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Yeni · Fransız· Başvekilinin Mühim Nutku 
~s ve Alman 1 

-

ittifakı 
~ 

llitterln ahlik bakmıından de
*1ıse de fUUyat bakımından bü -
tiik bir lruv...et.i. vardır \ 'e bu da 
kendisini alılBk mülaha:r.al.a.nna 
bıı.ğb görmemesidir. Bu gün ma
deın ki Rusyaya muhtaçtır, köp.
liiyü ge<;ineeye kadıır Ru~yauın 
tilzüne gülmekte ve ona dost de~ 
lllekte tereddild etme~. Ruslar bu 
ııa alda.oırlarsa kabahat onJlU'ln. 
ltitıer kendi işinl görür, tehlike)i 
lUatır, kuwetlenlr \ 'e yine Rus
latln icabına. bakmaktan geri kal-

''HükQm·etin vazifesi her 
sahada harb t ekt·r,, 

''Düşmanın zaferlerinin büyümesine meydan bırakırsak, 
hürriyet ve onunla birlikte Fransa bitecektir,, 
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1
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''Milli gayrete iştir .Jhten • • 
ımtına t· 

~lıa.n-:-u~u.ey1a oahtd YALÇIN Y6* FnıMW &Jf1Jekil• Re1JtıaM edenler çiğnenecektir,, 
lmanyanın Rusya ve ttıılyayı Paris, 26 (A.A.) _ Başvekil Rey- milletine takdim ediyorum. İttifak hu raatmuzın neticesini karşılıyaeaktı:r. 
-. ı:Ia-;k~_e celbederekkgab~b oaud saat 20 de radyo ile bir nutuk sulibıll temenni ediyordum ve bütün Fransanın harb ortasında, mUtema--
wı r. • ı: ~.müswre ır 

rasNeriM "'al~·~ eli . söylemi§ ve ezcfunle demiştir ki: ......... n .... mensublanna kabineye i!O!ti. diyen düşen bir hükf.lmet manzarası 
·rı· ~ k;l'ı e k em nı t-- w.MD& ' "' 

.. ~~ &bheil--: \_~ ~.~ · makul "- Bu gün, hUkftmetimi, Fransız rak teklifinde bulundum. İttifak, ic - [Sonu 3 a~] 
crne."'i keNl nes . , 

et~::~~t:~~~iin ~ d=~~= y k k • ~kb~I l vvv"""~ 
· -· · ~us~ b ttıfaka t • !Meclis Parti ...... __ eıııı:;:~ _ ı .r '.ı'!:~ a ınşar ın ıs 1 a 1 'Grupu.nun . 
' ">~~, ·· ~ r·· k. · ı· d d. ~~:::d.~~i}iir.iie .i~tifa~ı._.. ur ıyenın e ın e ır Dünkü toplantısı 
~onal - Sosyallzınln harıcı polıtı- _ -----· Ankara, 2.6 (A.A.) - C. H. Parti· 
\.;ırun dlistunı ve komünizmin cıhan T •• k• • • • d .., • • d•k si Büyük Millet Meclisi grupu bugUn 
~aaeu malum olunc~, ~1?1~nya ile Ur IYC Va7JyetIOJ egıştırme ) ÇC ''26,3.9-10,. saat 15 te Parti müstakil 
ltıı}'a arasında hnkikı bır ı ltıfak ta- Al R ı• J bJ k k grupu He birlikte grup reis vekJll mı 1 
"\ı\ıır etmenin ne kadar giiliinç ve man- us- ta yaı1 o unun as eri mi Uran'ın başkanlığında toplanml!l". I' 
ta.lib blr ihtimal olduğu derhal te..'l • 

~edilir. Almanyanm Rusya ile bir realiteler baktmtndan kıymeti yoktur lırCelaenin açılmasını müteakip kUr-

~faıt akdetinesin.e imkan yoktur. . -.uye gelen Dnavekil doktor Refik Say 
bi ~·.. - DU ~ t.c·kll Almauya.nın en nucı gayesı k • l • tısvnu 'tJ nr.v"-Kciı.71 

"IU&yaya hUcum etmek ve ~us top - Bir F ran•ız gazeteainin fi ır er1 
~arı üzerinde genişlemektar. Bunun . . . B 1 S fe berlı·k ~- tini blu.at Hitlet· en Son posta ıle gelen 24 mart tarihlı --. u gar e r 
t ... ve zarure Le Te . . "Al 
-eug., en kana.at verlci, en açık bir ll- mps g~zetesının man m:ınev ~ kanunu 
\ı il izah etmiş ve nas- rası,, hakkında yazılan başmakalesin- ~ 

kıymetini kaybediyor 
----·· ....... ---

hafta . .. 
zarfında hiç bir 

batırılamaclı gemısı 

.ı m.a.K tvıyyctNJleri tartıftndan taarrn» uğrayan Mr bitaraf gonıinbı sııi 
d'ğ1 lng«U limanındaki Twil( 

Lonrirn, 26 (A.A.) - DUşmanuı, I zerinde teksif edilmiş gibidir. Altısı 
geçen hafta zarfında, dcni1..deki faa- Da nima.f'l>t, bin Norveç, biri ltalynn 

1 e uzun uzun d A d · 
·ııtıaı ı·-ın siyasi vasiyetna- e, cenubu şarki vrupa.sın a vazıye- , 

- sosya ızuu t . · t 
~eııi ı k ınız kendi neslinin de- e hl\kim olacak bır Alman - talyan-
bı bu'.:ı~ra ya aki nesillerin de tebe- Rus blokunun teşkili zımnında Alman 
~et etm.~~e~o~zım bir dUstur haline diploma.sisinin büyük bir faaliyet göa 

liyeti , tamamen silahsiz ve kafile ha- olmak ür.cre sekiz bitaraf gemi batı· 

BUyOk mikyasta kazanç tici seyahat eden bitaraf gemilerin~·, rJlmıştır. · I Soııu :1 anca sayf<4lal 
kaÇakçıhQma karşı idam 

cezası da var c h • . t G t • 
Sofya., 26 (A.A.) -Harbiye nıtzı· (( um urıye )) aze esı 111~,.., t termekte olduğunu işaretten sonra ez-

"'U§ ur. · 
llu h k'k t Ruelar da (}ahil olduğu cUmle diyor ki: ıı-
~de b~ı:ma clh'an.uı mal{mıudur. Hit- "Hakikat şudur ki, Balkanlarda~i 
~ bu t 1 yazarken :Rusyaya vaziyetin inkişafına htktm olan vazı
~l'şı ı::v:k~~ bir hiddet ve infialin YN, TtırJdyenin va7!iyetldir, ve Al -
"'~ecanıanna mağJO.b olmuyordu. 81- man - İtalyan - Rus paktı mevzuu 
~i11 uzun seneler soğukkanlılıkla dU.- bahsolsun veya. olmasın, Türkiye, 
\lıil~tl.FJ t lanmış, mruınu takdir Fransa ve İngiltere ile a.nl.a.şmala.rın
"liııntş bİr ~:ci politika olarak bir dan sonra ittihaz eylediği tavn ida -
~f tesbit ediyordu. Binaenaleyh, 01• ettikçe, ısiyesl ve ~k~ realiteler 
~ltnanya.nın R1uıya ile bir menfaat [Sontı S 1<.ıuu say/<1da] 

~itaki neticesinde halli! ve saminıl ====::xc:c:::::=================-==================::::::===== 
~I' dostluk ve bir askeri tttifRk uk - ihtikarla Mücadele 06tınış olması lhttmalt mevcud de -
hıdir. 

\t() halde, şimdi Berlin ile Mmıkova Şeker saklıyan tu•• ccar ~ <l&ında mcvcud. olan iyi mtınasebetr 
l'i, karşllıklı yardımları ne.sü izah 

~eli? •• •• hk ld 
Sunu, evveli Alınan görüşüne göre surgune ma UA m o u 

~\ıhakeme etmeliyiz. Alınanlar için 
b·llayada.n yardım istemekten başka +---- __ 

~:r:,:::~~!'.~!~;:v~= Lion fabrikası hakkında açılan 
~ hil değil harbe iştirak etmiyecek - d b •• / _J b / k 

t1 Um.idile işlenmlg olan Lehistan ava da ugun erae aş ıyaca 
~!tasdi neticesinde İngiltere va Fran 120 Qtıval tekeri bulunduğu halde teker fiyatının yükselmesi üzerine 

ham ilin edince, Almanyanın bti· 

n, sivil seferberlik hakkında meclise 
bir kanun IA.yihası vermiştir. IAyiha 
harp ve sulh zamanlarında istihs1:1ltn 
stferber edilmesi iqln bir müdürlük 
ihdasını derpi@ ve halkın ve ordunun 
iaşesi, askere alınanların ailelerine 
yardımda. bulwıulması ve bunlara ait 
arazinin faletilmeei gibi hususları ih
tiva etmektedir. MUesset;elerin klrla ... 
rı tahdit edilecek ve fazla kar devls
te kalacaktır. 

SpekUllsyon yapanlar hakkında. 

takibat yapılacak ve 500.000 levayı 
geçen kaza.nç kaçakçılığı idam ceza.
sile tecziye edilecektir. - -· -··..._._..-

Konyalı davası 
''Cumhuriyet,, müdaf aa$ın1 yap tt 

Muhakeme karar icin kaidı 
' OUmJıÜrl)·et g:ı.7..et.efııim.ft't İbra.lıiıu Ha.kkı 'Konyalı aleyhittelı· ne~ıı'di 

len bazı v~lkalnr ve .razıJardaa. dolu) ı İlırahhn Hakkı t.arafuıdıın ac:..ııan 
davaya dün ARllye Altıncı Ce1.a mahkemeelnde devam edilmil}, ~azetcnin 
n~riyat müdürü Hikmet Mtlnlfl6 vekilleri lrlan Emin w· Suad Zi.}a ve 
Konyalı lhrahJm Hakkı ile vekili Etem Ruhi mahkemede hazır bulunmıı~-
la.rdtr. f Som' $ ilncUda] 

Amiral Mouren SABAHTAN SAaAHA: 

lzmirde Y • 1 d f İ d.. kil 1 . . 
Izmir. 26 (A.A.) _ Kontr amiral enı zam ar an ırsa uş un erın1n 

Mouren, dün valiyi, kumandanı. be
lediye ve Parti reislerini makamla -
nnda ziyarot ettikten soura eehrln 

1 pasif korunma plA.nlannı tanzim için 
iktlza. eden tetkiklerine devam etmie-
tir. Amiralin bu tetkikleri bir mü~ 

istifadesine meydan vermemeli 
~ hesa.bları altüst oldu. Harinten htikftmet tAra.fuıdan n~redilen ka.ramame h.UAtma. beyanııame vermiyen 
l'llt ... ' 'e ~rleri b~ yere n.akledel'ken yaka1aaa.rak hakkında. zabıt tutulan det daha devam edecektir. 
) roı, yiyecek maddeleri ve ham eş- Hasır lAkeleslnde peynir ve ..... .ıc-. Seferoğlu NlkoWdn.in milU konınma 
l teda.rlk edeuılyecek bir Almany&- -"""6.,,, 

b,_ kanunnna muhallf harekethm. dolaşı e'\'Velld gün .asliye sekldocl ceza mab 
-..q aı bir r.aman Jçtnde teslim olınak-
lttt b k blr .,....., k t 1 kemeslnde başlıyaıı muhakemesi dün netieeleamlotlr. 

aş a şey ya.pa.mıyac ... iP a; 

~~tte muhakkaktı. Halbuki böyle eı Mahkeme, eekerin pahalıl3f8,Cağına cezası ödemesine, yakalanan eekerle
~ Almanyıı.nın yanı b~da hu- dair eayialar tlzerine Nikollkinln 120 rin müsaderesine, mevkuf kaldığı bir 
~ı.dsllz kayn.aklarile kocaman bir çuval uekeri şeker taciri Samoelldis- gilnün sUrgün cezasına mahsubuna, 
tl:ıt~Ya vardı. Ancak Rwıyanın yardı- ten aldığını, satı3taıı kaldırdığını ve başka bir suçtan mevkuf bulunmuyor
~ Almanyayı kurtara.bilirdi. Tama- fazla. fiyatla satmak lli!ere Samoell - sa tahliyesine karar vermiştir. 
Ilı kurtannasa bile ömrünU. uzatıra dis ve Stefarun dükklnlarına. sakla - Seferoğı· ;ikolaki karardan sonra 

· :ıca.zanılan vakltten istifade edile - mak üzere taşıttığını sabit görmüş, serbest ı~, .• ı h tlmı~tır. Hakkındaki hü 
~ Siyaet manevralar çevrilebilir ve hastalığı hakkındaki iddiasının kasid kUm kntıyet kesbettikten sonra lnfaz 
tbıihnkUn olduğu kadar az zararla i- cürminin mevcud olmadığına del&let olunncaktır. 
~.~ içinden ıııynlmak çareleri belki edemiyeceğini kabul ederek varid gör J.i~·on Fabrikasının Muhokemmd 
hıu\tnurdu. lete bu muhakkak felft.ket metni§ ·ve milli korunma kanununun Lion - Melbe. çikolata fabrikası 

~10.blyet kaqısındadır ki Al - 32 nci maddesi delaletile 59 uncu mad 102,000 kilo ~k .... r !thRt' eu.ıH:>. ·k.or 
(Boma 6 (~) desine göre iki sene iki ay müddetle fiya.Ua.mıu 1ıııhaiıiu'.1m.1~1 iiı .. rnk lıli 1 

RU!ef.hı Cla.llld YALÇIN Kırşehtre sürUlmestne, 7M Ura Pt.ft 
1 

:-oı~ · J ıı, ' l [ 

"\ 
Aliçonun son 1 

güreşleri 
Osmanlı imparatorla.ğunun gir. 

mi altı sene baş pelaliuanlığını 

azerinJe tutmuş VB şfmJige ka .. 
dar dünyaya gelmiş pehlivanla. 
rın en kuvvetli ue haşini olan 
bıı eısit Türk pehlivanının Sul· 
f=nar i%dan sonra yaptığı Jeuka f. 

il 
ilde meraklı güreşlerini cııma~

tesl gllnün.den itibaren ok uya. 
r.rıf.:.çın.ız. 

1'------------------J 

Ve-rgUers yaptUıoak w mfo ı-r1 f!Ö •'8 balta 6..J'llfl ı·c ınacld.eler~~ ~"'" yilkBfJ. 
l& ı:[jiııi gösterir 'J;rolı i 

1940 bUtçesind • ., bılh.uı::.'i gümrük duğu 
varidatının a.zalmu~ı miihım bir a~ık yük ihd:, 
lık gösterdi. İtha.llt çok az.a lını ıı o~ ! 

u d~vletl riıı bU ' 
. .. : .•. u'iı:sındıı Wg olmaz. 

ı'onu 7 itıci sa.v/ted~] 
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1 • 

S~v~et Rusya ve_ Mlllf Korunma kanunu! ı~-----.. 
Hındıstan meselesı HUkUmlerine aykırı . oKuYucv 

inhisarlar idaresinin 
Takdire şayan 

Müttefiklerin 
· H d I DİYOR Kİ: Şarktaki kuvvet B~!ı!z1nB~ ~ liralık -Eti-.k-e-tl-er_n_i-çi;;-

Bir hareketi 
İnhisarlar idaresinin Pa.şabahçe -

ve sempatileri her türlü Ru• ftridat temin etmek 1~ varidatı konmuyor? 
arttırma. kanunile birçok maddelere 

deki içki fabrikasında takriben 500 e 

1 

yakın erkek ve kadın işçi çalışmakta
dır. Bunların sıhht ihtiyaçlannı esa&

h bir surette temin etmek üzere in-tehlikesini tamami/e örtmektedir zamıar yapılacağı ~berıeri ttzerine ut~:U-.!:~1~:1mbg: piyaaalarımızda yen.ıden ihtiklr ha- --N 

- • w reketleri bq}amJ.§tır. Toptancı t"U.o - m1§ti Dükklnlan dolaşırken, par 

1 ngiltere ve Hlııdistanla alAJreh ı clbamn bu noktasmdakl diğer devlet- carlardan be.zılan mal almak lstiyen Jl8l'lık8ıs aatıo kanununun mev -
hisarlar idaresi bir revir tesisine ka
rar vermJ.itir. Bunun için fabrika 
çevresi dahilinde yeni bir bina inea 
edilecektir. 

olan devletlere tesir etmek ler bu preıudplerin tenlliıe ka.reı kilç.U.k esnafa normal vaziyette satıg cudiyetine rağmen nazarı dikk&-
maksadile, Hindistan& kareı bir har&-1 koyacaklardır. Zira Sovyet ideali D8X yapmamakltadırlar. Bunun sebebi timi §U hldlse celbett1: 
kete girişmek için 1ran hududunda kın anane ve adabile açıkça tezad ha· fiyatların yükseleceğini anlıyan bir Bir çok dükk8.nlar, ~ya.lannın 
Sovyet kıtalannın tahaeşild etmie ol- lindedir. Bu mukavemet, Sovyetlerln çok kimselerin ellerindeki malları sak ve bilhassa ayakkaplarırun Uzeri-

Ayni zamanda fabrikada çalışan 
işçilerin hentlz tahsil yaşına gelme
miş olan çocuklarin.ı gUndüzlerl ba
rındırmak, yavruların sıhhat ve ter
biyelerile meşgul olmak üzere aynca 
bir Çocuk yuvası tesis edilecektir. 

duğu rivayeti ortaya çıka.rılmıştır. tanınm881 keyfiyetini geriye bırakan lamalandır. ne etiket koymuyorlardı. Halbu-
Bakt'l şehri de askeri bir temerkilz Mısırda da tezahUr etmektedir. Dün birçok maddeler meyanında ki, zannedersem, bu etiketleri koy 
mahalli olarak zikredilm.lştlr. Hindis- Bundan başka lrana mra.r verecek çay, kahve, manifatura eşyası, ipekli mak mecburiyeti de vardır. 
tan ile diğer İngiliz topraklarının bU- herhangi b~ meselenin Mısıra da ta- mensucat, yün iplikleri, içki, tütün Pazarlık yine dolu dizgin gidi • 
yük Britanyaya karşı ayaklanmama- allt'ı.ku oldugunu hatırlatmak lA.zmı - kibrit ve diğer fiyatları artacak mad- yor. Esnaf madem ki geregi gibi 
sı yüzünden hidden duyan, bu dev - dır. Her ikisi de hemen bir memleket deler üzerinde bir buhran başlamış- kontrol edilemiyecekti, niçin bu 

---'-"'~-·---

ıetin düşmanlan bu yerleri hariç va- ve yekdiğerine karabeti olan lld kral tır. Ellerinde bu maddelerden bulu- kanun çıkarildı. Alış veriş eder -
sıtasile kaybettirmek hUlyasını taşı- ailesidir. nan tüccar ve esnaf bunları sakla - ken ne yapacağımızı doğrusu şa-

Hayvan ihracat birliği 
üçe ayrıldı 

maktadırlar. İngiltere, Fransa, Holanda ve Por- maktadır. 
Dahili vaziyet bakımından, Hindis· tekizin Hindistanda bulundukları as- Bu arada koordinasyon heyetinin 

tan _ Gandi, Ağahan, Bengal ve Pen- kerler haricinde İran ve Afganista. - yeni verdiği karar mucibince yeni fa
cab Başvekilleri, ve diğer Hindli ve- nın askeri kuvvetleri asla. ihmal edil- tura sistemine riayet etmiyenler de 
ya Müslilman şeflerin ağzından - Sov miyecek gibidir. görillmektedir. Bu vaziyet karşısın
yet boyunduruğu altına girmek iste- 15 milyon nu.tusa malik olan İran, da ali.kadar makamlar tedbir almak 
mektedir. Iraktan "4 milyon,, ve Afganistan için faaliyete geçmişlerdir. Bu gibi 

Hindistanın İngiltereye karşı ea - "10 milyon,, dan daha fasla insan se- aykın hareketlerde bulunanlar milli 
dakati ihtilfi.fın bidayetten itibaren ferber edebilecektir. korunma kanunu hUkUmleri dairesin 
tezahlir etmiştir. Bolşeviklerin son Geçen harbde Baldiyu ve Pipellne- de şiddetle tecziye edileceklerdir. 
zamanlardaki propagandası, Lord leriııi Alınan ordusuna karşı mUda - · _ ........ 
Curzonun eski azimli hareketi ve te- taa eden kazak generali La.zar Bit -
yakkuzu ytlztlııden blr semere alama- cherokore şunlan söyltıyordu: 

VlLAYET1E: 

mıştır. · "Askeri tabyeyf bütün hayatımca Nüfus sayımı işleri 
Harici vaziyet bakımından, Sovyet müta.lea ettim, Hitler, Maginot hattı- V 1i . . B H ır.k Nihad P 

İran dığı l in, t--nı- b•'-'-t a muavını ay a. u e-
Rusya, .Asyada, Tllrkiye, ve Al- nı yarama ç .t.DglUD Aa.Uu ye- . . . t' d t kkül ed ti-
ga.nistan ile 4052 kilometre uzunlu- tini !randan yere vurmak hayalini pef ymm nya.ske mi e eşedün d etn nl · · s lh a.f us sayımı om syonu e op a-
ğunda bir hududa. maliktir. Halbuki taşıyor.,, u manevrasının muv - k lif . . . d'd 
Hindistan imparatorluğuna taarruz laldyetsldiğinden sonra, prkı ele al- nalmra nı~ usı'bsayl ımıişlıc;~ şımüzakı en yat-

uh ld. B ed pı ası a.zı ge en en m ere e -
için Sovyet ordusunun bu memleket- m.ası m teme ır. unu arzu e- . . 

