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Finlandiya ya Rusya 

tarafından mütareke 

Finlandiya bu müracaate bugün 

Radyolar ıran . halkını hükQmetlerine 
karşı isyan etmeğe teşvik ediyorlarmış 

Rusların Bakiı · -
Mıntakasında -
Tahkim işleri 

Pett.ede ~ık&n .. Magyar N emzet,. gar.et.esi yazı -
yor: 

8oYJet radyoları bir kaç güadenberl şimdiye ka
dar h~ görülmemiş bir ş.iddetle şark de\'leUerlne htt
attm etJnrkt.e vtı bilh&SM tran ıntlletiae hltab ederek. 
kendllerhtl ltbumsuz nuı~ralara sö.rtildeyen hWdllnet 
lerine karşı lsyuı etmelerlnl tavalye etmekedirler. 
Btttttn Gilrctt!'ltan ,.c Enneııistanda tevldfata de\·am 
olunmaktadır. ŞlnHli)e.kadar yiizleroe kişi tevkif., -
dilmiş hWunmaktadır. tranda ~·ealdea bir çok 81DJf
lar sUah altına alınmıftu'. 

Belçlkadan deml.ryolu inşaatı için lüzumlu olan 
malzemeyi İrana getirmekte bolunaıı 1ran baadıralı 
"Arma.nlstor,, hıhnli vapunın Alman denJzaltıla.n ta
rafından batınhnası Tahnuıda büyük blr hiddet ve 
infial nyandmmştır. Bütün lraıı gazet.t-Ieri bu mese
le ile allkada.r olmakta ve Almanlann bitaraf gemi
lere karşa yaptığı bu ~vttzler çok PddetU bir lis&n
la takbih edilmektedlr. 

G Mart t.arilıll Le Tempe gazetesinden: 
"Kahlreden Havas ajMıruıa blldlrlldlğine göre 

8ovyetler, han ve Ttirtdye hududlan boyunda mü -
blm lntut hareketlerille ghi~iflerdlr. Bunlar baki
kaU haJde, Baki clvannda, Azerb&7ou Cümhuriyetl 
t.opnldan lberlnde dağltılu baft thllert t.eelslnl ta -
anmıu edell geni§ mlk,.- bir p1&nm tatbUddlr. 

Bu faallyetler ayni zamanda :8&ldl Jle Batrunu, 
yul Ha.zer cleaW De 1'aradei1..t birlhlrliie ~ 
plpeblrenba blmayeelDI tmılne matuf olu Ye ayni za
manda Apdıeı'09 yanmacla8mı kol"U)'M bir mtistah-
kem hat lapaıaı da taammua etmektedir. [Bonw ı "-l 

iT ALY AN NOT ASlNA CEVAP 

İngiltere kararını 
tadil etmiyecek 

------
iki ita/yan vapuru daha lngiliz 

limanlarına getirild1 
Londra, 7 (A.A.) - Timee gazete-' gönderilen Alman kömürü H ·er ,e 

sinin diplomasi muharriri ya?Jyor: vazoiuııan ambargo yUzündcn ha ıs 
DUn İngiltere kabinesi, lta!say.ı. j f So11u 3 .üı ·ıw 

italyanın müşkül vaziyeti 

Bir memleketin yalnız kara nakliyatı ile 
ihtiyacını temin edebileceği bir masaldır 

/tazyatHM §imdiJle 1oadm- kömflr fht!~ M t1GlltalorJa temflt .tffl'ttC 1 
glJateren tfmkili NM 
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TBNI a&a&• 

Asiler, Valinin i1zerine aaldırarak Bakırköy hastahane-
onu yaralamıf /ardı sinin iki koğuşu 

Kuduzlar, cami kapımnm önUndelouş, kuduz sürüleri dalgalanmıı ve istanbu la naklediliyor 
eıralanmışlar, salyalarını saçarak kü- acı uğultularına başlamıştı. İstanbul Üniversitesi Tıb Fakülte-
fUr sa vuruyorlardı. Hatta içlerinde - Asalım şunları!.. . 4 ün ü beş. . ıf tal bel . . ıı c ve mcı sın e er. tekrar sili.ha davranmak istiyenler - Asmaga ne hacet uçuru uçuru- _ . 

OKUYUCU 
- . 

DiYORKI 
Evli kadını kaçıran 
muhtar h~kkında bile bulunuyor, acı acı uluyorlardı. verelim kellelerini ulan' Bakırkoy Emrazı Akliye ve Asabıye 

Kalfazade Sabit ile Cambaz zade - Yok be. ~yetl~ .. ltUdür$eğiz :~~tahanesinde tatbikat görmekte - ikinci mektup 
Mehmed de o sırada ilerlemiş, teslim biz onları!.'. ı~~;k .. den be . Tıb Fakültesi Simav okuyucularımızdan emek-

/Şehrin istimlak 
ve tanzim işleri 
Hızla ilerliyor 

İstanbul Belediyesinin, şehirde baş 
ladığı ıstimlak ve tanzim işleri sil -
ratle ilerlemektedir. Belt:dıye Emine>. 
nü ve Taksim meydanlarının tanzim 
ve ıslah işlerini bahardan itibaren 
teksif ederek kışa kadar muhakkak 
ikmal edecektır. 

olan bahtsızları mraya dizmişlerdi. , - Ne diyonuz, ab!41e atalım mı fU ~ gun n li köy öğretmeni İsmail Hakkı Uz-
Es. k n . h k t tın• ı· ·d·1 . ? talebesıne tahsil!! olunan hastahane -

ır a ı esı are e e ış ı. gı ı en... . 17 18 
. 

1 
b.. dan aşağıdaki mektubu aldık: 

Zavallı Vaıı· bey, bı·r yanında Toa. , K. - k + .... J be S kı nın ve mci paviyon arının u- Eminönü meydanında şimdiye ka-
~ - ım ugraşaca a~ e · ı · t" k drol . G tah . 29/ 2/ 1940 tarihli okuyucu di .., 1 

başlı Hacı Hüseyin, diğer yanında verelim birer kurşun be.ğırlanna!.. un a arile ureba has .anesı- k " ··t da edil b" dnr yapılan istimlfıl, işlerine ı ı ilyon 
B k gaşal kta, k b Mehmed -

ne naklolunmaları içın· Üniversıte ta- yor ı; su unun neşr en ır 677 b" ı · r ı B kadı Hl.imi oldugu- halde kafilenın' u ar ı asa a ın ıra sar (\ unmuştur. unun 
d da b. baş d ... ilk h lk rafından tetkikat yapılmağa başlan - ı hadise üzerine burada tahkikat ı milyon 650 bin.-lirası Nafıa Veki· başında ilerliyor, kumandan Avni, ın ır ı on a ın arasın- . _ 

kt be K. ı· .. d .. .. N d f l . k t·1 . . .. k mıştır. yaptım, ve meselenın ash oldugunu !eti tarafından verilmiştir. Bu para me u u azım, po ıs mu uru e- an ır amış, esır a ı esının on ıs- .. _ . 
"b b 1 "k' . kil ed. d - tın t B. k h il Buna sebeb Üniversite talebesinin maalesef ogrendım. evvelce yazdıg·ımız gı'bi elektrik şir -cı ey er ı mcı sırayı teş ıyor- mını agı ış ı. ır urşun ızı e . . .. .. . . 

lardı. Diğer müdafiler de bu sıranın seğirtip valinin Uzerine atılmıştı. E- tatbık_at maksadıle Bakırkoyune ka- Askere gıden kımse geçenlerde ketinin halktan fazla olarak ald ığı 
gerisinden yürüyorlardı. Kalfazade llnde sakladııh usturayı (1) sakın- ~ar gıderken katlandığı müşkülatı buraya gelmiş kansının kendisi- meblağdır ki Nafıa Vekaleti tarafın. 
sabit, cambaz zade Mehmed, Mazlüm ma~a bile va

0

kit bulamıyan zavallı onlemektir. Talebe Bakırköye kadar ne verilmesini istemişse de muvaf- dan Eminönü meydanının tanzimine 
zade Hacı Osman da kafileyi yanlar- ,Ha;dar beyin yüzüne daldırmıştı. bazan oto~~slerJe götüril_lmekte. ba- fak olamadan dönüp gitmiştır. tahsis edilmiştir. İstanbul Belediyesi 
dan ve geriden takib ile, sözde koru- Hatta ikinci darbeyi de vurmak Uze- z~n da orıJınal ve tetkık olunması Mezkür günde şikayetini yazdı- meydanın tanzimi işi için de 60 bin 
yuculuk ediyorlardı. re davranmış ve kolunu bile kaldJr- lazımgelen hastalar hastahane tara- ğınız Demirci köylü Hafizeden lira vereceğine nazaran, EminönU 

Gerçi, silah atan yoktu kafileye. mıştı. Fakat buna muvaffak olama- tından tstanbula getirilmekte idi. başka ayni şekilde yüreği yanık meydanının açılması ve tanzimi işi 
Fakat, gözlerini açıp küfür savuran- mıştı . Kanlı ustura, o sırada ki - Bunda tedri~~~ noktasından bir çok bir çok Hafizeler vardır. Düşünün Belediyeye 87 bin liraya mal olacak-
lar, yumruk sıkıp diş gıcırdatanlar, min tarafından vurulduğu anlaşıla - mahz~rıııı: gorillmekt~ir: . bir kere, askere giden genç, eşinin tır. 1 
pala ve kama sallıyanlar ve hele: mıyan kuvvetli bir darbe ile, elinden rınünıversıte 17 ve l8 ı~cı pavıy~~la- geride ona sadJk kalacağını bil • 1 Taksim meydanının vaziyetine ge-

- Yaşatmayın bu ki.firleri !. fırlamıştı. A Gureba hastahanesıne. naklı ım- mezse, ve o genç kadınları muh - hnce bu meydanın açılması için yık-
- Gebertelim, ayaJdanmızın al • Bu taarruzdan sureta mütessir o- kinl~qı ve bunu~ baliğ olacağı. pa: tarlar kaçırırsa bu işin sonu neye tırılması kararlaştırılan Taksim k1ş-

bnda ezelim bu eeriat düşmanlannı! lan rehineler ve bilhassa Taşbaşlı r~ mıktannı tesbıt ederek vazıyetı varır? Cinayetler ölümler bundan lası ve müştemilatı Maliye Vekaleti-
- Halifeye Jayan edenlerin ikibeti ile Mazl6m zade Hacı Osman valinin b~r pro~ ile Maarif Vekaletine bil - ı çıkmaz mı? ' ne, yalnız müştemilatı için 50 bin li-

budur işte!.. etrafını sarmış, diger bir kuduzun dırecektir. 
1 

YENl SABAH _Bu acıklı me- ra verilerek arsası bedava olarak a-
Diye bafıranJar, daha fula tq . ulgınından saklamışlardı. ~ğer taraftan Üniversite Rektör - seleyi biz bağrı yanık bir annenin hnmıştır. Taksim kışlasının yıkılma-

kınlık gösterip ileriye ablan, .zavallı Bu kargaşalık esnasında, nazarı Hlğü tarafından Etfal hastahanesi derdine tercüman olarak neşret- sı ve meydanın tanzimi 100 bin lira
mUdafilerin yilzlerine balgam atan· dikkati callb diğer bir bldiee daha çocuk paviyonlanndan birinin de Gu· ya ihale olunabilecektir. Bu itibarla 
lar. eksik değil, pelr pıu. vulrubulmuştu. O ana kadar kafile reba hastahanesine nakli için 350 bin miştik. Şikayetin doğruluğunu yu- şehrin güzelliği noktasından çok e • 
Bahtsız kafUe, camtin civanndaJd araaıııda bulunan meırtubeu KAzım liralık bir proje huırlanarak Veka - kandaki emekli öğretmen de tas- hemmiyetli olan Taksim ve Eminönll 'ı 

1U mahzeni önüne vanblı arada, va· beyle, Salih hoca ansızın kayboluver- lete bildirilmişti. Bu iki proje Veka - dik ~tm~ktedir .. _vaziyetin vaha- meydanlannm açılması ve tanzimi 
U konalı .istikametinden bir lrudu • mielerdi. Vali beye yap1Jan bu inf J ıet tarafından kabul olunduğu tak • me~ı dogrusu yürekler acısıdJr. Ve Belediyeye hemen hiç mesabesinde 
ruk si1ı11aU daha ...x-n--n~'. EU-- ve ılanıı taarruzla btısbUtttn -en 

1dinle talebe tatbikat görmek üzere evh kadınlan kaçıran muhtarların olan 160 bin liraya mal olmaktadır. evı-wuu"'"'9.... ... ~nn da . dd ti t . . • . t . 
Tindeki baltalar, nacaklar, oraklar, kumandan ve polis mftdUrtt beyler, Bakırköy ve Şişliye gitmekten kurtu-ı şı e e eczı~csı amme m ıza- Kanalizasyon Meselesi 
JalıçJar, kamalar, bıc;aklar hava için bu iki arkadaşın da yok ecUJdilrJert Jacalrtır. .!1.!... bakımından luzumludur. İstanbul Belediyesi icin bundan 15 
de adireler çiziyor, &a'VUl'duklan na- zan ve vehmine kapılmı,Iardı. Bir Eıene kadar evvel 80 milyon lira ile 
ralra, Jrllftlrler ytlrelderi titretiyor- hayli telleJanıp meraklanmışlar, dö- o ıı T - --- tahakkuk ettirebilecek muuzam bir / 

=ğu~::::~::~~:::: =~~=1 =~=·~~ un an gnetesi ·aleyhinde 2;:-::~:;~q:.~~:.~::0:;:; 11 vali?!.. lls yolunu bulmuş ve tutmuştu. BU- açı I an d r. va ya b '"! k 1 d 1 kısımlara aynlmış ve evvela şehrin 
- Haniya nirdeymiş görelim, ha- tün gözler vali beye yapJJan taar- Ö en kesif mıntakalan ir.in 7,5 milyon 

Ufeye, şeriata yan bakan kuman • ruzu seyir ile meşgul iken, hoca efen _ liralık bir proje hazırlanmıştı . . Bu 
dan?!.. di, takdire değer ?ir ~klik ve ça- . 25 ~~t 1940 ta~ıhli Tan ?,azete-1 Halil Lfıtfi Dördüncüye, iddiana • p_roje 10 senede tahakkuk ettirilmiş-

- Kısaı isterlı kısas! .. Kana kan, buklukla başındakı yeşıl. sarığı çıka- ~.de "Go~şler: • siltun:mda Genç neye ne diyece~ sorulmuş, muma _ tır. . 
cana can. np koynuna sokmu§. beJmde bulunan l~ hassasıyeti,, başlıgı altında ve ıleyh söz alarak şunları söylemiştir: Burada asıl şayanı dıkkat nokta 

Bu kafileyi coşturan, koşturan üç a~ani şalı, fes üzerine dolayıvermiş- Sabiha Zekeriya imzalı bir fıkra çık- _ Gazetemizin neşriyatı ne latan- şehirde yapılan bu kısmi kanalizas -
adam da aralarında. Üçünün de göz- ti. Koltuğu ~tında bulunan kılıflı mışb_. Bu fık~da, Afrodit davası do- buJ Müddeiumumisini, ne de onun yondan henüz istifade olunamaması
leri dönmüş, ağızları köpUrmUş. Sin- enam §Crlfinı çıkarıp cübbesinin n- Jayısıle, gençhkle eski zihniyetin çar- vazife ve memul'iyctini istihdaf et _ dır. Kanalizasyon geçen caddelerdeki 
si sinsi sesleniyorlar: z~r~ne takmış, doksan dokuzluk tes- pışm8::3'1nd~n bab~~iliyordu. Bu fık- memektedir. Çünkü, Müddeiumumi, ev ve apartımanlarm sahibleri tara-

- Hey göreyim aslanlarım mz.i. bıhı çeke çeke halkın arasına dal- ra. Mud~cıumumılıkçe suç teşkil ede- Afroditin miistchccniyetini sulh ceza fından kanalizasyona bağlanmaması 
Şunları kıymık kıymık edin. mıştı. Bu kıyafet değiş!kli.1i sayesin ce~ mahı~~tte görüldüğünden, Müd- mahkemesinin ehli vukuf olarak in-ı yüzUnden bu vaziyet tahaddl\s etmek 

- Bakmayın gözlerinin yaşlarına. de canını kurtarmıştı. deı~umıhk t~rafından Tan gazetesi tihab ettiği İbrahim Hakkı Konya • tedir. Şimdiye kadar tamamen kana-
Çah çalıvrenin kamaları, kılıçları baş Mektubcu _K_A.z.ım ~y de, o esnada, ~hı~ v~ n~~ıyat müdürü Halil Lüt· Jının mütaleasını aldıktan sonra id-1 lizasyona bağlanan tek cadde Anka-
larına!.... herh~de -~~m ve kımbillr, belki de fı D_ördilncu ~e fıkranın muharriri dia etmiş, gazetemiz de, eseri müa- ra caddesidir. Burası asfalt olarak 

- Valiyi, kumandanı hele o polis beceri~liliğinın IOtfunu görmüştU. Sabiha 7.ekenya aleyhine bir dava a- tehcen olarak tavsif eden İb • inşa olunurken bilihare kanalizasyon 
müdürü denilen fesad kumkumasını Ne. esır . arkadaşlarına ve ne de kafi- çılmı§tı. Bu ~avaya asliye altıncı ce- rahim Hakkı Konyalıyı kasdet- tesisab için sökUlmemesi için cadde 
iyi gözleyin ağalar. Saf kalmaaın bu leyı dört yandan ~ ve saldırına- za malı.kemeeıııde d~n başlanmıştır. i miş ve tenkicllerini mumaileyh Ü· Ozerfndekl bütün evleıin kanaUzas -
kara belAlar!.. ~ ~e anya.n lsilere görUnmeden Mah~~mede, ~ahi Lfıtfi Dördüncü zerine toplamıştır. Filhakika, bize yona bağlanması mecbur edilmiştir. 

