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~~~~ ~!!!!ı~dan Fiyatlara 10 kuruş 
verilen karar dolayısile 1 marttan a p 1 d 
itibaren bütün kok kömilr istihsal z a m y. ı ~ ı 
atıf ve tevsi itleri Etibanka devro • . 
lunmuetur. •~• •• 

Banka bu tarihten itibaren bUtthı Bu aurt!tle gümrük ,, ok$anı tP/ii.fi 
Sömikok, Karabilk koku lstihsalAtın 

dan bafka, İstanbul. ~a~ ve 1z. edil~ce ~ ve pancar müstahs. ·; 
mirdeki gu.hanelerln ıstihsallerine 
de n.s"ıyed etm.lştlr h • .. L. 

Her tehfrdeld köO:tır utıe ve tevsi ımaye gorece11 
işi mahalli belediyelere Etlbank a • An.kara, -' (A..A.) - BugUnkti §&o 

rasında kara.rlqbnlan tekil nzertn.. ker fiyatlan pancann azamı 30 para 
de yapılacaktır. olmaa.ı eeas•na mt1.atenld idi. Halbuki 

B itibarla baDka mufueal bir ta- 1939 aeneai kampanyasında pancara 
Uma':na.me hasırlam.ıttu'. azami 40 para verilml§t:ir. önüm.Uz. 

. deki kampanyada bu miktari yeni • 
Bugtınlerde ikmali beklenen but~ den arttırmak llzım gelecektir. Di .. 

limatname derhal belediyelere tebliğ ~ taraftan bt mlek u---ı 
. 6 er ecne me e ~en 

ohmacaktır. Difer taraftan Etibe.nk temin edi*1 teletme malzemelerinin 
bu hususta temular yapmak \bere fiyatl&n da yUkaıelmtı .bulunmakta .. 
şehrimbe bir mümeail göndereoeğl· dlr 
ni İstanbul belediyeelne bildinnlştlr. • 

Btnem•leyh. bttttbı farklan karea· 
Kömtlr fiyatlarmın bir miktar ucu lamak için eeker fiyatını arttırmak 
h~ annolwımaktadır. ÇllnJdl aarurett hua1 olmuetur. Eılluen ha· 
k&mürila maliyet fiyatına rammolu • riçten ptlrllecek tekerler de bizim 
nan ıı&tllye muarttatı İltaııbul W.. timdild fiyat ...tyeı1lndeıı tulaya 
diyeei tarafından fimdtye bdar 400 mal olmalrt&dıl'. Bu eebeblerle teke ~ felr.tr eu-ZJsn ek f • bh • 1runıt olarak heeablanmakt& ldl. Hal- re atlf ,,,yatına kiloda 10 kunaf sam lkcre kilo bquıa ıo kurut an, 

W!'ln~.:arı a ın ce esıne buld banka nakliye muartfatını 225 yapılmuuıa koordlnuyoa heyetince yapıla.ra.k aablmuı hakkuıdald ki -
kurut olarak teebit etmiftir. Bu ltl- karar verilmiştir. (Sonu S ıioc;ı sayfada ı 

, barla ton başına 17:S kurtıf bir ten • - -~ - -

~. önüllü gönderiyor ::;;:;~~~~,M~:1~!: 
~· ' thtililcllerinden Kerenski, zevcesile 

Hmari sulh için ileri sürdüğü 

şartlar 5 noktada toplamyormuş ~ •u1111n11ıouıuoouıu11u110HllUHIH1• Londra, 4 (Hususi) - Amerika\IUJerin toplanmasına ve Finlandiya· birlikte Olipper tayyaresile Amerika-'81 les' ,. n hUkflıneti Fınlere yardım için, Fin ya git:.mesine müaaade et.mittir. tık dan buraya gelmiştir. KerenAki Pa • 
hatlannda muharebe edecek gönW- LBcmu J iidd6] rl8e iııece.ktlr. 

'ahatl 1 · -İ • Amerikan gaz~tcsi .Rjbbentropun 
yazıyor 

ciddi bir nota d 
• Londra, 4 (Hw.wıi) - Wellee bu lbUd.innektcd..:r. Muhabire na:saran 

Ve r 1 gt1n Ribbentrop '" Gönng ile konut- FUhrer Almanyamn bu eaıtlarla si· 
tuktaıı tonra lsvJÇ"eye hareket et • ı llblan bır.ıkmağa Amade olduğunu 

" nıi"ttr. Wellee'ln bu mWlkat eıma · söylemi~tir : 

--------- a:·lda Ribbentrop taraf\ndan lı,...ka. · . 1 - .bertin, &heınıya, Monıvya 
Roma, ~ <.A..A.) - 8tefoı, a ı.ınS& tanm metni aoaiıdad&r: cek ota...-ı her ?ıarııt ;mr reminin kon- ftt görduttl ha.Jckında Nev:;ork lle - f 8°'"' "I wi-.MJ 

bildiriyor: Alman m&hrecll kömür hamuleeile trol usultlne tlbi tutul~ hakkın - rald bj.r tıavadilı ~~IÇ'Jr. W"1lee --11!1. _r..-_____ _ 
ttaıyaıı lıtlkfamet.i tanfuıdaa .lıı • earl mart ayuım birinci cttntıııdea aon daki fıaıiltere btlk6meti tebligatına dQıı öfle 7"1Mifni Şaht ik. ~ra~r ı GHı" ~D~b k'VVVVVVVV 

glltere hllkOmethw tevdi edilen DO. ra bir tahmil limanından h&reketed&- ,atten, fqiat bükbıeti, İtalyan men& yem.ittir. " ge m sa a amızı 

emirle ekmeksiz Bir 
bırakılan vatandaşlar 

..... Bir kaç gün . 
dür :Denisjollan va 
puriarma girme • 
mis menedildi. Bun 
dan beaJrada Den1a 
yollan meıaıurlan 

(8oetl $ •) 

tunt aıv INJ'ette ratmedv eden bu .'1nt'tt'rdam, 4 (A.A.) - T-;ln~nıph k k ·ı • • 
tedbir karpanda lnd}ter. btlkimıe ·ıp.l;eteaiJıiD Berlindeki muiıabiri Ş~:. azanan arı erımız 
tinin ikbadf barb •hamnda m'1h~ söl:;• Ht~ertn B. Sumner WeUw Al -·-
oldufu pnulplerden n bu preulp-Jman harb pyeleri hakkır.da be4t ıtar Llaıe 7 ncl seyfamızdadır 

( Soau S liacü •1fada ) , b lhtJva edflll bir program verdijinl rv • V'"- "'"'VVVV-,..., "'..JV'VV'o. '""'""'' 

ım111111111mm111111n1111111111111111111111111111mm1111111111W\1111tw111111mmı1111mı1111111111mmm1111111n111111!n11Jmnuı!mm1111111111111mtır:ıf" 

Dün 18 puvanla Balkan 
Şampiyonu olduk 

. 
ne. ~W LfQllf ............ ıf. l*ı....... 



..,.,. : 1 l'~I IABAB 

rAsilt!r kendilerini teıvik edenleri Belediyenin oto~üs ı OKUY ucu 'I Avrupadan dönen 
teker teker söylem iye başladılar Münakasası . i Talebelerin 

Canımı~ da, tanımız da helal ol!UD kingenlik gelmişti. Hepsi de boyunla· Nihayete erdi DiYOR Ki imtihanları 
amma bağı§layın bizi millete kuzum nnı bilkmiiş, biribirlerine bakarak • 

beyler... yutkunuyorlardı. Tavırlarından belli • •• • - İnhisarlar idaresinden Üniversitemizde marttan 
Zabitlerden biri soruyor: ki, bir şeyler söylemek istiyor, fakat, Eksıltmeye UÇ fırmanın .k" 
- Kimlerdir aizi aldatıp Uzerimi- hiçbiri ağız açmağa cesaret edemi • müracaat ettig" i şı ayet itibaren yapılmaya 

ze sürenler?. yordu. Kıvranışlarından ve dudakla· •• .. .. İnhisarlar idaresine mUracaat b l d 
Bu sual, yalnız Karapınarlıyı de - ı nnın kımıldanışından, gözlerinin kı- goruldu edince §U vaziyetle karşılaşıyor- aş an l 

ğil, bütün köylüleri coşturuyor, açı- pırdayı.şından biribirlerinden_ ~kınıp İstanbul Belecııyesinin, şehirde ken sunuz. Kapının ağzında ka.rşını7.8 Avrupa Universiu:lerinde tahsil e-
lan ağızlardan biribiri ardına isim- korktu.klan açıkça farkedilı i ~du. disi tarafından işletilmek üzere oto· kapıcı çıkıyor. Elinizden istidanı- derken, harbin zuhuru üzerine mem· 
Jer fışkınyor: Verilen nasihatler, edilen vadıer ve büs almak için açtığı münakasa müd- zı alıyor, müta.lea yürütüyor, ve lekete avdet ederek İstanbul Univer-

- Kim olacak ki, başta Taşbaşlı tehdidler bu cahil başların inadlan- ti dün bitmiş ve gelen talebler açıl- orada bekletiyor. sitesine alınan talebeler üniversitede 
Hacı Hüseyin, Bakkal Kadı Hilmi, nı yumuşatamamış, dillerini ~a- mıştır. Otobüs münakasasına iştirak / Mademki eshabı mesalih me - bu sene için hususi bir surette imti
kardeşi Mustafa Remzi, keres~i l mıştı bir türlü. etmek üzere 70 firma şartname aldı- murlann huzuruna kadar çıkamı- han edileceklerdir. Talebelerin Avnı-
Mehmed... Vaziyeti kavnyan zabitlerden her ğı halde bunlardan ancak 3 tanesi fi· ı yacak ve bekliyecektir. Şu halde pa üniversitelerinde görmeyip İstan-

K ı b · bek1 dası kurmak ta la bul üniversitesinde karşılaştıkları - Mazlumzade Hacı Osman, a - biri, birer köylü ile uzaklara çekili- ilen müracaat etmişlerdir. Bu müra- ır eme o • 
(azade Hacı Sabit, Cambazzade Meh- yor, ne yazık ki, tekrar edilen na.si- caatıerin de Belediye şartnamesine zımdır. Ayağımıza karasular inin- derslerden imtihanlarına 1 marttan 
med, daha hangi birini sayalım a bey hatıer ve tehdidler, hatta tesir yap- nazaran çok yilkse'ic olduğu görül _ ceye kadar .. ~lı1:ta. ayakta dur • itibaren başlanmıştır. Bu imtihanlar
ler. Akla geliyor mu ki? .. Konyaya ması icab eden şiddetli tazyikler hiç ' müştür. FirmaJann teklifleri bir ko- mak, bir vatandaşa reva görülmi- dan iktısad imtihanları yapılmış, ik
gittiğimiz zaman hepsini gösteririz bir fayda temin etmiyordu. Bin müş· lmisyon tarafından tetkik edilecektir. yecek muamelelerdendir. Kaldı ki tısadi coğrafya imtihanı da dün do-
birer birer. kilatla açtınlan ağızlardan, ancak şu Belediye otobüsleri tramvay, elektrik biz orada bekleyip dururken, kim çent Refii ŞükrU tarafından yapıl • 

t 1 · d b" · ·· ·· ı· h ı b'l" rd ı olduklarını bilmedigınıızw· · fakat nü- m.ıştır. Bu talebeler bugün işletme 
.ç _erın e. n • ı_n, soz soy ıyen 

1 
em_-

1 

sözler a ına ı ıyo u: ve tünel şirketi namına satın alaca -
h tab l ı ed di fuzl ld klannı keşfetmek e Ya iktısadından uru·· ·versite ordinaryu·· sü §erısıne ı ı e u an Ahm ... - - Elbette vardır büyük beylerin, ğmdan bu şartnameye tam mutaba- u 0 u -

ye haykırıyor ve liiive ediyor: ı efendilerin de parmaklan bu işt.e. kat etmediği halde de firmalarla u- nılmadığımız bazı zevat önümüz • profesörü lsaac tarafından imtihan 
- Hele unutma, Derviş Bekir oğ- Bizim ağaların tek başlarına akıllan yuşmak imkanını haizdir. Bu itibar· den pekala geçip, gittiler. edileceklerdir. 

lu Mehmedi de. Çıfıtlığın asıl başı hiç yeter mi ki böyle şeylere?!!. la en müsaid teklif yapan firma ile Vaziyetin aynen anlattığımız Bundan sonra . yap~lacak imtihan-
ı> gi.~idir. . . • - Bizim ağalar kendiliklerinden , temas ve müzakereler yapılacakb.r. gibi olduğunu oraya bir gazeteci , ların gün ve tari~lerı. ş~ardı~: 6 
Dıger bır ses boğuk boğuk yUkse- girmediler ya bu işe a efendi? .. On-Iİştirak eden firmalar münhasıran tn- göndererek pekala tesbitettirebi • lmart çarşamba istatistik imtihanı. 

liyor: lan da dürtükliyenler vardır, amma giliz ve Amerikandır. lirsiniz. ordinaryüs profesör Ömer Celal Sarç 
- Yıkık mahalleli Abdürrahman kim? .. bunu hiç bize söylerler mi ki?! _ ~ 

1 

Açıkta inbisa'rlar muhafaza ı ı tarafından, 7 mart perşembe ~uf as-
ile ayıngacı topal Osma.nı da yazın _ Günahları tu.erlerinde kalsın, aELEDll'ıD«ı - memuru Asım sal iktısat teorisi imtihanı, ordmar -
def~erin -~ınL O gidiler, bile bile büyüklerden bir enişte kayın, biri bu Emekli gUmrük memurlanndan yUs profesör ŞUkrü._Ba.ban tar~ı~ • 
bu ışe gırdiler. yanda öteki o yanda d.iyolar amma, lzmir belediye reisi İbrahim Doğanalp dan, 8 mart cuma gunü sosyoloJl ını-

Oteden biri daha sesleniyor: gelgelelim, kim olduklannı duyacak valiyi ziyaret etti tihanı, ordinaryüs profesör Kessler 
- Çumr:-11 Hacı Huanı unutuyo- kadar kulağımız uzun mu ki?.. Şehrimizde bulunan 1zmir belediye Maarif Vekaleti Vali tarafından yapılacaktır. . . . 

nuz ~u be... v • Konfad& oynanan kanlı facianın reisi Behçet Uz. dün Vali ve belediye " r· K d kd. . tti. Talebelerin tstanbu~ Uni:e~ıtesın. 
Yükselen ~sler ço~ıyor. figtlranlığını yapan bu zavallı cahil reisi LQtfi Kırdadı ziyaret etmiştir. 'Lut ı ır an ta ır ~- de gördükleri derslerın ımtıhanları 
- Ekmekçı Eyüp ıJe kasab Meh- köylillerin tavırlarına, sözlerine ve · . t Maarif Vekili Hasan Ali Yucel 1 da 15 - 30 nisan arasında kararlaştı-
d. di ö 1 1 ., . . _ Bu zıyaret esnasında stanbulun . . L·"'tfi akt me ı n~ ye s Yem yonu.z ··· hele bildiklennı aöylememkte göster- . · . . . / Vali ve Belediye R~ısı doktor ~ lan günlerde yapılac ır. 