· · lim Zira~" 1 bir h k t h mıştır. terden birlsınl veya hepsınin birden . uuy e are e onun ma - ~ 
~iğnenmesi lizımdır. Tlirkistan Çini vi olacaktır. /NH/SARLARDA ı 
vasıtasile geçiş meselesine gelince bu ••• 
mevzuu bahso}4ffiaz. Binaenaleyh bu İngiltere Hind yolunu elinde tutu - Yeni bir içki kanunu 
memleketlerden birisine yapılacak te- yor. CebeJUttank, Akdeniz, Stiveyiş • • 

· cavUz, s temmuz 1937 de TUrkiye, kanalı, kırmızı deniz, Kara.deniz "Bu projesı hazırlanıyor 
Afganistan - lrak ve İran arasında eonuncu tarik lngill.z - Fransız - 1926 tarihli ispirto ve ispirtolu iç-
aktedilen Sadlbad paktımn harekete TUrk anlaşması mucibince,, İngiltere kiler kanununun on dört scnedenberl 
geçmesini mucib olacaktır. Bu dev - ile Fransanın elindedir ve elinde ka- tatbiki neticeRinde elde edilen tecrli
lctlerden her biri, yaşamak için di - lacaktır. . • belere istİ.DJldcn bu kanunun yeni :za-
Y.<·rinin '"'"''.""rlilrotinl mUdt.ıf'zıa odo Hnlnnna .61 m1lyonlulc tebn."lın.ı, ruretlere uygun bir şekilde tadiline 
cektir. l.~.000 kılometre murabbahk . bır karar verilmiştir. 

Sadab·:ı.d paktı tatbik sahasını bu- arazıyi, ne kauçuklannı, kıym.etlı ke- t ı..:~--ı U ••"d" lüw .. ' ' • Dl.W:ULl ar mum ınu ur gunce 
ıunca 2 nisan 1936 da aktedilen ve reste veren ormanlarını, tütünlennl, . b. . -k. k . i h 1 ' • 'kah i · k ı· .. vem ır ıç .· anunu proıes azır an-
Irak, Suudi Arabistan ve Yemen ara- 1 ves nı, şe er ve petro ünu vermek ~ k · 

t aft d ğild. roa tadır. 
eında imzalanan Arab paktını hare- ar an e ır. . .. . . 
k t tirecekti. 1 Almanya, acaba Felemenk, Hindis Bır k.ıç gune kadar ıkmal edılecek 
~u~~id taraflardan birine teca -1 tanına koşmak için mi Holandanın o~an projenin. Büyük Millet Meclisi -

yüz vukuunda mütekabil bir yardım istilasını istemektedir. Zira. mUstem- nın .b~ d~vresınde kanuniyet kesbede
paktıdır. Bu suretle, bu memleketler- ı lekelere malik olmak için metropolü ceği ilmıd olunmaktadır. 
den birisinE. tecavüz takdirinde Sov- ezmek 18.zımdır. Pa.CJ&bah~ İçki Fabrikasında Yeni 
yet Rusya bUtün şarkın karşısına di- ı Diğer taraftan İran ile Rusya ara- Re~il' Ve ('.ocuk Baklmevl 
kildiğini görecektir. Bu mukavemet, 6tnd.a 1921 tarihinde aktedilen bir mu İnhisarlar idaresinin Paşabahçede
dört garb devleti ve yedi şark devle- &hede mevcuddur. B.u . ~u.~edede ki içki fabrikasında takriben beş yü· 
ti tarafından yani 400 milyonluk bir Sovyet Rusya lrarun ıstıklalını tanı- 2e yakın erkek ve kadın işçi çalışmak 
kiltle tarafından sevk ve idare edile- jmak~, her türlü kapitUl~yonlardan, tadır. Bunların sıhhi ihtiyaçlarını e
cektir. tık defa olmak üzere Rusya ve nüluz mmtakasındaki iddialardan ısaslı bir surette temin etmek Uzere 
4'aded kanununun,, ne olduğunu öğre fe~t etmektedir. Altı sene sonra inhisarlar İdaresi bir revir tesisine 
necektir. Al!kadar dört Avrupa dev- yani 1927 de, tedafüi ve ademi teca- karar vermiştir. Bunun için fabrika 
leti şunlardır: İngiltere, Fraruıa, Fe - vüz mahiyetinde, bir ittifak muahe- çevresi dahilinde yeni bir bina inşa 
lemenk ve Portekiz. Yedi şark devle- desi, Tahran ila Moskova arasında edilecektir. Ayni zamanda fabrika -
ti de şunlardır: Biuat Hindistan. imzalanmıştır. da çalışan işçilerin henüz tahsil y~ş~ 
':fürkiye, lran, Afganistan, Irak, Hl- Afga.nistanda. Rusya.ya, Rus - İran na gelmemiş olan çocuklarmı gündüz 
caz ve Yemen. muahedesinin imzasından iki gUn son leri banndırmak, yavruların sıhhat 

şırıyoruz. 

tş Bankası Şirket servisi 
Memurlarından Üsktidarda 

Semih Tanca 

Evvelce merkezi İstanbuJda olan 
Hayvan İhracat Birliği şark, cenub 
ve şimal mıntakalarında olmak üze
re ilçe e.ynlmıştır. 

._ ___________ _. Evvelce yalnız bir tek birlik kane.-

Kömür tevziatı liJe yapılar. ihracat badema Uçe ay
rılmış bulunacaktır. SUriyeye ve Fi -

I• • • k llstine yapılacak ihracatı cenub böl
n tızam a gıreCC r,esl, Yunanistana yapılacak satışlan 
BUtün Türkiyede kok kömUr is- !il.mal bölgesi ve Rusıs:a gö~derilecek 

tih 1 t · · · ·· · alan Et. 1 l:ayvanlan da şark bölgesi ıdare ede-sa ve evzıını uzerıne ı-

ban.k şehirlerde kömürün satış ve cektir. 
tevziini organize etmek ilzere mahal- Bu sene cenubd8:11 takas yoll~e.ha~
li belediyelerle yapılacak teşriki me- vnn satışlarına mUsa.ade edildiği içm 
saiye alt mufassal bir talimatname hayvanlanmızdan ~aha .geniş m1k -
hazırlamışlardır. Bu itibarla dün, E- yasta istifade temm edileceği Umid 

tibank k .. .. . 1 . btir ef' M olunmaktadır. omur ış erı osu ş ı a- . 
. . . Yunanıstan da yakında memleketi-

cıt şehrımize gelerek beledıye ile te- . k"ll' tli m.ik d kil ilk b 
sl b 1 t Ba M ·t d" mızdcn u ıye tar a ç aş ma ara ~ amış ır. y acı , un . 

belediye iktısat mtidlirti ile birlikte hayvan mübayaasına başlıyacaktır. 
Kuruçeşmedeki kömür depolarını tet Vapur müsaade komis-
kik etmiştir. öğrendiğimize göre le.- yonunun dünkü 
tanbuldaki, 2 esaslı depo yapılacak t 1 t 
bunlardan biri lstanbul cihetinde di- op an Si 
ğcri de Kuruçeşmede olacaktır. Müttefiklere kiralanan vapurların 

önümüzdeki kış mevsiminde kö . avdet edip etmiyecekleri ~akkmda bir 
mür buhranı çekilmemesi için Eti- karar vermek Uzere vapur müsaade 
bank bu-depo binalarını tutar tutmaz kom;syonu İstanbul Mıntaka Reisli -
!stanbulun senelik istihlaki olan 76 ğinde bir toplanb yapmıştır. Toplan
bin ton kömürü stok etmeğe başlı - tıda geç vakte kadar bir karar veril
yaca.ktır. Bu tesis eyHll ayında nlha.- memiştir. Vapurların vazieti bugün-
yetlendirilmiş olacaktır. de gözden g"<;irilcrck kat'i karar 

~._.... verilecek ve Münakalat VeklUetine ar 
zedeceklerdir. 

,.. Mahzenlerin vaziyeti 
Moda heyelanı İstanbulda bulunan tarihi mahzen 

İstanbul belediyesi Moda heyelan ve su yollarının hava tehlikelerine 
sabası için yapılacak seddin projele- karşı sığınak yapılabilmesi meselesi 
rini yazırlamıştır. Sed 25 metre u • son günlerde gene ehemmiyet kesbet
zunluğunda olacaktır. miştir. Bu mesele etrafında malfl -
Belediye kooperatifi umumi mat almak Uzere müracaat ettiğimiz 

heyeti toplamyor ııasif korunma işlerile alikadar salA-
Belediye Kooperatifi heyeti umu - tiyettar bir zat demiştir ki: 

miye içtimaı yarın saat 17 de koope- - Gazeteler tarafından bu husus
ratifin lokanta binasında yapılacak - ta neşriyat yapılmağa ba~azdan 
tır. Bir haftadanberi kooperatifin va- il~ dört ay evvel blı İstanbulda bulu
~yetini tetkik eden yeni kooperatif ı:an bütün mahzen ve yeraltı tesisa
ırUdürli Ahmed ŞükrU kooperatlfin 1 lnı dolaştık ve tetkikler yaptık' Bun
I!51ahı için alınacak tedbirler etrafın- ların fenni birer sığınak haline ifrağ 
da bir rapor ha.zırlıyarak kooperatif olunması için 600 bin liralık bir tah
lıeyeti idaresine vermiştir. Bu rapor, ı ~isata ihtiyaç vardır. Bu tahsisat 
heyeti umumiye içtimaından sonra, sarfoJunduktan sonra bu mahzenle -
yeni heyeti idare ta.rafından tetkik ı rin istiab edeceği mlktar 18 - 20 bin 
vlunacaktır. o.rasında tehaltif edecektlr. 

klb edllen hattı hareket bu 
dalreHlnde inkişaf ettiği takdi 
ki müsbf!t. bir netice vererek 
bildim olabilir. 

Halihazırda, Romada.ld kon 
lar, İt.alyanın Tuna ha~'Z&Sındl 
carlarla daha sıkı bir rabıta 
ederek bu mıntakala..rda ttalyall 
faa.tlerlnJn konmması zmmınd• 
mania t.eşkD etmesi için alıJltJI 
yolu göst.ermektedlr. Romanıll• 
mmtakalanlald kuvvetli ve fil 

bir Alman \'e Sovyet nllful 
kendisi için. ne kadar milhllk ot 
ler ''erebileceğini elbette tak~ 
mesl b\zundır. Bunun içindir 
t.alyamn mütemadi faallyetlerl 
bu nokt.a '™'rinde t.ekisüf ve 
Peşt.e dostluğu da hu 7.UUretA" 
nad ediyor. 

Dr. Reşa<l SA~ Sovyet tazyikinin Hinde doğru a- ra akt~len bir muahede ile bağlı- '~ terbiyelerile meşgul olmak Uzere 
kışı yalnız İngiliz Hindiatanma inhi- d~r. Yenı ~aştan, ~ovyet Rusya Afga.- vynca bir çocuk yuvası tesis edile -
sar etmiyeceğini tahmin kolaydır. Bu nıstaruıı ıstiklA.J.J.nj. tanım~ta ve bu- C;Cktir. 
sebebden diğer arazi sahibi devletle- ııa. riayet eyleme)', taahhud. etmekte- I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!''!!!!'!!!!.!!!!..!!!! 
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1 i ayırmağa teşebbüs netica'3izd.ir. dir. Her ne olursa olsun, İngıltere, As- mak vazifelerile mükellef kılındı. 
İran körfezine sahlld&r devletlerin yadaki statükoyu idam~ ettirm.~ İran şahının meydana çıkardığı 

bitaraf kalamıyacaklanm da Ulve il- ve Ruslarla, Almanlan ıst.ediklerı gı- Prens ReuSE>'ın entrikalannı da unut
zımdır. Bolşevik premıiplerile bozu- bi ae.rbeet bırakınağa karar vermiş mamalıdır. 
lan şarkın hangi kısmı olursa olsun bulunmaktadır. Daha 1914 harbinden Büt"" b ül~h al Ir k ·1 Mı 

' evvel İngiltere bu meseleye al!ka un u m a .az ar a ı e -=============== 1 gx_.-rt Lord G R BlM Almanya. ile diplomat mtiııasebet 
uı:n.c yor ve rey, usyaya 1 rlni v k . . 

ciddi surette ihtarda bulunarak, tra- e . kesmege sev _etmıştır; bu suret r.. ~ 
nm şimal vilA ·etleri 1 işgal tmesin le dıplomat kıyafetinde Alınan asker-

mA-ı 
1 

d} n e e lerlnin memleketleri dahilinde bulun -
lill.l o uyor u. 
Halihazır harbinde İngiltere ile malanna müsaade etmiyeceklerdJr. 

J'ro&Ma tedbirlerini ~lardır. 1914 Zaten, Rusya Asyada harbetmek 
de hazırlanmadıkları ve Türkiyeyi be iırtem.iyor gibi görünmektedir; Sovyet 
raberleriııde bulundunnadıklan bal- idarecileri Çin lehinde askeri hare -
de, Ainwı konsoloslannm entrika.la- J.:ette bulunmamışlardır. Halbuki Çin
nna rağmen zaferi elde etmişlerdi. t- de Sovyetlerin mtihim menfaatleri 
ran körfezinde, Bender _ Abbas'dald vardır. Çinlilerle sempatileri ?ldufü 
lromptvarlar imtiyaz sahibi Alman gibi, MQgolistanı da müdafaa eyle -
Woııch.lıNs, 1914 harblııhı ilk saat - meleri zarurldir. Fakat blitün. bu &.
lertnde Buradaki İngiliz petrol tesi- millere rağmen hareketleri çok zayıf 
satını havaya uçurmağa teşebbüs et- olmuştur. Sovyet Rusya, İngiltere 
mJet;i. Chouster'deki Alınan kon.cıolo- Fransa ile iyf münasebet idame etti
su Waasmuss'un idaresi altındaki bir rlrken Asyade. bir kuvvet darbesine 
mU!reze Bouchir'in şarkında hare - te.şebbüs etmemiştir. Şimdi daha ga.
)ı;ette bulundu ve dağlık kabileleri a- lib bir ihtimalle, bunu yapmağa oosa
yaklandırmak, Mezopotamyadakl 1n- ret edemiyecektir. 

1Yen1 Sabah ,1 

ABONE U:OllU -n.-. • ..... 
HN•LIK MOoKe"'I ımo KWUI 
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gilLı ordusunun ~k cenahını tehdid "Marianne mf'ICmtl.881Ddaı 
etmek, Şirazda Bouchri yolunu kapa- Toufik W°ehkıo 
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Kehanat mi tesadüf mU 

B undan tamam 16 yıl. dokuz 
ay e\rvel, "Tbe New York 

Times,, guetelli peygamberane bir 
Jrehaıuııi göetmiyo.rdu. Fllvald bu 

A.meriüalı gazetecilli o tarthtıe "' 
saiu'.lan JUllU&fı: 

•'Maruf lngmz 808yoloJl mttte -
hMff'SI "Bflrtrud Rus8eJ., IJd &J 
kalmak ve bu müddet urfmda mü-

ııe.cldid kollferuelar vermek ttr.&
re ~ plmlf bahmuyor. 

Nef7&1da prtıl 2' bıott mMe
de (4ı'l't) lllllll&hCla lkunet eclm 
doktm "il. il. KalJeıa,, in misafiri 
buhmıuı MJıırt.er Boa&el dttn bir nnr 
barrlrhııh!e fil beyanatta bulan -
ınqtur.ı 

- A TI'UJSI"" yen! harbe doğru 
t1olu dlzg1n Derlediğinde "1I>he yok 
tın .. A'ft'UPYIDI Wllılle ~ 

buhrana mini ola.bilecek .. yegiııe 
devlet Blrle§lk Amerika devletldlr. 

Almanyada bilktuneti mutlaka -
nın yeniden teesstts etmesine hJc u 
şaşmam. Almanya De Sovyet ıtu. 
yanın elele verip garbi Avrupa dtJy.. 
letlerlnl sUlp sttp8nmıal de lhtfmal 
c1ahlllnde411' ve bu c1a möstakhel 
Avrupa harbbıbı patlak veın:Dftli • 

behltırtndea biri olahU.lr '" 

• • 
KONGREYE DAVET 

Türkiye Akıl HıfnSSJhhpe Oeml,. 
,etinden: Cemiyetimizin yıllık id&d 
kongresi nisanın 12 nci cuma gUntı 
saat 17 46 Cağaloğlunda Tlirk Oca
ğı sokağında Etibba Odası salonu.o.
da toplanacaktır. 

ldarl toplantıyı mUteakib saat 
17 ,15 de ilmi içtima yapılacağından 
arzu edenlerin teşrifleri rica ohı -
nur. 

Konu.ema Mewuu: 
1 - Mektep hıfzıssıhhasındB 

hıfzıssıhhası (Raportörler) HU~J 
Kenan, FahreddJn K~, NebsP' 

Hamit. 
2 - Sinema ve iDean nıhu (1'., 

IDID Zafir) 

8 - MUMkaıalal\ 

• • 
KONFERANS - Bm'nihıU 11~ 
~: TiWWye Ban'at ~ktd 

Jeri ~" ~· .m ~ ,.,.,..,,."""°" 86~ 19 - '' ~ 
9.+0 Duma ~..., 18 d6 Dr. 111 .

1 

fw Oftlal Lolema~ taraf" ' 
elan verilecektir. Mevzuu (lapirl11 

1" ~kileıin mn.ırlan ve 7ıastaıi# 
n) dır. 

~ ~ktvz. Htsr~ gel#' 
wıw. 



llsolini dün Macar 
şvekilile görüştü 

ı= ••• 
a Macaristanın talablerini bazı şartlara. 
erine getirmek taahhudunde bulunmus 

26 (A.A.) - Macar Bqve- diği beyfUU\tta, Romada yapılan mü -
t Taloki bu ak§am ıwıt 18 de lıl.katlardan. mühim neticeelr bekleme 
ı tarai'uıd&n k&bul edllmif- nin yanI.ıa olduğu ve Roma.ya, nokta! 

n~ teatisinde bulunmak il7..ere gel-
26 (A.A.) - Kont Telekinln diğini söylemiştir. 

'eabati hakkında Corriere del Tele.ki, Balkanlar ve Tuna saha -
llı.eteal, eöle yazmaktadır: suıda mevcud vaziyetin ne merkezde 

Budapeştıe'ye yeniden t&- olduğu suallne cevaben, bu mıntaka, 
~erecek ve Macar Wepleri hak sulhün haleldar olmadığı herkesçe gö 
"'llıt taahhütlere girecektir. Fa rfilebileceğtni, ancak bunun halli icab 
taahhütlerin tahakkuku Av- eden meseleler bulunmadığı manasını 
Yeniden tanzimi itin• bqla- tazammun etmediğini söylemiBtlr. 
lanıana talik edUeoektir.,, Kont Telekl. demiatir ki: 
llft6vekllln Beyanatı "- Macaristan, Avnıpanın hali -

L>.' ~ (A.A.) - D. N. B. a - hazır vaziyetine uygun bir durum mu. 
"lldinyor: halaza etmektedir. Bazı icil mesele

B~vekill Kont Teleki Trl - lerden kabil olduğu kadar az bahset
taıeteslnin bir muhabirine ver- mele çok daha iyi olur.,, 

. ···-·· · . 
iman Deniz Ablukası 
ymetini kaybediyor 

~-----.--~-----
[Bat tarafı 1 lndde] Irak vapuru mitralyöz at.eşi altlna al· 

• taı aftan Skandinavya sahil· m~lardır. 
~..._,;:. 

nda, fakat kara sulan ~ın· Roma, 26 (A.A.) - Popolo di Ro-
liz tahtelbahirlerl iki Alman ma, İngllb ordusuna ve bu ordunun 
batırmıtlardır· !nkJpt inıJdnlarına tahsis ettiği tak 

lla."lan, kendi kendilerini batı - dirkar bir makalede lngiliz ordusu
battrııao Alman gemllerlnln to nun gerek adet gerek vasıf itlba.rlle 

·--·-r.o.uu 300 bin tondan fazla, ya- yUkaek kıymette olduğunu mUşah~ 
bahriye tonaj yekftnunun . de ediyor ve İngiltere tarafından alı 

>'e<IUJni mUtecaviJldlr. . n~ askerl tedbirlerin İngiliz ricali-
Uc soyabat eden lMl bıta- mn yenmek zaminin manidar bir d&-

den ikisi batınlmlfb.r. lUl olduğunu yazıyor. 
tlatünde tqtlbl Tayyareleri Amsterdıun, 26 (A.A.) -Havasa-

26 (A. A.) - •'Evenl_nı )aıw muhabirinin blldirdiği.ne göre 
•• ıa.zetaaiAin tahmin ettliine Südetli ikl Alman askeri Holanda top 
iyet hava Iruvvo9tlerf ~ mart raklaruıa. kaçmıetır. Bunlar ifadele

Almaııvanın şimali garbi.al ve rinde Almanyamn katiyen harbi ka
~!orJı ketif uguşlan yapmıt- 78.Da.mıyacağı mütaleuunda bulun -

muılardır. 

b;,ete şöyle yamutJrtadır: Bundan bir kaç g\in evvel de bir 

1'ZMI IA8&a 

I_ HEll 

Yine mi? •• 
"Le rem,.,, guetest. n mart 

tarihli nftıhumdaı (Brenner m\l -
Jibtmdu Nlll'a halyaa matbua -
tmın ll8anı birdenbire deği.&tl) .,.._ 
bjı altmcla, altıı ~ c1lter 
bliytlk devletıerden ayn ve nev'i 
şahsına möahM1r bir vulyet takm· 
mış olan ltalya.rıuı s1yuetlnde, MU9 
110llnl - Ult.ler göröfmMbıcleB soa
ra, a.nı bir dellflkllk göse çarpma
ğa ~ kaydettiktell Ma.r& 

su sattrlan yazmaktadır ı 
"JIUli8a ttaıya lçia ~anla· 

51lıyor ki, Brenner buluşma.si ulh 
fikrine ved• etmekUr. Hududda 
Cermen ve İtalyan reisleri arnsua
da cereyan eden mUWrat bir dev
rin nllıayet buldoğuııa ve yoal bir 
denin ba§lam13 olduğuna lpret et 
mekfodlr. Brennor bulu~ btt -
tün bir vulyetl tamamllıe de{tişür-
mektedtr ••• .,, 

••• 
Parl&IJ gue~nln yukardald gö. 

rii~ ve mitialeMmı iktibastan rnak
sadunız muht.erem karilerlmb9 
Bremıer geçidinde ikt dlktatörUn 
mtllôkatı hususundaki Fruım nok-• tal nuanm izahtan ziyade ltaJyu 
gazetelerinin t.onundald "l...e 'rmıps,, 
hl de i,aret e~ tahavvWUn, )1ae 
memleketlmb hakkında naboı ya
mlar neıtrl suretinde teoelllye bq
lamış olduğudur. Fllvaki son posta 
ile gfllmlı olan ba.u ltatyan gazete
lerinde h~ te h*uıuza gltmiyeır 
miltalealar çıknı.ağa haşla<lı. 

