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Afrodlt Davası 
Y azu: Daalı Remzi KOR OK 
Afrodlt Dan.ıınan btttnıı tafıilltı 
A/rodit nedir, A/rodlt mahk•
m11de, A/rodlt milnalcafalon, 
müdafaalar mahkemenin kararı. 
Bugün çıktı bUtUn mU-
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On iki italyan kömiir şilebi 
ingilizler tarafından diin 

Deal limanına götürüldül 

Viipuri semalarında 
hô:lô: Fin bayra.kları ----- .. ediyor 

~~=================== • 

lnglliz-italyan 
Münasebetleri 

Italyan matbri.atı şimdilik . 
sükônetini muhafaza ediyor 

Bu harbde Fransa ve İngiltere 
8
ll'f kendi menfaatleri ~ de ui· 

t\oouyorlw:. Fransa ile İııgllt.e
~ harbden gallb ~kmalan 
bu.tttn milletlerin nef'bıedlr. Al • 
~Ya.run müttefikleri et'.erek ft. 
faana: bAklm olduğu fa.rzeclll8e 
ltaın Tlryestede kaç gün tutu· 
ltabilir 'f Y alnlZ Tiryesteyi kay -
hetınl'ldc kalsa teşekktll' etmefll 
lit1.ıını:ı;cUr. 

\>azan: IHi~yin Cahid YALÇIN 

Serbest ticarete dayakla mani olan 

---···---
Sömestr tatilinde 
Rektör Mısıra gitti 

k t R L" l M h d Sömestr tatili esnasında Mısıra gi· ap an lTQ Ve ÇlmQCl f! ffle jden Üniversite rektöril Cemil Bilse--

Orada Kral Faruk tara· 
f1ndan kabul edildi 

ma emeye SeV e l dı er Rektör J\!Iısır seyahatinden istifade / 
hk k d ·ı ·ı liıı lstanbu1a döndüt,iünü yazmıştık. 

ı ederek Mısır Üniversitesinde ve yük. 

Denizyolları İdaresinin Kadıköy ısını söylemi~. müvezzi aldırm·ıyıncıı ,,.".. t8onu ~ i~.ıcu sayfada J 
vap1:11'~mda. ga?.e~. sa~şını menet - çımacı Ahın~ oğlu 11-fehnıede : ' · .............................................. , 

mesı dun ak~ muessif bir hadise- - Şu herifi dışarı at emnni ver- F a d I · 
ye sebebiyet vermiştir. miştir. ' r nsa a yer aşmış 
Akşam 5,50 postasını yapan Rıfat Çımacı bu emre derhal itaat edo· •• 

kaptanın idaresindeki Moda vapuru- rek yumruk, sille, ktifür, Necibi \'a- r 
na iskele müvezzilerinden Murad oğ- purdan çık~r. 
lu Necib girmiştir 

· . • H!discden haberdar olan polıs, suç 
Vapura mUvezziln girdiğini gören lula.ıı derhal yakalamış, dövülen Ne-ı 

Rıfat kaptfln ağır bir lisanla çıkma- [Soım .~ iillcü sııufada 1 

Bu şayanı dikkat yazı S61"Jmi
zin birincisi bugiiıı 4 ünrU 
sayfamııdadır. · __J 

temevvuc • 
Rus kayakçılarının bir taarruzu 
püskürtüldü Finler müttefiklerden 

yardım bekliyorlar 

Balkan güreşlerini 
kazanan güreşçilere 
mükcifatları verildi . 

<kmıml Oom(l Tmı.er Çol>ıın MeMMI~ mada?YMtM ~ı l\ıt»ı 
~7 a.~ a inci ~tfemJıidal -



T•lfl IAaAB · 

KONYA iSYAMIMlt4 iC.YuZü . .. --... -
TEFRiKA NO: 4 7 

Asiler mukavemet kuvvetlerini 
bir an evvel dağıtmalı iatiyorlardı 

Şimaldeki hadisel•' - A wapanm ........ 

Haliç nihayet Sıhhat Veklll dUo 1 Bir katil 12 sene 8oV79& ~ ıa::t'..: .... 
Temjzleniyo~ . Bakırköy hastahane- Hapse mahkom oldu

1 
=.:;-:-=:: 

llelrtubcu bey, vaUnln tereddtldtın11 rl bir Zalolhı Rtıatem keeilmiı, el • Halicin temizlenmem için ~ır mlld- sı•nde tetklkler yaptı Bir müddet evvea, Okmeydanuıda mrb.........,, w &rb --
mlnMı ve kumandan De polia mtt- bana meydan okuJorlardı. dettenberi limanlar idaresi ile bele • Susuzdere denilen mevkide, hüviyeti l aydanberl cereyan edeD 
diirilniln noktal nazarlan üzerindeki Türbe binuuıd& bulunan ve hiç diy~ tarafından yapılan te~tkler Bir h&ftadanberi tebrimizde bulu- meçhul ft bazı tatla ezilerek 6ldürtll- '-• yeniden. lsbat _..,..,._..,; 
ilrarlarmı da mealeld bir lcab ayı- fllphe yok ki, al8m endifeleri ile kıv- neticelenmif w lumrlanan proJe .lııfU- nan Sıhhat ve içtimai lluawnet V• mUe genç bir adama aid eıaa bir ce-ı' rl ka ....,.. 
yor ve : ranan rehineler, poU. mt\dilrUDUn na~t Veklleti tarafından . kabul kili dün de eehrimizdekl teıtiklerine aed bubmmuştu. kbıta maktultln 11a1r11ma. ~.,. Y8 

- Evet beyefendiler!.. diyordu. yeiall bir ytlzle yanlarma gelişinden, edil~ 940 büdcelllne 960 bm lira devam etmiştir. Vekil dh Bakırköy hüviyetini ve bu cinayetin failini bir mew1m1erı.11e MerkMI ~ 
Şaham benim de arzum, b.tiyen tee- biraz sevinir ve Umidlenir gibi ol • tahaı~t kon~uetur.. . . ı Emrazı Akliye ve Asabiye bastaha- kaç gün ar&m11, nihayet, Topkapıda ki m11&J')'en siyasi 
llm oJmamak, neye mal olursa olauıı muelardı. Fakat, Necib bey rolUnQ lngılis ~den istifade edil:.,: nesine giderek hastahaneyi ziyaret yemenici Onnik, maktulün ayağın - rlclnde aklı be§er, 
nihayetine dayanmaktır. Fakat, eah hakikaten çok iyi yaplDl§, sevinçle rek bu pa.raıwı bır lmmı ile 811 m etmiştir. Bu ziyaret esnasında bu - dakl yemenlleri kendisinin yaptığını mohakmleallda ... + 
sen ve bir kanaat halinde tercih ve parlıyan gözleri, çırpınan yürekleri rem bir. lhUyaç olan tarak ~~ tabane sertabibi Mazha• Osman ile. eöyllyerek ceeedl teehia etmil, Top- a bidleeleri mey.._ ..... ...,.,~, 
kabul ettiğimiz bu fed&klrlığı, bile- bir anda bulandırmıe ve karartmlltı. ile ve diğer malzemeler ~~ edıle- disine imbat vermiştir. Vekil bilhas- kapı dışarısında bir bahçede çalışan cak bir vazlyett.e JdL il_., 
mem, IU vaziyette başkalanndan la- Necib beyin, yapılmasına karar cek ve bunlar m~mleketim~ gC:Ur sa yapılan pavyonlarla ali.dar olmWJ Dadaylı ihsana aid olduğunu söyle· laadlya meseleslnln baJfbSll".: 
tiyebilir miyiz! •• Bence, bu hU8U8Ull verildiğini bO.ytik bir ciddilik ve 8o- gelmez d~rhal temizleme faaliyetine ve frengi pavyonunun genişletilmesi mişti. Bunun üzerine tahkikat geniş- hidleelerlala revill ve ...-. 
diğer arkadaflarla da lstioare edil- r ğukkanlıhkla söylediği, bomba ile geçtıec:e~r. . . ve burada yatak adedinin arttınlmaaı letilmiş, ihsanla ayni bahçede çalı - .&vn.- barblnla meyrl 
mesi ve verilecek kararın da ekse- havaya seyahati hikayesi, rehinele - Halıcm -~izJ~~ Uç.sene de- için alınacak tedbirleri tetkik etmit- §&il Arab Muradın katil olduğu anla· pacağı wya yapa.blleceli 
riyetin reylerine iatinad ettirilmeei rin hiç de hoşlanna gitmemişti. Co- vam edecegın~en on~üzdekı seneler tir. şılmış, kendisi de, zabıtada suçunu tlUfliamek gtlçtü. 
lA.zımdır. Arkadaşlara müdafaa ve ğunun dih tutulmuş, fakat, Taşbq. zarf~nda y~n~ tahsısa~ aynlacaktır. Vekil akıl haataıannın memleketin itiraf etmio, cinayetin işlendiği yer - Halbuki, geeea her gibi ~. 
mukavemete devam emrini vermek, lı Hüseyinin geve7.eliği tutmuştu. T~ızleme ışmde en zıyade Eyüp ve her tarafından yalnız lstanbula gön- de de izahat vermiş ve lhsam.naaıl Fin hareketinin büyük bil',_ 

· · --..ıı-·- KAgıdhane arasında meşgul olunacak öldürdüğün" U l tm tı · ·~ biç şüphe yok ki, bir mikdar yiyecek Zangır zangır titriyor, acueuo arasız w • • derildiklerini tesbit etmiş ve bundan ana ış · narnakta olduğunu gMtel'Jl~: 
ve bol mikdarda bomba ve fişek te- söylüyor, söylüyordu. Tabyesini de- :ıdereıı:gm k~ıl.en taranar:::;:; sonra Elizıf ve Manisa akıl basta • Murad, birinci ağır ceza mahkeme- Avnıpu.en ga.rllimde ----~· 
mini ile caiz olsa gerektir. Mina ve ğiştirmişti nihayet. do am&8l ıçm süzgeç hanelerinin de kendi mmtakalannda- Binde muhakeme albna alınmıo, mah- le Polonya w gub deaııolıl.-: 
maksad••z... - Hem bize ve hem kendinize acı-, yapılacaktır • ki hastalan istiab edebilecek vüs'at kemede, cinayeti kendisinin ifleme • l'MUldald mücadele ............ 

Vali bey, mektubcu beyin teelim. ymız! .• Necib Bey, ehli İslim .ara - ~ ve kabiliyete yUkaeltilmeleri için ye- eliğini poliadeki ifadeyi tazyik kar • '-ika bir müc.dele me.,.-
olmak filuiııe taraftar ve fakat, dl- moda mukatale haramdır. Gelın el- aELEDIY•D•: niden tedbirler alınmaaını kararlq. 1181Dda verdiğini iddia etmişti. mek iatanly• ......,...., ... 

ğer arkadqlarla fstip.re teklifine birliği ile bu ili hall~: ~e~ Belediye kooperatifi tırmıştır. Murad hakkındaki karar dün ve - --•le yeri lllr ftZlyet 
aleyhtar olduğunu tavırlarlle göe • ve gaflet yü&Unden bu ıee gırışenlen • • Vekil bundan llODl'a Mazhar o. . rilmittir. Mahkeme, auçu sabit g~. ......,. .. mecburtyetiade 
termişti. Muhatabının eösü uzatma- nasihatlerle e!de eyliyellm. Her iki heyeti Umumıya mani& beraber Sıhhat lltldürlüğflne dOğtlnden, Muradı taammüden katil .lanbr. 
ama meydan vermedi. Sinirli ve o taraftan daha zi~ kan dökülme- toplantlsı giderek bir aaat kadar tehrin lllhhl ve suçundan on Bekiz aene hapee mah - Ana,.._ IU'lmda _,. 
niabette yeiali bir eda ile, ltgal et • sine meydan vermıyelim. Rica edi • ı.ta.abu} Beledi,- Memurin Koo- lliç vasiyeti haklnnd& Sıhhat Mil • JdDn etmiftir. Ancak, Jh•nın da Mu- ........... mulatwıl lılr 
mette olduğu makamm bak ve A- yorum ana, git vali beye a6yle bu peratiti heyeti umumiyeai 22 martta dOrlOğtbıdm labat almtpır. rada ldlfrederek kendlaini tahrik et- rekeUıdn vukuuau 9',, d 
Wıiyetlerlnden baha il&, diler milda- dediklerimi. Emin ohmm ld, hiçbiri- toplantıya davet olunacaktJr. Bu top titlnl ga.&ılne almıe ve bu cnsmm ldmeeler bile, Avnıpanın 
merle latieate ke)o!'iJetinl reddetti. DDiD ~ IDlma llüe balel_ gelmez. lantıya. heyeti idare tarafmdan 938 lcTl&AD /ŞL!lt/ 

1 
içte biri olan aiti -.e indlrilerek ""-llda .falll pe•tte ..... 

Bu bran ..ıı- - Dlltıızu- Hoplnloia ..... .. ld&llll - .. 11311 -ıorı lıll4ngolm - .lfund .. w -1ıaı- - ol- - ........ lılr --~ ııa ııa1ı1b bu!uncluiunu ollyledl ve 1ıu can .., ...-ı.ı sıııı mu1ıatua ..ıe. ~- 988 - .__ Tiftikçiler diindD ıınıttur. m ...., .... _,.. .,:_,. 
8Ul'etle, karan hilUuıa hareket edil- ceflz. icia Belediye mtlralablan taratm • VekAJetle t.emularda buJumnaJr ti- • • •• .. 7efe ..ak idiler. •t+•gıı•~-
memesi flbumunu kumandan beyle Dl70r, birlbiri arclma andlar, l&rt- elan '* ...uır teftit neticeebade ha- . .........,.., '8el'ilıe 
potta mild1h1hıe nezaketle himetttr- 1ar ediyordu. Diler bolguncu rehin&- mlanaıı da to bda mil- aoe geçen hafta ıçinde Ankaraya git D•NIZUltD• ı ..._.. .. devletlNla 

met iatedi. Jer de ~"!'•'erdi. Necib Beyin et- akere .,:-nden ~ylf heye. :!:. ~U:ıer be'9ti dOn tehrl- Deniz nakil vasıtalannm AdeCa ııı.w • 
4
..,.....,. 

