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Loyd ·Cor.ç hükumetin icraallnı 
· yeniden şiddetle tenkid etti -
Hazin bir manzara Kabin·e · itimad ieyin~ 

Bu çok yakın ve pek hakiki teh
did ve tehlike kaqısmda. akıl ermi
Jtecek marazi hidise istiliya nam
~ memleketlenle ecnebi emelleri.

: sı fazl~ reyle temin etti 
ile hizmet edecek Jıa.lnle:rin bulun
bla.la.ndır. Bu hainlerin bir kısmı 

1 
.doğnıda.n doğriıya Alman pa.ruile . 
1'a.7.a.mlmış sef'ıllerdir. Gazetelerde, . 
her l!'iln mUbt.ell:f memleketlerde 
Alın"'~~ ...... .., :rd i~ te§elddll et-

İngiliz Bahriye nazırı tayyarelerin 
donanmalara karsı tehlikeli bir , . . 

Iarina dair 

silah olduğunu söyledi 
Londra, 8 (Hususi) - Bugün A-

vam ve lordlar kamaralarında harb 
_ haklnı;ıda yapılan istizahlar devam et 
__ mig, Avam Kam.arasında işçi muhale
- fet grubu reisi Miralay AUee, liöeral 

mubalefet grubu reisi Sinclair, eski 
_ incmz b~·ekili Loyd Corç eski bah
- z:iye nazırı Dafkuper ve diğer bazı 
1'atlPler söz söyliyerek hükfımeti 

ilddetle tenkid etmişler, bunlara A
vaın Kamara.sın.da Chamberlain, 
Cburehill ve Lordlar Kamarasında 

·Muhtenleı· Alman taarruzuna 
bütün karşı tedbirler · allndı ·· 
Hollanda taarruza uğrayacak oluraa Amerikan~ 
donanması Hollanda müatemlekelerini koruyacak 
Amsterdam, 8 (A.A.). - Reuter 

ajansı bildiriyor: 
Holanda askeri makamatı her tür- . 

lü ihtimale k.a1'8ı gitgide daha mfies.. 
sir bir şekilde hazırlıklarına dev'alll 
ediyorlar. Bu hazırlıklar içinde hiç 
bir teferriiat ihmal edilmemektedir. 
Bugün ask~ aabıta memurları bü
tlln ehemmiyetli binalar önünde .. 
bet beklemişlerdir. Bu binalar meya-
mnda matbuat devairi ve istihbarat . 
ajanalan da. dahildir. Bazı mevkiler
de mitralyözlez hazır bir halde bu -
lundurulmakta idi. Sahiller devamlı 
surette tarassut altındadır. Holanda
mn yegane müdafaa sisteminin bü -
tün mekanizması ı1k işarette hareke
te geçmek üzere hazır bulunuyor. : 
Köprülerde ve kanallarda no'betçi -
ler beklemekte ve devriyeler dolag - ! 
maütadır. Sivil halka şehrin tahliye
si için emir verilmesi ihtimali mev •. 
zuu bahistir. 

Vaşington, 8 (A.A.) - Holanda 
hükllıneti, Amerikadaki sefiri Dr. 
Loudona fevkalade ahval zuhuıımda 
Palanda lıükUmeti.nin ecnebi memie-

1 
ketlerdeki mümessillerine her tilrHll 
tediyatta bulunması için emir vw • ı 

... 
v .., 

Yazan: Jlü~yin CahM Y ALÇtN · s on de-ı:rin en büyük manevi 
· ·· kı.rn·et ve zembereklerinden 
· biri biç şüphcı;iz ki milliyet hissidir. 

harieiye nazın Lord Ralifaks oovab 
~erdir. Neticede hli.kümete 
mevcud ~anın 281 i itimad1 200 ü · 
ademi itimad beyan etmek suretiyle 
mibakere-lıitam bulnm)tur. 

. miştir. Bu emrin Holandadan almanı 

Bu his g€rck makul ve ta.bü şekli o
lan kuvvetli bir vatanperverlik sa .. 
hasında g-erek marazi ''e müfrit bir 
~clHsi t>lan emJ~ ·~-

. \rinismc,. hüviyeti altında, bütUn si
· Ynsi hayata hakim gibi görünü.yor. 
' lier memlekette aşikar ~urette derin 
· kökler salmış olıJ,lı milliyet hissinin 
- hükunı sürdüğü bir devrede millet 
Ve vatana karşı yapılacak hiyanetle-

· lin. azalmasma intizar edilmek tahii-
· dir. Halbuki bir taraftan vatan ve 

;~·"". rı kq_vvet bulurken di-n- Yltana biyanetıer. 1e a · 

~ • • l?ir s~~ ~~~. :~cc~~~ !:~~~-· 
' f..;ı.__ ~- - 't ·-1:11~·:n ~ " an bir levha 

• "'' ' . ... u~;;.\~.~:: ~ ,·· .vp,_tdir ki -· ui .. ~ - 7.alllan zih-
, . .,. ·tıhn.ı kur~W~l'~"\a canlı canh 
, -~~ceasüm e-Uer~~.~ ellinci de~ 

·"ıt· se · ·· ·'b .-1L Be linde bü · \ ~ nesı munase. el.Ut' r -
~ ..,. -~f ~~üm~yi~Ierıeı;7~r~ber tantanalı 

ı ·i"'~ ~· d r,esmi yapılıyordu. Führer 
1 • ... ' 

, ~~~. . ~SDİP. kenarında bir pavyon 
~,)ijlllU~;· Ortadaki mevki Alınan 
-~~söliyesi, Başkumandanı ve Devlet 

eısi Pührer'e tahsis olunarak ken-
~~ine ~üyük bir koltuk konmuştu. 
!\ 1 Yandalci iki küçijk malıf el ve ar-
a taraf Fiihrer'in maiyetindeki a
~ar ve bendçgan ile dolu idi. Bun
~ r ,arasında birinci safta oturan biri 
tr ~i. üniformalan arasında siyah 

akile uzaktan göze ~ıyordu. Me· 
·l'ak: ettim, kimdir bu? diye sordum. 
~.c~a dediler! Çekoslova..kya Devlet 
·~ l.$1 ilren Bt:;rline giderek vatanım 
~~erin kuvvet ve şiddet mihrabı 
\1 l"iı:ıde kendi elile boğazlıyan bir 
~tan. ha.ini! Vatanının şeref ve hay

:~et.iri.i Alınan çizmeleri altına yay
itiak suretile kazandığı bu murdar 
t bar mevkiinde azametli azametli o
:U}Tor, önünden g~en zafer alayı
t alkışlıyor ve Führcrin şan ve şe-
~f llıe\Jkibesinin parlaklığını arttı
tı;yotdu... . 

~ ~ zaman galibleri ezcİilderi mll· 
tu tlet:in esir aldıkları hükümdarla.n
~· ın_eınıekete avdetlerinde kendileri 
· t'efıne tertib edilen zafer alayında 
~lerinde sürilltleyip götürdükleri 
.ı:e,..: 
%:" 2a.manlann Cermen cengiverle-
~tn Fübrer'i de son ınodel dev cüs-
b 

1 tanklarile, toplarile, zırhlı ve mo
"Jl'l\i kıtal il k d ' d - ...;;.... Ü t . ar c en ı ogum ,,,,......un 

• ~hl ederken, lnırban ettikleri bir 
~~tiu haiu reisini kendi bendeleri 

at.na. soktu ve bunu bütün dünya
Jliiseyio Cahid YALÇIN 

• (&mu5 ~) 

Avam Kamarası 615 azadan mü· 
rekkeb olduğuna göre geri kalan a
zada müstenkif kalmışlardır. 

Aöıery'ııin Sö:deri 
1 

-akşam muhafazakar parti azaamdan 
· sabık nazır Amery de söz alarak hü
. ldDııctin siyasetini şiddetle tenkid 
· ~tmi3tir. (Sonu 3 iincüde) 

• 
İngiliz Bahriye Nam Çördl 

· heyecanlı haberle alakadar ol~ . 

zannedilmektedir. Holanda sefiri ıe-I 
\-en cumartesi günü hariciye nezareti 
erkanı taral'ından kabul edilmişti. 

~ Vaşingtonda bulunan Hola.:nda~ 
, · ıomatfaruıdaiı :tı4'I :d~~,,....., ·ffl' ı,.-..,.·a:w-:ı-ı. 

- Alına~irler te •. 

takdirde çarpışacağımızı 

gösteren kat'i bir delil addedilebilir • 
· .Alıı;ıan propagandası Holanda, bir 

:~ulgaristand~ . v~ziyet - ~k~~~~~~~~~w+k~~~~~+. ~~+fu~~~D~~~~~~~ 

Bir. Türk yolcusunun· Bulgaristandan geçerken lstanbulda kahve :ı·talya · Bal. k. 8nla'ra 
azime-t ve avdetle müşahedeleri ··bulmak güç/eş~~ 

- D' üııkü nüshanıızda İtalya hak.. tiften Bulgaristan :intiba ve mtişa.- --o-- , K · -• 
. kındaki mii.,.c:ıahede ve intiba- hedelerini de sormuştuk. Münevver 30 bin kilo stok varken ·- ur yapı YO.~r --

-Jarmı muhterem karilerimize arzet - ve derin görüşlü hemşerbnizin Bul - buhran çekiliyor . . ..... ,... 
miş olduğumuz Kim.yak.er Akif L~· ı (Sonu 7 

ncide) --o-- Bir İtalyan gazetesi .İtalyanm lngilter~ t.arafmdan abluka 
Bir müddetten.beri halledilmeğe ~· 

başlamış olan kahve buhranı son gün · edilemiyeceöini ve italyann1 ~ BaJkanhlada i9 blrliOI 

Tarihte görülılıe~iş ·bir _ihılnei 

Almanlar· Büyük _Harb 
te bizi ·Ruslara naSıl · 
satmak· ·isteılıişlerdi ?. 

Y~Nİ 
.r~iM.f 

Hüseyin Cahid Yalçın 

1 

Biz Almanlar için ev~at
larımızı kurban ederken, 
daha harbin ikinci senesin· ı 
'iten itibaren resmen müt
tefikimiz olan Almanlar ls
tanbulu, Boğazları ve şar
ki Anadoluyu Ruslara ver
mek suretile, kendisile 
mUnferid bir su~h akdet
mek Uzere Rus Çarma mü
racaat etmişlerdi. Blr kaç 
gUna kadar bu hazin ma
ceranın SovyeUer tarafın· 

dan neşrolunan: 

Hüseyin Cahid Yalçın 
Tarafından tercüme ve izah edilen resmi 

vesikalarım neşre başlıyacağız 

Ier zarfında. daha ziyade kuvvetlen- yapmak istedi~ini yazıyor 
miştir. Bir aydanbcri birinci ve 15 
gUndenberi de ikinci ve üçtincii el -
lerde hemen hemen hiç kahve ka.Ima
-mıştır. Kahvesi tükenen perakende
ciler mal almak için tüccarlara. yap-

· Bama 8 (A..A.) - Giornale d'İtAlia 
iıaıikfilrüniln imzasile "Cebelüttank,, 
..-ievhasile neşrettiği bir makalede 
mı.dece Cebelüttank'l kapamak sure -

tile ltaly831 lk?saden teerid etmeli! 
ve onu ficiz bir• vaziyete getirmekle 
tehdid eden Paris ile Londra.nın ye,. 

(sonu 3 Ut+) ~ 
(Yazısı S d,e) )a~===:=:::===::;;:=:::::::=:=:=:===:===:=:==:::=:=~=:==:====:~===::aı 

Türklerin ecnebilerle 
ev·lenmesi doğru mu? 

. • --0---

. Avukat Yusuf Kenan 
diyor ki: 

Bence, . bir TUrkUn din, 
örf, adet ve anarıe ayrı hğı 
içinde bir izdivaç yapması 
· doğru 'olamaz. 

SABAHTAN SABAHA: 

eHbôlu 
. ~---------------

orveç ve 
:Chamberlain'in· de dediği gibi bu 
ikisi aı·asında ne münasebet var! 

Yirmi 6q •entJ ..,.. U• tokt:1imd11n iki kıır.lı yaprak 
(Ya...'"'81 1 inc1MJ 

•• 
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Sayfn: 2 

·SABBAH 
-19 Yazan: AYHAN AT1S 

•• 
Uatadın evinde rakı • yerrne bolca 

hoşaf ik~am edilirdi --------Sevmek biraz da kıskanmak - Evet, ıbcn -de arkadaşmı aa .... 
sevileni kendisine hasretmek demek ~.onu .da .çok .se~:.erdi. Opa. 
olacağı için bir erkeğin alacağı üç Ülker, derdi. 
kadından herhangi ıbirisi koeas\D1 -~ sarayı btiyük 
ortnklaruıdan 'ktS&nııbilir ve bu kıs· müydü?. • 
kançh'ktan geçimsiilik ve muka.ddes - Saray değil, sarayları deyiniz. 
kitabm istemedigı .bir çok şeyler Çünkii Gilrganede dört meı•simc 
doğurabilirdi. • ma!::ısus dört büyük sarayı ve birçOk 

İşte bu mahzutlar gozönünae tu - da 'köşlderi vardır. Cariyelerini de bu 
tulunca Kur'anın caiz gördüğü mü- saraylara taksim etmiştir. Zaten 
te.addid karı alma müsaadesi .adeti .şalun .ço tuhaf il' ıtabi tı ·an:lır. 
haram haline inkılilb ediyordu. 1n- SaraYJarında \"e iç1d alemlerinde 30 
saı rın; insan olduklarını, ınelekleş- yaşını aşmış kadın bulundurmaz. 
m erine im'kau bulumnadığmı, 'ka - Ço'k sm·diği oda'lıkları müsta:lai köş'k 
dın 'Cer.kek tm:lct:i ~erini pek ier<ie ırt:a:r.tur. Ben 1ie :nr.kadaeım <ia 
iyt bilen v.e tahlil~ F.a1ıreddin Harımın ;göm 'kenannda"ki ayrı .ayn 
Razı ızıiiteaddid rn mı~ ıtem-iz lmsıııJar.da utw"tu:duk. Hizmetçfüri -
etmez ve kıitnbın bu mii~adesım !kıil mız, busus1 atlarunız, ara:ba1ar:ımız 
lanmazdı. FaiTreddın Razi bır Tür.k- ~ardı. 
Uı:Es 11 eski Türkler C!e taaddüdü - Siz ata binebilir m1sınfa7 
zevcatı abnl-etmezlerdi. Türkgônül - Thbii binerim. Şah ava ;giCler-
hakımıyetini · li tanıyan 'bir insah- ken 'Ckseriy.a heni de alıım. .Ben gü-
dıı. P rça.lanan ve pay.laşbnlan .as- zel ok .atmasını ni§an .almasını ;da 

km ,. • s~in mana"'ını anlamaı:. bilirim. 'Zaten-orada her Türk :kızı ve 
t rt m ıç;e oğull nnm ruvıali kadını k :atmasını, ata bi~sini b1-

tt:rbıye ve seeiycleci ne kadar gü - lir. Bit' gün bir yaban keçisini -Oiıe 
zel olı.trlarsa olsunlar evd i hiz - okw:nla a~:ıamı~tım. 
metçı ikadınlavı - gizli.. aşikar - ka- - Şah sh:in kö§klerinize ge1ir miy 
nlanı a ortak yapmazlardı. di !. 

