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8alkanlarilakkındaHari.I Müttefikler R sy ·ya 
Her Yerde 5 Ku •l 

~iye Vekilimizin Beyanatıı 
türkiye hiçbir büyük devletin 

Balkanlara sokulmasına 
müsaade etmiyecektir 

&öyle bir harekete tefebbüa edecek olanlar Türkiye
yi karşılarında bulacakların:ı emin olmalıdırlar 

Yazan: Hüseyin Cahid Yalçın. 
~ anciye v eıcm mulı terem Sa • UHll 11111111111111111111111111111111111 llllllllllUlll llllll l lllll il llllUI 111111111111111 l lllllltlllllllUlllllllllll 

~ıerinr:~!;~:ı~~z dva~rF;;:ı:~~: Mu·· ttef ı· kler Ablukayı ~Undu. Bize tecavüz edılmedikçe 
~~be girmiyeceğimizi bir kere dıiha 

ın eden Hariciye Vekilimiz, bu ş•dd ti d• • ı 
~ilVüz,, t!biri içinde ''bilveinta te- 1 e en ırıyor ar 
"liı,, mefhumu da dahil bulundu· 
ııu göstermek için, bu teminatın 
tasından derhal ilive ediyor: "LA.
!\ harb Balkanlara inecek olursa O· Kontrolün Norvec karaaularına 
\sa tahdid etmeğe iınkln kalmıya.-
ktır .•• Balkanlarda. nüfuz mıntaka
~isini istemek he.rb istemek de

; ~ktir. Türkiye emniyet ve istiklali-
lnUdaf aaya azımetmiştir.,, 

l lşıe sarih ve ka.t'i söz diye buna 
"itler. Hem de tam zamanında. Bal· 
~!ar Uzerine .açıkttuı açığa bir harb 

" ~Ünde, veyahud mahiyeti malum o-
~ o nıe.hud nüfuz mıntakalan tesisi j 
~li altında bir fstı - kı g.;~ 
eıc Inidır, geuruyeooıs.. mı~· uu... .. I 
~ tayin etmek bizim elimızde de -
~- Çünkü b6yle bir hareket baş..· 

,!> ' devletlerin verecekleri karara tl-
~t. Fakat bizoe kat'i ve muhakkak 
~ette mal\ım ve müsbet olan bir ,, 

ikat vardır! Türkiye böyle bir te- ~ 
~\rliz karşlsında kollarını kavuştu -ı r 
~~ seyirci ımı.nuyacaktll' · • 

11 't'Urkiye, b.Utltn kuvvet ve enerjisi f 
bir harbe atılmak için, harb ve te- f, 

• 
da teşmili muhtemel 

__ .. Cl:.CN 191 

İngiliz tayyarelerinin bir muvaffakiyeti 

!\\'Uzun kendi hudutlarına kadar gel· 
~ini bekliyeme-ı. Herhangi bir Bal· 
lall devletine herhangi bir büyUk dev 
~ı:t herhangi blr gekilde teca vU~ü 
\ıhudn.n doğruya TO.rklyeye tevcıh .11gıtt;ı orclııaunu tüare 8dmı J.ort lfar8f'Jl fngil~ kroltmn loardeşi GW. 
~rniş bir lstili. ve taarruz hareke- ' oeat~ Dilkii Ue beralHJr 
b.ııır. TUrkiy& kllçilk ve sulhperver 
~eketlerilti~like lrendl kapıları- Paria, 27 (A.A.) - Hav~s ajansı 8lD1ll tahıunmUJ edilemiyeceğl kana· 
~<;alınca.ya kadar, aldatıct bir ern • bildiriyor: atile, bu sularda inzibatı tedbir alma 
~et içinde. gafleti~. vaziyete seyirci Parisin akeam gazetelerinden biri, ya karar vermış görilnUyorl&r. 
%naıarınm en fena bir politika ol· ! gayri resini şek1lde nOt!'~Hği bir ya Büyük Bir Hava Harbi 
•.ıı~u ·kanaatindooir. Düşmana birer ı zıda, müttefiklerin, Norveç suları Paris, 27 {A.A.) - Fransada fn. 
~er kolay bir o.v olacak küçük mem- ı bitaraflığına hürmet etmemekte ken- giliz hav'l kuvvetleri ba.şkumandan
~~etıerin vaktinde birleşirler ve müş dilerini haklı gördüklerini söylemek- lığı, düu Metz mıntakasında, büyük 
ltr.~k bir müdafaaya kalkacak olur- tedirler. bir faaliyet olduğunu bildirmekte • 
~a çetin bir kuvvet teşkil ede<!ek- Bu htlbusta salahiyetli bir makam dir. Avcı tayyareleri, refakatinde, 
'-litı.i Türkiye bilmektedir. dan hiçbir beyanatta bulunuhnamı~· yedi keşif tayyaresinden mürekkep 
~u gün Balkanlar bir kül= teşkil et- tır. Fak~t mUt~ikler, bazı memle-

1 
bir filoya, İngiliz hava ordusu .ta~ · 

~tedirler. Bunlardan birine vuku ~ ketler b1taraflıgının Almanya tara- ,ya.relen tarafından taarruz edtlmış-
• "lijacaıc tecavUzUn yalnız o menıleke- fırıdall mütemadiyen ihl8.le uğrama · [Son1ı 3 üncüde] 

~ İlıhisar etmesine imkan yoktur. ~/VV'.'V\.'VVV',...,..,,....,.fVVVV'l.l'V'VVV'l./VVVV'l.l'V'VVV'I.""""" 
llka.nla.rda.kl mttvazene bUyUk bir ı 

Qe,,.letin nıüdahaleslle bozulduğu gün p • f k 
~ ~uml bir altl\st olma hareketinin 1 as 1 o r u n m a 
f41angıcıdır. Biz kendi hayati men· 
~tlerimizi Balkanlı dost ve mtıtte- ! - - "' • .: "!' . •;: • . . 

~ flıtıerimizin menfaat Te istiklalleri ile ~ 
~Utesanıd görO.yorwı. Onlardan biri
"indirilen darbeyi kendim.i7.e tevcih 
"iilınJş gibi hissederh. 

Son bir sene iQinde. Yakınşa.rktakl 
~~ast tekAm.W gözden geçirilecek O· 
"Q'&a., Türk politikasının takib ettiği 
~eslek. bütün vuzuhile göze çarpar. 
~lya Arnavutluğu istil! ettiği ve 
~nya Çekoslovakyayı mahvede • · 
~ R.umanyayı sıkıştırmağa başladı· 
h dakikada Türkiye icab eden müda-
~ tedbirlerini ittihazda zerre kadar 
~dUd e1memiştir. 

İngiltere ve Fransa ile karşılıklı 
~l'd.un beyannameleri yapıldığı gün· ~ 
~ itibaren. Türk.iyeyi yolundan çe· ~ 
~ek için çok ç~anlar oldu. En- Dün Kadıköyttnde 'iw.va taarnızuııa. harfi Pasif konuıma toorttbeleri ya
--~. propagandalar, gazete hU • pılnııştır. Yukandaki resim mefnız hava taa.rnızunda yaralanan bir nıt>-

(Bonu 6 ı~) mor vatandaşa yapdıın llk t.eda~ göst~l'mr-ktt'dir. Bu hmm(4t.a tafGilat 
' DIMJ'la Oabl4 1" AU;1N 2 od sayfamısdadır. 

harp açaca larmış 
----·---

Berlinin kanaati böyle 
L?ndrada Almanya ile İtalyanın 
Balkanlarda tazyiklerini artırma-

larından korkuluyor -----~rl~, ı7 (A.A.) - Stefam ajan· ı lisanın bu iddfayı teyit eylediğiw 
l!ll bıfdmyor: j kaydetmektedir. 

. Ber~ . matbuatı ~ıs • İngiliz j "Na.chtausgabe,, gazetesi, miltt& 
~ı!asetının Y~ hedefı Sovyetler bir- , tiklerin hrbin garp cephesinde mevziJ 
. ~e karşı bır harp llAnı olduğunu bir halde kalma.msı için her tUrU/ 
ıddia ey ~em~k~lr. Matbuat Reu 'in 1 tl:!hlikeleri göze alacaklarım yazmak 
ve Manş ın obUr tarafındaki gazete- tadır. 

lerin Rusya aleyhinde kullandıklan \ f Sonu ~ llnciıd8] 

mmııııımuıınıummıım~111iim11111muıııımmııı111rmıi~::ıumıııuı ıı ııı::ıımırııııııııı:ınm 