- Sıvaslı Hoca Ali Kemalt efen· dikleri inad ve taassuba o sırada Kem İzmır beynelmilel fuarına ıştirak m&- Kırdara tahriri bir takdirname gon- .......-w----
diyi. öldürenleri de deyiversenfze!.. re sırtlanndan ansızın yükselen ay selesi' mevzuu bahsolmuştur. derm.iştir. Gazi ktiprUsUnOn 

Müfreze kumandanı Hay~ar bey, da gUlmtlf ve istihzalı ışıklannı, tii· Karaköy köprllsU Vekil bu takdirnamede Valinin ma kkat kabulU 
bu haber karşısında oturdugu yerde kürilr gibi, kara yüzlerine püskür - tamir edilecek arif işlerine ve bilhassa yeni mekteb .m.~v_a. . kk t k bulU 
aıçnyor ve soruyor: müştU. . . .. ler i etmek vesilesile gösterdiği Gazı koprilsünUn muva a a 

_ Ülen öldürdüler mi SivaaJı ho- t . . İstanbul Belediyesı 940 yılı butçe- • nşa . bahs d k di. nü yapmak Uzere bir müddettenbcri 
syanın ~üncü gUnU sabahı ıdi. sine Galata ve Gazi köprüleri için alaka ve f aalıyetten e ere f ali tte b ı komisyon mesai-

cayı ? .. · · Aza.metle doğan güneş, ılık ışıklarile . . . . .. yor ki: a . ye u unan . . 
- Hem de sopa ile döve döve Jru. Udafil . k t d 100 hın liralık bır tamırab mutema- ı "V"l" t" . dahıl" d Y kın alaka sinı yarın ikmal edecektır. KomıR -

mandan bey ' mk' Ca.m:~ı 0
d .. şrtuyor, a~ ,~yo_r ulsand- diye ~isatı koyacaktır. Gazi köp- 1 

1 
ı aye.dınız 

2 
~:kt~b 

2 
ilk - yon muvakkat kabul dolayısile Na· 

· ı. ım o ya.nınU&JU aıper er e nız a vem en or , · k"l . .
1 

k ·· b" ra 
- ~~m yaptı bu . alçaklığı?.. büzülen ve gecenin ayazı ile k~eleşen sü daha bi~ sene müteahhidin nezaret mei<teb ve 22 köy mektebi binası in- fıa Ve a etine ven me uure ır -
- Kım olacak kı ~ ~eı:di· Çum- vUcudla.r, kerpiçleşen eller yavaş ya- ve ~ontrolU albnda olacağ1_?d~ .. bu şa ettirilmiş olduğunu memnuniyetle por ~azır~~~ı~tır. .. 

rah Hasan ~oca .He Çivıl ogJu Ragıb vaş yine canlanıyor, yine kımılda- tahsısat sadece Galata koprusune öğrendim. Memleket maarifinin in • Ögrendıgımıze gore, bu raporda, 
ve f~kendenn ~lı. _ nıyor, yine silahlarını kavnyorlardı. sarfolunacak ve köprü çok esaslı b;r kişafı yolundaki değerli mesainizi ı muvakkat kabul. esnasında yapılan 

Bır yaralı köylU uguna.rak ba.ğln- Kaç gecedir uykusuzluktan, ızlırab - şekilde tamir olunacaktır. Köprünün takdirle karşılar, muvaffakiyetinizin tetkikler dolayısıle meydana çık~n 
yor: . . . dan yumukla.şan ve kızaran gözler yi- tamire muhtaç cihetleri bilhassa Ka· devamını dilerim.,, bir çok noksanlar mevzuu bııhsedıl-

- lskendenn Alıyı yazdınr~en u- ne parlıyor, yeisle bunalan yürekleri- raköy tarafındaki dubalarıdır. mektedir. Komisyon bu raporile ka· 
ımt1:°~yın ~skende_rin . lskenden ~e·:· ne ümidle çarpıyordu. Fakat ... Gü - Otobüs komis onunun Fransadan manifatura tf kabul ~uamel~ine .. ka~ar arada 
O gıdı de bırkaç kışinın kanına gırdi. neş bir avuç kahramanı çevreliyen , y "th 1 d'I k ınevcud hır senelık muddetı esnasın-

0 esnada. esirlerin arasından bir i.eil~ri de canlandırmış büsbütün az- toplanhsı . ..1 a e ~ece da bu noksanıann kat'i olarak ikma-
köylil ilerledi ve· ' İs . . .. . Bır muddettenben Fransada bulu- .. 

· gınlaştırmıştı. Kısa fas.ılAlarla gece tanbul Belediyesı otobus komıs • t"" 
1 

d .. kk b b" lini istemekte ve muvakkat kabulun 
- Yaz bele zabit efendi.. dedi. de devam eden ateş, tiddetienmiş mü- yonu bugUn belediye reis muavini :ıın ~~~r a=ız ~. ~ure ~ t ~ ancak bu şartlar altında yapılabile -

Bekdik Hilseyin ile Tüfekçinin Ah • dafilerin dört yanını kızıllaştımuştı. Lfıtfi Aksoyun riyaseti altında top.' ~ye_t uTü~ sa 1 şe nmFraıze av e e - egıw·nı iddia etmektedir Rapor Na -
medi - 1 aktı mıştır. ccar arımız nsız sana - c · 

B fte · tuta b"t ·· 1 leri (De,·amı vaı-) aııac r. yicilerile yaptıkları görüşmeler neti· fıa Veklleti köprüler mUdtirü Kemal 
e n n za ı soy enen .......... -.............................. Komisyon. otobüsçülerin benzin fi . d 

1 
k ti · nif t t rafından Vek!lete götürillecektir. 

yazıyor, yazıyor ara sıra da soruyor: S hh• V k·ı· . . h . .. . . cesın e mem e e mıze ma a ura, a 
- Başka yok mu?.. ı ıye e ı ımızın şe • yatlarının bir. mıktar yüks~tilmesın yünlü mensucat, boya ·vesaire ithali- • • • • • 
Yür -· biri dah ha • • d k• t tk"kl • den sonra ilenye sUrdllklen zam ta.- n· temin etmişlerdir. Dah ~ye Veklh ,ehrımıze egı yana yana a y- rımız e 1 e 1 e rı leblerini tetkik edecektir. ı . • 

lrınyor: Bir mtiddettenberi oehrim.i%de bu- . . Buna mukabıl buradan Fra.nsaya gehyor 
- Var efendi var. Bilrhanz.ade ltman Sıhhiye Vekili Hulfuri Alatq Bundan b~a. ~ekapı ·Cihan- tUtUn, fındık ve üzüm gönderilecek • Dahiliye Vekili Faik öztrak bu sa-

ffacı Mustafa kaçtı athmızdaıı, onu . ' gir otobUsJerlnın Eyyübe ~adar tem· tir. bah eehrimlze gelecektir. Dahiliye 
~hrimizde aıhhl m tiesseselerdeki tef didi . . E ·· ah il . t f d b" 

da yaz hele. ti 1 . d t ktedir ıçın yup a eı ara m an vu- Bu vaziyetten sonra piyasada ma.- Vekili trenden Pendikte inecek ve ır § enne evam e me . . 
- Daha başka?.. V kil dUn bah da beledi kubulan müraeaatıer hakkında da nifatura ihtiyacı tamamen temin e • müddettenberi hasta olan kayın val-

e aa yanın ye bfr '-- kti d"lmi l ktır d · · "d ktir Alınlar kır1§m1§ herkes dllfllnttyor, sahbat mUdUril Oeman Said bulundu- a.arar verec r. ı ş o aca . esının yanına gı ece . 

:~~~~ s~:~: :;;:ı, :e~~: ~ halde Darill&cezeyi ziyaret etmif- llllllllllllllllllllllflHlllllflllllllllfllllllllllff lllllllllllUlllllllllllrllllllllfllllllntUlflllfflfllffflUlllUlllllllllllltUllllHUlllfUUlllllllllllllllllfflllllflfHlll 
si yine yükseliyordu. · • 

HAYATI - Hepsi _bu ~darsa? diyordu. taz=~:=~:~!:::i~:d~r':: ş E H ı R 
Çok yazı~ sız~ .. Böyle Uç buçuk ~- nti tebrik etmiştir. Vekil dUn akşam 
dın çıpla.gın sozüne uyulur da bu ışe at 18 de Vali Beledi · · Lut-

girilir mi hiç_? Ağa.lan, hocalan an- :; Kırdar la bir ~~at ;:P:~ Is • lllllllllllllllllllf lllllllrlf Ulllllllllllllllllllll lllllllllJlfllU 11111111il1111111111! 1111111111111ill11111 il lll lllJlllllflJll lllllllfl llf 1111 IHlillf flllllf Jtfll l!lllfllUtflU 1111 
~dı~. :eı~ b~az 4!:ı;1:1a!~l~hyan tanbulun aıhht vaziyeti ve muhtelif Sellmi izzet ve intihal /ında yapılan faaliyete ke8bi itffia hilkılmet dairelerile temtUt e<.krek 

Y er en a r v . . '_ ım · hut&hanelerin ihtiyaçları hakkında etmiştir. Çcır~mba, Erbaa ve8air Y6f'lerdtJ 
. Bu sual, çenelen ~s~Utün kllid • izahat alml§tır. selimi la.et Seıdes nihayet Sokaklarda başı ~ gezetı kö • #8 hayvana Uôç 1'8 'Yiyecek tevzi 
lıyor, bakışJan da bınbirine kenedll· Yarın Ba.kırköy emrazı akliye ve hayatıma tık t.elif romanı- peklerin ferıni bir surette ve aCJ etmiştir. 
yordu sanki. Zavallı gafUlere, gtt • bi ı. _ _.._ı. ~...:-ı · _. ede • Dl yudıpm Din ediyor. İlmi de duymadan ôldürillmui h4kkmd4 Miı/ett~lerden birinin aon Z6l • 

htan sa.kın ful "b" bir asa ye ı.uu:ı1.&U&naıu.ıu zıyar!E'iı. MD .. ...1. 'il'.-.. Kavak Yeli, Fakat 
na an 80 ar gı ı çe • cekti' ~ ,-....n •· lsta~ıl>ul Belediyeıri Temizlik işle- zel6 mmtakası olan Kay36'f'iye ad· 
- r. -·••• prib bir u.dttf eseri olarak ö- Tinden ge'len ce1Jab okunmıt§ ve meti kararlaı1tmlmışftr. Bu mil • 

r V: l Yeni alınacak yardımcı ırene ber.eae hayatının. ilk t.ellf ro- Kadıköyünde Modad4 denizden çı- /ettl.f Kayatni, Siooa, Tokat w Er-i.en Sabah manm• ya.zdıjım •ıaa eden Selimi kan emtianın na1,u Btrasmda pek dnoan mınt~nna giderek om-
öğretmenıer izzet., bu telif romanının lsmhıi sa- ut.hm.etli bir vaziyette btrakılan da Mhipleri fakir dUfmü.f ııeya 

.Maarif Veklleti orta mekteb veli· rlh bir tekilde lutihal etmıştlr. ÇUa hayvanların 'OOZiyeti görü.lmü.§tür. aarsıntsdan yaralanmtt hayvanlaro 
aelerdeki tarih, coğrafya ve ttlrkçe ktt bundan bir müddet eV\'el ayni Ayni surette Aya8'paşa yokuşunda yardim İfiM ~ebbüa e<kcektir. 

HN&LI~ taK•n11 l700 K ...... 
der11lerlne yardımcı öğretmen alın • pzet.e M. Rasim ()qen'ln bu isim· çıkan hayvan ' ve arabalara had • T. B. K. Cemiyeti 
mamasını kararlqtırarak bunu bU • le yazdığı bir romam yakında Det- dindeK fazla yllk yiiklenme.Binm 11 a 

8 AYLIK 
1 AYLIK 
t AYLIK 

no • t4IO • 
400 • IOO • 

tün maarif müdürlüklerine tebliğ et- ~r .. _...Ur~~:.!.!..~= 6-nüne geçilme8itlitı kaymAıkamlık- Viborg mu Vipurl mi 
m.iştir. _, -"'ıı -tan rioam kararla§tırılmıştır. ' 

Vekllet diğer taraftan bütün orta clabJ etmlfÖJ'. SelimJ hzettn haya- Bundan sonra Anadolu zel.ze~ ve 
1 MART 1940 SAL 1 mekteb ve liselerdeki münhal yar - tında yazdıb llk telif eserin lsmiııl eeyl4b mıntalro.sına gönderlimif o-

=~-=====-~~~~~---1 dımcı ö&-.....tmenliklere üniversite Dl&- lıüe baUbal etmesi, bizi. garib bb' el.an m!l./ettiflerd6n alınan rapor. t359Muharrem25 13S5 il.Şubat 21 6 • .., -....au.-.- d"·"'-"•tur •-te mi u-------1 zunlarının abnma.eını karar}qtırmıfr tenıuu~ Ufl'L" ...... 0&9 • .u r • 1.ar okuıımuştut·. Ka'1YJC4bey mınta-
••,.: 6S Arı 5 1'a1ım ı 119 tır. slııbf T~Uf diye başlana.n bu ro • kasına giden mafe~ Bay Sad' 

E•a•I Sut Ya•alt Sa•t Üniversite mezunu bulunamadığı man da intihal edi1ınlş ol8uııf BttrBa Vali Muavini Karaca'bey ve 
-~....---r---·ıı---P----ı takdirde bu mtinhallere Üniversitenin 11 11 Bara kaym.akaml4rile tenUl8 ede-1ı1ı'eıt .:>ti.. -.1n411 JU•.. 00 .. ikin• 

ı----11---1 ancak 2 nci sömest.rinf ikmal etmiş TORK1YE HAYVANLARI KO- rek mil§kül bir ooziyetttJ b?dunan 
12 25 6 21 9 33 '28 41 26 JS talehe alına.bilecektir. Alınan bu Un.t- RUMA CEM1YET1NtN ALDIOI 11.355 hayvaoo yardtm edeuk 

-·1--o1---1 

180 • - • -A nado"' Ajansının blllten~· 
rini okuyanl.ar, aym teh

nn iki «ırza t6l4ffuz edilS, tanına 
Mk Bık raatgeliyorlar. Rualar Viı
puriy( işgal ettiler diye Etem izzet 
gautesinde neşriyat yapıyor. Bon
nı ayni 1wıvadi8 Viborg Mld dü.f
medi diye tekzib ediliyor. 

