Adalı Halil ile - Aliçonun, Adalıdan haberı var ği sıhhi sıea.klık, OTOMA'I'lK BİR 

1 Kırkpınara geçtiğini haber alınca yo- ' mı?.. MASAJ gibi hemen a.,O.rıyan yerin 
la çıkmıştı. Güreşe yetişmeğe çalışı- ı - Var, hatta kahvede konuşmuş- P.trafmı kaplar. ALLCOCK yakıla-
yordu. lar.. nndaki .lnrmızı da· re ve ı, artal resim-

! Osman güç bela güreşe yetişebil • 1' - Dernek biribiı;lerini gördüler.. li nı b.rkası .ıa dikhat ediniz. Eczaha-
mişti. Fakat~ o da tam baş güreşe - Görmüşler ve konuşmuşlar bile .. nelerde 27 buçuk kt:ru§tur 

Fili beli Kara Ahmed. Kara Osman 1 - Oralarda bile değil.. gülüyor... .u..,........,..u.w...::::;"""" [ 

başlıyacağı sırada.. - Herü kl.ldurmuştur. / 

1 gelmediği için güreşe girmek istemı -l - Gösteririz ona; bugün yıldızla - 1 Bir tavzih 
yordu. Memleketlileri onu zorluyor • rı .. dedi. Gaz "tenizin 20 III/940 tarihli nüs-
lardı. Hep birden soyunmağa başladılar .. hasında lstanbulun pasif korunması-

- Usta güreşe gir.. Filibeli, Osmanla eş tutacak, Osman, ı~ı alakadar eden Ankara mahreçli bir 
O da cevab veriyordu: Fi!ibeliye pes edecek.. meydanı ona telgraf neşredilmiı:;tir. 
- Osman gelmedi. Adalı Aliço de b1rakacaktı.. J Bu telgrafa mı.zarıın giiya Hava 

tutsun .. Eğer, Osman gelmiş olsa idi, Seyirciler arasında kayn~a baş- Ccnel Komutanllğ-ının Dahiliye Veka· 
ben onunla güreşip çivgar yapacak - lamıştı. Kara Osmanın gelişi sahneyi !etine yazdığı bir tezkerede İstanbul 
tık. Şimdi, çivgara hacet kalmadı de- büsbütün aydınlatmıştı. 1

' e lzmirin hava korunma işlerinde 
di. 1 fürkpınar, yirmi senedir görmediği dığer vilayetlerden daha geri olduğu 

Fakat; Kara Osll'lan ayağının to - bir gür~ görecekti. · Herkesin gözü bldirilnıiş. 
zile Kırkpmara gelince; herkeste bir Adalı Halilde idı. l tsta.nbulun, pasü korunı-:ıa işinde 
kıpırdama oldu. Adalı kısbetini ayağına giymiş U· hiçbir yerden geri kalmadığına kani 

Filibeliler, Osmanın geldiğini Ah - zun boyu He dev cüssesini sanki, beni buluı.an vilayet:miz Vekaletle va.ki 
mede söylediler .. Adalı da soyunmak görün gıbı etrafa göstuıyordu. ruuhaberesindc bu haberin asılsız ol· 
üzere idi. Ahmed, Osmanın geldiğini Nihayet; cazgır meydana çıktı. Da- ciuğ.mu öğrenmiş ve viliıyct makamı-
haber alınca koştu. Karşıladı. vul ve zurnaları susturdu. Ve çatlak nır.ı derhal bu haberi t ekzib etmesi 

Osman, uzun boylu çarmıhlı sek • sesıll• bağınnağ"a başladı. cmrıni almıştır. 

sen beş, doksan okkalık bir pehlivan- - B~a güre<."ekl"r imzan dibine! I«•vfiyeti bu şekilde gazetenizde 
dı. Gayet usta bir güreşçi idi . J Seyırcılenn gözlen ka.zan dı tmıe t nvzih ttlmenizi rica ederim. 