Aziz okuyucıılarınm: gM·r.n yılıll 

temmuzunda &taıyaa matbuatmın 
yine bö)·le iebe~b ve i.ni bir hü
cumlannı , . ._. hu hiicmn1ara "Yeni 
Sabah,, m ıztırari mukabele 'c ce
vııh1annı unutnuunıt o!sala.r gtıl'f'k· 
tir. 

O zaman ~ nzılan yazıldı, i;()yle

na söylentli. Bir \\!ban b ı kopar
m&P pek ziyade lıt•nzi) ~n o za -
maakl marazi asablyf!tt4'11 son 7a
mularda İtalyan ınettlekdaşlanmı
zı kurtuJmnt: görmekle meıııııun i
dik. lt.aJ~·~n matlfü--abnın lisanmda 
görülen son taha\·viil u<'&ba buma
ruut yeaklea wHk~nf! dair 
Dk al&metler midir! 

Gerek tm.im, gcttkM! onlana ~ıı 
f aatleriınlz namına hu bum ~e -
f;ICI ol(hıtıJan Vfl yeni ihtilata mey
du venn~l~u l'iÖnUp giM.<'A"~ini tt .. 

llHIDDI edelim. 
burg, Berlln, Mftnih ve Prag Alman tayyareci çavuşu Holandaya 

tJnn bir saat f&aliyette bu- k&ÇDUftır. Zira 1.amanf'nin böyle nııluı-. tn-

'tlUş1ardtr. Fakat bu hususta. Nor\'t'(la İagiltenyi Protet.tosu llaV\iillerfl ~e~ktf"n tahammiilii 

cia:ı heııilı reı;mf bir haber a- Londra, 26 (A.A.) _ lngiliz tay- yoktur. etı ı A. OEMAI./EDDIN SARACO(nu 
).-.. v"' r. yare erinin Norveç bitaraflığını ih· _ ................ ·-······ ... ,.~ ............ °" 
,~zdaıı Kurtulan Vapur 111 etmelerinden dolayı Norv~ hilkft- c h • G • 
-.,'l't., 26 (A.A.) -. Faune.: of· me~ tara:rından Londraya verilen no um urıyet azetesı 

l>uru şimal denbınde ~üekill ta ıle Bntanya bahriyesinin Norveç 
abat yaptıktan sonra ıımana kara suları b~taraflığıru ihlalinden Konyalı davası 
r. Vapur dört kere Alman dolayı verilen ikinci protesto notası . . 
lorinin hlioumuna uğramıat.ır. İnglllıı matbuatında hararetli mUta- (Baş ta~fı 1 ıncı le] 

etrafına bir çok bombalar lealara mevzu t ... a1r•ı tm kted" Celse açılınca. İrfan F.ınin ve Suad 
"11"'1 e e ır. z· ild f 1 k d .•. ı 

Ür. Bundan maada bir tor • Timee gazeteetnin diplomatik mu- ıya ~ a aa arını yapaı n emı~cr 
n bir kaç mette yanından harriri, Norveç proleatolaruun layık dır kı: 

-~ ....... Tayyareler alçaktan uça- oldwdan derecede tetkik edllecekle- - Davaya esas olrı.n w~siknlnrın 
rini söylüyor. ne:,.~i cürüm teşkil etmez. fJunlnı ın 

Q I an bir iddia . Birçok gazeteler, lngiliz bahriyesi- miln~e?~!ltl .kime ~id ohı:sa ~l~uıı ma 
nın, ablukayı şiddetlendinneye ve Al hıyetı ıtıbarıle sırt tarıhı mulıtha~ L • 

bkız çahtl-"ı fabrikada manyayı Norveç aulannı istediği gi- lıırla. durmak la1.muiır. Tarihin mcv-
i ırv bi kullanmaktan menetmeye karar zuu insanlar ve onların fiillerıdir. Bun 
r tecavüze maruz verdiği mUtaleuını ileri sürmekte- htr umumi hayata taalluk ettiği tak-

~ kalm.a:rt b' ekt b d.ir. dırde tarih için malzeme olur ve ne . 
·~~m • ır m riu ~ ~ redilir. İbrahim Hakkı memur sıfa Lı-

ıd=le = f::i - Jhtikarl"' nı haizdir. Bu da mahkemeye verilen 
e m ;mbrikada. ~&-_ .. gazetedeki ya.zllnr ve İbrahim Hakkı-

~ itbqıı~~ ,~. Mücadele nın Afro~m davuından sonra eııuvu-
istendlğhıden dolayı itini kuf sıfatile mUtalea beyan etmesi ve 

id . da [Bat tarafı 1 lnclde] 'neşriyatta bulunmaaile sabittir. ts -
ı..._dia .01~ Vedia adın w." kfunet tarafından neenMlilen karar- l.iata taallUk eden talebimizin is'afı lli. 
ııu&, göaterileıı adreste degıl ame h"laf ··dd bir n ı ına muayyen mu et ~ zım gelir. Ceza kanununa göre hl-'ka-

yerde bulunarak dün mlid- fında beyann ~;&ı h ld iliğe getirilmit ve kendlsin- ame veu·~· a e, rette izrar knsdi esastır. Biz İbrahim 
~ kald tı el hakk ara§tırmada bu geker bulunmu"tu. Hakkıya aid vesaiki neşrederken onu 

{Unat .1 hmt~~-~ı.M.. Vın - Fabrik~, bu Bekerin kendi ihtiyacı tcbkir etmek istemedik. Sadece tari-ı 
-- .... ve ıza a 18~""· e- kaıııılıgı olduğu b" ena1 h J>&.. I ~diumumillkte unlan söyle • knu, ~na. :~ k ht olan vesaiki ammeye arzettik. 1s-
: dyilann.~~ venne mbaecb.urıyetınmcağıenlnad olunan fiil ancak matbuat ka -
b_ erı ıçın mevzuu ıs olmıya - ı <:ı..ıı .. • • 
Q1!D, Tan gaze(ıı>sine böyle bir ı 'ddi tmi ti B a-~ . Sul nununun .,, uncu maddesıle mutalc:ı b . . . n ı a e f# • unun ~rıne, - . . w 

t göndermle clt!~ıliJn. Çalıştı - tanahmet tl.d' .. cU sulh eza hk olunabilir. Vesıkalann metinleri dog-
&.hrik d ..... ı....... beb. ~-.u· c ma ~ ld v .. b d · 
.. a ~n a,, ........ ~ın ee ı ev nıesine havale olunan bu iş il.zerinde r~ ~ ugu~a gore u ma ~e ıle sc~ -

dir. On bet gün evvel ev· miltehassıı maliye mem F 't h- kımıze de ımklin yoktur. Bız lbrahım 
,~e istemive i• temiye fabrika- livukuf intihap edilmi§~~ab~~-=ın ,. Hakkının Türk mill~tine v~. !Jeft~e hür 

dım. defterleri Uzerlnde tetkikat yapmış metsizllkte bulundugunu soyledık. Bu 
~ müddet zarfında .tasaı- mahkeme, ehlivukuf raP<>!UJlU mUd~ nuııla nıi.işteki tahkir edilmış olmaz. 
\~' fuhp ~ike. benzer bı~ hal- deiumumiliğe göndennfatl. Tekzibnaıne meselesine gelince. 
~lllqmadıgım gıbl , fabnkada Müddeiumumilik, raporu tetkik et- İbrahim Hakkıya ait olarak gazete

hiçblr kısa da böyle bir tek- tikten sonra, Lion • Melba çikolata mizde intişar eden yazılar kan6lk 
lıu_ dığını ne gördüm, ne de duy- fabrikası sahiplerinin mahkemeye pwıtularla çıkmıfi ve onun tekzibua

mektup ya. uydu~a. olma- verilmelerine IUzum görmUş, tanzim me1i de ayni şekilde neşredilmiştir. 
~ut da, fabnkayı kötülemek edilen dava evrakı asliye sekizinci ce- Binaenaleyh bunda da suçumuz yok-

ını na.mıma yazılınıı bulun- za mahkemesine sevkedilmtetir. tur. Beractimizi isteri:t. 
~ Lion - Melba çikolata fabrikası sa· Avukat Ethem Ruhi Hikmet MU-
~~ın bu ifadesi üzerine, fabri- htplerinin milli korunma kanununa nttın vekillerinin bu ~Udaraalanna 
~~da taldbl muclb bir hal gö- malıo.lif hareketinden dolayı muha.- eevap vermek istemig, mevzu hrlciıı
~ ve bu huawrtakl t 1 kikat kemelerine bugünlerde başlanacak .. de sözler söyleme~e kalkıştığmdan 

• bltmittlr. ur. bakimin ihtarfJe ltidaJ dairesine da-
' 

Y akınşarkın 
Tiirkiyenin 

istikbali . 
elindedir 

[Ba~ teraf11 ittoi aayfado] d4 l• Jour eu.etesfnbı diplomatik mu 
pllnuıda hlçbk' eeye muvattald~t harrlri yazıyor: 
BanRlarile tegebbU. edileme&. "Paskalya tenlikleri milhiaı hiçbir 

Bay Von Papen tarafından Ttirk ~ieeya vesile olmadığı için Alman 
efld.rıumıııniyesine tesir et:nek tçin propsga.odaaı doğu oenup Avrupası 
yapılan biletimle faaliyet mutle.k su· hakkında Uo t&raflı bir Sovyet • ltaı
rette neticesiz kaJmıebr. Ankara hü- yan - AlJna.n paktının lınsa edilmek 
kOm ti, yeni Türldytm.bı bayatı men- üzere olduğu hakkındaki gllrllltulil 
faatlerine en uygun olarak telAkkl ey eayial&nna nilıayet vennlştir. 
lt>diği siyaseti sarsılmadan tutmakta- Almanya bütün meharetine rağ • 
dır ve Alman - Rus mukarenetinln ve men TUrJdyenin inızıuwıı ink&r etme
Brcnnerdeki garib mnıAkatın Alman sini temine mu\•affak olamamırıt;ır. 
mane\Tasıru kolaylaşbracak mahJyet TUrJdye Hariciye Vekili B. Saracof
te görUnmiyen tesirler tevlid ettiği lunun beyanatı, Türkiyenin Alman 
memleket te gayrikabili inkArdır ki vMleıine kapılmaktan uzak olduğu
Tilrklyedir. Neticede, bir Alman _ t- nu ve mUttefiklere karşı taahhütle • 
talyan - Rus blokunun teşekkUlll için rint tutacağını kAfl derecede göster
znnırl unsurlar -zaten Berlin, Roma mektedir. 
ve Moskovada tnmamlle değişik tan- R_omany~, Almanya ile io yapan 
larda telA.kki edilen- bu fi.na kadar ta· kUç~ dev.etlerin manıs. b~lunduğu 
mamen gayri mevcuttur. Ve bu d tehlikeyi tam&men mUC'.nktir. Diğer 

. . a, taraftan Roma.nyanııı, hudut tadllle-
bUhassa değiş~eei ıçın hio bir i§aJ'et rindekl usulU Finlandlyada sabit o
olmı~nn, ru:kıyenln vaziyeti hase - lan korkunç Sovyot tazyikine muha· 
blle uç .~otalite: .~evletin tuytld An- Jefe{ ettiği aulaşulyor. Kral KarolUn, 
kara hukumetı uzerlnde faydalı bir Romen istildal bUtU ın1.. b ' ·ı · V• • tte lesi d . .ıw , n Wl ve ıı ıgını 
sure r e emedi61 içindir. teyit eden ve bunları slllhla mUda.fa 

Balkanlarda ve Yakın8Uktalri u - aya. azmetmiş olduğunu bildiren son 
mu~i vaziyeti hakikatte teeblt eden beyanab bunun parlak bir delilidir. 
Boa~~nra hfıklm olan Ankara hUkfı- 1 İşte, Alman propagımduı t.arnfın-
metiaır :,, . , ' <iarı, tranpet ve boru ile ilin edilen ÜQ 

Hnncı)e \ekilUnldn ~yan.ah taraflı aııln~o.nm sonr&YR kalmsı • 
. Paris, 26 (A.A.) - üç taraflı Ber- na sebep olan y.orluklar bunlar ola
lın · Moskova. - Roma.paktı hakJmı- cakttr.,, 

vet edilmiş, nctir.e itibarile hakaretin 
sabit olduğunu, maznunun tcczlyesi
le istcdiltleı i 10.000 lira manevi taz
minatın hUkilm altına alınmasını iA· 
tem iştir. 

Bundan sonra müddeiumumi de 
müdafaa vckillcıinin mesruda.tınduki 
bazı noktalara kısaca cc,·np vermiş, 
karar verilmek Uzere muhakeme 29 
marta bırakllmı tır. 

iZM i R 
ENTERNASYONAL 

Fuaru'a hazu·lanınız 
20 Ağustos 20 Eyl!ll 

1 940 

.,l ürk - Bulgar 
Münasc betleri 
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D ünkti yazımda, Dnlga.risf .niı 
ı ir Türlrtiu, on hlr n rnr 

fmda ulgarl.;ıbwda Ttlr!il re l"'l.rşı 

yaı; 1:ın ta.z)'lklo im.zı fh&larım hl
knyo ed<'n nıUşah <lelerini ııa.kkt -
m.ştim. 

E\ t, bu idd l n, yuzde l l 
nün 00 mutlaka doğru obnası ikti •a 
etmez. D lk h r ) erde r \b:ı.I ~ 1l 

mey) oltlır. Bununla al~, bu Ji. 
k-dllenJerln yti7.de onu hi' do ru 
ol a yine iuı.iıcü ve ıdH'lth veri<'J hlı 
lıal ' r denı tir. 

Bı7J, Bulgari t ndaki T •rl ı ı ro 
v.Ulııı~ bağlarla bağlı~ aıı bil)'ilk tn 
rihi 'e ms.nıe\i ba~lar \" rdır. Ora
daki Ttlrkler bh:lm hı ım akmba • 
mız, kard•rimh, soyd ş 'e ırk -
dqlannuıdır. Onlano r tah içinde, 
rahat ut mM"nd ~ şaınııla.n bbl 
Dl(l.ınnun ve bahtiyar, tanik alhn -
da. korku \"e u.tırab ~lnd6 )"'M3ıtla
lan Jse bedbaht ve mUteell.im eder. 
Bunu inkar lll88.lllığl hıkir etnıtk 

demektir. Bu hakikati bb.im kad r, 
her akhse.lim sahibi gibi Ro~ n· 
-eallnla de bllmeal ve idrak ebnefll 
liz.undır. 

Şimdi bitaraf olarak, lıiehir hi~se 
kaptlmadaa dilştlneHm. ftn ha.Jdka· 
te rağmH oradaki Tbrldt•Tf" nif in 
mht.etnadiyfln tazyik ~·atHl:~ or! 'N (. 

çin Bulgaristanlı TUrk!erln ~ahll 'e 
~eri kabmılan itin her titrlu ft"d· 
birler ahnıyorf 

Ru suallere karşılık ararı;aJ., z ı -
nni olarak şu neticelere '.&Sıl olu· 
nnı: 

Bul~arlar, kendi uiiru l ı.rının llt'~· 
de blrlao muadil bir n~bette bulu· 
nan Türk ekalliyetinln bu l..l'safö · 
tiadea korkuyorlar U.\ hu gün ken· 
dtıerioin \ 'uaa.nlstanda, Jtumnu~ :ada 
,.e Y~osl&\")'Ma buluruuı ft.7. uI hrt 
te Bul~ar ekalUyett için gUtrnekt.t 

olchıldan Relizlyonist sly:ı.Yti akıl 
&anudu çıkamuyarak Tiirldye b 
:rafnıdaa da bö~ie bil' lylMM'~ tf\ . 
v~I edUmNI lhttmalial d:iHtinü · 

:ma:uu rataaen. belki bil' ıüa bö~ 16 
bir taleb vuku hnlur korlnısile o za. 

m.uaa kadar ~n vakitte. istif"'~ 
tılmt!k ~la. Bulıarlatandaki Tiirk 

unıa .ıyanmasuaa lmkln '\'ermf'm~k 
lstJ~·orlıtr. Buna da lktl!acleo, marı·n. 
ve !Haddelrn t.&7.ylk, nW'u~uo !,°Oğ.\l· 
ma."ma n!lnl olat-.ak \'e kUtJelerht 

Büüb b.ua1an böyle ~ yu • 
dıktan solll'B timdi JMI Bulpr b~ 
kibıı tiodou arhk ba elld ,,. kiti& 

CSouu a lndcJaı) 
Mt ~AD 8mroQt.:'rı 



l'ENI 8AB.&B 

Ateş kes kurr,andas.ı 
• 

Sovyet-Fin sulhü 13.3.940(saat:12) 
Ufalan anavataru ayni azim ve cesaretle 
müdafaaya hazırız: Mareşal Mannerheim 

1 w... YAZAN: 

~ahri Özdeniz 

C ihan askerlik ilemine yeni bir 
kahramanlık destanı ilave e

dilmiştir. Bu da (Fbılaııdiya) muha
riblerinin kanlarile yazılmış ve Fin 
çocuklarının hafızalarına nakşolmuş 

bir nUmunei cel!det eseridir. 
Tarihlere 1940 senesi - 104 gün 

harbi olarak g~ecek Fin mukavemeti 
nesilden nesile intikal edecektir ve 
uzun kış gecelerinde şimal memlcket
l<'rinin bol odunlu şöminelerile -
(Cheminee) ısınmış odalannda harb 
günlerini yaşamış büyüklerin etrafı
na halka olmuş evlerin küçüklerine 
bu hakiki binbir kahramanlık masal
ları söylenecektir. 

Eski silihlarla dünyaca zebanzed 
''Pllevne,, şanlı müdafaasını büyük 
babalanmu: büyük heyecanla nakle .. 
<!erken bu gün yeni silahlarla (Fha -
Jaadiya) kanlı mahşerini bizler de 
tüylerimiz ürpererek görmüş oluyo • 
ruz. 

Yurdlannın, ana, baba ocaklarının 
esklarile meşbu, celadet ve faziletle 
me'nus ve kuvvetli insan nesli kay
rağı olan bu memleket sakinleri bün
yelerindeki cengaver ruhlarla top • 
ı aklannı knrış kanş mildafaa etmiş
lerdir. 

Çanların. Sirene =- Sirenlerin ilin 
ettikleri "Tt>hlike i~reti,, üzerine ih· 
t.yarları. ~ençleri, kadınlnrı, kızlan 

ve çocukları hep Silah 00.."l'lnal kav-
n n!tlnrdı 

Herkes bir vazife almış ve yurd 
miidafaasının heyecanlı A.m gelip çat 
mıştı. 

Karanlık bir gecenin matemli fcc· 
rinde ilk taarruz toplarının tarraka· 
larile ve boru scslerile gözlerini aç · 
mışlardı. 

İşte o dakikadan itibaren tayyare 
bombalarının infilaklan, hücum tank 
larının ve makineli tüfeklerin çabr
dıları ortasında Sovyctlerle Finler 
çarpışmağa başlamışlardı. 