5 M ABf ~ S 

tm~ 
lzgiliz iktisadı Alı 

faaliyeti ve· ~ 
ÜJl~ 

H arbfn altıncı ayı nı r ,11 ' 

tfle muharfb de·rıette ' n,tt!' 
kua ğelcn h.Miseler baJd0.0~,ı.-i 
ler hazırlar, ve muhtelif tfr-{I;' 
zaylatJarile diğer nınhaJ'ib Jllll , &eı 
nn duçar olduklan 1a1yıbıs_r' ~r ~ 
kayese eden cedveller ~ t"' ~ 
''e beyanatta bwunur~e• r ' ~ ll 
memJeketJerde mttşaJıede ~- ~ 
konomlk faaliyet ve ~~ eı<tıdi'' ' 
ler de dikkatıı şayan goril~ ,~ır ~ 

Bu arada İngiltere de, . elı l(İ' ~ 
noml sahMJnda tdaıne etttrrrıt rt' ~ 
mühim tedbirlere ınuraea&.,.,.ı ,. 
nıi'tir. :Huht.elif vesUf!lerle 

1

1 
.. ı;Jlll' ı:; 

11D "~" ""! 1ı dJlen nutuklar ve yapılan .... ıtP" 'l 

f'1 U•" "' ~..ı 
lar sayesinde bu siysse .' it ıııı'-". ı.ı.' ~ 
mahiyetteki esaslarını tesll -~ 

ı "ti Q m \"Rrdll'. il ı:ol• · 
Fi1hakfka, Slllh 7.arnanın 21 

h t.!1 • t~ 
yı• islivehilen bir sistent. ııııJ nrıırC' 1:1 

-· Jif.l' .~ manmda şiipbesiz dr.J1i:;.ınc ıııı M' 
tindedir. Nit.eltlm tngiltert•, 1tiı;tlt'~ 't(~ 
ğişen vaziyeti halihanr 

11
;ete ~ ~; 

karşısında tanzim için hare ' 

Bu hususta., harh 'l3JT19.rıı~r,-ri" · 
mi~tiı-. ıl'I jlı • v 
tiyaçlannı tatmin ve sıılfl ;;e~ 
deld bazı faalh•etlerin d~ f;tl ~ 
tadil etmek ba..~ıca ga:veflıt· .::rlr~ 

" rıır -<~ bebden ithaHit ''e ihrn('a· ı1 ( t" 
1. ı·"ıl l r.t rinin halli ortaya ç1ı:.rna '· ri ,·r 

hakika ~erek gıda maddclt ~ıı)ll 
• olıı.t' ıo· rek endüstri i(hı ~.arurı "t ıır 

maddele-r unnunlvetle lthn '". ıı~· 
· •-+"tfır· 1• 

~ilt.ere adalarma ,;rıne~· 
1 

ri" r 
·rı r '' bukl ithalat fashnda 1nırı 1 · •• ,.tııt' 

zan dikkate almak mecburı~,,ııı,t 
olduklan Jld unsur vardır· ell fb' ~~ 
da nakUye fştnl tam.im "'1~ ı;t<'""" ~ 
na.f mfktan ve f'JCD~bl dö'iı; · lıt ııı· ~~ 

Hari,.t.en mn.1 satm a1m11k f(drı!İL "'llt 
!>' ·ıe ~ 

gilizlerle kendi paraları ı ,.,,.fflll!' ~ ı 
bJtalds mal satın aldıklatt 111-"' ;,.. ~ 

• attıfl rj1 ··ıı-
ketln kendi para..~ı veya fllr.C~.ııl ~ 
ta.sile tRdiyatta. botunrnni!nk. fP"~. \l 
dur. Yalnız unutmamalıdır 1 

,,1 r1· ı: 
dö\iz ve alhn rniktan da fll'' ·1~ ~ 
dir. Ve bunun müremadiytrıırifl ~o ~ 
mevzun bahsola.maz. nunttP rrtı:~ 
vasıtaları temin edecek ç.-ı dıt ,.. 
de ~ö7..öniine alınlltL'\Sl Lli:tıtrıiJI fi' 
Londra bunu ihracat ile tcr;1 r. ı/Jf ~ 
nıretimledir. Fakat bu da, yırı ıııJ; 
le hlr harici ticaret ic:fn 1ı 11;ı,11 (t 

delerin ithali meselesini or !l l 
l<armakta<llr. ltflcfo • r..ı. 

Vaziyet böyle bir şcJnl Jc "'ti" 
J,ondra hariçten ithal etınt'dlcıer' 
burlyetlmle hulnnclu~ı ın~ ~1.,ıııl~ 
den topraklarında ~ılmn bıt bir ~ 
tJalıilen tulnrlk etmek veya. ,,."'" 

k. rJıl' ı · smt fhtty~lardan feda ~ :ı)itlİ lı 
sına, bö~·Ic m3.ddclerio ft~r ~1ııt~ 
zaltmak yoluna gltmekt.ed1 

• ~t 
için İnglllzler, metrepol ~til'l 1" ~· 
~ytd çarelerine t.ev~iil ~11,tdf : 
hc.sı faaliyet saha.~mı gıda. wıij~i 
lerlntn istihsali işine basre 1 . 1,.rı .1, 
dir. Şllphesiz, İngiliz topr1l ;1, fi~ 
lmklnlan, bütün ntifnı;;utt ~Jr. tJ t1)' 
delt'rlnl temin edecek ve(fıı 

11 
iİi 

mahsulatı verecek ve hıı~:te dt~ 
J-Orint besliyecek bir ,·azl~ e 

1 
...;ıf. 

• 111' ' 
Fakat f ngiUzler bu ı1ıttynÇ ,·c~" , 
hU.dekt bth1lk blr faaliyet ~l : .,,\ll 

. ~" 1' 
de esash bir kısmında. ~('JI uıı fil 
ya'ltn döviz ihracını 01üJl11' ıtJlP 

lU C 
mıyaeak bir tıckilde ratnı 
ğl kaıı:ı.atındt'dirlcr. -" jP 

.. ıe•~• 
Bu istikamette olmnl< 11 ~nl Jııt 

• • .. ,":-p--· . . it 
giltere vasi bir 7Jr1U pro":lil' tJJ' ,., 
zırlanuş ve iki milyon akr et1111~ 
letrne programını teshlt 
hareket.e geçmiştir. ,,tı~1' ,,, , 

Bu suretle, A vrupeds. J'll"fllltı ~ 
olsun, bitaraf olsun, htttttn ~,p, 
ketler kendi va:rlyetlerf ~·bir t1'0,J 
fm){ln1anna t<-bıuuJ ,1:enlı; tıtıtıı""' 
nomik faaliyete ~ri~rnl~ . 

tadırlar. ,,o~' , 
Dr 

..,_ .. d s ,,,, . .n-<....- ,~,-.. ,~ ........................ r..~~- t 
Fırtma ihraca 1 

sektedar etti ·zac b'~ 
Ege, Karadeniz ve ~de~~ oe''~ 

lıyan fırtına bütün şıdde; rdC b~!l' 
etmektedir. Bu sebeble sc ~ Jil11ııJI ô8 
nan bUtUn vapurlar mahfU;,e\'?· 
r& aıgınm· ı.şlardır.Ancak bU 1n1" 1 , 

t rtıne.ı- ·es 
sık sık ~usule gelen 1 uıdall tl • 
cat mevsiminde oldu~ l~~ 
ri nakliyatı f evkal8.de gU~a oııtıı; ı 
tir. HAien bUtUn ll1?anla eğe J:J1J 
rribi Giresunda da. yUklenJl'.l _ır tJC ,.. .3.,.. vcs~ 
heyya 8000 çuval fınuur- , 

eşya beklemektedir· verdiği ~· .... ı.. versite talebesi hak.kında Vekalet po K.AR.ARLAR - T1lrki1J6 Hayvan- yl.yecek dağıttırmtŞtır. 
-ı--:---.::1-:-::-:-:~l-::--'."-l---1---1 lis vaaıtasile gizli takibat ve tahkikat lan Koruma c.mıiyeti dfln aylık Bam.sun mtntaJocurtna giden Bay 
j :l o. ...ıw.+ ._ _____ _.. ____ -.!!.-.-! yaptıracaknr. 4gtim4ını !f"P.flttf ~il__.. Wfl ~ BekAr ve .Rama.ıanda ommt.akcı 

Viborg ftH4 Viipuri mi, ajanı f'"" 
nu.n bir tane8ini kabuJ et8e de 1:<1.Jc 
da zaten kar~k olan muhtelif ı
a-tmleri okuyarak fa§ırrna3'r .... 

Rasa.d lstasyonlarUUJl gtındell 
lfunata göre fırtınan~ ;n:ıe~teJ!f · 
baren hafifllyecefl bil 



as ==-

9§t•Jilf t!;)$il 
-· ~lmanya Belçikaya tayyare işinden 

dolayı teessürlerini bildirdi 
-... ...... ~ 
~ lia, • (A.A.) - Alman hilldi -1 kil'dir. Bt& kubil ah\·alde sükfaneti -

, S ~ Alınan bombardıma.ıı tay • miıin mııhafa.zasu her 7.anıandan zi-

1 
\ ~dao Belotka Uz.erinde yade 11.zım olmakla beraber, böyle 
~ avcı tayyaıwinin d~i • bir taatTuz ancak ' 1cinayet,, kelime
~ hidıll9i hakkında Belçika . s:ile ifade edil<?bUlr.,. 
~ .__lrlerini bildirmiftir. 1ndapendance Belge yauyor: 
~ burada neoredilen reemt teb- Alıilan hUk(ımetlne, bu hareketle -
~ 8elGIQ. t&yyanıeinin yanl~kla ri müsamaha ile ka.l'ljılamıyacağımızı 

r ~areei 1&11Dedildiji bildi • milli şeref namına beyan ederiz. 
L._ .. r. Abnaalann Yaptdda.n Propagandalar 
'-ı~ .Matbt&Mamn lftaat~ Brllksel, 4 (A. A.) - Eupenden 
~~ 4 (A.A.) - I..e Soi.r ga .. bildirildiğine göre, bir müddcttenberi 
''tin &öre, Belolka avoı. tayyu. Alman hududu ci\'arındaki Belçika 
~ Yabancı tayyanleri defet • bududlarında mUtte!ikler aleyhinde 
'l'~t. şiddetli propaganda yapılmaktadır. 

~ ~~ matbuatı BelQlka bituaf- Posta kutularından Hamburgda Fal 
~li.li kUiısında infial ıötster kenverlag matbaasında tabedilmiş 
lt · beyannameler çıkmaktadır. Bu be • 
"\> Uaıette diyor lrl: yannamelerde İngiltereye slddetle hU 

al>ılan harekat hakikaten (!İl' - cum edilmektedir. , 

viipuri hiii.dayanıyor 

~ ıf .. '? :-·, 
~,,.: ~ 

HER 
' 

. - :a:: 

c:eker buhranı 1 italya ingiltereye 
~ ciddi bir nota Vardi 

Darısı diğer sanatların p• t} 10 k en~. ta::ıfı ı inc'de] 

başına... ıya ara uruş lerin gayri nıultarib c!e•:letlere kanµ 

B ir gazeteci M~dlyekö)'\i in- ı d !tatbik sekilledıtd"'n dolayı cvvelco 
1}sat Usta okulnmı ~nniş, J J "·ak: olan proteötolarma dermeyan ct,.. 

Tilrk Vtl\'rllSllDU bilgiye karnştu - zam yap . : tiği ihtirazi kayıdlat•ı en şiddetli su 
Tarak· mUWıhM8tS ltçl yetl~ren ,rette td<rı.i!' eder. Brıtanya tarafıu -

bu lıa.yırh müesseseden takdlrlfı, L.Buş turafı l !ncidej~·-Göriifüyor kı piyaS.'lda .ııe ihtiklr ' ıdan .~ı:. ~:·adda littflib?z cdilenf~d.b\ir-
sita.,yişlt" bahMıdtyor. '&l Uzeri lktı.sad Veltf.leti vardır ne de ihtikar kaadile stok y&- ı v., uçu?cu t:\' ~ cı·ın me~~ l~nı ·e 

rar dUn Öo ~ ' , . • . d 1 ı!ii ;neşru tıc:.ıretterrnııı sel'bestisım mu · MeAlekd~ bo al~Ulda yer- tarafından \.UAyet nıı:ıkanuna ve :::ıe- pılmıştır. ŞirKet bu va7.ıyeı.ı n ıa 0 • 1
1 

f k d 
1 

h 'bl . h k 
·· ~ •· ı h kltd Zira .-a. . 00 k tad d • ire gibi ııe. aza rna sa ı tı mu arı erm a · dea goge 1'&< ıu a . ır. ;;rc;u• ker ~irketine bildirilmiştir. rel ıdare ere a \esfl~ - krını a ·~t sanlı hudutlal' dalıilinde 

rimiı.de naötehMSIS UMle ~ttlkc:ıe B\1 kacar vedlmed~ e .. ~ .. aı lktu;~ ~be~l~rl~ satış yapılamıyacagını söy tesbit ~ beynelmilel kanunun ruh 
ar.almaktadır. Vek!Jeti memleketteki stokların mık Jıyebılırdı. . . .. .. ve esasına mugayir görUlmektedir ve 
l~kidM her esnafın bir loaca.s.ı tarınl roranık tesbit etmiş ve yeni 1 Diğer taraf dan eehı-ımızde gorule.-ı 1 . d' M be 

1 
.
1 1 

. 
ve klla,·uı va.rnnf. YetitM bir ~.ı- flyat.lıtrlıı BB.tı.6 ye.pılacagmdan tev - şeker buhranına, hilkfuııetin §eker ınl uga.yır ır:tiberı 1 Y11dıe ,?11 et.ank~~rdl· 

., · · __ ... ·ı -t. . . . x.. 10 k rueluk ar nazarı ı ara a ın gı uı e raga ınera~ınu ı.-ısuM J e r'Y ziatın hemen kesllmesı etrafında cu- fıyaUarma yapacaı:;• u .. h 'b in . mı k tl · b'" 
al ~ . . .. . 'alarmın sebeb olduğu vila _ mu an o ln:;nn ıne e e eıın u -

mal bağluır, bu Pf!§tl!ım • martea1 glınu saat 12 de şeker şirke-! zam ~yı . tün deniz naklivatını ekseriya eziyet 
ma o ~~· art.lk ustalar an.-tı- tine emir vermiştir. ~~ot t_arafından yapılan ta.hkıkat ne - verici 'lfaziyette. bir kontrol~ tfıbi tu-
na. karı.ı.ıb'~mın hlr al&meti •yıbr- Cuma"t"'"'ı '·'e n..zar .. ,·ı ... ü tatil ol- ticesmde a.n1ar;ılmışlır. . . 

'J f; ' <= • .L - ., uı . • • • . tarak onlardau tıcal·et mukave1e1erı· mıı ve loncaya dahil olunıyazılar. duğu için toplancılar cllerindekı stok Filvakı hu zam tee) yUd ett~klen nln malımmlvetle telif eclilmivecek 
ı>e_şt.cmal knşaıurnyanla.r MRaflrJc ıarı "tkaramamışlıır ve yeniden de sonra ~ker buhranı derhal zaıl oı- 1 : h bd · 

~ • kadar külfetli ve ar en aşırı vesn-edf!IM'Zlermlş... 1 ınal mUbaya.asında bulunmamışlar - muştur. . . lik taleb t'tmek mu:ıyven b;r rota 
BqgUnkti ctöşUnütümtb.le bivı pek d Buhran hidısesı ka~ısınd1t almn- · 

h'---tt ır. 1 • k · tayini ve gemilerin kontr·ol llman-iptida.i görüDea bu usulUn ~ı~ !\.ncak hükumetin gayet yeı inde raK tedbırleri kararlaştırma üzere 
1 

d , . .. 
1 

h ftn 
lstenllea saaa.t eırbabllllD o AD&· tedbirlerine _,,.,.men şeker şirketi va- sabahleyin villyette Vali ve Belediye l arın o. Cl{serıyo gun erce ve a . 