Filibeli, Osmanı karşıladı, sor·u • <l i k ılm !:'ti • (l\ ll tl Wi t ı!a ıı pclılıvan- v ı· B ı d" v-· . . - a l \'e e c ıy('. n~ısı 
yordu: !ar bırc>r· bırcr imzan dılnne gelmege I> 1 ~ tr· K .•~ • _ r. sn ı ırUil.r 

- Nerede kaldın?. Neye geç kal - b~la1111:jlarc1J. Ci::ıı t'vvela, Hınço oglu 
dın ?. geldı. Pc.~ınden f<'ılıbclı Kara Ahmed, ; b , ı · l"h 

Osman anlattı. Fili beye geldi~ni Kara Osırıaıı, daha soııra Çakır .. her- rstan U 1 ım IllDl il iS a l 
söyledı . Şimdı iş değişmışti. Fılıbeli k1:s Adalıyı bck! ıyordu. Nihayet, A- Lim:ın i~lctmesınin ye>ni sene büd· 
I<ara Ahmedin de soyunması l<lzım dalı d :ı Sl k ın c t ı ... 1.zaıı dıoınde çcsıuuı hazrlklaı11a ba§lanıruştır. Bu 
geliyordu. Tam bır çıvgar yapat·ak - t clJ}lnnan pehl ıvrınhı .ı aı·asımı. ka - st·uc büdçcyc t~tanbul limanında ya
lardı. rıştı. 1 Dc.:11amı var) pılacak tesisat ve ıslahat için geniş 

· ---- -- tahsisat kouulmuştuı·. Ilu tahsisat -

Büyük ikramiye 1 

I 

MI LL 1 
YA ·IGQ 

liradır 
El İli\nlarmda da yazıldı(jı gibi 3 üncü keşide 

biletlerini herkes 

Ris'nın 4 üncü günü a~şamma ka ar de!iştirmelidir. 
Aloi takdirde bu ı;.umara üıerı da laıçhir hak iddia edilemez. 

. . 

tan 290 bin lira ile Tojılıane antrepo
su, 900 bın lira ile iskele inşa ve ta· 
miri, 300 bin lira ile 6 adcd yeni ro -
r.ıorlwr 200 bm 1 ı a ile de büyük sa
bili vir vinç temin edilecektir, -
Şekerciler hakkmdaki tah· 

1 kikat nihayete erdi 
Şekere on kuruş zam yapıldıktan 

sonra stok yaparak beyanname ver • 
1 memek suçile adliyeye sevkedilen 
Melba fabrikası sahibı ile tüccardan 
Sefer oğlu bakk1ndakı tahkikat ne -
ticelcnmiştir. 

Malıyeden tahkıkal ıçın tavzif ecli
kn mütchassı.:; raporunu bugün müd
<~eiumumiliğe verecektir. Şekercilerin 
mahkemeye verilip verilmiye-::eği pa
zartesi günü belli olacaktır. -·-

Kıza sarkmtıhk etmiş 

Kadıköy iskelesinde bir kıza sar • 
kıntılık etmek suçile mahkemeye sev
kedilen .Muzaffer Acar ismindeki gen 
cin muhakemesi dün yapılmıştır. 
Duruşma neticesinde Muzaffer A

car bir ay hapse ve kız da hakaretten 
3 gün hapis ve bir lira cezayi nakdiye 
mahkQ.m omn.l§tur. Kızın cezası ıskat 
edilmiştir. · 

ikinci note/deki sahte 
vekAleb~ame davası 

Dün birinci ağır ceza mahkemesin
de vaktile cereyan etmiş. bir sa.hte • 
karlık davasına bakılmıştır. Suçlular 
Mazhar ve Celal isminde iki şahıs • 
tır. Bunlar ikinci noterlikten sahte 
bir vekaletname çıkartmı~Jar vekalet
nameyi noter katibi Ruşen E~l'efe 
tasdik ettirmişlerdir. 

Şahid olaraJr celbedilen Feyzi, HU· 
seyin Avni ve Diınitrl celbcdilmiştir. 
Feyzi rapor gönderdiğinden diııleue
memiştir. 
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Gündüz saat 14 de 
ÇOCUK OYUNU 

Gece saat 20.30 da. 
HERKES KENDİ YERİNDE 

Mantarlı muşambalar, isto!"lar, 
perde için tnller, duvar kAğıdla.
n, yatak çarşaflan, ytinlU ve 
pike yatak örtüleri, el ve yüz 
havluları, velhasıl tefrişata aid 
bilcümle malzem~yi BAKER 
MACA.ZALARINDA her yer • 
den müsaid şartlar ve u~uz fi · 
atlarla bulabilirsiniz. 