Çok allrmlyea ve bim m)'Dah11 rafını çevirmiflerdi. Onlar da aöyle • eanb mtnakqalar olacaiJ tahmin o- · _ • Balbuld ba gt1a lııWlt d:f 
ile geçen bir mtlakere, flldrlerl ~ mJeleı' aöylemieler, muhatablannuı ~ DiPr' tarafdan Koope- · Anbrada Veklletin tuvl'bi De 1- ucreJlen bir eeylr fak1b etmlf. pr1J 
leftirmefe klfi geldi. Teelfm olmak kunıaz~kla yOrettnde gial~ dile- raUf mldtlr9 Hfhntnin iatifua tbıe • talya, lngOtere ve ~ b.ltte- Denia natn,. vwtalariJe Haliç ve "'ndeld llarekl&a IDlvul 
karan verilmifti artık. Fakat, naaıı il hepmi de ayn ayn ilen llllrmüt- rlne K tifi 'fÜlleten Şehir Mec lerine g&ıe tiftiklere HO ile 225 lnı- Şirketi BaYJi1eain lcret tarifelerini ve halrHratl halde blrllllrlll' 
Buna da bir tekil vermek lhımdı. Kı- 1erd1. Namualan, dinleri, nlklhları tı- JW ..=. Ku.tafa Aekm idare nıt fiyat konulmuetur. Diler mem- tetkik ile ı.bit edecek olan Liman 1ıı1r ean.a g&denD 

7
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sa bır görüşme ile bu cihet de kolay- zerine yeminler. ~er, gUya, ~ etmektedir. leketlere ~ Dıracat dolnıdan Tarife KomiılJonu yana son toplantı dele --.. me,.._ 
ca halledilmi§tf. Vali ve mektubcu lla mild~U ~ır ~yola getlrmit- ~ya birlik VU1tuUe teabit edlJe. ıanı yapacaktır. Bu toplanbda Şirke- Almanya Be tngilfere 
beylerin, rehine olarak nezaret al - ler ve sevmml§lerdi. Perapalaa oteli tekrar oekt&. Yapaklar için hentls ihracat ti Hayrtyenin tarifelerinde yapılacak ..,...""..,. aNnka ve mu"•.a 
tında bulundurulan oaıu.ıann deli- • Biru sonra, re~ele~l~ müdafiJe. açllaca~ mı müaaadeaf alm•mamakla beraber ZI tenzilatla küçUk nakliye vaaıtalanmn hlka t.edhlrleri ve fullyedlli 
letlerlnden ifilade edilmem hakkın- rm bllyillderl camı ıçenauıde bulu - lataııbul Belediyesme Perapalu o- raat Bankuınm bu haftadan itlba • tarifeleri tesbit edilecektir. puada, mukadderatlan w 
dakJ mtıtteret t.eklin.t b.bale I& • nuyor, aralannda teallm mllakerele- telini açmak için yeniden bazı. m~ • ren. 62 • M kunıe &l'alarmdar mtlba- __ -·~-.a~. ~u · vn ~'•• bAhan 
~ Bunlara 11lr.ıtlr ri cereyan ediTOl'da ~1L:JI"!- - ...... _ ---·~-:-.-?r-.._ ktedJ.j. lDı Ma.niı&i'a; ..,,..a ve J'llllll........, tdli ...,....~_._ 

yaa . · Yam ee in başta olmak bere kadı Hllmt, milracaatlerl tetKlK etme · • tına elin devam etmektedir. Bu • • ya.ti bir büımdaa• ...-m~ ~lı Re=~ de itt~~ .1ıı1!ııaddJmde Huan, hoca Rifat, kln bulunduğu. takdirde Belediye o. 1-0LISn: beble vapur seferlerinde rötarlar ol- . mecbDl'lyef.hade ~· 
::: Neç;:t ~ gtiril...,.tıt:: ..... Jlqnld trfan muhaniri -. - t.e6n açılmBBl ıçln yardım yapmayı Eroin kaçakçıları -· - glln Uma•nnııda bıı alrıı --- ':. 

d k daız ve prtau mukavemet lfun zade Hacı Osman, hep bir ağıs· kabul edecektir. k I d bulunması lcab eden Aksu vapuru leketler, keadlleılle IJlrllkt.e.tJetllll ~::~ ::ndlğlnden ve muztar ka - dan ayni sözleri söylüyor, ayni te- MUfeltitlik imtihan1 yaplldı ya 8 an 1 bill gelnıemifttr. Karadeniz ve Mar sa tqoterenha de lllyM8 
lındığı takdirde rehine ve mtıdafiler- minatı veriyorlardı. latanbul Belediyesi muh~ k~- Sala~ gece hırsız~ Anb maraya aefer yapan dlğ~r vapurlann defa müdafaa edm ~ 
1 be ber camim bombalarla berha- Tam bu esnada, biler her taraf- roeuna alınacak 4 mUfettil muavini Himmetin Çarşıkapıdaki evınde eroin da gelme zamanlan gecıkecektir. muayJen aabalarda ve ~·
: ~drıı - ....ıım ton hücuma pçmieler ve blltlln si· 1ç1ıı cltln yapılan imtihana 71 lılııl mil oaltlğı haber abnnıll, emniyet me • Dllıı lodoauıı fiddetll )'lbllııden A • elarü ,..-~ 
~f .., dellletlnl onlara ettir-kıl. ı merı ele geçlnııiel<rdl. ~ racaat rtmıetır. lmtllwı ııetlcrlrrı murlan tarafından llaretli paralarla ela aeferlerl gllçltlklr yaplalıllmif " ..-.....- -:---_-...... 

0 esneda, bilerln elebqlan ve t. Uk ytı'EUnden lnvran~~~erK de bir haftaya kadar ilin olunaealrtır. gönderilen birisine iki paket eroin sa bazı postalar lakelelm'de yarım saat Ye.bm ba )'udim ~:_...~--..;. 
körUkçU ve ttfrUkc;tllerl panifi tıçer ~ camiye çe · u- ~ tarken ıuç Uatilnde yıkel•nm'ltlr. geciDnteJerdlr. ......- u1mJf slbl 1 ~ yanın • Juruldar •la, camil~ btıyllk u:u~ Bu aralık Blmmettm erohı almış bu dlr ................... .-:. 

durdurmut. mevzilerin~~ ka.1ar aolruluu.şlar, tazyiki ve tchdi- llA Altın•' lunan Şefik adında bir eroin mtıpte. florya sahillerine dOten bla Jdaıl7e rufJaJ'aa bir ;iti! 
:::~ :.: oluyorlardı. idi t.ı.ı ':ttln ar+: ""'llarıb Jlattl Oniversite bir bayrak llıu ela~ ı.terıı... yüalan...... k•r.::.•::......... • - Nonoc, lawıı; .. 
Taraf taraf ve ldbne ldhne toplan - iç kapıyı bile JIOl'lamala bq1anue.. vaptıracak lberlnde iki paket eroin balunmaft111'. Bir ~ gtbafı ·-----de .... ... PlllludlJa IPa .......... il""" 

lanh ı inci kan pddetıl rtma neti...-.u .ı.e • ..._ .............. mJ,flar, hücuma lttfrak ettirecekleri ııİdafiıer artık 80ll demlerbal ya- fatanbal OniTenlitml, 'Unhentte)'e Arab Himmetin, sabıkalı ero • ,uk6y ve J'Uorya uhillerim .uruk· llattl 'ftnea p.etmlala -.,. 
k&yltllerl 'ft eehrin aenerllerlni tet- pyor hiç ~ yok ld, yelali ba· ma)pne bir bayrak yaptırmak tık • lercleD Çolak Ahnıedle ~~ leneB kereırtelerln bundan tıç gln eY· ba bir mabw.ıe, 
vi1r ediyor, daha doinıau, bol ve tat-~ heltlla11yorlardı. Cami lçha- rtndedlr. Bu mtnuebetle yapılaaak •ttılı an18'lldılından. Ço m Karadenizden gelerek Marmara- laarlılalJt. mtltt.etDderla ve 
b vldlerle taınalannı harekete cetl· de kOIUIUJOI' aıiımP •klenecak 1ıi- baynim tülhıi tesblt etmek bn de yalralanmıı ve hep beraber adJl • ya ,.ıan lllr Yunan ftpunm& ald ~ .....aebtlMtlda ..._ 
riyorlardı. Bu cahil ve gafil adam- nr 1W ~yorlardı. O ,.,...., Oniftnite taıebelli arumda bir u. yeye verilmltlenllr. olduğu anlafılmJltır. m " Ahllaap)'a 
lan adetl kudmtuyorlardı. Ve: • Tqbqh Bacl H1laeyin, moktubcu Kl ket eçıJmıptt. Bu ankete gelen ce • Yine ~blm civarmda dolqmakta Gemi gece yanmadan llODl'a aaat 8"yet petrol ve9Blr 

_ Cami içindekilerden hiçbiri ağ .-ı beyi ite bka lrndln!ar mahfeli- vablar toplanarak Rekt6rl1lk taratın olan erom mUpteWarmdan Cevad 
8 

de llarmarada lkldetll bir lıo&>a ........,.. ~ 
kalmamalıdır .. diye haylanyorlardı. aJn altına aGUh1lJor, eliDdekl ft1ba- dan tetkik olunacak ve en muvafık yakalanarak tberi &rallDUf, bir pa • tutulmUI ve batmak tehHJrmi brll- g1111 111r net.tee fM'M e 
Çftnkt, gelecek tedfb lnıvvetlerlıae teyl ahp mahfelin altmdald dpthp olan l8kll kabul olunacaktır. ket eroin bulunmut. Cevad adliyeye emda kahnca havaleli bir ..rette 111- .._ __,. ......,.. 
hepimizi teker teker bu herifler ı&- dolabma atıyor .,.: Onlveraite teala•ll verllmiftir. Uf edilen ır...te hamulerindm '* tw ...... Mlaılrtetllr. 
~~ t1lrill t1lrill bl&- - lllnlı 111 tllfrli rllndm. diyor. elınebHecek mi Bir adam ezlldl -nı .ı.ıı.o almalı: ınec1ıur1,..ıın- ".-, """":::.:z:',,.ı 
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Bf;'{•_~ ~l __ İfı!_:} :f"j' j.___~-v-:-r:-;-~-:-;:-. H-ve---~J ~:~u~i:8b~~~~ki:r~ 
V memurlar Kadıköy iskelesinde Temevvüç ediyor 

Kanunsuz emrin sonu 

ergilerde yapılacak zamlar K azan~ vergisine yapılacak bı·r mu·· vezzı· do··vu·· ldu·· 1 (Ba<.; tarafı l inddeı] zamların yal.na ioerbest l manı ile durdurulmuştur. 
meslek erbabına münhMır kahrak Kuhmo bölge~inde Ruslar, bir hü-

8 h f t b 11 ı 1 k ınemur \'e müstahdem m~anııın cum teşebbfüıU esnaı:1ıncla 5~ ölü vcr-u a a e 1 o aoa bu zamdan harl9 brrakıbnID.U hak· mi&lerdir. 
· Jao,dalcl Ankara haberi Refik &y.. L.dai tarafı 1 iacide] !girdi. )..femurlar küfür ede ede, döve Dün Sovyet tayyareleri üç hasta-

b ----------------- dam kabtnesbıln taklb Mtf!t res- dbi muayene ettirerek evrakı otlr • döve dışan çıkardılar. Sonra, haydi, haneyi bombardıman etmiş. ~d J:işi-
GQ _J • l d Ü f ı • [ llst gi~ln yem bir tsaııttrttdttr. ;mllmeşhud mahkemesine sevketmit • dMiler, gidin, Yeni Sabah& da bir nin ölllmüue sebebiyet vermiştir. Sov 

Zf aQfTf! er e ere 1.1 memur ar Radyodaki lıaabdıatt lilll'Ulllda tir. sellnı slSyleyln. lyet tayyareleri ayni z:ımanda Mikke· 

ara.in Ja t•nkı.hat yapılacak gttmrttk vartdatmuı elmllblnl tem. Mul:aakeıoe bugün saat ıo da ı.taa- HA.disentn kahramanı Rıfat kap • li, Kiyopio ve Lahti'yi de bombardı _ 
a~ ~ :ft i~ yurdds.şla.rdaıı fe4ülrlık bul CUrmUmqbud mahkemesinde tama: mana tabi tutmuştur. 

~ara, 6 (Husust) _ M~ye Ve- cak zamlar yalnız ~erbest meslek er-
, llıde alakadar daireler, btitçede babına aiddir. 

tıe~~~eyı temin için kazanç, mua- Eski tekalld kanununa göre teka.
.. :Sttlıl!k, alkollü içkiler vergileri- Ud edilmiş olanlarla bunların eytam 
•e d'-

~- ıger bazı vergilere yapılacak ve eramllinln maflfllarına yapılacak 
ı; r;rın nisbetlerl hakkında muhte- zamlar için, dUyunu umumiye faslına 
~ ~l1nllller hazırlamıştır. Bu for- konulan 50 milyon lira fazla tahsi • 

~ ~~günr A~araya gelmesi bek-,sattan bir buçuk nıllyon Ura ayrıl -
~~e \ ekıli tarafından tetkik mıştır. Yapılan tahkikata gö~e bu

~ ~ta n sonra katueşecek ve bu nunla yüzde 25 nlsbetinfte zam yap
~~içinde Vekiller Heyetine tevdi mak kabil ola.bilecektir. 

(i~ ktı.r. Yeni bUtç.ede 40 milyon lira 'tah -
~~ tıdlğime g8re zam yapılacak min edilen açıfı kapatmak için sivil 
~ arasında hava kuvvetlerine daireler bUtçelerinden yapılmasına lU 

Vergisi bulunmaktadır. Ma. · .. . . · 
!arıt zum gorillen ylizde on tasarrufu te -
~ ı gözetilmeden blitiln memur- . . 
• il Ylizde iki ntsbetinde kesilmek min etmek üzere bu daırelerden bazı-
~n bu verginin nlsbeti bir misli larının ücretli memurlar kadroların
~ acak ve memur, mllstahdemln dan bazı tenkihat yapmak . 18.zım gel· 
~~ lal'lndan aynca bir vergi kasil •

1

mektedir. Yeni daireler biltçelerini 
~ektir. Kazanç vergisine yapıla - ona göre haztrlıyorlaı-. 

Sumner Velles bugün 
Pariste bekleniyor 

~llıerika H~riciye müsteşarı Duçe ve Hitlerle 
Yaptığı görüşmeler münasebetile ortaya 

çıkan şayiaları tekzib ediyor 

isüyen sayın Bafvekll bu fec1akA.r- yapılacaktır. - Çımacıya emir vererek zorla dı- Finlerin IUüttefiklerdcn istedikleri 
hğJ vatandaşla.nn kazanN; ve refah HMlse mahallinde tahkikat yapan prı attırdım. Bunda. bizim kabahati- Londra, 6 (A.A.) _ lskandina\· . 
sevtyelerile ölçmeyi de gö'fJ6nttnde bir muharririmize mtivezzt Necib şun- miz yok. İdare eınir verd.1. Biz eml'f yada bulunan !ngiliz gazetecileri F'in· 
bnlundnrmuş olduğunu bu lstlsruı.. lan söylemi§tir: tatbik ettik, demiştir. landiyanın her nc\i harb malzemesi· 
dan tsttdlil pekM'- mil."Dldhıdll:t. - İ.akelede duruyordum. 5,60 va· Bunun üzerine muharririmizin: ne şiddetle ihtiyacı olduğunu yeııiden 
Zira zat.en aldığı llUUlşla vıVlda.t puıımda.n bir mll§terl gazete iBtedi. - Peki, yani ldareniz bunları dö- tebarüz ettirmektedirler. 
ve masarif yeldınlnnru zorlukta Vermek lQ!n girdim. Tam para ala- vUn mü? dedi diye sorması Uzerine. Daily Herald gA.zete!'linin Oslo mu· 
tevzin edebilen orta tab&lm bir nıe- oa.ğmı sırada Rıfat ke.pta.n gelerek - Hayır, emir aldık, her çareye habiri, tslrnndinavyada gittik<;e ı:)U • 

mor büt.Qesi, ma.aşm ytlzde yirmi dı§al'l gıknıanu söyledi. Pare.mı ala- başvurarak çıkaracağız. Bundan ev- rahat kesbeden bir int!baa göre Fın
be§Jne yakın bir nlsbete varan ''-er- yun, dedim. Haydi ulan. "bir de ağır vel polise müracaat etmJatlk. Poliı landiya hilkfımetinin yakında !ngil • 
gi mlk1aruıa. yapılacak yeni bir kilfllr,, ıizde.n biktım, dedi ve beni blr h!dise olmadığı için mttdahale et- tere ye Fran~:-tdan :t~keri kıtalar g-ti,1 

7,amdan, elhett.e ki mukadderatını itti. Polit çağırın dedim. Bunun üze- medl. Fakat mtivezzilerln alacab ol- derilmcsini istiyeceğini ehemmiyetle 
sarbest bir mosle~ ~ş d\ğM rlne çımacı Mehmede beni çıkarma.- sun, yarın idare burada hangi mti- kaydeylemektedir. Ayni muhabirin 
blr \'ats.ndaşw btt~den daha sını emretti. Çımacı Mehmed, belline vezziler çalışacak diye bize sorarsa yazdığına göı·e lngilterenin daha şim 
~ok mttt~slr olurdu. yumruk. tekme vura vura dışarı çı- aleyhimizde sehadct edenleri herhal- diden Norveç ve İsveç toprakların -