Kiyametten nümune cehennemi 

• 

harb ateşleri etrafı yakmağa, ma • ... 
mfıreleri yıkmağa ve insanları J:>iç -
meğe amansız koyulmuştu. ·.r Et A ,-:-• 

Hedeflerinde parçalanan şarapnel 

ve ağ,r topçu mermilerinden etrafa 

/,/"' ,,,,. ~ttf', '.IJ" 
ş. r ~1, 

~~ ~} 

dağılan çelik misket parçalarının köy ' Jlarşal Jllannerheim 
kasaba ve şehir müdafilerinin vü -
cutlanndan koparıp uçurdukları ve kanlarla mülemma kol, bacak ve baş dumanlarından ve yaşlı gözleri iatili. 
bir müddet havada gezdirdikten son- ları karl)lsında zavallı annclor, çök - c-den küller ve toprakların rüyete ma
ra zemine attıkları sevgili kocalan - mil§ nineler ve malfıl büyük babalar ni olmalarından evvelce kaçırılamı • 
nın; iğuşlannda şefkatle büyüttük - saçlarını yolmmdardı. l'an kundaktaki nevzadların besleri 
leri tatlı ümidleri evladlarının taze Yer yer çıkan yangınların boğucu (Sonu 7 inci sayfada) 

AWDYO 
~~~' 

27/S/940 ÇARŞAMBA. 
12.30 Program ve memleket saat 

ayarı. 

12.35 Ajans ve meteoroloji haber • 
leri. 

12.M Müzik .. Muhtelif prlol&r 
"Pl.,, 

FRANsAo~y·u· RKLE 
YERLEŞMiŞ 
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Mısırh Pr.enslerdan Mustafa Kamil "' 
• all Fadıhn maceraları - Kendi yalanına ın 

bir tip - Gülünç bir hadise 

1~;80/14.00 :ıruzik · KUçük orkes- Mısırlı prens merhum Mustafa Fa-, let ile malfll olan~a~ h~r ft 
tra Şef • Necıb Aşkın,, · zıı paşanın torunu "Deli,, lakabile geleni hududsuz bır bürrı~ 

18.00 Program ve memleket saat maruf prens Mustafa ile Balkan Har- ile, etrafın tenldd ve bldd:.ı.r• 
ayarı. bi esnasında lstanbulda tanışmıı ve meden yapabllmelerl, M ~ 

18.05 Mtizik • Fasıl heyeti. o vakittenberi biriblrimizt kaybetmiş- birçok akıllılara "Deli,, un ~...a 
18.40 Müzik - Halk türkWeri. Ma- tik. Bir akpm tamall Derviein e- !anmakta bir beis gö~ 

llltyalı Necati ve Sadi Yaver Ata • vinde otururken, geldi. o gaile sene- te, .ve bil~ bunu uJJJll 
man. sindenberi ikiınJz de biraz daha yaş- teşvik ettirmekte b~ 

19.10 Memleket saat ayan, ajans lanmış bulunmamıza rağmen, biribi- Prens Mustafa hiçbir ın 
ve meteoroloji ha~rleri. . rimizi tanımakta güçlük çekmedik. ru dürüst okumadı~ halde~ 

19.30 Konuşma Dış polıtika hl • o hemen samimiyete koyuldu. Ce • bir: fransızcaya malıktL TUr d 
<liseleri,, .. . .. .. . binden çıkardığı vermut şişesini a- siline g~lince "hiç,, denec~~ 

-19.45 Muzık. Halk turk~erı ve l&l' çarak içmeğe başladı. Kendisine sez olma.sına rağmen, hafıza tJtı 
kılar. Çalanlar: Cevdet Çağlar, Ke : dirmedcn, bir göz işaretile ·lsmalle, yesinde, eundan bundan~ 
mal N. Seyhun, lzzeddin ökte, F~ bunun manasım sordum. o, yüksek kelime_ ve cUmleleri mah k d6 
Kop~. Okuyanlar: Mefharet Sag • sesle ve gtilerek cevab verdi. lanmaga çalışır, muvaffa kel' 
nak, Mahmud Karındaş, Radife Er · _ Bizim Mustafa böyledir, kim • Gerek bUyUk babası, gerek b8B1 
tem. seye bar olmak istemez, şişesini be- Uç ay evvel vefat eden ba 

20.30 Temsil - 1 - Bir Telakki me- raber getirir.. paşa anasıl İstanbullu oldu
7 eeleei "Yazan R. U Joyce,, 2 • Tak- Filhakika, bu · sözelrin hikmetini, (BotıU. 

sit "Yazan' A. B. William,, Piyesleri bilahare ben de anladım. Mustafayı ---···----·--
nakleden • L. Nezih Manyas. iyice tanımağa başladığım vakit öğ-

21.30 Milıik. Rlyaseticümhur ban rendim. Prensten başka her §eY ol -
dosu - '°Şef - İhsan Küncer,, mıya mUstald, fakat her nasılsa, ta- id müteveffa lsm.all HaklO 

22.15 Memleket saat ayan, ajans lihin cilvesile prens bir babanın oğlu vefatının kırkıncı günü m 
haberleri; ziraat, esham - tahvilit, olduğu için dünyaya prens olarak ruhuna ithaf edilmek uzere o 
kambiyo - nukut borsası "Fiyat,, gelmiş bulunan bu zat, dünyada. ta- yinni sekizinci pereeınbe gtıı> ıcl 

22.35 Müzik • Cazband "Pl.,, nıdığım birçok prensler arasında ye- namazını nıilteakib SultaD,JılP 
23.25/23.30 Yarınki program ve gine bir şaheser olarak gösterilir. mil eerifinde Hafız BUrball uJllo 

kapanış. Mizacı hadid, ahl!kı mütelevvin, tabi- dan okunacak mevlftde met~._ 

-Allol Allol-
Lüzıımlu Telefon numaraları: 

YANGIN 

İstanbul itfaiyesi: -·· 24222 
Beyoğlu itfaiyesi: _ 44644 
Üsküdar itfaiyesi: --- 60625 
Kadıköy itfaiyesi: _ 60020 
Beyazıd kulesi: ····-· 21996 
Galata kulesi: --·-· .. ·-·- 40060 

Otomatik olmıyan yerlerde san
trala "Yangın,, kelimesini söy
lemek kafidir. 

POLİS ,. .... 

ati müvesvis, hal ve tavrı es~ren • venler, ailenin dostlan ve bil 
giz, fena kalbli olmamakla beraber, !Umanlar davetlidir. 
aklı ve fikri dalma fenalığa meyyal, - • • 
samimiyeti şijpheli, dostluğu clll, T kkOr 
herkesi sever, kimseyi sevmez, evham eşe 
lı, korkak, bununla beraber, sakin ve Kıymetli kardeşimiz :· ff 
normal zamanlarında hoş sohbet, tat Ömer Akalın'ın bizleri el 
lı, mukallid, kendisini sevdirmeyi bj- dere garkeden lnl ziyaıncı:e 
lir, int semahat emmareleri göste - çok derin acımıza ıneınl t 
rir, fakat bir anda ve bilasebeb şah- her tarafından gerek bizZS 
siyetini değiştirir, büsbütün ba§ka ve gerek bilvasıta taziyede d 
bir adam olarak karşınıza dikilirdi. mak ve gerekse çelenk gaıı bile 
"Ahlaksızlık,, bir nevi "bedtıynetllk,, suretile iştirak buyuran 1'• 
insanla doğan ve ölen tedavisi gayri büyüklerimize ve meslek ar Jll 
kabil mevhum bir hal teşkil ettiği için rile dost ve arkrabalarıınıı'1 
olacak ki, bu vaziyette bulunan mev- ve şükranımızı ayn ayrı""'° 
kil içtimaisi yüksek veya kisesl dol- muhterem gazetenizin ta 
gµn kimscelre kısaca "Deli,, denill - rica ederiz. 
yor. Deliliğin, ictinabı kabil olmıyan Kardeşleri ı 

Polis santralı: -·-·-···-- 24382 bir nevi hastalık olması ve dolayısile Macide Besim Tek- .A.9: 
ta§ V6 oğulları Akal'" Polis nöbetçi mildtlrU: 22418 muayyebattan sayılmaması, hele bu 11 

SlHHl 1MDAD 

İstanbul ve Beyoğlu: 44998 
Anadolu yakası: ......... _. 60536 

HASTAHANELER 

Cerrahpaşa: ···----- 21693 
Haseki Nisa: ... -..... _ 24553 
Beyoğlu: --.... --··-.. -··- 4:94'16 
Etfal: ···--·-.. ··------ 80014 
Zeyneb Ki.mil: 60179 

ELEKTRİK ..... 
Be:9oğlu ciheti: --- 44800 
lnstanbul ciheti: ---·- 24378 

MUHTF.ı.JF 

Kadıköy iskelesi ı _ 43732 
Üsküdar iskelesiı __ il709 
Şirketi Hayriye: _ 20045 
Sirkeci garı: ... ______ 23079 

Haydarpaşa gan: ---·-- 6079' 

BÜYÜK BiR MÜJDE . 
Mevsimin en muvaffak olmuş, en büyük ve en muhteşeJJl filJlll 

GUNGA- DiN 
• 

(FEDAİLER ALAYI) 
~lliıtt.esna şaheserin TVRKÇE söZLV Kopyası 

Bugün matinelerden itibaretı" 
TAKSiM SinEMASl"Dr 

~hyacaktar. Cidden blr harika olan bu filmi mutlaka görüD~ 

Bu filmin Fransızca nüshası sOMEfl 
Sinemasında görülmemiş bir muvatf akiyetle devam ediyor. 
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!5 - ı Daha sonra beyaz yünden bir pul amma ne yapacağım ... Aklım alını • menlzln vUcudtlııüzde bir ~ ~ 

_ Çiftlikten otomobili yolladım. 
1 
ver i99rislnde narin ve ayni zamanda yor kL. ı Güzel ve sağlam yapılı ~ -1 

Nerede ise doktor ıelecek. 1sporcu bir genç kız vUcudU daha sa- 1 A z A .N ~ A S Şimdi genç adam açık olarak, ken- lan Veysi bUttlıı hayatı . . tlJ ~1-; 
_ Mükemmel ı 1 rih bir tekille gözlerinin ön Un de . --=- · 1 disini bu odada alıkoymağa meo- topal kalmayı elbette ki itf.e ~ 

. be durdu mamıle yabancı bir odada bulunu- - Tam. am. , olanlar oldu .. eimdl de bur eden hadiseleri llyıkile, ve dtl- o sabah. işte bu sebbdeDt J< 
Selım y, kahyanın yanına gele- · . . . yordu. tağı d h , y-1. 

rek konuşmağa başladı: Veyeı gayriıhtiyarl; . ya n ıçın e ma pusum. -sa rUst olarak gözlerinin önUnden ge- dine söyleniyorduı 
Fikri ed ğenim _ Ne- kadar sevimli. diye söy- Dışarıda, fırtına halınde eemeğe büyü filan mı yapıldı. Böyle §C'7ler çirebiliyordu. _ Çok şükür, topal kaJD1 ~ :__.11 

- • zann ersem ye · başlıyan rUzgA.r ormanlara mahsus pek botuma gitm Uı>OI'""' ' 
kımıldayamıyacak bir halde ... Doktor lendi.. b. slık ea. Bir gece evvel doktor gelmiş ve&#· Mükemmel .. fakat bir ay IXl 
da gelip bir görstın tş tahminim gtbt Perihan kıpkırmızı oldu. Genç a- ır halde, ı w lar w çalar~~· ağao- Sırt Ustu yatmaktan mUtevellld nyen taatını ve §i§meğe başlıyan ba- ısm yerde kalmak eok lıof 
çıkarsa, onu birka~ gün burada ya- dam acaba, kendisinin böyle heye - ları yerlere dogru egmek u;ın çalı11- duyduğu yorgunluktan kurtulmak l.a~ııu yukladıktruı ve tcdklk ettikten hareketsizlik, inziva, can 
tırmamız ve tedavi etmemiz lbım. canlı hareketini mi sevimli bulmUI· yordu. . . .. için yan döndüğü bir sırada hatırasa eonra, teohlslni söylemf&ttı dan mahvofacağım. • 
Bu diL sizi yoracak bir mesele. öyle .. , tu, yoksa, billkis umumi mahlY.ette, Veysi kendik~ndıne soylenlyordu: birdenbire canlandı. - Yun tarafta bir ıki kemik ~at- Bu sırada odanın kapısı y 
öyle itiraz etme ... Her ihtimale kar-ıtendlelni mi sevimli olarak görmüş- - .Ya~~cı bır ev ... Hem de bir or- - Şimdi hatırladım, diye bağırdı. laması, bacağın da kuwetll bir tu- açıldı. 
11, bir hastabakıcı da getirteceğim 1 ttı.. man ıçensındel ·· Acaba rüya mı gö- Bacağımın üzerine düşmüştilm.- Hem yik altında kırılması. Öyle korkulacak Veysi, vttcudünü hareket jd.ıı' 
ve yaralı Ue meşgul olacak. ·Bir an içerisinde Perihan bu sual- rllyorum. 'de yan tarafım parçalandı gibi bir bir şey yok ... Neticede, iyile~ince, kı- den bqını, od? dan içeri gitd1 il': 

Bu sırada, kapı açıldı ve Perihan, ı ıere cevab veremedi. Sonra, bir_ dakika düşündükten eey olmuştu 1 Bacağım kırıldı, kemik.. rık keyfiyeti bacağın normal vaziye- ye çevirdi ve zoraki bir nee8 -tJ) 
İkbal hamının hazırladığı konyakh _ v _ sonra, sordugu suallere yine kendisi leriın çökttl! .. Doğrusu neQe verecek ttni bozanııyacak. Eskisi gibi yUrUyUp - Merhaba, dedi. :ı-~; 
çayı getirdi. Divruun önünde dura-1 Veyai, erkenden uyandı. cevab verdi. b. aziyet!. hatta koşacaksınız. İçeriye, kolları odun dolUı "JıetJI"' 
rak, dalgın yatan genç ada.mı rahat;.. Pancurları indirilmemiş pencereden - Hayır, hayır rüya görmiyorum. 1 ır v azi . . k Veysi, bu sözlerin kendisinin ho • t~ girmişti. O da has~...nn.et' A 
sız etınekten çekinerek, etrafına bak- giren, soğuk bir teşrin saba.hının Sonra içki falan da içmedim. Fakat Hayı~ .. ~t Y~~ınb ~e§o d ~e:~ ı:ıına gittiğini hatırlıyoıdu. füjfatta bulunduğunu göı-uf rr-
tı. Geno Yaralı, aanki yanında bir eaekın ziyası, odanın içerisini hafif ortada garib ve hakiki olan bir ~y bir §eYl yo u. s n u.un ag . Hul!sa, bu i~ e.qas nokta idi. Ciddi - Nasılsınız? .. İyi olduJl 

-wı b b' d fakat çekici hayatı yenne, ıimdı, bu b. bahi d ğildl '-~ 1 ..J: d .tlll 
kadının mev""""'Yetinl duymu§ gibi bir surette aydınlatıyordu. var: Ben, ya ancı ır ev e, nasıl ol- ır arıza mevzuu s e . .ı.a - wye sor u. ~ ~ 
ıözlerlni aob. 1 Yaralı, ,ehirden gelen ha.stabakı- duğunu bilmediğim bir şekilde yat- ıssız c;iftliğin tenha bir kö~esinde nız Voysinin camıu sıkan bir şey var· Veysinin güler yUzle nıUS utJf1""" 

FlnoaDlll içinde JUl<aelen &afif bu· [n yaptığı morfin enjeksiyonundan mıs bulunuyorum... .onsuz gUnlerlnl geçirmek, içini ke- dı. Doktor mecburi bir istirahat IU· bı üzerine daha fazla kOJI 
har arasında siyah buklelerin çerQe- 80nra derin bir uykuya dalmııJtı. Ayağa kalkmak istedi, fakat yan- miren bir kurdu canlandırmış gibi zumuna israrla işaret cbnişti. ya~'a§Ça odadan cııearı çıktı• ı,rldP 
veledlği ve heyecandan pembe bir Şimdi, başı ağır, uyu§llluş ve etra.-ılarında duyduğu şiddetli bir acı, ken idi. - Hig olma.zsa Uç hafta, belki de lkbal _kalfa ~.iraz irice, ç~..A 
fellk alm1§ geng bir tız lllmaaını far. tındaki e§yaların hatırasında hiç blr cllslni yorgun halde, yastığın ü.Eeri .. - Kımıldamamak, ve mütemadi • bir ay burada oturmağa mecbursunuz l..tidıncagızclı. So leri serlt g 171, ti*' 
keder gibi oldu. uyandırıııaclJlı ve kendisine ta- ne dil§Urttü. yen dil3fuımek, benim klnm değil ancak bu aeraft dal.ılltnde at.tan dili· opey nadirdi (.Det'<I 
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ATLETiZMDEN ÜMİDVARIZ 
~~~~~!!!!!!!!!~~~-~~~~~!!!!!~~ 

Gençlerimize harici temaslar temin 
ederek randm8nı yükseltebiliriz 

Yazan: Füru an TEKiL 

Milli Kros takımı: Soldan itibaren Riza Maksut, Hüseyin Mustafa, Altan 

Sporda harici temas terakkinin ı Şimdi gelelim Mısır seyahatine : 1 ta, galibiyeti turnuvanın ikincisi bn
ilk icaplarından biridir. Bu temas - Mısıra Yunanlılar da davet edilmiş lunan Kız Muallime bırakması tabı
lar ne kadar denk takımlar arasın- ı olduklarına göre, kısa bir pist idma- idir. 
da olursa elde edilecek faide de o nis ı nından sonra İki kuvvetli takım kar- İkinci maç: Kandmi - İstanbul 
bette artar. Harici temasların mahi· şısında müsabaka yapacaklardır. Ni- 11iseleri arasında yapılacak günün en 
Yeti sporcular için daiı::a .· ciddi~ir. 1 sama .. son haftasında yapılacak ~ln 

1 
heyecanlı oyunud~. ~a~dilli~i!1 ~a~ 

Bunu çok kolay ve tabu hır şekılde 1 bu musabakalara her ne kadar mılli I Jıca ve Kız Muallıme ıkı maglubıyetı 
idrak ederler. Zira bir takım yahut takımlar iştirak etmiyet:"eklerse de, vardır. İstanbul lisesinin ise Çamlıca, 
bir fert memleketinde uğnyacağı bir işin, gerek harici bir temas olması, Kız Muallim ve Erenköyüne üç mağ
mağlubiyetin na.hoş tesirlerinin, ha- gerek g~en sene alınan muvaffaki- l(ıbiyeti vardır. İstanbul Kız lisesi
riçteki bir muvaffakiyelsizliğin ya- lyetleri tekrarlamak bakımından şa- nin turnuvanın üçüncüsü olması için 
nında çok zayıf olduğunu pekala bi- kaya gelecek tarafı yoktur. l ' l'1:>.cı iki ı:;enede kazanması lazımdır 
lir ve ona göre ayağını denk atar. Fenerbahçe stadının düzeltilmesi Üç sende kazanacak olur ise Erenkö-

Mf mlc h.inıizdc hıı ıniiddettcnbe - Uç dört gün sonra bitecektir. Atlet- yün İnönü ile olan maçına göre dör
ri kalkınmakta olnn atletizm sporun- !erimizin kaffesinin layıkile hazır - düncü veya beşinci dereceyi alacak
da bu sefer tatbik edilen kış prog- !anmamış olmalarını gözönüııtle tu- tır. Mağlup olduğu takdirde beşinci 
ramı zevkli ve heyecanlı olduğu ka- tacak ohu·sak bu kısa müddet zarfın olacaktır. Üçüncülüğü Kandilli kaza
cJar ehemmiyetli bir spor hadisesilc da azami itina ile idman yapmak la- nacaktır. Bu çok miihim maçın ga]J
kapandı. Kış mcvsimimizi kapayan zım gelmektedir. Bizi yolumuzda du- biyctini Kandilli lehinde görmekte -
bu mühim müsabaka ayni zamanda raklatmıyacak bir mu\·affakiyetlc yiz, maanıafih geçen sene şampiyo
Balkanlararası ı:;por temaslarında ye- Mrntrdan dönmek kabil obbilc"ektir. nunun bir sürpriz yapması da ihli 

ıü bir çığır açtı. Birinci Balkan lnr Bu seyahate i~lirak edecek atlet- mul dahilindedir. 
koşusunu Hcybeliadada seyre gelen lcrimizin muhakkak her bran~a gir- Son maç: F.ronkiiy - lnö•ıii nrn
ı ıcraklılar a1 nı ı.aın.uıda_ altı ~ylık mcleri de icap etmez. Mü~ab:ı lrnnın ı sm<.l,ıdı r. İnönü bu ~ene yaptır-ı n aç
bir devre için kroskantrrıye veda et- resmi mahiyeti dnnıdığına :;öı r, gc- l:ır<ia çok telıiikelı bır takım olduğu
t:ler. . çcn seneki gibi tı.:mayliz t'tmiş spor- mı göstermiştir. Bu mac.;ta gnlip ve-

Yaz me\'Simi girerken, atletızm- rulunmızı .,.ö~lirn k <1nh:ı muvafık ya mağlup dahi olsa puvan cetvelin
cl~ i~c yine bir harici temasla "başlı- olu.r.aktır. Bngiü1 ılc-rısi için bize rok de altıncı vazıyetıni deı~iRtirmiyecck
Yornz. Bunun Balkan kros~ gi~i bey- vaillerde bulunun Knhiliyeller de Yar- t[r. Yalnız Erenköy kin bir a\'untaj 
nclmilel Ye ıcsmi bir nıuhıyclı olma- dır. Bunların da bu seyahate istinık ıyardır ki o da lstanbul lise~i Kan<lil- 1 

nıakla beraber geçen seneye k~.dar ettirilerek müsabaka ) apmala.rı her Jiyi yeııcır \'C Br..-ınki)y de bu maçı iki 
inen, Ye zevkli ve faydalı .b~r musa· lıuldc fena olmı)acaktır. . Rende kazanırsa ]Hl\'an celYelin<le ii
brıkayı hatırlatan bir maz.ısı .... "·1rdır. M.ı:::ıra, iRiltiğ'imizc gör,. on be~ cüncülüğc yiik~r>lmiı-; olacaklardır. 
Geçen ilkbahnrda Mı::ııra çugırılınış kiı:ıilik bir kufi!" aidccektir. l{oı:;nlar- Noıımal ohırak bu ma"ı Erenköyiin 

l . b ı:ı ... -
olan Tiirk Ye Yunan atlet erı u sene da bi:.:im kuvvl"lli olduğumui'. bı·an~- kazanması ümit edilebilir. 
l · de milsabalrn yapınağa ı d l · ı f ı d' R' ı c (} aynı yer ur n 1a zıya< c kıFa nı<'t>fl e er 1• ı- Bu ıminascbt't le ~imdiye l:a<lar vn-
d'l\'"'t edı'lm1'ı1Jcrc1ir MıHırın Balkan n ,..1ak t· ır::oo t .-..:ı B0 lkur1l"' · · · · .. . · • l: ~ • • z,. n f:iU d ;:J nlt: 1 ,_'"\.ıe n " pıl::m madan \'C V~ ;,.ıyetını aoslcrır 
o ı ·urn.lin"n me\'zuubahıs ol· · · ti ı· ı - ı · ı · ı · b j yun arma 1 • ı ·~· . 

1 
nn en ıyı a t' ı o maga ço' ı erı<. c pıı\'nn cel .. ·clini dercediyoruz. 