r RoM<ınya 8-<Aili Tatarealro '\ Mareşal Fevzi Çakmak 
-

Vergilere Havacılar Arasında 
yapılacak zamlar Eflmesuttakl hava mUesseselerini ziyaret 
~~~~sh~~!·::ı~i ~~~a"t::: eden Mareşal mUhlm bir hitabede bulun~u 

reler oluyor Ankara, 27 (A.A.) - Genelkurmay . 
Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak, bu 1 • ~" • · ft!t 

Ankara, 27 (Hususi Muhabiri· gün saat 9 da ilk deVTe-5ini bitiren ilf.Q 
mizden) - Büyük Millet Meclisi ''Ttirkkuşu Gedikli Hazırlama Yuva
tktrnat Enclimeni bugün öğleden sı,, gençlerinın orduya iltihakfa.rnun 
evvel ve sonra iki toplantı yapa- yaklaşmış olması mUnasebetile 'NU-k 
rak yeni vergi kanunu layihasını Hava Kurumunu §ereflendirmi~:...·, 

..... -.o::ı ____ CIİll8_0n_"-=-'-u-·ncüd.6--J ııııııi plbör meydanında her Up planörler 

r rau:n Lı 1 -ani) '"I\' ~ !Tt,..a»].._..,"'-'-"'-""-"""--.G.._-~~ 
gedikli talebelerin uçu!#Jarım, inşaatı 

Soyyet Elçl·s·ınİ bitmek üzere bulunan bUyUk hangar 
la plAnör atölyesini ve tamirden ge.. 

U ki t dllar çen tayyareleri gördUkten sonra za aş ır "T(irkku.'.:)u Okulunu,. teı;ırif buyur · 
muşlar, modelcilik laboratuarında, 

Sebep Elçinin Frenaa paraşüt ve motor salonlarında sali.t 
aleyhinde Moakovaya 12 ye kadar kalmışlardlr. Sayın Ma . 
bir telgraf çekmesidir • reşaI Etimesut meydanında.o ayrıtır-

(Sonu 6 nOlda) Mt1rep r.,m Çalcmak 
Moskova, 27 (A.A.) - Ta88 ajan- ======~=====================::.--=::::-=-::=-===:-..::J 

sı bildiriyor: 
19 martta, Fransanın Moakonda.· ç ı t "" •• d 

ki maslahatgüzarı Payart, Hariciye a iŞ ıgı muessese e 
Halk Komiseri Molotov'a, Fransız hU ~ 

:~~~!0~~~=t:lhp= 4000 lira çalan memur 
Sovyet BüyUk Elçisi Suriç'in Stalln'e 

ç.ekilmek Uzere telgrafhandeahiy~U teaivdl Dün sabah mühim bir mUessesedelt.Lstanbul zab1tl\sı. faili, iki sııat 7JH"-
ettiği telgrafı Franaawn yıı.· . . w 

[So-nu 3 iitk'ü ;jtıyfai.141 mühım bir para hırsı.zlıgı yapılmış. L8onu ,"J ık} 
~ . ... 

Katil arabacı SABAHTAN SABAHA: 

Molla tatlıcıyı Emsalsiz bir haf ta 
Nasıl öldürdü? M.. f·kı . b. k .. h d 
Veznecilerde tatlıcı Şamlı Hacı Ab- Utte J efJD }f te gemlSJ atma ) 

dlllkadiri öldüren 40 yaşlarında Ru • N } Al k 
manyab Bektaş oğlu arabacı Hacı sıra orveç su arının man na • 
Molla dUn cinayetin(8=~~~ liyatına kapanmaSJna geldi ---.-...---
"Afrodit,, davası 
karara kaldı 

Afrodit davası dolayısile CU.mhu· 
riyet gazetesinde çıkan altı yazıdan 
dolayı yazı muharrirleri Peyami Sa.. 
fa, Mekl Sait, Salahaddin GUngör ve 
ne§riyat mlldilrtt Hikmet :MUnif aley 

(Sonu 6 llClda) 

Berlinde buyuk 
bir yatıgın ~~~~ALM~A..,_N ~ ......... ___ -.;;;:;.. _ _. 

Londra, 27 (Hu~ust) - Berlinden AZmanyanın serbest dfm~c ~7~an tek yolunda tiaıret fµmı41-mi Mn• 
alınan haberlere gore bu akşam Ber- ı'tl~ başladığı için ehem11ıiyot l«Jza111an bu yolu tıe bir' t.a~Jn iYlh• 
iinin şimalinde btiyük bir yangın çık· telbah.Vıt hücumu.1m gösterir m-ow 
n11~tır. Yangın esnasmd& kuvvetli in- ~~ 
fil8.kle.r duyulmaktadır. Bun~ bir İngiliz bahriyesinin son neşrottlğt j dl: Bir tek nıütcefiK g!:misi hatmamJI 
cephane fabrikasm.m tutuşm83mdan tebliğ altı buçuk aylık ha.rbde emaa.l- tır. Almanlar 16 bin t ıı t~tan:ıd& 
mütevellit olduğu aa.mıedilmektedir. s1z bir hatta~~~ h&ber \•er-l <~o-nu 144toidel. 
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YENi !SABAH 

1 GÜNÜN MEVZUU 

Weygand'ın ordusu ve 
T .. k. . . . Gıdasızhktan koyun 

ur ıyenın vazıyetı Kranıı var 
• 

Bir ltalyan gazeteainin n~şrettiği Onun için at fiyatları 
•kk bu sene yüksek olacak 

1 Gençlik 
Bayramına 
Hazırlık 

!ihtikara meydan 
Vermemek için 

±2!"': ll!!ll 
Fransız Başvekilinin bit 

hitabesi 

Y eni Fransız Başvekill. FttP' 
sız milletine radyo ile-~ 

bit bir hitabede garb deınoKP"" 
zlli:nreslnl teşkil eden wıs~ 

1 b 
Fransaıun Ahnanyaya kart• ıııv 

Ca eden tedbirler t.ere De blrllkU> glıi!Jtl~ rnU~ 
Bu Üniversite de alınıyor ye mut.eallik hususlarda bazJ 

00~tw sene v Jara temas ebni~ bulunma.ktadı'· dı ate şayan bir makale Anadolu ve Trakyanın birçok mın 
takalarmda vulrua gelen koyun kıra.-j 

"İhtiyar fakat müteşebbis, muhte- nomi yani hayatı bakımdan Rwı • Al· nının ehemmiyetli bir 8\ll'ette devam 
ris ve parlak Weygand, müttefiklerin man blokundan ayn kalamaz. ~tmekte olduğuna dair dün muhte
şark orduları kumandanı sıfatile, Şar Müttefikler. Türkleri kuvvetleri 1~ y~rlerden şehrimize haberler gel· 
kt Akdeniz ve Orta Asyadaki Fran- hakkında mutmain kılmak için Wey- mıştır. 

merasime iştirak edecek d aridatı çoğaltma~ için bazı mad· Fransn n .. ,.,veklll p-"'' o .. ~\~ 
. elere zam yapılacagının anlqılma- ~ au.& ·-

19 Mayıs Spor ve Gençlık bayra· 11 üzerine piyasada yeniden bazı ih· Dun IÖZlerillden, Fraua hü 

sız ve İngiliz strateji köprüsünün ilci gandı Ankaray ve oradan, Avustural- Bu sene devam eden gayri tabii so
baE;l•ca ayağını teşkil eden Ankara yalı ve Yeni Zelandalı kıtaatın Mısı· ğuklar ile bakmsızhk bazı mıotaka· 
ve Kahireye seyahatler yapmaktadır. ra muvasalat etmelerinin arifesinde larda yüzde ellı derecesinde hayvan 
Kendisinin emrinde 170 bin asker bu- Kahireye göndermişlerdir. Ve bütün zayiatına sebep olmuştur. Anadolu • 
lunmaktadır. Bu kuvvetin sonralan bwılar, müttefiklerin Türkiyeye kar- nun kıran mıntakalarında birçok sil· 
200 bin Fransız müstemlike, 200 bin şı askeri prestijlerini takviye etmek rülerden tek bır hayvan kurtulma · 
Arap, Hindli, Avusturalyalı ve Ye- ve Rumanya ile Yunanistana verdik- mıştır. Mahalli vılayetlerin alakadar 
ni Zelandalı, 80 bin miltehassıs lngi- leri garantiyi mUsbet bir şekilde gös- makamları bu vaziyet karşısında An· 
liz ve 500 bin Türk askerile takviye termeyi istihdaf etmektedir' lngiliz karaya müracaat ederek acil tedbir-
olunacağı söylenmektedir. ve Fransızlar Türk.iyeye askeri yar- ler alınmasını ıstemışlerdir. 

Ankarada Weygand lsmet lnönU dıın ve altın temin ettikten başka Haber aldığımıza göre zayiat so-
ile birlikte Türkiyeyi elinde tutan Ge bazı toprak vadinde bulunmuşlardır. ğuktan zıyade gıdasızlıktan ileri gel
nel Ku~ay Başkanı Mareşal Fevzi ~u mey~cla. harb olW: ve ~alibıyet ı m. ektedır. Veterinerlerın aldı~klan t:<i 
Çakmak ıle buluşmuştur. Kendisi ihraz edilirse, Sovyetlerın ehnde bu- bırler hayvanlann gıdasızlıgına ma
Türkiyede iyi karşılanmıştır. Çünkü lunan Bakfı petrol mıntakasmı muh- nı olamadığından zayiat devam et
Benıttan trenle 15 milyon sterlin mu tevi Azerbaycan topraklarının Ttirkı- mektedir. 
kabili altın çubuklar getirmekte idi. yeye verilmesi de vardır. Öyle ki Ke- Koyunlann hemen hemen yüzde 
Müttefikler, kendisini elan mağliib mal Atatürk tarafından teessüs edil- 60 ı yavrularını düşUrmtiş olduğun
addetmiyen tehlikeli Fon Papenin tu- miş olan cUmhuriyet, Hazer denizıne dan dün de pıyasaya hayli miktarda 
zaklarından tamam.ile masun bulun - kadar genişliyebilecektir. Ve bu da, yavru koyun derısi gelmiştir. 
mamakta olan Türkiyenln tereddlid- Azerbaycanda Türk unsurunun ek- Bu vazıyet karşısında şehrimiz.e de 
lerine mani olmak üzere bu altınları seri~eti teşkil ~tmesl dolayısile meş- ihtıyaç oısbetinde hayvan gelmedi • 
teslimde istical etmişlerdir. Rusya ile ı ":1 bır s~fatı haız ol_arak vu~u bula • ğınden et fiyatlanndaki yükseklik 
Almanyanın ekonomik anlaşma ak - bılecektır. Bu takdirde lngıltere ve devam etmektedir. 
detmeleri Türkleri bir hayli şaşırtmış Frans~ 1:lı:~iyeni.n genişlemesini, b~ Gelecek senenin yavrularında da 
tır ve şimdi Bertin • Moskova arasın· devletı .. btiyuk Bntanyanın Asyadaki yüzde 50 zayıat mev t ld - dan 
da askeri bir işbirliği yapılması ve ezeli du.şmam olan Rusyaya saldırt- .. . cu 

0 
ugun 

netJcede Ren nehrinden Mançuriye mak ve Orta Şarkdaki kendi petrolle- onümUzdekl mevsım zarfın~ f_~yatla 
kadar olan geniş ıahadaki 300 milyon rinden uzaklaştırmak suretile temin nn ~~ekılde devam edecegı soylcn-
luk bir insan kütlesinin Karadenize etmek ve böylece milkliatlandırmak me ır. 
vaki olacak tazyikini endişe ile derpiş imkAnını bulacaktır. D~~er taraftan haber aldğımıza gö 
etmektedirler. Bu Yakınşark memle. .Maamafih Türkler müttefikleri.ne ~~ hukCımet bu mıntakalara koyunlar 
ketlerinde Ruslar ile Almanlar bun- karşı nazik davranmakla beraber ln- ıçın arpa scvketmeğe başlamıştır. 
dan böyle biribirinden tefrik edilme- giliz - Fransız tazyikine mukavemet - • • ..,..., 
mektedir. Çünkü ister Rusya Alman· göstermektedirler. Bu devlet. bir ta· VILA YETT E : 
yanın nilfuzuna girsin veya - farzı arruza maruz kalmıyacak veya bir i El kt "k •d 
muhal - ister Almanya Rusyarun te- taarruzu önlemek me.c;elesi mevzuu e rı t tramvay l are· 
-~-h:-~,. ~~1 ..... h.,,:ı .. ,..,..'.\ "'.'"h,.:ıltlrnlc n- bahsolmıyac:,ak olursa mUttefiklerın (erinde pasif korunma İ.<;İ 
nı a~etsız insan ve lptıdaı madde ya daha dogrusu Alman • Rus blo • . "' · ·• · x 
kaynakl~rmın Alınan :zekası emrinde ku ile muharebeye girişmek niyetin- lerının şubelerınd.? yapılması kaı-a.r
bulundugudur. de değildir. Çünkü aksi takdirde, top laştı~ıla~ ı:ısıf mudafoa tecrübeJerın 

Rusya ve Almanya cenubu garbi lara ~edef teşkil edecek olan insan- d~n ıkısı dun ya~ılmıştır: Bırınci tec
Asyasında korku uyandırmaktadır. lar bılhassa Türkiye tarafından te . rube saat 9 da h.adıkoyunde Alühür
Es&sen buranın memleketleri kudret min edilecektir. dar santral deposunda, ikinci tecrübe 
ve kuvvet sahibini daima tercih etme- Diğer taraftan milttefikler, Kafkas de saat 11 de Kadıköy ıskelesı civa
ğe mütcmayildirler. Şimdiye kadar y~da~i muhtelif insanlardan müteşek rındakı şubede yapılmıştır. Tecrübe
ise İngiliz ve Fransızlar en fazla kuv kıl cumhuriyetlerin münasib zaman- ler esnasında mcfruz düşman tayya
vete malik devletler oldukları zeha- da Sovyet Rusyaya karşı isyan ede • relerinden yangın ve tahrıp bomba
bın• uyandırmağa muvaffak olmuş _ cekleri ümidini beslemektedirler. Fa- ları dü§tüğü farzolunmuş ve korun . 
Jardır. Fakat bundan böyle bu zehab kat buna mukabil ~kler, Kilrdlerin ma .~kipleri faalıyete geçmıştir. Bu 
tebdile uğrıyabilir. Çünkü bütün de- ayakl~.nm~sından endişe etmektedir- tecrubelere Kadıkoy itfaıyesi de işti
mokrat propagandasına rağmen §ar· ler. Çu_nkU son. zamanlarda Müslü - rak etmiştir. Tecrilbeler muvaffaki
.kın nazarında Hitler Almanyası dai- m~n dı~inde bırçok Sovyet ajanları yetle neticelenmiştir. 
mt1 elinde silah, hazır ve dinç olarak Kurdlerın arasına kadar sokulmuş -~ 
tecessüm etmektedir. bulunmaktadırlar. M0TEFERlf1K' 

Ve bunu müşahede eden garb Türkler, Bulgaristanı nüfuz altına 
leketlerinin devlet adamlan ve a~: a~~ak hususundaki teşebbüslerde ln- Hayvanlar limanlarda 
si düşünceye dalmaktadırlar v . gıliz ve Fransızlarla hemfikir bulun- muayene olacak 

· azı • maktadırla ÇUnk .. Tü 
yet bu §ekilde devam edecek olurs 

1 
r. u rklerle Bul • Hıfzıssıhha zabıtası müşavere ko-

müttefikler birçok mevki kaybedecea gkar artıln ~!aşmaları ve hududdaki misyonu lstanbuldan vesair limanla
- uvve ennı geri k l · B -ğe benzemektedirler. Hatta şimdiden 

1 
. . çe me erı, ogaz - rımızdan ecnebi vapurlarına koman • 

Balkanlarda Almanlar, Rumen pet _ ~nn emfnıye_tı bakı~ından Türkiye - ya olarak verilecek canlı hayvanların 
11 • 1 nın men aatıne oldugu kadar tn ·1 

l'O en, Be grad konferansı gibi bazı tere ve Fransanın d 
1 

• . gı - vapurlara teslim olunmazdan evvel 
muvaffakiyetıer eldee tmişJerdir. Ya- nunla berabe ..• ~ld~-~ınde~_ır. Bu- Liman Baytar Müdürlüğü tarafındnn 
nn ic:-e fon p · A r ogrenı ıgıne gore Bul 1 ~ • apenın nkarada sıkı garistan lngı"liz alt "b . muayene o unmasını kararlaştırmış • 
surette oynad - d' ının cazı esıne ka- tır 

. . ıgı ıplomatik oyunun pılmayıp toprak taleblerinden fera • · 
~etıcesmde_ ~anların eline koz da gat etmiyecektir. Kömür nakliye işleri 
ı~nbet edebılır. Hatta iki m 1 k t w d . . 
ras;nda ticar em ~ .e a- . eygan • şımdı Beruta avdet et- Koordinasyon heyetinin son olarak 
p ld :ı .anlaşması aadını fon mış bulu~aktadır. Fakat teftişin . tesbit ettıği kömür nakliye fiyatları 

apen e ee ~ış bulunmaktadır. Di- d:n tamamıle memnun değildir. Çün· üzerinde tetkiklerde bulunmak ve bu 
ğcr ta:aftan sıyasi noktai nazardan ku Fransız l~~etine, şarka Fran- kararın tatbikatı etrafında alakadaı-
Bol~vık aleyhdan olan İran da eko- ~alı_ ~ke: .~ondenlmesi hususunda farla görüşmek üzere Münakalat Ve. 
=::==:=::::=:============ ılen ~u~ug~ talebler tam netice ver- kaletinden Nejad dün şehrimize 1-

mıoın mufassal programını ha.zırla - tikir hareketlennin başladığını yaz- n1n tıVVelemlrde, metlum bir tJllll 
~ak üzere şehrimiz maarif mtidilrlU- mıştık. husule ~bilecek kabine bob,..r 
günde müdür muavini Vehbinin riya Şehrimizdeki alakadar makamlar larlD.ID de,·am etmemesi lçbı ...,-e· 
seti '!tında ~ir _toplantı yapılacaktır. bu hareketleri daha baştan önlemek ket edeceği anlaşllmaktadır. Fi~ 
Maanf Vekaleti tarafından hazırla- için dün müşterek bir halde faali klka tarlht.eld h~lere bak1:~ 
nan programda şehrimizin hususiyet te geçmişlerdir. Yfr takdirde, Fransa.nm komsula~ dr 
l~r~ na zan itibara alınarak bazı ta- Mntaka ticaret mtidilrii Avni Sak- rafından t.ehdJde maruz ka)dıgı .,., 
dılat yapılacaktır. man dün sabah ihracat kontrol dal- .trler hep dahilf kargaşatıkJ:ıJ' •• 
Öğrendiğimize göre vilayet namı- resine giderek orada toplanmış olan parti münakaşa.lan sırasında ıııe' • 

na Taksım stadında yapuacak mera- ithalat birlikleri ile temaslarda bu- dana çıkmıştır. Bu sebept.en ~ııt 
sıme yal nız liseler ve lıse derecesın- lunmu.ştur. •ıs hükftınetinln gayesinin kab~ııe 
dekı san'at mektepten ve muallim Ticaret mUdürU ilk olarak kah- buhranlannııı t.ekerriir etnıeJlleS~ 
mekteplerı ıştirak edeceklerdir. Bu ve ve çay birlikleri ile görüşer k h .. _ çalışacağı meydana çıkmaJ.tadıt· 
sene !stanbul Üniversitesi de s_por ve kfunein ihtikar hakkında aldı~ ~- nun için de Paol Reynand stya~~ 
g~nçlı~ ~ayramına ~n genış bır şe - birleri anlatmış ve ittihaz edilecek kat'f icraat peşinde ytirüyect'ği • 
kılde ıştırak etmeyı kararlaştırmış- hareket hakkında izahatta bul derhal harekete g~ği gö~ 
tır. Bu itibarla Üniversite rektörlü- tur. unmuş tedir. 
ğünün riyaseti altında bir komisyon Diğer taraftan Vekaletin 8 v _ Hitabeden Fransanm bu b~~~ 
top! k O - - . . ak on er P"" 

. anara nıversıtenın ıştır şe- eliği kararla birlikler haline kalbedi- tbıin hayati menfaatleri ve 1110 ol-
kulerı etrfnda bır program hazırlıya- lecek olan ithnlat limited şirketleri- deratı icabı çekinmiyeceği aşikirdt" 
caktır. nın· vaz· ti .. tes •t tm --'·tadır. rırı- n-~ekillD _.-.~ı11 . . . ıye ennı pı e ek ve btı- UJAa &IU"l9o ~· .,,_. 

Şehrımızdekı orta mektepler 19 Ma kiimetimizin ihracatımızı genişlet _ çıkaa tu tözler açıktır: "/. . dl 
yıs Spar ve Gençhk bayramına ve mek için tevessül ettiği tedb" 1 tra muvaffak oluna, dünya ~ti' 
merbut bulunan kazalarda iştirak ede fıoda direktifler almak tize ır;,_r e tı hürriyet kalmıyacak ve bürrİyeut• 
cekle~dir. Bu itıbarla vilayet namna kontrol dairesi başkanı ~ r:ıca._ beraber Fransa da mahvoaaoP 
Taksım stadında yapılacak büyük me hı dün akşam Ankaraya gitm:şti:.zı Buna meyda11 vermemek öt.et"!! 
rası~~en başka her k_azada da ma · Piyasalarımızda hiçbir şekilde ihti- diki kabioenill vazifesi her _.,...... 
hallı bır Spor veGençlık bayramı ya- kara meydan vermemek üzere vila- tiddetle harbetmekten fba.reı~: .. 
pılacaktır. Kazalarda yapılacak bu yet belediye iktısat mUdUrlüğü, mın Fransa bu nokt.ai nazara te\fl";°• 
bayı-ama .orta okullardan başka ilk taka ticaret müdUrlüğü, mıntaka ik· istilaya tereddüdsüz meydaD °!' L.ıa. 
mekteplerın son sınıfları da iştirak tısat miidiirltiğü ve ihracatı kontrol mağa mecbur olmuş ve eliDcieJd _:. 
edeceklerdir. daıresi ile birlikler müşterek ve sis- elimle kuvvet membalarmı bil .. -
~ temli bir surette faaliyete geçecek • ra ttevketmJştir. 

lrTI:JAD IŞLl!R/ ı terdir. İhtikar komisyonu da bu me- -- .. _M Jııt • .. nursn:lann. karştlanııa-- •. ..ti 
Sovyetler bizden tiftik yanda yeni bir faaliyet tarzı tesbit sımlarmın kuvvetine Agah old~ 

etmiştir. da anlaşılıyor ve bu harbin (Ol' lif 
ve yapağı alıyor ~ tin olacağı ve ona göre çetin~ • 

Tiftik ve Yapağı İhracat Bır liği, Ecnebilere kiralanan maJc, ıztırablara katlanmak ~ot· 