HUkfiınet btltçeyt mlt~vıwtn bir kardı. Biz bu emirden bir şey anla.- de c;ah!'ltırmayız. dan asker geçirmek için bu iki m('m· 
hale getirmete vu kuvvt.tfle f&lt- matlık. bilniiyoruz, De.nizyollan Mü· - Ne o bayım. bir de şahjdleri Iekete müracaat ettiğine dair Stok-
3ır ve her TUrk Vl\tandaşm.a kud- jdUr_linl1:11 böyle bir e~ ver1?eğe s::ı- korkutmak mı istiyorsunuz? . holmda bir rivayet dolaşmaktadır. 
rctf nisbetfnde btr fedaklrlık tah- lil.hıyetı var mıdır? Bız usulsdz hara- - Yook amn1:ı. Herhalde ıda.re l "Time~ .• gazetesinin Helsinki mu. 
mil eılerk~n e~ tf'kııild kaowılan- ket c<lıyorsak. memlekette vali var, kendi aleyhine ~ehndet edenleri bu - habiri diğer cihetten Fin mahfeilerin 
na göre tekaüd edilmi~ ,.e hug\inkii polis var, ha~ln~ızda verilen karar ::ııarda ~alıfitırnmaz. ~6 ~enedir bu ide memleketin tayyareye., topa, ccb
yaşama ~artla,rı k."\r:1ısında hun.al- l:amma tecavı\7.dur. ıdaredc Galuııyorum. Şımdıye kadar haneye ve insana ihtiyacı olduğunun 
mı~ vatandaşla.rtı da el uı:atmak Hacfü;e mahallinde bulunan köprü- böyle bir emirle karE4ıla~ınadım. On · mütemadiyen tekrar edilmekte oldu· 
gibi pek insani ye çok yt•rhıde bir nün 20 senelik gazete müvezzii Emin: lar emir verdi, bizim başımız bellya ğunu yazmaktadır. Falrnl dü~manın 
karar ahnış bulunuyor. j - Biz iskelede idik, Necib içeri girdi. bombardıman tayyarelerinf' kar~ı koy 

Filhakika eski t.eı;atid kanununa ı mak ve Rusların geri hatlarını bom· 
göre rekalid edilmiş olanlarla bwt- b:ırdıman etmek için Finlerin bllhas· 

ların eytam \'e eramiliuln maa.şla,. Af r d 1• ~ • n s e r 1• n t 1• 51• sa tayyareye ihtiyaçları vardır. 
nna :rnpı!:ıcak zam1!\.l' i~hı hllhaı.~ ·ı!. Rus Ta)~ ıırelori llast:nhanf'leri 
hıtzinenin şu mfö·iktil zarıııırunda. Bombnrrlırnan Etiiler 
bir bm;ul( milyon lira :ıyınruık fe- (Ra~ tarafı ı incide] 27 ve 30 uncu maddeleri delaletile Stokholrn, 6 (A.A.) - Rus tayya· 
daM'i:rh~ını esirgemlyen Refik Say· Peyami Sa fa ~unları söylemiştir: ceza kanununun 273 üncü maddesine releri larafından dlin Finlandiyanın 
dam kalJinesi hilkumetio ya:-dnnı- 1 _ Server Bedi namı ınüstearile aore ceı.alandınlmnları istenmekte- ilç bUyük hastahanesi şiddetle bom -
na clddf'n muht.aç olan hu )'otnıf , ·a- çıkan bu yazınım iddia makamı ve dir. bardınıan edilmiştir. 15 hasta ölmü~ 
tnndaşların gelirine ytizde yirmi adliye ile hiç bir alaka~ı yoktur. Ben, Söz alan Hikmet Münif, bütün ya-

1 
ve bir çok hasta da ağ·ır surette yara.._ 

beş ni-,betinde bir :1am t~mhıi su- !bu vazımda ne müqdciummniyi tezyif zılann Lenkid mahiyetinde olduğunu l lanmıştır. 
l-o retile onlar1 ~\<1ndinnt~ oluyor. etthn; ne de mahkeme karar ve mua- ve hakareti tazammun etmediğini söy Finlandiyanın mcrkezi~de ~ir has· 
~~dra, 6 (Hususi) - Amerikan Vaşington, 6 (A.A.) - Roosevelt, Yerinde a.hrken m:ılıaUJne nıag. melatı üzerinde mütalea beyan et - ledikten sonra, müddeiumumi, Mekki tahane bombardıman netıcesınde he· 
\\!Ye Müsteşarı Welles bu akşam gazetecilerle yaptığı görüşmede, Ber· ruf olmak şartilc \'erm~yi d~ hi- tim. Bu yazı, arabca bilip de fran • Said.in ifadesinin istinabe suret.Be a- men hemen harab olmuştur. Bir çok 

' ~ _haı:eket. edecek~. . ıe:aı:su ~10 ~eni bir Bü~ük Elçi göndermek len bir hiUdimet l~ln muvaffak ol- sızca bilmiyenler hakkında yazılmı!?- ıınmasını, avukat !:'fa.n _Emin_ d~, hu· kiı~seler ölmii§ ve yaralunr:1ıştır. 
rıcalıle bır kaç glın görüştük· myetinde olmadıgmı, Almanyanın da mak bir ta.il i~ sayılma.l<tan çıkar, tır. Afrodit davasından sonra. bu ba- mm telgrafla tebJıo'fnı ıstemıştır. h.openhag, 6 (A.A.) - Fın çocuk· 

~a0nra, gelecek hafta içind& Lon- Büyült Elçisini yeniden Vaşingtona riyazi hir lmti~·~t !-!0k1hıi alır v~ o hisle alakadar beş allı broştir çıktı. Mahkeme. Anka;ada bulunan Mek- larmdan mtire~keb ikinci bir kafilt 
a beklenmektedir. iade eylemek fikrinde bulunmadığını lıükfnnet behemehal mtmıffak o- Bunlar arasında, İbrahim Hakkı Kon ki Saidin oradaki adresine celbnaroa buraya gelmıştir. Yakında başka ka.· 

:~r<.\.-e"'Jıa:·4~ Tekzlbl bildirmi§tir. ur. vahxn'7 ..'.!Af.r;-od}t ... ,.,iRlmli ... t>t~uÇp tahl~~":t;Hf~\Hi\WffiadfD JıaKeste tu _ fileler. de gelecek \'e Danimarkah ai 
l\b;ıl);; , 6 •• 

6 
• ~ -- uu· n.nao ıtaJJ.nde~e!jl'ettirilmiyecek •• - .............................. n•••u••• f i b'l . . ' . . · ~ . . -y pil ı sını 1s - ıeıer tarannaan kabul ectfl~cck: 0 an 

lek -;-.;aya .ÇlKan Şayı~lann hep- Londra, 6 (A.A.) _ Avam Kama- ' Al 
1 

.. . , . ~ansı ca • ı mıye~ler~ Fransız ed~- ted.ıği. takdırde ıfadcsinin Ankara 50.000 çocukluk kontenjan bu surcfü~ 
~!atı zıh etnuş ve ?u miln~betle rruunda Başvekil Chamberlain beya- man ar dun ıngf hz bıyatı hakkında soz soyle~ck. v: m~- asl~yc mahkeme~i.tarafmdan istinabe tamamlanmış olacaktır. 

i' \~~~~zıl~rın ~iç~ır e.~asa ıstinad natta bulunarak, İngiliz hlikumetinin • • • talea bey~n etme~ sala~~ye~nı haız yolile alınmaEıı ıçın talimatname ya.- -·G·-
• ~tl~~nı soylcmıştır. harbden evvel Ruslarla yapılan mU - mevzılerıne hır olmadıkl~ıı tebarti2 ettırı_l_mıştir. zılrnasına karar venni~ ve bu davayı so··mestr taıı·ı,·nda 
i ~eı.. İskandfna.v mPmleketlerin- zakerelere aid vesika! . h Peyaını Safadan sonra soz alan Sa- 13 marta bırnkmıştır. v 

t llt Ser· ı il .. . arın neşrı u - b k 1 !!haddin G.. .. d d . ti. l. R k M ti "\~ ırer e GorllşnıJyecek susunda Fransız ht1k0.metile istişa - as fn yaptı ar ungor e eınış r u: . Bundan sonra PcyamiSafn,,15ka- e to··r ısıra g"tt• 
~~r· ~nne, 6 (A.A.) - Amerikan relerde buhınmua old ~ b 1 - Ben, mevzuu bahıs yazıda, adlı- nunusani 19·10 tarihli Cumhuriyet l 1 
.. ıJı S . ";6 ugunu ve u ve- y hk ed k. · b . 

~Yıt ' umner ~ellesın İskandl - slkaların şimdtlik neşredilmemesi i- [Baı:ı tarafı ı incid.'-'] ~ve 1:119 
.. em e. 1 ıntı alarım• .. t~s- ga..zetesındc çıkan "Davacı biziz,, ba~- . .. [Baş ta.rafı ı .int•idP] 

~a rne.~leke:lerı_ ?ezdindeki A - çin nJUiabık kalındığını bildirmiştir. ~~anlar ta:a~ından yapılan :baskın, bıt ettıı:ı·. Afr~ıt,._ davası _ gunün lı!dı ya~ısındaıt dolayı açılan davaya S:~ talısıl mucsseselerinde bazı tet . 
~~ lllurnessıllerını lıondrada bir Ll7.ıeral mebus Mand b ü dilnün en mUhım hadisesi olmuştur. meselesını te;,kıl edıyordu. Egcr ya- aıd mucfofaanamesini mahkemeve krnat yapmıştır. 
~n~~ davet ed~rek kendilerile 1ker/ler hakkında bir be;:·z k~~a~ ::ş~ Bu ba~kın ile birlikte geniş miy~sda zımı tetkik e~mek külfetine katlanı • \'ermiş, mUddeiummni ·152. 451, 440, Ba~ Cemil B~l~el _dün kendisini gü
'4 teegı. hakkındakı haberleri ka- rechleceğinin vadedildiğini hatırlat _topçu ıstlhzaratı yapılmıştır. Piya. ~rs~-~~~aretı m~taz~nmın_ olmadı - 411, 420 ve 450 numaralı ve bu altı ı ren bır muha~rırımıze Mısır seyahati 
~ kzıb etmektedir. mıştır. denin havan topları :ı.teşleriııi biZ7.at gı go~lur. B~: ~-ır .. ropo~taJdır. davaya aid dosyaların birleqtirilme _ hakkında şu ızahntı vermiştir: 

't ~~er Wellesin vazifesi ancak Chamberlain şu cevab , . t• . ı bu ileri mevzii hedef jttilıaz ederek Neşrıyat muduru Hılnnet Münif sini istemiştir. "- İstanbuldan Pire, 1skenderiyc 
t, U~k d l 1n ı \ ermış ır · t k . f de. S 1 s f . . R 
'\\l ev ete, gilt_ere.' Fran. Umumi millllhazalarla meseleyi bir e sı ettl~le~i _sı:ada Alman batar- ~ .. . . . uçlular :e \'ekilleri de bu talebe e erın: yapan .u~cn vapurile ha_re· 
lıa, Ya ve Almanyaya J.nhısar et - daha tetkik ettik ve f'k . 

1 
. d ği l yaları bu ılerı ırtibatı kesmek üzere . . Arkadaşlarımın muuafaalarına ıştirak etınışlcrdlr. ket ettim ve aynı yolla !stanbula dön

~tılmaktadır. tirdik. ı rım zı e ş-j' ateş açmış bulunuyorlardı. Alınan -ııştırak ~!orum, ~.emiş:ir. Ancak: Mahkeme, maznunlar aleyhine ayni d~. Mısır bu mevsimde §Üphe yok 
1 ~:::-~============================================ ların bu teşebbüsleri Fransız ve ln- şun~ _da ilave edccegım kı, bu uüsha- sebeble ac:;ılmış olan davaların tev . kı dünyanın en gilzal memleketidlr. 
~ 1 1 giliz bataryaları tarnfınrlan derhal dakı ımzasız yazı, gtinün hadisesi o - hidine, Sultanahmedde yıkılan ha _ Kahirede bulunduğum günlerde Ka-( ta ya • ı b • ı • mukabele görmüştür. MUsademeler ı lan Afrodit d;• va~ını anlatmakta - pislıane binasının bir kısmını te§kil hire .sivil üniversitesini ve meşhur ' n ş 1 e 1 ngı. esnasında iki lnglliz askeri Ölmüş \'e' dır. Bu ~azı he~etı. umu~ iyesi itiba • I eden İbrahim paşa sarayının yıkıl - El'ezher üniversitesini elçimizin de-

l 1 bir çok İngiliz askeri ae yarnlanmış rile tenkıd mahı~~tı?dedir; hakareti ması mevzuu bahsolduğu sırada Cum- lAietlerile ziyaret ettim. Elçimiz Mı-
~ er tarafında D 1 veya esir düşmüştUr. mu_taza.mmın degıldır. Bu yazının da ı huriyet gazetesinde yapılan neşriyatı sır~a kendisini çok scvdirmi~ \'C mu-

1 
n ea Hatlar üzerinde tayyaı·e faaliyeti chl_ı vuktı!a. ~ıav~le olunarak tedkik ihtiva eden gazete nUshalarının mah- hitinda ?ir hürmet havası yaratmı§-

\ hemen hemen hiç mesabrsinde olm ~ etti~lme~ını ıı;t:rıın.. kemeye ibrazına ve bUttin bu davala- tır. Kahıreye varıııımda kcndisile be-l h-..3 ••t •• •• ld •• 1 tur. uş . ~~u~dcrnmumı •. ehlı vtt~ufun ilim ra 411 numaralı dosyaya göre bakıl- raber saraya kadar giderek defteri 
'll nına go uru u er 4. 5 mart gecesi İngiliz tavyarele- \e ıhtı~-~ tn~llukV•e~en ışlerde m - masına karar vermiş, muhakemeyi imza etmişt~. _s gün _sonra Kral Fa-

ri Alman ko··rfP . .. . d . zumlu goı tılebılecegını söyliyerek bu 13 marta talile etmiatlr ruk hazretlerının benı kabul edecek-, . zı uzerın e uçnıuslar t· 1 b. :ld. . . . ~ · . . . . . 
\ ( • . . ve Fransız tayyare! . d Al . . ,1 ~ ın re• mı ı:.itemış, mahkeme de, ........................................... lennı elçımiz bana bıldırd.i. Pazartesi 
.'"ti har k t !:arafı r 1 ~~ıde )y iline gelen altı İtalyan şilebinin bu yarelerinln Alsas u::~n~ m:n ~)- ehlı .vuk~f taleb~i reddetmiştir. Bulgar Hariciye Nazı- günü elçimizle birlikte saraya gittik. 

d _ e e anyaıı degıl dog- sabah Deal llmanına sevkedileceği . . e u,ma arı Mtiddeıumumi, maznunlara aid d . ·ı . . Kral hazretleri y 1 d b · 
.ogruya İtalyayı istihdaf et - tahmin edilmektedir esnasında Rhın nehrınln sol sahili valarm tevhidini istemiştir a rının gazetecı erın zıya- rım saatten f 1 an :rkın daul enı ya-