Bıa ~Hede !kaça, gö~ de ehemmi· - Elebette :gelinli. Bizim nmny -
yet verilirdi. O devirlerde 'n;ck iıü- yen günlerimiz v.ar.dı. Onu evl'"clden 
kümdarlıırın, • :ı.eruı. alil · şa- bıldiğinriz için hazırlanırdı:k. Şah 
rabırı ınuoidi Oemm odall ·larn::ı göl- bir ;gece 'bar.ı.n bir .gün biı.de 'kalır., 
gede bırakneak kadnr çok cariy e- eğlenir, bize hediyeler v.erirdi. Sizin 
ri vardı. Senenin lıer günün ti bir ,b~ - gününil7. de ~'RI' mı? Üstad sizi :ne 
ka cariye ·ıe geçir.coe'k kadar hovar- ·~rnJdtJer kabul <!OOer! 
dalığ1 ileri götüııen'lerin bulund~u - Rukiyye sustu. Karşısmda:kiier.in 
uu üsta'd ~ ıçok iyi bilid<!rdi. 1iilı'G- hayaller· · ıb1r bardak .gı i :kır 
Şimdi UStadın evinde gençlikleri - nıa'k -istemiyordn. 'Zaten beklediği bu 

nin en ilıtiras1ı .çağlat mı ,.. ıyan ~ suale ce.vab vermemek için mevzuu 
bekar :ve güzel lcadm t«:ıplnnı:nıştı. ne ıkadar iicğ;§t1r{tliş ve ~zdirmişti. 

Rukiyye cinsi bir mahr.ımıiyct i- Bu .suali de cevabsız bırakmak .içın 

çindeı~muydu? sordu: 
Y ı cariiy.eler mi.ısta'kiı .odalar we - Arka&.şınız nereli? 

hizmetçiler bckliy.or1ardı. Onlar Har - O A&ma 1;ar.aimda2<i Sis ışeh-
zem ahın zengin e mu'hteşem 'kon- ' rindendir. Onu hir 1slam süvari müf 
forlu sarn.ymclan 'kQ,Parılarak bura- rcwsi şehri tıasarlarken anasını, ba-
ya ı;oncleritmemiş:leı· miydi? İlk gü- basını .ij]dürmüşler, lkendilerine :.aı-

nün ~ m yemeğini yedtkten sonra mışw:. 
üç ka.duı bir odada J'a.lnız kald11at'.. Çolr güzclmi , müfreze kumİndaın o-
Emıın~'Yeli gerıç Rukiyyey.e sordu: nu Şam esir pa.mnml:ı satllllfj, .alan 

- Ü adm 'kaç oıiıihğı varı adam da Ha.rzemşalıa. hediye etımi§-
Rııkiyyc bu sualin aı.anasını pek i- tir. Hanemşah ~St.a&ruza ço'k hür -

-yi anlıyor ve ~.abımn 'bir ite'lime met ettiği iı;in çok ı;evdiği iki ka.dını 
ile verileoeğUıi .de biliyor-do. Fakat; onn hediye "etmifjtir. Bu arkadaşım· 

- üstadı nasıl btllduınız!' dedi çok ~ nar şarabi y.Apmasını bi-
e ~~itmek iste- Ur. Onun tÖŞkÜne gittiğmılı zaman, 

di. Erminiyyeli kız tx-kl~iği cevabı bilhassa kış giinlcri geyik k.ızartma
almndan 00\'ah \teımek mecburiyetin iiile lW' Şarabı içerdik. Siz de içer 

- . - ? d~ kalıy.ordu.. mısınız. • 
- Feoa değil, yakışıklı bir adam, Bu sual Ruki~ için güzel bir fır-

fakat çok yaşlı... .sattı. Artık Jlst.ad; ~1t? onun .haleti ru-
- Evet yaşlı, !karısını da çolt se- tıiyesini anlatabilirdi. 

ver. Haftada bir ikı clefa karısınm - Hayır! dedi. Ben şarab içmem. 
-Odasına geçer~ Zaten üstadın ev.inde hu gibi lta.ram 

- Şu kılae cariycleti az. Görai.i - içkiler yok. Burada .;üz.el lıoşallar, 
ğümuz dclikanlılar ü&'trıdın oğullan meyvn ,şunıblan, ayran ve süt var-
mı ?. mr. Bunmn bo1 ıbol içeriz. 

- Evet!. - Fakat .arkadaşım o kadar şa-
- Onlar bekar mı'?. rah ti~·akisi k.L Ne ise ana ,uptlar 
- Hay.ır ikisi de e~li, iltiler de vasıtasile gizlioe ıtcdarik ettiraiı. 

kard~tirlcr. lki 'kardeş, iki kız - Fakat güzelim. Bicim uşakla-
karc1Qi11e evlendiler.. rımız yok.. Olsalar da Ustada sor -

-..,. mdi bu ilraChn: ar neredeler! ma&ın e'\'C 'Ş'al'ab gE!tinnezter .. 
- Babalannın evine gittiler. Y1l- - Ya! .. 

nn gelirler. İkisi de çok güzel ka - - E\•.et! ... 
dınlaı· .. Sizin isminiz ne? - Pekiyi sizin gününüz yok mu? 

- Oeylin.. -H~·ır yok... Çünkü ben artık 
- N kadar güzel isim. odalık değil, bu evin bir himıe~· 
- Evet güzel.. Bana bu adı Hu- yiı:ı. 

. 
zemşa.h kendisi taktı. Benim gözle- - ıfüılmt çok güzelsiniz. Size friz. 
rim siyah :ıı-.e anadan .do~ sürmeli met ettirilir mi? Siz bir gönliin hiz-
olduğu için bana .ceylan demişti. metkarı olabilirsiniz. 

- ız Harzemşahın cari.s-e · miy- - İltifat edi!·orswım, nezaket 
diniz? gösteriyorsunuz amma.. hakikat r. - "\ 1böy1c .. "'eni Sabah -o halde sn boca~detcrden lbi-a. rlsile ~iyorsunuz. 

SENELfK 
6 AYLJK 
3 AYl.IK 
1 AYLIK 

.._. 
Tü.rklye Ecnebi 

1400 Kuruı 2700 Kururı 
750 • 1450 • 

400 • aoo • 
150 ııt BOO ~ 

9 1A. YJS 1'940 Pe.r4embe 

359 Rebiüi'ahır :t l3;6 İ'. !Niun 26 

- Sizi temin eder.im ki bayır ... 
- Pekiyi ıne }'n.panruıız? 
Rukiyye yaptığı yorucu iŞler.i bi

rer birer saydıktan sonra: 
• - Bur.ası dinli bir filimin -evidir. 

Ben biitiin gençlik .arm1a.i'ımın per 
hizini tutuyonmı. TaiihsiZliğim a -
namdan .;.arken başlamıştıır. Ye -
liihriiy.en, gcnclik arzıılarmuı burnda 
söndiij;rü \'€ körle.:;tiğlııi görüy.oımn. 

Ben bir kaç defa saWdnn. 
Güzel olu§Um benim için bir 

felaket oldu. Bilmem bol para 11re ser 1 
vet çirkinlerde mi !bulunur. Beni a
hın adamlann hepsi de yaşlı v,e çir
kin kimselerdi. P. ~"Umuş adamların 
oyuncağı oldum. 

( Dtı\'amı \'Ur) 

YENİ SABAH 

• 

İlk Mcktebl~~de !" OKUYUCV 
Yaz Tatıli · . . 

19 Mayısa 
hazırltk 

·ık tedrisat meclisi JMI 
hususta karar er4i 

Şehrimizde bulunan ilk mekteple
rin yaz tatiline başlıyacakla.n dev
reyi kararlaştıracak cilan ilk edrii -
sat meclisi e<fün ı.vilnyette ı.ı:afüınuavini 
'H~Uk Nihad 'Pepeyin\n riyaseti al
tında. toplanmıg:tı:r. 

!K<>misycıı,llise ve orta mekte lerin 
tatm için lılamif'Ve'kfı.leti +ta.ra'fmdan 
kararlaştınlan tarihleri esas tuta -
rak bu .husustaki karaı'lllı vermiş -
tir. · 

Btı karara nazaran İstanbul vila • 
:ati <iahiliDde bulunan kaza'lardaki 

ilk mektepler '}}{ mayıs tarihinde ted
risata nihayet vererek~zıtntili .dav
..ııesine glr.ecekl&dir. Son sımflarda 
j'apıla.cak mezuniyet imtihanlaın da 
22 lıazir.axıa Jtadar neticelenmi§ o.1a -
caktır. 

Be§ su:ıı1i1ı ..köy ilk mekteplorine 
gelince .bunlar ~az tatiline 20 ma -
y.ısta .bailıy;acaklardu:. Bu mek.tepler 
deki mezwıiyet imtihanlam !. .lıazi -
r.anda. tioelenm.i§ olacaktır. 

üç .suuOı ck<>F okullaıa J 3 .ıJll\y:ıBta 
yaı; .tatiline başlıyacaldardır. 

Komis)'Oll ilk mektoblerin ~tili 
hakkında kar.ar verdikten ıısonra ıbu 
"mekte.pleci:.. •·eni denı .seneffine l>n§· 
lama hın ta.r.iliini de tesbit ıetmifftir. 
İstanbul Wln~eti ıhudutları dahilinde 
bulu1uı.n bütün .ilk mektqpler,de y.eni 
talebe .kn_yıd :ve ka.buliine U.6 eylülde 
b~ :ve 30 eylfü"ci'en itibaıen 
tcd.risak bilfiil baııhyncnkla.r.dır. 

---»ııc:---

Parasız muayene. 
ve tedavi 

DiYOR Ki: 
Bom a ıkazaiarı ve Dahiliye 

VskAletinden bjr ~·ca . 
Kartalda, Kurna köyündeki feci 

bomba infilikini ilünldi gazeteler<le 
teessürle okuduk. Ölenlerin sayısı 
6, yarası ağır olarilardan 'bu ye
küna katılacaklar ayn. :Sebeb ıtı.arb
den memleketine dönen Mehmedci
ğln ha'tlra olarnk getirlliği ve 'Ba

ımanh1ct;a !fllllda.dlğı bir iıomba. 
Yanılmıyorsam 1930 se:ıesinde 

idi. lBir r.ife günü :A.kşelıir gölü ci
vamnda Kazak köy.il yamnıla Er
doğdu'da olacak. O zamanki hüku
met tabibi "Şimdi Konya Memle
ket hastahanesi "Sertabibi,, ~azıl 
Demi.rolle va.ka mahalline -gittik. 

Manzara §U idi: Köy çocukları 
ıto;planmı§lar.. Ahıt'dan ıbulduklnrı 

bir ıbombaYJ. kurcalarlten 12 şehid 
15 kadar yaralı vermişler. Sorduk: 
htiküi.l harbinden -sa:klanmı5 ıbir 
bomba bu feci kuzaya sebeb olmuş. 
~imdi muhterem F'aik -Oztraktan 

rica ediyorum. 40.000 köyümüzün 
hemen her yerinde her e:vjnde ge -
çirilmiş harb yadigan birer bomba 
samanlık ve a1hırlartla :metruk yat
maktadır.. Günahsız ve calıil yavru
hır bunu bir nıatah bulmuş gibi .ka
rıştnzyor re ~amiri gayri kabil fa
cialara yol açıyorlar. Her köyün 
m tı1itnnn:n: 

- !Köyünüzdeki evlerin köy mec
lisinizle ihcr köşesini arayınız. Bul -
dtınunuz ıbombaları toplaymız. "Ve 
aile ıtc:islerine \bomba hakkında ma
lumnt ererek hunun yapacağı l'e
lilkelieri anlat:ınız.. qiye bir tamim 
yapar.ak ou çok .masum hadiseleri 
önle.rse ı:ıüfus siyasetinde titrediği-

OUn sa'halal'da Sedan Tt1r· 
hiyesi denemalar.ı l)lcq>ddı 

19 mayıs bayramı hazırlıkları de -
vam etme1dedir. D:ün Ottak'öydeki 
Şeref stadında bir deneme yapılmıe
tır. ılErkek .ve kız ıtalebelerin :ıi§tirak 
ettiği enemciler memnuniyet ;verici 
b1r şekilde gorülmüştür. 

)])nemelere ihafta · oinile evam re
dilecektir. 

---•ııc~---

is1anbu1da bir e1onek 
trüstü mü v r 

İkhaad mudur.o Gazete ize 
v 8Zf,Y&1i izah tti 

---.0--

lstanbul belediyesi itktısad .Mü -
• dür~ü dün çıkan .gabali gaze.telerin

ilen tıir.inin ıverdiği bir !haber ıilzerine 
tetkikat yapıtıağa başlamıştır. Bu 
habere nazaran Jstmıbuldn e,Bekkül 
etmiş bulunan bi.iyük sermayeli bir 
'Ekmekgilcr §irketi., ıfırıncılar ara
sında rekabeti ön1emek ve ekmek i
mal ve satışlarında inhisar temin et
mek ü1..ere şclıir da1ıllindc bulunan 
60 ııcaaar 'fınnı 'kap<tt.mt§tır. Şirket 

bu fırınların,. icaT bedellerini munta
zaman <sahiplerine vermektedir. Şır -
ket 'bundan 'başka e"Kme"k :ve ayni za. 
'tllanila imit vesaire ima.1 eaen 1fı

'1'1Illann da ekmek ima1 ctmemelt ''e 
-yn1mz simit vesaiı'e 'İmal etme'k aT· 

tile dlıltldln 'kiralannm 'Yarısını 'VCf -

mektedir. tktısad ıf'üdürlüğü lbu 'lll!§

riyat üzerine a.1akaCJar -yeP1el"den 'Va· 

ziyeti 'Sormuşt.ur."Ezcüm1e Beyoğlu, 
Fatih, Eminönü ıgıui kaza 'kayma -
karn1armfü:.n bu sene apatıhm !fırın

ların lbir listesini istemiştir. • 

ı::ıninönü lfalkcvindeıı.: miE mühim d<n"B.da. yeni bir korun- lBu listeye.nazaran !kapatılan fırın· 
lar 60 değil yalnız dokuzdur. EYimizden ,gönderilecek muhtaç ılZla :adımı ih.ha atn:ıış oluruz. Bu 

Bu hususta kendisini -ziyaret udcn 
ımr muharririmize !kt1sad Miic1iirü 
'Saffet Sezen şu izahatı ıvermiŞtir: 

lıastalan par.aaız mua_y.cne ve tcda\Ü· teda'birin lliayats'jgort:ası kadar ımti-
yi kabul eden eayın doktonlar.ımızın 1 lbmı ıolduğ'mıu söylersek ..mb'ba.lB.ga 
isim,, ihtisaS ve günleri a.eağıtla gös- etmiş olıruışlz. 

tel':ilmi§tir. Bu doktorlaı:.ımız<lan ıhcr L .IBaymdır olmyuculamnızdan: 
hangi birine muayene ve 1eda.v.i ol- • . JI. Soydanhekim 

"- Yapılan neşriyat üzcnne aor
lıal faaliyete geçerc"k tetkikata baş
ladık. Bu tetkikata ehemmiyetle de -
lram edeceğiz. Şimdiye kauar ~1dı -
ğunız malfunata. nazaran bu sene ls
t.an'bulda dokuz fırın kapanmıştır. 