Bfi 

Zayi cüzdan 
Ziraat Bankasından aldığını 18~5 

ı:.umaralı cüzdanımı kaybettim. Ye
n 'ııini alacağımdan eskisinin hUkmU 
yo1ttur. 

Galata Demirbağ hanı No. 10 
Cenab Akınct 

iW , 

Or. Hafıt~!!11!L 1 
D iliye ıiitehasauu 

Divanyolu 104 
Muayene u.atleri pazar hariç 

her gün 2,5 - E salı ve c;umartesi 
sabahlan 9 - 11 hakiki fıkara 

kabul olunur. T. 22398 

Fatih Sulh BiriıK:'i Hukı'k Hakim
li{iimle n : 

l<'atih Fevzipaşa caddesinde No. 75 

~SKi S&8AK 

ve bütün ağrılarını derhal keser 
Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir. 

111111111111111111ııınııı1111n11111111ırıı1111n;11111111111nıuıı11111rııu1111rıı1111111111111111ın11111111111 mt 

~ 

Güzel 
Olmak 

için 

l 

Her 5E'Ydt"u C\'Yel sthhatli 
ve parlak bir rent", leke
siz ve düzgün bir cilde 
malik olmak lazımdır. 

Sizin de dldinizi 
ı:,üzeUeslirir, ~u<ldeleri

riui beı-.li.reı-ı-k 
canlanclırır. 

l
~--4•0•se-n.eli-.k• .. ~,,.;;.,.:•;'-"'c•ri .. il•>e-mı:.a•h•su•l•U•o•ı .. :...,::-KR"""'. El\'f Pl''It'l'!<~V t<>rtib 

,.e yaptJış tarzmdalı;i incelik dola~ ısile, tenin fa~~! ı yağlımmıı
. sına mani olur. VnğslZ olarak hususi tüı, "' vazcfarda ~fttılır. 

de Fevziye'ye: ••••••m1•••••••11E~m11eı:mınııcm~~ti.:l&::iE!ID 
Davacı Fatihde Fevzi paşa cadde -

ilinde No. 73/1 de mukim Ali Tunca 
Ue şayian mutasarrıf olduğunuz Fa -
tihdc Hoca Hayreddin mahallesinin 
Tcrciiman Süleyman soknğmda Mal
ta sokağında eski 33 kapı No. lu ev -
velc:c dükkan ve ha len arsa olan ma
hullin şUyuunun ~alesi zımnında açı
lan davanın icra kılınan muhakeme -
:.;inde iknmetgahınızın meçhuliyetine 
binaen muhakem~ günlerini gösterir 
zabıt dava ve gıyap karan on beşer 
ID1n miidJetle ilanen tebliğ edildiği 
halde ın,üıkemede ve mahalli keşifde 
bulwımn.dığmızdan gıyabmızda da -
vaya bakılmış ve keşif neticesi ehli 
vukuf tarafından verileıı raporda 
mahalli ruezkurun mt-vcud hissedar -
ların adcJine göre ve hissenizin Em
val ve Eyt.am sandığından 3978 ku
ruş mukabilinde vefaen ferağ eylen • 
mis olunması itibarile kabili taksim 
oh~adığı ve bulunduğu mevki ve hali 
hazır emlak alım ve satımları göz ö
nünde tutularak tamamı 10.39 metre 
murabbaı olan bu gayri menkule 104 
lira kıymet takdir edilmiştir. Kabili 
taksim olms.dı.ğı anlaşılan arsanın 

18/3/.1940 tarihinde açık artırma ile 
satılarak parasının hissedarlar ara
sında ve hisseleri nisbetinde taksim 
ve tevziine temyizi kabil o!mak Uze-1 
re gıyabınızda karar verilmiştir. İşbu 
ihbarnamenin tarihi tebliğinden iti -
bnı·en müddeti kanunisi .zarfında tem
yiz vesair haklannı.zı ıcullanmadığı -
ruz takdirde hüküm kesbi kat'iyet ede 
ceğinden ahkamı kanuniye dairesinde 
muamele yapılacağını bildirir ihbar
name usulliniln 141 inci maddesine 
tevfikan başkatib ihbarnamesi yerine 
kaim olmak üzere ilin olunur. 