ı.. ır. Zir AI b k.. .. 1 . üzerinde ceve!Anlar yapmışlardır . f t• d d• .. • k aza a ı oy ar. Çok 
"'llat a manya u omur • talyan Talebelerinin Protestosu . · Bundan sonra, İbrahim Hakkı e in e Ver ıgı nutu iltifat ettiler. Memleketimize gelmek 
~. lta,~k paz:sı~ı al.mı~ bulwım~k- Roma, 6 (A.A.) - Bugün Floran- .;svıç.re Hududun<)~ .:ıınuuıJar ~oüyalı tarafından açılan davaya ge- Sofya, 6 (A.A.) - Bulgar ajansı arzularından bahsettiler. Mısır tini _ 

l1ll. Yan t:>emılerı hamule mile- eada, Un!versite talebesinden bir grup enı, 6 (A.A.)- Bu tun Con.stance çılmlştir. İbrahim Hakkı Konyalı is- bildiriyor: versitesini ziyaret ederek edindi v, 

:~ti~~~e.n. Rot~erddam limanın- İtalyan kömilr vapurlarının İngilizler ra:::ı~as~n~a ı · ~m:n cüz'ütam- tidasında, kendi aleyhinde uyd~1a Bulgar gazetecileri cemiyeti dtin fntıbalan kendilerine arzetmeml ~ 
~~ıı rı ıçın m sa ere edilmiş- tarafından tevkifini protesto için .. . ıye a ın e ulwıdukları vesikalar neşri suretile şahsına ha - aksam cemi et azaam tediler. 
1/f!fi abu gemiler ambargo kara- İngiliz konsoloshanesi önünde ntima- gorlilmekte fakat bunların istirahate karet edildiğini ve halkın gözünden matbuat mJcıilrU dan . olan .eski Mısır üniversitesi yepyeni ve Mısır 
'bı.ıltnesinden evvel kömürlerini yi~lere te§ebbüs etmi§tir çekilen kıtalar olduğu mnnedilmek- düşürülmek isteruliğfni bildirerek N 1 P f ve y~m Harıciye için hakikaten övUnlll~ek bir 

fA -. Unuyorlardı . tedir. . . .. .. . 1 azın van opo şerefme bir ziya· . eser -
ııı~ra .,, Polis, bu nllmayiae mAııi olmU§, ta- ııeşnyat milduru Hık.met Münifin fet vermiştir. dir. Bu mahiyetle kendisini ameıt 
t'!: ~ 6. (Hususi) - Bugün yolla lehe faşist marelan söyliyerek dafıl. Fransı~ hududunda Jura mıntaka- 1 matbuat kanununun 27 ve 48 inci Ziyafetin sonlarına doğru . t Bahada bllyilk inkişaflara nanızed 
l'llit-ıı \Tl-ıJen vo İngiliz limanlan • mı§br. sını teftı3 eden general Gamelin'in maddeleri delfiletile ceza kanununun reisi Maçkanofun t b .kl . cemıyeb görmek lizımdır. 
'~ll vapurların mikdarı 9 dUI\ • ._f .................... -.............. mevcudiyeti haber alınmıştır. 480 inci maddesine göre cezalandı - veren H . . N e ~ ~~ğfceva ==~=:==:====:===~7=:::=::::=:::====~ 
~&~u gemi kar.arın verilme.sin~ pek böceği tohumcu- Ohamberlain İle Krahn Milli.katı rı~asını is~ektedir. Bu davada, tukta de:~~r: ki~zırı ıra et nu- Rumen h :!Jlgar hudud 
~~ nıuamelesinlv ~mamladıfı- larının kararı Londra, 6 (A.A.) - ,B. Chamber- istıda :nıretının Hikmet Münife ve - "-Hüküm.et istikbalde de samimi Sof 6 a ısesl . . 
~:' tile isbat ettiği ıçin serbest Bursa 6 (AA) _İpek bö v • .,_ lain, dUn akşam sarayda Kral ile u- rilmediği anlaşıldığından, bunun teb- barış, iyi komsuluk b't aflık 1 li""de ~a, (A.A.) - Resmı bır teb-
ı'ttl § ır. ' ' · cegı ur zun bir görllşm y ştır ligi için muhake 13 ta b "' ve 1 ar 8 

• 6 um.en • Bulgar hudud hldise-
1 ~t'e k" ürl . humcuları arasında yapılan birll.k sta - - e apmı . kılmıştı me mar 'ıra - ya.seti takib edecek ve bu suretle dev Binin 3U şekilde cereyan ettiği bildJ-

~ \'e ho~in en müsadere ot • t1!8U. tasdik igiıı Vaki.lota gönderil • misyon teşkiline karar ve~~ 
1 

;' B r. v • let reisinin kararını ve Bulgar mil- rilmektedir: 
.-IJ ~elttır ar sonunda İtalya.ya migtir. Bu suretle te ktı edil ta erd . undan sonra diger bır iddianame !etinin arzusunu yapmış olacaktır. İki bulgar hudud mulıaf 

··!J ,1 • Gemiler ;vtlklerlni bo- Tohumcular bugtin aralarında yap- ya bıh tetkikle; n en komis~·~n okunmuştur. Bunda, Ankaradan ya. Takib edilecek yol çizilmiştir. Belki nı §aşırarak Rumen ar ızı ... yollan-
~ ~ bnas serbest bıra.kılaoak- tıklan toplantıda tohumia.nn satı, Jşl m!r:atlerini gözeti~~:Us~hsılia ::o M:e Cumh_u~iye~ muharrlrlerfn - de uzun ve çetin olacak olan bu yolu lerdfr. Rumen muha.tı.z~ın:::: 

ıı_ emil hakkında llzım gelen kararı almak bUttin Ttlrkiyede bu 1 dıığıbltarak bir kki S~ıdm. ımz~ı?ı taşıyan/ kat' için birlik, insicam ve inzibat el- rek bir BuJgarı Ya.rala.mıo ve lUdUr.. 
, tt.ı. '<I ~ erin hamulesJnin üzere lktısad müdürü> böcek enstl - böcek tohumlarının f'c: tan ace.lr, !:ızının milddeıumumılığt geri fi- zem olacaktır. Zira bunlar bize da- mflşlerdfr. Bulgar ve Rum h d d 

tD .. ~eırıt~ akı:da d h1~ br ha • tUsU ve istasyon mlldllrleri ve Eiraat 120, perakende olarak J:. 133 h~abile ı::~b ~::.~hlllikle tavs.if v~ ~kir l hilde sonuna kadar tutunmak için makam.atı btrleserek htç~~ n~tiu 
r. ana enızı medha· odası relaiııdeın ınUteşekkn bir ko • tan satılmasına karar venuişt~ ~et ıM~.;: Atibekkı Saıdın veJ lcab eden kuvvetf verecek ve hariçte vermtyecek OM bu hAdlieyi h&Ue~ 

• ı ma uat kanununun de en iyi istikbale !Ayık olan millete mtşlerdlr. 
itimad ve hlinnet kazandıracaktır. 



ı'ENI SABAH -

Kulisler arasirid a 
Kuyumcunun kitibi olarak ikinci 

perdede sahneye çıktım 
Yazan: FARUK KOÇOK 

-2-
Artistler birer iki§d" gelmeğe baş

ladılar. Celll hepsini ayn ayrı tak· 
dlm ediyor .. 

- Ali, Nuri, Zeki, Bercuhi, Coska. 
İşte Lutfullah da gözüktU. Doğru 

yanımıza gelerek: 

Haydi gel makyaj yapalım 

• 

1 
Yazan: Hilunet :Nl~ - - ::.__...--' d 

Sadrazam Tevfik paşa ve Osmanlı h•Y' ı 
Versayda - Şerif paşa ve Ahmed Rı~. fJ8 .. 

Tevfik paşa ayrıhrken 

)o 



7 lf An9 lHO 

Penaltının 
tarihi 

, .Berlin, 5 (A.A.) - Penaltı ceı.a· 
le !Un .~ertibl etrafında çıkan mUna· 
ı,~ UZerlne tanınmış futbol müte • 
~slanndan profesör Otta Nerg 
~'aZd ... 
l'ih ı~ı .bir makalede . penaltının ta-
di Çesını yap,arak ezciimlc demekte -

1' ki: 
··ı. e• ~tbol bUytlk bir hızla inki§af 

11~ege ve scyircileı in adedi de bu 
:bette büyümeğc ba§lamıştır. Ku
İlıe ~e lig maçlarının tertib edilmesi 
l:etn tin~ maçlar daha bl\yUk bir e -
Ilı tnıyet kazanmıştı. Bunun Uzerina 
b'açlar, gittikçe dnha sert ve çetin 
~ekil almış nizamsız harcketlera 
ta Yiil de kuvvet bulmuştu. Artık 
hllrnınül edifmez bir hal alan bu ce 
~ana karşı koymak ve spor zlhniye-

hflkim kılmak zamanı gel.mi.eti. 
1ı .. ~seriya kasdi bir entbol ile mu
~ak olan bir sayıya mAni olunu
.rol'du. 
~izaınaız harekete ve hazırlığa m.; . 

YENi SABAH 

Dünkü kız liseleri 
voleybol maçları 

lngillz-ltalyan 
Münasebetleri 

(Ba.şmal<aleden denm) 
vaziyete uyacak ameli ve realist gl5-
rüşlerle muhakeme etmek lazımdır. 

İngiltere kendi hayatı mevzuu bah
solan bir meselede Roterdamlı gemi 
tüccarlarının kArlarına kesad gele· 
cek, İtalyan otelleri biraz sorin ka· 
lacak diye Almanyanın rahat rahat 
döviz tedarik etmesine göz yumamaz. 

fngilterenin ve Fransanın mevki
lerini takdir etmek ve meseleyi yal· 
nız bir taraflı değil heyet\ mecmua· 
sfle düşünmek IA.zımdır. Bitara!lar 
yalnız İngiliz ablukasından mı zarar 
görilyorlar? Almanların giriştikleri 

insafsız, kayıdsız ve şartsız deniz 
harbi, tayyare hücumu bitaraflar l· 
çin hoşa gidecek hareketler midir? 
Almanlar da kendi hesablarına bir 
hayat ve memat mlicadelesine atılmıo 
oldukları için canlarını kurtarmak 
gayesile her çareye başvuruyorlar. 
Binaenaleyh, Almanlara karşı pro· 
testoda gevşek davranan bitaraflann 

lstikMl ve Kandilli llseleri bir arada , yalnız lngfltere ve Fransaya dayan· 
maları hiçbir fayda temin edemez. 

Çapa Kız Mu~m m~ktebinde ya-ı tanbul lisesi al~r~ bUyilk bir tehlike Bu kömür meselesinde, İngiltere, 
pılan maçların neticelen eunla.rdır: atlatmılbr. Bogazıçllller g~en hafta Alman kömUrlerinin ithaline mUsaa· 
. 1LK MAC: İnönü • Şi§li Terakki Eren köye karşı da böyle oynamıe ol· de etmiyeceğini Uç ay evvel ltalyayn 

liseleri arasında icra olunacaktı. Ber- salar idi her halde vaziyet başka tUr- ihtar etmiş bulunuyor. üç aydanberi 
mutad dördüncü defa olarak, oyun· lU olurdu. İtalyan hUkftınetl ciddi bir tedbire 
cularuıın rahatsızlığı dolayısile saha- TAKIMLAR: İstanbul; Selma, Ül· başvursaydı kömUr ihtiyacını tatmin 
da lebatı vücud edemiyen Şişli Te- ker, Hatice, Celal, Semahat, Güzin. etmenin yolunu bulurdu. Böyle yap· 

Soğuk ve ruhsuz toplantılar ve 
uyku verici manaaız konf ~ranalar 

-150- acınncak bir surette aciz görün• 
müşlerdJr. Kendileri hakkında bAla 
besledikleri )'ilksek fikir onların 
gurur ve nnhvetlerinin ifadesin • 
den başka bir şey değildir. Halbuki 
bu gurur ve nahvct ile hamakat, 
darbımesele inanmak lazımgelirse, 
ayni ağacın yemişleridirler. Eğer 
bu adamlar bugün söze pek nz e
hemmiyet atfediyorlarsa bunu, 
Allaha çok şilkUr, kendi şnhsi he
zeyanlarının ne kadar tesirsiz vo 
aciz kaldığını anladıklarından ya
pıyorlar. 

YEDİNCİ BAB 

KIZIL OEBHEYE KARŞI 
11 A R B 

rak1d JJ.seai hUkmen mağlüb sayıl • Boğaziçi: Niltlfer, Jale, MelAhat, madıktan başka Roterdamda kömtlr 
Dll§br. Zübeyde, Solmaz, Handan. yükleyen ve kontrole tabi tutulacak· 

"Söz,,ile vukua gelen beya.nna· 
meler muhakkak ki bUtUn bUtUn 
bn1ikadırlar ! Bunu herkes kabule 
hazırdır. Hele bedava surette el
de edecek olursa. Eğer serlevhası, 
insaııa çarpacak surette, o sırada 
her ağızda dolaşan bir mevzua ta
aJ](lk ediyorsa bunu daha mem
nuniyetle yapacaklardır. Bunu az 
çok dikkatle gözden geçinnekle bu 
beyanat ytizllnden yeni noktai na· 
zarlara ve yeni fikir ve mUtaleala
ra bir meclUbiyet hissedilmesi ka
bildir. Hatta bu yeni harekete ala
ka duyulması da vaki olur. Fakat 
en mtlsaid ahvalde, bu ancak ha • -
fif bir temayUl verebilir ,hiç bir 
zaman kat't bir karara saik olmaz. 
Çünkü beyanname ancak bir şeye 
teşvik edebilir, yahud bir §eyi iş'ar 
edebilir. Tesiı1, okuyucuda buna 
tekabül ve tevafuk eden bir ter
biye ve tahsil nlsbetinde kendisini 
hissettirir. Okuyucunun ·fikir ve 
kanaati zaten husule gelmiştir. A· 
ıı1 tesir vasıtası hep umumi iç • 
timadır ve daima böyle kalacaktır. 

1919 - 1920 de ve 1921 de, bur
juva denilen içtimalarda hazır bu· 
lundum. Bunlar benim üzerimde 
daima gençliğimde bir kaşık ba· 
lık yağının yaptığı tesiri hasıl et
tiler. Bunu yutmak 15.zımdı. Bel
ki pek iyi bir şeydi, fakat lezzeti 
çok mUdhişti! Alman kavmini ip-
lerle bağlamak ve zorla bu burjuva 
"nUmayişlcre,, sUrUklemek, niha
yete kadar bütün kapılan kapalı 
tutmak ve kimsenin çıkmasına 

müsaade etmemek kabil ise, ancak 
bu takdirde, belki bir iki asır son
ra rnuvaffakiyet elde edilebilir. A
çıktan açığa itiraf etmcğe mechu· 
rum ki bu takdirde hayutm benim 
için hiç bir cazibeı:i kaimıyacak -
tır ve o zaman artık bir }.lman ol
mamayı temenni edeceğim. Fakat, 
Allaha ~ükürler olsun, böyle bir ih
timal mevzuu bahsolamıyacağı i
çin, s~llm ve ahlakı rozıı!mamış 
halkın bu "kütle burjuva içtimala
n,. ndan şeytanın mukaddes su -
dan kaçması gibi çekinmesine hay
ret etmemelidir. 

lnönU takımı: Ayee, Mübeccel, SU· SON MAÇ: Kandilli • lstikli.l U • lan muhakkak olan gemilere hareket 
heyll, Fazilet, Muzaffer, Mukaddes. seleri arasında yapılmış ilk setin bl· emrini vermesi her tarafta dikkat u

pttNC1 MACr Boğaziçi - İstanbul dayetinde fevkalA.de gayret gösteren yandırdı. llk akla gelen şey: 
liseleri arasında dtln yudığımıs gibi lstiklll lisesi Kandilli ile mütevazin Acaba İtalya bir mesele çıkarmah 

On çok heyecanlı maçı olmuştur. bir eekil alarak oyuna heyecan ver. mı istiyor? 
tık seti 8 • 15 İstanbul kazanmış ise miş ise de bu seti 9 • 15 olarak kay- ŞUphesi idi. Filhakika, İngiltere 
de ikJnci sette fevkalAde güzel aynı • betmiştir. İkinci sette ise işin eaka- hükO.metinin evvelce haber vermiş, 
Y~ Boğaziçililer geçen sene tam - ya gelıniyeceğini anlyan Kandllliler gayet müsaid davranmış olduğu bir 
pıyonunun bütün gayretine rağmen sıkı bir oyun ile bu seti de 5 • 15 ala· meselede tam vakti gelince geri çc
bu setl 14 - 16 almağa muvaffak ol - rak galib gelmi§lerdir. lstiklal ııso - kileceğine ihtimal vermek pek saf
muşlardır. Son sette ise her iki ta • sinin mağlUb olmasına rağmen gös • derunluk olur. lngilterenln prestijl 

J>en.altıdan gol olurken raf da ~zami ~erecede gayret göster- terdiği gayret şayanı takdir görUl - artık mlisamahaya imkan bırakmaz. 