Bwiların altı tanesi Beyoğlu Jmza -
sının nahiy~rindeclir. Diğer 2 'tune 
ıS1 ~ ve ibir tanesi de iEm.inönU 
mmtakasıncliı.dır. Eyüpte ktıpanan Tı
nn1ann sebebi tamirattır. Maamafih 
bu usust.a:ı<l te'tkika.tıımz henüz ne
tioolenmemiştir. Bu tetkikat bize bu 
şekilde bir faaliyetin haki kat.en mcv
cua olduğu kanaatini vwir.se tslliidir 
ki mca'ullcri sür'atle ve :§.iddetle ce
z:ilıı.nfunlacakbr., 

mak arzu eden !hastalar .Ev büooınuz
dan pusula alaxak gidcbileooklerdir. 
Bu hususu sa.yuı hııllmnıza ilan eder
ken E~:imizdesı. Jtzymetli yar.dımlan
w esiıgcm~ değerli doktorları -
mız.a. bir kere .daha alenen te§ek.kürü 
borç biliriz. 

. 
Franaızlar 2,5 
milyon kilo · tü

tün alıyorlar 
---0----

Parisde Fransız tülün reji.sile mü
.za.kerelcrde bulunan tütün heyett 
dün şehrimize dönmüştür. Müznl<e -
reler neticesinde van1an anlaşmaya 
ı~e ft'a.nma Tütün L'iımtea §İl"ketin
den şimdilik Uım'ilyon kilo tütün a
'1a.caklardır. Bundan ba~ka ı:s mil -
ymı kilo daha istemekte iseler de 

1bu !hmnisda bt"i bir anl~ya v.a-
---»il«---

Dr. ~ K~ 4nce6.ayı ıccna 'Ve 

Freqgi) perşembe saat 15 den 18 !e 

lkadar, Dr. Fahreddin iterim Go'1my 
«Asabi lıastalıklar) erşembe sa:at 
10 daıl 12 ye Jkd.ar, Dr. H. Oemıi.l 
Lokmanhekim (Dahili hastalıklar) 

cumartesi, s&.b<saat 9dan1.'l. e ırn.aar, 
Dr. İhya :Salill lmı.nç {Ru11ik, Boğaz, 
Burun) salı saat 1~ den 16 ya kadar, 
'Dr. Mehmcd Osman 'Sa'kn (Göğüs ve 
datı.iff bastnhldar) cuma saa't 13 den nlamaımş_t_ır_._,.uc---

Bl!LEDIJ'l!DMı 

Nahire ımildürJeri .ancısmda 
15 'e kadar, Dr. Nadire'Sadi (DoZuın, 
.bdm lba.st:ahlüan) ~rşarnba su.at 
·u den 18 e kat'lar, Dr. Nlhat Tözge 
tCıld ve Fren~ '1.iıstifükları) salı sa
at 15 den 11 ye 'kadar, 'Dr. Osm.o.n 
Şerafeddin Çelik (Bakteriyoloğ ve 
sari hastah'k'lar) pazarda.n maada 
her gün saat 14 den 18 e kada.r, Dr. 
'Pıı.'kbıe h:ııet 'Tarzi (Ooğıım. kat5ııı 
hastalıkları) çarşamba saat 14 den 
18 e kadar, Dr. Ra~i"a :R&.hmctillr.at 
tDa'hili 'hastalı1dar) perşembe saat 
14 den 17 ye kadar, .Dr. Rüştü Re
ceb Duyar (Sin_ir hastıilılclll!'I) -çar
sanıba saat 15 <len 16 fa kadat, Dr. 
Sani Yaver .(Kulak, ıBoğaz, BW'Ull 
hastalıkları) pazartesi sabahtan ak
§ama kadar, Dr. Necaettin AtasBcğuu 
(Çocuk hastalı'kları) pazartesi, per
aembe saat 11 den 19 a :'kadar. 

---ıtııcr·---

Yeni oıoh'iis hatları 
tesis olunuyor 

Belediye <0toWs 'komisyonu den· 
toplannnştır. Komisyon rtqplııntısın -
da yeni hatlar tesisi rçin oto'büsçü -
lerin yaptığı müracaati mumfık gö
rerek.kabul etmişfir. 

Komisyon tarafından ı(abul edil -
eliği .hatlar şunlardır: 

Maçka - ~rmaniye- Kurtuluş, 

Tarabye - Taksim ve lB1YiU> -~mer
burgudır. 

Bundan başka :Ma.t;ka - ıBeyazıa o
tobüsler inin Y İl.'11Jll~ra kfüır emdi
di mu\'afık gör.iilmti§tür. F.akat bun
dan dola~· fiyzt ıfaırkı '!f~hnıyacak
tn._ 

Denizyo1laı ı ilkbahar 
tarifesi 

Devlet Denieyollannın bu sene ge
cikmiş o1an Adalar, Yalova ve Ana
dolu akası ilk bahar tarifeleri 15 
mayısdan itibaren tatbik OOilooektir. 

Yeni tarifelere göre Yalova sefer -
leriae bir posta ilavcsile günde · iki 
ye çı'karılını§tır~ Köprüden sabahlan 
saat 9.25 de akşamlan da il.8 de ilri 
Yalovadan da s~ahları 6.10 ve ak
şantları 17 de karşılıklı ikiger sefer 
yapltat:alctır. Aynyetcn cwnarteı:ıi 

~lcri bu seferleı:e ilave olaralc sa
at 13.30 .da tekmil Adalara ve Yal o
vaya köprüden bir vapur kalkacak-

tayinler 
Beyoğlu merkez nahiye ücliil-i.i 

Feyzi ~alovanın t.Kıhç nahiy~i mü -
dilrlüğüne tayin olunm a[ibır.. 
Diğer tarafdan Hasköy nahiye 

müdütlüğü inhilfil ettiğinden buraya 
iimtilıanla bir .nahly:e ıımüdümi ına -
caktır. Bu imtihana Siyasal Bilgiler 
okulu v~ Hukuk mezunları girebile
cektir. 

Mecidiyeköy - BUyUkdere 
caddesi 

Belediye tarafından projeleri ha -
zırlanan Mecidiyeköy - :Büyükdcre 
caddesinin snhası dahilinde bazı in
şaat :yapıldığı ;göriilm{Şür. Belediye 

tır. bu caddeyi Hacıosm n ayırl, Tarab-
Bundan b~ pazar günleri Ada- ye ve Jstinyc iltisnkarı . hariç 

lar ile Maltepe ve Bostancı aı'.asında olma'kıüzere-a.Sfalt ve:çiit alarak yap 
ıscforler yapılacaktır. Yeni tarifeler- mağa 'karar vermiştir. Gelişe ve gi • 

de eı ziyade memnuniyet uyanôıran di§e tahsis olunacak olan 'Çift yolun 
-ı..p;~k!ik Atlalardan köpru"yc !her ıu~ ortasında bir bulvar yapılacaktır. Bu 
'akgam 20,30 a kadar vapur .konul • itibarla be1ediye o1un ııahasını hu-
ımuş o1masıaır. dudlamnk ve bur.alarda in ata mani 

lt«:---

KabukJu fındık piyasası olmak 'zere tel örgü ~&kecek.tir. 
canlandı Ticar. ı edası •mtihanmda 

Memleketimizden §imdiye kadar J\;aza! anlar 
iç tm&lt almakta olan Amenlmn Bir müddet evvel Ticaret Odasın-
Jrnmpanyaları Akdeniz · havzasında dn açılan imtihanlarda 6 .kişi mu -
siyasi hf.diselerin karışması ve mev- vaffak olmuştur. Bunlardan Cevdet 
simin de lıal'li iler;ılemitJ bulunması v-c 'Rakım raportörlüğe ve Saôahacl-
basebTie mübayaatlarını kabuklu fm- din Tunakan, !Hasbi Ate§, F.ethi 
dıklartlan JYa-pmağa başlumışlardır. Genç, C:Cvac1 KOJ)an ua memuriyte 
Talimat işlerine daha .elverişli ve kabUJ. edileceklerdir . .Bunlardan ra-
mütehnmil bulunan kabuklu fındık por.törlcre baremin müsaadesi nis -
piyasası canlanmış ve istek artmış - betinde 145 memur1ara dn 75 şer li-
iır. • ra rnaae verilecektir. 

İngiliz başvekilitiin 
nutkundan -sonra 

ngiliz başvelılli B. Chambe»ıı 1 &ult Avam ':Kamarasuılla 

muhalif 1ldlmlann, hükfunet.in soa 
faaliyet; D llCl'B&tı hplllmıd&Jd ıniita

Jealarına 1kaJWl ve umwniyetle No~ 
veç 'ha.n!kfıtinıllaıı mütevCllill mese
Mleı'llui1&mila Dlüliim ıbir nutuk irad 
eylemljtir. 

~ ibo.fvt4dti, lngiliz millet 
mümeslill.kmne ve &layısişle hütüa 
tngmz milletine ve dominyonla.ra 

üttd.fL'lemı.11lasuribm Alınanyay• 

kar~ı giriŞfıi)deri umumi saha.daiil 
mür.ail61eııin u.a.YJ1CD bir safhası °"' 
lan Norve~ askeJıi lw.rekühn aı. 
dığı istikameti e İngiliz - FnuısıS 
kuvvetıerhıin .faaliydtlerlni imlı ey• 
lemiŞtir. 

:nu tıutkun-şayanı tllkkat bir htt• 
• •eti, geıae İngilierenio, nıüfüeı9 

olduğu tdemdkrasi nsiplorindca 
.çWnaktadır. Bu nutuk,.ingiliz hükiı
mct inin 3.!Jlk ·olarak, .kendisinden i~ 
.rantı Jıahlnııda istenilen hesabı, hi.f 
hir gizlilik eseri .göstermeden alene• 
:vermesi .demcldir. Bugünlrli k nşık 
de.\irJerde, azi Almanya ıwn gizil 
lıareket ederek, bütün .milletin mu'" 
lm.daeratanı tek bir ~ıs·y"tin cmr.ine 
bırakttj!;ı .bir sıra.Da, lugllizJerin bd 
kadar iıoğukkanlıbk 1\'e temkin "l• 
yaptJkla.rı ıi~Ier.i oldqğn gibi ·izaıi et
meleri, anc:ık :ı,·üksek liirı tckfunül ~ 
se.ritl:r. Fakat ne de olsa, rnemld•et 
dahilinde 'icra mewkünde olan kint" 
sole.rle, bütün bir millet.arasında. bet 
1ıan"'"İ bir suit.e.lehhünı cıkı:ı.rın:ık 
doğTiı .d%rildiı:. Bu malızur inp,il~ 
de §iU>lıesiz \!ru:id dçğililir. ]<'alını ne 
de olsa B. Clıambe.rlain, bu lıusus'd 
i~ct etın!5 ''e y~inc yo.zifeııifl, 
hCJ> bir ;ırrula, .fedakürlılt lazım be 
fedakarlık etlerek, ıstu:ah ~kmc~ 
lazım ise ıstırab ~kerek, fakat hcP 
~ .gı\Ye• iizcrino yürümek ôldU 4' 

ğunu, .ta.biri ..Wğeile ba.sırrilamıa kn.r
'tn :galt'!be dÇlllmak için mımcrrclen lY 

ıaliyet aymtl ~onin ı~lı· 
-ca. ooibe tepil ettiğbıi söylemiş " 
ıtir4 

ıtngınz tıa.sveldli ba husmrta gsf• 
iri, biftıaa..ı;;a ~Ol"'V8Ç de lcarşıland 
ımüSldilleri ıde .:izall e.y.tem~qttr. 

Bugünkü v.ardyette, ~ani hiç it 
hukuk ıtammıyam aıilletlcrin ııa• 
iaıktmun .çi.~ 4ıir sırada, ~üp
ıbesiz müttefiklerin 1'kl1'k ~e im;a•" 
az· yüksek, ~ riayeti .keli" 
Cllleıine zarar ~ı(loğlldir. 
~nıun h§boa .mİllllli Nor.v~tc ~· 

mauJamı iaıwa i&lftl"İlle malik oJjıdt" 
bn ı:e '1a1'1i rat meN1e8ini lıalleune" 
looidir. Bana nğmeal'. Cham1torlal9 
ıprea&iblerin.i ıfec1a etıriiyeceklcriJiJ 

• 
:4e götRermi~. · 

Umıani IWihiy.efılfı olar.ah dene'bi • 
tir ki İltgiliz lhakilltet '§elinin ıW''" 

ı valmrh Wr llalıelle't ıve ı'fasiliye~ 
IDMi§lKJt wetiCelor Blma'k 111mnınila fil'" 
livat Sllha8lna ~ ıgin ~hştığı'" 
.; ~~~. 1111 ~l>if'n tii"Y 
4i9eleria ıwmmni •y.ri, 1ngiliz J,,.Ş
~Unin t1U.fJn11ta...'tlOnra, mi.ittefilC'" 
Serin her ~. wfi& bim!keiil19 

_ barelmltfın. v~miyeeelflefi'" 
m ·e ıdiger iBder ıw.z(lin&ki ıııe"'" 
klleriln ~ruiltafaıma ~ttiJ&ı.rini, ,,., 
ar.tık ~~ lkolaf' .. ~ foiürpril'.C !fi&' 
tlef ıvlanuy&Cll1aaftlll 1şftret etmeJite" 
ctir •• 

şte 'OOymt, ""'-alınan 'fcQlfrt"' 
ıleıia, her aa JMt.ilak 'Ye!'lllesi lhtinı~ll 
'Olan a~oo ne gihi bit 
taıbili ısahası ıtJt.ıJomwılğuıı 1ıc1.10 • 

e'k, ıalihar.ır Vftlllyetinin en miiJiiıtl 
vzwtl~mdan fjiftni -tt·11hil tnıl•l<· • 

~. fleşail 181'!G.A1f 
~--

Nov-Vork :&er.gi&in fl".üt-1< 
Sigara ve 'İçkıteri 

!:5'lnaytSlla1Ncvyorkdn açılncnl• ~ 
fan sergide İnhisarlar idaresinın g~ 
gen ·"Sergiae nığbet görmüs olnn ~ı
ganı ve 'Çkilerinin "satı1ması tertull 
edilmiştir. 

1Mamu1 2li1Un salışları 
ar'ttırılı_yor ., 

1.tnlıisa.t1ar iBarc8ınin "bütün s~.tı?1• iarmda 'bir kaç seneden beri goril 
mCkte olan nk.is:ıf devam etıneHtC" 

~ ··o. 
air. Ge,ı;en mali yıl zatfınlia tiıC~· 
rıntışl:m"13 buçuk niilyon 1iiloyu b t 
muştu. Bu ınikdar o zamana kadıı 
memleketimizBe tüfün maınu!Utı Sil~ 
tışının vardığı en yüksek had(li tcŞ~ 
ediyordu. Mayıs gayesinCle bitec il"' 
mali yıl zaıofındn:ki sab~arın 14 J11 • 
yon kiloyu bu1n.cağı aıüaşılnıakt11 
~~ . 