"·l Jyi •"'6 • • L~ r· K rd • • seti larca uzayan tevakkuflar yapma · tin hakikaten ehU ~akması gw ziyeti JQyıkile idare edememi" ve sa- Reı~ı Doktor ut ı ı ann rı) a . . d 
.,, · · ı t ı b B la.rmı usul ıttıhaz eylemek c· bir tarafı olduğunu te8Um etmek ı balı leyin piyaJJaya sattığı şekerlerı e..ltında hır top an ı yapı mı§ r. u . .. . · 

lcah ediyor. Zira bu~ ,.akıa lon- ıgeri almak için tiiccarlarla telefon toplantıya emniyet ve iktı. ad müdiir- n~:r. f san .. ~·m~e seı'\ ısınuh·''e se~ 
.... kili •-- d ek,.iler arlık . . . . . - len·nden ba"ka İktısad Vekaleti l!ın - rıse e.rJn ıntt7.amına m ım zarar car.u-, ·n ıyauu·, PYJl =- muhabeıesıne gınşmış, hır kısım şe .... ~. . . . . lar görmek, neticede muharib olma 

tarihe karlŞOll§br. Li.kbı nakka.~ kerleri tUC<!arın mavnalarında geriye taka muduru ve şeker şırketi nu\dilrt\ 
1 

k tl . . . . kt 
nhut ı,ıvacı diye lıte başlattığmıız aldırmıs bir kısım kamyonlar geri . iştirak ~tmiştir. Vali bu toplantıda a- i':~d~e~1 e ı:: e~m ıa~csını Mac t~t· 
~hte hlr sana.tl<ino he-m malze- ive döndürülmu., ve bu vaziyet kffiı:. 19.kadarlardaa izahat almıştır. Şeker ı aka eb erıyn dzu_ wda uı;;-aM · -
rueti, hem de işi beı'bad ettiğine bir :r.a,.ıanda ı>i'-'asada şayi oldun.un- şirketi lstanbul şubesi mUdUtü Beh - tan b~ş. a, . udnun ognıl a? 

1
°?rüus 

· · ı · ,J ~ • • .ı: u lkt d \T kAl sanayı üzcrın e v-. amc enm şı ze-sık sık sabıd ohn•onız.. dan bazı toJ.ıtan ve perakendecıler çet cumnrtesı guıı ısa e a ~ - . 
1 

beı.' t 
~ • d · d' ' · 1 b' · • .. ri t d rinde tesir er yapmasına se ,,ıye ·-- _ )llikemmel ha anaeı.)ım... ı- şeker satısuu k'!i:mişlerdir. tınden ge en ır omn uze ne op ıın k kl' d "tt'h ed'I 

11 ' [R~t tar&fı 1 incide] purinln müdafaasına devam edilmek ye övünüp, blnblr dil dökerek i~i- Sehirde kısa bir zaman için hisse- şeker ı::at.ıı-.ının uurdur:ılr1uğunu Ve - v~m1el ~ ~ e ı ıl a~ ı ~~~ısuke-
\;/akında Avrupaya hareket c- tedir. ~id giifürU aJan bir d~rhederin iiç dil~n buhl'alll da şirketin yaptı!h bu kii.letin bu tebliğinde paıartesi günü rm .yo su ugu sara la n go me . 

ır. . Vipurinin sukutu dahilden ziyade giin sonr.ı ~vini-1.ln dın·artarını hata doaurmuştur 0 tamamlayıcı malumat veıileceğini ~ır. d 
1 ' kareli CebhesinM l"inhmdlya haricinde akL"l\er blraka. • maskaraya -.-evirdiği \'akidir. Bcheı:=' kilo baaı~a 10 kuruş zamla ve ona göre hareket olunmasını,, bil • Tta~~ buhnda~:n~a 11~:;;,~ı°ıa_ a.bı~ 

\ lti, • (A.A.) - Birinci sınıf caktır. Bir seltlrde mütehassıs esnaf o satıs yapılması hakkındaki eınir dün dirildiğini söylemietir. ~ı 1~ a. 1 :r: 
1 
mı~ 

1856 
~ 1~ ~~ t_eli\kki edilen 84 üncll lyi haber alan mahfellcrde tahmin şehrin tm miibrem hir ihtiyacıdır. saat 2 de şehrinu7.del.i alakadar ma _ Vali ve Belediye Reisi Doktor Lftt- bca. n.) mu a~e esmınhve. h'l"f ardı. 

4...'"' •·-k ı tahribi d li b · ı· · . K rd b u · tkt d v \annamcsının, sara atı ı a ın & .~ t ~ ıvaaının , sa e edildi1lfne göre şehrin şima · gar i- Vakıa lifıau Mna.fın bır aklen var- kamlara bildirildig-inden aeker şirketi fı ı ar unun zerıne ısa c - ld. w •• 

1
. b db' 

1 
. 

'ltat -- jiy 
0 

' b' n-lFfld • • ef 1 t t ' T ] o ugunu soy uvor \'0 u te ır crın Bı.nı.. te e ıyı ır ~. e sinde yapılan rlcat hareketini müto- dır; 0 WrJiklere ka)ıdlı olnuyan- '-'eniden tevziata başh'ı.t rak 35 ve 38 kılıle tel on a. emas e mış \ e §e cer h .b 
1 

: d .
1 

tl ....... .
1
., 

"- doı ı ded f-'k b d"· I A ..ı ,J " •• h kk d d' kt'" . t . t• v mu an o ma~an e\ e ere ~mı ı ,~ t\.._ :&Ylftı e a. . ce. cu ır ...., aklb Vuoaki ve Sovanto mevzilerini laruı ;, alrnalan memnudur. Akın kuru~ üzerindı>n aı'Zu edildiği kadar ışı a ın a ıre lL ıs e;ınş ır. e- . d w .. tH • ö li k I...~ ~nd t rln J:-•-~ Fi k l b k . . ·ıı •st di"" "i w k'l k fi tl 10 k ş zam o- nı ogru gomıeaıc.nı s y yere şu ~ e eaı ı gvı:ıı..c::.n:ın n de içine alaca o an yeni ir mu a - fdüyat &ahasına g"?ı n~ ı en ~· satış yapmağa basle.mı&tır. ' ı şe w er ya arına +ı u~ . satırları ıluve edıvor: \ıı: "'~unun klutk bir misali ad vemet hattı tesis edilecektir. aanda faran iyi bir dulger, usta Dün daha fazla mr.lümat almak i- .undur.unu v~ bu fiya .... ar il?"'!nndeıı F . t h'" k. t.. lell d . ~ted{r ·· 1 ! b'l win: ı ildiı nıi tir ı 'aşıs U tıme ı a lUSUS CJlU ~ •. ·• · Rusla.rua Ufradıklan M\5kU11er bir boyacı elde ~tmek yuzde dok • çin şeker sirkcti müdürlerinden Beh- satıı-ı '-' 1 a 1 eceg • ~ ş · 
1 

·ı ltal 'dh ı ecı·ı Al \.~ bi • ..f . vı b" t r . .. II 1 A ' t ı· ,,. til"al't:l oda yo u ı e yaya ı a len man· •. ~ cebbc.,lude hareket har o Stokholm, 4: (A.A.) - Helsinkidel 8&11 dokuz ttı.sadu C' tı ·tt ı ır a ı [cet Adakanı gören bir muhardrimi- a . ı.a)e yo ıs' · · d 
1 

k .. U k tr 
1 terıın bt ik ta ıl ak b l 1 t h birl ti · · J .. 1 · t• .. sı rnsıtasile vapılnn tahkikat netice- yan nn geme omur on ° usu r ı. '9 r m yas yap m • u unan sveç gaze e mu a ~ ı •JI o uyor. 7.e mumaileyh şıınları SCJY emış ıı. . .. · . .. 

0 
lline t!bi tutmak Uzere ve Britanya ~~ ~ı eebb h tt t b't etmenin R 1 VJbo d h 11 1 · i t 1-·IJ • · ıi emnı· ... ·etı... .. · . d .. b hs ı..ı w sınde tucearın elınd;_ ı 00 - 8 O çuval _ · \~ e a ını es ı us arın , rgun ıe ma a e erme s anuu unun ışu .. v, _ PıyasQ a mev,,uu a o L' ıgu v • bükfunetinin ittihaz ettiği k:ı.mrm 1 llrtık k ln1 ıştır Yt'iksek k d ·ı ı-~ıkl · f blld' e' +A.:1ır k ..:ı m·u·t .. h"' sıs "'11 .. r" t ... ,·dı" ""- ı 'b' h h · b'. k l h , '""'asında <>eker buluııdt11'U tcevvlid ~.~ıııı a am . a ar ı er 'Cl.l enn ırm KLQl..l - uzuna " .. 'C' ..- • · .., ,,_ lgı 1 er angı u Re er ıu ranı me\ "'"' . . Y -o • .J kanunsuzlu<'>unu ve vahametini km· . 

--~llnda heyeti Sovyetıerln yeni ler. clehilme i i~in ise, mosJekdll!tınll w cud değildir. l~tanbuldul:i depolP.rı - etmıştır. vetle tebarUı ettırmek ister. Bunun· 
~ !!e\•kedemfyecek hale gele - Fin tayyarecileri bur.lan müessir zın taltdirle ziyaret ettiği mü~- , lmızda 1200 ton, Sı..meundnn ve Es ·

1 
·b • h" H kk K I n ıa beraber, Britanya hUkfııneti mov -

\."' ııa-an - 1
• ld ğu kana So ı · ~- .. ddil ıt·ııe ~a'"'- - t-.lJr k" h' d ··kı · ı h9.I l r a ım a ı onya mı 

1 "'~ ··• ın Ytı.Atn o u • bir surette kırmış oldukları için v se erm .._ < 1 ~ ~ cu • ışe ır en yu enmıP o up en yo · ı . . zuu bahis kômilriln, talyan milleti -
lr. Bunun içindir ki sevkul • yet kıtaları goçilmeai: imkansız bir Öyle milli sanatlerimi7. ,·ardır da bulunan 1300 ton şekerimiz mev· l müteselsıl davatarı nin havntı ve fanliyeti bakımu~dan 

lıtt bir ehemmiyeti olmıyan Vi- su maniası karşısında kalmıştard1r. :ki bu,.rün maatteessüf ge!,>er akçe cuddur ki bu miktar İstanbulun bir Dün Asli ·e yedinci ceza mahkeme- mutlak blr ihtıye.ca tekablH ettiwine 

& 
- olmadıkl.ırınclan ~·a,•ns yıwll§ ln'kı- aylık 'htiyac.ıı ı k rşılı ·abilecek de~ .. indo. Konyalı bralıiın Hakkı tara- de \'Aluftır. 

, raz bulmaktadırlar. Tesblhçllik, rcceden fazladır. fından Cüınhuıiyet gazetesi aleyhine Bu şerait dahilinde Britanya hii _ lt enıı• rle ekmeksı• z kehribacıhk, tezhlboilfü, ı-.:ındal 1 Fabrika.l:ııımız istih alfitlarını di- açılan bir h11kaıct davasına başlnn • kuıneti tnrafındnn ittihaz edilen hu 

b _ ~·ap1mhf.ı \'f',sairc gibi ... DuııJ ırı di- ğer senelere nazaran fe.zlala§brmış- nnştı" Davanın mevzuu şudur: . tedbir ltalya ile BUyUk Bri+anya ara-

d 1 riltmek hugiin içill' belki .de nıfün- I tır. Geç"~ sene ambıırlnnrnıza 90 bin Afrodit rlavasmm ilk celsesmde sındn 16 nisan 1933 tariblı anla~ma _ ırakılan vatan aş ar kUn d~lldlr. J.i.kln daima muh • ton şeker koyduk. suçlulardan Semih Liıtfi :ar~m~~m larla vilcude getirilmis oları ikt1sadi 
taç oldu~nıuz öyle t'l6naf da me\'• Şirketimiz bugün geç vakte ke.dar söylenen söz!~r nrasındnkı hır etim- ve eiyMt mi\na.sebetl ri bulandıı·n . 

fi cuddur ki adama.kıllı bir çivi ç~-ık- mesaisine c1evam ede.,.ek son ml~te- leyi, İbrahim 3ekı, kendic;iııe hA)a - ca.k ve bozacak mahiyettedir. 
\;atle~i günü matbaamıza yirmi! ' iskelelerde durmalarına Iutfen müsa ma.smda.u habersiz olduldarı hal- riler gelinceye kadar tcvziata de,·nnı ret edici mahiyette bulmuş, lmnı.n ıso BİN TON YEN1 KÖMÜR 

rt\Uvczzi milrncaat etmişti. ade vermiştir. Lakin emri tatbik e - de kendilerine usta hir dülger slisti edecektir .. , mahkeme zaptında da bulunmadığı SEVKEDİL1YOU 
~ 1ll içinde eskidenberi J{adıkö· den tft.Ji makam her ne<lense bunları veriyorlar 'e işin ~nribi iş sahih- Son vaziyetler dolayısile fabrika - ve mahkemede de söylenmediği hal • 1 Rotterd m, 4 (A.A.) _ Rott\!rda.n 

tıtı •. liaydtlrpafiada ve hat boyun- yalnız vapurlardan değil köprü üs- lerine elıil olanlardnn daha !:.ahul' 
1 
ıarın ~~tilmılatı .. fa~lalaştı.:111:1ış, fa - de ~azcte tarafından neşredildiği !d- da bulunan 14 kömür yüklii vapu~ 

• ~rı yolcuların tanıdıkları eski tündeki iskelelerden de sUrgün et - hulul edebiliyorlar. kat dıger bazı amıller yuztinden de dıasılc bu davayı aonııştır. Romadnn hareket emri verilmi~tır. 
~ ~ rıntmakln geçinen emekdar meyi daha muvafık bulmuştuı. İ~te ihtisas ınües eseleıhıin ta -

1 
giimrük varide.tında 40 milyona ya- Dava edilen Cümhuriyet gru-ctcsi Vapurlardaki kômilr miktarı 18(. 

~!~ de vardı. Sıcağa, soğuğa, . Bunun üzerine bu haksız yasaktan addüdü bu uytlunna w E>ahte sa- ıkın bir noksanlık gösterince hükfı'r:ıe neşrivat müdürli Hikmet Miinif VP. bin tondur. 
il, fırtın·lya ehemmiyet ver -ıvılayet makamını da haberdar et- na.t t-.rbabının ötekini, herikini al-

1 
timizin §ekcre kiloda on kuruş Z?i.m avukatı lrfan Emin ile İbrahim Hak NOTA HAKKINDA İ'l.'AI YA.? 