BUyUk halk içtimaı da. bu1t • 
d.an dolayı el.Jemdfr. Başlangıçta, 

ge~ bir Jı.a.re~tin mU.stakbel t• 
m/t.an 111/atile kendisini yapo.yal,.
nız huaeckn ve yalnız kalmak kor 
ku.ntna kolayca mağlüb olal:>il-en 
bir adam) Uk d-efa olarak daha bil
yUk bir cemaat hayalin! alır. Bu da 
birçok inSıaııUır Ü.."'erlnde bir teşci 
ve takviye 1ıizmetilıi gBrilr. Bu a
dam yalnız kendi kuvvetlerine ter
kedildiği zamandakinden çok da
ha emin bir yUrekle, kendi bölüğü 
yahud taburu kadrosu elde, btitUn 
arkadaşlarile muhat bir halde da
ha kuvvetle hücuma kalkar. Etra
fında başkaları da bulunursa ken
disini daima biraz daha emniyette 
hisseder. Hatta hakikatte bin se • 

ır mişlerdir. Notıcede bunu 9 • 15 1s - müştUr. İtalya tarafında ise böyle bir haysl· 
! 1 0lrnak için 1881/82 tarihlerinde • 4 • • • t • • • yet \'e prestij meselesi yoktur. 
~tboı nizamnamesine bir kayıd kona B Ik •• 1 • • Nasıl ki İngiltere dediğini yaptı \'C 

~k, _kale ~nünde yapılan. ~~~oltin a an gureş erını t~alyan ~rote~tosu §imdiki halde bir 
l!di olduguna kanaat getırdigı tak- dıploması vesıkası olarak evrak ha-'tdc hakemin, mUdafaP.dakl tarafın k •• •] zinesine gitti. Bundan dolayı lngi!tc 

, :~hI!1.e ~ayı ~e:ası ve~~~ .?.:~~iu: ~~kPı~ n iYi 1 W' A ~O 'I o. 'flll A re, ile ltalsa arası.~dL ~i~ .• ~!rR. ç_ı~
(~ ı_anınn mar·ı olamadı. Zaten sert mu a ati . ı d. Z~)_ete nazaran, boyle sıl~hlı bir ilı-
~,,_ dUrüst olmıyan bir oyun tarzına arı verı l tııa: me\:uu bahsolamaz. İtalyanın 
~ı koyacak mevkide de değildi. lr- lngılterenın kuvvetinden ve dünyanın 
Q tıda futbol federasyonunun tekl'f" Altıncı Balkan güreşlerine iştirak R her tarafına şamil hakimiyetinden 
a~tine 1890 '91 yılında penaltı ı ~ eden memleketlerin güreşçileri şere- J l ~d~enRmurahhasları cevab vermiş - mtitevellid bir kini ve hasedi bulun-
""'liln ce r· d.. bed / eı ır. umen murahhası dokto. M d v i k" k b J oııı ın tatbikme başlandı Tabii yeni ıne un en terbiyesi genel dirk- n T T .. k . • 1 a- ugu n ar a u etmezse de bunun 
~U Uğu için ba kaide, de;hal b~gün- törlilğU .~rafından Tokatlıyan otc - uı. ı ur spor t~kı!atına teşekkür Iİ~lynyı nı'i.ittefikler aleyhinde harbe 
'a,· §Cklini almadı. 0 günlerde ce linden yuz yirmi kişilik bir ö~Je ye _ ı ett~k_t~n sonra yedıncı Balkan güreş- gırmeğe scvkedccek kndnr göz ka-
11~. 11 metreye kadar olan kısı: meği ziyafeti verilmiştir. Böylece bir lerı ıçın Bal~~h gür~şçilcri Bükrc-ırartamıyacağı muhakkaktır. Çiinkü 

~fı~ 1barctti. Bu kaidenin daha ma • akşam evvel İstanbul ışehrinin ver _ ~~ davet et~ıştır. Bu ıtibarla yedin- İtalyanın hakiki menfaati Cermen 
l'l bir ş~kle ifrağına ancak sonra la- miş olduğu ziyafette olduğu gibi Bal- cı Bal~an gil:eşleri.nin Bükre13de ya- h.egemonyasınn meydan vermemek· 
~Uvaffak olunabildi. kanlı sporcular aralarındaki sami • pıl::ıcagı kcsbı kat'ıyet etmiştir. tir. Bugün, bütün atıp tutmaları, ıti-

~hau~a sahasının bugünkü şekil ve miyeti takviye etmek husunda bir fır-1 _Bundan sonra Vali ve General Cc- yasi ve res~i lafları bir tarafa bıra· j 
litı lle kat'i surette tertib ve tesb·- sat daha elde E>tmişler ve yemek çok n:ıl Taner kazananlara madalya ve kır dn hakıkati açıktan açığa gözö
~~etı sonra tekemmül edebildi. B~ ze;kli geçmiştir. dıplomalaruıı vermişUr. Silrekli al • nünde tutarsak. ltalyada Alman şev
~ anda kalecinin, kale çizgisi üzerin Ziyafette .Vali ve Belediye reisi kışlar arasında verilen mtikafallar 

1 
k~t ve satvetındcn dolayı ciddi bir en

'a}ı durması, diğer oyuncuların ceza d~ktor LO.tfı Kırdar, Parti Müfettişi eunla_:dır: Birincilere içi kadife malı- duıe bulunduğunu görllrilz. Bahusus 
~Slnı? ve dairesinin dışında: kal- Fı~et Sılay, müsabık -~alkan mlllet- ~a~ ~çinde bilyük bir altın madalya, ~Jmanyanın bolşevJkliği A vnıpanın 
~ kaıde olarak tesbit edildi. lerı konsolosları ve Suvari Binicilik 1 ıkıncıye gümiiş, üçiincüye b göbeğine kadar sokması !talyada pek 

ıı. ~llid mekteb· Udtirti s ronz ma- de · b' d" .'l:!i . e işlerinde daima büyük bl ı m alm Orhon da ha- j dalya. Şampiyona k rın ır en ışe ve infial uyandırmış, 
~ lık gösteren İskoçyalılar 10 met~, zır bulu~.mu~lardır. Türk takımı antrenör~:n~:§ ol:n ~l~cr küçü~ de.vletlor gibi istikbal ve 
~bi~ ~rt ve best vuruşla ceza ter- Yemegı m~t~akıb Beden Terbiyesi ve büyük bir şild verilmiştir gU el ıstıklft.1 ~ndışesı içine atmıştır. İtalya 
'e. ... ka.ıdesinin değiştirilmesini uzun ~nel ~irektöru General Cemil Taner r Bu arada Rumen s . • bir b~ytik devlet azamet ve gururile 
~~1tlnl dan beri istemekte idiler İsk 1 guzel bır nutuk irad etmiştir. Balka l .. . ~or. teşkilatı da zavahıri muhafa?,a ediyor. Çok all. 
..._ ı ar · OÇ· Bun .1 n ı gureı ıdarecılerıne zarif b" F k t b h' . . 
.~ tak ~eza sahasının kale çizgisin- * a sırası e Yunan, Yugoslav vo ror diploma hediye etmi tir ı- a a u ıa~a ır hakıkatı araştır-
~ rıben 30 metre mesafede sa- dı . .. _ e · maktan ve görmekten kimseyi mene-
~l'~lt Yan çizgisine kadar boydan ~dı. l:ır muddet sonra bu kaide basit hususlar muvaffakiyet Uz i demez. Onun için müttefikler kabul 
~ oJ.ın~k üzere daha büyük: bir a n ı. , .. Antil olmaktadır. MC'sela: er ne /ve tahammtll edllerniyecek kadar a~ 
~ tfragını ve penaltının da kale . Penaltı _cezasının ılk once tertib e- 1 - Topu btiytik bir . . . ğır bir muamele ile İtalyayı muztar 
'~ llr!a 11 metre mesafedeki mu- dıl~ te~linde, penaltıyı çeken topu le§tirmek lazımdır. Eke::iına ıle yer- bırakmadıkça uf ak tefek eebeb ve 
~ :!t llokt-- ':tıı değil topa el k 1 Uerı aUrüp kaleye yaklaotıktan sonra nın çekildig· i kt ya penaltı- , bahanelerden dolayı 1talyanuı A}.1 
"-.:'Oilh.. • ve o il . . n0 a ya az çukur veva 1 h ı .~ iı--~Ulduğu n ktadan çektirilme- ~ m saıd vazıyette eiltünü çekebi- tUnısektfr ki, bu haller ekili .. ., manya e inde harbe girmesi çılgın-
'~ •Urüyorlardıö Maamatih bu lıy~rd~. Fakat 1892/ 93 seneeinde bu rino,e çok bü 'ilk . ç § UZ&- ı lık olur. 
>,tıdıtıJar heııüz müsı.id bir hava u- kaıdenın defiştirilmesi üzerine bu im Topu arkada .}ını t~sır yapmakta.dır. ..Müttefiklerin de İtalyayı kendi ' 

r. t'!lıanıı"'tır kln ve avantaj ortadan kaldırıldı raf ş n \ cya muhaaım ta- Juşmanları araSlJlda "'Örmek ı·aterne 
~ <tl<tl • )/ • • ın oyW1oularında b · · • tt ,., • 

~~ lb.ı:;n~ur ki, penaltıdan maksad İlk ~manlar penaltı cezasının ve- tirmesine razı olan ~ir ırının yerlee- dikleri ~im~ye kadar takib ettikleri 
a~ 8aıd bir hava uyandırmamıu- rilme."ı amatör takımlar için bir alın yük bir gaflet eseri . oy~cu bU - ihtiyatlı, mi.lmaşatkAr ve yumuşak 

~Udat: r cezayı tertib etmek suretlle karası telikki ediliyordu. Buna 18 • Topun alnı göstermış olur. P?llt.ika~an bellidir. Binaenaleyh, bu 1 
~~ :dakUeri her ne pahasına. 

0 
• bebiyet veren oyuncuya klilpler, di- konacağı ~a :k ne~ey~ dcfjl nasıl kömilr ıhtllafı arada bir harb çıkar-

~ııı sun kar§ı tarafın sayı çıkar- slplin cezası veriyorlardı. Fakat, ~ baf eri ç mllh.ı~dir. Topun mamak lA.zundır. Meselenin ameli 
~~ trllz:ıi olmak fikrinden v mania bu tellkki deflıti ve bu . . Y sıklet merkezı uzeıinde te- hal çaresi şüphesiz ki Alman kömUr-

---.... ;&UIUU.l,. C""'"C~ UJJC 

Büyük bir ntimayiştc iştirak 
yalııız ~linfcrid şahsı takviye ile 
kalmaz, ıttihacı da tevlid eder bir 
cen~_aat, bir heyet ı-uhu y~rat
magu yardım eyler. Yeni bir nıcz
h~bin .ilk mümessili sıfatiJe tcşcb
bllslerınde bllyllk zorluklar his
ee~cn adam bir müzaheret için 
müstacel bir ihtiyuç, duyar ve 
bunu bUytik ve geniş bir ce
maatin bir azası, bir mtica -
hidi olmak kanaatinde bulur. Bu 
cemaate, mensubiyet hıssini 0 ilk 
defa olarak milşterek halk içtfma
ında alır. l{Uçilk atölyelerinde ya
hud_ ~~dis~ni gayet küçUimüş his
.settıgı bUyilk fabrilcadan gelip de 
il~ ~~~a olarak bir halk içtimaına 
gırdıgı.' ayni imnna sahib binlerce 
adam ılc kendisini muhat gördil.;il 
.zaman; yahud, dalıa hfılft ka~'i 
kanaatini bulamamış bir ndam 
mevzuu balır,olduc;u za>Y>an b' • n ... , ,r 
c~~a~t teldkkisinin ve Uç dört bin 
kı~ının §evk ve ht)yecanının kud
retl.i tesirile krmdisini sürilklenir 
Jibı hissettift zaman! göze çarpar 
muvaffakiyet ve binlere., tasvlble; 
kendisine yeni mezhebin sağlamlı. 
ğını isbat ettiği •ıe ilk defa ola.nık 
içinde eekl telllckilerinin doğrulu: 
fu kalbinde §llpheler uyandırdığı 
zaman, halk kütlesi tlıerinde tel
kin adını verdlğimb. o harikalı te-
ııfr altına. dilşm~ olur. Binlerce 
insanın iradesi, emelleri \ 'O kuv
veti her birinin içinde yığılıp top
lanır. Henüz mütereddld ve ka • 
rarsız bir halde böyle bir içtimaa 
gfren adam onu takviye edilmfe bir 
halde terkeder: o bir cemaatin aza.. 
sı olmuştur. ~uıı; &lctir. Tabiidir k1, oyun :ı; za da difer cezalardan farksız g';: sırlı olmaktadır. Bundan dolayı baf leri yer:fne ltalyaya !ııgillz kömUrU 

-~~ l'ak~~tıkça §iddetlenınt!lkte vo rilldU. ların üstte, altla sağ veya solda ol- v~rmek suret.ile bulunacaktır. Bizim 
~~~rııızam.sız hareketler çoğal • .Penaltının çekili§indeki teknik ve rnas~ eh~mmlyot kesbetmektedir. En kömUr mükellefiyeti daha evvelden 
~ ~~e · Bundan dolayıdır k1, kale taktife gelince; bunu çekmek için eınnıyetlı ~kil bağların altta olması- teessUs etmiş, i{l1etme vesnitlmlzln 
~~~. ~UayYen bfr saha tahdJd e- birçok imkft.nlar vardır. Esas itibarile dır. Çok hafif toplarda bu husus bll- n~ks.anı . ~mlanrnış olsaydı Türk 
~."'~ ~e u ııaha dahi11ne yolsuz ha- penaltıyı sayıya tahvil etmek büyük hassa ehenımlyetlldir. ~ömUrlerının sevki mescJeyt daha ko-

Nasyonal - Sosyalist hareket bu
nu hiçbir zrunan unulmamalıdm 
Bilhassa, her §eyi bfldJkler:f ni zan 
eden, fakat buna rağmen bllyUk 
bir devleti ve sınıflanııın hAkimi· 
yeti ile beraber kendi varJıklann1 
da. mahveden o mafnır burjuva
ların nüfuz ve te.sirl altına dUe
memelidir. Evet, bu burjuvaıav 
ger~okten zektd1rJer, her eeyt b11Ir
ler, her §eyi anlarlar. Yalnız, on-