-
İngiliz kabinesi diin iti-

mat reyi aldı 
(Baf tarafı 1 ncide) 

A:ıner:J, bir avuç A1ma.n tarafın -
an igp1 edilmiş olan Trondbeime. 
müttefiki rin ihraç yapama.yışlann
dıan dolayı hayretini izhar eylemiş "e 
ıııizleriae şöyle devam etmiştir: 

Bu ıçinde hiçbir zaman iler-

liyemeyiz. Hükiımet mekanımıasuıda 
degışildiltler yapılması lazımdır. . 
Düşman belki Holandada belki Ak

denizde yeni bir darbe vurabilir. 
Loyd Corcun umu.mi harbde kurdu
ğuna müşabih bir harb kabinesi ku
rulınalıdlr. Milletin ve parlementonu.ır 
büyük eksenyetı böyle bir kabine 
•istiyor. 

Amery, hükiımete hitaben, sözJel"l
karşı Cromwelin parlamentoya 
karşı kullandlgı tarihi ciırnleleri tek
rar ederek bitirmistır: 

Yaptıgınız iyi işlere nazaran bura
da c fazla oturdunuz. Sı .... e gidinız, 
diyo m, artık sizdea bıktık. Allah 
~ .. arl.lk gidiniz. 

Loadra, 8 (Busuat) - İngiliz bah
riye nazın Churchil, Avam Kamara
smda yaptığı beyanatta donanma11:1n 
ne ~in Skajerak boğazına gönderilme 
diği hakkında.ki tenkidlere ceva.bell, 
Alman tayyare üslerinin yakınlığı 
dolayısiyle bunUll muvafık göriil
mecüğiı:li akaj takdirde tayyare hli
cumlariyle büyük bir bahri mağlfıbi
yete dUÇ&I' olmak tehlikesinin. mevcut 
olduğunu söylemiştir. 

~c.... Be,_t. 
L4iınciN., 8 (A..A.) - Avam Kama

rasında Lloyd George söz alarak hü
JdJmetin harbden evvelki ve aenraki 
~acı bir lisanla FWeUe te»r 
&it etmteür. 

- Ba.rbin llRk ve idars mevcud. 
ol9uğv. devirde, hizmetlerlJaizi Jcü -
çük göst.e:rmeye asla t.elebbila ~ 
deı?nım. &iki vuiyeti tebar tesis 
etmek için blcfuıelere IÖPa germe-
Diz llzımdır. Bir paniğe kapılmağa 
ltium yOktur. Aramızda mutabakat 
lıwıuliiııi1 icab ettiren ehemmiyetli 
*'1ıebler ıhe'V'Cllddur. "Alkışlar., 

~gu gibi iki muazzam im -
paratorl'Ulı: htlrriyet uğurunda yapı -
lan 'bu nd1cadelede ittifaıc-etmişler -
dir. ll'8bt, Blitanya impara.torluğtt
na, tehlikenin hakiki mahiyetini göıl-

'temecttkge, onu geregi gibi ayağa 
kaldırı;nıyaea.ksınız. 

J!t\N1lelıe geçmek fakıit ha.kild 
u uıu&tbarekete ~ek ihtiyacııa .. 
..,.. ~ :aoktat huartiata 
iMl:alWeft clüa tet!MtH vaziyetiie • 
.,. lluilNIWe bir adimı- ehm Bitle
... _..,..teri badar. Bizi, 19t4 
teki ...... ilin ~ daha 
1ılıpfik bir tılilılüte,,e llb. .. 

ÇWtoslmUya, Ahnnyamn ti kalb. 
aAlnMalııi: wwaAr ve Avrupanın ea 
.... ~'biri olan bir mil .. 
pa1..a ori•ut ~ kaDttı.. &. 
bizim Almanyaya terkettiğinis seY. 
~\UkiroJn.-.. 

lıloydı Geerp l!ÖW• Aie ..,.. 
~· 

.........,.,.. Jllnlutrj.'- ikinci 
awhz'ı• kftunG l'rm:- Sovyet 
~ elda. Sovyet ~ - itti • f. CM ılwa&7ama ~ma 
kO§lll&yı taahhüd etmigti - 1lu da 
~ için, yeni 1air harb -cephellİ ,.. ....... 

*1-.a b8anç R)ızzsq ..... Jd. 
Almaayamn bilfiil eline geçmi§tir. 

·~--mn;m~ 
llleft&ıimmdea 1*i olması muhte-
lltel' l'fonııeı; filmi Ahnanyan,m ela.... 
~eçi 1mlit tıtmek ~ idL 
~ ,..pma1r hakkımız değ;l -
4ir. B11 JBMet!leııi ~ etmeğt, on.. 
..... ,.. .... lulunmaP v&Gettit. 
Pıh..,.ya llir-Wr tsyyare g&ıder -

--· ..... de il ilden ~ -
4ıllt llOlll'& ftt'dlk. Hm 9eÇin .*•an -
_,. tmıtıft ' n Walf", Ahmlia tayYa; • 
'llliatmı w-~ini saMJ.eri
IDİlle 200 ~ yaldattınmştır. Padi-

mentoda bir tek kişi varmıdır ki, ha
valarda karada ve denizdeki ham • ' .. 
hklanmızın müt'S<>irliğinden ve su • 
ratinden memnun bulunsun? 

Başvekil, Hıtlerle, o müthiş düş
manla sulh :ı.ıamanmda da hub za
manında karş ığını, fakat dai -

.ma en zararh kendisi çıktığını hatır
lasa gerektir. 

B. Chamberiaın, milletin fedakar
lık hislerine müracaat etti. Millet, 
&erıdisine itimat telkin ettiğiniz miid 
detçe fedakarlığa amadedir· Başve: 
kil, memleliete fedakarlık nümunesı 
gösterebilir. Bu harbde, B. Cham • 
berlainin, mevküni feda etmesi ka • 
dar, hiç bır şey zaferı temine hizmet 
edemez. ..Sürekli alkışlar,, 

~ .. ,,, ...... 
İngiliz - 5ovyet 
Ruaya ticaret 
görüşmeleri 

---0-

Lord Halitaks Mayski 
ile görOşUt 

Londra 8 (Hususi) - Hariciye 
nazırı Lord Halif aks bugtin · Sovy~t 
Rusyanın hıgıltere sefin Ma~skiyt 
kabul ederek İngiltere - Sovyet Rus
ya ticaret anlaşması etrafında gö • 
rüşmüşlerdır. 

Marefal Voroşi
lof vazifeainden 

aynfdı 
Moskova, 8 (A.A.) - Tas: . 
Sovyetıer Bir. 'Ylbek ~ 

JrieCISi riyaııktı divanı, mU:da.fU. llatk 
komiseri mareşal V <>rOfUovu 0u va
dfesind~ af ederek Sovyetler &ir
lği halle komiserleri meclisi ikinci 
reialiğine ve halk trom•leri ınecli
smbı JDttdafaa liomttıesl retsli~ ge-

Yeni otomobil 
kanuna layihası 

mecliste 
blııaa 8 (Ha...ı Jı(nhMiP Pıs;s,. 

._ - Yeai ha.zlri8am.ll olaıı oto • 
JIMlbil~meelililCifeeuma 
~ mUn'Bre fl'ililgek iizere rm-
nameye aJınmtF, ~ IMl!1 
fie)dine gôı:e Meclis Beilii 2, Batvekil 
2, Genel Kurmay Balkını, Vekil'
Hariciye Vekilinin ikinci otanobil, 
Temyiz. Devlet Ş~ Divanı lılvı -
Jtı.t, ~ BapNMWei"' -
nuuniai Umumf. MW'Ctiele~ OIMll. 
~~ ... 
Bei8i, Doruvıma kGlllUta.-u, BariciJtie 
,_..,ı kitibi. eÇMW-r otaınobıilled
lli ... ~ .. •ıJJueM
h•~· fJıiiıır 11h•abülfr _... =i'. . """'~ v't ıl iMn kul .. W-B.c-......,.. ._ 
tr• 1U111.G • 'ntaftiwiılill' 
'MiWafaa V-M' '· 1- ..._... 
J;ulwaacaktır. lstaabal Dıefterdarlı -
jmda ya1mz reami itler i. bir ato
~bil bullm~Jrtır. Servis otomobil
Jıeriaia~ ..,_ balka. 
ı.'t'.. Wııek. otomo1lili oihPınwsı 

bütün otomobi:llerin alua &J h·~ 
1ıı11mmı1e. ar ' 1 1diif hattı• fu& 

> .. ' 2 

, iMi il t ı.ı . 
s'•· 

""tcı-•·ıl ····--ı ıı 11\hl t .. ... .. .. --
dımt Jaıılrıil:dn 'kk ........ --... .. .,, ..... 
.,_ ,.. ••. ' ... lliJ' tn 4leüıt 
dairelerilldea maada 1111 nt iıılar9, 

beledi"'*' amme menfaatlerine hıl -
dim cemiyetler, devletiıı ııetmayesi-
ae iotirak e4en firketlere Mitiin iB • 
le)rkttllere pwtctir, Laylliada ildııc1 · 
lıııtede valttaıe, ~Olordlı ~ .. 
...... mlst'•»eııU mevki~ 
...... t8men -~.jaıı. .. 
....._ 11DUJU1. ~uma, Aı,Wisa 
,. latanbul ~ ôrif ...... ! .. 
tlnMMl verih:rie)[t;ail. 

VAZIYET [ '!_; .. ~ -S~ ~~ H J 
iki aeızete haberinden ·v& bir 

vakıMaa çıkar~acak ders •k d 1· 1 Balkanh 
S ~ıı:.e ;e: Hol~~a te~lı e e: . ta Y~ . • -

"Bükreşten öğreddiğine göre larla ıyı geçınmek ıstıyor - lngıltere-
11ayıs.. dönlüneü giblii Bfilaoeşte _,, 

gizli bir yabanca . telsiz verici isbut- de milli bir hükumete dogru .. Mare-
yonu keşfed~. R~ payt.a~- • • - ·~ • 

tınuı nıer"keaiaHle keşfedilell ~ven- şal Voroşilof'un yem VilZITeSI ci telsiz İlitaSyoaunun l r gun . AJ-

manya)ıa hM"ad.İS \'8 haberler yetiş - yazan: Raif UETO 
tirdiği tahakkuk etmiştir. 

Verici t.clsiz postasuun Abnan o
lan sahibleri, tabü, tevkif edilmiş.-
lerdir.,, 

••• 
Gene son postayla gelen bir Fran· 

az gazetesi y,azıyor: 
''Bazı FraıllslZ şebirleriııiıı güalük 

vakıa ve lıi.ditieleri hakkında Bertin 
radyOSWllBl \erdiği haberler a.kh ba
~ heı: • Fraasm düjüııdön.cek 

mahiyettedir. Me&eli "Roaea,, ~h
rinde va.ki olap bil' hidisedeiı ild üç 
saat sonra Bertin radyosunUJl salihi
yet ve vuzuJıla bahsetmesi isbat e
der ki. muht.e&if ~sız ~bir ve ka
sahaılanada gizli veriei fıelsiz posta
lan va.rdır. Bu munr ve mı"lli mbda
fa bakımından fevka.18.de tehlikeli fa
aliyet.e bir nih&) et verilmesi lisım
dlJ'.,, • . . 

Ajaas Wgıatlannda da bel- gün 
fala lllfJIDlekette yabaaed8.ra aid 
gizli telsiz istasyonlannm keşfedil • 
diğiDi, müt.eeasirlerinin ya bpse ti· 
krldığuu, ya.but ta kapı dış.an edildi
ğini sık11k gGnilvcmız. 

Diğer taraftan ~ yalım 
«hia değil, ~ IDM'eeleriyle de 
harhedela mu.._. mmıleke&r rad
y. istaayonı.uua bllbaaıa ~çe 
hallerier Yerlrkea ,,..tıan tamaJa. 
Y• ~ltüllı.rilt ve lnnltaam mem
..,._ tt• ık gDI eller t,an.. 

tzt ...... •:ş i)atl ~ lıasti
le yapıldı~ ..... ~... !Ü
........... ,....... bidls. 
ilin .......... [.. ~ zi
Jr>'ııa .. ......_. llUeti W1rtr: 

---- it Pdılaa. ,.,...,. 
eleria lmllMdM..n - ~ .... 
..,... ... Va"! 

Biz. bfllr8f&a ~ müdafaMID& ta
aDik eden işlerde CUUDJ diline ... 
kaıU dfdlnmeyi ~ ..- edf.. 
-Tllıt ..... , .. ~ .. 
- .,,,.., LUdia ile ele elsa ,..,.... 

....... illii Diliii8 ..... ... 
buhninlı gti,Jaleile leliiMe yapda
cak esaslı bir tarama belki de ümid 
eclDDiedlk -~ • ....mm. 

llasusi iWJeırle ...,,.. lılır .... ~~::·~--· ~. - DJıf . .bir ildi-.l 
cJahlllıade ...... bellııi de barie8 
gidi....._..~ ....... ,. 
-~r. 

Bele şu anlak ilıda lldiiJU ... 
p ~ hmr ,,,,.,,.. 

A. OZ•-4 T.RDDİN &4.BA.OOOU1, ___ ..,. __ _ 
n_giltent oe İtalya 
Yuna11i•hlh• ıe.a 

• • 
nunel VIWIJI~ 

Nevyen, 8- fBusasi} - lyi haber 
alan mahafilden ~ ~ 
re İngilte!'e ve ltaıya hükU.metleri 
Yuna·,.._...._ 1*~ 
buhuıinı~a dair temmatta 
b\llunmuelardır. 

Hollanda tahlihde 
ctkit -.ıs ı.. ~ 

makavemet etnvpceii kene afiiai: A-
-ilqıa JNJD'P çttz ita • 
.............. 'lt-lllla 
3 "w,• 
...... +='Qd • aslııni 

naMyata...,.,. ... 
Londra, 8 (Hususi) - llola11da

w ~ ia gWmhld ta
memm Mlıııeıi.....,,.... Wuıil edil. 
miltir. 
~ i .,. .... - .Amedila a-- .ıı a ıl• -1ıı...ı. don•ıypw ~ ıa • rn .. --

ili& emir ..ı...,... 1Wan1" '* taar
rua ~ takdiıde :&mi1i11a de
MDP'IPI Ba'•v lll~lelıreflllli 
Japoa.yaaaa mnhefau ... üere 

Jt.areDte-~-. 
Amedlr• UarW,.. )1j -
~ 

!ıtuy~ ~111~ - Buici,. 
mn eıı.wı u.a •.......
~ fes&. Wleder •alipt "8 -
in lu memleketin de ........ lf ... 

,.~«.,,..,aaidizııWn ~ 
Jlf\Tlın41tir. ~ &J1 - ...... 
tııit'A1Wll CGld:enWi IWMthr -. a;; ._ edildiklerini a6JWnW it. 