~ttıkb.n ına.tbualenn temin mek lUzumunu hissettik ve o kanaati <1atJlutlaruun önüne ~eçooe.ktir. yapmasını ve gümrük açığının 10 mil kı mahkemede bulunmuşlardır. Hik·j GAZETELERiNlN TEFSİRLERi 
Ct!ı.z r..uzançla aile g~indirea hasıl eyledik ki, karakuşi emir geri :Medeni bir 1)-0hir ha.7.;k bir dokw iyon lirasını telafi etmesini intaç E>t· met Münif, davn evrakı okunduktan Roma 4. (.h.A.) _Bütün gazeteler :an zilmre: 1 aJınacakbr. fora ne kadnr muhtaçsa, usta bir miştir. sonra ne diyeceği sorulılnca şunları bu notada:ı :mhsetmekte ve bu mua-
ı/ knç gündür Denizyolları Halbuki d~n s~bah ınüv~zziler dt!var<ı1ya, mahir bir tapic~rc de Diğer taraftan haber aldığımıza söylemiştir: ımelenin iki devlet ruasındaki miln . 'il. -tına girmemız menedildi. Bun tekr~r idaremıze m~\racaat ettıler ve o derece. mlift.ekirdir. Biri yetişti- göre hükOmetimiz alkollü içkiler. - Bu söz, Semih Lutfi tarafından sebetleıi bo

7
.acalt ınahıyette old~mu 

,ız.~a. da Denizyollan memurları kendilerile beslemege mecbur olduk- rirken öteki ;reti;,ntt'7h'le o ~hrin barut gibi inhisar maddelerine de mahkemede söylcnmi§tir. İkdam ve
1
tebarl1z et!hmektedir. 

~ de gazete satmamıza bile mü ları çoluk çocukla.nnı açlığa .sUrilk- umumi hı:(\.'atı Aksar, ilıf"n~i. şira- bir miktar zam yapmak suretile mü- Akşam gazetelerinde de ayni cümle Londra, 4(A. A.) _ tktısao~ haı·b 
~~iYorla.r. Bu ya.sağın sebebi !iyen yasağın devam ettiğini söyle- Z~!'ti IWlıulur. tebaki açığı kapatabilecektir. çıkmıştır ve bu cümle ha.Jtareti ınu • nezareti bildiriyor ki, 1ta1ysya Alman 

,; ·~ "Uç be~ gazete alan çoluk ço- diler. . lstanhul mtitehassıs işçiye lıal.;i- Zam bütçedeki açığın kap~tJlmaRt ~.7..arnm~~. değildir. Buna aid olnr~k !<ömUrU götU~n ,·apurlnrın ~cçmesi-
~~ apuıara girerek yolcuları ra- MUvezzı demek ayakta dolaşarak ka~~ muhtaçtır. 

1 
y~lunda atılın~ olan adımın ılk tat- gondeı'd!gı tekzib ?e. ç~~ uzundu. J: n. ne İngiltere J1Ukfı:ı:ı 'tiniıı menett:ğfoe 

~lıtıeıerı imiş. Biz kendimizi gazete satan adam demektir. Deniz- .t. C&MALEDDIN ,qARACOGTJ! bıkatıdır. ~ının dört, beş mıslı ıdı ve hakaret dair A.msterdr.mdsn pclcn habe:lcr 
\l!ı:·1~1i vapurlarda gazete sata_ yolları idaresinin herkesin serbestçe . . 2 3 19-tO cumtrle·ı günü wirket 1 ami~. ıı::anunun bu husustaki sa ·ıesassızdır. 
r~Yi de iz'aç ettiğimiz yoktur. gidp serbestçe çıktığı umumi ma • nnı ~·a.~u~:1~7m~. sok.mamak~~ yal - Ankaradan aldığı bir emfr ınucibin- re.hatine dayaııarak bunu neıµ-etme- ltnlyan hükfımeti de bu gemilerk 

\ ~ıı bu haksız yasağı büyükleri- hallerden sayılan vapurlara. ve fske- nız g~rultucu muve~ılere degıl b~nla cc eker satamıyacağını alıcılara söy-1 dik. serba..s~ goçmem huııusunca. hiç bir 
\ta.Yutun. Nihayet vapurlarda lelere bu seyyar satıcıların girmesi- nn agırbaşlı olanlarıJe be~aber bız - lem iştir. Şirkel bu hususda hiç bir 1 Bundan sonra İbrahim Hakkı siW. talebde bulunmuştur. 1 mart tari . 
~~hatsız edenlerin vapura gir- ni hangi hakka dıtyauarak yasak et- zat .Yo~cularına h~ ma_d~ı'. hem ma- sebeb de gosteımôdlğlncleu her talibe l almı§ ve demiştir ki: !hinde de bildirilmi~ olduğu üzere l 

.. lnenedebllirler. Kurunun ya- tlği cayi sualdir. Vapurkı.ra tarak, nevı bır ceza tertib ettiğimn acaba ayni mübhem cevabı vemıi§ ve bu - Benim avukatım v .r. Bir işi i· mart gece yan8Uldnr. sor.ra demir a-
,~ da yanmasını elbet bU- iğne satan seyyar satıcılar kolayca 1 farkınd~ mıdır~ .. .. vaziyet piyasadı.ı. şayi olarak heyecan çin taşrada bulunuyor. İLt\darrıd~i llacak olan vspurittrda buknacaı. Al
lt1r it de istemeılcr. Sabahtan- girebildikleri ve bi7.zat Denizyolları Meksıkada kfütuıı.ı ve okumayı tu- uyandırmıştır. yazılı olanları tekrarlarım. DuıUilila mıuı klSmUrleri mUsadere cdiJeco~•tir. 
~~ gatete satamadık. Çoluğu _ idaresinin şivesi bozuk, tela.ffuzu mim için posta idaresinin matbuaları Şirketin buudan evvelki yaptığı sa- nın başka bir gline bırnkılı.atmı i~-,~i;;~ t.ıbllği ı~.:d;, ---:::: 
1tr~u~.nıur. aç mı knlsınlar? ... berbad kimselerin nane şekeri, limo-, bedava naklettiğini geçen yıl "Yeni tı§iları da ambarlardan geri almağa terim. Dunun üzr..ıri..:.e, mıılıkomc, iıice:ına
~~ doktiller. nata satacağım diye yalnız vapur - 1 Sabah,. sütunlarına gıbta ile naklet- kalkması ve tebligattan evvel esnafa Avukat İrfe.n lı";min de söz olarnk me ile istidanın tasdikli birer sureti
~~ ~i boyunlarında asılı çan- la.r iskelede iken değtl, hatta sefer miştik. göndel'diğimiz şekerlerin geri isten - şunları söylemiştir: nln I~Jmı~ Münife tebliğine Jm:·ar 