Bu hainlerden biri Mazlüm zade- hu~setürmeden, halis ve hayatını ile vekili ~di Halim bulunmuş, göre, İbrahim Hakin Konyalı ehli Yalnız, bir çok ev sahibleri bunu yap
nin damadı Bozkırlı Mehmed yobazı, saglamıştı. Hayret ve taaooübe şa - Sabiha ~k~rıya gelmemiştir. Celse vukuf olmak evsafını haiz olmadık _ tırm11-k kudretinde olamadıklanndan 
diğeri, Çimilli hoca. tlçftncOsO de Ba- ~ bir maharetle ~rm gözle-a~ Jddianame ~~UDmU§tur. İd- tan başka, inJulib zihniyetile muvazi lranalbasyona ballanma işini Bele -
şaralı Mustafa idi. Habisler, kuduz- nni ~ğlamak, kendını kudµnık çem- ~~~ed~ bu yazı ısını ve madde yürümiyen bir vatandaştır. Bunu da diye yapmış ve parumı bilihare ev 
Jarı mütemadiyen zehirliyor, his)& berelrinin gerisine atmak muvaffa- gostenlmıyerek mübhem ve sui zan- alenen yazıyoruz. sahlblerinden tahsil etmiştir. 
rini gıcıklıyor, bUsbUtUn kudurtu • kiyetini kazanını~. Hasımlarını al- nı ~vet edecek mahiyette olarak Halil Lutfinin bu sözleri zaptedil • İstanbul Belediyesi 7,5 milyon lira 
yorlardı. datan ft bOyük bir tehlike atlatan tavsif ~~unma.kta ve İstanbul Müddei- dikten sonra, mahkeme, davete ica _ sarf"ıle vücude getirilen kanalizasyon 

Taşbaşlı Hacı HUseyin, tam bu sı- bir in88D tezliği ve sevinci ile de he- wn_umım kasdedi!erek hakaret olun- bet etmiyen yazı muharriri Sabiha dan halkın istifadesini temin etmek 
rada. varlığını gerçekten g&ıtermlş- men oradan uzaklqnıış, kendini ko- dugu ve gazeterıın evvelki n~riyatı- Zekeriyanın zorla getirilmesine ve bu üzere, yeni bir talfmatname hazırla • 
ti. Biraz ilerleyip karşılarına dikil- n~ a~. . nın da bu.na delil o~du~ ~lt.rcdilmek-

1 
da\•anın, Tan aleyhine yine Afrodit rr;aktadır. Bu taHmatname kanalizas 

miş ve bu coşlrun isyan selinin yo- Eeir kafilesı, artık htıkômet daire- te ve Halil Ui~ Dördüncu ıle Sabiha davası dolayıeile yazılmış bir yazıdan yon geçen caddedeki emllk sahlbleri· 
lunu bir i§aretJe değiştirtvermf§tl. eine VU!mfb. Kapılar kapablmış, 7.ekeriya Sertelm matbuat kanunu . açılmış diğer bir dava ile tevhidine ni kanalizasyondan istifadeye mec • 

Hayat ile memat ara81nda kalan, hayatları o an için olsun, muhafaza nun 71 ve 30 uncu maddelerine göre j karar vermiş, muhakemeyi l3 marta bur edecektir. 
ölüm korkusiJe çırpınan zavaJiı esir- altına ahnmlfb. İılyan.m ele başıla- cezalandınJmalan istenmektedir. bırakmıştır. Taksim gazinosu 
ler, cidden bO.yUk bir tehlike daha nndaıı Aympcınndan topel Omnan ;;;111~1 =-;;;;:;:;::::==:=:::-:-~~-:..__ _ _:_ _______ _ 
atlatmışlar, nihayet, Sanayi mektebi tıe Atanm hancı İbrahim, htlkfımet llHllfllllflllllllllHHlllll.fHllHUllfltltlltHlfllllfllllllllllllllillllllllllfllllllllllllillltllllfllllllllll İstanbul Beledi~~i Taksim ~ • 
•· Un .. ı • ...ıı. mey..1--·-a ..,..;,.ı.- bilh• -1; ş E H • R H A y nosunu lnp etmek ıçin 285 bin lira on e varmı9AA1w. Yollarda olduğu u.uuu .J-e--. ____ ssa ,,...., ve AT 1 
gibi, burada da JrfttUr eapnakaln kumandan ile polie mftdftrilnU parça. 1 sarfetmiştir. ~iye gazinodan hal 
tehdid avazeleri ile karşılanmışlardı: lamak için §ahlanan isi.leri yatıştır- ~ iyi v~ ~ bır tekilde istifadesi 

Mekteb caddesi bir anda bne - =ryorlardı. De1W yine ha- lllHHIHHHlffHlltlllllllllllllllffllflllflll~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfltllllllllllllllllllllllll ~~~dı tştırakile bir şirket kur -

_ Ey ahali!. Hele biraz aablrlı Dünya tersme BALO - Çocuk Bairgeme K" • İstanbul Beledyeeine Taksim gazi-

Amerika Hariciye ,JJ 
"teşarının seyyah 

B irleaik Amerika~ 
teşa.rı B. sunıaet 

talya ve Almuya ~ 
le konQftuktaa ve ..,, 
huaduktan sonra, fbılCli 
miştlr. _ _.MM_ 

Avrupa &iyuet .....,.......-__. 
takını emeller ileri süreJI 
A vrupadaki is tip.re se 
merhalesini tahsis edeJI 
Hariciye Müsteşarı, Berlio_d8~Jt 
emellerin tahakkuku ~ '~ 
IU.. müracaat eden ve .,... ~ 
leri siyaset harlta.sındJIJl rill' ~ 
Almanyanm esas rıkirle ,, r. 
kesbettikten sonra şirndl 
dcmokrasilerile tema~I~ 
iizcredir. 1' 1 

ŞüJlhe.siz, Avnıpa efkfltl 
ayyen hiidisclcri meyd~ ~ 
amiller \ 'C akisleri BirleŞik ~ 
kanm mcçhulii değildir. ·~ 
'le olsa. bu funilleri mahaJIİ~ 
mek, bunları salahiyettar b~ 
dun dinlemel< ,·e hatta bal!~td' ; 
a..";?nıamal< üzere miinakaşaıı""; 
le bulunmak, Amerikaht:ıflll 
fa.ati iktızasıdır. -1'. 

Hariciye müsteşarının~ I 
hatinin ilk merhalesi, b ~ 
manyadaki ikameti \'e ~ 
derhal büyük rivayet ve ~ 
lara, yeniden Almp.n sullı ~ 
nin uçurulmasına sebeblYet.,,ı~ 

B. WeDes'ln, tamaınlle fi_,,,, t'ı 
haHhaz1r vaziyetinin bUJulld~ 
lar clahllhlcle herhan~ bir ~ , 
buhnak fikrinden bari~ ~ ıJll' I 
nıerlkaya mahsn8 bir ~ 
ctuıuna da unutmamak ~ _.., 

Belld, B. Well~'ln seyP'" , 

men blldlrllen me\~~ ... 
başka noktalan da gözi)ll • 
lun.dmıın bir keyfiyet o..-.;, 
kat ne de olsa, evvp,lern~ 
maıdann ndiceıd Amerf~_~· 
cümhunınun ıttılama ~ ~ 

Bu sebebden ortava çekSI' '• 
yetler, harbden e\'\'~Jkf dt ~ ~ 
ve şimdi altı ayhk hlr rn~ ~ 
olan halihazır harbinin ~ '-. 
de rastla.nan, ve miit.f!,._.11~ -
iP-ne .c;öylene, velev ehefll ~ ~ 
noktaVJ teba.rih "tti~ ~..#
na bir. kanıksama veren ~~ 
devamından ha.'ka bir ~~ I'' 

NiteJclm, Hariciye ,MH. filli 
viçreden Pariııı.e miitfı\'~ ~ Si 
rekf!t etmnden evvel t,6ykı''J 
~ri katfvette t.,ımb ,..ykf'I '"' 
Bunda~ dolq.y.dır ki, bd ~ 

daha mahi:ret \'e tsri~ "'
bfrihirferinl red ve ~rnt'"" ~ 
trlnlert, siya..~. fonnUI .e tıl' '1 
rlni blrleşttrmek husu~ fi; 
ftketten zlvade, Va.,U. .. -_ _....., J' 
mertkan ~fk§nnmnmf~~~ 
mpada solh lehinde bil' ts -" Pi 
8U90llda derp~ edllehl~-----~ 
yaJleyl de ortadan k~ ,.,.-
tmnı miiı,ah~ .,ylernf!k _ J 
daha nypn olacaktır. ,,,,.,,_,, 

Zatftt Amerika, Almall ,,.ıt' ,,,,,. 
Avmpada ve rihanda ne ot ~ 
ler nyandınc:ığtm hfbltlY ,,. .• 
Ve ~ arazi ilhaklarrnlll ~: 
mMmf bir haıWlet olnt ~ 
kani. Bunun esash bir ~ 
ÇekO!OOvakya ve PolonY~....,.. ., 
nln hUi Vaşingtonda l"f'9P... I 
codl~rfdlr. ~~ 

işte bunlan bilmesi tabii , 
WellM aöale Avnıpa i.d ~ 
aebebleriniD me\·cad ol~ 
kalan ~rdllkten !iO.,.. oJ!li':; 
l&tlkW -nı hukukunun ~-~ ,,. 

lun. 
0Şimdl nerede ise Dehöq lıf~ mi dön Uy 0 r rumu Kızıltoprak şubeainden: K• noeu için senevf "30., bin lJrabk kira 

ağa gelecek ve hainlerin ceusını ve- M . Bulm ÖSge111.ia lılaartf rMmumu~tı aene ~tıda Kadıköy teklif edildiği halde Belediye halkın 
recek. Sakın hilktbnet da.ireeine ya. Vekileü tarafından f.ercö. Siireyyııı aalottmı® vermeği tGlcıar- burada _ucuzca eğlenebilmesinl temı. 

rYenlSabah' 

için möcadele,.. ~rlş~ 
ec1ea prb demokruOeri ':-~~ 
lerlne ~. Netlee ~ 
meribda belH o1aeaJctlr. s'f 

1 ....... _ .~"·.~~ 
ııqmayuı, me aid olmıyan lelere bu- me ettirilmesble 11.ai'ar verilen &o- nır efflnliği lu:ılde göriiJete ~ =dile bu teklifleri kabul etme • 

lqmayml.. eacio'aun Decameron isbnll eserini btnam. tehir et:tüen balon 9 Jllelrl • ~ Denizyollannın 
dala& ene1 tereiim8 edenık -.reı. 1940 cımı.arteai a~ Biireyyo ai- ••UDIYm•ı tarı·felerİ ~·.J 

-' ft•lllt'• ...... 
HNILIK HDOK•Plll .,. " ..... 
1 AYLIK 1IO • ,... • 1 AYLIK 400 • - • 1 AYLIK , .. • -• 

1 .MART 1940 CUMA 

U591ı1W.arrem28 tSSS R.Şabat 24 

(1) - S. .,...,. ~ vıuU.. 
M/ffr. a... ,......,_ ... m.b JfeA
.... ~ .,,.. .,. '"1ğil kama 
a. ~ ~ı.wr. Ufak bir 
~ bl9ll#I a. wnllılM iddia.91 • 
t1t.1rdtf'. [De\ıcnnı tıar] -···--··--··----··· ... ·-_ .... -::-:-'8~":,_,_._,-11-... ~--.... __ ..... 1_21;:,_J Karacaahmet mezarllOının 

E.a•I S•td Y•aalf .ı.,,, tanzimi 
1IM1 otte 1......, ~a. .. 001e ıı.ı"' 

12 16 6 17 9 S2 6 24 .~ 2i 1.S <0 
A.... Y.tal ,..,__ A ..... Y .... ,,._. 

1~ 0\i 1 lCI 10 37 il 08 1t J7 4 ~ 

latanbul Belediyesi Karacaahmed 
IDelarlığmuı tanzimi için bir proje 
~lamıttı. Mezarlık tarihi bir kıy
meti hais olduğundan proje bir kere 
de tetkik olunmak üzere müzeler i -
daresine görıderilmiıtir. 

tlifni haber aldık. Açaklık bakunuı- nemastnda Veril.ecektir. ,,,.....~ 

daa bili decllkoclusu ortadan silin· • • Etleri ucuzlatmak • • Devlet DenizyollanDJJl dll 
miyen "Afrodit,, e rahmet okuta • IÇID loln ilkbahar tarifeleri bil' ~ f 
cü clıereeede ._bu ldtabua, bD _ DAVET - TUrklye Twing ve mezbaha resmi indik- itibaren tatbik edllecektit· ~fJJJf~ 
._. il. Rasim Ö&gea gfbi ''Atı. Otomobil KIUbUnden: lıfenafü u • ten sonra. ni tarifeleri huırıamafa ~~ 
dit.. 1 tlınüme edenler al~ylıhu)e mumiyeye hldim cemiyetlerden o- • Bu mevlllmde KaradeDiJ ~~ti 
brottir IM!fl"'tmİf bir mab&rrir ta - lan Türkiye Turing ve Otomobil ~ Bayar hUktmeti amanında. bilyUk faaliyet olduğuııdaD "..A ı' 
rafından tercüme ve neşri herk~ KlübU senelik heyeti niıamn•me • İstanbul Belediyesinin mezbaha .res- bu kısmı gayet genle bl1' ~~ti 
te baynt uyandırmıştır. ister mJ _ sinin 6 ncı maddesi mucibince ni· minde et fJyatJarım indirmek için ten tuıacak ve yalım yük BJld .. ~~r· ,,A 
9hüs, buna gören İbrahim Hakkı sanın 6 sına milsa.dif cumartesi zlllt yapı)ml§b. Belediyeye senevf ayn postalar tahrik edil~_.. 
Kugaevfnyı ara~ bir tercfune.. günü öğleden sonra saat 3 1/2 da ~bin liralık bir zarar veren bu tno ~~ 
elndflll Türk~ye naklet.sin'! Selimi Tokatliyan otelinde.toplanacağın • zıJlt 0 

.18.Dl&D htıkillnet tarafından Belediye bu sene bUtoe•l::t ~ 
:laet kayın Pflderinln gizli müelJe.. dan vasıfları mezkfır maddede mUn her sene ~ediyeye verilmekte :idi. tin 500 blıı lirayı venıı~ 
fatıru iadhal ederek yeniden bu- deriç azanın teşrifleri saygı ile riw Htlkfmıet geçen aene bu parayı bele- den bu miktar bir açık ~ 
~l'HDI! ~ olunur. diyeye vermemJ§, ba sene de vere- Belediye bu ~n~· 

eeetfırl bildirmlttir. Bu itibarla temin edeceğtnJ 



l 

YENi BABA• 

c:: ~.~HB~:: ~;~~AH•' ] 
. iyi mHterclm nasll a M 1· . K 1 ,.tı,ır? um en ec ısı ra ın A =~....:= !!: 

nutku ile açıldı ::::::=~ 
dile Maarif VekileU taralmdaa bir 

....._ ...... ~--··· ~~. 7 (A.A.) - Parlamento -ımal teeriki mesaileri de. ~emleketi - rtyor. 
'Wına devresinin ktlp.dı müııa - ml&in hayat! meofaatlerinı allkad&r 11wif Vektlliıliw- ....._ 

kral, ayan ve mebusana hl - eden bir takım meseleler ort&y& çı - (tık OirefDn) gibi bul lk, a 
lılı- nutuk okumuetur: karmıff;ır.,, meaamUan W. bG ,..ı _._. 

başlangıcında blltön mem- Nutukda Rumanyanµı tam bir bi- lllll ,ela ~dab bir ISfJI' ....... 

tlı Ytiksek kaygusunun milll taraflık muhatua etmek anumıda lftpbe ~. 
~ ve milletin mevrua mWk11- olduğu beyan edilmektedir. AllıD8ll tBaöme .......- • Qo1i 
ti altına almak oldufu kay- Kral bundan sonra tubat ayında emekdar bir gwtem zdaUle Ve. 

sonra ıHyle denllmeırt. inikad etmit olan Balkan konferaıım- klletin ba t;eeeltbölılbll pek faJdü 
~ mn ııetayiclndm Ye İtalyanın Rumen . bnlm•lda beraber l:fl bir mtltenl-

0 ın sulhUnU yeniden haleldar gençliği mttmeuiline yapm11 olduğu mln 6yte meem• tıemrbılıerlle ., .. 
ı.n ihtillf lle milletlerin nor- hararetli kabulden batıaetmiftlr. tişemlyeeellal ae &ırbal ... ecı.. 