ınasmın ne netice \'ereccgmı meıa.c bir namzettir. 1\luka\·cmct koşu::-ırı - ~ o 
c:cJip durmuştuk. Resmi bir ~~kilde mız için Ri:r..mın b11 bıaııı:;t~n çekıl- ................................... :.~ .. ..: .... .. 
Mısırın Balkan oyunlarına henüz git' mck zarureti buluncluğuıuı göıe, Hii· I E~ k •k f 
nlcmi~ bulunmasına rıığmenJki sı>ne- seyin kalına.l:taclır. Eğitmen kursun- 10 trı ırtınasının 
dir· yapılmakta olan bu miisabakal.aı don mezun olan bu genc•in 1'.:lftzığa gi- e d • i • 
Mısırlıların art.ık Balkan fl~Ol' ca_mı_a- <le-ceğini i~ittlk. Çok iyi hir pist koı:ıu- Holanrga a tesır erı 
Eiına girmiş bulunduğuna bır delılclır. cusu olan Hfü:;eyln F,lllzığa gitmediği .~ .. 1 
.. Kış mevsim_indc s:m olarak yaptı- takdirde uzun ıw~ularrla da _mU\·af- Amsterdam . .:6 (A.A.) - ~~~y~1-
gımız beynelmılel müsabakada atlet- rakiyetli mac;lar ,·apabilmok 1mkfmı- tıın muhtelif noktalnnnda ı;;orükn 
!erimizin umduğ111mız<lan çok daha nı bulmuş o.Jnerıctır. mıknatıs fırtınası Holandrıda biiyiik 
faz\a mm·o.ffak olnrnları bu işte ar- Mıı-ııra cridCCl:k takımın iyi bir ida 1 bir şi<ldelle hi8:..;Cdilmiştir. Pazaı· gi.i-
tık eımfn ve ileri auımlar atabileoo- . elind; ... itnwsi de ~'.a rttır. Alle- nü lo~a dalga te•lgnı f ve telefon mu-
~. . . l ~ .. b" i t recı :o , 
gımız hakkında bıze ~ıtfı ır tem na tizrn idarecisinin birçok bilgi \'e me- habeı·ıılı, bir s<Hlt tamamen durmu~-

~------------------------------------~.,._, --m • t:: t@ ıntın Jıi,Qlf ı ~ j Rus ve Alman 
İttifakı ~i~ 

(Başmakaleden devam) 
manya izzeti nefsini feda ederek Rus
ya.ya avuç açtı. Fakat bu, Rusya hak
kındaki tasavvurlardan vazgeçmek 
manasını ifade etmez. Bizzat Hitlerin 
dediği gibi, "Almanya ya bütün dün-

Tarih hükümdarlardcı pek nadir 
minnettarlık nümunel~ri bilir 

yada hükmü carl bir dünya devleti 170 _ 
olacaktır, ya mahvolacaktır,.. Dünya Layıpzigde şöyle demediler 
devleti olmak için de Avrupada geniş mi : "Hak kuvvetin arkası sıra 
arazi l!zmıdır ve bu arazi ancak yurur.,, Fakat bugün bizim 
Rusya topraklarıdır. . cümhuriyetimizde kuvvet inkılabı 

Hitlerfn ahlak bakımından değilse köriiklemiş olan adamların elinde 
de fiiliyat bakımından büyük bir kuv bulunduğu, bu lnkılab da bütün 
veti vardır ve bu da kendisini ahlak Alman tarihinde en alçak bir hi
ruülô.ha.za.larına bağlı görmemesidir. yanetten, en aşağı bir habasetten 
:augün madem ki Rusyaya muhtaçtır ibaret olduğu için, yeni bir geng 
köprüyü geçinceye kadar Rusyanın ordu tesis ederek bu heriflerin kud 
yüzüne gülmekte ve ona dost demek- retini arttırmakta hakikaten hiç -
te tereddild etmez. Ruslar buna alda- bir sebeb yoktur. Aklın bütün de
rurlarsa kabahat onların. Hitler ken- }illeri bunun aleyhindedir. 
ôi işini görür, tehlikeyi atlatır, kuv- Bu devletin, 1918 inkılabından 
vetlenir ve yine Rusların icabına bak- sanra, mevkiin askeri bakımdan 
maktan geri kalmaz. Zaten onun ta - takviye keyfiyetine ne dereeeye 
kib ve alenen tavsiye ettiği usul bu- kadar ehemmiyet verdiği o devirde 
Clur: Halledilecek zorlukları parça mevcud kendi kendini himaye teş
parça. ayırmalı; yalnız bir tanesini ele kilatlarına karşı gösterdiği vazi
alıp onu ortadan kaldırmalı. Ondan yette açık ve göze çarpacak bi.F 
sonra diğerlerine geçmeli. Hor zaman surette görülür. Bu büyük teşkilat
bu dediği usule riayet etmiştir. Garb lar o korkak inkılab mahlukları
t.ududlarında Fransızlardan alacağını nın himayelerini deruhde ettikleri 
aldıktan sonra, Alsace ve Loraine'i müddetçe, arzu edilmez birer ma
geri almak emelini terketmiş görün- hiyeti haiz değildiler. Fakat, kav
dü, Fransızlarla dostluk muahedena- mimizin gittikçe daha fazla istilaya 
mesi imzaladı. Kuvvetlerini A vustur- maruz kalması neticesinde, bu 
yaya çevirdi. Sonra, Südetlere geçti. mahlllklar için tehlike ortadan 
Bıınları ela geçirince, artık A vrup8:_da kalktığı, ve liglerin mevcudiyetini 
hiç arazi taleb etmiyeceğini, hiç bir o zaman milli bakımdan bir kuv
da vası kalmadığını namusile temin vetlenme manasını ifade ettiği nis
etti, söz verdi. Ortalığı biraz uyuttu. bette fazla ve lüzumsuz telakki o
A rkadan, Çekoslovakyayı istila etti. lundular. Sil~hlarını almak, hatta 
Bunu garb demokrasilerine hazmet • mümkün olduğu derecede, onları 
tırmeğe muvaffak oldu. ÇünkU her feshetmek için elden geleni yap· 
defasında hırsıcahının küçük bir par- tıla.r. 
çasını ilan ediyor, bu kadarcık bir :şe- Tarih hükümdarlarda pek nadir 
yin bir umumi harb felaketine değ.: minnettarlık nümuneleri bilir. Fa
miyeccği propagandası altında, emri kat o yalnız bir yeni - burjuva bir 
va.kilerden istifade ediyordu ve her vatanperver inkıJabcı kundakçı ve 
cefasında lngiltereye ve Fransaya katillerin, halkı soyarak zengin o
dostluk teıpinatı vermekten geri kal- lan bu adamların, bu milJet hainle
mıyordu. rinin minnettarlıklarını ümid ede-

Ronra sıra Lelıistnna geldi. Fakat bilirdi. Gönüllü müdafaa ligleri te
bn defa garb ckmoknısilerinin sabn sis ed.ip etmemek meselesini ted
tilkendi. Onlar nrlık hakikati anlamış kik ederken kendi kendime soru
lardı. Ji'ilhakilrn. Hith-ı·in ilk i!'?i 1919 yordum: Bu delikanhlan kimin İ· 
A Im:ı nvas1 huchı<llrm iqine hariqfe Çın taıım eueceKt:ım ! nangı gaye 
Jrn lroİR bi.itüıı Alm:ı n unsurlarını top- için istihdam olunacaklardı v:e ne 
l: nınk. biiyUk hir Almanya vticude zauıan vazife başına davet edilo
:.,<'l ir·mpk, sonra hu munzzam ve tek ceklcrdi? Bu suallere eevab ayni 
pareaı1 m ihaı l't kiitlenin kuvvetini 

1 

zam:mda bizim kendi hattı hareke
A' rııı,~ıla arazı fc:>thi gnye">i uğrunda timiz ıc;in· en iyi direktifleri veri-
, 11 ' t 1 yordu. ,., u anm:ı : ı. 

F'ı'.lns:ı ik ln!:!ilt~r" miini olmasa- Eğer bugünkü devlet bu talimli 
laıdı ı\lm:·n ifıtilf•sı Lehistan ile ik _ tc:ıkilatlara bir zaman müracaat 
t il.ı rtn l\e• t•k1 i ·~ftıhakkı-ık Bııltlk cde~ekse. bunu hariçteki milli men
<:<'d\llt•rinı ık ist la cdcccl·ti, b•.,lki faatleri müdafaa için yapmıyacak-
liınlfi ııdr v:ıyı~ ~ıcrıy::ıı aUı . Fakat her tır. Yalnız aldanılmış, hiyanet gör

J.ııldc Ru~ \ .L~ a t N'av'iz cclccokti. An
c:ık hundırn sot11 iidır ki Fransa ile 
··ıw~ab ~örmek .. sırası gelecekti ve 
ı ilı:ıycl i ngili ı•rc ile boy ölçülecekti. 

l ştc bu '.,r,ıyet karf?ısında Alman-
1 ~anın Ru::.ya ile birlesmesinden ve 
Hu:-;y·ıdan cı zak, p<>trol, ham madde 
vesaire alına:~ ıc111 Rm;yanın yüzüne 

giılınesİP•k safjılac:ı.k hiçbir şey yok- ı 
tul'. llt;syn nm yardımı hu gün Al • 
manvanııı nüne gt"liyor mu? O halde 
nu~)·aya. knrşı dölmuyt"Ceğ'i tatlı dili 
yoktur. F'alwt isin bır de Rusya ta-. . 
ı afmdan ~öri1nüı,ıU vardır ki onu ay~ 
r ca. tahlil dnıek istPriz. 

Jl\\94!1~1• Cahld YALÇIN 

müş, satılmış, belki günün birinde 
patlıyacak kavmin umumi gayz 
ve hiddetine rağmen, milletin ba.
~ııııdaki zalimlerin müdafaası için 
m üracaatte bulunacaktır. 

Binaenaleyh, bizim hücum kıt. 
Jarımız, yalnız bu sebebden dolayı, 
askeri bir teşkilat ile hiç bir mü
nasebeti haiz olmamak lazımdı. Bu, 
Nasyonal - Sosyalist hareketin hi· 
ma.yesi ve propagandası için bir 
himaye §.!eti idi. Vazifeleri müda
faa ligleri denilen teşkil!tlannkin
den tamamen ayrı ve farklı bulu· 
nuyordu. 

Fakat bu gir.li bir cemiyet olma.
mak da lbımdı. Gizli teşkiJAtların 
gayesi ancak gayri kanuni olabilir. 
Bu hal, böyle bir teşkUA.tm kadro· 
sunu tahdid eder. Hele Alınan kav-

faydasız hale sokardı. Bizim mulı- ' 
tac olduğumuz şey cüretkir yüz, 
iki yüz fesadc.ı değildi; ide<.J.inıire 

meftun l;iz binlm:cc mütt'as~ıb mii
calıitl idi. Gizli miiza.kereleri~ ça,.. 

lışmak değil, kudretli kütle niima.
lişleri llc çalı!)mak ıazundı. Ha.re
lcet hiç de hançer yahud zehir ya.· 
hud nrrnlver ile galib gelemezdi. 
Yalnız sokağı fethetmekle mu,·af
fak olabilirdi. Biz Marks~ıl:ı.ra Nas· 
yonal - Sosyalizmin sokağın miis
tal,bel Jıikimi olduğunu ' 'e giiniin 
birinde dt!vletin de hakimi. ola('a-
ğını anfa.tmalıydık. 

Gizli teşkilatların tehlıkesi bugün 
onlann azalarının çok kere vazife
lerinin büyüklüğü mefhumunu kay
betmeled ve bir kavmin mukadd& 
ratı ancak bir katil ile tekarrür 
edebileceğine inanmaları keyfiye -
tinde de kendisini gösterir. Böyle 
bir fikrin, halk dahi birkaç zalimin 
istibdadı altında inlediği ve bu zu
lüm ve tazyikin dahili sağlamlığını 
ve korkunç vasfını yalnız hariku
lade bir şahsiyet garanti ettiği tak· 
dirde, tarihi bir hikmeti vücudü O• 

labilir. Bu takdirde, fedakarlığa ha.
zır bir adam, nefret edilen adamın 
göğsüne demiri saplamak için, kav 
min saftan arasından çıkabilir. An
cak küçük korkakların cümhuriyet
çi ruhu bu hareketi takbih edebilir. 
Unutmıyalım ki Schiller, kavmimi· 
zin hürriyetinin en büyük Pionieri 
Guillaume Tell'inde böyle bir katli 
tebcil cesaretini göstermişti. 

1919 ve 1920 senelerinde, gizli 
cemiyetlerin, tarihin örneklerine 
kapılarak ve vatanın lmdudsuz mu
sibetlerinden şiddetle müteessir o

larak, khvmin ıztırabına nihayet 
verecekleri Umidile, vatanın fo. 
laketlerinde amil olanlardan intikan 
almağa kalkmaları tehlikesi var
dı. Bu kabil herhangi bir teşeb-
büs pei manasız bir sey olurdu. 
Çünkü Marksçılık herhangi bir şe-
fin yüksek dehası sayesinde mu • 

zaffer olmamıştı. Burjuva. alemi -
nin acınacak ye hududsuz zarı, kor
kakça çekilişi dolayısile muvaffa
kiyet kazanmıştı. Bizim burjuvazi· 
mize karşı serdedilecek en acı mtt

a.haze inkılabın ufacık bir dimağ 
bile icab etmemiş olması. buna rai;
~en burjuvaziyi irikiyad altına a 1-

mış bulunmasıdır. Bir Robespierre 
bir Danton, bir Marat karşısında 
teslimiyet arzedilmesine akıl ere
bilir. Fakat o ç_ılız Scheidcmann 
yahud şişman Erzberger yahu<l 
Friedrich Ebert ve daha hAdsiz hc
sabsız siyasi cüceler karşısınrla dört 
ayak çökülmüş olması bir rezalet
tir. Filhakika tek bir kafa bile gö
rülmedi ki inkılabın dahisi adde
dilebilsin. Vatanın fe~akeli içinde, 
yalnız inkılabcı tahtabitleri, götürü 
ve toptan "spartakiste,. kalp mal· 
lar vardı. İçlerinden bir tanesi or -
tadan kaldırılsaydı bunun hiçbir 
ehemmiyeti olamazdı. Yegane m ..... 
tice ayni derecede sıfır ve boş bir 
avuç diğer sülüklerin onun yerine 
geçmelerinden ibaret kalacak.il. 

Verm~tir. . . . ziyetlarc sahi1' olması tazımdu:.' Ge- t.ıır."Alm1Pn hemen btitUn gün tclg~·af 
Filha~ık_a .: u~nenl<'rın ve ~ulga.t - çen sene Kalıireyc atletlerimizi gö- ı muhaberı:ı.t1 uzun dalgaya nakled1l -

lerın ~ir~ncı '. ll\an kt o. una :son gtin tilrm. üş olan Adil Gira~· buna iyi bir miş. o da az c;ok bozulmuştur. PaZFıı- ı 
lcl'de ışlıı_~ı m '1Pk kararı v~rn;e- misaldir. lesi r,linl\ muhR~reL kısa cfalgf! ile 
leri, şlmdıye k_ııcl ılduğu gtbı . Y_ u- Bir taraftan atlet yeti~tirirken eli- bit· müddet için zorlıı kla tesis edil~-' 

l~ürk-Bulgar 

Münasebetleri 
(Btış tıuft[ı S füıcüde) 

frdhiı'Juin lrnldırılm•ı...,mı bt'kll~·o • 
ruz. .Sü1m..uJ1 un he~lı· birine yakın 
kalaba.hkta ~ıl hir ~~a nıensub bir 
Pka.Uiyetin truı:~'ik 'c 1.(>dhiı; ile f>İD • 
dirilmesi ye kökü luu:ınmns1 imktm-

minin gevezeliğe meyli malfun olun .. 
ca, oldukça mühim bir teşkilat 
yapmak ve ayni zamanda sırrı mu 
hafaza etmek yahud gayeleri giz· 

lemek mümkün değildir. Bu türlU 
niyetler şimdiye kadar bin kere 
meydana çıkarılmışlardır. Bizim 
zabıta mUesaeselerimJz bu gün ell~ 

rinde birtakım pezevenklerden ve 
deyyuslardan m Urekkeb koca bil' 

En enerjik bir protesto bu te .. 
llkkiyi ezmek için fazla sıı.yılama.Zıe 
dı. Çtlnk\i vücudünün hikmetini ba. 
yük tariht vukuatlardan alıyordu. 
Fakat bizim bu şimdikini cüceler 
devrimize hiç uygun değildL 

l1anıstan ve ) ugoslrw ·nnm gerısın- iYer taraftan ivi idaredlerin de çoğal- bilnıistir. 
de kalautğıım~ı zanndLiı ıyordu. Yu lb b · · · · · · ı · t' 'L...-tt · · .. ·· ı . . . · ması u ı~ııı atun ıç n aynı n Si.it" e Bı·enthe meteoroloıi enstıtıısu t'U 
nanlılar pıslle çok 1vı uzun ko!'ıucu- G . . t .. nb cd"l · . · .... 
ı ~ 

1 
~ 1 y ~1 hayırlıdır. eçen sene ccrn e ı mış şıddelli hrtınanın pazrr gunu saat 16 

ara malık bu tınuyoı ar, ugos av - 1 "ki bil T ·d -ec· · Je 
ı b" ik" k u· o an 1 genç ve gı 1 1 a.ı. ının ile 19 arasında kavdt!dildi•-;-ini bildir· 
artla da her seno ır 1 ıyme ı u- mevcudiyeti kaiilcmin i~e vakıf eller- . ·. .. :~ ~ · 

2u11 koşucu kendini ön safta göstet 1- d h t -·J ~ 1 h 1 k d k. f' b" mektedır. Pazarteaı guudüz hadısele· o seya a cuecf!g R < ın a a ı ır . .. b 
Yordu Bizim ötedenberi mukavemet t 

1 
tt rine aid fotoğraf grafiklen hcnuz rın . ' em nn ır. 

1lı yoksulluğuna maruz kalını§ olma- . yo edilroe~tir. Bu mıknatıs fırtma-
hnzın artık sona erdiğini bu son mü- Kız lıseleri Voleybol sı f}imdlye kadar vuku bulanların en 
•abakada sezdik. mza Maksudun ya. maçları . ~ddeıtfü~idir. 
tını mukavemet koşularının adamı Oç buçuk aydanberl Çapa Kız Mu· 
olduğu tahakkuk etmişti. Ondan ean- allim mektebindo muntazaman yapıl- Amerika ticaretinde 
ra gelen Mustafn ve HUseyinin ise makta olan maQlar bugUıı hitam bu- büyük inkişaf 
BalkanlardCl ie g8reb1lmek için istik- lacaktır. V· · t 26 (A A ) B' ı ik 
balin gelmesini bekllyeceğimizt zruı~ 

1 
Bu seneki spor harl'.'ketJeri içindu a.~ıng on, · • -

1 
h ıri ~ 

· 1 Amerıke.nnı şubat ayına a t ar cı ti-
tıedlyor ve yalnız yol hakkında ko~u her bakımdan ook güzel cereyan e<: en t . t ti t"kl 1 .. il t 

· ı h i ·bı · d care ıs e. s ı er ne gora naca 
cuıanmmn teorilbesl o~duklanna gü bu turnuvrı.nın eyet tert.i ye ve ı a 861.779.000 dolar ve ithaldt ise 
Voniyorduk. Rize. UçllncU olmakla ~y recileri ~a~nı tebriktirler. 199.775.000 dolar olm $tur. 
tnetinden hiçbir §ey kaybetmedi. Hü- Buglin ilk maç: KıE MualUm - . U§. . 
seyin de beşinci gelerek takımın ikin· CUmhuriyet llsclerl arasında yapı • ~9~ senesındenberı harici. tıca-
<:i olması hususunda tam ve yerinde lacaktır. Rakibine nfabeten kuvvetli ret hıçbır zaman bu derece yüksek 
~ir ie yapmıf;) oldu. olmıyan CUmhurlyet lisesinin bu ma,g Dir rakka.ma baliğ olma.mıetı. l 

smbr. Bu ekalliyet.l faydah bir un
sur haline ~t11tlrmek için onu rahat 
btrakma.k, körk>nme~inıO, oaJıll kal
musına bnkan \"tmİıemek, iktisaden 

t.ftı~ik etmemek ve kendtsi.ne parla.
mentoda temsil hnkAnını vermek IA-
7Jrndır. Bu ya.ro U-mlzlenınedikçe, 
bu i!l'ler hnlkdllme<l k~ iki mlUettn 
sıınılnıt olarak yekcllğe:ıine ısmabll
mesbı() hnkan voJ,ror. 

Bina.eıınleylı Bulgar nazarlımndan 
parlnment.oda parlak nutuklar de -
ğll, dürttst ve takkanlyete uygun 
icraat bekliyoruz. 

Ştm.dil.Dc: bu k~ ! 
MUliAD SF.RTOOLU 

erklnıharbiye bulunduruyorlar. 
Bunlar Judas'nın otuz "denier,. l 
mukabilinde hlyanet etmekle de kal 
mıyarak hayali birtakım hiyanet· 
ler de uydururlar. İnsan hiçbir za-
man kendi taraflanndan bu gibi 
ahvalde elzem olan sükütu temin 
ve istihsal edemez. Yalnız kilçlicilk 
gruplar, senelerce sürmUş bir tas
fiye ameliyesinden sonra, gerçek
ten gizli teşkilatlar vasfını alabi • 
lirler. Fakat bu türlü teşkilatların 

küçüklüğü Nasyonal - Sosyalist 
hareketler için onları i:.aınameo 

Ayni nıülA.hazalar memlekete ha

in denilenlerin vUcudlannın kaJ.dı
rıhnası hakkında da vardır. HUku• 

metin en yüksek nıakamlannda bü
tUn bir imparatorluğu satinış, iki 

milyon ölünün beyhude fedak~rlık-
larmın günahını üzerlerine almı§.>, 
milyonlarca malfilün mes'uliyetint 

)'Uklenmi§, tam bir ruh sükunet ve 
istirahati içinde cümhuriyetçi "i12-
ler,, ini görmekle meşgul bir takım 

alçaklar dururken bir topun mev
cudiyetini düem,ana hıı.ber v<:rmıg 

olan bir herifi kurşuna d1zmek bır 
nıaııtıkaızlıktır. Bir devlette hü .. 

kum~t büyük hainleri masum mev
kiine çıkarırken kUçük hainlere oe
za yermek mana.sız bir şeydir. 