dün toplanarak bir nisandan itibaren • geleceği gözönünden k~ırılJl'I. •,)~_ .. 
tntb"k d ·1 k gemıler sefer Jll"° ı e ı ece olan standardizasyon Ve zaten bir miicadeledc ınu'\r . 
?ızamn_a~esı?.in ~at.bi~:tı _il:-~:r~~- edebiJecekler olmanın sırn bu değil nıidi~! ~et· 
zı esasları tc bıt etmiştir. -·· ~·· · • · • - - - - sıdaki hasmın kuv\'etini ıstıhf rid 

Dığer taraftan Sovyetler piyasa- purların mukavele müddeti hitamın • mek, net~<'f'de aksi bii' \'8%iyet te',.,., 
mızdan 900 ton kadar tiftik almağa da ~eml~ket~. avdet etmeleri için ar- edebilir . .Kuvvetini bildi~i ha:'~ 
talib oldukları söylenmektedir. Sov _ matorlerın Munakalat Veklletine mü bundan zerre kadar tesir ıııı~·~~ 
yetlcr bu malların lstanbul<la teslim racaatta bulunduğunu yazmıştık. kalnnyarak, muhtemel herh:trıgı Ü' 

edilmesini nıhayet kabul etmişlerdir. V~ktifet armatörlerin tekliflerinin harekete tev~siiJ t>demi~·ec"!' ~:tiJ 
Birlik. son olarak kararlaştınlan fi. tetk~k edilmesini lstanbuldaki vapur de kıskıvrak bağhya.eak btr ,...till 
yatlar dahilinde bu satışın yapılıp ya- k~mısyonuna havale ettiği için ko • hareket ittihazına çaJışma.k fflJ ,,. 
pılamıyacağını Vekaletten soracak • mı~yon iki gündenberi bu hususta herhangi bir miicadelenin mut·:ıf •· 
br müzakerelerde bulunmuştur. kiyet unsurlarını krndi tar:ı.fıll~ rt: ... 

A "k N ti ed k "htim · · ~1"ttli1"" merı aya deri ihracata _c c e bu vapurların 4 ay sonra m<' ı atı daıma vardır. !,ı d-
devam ediyor yanı mukavele nıUddett hitamında Fransızların da takib ettikleri 

15 rf' 
Amerikaya yapılan deri ihracatı bu memlekete- avdet etmelerinde bir mah kamet bu sekilde bir seJir gi>Sftot' 

haftalar zarfında gayet hararetli bir zur görülmemi§tir. yo.r. Bütün Fransız miiletlPİJI 11 • 
şekil _:ıımıştır. Son iki gün zarfında Bu netice diln Münakalat Vekaleti- malin fe\'kinde her sahada ~it" 
hususı takasla olmak üz.ere 22612 li- ne arzedilmiştir. rak ve askeri zaferlerden eV"el W#' 

ra kıymetinde 100.000 adet tavşan 1 . loma ~~-
derisi satılmıştır. Anadoluda av mev hhkAr komisyonunun 1eoın!..:7::.~e .. ı::.~':':~erP~1' 
~imi henüz nihayete ermemiş oldu _ . faaliyeti glri 
gundıın mevrudat muntazam bir su • . thtıkar komisyonu dün Mıntaka tmeıai Jizungeliyor. ~ 
rette devanı etmektedir. Tıcaret Müdürlüğü salonlarında to _ 11*"• Ba§vekilin bJtalJe,81, bO 
Ame~ik~ya yapılan ihracat meya- lanmı.ş ve hükfunetin son verdiği k~- badald IM8ainJn böyle bir rPali:. 

nında. tılkı. sansar ve porsuk derileri rarlaı a uygun olarak yelli faaliyet ıaya dayanarak faal bir tarı.dS ti~ 
de mtihım bir yekün tutmaktadır. esasları hazırlamıştır. hakkull edeceğini Fransız ıni~ "'' 

Eldh'.en .sanayiinde kullanılan tav- 2 inci Valdeham bitti cihan etkarmmumfyesine tıfldil'I', 
şa.~ ~enl~rı da_hili piyasalarımızda da Evkafın Yeni Postahane karşısın. Dr. Reşad S~ 
muhım bır ragbet görmektedir. Ha. da yaptırdığı 2 nci Valide hanının in . tıf ıı1a· 
len piyasada çifti 32. 33 kuruş ara- t gu, 2 ncı katına Posta Telgr • 
sında muamele görmektedir. ~a _ı tamamlanm~tır. Bu hanın bi- dtirlUğU, 3 üncü katına da Etibilıı 

rıncı katına Vakıf Paralar Müdilrlil- ~ınacaktır. 

mcmıştır. Zıra Gamclin ga b bh . . . ge . d k .. r ce e- mıştır. Mumaıleyh kararın tatbika • 
sın e as er. gondermek · t d · - · · b' . r ıs eme ıgı gı- tından sonra hasıl olacak neticeleri 

kıta§ıma ı Afrikadan fazla mikdarda bir raporla Vekalete bildirecektir Yeni Sabah 111111ıurır1111ııı111111 ı ı ! rı ı ı ı ı ı ı ı ! ı ı 111111111111~1111111111111111111111111111111111111111 ı ım ıı ı ı rıuumrımnm ı mm ı ıımmm 1rr111111m11111111111
, , 1,,,,,, 'ı' 11111~ 

Beyhk bır taktik ğuk blr §aka. •. Ve bunun kim ta- "Env Gö bit )le' 
ı atın §arka sevkedilmesi de mu- · 

vafık görülmemektedir. Buna rag· _ . ~- . 
men Weygand b f Jnpmak ve Rumanya ıle Yunanistanı 

,,......,. .._.. ta yapılacak b: taau sene zarında şarkıgaranti altına almakla kendılerine te-
r ır rnızun Fransa le- · ff 

HNIL K ,_ •hrue 1700 "'"'111 hinde olac~c;, halb k' b . mıne muva ak oldukları prestiji kay 
ı AVLU< no "'ti'• u ı unu tehir et- be ~ 
' AYLıt< 400 : ..._ • menin düşmanın işine.Yarıyacağı hak ~emege çalışılm~lıdır ve yalıı12 
1 AVLU< ''° a : • kındaki kanaatinde musırdır. Wey _ d~mınyonlar.ın .takvı~e kıtaatını tcş-

28 MART 19.ı(O :t gand'a göre milttefiklerin şarkta as- hır etmekle ıktifa edilmemelidir. Bun 
• Puıeaabe kerl bir teşebbüste bulunmalannıo lar on binlerce kilometrelik mesafe-
13~t H. Sefer ta t3S6 R. M.rtt tam sırası gelın~tir. Bilhassa Türk- den yalnız binlerce mikdardageliyor-
eı .. : 88 Awı • lerın. · mUsaid olmalarından istifade.._ lar. Halbuki Kafkasyada B.alkanlar-

,, ~ Ka•m ı 142 d lm k "----~5~- ı e lizımdır. Çünkü, yukarıda da ve Karadeniz sahillerindeki Rus 
Esa•f •°!._ __! aHll Sa11t söyle?1i~ olduğumuz; veçhile bazı si- ve ~man askerlerinin tahşidatı gün 

ııu,... ~ı~ aü•eıt ı ı. lklNI yasi ~~k~etıer yarın döneklik ar- g.~~~kçe ~iyonları bulmaktadır. Gö-
11 21 5 50 9 21 5 ':l l! ıs 

51 
zedebilir. 'Yıne Weygand'a göre, Al- rüluyor ki Weygand istical etmekte-- - -1-. man - Rus bloku cenubu garbi Avru- dir ve kendi noktai naz .. A..._ ( eta "'-k v pasında ve As d ksm~- arma gore -

1 
_ _ ..., .. .- . ya a a wa.uıel vücude haklıdır. Fakat Londra ve Parisin . 

:t ı 3~ ~ .. u p8 3 iO:; 4 6 getırmeden hareket etmeli. ve mütte- dare bacnnda bulunan ft~--· 1
: 

- fikl · Türki ~ ~arı aynı 
"- enıı • yeyi kendilerine "§erik,, fikirde olınıyabilirler.. ' 

G enç_ bir i.5Çi kızı ... ağzından rafından yapdabileceğini d .....ı..a.ı.a er . ~oy,._tarafından 
bu· eoz tah . . e .,.,___ man reaıtali verilecektir. C:t1 

bır gazeteye bir şikayet Y ksa,, mJn edebılir. Bu konser için davetiyeler.İJl :".'; 
mt>ktubu yazılmış, bunda patronun hı o gazet.e uydn.rma bir mek- bürosundan alınması rica 0ıtııı .... ' 
iŞ<'i kızlan fuhşa teşvik ettiği bil- P ortaya atarak, Marksist tema- "Pi anoda Ba • 
diriliyormuş. Bu genç kız aranmış, yiallü neşriyat için fırsat nu ballr- y .. . yan Hege... e ıerf 
bulunmuş. Fakat zal'alh, bu mek _ hyor! Bu son ihtimal bizi dÖfÜll- m 

2 
- Türkiy~ ~_'at mclıto!ıe • 

tupf:an bihaber, fuhşa teşvik hidi- dürdü. Ve hakikat.en bu mektup t. ezun1an cemıyetinm serf Jc S.g40 
t:ı.-sıoi de bilmiyor ve böyle blr teY ~1 i_~lhaz edilerek Uzmiacle ba • ~1?.~ dokuzuncusu 29j.JJl' 
olm!Ulı diyor. gunku cemiyeti kötü gÖ8terecek gunu saat 18 de Dr: .,ıe'I 
Bwıun üzerine kanaatinıfme 0~ .Df'Şriyat yapllmağa ba§laacb. Bildi Cemal tarafından verUecektit· fi 

tada tuhaf bir vaziyet basıl olu- li~lz ve alıpk oJdn&..- .. 811 "lspirtolu içkilerin zararlatl 
tik --6 ..... m bir tak- hıfl•hklan dır. 

yor. Acaba kD mı inkar ediyorf.. ... " 
Bu11a ihtimal vennlyoruz, neticede • Davetiye yoktur. 

btiylo yapacak olsaydı eneli şiki- KONFERANS ! Eminlmü Hal- • R t)lıt' 
yet <"tmezdl. Saniyen, adliye cllıaz.ı kcvindcn: ..1!'.~NSER - Beyoğlu 9a1kt 
hu ip ucmıu t>le geçirdiliteo &oW'a u.c;n 

1 1 ha.kikare las 
1 

- 1'4•940 =~rtesi günU 1 - e9 Mart 9 LQ Cuma günü , 
nası o . u ~ırdı. Başka sa_at 20.30 da Cağaloğlundaki Evi- at 18 d8 Evim~n T L>ı..nSinaa"4 
sı mı kızın yerine bu mektubu uy- mız salonunda. İstanbul Konserva- . ep ... ~ a'lllJI 
durınu~ .•• Eğer bu vaki ise çok so- tuvarı yüksek devre talebelerind merke~ ~nasnda Ev triyosıı 

en koMerint verecektir. 
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ir 

1'S:Kt l&•.&8 

(: -~-;,~ ~ ~~ ~~~:::·:] 
Yerinde bir Atman 

emirnamesi 

B erlin&. gelen bir Uılgraf 
ha.berinde mllU sembollerin 

ve prkılanD himayesi lıaJdmıda. 
bir emirname çıkhğı bildiriliyor. 
Ba emirnameye göre kahvelerde ve 
lokantala.rda Yata.al ve milll şarkı-

• • • • .. •• • • • • - lann çalmlp söylenmeSl yasak edil-
(Baş tarafr t lnclde] }kurtulmuştur. Torpili atan denizalb miş ... 

. Fil d • lmı ve yolundan dön- tayyare gemisine refakat ed~ bir Dikkat edfl.lne görülür ki naDler 0 agı ş "d uhribi •--41ından tahnb e- ---..ı-- ı b "--benle (kah-)'e mecbur olmuştur. torpı o m uı .. nu. cllyıs.nuww.a ge en u wa. 

1) • ln T ta dilmiştir. veler) ve (Lokantalar) denilmek -
aha sonra, bır gı ız ~are B'r Hoinlcel Ark Royale 1000 ki- t.edir. ID9 şüphe yok ki. (kahve) 

' '?iyesi dokuz avCJ tayyaresınd~ lolu~ bir bomba atmıştır. Bomba ge- ve (lokanta) da. çalınıp söylenmesi 
,. teş~kkil bir filoya taa:ı:ız ~ış- minin 18 kadem yakınına düşmüş ve memnu ola.ıı bir vatani ve milli !iU'
ığı ~ Mb~~deme esn~s~nda ı~~ dU~~= infilak okadar §iddetti olmuştur ki, kmın (birahane) de, (meyhane) 

• YLeqı alevler ıç~n<l:u d~ş::~. . geminin bazı parçalan kırılmıştır. de ağıza alınınak şöyle dursun. zi-
11 ıgiıiz tayyaresı ~ur uşse G . . di erzak alacak ve müret- hinden bile g~irilınesi bir cinayet 
ut' Pil U l t1 p kurtulmuş emı şun ~ 
"e -!' ot paraş t e a ayı tebatın hak ettikleri istirahatten son- sayılır. 

-; • · . ra yeni bir sefere haz1rlanacaktır. tstibcla.da. da.yanan bel' t.eha.kkü-
.• ~ ı\lına.n Karakol Gemisi Batmldı Kumandan §U beyanatta bulunmuş- me k&l'ŞI izzeti nefslnl müdrik bir 
iııt l.ondra, 27 (A.A.) - İngiliz .hava tur : insanda fıtri bir mukavemet hissi 
ille ~etlerine mensub tayyarelerm şi- _ Almanlar gemimizi batırdıkları vardır ve ba yüzdendir ki totaliter 
IJtl ~ı. denizinde bir dtişman karakol ge-- nı ısrarla haykırarak ilftn ettikleri za- rejimlerin hüküm sürdüğü ülkeler

~ni batırdıkları resmen haber ve- manki neş'emize payan yoktu. Alman de ynşıyan halka karşı reva görü-
f8 ektedir. radyosu "Ark Royal Nerede?,, diye len tecebbürler nefret ve istikrahla. 

eli' ~it Fransız Torpidosunda lnfili.k ı:orduğu zaman gemimizin radyosu karşıla.nır. Bütün bunlara rağmenı 
l>aris, 27 (A.A.) - Bahriye Ne· "Burada., cevabım vermişti.. Alman nıı.syona.l sosya.lizminin milli 

•6 • :ı-eu bir limanda bulunan La. Rail· Kumandan gemisine yapılan taar· ve vatanı şarkıların eğlence ma -
• ~ torpidosunda bir infila.k vuku - ruzlar hakkında şu izahatı vermiş • halJerind& ~mıp söylenilmesloi 

ol• ~duğunu haber vermektedir. Yedi tir : yasak eden ı..araroa.mesini ve em-
~ \Tardır ve bir kaç kişi de kaybol· - Bir gün Uç Alman deniz tay- rini, biz kendi hesabımıza pek ye-

!' ~tur. yaresi gözüktQ. Tayyarelerimiz ok rinde bulduk. 
dfl ~lr lnglliz Ta.yy:ıre Gemlsinln gibi fırladılar ve Alman tayyareleri- Alı ne olur! Böyle blr karama -
tJ1 Maceraları nin birim düşürdüler. Diğer iki tay- menin bizde de tatbikine ba.-;liuısa.; .. 
ut• l.o~dra, 'l/1 (A.A.) - Alman pro- yare kaçmağa muvaffak oldu. Biraz l(ötü bir koltuk meyhanesinin oy 
pıır ~atıdasının bahrdığı İngiliz tayya· sonra 4000 kadem yükseklikte Al - durma rad~·osunda.D , ·eyahut çat

getnisi Ark Royal beş aylık bir se- man tayyareleri gözüktü ve bunlar- lak sesli ~~mofonunıiao akseden 
den sonra lngiltereye dönmüştlir. I dan biri Uzerimlııe atılarak 1000 ka· (Oooneu Yıldöoümü ma.rş1) ,-e~·a -
'!Uiı.ıin' tayyareleri denizler •;e Ok · dem yükseklikten o zamana kadar hut (Ey Gaziler yol göründü!) rez
~ll.~larda Egueteurden buz denizi- görmediğimiz en bliyilk Alman bom- gah başında c;akıştlra.nbn ej};1enw
kndar yekunu be§ milyon mil mu· basını attı. Bomba denize düştü. Fa- rfr veya galeyana. ~etiri.r mi bile
bbaını bulan bir saha Uzerinde is- kat, gemiye de düşseydi batıramazdı. meyız.· Yalnız o civardan geçenler 

gır 
af ve ara~tırmalar yapmı&lardır. Fransız. Ha.rb K.omit:e61 Toplandı de dahil olduğu halde hu saygısız-

:ftıi lnoföz kuvvetlerinin Upenfels Paris, 'l:1 (A.A.) - Harp komitesi lığı duyuı• işitenlerin he-psi birer: 
\Vatu

0

ssi vte Adolf Wörmann Al · 1 bu saba~ bir toplantt yapmışL.r. _ Llha.\·te !... Ue ontla.rthn o:ıak-
:tıı \lapurlannı yakalamalarına yar- Reynaud, başlıca hUkfünet merkez lsşbkla.n muhakkaktır. 

~ ~ ef.miştir. Gemjnin tayyareleri Al !erindeki Fransa eefirlerini Parise da Bu kadar mı ya! &zan kenı.lini 
llf 1\ • t · l 1 ed - .. n k · tti ·· , denizaltılarına hücum e mış er • vet et'i"k gornşmeye arar verntl!}· bllmemeallk, mümısebe · muna-
.ı t• t, tir. İlk olarak Roma ve Brüksel bü- betsiz vMilelf'rle, t~tikW maf';\1 Çftl-
f:ı. ı\ı,k Royal iki düşman torpilinden yilk elçilf"ri davet olunacaktır. mak ts..">kınhkJaı·ına ıuıdar varıyor. 

• ~ • t- • • • • wM~!lir kamrnamev~ eiddtn 

ıvı·· f·kı K A.OEMALBDDIN SARAODOW 

~ utte ı er 
1
usyaya Mf;;~~~·~i;~·-p;~i-;t;ki 

!! harp ~~~~k armış Sovyet Bçisini 
ti1' (Ba.'jtarafı 1 inci sayfada) l Blr Guetnin Tefsiri . . Uzaklaştırd,lar 
fil' l'inı . Gazetesinin Bir Yazıs1 Roma, 27 (A.A.) - Mus~olini ile (B wra./ı 1 inci Mıyfad<ı.) 
rıı• Lana: 27 lA.A.) _ ''Times,, ga- Macar Başvekili Kont Teleki ara.sııı- . b' °'~e telakki etmekte 
·iıJl l\!si ba..~makalesinde Almanya.~ıın 1 

da. yapılmış olan mülakat ttalyan ma.t se~~un: ı:dimı:iştir. 

Çalışti.ğı müesseseden 
4000 lira çalan memur 
Zabıta kurnaz hırsızı derhal mey
dana çıkardı. Paralar bulundu 

---nııaCMM IOlır 

(Buftam/1 1 inci aayfada) mağa başlannuş, her sabah ~oku.ıa 
f ında meydana çıkararak yeniden bil çeyrek kala veya dok~d~ magazaya 
ük bir muvaffakiyct eseri ibraz et - gelirken dün sabah sekizi çe)Tek g~

y 'ştir. Hadisenin §ekil ve mahiye - ~e geldiği, gelir gelmez müstahdcmı
~;e failin nasıl meydana çıkanldığmı ne hellya gideceğini söyliyerek D_?--
2şağıdald satırlarda okuyacaksınız. nüb hanına açılan kapıdan c.;:ıktıgı, 

•Jfa:. 

Vergilere 
Yapılacak zamlar 

( Başiaraft l iııclde ) . 

müzakereye devaıiı etmiştir. Bu 
müzakerelere Ticaret Vekili Nu -
mi Topçuoğlu da iştirak etmiştir. 
!stibl!k vergile.<rl ve fiyatları art-
mlmaları teklif ooilen maddelN 

üzerinde Vekilin lv.aluı.tı dinlenn1ış-
tir. 

tktısat encümeninin, hiıklımetıı• 
tekliflerini ba.zı tadillerle kabul 
edeceği anla&ılmaktadır. 

Teşviki sanayi muafıyet nin k 1-
dırılarak., bu muafiyetten istıf 
"<len nıüe.sseselerden kazanç vcrg sı 
kanununda gösterilen nısbctler ue.
iresinde ve fevkalade müdafaa ver 
gisi namı altınd bir vergi alının ı 
hakkında hükumetin tek ifil ı 
Encümt?ni tarafından kalıul edıl -

Bankalar caddesinde Burla Bira. - tekrar dükkAna geldikten sonra da 
derler müessesesi _.karşısında ve Da- mağazanın süptirtilmesin~en k~lkan 
r:.Ub hanı altınfüı .. ki Elektron şirketi tozlardan mUteessır oldugunu söyli -
müdürü Bekir Emniyet Direktörlü - yerek çıkıp yarım ~aa~ ~adar te~~y
-.. e telefon ederek müessesenin ka- yUp ettiği teı;bit edılmıştır. Kendi~~
:uııasmdan 4000 liranın çalındığını bil- tlen, bu zaman zarfınd_a ne.reyc__gıt_tı· 
- d - t miştir. 
dirmiş, Emniyet Müdürlüğüniln bu iş ği so:u.1unca d~: ."Elbı.se1_?1 . egış Lr - lktısat Encümeninin üz rinde 
lerle uğraşan mütehassıs memurlari- mek ıçm eve gıttim ve dondilm.,, c~- fazla durduğu zam teklifi ı ı ara
le erkanı derhal mağazaya gitmişler, vabı alınmıştır. Hallb~ukl._ sadba~leym smda beyamın.ınesile mükelleflere 
.:azı"yetı" tetkike bagtn ..... •olardır. nk l.ı.zerinde bulunan e ısenın. egı.şm_e-
y .... ~ ed ım yapılması teklif edilen 1~ 50 nısbe-
nazarda, mağazanın gerek caddeye ırıiş ~l~uğu ~. aynca .:esbı~ 1 ~ş, tindeki zamdır. Gayri safi irad üz--
ve gerekse içerden Danüb hanına a· kendisıne, butun bu şuphel~ ve m_ü - rinden kazanç vergisi Yeren milkel
c;ılan kapılarından girilmediği ve ka- tenakıs h~ler ~~la~ak fail oldugu- Ieflere % 25 nisbetinde zam yapıl
sanın ancak kendi anahtar-ile açılmış nun t~zabur ettlğı. ~ınaeualey~: a~ • nıası teklif edildiği halde beyanııa
olabileceği tesbit edilmiş, bundan son lık ~şi itıraf etmesi lazım gel?ıgı ~oy- meli mükellefler için bu miktarın 
t·a, veznedar Ekreme, hadlse'-'e nasıl lenmıstir Bütün bu kuwetli delille_r 

-T % 50 olarak teklifi itirazları mt.ı. 
muttali olduğu sorulmuş, Ekrem ı:ıun- ka.rsısınd:\ artık inkarın fayda \"e_rmı~ cip olmaktadır. 
ları anlatmıştır: l ye.'.!eğini anlıyan Rıza Paker hfı.diseyı lktısat Encümenindeki müz..kı..: 

- Akşam üzeri mağaza k)tpanır ... ~öykce itiraf etntlstir: relerin tarzı cereyanına bakılarak 
ken içersinde 4000 lıra hnlunan kas"'- - Akşamdan, ka..:ıa.da 4000 lira ol· .zam tekliflerinin diğer encWJ1enler 
yı kilitledim, anahtarı cebime koyup dıığunu biliyordum. Erkendt:'n geltlım. de hararetli münakaşaları muc p 
evime gittim. Sabahleyin geldiğim zıı. ıı~ ~:ı~a a~ılmadAn D:ınilb hE1nının ka olacağı tahmin edilebilir. Bu ıtt· 