ISTANBUL VALİ ve BELEDI\'·E RE~SL~GİNDEP.J 

İSTANBUL 
UMUMİ MECLİS AZASINA 
İstanbul Umumi Meclisi 3 üncü intihab clevresinin 2 n i yılı Nisan 

içtimaının ilk in'ikadını 1/411910 tarihine rastlıyan prızart nlinü saat 
14 de aktedeceğinden muhterem azasının o gün nıu<) ycıı .. • t' Umumi 
Meclis salonuna teşrifleri rica olunur. 

Ruzname: 
1 - 940 büdceleri, 
2 - Zabıtai Belediye talimntnamesin"•ı ıniUakcresi. ··22s5,. 

,..;ıo- -f ne- -

KIZILAY CEMİYETİ 
Umumi Merkezinden: 
Cemiyetimiz harb, kıtlık, muhaceret ve em$3h ahvalde zuhur 

eden hastalıklarla yapılacak mücadelede ve bilhassa .seferberlik esna~ 
sanda hastahanelerde Kızılay esas hemşirelerine yardımcı sıfatile 
çalı~mak üzere 1stanbuida Aksarayda kain 

KIZILAY HASTABAKICf HEMŞİRELER ~ •• EKTEBİ 
dahilinde 

GONÜLLÜ H.AS ABAKICI -
yetiştirmek için 1 Niı:;an 1940 tan itibaren üçüncü kurs açılacakur. 
Meccani olan bu kursa aşağıda yazılı şartları haiz ola.ular alınır: 

1 - 20 ila 45 yaş arasında bulunmk. 
2 - En az ilk mekteb tahsili görmüş olmak. 
Kaydolunmak ve dersler hakkında malumat almak istiyenler 

yulcanda adresi yazılı mektebim.ize .müracaat etmelidir. 
1.kinci devre kurs için kaydedildiği halde üçüncü kursa kalanla· 

rın tekrar mUracaatla kaydolunmaları. 
Şefik ruhlu, hayırperver hemşirelerimizin bu insani ~e hevesle 