Eylw aymdanberi Avnıpa sema • lngiltere dört aaırdanUeri beBd dıe 
larında yukselen muharehe yaııgım- en tehlikeli aytanm ~· 
nın alevlen Ho andaıım ~ Her defasında aWllğu gibi ba cWrh 
da y•lamaga başladı Barb afetmin da bu çetin. maöltandan .....auı
bu sakın memlekete de sirayet edip )'etle çıkacağına ula ş8pıııe .. , ..... 
etmiyeceğinı yakın bir atide görece- lid:ir. İkinci Fi1ip, N~ dewi&ıle 
ğız. Berlinm tekziblerine rağmen olduğu gibi, Ulitleriam) ~de 
bilhassa Ameıikadan gel.en ha.vadi&- DeHrenin batık& tiirlii ohnwm ... 
ler anbean Holandaya mr :A.lmmı kin w ibtiına1 yoktur. 
taarruzunun beldendiğmı haber ~ • • • 
mektedirler. Mareşal Voroşiloftm sm1 bii' ftr 
Danmıarka ve Norvec;in Alma.aya llifeye nakli de mühim bir hidised:ir. 

tarafınd&n istiliısı hem ilrtısadi bir Askeri balnjndan bumm m&ne
darbe indirmek, hem de İngiltereyi anlamak çok gtir; oftnamaJda beraber 
tımalden ihata etmek maksadile ya • dahili ve hatta hari.ei bp.lmndq ma-
pılmıştl. H™daya bir Alınan tau- Dasını anlamak ıc;iıı biraz beklemek 
ru:ıwıun gayesı .. ~ bir aıdna ~ l&mndrr Rus mnammaaı gittillÇe 
İngiltereye yaklaşmak _olabileeeji derinleşiyor. Ve buııuıı ~ de Al
gibi çoktanberi Aay~ Holanda manya l'e ltalya.yı endişelere gariıııe
müstemlekelerme gôz ~~ Ja~~ - diyor. İugiliz siyaset.ille de yeni ve 
yaya bir hareket vesılesa. olahilı:· ı belki de pür üınid ufuklar açıyor ... 
Her ikı şekılde de İngıltereye bır 

darbe vurulduğu ıçın Holandaya t 1 B Ik la a karşı bır Alman taarruzunun nebce- J a ya a an r 
len çok geniş olur. k 

Amenkanm böyle bır taam.ıza ur yapıyor 
karşı 18.kayd kalabıleceğinı zannet • 
memelidir. (Havaı) adalannda kal
mak emrini alan Ameriltan donan • 
ma•nuı hare~ daha şimdiden na
zan dildıati oelbetmelrten hali kala
ma. Bu tanı harelııe4:. muharebenin' 
başmdanheri 1>8'1ı,an Angio - Sak
son tefıanüdünün bir tellah.üriinü teş
ldl edecektir Ye lngiltereye bftyük 
m•..t n batd. maddi bir ~ 
mahiyetini haiz olacaktır. ~olanda 

bir~ mum~ takdirde 
Be.lçdriuam W ODUR ~ 

Pl••itM ...... ·• '
2 

!~-· -: . 
rapa yaagım gittikçe gm:şlnrk ıs-
tidadmdadır ... Onu üdiinBek şijyle 
~ SIJ'&.YetİM bile mai olmak 
iutkiıam• bir .ba»gslmmtadir.. Yan
gın mıembamda bastırdm!\1tııt c.r. ~ 
ler A vnıpa .emasım aaniıakta de .. 

...... 
İtalyadan gittikçe saklıı sesler g& 

~berdevamdır. Amerika ve &. 
~ Batkan milletlerinin te .. 
,.i .................. git .. 
tikçe kuvwüenen ~ ~ 
fi'klerftı. e8Mlb ~, ttaı194 
milWiıam lıı1Mi!f atinde ha:rb aıe.,. 
tlin olııaa81 ıtaı,an politikaınm te • 
J'&ki"Pn da?#et etmektedir. Papanın 

gitt:*ıce ~ oesaretü banş 
...z*eiB11 9& wnerelerifti ~ 
ı.~r Akdr.eiz ba•maüe Bal .. 
ı.mu 1:JueünJıL .. belki de-)'8.nllkt 
ımzartarmı biraz da amrianm 
._,. 4*itoidioe ... ~ııp ve onuıı

ea n'it'tNea • biiJilk ...,....W.
rinclan oiml. 'Papa Oa 1kinei PloB'a 
... .... oLMNJPdıı:. 

••• 
Av• Kauıarası .dUıı da hükfmıe. 

m iM? pdtlim li~mti -
~eM!riM 44"8.lll atIDıittir. ~ 
g,..rw alıl1lr ne- 1m4ar ,...,._ 
bir vakar :ve ciddiyetle lngiliz mille-
ti-,le A Tnıpanm gozteri önUnde. bü
yiilr 1* alletin ım*8ctiina:ı Jaakm. 

· da •weınuWer.. Blb'ü& lııiır cı.
_.. ..-tr 'b hnjıi )ı)' t 

• 1 lfl'st• ı;w h illi "'*'• a, w • ••• -• 
•Y bll ı»ı. 
.................. b. de

.liıa' filr:idll' .,,.aww !' 4 fa-
;; h.-. ı..n mıh 'it ı ·~ 
fngilterenin ufuk~da teressiim • 
den bir ana fikrin etrafında toplaır • 
....... : .... ... • ... KeJ'9 mal 
..,_ eı.m ku k.. Ari* tıe-

_._ .,. ymm. t.aAirle it 111~ 
....... Mil & ittifatl ........ 
Bil lllliıZd.., aetilelBindl yalım 

'°'1lıalef et fnilıallian tfeiil, lilllÜınet 
)liUtilliDe meua bir - mebuslar
dll hlkimm _. .. ~nHP. ıca-
birumiıt ,,azt_ h8lliis bel5 eılmamalr
la mabar tıir ~ ll'ad'ar sanJ11.. 
drğs mir edileme&. ller haJilıe Nor-
ve.- JFdiljjıumı.. ..,... llıtı.iaımt 
da böJJe< bir t_..,. me.l'llılZ lı;almqe 
Jhtiza6, ..... \le )'l8rm, ~-rede
milU llir lrMiıM ta_.ııi wwt kıla· 
eMrtııR. n t ı, ~ mtUıetiıtı iti -
mstnı ~t diNOeık, ~ 
k"'3 llll l*ijuM apayahikliği dF
Jlllillt~igilt.-.;mnlıiteıaiit!IS 
ahpelaüpceiiae ltipbe ebnemeMlr,. 

(Baş t:arafl 1 MCtde) 

ni ve meş'um bir hayale kaplldıkla
nnı iddia eylemektedir. Evvela Şlıl
rasını tebarüz ettırmek Jsizımdır ki 
iyice silahlanmış ve çarpışmağa a~ • 

metmiş bi.iyük bır millete k&r11 tat
bik edilen bir abluka her llaı1JUll1 sor
Janabjlir ve bu aNulıiar. yapaa ınmr 
leketde, Norveç hidiseleıtiMıl görqı.. 
düğü. gibit kendisilai pek miişkül 'tıe 

neticeıei metkitk bir ~ at,. ....... 
Diğer cihetta Celt•ttwıa uı... 

ke-a ftaq& iolo llMıild llir iktısito 
dt mnNSM& kıtıi1ii eıiemi~ 
tasrib. ....... JAlıımtbr. lı9ı38 ... 'tt.l
ya limanlarma Cetietiitt8lı!b ileri ... 
..,.,..,_. rw' >tt t'm l2-
mily<m 300.000 toa ... ... ...... 

CebeWttın-. N>IPk'V41P'll .. 1-
arinde Paris ve Loadr.a tıa.gı(12t• 
lmi4 edile& -..er t.e.ir:Jeri yaımıp. 
.... j"' ... Oi• ımtanJr "ile Sfi.. 
'le)ll-ft ....... ~ Aıa. 

..... illıdu-ettikleri diğer --
--· '+ .kalıi& tecYiwollmyan bJr 
hegemonyanın sarih ifadesidir. Barb 
heılimi:le wnıifllk~ bir taarrua 
ıı.cw alıılbhcek olu ba hepMOll.ya 

tliııııtımJi bitia ~~adalet ve 
Mtıtya pnır Zkıe iatinacf eden bir 

~ .... -- ile .. allaıiyelıek 
bir rejim4iP.,, 

Vargi z•ml81"1 16J_lfanın .. 
M4R k• ....... Mtti 

Ankara 8 (Hus~. 

elen) - )(ıtlijre ı vergı zam-
lan Myilatar mttza er ını bı ı 

tir; Su inde heyeti umumiye-
'Je" arme4tlecektir. 

ŞebPPizi ziyeNt ~. 
Rurneft talebeferi 

Ankan 8 (Hasa8i Mllha.bir.inü> 
den)- Rumen nraat~60 
... bir ..., b.ftleııd btı ay itiiı· 
ele lstanbula Jllipıet edecelderdiı' 

-_tanbalda kah 1 

bulmak P.çlefti 
(B.ı~t• . P.) 

tıkfan mftracaatlarda m.I ohiı.:ı rh 
m. g&ereit ellerinde gayet eüz'1 .,.to 
bulwn ., abdtm ,,..._ t ot 

hırla kahve temin.. etmet: iDE ıy~ 

tinde kalımşJardır. Bir çok &. 

alter de mal lwtleuw'h~ 
tı.iia&iıt taWWiai lrargdıJll. ,, 
eat 1UiyıeM!e ~. 

~- lı - Wkafk 
~ tahJrüıat nıeüeminr' 

J'imiwle ' = h* l:lir baçuk 
pıtmif N«WP ... antn 
beldiyen 30 bin .--.aldan zir. 
... meveud okluğa a.ıı.laşıl1W§ 

10 bia çuval Brimlya kcJıve şir 
tiıM ve 3) biıa ~ da kah ve ç&Jl 
~ aid olan bu mallara fiyat 
...at~ olduğu içm bekl 
mette~ lsta»W\da k!lh.ve- buh~ 
artarak ıı.. yerlerde kilosu 250 ku-ı 
ruşa kadar satılmak istidadını gös ..,. 
termektedir. 

Nor0ttlınJt/,İIN#e .. 
60tr hal:Hn-ler 



-
·ı 

o 
.~1tt~ 

Alman tehClidine maruz bulunan bu 
memleketin büyük müttefiki«su»dUr 

9; 5, H)ıbJ P .. ~R..,EMBE 
ı. :· • 

12.35 Pn:ıt;r nı ve \cırı l l.'ket S<ı.ıt ay ırı. 

· d.35 Ahırnı v~ 1ıı ı>t1.-orol11Jl haberlen. 
· ~ ı 2.5b :.vı:uzık 
Çul.ınlar Cevde t. K<>wn .• Ruı;E'n K am , 

17.ıt.'<i rlııı ökte. 
Qkdy.m . .5...ıdı Ho~ı;cs. • 
ı:.ı.rn Müzık Hıılk turk ulcri. .Mefh~ırel 

Jlolan<la ~·ük..,ek mfülafaa. kunnay hl'~eti bir toplantı. 

"Pil'ture - Po~t .. mt>rmua...r.;ı yazı

~·or: 

Holanda bitaraf bir memlekettir. 
rnH yılında bu dcvlletin bi

taraf kalmak husus.unda vcr
mi~ oluuğu bu kal"ar<l şu gün,-. 
lerdl'ki buhrana rağmen sadık ka
labilmesini btitün Holanda muhibleri 
candan isterler. Zaten HolandaWar
da bitaraf kalıp kom~ulariyle sulh 
ve sükün içinde yıişamaktan başka 
bir :;;ey arzu etmezler ama veka.yiin 
buna ne dereceye kadar mti.saade e
deceğini tahmin gitgide zorlaşıyor. f 
Holandanın tek bir clı.lşmaru var

dır : Deniz ... 
Holanda asırlarca · denize karşı 

miicadele etti \'e muvaffak da oldu. 
Hatta Holanda denize karl)ı aç

mı8 olduğu mücadelede yalnız mü
dafaada kalmadı. taarruza bile geç 
ti : Bugün deni:-den toprak zapteden 
l;iridk ın('mlefa•l Holan<Jadır ve d<! -
nızı kurutmak suretiyle Ho
landa lı çiftic;inin elde ettiği arazi hiç 
de ihmal edilecek bir miktaı dır dcğil
dfr. O kadar ki (Zugd<'r Zee) nin kiı
rutulması nihayete erince Felemenk 
toprakları yüzde on nisbetinde büyti
mü~ olacaktır. 

\"ukaı·ıda Holandaııın biricik düş
manı olaı ak denızi göster mi:?tik. 

Holanc.lanın biricik dostu da gene 
denizdir. Çiinkü Holanda topraklan 
istilaya maruz kaldı mı bıı topraklan 
ndım adım müıl.. •t:ek Holaııda 
mi.i--ella h kuV\'C11< n ~rkasında 

rok korkunc ,.e a ın.uı lı nl('mez bir - ' ihtiyat kun·eti vanlıı : Deniz. 

Bugün Holandanın :Majino hattı. 

yoktur ki bu hattın gerisine çekilib 
bitaraflığını müdafa edebilsin. Li.kin 
buna mukabil ''su hatlı,. vardır ve 
bu ha.ttın en müstahkem, en çet!n 
müdafaa hatlarından daha korimnç, 
daha tehlikeli olduğunda asla şüp

he caiz değildir. 
Bu "su hattı,. memleketi müdaf!l-

aya baı:ıladı mı HolanJa. topraklarıa.
uan büyük bir kısmı sular albnda 
kahr. Suların hücumuna maruz bir 
tilkenin fethine ise, tiimdiye kadar 
biç bir cihangir henUz muvaffak ola
mam11:1tır. 

Binaenalc>ylı Holanda tecavüze du· 
c:ar oldu mu, bugün memleketin mu
kadderatını ellerinde bulunduran • 
Jar bir kere dahn: 

- Düsman eline ,gecPceğine, sula -
rın hiicumuna maruz kalsın! deyip 

"su bendlt:rini ac:aca.klarında şüphe 

yoktur. 
Mffdafaa tertibatı olarak sudan 

ba~ka Holaıtdanııı seferoe iyi mü
cehhez ve muallern 600000 kişilik bit· 
ordusu, fenni surette vucuda getiri.l
lniş nnisUthkem mevkileri, tanklara 
karsı mod<'rn müdafaa tertibatı, 300 
tayyareden mürel{kcb bir hava ve 
hatırı ~ayılır bir de deniz kuvveti 
vardıı' . 

Binaenaleyh, Holandanıu istilii&ı, 

müstc\·li için licr halde bir fu.keri te
nezzüh olmıyacaktır. 

Holand.a tıpkı İngiltere gibi bir de
nizC'İ mt>mlekettir, tıpkı İngiltere gj
bi hürriyet ·ı:e istiklaline a.şık bi,r 
memleketlir, sonra gene tıpki İngil-

• 
l en• gibi fevkalade d<•mokratik ol-

duklurı halde birer hükümdar tara -
fından idare edilirler. '6unlara, müs
temlekeler bakımından da Hol.anda-
nın Büyük Britanya imparatorluğu
na büyük bir müşabehet a~ni 
ılave edebiliriz. ·· 

Hillasa istiklalini ve bitaraflığını 

ıııüdafaaya karar vermiş olan Holan
danın kendisine tecavüze kalkışa.eak
lara istiklal ve ııürtjyetini pek .paha
lıya satacağını haklı olarak tahmin 
edebiliriz. · 

__. ....... __. ....... -·---···-· 
Bira istihsali arbrıhyor 

S.ı~nak ve Sıdı Y ı ver t\l.:ı ıııan . 
13.30/H.OO .Muzık· Karısık muz.ık (?t.) 
ı cı.oo Program ve memleket saat ay<.1rı. 

!9.05 Muzık O pcr p.:.ı ı çnl:ırı \'e halı{ 
senfomk muzık (Pi.). 