~~ı v~ bir mUdafaa oyuncuslma bir maharet sayılamaz An k b 2 - GiliıEıö ve rflzgar da keza e aylıkla faale ederdi. 
~ ~fı:n CCek oe.sa efddetlendirllml§ bir macın bir eam 1 • ca azan I hemmfyetli bir rol oynamaktadır. Jltiseyfn Oahl4 YALÇIN 

n. lt 'ıtr~fa fsc gasbedilen hnk- da, birinci Ugde ka~~=:ı~ :~~ • RUz~nn luırşıdan veya arkadan es: ...... -·A;;"b••••• ........ ,-··;··•• 
~ ~~ı e inde edllmietlr. ratı penaltının • u e- rnosı penaltıyı ~ekenin gUneşe karf}ı a çarp ı 
\~ ~.: Penaltı çekilirken kalecl bağl d B mm affak olmasına vaziyet clmıp olması arasında bUyük Tophanede oturan Samoelo, Mah • 
~l~t!Jt Sinden ts.50 metreye kadar k ı ır. u gibi hallorde penaltıyı fark \"ardır. Kaleci içln de ayni .. mudpa.şada, BUrlicU SeyfeddJnin ida-

~llecı hakkını hairof. Bu kaide- ~e~l~nc~un sinirleri büyük bir llhazalar varlddlr. RUzgara k:~; resindeki 2436 numaralı araba çar • 
fgi!ı P.9k ~ avantajlan sabit olm gırmektedlr. TecrUb9 ile 1Ut çeldlfnce ll§ağıdnn vurmak ta • parak muhtelit yarlarinden yaralan -

uetur ki, mUhim lllo be.zı [S . . masına sebeb olmuş, arabacı yakalan 
onu 1 tıı.cille] mı s 1 e, amoe tedavi altına ahnrnıştır. 

larda bir &ey eksiktir: Alman kav. 
minin Marksoıhfın kucağına aW • 
masına mAn1 olmanın yolunu bil
mezler. Bu noktada gayet sofll ve 

Hayatın burjuvaca bir telakkisi· 
nin hıı h ... uarilınünj iıuurnağa mu
vaffak oldum. Bunların hitabet sa
natına niçin hiç ehemmiyet verme
diklerine şaşmıyorum, bunu pekii.!a 
anlıyorwn. O zamanlar demokra
silerin, Nasyonal Almanların, Al· 
m:uı halk fırkasının, Bavyera halk 
f~rk~s~nın "Bavyera merkez parti
sı,, ıçtıınalarına devam ettim. Der
hal göze çarpan şey dinleyicilel'in 
mütecanis yeknesakhkları .d. 

ı ı. 

Celselerde hazır bulıınanlru· hemen 
d_aimn partinin azalarından ibaret
tıler. Hiç bir disıpline malik olmı
yaıı heyeti mecmua, inkılfıblaıın en 
büyüğilniln içinden geçmiş kiınsclc
rnı bir toplantısından ziyade kağıd 
oynarken esneten bir kliil;U andı
ı _ıyc ı du. Konferansçı, bu rahavet
ıı. havayı devam için elinden gele
n~ yapıyordu. Hatiblı>r nutuklarım 
yilksek sesle söylüyorlar, dah n doğ 
rusu .okuyorlaı :.Iı. Bunlar bir ga
zetenm nUldeli llsluhu ile yahud 
ilmi bir mUtalca edasile yaZJlmı§
lardı: ~uvvetU ifadclerin lıepsin _ 
den ıctınab t:diyorlar, arada sıra
da, zararsız bJr ilstadane nutuk
lar söylüyorlardı. Bu da idare he
f~t.lne ~ahil olanların hepsinde 
1ütufkir bil' gülü§me tevlld edi d • yor-

u. Itahkaha ile dejil. Bu münase-
l:etsiz bJr iCY olurdu. GizHce, mu.la 
terJzane ve kibarane bir gUIUe. 

.Ah bu idare heyeti! 

Bir kere, Münihte Wagner salo
nunda bir ictima gördüm. Layp. 
~gd& milletler muharebesJnin de- . 
\·lr aenesJ mUnaııebetile bir nUmay' 

.fapılıyordu. Nutuk herhangi bir 
Üniversitede profe.sör bullUlan 
nıulıterem bir efendi tarafından o
kundu. İdare heyeti tribünün üzo
rlııde mevki alınl§tı. Sağ ta.rafta 
:bir teli gözllU<, sol tarafta bir telf 
fözlUk; ortada gözlüksüz bir efen. 

1• ÜçU de • redingotlu: İnsanda 
idam knrarı vermio bir mahkeme 
Yahud mutantan bir vaftiz mc.ra.si
ını intibaı hllBll oluyordu. Herhalde 
daha ziyade dfnf bir menıs.fme ben-

ziyordu. Tabedtlmie olsaydı ihti
mal kJ epeyce güzel sayılabilecek 0 

Ji6zde nutuk gayet klStU bir tesir 
hasıl etti. Dalın Uo ceyrek .... aat 
ıeçmeden btitiJn içtima bir nevi 
S,pnotimıa ıu-kuw felce dalmı§tı. 

[Devamı uarl 
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FATMA 
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Yazan : Abdullah İHSAN 

Hannan mı.:vsimi bitmiş .. 
Eylfıl ayı geçmiş .. 
Yağmurlu günlerden sonra .. kara 

kış gelmişti .. fakat askere giden Meh 
medd('n Fatma.ya dnhn bir mektub 
gelmemişti. 

Halbuki ayni köyden arkad:.ışları 
Ayşeye, Zebraya. Hani!eye askerde 
olan nişanlılardan her on beş gün • 
de bir mektub geliyordu. 

Mehmed, kalbini çaldığı Fatrnası
nı ne kadar da <;abuk ~nutmuştu höy
lc .. Giderken, ayrılırken böyle mi ya
pacağını söylemişti.. bilfi.kis her hafta 

mektub ynzacağmdan bahsetmiş, 
Fatmayı asla unutımyacağma söz 
\ermişti •. Sözünü tutmayan adama 
erkek demezlerdi ki? 

Fatma, ocaktan çıkan alevli bir ha
raret.le ısınan küçilk odasında, baba
sı dalgın dalgın uyurken hep bunlan 
düşünüyordu ... Yüreğine doğru bir 
nteşln indiğini, yüreğinin tam UstUne 
bir sızının saplandığını duydu .. sanki 
testi gibi bu a~ oyununda ua onun 
yüreği çatla.rnı§lı .. 

SENSOY 

• 

- Nasıl yapbnız bu işi? V~nıcr ile Cıunpbel Erringtonwı 
- Basbayağı, deliller meydanda. karşısın&. gt::tirillyor ve soruluyor. 
- Ben bir eeY göremiyorum. - Metroda gördilğünliz adam bu 
lhtiyar adam yine kızdı. mu idi? 
- Bravo dedi. Sen zaten hiç bir İkisi de dikkatte bakıyorlar: 

zaman görmüyorsun. GUn gibi aşl- - Evet beuutiyoruz, fakat katl-
kar bir iş. yetle söyllyemiyonız .. diyorlar. 

Bu herif de artık işi ker.unete dö· Filhakika onların da hakkı ,·ar. 
küyordu. Tarzı beyanından anladı - ÇUnkU Londrada lfı.civerd ~ayaktan 
ğıma nazaran yine ters ve eaeırtmrL- elbise giyen insanların mikdarı pek 
lı bir tarzı hal bulmuştu. Veıdiği iza. fazladır. Ve yine bunların ekserisi 
hata nazaran katilin Errington olma- melon ppka ~yerler. Ve ekserisi de 
sı lilzımdı. Belki de oydu. Fakat bOn parlak güzel boyunbağlar takarlar. 
"Errington,, demekten korkuyordum. lmk@.nı var mıdır ki, böyle deltllt-.rle 
ÇUnkü benimle alay otmesi çok muh- bir insan mahkUın edilsin. 
temeldi. 'Ml\bareğin hiç de insafı Btı iki şahide yemiıı teklif edildi. 
yoktu. Her ikisi de yeminden istinkaf et-

!lıtiyn.r devam etti. tler. 
- Ben, dedi, senelerdenberi bu ie- Erringtonun asabı fena bozulmuş-

lerle me§glll olduğum halde bHyle tu, rengi sapsan idi. MUstantiğe yal
bir cinayeti tertib edeoek olsaydım vanyordu: 
bundan daha mUkemmel yapamaz - - Ben bigUnahun, diyordu. 
dım. Bakın e1Be hA.diseyi biraz daha Fakat bUtUn dinleyiciler, sorguda 
Wsll edeVfm. hıılunanlar h•rketı Er:rln~tonun y n-

• 

- m 
yeti nıçin işledi? .. Ortada elle tutu-

l ~1 mrım ı!P 
lur mühim bir sebeb görUnmUyordu. 

' , t 1 \"_~,_ a Acaba aralarında ne cereyan etınıet1. 

lllllı•lıl•ll~(.:~~il]~J"ll~lll~flııllllllll••• Bunun cevabını kibar sosyetenin kndınları verö.iler. 

Tefrika No : 32 - Kadın, dediler .. evli olduğu hal-

ııYına mahvolduğuna kanaat ~t' -ı Beıunı o cınayetın işlendiğinden ~d Erringtona sut.ilk gibi yapıeml.3b-
tıı~ıişl0 ıdi. I~ı·ringlon: habcrım yoktu. Yolculuğumu ona f a~ genElçb. ?.engınl ' gü~t .ve m.Ut~-

.. . . . d ennın... et ev eııecek ıyı bir ızdı-
- Buy ınusluntık, dıyordu. Valla.- göre ayar e emem. k n k . . . . vac yapaca tır. .lı a at maktule bir 

dhı bu eınny~\ benbı·ş.l~edıın. Ara - ~taznıuıuıı nıücı mııyetıni isbat e - türlti onu rahat bırakmıyordu ki ... 
nn on be6 & ... n gl ı ır zaman geç- den hadiseler yalnız bu iki şahidin Nihayet ondan i llikl k tul 
- • · ı. • · l cliğ. 1 . d y e ur amıyar 

tıg ıçm .. uu cma.yetuı ID en ı anca s<>zile bıtmıyor u. ğ ı E · gto ht ca ını an ıynn mn n onu ze r-
n~rede olduğumu hallrlıyauu!orum. Bır kere kndın ile olan alakası na- ledı \·c çıktı isin içinden ... 
Bır hatırlasan~. ısba,1 edeCt..--gım kı, zarı dikkati cclbediyoı du. Saniyen Dedikodu dallanıp budaklanıyor, 
ben ~e ~ ~~et.ıoya bındım, ne de ın- kimya ile m~gul olma.'iı ve bilhassa Hatta r·~ıTingtonun müstakbel ni -
an oldın:ıilm. zehlrll nuıddclerm iızermue çalışma- şanlılarırıın isimleri bile tadad edlli-
Ken(fsıne flU ı:ıual s~ıuluyoı·: . . ı elbet üzerı.ode dunılacal< bır key - yordu. Yok şununla söT.le.cpntş, bu _ 
- \ ıcdanu~ız temizdi ?e nıçın, fiyattı. üstelik zabıta evinde tahar- nunla anlaşmış, gibi. 

Cenubi Amerıkaya kaçmaga kalkı - t-iynt )aptığı ~.aman kadının ölümü- Err:ingtonun avukatlığını meşhur 
> rdunuz ': ne sebeb olan m~hw· acide pruBBique Polün davasını fü~e°rlnc alan ~u Lon

- Kaçmıyordum ki ... Seyahate çı- den de bir hayli mikdar bulmuştu. dranın en değerlı avukatı Arthur 
kıyordum. Şimdi ortalıkta bir mesele daha İnglewOod it.zerine almıştı. Halle btr 

- Tam o zamanı mı buldunuz? kalıyordu. Acaba Errington bu "foa- taraftan da onun ne ~ibi marlfeUeı 

Anknrn Borsıısı 
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ıııı' 
göstererek miivekkllinl kurtarac• 
merak ediyordu. .:ı 

·dl6'" 
Sınt ona geldi. Bu aefer eab1 bttl 

o isticvaba ba§la.dı. EvvelA CeJllP ytb 
karşısına çekti, ve onu öyle ıloıı. ~e 
suallerle yordu ki, adam ~ırd1 

nibayetı ~·· 1 ıı· 
- Vallahi Metroda g6rdUğillllfo· 

dam bu muydu 7 .. tyt teşhle edeJll stJ • 
rum.. derneğe mecbur oldu. su :ııııl'l· 
retle phid ayni zamanda blr 
ka.ti de itiraf etmiş bu}unuyordU· dJ 

Avukat A.rthur tngıewood 0~~jl· 
bir ikinci mooeley1 de tesbit et · 

ne Ce.mpbcl: ısat6 
- Evot, decli... !{adın bu ıJl JldaP 

ile konuauyordu. Ve mösyö vaf:1\'.,cd 
indiği zaman da. sağ idi. Ve l Jt• • 
es.yak elbfsell adoıu ayrılırket1 
dına: ~ 

- Akoaına geç kalınayııı~ 1" 

seslerunlstl. vtJf") 
lD~rm 



..... ~··· •.&•&• 'ı 

m 

ZON MEYVA 11 TUZU INKIBAZ HAZIMSIZLIK, MiOE BULANTI rı BOZUKLUGUNOA, BARSAK 
TEMBELllGiNOE, Mi DE EKSiLiK va YANMALARINOA emniyetle 

1ru11•nı1•billr. , 

~ Müferrih va midevidir. Mtt>E ve BAR8AKLARI ~er. ahfbrma,s ve JOl'IDU. KAZON lldm ve BOROS markum& dikkat. 

NEZLEslz, GRIPslz, 0KS0R0Ksüz bir kış V A L D A Pastilleri· sayesinde kabildir • 
........ ,,, RAKİKI PASTİL VALDA llml tizerlnde w edbllz. Der eeuneM balUDUI'. Yabm t.optu-ae IPa llAZON ve BOTl'ON ecma depoea, Yeni Poatane arkul No. sı 
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!!aruun. bir röportt•i 1 Fransada yer4 l l~lman - Yugoslav . 
Kuhsler arasında /efmİfı!'!:.~':!.ı Gölge müsabakasını 'ıtı~~~6~~A~)as~;~eE!. 