man, kasanın tokmağının ~evinlmi~. ı·ıs1 arıhlı. En·elce kasayı de\'ı eder - barla vergi uisbctleri hakkında ., ı 
anahtar deliği üzerindC'ki kapağın dıı kt'n teglım ctn;ediğım anahtarla ge- zetelerda derece derece cıkruı hn· 
açık olduğunu, yani, benim bıraktı - ı.;cden ~Jdığun hamı açılan kı:ıpının a- berleri kaydı ılıliyatla te1iı.kki er 
gım gibi olmadığını göroüm: şüphe - nnhtarı cebirrde olduğu halde bura· mek ıi.zundır. Bugüne kadar nt.'§· 
lenclim. Mağaza müstahdemleriııi ça- dan girdim. Kimseye gön.iı!ınedcıı ha rohınan haberler dedikodudan .ba
ğırdun. Onların yanında kasay1 aç - nm içindeki kapıdan nıağaz.ayı:ı dal - rettir. 
tını. İçinde 4000 liranın bulunmadı- dun. Kasa}'l açıp 4000 lirayı aldık - ·--------·-------w 
~mı gördüm. \tnn sonra ayni kapıdan ve yine kun· V . F. landı.ya 

. ~ Bundan sonra, zabıta memurları ~e"e (Törünmeden gizlice cıktım. Beş ent '" 
bir çilingir çağırarak ondan da İZl:l.~ or; daİ.:iY.a sonra ~ağii.M açıldı , gir -1 Kabı"nesı· 
hat almak suretile kasa azerinde bi•: I dim. Aradaki kapıcıan Danilb hanına 
taraftan tetkikler yaparken. ~iğer ta . helaya gittim: dönjjşte de. gece aldı- Helsınki, 27 (A.A.) - Ityt y.?ni 
raftan, bazı memW'lar da, ma.gaza.rdn ığım ara kapının an9.htarmı ycriııe bı- kabineyi teşkile memm' olı.ıuş \re ka 
13 kişilik müst~d~m ve memurla.rı - raktım . Tozu bahane ederek çıktım. bine şöyle teşekkül etmiı;tir: 
nın vaziyetini gızlıce k~nn·ole başla- Boğazkesen caddt)Sinde.icı evinıf' l!idip Başv&-ıl: Ryt, Hariciye r.azuı: 
mışlardır. Bu arada, ~ues'3esede l~O 

1 
parSlları lıenu:iren1 Salihaya verdim Wittin~ Ad}~Xı: •• ~a~'!.!!. Lehtonen: 

Ü'C.3 .:ı'll.b.1.tb mııluac::PhP1'1 R 17'' P~ 1.Pr ın \ öUOUn uzenuc Lucuıuı •o.• ..,.,,... ... .,".., J!Jlıuu' l • ._.. J. , ld ),f _ 
betmiştir. Miiessese müdürüne ka.:1a· ı F.ende!ri eve gitmisler: Salihaı.lan pa- Müdafaa na.zm: Bınbası W a en. a 
nm kaç anahtarı bulun~uğu s~r:ıı. · \ raları ortaya çıkarmasnıı söylem.isler liye nu:1n: Pakkuln. _ _ 
muş iki anahtarı oldugunu. bmnın •ct;r C::a\iha: 1 
kas~ içersinde, biı'i~i~ tle ver.nedarda ı ·_:_ ... Benim böyle parad!lll haberimi Ticaret Vekili .. b~ ak~ilm 
durduğunu söylemıstır. ı .. ..,k kaıde:o:m de ooyle şey yapmaz. bir nutuk soyhyecak . 

Kasanın içine bakılınca ikinci & - Fakat madoo:ı kı bu işi üzerine alıruş, Ankara, 27 \A.A.> - Ticuet \!e. 
nahtar görülmemiş. bu cilwlt.~n d.e ı:ize bu parayı ben LA.Zmin edeyim, de kili Nazmi To~uoğlu .Y~~ a~ ; 
Letkika.ta ba..-slanmıştır. Bunun _üz.:ı~ı~ yıp derhal ı~ Banka.sına gıtmiş, ken- at 19.15 ~e _radyoda ~tün nı~rı: 
ne de, evvelce veznedar olan ~ımdıki di hesabına evvelce yatırılmış olan pa sillerine urtihsal kredı~ınce gös. 
muhasebecı Rıza Paker' in Ekı·r.me ka 1 radan •1000 lira alarak memurlara ver 1 teoek külaylıklar,, mevzuu Uzerındl! 
sayı leslim ederken bir anahtar ver- 1 rnıştir. Fak.at. bu paraların çalı.nan , bir hital:ede buJunacaktar. . . 
ciığı anlaşıimış, kendisine sorulu.~ca.: ı paralar olruııdığı anlaşıldığından. ev- Amiral Mouren t4azılhye .. d· ~kanıa; ve bilhassa Rumanya üze buatı tarafından Tuna havzasında ve oldp g art ayni zamanda. Sovyet Bü -

1e ısrarla iktlsadi blr ta-zyik icra Balkanlarda. s~~ id~eei ~mm- üka.~lçisinin imzasını taşıyan bu tel-
i.iğini yazmaktadır. dan manalı. telakkı ~ılmek~dır. ~ bazl ifadeleri, Fransız bükü- ' 
~u t Ruroenlerin, Almnlann Popolo dl Roma diyor ki. tinin dürüst telakki etmediğini de 

_ Benden evvclkı veznedar Ş~:u\de arama yapılmıs ve kasadan alm •uı gitti 
<ien ben bir ~n~htarla ka~ayı te:.-hm paralardan bit· kısmı kömürH.ikte kö-1 tzmır, r, (A.A.) Amir~l _lıfoun:ıı 
ddımdı, demıslır. .. .. b ld ınürler arasında bir klsmı dıı yukan- dün şelur içinde ba.zı gez.ıntıler ' 

gaze e, lı akla be "R t t bliğin~ b'T' ntrı.kalara me 
-..ld.etini celbetmemeğe ça ~m . ~m e '-·u· un .. e. . beyan eylemiştir. . _. _ 
ıb~:r Almanyaya iktısad1 bır inhisar bır nihayet verecegım umıd ederız. Payart'ın mevzuu bahsett.igı ıfade· 
~ek niyetinde olrnaclıkları°:ı yaz- Roma, Berlin., Budapeşte ve Bel~a~ ler şunlardır: . . 
aı.--.- kında bir Rumen iktısat arasında mevcud dostluk ehemmıyet "S yet bükfımetinin kiyaseti ve 
i\ı;a ve ya w· --•--ıA ov . 

f# ~cıtinin Londrayı ziyaret edecegı- le kaydedilmeğe değer. Bal.k<UlllUu.1- kahraman Kı.zılorduın\.1% sayesmde. 
Jıı' ·dair verilen haberi de bu şekilde hiç kimse aldanmak ve o~a d~- Avrupanın şimali şarkis.inde bir harb 

tair eylemektedir. rudaıı doğruya müdafaa. edilecek m.ut ocağı tutuşturmağa çalı.şan F.raıısız 
llus , Sasa.nıbvayı eline geÇ1r teilkleri oyalıyaolaruı oyu:nl&rına ka- ve İngiliz harpçilerinin -Payart ın .v~r 

yanın " . B · · ---'"tir - · it 1-( istediğinden şüphe edll~me2. u pılma.k ıstemıya.~ .,. diği metinde bu kelimelerın a ı çızı. 
•1har1a Balkanlarda sulhUn zaman al .ı\lman Ga.zet.elerine Göre m.iştir- planları yeni bir muvaifakı-
ltıa alınması Rusy&nın bu ihtirasını 8 l'"' 27 (A.A.) - D. N. B. a- yetsizliğe uğramıştır.,. . . 
.ı.. er ıa, 1 B. li ~· aecılmez hırka-
"Qlt edecektir. . bildiriyor: USovyet er ır gı, ::. . . 

1il· . . ,. Jansı . a.Jmaktadır ve bu kale 0-
11~ 'llmes, Bitler He Stalm ın Avnı • Alman matbuat\, Macar Başvekili le olarak k . bütün dünya ~-

~n cenubu şarkisind.e daha. f.a.a.l Kont Telekinin Roma.da yaptığı mü- n~, ~sya.limı ve -bu kelimelerin ! 
~ Şe'kilcle teşriki m~sa.ı etmek üzere laka.tlar neticesine çok ehemmiyet ver çilen d~~enhus plinlart is-

1
111 ~aşnıa!an ihtimıılı mevcut oldu - ktedir Bu m.ülA.kat umumiyetle t- de altı çizilmiştir- nı 
JP ~ll zmakta ve müttefik l:ıükft - me · • . tikbalde de kınlacaktır.,, . . 

~tl ~~ "htimall nazarı itibara. al- talyan - Macac dostlugunu takviye~- Sansür bu telgrafın. gönderihnesını 
\t erı u ~ l kteclir decek ve de.rin\eştirecek ve Balkan - menetmiştir Bununla beraber, Fran-

J:.·a dav:. ey eme ~ . rın sulhünil takviyeye hizmet edecek su: hükumeti, Suri<;'i "Persona Grata., 
,, ırnes şoyle yazmakta ır. . mahiyette bir tezahür telakki edil • telakki edemiye<ıeğini bildinni~ ve 

110 
fııtı Son hsctisele!·dcn son~a aı~~t..e ~ mektedir. Suriç'in Sovyet HükUmeti tarafından 
1 er ilk fırsat ta gen \k iktısa.ii ge- Be linet Beorsenjeitung gazeteel geri çağınlınası arzusunu izhar eyle
~!<:~ siyasi sahada t~bl•se i~ ~ ;.Le :.vrup& cenubu şarkisinde, milşte- m.iştir. 
~et: tabiirde oTtl8f'ı l bt. a1~1et1~1 rek bir hareketten bahsetmekte ve Bu münasebetle, Hariciye Halk Ko 
) ~b:: şey mazur gö.t-renıez. Ell sı- garb devletlerinin Avrupa cenubu şar miser muavini Lzovski, 25 mart~ 
~~e t"~likeye ma.~ olan ~lk~ kisini kendi davalan lehine imale~- Payart'a Sovyet h~k~etınin a.Şagı
~ \'l~tlerinin tecır. vuze ka.f!l müşte . \ mek ti.zere teŞviklerde bulunmayı dU- daki cevabını vennıştir: 
'~ bir cephe ~UT'.nakr~ m~nfaatıe:ı şündükleri şu sırada. Romanın kat'i "1 - Sovyetler hük:U.meti, Mosk~
)ltdır. Tec .. vi'..A: ~tr::·ı.dı hır tazyik ~özleri bir duş tesiri yapbğım söy • vaya gönderilmek üzere ~kiliP Sun: 
~'.::'tabı· devletlen~ aleyhınde 0•1~ lnınektedir. çin imzasını taşıyan ve ıçınde hat~ 
llt:Ut mıntakala.ıt ihdası ~Lblls.lerı ...... - ........ - ..... -........ Fransız bükfunetinden bile bahsedil-
~ ı.. 'dir ··-- l ''\!inde olsa <li'.hi va~~iyc.t aynı .,, .k. . b el.ık . telgrafın mefa~iında.n do ayı 
~ız Jla§vei;iiinln B\r Sölü. 1 ıncı eş sen · ::,: Elçi Suriç'in Fransız h~e-

Paris, 21 (A.A.) - B. _':aul Rey- ' ti tarafından "Persona Greta.,, telıi.k-
~"~d, dün 3Jt!iRffi söy~~Il. n~t~~ Su ama program~ . . ki olunamıyacağı hakkındaki sebeb ~ 
tııi~k~ardan ;,ahse<ld ~ şöy Ankara, 2'f (Euausi Muhabınmı~.- lerin esasını anlıyamamaktadır-

.. +ır: d ) Nafia Vekili Ali Fuat Cebe- 2 - Bununla beraber madem . J? 
b '• - Eu nu•Jtu söyledi~im saatte. en lzın·r Bursa ve havalisinde yap- Fransız hükfımeti Suriç hakkın.da ıti-
'l<t ile istilrli soy l ' · ·• ktedir . ler Balk.anların ekonun' . · • _ h tin dönüşünde mad meselesini ilen surme . , · 
~he l . k . . l or ~'l yap- makta oldugu seya a . . ~. hükfun ti Sunç e 
~· ıalel g-etırı· ~c ıçın . . . hük' etin ikinc1 beş senelik sulam& Sovyetler Bırliği e , - ü 
~ ~ b,1lı..nuyor. Alman ... a ;ıö?l -:-"ru • um r.ı.a. ke.rşılık olarak Meclıa- Sovyetler Birliğinin Fravsa.d~ki. B -
l,.q Önünde her vaa:by- bı§~'lil·~~ prog~ı:u mı li~alık tahsisat i.ıtiyo- yilk Elçilik vazifes~den affedil.Dıii ol-
~ \'l-uparun bi.iyük hU' 'kımxıı ıt-:Rr'.nae ten . y duğunu bildirmiştir. 
'" · · '•... ' u ı... cektir. ·enı~yıı te8ısme ca, ..... m-.. ......... ,, 

Derhal eski veznedar Şukru u u- d • l ki ....... ~ında tamam~n bulun tetkikler yapmış ve öğleden sonra ,. .. .. karşı a vn a ar ....... .., . 
00 rulmuş, P..ıza Paker ın yu~une . -· .'. ~ . mUesseF.eye fade edılmiştir. pasif müdafaa ekipıerini teftış " 

kendisine iki anahtar tcslım ett~~ıı mri·;"e ah:;am geç vakit, R:za Paker- ! rek kendilerine bir tecrU.be y_a~tır · 
söylemiştir. Bu hal, Rı:ıa P:.ık~r, . -~ t- Su~t.a'·~yo.Ylu müddeıumumitiği- mıştır. Amirl itfaiye merkezını _ı'l-' 
kmdaki şüpheler! kuvvetlendircligm- j le a .' _ 0

_ rdi \ .. üş ve yarın tekrar Izmire don-
den kendisi ha1<kmda malumat toplan 1 ne tesbm edilmişle c. - ::;: uzere akşam Nazilliyt: harek·..ı< 

8. M. Meclisinin ihtiyat zabitleri ·ı;ı:~nistanın leQ@kkUrlô . 

Dunkü içtimaı Kanununda değişiklik~!:;!.\!!·~ •• ~~._;;:;. 
· · v .;tJcili Şl1lni1 Sara.coglunu zıyaret 

Ankara. 27 (A.A.) - B. M. M~'- 1 Aııkara, .27 (H~ Muha~ırun~· ederek Yunan istiı.18.linin yıldödl . 
lisi bugün Refet Canıtez'in riyasetıu iden) _ 45 güu müddetle sta3a çagı- il mUnasebetile yapılan tebıikluı 
de toplanarak devlet hava yoUa.~_ı lnı:ın ihtiyat zabıUt:rin.iu staj müd- ~ükUınetin teeekkttrlerini tbliğ eyl<t 

bütçesinde 3.500, vakıflr u.muın .~u-ıdetlerinin tı1zuııı;ıo:~ goıe taymı ve m.işti.r. 
dürlliğü bütçesinde 8350 hra r:1~a- diğer sivıl nıeı.:;:ep mew.nları gibi bay BaQdadda bir idam 
kale yapılmasrna ait kanun layı~ tar ve tıb !~kültesı nıt~Lur.larwm da Belgr.'l.d, 27 (A.A.) - Geçen ka ' 

larını tsvip eylemiş, .?3-Y kan~ la~hiedek Suoay <'kulun' ıt. 6 av müd - ·nunueamde I~ _r..1a1tys ~azı~ R~ 
yihasının da ikincı muzakeresını ) 'i . . h 1 kı da hü- tem Haydan öldüttn ea!ri poh• ar.~ 

1 
detle ta hm aormeıcn a < n 

pa.rak kabul etmiştir. "' . fettiŞi.nin idamıa.da binlerce iıiei bu-
. · .. uFtta kullanı- kumete saıftt•iyet \"·•nlır.esı hakkın· 

:Meclı::> bava.ı mun a . . & ıwımuştur. 
lan mahrukat ve ys.ğl~ resimler· dili kaıaı :ı Jıroj'. !:J Mt>:Jısm .. <'Um Katil Pa.idadı.ı: umumi brJıç.elerw 
den muaf tutulm~'l.Da daır Lon~~- günkil nı....7nul.!.<\:'LU a.1m:nıştJ. · c:ı... . .ı binnde sabah aa.at 4: d9 asılınıı 
da imza edilen mukavelenin ~ki- - ve cesedi idıım sehiJ&Sında 4 ırsas.t bl· 

ne ait kanun ıayiha.sınıD b~~.i m~- Ei- bir ~ıı.•a- lrakılnnştır. 
zakeresini yaparak cuma gunu top- 1 m ti 1. ~ r------------~ 
lanmak üzere da~~ 1 Al:M:hırr:lhman, Yalıya.. Ali ve Alı~\ AliçoriUD. son 

Nafia Vekili Tireds __ :Malta il".! i;;mı.r·~ \-e ~w:-..... -v'dl" ~felCl· i 
lzmir, 27 (A.A.) _Nafia Vekilı ~ ı.in babalan, s-ayan H:ı~1'-t Ma.~l1 gÜr_e.~lerİ 

Al. Fuat Cebesoy dün Denizli 'e ı . . B")' Tnl~t ve lbrahı•n Telcının ' ı - .. (;Şl, - ,., ~ 
Çivril ha valisindeki sulama ışlen~ l kainpt'deri vo.:: m"1"hum Ha.u, Osınan/ı iıapttr•t11rlc;ııntırt :1:.-. 
ve elektrik santral~ i_nşaatını ~tkik Lali! ve ıanya Maltamn kardef}1en ~' tni dh sene baş pe!.:;1.1~:ılııını 
ettikten sonra Nazıllıye geç~ış . .''0 \ ... h . . 7 in kazmi< t ,'.\.!c ~-.rıumdııı.n ~ üzerin Ü tutma1 M: ıimtlıge ka. 
oradaki sulama işlerini de gormuş- ,.efJrı~-Abdurrahman ?Jlalta det· Jii:ıg11ga ıelmi+ rı-lio.:nla-

d.a. e urı · 1. ı . · r. 
tür. Geceyi Çamlık ıstasyonun g ~ .: .. - ·ı ıt~~Ql ctr:·;ic:.t'U' ,."' en ka-ıt1el ' ,.., "•fi"' ~ n 

Ti · -ı k' ıu rahme ••t.: 1 
•• • ~ • 5 l çiren Nafia Vekili bugün reye .?1- •\1 a r • . 2ö ifort Pf'rc.smbe glinü bu e,si: ,. 'iirk peltli'flanııun ' -

d rek Tirenin .A.kkoyunlar mevkıın· C.euı>ıe;:ı~nın · . . t :.,:fan sonra yaptığı .f .,vkal-e . ı; , • , rıkl' ~ anuz.-

deres ıslah tesisatının açılış törent- c.:addesinrleki inıren .apaı ~~~,,~ ;.n~ giüıin-d'-" itıba,..n oJ...rı~11-
. -~ '·b.r kaldlrılt..cağ-u1~ aı 1~81 leesııurle iliJID· le _ 

nı yapaı..;aa. . ·ı co sınız. 

Vekilin bu münasebe~e. bir nutuk rirler. _,..t __ ....... ---... --------~ 
irat etmesi muhtemeldir • - -



Eski denizcilerde 

lngıliz dcmanmasında amiral Byng'in idamı 

YENi . 

•• •• curum ve ceza 

Avrupa denizcilerinde forse kamçı
lan kalın bir tahta sapa geçirilen 
dört beş kollu parmak kalınlığında 
zencirlerden yapılırdı. Türk kam • 
çılarında zencir yerine maden levha-

l ıar kullanılır ve bunlar daha hafif ve 
narin olmak üzere imal olunurdu. Bir 
ıMa!ta asilzadesinin şatosunda Malta 
1 (Sonu 7 incide) 
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ispanyada 
Futbol 
Cenup memleketlerinde adeta milli 

bir spor mahiyetini almış olan futbol, 

İspanyada dahili harb yUzünden u -
tun müddet unutulmU§tU. Bu gün 
bir senelik bir ihya devresinden son
ı-a İspanyol futbolü yeniden eski §()h
tetli günlerini hatırlatacak bir inki
§af göstermeğe başlamıştır. 

Eskiden olduğu gibi, İspanyol fut
bolünun en geniş ölçüde inkişafa maz 
har olduğu mıntaka şimal kısmıdır. 
F'utbol istidatlarının bol bol yetişen 

Şimal bölgesinde elemanların her biri 
70 ile 80 kilo arasında bir ağırlıkta 
iyi birer futbol atletidir. Bu bölgede· 

ki futbolcUlerin bedent kuvveti ken
dilerine uzun paslarla oynamayı ter
cih ettirmektedir. Onların parolası, 
topu, hiç bekletmeden hedefe sevket

tnektir. Buna mukabil Katalonya, 
l{astilya ve Endillüs futbolcilleri kısa 
Paslarla oynamayı tercih etmektedir
ler. Bunların topa hikimiyetleri de 
fevkaladedir. İster §imalde, ister ce-
llubda olsun, lspanyol futbolünde e· 
tas, sUrattir. Şimalde tatbik edilen 

• 
Istanbul mıntakasının 
''Sporevi ,, dün açıldı 

··-·· 
Bu münaaebetle General Cemil 
Tan er f aideli bir hasbihal yaptı 

Y Mı' Spor Euinin açılma nwsra.riminden bır mtıba 
futbol sistemi cenub futbolUne naza
tan d h ziyade muvaffak olmakta - . İstanbul sporcularının bir spor e-ı Bunu General Cemil Tanerin hita-
• ~ a a bö' 1 ld gu· milli takımı \'llle malik olduklarını yazmıştık. Dün I besi takib etmiştir. General de ez • 
"ır. Bunun Ye 0 u akaam İstanbul M tak b' haf ··mı 
teşkil eden oyuncuların ekseriyeti ti- ~ m ~uı.ın ır - cu e : 
tnaı bölgesindeki futbolcilleri olma- ~. evvel ~ınmı§ oldugu bu b~anın - Kolordularda bir ordu evi var-
... d anl lm ktadır küşad resmı yapılmıştır. Merasımde dır; sporcular için de bir spor evinin 
... n an aşı a • Vali · HUd · K ta . ls ı futb ıu 1935- namına muavın aı ara - !Uzumu aşikardı. Bu evde sporcuları-
'.),. Maamafıh,. panlakyod ? d k ban, Beden Terbiyesi Genel Direktörü mız kaynaşacaklar koklaşacaklar, 
~ yıllanndakı par evresın en ço Ge 1 Ce · ls b 1 Bö'l ' .. 1s 1 futbolU nera mıl Taner, tan u • kltiplerimiz derdlerini dökeceklerdlr. 
Uzaktır, bu ~ pan~o gesi Asbaşkanı Feridun Dirirntekin, BUtUn ihtilafların burada halledllece-
narcelona, Sevıllı, Madnt, v~ Ath Bölge İstişare Heyeti azası, Atletizm gini ümid eder ve sayın Vali Lfitfi 
\tetik, Aviacion takımları ~lli ba§lı Federasyonu Reisi Adnan hazır bu· Kırdara ve ona bu salahiyeti veren 
tolü ve milli takımın kaynagını teş - lunmuşlardır. Ilölge İstişare Heyetine teşekkür e-
kil etmektedir. Lig maçlarında da bu Binanın resmi küşadını Bay Hüdai derim, demiştir. 
dört takımdan biri İspanya. eampiyo- Karataban kısa bir nutukla yapmış - Bundan sonra misafirlem hazırlan
nu olacaktır. tır. Vali muavini ezcümle şunları söy- mış olan büfede izaz ve ikram edil -
Boğa dövüşünil ikinci planda bıra- lemiştir: miştir. Ve bütün spor idarcciJeri ve 

ltan İspanyol futbolünün popüler olu- Sayın General ve kıymetli misafir- miintesiblerinin hemen hemen hazır 
tu, kabiliyet ve istidadlara da imkan lerimiz, bulunduğu bu toplantıda samimi sa-
lıazırlamakta, çığır açmaktadır. Sayın Vali LO.tfi Kırdarın ve Be- ;ltler geçirilmiştir. 

Ezcümle, Fc. Madrid klübü meş - den Terbiyesi Genel Direktöril Gene- Bu arada General Cemil Taner mil-
hur Reguriero'yu istihlfıf etmek Uze- ral Cemil Tahir Tanerin görüşleri ne- U küme müsabakaları hakkında her 