• ···-··· • oeğla. 
b Bu 1 • a r Bizim kwatlmfrM iyi tırdlme "um en - yaı-J>Dmek ~ heqeydea evvel 

tıeretime ~ fJlledJı )'Udm11 

1 ft oldup yabanoa dlll lyt bthnek a. an a c m as 1 m 1 -r zmıcbr. Eonebl bir c1ll .. maatt.-y euüf Uselerimlzde llyddle Glretfle-

[Bat tarafı 1 incide] ve boltevimıin kaldırdığı mmele -
. Balkan devleUeri arasın· lerin karşısında hakiki İtalyanın hls

'8 ilıtiıifın sUrUp gitmesinin netice siyatını izah eder görünüyor. 
~bı tehlikeler doğurabileceği- Bu gazete bol§evizmi mahkO.m et -
~ devlet adamlannca da an- tikten ve ll6Çkhı bir ırka din&-

cenubu p.rki Avrupa dev· mizmi dolayıslle diğer milleUeri hllk· 
içiJı bir selamet m\ijdesidlr. mt1 altına aldıran prensibi bor.duttan 
~anlara kartı her hangi sonra muharrir gunlan yazmakta • 

'-a tecavUzUn ka~anması an- dırı 
lllıretıe mllmkUndUr. Rumanya "Avnıpanın moral tadsızlığını arw 

· bu hUSWldald mUsbet fa. tırmak ve beynelmilel hayatı derin 
lı..~ devleUerinde sabırsız. surette ihlil için, bu son amanlarda 
~nıektedir. diğer bir takını prensipler çiçek aç-
~ Taldb Ettiği Siyaset JDl§tır. Bu pransiplerin temerküz et-

le Goff, Stamboul gazete - tifi hayat sahası da imparatorluk 
~ Le Tempa'ın Roma istidadı gibi sihirli cUmleler herkeehı 
llıubabiri Paul Gentizonun bir maınmudur. 

u mevzuu bahsederek diyor Dinamik bakımdan, anlqılan ha -
~ yat sahası, büyük bir milletin gerek 

Ve esrarla dolu İtalyan siya- emniyetine, gerek ekonomisine elzem 
~ ziyade a..,ina adamlardan gördüğU topraklan ve ilk maddeler 

bu mükemmel gueteci aşa· membalannı elde eylemek için bizzat 
8UaU sormaktadır; Rusya kar- kendi hududlannı tevsi eylemek hu. 
ltalya politikasının tebeddUlU kukuna tekabUl eder.,, 

\,;..~ld oluyoruz? Bu sözlere illve edilecek hiç bir 
t ~n bu tekimUlü teyid etmi - &eY yoktur. Bunlar, ayni zamanda 

-4'1tat ''Rusyaya karşı bazı ttaı- l!tin zihniyetini tiksindiren tahrlb -
1.... ~lerinln aldıklan tavır,, da kar ırkçılık ve bolşevizrnin mahkn • 
·~lllı işaretler bulunabileceğini miyettdlr. 

lf ~Yor. 
''Glonıale d' !talia,, İngiliz 

~~erini ve hattl bUtUn lngil-
~ ~VJffla, Bertin ve Moskovayı 

---···---
~te koymakla itham ediyor. 
\ı~ ~tte Alman propagandasının 
-.;., iler karşısında Uç totaliter 
~ te&anüdünU ilan için edeceği , 
~ gt;rlllmektedir. f B~ tarafı 1 inci ~y/ada] 

Oenizyolları Umum 
Mod.Uru aleyhine 31 

Dava açıldı 
~ ~ntizon tarafından işaret Bu vaziyet kar§ısında muhakeme 

~e belki daha manalı görünen cürmUmeşhud safhasından ~ıkm13, ah 
~l' nokta: klmı umuıniyeye ti.bl tutulmuştur. 
~ 8&.tayının organı "Popolo Diln Eminönü merkezinde şiki. -

• °F'İnlandiyaya karşı Rusya yetçi ve suçlulann ifadeleri alınmış-

'" ~azı yazıyor. tır. 
l'ııttaıete Rus _ Fin har • Bu ifade alınma esnasında ı;>evlet 

~'il Zllllletinl harbe sokmAk Denizyollan espektörü Mazhar da bu 
~~ 1tan.e hareket etmeği bilmiş lunr~uştur. . 
~ ~ .ba~ıciye ne7.areti tarafından . Dığ~r ~arafta~ Devlet Denızy~llan 
~ '•v bir harekettir diyor ve ıda.resı dün yemden vapurlara hıçbir 
lıı., ~anın 1200 metre murab . müvezzi sokulmamasını emretmiştir. 
~.~-'l'azinin tf!rkl mevzuu bah • Polis ise müdahale etmediği için 
~~oe meselesinde muvafakat idare her vapurun önüne 5 • 6 kama
\..~ "e kudreti Uzerinde hayaller rot nöbetçi dikmiştir. Bu kamarotlar 
~ lçtn bu memleketi muahaze A.deta vapuru düşmana karşı mUda -

faa eder gibi mUvezzilere kar§ı mU • 
~ a lehinde İtalyan talebele- dafaa etmektedirler. 

gelen ve heyecanlı teza - Yine dlln müvezzilerin vapurlara 
ha.c._., harb malzemeai sevkin- girmesi yUzUnden ufak tefek bazı hl-
\:'1lla.danın heyecanlı tavrln - diseler olmuştur. 

mtyor"" 6~. 
Hatta yttlmek tahsllba 11' • 

pan gençlerbnl.aea yalJulcıl. mek • 
teblere deYlllll etmemlt olaalar a
rasında blle 1&yet ecnebi bir dile 
11.yıldle 1asamıf etmJt olanlar Yal'• 

aa, banlar mavaftaklyetlerfnl mtle
tesna zeki ve kabUlyetlerlu borg.. 
ludu.rlar. 

y &banal bir ctiJ o mue giiBde iki 
Uç saat iştigal edilmekle ötreaD -
mes: ö~ Burada "öina
mek,, demekle o dile tamamile ve 
hakklle taaaıT11fU kasdecllyonız. 

Yolma "olmdatwna aalar gibi ol· 
mak., veyalıud "anladığuu zannet
mek,, Usan bilmek sayıJamıyacağı 
gibi öyle •thl bll' ~ l1tı ae ter
eüme yapılamaz, ,.a1nıd yapdaa 
yarnn yamalak Çfninnek-l'e tereti
me lmıt~. 

BinMnaleyh Maarif Veklletlnde 
teşelddll eden (Terclime Btlrosu) 
"lise "Ve y\\kıtek tahsil gençlerhd 
mttt.eaddJd A nupa dillerine terctt
meye a~tınnak ''e ~tumak,, 
tau ziyade o gençlerin lfinde llsaa 
i>ğrenmeğe mUstald olaıılann ec -
nebi bir dil öğrenmeleri için lcab 
eden teclblrJerl aldığı t.akdirdecllr 
ki memlekette mtistald n mtitebas-
sıs m\lterchnler ye~ olur. 

Biz Tilrkde her mUJetten ziyade 
yabanca dil öğreameğe fıtri bir i&
tidad bulunduğuna inaarn11 olan -
lardanız. Tiirk :Fransızcayı da, İa
gllizceyi de hatta Japo11cayı da pü
rliuöz bir §h·e Ue telaffuz edebW-
7or ve llsaaa çab"k hikim olablll-
yor. 

Binaenaleyh 011a yabuıCI bir dil 
öğretmek fınmtı verildi mi öğre -
nir ve esaslı öğrenir ve ancak ya
buel bir dile esaslı bir sareUe ta
aamıf edilc!ikteıa sonraclır ki t.er
cüme Şi düşönlilebllir. 

"Ana dllillden gayri bir .dil lğ
re11.mek için bir IManın ömrü an
cak kifayet eder,, diy~ıder bu t.e
kerlemelerillde pek ~ alda.amamş-

lanbr. Niee Usan blftr g~nlerin 
devirdikleri boylu boslu r.amlar, ge
rek eski harfterle, gerekse yeni 
harflerle basılmtt ldtabla.nmmla 
hlll. sıntu dunırlar. 

Te§ebbtls etuğl iter işi temiz "\"e 
esasb bir surette başarmayı mu
t.ad edindiğine hıandığnnız sayın 
Maarif VeklllmJu, saten kendDerl· 

~nra böyle bir makale in • MeselA Burgaz vapurunda müvezzi 
4M, '"'Yor. Gentizon, böyle blr Mehmed dayak yemiş, yüzü gözü şiş

'-.~esine lmll olabilecek y&- mf3t1r. nln de meçlmlü olmıyan, bu dÜ§Ün
' ~ bedir? Sualini insanın Diğer taraftan öğrendiğimize g"#.'b celerlmlzi ibliğ ederJcen ''Tercüme 
~ne soracağlm söylüyor, vapur ve iskelelerde gaz.ete satışının Btt.rosu,, Dun Defl'edeceğl mecmua 
~ or: Bu vaziyet bir manevra men'i dolayısile aç kalan müvezziler I~ de kendllerlne teşekkür etme-
111.~ gayri kanuni emirler vererek ticaret- yt bir bor~ saydığımızı Ulve ede
\.~ bu ıncaeıeıer soruluyor ve )erine mft.ni olan Denlzyollan Umum ~ Zira bffha.ssa eenebl dil öi · 
~· ~lloruıınalıdır. İtalya sakit du MUdUrU. İbrahim Kemal Baybura a- retlml bakımmdaıı yurdda bugü
~ nıuhakeme, aklı lelim, leyhfne p.hat zarar ve ziyan davası ne kadar o dereee az tef yapılmıır 
~~ bUe Hltlerin ardı sıra Sta- açmıalardır,. DUn aktam geç vakıa tır ki, ck'i de olsa, fayda temia 

~ ~ ablan bir Mussolinl kadar bu suretle 11 dava açılmıştır. ecleblleoek her hayırlı te§ebbösü • 
il- CSrıtınde lf8.3lnp kalmakta • Yarın sabah da 20 dava açılacaktır. llka ve mtanetle lca1'plamak icah 
1-, ti~ Müvezzilerin vekAJetini avukat Orhan eder. 

Sovyet 
Irana 

radyolarının 
hücumları ıMuhtekir olan Türk 

- ...... tantıı ı iaeide] niat gruptan, "BUytık Brltanya ve v d 1 ? 
Sovyet Rusyanın Kafkas hududu Fransa emperyalizmi,, diye tesmiye atan aşı sayı ır mı. 

üzerinde muhtemel bir hareket teş. ettikleri ieY• hücum etnıekten çekiıı- M Wi Korunma Kauımu fanı 
kilatını maakeliyen ~rlıklar, ma - miyon_ar, ieıM ve genç ~bu~ mW· samaıuada neşredibniıi , . ., 
nevi plinda da. &JJll tek8de m'nah tecilerı, Rus emperytıllzmliın, Al - haldkaten tam amaltlllda da meri

faallyeıtlerle ~- Da faali· manyanın kolayca hakkından gelmek yet ıuevkllne konmu!:'. Ru is:ıbctini 
yetler, mesel&, TarJdye ft Irak&~ için yapılan zahiri bir hareket oldu · bazı kör ihtikar tc chhihılcrjnin kar-
tabüeJertntlı lislt&m ~ 4uhultl- Auna ikna için çalışmaktadırlar. ş1sıada daha iyi görüyoruz. 
'lapak w Hmpk ır.meaı ,..tUeri- OUl1 beyanname dağrtılmuma ve Dünya bir buhran i~ndedir. Tür-* itinde w bua mD11:JWt ~ kulaktan kulata gMUrWen sistemli kiye fırtuıaJarm arasmd:ı n iki i
leri ,. bazaıı da, aosyallst ErmeniB- bir propaganda teşldlabna rağmen, lemhı hiribiriue beadolduğu bir yer
tan CUmbart1etfnde ScwJeıt DUal'i7• komümatler arzulanna nail n müt - de t.aJdb etti~ basiretli siyaset yü
lertnin tatlııDd tl&ertne llltbı&d edı8ll teftk ordulanna girmek içhl arab z\inden şimdilik Mrh-gt hir tehtl
propagandamn tebtf1 gibi fstikamet.. gençliği tarafından izhar edilen he- kedeo u~'tır \'C uzak kalmak ist&
ler g&teımektedlr. ,.cam balt&'amağa muvaffak ola • mektedlr. Böyle kritik zamanda 'a-
J'n•-, 'l'Urtıgıt ft JilrmlnA 1 • mamaktadırlar. tan:daşın \•azifesi hUkftmete yardım 

ebnekteo lbaretttr. Jlalbuki.... Şn unDe ,aplan mtıteaddld radJ'o a-. Bilhassa .arablar, 181.lm dininin ka-
rlpb im 1119 meegul olmaktadır. d olarak kabul etmedlit Sovyet na- tezada bakın ... Baza .titısözler. mllU 

1l'lltıltJDde, lloekOftJı kBgllt komtı zariyelerfııe llkayd durmaktadırlar. meafaaileıi ~yerek. fakir bal • 
kın fedakirhk bltlstal tMi8mu' ede-
rek zengba Olmak yolUDu anyoıtar. 

Kanunun italyan notasına =,..~.~= 
Pençesi Cevab :; :=:-~=: .=~ 

(Bq tarafa 1 IMlde] f Ba~ ara/• 1 inci say/ad.al cllr. DeVletıe, mtltld bir vatalldat ol-
ıwne vermedl.klerl teebit edflmit- olmu§ olan vufyetf mUmkere etmlt- manın zevki, kasaya para doldar -
tir. tir. Ancak İngilterenin ittihaz atm.iş maktan elbet çok c1üa neclb, w çok 

Bunlardan başka beş miieaeeae olduğu hattı harekette bir grıua te- daha kacllldl.r. 
daha vardır ki, bunlar hakkınd& beddill yapılmamuma karar veril· Bu fazlletfn güzelliğini ululu • 
tahkikat devam etmektedir. Bun-im.ittir. yanlar, vatanda§lık ıuur ve ahllkı-
lann isimlerini de yarın neşrede • Zira hangi memleketlere yapıl - na erlşememlf soysuzlardır. 
ceğiz. makta olursa olaun her türlll Alman Guetelercle baa4u 80lll'a birer 

Bu miMwee&eler, meriyete ih' - ihraca.tına nihayet verilmesi matlub- kızıl damga gibi muhtekir ttamguı 
mit bulunan milli korunma kanu- dur. İtalyanın proteatoeuna İngiltere- yiyen hedhahlana ......,,.. ok•ya -
nu hilkUmlerine göre bu günlerde nin varmİ§ olduğu cevab, bu noktada cağız. Ve onlarua Amme vloclumıa 
adliyeye verilecektir. Bu cürüm. gayet açık olacaktır. Ancak Londra l'ft'a g6rdlltt bümtl ele giJIDll ol
mezkOr kanunun 32 ncf maddeal hflkfimetJnin İtalyan sanayü ile diğer doklarw ~ 8tiı'gtba cım• 
deli.letile 59 un<:u maddeal hak - memteJr:etler aanayiinin faaliyetlerinı na çarpılacaklar. MaDanaı .. te ve
münce cezalandınlmayı icab eden ihW etmek &rZU8UDda olmadığını tas reeelder • .Pan cı •n-~
bir cUrilmdilr. 32 nci madde "faz- rih ve UçUncll devletlerin ma.ru.z kal- Jar_ Türk nhed• .gLmaedddaıma 
ıa fiyatla satmak kasdlle malın maları muhtemel mUeldllltm ve kar • ömörlealwia __.na kadar allıya -
her hangi bir suretle kaçınlmua- şılaşabllecekleri mahzurların izale ve eaklar amma iş lşden g~ .,_.. • 
nı,, istihdaf etmekte ve bunu ya - tahfifi için im.kin dairesinde mesai naeak. K ... effrnlwıe Wr laeaa ya 
panlann 59 uncu maddeye göre 5 ~edileceğini beyan edecektir. 'l'Urk olur ya.. muht.eklr. 
Bene muvakkat 8Urgün, emvalinin iki ltatyan vapuru daha . MURAD 8ERTOÖLU 
mUsaderesi ve 5000 llraya kadar kontrol UssUne getirildi f - l 
para ceza.sile tecziyesini Amir bu- Londra, 7 (A.A.) - lktısadt hub vu•·sek Müdafaa 
lunmaktadır. . nezareti, hali hazırda İngiliz kontrol :\ 

Vilayet, piyasadaki kontrolleri- UssUnde bulunmakta olan 9 ltalyan ı M ı · • • • ı· , 
ne kemali ehemmiyetle devam et- gemisinden sekizinin hamulesinin Be· ec ısının iÇ ımaı ) 
mektedir. keırtro edileceğini haber vermektedir. 

Dokuzuncu vapurun hamulcsi, mU-in gi l izler memleketi- sadere edilmfyeıelrtir. Çilnk11 bu va-
Dün Milli Şefin riya· 

seti albnda bir 
toplanh yapıldı 

pur, memnuiyetten evvel hareket et· 

ml.zde çuval f~brikası miş, ancak makinelerine a~ olan bir 
ı- 1 sakatllk yUzUndeıı seyahati teahhura 

k k • ı· ı uğramıatır Ankara, 7 ( A.A.) - Ytiksek urma ıs ıyor ar Ctana ve. Rapido adıadaki diğer iki 1 mtidafaa mecUsl buglhı saat ı~so 
Memleket endüstrisini takviye et- İtalyan vapuru da İngiliz kontrol u. da Rel8lcUm.hunımnz 'lsıpet haa-

mek için hWcfunetimiz İngiliz kredi- süne gelmi§tir. nUnUn reisliğinde Bq\-ekllett.e 
sinden istifade ederek yeni bazı fab- f ( ~3 5 ltf f ..., t;oplanmıt ve rnznameslndekl me-
rlkalar kurmak için tetkiklere be.§la· falSf Z lffn U ft Dn IUI\ seleleri mütaleaya ba§lamııtn. . b Malum olduğu ilzere Yüksek 
Qllfbr. Şimdiye kadar yapılan tet • yanı Zff llSI :ll"üdafu Meclisi Oeae1ku.nnay 
kikler neti~esind~ meml~ketin dahili ParMI, 7 (A.A.) _Bahriye Nazın ~mın c1a Utllıaldle icra Ve-
ve haricl ticareti noktaı nuanndan B. Campinchi guet.ecllere beyanatta killeri heyetinden teıiekkW ve 
bir çuval fabrikasına fiddetle ihtiyaç bulunarak her biri 380 miUmetreıik lek tin tidaf ı.oı ... ..ı..ı ~t-
old ğu neti · varıl........ meın e m aa ...-.. .... 

u cesıne ·~-r. . dört topla m~oehhes iki top kulesi kik ,.e mötalea ecJer. Bu mecllee 
Bu itibarla bu aa.naylı Titrkiyede ile mtiselWı bulunan 3:S 000 to h l buJ'1ll"Cluldan takdirde Rel

kurmak için tanınmıv bir lngilfz fab- mindeki Jean Bart m-ııİ.mın :_: ::... rtyuet eyle!' 
rikatör teh~imize ~..tir. . . indirllınlt oldufwıu btldirmiftir, Ba ur • 

Fabrikatör §ehrımızde bir ıki gün toplar, kırk Jdlometredeo fada nw _ - .,.J 
kaldıktan .sonra ~ Ye ~do.lu- sateye 24 obUa atmaktadır. Jean Bar Daladierin V t:lıe 
nun mtlsaid yerlerınde tetkıklenne tm silrati, saatte takriben 60 kilomet • • 
başlıyacak ve bilihare Aııkaraya gt- reye ballğ olmaktadır. zıyafeti 
derek resmi makamlarla t••• g• Paris, 7 (A.A..) - B. Daladier, bu 
çecektlr. Fabrika kurulması tamamen cak w ba auretle memleket.hl bMttn a.team hariciye 1Jı8118l'etiııde B. Sum
kararlaştırıldıktan aonra çuval ima. çuval ihtiyaoı dahilde ~hı edilmiş ner Wellea terefine bir ziyafet 9el' 

llbnda ku:lle.nılan jM burada yapıla- olaeaktJr. . miitir. 