~lttı' ~Uert de böğürlerinde kal· esnasında bile, yolcularını iz'aç et- Cümburiyet hükumetimizin ayni mesi tabii ki piyasada panik doğur- - İddianame ve istida suretlr.?rl vererek muhnhem,.~i 8 mart cuma 
\ tı ıı:u mütevazi lakin medeni mel~ne .mcsağ. verdiği halde mü - gayeyi temin uğurunda göze aldırdı- muştur. bize tebıtğ edilınie değ!.ldir. Usulen günü saat 16 ya bırıtkm1şt.ır. 
&~tı ~ §Chirde vUcudları elzem v~z~ı geçmen bır kaç .. QOluk ~ocuk ğı fedakarlıkları ise hepimiz biliri?. =~~~~~~~r~mmatmmmm~•••!ialiil.Ji~~-mflllll~~~~~~:==:;-;= "-. azete satıcılan bu sözleri yüzünden alcJCımum muveutlenn \"D.· Tilrk ektebl . d 5 k 
,,...., •n m erın e unışa satı • 
~ ıı-, l&!ltı dı§a.nda li.pa lapa kar purlara ve iskelelere girmelerini ya- lan alfabenin satı§ fiyatı belki yal-
~ llltJc ve yakıcı bir po:}Taz or- eak etmesi ve bi~neti~ bu çah§~aıı nız ka w elma tekabUI ebnez. Meml • 
~ buııaıc ediyordu. zümrenin nzkına m!nı olması cıd - gı e 

~~~ t'tlu.n istirahatini temin i. den yersiz bir haksızlıktlr. kette maarifin, okumanın, kUlt~:On 
~~ ~t e\ıçlunun ve kabahatlinin ~ayed bir ~~ç çocuk yolcuları izag yayılmas~a .bu. kada~ gayret edilır • 
~ ~ ~b ederken, Denizyollan 

1 

ediyorsa bu ı~ ac~~n ön tine geçmek ken resruı bır ıdarenın vapurlarında 
~hı; ~llrılkuıt bir kararla bu: pek~1a mUmkündur. . gazet~ ve .. matbua ~~ma~nı )~~sa.k Bır seyyah 
~'tıd ~nafı !§inden yani gün- İ§ınden yorgun argın ellen paket etmesı. aklın ala~ı bır ~ degıklir A merikau l~isicümlıuru B. Roo9e\-elt'in lllll"J -

' ~an men ve mahrum e .ldolu vapuruna yetişip yerine yeı· - ve bizım kanaal~~!zce bu ışde mut- clye Mil'>tesan B. Snnmer Wcllcs'in Avıııpa· 
' hatır ve hayalimize ge • leşen bir yoku gazete mUvezziinin e- laka yan~ bir goriJ.a derhal kaldııı.1- ya seyuhati bir ~k tc-fMirlere yol ~.ımı:Jtı \ 't. ıırua da 
\i:1' hır b~ sakat ilin yanlış Hnd~n gazetes~i. a~ınca rahatsız e- ması lazım gelen yersiz ve haksız bir ~aktndır. Bu ({'f lrlerdeıı bir tanesi, Blrleşlk A • "°'" ke. 1 elnirden inblas ettiği dilmış olmaz,. bı~ak_ı_s ze\•k ve huzur yasak vardır. Ziynnın neresinden merikumu l.;0ndra lfüyUk J<::I~isi B. Keıırody'nln{lir. 
'\,,.~ ın~ 1thk ve Denuşolları ı. lduyar, medenı hır ulkede yaşadığını dönülse ~ar sayılacağına göre pek Bill lil' Etçi unlan öylmnektedir: "19H de, "bekle-

~ rtıo:caat ettik \'~ anladık 1 anlar.. . . . . . ~~ kuş.ı bulduğumuz bu memnwu - mek \ 'e gönne.k,. mfımsııula olan İngillz \'e<'.İzeslnl tt' Ür-IUk mUvezzı!• rln va.1 Denuıyollan. ıdaı esı ken~ı bilir ıyet.ın hır an evvel kaldınlacagını I kabul etmi~tik, ,iııııli j..,l' "görmek \'C be.klemc,, cUm-
ltıl l'l'Jenetmııtu· aın'flla ı ve bu lıle gec;:ınen ga.1.ete muvezzile- Uınıd edelim. lesini vecize olaraı, clt· ıılılık.,, 

Bir cüınle 

B azı bitaraf ve muharJb devletıerM, Oudlual 
Pacelll'nln Papalık makaınma l.uöhabuulaa 

blr kac ay evvel slSylemJn olduiu bir cttmıe abz1ar'4a 
dolaşmaktadır: "Dlplomul, maslde. 1Wh6 eberita 
kaybetmiştir. Bundan JIQDra ıbha lvi uvaca.ktır; 
llarbleri kaybedecektir.~ 



I 

Dün gazete sattım 

Matbaanın kapısında on taue mU
vezzHe burun buruna geldim. 

- Aman, Faruk ağabey, ne olur
sa senden olur. Herkesin dcrdile a
lakadar oluyor, her yere koşuyor!3un. 
Ne olur, bir parça da bizim derdi -
nıizle meşgul ol. Üç gUnd.ilr çoluğu • 
muz. çocuğumuz aç, diye etraf ınu 
sardılar. 

- Sizin derdiniz ne? .. Çoluğunuz, 
çocuğunuz neye aç kalıyor? 

Bizleri vapurlara 

sokmuyorlar 

Haydi dışarı 

-Ulan, siz no meram anlamu he 
riflersinlz. Vapurda gazete satmak ı 
yasak olduğunu kaç defa söyllyece· 
ğiz. Haydi çık dıearı .. 

Hiç istifimi bozmuyorum. 
- Aman ağabeyciğim, ne olur, 

ekmek parası meselesi bu, Dlilsaade 
et te bir iki gazeto satayım .. 

- Ulan başımı bclAya cokma, flı. 
6arı çık. · 

Bu esnada içeri 11iylh batsörttilU 
siyah dibet mantolu btr kdın t.!linde 
bir kutu tarakla iğne. 

- fğne var, brak \'a.r. j ne ,.al', I YA R. f N 
tnrı:ık var. 

;L 

YARIN AKŞAM 

SARAY ve MELE1' 
Sinemalarında birden 

GÖZ KAMAŞTIRICI BiR iHTiŞAM • sJ: 
NEMANIN KURULDUllU GONoEHfJ r.4-
RI YAPILAN EN NEFiS • EN MOt<f: 

MEL ve HARiKULADE 

ŞAHESERLERiN ŞAHESERi 
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Propagandada Marksçı, bur juv :ı 
muharrir/erinin farkı ve rolleri 

-148-
Bunu arıcak iki tarzda izah ka

bil olabilir: Ya bizim burjuva 
alemimizin bu ebedi mahsul -
lerinin muhteviyatı hiç bir kıy
meti haiz değildir, yahud halk 
kütlelerinin kalbine yalnız yazı ile 
girmeğe imkan yoktur. Bunun ga
yet doğru olduğu mevzuu bahsolan 
edebiyatın, burada olduğu gibi, 
daha az bir psikoloji eseri göster
mesile bütün bıitUn bedahat kes
bediyor. 
Bize, Berlinin Nasyonal - Sosya

list bir gazetesinin yaptığı gibi, 
bizzat Marksçılığın, edebiyatı ile 
ve bilhassa Karla Marksın en başlı 
eserinin icra ettiği tesir ve nüfuz 
ile bu iddianın aksini isbat ettiğinİ 
söylemesinler. Yanlış bir dava uğ
runda hiçbir zaman bu kadar sat
hi bir delil ileri sürUlmemiştir. 
Marksçıhğa halk kütleleri üzerin
de o şaşılacak tesir ve nüfuzu te
min eden şey hiç de Yahudi mU
tefekkirinin gayretlerinin' yazı 

vasıtasile ifade edilen mah -
sulü değildir; bilakis, seneler 
esnasında amele kütlelerini ele ge
çirmiş olan o harikulade şifahl 
propaganda dalgasıdır. Yüz bin 
Alman amelesi içinde, vasati ola -
rak, yüz tanesi görülmez ki Kari 
Marksın bu eserini bilsin. O eser 
proleterler kalaba.lığı içinde bu ha
reketin taraftarlarından ziyade mu 
nevv~rler ve bilhassa Yahudiler ta 
rafından bin kere daha fazla ted
kik ve tetebbü olunmuştur. 

Filhakika., bu eser hiçbir zaman 
büyük kütleler için yazılmamıştır; 
münhasıran dünyayı fethedecek 
Yahudi makinesini idare eden ekip 
için yazılmıştır. Sonra, bütiln bll
tlin b~kn türlil mahrukat ile yani 
ma~bun.t He o makineyi ısıttıfo!'. 
Çünkil Marksgı matbuatı bizim 
burjuvn. malhuatınm:dun ayırd e
den y şudur: Marksçı matbuatta 
propagandacılar yazı yazarlar. Bur 
juva matbuat ise kendi propagan -
dasını ınuh;;ıı rirlcre tevdi eder. Ya-

zı yazmağa te§ebbüs edenler ha -
tiblerdir. Bu meselede yalancı dia.
lectique maharetile ve uysallığile 

tesir yapru1 Yahudi ise. bir muhar 
rir sıfatile bile, yazı yazarı bir mu
lıarrirden ziyade propagandacı bfr 
hatib olarak kalacaktır. 

İşte bunun içindir ki burjuva 
matbuat aıemi "kendisinin de, bü
yilk kısmı itibarile, Yahuclile~miş 
olması ve binaenaley!~ büyük halk 
kütlelerini terbiye hususunda hiç 
bir menfaati bulunmaması keyfi
yeti gözönUnde tutulmazsa,, kavmi 
mizin en kalabalık tabakalarının ef 
kar ve mütaleası üzerinde hiç bir 
nüfuz, tesir icra edemiyor. Batıl fi-

kirleri, ruhi haletleri, ihtisasları, ilh. 
yıkmak ve yerlerine başkalan -
nı ikame etmek keyfiyetinin ne ka 
dar zor olduğunu, muvaffakiyeti
nin ne kadar tahmini imkansız 

şartlara ve ntifuzlara tabi bulundu
ğunu hassas sinirlere malik bir ha
tib konferansın vukua geldiği saa
tin neticesi hakkında kat'f bir tesir 
icra etmesile ölçülebilir. Ayni kon
ferans, ayni hatib, ayni mevzu 
sabahın saat onunda, öğleden son
ra saat üçte ve gece başka başka 

intibalar husule getirir. Ben henüz 
bir acemi olduğum sıralarda, ha
zan içtimalan sabahleyin yapıyor
dum. Bilhassa "Alman topraklan
nınzulilm ve taadiye tabi tutulma
sı,, na karşı protesto için Münihte 
l{indkeller birahanesinde tertib et
tiğimiz bir nümayişi hatırlıyorum. 
Bu o zamanlar Milnihte en büyük 
salondu. Tehlike büyük görünüyor
du. Taraftarlarınuza ve lçtimaa 
gelmek istiyenlere azami derecede 
kolaylık lemin etmelr için içtimai 
bir pazar günü sabahın saat onun
da tertib etmiştim. Netice pek ü
mid kıncı oldu. Fakat büyük bir 
ders teşkil etti. Salon dolu idi. 
Bu harikulfı e bir tesir yapıyordu. 
Fakat dinleyici kiltlcsi buz gibi so
ğuk kaldı. fümsc hn.raretlenmc
di. Ben de, hatib ~ıfatile, dinleyici
lerimle ufscık bir t~mas sayesin
de hiçbir rabıta tesis edemediğ'im
den dolayı derin sur.!tle bedbaht 
bulunuyordum. Her zamankinden 
<1ahıı ft'na söz söylemr .. diğinıi zan
nediyorum. '!?akat ~lde edılcn neti
ce ~ıfıro. mtimı.vı görün<lU. lçtimnf 
gayet gayrı memnun bir halde 
terkettim. lı'akat bir tecriibe ka1 

zaıımı;?lını. !"onraları ayni yolda. 
yaptlğım tecrilooler !ı( p ayni ne
ticeyi \"erdiler. 

Buna şaşwaıııalıdır. Bir' Uyatro
yıı gidiıılz \'e bir piyesi "ant tiçte 
seyı ediniz. i\yn i piyesi aynı :ıktör
lol'le saal sehizıle bir da.ha seyre
diniz. 'l'eşir \~intibaha urmaudaki 
farktan hnyretc ciUı;eı.;eksiıı:z. İn
ce ihtisaslı, ıııhf hfil~tlerinJ idrakG 
kabiliyetli bir adam derhaJ tuılıya
<'aktıı· ki öğleden ·onraki tenısU 
akşam temsiline JlaY.arnn r]aha az 
tesir :\iapıyor. Sinema. da ayni Fcey 
rli'r. Bu dohu kana..ı.t \'eticı bir de
lil te§kil OOl'l'. Çtinlüi + iyatro için 
bclki aktöriiu öğleden sonra a.k§a
ma ıtil'\betle dah1t u gnyret sa.rlol
Uği ııKiylenebılir, fakat Nlııı öğleden 
ı&onrtl a.l"~ıw1 sani dokuzdakinden 
farklı olama~. }foyır, n1evki gibi 
nut da uıuhakkak bir tesir tcra 
ed~bileeek se\ieblerdeıı uol:ıyl clln~ 
leyıcileti !:!oğuk bı.ralnrlar; bir bo.
v& yaratmak lıususuudn sal:'fecti'en 
gayrellore son uereoodc nmkave
met gö:sterirlcr. f nsancll'l mcvcud o
lan lıa.tıralar ve ana.nevi h~yall6r
de kafi bir tesir icra edebilirler. 

uyreuth "da Parı;tral'ln oyııaıımnaı 
daima dünyanın bı:ı.§ka yerlerindP.
ki yunlardan farklı bil' intiba tev
lld edecektfr. Margaravo'lerin mem 
leketlntle Festival tepesinin U:ıe
dnJeki evin esı arlı ca.zibesino be~
'ita hi~b!r yerde bir muadil buluna-
1nS1. Ona çık1şılamn21. 

BütU.n bu vakalarda in.sanların· 

iradel ctwyesinin raıyıflaması mev~ 
wu bah .olmaktadır. Birlbirlerill4} 
aıd bat! l llklrlere malik adamların 
gdillklıerl ve bt;.ıllan celbetnı&Il 
ooevzuıı hah.solduğu içtfmalar!'~tt 
bl!l~UN& ll\t m~elc Ue ka.~ıt"4Jhtt. 

r D~J'u t.\ır ı 
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HergUn bir röportaj Hitlerin Sulh f? Go··ıge mu·· sa bakasını 1 o=· Şartları duruşmasına 
ün gaze e ım ve Polonya u!:e~:;:a~cle!. kazanan karilerimiz Geçen hRftae;!~~İgllnU Feneryo· 

d tazyikine devam edecektir. lunda bir araba içersinde bir ci?ayet bu··vezz·ııerle ber~ber Kadıko··y ·ıskelesin e 2 - İngiltere tsxandina.vya.da en- !işlenmiş, 35 yaşlarında kahvecı A -
ili q . malt ve nUfuzunu kullan • • J d • .,, raçlı Yakub, Uç sene beraber yaşadı· 1 h d. 1 trik• Y•P ktir Listenın aeoamını neşre ıyoru_ . ğı ve bir muddewr •yn bulunduğu gazete satarken başıma ge en a ıse er m~ktan ~~ıerlıım Malta, Ce • - 4 - metresi Fatmayı ~ıçakla. yaralıy::-1'. 

belUttarık ve Singapunlaki oakavet • ABONB _Bay Abdul· öldUrmUştU. Bu cın~yetin muh • 
. lim umum mUdüre rica edelim. Bel· ocaklan ortadan kalkmahdır. TUVALET TAKiMi - Bayan Zeh BIB AYLIK a latanbul ÜnivenıJ. mesine dUn ikıncl agu- c~ mahke lı (Bo.~ 'ftnell uy(ada!. ki ricamızı kabul eder. Geliyor mu. 4 - Almanya orta Avrupadald ra Korgan; Kocaeli vlllyetl :: C:: ~akültesi Tıb kolu mesinde devam edllml§tır'. . h~ etnur homurdana .homurdana""'"' . ., -'yasetinde Monroe prensipini tatbik mektubcusu kızı - J..zmiL 

8854 
Yakubun, Fa.trnanın kendısınden ay-

"" ltl<ıyor Beo dakika sonra ....,ı sun'"· M I UN Ba uı Rebia .lilk' No. · berabeı "'iferJİ b' • lisl gelcrel< lıÖııl giis- Hepsi t-o-den cevab >eriyorlar: edecektir. 1 ÇEK OD - y be kuşu• BIB AYLIK ABONE - Bay Salih nldıktan sonra on beş pm F ı,,ıl'<ıı-· ır po • _ Hay hay. 5 _ Almanya eski müstemlekele- Beşiktaş, Serence Y yo • ÜlkUn, K!Up ııokağl No. 'l:I/ A. yaşadığını iddia ettiği, Kalamışta • 
· • MUdOrlUl·ta rini alacaktır. Y~dız caddeal No. 2.4- . rldnııııa sokağında oturan ve <alışan Vazifeşinas bir polıs Umum · · Fillırerin nutku ile Alman matbu- ı ÇEKi ODUN - Bayan GönUI K-': 