18.30 Muz.k R.ıdyo C ız ork e.tr.ıs ı 

\Sef: lbr.ıhun Ö;r.g ır) Soprano Beddyc 
'l'üzıi ıı tlll L:-jltr.ıkıle 

19.10 Mur.ık· F ı sıl heyeti. 
• ·19.45 :.\leınleket J ı t ay:ın. aja ns ve 
metrorolojı haberi ·rı. 

20.00 ~luzı ·. 
Ç.tlcın lur. H;:ıkkı Dcnn;;ıı, Şerif içli, 

Hasan Gur, Hımıdı T ok uy. 

O kuyanl&r. Mt•lck: Tok~oz, Mahmud 
'Ka rıı ıd , ış, S.ıliye Toıcj y. 

20.30 Konuşma. 
:ıo...ı .i :\Iuzı k. 
Ça lanlar· Ru~eıı K um Cevdet Koıan, 

lzzcddııı ökte. 
Okuyan: Muzeyy~n Scn.ır. 

21.10 Ko.nu.1ın:ı ( Bıblıyogn.ı fyıı). 
21 ~10 :Viu~ik: Radyo orkestrası ( Şef: 

H. Fcnd Alna r ). 
22.20 .Muzı k: l'ılelodıler ( Pl.). 
22.30 Meınlekel ıı :ıt .ıyarı, ajans h a -

b erleri, zırcıat, esh ıım - tı.ıhvı lat, k mıui
yo - nukut

0

borsa::. ı ( Fıyat ). 

2.2 'ıO Muz:ık· C.ı7.b .ıml ( Pl ) 
23.2j/23.:!ll Yarınk ı pt'll~r.ım \·e k a.

pah ı ş. 
........................................... 
:fiftiklerin Taksiminde 

ihtilaf! 
Macaristan~tılniak. üzere.şeb.ri

~ize gelen .200 bin ira değeriiideU.00 
·ton tiftiğin birlik azalan arasında 
taksimi işinde bir anla.şınamazlık 
husule gehnişt.i:ı. Mat:aristana· gön .. 
derilecek tiftiklerin nevileri gayri 
muayyen olduğundan a.zalar kendi el
lerinde bulunan tiplerden gönderilme 
'sini arzu etmişlerdir. 

Bunun için dün Ticaret Müdüı· 

· :Avni Sağmenin de iştirakile bir top-• 
Bira satışlarının · gittikçe 'İnkişat lantı yapılmıfi! ve Maoaristana. gön .. 

etmekte olduğunu na~ari itibara alan · · der'ilecek nevileriu, miktarı tesblt e-
İnhisarlar idaresi ı elinde mevcud dilmiştir. 
}'.'edek bira dinlendirmeıtankla.nnı bu Metresini odunla 
kere idareye intikal eden sabık Bo- d"" k 
monti fabrikasına nakletmiş ve me'Z- over en 
ki'.ıı · fabrikanın imal kabiliyeti bu su- Şehremininde oturan şoför Ali dün 
retle yüzde elli niı:;betinde arttırıl _ öğleden sonra. geqimsizlik yüzünden, 
mıştır. metresi Sıdıka ile kavga etmiş, Sı ... 

Bundan ba~ka İzmir fabrikasın _ dıkayı bir temiz dövmü.~lür. Sıdıka. 
-J dayak canına tak diyerek sokağ,a flr-

d ki tankların da. hakli talfarrür et-
lamış, Ali de, eline geçirdiği bir o " 

mistir. Böylelikle Feriköy fabrikası- dunla arkasından koşmuş, biraz ile
nın istihsal kudreti bir misli arttınl~ 
mıs olacaktır. ride Sıdıkaya yetişmiş, elindeki odu-

nu kafasına vurarak yere yıktıktan 

Kafayı çekince kahvenin 
camlarına saldıran kadın 

Tahtakalede mahzenlerde oturan 
Receb kızı Hidayet evvelki gece sar
hos olaİ·ak o civarda Velinin kahve
sine gitmiş, yumrukla camı kırmış, 
sağ bileği kesilerek ağır surette ya -
ralaıınrn,tır. Yaralı Hiqayet Haseki 
haslabancsine kaldırılarak tedavi al
tına alınmıştır. 

sonra üzerine çıkımş ve cebinden ça
kısını ~ıkararak kulağının arkasın -
dan yaralamıştır. 

Sıdıkanın feryadına yetişenler. za
vallı kadıncağızı Alinin eli~d~n kur -. 
tarmışlar, Ali de, elindeki çakı ile 
beraber yakalanmıştır. Hadisenin 
tahkikatına zabıta ve müdd~iumumi 
muavinlerinden Necati Kütükçüoğlu 
vaz'ıyed etmişler, Ali hakkında ta
kibata başlanmıştır. Hohındanın ınılli kahramanı Wil- ' 

helm d'oranj ._ on ı:ıltıncı asırda Ho - =================================================== 
:~:~~~~ ~:;:;:~::~.~~:: =~~~;~ Bugün matinelerden iti haren i P E K ' te 

ma kahili i'!rauır. 

muR ~('~yaboğulmuştoprak.düşman \ 1 - Mira Moto cı Son öhtar 
Pline germiş topr:{ga elbet mürecrah- H 1 
tır. diyerek mPm}eketi suların isti- eyecan ve esrar a dolu büyük macera filmi 
ıasına maruz bırakarak hem ülkeyi I 2 _ ll..R' ~ ,S\ 0 Da r IS\ n==\'\ Da ~ IS\ 0 m ~ <a· 0 ~ e=::w o 
hem de düşmanı sulara g:H'ketınişti. ~ U (9ı ~ ~ U U U U ~ ~ c;a,J ~ U 

Tarih i~ın bır tekt.:ıTüniÜt derler TÜRKÇE SOZLO 
a ?. Ho!andanın miidafaast için milli 
kahram:ınını~ ce~uranc haıeketi aai- 3 - En son gelen FOX JURNAL 

--------•Suare saat 8 .30 da bUIUn program·--------• 
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Hcrl}tıMc boyı~ hareket etmekte 
bı dı vardı, ,.e bu scbebden 
mfu m ualıaz e<lcc.ck tlc~ılim ... Ken
d mı kii<;tinik iken tanıci;ıın... V c 
dı ·rL.. u onu kızım gibi ':-;everim ... 
Berabg gclseydı, ok memnun ola
ca/{tırn .. ve .. 

mağ.t adeta icbar edilen genç kadını 
tckı ar hular<. k bu acı günleri unut
tm m:ık ümidini ııcclcn saklamalı 

idi?" 
YPniba~tan arala ı ında konuşacak 

bir ~ey bulamamıglar, se~::;iz kal.ınıs

lanlı. Selim bey ı;ala, Veysiyi iti
ı :ı fa. icbar etmekten çekiniyordu; 
gene adama gelince kor.uşmakta da-

48 

Bır an tereddüdd •n ~;onra tle·:om 
etti: ... 

- Ye belki de .. siz yokkfo'lll .. T\: . :ı-
dbiııe faydam dokunabtlip;h. 

Bu defa genç adam haı·u~!E'tle: 

- E \'et. d iye bağırdı . OnU. gön:ıc
<l.iıt i n iz ic;!n ben de rok n,ııtee~irirn. 

Gen<· adam. Selim Beyın Perihana., 
b<•lki dP- kendisine kar~ı bilyiik bir 
baba muhabbeti besle<lıgıni zaten bi
liyordu. Şimdi bu kamıa~ büsbütün 
~ağlamlaifmı~tı . 

ha tereddüd ediyordu. · 
Veysi, birdenbire kararını verdi. 
Gururunu yenerek , amcasına ha • 

yat.ını alt üst eden hadiseleri anlat-
tı. Yalnız, herk~in duyabileceği bir 
hicab hisı:;i tcsirile Perihan ile olan 
münasebetlerinin fazla hususi nok
talarına kadar gitmedi. Bu sebeb
den, hadıseleri mümkün mertebe kı
sa keserek eı;;aslı yerlerini anlattı. 

Bu da, bazı şeyleı·den şüphe eden Se
lim beye kafi geldi. 

rck, haddinden fazla genç olan bir 
koca tarafından , bu kadar düşünce
sizlikle yıkılan yuvayı yeniba.5tan 
kurmak i~inde elinden geldiği kadar 
calı~acağını vadeyledi. Yalnız I'e • 
rihanı nasıl bulmalıydı? 

Bu nokta, hayati mesele idi, Se • 
lim bey buna nasıl bir çare bulmak 
lazımgeldiğini araştırıyordu. 

tulmuş gibi geniş bir nefes aldı. Kal
bi sevinçle çarptı. Perihan hay&.tta 
idi. • 

Ahmed bey bunu mütemarliyen 
söyleyip durmuştu. Fakat onun s.öz
lcri birtakım faraziyelere, tahmil~ -
lere istinad ediyordu. Halbuki Seliı;ı 
Beyin anlattıkları hakikatti. 

Kendi kendine itiraf etmcı • lekle 

beraber, Perihanın ölmüş olduğu 

faraziyesini daima kalbinin derinlik
lerinde saklamış olduğunu ve adeta 
genÇ kadını bulmaktan ümidini kes
miş bulunduğunu şim9-i görüyordu ... 

Haibuki artık "Karım yaşıyor,, 
diyebilirdi. 

ÖRS - 7 -
---------------------Polonya n ı n mevcudiyeti bu kadar 

elzemse niye parçal~ndı 
Hırsımdan hep titriyordum. 
Üç sene, şu iki herif - Vallerlc 

Rövenştrunk - bana martavallar o
kuya okuya, bir güze l soymuşlardı, 
ve şimdi de elime hagta bir çocuk 
Les lim ediyorlardı. 

-- Şu cenabet memlekette, k.ime 
danu;ayım, Yarabbi? .. Kimden akıl 
öğreneyim ? .. 

Derdimi dinletecek birini arıyor -
duru, ve aklıma lisenin direktörü 
geldi. O adamın ne adını işitmiş~ 

tim, ne de cismini tanıyordum. Fa
kat oğlumun okuduğu lisenin direk
törü olmak sıfatilc, bana yol gös -
termesi lazımgelir, dedim. Ve doğ -
ruca yanına çıktım. Gözlerimden yaş 
inerek keyfiyeti anlattım. 

İnsan adam cıktı, ve söylediğim 

şeylere çok sıkıldı. · 
- Burada yedeşerek çor. uklarını

zı yanınıza alıp tahsillerine devam 
ettirmek pek maklıl bir fikirdir, de
di. Yiyecek hususunda, hükumet ta
lebeler için ayni vesika ile kafi de: 
recede stil, tereyağı, et vesair<' ve
riyor. Bununla beraber burası kü -
çük bir şehirdir, köylüler bize her 
~ey getirirler. Büyilk şehirler gibi 
biz aç değiliz. Suadin sıhhatine ge
lince, mademki sizce çocuk ziyade 
zayiftır, iyisi onu bir hekime gös
terin ve muayene neticesi yapaeağı
nıza karar, veriı-filniz. Amma, t>mi -
nim ki, poşun,a telaş ediyorsunuz. 

Direktörün verdiği aklı beğendim, 
ve bir saat sonra, Suadle Bur·:-ıa'yte 
giderken, içim biraz rahat etmhşti. 

* 1 
ı . . - . 

Ferideyi, iyi buldum. Nasıl~a onu 
)Yi beslemüıler. 

Burşayt ~~asında bir t_ek otel 
v,ardı. Oraya indim ve bu suretle ken 
diliğimden aslanın ağzıl'\a. giQniş ol
dum. 

Geldiğimin ertesi günü. "\'eya bir 
gün sonra rektörün kamu beni ça
~~ davet etti. 

. "Bu kadar zaman paramı yuttuk -
tan sonra .. bir .(iucan çaylarını içe
yim.,. dedim. Ve o gün saat be~e 
doğru, rektör Rövenştrunk Ye aiİe 
efradile mü~erref olduk. 

Bayan Rövenştrunk alelade bir 
Alman .karısıydı. Kızı ise hakeza, 
amma harika ölan rektörün-kendisi 
idi. 

Boy üç karış, kafası aleliıcayib. 

Tepei>i yassılmış ve suratı enine doğ 
ru büyümüştii , boyun y oktu, başı 
omuzları arasına sıkııımıstı, bacak
ları ise çember gibi yuvarlak \'e iki 
tarefa yalpalıyarak yürüyordu. Göz
leri ufacıktı ve hain bakışlı. Haki
katen hetif korkunç şeydi ve Sua
din korkmasını anlarhm. -

Fakat ben korkınadim, Ye orada 
büyük bata ettim. O adamın nesin
den korkacaktım? Ne fenalık ede
bilirdi bana? Senenin nihayetine ka
dar çocukların parası peşin veril -
mişti, ve ora.ya varmadan evvel de 
çocuklarımı yanıma alacaktım. Fa
kat rektör öyle düşiinmüyonnuş !. 

Ben çocuklarımı almak niyet ile ge
liyordum. Rektör ise yassı kafaıoının 

i<:inde küçük oğlumu da kendisine 
teslim edeceğimi hülya ediyormuş. 

Ümid'inin boşa ~ıktığinı anlar an-

lamaz, bana düşman oldu ve elin • 
den geldiği fenalığı yaptı! .. 

Selamlaştık, herkes çay masru;ınua 
etrafına yerleştikten sonra, rektör 
tatlı bir tebessümle bana hitaben: 

- Çocuklarınızı nasıl buldunuz? .• 
Görüyorsunuz ki Suad çok büyü<lü 
ve kuvvetlendi .. 

"Acaba herif benimle alay mı e<li~ 
yor?,. diye yi.izüne baktım ve ı;ıa~u· .. 
dım: 

- Evet büyümüş buldum .. fakat 
kuvvetlendi diyemem. Hatta zayıflı
ğı beni düşündürüyol'. 
.- Bu tamamen yanlıştır! .. Suad 

bize geldiği zaman bundan c;ok 7.ayı(
tı ... Şimdi kuv\'etlidir. 

- Hayır, sizin yanlışınız var. Al
manyaya göndcl'diğim Suadin sıhha
ti yerinde idi, amma ~imdı öyle d~ğil. 
Şu zayıflığına ve renginin ye~illiğine 
bakın .. durmadan da öksürüyor. 

- Ah, öksürüğün ehemmiyeti yok. 
tur, biraz üsütmi.iş olacak, fakat di
ğer d<.':dikleriniz doğru değil. Eğer 

Suad kun·etli olmasaydL gec;en gün, 
tekmil mektt>bll' beraber yaptığı yedi 
saatiik me• ·buıi yürüyü!je dayana -
mazdı. Pekala tahammül ettiğini g-ö
rüyoı·sunu ;1,. 

"- Ama11 yarabbi? Aç a~ına ve ök 
sürükten bOğulan bir c;ocuğu yedi sa
at d urmadan yüri.itmfü;ler! .. lRunu 
söyliyen hayYana ne cevab verebilir
dim. 
· Benden cevab • alamayınca, rektör 

beni kandırdığına hükıtıetti. Ve: 

- Küc~ük oğlun\ıztın da mekl~b 
zamanı geldigini görilyorum. Dos -
tum '6ay Valter, onu da bize emam~t 
edeceğiııizi \'aktıle söylemiş'ti. Bu hu- " 
susta fikriniz rıedir bayah? 