Almanyaya giden paketler / f 

H ariçte Y&flfBA Almanlar, AJma.ııyadakı Diulat
fcıruıııı auydaklan mahnmıl:JeU mdmkff• 

mert.ebe ta.hftf Jçln, mlltıea.ddld pıkeüer göndermek
tedirler. Ba paketterln 1obM1e, b"betıM t.reyag, 78 -
murta, kalı'-e ve kakao bahmmaktadır. 

Bu ne\idoo bir çok paketler, ~ Rtt
manyadan, Yugos!ıwyadan ...e daha bir ~k memle -
ketlerden gelmektedir. Dolanda.da, gürule takriben yl
;reoe1c madd~lerlnl lhUva eden dört bla paketi• Al -

Güzel san'atlar ve propagaııd~ 

A ı..um,.. hN'bln Wsaıı ve maya Q1an1u1a "Ber
Blldekl llltJ'tık mtWld ~ ,....__ 

mi.al ~ bildirmeldıec1lr. Bil ...... llafta. 
lanma progruuıu bitaraf devWler p:ıdelert ilet .. 
retıııektedir. 

~ B. Mu.uoliniyi böyle Arsal derubde etmi§tir. ~. OBJl~L~DDIN BAJU.OOOU1 
""-._1': lkluktedir bir adam ola- ---------- _____ man ha.cludJarmdaa glrdJtl Sf'ylemncktecUr. Ba JI& -
~' etmek hıkkına malik Taksim gazinosunu işlete- tan sonra olrketin Ticaret Odaama ketlerin herblrlsl 5 kilo s8üeUııdo eldıılu ıça, tm -. 
~~ cek olan firkatin kurulut tescil olU1UI1881 da lbmı g~lmektedir. sıta De Abnanyaya s4'vkedilen y1,.~ nu.ddelerillla 

A.flll ..... __ Badlıl, .... mlkıasta propapa
da turneleri yapaeak. ..a. ftlarmoalk ~ 
:faa.iiyetinla ellet.ımlyetf.ı ele tebutia e&tk:aelltedlr. 
Nf!ıaJBt Ahı• · İllglJls artiaUk ~tek· 
m eylemek :lcln n.bıı ve l:ıcaa oper hn 1ıı1r taka 
!lfy458 WI OJ'& 1113badeleeine :t ipneZ; ...... de mtl• 
ı-.-ıa& aclooelderdlr. nasıe .- lıılınllıBtk ı:ıesud pa1 -
kGioJ' tmlıter v-. ... getireblJeeell ~. lmW • ~~'ll a!eyhdan paktın bele • hazırlıkları Şirk~ ancak bu muamelelerin lkma- flrm1 bin kilo olduğu i · ~ö~üyor. _ 

Q1an :'.'lı mı ~ t ko- Taksim gazinosunu foletmek ibıere inden sonra faaliyete geçebilecektir. Bunlar unıumlyetle, !ıa~zJeJd Aloıu·.ar t..ran. • 
~ dtıem:Oıar~~m"'.lv teekll olunan 110 bin Uralılı: flrketin, Şirkete iştirak eden hissedarlar ta- dan ~hnaııyada bulunan d..rtlarma t iY• akı'llt~-
1 ~ Ticaret V:eklleti ve htlkfunet tarafm- alJıUd ettikleri mebllğı Ziraat Ban • aa gonderllmeldedlr. Faloat Amst!:rc:tut• "·e dıgor 
\ ~ ltzslyaıı milleti, mo- dan tasd.lk1ni ikmal ettirmek tir.ere kasına tevdi etmi§lerdir. Şirkete 47 :.:ok :olanda ::lrlerindeld taclrlGr .de ~ bu 

~ derin wrette Belediye ~ JırlUıdUrU Saffet 8e- bin lira ile ijtirak eden 1staııbal Be- ya girişme OO!rler. .. . .. 
~ oıkan "Civeta zan dün akoam Ankaraya gltmletir. Jediyesiııiıı eirket heyeti idaresinde 3 So11. a.nwıl~~ bu lıal .o~·ıe hır '~ l~t;S~.lUj· 
...... •"kil, nızipn Httıdllnet tarafından tasdik olunduk. UUl bulun•caktu. tir ki Dolanda hulmmPti, ltı7.7-3t ı~t lltli h.ılkrliJD Da1i. 

--~. 
Feka~ M de o1sa iimli kf.O ieifldir. ueö.eler~ 

,.,~ ~ azun.dır. 

~' ~~----............... -.. -.;m-~-
JIM2 için zamri o'ı-a .......... a.t. • llJldwia 
mewoJeket harialM ~ • 1§.:.1 ~ ~ ..._,. _ 

4•• ~ ....... •••ım olaAk &ibl ;6ftl.amektııılr. 



( .,.,. : ' YENi SAB'.A.B ,. : 

Kulisler arasında 
Sahnede ben apışıp kaldım, halbuki 

halk rol yapıyor sanıyormuş? 
-3-

Okuyorum: 
Suna hanımefendi, rMhi ~inid 

gördüm göreli gündtaüm ge~, ge • 
oom gündiiz oUlu. Her dn, her aaaf, 
her dakika yalnız mı dÜ§{lmlyornm. 
Siz benim eni.!ei rohumaunu.z. ehlin 
beraber şı. cibalin ~vatına gtka

lım .. 
J ôvuzen boku oo boziyö mö fon 

murir damur. 
Ali ihtar ediyor: 
- Kımıldama şimdi sana sakal ta-

ı:acağım. 
- Peki. 
Sıdkı ise: 
- Aman bir daha. oku, diyor, bel-

ki şaşırırsın. 
- Ezberliyecek miyim 7 .. 
All öfkeleniyor: 
- Yahu bir da.klka cevab verme • 

sene. Şu sakalını takayım. 

Yazan: FARUK KOÇOK 

8/8/1940 CUMA 
12.30 Program ve memleket saat 

ayarı. 

12.36 Ajans ve meteoroloji ha· 
berleri. 

12.60 Türk müziği "Pl.,, • 
18.80/14.00 Müzik • Karı@ık haftf 

müzik "Pi.,, • 
18.00 Prognun, ve memleket saat 

ayarı. , 
18.M TUrk müziği. Çalanlar: Ru

een Kam, 1zzedd.in Okta, Fahri Ko
pus. Okuyan: Sadi Ho§OOS. 

18.45 Türk müziği - Halk turkil· 
\eri. Bayram Aracı. 

19.00 Serbest saat. 
19.10 Memleket saat ayan, ajans 

ve meteoroloji haberleri. 
19.2tS Türk mtlziği. Çalanlar; Cev

det Çağlar, Fahire Fersan, Reme Fer 
ısan, Zühtü Bardakoğlu. Okuyanl&r: 
Mefharet Sağnak, Mustafa Çağlar, 
Melek Tolrgöz. 

20.00 Konuşma "Milli kahramanlık 
menkıbeleri,, . 

20.15 Temsil • Ses veren dağlar. 
Yazan. Tahir Olgaq. 

21.15 Serbest saat. 
21.30 Müzik - Radyo orkestrası 

"Şef - Dr. E. Praetorius,, • 
22.15 Memleket saat ayan, ajans 

haberleri, ziraat, esham - tahvlllt, 
kambiyo - nukut borsası ''Fiyat,, • 

22.35 Müzik - Cazband "Pi.,, • 
23.25/ 23.30 Yan.aiti program, ve 

kapanı3. 
.......................................... 

8 M1'~ 
Holivudd - dediko~. 

Norma Şerer · e Jo~l 
Raft evlenecekler· 

Fakat 
bu 

Jor j Raf tın eski karısı 
razı olmuyor • 

ışe 

- Peki peki. 1 
Sıdkı naaihatıerinde berdevamı Üç sabıkalı meşhur 
- Ezberlemek yok. Klğıdı cebine ı h k 1 d d 

koyacaksın. Ben seni uşağıın1a ça • ../-'ta~, llSJZ ya a an 1 'l)ll//~ 
ğırtırım.. İstanbul zabıtası, yeniden üç cu.ı.ı rmit ıln~ yakfularınaan Hedy !.JO.nı.arr llolhntdJa bityUk nııı(tı 

Gelirsin, oku diye emir verince o-' Faruk K~k fjf~ndiMne d~kur verdiriyor hırsızı ya.kalam.ağa muvaffak olmua- · ~nmaktadır. <hnç ve tecrilbesiz teldkki edilen artiS • 
kursun. Fak t be hı:.ıı:. . d t 'b' yuru·· F ruk .. .. tur Bunlardan birincisi ve en mü ~ hayranları bir çoklartndmı fazladır. 

1 a n aıa yerım e pu gı ı \ - a , yuru, reverans ya- . · . ı<'ltııS 

Acaba ben miyim.•• duruyorum. Bu defa, şu UzUm gibi pa.rak yUrü. hımmı, beş seneye mahkfun ve firari, Holivudun sinema meraklılarını ' bu hayatımın en güzel d~ ı ırd1 
Bu esnada Ali de tuvaletimi bitir • gözlU be.yan, Necile, gelıyor, elimden Bu ses bnna semavi bir emir gibi Allın~iş ~lkabile ~aruf, ~duracı heyecana dU~ecek bir haber verll- 1 caktır. MR.8:1esef, karını :ıı)11 

mi§; tutarak: geliyor, şaşkınlığım geçiyor!. İbrahımdır. Ibrahım, muhtelif semt- mektedir. Filhakika, geçen sene, ken lamıyor, eimdilik bir. anl i ,
0

ro11' 
_Tamam, diyor. Şimdi aynaya b&· - Haydi, Faruk, haydi, ayıp. Yürü - Emret. Hanımefendi o kadar 1 lerde, pencere ~amı kırarak ve bu su- dilerini parise getiren vapurda biri- re.bilmek imkllıunı gbrent) bil ı 

kabllirsin. bakalım diyor. güz.el ki. Nutkum tutuldu, dizlerimin retle penc~reyı açarak ev ve. apart - birlrini adamakıllı tanıyan ve dost 1 Eğer Normayı dinle:?111
' ftıltflı. 

. . b ğı "züldU ş d di s dk manlara gırmekte burada elme ge - ·ı N Sh 'r· d h 1 k b l dece"'illı• ,,!ll Aynada kendımı tanıyamıyorum.. Güzel bir kadın emreder de ite.at a. ço · aşır ım ye 1 ının . . __ .. : _ olan George Ra!t ı e orma ca-
1 

ı _er a a u _ c . o ıyoJ'IY 
Suratım bunı§mUŞ, renglrenk ol • edilmez olur mu?. • arkasına sokuluyorum. çırdıgı yukd~ hafıf, babada ~gır ~- rer'in yakında evlenecekleri söylcni- şekilde boyun egmek ıs~eJll \J Ff~ ~ 

muş, saçlarım bilttln bUtün kırlaşmı&, _ Peki... Sıdkı tam tu1fıatçı : ~ay~ ~ıp kaçmak~ad~r. Son bır hatta yor. Amerikan ainema sahnesinin 1 Her iki tanınmış a~tıst bcccWc • 
hele çcnemdeki keçi sakalını görm~ Nihayet sahnede - Zaten ben anlamıştım. Oku be.- ıçerısınde de, ~u ~ekılde beş ev 60~. - masum ve saf "Julictte,, i ile fena ta- , hnyatlıı.rını nasıl tanzını edı t.İ)t$ 
yin .. a. dostlar bana bir hal olmuu.. - kalım. ~~ştur. tb~.ım, en son defa~ uç biatli erkek rollerinin kahramanı 1 düşüntirkcn meşhur Fra.Jl~ri $ı' ı 
hani muzibin birisi suratımı uyur- Ve nasıl ne suretle bilmeden ken- 1 - MUsa.ade edin de kağıdı çıkara- g~ evvel Şı§lıde Tavukçu .F?thı s.ıo - hayatta birleşmek istemektedirler. ' sundan artist ve muharl? f) 

.. d k dimi sahn d b Iuyorum yım • kagında 1 numaralı Paskalıdıs apart- . . , . . d k. a.Jıttıl ,, k en böyle boyamış olsa. ben e uy u- e 0 u ·· · . . . . Fakat evlenmeyi ib'temelerme ro.ğ- ı Guıfry nın Holivud a ı , ill r 
· b k 1 kta ö gili k ul b · · Çıkart manının 3 numaralı daıresıne gınnış ı . G 'trY 11 01~ dan uyanıp kendimı u ı ı g r - Sev o uyuc ar urasını ıyıce - , ·· b . Se k" 'd men bazı hAdiseler de buna mani olu- ton Vıncent, Sacho uı ~ vjl 

sem acaba bu ben miyim diye şllphe- anlatabilmek için müsaade edin de ai- Eyvah k6ğdı kaybettim ve hur~da oturan te7ı ~ ıse aı yor. Zira, Raft'ın ilk karısı, kocasın ldisine yapılan teklifleri n gcıcer:' 
ye düşerim. ze sahneyi tarif edeyim.. A b kAğıd b . bim k mş uh telı~ . e.şdyayı çak mışd, ukeelyayı dan tazminat almadan aynlmak iii- kate alarak KaliforniyaY~.11.uor· _.ı. 

. . . ca a a. ı angı ce e oy - e remının e satar en e ya a an - ' . . - .
1

A evJ r.tJI 
Kcndimı bu halde görünce arka • Geni~ bir oda sağda iki koltuk sol d Sağ bl b k k Sol ~. ne yanaşmıyor. Ve George Raft'a glliılin yakla.şbgını ı an • ..n v· 11 

d tın bak kaklı .. • um. ce me a ıyorum yo . mışur. 
1 

Mcv- ~ r 
da.şiarın a sura a ma ma da tek bir koltuk.. yerde halı, sağ cebimde yok. fn oebimde yok. Yok Z b tan . 1 d _ .k. . h serbestisini vermek için yarım mil - Filhakika Selznick, uııt• tı~ 

1. tarafd b' k 1 •--~da d!bde v a ı ın yaka a ıgı ı ıncı ırsız, d 1 . ti b"'tUn h 1 ..... 1, ParaJllo ..ııı ge ıyor. a ır apı, so wu~· yok yok Anyorwn anyorum bula _ dUkka l del k . yon o ar ıs yor ve ayrıca u a- wyn mayer, ~ ox ve ueJ' 
Sıdkı dudağının üstüne kocaman başka bir kapı .. önde yani sahnenin mıyo~... ' K t ı:k t~~~n arınır R~~~ ~1

11:• yatı müddetince, artistin kazanacağı si de mukavele yapmak için tıı:' 
bir palabıyık kondurmue. Suratı ta.. dibinde bt1yt1k bir kapı. Zozo ile Sıdkı Ahali beni rol yapıyor 218rulediyor Hon d" da ~ke ~a~. 1 

el G ~ ta~ paradan yüzde yirmisinin keııdisino mışlardır. .. ~ti 111 
bli boyah .. pazarlık esvabları~ giy • operettekf islınlerlle söyliyeyim. olmalı ki kırılıyor gillnıed~ p em 1 ~· 1 1 uç ~n e~vU ' U a; verilmesini şart koşuyor. Bu arada Paramount orı cı~ııdl ııı' 
miş tam bir sınk hamalı lolığında... Prens Zoro ile Suna sağ taraftalar.. Acaba kligı-d nereye gı'rdi ··Tekrar el'§emK pazarında Cattit ~ek b' ıza - Bunun üzerine George Raft şunla-- lunmaktadır. Zira GuritrY• Aağı 

L"·tfull h ti biri · , nın ve asımpa.şa a mh e ır ma- . 1 . . N i 1 . . mıyııvv Cclfılle, u a ın sura an - Zozo, yeşil tafta bir tuvalet giy • tekrar arıyorum nihayet kA.firi ce _ h 11 . d alUI . 1h Refi n söy em~tır : onna le ev enecc- Colbert ıle bırlikte o~ ~ 
birinin ayni, iki.sinde de ayni malt • mlş biraz önde Sıdkı arkada. ketin kum•u•ile ~tarı aroa•nda ya k~ ed