1 
KV~ı:_o.B• Kenan Erkul Ça. Araçlı HUseyln şahld olarak dinle · 

' llu herifi buradnn çıkann.. Ve hepimiz Tophan~e ~!- atı neşriyatının hülisası olan bu pro- h; 29 uncu okul son 81Dlf. ta B B parcılar ~'Diyeti muhasibi • nilmlg ve demiştir ki: 
Polis gayet nazik, soruyor: !arı umum mUdUrlUk bm~ın~"". içe~ gramda yeni hiç bir şey yoktur. lebesmden No. 153. ~:B. Samsun. - Ben Fatmayı tanımam bile. An 

'Ne var, ne oıuYor? glıiyonız. Bir bad<me hızı onlüyor. . • 8 AYLIK "YEN/ SABA~/ ük Kur- BISKVIT - Bay Besim Öıüak, Seli- cak, .okakta görUr ve şnhsan ta~•: . 
C..ab veriyorum: - Nereye?. . . e Baş mualhml9rın toplantısı S/ - B~y Osm'::ır ç miye Harem iskelesi sokak dım. Evimde kalm•dığı ve kcndısıle 
'Efendim, bu memı'.l· bmi dışarı :- U~um m.üdilrll görec ğiz. lstanbul ilk mekte~ ~ muallim· ra ~? oglul Akşe.uİ ABONE- No. 15. milnosebetim olmadığı gibi, nhbab • ~lllrıııak i•ti ·or - Gorcme'8ıntz. teri dün Maarif muduru Tevfık Ku- SAYLIK YEN BAB " y BISKUIT - Bay Yaşar Aktaş, Hı • ı trım da voktnr. · ' · Gö g-iz dedik a, sana ne?. 1 • • ·k· · mes. si_ Bay Cavıd Batur, aya 

1
r-· -

....... Ni<.;in? - rece .. ·re-ıtun riyasctındc sencnın 1 ıncı .. te- en zırilyas mahallesi No. 13 - 15. l3ıından ~onra. Yakuh. \"lkstdan ~kele memuru benim yerime ce. - Bu kadar kalabalık ıçeri gı !eki toplantısını yapmışlardır. Bu top alayı subaylarından gın Adana. beş gUn ewcl Fatma ile Hiiseyinin 

'ab >eriyor: mez. .. .• . lantıda evvelce hazırlanan ruzname- Bay~urt. BONE- I KVIT - Bay Nacı Ülg<zen, Is • be b.>rco bir nrob.ı ile gc•O'klerini ı.' ~nun var. &klcmc yerle~n~ Kim di~~':.ia'.3:: ~~:ek:;;e~ık~~r: de mevzuu . bahsedHen . ~eselclerden 8 AYL1:, _Y :~ I ~~A~cn Vali B S tinye • Emirgiln caddesi No. ga::ıer .bulundui(unu söylel'li•. üç 

'iC; ~~'.!erin girml'Sı yasak. Bu "" ı::;~r :mumlnin kapısı önüne gl • ba~l::.~~::~:~::~:ş:;;..ında ilk konağı y~lunda 26 numarada. 109 • li isim vcrmiırt'.r. Run~nn sonrn ~~· Fa'. 
, A .""· • • 

1 
:ne -rlerin • diyoru=. lhtiyor tir hademe: 

0 bl~rdc a ılan normal \'e çift Adana. BISKOIT - Bay SClçuk. Kabataş • manın. kucagındn hır cocuklı . r res 1eıı ç;uv~ı~rın ıı;'k c bi.;~ir teb- - Bu ne, e:yor, sizi buraya kim ~":"ta aid ye:kat cedvclinin de • SAYLIK "YENi SABAH,, ABONE· sesi C/5 de No. 37~. . mini mahkemeye vermiş. ken"• "° . l:ıt an acagına .aır ada ka· ooktv ? .. • . ':''"' . aid teklıflcr' serbest Si - Bay Cemal Aksoy• Zıra- BI SK V iT - Bay Emın Doneeı l{a~- cuğu olan bu yavruvu Fatma"'~ ~c . \;.~ Yapılmndı. Bu çocuk bur - Sana ne? .. J.:üdiri umumi bey gıştırılmesıne 1 verimini arttır at mücadele istasyonu Borno· deniz apartmanı 3 Abıde•hur· bir iyerck öldilrrlil"iinU söylemıstır. 
r.. çalışma zaman arının 1 . · , t dd sı No 123 Şişli. .. . . , -'- Sı,, imdi bu r.oüvc ;;zii blırl'.dan nered•?.. mak için alınacak tedbirler, sınıfların va • zmır. . rı~e ca c · . .. P.wcicc Huscvının Fatma\.~ yara ~"- ş •. _., - Burad:ı yok.. . t' b haddi ve yeniden açılacak sı- 3 AYLIK "YENi SABAH,, ABONE BISKUIT - Bay Mahmud Esı, Goz- ladı~na dair olan ve J{adıkoy Sulh ·••ııyor musu.ı~..... ı· ., ıs ı:ı Si B H N an Eraktan N d. - okak No 10 k 

-.. ;ı - Ne vakit ge ır '· fl için bazı prensipler vardı. - ay · um . ' tepe a ıraga s · mahk•mesinden istenen dava cvra ı 
'O ·r~J" OCn yaka.ma Y•P4 • - On <lakika son..... . . nı D'::°n verilen kararlar arasında her lstanbul Üniv.ersitesi Edebıyat BISKVIT - Baran Mukadder Naşı· il~ Yakubun Araçta Kevser arlında b~rn 'b~ ~· m Hepimiz terbiye!: terbiyeli bır sıra f azami talebe haddi 60 olarak Fakültesi Coğrafya Enstıtü - de, Alemdar Çatalc:cşme sokak b' k d 1 evli olduğuna ve Fatma· gı ı çwarm .. d·~· d' ·uyonız sını ın .. 1037 K ta ' 1 ı·arşısında 1 ır • ın a 
' llöyJe bir 1 areke~ cürct eder- koridorun duvar :. ıne . '"' . teshil olunmuş ve 60 ı tecavüz etti· su . ONE- ız or o'" • . . nın hckRr hulundıığuna dair nrnk o· ~i~ hakkı •:ı:da kanuni takibat ya- ı Gri elbiseli, şışmaoca hır adam ge- ği takdfrde yeni bir sımf açılması 8 AYLIK "YENi SABAH,, AB H BISKUIT - Bay Faruk Duradcmır k uş bundan sonra da milddeiıı· ~.... n . !erek Mruyor: . kararlaştınlmışbr. sı - Bay Ahmed Akçular : Gclenbcvı orta <kul enden 'ı Ul"~ Fatmanm Yakubdan aynldık· ııa,, . . . k 1 uru ile _ Bunlar kim? .. Ne beklıyorlar? tahane caddesı 21 numara a No Z37. ır.u • k d 

.._ .• di, şımd! de ıs e e mem b en·vcr· - ---- - Öd ... . "" ıı oor] tan sonra htulJsenin vuknuna a ar ı-.ıUs d b' iinakn.- Haden.e cevn v · ln · · B kalan emı..,. [vcva11 

1 

ed k ld ~~ tnemuru arıuıı:ı a ır m um mOdıİr görUlmez yorlar:. Amma ya ıs sızı. aş • 8 AYL/K "YENi SABAH,, ABONE- ge<;en 15 gUn zarfında ner '. a t· 

'i· başlıyor. . Um m degıl. .. . Si - Bay Rıdvan Kızıltan lı· sli Hukuk HiUdınllı\!n· ğımn Kadıkay ••btta."1 maıifebl• tııb ~· 1"ay.-t polit, temır.der. mUd!lhale Suphi beyefendi, müdirl umu • - Peki. (Çocuklara donerek) Sız r 4/ E No 294 Samsun ı Konya A ye iki ·ini ve Yakubun gösterdiği amme eıı he rd UlJ dam ve beni - be . ğıd bekleyin sc sını . . . t en : ·' im ·nı ~ Yaz P~ .es a ' . i or· rırlyi görmek istiyorlu.. . dedim, nı aşa a · 8 AYLIK " YENi SABAH,, ABON.E· Ha."'cı maliyeye izafetle Ko~ya şahidlerhıin çağınbp dinlen! ""' ı.;~ atm.ı. ıstiyeo memur gıd Y _ Bu kadar serscrıyı ne diye bu- Umum mOdOr mua· S/ -Bayan Mücell.i Ediz itse ııW.•e vekili avukat Mümtaz Ataman istemiştir. 
f'.:ı_ • ·t ·- raya sokmuşlar? • •1 k rşı karşıya 4 (2) de No. 1057 Diyarbakır. Larafından Şerefşinn mahalle8ınden Mahkeme, dava evrakının tetkiki ·111:tınınn ucile bu nazık, vazı E'şı c '- · m· vmı 8 a "BONE ··d·· ·· H.. · 1 k ~ . . asma ba- cvau veny?r:1 ·. . -· _ .. .. 13 AYLIK "YENi SABAH,, .n. • ·ski zira.at odası mu uru useyın ve için muhakemeyi bu güne hıra mı~-ltı,ltolısıml7.ln yaka numar - A~fedcrsınız, h1' sersen degıl, Onlar aşagı, be.n ~mum mudur mu- Si _ Bay Receb Gerçel, Işık l•tanbulda Beyoğlu Pangaltıda Os • Ur. '1ıın, 846. , alın terımızle ekmek parasnu çıka • avinin odasına gıttiın. . . .•. . lisesi sınıf 9 • B lstanbul. .nanbeyde Kömürciyan apartımanı 

Vapuru lstıUI ran mü- ~zzile~':·. . . • -:- Söyle bakalım, dedı, istedıgım• J 3 AYLIK "YENi SABAH., ABONE· üncü katında Konya valisi merh~m Kolundan yaralam:s ~•lıra b' apur geliyor. içeri da· - Pek" mudırı umumıden ne "' nedır?. si _ Bny Mithat Kurunor. =et karun Raziye ve k"lnrı Fenha Kadıkövllnde Moda r.add..,•nrle O· ~ot'urn.r n~:i~ bu hareketimden ce tiyorsunuz?.. . . .. . -· - Efendim, vapurlarda, bekleme Yüksek Mülıendia mektebi ~on •e Berin ve Güııcr ve oğlu Hasan Ha- tıınırl IH.;.an Yıldınm, Rcy~ğlunda ~l alan diğer müvezziler cı. ar • - Onu kenrl ısıne _ r;oylıyecegız. . yerlerinde gazete salmak· .. .. bo sınıf. $u §Ubesi No. 490, Gu · ;,k ve A 
0 

ka rnda emniyeti ı•mumıye ı Bayram sokağında Ali Sürurıyi çıı kı 
"1dan vapura giriyorlnr. Si>!!ı an- . - Müdiri umı.mıyı goremczın • - Bn olama., umum mudur Y 1 müşsuyıı • Şc~ir. nüdür muavini Konya eski mc~tup- ile kolundan yaralamış, yaralı ted•· 

"1ılınız tekmil m üvezzilcr: n "· · cmrettı. · . .. 1 KJLO KESME ŞEKER - Bay M eh· usu izzettin ve l.znurd-. Gözkpede vi altına nlınmı~. Hasan yakalanarak 
-.. Vakit Cilmhurl}•t, T:ın, Yeni - Giirünreyc kadar bekler, bura- - Naaıl olur _efendım~ ~Y!.e t~ med Serdar T. K. Uzunçan;ıda rann-ay caddesinde 781 nuı. aralı e\'· tahkiknta başlnnımı;tır. baı, y '. b h diye salonu i•tllô dnn gitmeyi•... dünyanın neresınde goru muş r · J 262 numaralı tornacı,lstanbul. le Konva eski defterdarı Fahri ve ............................. ••••••-•• liıl'o.;.z enı sa • - Biz nrlamı dışan çıkarmasuu Her A\'rupa meınlckctin~e, gerek va 1 KiLO KESME ŞEliER - Bay Is- 'zmirde. Karşıyakada Taıat"cy soka· ......._Çıkın biliriz. purlarda, gerek vapur ıskelelerın~e,ı met ŞnJ1in Binbirdirck Işık "Yında 23 numaralı hanede Konya es-
' Şa h.;rlfieri çıkann... - Rılirseniz, ne ilfı, kolumuzdan gerek tramvaylarda, gerek trenlerae sokak No. 14/2 lstanbul. .;i ziraat miidürü llnmdi ve inhisar-

'- \' akalanna yapışın.. tutup dışnrı atın. • 1 gazete sabhr. .. 1 Ki LO KESME Ş SK ER - Bay yor- ar V ckilcti müfettişlerinden Nured- 1 ı; rk An On im . ~ 1 rk elin d P.n : 1 ~'loniı vaponın biletçi, kamarot -'- Bana bak, ben adalJ'tn agz>m - Doğru amma, oramn gaze'." mu g1 Varotns, Boğaziçi . Sarıyer lin ve Muzaffer aleylılcrınc 16572 Şirketimizin h"ısednrlar um~ı~ ~.~tııacılan seferber, salonda ko • yırt.ınm. Sen ;ok k~nu~uyoraun. Sus vezzilcri sizler glbı yaptRkan dcgıldır. 11 sayılı dilkkiında tenekeci. ira 35 kuruş alacağ:n tahsili hak • heyeti 21 mart 940 perşembe gılnü 
"'1ııaca oynuyoruz... bakalım, haydı aşagı. Yolcularn m~sallat olmazlar. . . lstanbul. ·ında ikame olunan dava üzerine saat~ d• Galatada Nur han 6 ~uma· ~ lo«Yar, palabı;•k, çakır gözlü bir - Şur:ıdıın şurnya kımıld~ayız. - MUvezzı ge<;ı.nen. mUvezzılıklc 1 KiLO KESME ŞEKER- Bay Ncc· nüddeaaleyhlerden Nureddin ve Mu rada ad! surette içtima ed~r.cktır. TA-~ beni göstererek: - Ben k•mı lda tınnsını. bdınm. . alii kası olmıyan hır kaç . çoeu k ~o~: det Vural. Erkek öğretmen af ferin ikametgihları me<;hul oldu- aka! lO hisseye sahih. hısscrlarla~n baş n huzurunda Merdıvcnden aşağı lnıyor. Bıraı: ~ulara musallat oluyor dıye bepımı_ okulu eon ••nıf Pangaltı • jundan dava nrzuhali ve davetname i~tima gllnUne tekaddilm eden 7 gu" 
"- Jn&mUrU . MDra açık gri elbiseli, kır saçb, kı · izin ekmek paraaına mani olmak d~g lstanbul. tstanbulda münteşir Cıimhuriyet ga- zarfında hi.se senedlerini makb:ı.z ı.~ Şu piçi yakalayın, diyor. tekm•\ranta, hafif topal başka blr adam ge ru mu? .. Kim fazla rahntaızlık ven· 1 KiLO KE.~,l/E ŞEKBR - Bayan eteoile illi.nen tebliğ odildiği halde mukabillr.de firkete tevdi .:meler! ~~0lııhık onun başının altın~an çı ·ıliyor, huıunetle lıağınyor: yorsa, o~u dı(lan atı~.. . • Bengi!, Şehzadebaııı, Kırm.atu- nuhOlkeıne gUnil olan ~/!l/940 cu- rica olwıur. 1 

'- - Bu hennen buraya kim sok • - Bn:ım. :nzınıe ugraşacak vakti lumba sokak No. 14. Şehır. nart.ısl gllnU Konya Asliye Hukuk Ruzname: lı,;; lıııı llze>ime saldınyor._ Kargatu- tu ?.. . miz yok. Sızın psra k8':~nman.'zı d<!- ı KiLO KESME ŞEKER - Bayan ·ıahkemeslne gelmeın!t oldukların • 

1 

_ idare meclisi ,.,, mUrakib rn· ~lıa beni yakoladıklan gıbı vap:ır- Hade;ne ceva~ verıyor: ğil, yolcul•nn esbabı '9tirnhatııu du-. Perizııd SUev. Fatih Altay. lan gıyablannda muhakeme icrasın- orlaruıın okunması, 
""1, ~. oradan da başmeınur Oa· - Bllı~.ıe~ gırmlgler. şilnürilz .. Hem Allahıu;kına: sen mU· Sadeddincfendi sokak No. 5 ta gıyab kararının kendilerine lll • p 

2 
_ BilAnço ve klr ve uru hesab 

il huzuruna çıkarıyorlar. Bize donuyor: vezzi de değilmışsın. Şımdı b~me - ~ehir 
1

en tebli&-ıne ve muhakemenin 25/3 / 

1 

tasdı'kı· 
· - 't · N oo· ı ':> e.• annın • enıur evvell: - Haydi bakalım aşagı, burası ı mur bana telefon etti. eye Ye şey 1 KiLO KESME ŞEKER - Bayan 

10 
pazart.esi ....ıtnU saat 9 a talikine 

1 

. . .b 
' b · bütün" ..,. b k · · gti .. M. 6 .. 3 - <lare ıneclisının ı ra~ı. "'1u, au yaptığın ne, ne dıy• ahın degıl. !erle oğraşıyorımn.. ao a ışın. • Necla Tandoğan. Kadıkoy " •,.rar verilmiş olduğundan mezkfu- I r . d ıkacak sU 
, lan le3vik ediyorsun: diyor. Yine cevabı yetiotlriyonım: cün yok mıı ?.. Müvezzileri vapura 80 Mk•milli sokak No. 34. Şehir. •ün ve saatte Konya Aoliye H~kuk 

4 
- dare mec ısıdn. _t'!nıç . . ti 

"l)Ç.llt b b · h di d ;;.ıı, k e · A lüsan uanın yenne ıger ermm ın • »ı a YllzUıno dikkatli ak.nca ga - BUı uraya ıt a ın ye e,, karmıııı•. so mnzmışız sana n ·· ı KiLO KES8f 8 ŞEKER - Bay • 'lahk•mesine bizzat gelmeleri veya- · 