$imdi onlanu~tım iiniime ko'nul:fı\ 
cayın, tere yağlı ekınekleriiı ve pas
taların mirnasııu: .. Amma beni stff· 

sem zannetmi~ler bunlar ha! .. 
- Ona dai.r biı karar vcrıneJiro 

dııha! .. 
Bu cevab, rektöı ün hevesini 

ğuttu. Arnmıi'.da, hıırb ilan e>lnuı. . - · · ~ 
mıştı amma Yaziyet ge;giı~e~iyoı·uu. 

Rektör miibahaseyi değiştirdi. O
nu bile bile yaptı \ ' C ben de tekmil 
saflığımla hazırladığı tuzağa yaka. -
landım. 

- Muharebe üzerine fikriniz ne
dir, bayan ? .. 

. Fikrimi saklamasını bilmezdim, ve 
daima düşündüğüm •. gibi konuşur -
dum, bu sebeh<.lcn rc-ktöcün sualin•', 
gayet saflıkla şöyle cevab verdim: 

- istanbulda iken, Almanya kaza
nacak diye emindim ; fakat bunıya. 
geleli o kadar emin değilim. 
Rektör bir !jey demedi, fakat beni 
bir daha iskandil etti: 

- İmparatorumuzun bir Polonya 
hükumeti tesis etmesine ne diyorsıı
muz? Harikulade bir fikir degilmi
dir? ... 

1stanbuldan hareket ettiğim sıra 

larda, Alınan hükfımeti, Rusyadnıı 
alınan Polonyanın parça.sile, binıZ 

da Avusturyadan ilave ederek denııe 
c:atma bir Polonya hükumeti teskil 
etmişti , fakat. kendi uhdesinde olan 
Polonyanın bu kısmını hesaba dahil 
ctmemL'1ti. 

1 DrTlWıt t·orl 
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beraber, P erihan o tar ihe kadar ya- 1 s i kasabaya do•'ı u hnıcket etti ler. 
Ramak kudretini "" cesaretini kendi- En·f>Ia nıe7.aı lığa gittiler. Pc•ri h~ı ıı 
s inde buldukt an ~onra, artık ümid - buralaıa geldıbı vakit heılıalde 11''-
sizlik ve yeiı-den herhangi feci bir defi babaı;ilt'. İ kba l hanımın mezar· 
neticenin yukua gelmiyeceğindcn !arını zivr. rcl t•tınekti . 
emindi. ı Her iki meza r da aım.ğı yukarı bi-

Perihan hayatta idi! Bu, .b~r in!:;i- ribirinirı y. kınında idi. 
rah, cesaret, iimid membaı ıdı!. Her Veysi baRar ba:..maz sıçradı. Mc-
türlü saadet ufukları açılıyordu!. . . zarların etrafı güzelce tanzim edil -

· Sevgili Perihan, bu toprak üzerin<le, mişli. Ve üzel'lerinde sanki bir il<i 
ne de olsa öyle ucu bucağı bulunmı- ' gün evvel biı · ziyaretçinin bıralcnıı~ 
yacak kadar bü.yük o~nu.yan toprak r olduğu hisı:ıini verdirecek şekilde i~ 1 

üzerinde, .. muayyen bır yerde ya~ı - ı çiçek btiKeti vardı. Çi,ekler taze gı· 
yordu. Bu muhakkaktı!. bi görünüyordu. 

"Her halde onu bir gün buiacak - Genç adam Selim Beyin kolundııtı. 
lardı!.. tutarak: 

Ge<t vakte kadar konuştuktan son- - Bakın .. su çi,eklere, detti. Aca· 
ra Selim Bey yeğenine: b:ı. yeniden buralara g~ldi mi?. 

- Yarın istersen kasabaya kadar Selim Bey b~sılıı ümidsizlikle :;al-
gideriz, dedi. Öteye beriye ı,;oraca- lıyarak ceva b verdi: 
g~ımız bazı suallerle belki bir iz bula- - Böyle bir s<'y olsa fevkah\de 

V t' y:-;i k E>ndi kendine düşiindü: 
··:{eden, amcasın:t blitün hakika

ti olduğu gibi anlatmıyordu? $on iki 
senenin facialarını, yaptığı bütün ku 
sudarı ve nıhayet yuvasından kaç-

İhtiyar adam, y<'ğeninin içinde 
bulunduğu vaziyeti kanadı ve Voy
sinin itiraflarından heyecana uüşe -

Bu istikamette olmak üzere, bü -
tün bildiklerini Veysiye tekrarladı. 

Bu da az bir şey idi: Genç kadm 
"R ..... ,, ye bundan on sekiz ay evvel 
gelmiŞti; fakat mezarlığı ziyaretten 
sonra, çiftliğe gelıneden ve hi~ kim
seye nereden geldiğini, nereye gitti
ğini bildirmden çekilip gitmişti... 

Hakikaten bu malumat az birşey
di. Fakat Vc-y~i. ağır bir ~en kur; 

Şüphesiz aldığı bu malumat · yeni 
değildi: Selim Bey ti on sekiz aylık 
va.katardan bahse,-c,iiyordu! Bun unla 

1. l 
biliriz ... Bu ümid ne kad.a:r zayıf da 1 amma, zannetmem. Fakat gitlc ııı 
<ılsa.; bir kenara atamayız. ı de şu 'adahıa soralım.. . 

Ertesi" sabah, Selim bey ile Vey- · [Dcnııtıt vaı l 



r, A1.y06, le)arta, Burdur 
bilpleri aruında grup bi
~ Bumtmaba
~ 'BUraa preşçırm 

, 211Üteililf ve 1 de ti;h
Jruallllrak grup ıkinclsi 
. Biriz Mh lrMfnan gtı

. 811ritl* llerinoetan n.. 
klloc1a IWlmidir. Bu gilnş
JCdirmıde yapi)acak olan gil

fttink etmek &zere yann _. 
meye hareket ecleceklerdıt. 

Futbolu yükseltmek 
İçin ittihaz edilen 
güzel bil- karar· 

Futbolcuların milli takıma gire
bilmeleri için muayyen atletizm 
dereceleri yapmaları ıart oluyor .. 

• 

ve ._ tonra lf,On>ula.llQ. ~ 

., 
gel~ gWUk V&l ..... biru 
41unoiğl faydadan hali bulmadtk. 

'htboleülerimize biH.ı atletik o
yun oynatabilmek için göat.erilen. _.. 
arzu ve verilecek olaq bu karan bir 
eıaerji ve irade timl&li olarak karta· 
1 •aia mecburus. Zira bugüne ka'I 
,ıar bütün bu ııOMMlar görülıntle 
oldup bakle •ı.nn ısWu cihet.i
ne bir türlU gi~lememifti. F,uta.eı 

muhitinde o kadar fazla IHIB ~ar· 
dı ki batlan&Q. :1*' ite dev&ll\ etmek 
iLıkinuıf bulm~ mea* olur, bu yüz
den de hiÇ bir ile başlanamudı. 

.tsu karar alkıflanacak itlerin mlj· 
desi ounakla beraber, bu h~~ 
ha iyi diisUnmek ve uıcak. ondan son
ra tatbiki cihetine gidilmek llzun ., 
dır. 

Bu muayyen dereceler Y~ak 
tartı yalnlz milli takıma gırebilmek 
için koeulmuttur. Milli takıma gire· 
biJme1' mubakkakbr kı her sporcu • 
nun idealidir. Bu itibarla futboleü 
bu dereceleri elde etmek için elin· 
dtn geleni yapacak; muvaf afk ola
<'ak veya olmıyacak. 

Bu kararın tatbikinde tadil edil • 
m"8i 1isun gelen nokta işte burada 
gcztudiyor. Genç futbolcU elinden 
pe~ni yapacak, halbuki ne yapaca • 
ğını biz ona göstermeliyiz.; zira o
nun hattı h'll'eketinde yanılması ihti· 
malı yok d gadir. 

Belki evvel& futbola baflıyacak, 

bir k~ sene oynıyacak, nihayet, be
ğenildiğini, alln§lındağını görecek 
ve akbna beyne)milel olabilmek gele
cektir. 

1'te bu aııGa oawı fıtri 1tir ll.üili· 
nvyeua bu "~ dereeelıtic. 
E.lde etmesi güçlefir; ve gayet iyi 
top •ontioıö, yerinde deplism~ 
biitleri ve eair diğer mesiyetleri olaa. 
bu çocuk, bu de~leri yapamıyacak 
halde kabr. 

Halbuki ıçm tersinden bqlanıat; 
yani çocuğa ,.futbolcüyüm,. dedirt
medea, ondan bu "muayyen derece
leri .. iatenek, Çt>CUğun Miayeli. ..... 
ka., fakat daha verimli ta1ıavvlUlta 
IDafUZ katacakt.ır. K6rpe olaa _... 
kıı.,t ~acak, plitecek, ......... ,, 
C?e)l, bir sporcu7a tblm oluı .._ 
w mhllatli Wr wcutk ..- otaalt 

o~futbola.....,..... 
Belki de bleJımıy.cak Y• 4erd1 
8~ ~ iMidMı OH"iHIPI 

~ v~""9r-- rinlPu.ea 
m&ıiUd ~ "'"4.,..khrt 

9fi 1IOll ibt....._ ..... ...,.. 

manmın galibiyet Ptae .. m daha Jö-
118 çarpacak hale ac>bcak•ıntı. Hain
leri, sayülan. vataa ~ ~
Dİ bilmiyenleri işte bu lldbet bekli· 
yor. Alman lunllcahı, talırib ve is
tili emelleri ~ kabarıyor 
ve bir çığ gıbi ~ ~ 
dütmek tehdidini·~· 

Bu çok yakın ve .,.., bakild teh .. 
c:tid ve tehlıke karel8uMta alrıl ermi
yecek marazi hidİ88 i8tUlra nam • 

- memleketlerde emelli emeUerine 

' 

Alman Bıır java•i•i Marlı.çJ•fı 
yıkmalı i~teml,.ordrı 

• 

~ilmi1•her'81a1Mw ... 
futbol 61H*Y&caktar. Btiadan ... 
k& f1itbic* bevea edil>. atleti:lmle iit 
bati•••• paçler awdan 1rir d* 
böyük atlet olmaja namr.ed çoeuk· 
lar çıkaeaJrttt. Bittin ititimQllar ve 
1'ütün alllr&Ja .... 8ll'f bilgisiz
lik ve t..ı ~ dam inşa et
mek ~ 1iareket edilmesl 
ybinden Mıctba ,_.. saymak 
delil. hattl prİlemekte ola futbö • 
llmibiin bu kıarlıjı ~. '* 

.cle)IMN futbol uautu&lcak, ~ 
1pu ...... Jaalsillll~ bul· 
... oluatd:lr. • .... ,... ~-.. 



HA 

"Anne! Kcndımı n k r bır k 
'l rn.ına fc>d ı edıyorum zaruı tmc • ı 
r en ic;:ın sana bu tırla..'"1 ya;;ıyo -
)";un. Ben ın anların bu kadar h~n 

Çok sarhoş ve yoı gun olmama rağ 
r n. bu defterlerde mhhim krokiler, 
~ı l'C'ler ve bır cok da yazılar oldu-

Yazan~ ECLA 

H yn d dı. K. 
ğıl, n. anlımın ı mıdır. 

doğru a baronla k 
ti. 

MARAŞ 

YENi SABAH 

Bursa valisinin su proje i hakkında 
''Yeni Sabah,, beyanatı 

Bunıa (Hususi 

Bursada güzel 
bir konferans 

rinde çok mühim bir konferans ver
miştir. 

Bu mülıim konf rnnsa her sınıf 
halk gelerek alaka ile ainlennşlerdir. .. 

lnegölün imar 

e f~~~rct~•ı•yetımiz 1 
kazalarının en giıwl ve vcnmli bir 1 
k ba ı ol n lnegulde ımar f li -
yeti artinrı.ktadır. 

İnegol ) apılınakta olan h 1k vi 
bu ay ıçind bıtmck üzercdır. Dıger 

ta ftan ç ktanbcri yapılm kta olan 
htiku t k gı <l Jınc bu ay so -

nnış bu un cak r 
1 1 

·11 Irak kral•nm do~um yıldö

___________________ .... 
\' purd bır d f. 

- Çok kurnazs ruz madam' Fakat 
bC' ket v rsın kı ben gürültünüze pa

bu akacak bıı kin e d ılim ! .. 

nUmü münas betile teati 
edilen telg aflar 

( A. A.) - ll'ak krnh 

l met ltwmi 

lTel 

Parıs f rı h be rağmen 
açıl c k 

tezymat 
ktır. 

zelzele 
Hopa, 8 (A.A.) - Bu gece 24.25 

de beş sanıye f ıla ıle burnd ıkı 

sıddctli yeı sarsıntı ı olmuRtur. Ha
sar yoktur. 

Yılan soktu 
Üsküdarda So1aksinan mahallesin

de oturan Karnıl oğlu Zekiyi yılan 

18lrml§, tedın'i altına alııımıştlr. 

ıstı yor 

No: 39 

B.iı gun k ra nı v rdi. Medıcseyı 
baba. oc gın.ı tc kedip kisbeti omu
za. vurarak uznkl smnk .. ve köyden 
köye, kasabadan kesabaya dolaşa -
rak pchlıvan o mak. 

Molla, dedığını yaptı. Kısbet zem- J 
bılinı sırtına vurunca. baba ocağından 
kaybolup gıtti 
Mümın, köy köy; kasaba k ba 

dolaHıyordu. Bırkaç sene böyle do -
laşt.J. Namını Ö) lctmc~e ~ ludı. 
Baş altına. gurcş tutuyordu. 

Pehlivanlar nun i in o ·l soy
liyordu: 

- Şu henfm kolu çolak olm y-
dı ne olurdu? 

\' ını? 

Müının m ı 

dı. Okuı y 

Polıs §imdi mesele) ı an 
Demek bu bir pehlh .ı ın ·· 
Onun kisbetını götürilyor u. -

9 

UN. So 
LERİ 
~ Samı KARAY0. 

Milinine sordu· 
- Bu kısbet ltinı ? 
- Bır pehlivanın .. 
- B R pclılıvnu mı 9 • 

- Olmak ı tiyoı 

- Ne gıbı 9... ...:.tt# 
- Şımdıye k dar başaltınn r· 

şiyordu &.-lanik üyük gu A 
la.cağını haber aldı. Buraya baş& ı· 
reşmıyc geldi. 

- İsmı ne? .. 
- Molla. 
- Moll mı?. 

- E'' t. 



JV<CC WZ:Ct"* 

FranSanın 
bahri kuVweti aedü-? 

r~ ... dl'!BllJWD~ 
torluk sahasındaki rolil, 

,__.,...,lflık;dhjmdjr,:Jialbldq 
Ullln zamanlar, "Franaada büyük de-

• ~~C& ltmd.l~ 
lit.1rarihin seyrinde Fransa mütead-
1lil'VakaJar .tekerrür eden ve şarktan 
Mln ialfthrm _I.....,. atHfi Jp-
._.ma olmue gibi şarktan.gelen bu 
bdllea.rrıza kaJ'll müdafaa tedbtderi
hlilttihaz ile meşgul görünüyor. lilıal
... bu müdafaaya zaruri vasıtala
.... * Ae•h ...,_,,mit r Uthriwe
:!'a ana w.tandan hftlisten gelecek 
-..,e•eıiıı rn' lıediieceider:i bahri 
~ veya: pçeeeltleri hudualann 
tert.st obnmı :takdirinde vücud ~-
lacağı ~. 