koşaca.klanna kaniiz. 
~~~ ... lll!!Q~~~~~~ 

1 ASKERi FABRiKALAR SATINALMA i{OMISVONU ILANLARI 
Aşağıda yazdı malzeme müteahhidleri nanı \'" ltesa.bına satın alına.cakür 

Muhammen Muvakkat Şartname 

Malzemenin cinsi ve miktan bedeli teminatı bedeli İhale tarihi 

25 

25 

75 

60 

205 

lira 

ton nikel 62.500 

kalem çelik 66.000 

kalem haallt çell~ 42.000 

aded kokil ve başlığı 17.010 

kalem muhtelif elektnk 39.000 

Hra kr. 

4375. 00 

4050. 00 

3150. 00 

1275. 7f; 

2925 • o 

lira kr. 

3. 13 28/Mart/1940 perşembe gunu 
aaat 10 da 

2. 80 28/Maıt/1940 perşembe günU 
S'latl0.30 da 

2. 10 28/Ma.rt/1940 pe~embc günü 
saat 11 de 

28 fMnrt/1940 perı:~embe gün il 
saat 14 de 

1. 9~ 28/Mart/1940 per embe glınü 
malzemesi saat 14.30 da 

Cıns ve ıU:ktaria ıle m ammen bedellcrl yukaııd:1. ı. ·azılı malzeme mütealıhidleri nam ve hesabına hizala
rında go terılen uu ve saatlerde A l eri Fabnkn.ln.r U. MildiırlüğU merkez satınalına komisyonunca pazarlılda 
ın le edılee.ekl'-'.ıdı . Bunlardaıi 60 adcd kokil ve başlıgının ı;artnamesi parasız Ye diğ rlGrinin şart.nameleri hiza
urındaki b8i ·l muk bılınde komisyondan verilir. Talihlerin yukarıda yazılı teminatlarla 2490 numaralı b· 

ı unuıı 2 ve 3. maddelerindekı ve.saikle komisyoncu o .• 1adıklal"l.ııa Ye bu i~!e alakadar tüccardım olduklarına 
, :ı.iı· TH'.A.rt>t OdaHı vasika.-ııl<• mezkur gıııı 'e ~.ıalLc komit;yona. miira.caatlan. "2110,, 

stanbuf LeHzıı Amlrlill 
Satınalma Komis OiiU ilAnlan 

Aded 

84.000 tahta çelik. 
83.000 büyük delikli 1. hta düğme 

167.300 kUçUk delikli tahta düğme 

Yukarıda miktarı yazılı ilç kalem 
çadır malzemesi 25 3/1940 pazartesi 
giinU saat 14 de Tophanede Lv. a · 
mirliği satınalma komisyonunda pa
zarlıkla alınacaktır. Hepsinin tah -
min bedeli 1380 lira 90 kuruştur. ruc 
teminatı 104 lira 7 kuruştur. Nümu
ne ve ~rtnanıesi komisyonda görU -
lür. 723 . 2127 

••• 
Aded 

131.500 ga.lva.ııizli erkek kanca. 
122.500 galvanizli dişi kanca. 

2.600.000 erkelf li diı:ıili alüminyum 
küçük kapsül. 

88.700 yuvarlak halka. 

Yukarıda. yazılı dört kaleı.ı ~adır 
malzemesi 25/3 1940 pazartesi günü 
saat 14.30 da Tophanede ht. Lv. fl. 
µıirliği satın aJma komisyonunda pa
zarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Hep
sinin tahmin bedeli 21.095 lira 85 lru- ı 
ruş ilk teminatı 1582 lira 19 kuruş
tur. Nümune ve şartnamesi komis • 
yanda görülür. 724 - 2128 

••• 
200 aded tank başlığı alınacaktır. 

Pazal'lıkla eksiltmesi 26ı 3/ 1940 salı 
giinü saat 15 de Tophanede Lv. amir
liği satın alma komisyonunda yapıla· 
caktu·. Tahmin bedeli 900 lira ılk te
mınah 67 lira 50 kuruştur. Nümune-
si komisyonda göı ülür. 

(728) (2156) 

••• 
300 adcd iki cin:: cı-ı nı ördek ı.ı lma-

caktır. Pazarlıkla ck.~iltmesi 27 mart 
1940 carşanıba ~rfüm .saat 14 de 1'op
hanede Lv. amirl:ği satınalma komis· 
yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
270 lira kat'i teminatı 40 lira 50 ku • 
ruf:ltur. Niimuncleri komisyonda gö-
rülüı·. (729) (2186) 

• • • 
Kilo 

3000 çinko lcvhn. 12 Nt•. 
1500 pirinç levha. l.;) mılimetrelik. 

3000 taneke '"\ ~a. 0:7 milinı<'trelik. 
Yukarıda yazılı 3 kal<:~m levhanın 

pazarlıkla eksiltm~si 27 1::;;1!140 c;ar
şumba günü saat 15 de Tophanede 
Lv. amirlig; satınnlına ko1.1isyonunda 
yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