8
.
1
.nkk: mı gazlı sanı vde 

1 
ek- ğim gilnil il§.n edebileceğim zaman, senaryo hazırlam~tadır. • 

. ' ·- ....,. - ın u an arına avan arı e er 
yaj, ayni keçi ~alı, ayni sıyah ~1- Sol tarııfda onların tam ka.I'§ls.ın- kalıyorum. Meğersem cebim delfk - girmiş, çaldığı tUtün ve .PUiları da ts- ""' ~ 
bfse, aralarındaki fark e~ ke.dar~k. · de prensip mahremi esrarı rolünü ya , miş.. tanbul eihetinde tUtünctl Ahmed ve IXTISAD IŞLKRI ı Jl.AARıTTE, ı.' 
Bir~in boyu ~· dig~ kı- pan adını unuttuğum bir arkadaş... - Hah yakaladım diye cıkanyo- Allye satmıştır. Hamdi, sorgusu es- • • • Jctt"'J 

sa, bi~ı ~U~emadiyen kaşı gözü oy- Şunu da ilave edeyim ki.. Prens rum. nasında, bu şekilde dört dUkkAna da- İngılız domınyonların~an Kartal orta ıne I 

nuyor, öburlinUn hareketleri gayri Zo b'• ~-ı- . b S dk t k ed. h girdiği . f . . 1 •th 1 d• 1 ııl tabii. ~un ~ta ll uıu.ıua oyun ıca 1 - ı ı e rar ıyor: a. nı tıraf etmiştir. ma 1 i!l e ıyoruz açı ıyor ~ ,., J 
Birisi moda mağazala.n tezglhtar- müthış bır huyu var. Çok sevindiği Nihayet söze başhyorum ÜçtlncU hırsız da, camilerden ayak- Memleketimizin muhtaç olduğu Maarif Vekaleti tarafı~do~: ı 

ıa.nnı andınyor öbürU köprli başı veya çok kızdığı zamanlar kimi gö - Ok kk 1 ökü kabı, palto vesaire çalmakla me§hur ham maddelerle gıda maddeleri İngi- ması kararlaştırılan !{art iJOV"aı' 
mezecilertnl ' rlirse onunla gUreee kalkıyor. - S u. zlı ım~ td. ·M-L. ' ve Bitli lAkablle maruf Hu1Qsidir. llz dominyonlanndan gelmeğe başla - tebine aid bütün hazırlıklnr__.~ 'ıı~ 

·· Di I I i b ~ - una ıanımc.ı.en ı. tu.ı ı cema- H lu . 15 Jll1ıı~• Aıı p d I 0 r z er m n Byf lini:zi &dil ö r u m, son zamanlardu ınuhteltf uu§br. lunmu§tur. Mekteb 
1 
'!"er ti' 

er • a o 1 1 y . ç 6 z u 1 u y o r g m g re ı. . semtlerde bekar odaleanna dadan • Dün bir İngiliz vapuriie külliyetli ba.ren bilfill tedrisata bili lb~ 4~ 
Orkeetra ba§ladı. Sıdkı dıp.rı fır- . . Galiba yavaf1 okuyorum ki ~dkı : mı§, buralardan muhtelif egya çal - miktarda çay, tarçın, kalay ve kara- Mekteb Pendik orta ınel<\,6 ~ ı lıyor. lç~ gırer girmez eaealıyoru.m. - Hızlı oku, hlrJı duynıuyoruın mıştır. Nihayet, Ga.latada Sak.ıalı so- biber gelm1etir. Bu suretle piyaaada şubesi mahiyetinde olacal< ti ııJtı9 
L~ttulla.h: Seyircılere bakayım diyorum. Fakat dl.yor. kağında. 1 numaralı evde tahmil ve bu mallar üzerine hissedilen buhran orta mekteb mUdtırUniln ef1l ~ 
- Dikkat et dlyor. Şimdi ısıra .en- hiç kimseyi gör.müyoru.m. Adeti &ah- Okuyorwn: . . tahliye ameJesinden Haeimln odaamı tamamen zail olacaktır. da çalışacaktır. , j}i 1' 

de. Haydi git. nent.n., önündo bır buzlu oa.m var. 6""" . -Su?a ~ıan~ef~dı, ınab \ cemali- soyarken de ele geçmiştir. Hulo..t, bu- Ekmekciler cemiyetinin Diğer taraftan Maarif \ ~ 'ci 
ttaa.t ediyor, kulla aralaruıda dola,. kınlıgımın Sıdkı farkında galiba. ı nizt gördüm gö~ı. na benzer üç 11tr.katini daha itiraf et- umumi heyeti içtimaı aan Ali Yücel tarafmdall Y~, tıl' ~ 

oıyorum. Doh.şıyoru.m amma nere • Ehu diyor nerede kaldın. Kaf'.am Sıdkı tekrar edıyor. . miatir. İstanbul ekmekçiler cemiyeti sene- Jdklerden sonr" Sanyerde teJtJ\J 
den çıkacağım. SU!lör perdenin ke • kadı.. btru daha gelmeaeydtn güre-- -. Suna han.ıme~ndı nıatbaanım Bu Uç m~hur hırsız, bUtün auçları- Uk umum! heyeti toplantısı dUn ya • ta mekteb a<:ılması ıüzulllıı 

1 
fP 

narında. Yanına giderek 10n1yorwn: eeqektim.. gördüm göreli. ~ nı itiraf &tmişler ft hepsi ha.zırlanan pılmıştır. Toplantıda ilk olarak geçen Iunmuştur. Mektebin açıJJJlfll! 
_ Nereden çıkacağım'- Tabif bende oevab yok. Olduğum - Matbaa değ.il ~h ı cemal. 9,Tak1arile adliyeye evrilmişlerdir. 88Ilenin ta.&liyet raporu okunmug ve kikler yapılmaktadır. 

0
,,, 

-Arka kapıdan. yerde put gibi duruyorum. Alnımdan - Hacı Cemal mı.. _ umum tarafından kabul edile. R d I JI enstltllS 0r 
_Arka kapı nerede?. terler "ıpır ııpır damlıyor. - Hayır mah \ cemal. MeOer ben bU Uk rek eski idare heyeti ibra edllmie- bf 8 yo fo Hr getırllf1t~ 
- Allah Alelah ıurada. Sıdkı tekrar ediyor: 1 _ Ha zıkkımın köktl mah \ oomaı. • Y tir. Bundan sonra yeni idare heyeti r pro es eıllerb;J/ 
Sıdkının sesi işitiliyor~ - Yakl~ bakalım ... Hani aen gü· ı Antadım, oku amma böyle zor keli • hır art 1Stmlt1 m fn~bı yapılmıg ve aynen i~ka edil- İstanbul Universit~eesi' p ~'-
- Ehu kltibimi bulun eu garıya zel güzel bır ~yler ya.zmı§tın. Bana meler olmo.sm.. Kulislerin arasındaki kanape1crln miştir. CemJyet ekmek Jşle~de son ~~loji enstitUsUnün ·tnıesi uıetl"~ıl 

gUzel bir nutuk hazırlamıgtı. Gelsin okuyacaktın, ben de onu tekrar ede- Uzatınıyalım bu okuma esnasında birine kendimi dar atıyorum. zamanlarda husule gelen ihtıllflara ı tlnUn Amerikaya gı §tl· Oııi ~ ~ 
bana desin. Ben de tekrar edeceğim. cektim. tuluatın tekmil tekerlemeleri tekrar Uıtfullah, ismet Hulfıai , Oeıll et- ::f !anvi v:m;rn~ için yejnl lf~rmuılı • titU profesörsUz k~ gctırti~!, 

İşte nihayet Blt'a bende Şimdi sah- - ı... ediyor. Ben enisel ruhum diyince o rafınu sarıyorlar. a ır aa yet pro es azır • enstitUye bir profes r tsvfçı1' to 
ııeye çıkacağım. Şaşkınlı~, he • Arknmdan ~ir ses fıslıyor; eni.stemln oğlu eliyor, ben clballn &&- - GtizeJ çok gUEeldi. Sen evveiCQ yacaktır. . ç.in bir mllddettenberi ordU· 13~ı1' 
yecanımın derecesini sorma . - Faruk söyle.sene .. ba§tlsttlne gı.- mnvatı deyince o Cibali ile Samatya s.'J.bne e ıkbn mı 1. Ekmekçllerden sonra eehrimlzde slteslle temaslar yapıy ctJcel 

yuı karayım, desene. diye soru 01• ben je vuzen b ku d1 Y ç mevcud 85 esnaf cemiyetinin 31 i u- mastar muva!faldyetle 11 

Yüreğim kopacakmıe gibi atıyoı; Yin b' .. 1 1 . ~ Y ' 0 
- Benimle nlay mı ediyorsunuz 1. mum! heyet toplaııtıla.rmı yapmıg • tir ~A 

bandise bayılacağım. Soğuk soğuk ter o ır şey "°Yem yorum. l yınco pis kelime söylome diye kUk • - Vallahi değil hn.kikaten güzel • lnrdır . ~ '1. 

döküyorum .. fçeıiden Sıdkı kıya.nıeti Sı~ ~rııı; ed.iy~r : tt Yok 1 royor. eli. Yalnu sesini ayar c<lemedin .. hel ~ 12 sinde küçük deniz nakli- B" • . zin koıı' ~ 
kopanyorı - ~ ~ Smçroı ıı.r ;ık yı;d u. Nilıayct elhamdillillah okuma biti- o kll.ğıdı araman. Sunanın karşısında ye ,·amtaları 15 inde lokantacılar ce- ır gencımı n1 )l~J 

- Ebu k~tlbim .. nerede kaldı. Ali- :;: ~ m 1 unaya ı 0 
un. Şu yor _anının ben do bi~yorum. Ba§dan eaşırıp kalınan doğrusu en ustn bir miyeti toplanacaktır. Odun kömür • Fransada. ''Ekol NoflXl e~ 

malln.h güreşeceğim ge!lyor. çı ar o rue· lf aşagı zırıl zınl ter içınde kalıyorum .. alıtör ancak bu ko.dar rol yapar. cWerle, yapıcılar evvelce tesbit edl- musiki mektebini bltJrl!çte~' 
Hani Sıdkıyı tanımazsam .. Der - •.r Ç t güzel Bu halime Sıdkı acıyor olmalı ki; - Allahınızı severseniz bırakın ben len tarihlerde kongrelerini yapma. • dönmila olan tstldadll g f~~ 

~den gclnıiş bir Kür J kon~uyor gözO kudreti - Haydi get diyor. Yeni güzel nu- orada ı'Ol yaprna:ıım, sahiden QnŞJr • mış olduklarından idare heyetlerinin Mitat Fenmen 19 ı:nnrttn pjet 
saııncderdlın. O kadar güzel tahild Kulisler arasından Neoilenin sesi- tuklar ha.zırla.. dun. Sahiden kl\ğıdı kaybettim. feshi ollıetine gidileceği habeF alın- yntrosunda b03,Uk bil' ~o 
~ıyor ki!... ıU duyuvorum. - EmredeısJ- (De-oom edeook) ~tır. qektiıa-
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Prof e&Örün konferan•ında edindi-

Bunu yalnız bir erkek yahud bir 
kadın dışarı çıktığı zaman hasıl o
lan gürilltü, yahud hizmet eden ka
dınların çıkardıkları sesler, dinle
yicilerde gittikçe artan esnemeler 
ihlal ediyordu. İçtimada ya merak 
saikasile ya partileri tarafından 

delege sıfatile hazır bulunan üç a
mele, arada sırada, iyi gizle~mc
miş müstehzi gilltimselemelerle 
bakışıyorlardı. Nihayet biribirlcri
ni dirseklerile dürttiller ve yavaş
ça salonu terkettiler. İçtimaı, ne 
pahasına olursa olsun, ihlll etmek 
istemedikleri görülUyordu. Böyle 
bir muhitte milnakaşa yapmanın 

hlçbir kıymeti olmadığı aşikar idi. 
Nihayet, içtima sona eriyor gibi 
göründU. Sesi gittikçe daha zayıf
laşmııı olan profesör konferansım 
bitirince içtimaın reisi, iki tek göz 
lUklU adamın ortasında. oturmuş o
lan zat, ayağa kalktı ve ötücü bir 
sesle, orada hazır bulunan Alman 
"hemşirelere,. ve "biraderler,, e 
ıikayet ederek profesör X ... in gar 
yet vukuf ile olduğu kadar gayet 
de latif bir surette derpiş olduğu 
emsalsiz ve mükemmel konferans
tan dolayı minnettarlığını beyan 
etti. Bu konferans, kelimenin en 
doğru manasile "batınf bir hadise,, 
hatta bir "icraat,, teşkil etmişti. 
Bu türlU mütaleaları bir milnaka-
ta mevzuu yapmak §U illvi saatin 
kudsiyetini ihHU etmek olurdu. 
Bunun içindir ki bütün dinleyicile
rin hislerine tercüman olduğu em
niyotıe, bir münakaşa kapısı aç -
maktan ictinab ediyoı· ve celseyi 
kapıyarak hep bir ağızdan "Biz he
pimiz müttehid bir karde~ kavmiz,, 
şarkısını terennüm etmeyi tekllf 
eyliyordu. ilh .. Nihayet, celseye ni
hayet verirken milli Alınan marşı
nı terennüm etmeyi teklif etti. Te
rennüm ettiler. Bana öyle geldi ki 
ikinci parçada sesler daha azalıyor
du. Yalnız 11akaratta sesler kaba
rıyordu. Üçüncü parçada bu intiba 
daha kuvvet buldu. O surette ki 
herkesin metni iyice bilmedikleri
ni 7.annetmeğe başladım. 

Fakat böyle bir şarkı \'atanper -
ver bir Alman ruhunun derinlikle
rıııden uteş ve heyecan ile göklere 
yükseldiği zaman bunun ehemmi
yeti olur mu? 

içtima dağıldı. Yani herkes müm 
kün olduğu kadar çabuk dır~arı 
çıkmak için acele etti. Kimisi gi
dip bir bira, kimisi kahve içecclt
ti, kimisi de serbest havaya ka
vuşacaktı. 

Evet, serbest havaya kavu§mak, 
dı§arda olmak! fetc benim yegane 
istediğim de bu idi. YUz ·binlerce 
Prusyalının va Almanın kahran.a
nane ınUcadelesinl tebcile bu içti~ 
ma mı hizmet edecekti! Böyle nü -
mayişlerin cehenneme kadar yolla
rı vardır! 

Ştiphesia: ki hükur.ıet bunu seve
bilir. ŞUphesiz ki bu "11ulhperve. 
rane,, bir içtlmadır. Burada bir na. 
zır tc;tn hakikaten asaytg, emniyet 
bakımından korkaoal.: Lir vey yok
tur. Şevk ve heyecan da.Jgası bur
juva adabını, idari hudüdlan geç
ınlyeccktlr. İçtimada hal'.lr bulunan 

İnsnnların bir kahveye yahud bf. 
r&haneye kendilerini atmak tein i• 
tfoal göstermlyerek, eevk ve he • 
yecanın sarhogluğu içinde dörder 
dörder sokaklarda ytirUyerek "Al· 
manya eereflo yaeasın ı,, diye A· 
henklo bağırmalarından ve istira
hate ilıtiyaoı olan zabıtanın canı
nı sıkmalarından endişe edilemez. 

Ha!'ll', bu vatandn§lann halin
den nwmnuniyot duyulablllrl 

• • • 
Nasyonal • Sosyalist içtimaları 

iso billUds '~aldn,, lçthnnlar de • 
flldl Burada, ik1 hayat telakkisi· 
n.tn da.lgnlan biribfrlerlle çnrpıeı • 
yorla.rdıı \'utanpervera.no earkıla
nn tatsııı fnşadlarJle değil ırkçı v 
mllll ihtirasların mUtcassıb fndf .. 
falarilo nihayet buluyordu. 

Da.lıa. başlazımçüm it!baren, 
içtlmnlanmızda kat't bir disiplin t&o 
sis ctme!r ve idare heyetine mutlak 
blr otc.ııtte temin eylemek ıtımmu 

hasıl oldu. Çünkü bi::im nutukla· 
rımız burjuva "konfcransçıların,, 

aciz gevezelikleri değildiler. Mev
zuları ve şekillerile muarızın mu· 
kabclesini davet edecek mahiyette 
idiler. İçtima lanmızda ise birçok 
muarızlar hazır bulundular. Çok 
kere, kesif kalabalık halinde ge· 
liyorlar, birkaç dn demagogu iç -
lcrine alıyorlardı. Yüzlerinde §U 
kanaat parılda.yordu: "Bugün sizin 
le artık hesabımızı göreceğiz!., 

Evet, komünist partisi dostları
mız çok kere, bize ha.kiki birer 
müfreze halinde geldiler. Kendile
rine o akşam her tarafı parçalamak 
ve bu meseleye artık nihayet ver
mek yolunda talimat verilmiş bulu
nuyordu. Çok kere, bütün bunların 
vukua gelmesine kıl kaldı. Y aln13 
bizim idare heyetinin hududsuz e
nerjisi ve kendi zabıtamızın anif 
cidal kabiliyetidir ki muarızları -
mızın emel ve tasavvurlarına sed 
çekmştir. 

Bize karşı galeyana gelmek için 
her tilrlil sebcbler mevcuddu. 

Bizim duvar ilanlarımızın kızıl 
rengi bile onları içtima salonları
mıza celbediyordu. Bolşeviklerin kı 
zıl rengine müracaat ettiğimiz 
vakit alelade burjuvazi dehşet i
çinde kaldı ve bunu pek şüpheli 
bir şey gibi telakki etti. Nasyonal 
Almanlar bizim esas itibarile bir 
n.evi Marksçılı~ müdafaa ettiğimi
zı, tohum hahnde birer sosyalist 
olduğumuzu işae ediyordu. ÇtinkU 
bu kalın kafalılar o güne kadar ha
kiki sosyalizm ile Marksçılık ara
sındaki farkı anlamamışlardı. Bil
hassa, içtimalarımızda "Madamlar 
ve Mösyöler,, e hitab etmeyip sa
dece "vatandaşlar,, a hita.b ettiği
mizi ve biriblrirnlzc bir parti arka
daşı muamelesi ettiğimizi anlayın
ca muar1zlarım1zdan çoğu bizi 
Marksçı zannettiler. Çok kere, tav
şan postuna girmi!} bu ahmak bur 
juvalnrın paniğine kahkahalarla 
güldük; kaynağımız, niyetlerimiz, 
gayemiz hakkında bir muamma gi
bi kafa patlatılmasına güldük. 