<De'"'.a.nu ~a.r) 



.. ,.,. : . Y EN i SABAB 

Kadirli köyünde 
Bir kız kacırıldı 

• 
Kozan, (~usuai) - Kadirlinin bir 

köyünde bir kız kaçırma hi.diseei ol· 
muştur. Tafsilat eudur: 

_ Arkadaşını 1~hraya _ Kadirlinin Sıtır köyünde otun.n 
Mehmed kızı Fatmayı, çolak Ali a-

s iyah gözlerinin içime verdiği\ lecek günlerinde idik. Bir gün hiç dmd& bir genç günlerdenberi seviyor. 
sıcak manayı anlamak için, teklenmedik bir b!dise oldu: Fakat kız bu sevgiyi reddediyor. Ali, 

ona olan denn bağlılığımı gönnenl.z 1 HergUnkil gibi liseden dönmüş, gtinlerce dUşUnilyor, neticede bu işin 
kafi gelirdi. gUnlUk mcsalmln plançosunu çıkar - muvaffakiyetli tarafını Fatİnayı ka· 

Berrak yaz gecelerinde bol yıldız- mak için masamın başına geçmlştirrL çırmakta buluyor. Ve kızı bir arka
lı göğün gokleıdeki tesiri kadar kuv- Kapı çalındt, karım henUz fakillteden du§ııım yardımlle cebren kaçırıyor. 
vetli bakışları vardı; uzun siyah kir· gelmemif1U. lndlm kapıyı açtım. Pos- Birkaç gi.ln dağda kaldıktan sonra 
pıklerin çercevelcdği gözler, ruhlarda tacı id.J.. Bana, namıma gelmiş bir Arablı köy muhtannın yanına götü
en co kun fırtınaları yaratacak bir mektub uzatıyordu. Aldım.. yukarı- rüyor ve kızı kaçırdığını söylUyor. 
tablo kadar mdnıdardı. ya çıktım. Muhtar, kızın da ifadesini alınca ceb 

lç ate imin hararetini bu olgun Tekrar nrnsamın başına geçip otur- ren kaçırıldığını öğreniyor. ve kızın 
b kışlardan alırdım. ctum. Zarfı yırtıp mektubu okuduğum zabıtaya teslimi için çareler düşUnü-

YüzUnün pUrilzsUz temizliğinde vakit anlıyamadığun hislerle, benliği- )'or. Aliye diyor ki "Sen gündüzleri 
bahar akşamlarının ılık meltemi eser mi yakan hislerle kıvranmıya başla · köyün kenarında dur geceleri eve g01 
dı. Konuşurken, küçilk ağzuun etli dım .. Bu nasıl hakikat olabilirdi! ... ciiyor., \'e bu suretle aldatıyor. Ve 
dudaklarında ça.pkınlaşa.n kelimeler Tanımadığım bu haktkt dost kimdi? l'.u arada Kadirlinin Mehmedli kara-
b ~ndeki ifade kudretini ezecek, eri • Karun, sevgili karım, beni seven lwhıııa da haber veriyor ve kızı tes-
te ek, yok edecek kuvveti haizdi. karım, aile saadetimizin en tath gün- lim ediyor. 

~iraz dolgun yanaklarının pembe-ı lerinde beni nasıl alda~bilirdt? Buna Teslim işinden haberi olan çolak A-
lıe on yedi. on sekiz yaşlarının mah nasıl ihtimal verebllirdım? Bu ımkAn llyi esasen bir kan yapmak ıçin kaçır 
c 1 " utangan tavnw ~ır, güzelli- su, akla ha.yale gelmiyen bir cinneb- dıb Fatmasının bu suretle elinden 
f. ı.Jn bir gonr-.e gı.il kadar nazlı bekl- ten başka ne olabilirdi T alınması çok müteesır ediyor. Çareyi 
r mi gö terirdi. Okuduğum mektubun muhteviy• aynı aşırct büyiıkleı ıne dehalette bu 
~ me: ud günlerimin hatıraları, tına tekrar tekrar göz gezdirdim: hlyor. Yalvarıyor, hadiseyi kapatmak 

b güzel ilziln, kalbimde izlerlni "Kannız sizi aldatıyor. Şu da.kik> Ye sevgilisine kavuşmak için her fe-
elau muh Caza ettiği, gUlUşlerlnde da onun ~evgilisimn kollarında ol - ... _._8 1 - - ö 1.. Ta • . . ., uaa. r ıgı yapacagnu s y uyor. -
s k ıdır. madığını temin edebllır mısinız. 1'.fa.- ,,..ut edenler kızı ve babasını ikna 

Tafll e.sr. ıı· teni, akşam kullilığını kild bir dostunuz olmak sıla~le söy- ederek evlenmelerine nza gösterdi
JTI eakib gör \en gece başlangıcının lüyorum. kannız bu pazar gUnU sa.- ,orlar ve düğün hazırlıklanna baş-
b. \klığını hı s< ttirirdi. ııt on beşte tekrar onunla Altıyol ağ- ı~ 

· d b l --.,,or . 
• ,7..eı yllzUnUn ko.ru fonunu teakn zında, tramvay durak yenn e u u • Enlin Kurdoğlu 

e ı saçlarını -0kE ırken göklerin kı- şacaktır.,, deniliyordu. _ 
nı;;ı ız sevgı ılıkhğıru duyardım... Çıldırmak işten değildi.. ı as b! k b 1 k 

· . S · · lltı asan arıma, ana ge en me tu-. ı koyu saçlar ne mce bir orzu ıle adakat nilmunesı olan karım ben- '-
d . 1 b " .. \i d ed i . Uz v1 . d ., Kü .,. uzattım ... t. ımış ve ne e ıç ı ır gon 1 ate- en n en, n çın y . çe nyor u. . . . 

şU rkadan enseye doğru kıvrılmıe- çilk yaştanberi nıU~terck sandığım Kanın bır deli gibı. ellmdekı U?.atı-
1. 

1 
ı sevgimiz yalandan yapılmış bir elbi- lmı mektubu kapb. Bır hamlede oku-

• man zaman bu PJJseye ktvnlmı.ş !'eye mi bUrUnm~tU? Buna inana • du. Ve arkasından: 
s "' r hafif bir riizgirın tesirile enKe- ınazdım.. ınanmadım.. Bütün evi çınlatruı çılgın bir kah-
a , sürUnUrken. kendisinde huySU!i· Mlneviyabm sarsılmış olmakla~ 1rnha attı: 
hı uır görünürdü, onda, ensesinden ö- ıaber bir saat sonra karım geldiği - Bu bit poisson d'Avril.. Nisan 
p' ın~ bir kız gıdıklanmasile b~ını va.kit onu her günkü bararetimle balığı ... Vah zavallı kocacığım. 

8 ?taya atmaktaD doğırn a..qabt hare- kal'§lladım .. ve fakat bUtUn isteğime Şımdi ben şaşınnış kalmıştım: ka-
kcŞed«dim. ve arzwna r&guıe.o, hac akşam b&D& nm kuddarmı tuta tuta gWüyorda. 

..... IOkulDllannda. beni keıı-~ ~· atelll dudülan. - Vah avalb koeactlmı Yalı •. A· 
bim daha yakın)qtırmak i• nı .. opemedim.. yol, koaoe.ımaa uı NillAIJ,, yU181111 

ftlı-!'lllıila., ne gtızel, muvaffakıyet- O, ıt-JeıjmJn içine hakı)'ordu... görmedin mi? 
Wıalrn Yardı: Sevenlerin bara .. Bela. .,..._ yan. Q9Virmllttm. Mektubu ---..--' k Db Ba 

s•hmsrnı ......_ - DaJ'llll ••nT eledi. . .--.-· apm.. .. 
JJaıru ne uawı ve ne de loa idi. O- • Jribta .... tantmda lıoelrocuıan 

,._ War pliyonlu. Kıvrak - 1h yaptım --T .. 1 nhııu,. yuab idi. Bmlu demta na· 
. ..... ,...., ... 1111::. ~ .. - • • .. • , ......... t .. 

--..nı a.yw Ylead tma- - Y.._ ..... wn. mat - ruat 1Ra,.. fw, 4ledlm. 

lleabn p iiWklml doyunmıp - • · · · · · · • Melltub ODllan bu&, itenden ona 
Md - Ne ftr Allah •P.•?... $ g~: 

SlcWk ellerini tuttutum vakit - · · · · · • · · - Bu, dedi.. bu onun ,..... Ah 
stlftrcin lftPtl kadar yumu - - Hata -na?.... •wıib kız •. 

ft lllCak bulurdum. Bu elleri du- · · · · · · · . · • - Saadetimızi klskaaanlar var 
.,._..,ımdlatutarkett en yilbek hm- - Ne ııı6yliyeblllr, ne ewab.,... -H"'- ..a-...1.ı-

tilirdtm. ..... ..... --· 
-- blblDe PÇh mek ieterdim. · J'akat bu llidiN bbıl biribirim.me 

Kalllimia ataşlanm ona dinletmek - J>arımım, bua • blb'ttk feu - . 
~ .evkimdl hjı yapıyonwı, uıl aen 1-clen 'bak _ daha 11yade yaJnaJqbrdL 

• anda, beraber büylmQfttlk. mJ4111D, buadan Mfka daJu. ne ol - ... 
PQfJll slln bJ111eı imbli biru sun, haatayım, çilnkQ. 88\'itemeilliltm, Bu bldilleden tam yeclf ay sonra .. 
~ f evgimde aldaıımıtdn... ,a.I '* ...ı.Jıar ctmtıydtl Rayırh 

...... ~= Dlyeltlllr miydim!.. bir ,oa .. Bayan ebe ıllen bir ytizle 

._ ic ateli•ln hanntlai andan SuaıiJWdum.... Botaama bir .. y yamma yülqb: 
, o gıiiall duyguaumm Meelrbjmı blranDQfb Wlld .. Atlaaak iM Adar Tebrik ederim, dedi. Se9imli bir 

_,..,ılmJlllJtjm .....-. oa....., 81.J· kolay 1'ir qı. phniftt. lmınaz var. Allah anab babalı bahti-
Ve bn+'hwl ı.t.machm . yar ehlin .. 
Kana .....,_. blanpı: SeWıcimden bir çocuk gilti kanmın 
- Ne ftl', ne var cuma1 y.tttfı ödaya gll"dim. Kar1m mate -
- · • • · • · bıııaim ı.na batıyordu .. 
- Nlçla ~T • - Geçınlf ollua, diyerek alnnadan 
- • • • • • • • Opttlm.. 

- Acıklı bir ....... - ..... r.. - t.mial ... koyacatıa" dedi. 
Daha fala .............. : )ı(injmhıi )'&YrWDllD J1fsime baktım. 

olarak ,.....:..• edeM.1at li · - Çok acıklı bir haber .. p acık- Ne ıtU.el bir .. ydi •• Yumuk yumuk 
ltllJılılllll ....._,_ ..... ,uıdl. ;_, .......... -- ................. yilaiie o da .... gtUtlyordu. 

O, ftmwd fakftlt · m bhiaei .... parcalga ~ 1llcbtL 1ng1nra - Maiw-, cltıdim.. .. K•an•ıı Ui 
PltJuıdu. oın.u.. ..W oı. lltft ett.la: lfaizer ohlun .. 11eD dfi bir aı--

•whm ~-'B91i111r ba tı - 11m ._. aldatayGr .._... kızınım altla W)'U eıJacak ... 
ya~ - mesucl deni- ı......,. ~ ... ,..... N· A ...... ŞENSOY 

[ ... _As_k_er_ıik_l_,ı_en_· _J Erzurum mektubu : 
Askeri Llaelerı 'l'.aebe AJuuyoP 

ı - Kuleli. Malte~ Bunla ukerl 
li.lelerinln her tiQ sınıfına da önümU. 
deki haziran içinde başlanacak olan 
940 - 941 ders yılı için talebe alına
caktır. 

2 - Alınacak talebelerin ös Türk 
ırkından olmam, kendisinin ve vellai
nin kötU hal ve şöhret sahibi_olnıa.
ması, sıhhi muayenede sağlam ~k -
ması ve yapılacak seçme sınavında 

Mühim bir tapo sahtek8rllğı işine 
adliye vaz'ıyed etti 

--------·~--~---
Bir çok şahitler sahte senetleri teminat 
.parası olarak hükumete veriyorlarmış 

1-.azanmıun şarttır. "--h 
3 _ Bir sene tahsili terkedenler, Erzw'Wll, (Hususi} - Birkaç gli.n- - Evet; böyle bir hfıdiscnın w • 

yaşını hüvliltmüş ve küçültmüş olan- denbcrl şehirde hır ipotek sahtekar- kikine memur edilmi§ bulnuyor~ nı
h.ır kendi okull ının sınıf geçme ıD-- lığı §ayiası dolaşmaktadır. Arzuhal- Evrak elimdedir. Şimdild yaptıguıı 
na~ndn ipka v;a bUtünlemeyo :ıp.- cı Nuri ~smi~deki bir şalıı.s. bir çok ince eme~ere nazara.-ı ~u isd3 bır : l< 
!anlar, yaşlan, boyları ve ağırlıktan mU~hhıtlcn, ~ara n~ukabılınde .sah klmselerın de parmagı bulunduğU 
talimattaki kaidelere uygun olmıyan- te ıpotek senedı tan~ ederek ıha- mantıktan uzak değildiri )alıuZ 1 

lar n.c;kerf okullnrn alınmazlar. lelere sokmuştur. Bırçok konturat elde edilmedikçe fazla i:ı'.ahat vcrenıl• 
4 - isteklilerin şimdi okumakta ve inşaatlarda kullanılan bu senet- yeccğim; suçlu da sıkı bir urette •· 

oldukları mekteplerdeki tahsillerine ı ı:rın muh~vı;:atı tahminlere naza - rattınlmaktaclır. Yakın bir zaınall" 
clevnm etmekle beraber 10 nisandan 1 an yüz b1? tı;ayı aşmaktadır. da hıç §Uphe yok ki ele geçecektir 
itibaren bulundukları yerlerdeki a.ır Tapu da.ırcsınde mevcut olan mat O zaman tahminden uzak oımıyaP 
kerlik şubc1~a.inden diğer kayıd ve b~ ipotek senetleri bu arzuhal.cının şebekeni~ tamamilo meydana _cJk& • 
k bul şartlarile müracaat yollannı elıne nasıl ve na suretle geçmıştir; cağı muhakkaktır. 
i ğrenmeleri ve ona göre de kayıd, suçlu bu senetleri ustaca nasıl ve Bu izahatı milteakip ihaleler 6 

kabul kAğıdlannı en geç 30 may.181 ne suretle doldurmuştur; milteah • lak da b. k d ı ' fl ini de 
bitler bu senetle · 't ld guw d · a a r ırço a re şe er 

940 a kadar tamamlamış olmaları 11- n aı 0 u aır&- ö dfun b azi k ın· zımdır lere ne şekilde ibraz etmişlerdir. Bu aynca g r • u v yet arşıs 
~ · . . cihetler henüz meçhuldür. ÇünkU. ta- da bu dairelerin hemen hemen beP-

. a - lste~lilenn sınıf geçme vesi· il Nuri hilen hali firardadır. ' si de ihale-dosyalarındaki ipotek se-
Kalarını hazıranda bulundukları okul . . netlerini tetkikle meşguldürler. 
la~~.an askeri liselere celbedflecek w miı:ı~dliy;ı:kiıkşe el koyduğun} u iU!1idt- Bu senetlerin sahteliğini ılk detti 
butunlemeye kalmadan sınıf geçen - ~ m. a a. memur o an m -
lcrs eçme sınavına çağrılacaktır. deiumunıi muavini 'fevfık Tekeliyi olarak transit dairesi blr ihale sırıı· 

Askerf lise u. ve III. sınıflara izahat almak üzere diln dairesinde sıııda çJzmit ve vaziyeti müddeıunıll 
girmeğe muvaffak olanların 940 yılı ziy~ret ettim. Bu işle birkaç gün.den 1 miliğe ihbarda ~u~nmuştur. ı· 
l·amplan ileride askeri okullarda ya- ben meşgul bulunan, çalışkan mua.- ı Fail elde edildıktcn sonı tah c 
pılacaktır. vinimiz şiı~dilik .a~ıcıık aşağıdaki iza ı kat ancak gcnlsliycbile_cektiı-. . 

6 - Askeri ortn okullarının ka.ydi hatı verebılmiştır. llfuhlıs ı:l<wcı 
kabul şartlan ve zamanları aynca i- ' 

tan cdile<'ektir. a H İnegöl köy.erinde 1 Lüleburgaz ehii 
... 11::~,:~:,:~~~ V};T , Heyelan devam ediyor 1 Hayvan sergisi 

1 
. ' ı İnogôl, <Hususi) -· hıcgöl köyle- Liileburgaz (Husust) - Ynı-ış •.t: 

htıyat Yoklama8tn.a D~t . rindcki y ... r kaymaları bir haftaı.lan- ıslah enciımen°i ve Zır.ut.t Vekaleti 
1 - Her sene mutad. olan ıhtıyat beri devanı etmektedir Bedre ve lsa.- 1 ı 1 h · · . ...ı "ılntak· · nam na ıer vı şe rımı7.ue a,.. 

yoklnma.sınn 20 Mart 910 çnrşarnba \•erP.n köyleri arasından geçmekte o-! ~ · · bll 
·· ·· d · ·b 1 ta olan Trakya hayvan sergısı gunun en ıtı aren bas arunıştır. lan su tesisab harab olmuş ve şehir! . 

• _ yıl da 2 Nısıında ads.cakbt'. 
2 - "'ı: ok lamalar rlogum, doğum susuz kalmıştır. Heyelan daha bin,:ok , . sığır 

yapılacak ve her mükellef bizzat yok· mıntakalarda devam etmektedir. Su- Sergıde Uç şube vardır: t, 
lamasını yaptıracaktır. lu.köy ctvar.ndaki 200 metrelik tepe ve koyun ıubeleri. Bu üç ıubede bil"' 

3 - Yoklama "Haftanın cumartem ikiye bölünerek köye doğru kay • dm dörde kadar 8Ul1f kuanallıar-
günii hariç olmak Usere., puartMl, maktadır. 100 lira teval edilecekür. 
eah. ~ba, ,......be -.. cwa Genctköyü namile anılan diğer bir Sergiye girecek bayvaalanD _. 
,tinJeri aaat dokuadaa oa ~ a,.. köyde de "30., dönüm arazi civarda- yıt muamelem martuı IO uncu ~ 
oar devam edecektir. ki dermtn tçhıe dolru kaymaktadır. alrpmına kadar devam edıa1ektir· 

_.,_ Ogteam-m-,u'Di ıremn • . "Sw=n,. Jı:6p da .bu hayellıaden Ed• . 
lerile megul olacağmdaa ...... --ın1'lteeaali olan köyler arasındadır. ırnenın planı 
beble oluna. olama yoklamı illa..._ lmc61 k&ymakambğı derhal allka ır.dirDe, (Hu.um) - PrOf.fll/lll 
raca.at kabul eclilemell. göltereret tedbirler almıştır. doktor Ernea Elb tarafından JW 

5 - Şubede iadiha.ma meydan vw.. 1 İnegölttn auaualuju çok mühimdir. p•malrta nlan Edirnenin planı Ut 
memek ve milkeHefleri uzun mtkldet Halk tulumbalardan •e. eivanlaki köy mal edilmiı ve bu plan Edirne ,rJtlt 
ilinden alıkoymamak için wkubuJa - lerdeo ~ ile su temın etmek meo- mecli8hıce, villyetçe tasvıb ~ 
e:ak mlineaatlar ıuetelerdekt U&ne buriye~de! k~. Bahriye kö- llOftl'I. Naf' Vekll ti ~ 
g6re yapıJacakttr • yündeki heyelinın "300,, dönüm bır ıa. e ~ . • . _.._ 

• aruinm kaynıakta devam ettiii ı6- tir. Velrlletin de tasdık ctitgı r-: 
6 - ilin olunan doğumlulardan ülm~ür belediye alonuna talik ediblıifdr• 

~::;ın mUraca•ti kabul edllıni - r . Şevket ŞENLEr . Kadirli belediye in., 
sıs POOUMLIJLAR· Konya ldm•n Yurdu -S.- latif• etti 

· n•tlar mektebi futbol malM Kozan, <Hususi) - On iki .-ı ,.j 
1 Nisan 940 Pazarteai ,... ..al 
2 940 Salt Konya, 2' (Hususi) -- Bugtln on iki yedekten ibaret olan J{aıii•ar 
3 :: 940 Çartamba at 2,30 da Konya İdman yurdu sta- belediye 11aecllmi 8911 azalanndall lldr 
4 " fMO Perşembe dında Konya İdman yurdu kıtlbile kaçı bundu bif .müddet önce ~ 
5 ., 940 Cuma !:1:.:a:. Okulu aramnda bir ctmitler ve hltifaJan kabul ~ 
314 DOGlJllLVLAa: San'atJar Yurdu iktlıci devrede ra- yerlerl yecleklerle doldurubnUft\I· 
8 " 940 Paaltelİ ldbine bir gol atara't aetlceai ı - O defa da asıl ve ycdektttn Oll d&"t 
9 •• SN& Sah a•n•lftu'. neli dalla iaüfa etmtş ve eekJZ 
ıo .. tHO Carwamlla ua kalauttır. Aaaların ilitifalar.111111. 
11 .. NO Perıımbe • Nt8.Ur ÇO(JIJll llA YUIU bbulll ayDi meclillia .,.. ecejı Jull'S 
12 " 

940 Cuma ra bqlı balun4ulundan netice sabit' 
115 800 VIAa: 21 Niun Çocuk Bayramı ve 1nı mlıılda ı.ır~. 

16 ,, MO Puart.11 ı&n bqhyu Çocuk baftuı Dllfu· Kaymalıamlak. vlllyet m~' 
16 940 Sü sumuwı ytbde kırk blriDl tepil Jsti.. 