3420 lira kat'i teminatı 513 Hrodır. 
Hcı kalem ayrı ayn da ihale ediiebi
leceğinden İı;>teklilerin komıı:;yoırn gel· 
melen. (730) (2187) 

••• 
0.30: 0.32 Mm. lik. 6000 kiJr, saç 

levha alınacaktır. Paınrtıkla ·l·. ilt • 
mesi 2713/1940 çarı,;; 1oba glinü saat 
14.30 da Tophantdc Lv. aınirlizi sa
tınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 2040 lira kat.'i tern 1 ı·atı 

306 liradır. lsteklilerin kornbyona 
gelmeleri. (731) ( 2188) 

••• 
600 cift kundura kalıbı aiınacnk -

tır. Pozarlıkla el::siltmcsi 2514 194-0 
pazart~si günU saat 15.30 da Topha
nede Lv. amirliği satmalma komıs -
yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
960 lira ilk icminat1 72 liradır. Nü • 
muncsi komisyonda görülür. 

733 - 2331 
• 

1 

------~ 
-~ 

~ -· - ~, 

1'ophancde Lv. eşya ve teçhizat 
. ambarının tamiriie e.ski Feyziye ruek-

~hl hlMm~ in~ w~mki~~-~~~~~~~~~~--~-------~~-M~~~~~, -~ mesine talil: çıkmadığından ilk pazar-ı :.:ı::p 

lığı 26/3/1940 salı gÜl'Ü saat 15.30 t!D~hıs· arlar U. Müdürlü.v.,,. judcn 1 
da Tophanede 1st. Lv. i\mirligwi satın ,., ... ,... 
alına komisyonunda y:ıpılncaktır. L•-----mıı-.-e1111----E'l--•-m11a•ı••=-•·-~
Keşıf bedeli yirmi sekiı bin beş yüz 
yetmiş dokuz lira altmış kuruş ilk 

~inatı 2143 lira 50 kuruştur. Keşi! 
planları ve şartnam~i komisyonun . 
da görülür. İsteklilerin kanWli veoi-
kalarile belli saatte komisyona gel • 
meleri. 736 • 2267 

.. . . 

Cin.si Hikta.rı 
Muh. % 7,5 Eksiltnı" .. .. arl 

bedeli teminatı Şekli ,_.. 
Llra Kr. Lira Kr. ______./ 

Fıçı tapası bezı 250.000 A. 3082 - 231 l!S Açık ek. l.Ô 30 
lnce kınnap 600 kilo 620 - 46 - Açık ele ).5, 
~iHndir yağı 3000 kilo 1350 101 25 Açık ek .. :ı.f.ııı1 

l - Şartname ve niimuneleri mucibince yuknrda. cir..ı:ı ve ını~ 
yazılı 3 kc;Jem tn:;l.lzeme açık eksiltme W3Ulile eksiltmeye konmuştur. ıeri 

il - Muhammen bedelleı;, mm•:ı.kkat teminattan, eksiltme ı::-:ıat. 
1805 ded te h "d i u·---1..h'd hi?.alartnda yazılıdır. ,.13 

a. v ı ~mer m ı:.ecuı 1 m _ Eksiltme 25/III/940 pazartesi gUnü Kabııtaşta Lev11ıı.J11 
nam ve hesabına alınacaktı. Pazar - Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda ynpıiacaktır. ıJ 
lıkln eksiltmesi 27/3/1940 çarşamba IV - Şartnanıe ve niimuneler hor gUn sözli geçen şubeden pıif.L 
günü saat 15 30 da Tophanede L\·. alınabilir. 1 (J 

V - 1.:;tcklilerin eksiltme ıçın t.a.yın olunan gün ve ~3ı.ı.tlcrde 
anurliğı satm almu. kcmisyonunda güvenme parnlnrile birhkte n ı:zkü:r komu;yona mtirn.<·aatl~ı. 'i 733,, 
yapılaca . t r Tahmin bedeli ·M15 li- ~:s;a;:-~P.ıııc-ID!l:l.....,.~~1!1<'1::1==-r.::ım~-~---ıutı ....... ~=--;;;; 
ra ilk teminatı 406 lira 12 kuruştur. marn.sile 100 çift er yaka ışareti vo kat't tPminatı 20 Jiı-a ~5 kuru tlır· 
NUmunesı komiı:ıyonrfa g•iı ülı.!r. Lotek- harflerı alınacaktır. Pazarlıkla ek _ Şekilleı i l~oıni yonda g.ö ufür. 
lileıfo _belli satto k:ııw .. d vC'c;!kııla..'"ilc ::ıiltMesi 28, 3.f.1940 perşembe glinü (731) (2269) .,1 , 

beraber konus. yona gclnıelen· ' •••e•• .... ••••l!•••· .: •• •s• ' . t ld. d T h ed L ,\. l' wi "lU '/3a. 2258 saa e op &n e v. cnnr ıg Sahibi : A. Oemalcddln Sar.t>Çoı; 
• • • • lsatınc.lma .komisyomwda yapılacıı.k • Neşriyat müdürü : ı~ .. ·Jd çıı;~ 

300 <:itt okw· yaka i~re:J ve n·ı .. tır. Hep&inin tahmin bedeli 135 lira Butldıi• yer : Mı t.La,ni Jl}bii:t:!'jl) 