• • • 
Duvar ilfınlarınuz için kızıl ren

gi uzun uzun esaslı ve sağlam su
rette düşUndükten sonra sol ta
raf mensublannı hiddetlerinden kö 
pürtmek, onların nefret ve gale
yanlarını tahrik etmek, onları hiç 
olmazsa sabotaj yapmak fikrile iç
timalarımıza gclmcğe mecbur bı -
rakmnk için tercih ettik. ÇllnkU 
sözlerimizi bu adamlara duyurma
nın yegane şekli bu idi. 

O zamanlar, düşmanlarimızın 
kendilerini şaşırmış \'C aciz kal
mış hisşettiklerini anlatacak su -
rette muttasıl tabiyclerini değiştir
diklerini görmek ve takib etmek 
keyif verici bir şeydi. İptida, ta
raftarlanna bize hiç ehemmiyet at
fetmemek ve içtlmalanmıza git -
memek emrini verdiler. 

Bu ya.~ağa umumiyetle riayet e
dildi. 

Fakat, yavaş yavaş, içlerinden 
bazılan memnuiyete rağmen 19 -
timala.n.mıza geldi ve adedleri ya
vaş da olsa art.mata meyleyledifl 
ıne.zheblm1zin Uzerlerinde tesir yap 
tığı göze çarptığı zaman §efler y~ 
vq yavaş sinirlendiler, endişeye 
düetUier. 

Bu inki§a.f a kargı daima se
yirci kalmak mUmkUn olamıyaca
lına, tedhi§ usulü ile bu bale ni
hayet vermek fcab ettiğine kanaat 
getJrdiler. 

O ıınrn.a.n, kendi halinde içtima. 
larımıza gidecek vo ''Monareist ve 
mürteci,, tahrikft.ta mümessilleri • 
nin eahsında prolcteryanın yumru • 
ğunu indirtecek "euurlu ve ~ 
l<11A.tlı,, proleterlere mUracaatlal' 
ba§ladı. 

Bunun üzerine, birdenbire, ig
ttma salonlanmızın celse açılma .. 
"an Uo çeyrek saat evvel ameleler. 
le dolduğu görtlldU. Celseler fitill~ 
rl alevlenmle olduğu için har An 
havaya fırlıyabllecek barut dolu 
tıcıiarn benziyorlardı. Fakat hig .. 
bir zaman bu lnf'ildk feldkctı vuku4 
ıelınedJ. .tO.,;omc var] 
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Ylfzbin lira Bayan Afifeye ve 
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SABAHTAN SABAHA ~EL ·Lı· "0 İL 
italyanın müşkül vaziyeti n "' ,., . 

[Ba§ tarafı ı incide] ıda, denb:a.şırı memleketlerle ve bü • t.~-!lll~,!=_~'~":?~t~~~~-~~~~ı=~ .. 5, ~~~ 
k dilim larına göttlrilyor· kömür- tUn dünya ile &lı.3 verl~ muhtaıı i~ , . M S . K.ARA'i'E{J 

en an ' '"',...... Bunlardan çoktandır mahrum oldugu No: 111 YAZAN • · amı 
teri za.ptedlyor ve bu gemileri ser~.. . . . rı• 
bırakıyor. yetmıyor gibı anlaşılıyor kı yanıba • Elf dimiz altı sa.a.t boğuşur- 1 Makarnacı evet diyemiyordU· g.bı.f. 

Bu mti.sadere İtalyayı çok mÖşklll eında.ki müttefikinden de - nakliyat - en ' sıl dlyebllirdi? Nihayet padiş ti 
bi- :ı .. küll+. ha.tt& imkA.nsızlıfı gibi- la.rsa.... 1 · -· k tlni isll vpfyete sokacak, kömür stokl&n m\&9 ..., _ Hiç altı saat idman gtıreşi olur ma.ğlüb olabılecegı ana.a 

tince elini kolunu ba#lıya.ca.ktır. ÇUn· ayni sebebler yttsliııden pek fazla bir muu ?. Buna göz göre göre gaddarlık eylemiş olacaktı. 
k:ti İtalya. bUWn a~ sana;ytiııl, fab- eey bekliyememektedlr. . . derler. Böyle şey olmaz. Halil pa§a, sözUnU. tekrarladı" 
rikalanw, etmendtferlerlni, va.purla.- İtalya.ya giden Alman kömttrlen • _ N&Sll irade buyurulursa. padi- - Değil mt? ,-

100.000 lira 
isabet eden 
6486 numa
rah biletle. 
25.000 lira 
isabet eden 
23554 nu-

421f 

Lira K.aza.MDIU' 
12639 12931 3'5132 

rmı, harb maldnealni yabancı kömU· nin mtlaadereıd, tngilW'enin ttaıya.. aahmı ?.. Makarnacı boynunu bülunUi 
HlS2 ril• flletebWr. Kendi töm.Urll senede dan artık pek pervası ka.lmadıpu da _ M&karıwn ile bir idman güreşi vermiyordu. Paaa zorladı: ı4 • 

'°6 mllyou ton kadar verir ve bunun gösteriyor. Alman malına. kartı ln - yapsınlar. Fa.kat, kıs& bir idman gtl. - Oğluml bildiğini söyle .. ko 

2000 da kalörisi azdır. İtalya, bundan~ gJlllı ablukası tesis edileli aylar oldu. regi. Herifi bu güreşte denemek kolay ma!. dedi. 
1 
~ 

Llra Ka14Y1antar 
19168 22781 37416 
4t;172 '8~2 

ka. on iki, on Uç mil~ ton kömUN Ktiçilldil biiytıklü bitaraf gemiler kon olur.. . Bunun üz.eri.ne Ma.ke.rnac 
'1784 muhta.çtır. İşte bu ihtiya.cuı on, ~n trol ediliyor, Alman mallan mttaad&- _ Ferman padişahunı& efendimi- alarak: . · . . ~ytıY"' 

iki milyonunu Alman kömtlrt1 tatının re olunuyorken İtalyan gem.ilerine iliş zindir. - Paşam, !fllXl~ bır şey ftJıclt' 
ediyordu. miyorlardı. Haftalar geçti ve Fill8 • - Fakat, Makarnacı bu idma.n gü- mem, idman ~ınden sonra 

Almanya ile lte.lya hemhududdur. htl ıu gUreır lerimi a.rzedenm. 1000 Ura KasananlK 
4402 5920 8474 

marah biletin 
diğer parça· 
ları mem1a· l1~ri 

3592 
11590 
16867 
28121 
32449 
38805 

18988 14359 14480 
17143 215mS 21760 
28355 28892 3114T 
84398 85411 35793 
47648 41777 48426 
100 I.Jra Kazananlar 

8739 Alman kömürü, karadan ancak be§ tinde ~aman. bir müttefikler ordusu reşin~e çok sıkı ve cum - Dem'ek şilphedesin?. ı 
16428 milyon ton kadar ttalyaya geçebili - taha§ŞUd ettı. Bu ordunun Rusya.ya melldır. ban t· ta- - Bilmem ne diyeyim pa,.şaIIl·• gi· 
25586 yor. Yandan fazlası deniz yolile nak- değil, kendilerine karşı tahaşşüd et - . - Sen Makarnacıyı a ge ır - PekA.ll.; eimdi efeudinlizt 

ketin muhte- 01l>•-ı20 • • ~. • h be İtalyanlar hma.tı ben vereyim ona. 
~ ledllmekt"'dir. Neden? Burada ıktıaa tıgını acı acı a r veren • . . . . delim. 

fif yerinde sa
tılmışhr. Ba
yan Afife ik

86202ıdi sebebler kadar imkansızlık da gö- kömürleri müsadere edilince bir pr<>- - h·ade. efendimı~ındır. _ . . . . . . . ııt\· 
4876 ..... rarpmaktadır. Almanlar Ror ve testo ile iktifa ettiler. Şimdi suru - - Haydı bakallm ·· dedi. . _ Sen bekle burada. arzedeY 

,,,.., ~ p di e.h · · gü ll bıro.lmıış Alıçoyu 
Sar kömürlerini 1talyaya karadan yorlar... a ş _ '.'\l§ı d 

0 
•. di dtişünU- dedi. a.ıl 

.11?37 l sah'b d ·udi ı l nasıl maglub e ecegım, ye . . u· ~v 
r a m i y e s i n i :;.~:: 
dün almış tir. L tiırW ı«7;:.ıeraen 1 M79. 

Afife Haldun ı 6208 
Milli piyango dün Ankarada çe - 8022 

kilmiş ve bliyU.k ikramiyenin bir par· 10206 
ça.sı Bomontide Ebekız sokağında 11188 
Mavropulo apartmanında iki numara- 12091 
lı dairede oturan Bayan Afifeye iaa- 13714 
bet etmi~tir. 15664 

Bayan Af üe V e.gon Li muhasebe - 18127 
cisi Bay Haldunun zevcesidir. Diğer 19480 
parçayı Mahmutpaşada Tarakçılar da 21523 
nında on numarada tezgô.htarhk ya- 23188 
pa.n Kerope Yosma, Çakır, Zeki ve 24:784: 
Avadis müştereken keşideden bir giin 23818 
evvel almışlardır. Ayni biletin eski 27298 
sahibi Tekirdağmda Kumköyünde 28273 
Haydar, son keşidede bilet almadığı 30249 
için hakkını kaybetmiştir. 825115 

25000 lira ikramiye Çiçekpazarın- 33785 
da çiçekçi Ali bahçıvana isabet et - 35577 
nıiştir. 37311 
Diğer numaraları tam liste olarak 38048 

okuyucularımıza bildiriyoruz: 39093 
Nihayetleri 86, 51 ve 75 ile niha • 41353 

yetlenen blletlere amorti isabet et- 43898 
miştir. 44708 

100,000 ::~ 
Lira Kazanan 

94~5 

25,000 
Ura 'Kazanan 

23054 
15,000 
9 75 
12,0 o 

Lira Kazanan 

125 
402 
873 

1456 2190 3846 
~31~ ~34!S 5349 
5559 5817 6082 
6289 6625 6708 
8632 8999 9{00 

10216 10389 104:82 
11419 11431 11588 
12240 12708 13033 
14319 14713 14989 
1596~ 16613 16759 
18208 18165 19063 
20165 20388 20636 
21634 21834 22062 
235i5 2116~ 24431 
24791 25290 25618 
25987 26085 27163 
27361 27709 27988 
28812 29269 29898 
30856 81660 31743 
32717 3357.i 33581 
33876 34318 34712 
35582 85690 36156 
37563 37793 37887 
38179 3852~ 38623 
39172 39903 40687 
,1470 41841 43048 
43956 43980 43985 
45546 47131 47240 
48321 48378 48646 
49908 

50 Ura Kua.n.aa..lar 
256 268 321 
485 492 778 
890 896 991 

127S 1295 1299 
1492 1803 1827 
1965 2135 2251 
2671 2779 2788 
3037 8215 3218 
3455 8477 3612 
8927 3941 4228 
4:679 4557 4576 
4982 5061 5067 
5288 5568 3768 
599S 6076 6197 
61548 6907 7092 
7677 7678 7824 
7904 7987 8373 
8717 8719 8962 
9394 ~116 9446 
9591 96·13 9760 

-,;v verecek vagonlara ı eg r er. • ·-· ~ iz de her id- Paşa; ha.rem daıresıne geç · .~iııl 
5383 Daha doğrusu bugUnkU halde, koro - Dumlupınar vapurunda yord~. s;l~n'd~ g\in ta.n Azize Makarnacının geldıgllcı 
6171 şusunun ihtiyacına geniş nakil vası- bir hadise man u.st n e ı ı. k söyledi. Çok geçmeden Makam 
7982 taları hasredemez. Fakat bu komşu- . . Padişah dağlara bayırlara oşup ile huzura dahil olmuşla.rd1• 
9983 nun bir müttefik olduğu başka mem- \ Galata rıhtımında deruırh bulunan idman yapmıyordu. Fa.kat, her sabah PT ltan Aziz Makarnacıyı ço1': l!J8' 

10882 leketlerdcn kömür temlninin kolay D~~pınar vapurunda ~sta p~ke:- ata biniyor. Saatıa:ca ~?taşıyordu. v~ Onu dalına, pMa d1ye ça.ğı'! 
11816 olmadığı kömürsütlUğUn bu komşu- lerı v~çle ambara ~onur~en: vıncın Sonra, sultan Azız, m~kemmel ci- . . . ırtında Sam kuma,.şıud 
13·191 yu ak~ete uğratacağı göz önünde' çengeh mazara cienılen dırege takıl- ridoi idi. Her sabah cirıd atıyo~~· P~şa~~ bi en~ri pencere önUD 
15031 tutulmalıdır. ı m~ş, bu direğin yağ ka~akls.rı, tah - &basından mira~ ola_n. kemankeşlıge :pı 1:~nmış 

0
;uruyordu. Kafası eli~ 

17621 Alman a. ile a ııi hududa sahib ol- mıne~. 15 metre yükseklıkten ambara de meraklı oldugu .ıçm her sabah te~r tı. GöğsU bağrı a.çıktl. çıpltl t-
10154 du ~ haide ttat anın deniz nakli • \ düşmuş, bu sırada ambarda çalışmak ı keman ~ayı çekerek ıdroa.nlarını tak- a akla~nı astık üzerine koyup ııt.B-
21'125 gu . . y . . 1 ta olan postahane hamallarından Ve- viye edıyordu. Y Y 

y~tını tercih etmesı, çok uzun hır yo • ımin başına isabet etmiş ve muhtelif Haftada iki gün, Makarnacı ve Ka mıştı. . . s)'1'1' 
22784 goze alması ve buna mecbur olınası l . . dınanı a 

1 
Makarnacı içeri gırer gırroez .. ;Jfl 

2~~98 dıı gösteriyor ki den~ nakliyatı sıfı- yerlerinden, çok ~ır sur~tte yara. - ra lbo ıle sıkı güreş i y p - öptü. El pençe divan durdu. paditJ 
2Dı66 ra inen büyük bir memleketin bUtiln lamıştır. Yaralı Velı sıhhi ımdad oto- yordu. . .. .. güler Uzle· 'l 

27266 ihtiyaçlarını senelerce ve rahat rahat mobilile Beyoğlu Belediye hastahane- ı Padişah, ~i?o kadar ı~an~:~ _ ~il.se~n paşa, ne var ne y~kı~• 
28179 karadan temin edebileceği iddiaları sine kaldırılmış ve kaza hakkında tah de ve nefoslı ıdi. Kara _ı~o un _ ömUr ve afiyeti şahaneleftll 
30099 masaldır. Kaldı ki bilfarz Almanya - kikata başlanmıştır. ~e ~.Sultan Azızın galib gele- duacıyım efendimiz. 
31843 _ " ceguıde ıdı. _ Aliçoyu nasıl buldun? .. 
33614 . Yalnız Makarnacı her nedense 

l3493 13867 13952 13979 13990 31148 31159 31176 31215 31232 1 ' -ıd b - Eskisi gibi padişahım. 
3.50H 14:056 14161 14194 14241 31325 31337 31389 31514: 31679 şüpheli ve müt.ereddid bir. hıu e u- - Yoo.. bi1akis daha üste (<o)' 
37o3o H0~7 14607 14 730 15170 

1 
31775 31832 31839 31856 31981 l lunuyordu. Makarnacı, Alıçocın.t:1 yıl- ı 

37942 143a2 14556 7 mı.ştı. Hoş, Kara İbo da böyle ıdL ınuş .. 
38826ı15187 15498 156615 15750 10806 [ 32086 32321 32362 32372 i~4!7 Halil Paşa, padişa.ıı:n iradesi üze- = H~l~.· 'b_;ı~:. dog~ı·u söylet .. 
4:1317 \16075 16087 16311 · 16318 164:77 32668 32675 32721 32772 rine Makarmıcıyı daıresine çağıra.-
43178116502 16521 16575 16592 16625 33001 33167 33270 33332 33360 ı rak: - Evet padişahım!. 

116710 16833 16861 17075 -7147 33380 33418 33151 33768 33838 . . dl . · .. k Elile paşayı göstererek: . 
44366 17149 17158 17214 17221 17298 34039 34215 34277 34339 31445 . -:--- Hatıl, efen mız senı gorme _ Halili paçavraya çevirdı. 
4 7616 O 84 3 ·1607 34 ... 52 34790 34810 ı ıstıyor .. 
488

B:S 17362 17400 17576 17599 176 4 31·! 1
.1: ı _ _ BaF?üstüne paşam!. - . . . . .. . f r 8ı· 

17606 17627 17687 17816 17837 \34880 35097 35118 35116 35207 0 l'b Aliço ile seni idman - Çocuk gibi oynadı .. bu se·~e. 
17983 18057 18079 18442 18447 35211 35224 35316 35419 35440 - a 

1
• a, Jkı bir güreş yapacağız bu herl 

3ıı::a"O ı yaptırncagız .. 
18712 18753 18762 18884: 19062 35447 35454 35510 35637 tJ\JU - •••••••• 

322 19150 19249 19331 19358 19387 35863 35913 36123 36371 36401 = N~ ·~.·~esin çıkmıyor .. yoksa?. - Baka, Halil ne diyor? 
793 19391 19454 19465 19536 19562 36417 36453 36574 36614 36652 _ Hayır paşam! Emirlerinizi bek- - İrade padi!ıahunındır!. . jJ • 

1037 19607 19646 19709 19769 19771 36661 36664 3673·1 370·15 37052 liyorum ! .. _ ~ak~rnacı ile Aliç~yn bır 
1404 19791 19862 19876 20054 20323 37194 372go 37332 37416 36671 _ Senin bu babdaki fikrin nedir? man gilreşı yaptıralım diyor. 
1882

1

20335 20363 ~0534 205·18 20692 37782 37807 37827 37814 37851 _ Kulunuzun Aliço ile idman gU- - Ferman efendimizindir.. 1ıı· 
2425 20721 20729 20749 20753 20774 37909 38107 37123 38126 38135 reşi yapması muvafık değildir. - Sen, bu .fikre iştirak ediyor P. 