" edsn mUhlm ktltle)'a, yanmn bil • 11.tli'&lar*a llüerdar etmlftir. 
ne DOGUllUJIAa: Jltlerlne bitUa m1Detba nuar1an .. talara eebeb ~ devrede ial~ 

17 " fNO Oulam'ba m ca-ete matuf~ tMlatfr. edUeo rela Bakla Çöd mevkidalt.41" 
18 .. 9tO Pm...... . lilrmek oldutu ~-
19 ,. 9tO Cuma 
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Fransada yerleşmiş 
Türkler 

(Baştarah 4 iinctt sayfada) büsbütün başka eeyterden konuştuk .. 
\le Mustafa da müddeti hayatında Mı- Eve avdetimizde salop.a girdik. lçer
a~ra teşehhilt miktarı oturmak için den kapıyı kilidledi; 

Vilayet ve Belediye 
Büdçeleri 
hazırlanıyor 

Nisan toplantısına 
hazır edilecek 

hır kerecik gittiğinden, bir kelime ~ - Şimdi artık konuşabiliriz dedi. 
tabca bilmez ve Mısırlılan da sev - Ben bugün at yarışlarında i~ ve İstanb~ beledi~:U ~i en.~eni 
l'nezdi. Zaman ve meki.na göre, klh bildiğin gibi "pelouse,, (1) da. bulu- 9~. belediye ve vilayet ~utçes~ın 'tet 
~ısırlıyım, kih Türküm diyen bu nuyordum. Fahri paşa "Mısırın Paris ı kikıne d?~am etmek~. Daimi en
dost, develnışu gibi ne uçar ne koşar, sefiri ve kral Fuadın damadı beni bil cümen vilayet bütçesının ve masarif 
Cebinde taştdığı diplomatik Mısır pa· tün Pariste aratmış, nihay~t orada 

1 
kısımlarını ~~ etm~(J ve dünden iti 

aaportuna rağmen, milli duygu it! - 'buldular. Hemen sefarete gittim. b~:OO belediye büt~ıne ~aşlamıştır. 
barile, ne Türk idi, ne de Mısırlı... Kral Fuadın diln gece fücet.en öl-1 Dun ~?-1' v~ heye!1 feııı:ııye müdür
~abası Kamil paşa, Mustafa Fazıl düğünü, benim de süratle Mısıra git- lillderınm bütçelen tetkik ve kabul 
Paşadan kalan mühim serveti Pariste mekliğim 18.zJmgeldiğini öğrendim. ~l~~tur.. Heyeti fenniye müdür
l':dikten sonra Mısır hazinesinin t.ıdı· Pariste bu va.ka.dan henüz kimsenin I?ğil bütçesınde ge~en sene (800) bin 
&ıs ettiği oldukça dolgun bir aylık ile haberi yoktur. Ancak yann sabah bil- lira ~·~ ~ol. ~bsıs~~ (500) bin li
geçiııiyor, prens Mustafa. da varidatı· direcekler. Bu sım sana tevdi edi - ı~ya mdırı~ştir. Dıg~r taraftan ten 
l'lı ayni hazinenin semahatine medyun yorum, çUnkü sen de bu gece bura.da ~atı umumıye ?1as.anfatı <?60) bin 
bu:unuyordu. • - kalacaksın... liradan (300) bm !ıraya çıkanlm.ış-

Iier ayın ikisinde gelen maaş Kre· _ Ne?... tır. 
di Liyone bankasından muntazaman _ Evet kalacaksın. Beni yalnız bı- Daimi encümen, belediye bütçesi-· 
alınır, hu muamele esnasında bazı ke- rakma, senin dostluğundan, muhab _ nin tetkikatını 1 Nisana kadar ikmal 
te ben de bulunurdum. Ban::. olan em· betinden l:ıunu beklerim. Yemekten edemıyecektir. Buna rağmen bütçe 
tıiyeti huriudsuzdu. Bankadan aldığı sonra çantamı hazırlayalım, sen de eehir meclisinin nisan devresi top
l>:ı.ranın mühim bir kısmını bana ema- yarın sabah eve gider hazırlıklarını lantılarına yeni bütçenin biten kısım 
lıeLtm bırakır, fakat ertesi sabah şa- yaparsın, bir ay kadar kalır, geliriz. lar~ sevkolunacaktır. Bütçe nisan dev 
fakln beraher, tel8.ş içinde kapımı <;a· Kral Fuadın ölUm hM.lsesini gayet resınde Şehir meclisinden çıkarılacak 
larak geri alır, bütün gün adi mahal· tabii bulmakla beraber vaka ile be-- ve mayıs bidayetlerinde Dahlliye Ve
le peystrolarmı dolaşarak hepsin - nim Mısır seyahati ara~ındaki müna.- 1 kaletine tasdik olunmak üzere gön
de mikdarı kafi baden fış olduktan ve sebeti bir türlü anlıyamadım. Pek a- j derilecektir. 
kafayı da tütsüledikten sonra saba· sabt bir halde bulunan Mustafayı da Daimi Encümen tarafından kabul 
ha karşı evinin yolunu tutardı. LU - suallerimle bir kat daha rahatsız et-

1 
ve tasdik olunan 940 vilayet bütçesi· 

tu.ınsuz ve fazla. israf at ile bazı ke- mek istemiyordum. Yemekten sonra nin varidat kısmı geçen seneden l': pek muztar bir halde kaldığı va· odalanmıza çekildik. Uzun müddet 110,598 lira fazla.sile 5,559,408 olarak 
~ıt, çocukluğundanberi kendisini se- yatakta bu muammayı halle çalıştım. tesbit olunmuştur. Bu fazlalık bina 
Ven kuzeni kral Fuada hususi müra- Sabahleyin gazetelere atddım. Hadi- ve yer buhran vergilerinde görülen 
Caatlarda bulunur, merhum kral da seye dair bir malumat yoktu. Çayı- inkişafın neticesidir. Vilayet masraf 
bu müracaatları is'af ile, t.ybğından mızı içtik, Mustafanın söze başla _ bütçesi adi ve fevkalade masraf mu· 
hari~ bir mikdar harçlık göndererek masını bekliyordum, ümidim boşa hassasab yekOnu geçen seneden 
~ıkı?tısını ~ale ederdi. Must:a.fanın çıkb. Gazetelere göz gezdirdi, bazı 153,130 lira faz.J.a.sile 4,699,079 lirası 
l>ariste Ah Fazıl namında. bır am.- slyast havadisleri kendine has bir Nafiaya, 2,122,857 lirası Maarife, 
tası da vardı. lstanbulun tanınmış si- zihniyet ile analiz etti. Şuradan bu • l 105,831 lirası vilayet zirat işlerine, 
?nalanndan olan bu zat da hoşsohbet, radan gevezeliklerde bulundu. Fuada 55,040 lirası vilayet veteriner roüdür
k~bar ve yeğeninden btisbiltiln başka j da.lr tek bir kelime, seyahate aid ufak lüğüne, 180,4.28 lirası vilayet sıhhiye
hır şahsiyetti. Ara sıra ona da gi - bir harekel görülmüyordu. öğle ye • •sine, 1,012,734 lirası muhtelif hayır 
derdik. Bir giin Mustafa ve dostlar- meğini Pariste yedik. Ben eve gitmek müesseselerine yapılan yardımlar da 
~an bir zat ile ~ide buluştuk .. o gün, Uzere kendisinden ayrılacağım sıra- 1 dahil olmak Uzere vilA:yetin umu.mi 
fnstafanın Tlirk olmadığı gilnler • da : ı ve muhtelif masraflarına b d· 

cif' b" · t dilf edi 10 öt kin be- . ' un an 'ti·~ ınne es~ . ~ r, e _ e. . . - Yol.. ~kşa~a kada.r beraberız. başka .. fevkalRde bütçe ile ve progra-
s·kıne ateş p~kilrU~?rdu. Y.~genının 

1 
Tiyatroya gıdecegız .. dedı. Dona kal- ma musteniden 507,700 lira vilayet 

~<;malanın bır muddet sükfınetle l dım. Kekelemcğe başladım; yollarına 195 000 lira k··y 1n ıı dı li Al' al ldi hidd tl ' ' 
0 0 1 

arı 
Q. n :en ı g eyana ge •. e e ! -: Şey, dedim, dün geceki mesele. inşa ve istimlakatına, 300,000 lira Me 
:Yaga kalkarak Mustafa.ya. ı Hanı şu... cidiyeköyünde yapılacak hastahaneye 
. - Ulan a eşek, dedi, sen ben ve i - Vazgeç .. a canım, dedi, akşam 64,314 lira Beden terbiyesi direktör
~U~ü~ ecd,ıdımı7: ~k, v_e Türk dev- 1 ye~eğini de birlikte yeriz, oyuna gi - lüğüne, 6~ ,596 lira müteferrik mas • 
~t!~ın bcndelerıyız. ~erun Fuad de- derız, ondan sonra sen evine, ben e- rnflara tahsis olunmuştur. Vilayet 
dıgın kral, bundan bırkaç sene evvel I \•ime... ve belediye müşterek masraflarına 
~Ürkiyenin Viyana. se~ar~ti ata.Şemi- 1 Geç, fakat ô.ni bir kavrayı.şla, bir vil5.yet bütçesinden 860,329 lira ay
lıteri ·idi ... Hiçbır mezıyetin olmadığı gUn evvelki saGmaların, yarışlarda l nlmıştır. 
halde, anan baban, sana, o milletin kaybettiği paranın acısile, şarabın t.e- - _ .. ___ _ 
}Oukaddes babası, yegane kurtarıcısı siri altındıı. savrulmuş olduğunu ve SAE AHTAN SABAHA 
büyük ada.mm "Mustafa Kemalin,, is- hakikatle zerre kadar alakası bulun- -------=---~.:...:...:.. 
tıı.ini vermişler. Secdeye kapan da bun , madığını anladım .. Prens Mustafaya yr n ı• z ~ ~ '" r ·: 9 ~ f 1 rsat 
lLtn dolayı Allahma ~Ukret .. ve be - aid Paristeki habrntımı burada biti- L (1 • 1 ~ dil İl 
tıinı kar§ımda da nankörlUğUn misal- riyonım. Kendisile Niste tekrar buluş d u··ş ku'° n I .?. ri !18 mDJy :-13,r.1 
l~rini kusma!.. tuğumuzdan oraya aid olanları da u v 111 fi U 

Bu cevab ve tehevvürü hiç de bek- &rası geldikçe arzedeceğim. ı · 
l~rniyen Musta!a, fena halde bozula- v 'r m a] e r 
b.rk söylediklerinin şaka olduğuna., .n> Pelouse, yan5larda avamm gir- sa ihracatımızın artması beklenirken 
lloıcasıru kandırmağa çahşıyor, Ali diği ucuz yer. onun da azaldığı görülmüştür. Hal -
de sinirlerini teskin için, masanın Us- • ~ • • • • • • • • • -..-.-. buki harbin içınde bulunmasak bile 