re Alonso adında fevkalfı.dc mükem- ticesi İstanbul bir spor evine malik sporcuya ayrı ayrı danışmış ve bir 
l'lıel bir sağ açık, bir de birinci sınıf olmuştur. Bunun küşad resmini yap- hasbihalde bulunmuştur. Oyunlarda 
lıir haf olan Souto'yu bulmuştur. Se- mayı memuriyet hayatımın en şe - clürüst ve temiz hareket etmelerini 
Villa ekipinde merkez muhacim Mun· refli hadiselerinden biri olarak mu - tavsiye ettikten sonra General sp,lr
do eni bir as olarak meydana ç~- hafaza edeceğim. J;Jükümet spor iş- cularm rekabet telakkisi üzerinde dur 
mı~ Racing Stander de Diestro, lerine yeni bir şekil \'ermeyi düşün- muş ve: 
Zara;~za ekipinde Munoz, San Se • müş ve Beden Terbiyesi Genel Direk-1 - Rekabeti yanlış anlanııyalım, 
ı.._t. tak mda merkez muhacim törlüğünü ihdas etmiştir. Memleket H.ekahet karşımızdakinı düşürmek de 
vas ınn ım ~·ı b' l~k· ··k it -'l' ·u · · rok --yler vadetmek- sporunun da lstanbulda tenıerkil.7. et- gı • ı ıı ıs onu yu sc mege ya.rarna-

eran a ıçın ~ 'lf"' d B k'b" .. k l 'k 
tedirler. Athletic Bilbao klübünde de ti~i ~-özöminde tutulursa böyle bır e- lı ır. ıı ra ı ımızı yu se ttı ten son-
ı · .. U ve müstaid elemanlar vın lıızumu anlaşılır. (SO'Tlu fi rnr.ıda) 
l:lr sur genç 
dikkati çekmektedir. Bu klüp te ön VVV'Vv'..-vv ~ 
~afa geçmeğe namzettir. 

Dahili harpte hemen hemen bütün 
lipor sahaları harab olmuştu. Şimdi 
bütün bu vaktile harabeye dönen sa
halar, yeniden imar ve inşa edilmiş 
Olduğu gibi, daha ba§ka sahaların in
t:ası için de projeler hazırlanmıştır. 
~u projelerde, Madride bilyilk bir sta 
<lın hediye edilmesi derpiş edilmiştir. 

Lig maçlarında klüplerin pu~ va
tiyctleri şimdilik şu merkezdedır: 20 
ler punnl.a Sevilli ve Espanol başda, 
19 ar puanla Athletic Aviacian, 18 
lluanla Madrid, 16 ile Zaragoza, 15 le 

liercules ve Athletic Bilbao, 14 ile 
Valensia, 12 ile Selta, Barcelona, 10 
la Betis, 9 puanla da Racing Santan
der gelmektedir. 

Ati tiznı müsabakaları 
Beden Terbiyes J stanbul Bölgesi 

44.tletizm .Ajanlığından: 
Bu pazar sabahı saat 9 dan itiba

t'en ıv. üncü kategori gülle ve disk 

Kız Liseleri 
Voleybol maç 

...._,,,ti ~ m 
I 

ltma ile yüksek atlama, ID. üncü ka- Kız Muallim - Oümhuriyet oo'le1jbolculan bir ar{J.{fu 

tegori giille disk ve cirit atma ile yük Dün Çapa Kız Muallim mektebinde Kandilli: Hadiye, Bedia, Saime, 
lek atlama. 

. . . . . . . kız iseleri voleybol maçlarının sonun- Kandilli: Hadiye, Bedia, Saime, 
I. ıncı kategon gülle dıek ve cınt cusu yapılarak bu suretle on lisenin Med"h F l ·· · B h · , ,..__ k tl ·· ı a, a ırunnısa, a nJe. 

ba
\.lua ile yüksek ve sın a am musa- dereceleri anlaşılmıştır. İlk maç: Kız İstanbul. Selma. Hatice Ülker 
kalan Şeref stadında yapılacak- M 11· -e·· h · t takı 1 · ' ' ' tı ua un um urıye m an ara İclal, Güzin, Samahat, Sadun. 

l'. sında yapılmış 15-8 ve 15-2 Kız .. . .. 
Maratonu ilk defa kazanan Muallim galip gelmi§tir. Son maç: lnonU - Ercnkoy ara-

1 "''dU Takı 1 Kı M an· F · sında yapılo.n çok heyecanlı maçbr. Yunan ı sporcu o. m ar: z u ım: evzıye, B d E nk.. t k k ta 
Mel"h H · ... "" ff• N .· un a •re oy a ımının ap nı Atina 27 (AA ) _ 1896 da yapıl- a at, atıce, J.\:ı.uza er, eı ımnn b. • ral lı. • 

' : · . . Meliha nın ır prmagı ıatsız gına ragmcn 
llıış olan ilk olimpıyadda ılk modem . · . . •. oynamış fakat ilk seti 18-16 kay-
Ilı k s · Cümhunyet: Kadnye, NıhPl, Sama! 

araton ko::ıusunu azanan pıros, h t B'd M J'b K~ . betrnir11Ierdir. lkinci sette kcndileri-
fii- A . . d M "d .. 1 a , ı ar, e ı a, anıye. 
-.. tina cıvarın a arussı e 0 

• lk" . K d"ll" 1 •~ bul ni topla'l•an Eıenköylüler bunu . . • ıncı maç: an ı ı - sw.n J 

lnUştür. Spiros, daima mıllı kıyafetle liseleri arasında yapılmış oldukça 11-15 kazanmışl rsa da son sette 
teıtnekte ve sade bir hayat sürmek- müsavi hir halde cereyan eden bu maç çok güzel oynıyan lnöniilüler bwıu 
te idi. Spiros, 1938 Berlin olimpiyn - ta Kendilli daha fazla gayı et gö<>te- da 18-16 alarak galibiyeti hak et-
<hndaki geçidde Elen a.tletlerinın en rerek 15-9 ve 16- 14 galip gelmiş- mi§lerdir. ı 
önUndc gitmekte idi. tir. Bu suretle dünkU ya?.dığınuz gi • 

Balkanlar hakkında 
Hariciye Vekilimizin 
Beyanatı 

(Başmakaleden devam) 
cumlan, üstü örtülü ve açık tehdid • 
ler, hiçbiri para etmedi. Yeni vaziye
ttn tcab edeceği mukabeleyi bir kere 
tayin ve tesbit etmiş olan Türkiye 
battı hareketini takibde hiçbir tered
dlide uğramadı. Berlinin M:oskova v& 

!'!ıtsıc;ile \•ukua gelen tesirine de ehem
miyP.t verme-di ve sözüne, kararına 

sadık kaldı. Türk karakterihi bilen -
!er için bundan sonra da Türkiyenin 
bütün söz, karar ve taahhüdlerine sa-
l aık kalacağında şüphe yoktur. An -
kara muahedenamesinin imzası Türk 
~iyasetinin pek tabii bir inkişaf mer
halesi idi. Ondan sonra da harici po· 
litikamız en kat'i bir sulh tarafdar
lığı içinde en enerjik bir basiret ve 
faaliyet gösterdi ve her ne zaman i
cab etmişse sesini yükseltmekten geri 
durmadı. lşte Hariciye Vekilimizin 
son beyanatı çok dikkati celbetmesl 
lazımgelen böyle bir sestir. 
Boğazlara bakim olan ve Balkan

ların en kat'i kararlarını vermiş, as
keri hazırlıklarını yapmış ve bUtUn 
kuvvetlerini hayati menfaatlerini her 
vasıta ne müdafaa gayesi üzerinde 
teksif etmiş bir devleti bulunan Tür
kiye Balltan sulhünün temel taşıdır. 
Balkanlar üzerinde herhangi bir ta
hakküm veya istilA emeli besliyecek 
bir ses Ankaradan ilan edilen bu ha
kikate dikkat etmek ihtiyacındadır . 
Ankaranın sözleri ise hiçbir yanlı§ 
anlaşma.ya, tevile ve hillyalara lm -
kfi.n bırakmıyacak kadar açık, dUrUst 
ve keskindir . 

BalkanWar tstiklAl ve htirriyetleri
ne son derece merbut, geçirdikleri 
derslerden istifade etmiş, enerjik ve 
cengaver milletlerdir. Büyük devlet -
lerden birinin veya mü~ereken bir 
ikisinin Balkanlarda nüfuz ve tesiri 
teessüs ettiği anda istiklallerinin teh
likeye dü§eceğini idrak etmişlerdir. 
Bnlknnlıların büyük devletlerden bir 
istiyecekleri varsa o da işlerine ka
rı§ılmaması ve Balkanlıların rahat bı
rakılmasıdır. Balkanlılar harb sonra
sı devresinde kendi aralarında pekala. 
anlaşmışlar ve siyasi zorluklara hiç 
meydan vermemişlerdir. Büyük dev
letler Balkanları karıştırmağa kalk -
madıklan müddetçe sulh ve sükfuı 
Balkanlarda bir kat daha kuvvet bul
maktan geri kalmıyacaktır. Fakat 
Balkanlarda istila veya nüfuz mınta· 
kaları tesis etmek teşebbüsü silah He 
karşılaşacaktır. 

Boğazların hakimi bulunan TUrkl· 
ye Balkanların en tabii bekçisidir. 
TUrkiye hiçbir bUyük devletin Bal -
kanlara sokulmasına müsaade etJnı -
yecektir. Böyle bir tıarekete teşebbüs 
edecek olanlar deı·hal Tiirkiyeji kar· 
§ılarındn bulacaklarına emin olmalı
dırlar. 

llU-,.t. Oahld YALÇIN 

bi turnuvanın en tehlikeli takımı aon 
maçta puvan cetvelinde dördüncUJU
ğü alan Ercnköylüleri mağlQp etmi~-
lerdir. 

1 
Takımlar: 

İnönü: Ulviye, Jale, MUkerre.-ın, 

Maide, Halide, Nimet 1 
Eren köy: Mukaddes, Muzaffer, B'a 

zilet, Süheyla, Mübeccel, Ayşe. 
Sadtk Ctryldn 

• K 
lstanbul Melrtcpleri Spor Bölgesi 

Başlmnhğuıdan: 

Kız mektepleri arasında bölgemiz 
tarafından tertip ediien ve 13.Xll.929 
da başhyan voleybol maçlan 27.III. 
1940 da yapılan maçlarla sona etmiş 
1939 - 1940 ders yılı Kız mektepleri 
voleybol şampiyonu "Çamlıca kız li
sesidir,,. 

!3tanbul Mektcplerı Futbol Lik he· 
yetinden: 

Taksim Stadı: 
Saha komiseri: C. Tiıılç, saat 14, 

hakem: H. G. EzgU. 

Vefa L. - Şişli Terakki L. sa.at 14 
hakem: H. G. Ezgü. 

Saha komiseri: C. Tiniç. 
Hayriye - Kabataş L. saat 15.10, 

hakem: Ş. Tezcan. 
San'at M. - Haydarpa§a, saat 

16.20, haltcm: A. Adem. 
Şeref Stadı: 

Saha koı iseri: I. Vnras. 
Darüşşafaka - lstiklll L., saat 

14., hakem: T. özeıcngin. 
Taksim L. - Ticaret, saat 15.10, 

h&kem: N. Geron. 

Yüceülkü - tanbul L., saat 16.20 
lhakem: 'l'. özcrcngin. 

15&J'ft ı • 

Hitlerin kurduğu hücum kıtaları 
teşkilatının esaıları 

- 171 -
Çünkü bir gün gelebilir ki orduda 

hiyanet etmiş bir beş para etmez he 
rifi kavıwne hizmet için öldürül -
müş olan namır?u, idealist btiyük 
hainlerden mürekkeb bir jürinin hu 
zuruna sUrüklenebilir. Şu halde, 
bir hainin vücudüuü diğer bir hain 
vasıtanile mi ortadan kaldırmalı? 

yoksa bir idealist vasıtasile mi? Bi· 
rinci takdirde, muvaffakiyet şilphe
lidir. Ve istikbal için hiyanet mu
hakkaktır. İkinci şıkta, küçük bir 
değersiz herü izale edilmiştir. Ve 
bir idealistin yerine başka bir şey 
konanuyacak hayati ihtimalki teh· 
likeye düşmü~Ur. 

Bu meselede benim vaziyetim şu
dur: Büyük hırsızler serbest vece
zasız kaidıklan müddetçe kUçilk 
hırsızları yakalamamalıdır. Bir 
gUn, milli bir Alman mahkemesi 
teşrinisani cinayetinden ve buna ta
allOk eden şeylerden mes'ul on bin 
lerce teşkilatçıyı muhakeme ve i
dam etmek mevkiinde kalacaktır. 
Böyle bir misal küçük ordu hainle
rine de ( 1) kat'i ve necat verici bir 
ders hizmetini görecektir. 

Bütün bu mülahazalar beni, mü· 
teaddid defalar, gizli cemiyetlere 
her türlU iştiraki. yasak etmeğe ve 
hücum kıtalaruı.ı bu cemiyetlerin 
vasfını iktisabdan meneylemeğe 
sevkettl. Bu senelerde ben Nasyo • 
nal - Sosyalist hareketini falllerl 
kısmı azamı itibarile muhterem 
genç idealist Almanlar olan tecrU· 
beelrden uzak tuttum. Fakat onla
nn bu hareketleri vatanın mukad
deratını zerre kadar ıslah etmeden 
kendilerinin feda olmalarından baş
ka bir netice vermedi. 

S. A. ne bir askeri mUdafaa. teş· 
kilatı, ne bir gizli cemiyet olmamak 
lfı.z.ım ise bundan şu aşağıki neti· 
celeri çıkarmak kah ederdi: 

ı - Talimleri askeri fay dalan 
bakımından değil lla.rtinin menfn.ar 
üne uymaları bakımm<lan yapılmak 
rn7ımdı. 

Azaları fizik bakımdan tckem -
mül ettiği nisbctte siklet merke.ıJ 
askeri talimlerde değil spor tatbi
katında bulunmnJı idi. Bok~ ve jiu
jit.su b:ınn bir endn.ht tııliminden 

her zaman daha esaslı göıilnınilş
tilr. Endaht talımı. eksikliği dola· 
yı.sile. fona olmamak kııbil değildi, 
Alman milletine spor bakımından 
miikemmel surette talin gönnuş, 
vatan için mUtenssıb bir aşk ateşl-
le tutuşmuş. en şiddetli bir teca
vüz ruhile yoğrulmuş altı milyon 
vUcud \'erilsin; milli bir devlet, ih
tiyaç takdirinde, bunl rdan eğer 
kadrolu varsa, iki s neden az bir 
müddette, bir ordu vUcude geUre
bilir. Kadrolar şimdıki ahval ve 
eerait içinde Rcichswchr tarafından 
tcşkıl cdıliyor, yarı tcdbırleı ı ıne 

gömillmfüı bir mtidafaa ligı tara • 
tından değil. Fizik tekemmm her. 
kese kendi üstüntuğii kana.atini tol· 

kin etmelı ve ona daima kendı kuv· 
velini idrakten ibaret itminanı ver
melidir. Hareketin müdafaası için 
silah hızmetlnl görecek spor mez.i• 
yctlcrini de vermesi IAzımdır. 

2 - S. A. nın gizli bir vasıf al· 
mnsınn daha başlangıçtan mfuıi ol· 
mak için, herkesin derhal taruynbi· 

leceği Uniformnlarından ba.~kıı., 

mevcudiyetlerinin sayıları hasebi· 
le hareket içın faydalı ve herkesçe 
mnllım olması da Ifızımdır. S. ~ 
gizli inikad etmemelidir. A(,;ıkta i· 
terlemeli ve ''gizli cemiyet,, oldufru 
hnkkındaki biltiin mn.salln.rı knt't 

surette iZPJe edecek bir fanliyet.e 
kendisini hasretmelidir. Faaliyeti 
küçük konsprasyonlarla bcslc..'llek 

yolunda her türlU igvaattan onun 
ruhunu vikaye etmek için, daha 
başlangıçtan itibaren, hareketin 
büyük fikrine kendisine ııgô.h et
mek lii.zımdı. Onu bu fıkrin mU
dafaası vazifesine o kadar tam su~ 

(1) Harbdcn sonra. b~ynehnllel 
mslwnlam. Gizli slliilı depolannı ha 
ber \erenler "fmnswıa mUtercimlD 
notu,.. 

rette sürüklemek icab ederdi ki. 
derhal anfi genişlesin ve azadan. 
her biri vazifesini az çok bUyUJC 
kalan o beşerin vUcudUnU temizle
mekte değil yeni bir Nasyonal • 
Sosyalist ve ırkçı devletin inşası 
uğrunda nefsini tamamen vermek·, 
te görnUn. Bu suretle şimdiki dev· 
let aleyhindeki mücadele kUçtik in· 
tikam hareketleri ve fesadcı faali· 
yetleri havasının üstüne yüksel • 
miş olurdu. Mücadele marksçılık ve. 
teşekkülleri aleyhinde bir ideal ha· 
yat telakkisi uğrunda bir tahrib 
harbi seviyesine çıkardı. 

3 - S. A. nın teşkilat şekilleri ve 
üniforması ile techizatı eski ordu· 
nun örneklerini takib etmemek ik
tıza ederdi. Bunlar kendisine ter -
rettüb eden vazifenin ihtiyaçlarına 
uygun olmalı idiler. 

Daha 1920 ve 19~1 senelerinde 
bana direktif hizmetini gören ve ta· 
raf undan teşkilata aşılanmak isti· 
yen bu fikirler 1922 senesi nihaye· 
tinden itibaren mühim derece, "cen 
turie., lere malik olmamızı intac et· 
ti. Yalnız 1922 sonbaharında ken· 
dilerini ayırd eden üniformaları al· 
dılar. S. A. nın sonraki inkişafı için 
Uç vaka namütenahi bir ehemmiyeti 
haiz olmuştur: 

1 - BütUn vatanperver cemiyet
lerin cumhuriyetin müdafaası ka· 

'nunu aleyhinde l\lünihte Könlgs .. 
platzda yaptıkları büylik nümayiş. 

Münlhin vatanpen·er cemiyetleri 
o zaman, cüınhuriyetin müdafansı 
kanununun kabulUne karşı protes
to için Münihte muu.zam bir nU· 
mayişte toplanmak davetini neşret
mişlerdi. Nasyonal - Sosyalis~ ha • 
reket de buna iştirak .edece.kti. Par 
tinin sıkı saf halinde geçişi Münihin 
elini centuriesi ile ba.şlndı. Arka. -
dan partinin siyasi kıtaları geldiler, 
Geçişe iki orkestra i§tirak etti. On 

beş kadar bayrak taşınıyordu. Nas 
yonal - Sosyalistlerin yan yarıya 
dolu geniş meydana muvasalatlan 
hududsuz bir şevk ve galeyan hu-
sule getirdi. Ben altmış bin kişiye 
b:.ılığ olan bir kalabalJk huzurunda 
söz söylemek şerefine nail oldum. 

Bu ntimayisin muvaffnkiyeti yıl· 
dırım tesiri ynptı. Bilhassa, kızılla
rın bütün tehdidleı·ine rağmen, ilk 

defo olarak isbat edildi ki milli MU· 
nihdc sokakta yürüyebilmek kuv
vetini ve cesaretini kendisine bu -
labilirdi. Kı1.ıl cümhuriyctçi hima· 
ye cemiyetlerinin azalan hareket 
halinde bulunan kıtalar ili.erinde 
tedhiş yolile tesir yapmağa tcşclr 
büs ettilerse de, birkaç dakika için· 
d , S. A. laıın ceuturiclcr· tarafın 
dan, kafaları kan içinde, d ğıldı 

la.r. Na yonal • Sosyalict hareket 6 

zaman, ilk defa olarak stikbalde 
okn.kta geçısleı· yapmağa ve bu su· 

retln ınhısnrlı beynelmilel haınlerın 
ve vatan dlişmnnlannın elinde11 al· 
nıa -a kat'i surette azmetmiş oldu
ğunu gö terdi. 

Bu kuvvetin neticesi bizım S A.. 
nın bünyesi hakkındaki dı' UnceJa
rlrnizin gerek psikolojik gerek tef· 
ltiltıt bakımından ıyi ve doğru ol
duğu hakkında inkar kabul etmez 
bir delii. viicude getirdi. 

Binaenaleyh, teşkilfıtımız kendlSI 
ne muvaffakiyet temin etmiş oian 
temel üzerinde enerjik surette ge • 
nişlendi. Birkaç hafta sonra, ild 
misli ccnturie çıkarabiliyorduk. 

2. - 1922 de Cobourg'e Sf!fer. 

''Irkçı,. ligler Cobourg'da "AJ • 
nıan kongresi,, adını Yerdikl ri bir 
eey tertib etmek niyetinde idiler, 
Ben, bu kongre için bir davetnnnıeı 
ııldım. Birkaç adam da beraber g • 
tirmem rica olunuyordu. Saat on 
birde elime gelen bir davetname 
tam vaktinde vasıl olmuş sa~ ılnbi· 
lirdi. Bir sa.at sonra, bu Alman kon 
grcsinc iştirak için icab eden w .. 
birler alınmış bulunuyordu. Bana. 
refsknt etmek üzere, S. A. lardan. 
sekız yüz kişi tefrik ettim. Bunlar 
.. :.ı dört centurie'ye ayrılarak MU .. 
nihten hususi bir tarassud ile Co. 
borg'a naklcdiloceklerdi. 

(,Dwamı wtJ 
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Altın Memleketi 
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Nakleden ı Oktay AKSAL 

lstanbul 
Mıntakasının 
Sporevi dün açıldı 

[Bae tarafı 5 lncl sayfamızda] 
ra yenmeğe çalışmalıyız. Oyunlarda 
ve müsabakalarda bir sporcu gibi ha
reket etmeliyiz. demiş ve sporculann 
ecnebi maçlarında gösterdikleri vu -

Mişel Vernant lrultl ... .ınin kapısın -ı - Mademki bir eey '6ulamıyorsu- kufa ve dUrüstlye, fakat dahili maç. 
dan uzu~ uzu~ dışarısını .. s~.dükten nuz, öyleyse~ neden yurdunuza dön - ıarımızda hadiseler çıkmasına işaret 
sonra muhendis Şınaga dondu: milyorsunuz. etmiştir. Bir müddet te sporda seba -

- Ben, dedi, Sen • Luiyi bambaş- - Eh .. buraya alıştık, sonra.. içim tın ve azmin rolünü anlattıktan son-
ka tahayyül ediyordum. de hala Umid var. Altın bulabilmek ra Genel Direktör hazır bulunan bU-

Mühendis Şınag güldü: ümidi. tün sporculardan maçlarda dürUst ha 
- Sen • Lili altm memleketi. Bu- - Demek hftla Umidsizlen.ınediniz? reket edeceklerine dair sfüı almıştır. 