2842 20793 20796 20906 20987 21063 38191 38195 38528 38586 38726 _ Neden?... sun?.. .6ıı. 
3286 21117 21271 21423 21465 21526 l 38730 38~00 38994 39135 3915:S _ Herif daha ziyade idmana ge- ı - Efendimiz idarP. buyururlıt~ }{O" 

3752 21564 21609 21680 21719 21878 39330 39353 39148 39178 39.179 lir ... Kendin.i bulur paşam!. - Şimdi, burasını bırak . .Açık 
4342 21889 21902 21929 22005 22058 39619 397 43 39795 39894 40423 _ Slirekli ve ezici bir idman güre- nuş.. doğru mudur bu? 

11 
.. 

4807 22139 22264 22276 22281 22314 404-41 40520 40527 40594 40713 şi yaparsan padiRahımız için faydnh Deyince zavallı Makarnacı: ş:.ı~ıııJ 
5187 22329 22458 22497 22542 22707 40808 4.0S48 40929 40939 410:8 olmaz mı dersin?. mıştı. Ne söyliyecekti. o~ı:u~llrı· 
5807 22726 22730 22764 22952 23096 41118 41803 41332 41513 41629 _ Eğer, idman güreşini uzatır .. !söylese Halil pıışanın tembıhı .$l111 
6243 23194: 23207 23244 23289 23342 41671 41799 4.1826 '11962 42146 İşi kızışt.ırırsan o vakit maksad ha.- ı cine çıkacaktı. Söylemese padi yı.P 
7371 23368 23376 23564 23620 23755 42213 42~39 42300 ·12447 42453 sıl olur pafJam!. gıu:aba getirecekti. See çıka.r1flıı 
7852 23848 23989 24237 24273 24280 42484 42510 42515 42622 42902 _ öyle ise, dikkat et!.. Sakın e- durdu. ~= 
84!'.11: 24311 24449 24471 24-976 214.93 430,!2 43201 43270 43366 435!50 fendim1ze bu ta.raflardan bir şey ~- Sultan Aziz kahkahayı bastı "pııJ 
9239 24584 24658 24816 24964 2n014 

1
43578 ·1359~ 4363~ 43675 43802 ma. I.. - Ne o, Halil seni doldurdu 

9526
1
25297 25465 25601 25712· 25719 43837 43931 43973 44110 442.'SS _ Başüstüne paşe..m!.. yoksa? .. Hele, söyle fikrini. t9ıı· 

39533 
10,000 

Ura Kııu.ııan 

453 
5,000 
Ura Kazana.olar 

5424 16,200 

1108 
1483 
1927 
2658 
3011 
3352 
8758 
4469 
4831 
5296 
5980 
6274: 
7579 
7870 
854.4 
9317 
9556 
99HS 

10133 
10399 
10716 
11103 
11404 
1158:S 
11951 
12440 
12656 
12881 
13236 

1002~ 10058 10120 
10203 10252 10269 
10513 10526 105~5 

10892 10951 11028 
11165 1118!:» 11192 
11412 11426 11435 
11619 11813 11019 
1207f5 12104 1224f5 
124:58 12504 12529 
12689 12778 12796 
12896 13029 13116 
13254 13321 13371 

9817 125722 25827 25920 26147 26372 44325 44349 44375 44412 H547 _ Biz, idman güreşini kızıştırınz. - Efendimiz müsaade buyuru 
10129 26385 26111 26463 26467 26587 ·14673 4·1913 45055 45124 45211 _ Olur ua.şam !. nız sıkı blr idman güreşi ya.par~·f{w-
10359 26731 26938 26963 27023 27052 45272 45434 45562 45658 4595~ _ Fakat, sen çok skı tut ezici bir - Yani, ne demek istiyorsun~ 1 
10681 27261 27455 27597 27668 2778:5 46046 46248 46258 46316 46342 idman güreşi olsun. ti.fi ezip bana teslim eylemek :ınl · 
11089 27825 27832 27!)17 27954 27983 146388 46429 46598 466!3 46680 - Olur paşam!.. - . . . . . . . . ,::ıııı· 
11277 j 28017 28122 28231 28251 28314 46683 46686 46738 46766 4681~ - Maksadı iyi anladın değil mi Y. - Yanılıyorsunuz, hem çok ~ 
11534 28348 28101 28596 28694 28813 47081 47169 47280 47321 47603 - Evet paşam!. lıyorsunuz?. ·icil" 
11940 28947 28897 29034 20093 29141 47717 47916 47934 48026 48049 - Çünkü bu herif çok kavi, id • - Efendimiz, sıkı bir idnıaıt gı 
1225?5 129153 29281 29386 29515 29579

1
48068 48228 48231 4.8244 489~8 man il.zerinde belki efendimizi tekrar şi.. ıcs.l'' 

126715 29599 29739 29785 29975 3009=s 48803 48993 49042 49081 4909~ hatalar. Derneğe kalmadı, padişah ?.!•\,.16" 
12806 30146 30241 30247 303•15 30413 49115 49116 49169 49221 49228 - . . . . . . . naeının mütereddid bir halde 50 

13151 30418 30181 30517 30750 30754 49232 49238 49272 49284 49786 - Değil mi?? diği stlzleri kesti. Hiddetle: ) 
13432 30762 30778 30813 30924 30938 149834: 4984 7 49917 - . . . . . . . (Dava.mı ,.,.r 

~ ~=~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!~!!!!l!!!!m!!!~~~~!!!!!!!!~~~~~~~~-~-~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~---

ıv fettiğin şarab paraları kadar para İhtiyar yine güldü: bııtı· 
vermen yine lılzımgelir. Onun için - Hto, dedi, bir hakikatten ğt· 
ben UzülmU.yorum. Ve sanki kendi ke sediyonırn. üstelik biraz da. diJ1111ttı• 
semden ısmaılyormuı:,um gibi gayet nızı başka taraflara çelerek a.nU1 tı!" 
müsterih şarab bardaklarını yuvarlı- ğım hikft.yenln tesirinden uıa.kla.~ 

borçludur. de biriblrlerile yarenlik etmişlerdi. Tefrika No ; 33 yorum. ma.k latedim. i'1 
İhtiyar .ad~ tırna.klarile kör dü • Eğer bir adam bir enjeksiyon iğ- bileceğine kimse inanmıyordu. dir amma ... Ben böyle §eylere şerbet- Ben nezaketle: Bu suretle, davanın karfilSl?~::iJll• 

Jilmleri çömıege Qalışıyor. Devam et- nesile meşhur "Acide prussique,. i Polise gelince 0 da hayret içinde liyim de bana dokunmuyor... Onun - Biz de bir şey demedik ki, diye bitaraf bir vaziyete sokmak iS ştı:ı ö,!l 
tl : kadına. zerketmişse, ikisinin karşı idi. Evveli kendi aczine kızıyor. Di- içia sen bana bir bardak şa.rs.b da.ha oevab verdim. İstediğin kadar iQ. Haydi bakayım, dUşUnUn, bu 1 

- Errington tepelendi. O sün karşıya gülerek konuşmalarına im - . ğer ta.raftan da bir ip ucu bulmak ısmarla... Siyahlı, yeşilli, sanlı, millevvea bir ğümü nasıl o6zUlecek '! 
Metrodaki zatın ken.dlsi ~lmadığını kAn. kalmazdı. için Erringtonu tara.ssud ettiriyordu. Bir bardak şarab daha. ısmarladık. renk elan difllerl.ni tekrar gösterdi, . . . . . . 
haykırdı, ~ur.~u. Ge:çı 0 ~un madam İşte bu muamma böylece ~özülıne- Zabıta şüphelerinde hayli ileri gidi - ı İhtiyar gUldü: - Yalan!.. Yalan!.. diye sınttı. - Hele, hele.... d'·şiil',. 
Harzelden gormemış değildi. Fa.kat den gitti. Tabii Erringtoıı'u mahkiım yor, hattft. bütün şahidlerden şliphe- ı _ Azizim, dedi, biliyorum beraber Ben iotikçe, senin için gider. İnsanlar - Biraz mUsaade edin de u 
aıı.at on birde evinde... . edemediler. Efkfmumumiye bu işle lendlği gibi Verner ve Campbel'ü de oturduğumuz zaman sana hayli yük böyledir. Ma.ntıklarlle kalbleri çar • yim... ,ıı• 

Kartvizit meselesine gelince, onu uğraştı. Zengin ve mUre!feh bir a - takib ettiriyordu. oluyorum. Ben fazla. şarab içerim. pıştıtı zaman, daima kalbleri mu - - Ne müsa.ad.esi 7 .. Bu vakB>'11'er' 
da bir tUrlU izah edemiyofd:u. Nasıl damın düşm~ çok. olur.. ?nlar İhtiyar adam s~zlerini burada bi- ı Doğrusu bu ~a.ra.b benim zihnlml de za.ffer <>lur. Muvaffakiyet bu garpqr l~tır~en o kördtlğilmll blr kBO 
olmuştu da. o kart oraya dlişm.UştU. harekete geçtiler .. aleyhınde dedikodu tirdi. Bir bardak sıyah şarabi birden açıyor. Fakat insaf et. Sen de, ilerde mada mantıkı üste çıkarmaktadır •.. çözdüm ... 
lCeııdis1 kartlarından birini hiç kim • yaptılar. Zavallı adam yerini yurdu- dikti. kitabında yazacak mükemmel mev - Dikkat et, he.yatında. muvaffak olan- · · · · · · 
aeye verdiğini hatırlamıyordu, gerçi nu terketti. İnsan yüzüne çıkamaz Sonra düğümlerini çözdü. •zular buluyorsun ... Bunun için sen - lann cilmlesi, clıı.i.ma mant:ıklannı mu - Düşüntin ... Düafuıün... . gt" 
t:iyaretlerinde onları kullanırdı. Fa - oldu. Yukarıda anlatuğım. gibi lehln- - Bugün de dedi, hava hayli se. den hakkı telif filAn istemiyorum. zaffer kılmış, hA.diseler k.a.reısında bi.- Kahkahayı savurdu. KendJSUleoıe--·' 
kat o kadar bol lstlmal ederdl ki, ne- de de söyleyenler çoktu. Bu kadar rin. Bir ttirli.l l8JlUlmlyorum. Gerçi Hem de gUzel, heyeca.nlı bir roman taraf kalabllmiş insanla.rdır. terdiği ve beni tçerlettitl ittıJla 
reye verdiğini bir tlirUl hatırlamıyor- basit sebeblerle, bir adamın bUtün anlattığım. vaka hayli heyeo.a.nlı, an-lldinliyorsun ... Böyle bir kitabı alına.- - Peki, bundan ne çıkar. Bu uzun Kahkahayı y_tne bastı... !(Jrl 
ılu. '" ... vat ve istikbalim tehlikeye koya - la.tanı da, dJn.llyeni de ıaıtacak (ibl-,la kalksan. .. Şw-ada ben.im idn sar- diekore ne hacetr [.D(ttMJ'~~• ı 



.. 
Türk Hava Kurumunun 

1 Açbfı 

Hava Gedikli Hazırlama Yuvası 
1 - 1939 senesinde orta okuldan mezun talebeler, 1 
2 - Bu sene orta okullardan mezun olacak talebelerle, 
3 - Hilen liseye devam eden talebelerden, 1 
Hava gediklisi olmak istiyenlerin T. H. K. nun Cağaloğlundaki ==! 
kez şubesinde kayıdlarına başlanmıştır. ~ 
Yaş haıJdi en az 16 ve en çok 18 dir. 18 den 20 yqına kadar :-

~ar ihtiyat kaydedilir. 1 
16 - 18 yaşındakiler arasında kafi miktar talih çıkmadığı tak- ~ 

dirde bu noksan, ihtiyatlardan ikmal edilecektir. "1813,, s 
~111• 11111H1mu1111111 ı aııı•mnm lllllıııw111Buıııımmnmıııuımınli1 

lstanbul Levazım Amirliğinden: 
~öbne bakır, aleminyum, çinko ve pirinç ile imalattan artan yeni 
~ kırpmtııan verilmek suretile muhtelif eb'ad ve kalınhkta bakır, 
~~. çinko ve pirinç levha yapabilecek müesseselerin pullu tek.lif 
~ ile Tophanede imirliğimize m~tlan. "1779,, 

lstanbul DefterdarhGından : 
~~tık binasında yaptınlacak "M97,, altı bin dört yUz doksan 
.:._ li.-.. 10 kunıe keşifli heli inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. Ek
~8/SKO pertembe gUnll saat H de Milli EınlAlr llUdürlUğUnde 

ııa...._ ~Uka:ek~~ı:-~ genel, hUIRUll ve fenni prtna-
~ PIOje ke9if hOJ•umle buna mnteferri diPr evrak Milli Emlik 
~ bUroaunda görillecektir. Muvakkat teminat .. ., dört yüz 
llııt._ -.lda Undır. Llt.eldilerin muvakkat teminatile birlikte bu işe ben
"'-.:-' aa 1 bin liralık it yapbldarma dair idarelerden a1mJe olduklan w
~ Wlıwtea ı.taaibul 'rill.yetine milracaatla ebiltme tarihinden 8 
"'ıl ~healrlan ehli,et ve MO yılma aid Ticaret Odam 'ftBlkalan lb-
~ muktaidlr. "1519,, 

ODEON 
Yeni çıkan plaklar 

Hamiyet Duygulu 
270346 No. !~N0A.,;:~rce baafttme 

Müzeyyen ·senar 
270347 No. Daği ~kı - urtaam ~wma 

Kürdili f&l'kı - DeJ'dJi yarim 
~ ................................ ... 

Dtnlz Lırazım Satınalma Komisyonu ilanla~ı 

~ - Keşif bedeli 4525 lira olan bir aded etUv makinem ve JDODtaj 
" 14 Mart 1940 tarihine rastlıyan perşembe gilnü saat 15 de pazar

a eksiltmesi yapılacaktır. 
~ - Kat't teminatı "678,, Jira "75,, kUJ'U§ olup tartnamelli her gün 

a --. almabllir. 
\ .._.;:-: İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı veeaikle birlikte belli gün 
~şada bulunan komisyona müracaatları. "1778,, 
---=-----------------~----..;.;.__;;;;;;;;::;;;;;:;::::==::=::==== 

......._Devlet Demiryollan hini an 

JOSl'ARSOL. Kum m hayat! Jmmı olan kumm )'UYUlacıklan tueliyerek çotaltır. Tatlı lttah temin eder. VOeude denmh gençlik, dinçlik ve
rtr. Sbıirleri canlandırarak wbıl buhruılan. uykuu.zlutu pserir. )(uannld hılobularda, banak t.tmbelHlinde, Tifo, Grip, Zatürrieye, Sıtma 
•etahetlerine, bel gntekliği ft .aem.i iktidara ft kilo almakta pyam hayret faideJer temba eder. 

rosFARSOL'llı Diğer biWiD kuvvet flll'Ublanndan Gatlnlüğtl DEVAlılLI BlR SURETTE KAN, KUVVET, lŞT.IHA TElıllN 
JtaJJananJarda bile telllrini derhal ~dir. 

Sıhhat Veklletbıin remıl müuadeeini haizdir. Her ecr.abanede bulunur. 