lıtnde duran morfin takımını alarak ! Akıl hastahanes·ınde harbe hazır olmamız lazım. Binaena-
l>a.ntaıonunun Us~den ıınnga yap-, Jeyh masrafımız, geçen senekinden 
hnya ba.~lıyor, hi.dise de bu suretle f " b · · t 1 çok fazladır. İşte bu yüzden çıkan 
kapanıyordu... Mustafa Ue Pariste l acı lr cınalle açığı kapatmak üzere hükumet ver-

~~~n v~.kitleti~, yerine göre komik, Balurköy Akıl hastalıkları hasta- gilere bir hayli zam yapmayı karar-
r<t"rıne gore ~:S-Jik bir şekl~ ~l~dı. Y~- hanesinde cüu.amhlar koğuşunda laştırmış, Meclise arzetmişti. Şımdi 
, nı yalan soyler.ı.ck zevkı ıçın söyli- müstahdem 40 yaşında Emin oğlu Ah bu vergilerin tevzi nisbeti bir karara 
~:n ~~s~a, bazı kere bu ya!~a~a me~ dün sabah odasında boğazından bağlanmak üzeredir. Ankar-ctdan ge . 
~ tıclliıı de ~anır, onun bu h~nı bı • kesilmiş olarak bulunmuştur. Dtin len haberlere istinaden bazı eşya ve 
}O~ere de .~an~...kta bütük bir I tabibiadil Salah Haşim tarafından mcvaddın mutasavver vergi zamları
~aret g.osterırdi. Bir nUmune ar- muayen~i ya.pılmı~tır. ~ yukan~a bir. kr?ki ile gösterdik. 

Y?rum. . 1 Ahmedın bır delı tarafından kesn- I Cigaradakı vergı bır misli artacak, 
Bır gün evde oturunten bu gel- mt .. olması ınt· li ·· ·· ·· d b · k · dt. 19 una goz onun e u- yanı pa etme 20 para alınan cigara-

. S . jlundurularak tahkikata başlanmtş- lar 20 para, 40 para almanlar 40 pa-
- and. gayet mahrem bır şeyden 

1 

tı .. . he.hsedeceğim, dedi. Faka.t burada ol- r. ıra zam gorecekler, bıranın litresine 
tnaz bize gidelim dedi . • 8 kuruş, bugün 16 kuruşa satılan şi-

, Mah . ·· : . ltalya-Mısır mUnasebah 1 şesine 4 kuruş, rakı ve likörlerin şi-
- rem bır şey ıçm buradan K h- 26 (A A ) t ı - · ·· 3 · daha münasib bir yer göremlyoruın. a ıreda, b" d .. _-tecta.ya ıle Mısır ~~~ne gor

2
e
0

, 4, 5, 6.kuruş kahvenin ! 
~Jva be d b k kim.s arasın ır a emı avüz paktı ya- ı osuna , çayın kılosuna 40 kuruş, 

e n en aş a e yok ve ma- 1 - d · d ı · k .b •t k t d~rnki bura ·a. kada e . ' pı a.cagına aır o aşan şayıalar ha.k- ı n u usuna 20 para zam yapıla-, 
~ors ~ r g lmiş bulunu - kında, İtalyanın Mısır elçisi Nazzol- caktır. 

- u~~~. hayır bir.e gidelim, esa- ni demiştir ki: . Maaşlı v_e ü.cretli devlet memurla-
lien bazı hazırlıkta bulunmak lhım - N~ b.ir pakt ne de hır harp mev- rının vergılerı zam gömüyecektir, 
henı konuşun.ız hem de işimi ··r11 ~ zuubaJı!stır. Mısırla dostuz ve dost yalnız bava vergisi bir misli artacak, 
l'Unı ... Sen iki gll.ne kadar Paıt: ter- kalacagız. yüzde iki iken dört olacaktır. 
ltedebilir misin! Samsun ihracatçıları Bütiln zamlar, varidatımızı arttır-

- ? !.... An karada makta bilyük bir yer tutacağı halde 
- Evet, Mısıra gidiyorum aenin Ankara, 26 (Hususi) - Samsun hayat pahalılığı üzerinde hissedile . 

de benimle gelmekllğin lbım. 'Benim ihracatçıları Almanyaya saWan son cek bir tesir yapmıyabilir, eğer ala-
'll iyi dostumsun değil mi? ! fındıklar ha~n<hı: görUşmek Uzere kadar makamlar müteyakkız olurlar 

- Evet. . buraya geldiler. Ticaret Vekiletinde sa .... 

- O halde bu teklifi reddedemez- müzakereye başladılar. 1 Bugtine ~dar geçirdiği~.iz tecrü-
•ıl\, geleceksin... bele~~ ver~. zaml~dan hü.kumet~n 

1ı ORTA oı~ULU m.i-n ve butçemızın ettigi ıstifadeden çok 
b u cU.mlelerl büyUk bir ciddiyet ve .~ B.1.1.J.n,EN · fazla. istifade edenler olduğunu gös-
~le asabi bir buhran içinde söyledi GENÇLER! - . 

li, hakikaten vahim ve beklenmi • Yolunuza çıkan fırsatı kaçır • ~ıışt~ ~~~ar/ırsat düşk~leri, yani 
)en bir vaziyet kareısmda bul d mayınız. Türk Hava Kunımnnun esn ınsa " veya "tacır facir,,-
l'unıa şüphem kalmadı Kalktık~~- (Gedlkll Yuvası) sizi bekliyor. lerdir. Vergi yüzde iki, beş, on artar; 
1'1~8,, deki evine eittİk Oto bild • ~ fakat onl~r sattıkları malı, bu baha-

. mo e neden istifade ederek yüzde yirmi, o-

Elektrik idaresinde ASKERLiK KöşEsl -
Hava tehlikesi Ateş kes kuman a ı 
Tecrübesi yapılacak . 

Bugün sa.at 9 dan itibaren elek- (Ba.1 tarafı -lı üncüde) mekten bir an hali kalmamL~tı. Zira 
trik, tramvay ve tünel idareleri şu- tutuşmuş; zavallı yavrucuklar da di- o kahraman oğlu kahramanlar sırf 
beterinde hava tehlikesine ka.rvı , a-- ri diri kebab olmuşlardır. istiklallerini kaybetmemek ve bayat· 
ıarm tecrübeleri yapılacaktır. 9 da Buzlar diyarının korkunç kar fır- lan mesabesindeki vatan topraklarını 
elektrik idaresinin Mühürdar eub&- 1 tınala.nnın en son şiddetle hilkü.mfer- çiğnetmemek ahd ve peym.a.nile ga • 
sinde, ll de Kadıköy şubesinde, per- ma olduğu Jr:ış günlerlnde cereyan e- leyan etmişlerdi. 
genbe günü 9.30 da Aksaray tram • den bu kanlı harplerin delıf;eti görill- Çok nisbetsiz bir harbi göze aJa.n 
vay deposunda, 11 de Beyazıt mer • memiş bir fa.cia teşkil ediyordu. ve 180 milyona karşı 4 milyon nlifu-
kezinde, 14 te Şişli 1Ubesinde, 16 da Adeden faik Sovyet kıtalannın O- Eile mukave:met kudreti gösteren bir 
Beşiktaş §Ubesinde, cu.martesi itlnll &ean = Ocean dalgalarını andıran avuç korku bilmez (Finler) de ba.')· 
sabah saat 15 de de SilA.htara.ğa fab- hticumlan müstahkem (Mannerheim} ka meziyetler aramak 18.zımdır. 
rikasında alarm işareti verilecek, ıne hatları önünde mütemadiyen kırıldı- Bu da (Finler) in ırkında temiz biıt 
mur ve mUstahdemlerinln alarm vu- ğı ve püskürtüldUğU halde ta.zelenib - kan ve yüksek bir insicam mevcud 
kuunda yapacakları vazifeler kon _ yor; yollar ve meydanlar ölülerin ce- olduğunu teslim ve medeni terbiyesi· 
trol edilecektir. 1'$edlerile doluyor ve yaralıların enin- nin sağlam temellerini muayene et· 

lerile inliyordu. mek gerektir. Arp · h Ağır topçu bombardımanlarile yer Akıl, mantık ve askerlik çerçevele-a 1 racına yer i~kat edilen müdafaa yuvaları bi- ı rine sığmıyacak kadar nisbet.c:iz sc. 

I
• • v · ı · rer bırer mezara milnkalib oluyor ve l bat ve tahammül göstermeleri ve bu 
zın erı ıyor {11.erlerinde çiçekler ve çelenkler yeri- derece zahmet ve meşakkatlere kat· 
Ankara, 26 (Hususi) Zahire ne günlerce kara dumanlar tütüyor- lanmaıa:ı kalır~an~k enmuzecinden 

komitelerince hükfımet emrinde tu - ı du. başka bır şey deg<!thr. 
tul.makta olan muayyen miktarda ar- (Fin) şehirlerine vaki tecavtizli Aded azlığı ve iızcrlerine yağdırt . 
pa stoku hakkında Ticaret Vekaletın- 1 tard için canla başla çalışan halle a- lan çelik ağırlığı altında 8.kıbct k v
ce Heyeti Vekileye bir teklif yapıldı. r8:9ında.~şer kalbinin tahammül ede vete bo_Yun eğeceği tahmin ~dılirk n 
Bu teklife görP. bir hafta sonra arpa ~yecegı feci sahneler meydana ge- ku~~tli taraftan ge!en (Mut.arelrn) 
üıracatı ıçin de ınesağ verilecektir. liyordu. teklifınde acı fedakarlıklar mevcud 

S 
• Sığınaklarından ta.şan muztarib in- o~akla beraber şerefli bir (sulh) nk· 

ovyct - Iran F.an kafileleri, dumanlar. ateşler; kan dine muvaffak oımaıarı_dı.r ve şeci Fin 
• " !ar içinde gecelerin zifiri karanJıkla- ordusu da askeri şerefim kurtararak 

T ıcarı anlaşması rında yollarını şaşırmış. ciğ·erpareıe- harb meydanından kahramanca ay· 
ri çocuklarını kaybetmişlerdi. Evleri nlm~~dır. . . 

Tahran, 26 (A.A.) - Parss: 10 yanmış, eşyaları ve . h tıral Bütun dünya bilmelidir ki (Şa.nlı 
. martta ~oskovada pa.rafe e:ıuen İran mahvolmuş bulunan (~er~ mü: ~üdafaaı:ı~ı meyanında çok şerefll 

- R~s ticaret ve seyrısefea.uı muahe- madiyen acı gözyaşları akıttıkları hır mevki ihraz etmiş (Fin) müd3.fa,. 
desı 25 martta Tahranda imı.a edil- halde sükunetle bu f 1• k t h. . _ asının ve şeref meydanJannda bJr ha. 

"ti eae zeırıru mış r. ~etr ve hazrnetmeğe uğraşı 1 maset ve şecaat timsali olarak dal 
BütUn matbuat bu muahedeyi iyi roğukkanlılıklanm ve ::ı_r t~ .v~ ga.lanmış (Fin) sancaklarının menkı· 

ka.~ılamakta ve iki memleket anunn I kohıy kolay kaybetm· mle dı.e ennı heleri askeri tarihlere altın kalemler· 
d~ ı...: • · U be . . ıyor ar 1 -.ı ıyı m nase tlen tarsın edece- H t ı-a.f k h . . e yazılmışbr. 
ğini yazmaktadır. lkakJ::.<l a ~n pı tıla.:1 ıçmd~; so- İşte emsaline nadir tesadüf olunuı 

Muahedenin imzasından sonra ha- .. d 
1 
~ ~arç ~nan blıı_lerce ınsan bu büyük kanlı dramın lime lime ol· 

riciye nazırı bir öğle ziyafeti vermiş ' ~~v. cu:nn en e rami~ vücude ge~ • muş menhus perdesi de yardımına ko 
ve ziyafette başvekil ile bütün hüku-

1 
ş'.k. akl:;a akıp gıden kırmızı ı.z- f;allllyan medem dünyanın yüzUnU ka 

met erkaru da hazır bulunmuştur. lerl 1 ~ ~~ d ~uharibJerinin sUngU - ra ederek nihayet 12/S/ 940 günU sa· 
er t: e ı .1~ı eılmuş vUcutlarmdan at 12 yi çalarken asil Fin ·n t" . 

B
• . h • fışkı.: an ve insan mezbahasının üst mı e ımn 
ır 1 tiyar tren altında liste yığılmış tali iz ı banl - hıçkırıkları arasında inmiştir. 

j 
' sızan kanlard s , rur arından [lşt.e kana. boyanan kahramanla.ı 

p(,Jrça anaı . . . . ı. diyarının son hazln gönleri de böyle 
Dün saat on üçte Bakırköyle Yedi- . Finlılenn bu sonsuz fedak!rhklan geçmiştir.] 

-Bahri Ô'Ldeniz l kule araSında bir tı·en kazası olmu~, cıhanın hayret ve takdirini celbet • 

bez fabrikası önünde, makinist Arifin -=~~=================================================:::::::ı 
1 idaresindeki banliyö treni 50 - 55 yaş M p 
larmda bir ihtiyara çarparak vücu- sırın etrol şirketlerile 
dunu ikiye bölmüş ve ihtiyar oracık- 1 •• d f A ~ hem~.n öliivermistir_ i~tiv!ll"m ~e- u a aası .nlasmaya varıldl 
rınde bır hastahaneye aıt bır kağıt K h · 26 (A.A 
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Çıkmış fakat bundan büviVietinı· tes- .. a. ıre:. .) - Mebusan mec ı Ankra, 26 (Hususi) - Geçen haf· 
• • .r · lısındc hutçenin müzak · · · · 'bit etmek mümkün olmamıştır. Yal- .. eresı sırasın- ta ıçınde Ticaret Veka.Jetfode gaz şir 

da M.udafaa Nazın beyanatta. bulu - k tl · · · 
nız, kaza kurbanının gayri müslim ol- r.arak hükfimeti.n bütün illi f li e .. erı umum müdUrlenle başlıyan 
duğu tesbit edilmiştir. ! sa.1ıaıanna şamil olm~ ~ :: yet müzakere bugün aona erdi. Bu top-
. Hadiseye müddciumwni muavinle- 'nelik kurucu bir programıneretatb~k~:ı ~aııtıda Türkiye petrol ve mü.~tekk:ıtı 
rı~den Ilısa~ Yarsuvat v:ız'ıyed et - ı derpiş ettiğini ve memlekt-t müdafaa-1 ıthalltının t&nztmi işi ve bilhassıt 
mış ve ta.hkıkata başlamıştır. sını istihdaf eden büttin tedb" 1 ıin Roma.ayadan yapılan ithalkt bakı • 
Yaman bir hırsız yakalandı 'bu programda kat'1 yerlerini b~=ca· mından ne gibi tedbirler alınması la-
Beyoğlunda Küçük Hendelt .soka.- ğm1 söylemiştir. • zım ıeldiği görüoüldü. Ayni zaman· 

ğında 46 numaralı aparUmanın Ma,. • da Ticaret Veklletin.in kurduğu pctı-
d.am Maryanın oturduğu 4 numaralı ltalyaya .. giden Alman rol Limited şi,r.k.etile sıkı bir anıaş.. 
dairesine, apartımanın aradaki hava komilrO ma tanzim, ve Tic-..aret Vekiletınin 
ve ışık pe~~er~u;ıdcn bir hırsız gire- . Brüksel ~ ~A.A.) - Vıngtieme l ve htlk.Qmetin ııbatereceği şekilde fi· 
r~k konsolun gozündeo 330 lira para, Sıecle gazetesınm Be.rlln muhabiri ya yailarla &&tıa yapmayı kararlaştır-
bıı: altın kadın saati, bir albn küpe 1 zıyor; ı dılar. 
v~ sair bazı mücevherat ça.lm.ıO. hiç . ftalyaya Alman kömilrü götüren Molotofun se h t neden 
hır ız bırakmadan sıvışmıştır. Hadi- 1 ılk trenler Brenner bu.tudunu geç • • yya a 

1 

seden zabıta haberdar edilmiş, emni- mişlerdir. Bu kömürler nehir yolu ile gerı kalmış 
et memurları derhal faaliyete g~- Mannheime gelmekte ve ora.dan va - Berne. 26 (A.A.) - Molotof, Hit-

1 

mişler '!:e hırsızın ~a.bıkah Mehmet gonlara yüklenerek ttaıynya sevko _ lerci zimamdarlann bildırdikJeri ta· 
oğlu ŞUkrü olduğunu tesbit etmişler lunmakta.dır. Her tren vasati olarak rihte Berline gelmediğinden Alman 

l
dir. İhbardan sekiz saat sonra, Şük- 1 20 v~gondan .mürekkebdir. Bir tren !devlet merkezindeki bitaraf milnıes
rü, Galalada aşçı Ahmedin dü.kkfuun 115 ~de ~~ı~ gelmektedir. Vagon- siller, malfun olmıyan bir sebebi Mo· 

1 da yakalanmış, suçunu itiraf etmiş, lıırı_n uçte bmnı lta.ıya temin eylemek lotofun hareketine son dakikada. en· 
ı parayla mücevherat da bulunmuş - ı tedir. ı gel teekll ettiği zannındadırlar. 
tur. 15 gün evvel de lzmitte ~kercl • • - ' - . : 
Faik'ın 42 lirasını çalarak İ:stanbula Nafıa Vekih Nazıtlı yofunda 
kaçtığı anlaşılan Şükrii ~dliyeye ve- Denizli, ~6 (A.A.) - Nafıa Vekili ş 1• F A 
rilmiştir. General Ali Fuad Cebesoy Çlvrllin 
______ _,,,,,,..,,. _____ Işıldı barajını tetkik etmek üzere bu B 1 
tuz artt 1 M ı-ı:. ·-1™• ·'~ sabah lzmirden trenle Denizlinin K.on U m U Ş 

ırır ar. ese u )U z:ı.rıilör ta- . hakk k ed" 
150 

k cah ıstasyonuna gelmlş ve orada ken _ 
u . ınce uruşa aldığınız disfni karşılıyan vali vekilimiz Or • A (İ R ı 

kahveyı ~?O .k~tan tediyey~ mec- hunla birlikte otomobille Çivrile gtt-
bur olabılırsınız. Kuru kahveeı: · ti N f v kilimi Ba J mııı r. n. ıa e z tetldkatmi y • • O. O. Ya.zryor: 

- Ne yapalım Beyefendi, v~rgiler nılitcakib gelmiş ve burada bir mtıd- Ekseriya okuyoruz. Tedavi gören 
arttı d · t "rah tten 

1 

." . et ıs ı a sonra Nazilliye ha. ll!çlar varmış, fakat, ALLCOCK ya-
Dıyecektir. Halbuki yüzde yi!mi reket eylemiştir. kısından bahsedilince, katfyen mUba.-

kuruş zam ile kahve fiyatı a.ncn.k 180 - ·- !ağa değildir. Bir zat a~am tatbik 
kuruş olacakbr. Biranın bardağım Almanyad~ şarkı ettiği bir ALLCOCK yakısı bir ge-

110 kuruşa veren 15 kuruşa çıkarabi- B li 2':1emnuıyeti ce zarfında tesirini göırte~ek ve 

1 
lir. Halbuki ancak iki kuruş zam et- er n, (A.A.) - D. N. B. a • devamlı sıcaklık tevlld ederek a.ı;._-
mea. · t kted' jansı bildiriyor: 

6 
...... ı ıcap eme ır. Milli . yan mahalli teskin etmiotir. 

Ve her maddeye yaptığı zamdan sembollerın ve şarkıların hi • 
istifa.de etmek istiyenJerin a.ç gözlU- mayesl hakkındaki emlnıameye tevfl 
lüğüdür ki bizdeki hayat pahalılığını kan kahvelerde ve lokantalarda va-

. . _. tanı ve rıru,ıy.-·ııalist şarkıla çal 
alabıldıgıne arturmıştır. Şimdi çok -· 1 . · . r ınıp 'k b- · ö soy enmesı unınmıyetle yasak edil 
nazı ır zamandayız. nümüzde ge- - tir B -. mış . u şark.ılarm çalınmasını ve 
çen cıhan harbinin dersleri, acı tecrü· söylenmesini icab ettiren b' h . A 

heleri v v gil · ır ususı ar. er ere yem zamlar ta- ahval bu kayıddan nıüstoo adır 

hakkuk edince bunların suiistimal e- Propaganda Nl:~l'l "l gil~ 
d"lm · · .. .. n ereye 

ı esmın onune geçmek, hem vatan- karşı yürüyoruz,, ımrkısınııı ela bu 
daşın hakkını, hem tediye kabiliyeti- yasağa dahil bulundugunu bild.lrmek-
ni korumuş olacaktır. tedir. 

ALLCOCK, Romatimıa, Lumbılıı. 
ğo, Siyatik, delikli ALLCOCK yakı· 
larile şifa.yab olmuşlardır. 

ALLCOCK yalnla.ruun tevlid ett1 
ği sıhhi sıcaldık, OTOMATİK Bt:J\ 
M.A.SAJ. gibi hemen agrıyan yerin 
etrafını kaplar. ALLCOCK ~htı
nndaki kırmızı daire ve ka.rt&l ~im· 
li markasına dikkat ediniz. Ew.aha
.. ' 'rdf' ·~1 bucuk ku.ruşıur. 

' 
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Sabah, öğle 

ve akşamları 
Yemekten sonra gün
de 3 defa dişlerinizi 

HER AYIN YEDiSiNDE 
' ı ı 1 1 

1 ' il: 1 1 

1 ı•ı 1 1 !l!I muntazaman 

' 1 

€ l 1 1 ı Mil 1 

~ IJ '. ı•ı 1 1 

10 ill 1 
1 1• 1 ı. 

SOLDAN SACA : 
ı - Tanınmış bir romancımız. 
2 - Bir uzuv, bir nevi halk şiiri. 
3 - Hiddetlenmek. 

4: - Yalvarma - Valde. 
5 - Atın ya"Tllsu - Bir uzuv - Bir 

renk. 
6 - Hazreti lsanın dinine salik. 

- .. 

7 - Napolyonun ma.ğHib olduğu 
bir yer - Bir nevi yelkenli ka-

1 
yık. 

Diş macunu ile fırçalayınız 
8 - Sonuna "R,, gelse bir meyva 

olur, bir tatlı • Rabıt edatı. 
9 - Kraliçe - Yüz sene. 

10 - Namus · Bir edat. 

YUKARIDAN AŞACIYA : 
ı - Bir müessese. 
?. - Bir nida · Marka basan. 
3 - Bir çiçek · Erkek. 
4: - Hücum - Sap. 
5 - Bir gıda maddesi - Bir nota. 
6 - Bir vekaletimizin ismi. 
7 - ümid eden · Dağın bir la$mı. 
8 - Aded yaz - Bir nota. 
9 - Gizlenen yer. Bir rakam - &

lfLlı mahfazası. 

1n - Kira . Bir rakam. 

htikW Caddesinde Komedi 
fi.ısmmoa 

Gece saat 20.30 da 

YANLIŞLIKLAR 

KOMEDYASI 

PRATİK 
SEBZECİLİK 

Yazan: Dr. Fuat Ali 
Sebze bahçivanlığı zamanımız

da pek ziyade ilerlemiş olup te
rokldnin son derecesine varmıu
tır. Sebze bahçiv:!.nlığına merak
lı olanlara tavsiye ederiz. Fiya
tı 50 kuruş. Satııı yeri: tst:anbul 
lnkılab Kitabovi. 

-- ANAPIYOJEN -
Dr. Ihsan Sami 

lstreptokok, ista!ilokok, pnömo-
kok, koli, piyosiyaniklerin yap
tığı çıban, yara, akıntı ve cild 
hastalıklarına karşı çok tesirli 

taze aşıdır. 

Devlet Qemiryollan hanlan 
.......................................... ~ 

Bedeli Türk - İngiliz kredi anlaşnıaamdan tediye edilmek üzere mu
bayaası takarrür eden takriben 400 adet koşum takımı, 9000 adet me
not, 18000 adet menot pernosu ve 5000 adet çatal rondelA pazarlık su-ı 
retile ve münhasıran tıigtli:ıı firmalarından satın alınacaktır. 

Bu hususta. tanzim edilmiş ola.n şartnameler Londrada Türk Tica.
ret At&şeliğinden ve Ankarada DeVlet Deai'tryollan Malzeme Dairesin
den tedarik edilebilir. Şartname almak lstiyenlerin bu kabtt m.alzeme 
imal eden bir lngillx tabrtkasmı temsil ettiklerini firma ismini vermek 
auretlle bildirerek, tahriren veya lifaheıı yukarda sözü geçen yerl..e 
mtıraca.atlan llzımdır. . 

Verilecek tekllflerin en .nihayet 6.15/ 1940 tarihJne kadar An.karada 
Devlet DeDilryolla.rı M&rkez Dokuuncu arttırma, eksiltme komisyonu· 
na te'11 edilmJ§ olması !Anmgeleceğt ilan olunur. "2098,, · 

lstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel 
lşletrnelarl Umum Müdürlüğünden : 

15/ 3/940 tarihinde eksiltmesi yapılacağı ilAn edilen Silahdar f abri· 
kut kömür nakil tesisatı için verilen ·teklifler muvafık bulunmadığından 
15/ 4/ 940 pazartesi günü saat 15 de pazarlık yapılmasına karar veril .. 
mJ.ştir. Bu i§e aid şartname ve pllnlar idare veznesinden 600 kurus mu--
kabilinde tedarik edilebilir. , 

Teklif vereceklerin 7250 liralık muvakkat tenı.i.natları ve kanuni ve
sikalarlle yukarda yazıh gün ve saatte idarenin Metro han 5 inci katın-
da toplanacak olan komisyona gelmeleri ilA.n olunur. • "2194,. 

Ankara Borsası 
26 Mart UM.O 

1 
T. iŞ BANKASI 

Ftyatıan Kapaıı11 1940 Ku ... çu·· k 
Lond.ra 1 Sterlin 5.24 
New-York 100 Dolar 141.- C H J 
P&ris 100 Frank 2.9647 ari csab ar 
Milaııo 100 LinJt 7 ,2275 
Cenevre 100 ltv. Fr. 29.2725 iKRAMİYE PLANI 
AmsterdamlOO Florin 7 4.8727 

100 ~yiemark --
100 Belca 24.0lM 
100 Drahmi 0.97 
100 Leva 1.70~ 
100 Çek kronu -. 

Madrld 100 Peçeta 18.5( 
Va.rşova 100 Zloti 
Budapette 100 Pengö 24.81 
BUkret 100 Ley 0.625 
Belgrad 100 Dinar 3.2750 
Yokohama 100 Yen 32.8625 
Stokholm 100 İsve~ kr. 31.005 
Moskova 100 Ruble -. 

ESILUI \!E 1'AHV1LA.T 

Ergani 
Sivas - Wrzuı-um 3 

20.oi 
19.49 

t.-~----------~~-1 

laC:et 2000 Urahk = 20GO - L. 
3 " 1()00 " = 300J- ., 

. 6 .. 50.) .. = 3000- .. 
12 ., 2SO ., = 3000- .. 
40 ,, 100 " = 4000 - .. 
15 " so ,, = 3750- •• 
?~O ,. 2S ., = 5250- ., 

K~deler: l &ubat, 1 mayıs, 

1

1 ağu.stos, 1 ikinci~rin tarih
lerinde yapılır. 
---
Is:n1nlr11 Hava Aktarın:\ Arnh~rı müdürlüğünden: 

1 - : 7İ ve dlJeı· ı~wb.cıue·.;i ı\ miJ,1r t rafı.ıdan verilmek suretile 
27fı a.J."'t • t i · dtd:ır '?D :o ~ıi t z • , ;; cı1 diktirilecektir. 

• ., l'ı .ı l\ln .h., 1 ' ı .... n 'J ı ı. O le Yeşilköy 
H:.n a A .. ırı m J:ırı ' · .1 :o !11 ... 1 ı , -, 

:1 - İo:ıtı>.rdHerin şartnam .. ve nfununcyi görmek w,er~ h~r -;;t.u ı e 
pazaı·lığıı giı'eceklerin mczkıir gün ve saatte ten ıncıt. ıı l 
nmz.ı müra~a.~tları. 

stanbul LHaıim mirll!I 
Satınalma Komisyonu İlanları 

800 ~ft okur yaka işareti ve nu -
m.arasile 100 9ift er yaka i§areti ve 

harfleri alınacaktır. Pazarlıkla ek · 
siltmesi 28/8/194-0 peqembe gönü 
saat ı' de Tophanede Lv. AmirUfj 

atmalma komisyonunda yapılacak -
tır. Bepsfn.ln tahmin bedeli 13t5 lira 

kat't teminatı 20 lira 26 kuruttur: 

U.Wlleri komiqonda göl'tlıttr. 
"784,, "22ii9 .. 
••• 

dıt 0t0mobil tlstiği. 
iç ,. il 

d1* " " le; " .. 

••• 
37 metre atlas aluıa.oaktır. Pa.ıa.r

hkla eksiltmesi 2 - i. 940 Salı günü 

saat 14 de Tophanede Lv. ft.mirliği 

Satuıalma kom~yonunda yapılacak· 

tır. Tahmin bedeli 185 lira, kat'i te

minatı 27 lira 75 kuruştur. Nümune
ı;ı komisyonda görülür ... 740,, "2361,. 

••• 
83,700 adet 22 milimetre kutrun-

MiLLİ 
PiYANGO 

Buyuk ikramiye 150,000 liradır 
El llAnlarmda da yazlldıOı gibi 3 Uncu keşid8 

biletlerini herkes 

Nlsının 4 üncü günü akşamma kadar değiştirmelidir. 
Akıi takdirde bu 11aaara ÜHrinde b;çbir hak iddia adile~eı· , 

D1nlz Satınafma 

• • • 
Tahmiaı 

bed 1i 

4000 kilo yt1n la.nelA lplıjt 11.800 

ilanı an 

2000 kilo yün ~rap tpligt 6.600 
17.400 . 1305.00 .. ıh 

1 - Yukarda cins ve mikt&n tahmin bedeilerile ilk teminatl ya··L 
iki kalem yün ipliğinin 16 Nisan 19·1-0 tarihine rasllıyan salı gUııO s:ıll 
15 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. .. 1<11'" 

de. yuvarlak halka alınacaktır. Pa.- 2 - Şartnameyi görmek ve almak isteyen isteklilerin her gun 11 
zarlıkla eksiltmesi 29 - 3 - 940 Cuma misyona mUracaatları. Ve eksiltmeye iştirak edeceklerin de 2490 sıı>'\. 
güntı saat 16 de Tophanede Lv. amir kanunun tarifatı dairesinde tanzim edecekleri kapalı teklif mektuP~·~• 
liği Satmalıua komisyonunda yapı- nı havi kapah zarflarını en geç belli gün ve saatten bir saat ev"' ~ 

kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlıg"ına makbuz rnuk 
Jacaktır. Tahmin bedeli 251 lira 10 

Hnde vermeleri. "2314,, __-.:'.l 
kurll.i, kat't teminatı 87 lıra 66 ku- ..---:::: ============================================---::---
l'U.Ştur. NUmunesi komisyonda gö • Fatih Birinci Bnnı Hıı1cuk Hd1\'inv- ' muhakeme günü olan 26 - 4 - 40 ::;.'l: 
ı:111ür· "741,, "2362., l#ffnden : · at 10 da mahkemede tsba tı viicııt ~~ 

... Kırçeeme Peştruııaloıla.r 011.cidcsi çık 1 melori, Aksi takdirde gıyaplf.ı.fU • 

Bir adet motöıfü tua çekim ma- mazı:ıd~ 7 No. da ıaehlt Şevket vere- jdavaya bakılacağım bifd:cir işbt1 gı. 
kinesi alınacaktır Pe.za.rlıkla eı-~ı· ı.. s!'l t·rın c.:.cn Mehmet ve Kovaoılarda •· ıu 141 i ı· n1ııJ • lLb.... • • l'.ap t\ararırunusu n ne 

• • •• <:> Revani Çelebı mahnllesı Sekbanba.s1 · ıc•· 

! 
mesi 2 • 4: • 940 Sah günu sat 14,.,,0 f . 1r • d N . , - rlveine tevfikau tebliğ rııakanııns. ::;o .. agın a urıj eye. 
da Tophanede Lv. Amirliği Satmal- D 1 ~ · ·ı . k . . S ı ·ıı olr-ı.ık i.iı<'t c ilan olULar. _ _p 

avacı ar ..;JU eyr.1a.nıyc alıp .._ em- _ __ _ ::;:---

ima komu,;yonunda yapılacaktır. İs- settin mahallesinde NA.mahrem sokak - - -
teklilerin kataloğ~arıle belli satte ko- 6 No. lu evde bulunan Zehra ve Ne-! Kiralık kat 

ı
ruısyona gelmelerı. "742,, "2363,, fise ile müştereken mutasarrıf bu.- #""!- de 
====::-:""======~-=========:.=:::= lunduğunuz Çuku.r çeşmede Kızıltaş Fındılc.lıda. w ca~de Ustl~~isi 
... , mahalinde Çukur çeşme caddeı.-;inde Tramvay duragı cıvannda . 1 

_ 

1 ıor Hafız ''emat eski 19yeni17 1 No, lı dükkan ar:;a- büylik. bi~·ı küçük iic{ oc.la bır5~-ı1 il . . londa.n miirel,keb he.va.gazı, te 
Loknla'ı if .. kir·ıl ::iınm şuyuunun ıza.leı:.; l i<:ın açılan da- k • kt ., t . t.ı ınulıte-• " -, d · k . , os ve tHc r·ı.t ooısa. nı . 

Mliteha&Sl&I . a a ıcr.t. ılınan mcı hkemesın<le zao- vi bir daire kiralıktır. Taliblerf!l 
Divanyolu 104 t1 dnvnn ın 1G gib ilıin(:n lcb~iğine rağ, tramvay caddesinde berber sııY 

Muayene matl"'ri pazar bwic wen tayin olunan y1.~vm w s~laltc ge- 1 EmruHaha müracaatları. 
ı e:· gün 2,5 . ~ salı ve cumar tesi !'ek biletıale ve gcrnk bilvekale gel . Lilıliiiliiiılimmmmİİİİiİlll•.....-,~~~~ 
·m.ha.hlan 9 - 11 hakiki fıkara 1 memiş olduklarından haklarında. gı- --~---------~----->""'-_!"":'._ AA!! ~uı 

k Salubı ı A. 0emaıeddln ·s~~· 
·nhııl olunur. T. 22398 yap arannın on bcıs gUn müddetle N~&iyat müri i·?~~\ : H, "ı! C ı .. 

ilanen tebliğine karar verilmiş vel Basıldığı ~ ,. : " ";.ı!in .\ i ı:11ur 