r nın adı böyle çıkmıştır. Bu ismi Alman biraz güldU: MiW Ktime Talimatna.meslnde 
işiten bUtün maceraperestler buraya - Altın aramıya başlayınca insan Mühim Bir Nokta 
k ar. Fakat beyhude gelirler bura- hıçblr zaman ümidini kesmez. Bu 
ya Paralarını son santimine kadar adeta bir hastalık gibidir. Adamları- Son defa tabedilerek alakalılara da 
sarfeder ve sefalet içinde tekrar mem mı gördünüz ya nasıl gayretle çalışı- ğıtılmış bulunan milli küme talimat
lf'ketlerine dönerler . yorlar. Onlara bu gayreti veren al- namesinde şöyle bir fıkra varciır: 

Miı::el Vernant derin derin dlişünU- tındır. İşte ben de öyleyim. "14:/3/940 günlü ve 50 sayılı ta.mlın i-
Y"rdu. Mühendis seslendi: Şınağ ayağa kalktı, kulUbeyi arşın- le bütün bölgelere tebliğ edilmiş olan 

- l iapının ön tinde durmayın ar - lamağa başladı, sonra masaya daya- Genelkurmay Baı::kanlığının 8 3 938 
tılt .. tçeri girin de konuşalım. !ster- narak: günlü ve 30185 sayılı emimamesine 
seı ,. size bir kahve pişireyim, dedi. - İşte genç dostum, dedi, bu böy- ekli tamim mucibince yedek sübay • 

ı 'şel Vernant kapıyı kapatarak, ledir. Ben burlara bağlıyım. Şimdi lar. yedek sübay okulu talebeleri ve 
M · .endise yaklaştı: isterseniz biraz dolaşalım. muvazzaflık hizmetini ifa edenler me 

zun bulundukları zamanda ve amirle-- Bir .~ey istemem Mösyö, yalnız Mühendisin arkasından Muandırda 
ba. a Mua ı1dudan bahsediniz, dedi. çıktı. Etrafta büyük bir faaliyet var rinin müsaadesile asker olmadan ev

vel azası bulundukları klilbün müsa-~esi tit i)ordu. Paristen kallnp bu dı. Makineler işliyor, sondajlar yapı-
beı aber m, ııılekete altın aramıya ge- lıyordu. Adamlar öyle gayretle çalı- baltalarına iştirak edebilirler. Ancak 
le.1 eski ar ·adaşının hayali gözünün şıyorlardı ki.. tam on iki kişiydiler. hiçbir askerl yurda karşı müsabaka
ön ne gelmi ti. Fakat sonra ondan Tekrar kulübeye geldiklerinde genç ya giremezler. Bunların milli küme 
bi "\ha e;es çıkmam1ştı. Mişel de ar- adam sordu: müsabakalarına girebilmeleri iqin a-
ka ıının bulm.ı..k tiınidile buraya - .. Arkadaşım Muandırın kulUbe- mirlerinin müsaade vesikası aranıla-
gel " bulunuyorc u. sini görmek istiyorum, bulacağım 0§· caktır,, denilmektedir. Bu hükme gö-

fösyö, Şınag, dc:·di, bana ondan yalan annesine götüreceğim, dedi. re Fenerbahçe, Beşiktaş, Gen<_;lerbir · 
ınız. _ İstediğiniz yerindedir. Gidebi • llğf gibi milli küme takımlarında oy-be 
an pıposundan hir nefes ~ekti. lirsiniz.. ~~~a, fakat ayni zaman:aı ~~ke~-

1 r ini sallıyarak: _ Hem, eğer bir mahzuru yoksa liklennı yapmakta olan fut o cu erm 
\fuandır mı, dedi. O çok iyi bir bu geceyi içinde geçirmek istiyorum. Muhafız Gücli takımına karşı oynı -

çn 1\ u. Ayni ;~amanda cesurdu da, Şınağ kaşlarını hafifçe çattı: yamıyacakları anlaşılmaktadır. Bu • 
hı t t başına gelen de cesaret yüzün- - · Rahatsız olursunuz, dedi. lçeri- nunla beraber bu kabil sporcular çok 
de •· ya.. si kirlidir. Örümcekler falan vardır. değild_ir_. ________ _ 

.'.\ ,el atıldı: ' - Ben geceden evvel temizlerim.. 
Nasıl oldu? fzahat verir misi- Onu bulamayınca biraz tuhaf oldum. 

nh: Hic olmazsa geceyi onun yattığı ku
Bılmiyorum ki ... Bir gün cenuba Jübede geçirmek istiyorum. , .1 

d< "ru gitLi. Oç giln içinde döneceğini Şınag. 7 
.. '"'Z. 

sö !emişti. bir daha dönmedi. Orroa- - Çocukluk, diye güldil. ' · / 

nı ba.şta.n a~t araştırdım. Onun en Başını sertçe çevirerek uzaklaştı. 
küçük izine bile rastlamadım. Mişel arkadaşının kulübesinin ka-

Mareşal F. Çakmak 
havacılar arasında 

( Baştu.rafı 1 i.p.cide ) 
ken gedikli talebeyi ve öğretmenleri 
şu sözlerle taltif buyurmuşlardır: 

- Tek baŞlna mı yola çıkmıştı pısını açınca mlihendise hak verdi, l· "Arkadaşlar, 

m6syö... çi çok pisti. Kertenkeleler böcekler Bugün yaptığım teftişten ve Türk 
- Evet... dolaşıyordu. Hava Kurumunun göklere hakim bir 
~uhatabının ~kın.lığını gören Şi- M1şe1 bulduğu kırık bir tskemle • gençlik yetiştfnnek yolundaki mesa-

nağ gülümsedi: ye ilişerek etrafı gözden geçird.1, ka- teinderı çok memnunum. Get-ek stzin 
- İşte mösyö, dedi, biz bu köyde pının Uzer1nde bir port - manto ası- gibi gen~. din~ vatan evlidlarının gös 

y. şıyoruz ve Sen · Lilide birçok al- Iı~dı. bfr köşede bir çift eski çizme terdiğj gayrete, öğretmenlerinizin sar 
tu madenelri olduğun ubiliyoruz. Fa- bulunuyordu, tozlu masanın üzerinde fettiği himmete ve gerek Kurumun 
kat onu bulamıyoruz. Bulanlar da birkaç yırtık ve eski mecmua vardı. vatan müdafaası yolunda verdiği e
bu işten bıkıyorlar zaten. Birkaç gra- llerdeki ~itmeler gayet biçimsiz bir meğe bilhassa mUteşelikirim. Girdi -
mınt el~~ etme~ için s.atlerce çalı=ı • şekil almışlardı. gimiz yol. şeref ve kahramanhk yo
mak, dıdmmek ıcab edıyor. Toprak • Mişet dtişlinUyordu: acaba nıühen- ludur Burada gösterdiğiniz gayreti 
lar kazıh~or: k.ayalar çıkarılıyor. Çok dis geceyi bu kultibede geçirmesini gideceğini.ı ha.va okulunda ve hava 
yorucu bır tştır bu ... Anlıyor musu- neden istememişti. ordusunda da göstereceğinize emi · 
nuz!.. Bu sırada Şınagın sesini duydu : mm. Meml~ketin selameti havacıbğı-

Genç adam başını eğdi: - Hey Mösyö Vernant, uyuyor mızın çok kuvvetli olmasına bağlı bu-
- Kayıp olalı ne kadar oluyor? musunuz" ı d - · · · d bekled·-· · h' • k · ·un ugu ıçın sız en ıgınuz ız-
- Aşagı yu. an ~ltı ay kadar. - Hayır zavallı Muandırı dlişUnU- metler biiyUktUr. Asil bir millete men 
- Yanındakı vesıkalannı ne yap- d - .. .. ., yorum a.. sub oldugunuzu duşunerek gayretini-

tınız ... . - Canım ölüleri o kadar fazla dü- zi taz'if edeceğinize eminim Bugün 
- Onun yanında zaten çok az bır u · t · · · ., . .. . ş nmeyın. çer ınısmız . gördüklerime nazaran Türk Hava Ku 

§ey vardı. Hepsı uzenndeydi. _ Hayır mersi " · · 
Sükut bir hayli uzadı. Mişel karan- ! · rumunun Gediklı Hazırlama Yuva-

- Burada kapalı durmayın, pence- sı,, nın verdiği ve vereceği hasıla, bi: 
lık kalan bazı noktalan aydınlatmak I"eYi açın.. 1im memleketin hava müdafaasının 
ümidile sordu: . . . 

- Altınları ne oldu ? Parası var • ~ltşel cevab vermedi,_ ellenndeki 
dı 

1 
kagıdlara bakıyordu, bırden tuhaf 

kuvvetli bir zamanıdır . Arzu ve tale
bim hepinizin istikbalin birer hava 
kartalı olmanızdır. mıy s"· dalı v . tl __ 1 bir şey gözüne ilişti. Bu Muandınn 

- ız a azıye ıı..wama.JW§ • b , d _ f k 1 
d t B k .. k ld - aş_a ıgı a at tamam ıyamadığı bir Türk Hava Kurumu baskanına te-

s.nız os um. u oy uru ugu za - O . - · 
b k · lmak n-:dil b mektubdu. zerınde 12 agu.stos ta- 3ekkür eder, muvaffakiyetler dılerim. 

man er es zengın o wıu e u- .h. d · d. t · · ·d bul 
k ünk. ti altın Gün rı ı var ı. eını ı eşrmısaru e un· Allahaısmarl&dık ... 

raya oşmuş, ç var. • d - ·· d ·· k d · 
lerce uğraşmışlar çalışmışlar hlçbiı' uguna got-e_ ara an uç ay a ar bu- Mareşal. Türk Hava Kurumundan 
eey bulamamışlar. Muandınn ha.11 de zaman g~rniŞti. ayrılırken : 
böyle oldu. Bu altın arayıcılığı içui ı- Mühendis sordu : 
kimiz ortak olmuştuk, Çok zengin o· - En.tere!!an şeyler mi buldunuz? 
lacağımızı sanıyorduk. Fakat çok geç - Ancak bul hatıralar .. 
meden her şeyi anladık. (Sonu yarın) 

O gece fevkalide soğuk bıı4, gün- yilzUne açık kalan pencereden buz gi-

·•Gördüğümüz intizama ve Kuru -
muıı büyük himıetlerine müteşekki -
rim., söı.:lerile memnuniyetlerini bir 
daha izhar eylemişlerdir. 

Katil arabacı ,, Atrodit,, davası 
Molla tatlıcıyı d 
Nasıl öldürmüş? karara kal ı . 

[Baş tarafı ı incide] (Bas tcmıft 1 ~!!L ı twyfacla] ı İrfan Emin, bu hazılardan hiçb3~1: 
dükkanına götürülerek Sultanahmed hine, İstanbul mUddeiumumiaine ha~ inin hakareti tazammun etmediglJll 
Birinci Sulh Ceza hlkimi Reşid ile karet suçund~ açılan ve tevhit edi- söyliyerek beraet talebinde bulundu" 
tahkikatı idare eden mt\ddeiumuınl len davalara dün asliye altıncı ceza tan sonra müddeiumumi muavini {\1a 
muavinlerinden Fethi Sezai de hazır mafı.kemesinde devam edilmiştir. Cel 1 hir söz alınış, müdafaa vekillerini~ 
bulunduğu halde mahallinde keşif ya ı:;e açılınca. Hikmet MUnifle muharrir ve Peyami Safanın geçen celsedekı 
pılmış ve hadiseyi olduğu gibi yerin- lerin vekillerinden Suat Ziya söz ala müdafaalarına cevap vermiş, bun~il· 
de anlatmıştır. Bundan sonra akşam ral: müdafaasını yapmış, ezcümle de- rın hiçbirinin yerinde olmadığını soY 
üzeri saat on sekizde Sultanahmed miştir ki: !emiştir. 
Birinci Sulh Ceza mahkemesinde sor- - "imtihan,, ve "davacı biziz,, ya- Peyami Safa da söz alarak kısa~ 
b'11SU yapılan Hacı Molla sorgusu es- zılarının müdafaalarını bu yazıların şun.lan söylemiştir: 
nasında şunları söylemiştir: muharriri Peyami Safa. geçen celse- - "Davacı biziz,, b~hklı yazuılll 

- Sabri adındaki genç, bir kaç se- de yapmıştır. Bu müdafaaya bir şey birinci fıkrasında bir fikir daVflSl 
nedir benimle beraber yaşıyordu. Va- ilfı.ve etmeğe lüzum görmüyorum. Yu- mevzuubahis olduğunu söylil.yoruı· 
kadan iki gece evvel, Sabri, benimle nus Nadi imzasile yazılan "Afrodit i- Bunda hakaret olma.dığırl'dan dola)'J 
beraber Şehzadebaşındaki kahvede o- şinin mahiyeti,, başlıklı yazıda, Afro- kasid de aranamaz. Müddeiumuminlll 
tururken Hayri adında bir çocukla dit dvasında ehlivukuf olarak rapor bu ınütaleasına hayret ettim. Benffıl 
beraber ayrılıp tatlıcı Abdülkadirin veren tbrahim Hakkı istihdaf edilmiş söziimü tahrif ~tti. Ben mildafaaIJldl 
dükkanına gitti. Ben de arkalarından tır. Kendisi ehlivukuf sıfatile rapor "Hikmet Onat niçin yerinde duru ~ 
gittim. Dükkanda, Nihad adında bir verdikten sonra Afroditin şöhretin- yor?., demedim. "Tahakkiim ettik Je 
çocuk daha vardı. Hep beraber otu- den istifade ederek o isimde bir ki- en oldu? Hikmet Onat h~la yerind8 

rup baklava yedik. Sonra çıktık; Sab- tap neşretmiş, ilanlarla reklam yap- duruyor. Hala muharrirler aleytıın8 

ri. Hayri ve ben, benim Soğanağada lnıış, muvakkat vazifei adliyesini sui- dava üstüne dava açıyor.,, dedırı1• 
Mektep sokağtnda 3 numaralı ahır istimal etmiştir. Bundan dolayı, bu İddia makamı, Atatirkün meşhur ve
i.istündeki odama gidip yattık. ! yazı, kendisini şiddetle tenkit mahi- cizelerinl de tahrif etti. Atatlir~: 

İki gece sonra idi. Yine kahvede o- yetinde olarak yazılmıştır. Bir mu· "Matbuat hürriyetinden müteveı~ıt 
tunıyorduk. Sabri ve Hayri yine k&h- harririn vazifesi de budur. Yazının mahzurlar yine matbuat hilrriyetı.16 

veden sıvıstılar. Tatlıcı Abdülkadire heyeti umumiyesi tetkik edilirse, ha- tcJafi odUir.,, denıi~tir. Burada, ınu· 
gittiklerini anladım. Ben de ora.ya k.ret ~~il tenkit kasdiJe, i.nkı~S.p pren rakabe mevzuubahis değildir. "Mat· 
gittim. Beni görünce çocukla.r hemen sı~lennırı korunması endışesıle yazıl buat hürriyeti ne kadar genişlers& 
dışarıya çıktılar. Abdillkadire: "Bir dıgı anl~ılır. o kadar faydalı olur.,, denmek istcn
c:aha bunları dükkfuuua alma! Benım Yine bu davalardan birine mevzu rniştir. Müddeiumum1, nedense, b.c> • 
Sabri He konuştuğumu bilmiyor mu· o1an diğer yazı, muhakeme safaha- nim ve Atatilrkün sözlerimizi anlı~ · 
sun?,, dedim. Ben dükkandan çıkınca tındaki hadisatı nakilden ibaret bir makta ve tekrarda teğ·afill etuıiştır 
Abdülkadir dükkanı kilitledL Biz, il· röportaj mahiyetindedir. Bu yazıda, Bundan sonra tekrar mi\ddeiurotı· 
çiimüz beraber Beyazıda kadar git · ~U~deiumuminin .fra~.sı.zca bil~~d~ - mi muavini Mahir söz alarak deını;; · 
tık. Hayri bizden ayrıldı. Sabri de ek-!~ını yazmak da bır cur~ d~gıldır. tir ki: 
111ek alıp ahıra gelmek lizere gitti. ı zırıl zırıl .terl~yordu.'.:. ct~mlesı de ha - - Ben sözleri tahrif etmedim: y~ıt 
i3en de ahıra gittim. Sabriyi bekle -1 karet m:ıhı~etın.~e ~.eg~ldır. lış söylemiş olabilirim. Hafızı küliiP 
meğe başladım . Üç çeyrek saat bek- Salabaddın Gungor ımzalı yazıd~ 

1 
değilim. Ataürkün mevzuubahis ve : 

ledim: gelmedi. Aramağa çıktım. da. hakaret yoktur ve tasavvur dahı j cizesinden matbuatın kendi kenrUgirı1 

O gece kahwde dört tane yirmi i- edılenıc~. _ . . lmürakabesi mft.nası çıkar. 
l·ı·lik rakı ıçmiştinı Kafam dumanlıy- Mekkı Saıt unzasıle Ankaradan ya ...... dd . . . p . vıl' ' · . . . • .uu eıumumının eyamıye cc 

· dı Bakırcılardan etrafıma bakına • zıln yazıda ıse müddeıumumı zımnen k' _.r di ~ b .. 1 . deJI 
.k Veznecilere 'A.bdlilkadirin dük • ı de kastedilmemiştir. Sadece İbrahim teş ıl euen ger azı soz ~rııı ·rıı· 

ra · . . . . . sonra, mahkeme, muhakemeyı, C\ 
kanına gittim. Kapıyı ayağımla vur- Hakkı Konyalı ıstıhdaf edılmıştır. Ne . . _ du ~ rı • 

.. . . . . -· tice itibarile, müddeiumuminin der- kın tetkıkı ve davalar çok ol gu . 
dum. Abdulkadır ın<lı: clektrıgı ya · . -· . . . dan kararın Uç gtinde hazırla.namıy~ 
kıp kapıyı a"b Sabriyi sordum Ora- meyan ettigı ıdd1anamenm esası za- ~ . . k ·ıı k .. 8 ~·-" · · · .. . . . . cagı ıc;m, arar verı ne uzere 
<la olmnclığın1 ı:;i)ylerli. Çıkıp odasına yıftlt'. Muekkıllerınun hepsının bera- san saat on dörde talik etnıi::;tir. 
bakmak tstedım . "Bakıımaz!'lın !,, de- etlerini iste-rim. --..... • • • ..,..._. _ _. .... 
di. Mndive-ne doğru ylirlidüm; ön il· ! Suat Ziyadan sonra diğer müda.!aa Qtomobil hırsızları 
me geçti: omuzlarımdan tuttu. "Bı · I vekil Irfan Emin söz almış: yakalandı 

1 rak ! .. diye silkeledım: dü&tü. Merdi- 1 - Matbuat hUrriyeti, insanın te- Birkaç gUn evvel Şişlide Buket a 
·;enleri çıkmağa ba~ladım. Tekrar kal ! fekkUt kabiliyetinin hürriyetidir. De 1 partımanının kapısı önünde dure.1! 
J:ıp arkamdan geldi : kapıslık. Bu ae- dikten sonra mahkemeye birkaç nüs- Armanaka ait 1166 numaralı husus• 
fer göğsünden \ttim. Bir kaç basamak ha Cem meemuası vermiş, 1910 • 911 otomobil çalınmıştı. Bu otomobil ı\l.C 
merdivenden aşağı yuvarlandı; taş- senelerine a.it olan bu mecmualarda- sarayda bir sokak içerisinde üç teker 
)arın Uzerinde yatıp k~ldı. . .. 1 ki karikatürleri işaret ederek sözüne leği ve akümUlltörU söklilmilş ola~" 

Bu sırada S:ıbri aşagl mdı. Abd~- kısaca şöyle devam etmiştir: bulunmU§tur. 

kadirin üzerinden atlayıp .. kapı?ı_n ° · -;-- Karikatürler- o zamanın bükü-
1 

• Yapılan aramalar neticeı:ıinde, iM 
nünde durdu. Beu de Abdulka~m sırt met ricalı aleyhinde yapılmış karika tikler, hurde lô..stik ve otomobil ıevıı. 
lıyarak yukarı G•kardım : yatagınıı ~a türlerdir. İstibdat devrınde, otuz se- zımı sataıı .Aı·sln adında birinin dili\· 
tırıp yorganı üzerıne çektim. Yataga ne evvel, bu karikatürlerden mecmua klnında bulunmuş , bu iz ü.zerindcJ1 

yatırdığ1m zaman sağdı. Güzlerını aç- sahibi aleyhine dava a<(ılmamıştır. A· yürünerek otomobili şoför Nuri ile 
f ı. "Ban:! ıtt' yaptın'?.. dıye sordu. tatürk devrinde konuşma ve düşün- Kerimin kaçırdıklart tesbit edilnıİ!l• 
"Bir şev yapmadım! .. dedim Yukarı- me hiirriyeti elbette daha geniş alına ikisi de yakalanarak dün adliye}e 
da uzun müddet kalmadım Sabri ile lıdır. verilmişlerdir. 
beraber ('tktık Ahu·a gıdq'. yattı.k .. sa "L:'.;aınan,, gazetesinde, Ebuzziyaza-
tıahlcyın dokuzda <.:ıkıp ıı:;ıme gıttım. de Vclidin bir mektep imtihanı dola· Ôlümle neticelenen kaza 
AkR~~a ~adar Sara?a ko~tum ._ ~..e~: yısHe yazdığı bir yazıdan dole.yı ikin 
geldıgım \ akıt • abrı Abdlllkadırm ol eı ceza ınahkemcsim:t• 3 ay hapis ka
düğünü söyledi \'e "Acaba Hacının ö- rarı verilmişti. Temyiz mahkemesi 
d.ü mü patladı!,. ~i~e.~ordu. "B~n bir bu yazıyı tenkit mahiyetinde görüp 
~ey yapmadım kı ödu patlasın.,, de- nakzetti. Bu kararı ve bu yazıy1 ih· 
dim. Abdülka<lirin odasındaki doksan tiva eden "Zaman., gazetesini malı
lirayı ben almadım . Böyle bir şeyden kemeye takdim ediyorum. 
haberim yok. 

Davalarımı:r.a mevzu olan iki yazt 
Hakim Reşid. bu ifadesinden sonra "k' b tar fı d lın eıt B . . . ı ı me us a n an yazı ı~ ır. u 

(:atıl Hacı Mollanın tevkifine karar .. . uk dd tı ll · al . . reJunın m a era m e erıne an 
vermıştır. b sl · b .. · uzvu o-

A~tuir:ı-Hukuk-FakOtt~ J: ~ü~~~=ili'ğer:~~~cephe aı-
blr de(ilşiklik mıyacakları tabiidir. Burada, mUd • 

Ankara, 'l:1 (Hususi Muhabirimiz- deiumurninin muayyen bir hareketi 
den) - Bütçede taı:ıarruf maksa.dil~ tenkit edilmiştir. Gazeteler, nabza gö 
Ankara Hukuk Faki\ltesindeki do - re şerbet vermek mecburiyetinde de
çentlikıerin ha.~iranda.n itibaren lAğ- ğildirler. Memleketin, milletin tenkit 
volunmsı kararlaştınlmıştır. hkkına tercüman olmalan 18.zundır. 