!Ati LWAC p Sovy~t ~usya b!zden 
~ ...iU tiftik ıstedı 

1 2 ' 4 5 6 ·, 8 9 10 Şellrimlıldekl &wyet Ticaret mU-

1 1 1 1 'il. 1 messllleri dün de letanbul Mıntaka 

Finlandiyaya Rusya 
mütareke teklif etti· 

1 ! 1 1 1 IMıili !Ticaret MUdürlUğUne celerek tiftik 

181 1 , • '111 1 için Amerika,. İngiltere, . İtalya ve ( Ba§tarafı 1 incide) 'akşam gece yansmdan evvel lılosko-
i•I 1.111 1 1 1 1 ~~ verilen serbesti dahilinde mış olan taarruzlar akamete uğra - vaya gelmesi icab etmektedir. 
I l•I ,.1 I I kendilenne de mtıbayaatta ~lunma - nııştır. Rus _ Fin Harbi 

• ' ğa mtlsaade edilmesini istemiglerdir. T . 1 .. . d to k ti · 
l il 1 1 1 1 Hükumetimiz Sovyetler için de diğer aıpa a uzenn e .. pçu u"":e erı Helsinki, 7 (A.A.) - Rusların Vi-

' 
1 1 l ••ı 1 l k ti 'b' t 'ftik ih t ı· ! tarafından uzun muddettenberı ha - puriye karşı yapmakta oldukları ta· -. ı mem e e er gı ı ı raca ını ı- . .. .. .. . ~ . 

l ı 1 1 lf*ll!!' 1 sansa tabi tuttuğundan Ticaret Mü - ~l~:~ olan bır taarruz püskur - arruzda gorillen tevakkuf, sal5.hıyet 
,. dilrlilw .. So tı · · tekl'f' · Ti ı tillmuştur. tar mehafilde Sovyet yüksdc kuman 9 I ı tL'll j 1 IB gu vye erın yem ı ını -

1 ıN caret Vekaletine bildirmiştir. Ladoganın şimali şarkisinde düş - danlığının kuvvetlerini yeniden talı 
lO i 1 1 Ll. 1 Diğer tarafdan Vekalet İngiltere, iman, Pitkaranta takım adalarından şid etmek ve bu kuvvetleri vaziyetin 

Soldu Sağa: Fransa Amerika ttalya ile diğer ha- bazı ufak tefek adalan işgal etme - ilcaatına intıbak ettirmek mecburi -
w riç m~lekeuere' ihracat fiyatlarını ğc muvaffak olmuştur. yetinde bulunmasına hamledilmekte -

l - Okunur - Kann bir yagıe §Öyle tesbit etmiştir. Daha şimalde dün Kollanjaeki'da dir. 
§ekli. Amerika başlamış olan muharebeler· de devam 1 Ayni mehafil, Finlandiyalılann gös 

2 - Tanzimatta himmeti geçen bir İngiltere etmektedir. Rusların taarruzlan kı · termiş oldukları mukavemetin Rus 
paşa. Fransa, İtalya rılmıştır. ordusunda çok bUyük bir hayal in-

S - Ayakla. Clnst Denizde, Finlandiya körfezinde di\f kisanna bala olmut olduğunu beyan 
' - Yemek - Ot. Diğer memleketler manın Viborgun garb sahiline karşı ive mezkftr ordu .kumandnnlığınm Fin 
5 - Tapmır - Baş harfinin yerine yapmış olduğu bir taarruz teşebbtlstl landiyalılann mukavemet kabiliyetle 

"B,, konsa kaıJınlar baima 140 Sarıkaya 140 de akamete uğramıştır. Finlandiya rinl llyıkı veçhlle takdir edemlyerelt 
giyer. 1'6 Deri 1'6 tayyareleri, Finlandiya körfezinin istihfaf etmif bulunduğunu ilive et-

i - Sakal _.kmmek. 150 Yağh 150 buzlan üzerinde y•kalamıı olduklan ~ler • 
biJeli. 160 F. averege 175 Sovyet milfrezeleriııi bombardıman Ruslarm kayakc;a mtıfnmeleri ile 

7 - Madeni eşyalan parlatır· Ter- 170 G. averege 185 etmişlerdir. Viborg mmtakısmda tay zırhh lnzaklar 'Ve tanklar, eu1ar için-
8 - Nefer - Bir not • Oed. 180 But. averege 195 yare faaliyeti fazladır. de kaybolmuolardır. Ktltle 1ıalind'9 
9 - Medhetmek - Franmzca "ıı. 195 İkinci oğlak 205 yUrllyOt yapan Rualar, FlnlandJya 

yır,, • 210 Birind oi1ak 225 Sowyetlerla 8ulll ş.rtı.n tayyareleri için mlk-nznel bir hedef 
10 - Eılki bir aellm tana. ... - 180 Konya ova malı 170 New-York, ~ ~A.A.) - New-York tefldl ediyordu. 

170 An& 10« Times gazet.eainin Stokholm m~ • n--1-- un-- ._ _ .... 
~ AtılğQa: Konya u-e malı °" bi . n.ualilC, .. H~V•6 aoyunun a- .. - • 

175 Kaatamonu 190 n ~yor: hfllnde llga1 etmil oJduklan btltthı 
1 - Yama • ~d<lan ~~ 150 Çengelli 155 Salahiyettar mem~ eğreııll noktalardan tardedllmtelerdlr. On • 
2 - ~emleket- Bır yıldız~ Vek&letin yapak mtlbayaa&1 için diğine göre Fhılandfya harbine ırlha- 1arca tank tahrib edtlmfftir. 
8 - Bir eğlmce yeri • Bır aual kabul ettiği fiyatlar da IUJl)ardır: I yet vermek ~çin So~et Rusyanın ser İst.okholmde Va.dyet 

edab. Cinsi KW'U§ detmiş oJdugu teklıfler, İsveç hi:ikft- St khold, 7 (AA.) _Bugün lstoJr.. 
f - Külhanbeyi - Elde etmek. _ , meti vasıtasile HeJsinkf hUkfımetine h 1 ~ pek bUyttİc diplomasi faaliyeti 
5 - Hisse - ~kadnf. . Sıra Anadolu koçlu, keçili 63 tevdi edilmiş olup hllen tetkik edil- g~ı:ır:uştür. Biltnn devletlerin elçi· 
8 - Şeref - Bır silih - Bir sual Anadolu pirinci 65 mektedlr. )eri, bOttln gün iş bqıııda bulunm~ 
~ . İnce Anadolu (Karahisar, İyi malumat almakta olan meha - Jardır. Bu akşam ecnebi elçileri mtı -

8 - B1: .h~b sılihı. Bulvadin, Kütahya gibi) 67 filde bir kaç gün sonra bir mütarek~ him bir toplantı yapacaklardır. Bu -
9 - Kifı gorme~. İzmir ve bu ayarlar 68 yapılabileceği tahmin olunmaktadır. gUn hariciye nazın, llç defa Başvekib 

10 - Beyaz - aynı leyi eôyleme. Tip Trakya 70 Bazı kimseler , Finlandiya hükume - görmüştür. Matbuata hiç bir tebliğ 
(Diinkiı bt&Zmaccuaua 'lwllU) Hakiki Trakya 75 tinin çok ağır şartları kabule tema • verflmemlıtfr. Öğleden .onra çıkan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kızıl yapaklar 70 yül göstermesi h:ıJinde Finlandiya ~r gazetelerin husus! tabılannda mem , 
1-.-··~ - Boz renkli Anadolu 67 dusunun mukavemette bulunacagı lekete sWdllı tavsiye edilmektedir. 

1 A M E 1 R l f 1 K A l"'I A ' S İzmir boz 70 mütaleasında bulunmaktadırlar. Her halde bütUn bu diplomasi faa· 
2 K • K :-..; S 1 1N1 A 1 M İ A Trakya boz 75 İyi bir membadan alınan haberlere liyetinin hedcl'i, Moskova ile Helsin-

D ! A 1 MI A I K T 1A1 Jt ; M ! A Ziraat Bankası bu fiyatlar dahilin- göre Stalin, bütün Kareli ber?.ahının ki arasında bır tavassut icrası olduğu 
E 1F1E1 !.\ I L j IK 1 Al T de bu hafta içinde mllbayaata başlı - Sortavala ve Viborg dahil olmak il- tahmin edilmektedir. 

5 N 11' K ı• T ' E ! A ımı yacaktır. zere Lado~a g<>lüniln Rusya ya llha -

l iN ' 1 B '• ' Y I .1111 YENi NEŞRiYAT kını,Hangoede bir Ussu bahrf ve Pet- Tepebaşı dram 
7 1 1 1 1 ., 1 1 1 samo mıntakasında bir parça arazi n k d Z .A.M A Nt A V A ı L Vakıflar umum mUdilrlUğU neşri- istemektedir. ısının 8 
. E • M 1 E 1 T 1A1 H •I A l•l ı yatmdan "Fatih ikinci Mehmed vak- Parla Soiı'ın Finlandiyadaki muha· Bu gece saat 20.30 da 
9 B : A 1 R 1 A 1 K; ~ I•! K: O 1 K ftyeleri,, kitabının mütemmimi ol - biri de ayni haberi gazetesine çekmiş O KADIN 

1G U i Z 1 A K I• · M f A D ı mak ilzere"Fatih devrinde İstanbul,, tir. Bu telgrafa nazaran tavassutta • • • 

============ .adlı eser çıkımftır. Karilerim.ize tav- bulunan İsveç, Fbılandiyanın cevab WW• CaddMiade &emedt 
Biye ederiz. vermesi için on gün mllhlet istemle Kımunda · 

-=~· A911ye Bnlmk Mahkeme - - - ve bunu istihsal etmişti. Şu halde Gece saat 3>.30 da 

• Dahili konforu allkadar eden en l'inlandiyanm vereceği cevabm yamı HERKES KENDi YERiNDE 
Hendeğin Başpınar M. den Meh -

med kızı Emna tarafından, İstanbul- gilrel ve §ık mobilyalar ve bll-
da t.erkos su lirketinde Hendekli Ni· hassa yatak, yemek, çalıpna o-
yui, namı diğeri Nazmi aleyhine i _ dalan ve salon taJrımJan, Briç AtSlrf Fıbrikılır Satıı Alma romisyonu llAnlırr 
kame olunan boşanma davasından oyunu için Amerikan mobilya-

.. - lan, her yerden mti.said prtıar 
' Uhaınmen bedeli 600 lira olan 200 aded dört köte "T teklinde,, dolayı mumaiJeyhin adresinde bulun- ve ucuz fiyatlarla 1000 ton kükürt aJınatak 
~n anahtan 20 3; 940 Qarşamba günü aaat "10,30,, on buçukta madığı ve başkaca adresi malfun ol-
~ • IUJada gar binam dahilindeki komiayon tarafından açık elmiJtme madığmdan tebliğ makamma kaim 

"1 Batın ahnacaktır. olmak üzere Yeni Sabah gazetesinin Mağazalarmda bulacaksınız. 
~ i~ girmek istiyenlerin ~5 ltrahk muvakkat teminat, n bnunun 80 2. ncikinun 940 tarih ve 652 serDf ~~!~~~~~~5i~~:ı t~ veaatkJe birlikte eksiltme günö saatine kadar komisyona mü- nüsha.sile ve bir ay müddetle yapılan i 

' . lbımdır. 1lln üzerine muayyen gtinde bizzat istanbuf Lenzım 1-ıru•ı· 
l§e aid ~artnameler komisyvııdan parasız olarak dağıtJlmaktadır. veya bir vekil göndermedifi gfbl. ce- Ula 5 

AKER (Eski Hayden 
Tahmin edilen bedeli "200.000,, lira olan 1000 ton ktıkllrt Aüen 

Fabrikalar Umum MUdUrlüğü Merkes Sabnalma komisyonunca 13/ 3/ IKO 
çarşamba günli saat 14 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname "10,, lira 
mukabilinde komisyondan verilir. Taliblerln muvakkat teminatı olua 
"11250,, lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki veuıkı. 
kotnisyoncu olmadıklarına ve bu işle alikadar tüccardan olduldanna dair 
Ticaret Odası veeikasile mezktir gUn ve saatte komiayona mtıracaatıan. 

"1693,, 
• • • "1616,, vah da verilmediğinden gıyabında Satınalmı romis ınu ilinları 

.. • • • muhakemenin icraama ve duruşma ... _________ .. AşaOıda yazıh malzeme mUteahhldlerl nam ve 
""-llbanımen bedeli 10.000 lira olu motör jeınerat.61' 18/ 4/9'0 pereem- nın 29/3/ 940 cuma günU saat 10 a 104 kalem gaz maheme ve .eczam hesab,na safin alınacaktır. 
~ •aa.t l~ de kapalı zarf uaulile Ankarada idare binasında satm aha talikine ve hukuk uaulil muhakeme- alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi Muhammen lıluvakka& Sartume 

"1 · leri kanununun 141 fnef maddesi mu- H/3/ 9f0 per!J8111be gOnU saat 14 de bedel tıemln.fe bedeli 
' tt .1ee girmek istiyenlerin "7lSO,, liralık muvakkat teminat ile kanu- cfbince gıyab karannın bir nüshası- Tophanede Lv. lmirliği satmalma Ma.Jzemenln clu ve miktarı Ura Lira Kr. Ura Kr. 
~)'in eWği ...tkalan ve teklitlerini ayal ltbı saat 14 de kadar ko- nın mahkeme divanhanesine talik e- komisyonunda yapıla.caktır. Tahmin 25 ik l 

a. .... l'elalitine ftl'mehrl l•DP'dr. dilerek yirmi gün müddetle yine ayni bedeli 1106 lira 52 kuruştur. tık te- ton n e 

'-.... "-'bıameıer puw oJarat ADbrada Mı1-ne daire.mden, Hay • guet.e ile Ulnına karar verllmfş ol • minatı 8~ .~· Şartnamesi komiB- 25 kalem çelik -~ Teaelltlm '" Seıvlr twUlfnden dairtıJacaktır. "1614,, duğundan tarihi ilindan itibaren yonda gorulur. 695/ 1805 .... .._ . . . . . . .. 
~~en bedeli 3500 lira olan 10.000 Kg. lft!81ağı 2G/8/9t0 pa- -~~ti kU:= w içinde gıyab kara- 20.000 aded ampul kutusu abna- 75 kalem ima1lt 9(tlfti 
~ Jı...!.~U Mat "10.80,, on buçukta ~ pr blnuı dahilin- rma 1 raz e ğf ve mua.nen gtbı- caktır Pazarlıkla ebiltmeai 12/ 3/ 
\~~on taratmdan açak eblltme tunılfle Atın ahuacaktJr. de mahkemede hazır bulunmadığı 940 ~ı günü saat 15 de Tophanede GO aded kokil ve ba§lığı 
~'1:....., girmek iltiyenlerln 262 lira DO kunliluk muvakkat Wniaat ta~lmi~e b~ daha mahkemeye ka~ul Lv. amirliği satmalma komisyonun
~ lrı~ w-'Jde 1llrllkte ebOtme günU saatine kadar ko- edi yeceği tebliğ makamına kaun da yapılacakbr. Talımhı bedeli 1200 205 kalem muhtelif 
"l ..._ Mzımdır. olmak t1Rft ilin olunur. D. N. lira, ilk teminatı 90 liradır. Nümune elektrik malzemesi 89.000 2923 00 1 H 14/8/940 

'-.. . ~ ~ IU'blameler lmmfsyondan parasız olarak da.ır..tılmaktadır. n.t0/ 15 aant 1.t,80 -
llııııı... ~ er,• ~ ve prtnameai komisyonda görülür. - .- -

• ı , 1 "l807,, ================ 696 _ 1806 Cins ve miktarlarile muhammen bedelleri yukan:1a yazılı malw 

Ok [ müteahhldleri nam ve hesabına hizalarında gösterilen gUn ve saatlerde 

sürenlere: Katran Hakkı Ekrem.::l Emlıı~k~~lu~- !:::_.. ] Yazımımn = dola~"-'14 ~b:: ~=:~ti~u~:8:cı:=nı:e ~= d d .,. ... _ na. sru-- ------ ~._.,.., namelli parasız ve diğerlerinin tartnamelerl htzalarındatl bedel mubbl-. 
~!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e!!!!!!!!Var!!!!!!!!l!!r!!!!!!!!!!!!!!!!!! Yedek topçu asteğmen 1smail Hak- hediye listemizt bugUn neşrede- Unde komisyondan verilir. Taliblerln yukarda. yazıb Uım•a•tlarla ~ 

ID oğlu Şefik öaerin "22829 en kısa · medilL Yarm devam edeceğis. O- numaralı kanunun 2 ve 3. maddeleriDdekl T111Hrle kamiılycıaca oJmec1tk· 
lılr mda tubeJe ~ makta- mr dileria. lanna ve bu lele a1Akıdar tlccarda oldülmDa dair Tlaant Ocllıll w .. 
sidir. sikaslle mezkür gün ve saatte komJByona mtlracaatJan. "18Nı, 

ihale taılld 

62.llOO 4375 00 8 18 H / 8/ 940 
aatlOda 

~.000 40M 00 2 80 14/ 3/ 940 
aaat 10.80 da 

'2.000 3150 00 2 10 14/8/ 940 
• aaat ll dl 

17.010 121~ 71ı 1'/ 8/ 940 
aaat 14 dl 

..... ı Ahmet Omu.l9ddiıı SARA.ÇOGLU 
n·aa: llMltÇB'dN • '16 ıw: Katlul DA•d)'a 
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;~ El elden .üstün olduğu gibi uğur da uğurdan üstündür... ~ 
f Milli piyangonun kurulduğu gündenb~ri b"u kadar büyük bir talih dağıtma rekoru 
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Tek K o 1 l u Cem a l'den 
Başka hiç bir piyango bayiine nasip olmadı 

Tek Kollu Cemal 
Dünkü keşidedc aynı numaralı biletle iki müşterisine YÜZER BiN liradan tam 

200 ' Mahmutpaşada Tarakçılarda fanilA mağazasında =:::::: ~ 
~ !.>' • tezgahtar Çakır ve üç arkadaşının TEK KOLLU 

CEMAL' den aldıkları 6486 No. lu biletle en 
büyük ikramiye olan 
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§ 100.000. LiRA E~ _;~"!!!"': . isabet etti -a 
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2 . TEK KOLLU CEMAL ikinci 
.e:::::: .: 

§~ Birinci 100.000 Lirayı kazanan :;;;:;;;;.1 
§E Bayan Afife TEK KOLLU CEMAL'in 

~ 

100.000 LiRA'yı 
Bomontide Ebekız sokatjında Vagon Li Şirketi mu
hesebecisi Bay Halidun'un eşi Bayan Afifeye ka
zandırarak kendisini büyük bir servete kavuşturdu. 

İkinci 100.000 Liralık ikramiyeyi 
kazanan Bay Çakır• a par alarmı 
TEK KOLLU CEMAL 1 uOuru 
denenmiş ellle veriyor. _g uğurlu elinden paralarım ahyor. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 Bu işidilmemiş ve misli görülmemiş çifte muvaff ~kiyet gösteriyor-ki TEK KOLLU CEMAL 1 
İ Gişesinden bilet alan ve israrla sonuna kadar takip eden her vatandaş günün birinde İ 
1 kendisinin de zenginler arasına ka~ışabileceğini ümit etmekte haklıdır. 1 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
TEK KOLLU C E M A L. 25 000 (ı• raltk ikinci bUyUk ikramiyeyi de 23054 No. lu bilet hamili Kısıkhda 

' AYRICA , Ma101 gazilerden emekli binbaşı Bay FARUK'a 

12,000 Liralık ikr~miyeyi de : 391583 numaralı bUet hamili Çiyekpazarmda çiçekçi ALİ DA ViYA verdi 

-=~ 
: TEK KOLLU CEMAL Talihli müşterilerini dün bizzat evlerinde ziyaret ederek 

E§~ 

~~ müjdeledi ve uğurlu eliyle ikramiyelerini birer birer tevzi etti _, . 

~! Bir kolunu Vatan hizmetinde kaybederek T Ck Kolu ile çalışan TEK KOLLU CEMAL 
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