, l>aıı_~: . Devlet Denlzyollan umum müdürlü- Bunda senin bir zararın var mı?. liicdrl in Anman, Beyazıd V ez- , ud musadda k bir vekil g'lnderme • , babı. . . . . •. . . 

,,.\., diyor, Fanık Bey, aUı mıy• ğü diye geldik. Bu mantıka akan sular dururdu. neeiler Zeynebkimil sokak ri, ak•i takdirde vicahi hükmünde 5 :--: Mllrakıb ınühahı "uc.-tının 
-...' . . Verllmis sadakam varmış Hiç oevab vennedım. No. 21 de. Şehır ,lınek üzere gıyablannd• muhake . , tesbıti. 
, "Beni birisine mi benzettinız? 1 

h d. agı~ Odadan çıktım. ı KiLO RESME ŞEKER - Bay Va- nenin ... akılacagı gıyab kara.nnın teb =1=.===A==1.==H=k=tı=k=::::II=:=al:==u:==.m=ll::=g_:=:,.i=n .... lti . F k Be bizi _ Çok dır anma, ay ı aş · . • I k t• . . . • \onya " l:\'e u · 'Ilı~."- ederım aru y, . . . . .. ed ıııı TUrk pohsın n naza e ı clbı. Topkapı Arpaemın ma • "ği makamına kaim olmak üzere ilan • 1, '"Vaziyete sokmayınız. .. Biz ni· - MUdırı umumıyı go:'ID en . .. . hailesi No. 11. Şehir. · "•,. doıı: ~.)'t '"emunız. MUdllrlyet emir ver rad&n •uraya kı~ıl~a!'l:ınt. . . Sokakta benınıle gelen mu1·ezzıler 1 KiLO KESME ŞEKER - Bay Ha- ılunur. - • Konyanın KalcnderhMe mahall& 

b OııUtı için mUvczzlleri içeri aok • - Ben. mUdln ur.~ml muavıaı • den bm., : . a·· sib Aksu, inhisarlar Umum l(onya A•llye Dulnık Hii dmllfln· sinde Halid kızı ve Vcfık kansı Hik· tM!~tut. Nasıl buraya mUvezzl gibi yım. Ne ıstiyorsunuz . - Arkadaşlar, dedı, merkeze eO .. fll_, .. 
1 
.. ö-ı; ·atıı:ı. ~ube:-:ncie. 

1 
. met t.ur.ıfındruı Konyada askeri orta 

."'QJ rd le t k .. d"J " ı ıur ııb .. ıı ,.. ı;; len ~. tılıse, Tophaneye umum mıldUr· - Vapurla a gaze sama · tur u er. . • BIB. AYLIK ABONE - Ba; Hdlil lfonyanın Kı'"'"ll" "••ak ma.halle- mektebinde Abdullah oğlu Tc\-f~k n· 'ıı?atıde müvezzi gibi gidin. Derdinizi - Olmaz, menettik, yasak. k .1 - Han~ meıkke~. B.-ıymkdar. Tnhı·irat ~itibi .. lnd "11 Ha.saıı k• .. J Ay.• tarafından, Jeyhine müşterek haya~ı.c tu.hnuJ et· tı _ Tarak satanlara, nane şe en - Denız mer ezme. . . .. · '- . . M -· f 

1 

. k k a·ı 
-.. · . . • . . . . .. .. muavını. Duzoo. Dc:.p Batta~•· mahaJlrsn•oen us • ı 14"1 ''azi e en Ylli ı:r .. .u-ı nıa sa ı e ~l ~•iti, g(lzeJ, oraya g!d•liın. Fa-

1
s•tanlara yasak değil de, bize mı ya Deruz merkezıne gıttim. Butun ·~- BIB Al'Llli ABONE - Bay Tu-ık tafa o•!• lir.son aleyhine· Müı;t""'klve muhik sebeb 0Jmadığ1 hıLde k•, -·~~l-veızııer zorla vapura girmek sak! . . im Haydi kada~lar 0~•d•. idi. Komiser lsm".1

1 Tataı • Mahriıud:ıcy ı:ıahallesi ~ayalı~ uı .. .;,, ettiği va•İfelen t•P. nunl mUddetl mUt.,::nvı• bir zaman· 
, °;.: e ne yap:ı.nıır.ız f.. - Oı ası •izdon soru ... V edad. benı gorunce derhal ~~ · KGnıil Şi,manoğlu han<sinde • mamak mak '2Jile ve ınohik eeoeb dan beri birliği terkc:ıen ~ocrun müd-""kartı . bakalım aşağı. _ Ne o Faruk, dedı, ıtfaıy.uen H d k • Udd t• u . • . , 
•' llı m. . ·· - lml:Anı yok. Umum müdürü ·· ·ıık i' en e · olmadığı lıal~e kanu.."' m. . e 1 m "jde.'laleyhin bırl~ uvde. <.tm<:aın;T. ~lıı eta.eıı çıkr.ı1:ırsınız. Polıs muda- .. d k sonra muvezzı m ·· BiR AYLIK ABONE - Bay Kemal ~...nvız bir rb.lnanda--:.ben bırllği ter-llhtarına kar'lr (lrllmesı hakkında i· • tıılyor B' lmnıımayız diyor gormeden ışan Çl amayız. - Evet. . d 124& .. • . . .• . ~ay8 ~ ~-;: ' • ~ Seni gidi kUstah seni, ben sa- _ Peki. Devlet Denizyollarında Kaya, Tıb FakUltcsm • · ked.ıı- k<Y'Cllsı Clu~d•.ıaleylun lıir!ıge kam• olunan n:>V& li --:in•: Mdddea· 
, , ~n paşa karışır na şimdi umum müdUrü görmek is- • . . ardı , BIB AYLIK ABONE - Bay Va.':ur u·~et otınes1ıo:.1 ihtarına karar , .. • ı .ıeyh l•vf'k namına ı;B .. !oril<n da\'8 
.,,_- llur .. , ml'c•sesedlr Bir mües- temeyi gösteririm ne ışınız v ha. t • 1 ttım. Keınbcr, Galatasaray lisesi ta- rilmesj hakkında !!tdme oknan d• • arzuhııU BUretl UllllT>il<>Y'"" göste • ~' ftsayısıne "polis k~nşmaz. t · Ve tıti ellerini k~dırdı. gözlerini MaceHrakyıl ş adnd~~~ and abu k~- lebesinJen No. 2288. va ilze"'.ne mıld~eaı.teyhln lkr oetgi· rllen adreste o:madığı '11eŞruhatlle 
"'- Eıttt~ ~ - a ısınız, e ı, ~n e I O"'E Ba Murad bul ld - d d a -ıruhaJI "it,,; ., aeJ.ilde harekot etmekte açtı, üzerime hUcuma hazırlandı. . . . dı B K AYLIK AB " - Y lı1 meç o uııun an av .• • . tclıliğsbı olarak geri ı:e>ril"1l§ oPu-
\ tı._ IIattli lcab ederse icab et- Kendi kendiıne: ı'arın sebebmı hır tUrlU anlama .~· Özgcç, lstanbul Erkek lisesi su.'Cti tstanbulda münteşir Yen~ ~~- ğun dııweının talebile bu lıab • 9eltılde d ıl H kk h ıaı et F uk K'· ilki - P~kı bu çocuklar ne olacaJı. · talebesinden No. 418. bah gazetesile ilanen tebliğ edıldıği <4n.. 
'- \' e ç ırnnz. - a ını e ar uç Ne olacak gitsinler Denizyol- · 'ğl dald an va a..~aJJ surettr 

1

11 liaaen 
,_-... 

0 l\tıi dayakla mı? dedim, sağlam dayağı yedin.. ,1 - bir lkA :eti varsa Gaıata mcr BIB AYLIK ABONE - Bay Enis lıalde esasa cevab venlmedi ~den lehli" ' e mahkemece kar r ..nbnlı 
.., ta •u •izin takdirinize bırakınm, Fakat birden karşıki odadan uzun an~ın ş l . Ekrem Türker, lstanbul Üni • muhakeme 22/3/940 cuma gü•U ••· gın 

11 

b Din .ı,. Jlahııı, biz emir kuluyuz, böyle boylu biri çıkarak umum mUdUr mu-1 kezıne telefon etsın: . versite.ı Edebiyat Fa~Ultcsi at 9 a talik edilmiş olduğı:nd~n mez- =anıtı= •y: ~ .ı.;1n. '
111

<lııt. Sizin sebebinize ekmeği- avlnin kulağmn bir şeyler söyledi. Çocuklara seslenıyorum._ tarih zilnıresinden. • kllr gün ve saatte Konya Asliye Hu- en on lı, n °1aınayız. Bu sözler t17.erine yııkan kalkan - Haydı çocuklar gıdınız.. BIB AYLIK ABONF - Bay Mahir kuk mahkemesinde bizzat bulunması do .... davaya cevab """'•si lllzu • ~~nı,., dıearı çıkıyonım. yumruklar aşağı indi, çekildi gitti. •- Sensiz bir yere gidemeyi>. Doğuoğlu, Kadıköy Kilçükbak. veyahud musaddak bir vekil gönder- mu ve ...vab vennoo;!Jilt tııkdiıılo mu-.,,.~t dalq telrmil mUveuller beni Biraz sonra bir hademe gelerek: Bu pazik komisere 1·eda odiyor. kal Ba§öğretınen. mesl, aksi takdirJe gıyabında muha- hakeme _gllnU tayin olunarak m•ıha· 
'- ~l'!ıı,,, - Bu müvezzilerin başı kim? dedi. ben önde onlar arkada yine Kadıköy BiR AY L/K ABONE - Bay Bahri kemenin icra odile<:eği davetiyenin kenıeyo ooJnlacağl dava anuhali su-'l'd! Çoeuklnr, dlynnım. De • - Benim. iskelesine doğru yola dllzillilyoru.. Ten&:, Haydarpaşa lisesi fen tebliği m&kamma kalın olmak llzere rednln tebliği maltam•411 lla!"' olmal! llıııum mllclilrlutııne Elde - - Buyıırun, Eizl aonğldan (~n- Fanık Küçük 224/ C. illD oluııur. "121,, tlııeı'O illa olur.uı\ ~ 

MAHKEMELERDE I 

Dün kahveci Y akubun 
devam 

SAPAN 



•yta: 8 r•Nl l.&8.&H 

Baş, diş, romatizma, siyatik ve ku1unç 
•Orlların1 geçirir, gripe ve soQuk algınhQma kartı 

iyi bir illçbr. ODnde 2 - 3 ad ad ahnır 
S.hhat Vekiletiala .ruhsatım hamtlr. 

AN A 

1 T ES i R 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP 
ROMATiZMA) SOGUK 
ALG 1NL1G1, K 1 R 1KL1 K 

ı 

ve bütün a(jr.darını derhal kasar 

LUzumunda gUnde 3 k••• ahnabillr. 

Buyuk ikramiye 100,000 liradır 
El pllnlarında da yazlldıOı gibi 2 ncl ketld• 

bHetlerlnl herkes . 
lllrtın 4 ünc8 ıoao ıqanaı tadar de!iıttrıllldlr. 

Akli takclirde ba •uura lberinde lliçWr llak iclclia eclUe•eL 

Kaya A911ye Ralaak BAJdwllil-- bulnnmua veyahud muuddak bir Ye-

1-GENÇLiK 
2-GUZELLiK 
3-SIHHAT 

yWuıek bir kremde aranu llu 
~lıepetniU. 

KREM PERTEV 
temin edebilir 

- KB.EK PERTEV: Bir tuftlet 
tl.tt&hDndır. ince bir itina ve 

... : idi ~. abl takdirde vlcabt 
Konyaıun Haca l'ett&ll mahal._,,, hwaiıllnde olmak tlzere gıyabmda •-•ıaa 

._ Reeeb oğlu toför Said vekili .,. muhakemenin icra edllecetf gıyab 

nk&t br.ıet Qıma1 K•rdr tarafmdaD. brannuı tebliği makamına IWm ol· 
•1rtrhlrde Tokal puannda uncu lll&k Qwoe U&n olunur. ••ıar,, 

Sadir DMdinde HuUl lmı Hacer•· iiiiiiiliiiiiliiiimiiiiiiiiiii 19Jb1ne: )ı(tlyelrldHnfn kaNI mQdde. 

Dr. Hafız Cemal ....... ...... a...._. 11uteh•••• 
Dinllyoha 10t 

1 - KREK PERTEV: Bir cild 
Clevuadır. Deri guddelerbWı lfr&
.. tllll dUMltir. Sivilce q .li)'ah 

aolrtalann tmahllrtlae mini olur 

.. 
ı 

RADYOLARI 
• 

EN TATU SAATLERiNiZi TEMiN -EDER 
PERAKENDE sotıı 11erı; B~gojlu istiklal cadd~si No. 48// ODEON Ma;o:z11" 
TOPTAN SATIŞ YER/: lstanbul Sultan Hamam Hamdi b~g geçidi No. 48/ 56 

lstınbuf Lltazıı hıjrlJlt 
Safmıhnı ıomıs anu iltnlın 

2156 bayUk ve 250 küçük bakar ka
zanm 7 /3/940 peroembe günU eaat 
US d9 Tophanede ı.t. LY. &mirliği .... 
tınehn• komimyonunda puarhkla ek
ailtmell yaplaeakbr. He.,.tnin tah • 
mla becWI yirmi Od bin yedi yüz eUI 
lira, ilk tMnlnab bin yedi yüz altı li· 
ra ytrmi bet Jr.uruftur. Şartname w 
n.ÜIR"T ıllri U.U.yonda s&illür. 

"683.. "1678 .. 

İnb~arlar U. Müdürlüğünden ı 
Cbull Mlkt.an Ekslltmenla wekli ~ 

Nlhayetm uerit 4000 ~ Açık eksiltme ~ 
Şltıt ambalaj kiğadı 30000 kg. Açık eksiltme f~ 

I - Şartnameleri mucibince 1/ 111940 tarihinde yukarda.~ 
lem ee~aya teklif olunan fiyatlar haddi llyık göriUmediğindeo 
...,.ıu ublka dairesinde 10 ıtıo temdid edilmiftlr. 

il - Ekailbnenin 11/W/940 pazartesi fÜDU hialannda yasaJI 
lerde Kaba.tqt.a Levazım ve MUbayaat tubesindeki alam k 4-
yapllacaiı illll olunur. "111: 

ooo kilo taJ:W•: :C.ec1 iyi cim bu-!côksürenlere: Katran Hakkı Ekrern 
ld1l abaacaktar. Puarbkla eksiltme-

ıd 8/3/M-0 cuma günü saat H,30 da Hakkı Katran Pastilleri de vardı~ A 
Tophanede Lv. imirliti aatınalma =~iiii~~~;;;;~~;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;~~;;;~~-..,,_.. . komlByonunda yapılacaktır. lstekW& 
riJı kat1 Uwninat ve kataloğlarile be
raber belU eu.tte kom.lsyona gelme-
leri. "685,, "1703,. 

ADEMİ İKTİDAR 
ve • 1E&.• 1EveCK&.UtiNC -

3823 kilo çu.,:: :eya kllli;e kalay H 
ahn•cakbr. Pazarbkla eksiltmesi 8/ 
3/940 cuma gilnU 11&&t 1~,30 da Top
hanede Lv. imlrliti aatınalma ko • 
misyonunda yapılacaktır. Talihlerin 
getireceit nUmunelerden beğenilece -

ORMOBI 
T abletlerl her eczanede bulunur 

fPa.b kut.. t2SS) o.&ata, luabaı 
ğinden k&t1 t;emlnatlarile beraber ko ·-·-_ 

m.lsyonagelm.eleri. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
"687,, "17M,, = 

••• 
30.000 metre ambalajbJr kanaviçe 

ıhnaeaktlr. Puarhkla eladltmeel 7/ 
3/ 940 perşembe gtlntl saat 15,30 da 
Tophanede Lv. lmtrliğt eatınalma ko 
m.lsyoaunda yapılacaktır. Talihlerin 
ambalajlıta elverteU ntımwıe n kat'I 
temtnatlarile belli 1&&tte komisyona 
p1me1eri. 1'686,, 0 17M,, 

ÇoCuk boyotmesini öğreten öğodlel' 
Çocuk 1l:oirpme Kurumu Goulı -..ı eocıılt ~ 

rini ölretea Öjtldler DIJll"ehniltlr. Annelere paruıa ~ I', 
dlr. Cocuğwı kq ayhk oldupnu adreale birlikte Ankarada ~ 
lirpme Kunmıwaa bildirmek lifidir. ~ 

uleyh& fuhtu Jr..dt.ine aut itU -
.lu eylemlt oldutwıdaa bllmuhake • 
.. bopnm•••rma karar Yerilm..t 
.. klanda lbme o11maa elan u.rme 
allcldeeı•eybamn ___..._ adn9te 
•ıdıp.d•n dayetna .. k,.hnlda 
.... r Yeni •bah ...... a -

.....,... .. tlM'i puar barit 
lmsDaU-!_..w~ 

adale.tnı be.u,_. kuVftt. ZAYi KADYO llJ!RAQD.AlllNA MUIDS l l l 
Bütibı cJhıoda tabii w temls _. ile W-1lllDll 

- tıllaUI eclMllf b&Jde mua;n. il ....,b1•n t · U IWdld fabra 
dolan W2/M0 camarte1i ıt1a1 kabul olmur. T. 2l3M 
••bir ... .,. .......... olcl ......... 
...,.._. mub•kmıe ieı·asına llJab Z&D 
Unnlaa lllnelt te~ ve aulla • AıMll Ba,.ı Ticaret 11111•-
km ' U /3 {t40 cuma. .... Mat m _.., .... •khli- phı"etnıme 

9 a telllrtae karar v81'1.b1Ut ,...,_. ili 1111 lttla: S-.. •·•irs illa 
.tan mezktr slla "" waı. ır.,a ldı llL 
.A ... lföıa ••''r• 1 th ..... ~ ... ~ ·~~1.-149 
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