"" (B~ 411ııc11 .. y1a.ıaı Fransız tlyatroouada, )la]aıhncle Ç&· Tev_tıı. ~yı ikinci ziyaretim, kazanan karilerimiz = von Rlblıentrop, Yugoslav Ti • 
~ &'erdanlık hedıye etmiştir. Hal- !ışırken. Böyle operetler mi çıkanr- heyetın, müttefikler ~Ih heyeti ta- caret Nazırını kabul ederek Alınan 
'-tt bu gerdanlık iki bin liraya pır dık. Şehir tiyatrosu bir eseri en aea- rafından kabulünden bırkaç gün son Kartalı nişanının bUyUk kordonunu 

laya rehindir. ğı iki ay prova ile çıkanyor. Biz iki ra~a .tesadüf etmişti. Hariciye Neza- L • • J d tevdi etmi§tir. 
~~seyahatten dönmüş bu ak. günde çıkarmak mecburiyetindeyiz. retının meşhur saatlı salonunda, sulh fSfenın aevamfnf neşre iyoruz 1 Alman istihbarat ajansının bir mü 
~n~§anlısının şerefine bir balo ve- Yoksa açız .. Bunlar acı şeyler. Şimdi şe~i~ini havi dosya kendisin~ tevdi trıPSSllin~ beyanatta bulunan '!ugos-
' tir ... Tabii bu baloya hediye ger vakit yok gel senin makyajını yapa- edildıkten sonra Clemenceau soze baş - 6 - l~vya ~caret Nazın, ~lman. ikbsa -
~ kla gitm .k llzım, lazım amma lım da sonra adamakıllı derdlegiriz. lıyarak: 60 KURUŞLU1! KIT!-B - Bay Ek- JiLET TAKiMi - Bay Cemal Çine- d.v-ıt.ı_ i < •• Yugoslav ikbsadiyatı~ın 
~k rehinde ... Geri almak içil' 1 Niha et er me dam - Türkiye ile aktedeceğimiz sul- rem İsbır - Agın. ör. Riyase~icümhur bando he- ~·ek<'!:gcr•nı itmam etmekte oldu~ı-
""IJU lirayı ödemeli .. İşte nişanlı ha- Y Y hUn şerait ve esas noktalannı heyeti 50 KURUŞLUK KITAB - Bay Ra- yeti muallımlerinden _ Ankara nu ve ikl memleket arasındaki mil-
~ bu parayı ödemeden gerdanlığı - Ben ş~di hangi role çıkacağım. aliyenize takdim ediyoruz. Beyhude gıb Demirso~. De~~et Demir- JiLET TAKIMI_ Bay Hakkı Gök _ b?.del<'lerjn hayati bir n:ıcsele. teşkil 
~ çaresini arıyor. Sahneyi can- - Sıdltı ıl~ ~onuşmuşsunuz a ~rens milnakaşa ve sarfı zamana meydan yolları cer milfettışı - Adan.a. sel. Mahkeme başkatibi _ Eyüp etmektt bulunduğunu söylemıştir. 
~dııınağa lüzum yok ... Cereyan Zoronun katibı olacaksın, haydi gel- verilmeden milsbet veya menfi bir 50 KURUŞLUK KITAB - Bay GU- JiLET TAKIMI_ B E . 0 1 Yugcslnvyanm bitaraflıif,ndan ba.h 
rı .... lnuhavere şeklini sizn tasavvu - sene. cevabla muahedeyi imzalayıp lmza-ı nel. Üçüncü icrada katib nam- T ::.1 ı· K 1 ay mm ktay: seden Nt•zır, bu bJtaraflığm kendi -
-"'ln-. j L.r-·tfWlah ·· d ı H JA i ·ı . .1..«1. e ı ema paşa mahallesı - bırakıyorum. u on e, smet u us ı e ıamıyacağınııı bize bildirmenizi rica zedı - Ankara. y "ltul b k lerllc tır• rl müna~ebetlcrde bulun -
~Uı be k da kU .. k b" od . . / 1 eşı um a so ak No 17 -, -tı) ayet perde bitiyor. Biz de kal- n ar a çu ır aya gınyo - ediyoruz. Bunun için size on beş gün 60 KUR~ŞLUK K _T AB.- Bay Ero Şehir. · · mak:a ol~ugu bütün memleketlere 
~~ Fakat ben şimdi sahneye ruz. . . mühlet verilmiştir. İstanbul ile mu - Guvenç. Eskı Yenımahalle .. Ba- JiLET TAKIM/ _ . tntbık cdıJmesi JA.zınıgelmekte oldu -
~ razı olduğuma çok pişma -1 ~ı b_an~ . bır p~talonla parlak harebede serbestsiniz. Sizi fazla yor- lkçı Bakkal No. 2 - Eyup - Ba~ Ha~ım .Yıl - ğunu ilftve etmiştir. 
-...ıı. Bu defaki pişmanlık muvaffak dUgmeh lacıverd bır frak uzatarak: mak istemiyoruz, buyurunuz istira _ Şehir. sel. İstanbul Onıversıtesı Hu- -·-·-
~korkusundan değil .. evvelce 1 - Çabuk giyin de karşına geç di- hat ediniz .. demiş. 60 KURUŞLUK KITAB - Bay Lfttfi kuk Fakültesi No. 7054 Ko!un~an yaralandı _ 
'lecıun a onun tesellisini kendi ken yor. . W• • • Bu soğuk ve nabemevsim muamel&- O~>:,~lı. İnhisarlar Bq mü- JILBT TAKIMI - Bayan Azade Ay- ~araglimrlikte oturan aşçı çıragı 
t~ ~erdim.. Dedigını yap~yonım. ye maruz kalan Tevfik paşa, titrek dU~lUğU muhasebe memuru - bar. Kızılay caddesı Keçiören Alıye, Beyazı.dda, ~655 mı~aralı vat· 
~ -.ıtıet HulQal ile, localann arka • Başlıyor ~ sura~ boyama- ellerile şeraiti alırken, yUzUnUn çt. Edirne. apartmanı No. 3 Cağaloğlu - manm idaresmdeki Sirkecı - Topkapı 
b, dan ~k. Yine bodnımlan dolaş- ğa, acaba yUzüm ne şekil alıyor gör- gilerinde beliren teesstırle aönUk göz 60 l!URU~LUK KITAB - Bay Ah· Şeb' tramvayı çarparak kolundan yarala-
' lllluıeye geldik. Hemen L6ttuı _ mek istiyorum. Fakat meydanda ay- terini bir an parlatan yaşlan gizle • med Sayın. Erkek öğretmen ır. mış, Ali hastahaneye kaldırılmış, vat : ı na yok. miyerek salondan dışarı çıkmış okulu sınıf 2, No. 303 - Edirne. (Devamı var) man yakalanmıştır. 
~~k~.~Buu~ ~~Qal~~~ -~~~~~~~-~K~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ diYonnmuz, ortada mtlzik Bu emıada Sıdkı da izahat veriyor: ' ' . Bay Mustafa Bilhan. Suaığır - 1 I 
• ..., balet yok, artist yolr - Sen benim hwnıal kltibimabı, femlh bura~tl bid1!!·ı BIPıe vıenk lent• ~fdralt - lık 22 inci dağ topçu alayı he- stanbul LBYuım A'l'trU~ s tnl'm1 Kım'syonu lıınıan 

Mari . .. ~~*~~il~~n~w ~ı q.,m~eem anı k~-~~~-&~~. ~~---------~-~-~~~~~.~~~~.~ 
ıfet iltifata tlbldlr ku hazırlamışsın. Sen onu arkam- fermanı. Bu fermanı bile b~l~ imu.- JiLET TAKIMI - Bay Hilmi Tez- Adet altmıt kuruştur. tık teminatı 2143 

~çekerek cevab verdi: dan okuyacaksın ben tekrar edece - lıyacak aadrazamlardan değihm. Şu- canlı. Kızıltoprak, tıııimur lira :50 kuruştur. Şartname ve keşif 
tM .. liaırhaın amma. dedi. En kuv - fbn. Fakat tabil anlıyonnma mah - rada iki Uç eeneUk daha ömrüm var- No. 101 - Şehir. M Hava ve~e cJhazı. 've plinlan komisyonda görillilr. 1s -
.. :~ elernanlanmız açlığa dayana • susdan yanlış eöyliyecefim. Sen dU- aa, onu vicdan ~zabı çekm~en ya- JILBT TAKiMi - Bayan Rezan

1 
500
00 ~~=~~ shualkpap. lteklilerin eksiltme saatinden bir saat 

~ D'itti B' k kar ıt k · §8Jllak ve rahat ölmek istenm. Onun . UUK.IA a. . "lll ca• ••• ır operet aça çı z.e ece sın. . Tunççapa. Kuzik mahallesınde Yukand h U k 1 alze evvel teklıf mektublannı komisyona 
1\ Yor nıusun? Biz aldığımız pa - - Ben öyle nutuk mutuk hazırla- içindir kı bugün, Lavalette vasıtasile, l it a yazı ç a em m - 1 . 690 (1758) 
) ile kira ve elektriği ancak ödO - - Ben yazdım. Al oku bakalım ve tstanbula azimet. i7in verdiğimiz k~- JILBT zı;,AKIMI - Ba Se feddin me 8/3/940 cuma ~~ü. saat 15 de verme en. • • • 
°l'\ıı a· · ed'l in . w ran, Fransa Hancıye Nezaretine bıl- y y Tophanede Lv. lmırlıği satınalma 
~- -· ıze bır parça yardım ıs elime bır kagıd tutuşturuyor. d·...ı:- B" k . .,,H k d l Yahköy İshakağa bayın Ser- komisyonda p l ki t l Tophanede Lv. Eşya teçhizat am 
. ~ son el d .. N't k' (De1Ja d k) ın.um. ır a~ 6 .. ne a ar yo a çı- azarı a sa ın a ına . ~ ra g e gor.. ı e ım m e ece kacağız ... AUah yardımcımız olsun.. vili~ sokak No. 34. Beykoz - caktır. Hepsinin tahmin bedeli 1225 bannın ~lektrik tesisatı 11/3/1946 

Şehır. lira kat'i teminatı 183 li 75 k . pazartesı gtlnU saat 14.30 da Topha· 

P 11- .L ehe E t JiLET TAKiMi - Bay Fethi Tulgar. ruş~ur. Nümuneleri Ma k:~a Sef~ri nede Lv. amirliği satınalma komis. 
O. n ~ __ "I 'G.J D T !ı rJ ) arar sa ıcısı Banyolar caddesi No. 39 Ba - Gaz deposunda .. ..... ç yonunda pazarlıkla yaptınlacaktır. 

llııtı [8q tarafı 5 bıcl sayfamızda] etmemek husu d b" ~nu .. _..,._ ç ... J.,.•..oa • ..er.c.uhniut-'utetı JJLJ!l'J''T"Jl.HTMf'.-ı..'Bay Mehmed Tıf- go_:~-~r. .....,,.,., ~PS\f hPilf'li ı;ı.çı lir.a lrnt:L:teminatı 13 
~ ~t direği aşıp avta gitmesine ceklerini bildi=ek a .•r karar ~e~e- memurl~r tarafından aranmış, ce - lı. Beşiktaş, Köyiçi Demirciler . • • • Jıra 35 kuruştur. 691 - 1759 

3 dir. barla Bul ristanıntedirler. Bu ıtı . binde bir miktar esrar bulunmustur. sokak No. 33 de - Şehir. ..500 kılo tartar 6 aded iyi cins bas- • • • 
' - Sahanın vaziyetine de dikkat şampiyon:na i Ura da Bal~8:11 ~ros Bu esran sabı~alı esrar satıcıların - JiLET TAKIMI - Bay İbrahim Kurt k.W alınacaktır. Pazarlıkla eksiltme- 100 ton lavemarin kömürü alına • 
~ e't. lAzı~dır. Saha karlı veya ça- dahilindedir. ş k etmeeı ıhtimal dan HUsamedd~ndcn aldığı anlaşıl - aydın. Topkapı saray mUzesin- sı 8/3/940 cuma gtlnU saat 14,30 da caktır. Pazar!ık~~ ~ksiltmesi 11 mart 
l'iQıt~ oldugu takdird& aşağı köşele- O . mış, H.Usameddın yakalanmış ve ikisi de _ Şehir. Tophanede Lv. Amirliği satmalma 940 Pazartesi gunU saat 15de Top . 
~'oqı gol yapmak maksadile pliae elatasaraysn Jimnastik de adliyeye verilmişlerdir. JiLET TAKIMI - BAYAN Sevil k_onıisyonunda yapılacaktır. 1stekli1e- h~e<le Lv. amirliği sabn alma ko . 
~:ut Qekilince, topun yan yolda ta- müsameresi Yang1nlar kay. KaragUmriik ecza.han~ nn kat'i t~inat ve kataloğlarile be- mısyonun~ yapılacaktır. Şerait v• 
~~ve hızından 'kaybetmesi G~a~y denizcileri ikinci jim _ Kadıköyünde Yeld •. . d tistU No. 3 - Şehir. ra~r belli saatte komisyona gelme- evsafı ~omısyonda görUIUr. lsteklil& 
"Ol bır ihtimal dahilindedir. Böy- Dastik ~Usamerelerini bu cumartesi zun Hafız sokağıD<la errm:;;n e U: JiLET TAKIMI - Bayan .Müzehher len. "685,, "1103,, ri? kati teminatlarile belli saatte ko 
~ca kaleci topu yakalamakta günü öğleden sonra klüp salonunda !tatlı apartımanında .,:::: t ~n yedi Temizer. Yeldeğirmeni Düz so- • • • mısyona gelmeleri. 692 - 1760 
i - Çekmemektedir. Vereceklerdir. Robert Koleje bir bas-- etrafa sira etine m u. uşmuı, kak No. 66 Kadıköy - Şehir. 3823 kilo çubuk veya killçe kalay . . .••• 
~~ Topun ağır veya hafif, sert ketbol maçı daha teklif etmie olan söndUrülmii'ştür eydan venlmeden JiLET TAKIMI - Bay İshak Man - alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 8/ Talıbteı;n .getırecekleri nilmune . 
~ hnıU§ak, düzgün veya tekli Gal~~ylılar, bu teklif kabule • ·• • dil. Beyoğlu Tünel han No. 7/3 3194o cuma günü saat 15,30 da Top- lerden beğenılmek auretile 50.000 a. 
' 0hrıası penaltının çekilişi tı7.&- dildiği takdirde, bu maçı da cumar- • Şehir. hanede Lv. Amirliği aatınalmı Jro _ ded un çuvalı alınacaktır. Pazarlıklı 
t_..,~k tesirlidir. teai gtlnllnUn progr&muıa idhal etme- - Yeldeğirmeninde ~emlizade soka • JILBT T AKIJll - Bay Salih Sidar. misyonunda yapılacaktır. Talihlerin eksiltmesi 12/3/1940 salı gün8 aat 

~--.ıciııin taktiğine gelince; nizam fi dQeUıımektedirler. ~nda 25 numaralı sıgortaaız ve kir- Cemil Sidar elile. Tramon ~receği nUmunelerden beğenilece- H.30 da Top~anede Lv. lmlrllğl sa. 
·~~tı çekilirken kalecinin ka- . Kıspe9t gelmek isti or gır .~ter apartımanında, a~rtıman JiLET TAKiMi - Bayan Huri ğinden kat1 temiııatlarile beraber ko ~al~a komıayonunda yapılacaktır, 
~ tberinde dunnaaı Jlzım gel- Macaristan futbol tam i J ~ıbi F.aterin oturduğu 2 numaralı Bozkurd. Cebeci Demirllbah: misyona celmeleri.. teklılerin nOmune ve teminatlarile 
~kaydetmektedir. Bu hükmü ko peet takımı lstanbula ~!:nun: daırede soba kurumlan tutuşmuş, ai Dunık sokak No. 20-Ankara. ''687,, "1705,. belli saatte komisyona gelmeleri. 
~::"I. kalecinin penaltı çekilinciye Fenerbahçe klUbünıüze m"- rayetlne meydan verllineden söndü - JILB'J' TAKIMI - Bay LQtfi Umr • • • (693) (1761) 
~ kal i . ~caat et- rUJmüştUr. Şe · To haııed • • • ~~ e ç zgisi IU.erinde durup miftir. hzadebqı 6 ıncı L. Tıb TaJe- P e Lv. eşya ve teçhizat · 4000 ~ etmemesi lizımgeldifine işa- Kıspette cevab verebilmek . . • • • be yurdu. 1494 Beyazıd _ Şehir ambarının tamirile eski Feyziye mek p aded tire fanlll alınacaktır. 
~ektedirler. Ancak F. l. F. A. Fenerbahçe klUbU Galatasarayıa ı:;: Beşiktaşta ~air Nedim caddesinde JILBT ~AKIMI - Bay Osman Te • f tebi binasının inşa ve tamirinin ka- saa;:uı~~a elqriltmeei 12 mart 1940 
S hlılann bir hatalarına atf laşmıe ve her iki klUp bölge merke- Mahmureye aıd Uç katlı ahşab ve si- kın. Yedek Sübay okulu 1 inci palı zarfla eksiltmesi 22/3/lS40 _ ~ saat 

14 
de Tophanede Lv. 