Bir müddet evvel, Hacı adında bır 
delikanlı ile Nuriye adında bir kaJJil 
Zincirlikuyuda Sabrinin gazinosunda 

içip eğlendikten sonra şöyle biraz 0" 
laşmak üzere ikisi beraber kalktJ1 1~~ 
lar, Nuriye biraz ilerideki kuyuya dil 
şerek ölmüştü. Hacı Nuriyeye toıoıt 
vurarak sallanmasına ve kuyuya dÜ~ 
mesine sebep olmaktan muhakell'3 

altına allllmlijtı. Hacının bu suçu :ın· 
bit görillmediğinden dün birinci ağt.r 
ceza mahkemesinde beraetine, Nurı· 

yeyi Hacıya tedarik eden Pakizenıı~ 
de ceza kanununun 436 ncı ma.dde!l1 

hUkmUne göre bir sene hapsine ve 5f l 
lira para cezası ödemesine karar ve
rilmiştir. 

dilz biraz ısınacağına daha buz ol- bi bir rüzglr çarpmış. ' t · 
muş. Bir şimal rüıgin ortalığı alalk Odada hiç ışık yannuyormuş ve 

1 

~~ J . ' 
kala.nm~ı için de lngiltcrenin meş- Grıyet nadir yanılan bir adam olduğtl 
hm hafiyesi Howell tahkikata me- için onu atlatmak zevki elbet doytı0' 
mur edildi. olnuyacak bir zevk olacaktır. 

pullak ediyormuş, gece lapa llpa ya- etraf karanlık imiş, bunun üzerine .~ -
ğan karlar hep buz tutmuş. Pitt kibritini yakmak mecburiyetin-

Saat beşde bütün ressamlar atel · de kalmış, adamcağız ne görsün? Tefrika No : 53 
yelerini terketmig bulunuyorlarmış, Zavallı Bayan Owens kalıp gibi upu- şey yapmanın imkanı olmuyor zira baygın d~n bir insanın ölmesi ga · 
Qilnkil büyük odal8:_I', ocakların harıl zun yfu:Ukoyun yerde yatıyor. ka.lb durmuştur. Ve kadın ölmUştür. yet tabii ıdi. 
harıl yanınasmayragınen bir türlU ısı- Gecelik entarisi içinde ayakları çıp- ölüm hakkında bu teşhis konulur • İhtiyar bir bardak daha süt içti ... 
ı:.amıyorm uş... alnız ressamlardan 1 k K rd · 

. . .. .. p'tt bir k . rı ··· ena a kafesin içındeki papa- ken, doktor, kadının ensesinde bir Düğümlerin mikdan sicimin Uzerin-
bın Mosyo ı az geç almış, bır -anı da ölmU · · .. 
iki mektub yazmış ... o gUn orada bir g "·.. mavilik gorüyor. Ve o zaman kadının d~ hayli çoğalmıştı . 
arkadaşile sözleşmiş bulunuyormuş. z.avallı adanı şaşkına dönüyor. Bu başında bulunanlara şu kanaat geli- - Vallahi Q.7..tZim, dedi, hiç de iyi 
Arkadaşını beklemiş o gelmemiş. Ona va~yetle karşılaşınca biraz telA.ş gös- yor. <ieğilim . Kalbim çarpıyor, bazı nefes 
verilecek bir paket varmış, paketi tenyor, ve derhal k~pıyı k~pıyarak - Zavallı ensesinin köküne evve- ciarlığı nöbetleri geçinyon.ım. Ne ya-
ıannış ve kapıcıya arkadaşına ver- kadını kurtarmak Uımdile dogru dok- ın şiddetli bir darbe yemiş, düşmüş.. palım, gançlikte yaptığımız mUnase-
nıesi için teslim etmeyi kararlaştıra- tora koşuyor. ondan sonraki işi de soğuk yapmı..ş. bı~tsizliklerin cezasıru simdi çekiyo -
rak aşağıya i.nJiliş. - ll - Şimdi ortada bir mesele kalıyordu. rum. 

Kadının kiracılar giderken mutadı Yakın bir yerde oturan dokt:or der- Acaöa kadın, eruıesine Yediği darbe · öksürdü ve anlutmağa devam etti: 
~eçhile oturduğu yer boşm~. Bunun hal koşup geliyor. llic bakışta kadının nin tesirile mi ölmüştü. Yoksa evevla lngiliz polisi nihayet meseleye vaz' 
tizerine kadının, odasında olması ih- donduğuna hükmediyor, derhal kft. - baygın düşmüş ve ondan sonra mı ıyed etti. 
timalini dUşünınÜŞ kapıya vurm\13, fur, adrenaline iğneleri yapılıyor, vü- donmuştu? Odadaki derece nakıs 12 Tabii is e\'VCl:i mutad veçhile esra-
aes almamış, apıyı biraz aralamış, cudU oğuşturuluyor. Ha.yır .. hiç btr yi gösteriyordu. Böyle bir havada rC'ne.ı z tel,lkkı edıldı .. ve faillerin ya· 

Howell beni tanımaz amma, ben o- Ne ise, işte bu Howel meseleye 
nu şahsen çok iyi tanırım. .. Birçok vaz'ıyed etmiş bulunuyordu. Ve de:# 
nıu\'affakiyetlerini gördüm ve takib hal bize bit şey keşfetti, pencerenitl 
ettim. Hakikaten sırası gelince, umul yanında bir demir parçası buldu, b~ 
n11:1dık işleri, tereyağmdan kıl çeker demir parçası ile kadının ensesindeıcı 
gibi çekmiş ve ortaya koymuştur. Es· morluğun şekli biribirine benziyordU· 
rnrh hadiselerle o da benim gibi al~- Demek ki kadına onunla vurJJ1.UfJ ~ 
lrndar olduğu için, uzaktan da hoşu- lcırdı. LA.kin tabii olan şunu da. ka.bL~ 
ma gider. Şöyle bir piposunu yak - etmek lazım ki, vücudü üzerinclel<• 
ıııası, ve meçhullerin önünde, hak.ika- bir mavi lekenin mutlaka o ciainl<ıet1 

t. meydana çıkarmak için bir uğraş- ileri geldiğini iddia etmek de pek JcllV' 

mıısı vardır. \'etli bir delil olmazdı. 
Aı konuşur .. fakat içinden pazar- Howell'in tahkikatı bu taraftall yg, 

tklıdır. Çok sinirli olduğu halde bu na inkişaf ede dursun, diğer tara.f~~ 
zafını hiç belli etmez. İngiliz polisinin <la iki gün sonra gazeteler bu hadise_ 
fıOZbebeği olduğunu kendi de bilir. yı ellerine aldılar ve uzun uzun Y~ 
:\fağrurdur. Fakat mağrur olduğunu mağa koyuldular. 
iiıcas etmek istemez. Doğrusu ben, Tevkifattan bahsettiler, kadı.nı~ 
hir suç ~aili olarak kend.isile karşı- intihar etmiş olduğunu ileri stlrdtileı · 
ka.r~ıya gelmeyi çok arzu e"derdim. (DoPanıı ı•al') 
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W-tliatlfE sa Akşehir Bankasının 31 llkkanun 1938 gayesi itibarile ·ıanzlm edilen yıllı~ umumr blançosudur 

Eski denizcilerde KASBAank: anot AKTiF ::u: SEB~IAYE: PASiF 60:0: . 
22009 99 JllTlY AT AKÇESi ı 46837 65 

SENEDAT CVZDA.NI ı 68670 84 Kanuni ve o1zamf •• •• curum ve ceza 
46837 65 

Vadesine t1ç ay kalanlar 20947 68 UBŞILIKLAB ı 6588 87 
Vadesine Uç aydan fazla kalanlu 47722 66 Jııfuhtemel zararlar karşılığı 

1419 03 
{Bqfarafı' ttnctı sayfada) tesna olmak Uz.ere kasketlerini kay- ESHAM VE TABVlLAT: 2200 00 (Bankalar kanunu mucip) 

l!l"'------ . . il Borsada kote olaJllar Tesisat ka,raılığı ~iuu esnasında TUrk gemıc e- bedenler, yataklarını geç topbyanlar (M d t ı.ft_..ı.tr1 .. -\• 2200 00 
l1 tara!ında.n kumla.r Uzerinde terke- yUz ilA beşytlz kırbaç yemeğe mah. ev ua ....... ~ .. "' (İmtiyaz mukavelesi mucip), 

4169 84 

lfihruş bir forse kam.ÇiSi gördllm. Bu kOm olurlardı. AVANSLAR: 860354 Ü MEVDUAT: . 
~çı tamamen Levend eline müşabıh İngiliz amirallerinden biri teftiş Emtia ve vesaik mukabiU 55803 43 Alacaklı tuccarl H. Cari 

~18 00 
2518 96 

tt. Bilek kısmı tahtadan awç ve par- esnasında neferlerden birtne gUnUnü Su, elektrik tesisab mukabili 802378 OıJ !rASARRUF TE"tl>lATI : 
llıakıan teşkil eden kwm Uç dört mi- ne lşle geçirdiğini sormuş, nefer ee- Su, elektrik malzemesi mukabili 1844 90 Bir aydan bir 11eneye kadar va• 

13549 14 

liınetre kahnlığında tunçtan yapıl - vaben ak§ama kadar kırbaç yemekle Elektrik istihlik vergisi mukabill S28 06 deli 
ltuftı. O kadar ağırdı ki tecrilbe lçln deyince amiral: BORÇLU U. CARI : 8712 81 Vadesiz tasarruf 

9084 69 
4464 55 

boşa ealdığun zaman elim.den fırlayıp - öyle tse bugünün de boş geç- Açık kredi 3712 81 MUHTELİF ALACAKLILAR ı rtti. Fo~lerl işe yaramıyaea.k ka- mesln. Buna üç yüz kamçı daha vu- KEFALETJ'EN DOLATI BORÇLU. KEFALETTEN DOLAYI ALACAK· 
81797 42 

"!~ zedeliy~n bu ~dehşet . v8:8ıt:~.lan runuz emrini vermiştir. LAR : 12119 72 LD.AR : 
iken devrınde dunya denızcılerı ta- M •1.b k d 1 . . MUHTELiF BORÇLULAR 163297 ı:::ııt l'afı d i tl te kedildl F ag u uman an an, ısyan ve ı- : uu TALEP OLUNMA.lUIŞ TEMETI'U • 

12119 72 

kat~ a~~~m ~~ e ;ü · :d- taatsizlik müşevviklerini tecziye için lPOTEKLl ALACAKLAR: 12622 14 LAR: 
det ba~~ kaldıecro e uslıu. uzuntm 1 - kullanılan usuller her bahriyede baş MENKULLER: 11955 00 NAzlM HESAPLAR· 

167 32 
8606 72 

aıu a . sman ımpara or u- k .d. t giliz' d d l" K--- '- 3 00 t A ~-d . t'bd d d . . nib t · a 1 ı. n onanmasın a mesu u ~r 400 s A F K R : 6u.n a ıs ı a evnnın aye ıne . .. 
18013 41 

kadar askeri ceza kanunları dayağı kurşuna dizerler, ~k donan~asında Makinalar 4000 oo 
,.__ d rd' Ttirk d d bun başını keserler, dlger bahriyelerde Mefruşat 4555 00 -u-e e ı. onanmasın a a . 
di... d ğı i mi .1 işti M" . serene çekmek suretıle asarlardı. GA YRhlENKULLER : 

van aya s verı m . ucnm· . . . . . 
!ere dayak hususi merasimle atılırdı' 1757 senesınde İngılız amırallenn- Banka binaları 

EvvelA. suçlunun değnek darbele • den Byng çok cesur ve fedakar bir Sair ga~imenkuller 
t'iı:ıe mütehammil olup olmadığı anla- kumandan olmasına rağmen bir mu- NAzm HESAPLAR: 
'1lınak üzere doktora sevkolunurdu. harebede talimatın on ikinci madde- y E K O N • • • • • • • • • • 

60000 00 
13150 00 

73150 00 

8606 72 

739198 71 YEK(JN: •• • • • 4 739198 71 
~u muayenede muvaffak olmak hiç sine ~ayet etmediği için gemi gü -
de §ayanı arzu değildi. Çünkü mua • vertesınde ve maiyetinin göz yaşları 
:Yene dayak cezasının son temyizi arasında 'kurşuna dizilmişti. Akşehir Bankasının 938 senesi umumi kar ve zarar tablosudur 
hükmünde idi. Türk bahriyesinde ağır suçluları 

SuçlunUJl tecziye edileceği gün mU- denize atmak, topa bağlamak gibi 
l'ettebat gemi güvertesinde toplanır, imha usullerine müracaat olunduğu 

ZİMMET 
lturnandan ve sübaylar gelir. Suçlu or- da vakidi. Bu vakalann en garibi ü- MASRAFLAR: 
taya ~ıkar kabahati söylenir. Yüzll- çlincü Selim zamanında vukua gel - Maaş ve ücretler 
koyun yere yatırılır. lki kişi ellerin- mişti. Kasunpaşa tersanesinde demir- İdare masrafları 
den lld kiti de ayaklanndan tutar. 11 bulunan gemilerden bir ikisinin ef- Hakkı huzur ve mürakabeler 
befnek adedi elliyi aşarsa iki değ - radı itaatsizlik edip bir gemi ile fira- Vergi ve harçlar 
lıtkçt gelir. Karşılıklı vururlar. ''TU- ra kalkmışlar firar eden gemi topla Müteferrik masraflar 
fek demiri içine sığan bir fındık çu- doldurulmuş, sahile çıkan bir losım Verilen Faiz ve Komisyonlar: 
bufu Ue ve her darbede ~ubuk harbi efra.dt da kılıçtan geçirilmiştir. Hadi· AMORTİSMANLAR: 
tloktasmda bir müddet aram ettiril- senin mü.teakib safhasını Cevdet ta- MuhteUf Karşılıkla.r: 
lttek,. BUl'etile suçluyu döverlerdi. rihi şöyle hulasa eder. 1htiyat akçesi 

DövU\en feryada başbyacak olur- "Bade bu firara b!is kimlerdir de- Muhtemel zararlar karşılığı 
•a merasimde hazır bulunan dört yu Kethüda bey tecessüs ederek do- s A F t K A R : 
tı-aınpetçi bu feryadı bastıracak su • kuz nefer serpişe ve şekavet endişe- y EK ON : • • • • • • • • , 
tette sopalarını takırdatırlardı. Da - ler tutulup ve bir deste tamam olmak 

2902 82 
326 83 

1152 29 
397 41 
54:7 07 

1347 25 
673 75 

Lira Kr. 

5326 42 

475 63 
112 34 

2021 00 

18018 41 
25948 80 

MATLUP 
Alınan faiz ve komisyonlar: 
Banka hizmetleri mul,abilinde aluıan 
ücret \le komisyonlar: 
Muhtelif karlar; 
Esham ve Tahvilat kfm : 
Su ve Elt.>lctrik İşletme kin: 

YEKtlN: •••••• , •• 
======= 

Lira Kr. 

4270 55 

467 64 
10542 77 

154 00 
10513 84 

259-18 80 
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~endi elile tatbik etmesi memnudur. !olunup cümlesi bir ipe dizilerek onu Bı·r katı•[ 
İngiliz donanmasında sopa yerine birden bir top ile idam olunmasını 

halat kamçılar kullanılırdı. Sübay ve emreyledi. Bu aralık muahharen tu
efradın merasim elbisesile hazır bu - tulan adam bicürilm ve günahtır ve It1ahkum oldu 

1 
1
[ .. _A_s_k_c_r_lik __ lş_l_cr_i _ .. ]

1 

lLAN 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden ı 
FM 

lUnrnasını tram~tle gürül~Uye_ bas - şayanı merhamettir diye pa§::ı.ya ifa- Geçen sene Sirkecide Hasan o<Ylu 
btınak aynen Türk bahreyısenıde ol- de ve hüsnü haline şehadet eyledikle- ~ Beyoğlu yerli Askerlik Ş~~ 
duğu gibi idi. Yalnız - İngilizler dövü- rinde paşa dahi kethüdaya rica yollu Yakubuo lokantasında .. gece bır cına den : 

I - Keşif ve şartnamesi mucibince idaremizin Pulathane Tüti.in 
Bakımevinde yapılacak döşeme kaplaması ve müteferrik ikmal işleri ka.-

lecek neferi ellerinden ve ayakların • üç defa haber göndermiş ise de ket· yet olmuş, lokantanın ust katında ya 1 - Şubemize mensup ihtiyat eıra-
dan gergefe gererler ve dayağı yiyen hüda Bey ben paşa efendimizin ba- tan garson Kenanı garsonlardan Ah- tn kanuni ve mutad yoklamasına 20 

palı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
II - Keşif bedeli 15663,2a lira, muvakkat teminatı 1174,74 liradır. 
fil - Eksiltme 9/ IV / 940 salı günü saat 15 de lstanbulda Kaba • 

taııta Levazım ve Mübayaa.t şube.sindeki alım komisyonunda yapıla -
caktır. 

lerın sırtına bir battaniye atarak me- şına yemin eyledim. Necatın imkanı met l{aya uyandırmış, bu yüzden a- Mart 940 gününden itibaren şubemiz 
't'asiınin nihayetini seyretmesine mü- yoktur. Elbet katlederim ve bu bab- ralannda kavga çıkmış, Kenan Ahmc binasında başlanmıştır. 
aaade ederlerdi. Mezkt'ir d?nanmada da paşa efendimize de muvafakat ey- de söverek sandalye ile kafasına vur- 2 - İzdihama ve beklemelere ma-
dayak kumandanlann emrıle atılırdı. lemem deyu dokuz nefer eşkiya ile o ni olmak için yoklamalar, müteakip 

IV - Şartnameler her gUn Levazım şubesi veznesinden ve lzmir, 
Ankara, Trabzon başmiidürlüklerinden 40 kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanun! 
vesaikle %7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubu
nu ihtiva edecek kapah zarflarile şartnamesinin F fıkrasında yazılı ve
saiki münakasa tarihinden 8 gün evveline kadar umum müdürlük inşaat 
şubesine vermeleri ve fenni ehliyet vesikası almaları, ihale günü de ek
siltme saatinden bir saat evvel mezklır vesaiki makbuz mukabilinde yu-

t> _ muş, bunun üzerine Ahmet de Kena-
~\&ptanın sertliği, titizliği bu merasi- biçareyi dahi minvali meşru üzere dört doğum için aşağıda gösterilen 
lb.in sık sık tekerrürüne sebeb olur- katıeylemiştir . ., nın elinde bulunan bıçağı alıp Kena- günlerde sabahtan akşama kadar ve 
du. Sarhoşluk ve diğer cürUmler müs u. ı. nm karnına saplamış ve ölümüne se- nüfus hüviyet cUzdanına göre kayıt-
~==~======================== ~p olmu~u. lıb~~~hlann~iyee~~il~-

SABAHTAN SABAHA ---
Emsalsiz · Bir hafta 

Dün birinci ağırceza mahkemesin
de Ahmet hakkındaki karar verilmış, 
18 sene hapse mahkfun edilmiş, an
cak ağır tahrikten üçte ikisi tenzil 
edilerek 6, ya.sının on sekizi geçme-

(Bat tarafı 1 incide] bilir ve artık harbin hiçbir kaide din- diğl de anlaşıldığından yarısı tenzil 
bitaraf gemi batırmağa muvaffak ?ı: lemiyeceği anlaşılır. edilerek hpis cezası 3 seney indiril
bı.uşl:ırdır ve bunlardan da yalnız ıkı Bundan evvelki İngiliz Harbiye Na . 500 lira tazminat ödemesine ve 
kenıi kafilelere refakat edenlerden - zırı Hore Belisha da bu fikirdeydi. mış, 

1 
b k h'b" . 

c:ı· · O azd - b" t müesseseye ait o an ıça sa ı ının 
ır. Bu bir hafta içinde kafılelerle se- • son Y ıgı ır makalede sveçten • . . d k 11 1 ak Ke-

hhat eden müttefik limanlara giren, Almanyaya giden demirlerin her ne- malu.~~~ı .. h~r~~~~ ed uba.nı _ar .. 
' yem ı ı ıs d d 1 f. nan olduruludugun en ıçagm mues-

oradan çıkan gemilerin sayısı 1851 a o ursa o un ur uru ması ık- . . . . 
db-. Bu demektir ki Almanlann ta.h- r~ni ileri aürmüş ve bu suretle har- seseye iadesme karar verılmıştır . 

telbahir, mıknabslı mayin ve tayya- bın çok kısa bir zamanda biteceğini ------------- _ 
telerle denizlerde milttefik ticaretine anlatmıştır. Vakıa Norveç karasula -
d l.ı 1 b" b 1 1 t rının Alman nakliyatına kapanmasi· ar e vurma an ır aya o muş ur. 1 1s d . 1 . . . . -

B k b'l haft Al e veç emır erının nakli ımkansız -
una mu a ı gene geçen a 1 1m F k t k ·· k""ll · tn 'k' i . D · k aşmış o az. a a ço muş u eşır; 

anyanm ı ı gem sı anımar a sa- B lt • . 1. h .. b . . d dir "''"·atlan Kapanıı hil . · . . . . a ıgın şıma ı enuz uz ıçm e , .. 
r lermde İngılız tahtelbahirlen tara- ı ve demir tsveçin şimal mıntakasm - Londra 1 Sterlin --"5,20-
bından batırılmıştır. Daha evvel de dadır. Binaenaleyh nakliyat yarıya New-Yorlt 100 Dolar 148.-
u sularda ve Norveç sularında Al - iner. Sonra iş yalnız demirde değil Pa.ris 100 Frank 2.9429 :an gemileri batırılmış~. Lo~dradan cenubi Amerikadan bile Almanyay~ lııfilano 100 Liret 7.4275 

. on gelen haberler İngilterenm Nor- kaçan bir çok maddelerin önüne ge- Cenevre 100 İ.Bv. Fr. 33.1741 -
\ıeç sularındaki Alman nakliyatına çilmesindedir. AmsterdamlOO Florin 68.8275 
~~d çekmek kararında olduğunu bil- İngiliz donanmasının bu günlerde Berlin 100 R&.yişmark --.. 
dırıyor. Hatta bir İngiliz filo&u bu su- Danimarka ile Norveç arasındaki bo- Brüksel 100 Belga 25.1775 
lara ~ıkmıştır. Bu da demektir ki, ğaz civarında görünmesi, şimal deni- Atina 100 Drahmi 0.9625 
lforveç kara sularından istüade ede- zindeki Alınan sahillerine yapılan bas . Sofya 100 Leva 1.71 