> l bu tefsire tebaiyyet etmem~ zine müracaat etmişlerdir. gortasız evde soba bacasından yan- tabur 2 inci bölük 3256 - Şehir. ma günü saat l:S de Tophaned h: &mirliği satınalma komisyonunda ya-
~ t, .A. kalecinin kal lz.gi . r. Kıspegtin milli kl1me mac;lanndan gın çıkmış, etfaiye tarafından derhal JiLET TAKIM/ - Bay Yusuf Kar- Lv. imirliği Patınalma ko 1 e . pılacaktır. Tahmin bedeli 2600 lira 
~ ~ gibi hare:e~ ~:. evvel şe~ gelmesiııi ve 80 ve 31 söndürülmüştür. yağdı. Şükriye mahallesi Jşlık da !ap~lacaktır. Keşif bed:tyo~:; ~ temin.atı 19~ lil'adır. Şartname ve 
~e etmektedir. mart gUnlen Galataaaray ve Fener - Tramvaydan dUştU sok~~ No. 73 Işhk bakkaliyesi sekız bın bef yüz yetnıiş dokU: li nUmunesı komısyonda görllür. 

l.~eci bahçe ile karşılqmasını temin tm k .. sahıbı - Ankara. ra (694) u761) 

~~~enum~~iti~~~~~~ ee ~~~~~h~~~TU~l-&S · '~:==~:~~~~~~~~~~~~;~~~~~~ ~ ~ ~n ?~oda durmakta • • • • • • • • --·------- • • • .. ~ekte olan tramvayın arka sahanlı- nus. Sümerbank ~e::::d:::u- 1 
"' lbec~~ın orta~~e~nde dur- Liseler 21 martta •t• ~nda bulunan Hırkaişerif sokağında rikası dokuma katibi - Şehi:b Sümer Bank Birleıik Pamuk İplı.g"' ı· 
'"ı yetinde degıldir.,, • D 1 1• nu~aralı evde oturan 327 doğumlu JiLET TAKIMI_ Ba Nim · et,. oaıavya milli takımı haren bır hafta tatil İbrahım, İbrahim Paşa caddesinde Ayvansaray un ~eğirmet ~ı:;8Y Dokuma F abrikalan Müessesesi 
~ı~~f Amerlkaya gldiyo Ankara, 6 (A.A.) - Kanaat notu !rar;:ı~ayın sars~lm~ile dilşınUş ve ş.ısı No. 12 - Şehir. eru ar- E 
~, 5 (A.A.) - Yugoslav veya yullı yoklama devrelerinden la~mışa~ :he~?1~y.etli surette yara - JiLET TAKiMi - Bay Talib Yeni reu--ıı· Bez Fabrı·ka d ~d k ını cenubf Amerikada mü- =.°~' okullarda talebeye dinlenme tahan~ine ~vı~ ı~ın Cerrahp~ has şehir Karanfil sokak N~. 47 : 1 sın an il 
.. "'t 'd at'Uılaemalarda bulunmağa unsa.tı ~erilmek ibere, yapılmakta e a ırı mıştır. Ankara. 

~Arjantin klUblerinin mU- olan tatilin, i~inci not devresi için re bir m k ~ JILBT TAKiMi - Bay İbrahim Şa- ~: S..Umllk aDe .buuı llfıo. Jl"lyUı O-&.,. 
~ bi~p~lmakta olan mUza- ::ı :ulla.rla lisele~e ve birinci, i- mi~ir. ecmua çı armaga karar ver- karcan. Rami nahiyesi Cuma 180 " ,, ,, ,, ,, 17.IO ,, 

~'~ Uzeredir. da 
21 

recede orta ihtisas okulların- Bir senedenberi V k"Irk mahallesi kışla meydam kar- " " ,, ,, ,, a,.-
~~· milli takımının cenubi mart ı>er§embe sabahından 26 dilmekte olan "nk ö -e ~ 1 

çe ,?eşre - §ısı No. 31 - Şehir. Satıl ve fiyatlanmız fabrika tealfmJdir .Ambal " · · 
~ ~ ı maçlannın tahakkuku mart salı •kpmına, ilk okullarla öf- S . gre m ve Sokul- JiLET TAKiMi - Bay Ahmed "Ca nca.ahmr. Siparie vermek istiyenlerin ~ 5 bal A.j mas:atı ay-

~ !.~jantin konsoloeunun Ntmen okullannda 2 niaaıı sah sa- h~~~fn~:~~:::ğü~1!1::~k muh~tinde lasun Eyüp Defterdar Yav~ ~ alJNUielerini kaydettirmek ve bedelini tedi yayı PÇmemek 
•-,-._., haber alumuttır. babından 7 nisan pazar akeamına bu yeni •-""bbüs . . 6""""" . ve ~~et dud Çeşme sokak No. 20 Şehir 1 mci Vakıf hanında 1 inci katta Sümer Bank ye eylemek üzere "'t L.~ De• k I k '--~-- tat"'"''- edilm . ""'-l"'" ıçın te§vık edıcı ve Jlr vm llfj ve Doı..·-- ~....,.,__, __ _. Blrle§ik Pam·-~ t-'{'--~~a.ıbn ros • ımı IUIQ&I" WA esı kararlaştını - cesaret verici bir örnek olm t .uoı TAKiMi - Bay Sallhaddin J ~uma .raurnuıuın -ue111eıeeıne ınUracaatıerJ rica o'i:ıı::: 
~ kroe eampiym•mna iDii ve M~~if Vekilliğince Maarif ve Tercüme mecmuası da dUn uş ur. Çaylak. lnhisarlar umum mu- phk Müşterilerine : . 
'-!' ~ Y11ga8lavya Ye Ruman • = dire:rlUklerine icab eden teb- biyatınm ana kitabla~ndan :::i: h~~ tedkik kısmı masa i -
'- ~ecelderfn.I bildfrdfk • yap l§tır. nakledilmiş parçalar . b d mırlermden. Galata - Şehir No. 12 Pakett U5 
~ .......... llg] • M-:..:ııkiletı Bir Tordlme tinleri beraber olmak~:: ı:...ı:.~ JiLET ~AKIMI - Bay Medlm E~ .. :o. ~6 Palretı f80 :: 
'-......,... 'b iV federasyonundan 11881 Çıkarıyor hakkında umumi ve tarihi b"J .1 P · N1§811taş Şafak sokak 

0
• O Paketi 560 Kr 

"'-' bir ıelmift;lr. Bulgarlar 14 ~· 6 (A.A.) -Tercüme i§.lerI yayıllDJ§ tercümelerin te k"d" ı: ~~· Erlsol apartmanı No. 3. Şehir No. 24 Paketi 580 Kr: 

'~ eeeın. yapacaklanm ve Veldlli:, çalı~:kta bulunan Maarif me tenkidleri hakkında ::a;k~ di=~ JiLET ~AKIM~ - ~y Şükrü Türe- Sipariş vermek istlyen mÜ§terilerin 12. 16 N . 
ceatııe göre iftlrak edJt bilrOA ~~~ilen tercüme de çıkmış etüdlerin türkçeleri bulu - ~b ~asköy Şırketi Hayriye Bez fabrikasına, 20, 2{ No. için Nazili Buma ... b: ioJn Kayseri 

edilmek tbe- nacaktır. Seha 1:1kasında kaynakçı ustası - caat etmeleri rica ohµıur. •a n •mna mUra-
ır. 1----------.....;..-1 

ve 

• 
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yta: 3 YJJNf 8A.BAa 

HAS TIR. AŞ BIÇAGI 
Bıçakların en ucuzu ve en iyisidir. 10 adedi 25 Kuruş. ,, 

Hasan depoau: Bahçekapı, B~yoğlu tramvay . durağı ltar,ısında. Şubeleri: Anlrara, KarakoY' 
=B=ey===o=ğ=lu='=B=e=y=a==z=ı==cl,=K=a=d=ıh=ö==~=· '==U.==·=k=ii==d==a==r=='=l=z=m=ir==· -=Kemeraltı, Eakiıehir • istiklal caddesi No. 3~ 

UL ACAiJIA N A 

1 T ES RI • 
1 

l 2 3 4 5 6 7 8 ' 10 
1 • 1 1 1 

! ı 

ı•ı 
1 ! 

Soldan ağa: 

1 - Bir kılanın ismi, bir ıskam · 
bil kağıdı. 

2 - Bir eğlence yeri. 
3 - Her eve yapılır. 
4 - Zeybek, kırmızı, sıra. 

5 - Bir harfin okunuşu. 

6 - Dağlarda gizlenilen yor. 

7 - - Vakit, budala. 
B - Mal. 
9 - l{ınk dökUk bina, bit· kömllr 

nev'i, 
lO - Yakın değil, takarrilr et~ 

vakit. 

Yukıından w ığı) ıı: 
1 - Bir deni,.., bir iş r;.t Pdatl. 

2 - Bnğışlanm. ıbadet . 

8 - Herkes yer. çayn·. 
4. - Arabalar !:!aplanır. 

5 - Düşürmek , tersı kırmızıdır. 

6 - Kalabalık , olmamış. 

1 - Valde, bir nida. 

8 - Sırt. hMise. 
9 - Fakat. ateş. 

10 - Bir sanat. 

(Evvelki gimJ..··ii. lmlmaomırn hıılli] 

Baf, Diş, Nezle, Grip, Roma· 
tizma, Soğuk algınlığı, Kırıklık 

ve bütün ağrılarını der hal 
keser. Lüzumunda günde 

3 kaşe alınabilir 

.. ~ m:mlmlillD . . " '.· 
;_ ~ . 

- ' . 

ı-
l.iıbisarlar U. Müdürlüğünden ı 

.. ......... m11 ... :-. ............................ ınm .. 
I - Şartname ve keşfi mucibince idaremizin Pol&ta.ne tütün bakım 

evi döşome, boya ve mefruşat işleri açık eksiltme ile yaptırılacaktır. 
II - Keşif bedeli 9391,62 liradır. Muvakkat teminat 70~.12 liradır. 
m - Ekl!liltme 12flll/940 salı günü saat 14 de Kabataşta Levazım 

v Milbayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Şartnameai her gUn adı geçen oubeden parasız olarak alına

bilir. 

Dr. Hafız Cemal 
Lokmruı Hekim 

DahllJye MUtehaaeıeı 
Divanyolu 104 

.Muayene u.atleri pazar hariç 
her gün 2,5 - ı;; salı ve cumartesi 
sabahlan 9 - 11 hakiki fıkara 

kabul olunur. T. 22398 
V - isteklilerin eksilt'lle icın tayin olunan gün ve saatta % 7,5 ~~~~~~~~~~~~ 

giivenme paralarfle blrlUcte mezkur komisyona gelmeleri. "1366., 
• • • Beyoğlu 4 üncü Noterliğine 

Buyuk ikramiye 100,000 liradır 
El pllnlartnda da yaztldıOı gibi ~ ncl keşid• 

blletlarlnl herkes 

Mutın 4 Ooco günü akşamına kadar değiştirmelidir. 
Akıi takdirde bu r.a ara üzerinde laiçbir hak iddia ediletıle:, 

MuJıammen 

beden 3 7
,5 tM.ıİnl\tı Dairenizden 6 mart ıMo tarih ve =ıiiiilll~ııa t..ı- -··.; - · ta satie senedi mucibince, Beyoğlunda. 

Pa.şallmanı ve Şa.rk J:?· ~580 7• .S 55 Pa.Ea.rlık 14 80 lstikHU caddesinde 392 ve 894 No. lu 
mit aktarılması vesaıre L12, " ·30 ) --ıı l~ 
Fıçı ~.emberl 1000 kilo 310 00 23 ~ Açık Ek. 16, ve (Veber Şute nu.ıı.u c muayyen 

ı 2 ' 4 s 6 7 8 9 10 

Tepebaşı dram 
kısmında 

Bu gece saat 20.30 dl 

O KADIN 

• • • 

r _ Keşif ve şartnamesi mucibince yukarda yar.ılı teminat ve mal • kili birinci sınıf lokanta.da mevcud ve 
zeme hizalarında gösterilen usullerle ekıiiltmeye konmuş~ur. . ı müstnkillen maliim bulunan lokanta 

II - Muhammen ve keşif bedelleri, muvakkat temınatları, eksıltmo . -ı.. Ut--'lik bilcUmle a,. ve bıru.ı1aneye m t."Al 
saatleri hizalarında yazılıdır. 1ze eyı· 

III _ Eksiltme 25/ ID 1940 paz.artesı günü Ka.ba~ta Levazım ve 1 lat ve edevat ve caya ve ma m 
Milbayaat §Ubesindekl alım komisyonunda yapılacaktır: . . bedeli mukarrere mukabilinde Şu~ 

ıv - Şnrtnameler her gün sözU geçen şubeden parasız alınabilir. ye kat'iyen boy'U teslim eylediğım 
v - isteklilerin ek.slltme için ta~ olunan gUn ve san.tle~de % 7,5 ı cihetle keyfiyetin Yeni Sabah ve Al-

gUvenme parasiylo birlikte mezkür komısyona gelmeleri. 1713,, 1 manca Türkişe Post ga.zetelerlle alel-

• • •Muh. % 7 ,6 Eksiltme ı Osul noşrtt ilanını taleb eylerim. 
lUikfa.rı bcdoU tomlnatı Şekli saatl Beyoğlwıda Asmalımosçit 

Lira Kr. Ura Kr. Mücyyit sokak ıı No. lu 
Fıçı tapası bezi 250.000 A. 8082 - 231 15 Açık ek. 15 1 
lnce kınnae 5-00 kilo 620 - <ıl6 - Açık ek. 115,30 Ferhan apartımarunın 1 
Silindir yağı 3000 kilo 1350 101 25 ~çık ek. 16 No. smda mukim Ambros 

ı _ Şartname ve· nilmuneleri mucibince yukarda cuıs ve miktarı Veber 
yazılı 3 kalem malzeme açık ek.<dltme wrullle eksiltmeye konmuştur. 
· ıı _ Muhammen bedollerl, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri Oç nilshndnn ibarot bu ilAn dairede 

Otusl 

hizalannda yazılıdır. · saklı aslına mutabık olmakla bennu-

htlk.w Cadd i
nde Komedi III - Eksiltme 25 ID 940 pazartesi günü Kabata.'}ta Levazım ve .b. talcb ildn edilmek Uzere Yeni Sa-

fübaynat şubesindeki alım kollll8yonunda yapıl!lcaktır. cı 1 
• • 

:Kwnında. ıv _ Şart.name vo ntimunelcr her giln sözü geçen şubeden llarnsız batı gazetesıne ırsal kılındı. 

20 30 da alınabilir. . c::. Beyoğlu Dönlli.ncll Noter 
Gece saat · v _ İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gtln ve saatlerde 10 7,5 · l\l .. t ü.rU 

HERKES KENDİ YERİNDE güvenme paralarlle birlikte mczkflr komisyona mUracantlan. "1733,. u 
1 

~~~~======================= 

\ . \ 
• 

• 

l POOl\ ' 

T. iŞ BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hcsablar 
iKRAMİYE PLANI 
laC:et lOOO liralık a::ı 2000- L • 
3 " 1000 .. c= 3000- " 
6 " 50J .. = 3000- " 

12 " 250 .. c:: 3000- il 

40 " 100 il -= (000- " 
75 U 50 H .:::= 3750- 11 

210 " 25 .. == 5250- ,, 

Keşideler: 1 ubat, 1 mo.yıs, 

. ı 8.b'Yustos, ı lklnoltCf]rln tarih
lerinde yapılır. 

Sahibi : Ahmet Cemaleddf.n SARAÇOGLU ·~f' 
N~at mUdUrl\: Macit ÇET1N Basıldığı rerı Matbaai ..._.,, 

o ız: 1 Ü :az· 