_.ek hem denizaşırı memleketlerden kınlar Alman)\aya deniz tarafından ı Prag 100 Çek kronu -. 
~orveç limanı Norvike gelen her tür- hi~bir ümid bır\.kılmıyacağına delil • Madrid 100 Peçeta 13.4375 
lti malların, hem de bu limanda top- dir. Var§oV& 100 Zloti 
la.nan İsveç demirlerinin deniz yolile .......... ._ ... -···-···-... -... ...... Buda peşte 100 Pengö 25.2175 
~anyaya gitmesi artık kabil ola - Şüpheli bir ölüm BUkreı. lOO ~Y 

3
°.·

3
6
1
2
25 lbıyacaktır . . .. Belgrad 100 Dınar 

• •• > • Cıbalide bır kulubede oturan 60 yaş y kohama 100 Yen 33.1550 
lngıltere ile Fransa da "bır hay • iarmda Tahir dün sabah yattığı oda-

0 
k.h 100 1s kr 

d~da karşı hareketimizde serbestimi- da ölü olarak bulunmuştur. Ölünün bu ~~ k olm. 100 R v~f . 30.77 
ti ihlB.l eden ve bizi bağlıyan kayıd- lunduğu odanın kapısı açılınca da şid 08 ova u c -. 
lard.an. kurtulmalıyız,, diyorlardı; çok detti bir alkol kokusile karşılaşılmış- ESILUI VE TAHV1LAT 
tandır, §iddetli hareketten bahsolu- tır. Cesedi muayene eden adliye dok- Egrani 20.01 
tı.uyordu. Eğer Norveç sahillerinden toru Enver Karan ölüm sebebini şüp 1938 %5 ikramiyeli 19.83 
~lnı.a.n nakliyatı durdurulacak olursa heli bulduğundan Morga kaldırılma- Sivas - Erzurum 5 19.49 
~Uttefiklerin hareketlerinde her tür- sına lüzum göstermiş, ceset Morga Sivas - Erzurum 6 19.50 
lU serbestiyi rudıkl~rı na hükmoluna. kaldırılmıst• .. 

Ankıtra Borsası 

27 Mart 1940 

de yapılmasına devam edilecektir. karda adı geçen komisyon başkanlığına vermeleri 18.zımdır. "2215,. 
A - 313 doğumlular: • • • 
3 Nisan 940 günU Taksim, Galata CL~St Mikt.a.n Eksiltme~ Saati 

ve Şişli nahiyeleri. Silindir yağı 3000 Kg. Açık eksiltme 14,30 
5 Nisan 940 günü Beyoğlu merkez, İnce kınnap 500 Kg. Açık eksiltme 15,30 

Kasımpaş:ı ve Hasköy nahiyeleri. I - 25/ III/910 tarihinde yukarda yazılı iki kalem eşyaya talih zu· 
B - 314 doğumlular: bur etmediğinden eksiltmeleri şeraiti sabıka dairesinde 10 gün temdid 
8 Nisan 940 günü Beyoğlu ve Tak- edilmiştir. , 

Il - Eksiltmenin 5/ IV / 94.0 cuma günü hizalarında yazılı saatlerde 
sim nahiyeleri. Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapı. 

10 Nisan 940 günü Galata ve Şişli lacağı ilan olun:ır. "2388., 
nahiyeleri. - - - -

12 Nisan 940 günü Kasımpaşa ve l ~ ıı 
Hasköy 0•~iy•l•ri Devlet .Demiryollan inlan 

C - 15 Nisan 910 günü Beyoğlu _ . 
ve Taksim nahiyeleri. -

17 Nisan 940 günü Galata ve Şişli Muhammen bedeli 3189 lira 25 kunış olan 7 kalemden ibaret 3080'.) 
nahiyeleri. aded muhtelif cins ve eb'adda lamba ve fener şişeleri 3/ 4/ 1940 çarşamba 

günü saat "11,, on birde Haydarpaşada gar binası dahilindeki Jcomisvon 
19 Nisan 940 günü Kasımpa.şa ve tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. · 

Hasköy nahiyeleri. Bu işe girmek istiyenlcrin 239 lira 20 k~luk muvakkat teminat ve 
D - 316 doğumlular : kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar ko • 

22 Nısan 940 günü bütün nahi- misyona müracaatları lazımdır. 

Y
eterde. Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağılılnı.aktadır. 

"2131 
3 - H~k~~klamaınnı hlud~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~ 

ve gününde yaptıracaktır.

1 
1 

Dınlz l11azım Satına ima lltnlan 4 - Nüfus hüviyet cüzdanlarile 
terhis ve ihtiyat ve~kalan, şoför o- •~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
lanla.r da ayrıca ehliyetnamelerile bi· 1 - Tahmin edilen bedeli "25064,, lira olan "20000,, kilo sadeyağının 
rer ikamet senedini beraberinde ge- 30 Mart 940 tarihine rastlıyan cumartesi günü saat 11.30 da pazarlıkla 
tireceklerdir. eksiltmesi yapılacaktır. 

Komisyonu 

5 - lstanbul dşında ikamet eden- 2 - nk teminatı "1879,. lira "80,, kuruş olup eartnamesi her tı"iln 
lerin bulundukları yerlerdeki §ube- komisyonda "126,, kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 
lere müracaat etmeleri veya yokla- 3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte belil 
ma defter numaramızı yazmak şarti- gün ve saatte Kasım~da bulunan komisyona mUracaatleri. "2176,. 

le şubemize mektup göndermeleri ilan 
olunur. 
.......................................... 

Davet 
Fatih llalkevinden: 
Evimizin şube toplantı ve komite 

intihabları 31, 3/ 9·10 pazar günü saat 
10 dan itibaren ~v kurağında yapıla
caktır. Ev azalarının bu toplanWara 
gelmelerini rica ederiz. 

• • • 
1 - Mevcut keşü, plln ve jartna.mesi mucibince tahmin olunan bede

li 9587 ,20 lira olan Kasımpa.şadaki Deniz Gedikli Erbq hazırlama okulun~ 
da yaptırılacak olan yemekhanenin 4 Nisan 1940 Perşembe gilnil saat 1a 
de Kasımpa~ada Deniz Levazım Satınalma komlsyonun<!a, pazarlık eksilt;.. 
mesi yapılacaktır. 

2 - Mt;vakkat teminat miktarı 719,04 liradır. 
3 - Mevcut keE1if ,.e şa.rtnamem her giln i§ saati dahilinde ~ezkö.r: 

komisyondan a!ınnbilir. 
4. - tsteklileı n 2490 sayılı ka.ı ı. t ın t ., ıfatı dahilinde icap eden ve

saik.le birlikte belli gün ve saatte mf::·': · .· . i~y(\n:ı mUraca3tları . "2378,
1 
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.t'ENl SAB&B . 

stanbul LBuzım lmirllğl 
Satınatma Komisyonu ilanları 
Cür'e~ romorkörünün tekne ve ma

kinesi tamir ettirilecektir. Pazarlıkla 
2!)/ 3/1940 cuma günü ı:::ıat 14 de t:ek
ne ve saat 14.15 de n ılcinenin ihale-1 
si Tophanede Lv. amirliği satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. Tekne

nin keşif bedeli 2222 lira teminatı 166 
Jeira 65 kuruş. Makinenin keşfi 1297 
lira teminatı 97 lira 27 kuruştur. K&o 
şif ve şartnameleri komisyonda görli-

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, 
ROMATİZMA, SOGUK 
ALGINLIGI, KIRIKLIK 

ltlr. "739,, "2335,, 
••• 

83, 700 adet 22 milimetre kutrun
da yuvarlak halka alınacakbr. Pa
zarlıkla eksiltuıesı 29 . 3 . 940 Cwna 

günü saat 15 de Tophanede Lv. 1mir 
liği Saunalrna komisyonunda yapı

lacaktır. Tahmın bedeli 251 lira 10 
kuruş, kat'i teminatı. 37 lira 66 ku
ruştur. NUmuu.eai komisyonda gö -

va bütün ağrılarını derhal kasar 

Lüzumunda ıonda 3 kışa alınabilir. 

1 
Askırı Fıbrikılır Satıı Alnıa ıomisyonu ıı~nları 1 

60 ton 1,5 mm. kaluılığıo.da ve oomıal eb'adda ~ levha aJıoıwak 

Tahmin edilen bedeli "20.400,. lira olan 60 ton 1.5 mm. kalındığında 
ve normal eb'adda sa~ levh& Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Mer· 
kez Satınalma komisyonunca 30 Mart 940 cumartesi günü saat 11 de pa.
zarlıkla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 
Talihlerin muvakkat teminat olan "1530,, lira ve 2490 numaralı kanunWI. 
2 ve 3 maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle ala
kadar tüccardan olduklq,nna dair Tıcaret Odası vesikasiJ.e mezkür gün 
ve saatte komisyona milracaaU~ri. "2234,, 

• • • 
M:üteahhid nam ve hesabına 

770 aded Bö 41/130 A. 
2M ,, Bö 43/ 10 saf 
150 ,, Bö 43/ 10 sol 

Tahmin edılen bedeli (17.901) lira olan yukarıda yazılı üç kalem ve 
\!cman 1170 aded Böhlerit E marka sert maden kalemleri w.litcahhld nam 
ve hesabına Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez satın alma ko· 
m· yonunca 2 4 1940 salı gUnU saat 14:.30 da pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname para.sız olarak komisyondan vcrillr.Taliblerfn muvakkat teminat 
ol n (1342) lira 58 kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin 
deki v saikle komısyoncu olmadaklanna ve bu işle alakadar tüccardan 
olduklarına dair Tıcaret OdaSl \•esikasile mezkür gUa ve saatte komisyo-
na mUracaatları. (2262) 

••• 
Mlıteahhld nam ve hesabına 6 aded t.oma te7.gihı alınacak 

Tahmin edilen bedeli 20.000 lira ola.o 5 aded torna tezgfiliı mUteahhid 
n m ve hesabına Askeri Fabrikalar Umum MüdUrtüğü Merkez sabnalma 
komisyonunca 2/4/1940 sah günU saat 14 de pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat temi
nat olan 1500 lira ve 2490 numaralı kanunwı 2 ve 3. maddelerindeki vesa
ıkle komisyoncu olmadıklarına ve bu lele allkadar Uiccardan olduklo.nnll. 
dalr Ticaret Odası vcsikasile mezklı.r giln ve saatte komisyona müracaat-
ları. "2263,, 

••• 
60 t.oa 1,20 - 1,25 mm' kal&Abğtuda demir aç aJına.caJr, 
Tahmin edilen bedeli "20.4.00., lira olan 60 ton 1.20 - 1.25 mm. kalın· 

lığında demir saç Askeri Fabrikalar Umum MUdilrlOğU merkez satın alına 
komisyonunca 2/ 4/ 1940 salı gUnU saat 15 de pazarlıkla ihale edilecekti. 
Şartname parasız olarak komisyondaa verilir. Taliplerin muvakkat te
minat olan "1530,, lira ve 2490 numaralt kuunun 2 ve 3 UncU maddele
rindeki vesaikle komi!ıyoncu olmadıkları.na ve bu iole allkad&r tüccardan 
olduklarına dair Ticaret Oduı veeikuile me,.;.kUI' gün ve saatte komisyo· 
na mUracaatları. "2264 .. 

••• 
60 ton yeril Lint.eres pamup alınacak. 

Tahmin edilen bedeli 1118.000,. lira olan 60 ton yerli Linters pamuğu 
askeri fabrikalar Umum MUdllrlUğtl merkez Satııalma komisyonunca 
:5.4.940 cuma gUnU sant 14,30 da pazarlıkla ttıale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan verııır. Taliplerin muvakkat tonıiruıt olan 
"135011 lira ve 2490 numaralı kanwıun 2 ve 3 maddelerindeki vesa.ikle ko
misyoncu olmadıklaruıa ve bu işle alü:adar tüccardan olduklarına dair 
Ticaret Oda8! vesikasUe mezkur gfuı ve saatte komisyona müracaatları. 

"2323,, 
• • • 

Nümune v~ e\11af ~rtnameslne göre %500 adet batta.o.iye aluuıca.k. 

Tahmin edilen bedeli "23.750,, lira olan yukarıda yazılı 2500 adet bat
taniye Askeri Fabrikalar Umum MlldllrlüğU merkez Slitıııalma komisyo
nunca 5 Nisan 1940 Cuma g\inü saat 14 de pazarlıkla ihale ec.itlecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat te -
minat olan "1781,, lira 25 kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 cil mad
delerindeki vcsaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu i§le alfıkadar tile· 
cardan olduklarna dair Ticaret Odası veeik1J>ile mezkur gün ve baatte ko-
misyona müracaatıan. "23-2,. 

İstanbul Limanı Sahil 
Eksiltme Komisyonundan: 

Sıhhiye rllerkezi 

Fare itlafı işlerinde kullamlmak üzere merkezimizde mevcut nümu
nesine göre 300 adet leğen satın alın caktır. 

A. Behe.rinln tahmin b~~li 23 ... kuruş olup tutarı "696,, liradır. 
B. ~a:,tnameler merkezımız va.zımından parasız alınır ve nümu • 

nesi gorulur. 
C. Eksiltme 16 ısıın .l O lı gunu at 14 de Galatada Kara 

Mu. tafnpn a okağınd m zkur merkez satın tlı :ı komisyonunda yap . 
<' ktır. • 

D. Ek ıltme a ·ık olacaktır. 
E. Bu ı aat muvakkat ~t 52,20 kuruştur. 

. EkSıli ·ye gıreceklerin 194'0 aem•.si Tıcnr.ct Odası vesikasını gös-
ru 1 ri ır. "ı403,, 

bWrW Caddesinde KODJedi 
Knunmda 

Gece saat 20.SO da 

Y A.NUŞJ~IKLAR 

KOMEDYASI 

,-Herbert N. Basson ~ 

İŞ BAŞINDA ADAM 
MODERN fŞ &IETODLAIU 
ayatta muvaffak olmanın yolla
nı gösteren bu kitap bUtUn dün-

ya dillerine çevrilmiş ve büYiJk 
rağbet görmüştür. 

Fiyatı 50 Kuruş 
SATIŞ YER!: ltık--ıldp Kitıabevi 

Konya Asliye Hukuk Hdklmilğin
den: 

Konyanın Kuzkunkava.k mahalle
sinden Hasan kızı Ayşe taraf mdan, 
Konyanın Dolap Battallar mahalle
sinden Mustafa oğlu Hasan aleyhine; 
Müşterek hayatın tahmil ettiği vzife
leri yapmamak maksadiyle ve muhik 
sebep olmadığı halde kanuni müd
deti mütecn viz bir zamandanberi bir
liği terkeden kocasa milddeaaleyhanın 
birliğe avdet etmesinin ihtarına ka
rar verilmesi hakkında ikame olunan 
dava üzerine müddcaaleylıanın ika
metgahı meçhul olduğundan dava ar
zuhali suretı ve davetname ilanen teb 
liğ edildiği halde yevmi muhakeme o
lan 22.3.U40 cuma gUnU la3.t 9 da m.ah 
kemet'e icabet etmemig olduğundan 
gıyabında muhakeme icrasına ve gı
yap kararının da Ulnen tebliğine ka
n.r verilerek muhakeme 10 Nisan 
940 Çarşamba, gii.ııü 8a&t 9 l.ıl talik 
edilmit olduğundan ıuezkur güıı ve 
aaatte Kon7a A.liye Hukuk ma.lıke· 
meainde biaa.t bulunması veyahut 
musaddak bir vekil göndonnesi aksi 
takdirde vıciılhl hüknıunde olmak Ü· 

zere muhakemeye bakılacağı, gıyap 

kararı ihbarnameaiuin tebliği maka· 
mına kaim olnıak üzere ilin olunur. 

rüUir. "741,, "2362,, 
••• 

Elli bin adet un çuvalı alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 2.4.940 Salı gü-

ntl aaat li de Tophanede lst. Lv. A
mirliği Satınalma komiayonıında ya-
pılacaktır. Tabın.in bedeli yirmi üç 
biA yedi yiz elli lira ilk temin.alı 1781 
lira ~ kuruştur. Nümunesi komis -
yond& göıillllr. "74::3,, "2396., 

••• 
9 kalenı mızıka yedek edevatı ah

nacakbr. Pazarlıkla eksiltmesi 3.4. 
940 Çarşamba günü saat 14,30 da 
Tophanede Lv. Amirliği Satınalına 
komisyonunda yapıalcaktar. Tahmin 
bedeli 209 lira 60 kuruş teminatı 31 
Lira « kuruştur. Talipler miktar ve 
clnaleriai komiayonda g&-ebilirler. 

"744,,. .. 2397,, 

• •• 
18 kalem Bando sazları alınacakbr. 

Pazarlıkal eksiltmesi 3.4.940 Çarşam 
ba gllnf.i aaat 14 de Tophanede Lv. l
mil'liğl Satınalma komisyonunda yapı 
lacaktır. Tahmin bedeli 3123 lira ilk 
teminatı 234 lira 22 kunıştur. Saz
ların miktar ve clnılerile nUmuneleri 
komisyonda görUlUr. "145,, "2398,, 

••• 
20 No. lu hamule motörUnUn tek

nesi tamir ettirilecektir. Pazarlıkla 

eksiltmesi 3.'1.940 Çarşamba günü sa-

at 15 de Tophanede Lv. amirliği Sa· 
tınalmn komisyonunda yapılacaktır. 

Keşif bedeli 810 lira ilk teminatı 60 
lira W kunıştur. Keşif ve §artname
si komısyonda görülür. 

"756,, "2399,, 
•• 

Ton 

30 Lavemartn kömürü. 
20 Kriple 

Yukarıda ya~lı m:.ıden kömürleri
nin puarlıkla eksiltmesi 2.4.940 Sa
lı günü saat 15,30 da Tophanede Lv. 
lmirliği Satına.ima komisyonunda 
yapdacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 

767 lıra 60 k~, kai'i teminatı 115 
hra 12 kuruştur. lsteklıJerin befü sa
atte komisyona gelemelerı. 

"71. 7,, "2400,, 

1 lstanbul Vakıflar Direktörlüğü hanlan 

. Yıllaz:danbcri tevliyet vazifesine aiika gösternıiyen ve adrcsı ıdare
mızce belli olmıyan "Cibalide Çuhacı ömerağa,, vakfının mütevellisi Him
me~ade Abdülhak Sunınin idaremize müracaatla vakfına ait muameleyi 
takıb ve bayır ~artlanm ifa etmesi için ilanen vaki tebligata icabet et· 
n_ıediği~den ken~i.-,ioe ilan tarihinden itibaren on beş gün daha mehil ve
nlmiştır. Bu muddet zarfında. gelmediği takdirde hakkında kanuni mu-
amele yapılacağı kendisine ilanen ihtar ve tebliğ olunur. "2109,. 

istanbul Valiliğinden: 

H .1 
~ 

Üsküdar Teuoel Hacı 3 Zemin katı kargir birinci 
ve ikinci katı ahşap ev 

Üsküdar Tenbel Hacı 5 ,, 

Fatma 1500 lira 
Melek 

Mehmet, 1600 lira 
Mehmet kız. 
lan Lutfiye 
FerJane ve 
Müriıvvct . 

Yuknı·da semt, mahalle, sokak isimlerile knyıd ve numaraları ve sa· 
hiblcı ı yazılı evlerden 3 numaralı e::ve takdir olunan 1500 lira bedelin 
arttırılması için sahıbi Fatma Melek ve 5 numaralı eve tnkdir olunan 
1600 liranın arttırılması hakkında Ülfet Çiç ı .oğlu tarafından verilen iti
raz istidaları şehir umumi meclisince tetkik edilmiş ve evvelce takdir 

l 1500 ve 1600 lira bedeJler bu evlere kafi görüldüğünden itirazla
rını r<.• tu • karar verilmiştir. 

Bundan dolayı mal sabiblerinin müracaatla takrir vererek istihkak· 
lannı im l ı ı, aksi takdirde 1295 tarihli kararnamenin 98 tarihli fıkrai 
mahsusası hükümleri tntbik olunacağı bu karal'namenin 13 Uncü madde-
sine tevfikan ilan olunur. "2411 .. 

İstanbul defterdarlığından: 
Muhammta Ma\-akkat 

l>Nlel t.eminat 
Lira Ki'. Lira Kr-

Kireçburnu kulubesi 30 2 50 
Uluköy lrnHibcsi 30 ! 50 
Ahırkapı kultibesj 30 2 50 
Fındıklı kulübesi 36 2 60 
Bostancı kargir yatakhane 40 S 
Bostnncı ahşap nokta 10 1 
Sarayburnu nokta 60 4 
Galata rıhtımı 'rophane aralığı 25 2 
Davutpaşu 10 1 
B~~~ ~ 4 
Çatlndıkapı ahşap kulübe 30 2 50 
Fındıklı ahşap kulübe 30 2 50 
Ortaköy kargir kuliloo 50 S 50 
Bebek ahşap kulübe 10 1 
Demirhane 15 1 50 ~ 
İstanbul Gümrükleri Muhafaza Müdlklüğünce satılmalarına l ~ 

gösteı·ilcn yukarda mevkileri yazılı on beş adet muhafaza, nokta ~e o~ 
takhane kulübclcrinın enkazları l\fzalarında yazılı bedelleri üzeri11 ıı 
ayrı ayrı a~ık arttırma yolile satılacaktır. Şeraitini öğrenmek istiY~ 
rin her gUn Milli Emlak 'Müz:ı..yede Bürosuna ve arttırmaya girccel'l ~ 
muvakkat teminat makbuzlarile 4/4/940 tarihine mllsadif perşembe ~ 
uü saat on dortte Defterdarlık Milli Emlak MüuUrlüğUnde topanncs.J' 
misyona müracaattan. ".2111,, ~ 

c 
Sahibi : Ahmet Cem.aledclin SARAÇOGLU 

Neşriyat müdliri.\: Macit ÇETiN Basıldığı yer: µufö:ı!l.i EbU.ı~ 