Bu ~ ancak kuvvetli rm 
:~~n aı.temin edebilir. Geçen bul> 
-ai büyük .-uz~ 

:~dud oluşu ve deniz harekiitının 
9l! ~iz.anı eylediği süküt, Fransız mil-

thını zUı~tini deniz iılerlle la
)lkt ile meşgul edememiştir. l'fatbuki 
~•!'llWma y&hıız büyük tJıir 
~ impm:ator. mevküııi 
._~ı. belki de istiklil ve..;cfahını hi
•llal~. • 

Bunun için, bulasatan da olaa, M
'aıuna nın harb ha.tinde, Fmı.ısız tnı
l>aratorluğunun muhtelif aksamı a
;-'8•ndaki müMkal.erıin serbest bu -
unrnaaı ıitin ~ 'l'Olü imh ta
itlnıdır. 

Evwta 'bu '1lliinaimte "meselesinin ::::,.ati '1tlltı iMle l.tir iki k~ 
.._ k ımnfidfr. rAna wtan ıel -

1 
. iti~ v r ra atman Praft88. 
~ hır sure~ en eski zaınanhn-
ea n~ bilinen ve 1ıali .scy:riscf eıin 
l'1l llllitet:Mlf dduju iki denize doğ
~ • ..,..1111ar eş1n IFnlmnz 

.da AienizlıoMe ki.indir. 
~l P&l ile fft'Pistemlelleler, .J..8000 
ilk .bahri~ a.ııbWare™
~· l!u..a.- .eUphesiz müdeja•ı 

dır. 

li'ransamn Jıqparatoriak miigsb 
.h&laa 3'888ail üwıimie imtidad 
~'Bu hdtlar üzerinde Transa, üç 
-,.; "tonflan "tUla bir ticareti b&h-

tler ~ = :1::.tmile-
lııııL_~ .- .ye :ç*w -
:--ati, -~2tmnı tecaır.üzmer. 
.. ......._ a11u Cllli.inakalitın 
.__ 1ıa1a-.ı möstcmlalMieıri
~ ~ ...,.w v~ hlm .de ik
~ ~tmn •urmasını ta-.. -
~ tıilecAtir. Warilı, ancak milia
~ .aü.hhlı Win nıulla!Ua -edil -
~.•unungm
~ '-aaıaa. ~edinoinasrm biiia

hsMIOi 1rir donanma.-.. 
~- için Bailllft ~
~ en.il ilmi •üra ~ 

•IAIMıllr-••• ıidıklın n..nrur edilebilir 
miydi! 
ı•nieki:ma,jitiBjyıet,~ de

llİZ Jmwretlerini hırPalama~ için
tlir'ti. Transa&. üçüncü cümlmri~ 
tiı8ai, ıı#Mtemltaıe ~ 1-11111ffaki
yetle deYam edebildi. Pr.usya &§ve
lıiJi "'R zk,,lFNMrdara IFiil*:em-
leke--.;nkipf.irnlrjwnJ!bra:kmek 
'la oiUara eeii bir "ka1kınma hiliAn-
--..- rhte, )'Si 'bir NııWe..ul 
aillihlar ;&emin ~~oldu. 

·u UiıirJ&usuıatıvıı ,._. 
•n-en lıir impar ~ .oı1uğun '"eb:le'"'edil
=-i we• Mi ı * tk gtp t ;bır 

~--· 'il .. uwıe,rlılr anma-
ya~bir yardım ~önnelle mü-
•eliltir. Muııienı hail> gıemilai tek
.ıı.ik diilleUaı çGlt ileri :gitndş Ne mu
:taa' '=n•ltemadi'iarıilWmam is
:tı,ım ~ ~.:Bdb filo., 
lan, eski devirler gibi aylarca dem
lerde kalamaz 'Ye bilcümle tamirat i,.--*tazi; ~l"e ~ bi.?.zat 
kendi gemilerinde bulamaz. Fransız 
m~elerinde muh.ıi.faza ve. mü
de&e, Q i MDMDda w-aa•ııMe bu 

ı:mıil te MWıiıı ~iğıeftlııe bağla -
nabilmeleri için, Fransız inııpsra.tDr
t'li-.,.Wuifi. nmhafaza."1na mtmur 
•ıİil....,.t1erini barındırace, tıec
hizatmı ttmam ettirecek, icitııında. 
tamirat işini müsbet bir şekleS>ka
cak üsler vücude getirmesi Ülamdır. 

Bu sebd>den Jıransız harb ga:ı.He
rinin, muhasemat .takdirinde, *8.r -
ruzlar'dan barınmakJ.çin tqplum:ti
Jan ve llarekatıııa devam iç.in".mıü -
saül ••Hı bekleta~e mUaaacteııeie
eekSJDnanlar tesis eylemek zanıDi bir 
JtVfiJet .olarak ~~ıi.ilnaehedir. 
IAna~ıa.Uıııtirilla huidn

de Fnma ıhtiyaçlan ile A.hlFllHtar 
tam illiri•-'!ditem.i "henüz tesiseıede -
aeBilıltir. BHbasa Umumi Jlırrrltin 

litta~beri·yei ~tiği 'ŞaJti Ak-1 
ilf:nWle Pi ama ~e lnlhilinMe ~ 
lltr41miz~ne ımlftk değildir. 

AAiiilı: Okyanusunda, 1Bikaı-,1 
iüe- 't' '•,,~,-tt~niz kuv 
• il 1:-..r ' rı >«nıMr•hwAaaeY-

:ki - ~- KaiaLt 1lu '1stirııil 
n•'" 1 n!lPtidıifa <vte .. hı ~ -
arlisiWir6;j"Hı. 

.... it @mm •1F....,li ...._, ..... ,,,...__ 
flllllt 

1

T!? &•Wul '~llQ...,-. 
• 57 1ı1iD ' I' Vıti liir mmr 
dddlr. 

:Utrılk ... :9&ıalk, ~-- •• 
:titli z ,, r e~ ~,~ 
.. • tMı IJ*8ii BiıM> 'Pluılilan 
O !( il ·' "' ı -ntir U '"~ 
'ft Sw--Ntaltbtc ,..._.tliniia
....... U..lsrf I , u -:r._ 
:tli 1kt IJHnff nôktwan. 

~~ö .. -.Jdtur. 
- ... ıı * m.:...u: iP"'' Z' •• 1· -._. 
<1o 'il IJ ole11e ~ - 4-~ •N -• •• - .-ıgaQ., 

~ hlll8lıi &misi ·- '$allaer., ""fQe 'k,, ., ..-ewt . :&.. &amil-
~ ~.:nün.1ilmiıi..._ ,. " 11WTf<J u ... ~-.. 
~ ~ , d• .Qıtbi "le • ..- , r , ı. aw 9dilllH mAttlian 
~ 1 a ttsmdmma ~ •· •n lllii'lii~r. 
-~ a. ev -rirmie ıret:inae:- • r ._.,..,, tiıqparctottd11-
~=· l!!"jz~ .. e. ti lJ rf'M:mtPlwi ...... .tllüa-

.....___ - .....,_ ı.m um .. ,.,.W"=sll:aillltaı1'11 IT1lelmiDi 

~-...-..-.. .... JllÜmÖI. ·flililllkan n ··~•ttıı
.._:_-~ J1ls ••Mft m :mikıı is :t.n ti zZ oyi ilillll Olamk :tdmıilıta
...._'......,_ • T ede PuiB :muBla!- 1bliıllr i& lüiRI ıt.-ı~ ~~ ., '.LUBM._, :ilujin, 
~ ~ ·~ HerKanadrtnm. ., .... , r iain -:tlillilide ~ ltir 
~ ~ ı icbar etti iae ile, · s' ... _.hiıo ~ kuweüerinin 

..,_ ~ 'Saftm'., in llalıeDı!ri- ha•wtiw imllin owneeek ~e üs
bt.Wıma unutup lllel'kezi alk- .Jme nsfttir. llııiba -pkm 1lıir a -
~ 5i f atflntikde bülumn ~·,'9ihijJ:Wr lınb.mhfleriniJe
~ mukcö8eıetmm tifl> r' •lkn!k bir ~ki Bin
~. '8Pf? :4 harblerle balUiful ~ •wwwi büyilk f-dakirlıklar 
'~ -.. .ptirmjş olmaları aeıi 1

'& vüuude ~- Ve. 
"-.._ ltagiba. :ayük ~~ :vaşk.g. 
'~ ~ı,on bile, ihtiliJi -kdlti- ton nu9Mdeainin hüküaüeriııe tev -
~ .. tliu ~an yenıtlen tces- Tıkan ihmal edilmiş olan • "~ 
' ltıne çok get başlamış görünü- Kong" yeniden tahkim edilecek ;ye 

' lngtm lhdretinin 'Çin ftenizlerindeki S Yakıın .bir. aawuıda19 uncu ileri istibtimı rolünti oynıy&Q&ktır. 
~ ~n yeni baştan bir :tngiJiz 1.eslihati mütemadiyen att-
~ .l:ı....~ iDıparatorwğu kurması nıabııııilır. :Ye ber zaman olduğu gibi 
~ ~ doD1L111Dasınm inkişafü.e İngiliz parlamentosu tarafından ika
'.~du: ~kadak.i Fran.sız mis bul eıllenillPedilerden mtihim bir kı&S d lith>m mebdeı Ce:aair sefe- mı donanmanın yenileştirilmesi qğ • 
~ 0sıallDlaaın oynadtğı '9hemmi- runda sarfoJunacaktır. 

bitt'Ql ile .tıeawr 9ciilebitir. 1lte Fnnmzlnr da mu saha.da tn • 
~. ~raftan Fransanıp o zaman giliz f'aa9etini .gö.zönünde tu.tantk 
~ ~bti ingıtteı eden sonra gelen ve kendilerini tehdirl eden hayat za
~ ~-L iıaıullldti ~dı, Jıaayn- ~ bakarak harekete geç -
~ ır:~ ~ Koşiı:ıeiıı ıS&hilleri - 1mif J.hnpaktıadniar. 
~ma dikmeRe muvaffak "Le Temps,, Jlaa 

• 

r . •• 
~: ..,, 

-r _ 223 f ' W f " Sil :ses: 

Türkl.erin ec~eb14erlte IDiiıt Fiatlan 
~ 'Ba~~loz Sa...,U flUlaU....lndan: i dojnl nmdut? AhvAli 'llasra -Oo1-)'18ile ham madde fiyatları ynksetmtş bülunduğun-

- 11111 :brtaiıbulda ·YeınlŞ iBkeleainde *n----~ klf.sl:toJa lllgari 
a\1"ilb.t YllRf'Hı m,ı i.&aıaliatm Bu'Wıuhttte ~ bir"'nebat 'bqka bwtillya ve mWlla~ ıar paket.olmak~ apğıda 

üzerine balmumu yapıştırır gibi par- ~"brlıhitte~. 'Bu kabahat 
• b tırarak b' A- ı.ıı..-ı.ı...c:tı -~"-- ı-..u--t ~1 .~-~ , ... ,_ıllı4ı;fıi1atlar'BzeltJıdln~ ....... kıtlfa ..._., as ır a.u. ~._.. ~'-21& &aeuuwue ~· -'D%Quu.-uıue- ..Jliriati!lwıaam' )81'-'r~ 

-llir.01!1kııeenaleıth' hetke& lm!drmulıi- 1kinci laalur yazı ~ 
- Ecnebi kd' si yzerillie biraz 
~ .• :iıMii. Ben~ meT

ımu .Alahaplan btr:?riirldbı,dMD, irf, 
rlıiet •Ye mılaae~ğı içiılıie bir ia
<tlh-eç• yapmaıdlr.~lı ıiılan, ita.-
raf tar olmadığımız budur. · Yolma, 

•lD!ıda, btn~rhıtıerbtr 111rk ara
auıda yapılan izdi-qçU plrlii.la :ıne
W'd" btr~tice Mmlı.bilir yE!Qjtınmak-
tadır.. . 

Bu iÜbarla, ben, .bu mnzu üze
.nııtie, "1 11••crı ~rtizdıttin:aek 
au:etıile.durmak isterim: 

'ıttı"Tttl-k ve M'tlslüman blı*adının 
• gayri Türk ve gayri müsllm bir ıee
!nebi ile evlenmesine taraAlrr deği

Hiın ;klreiilk,l:iıh1llllirk\l"'NM"slüman 
eabğin ::pydmi'stim -:ve :pyrttirk 
bir eonebi .kl!dmla eWmınesine dıe 
alçyhtanm. 

· Uzun zam&llln venijği tecııiibeler 
ve görgülerimle, bur suretle t*kkül 
eden bir ailenin cem)yete faydalı ol
madığına kaııi bulun\ly:cn:wıı. Çünkü 
bu. şartlar ;içinde lwn.ılmuş bir yuva
da .biç. bir zaman saıniuüyet görül • 
memiştir. İsim Usrihine lüzum gör-
Meden:G;yebüirim-ki, temdtkhrnliı a
rnı wıaa bu §eküdeıkaıahtllliŞ 'kırk elli 
~. ~;pek · •f 1Jir lııayat 

~. ıaradMı ılııir iki sene 
geomeiderı :.ıbu :urninü)'.et h-en zail 
olr-.ş ve -~i menbizlik 
ilıir diişaaaltk Cence8iıle ~k iş 

-.it~ int'ikal·~ ~ ayrıl -
mışlardır. lki tarafı <linlcdiğio:iz za
-.ııtMr iki tuafı kentli matıtıkma 
~ 1ıUlı baı.m....z. titte Jaı da 
giillıteriyer ki, :bir ll'iiiııllle birt eaıet>i
ııd n~ 'W'e ~ larldan bir 
ııiımti•tqğdJ\haklan tcnliO EJtadttir ~ 

Bunu yalnız insanlardalılıeğil ne -
ba tlarda tıiıle tecftılıbe 'leMbllirsiniz. 

"Bıilgari!ltaııela 
vaziyet 

tine ve kenclii.M&tllla~ ,.,ar ve 
-... wn..S:M.• ...___._._. __ 

8 
muhalif Bilet8k kağıtUr (Beya)'; 

-.&. •ı&a--. -~ 8Siletlik kiWıtim' (l\ımMl)' •· 
IMlrMtet \Uılma llW&li ~. l§- _,. 
tıet tıu·welll!tiıledit·lti, tüaları,<&det- --Uir tuafı Mlill1lloz adbtl&j klllcb 

tai, 6ff.leii, ı..ı,.apYJI tudarı iııiribi- "beyaz"'SO-gnllll""W~nm 
rme .,..,..r ~.:.ayn nelltin ftfrdle- ..Jlir Wıafı .sell\ilez ..... j tilD 

rıtaila, 8lllliraı MıtepıflSittmitnı gö- .Jteyaz-..0..gnndan eeğıaı ..., 46 .Ja 

'dlble.,Tk r,.buıu.tıu-~ğı Bir taNf1ı raıkli seııtllaz kUııdı '' 48 u 

..u.-- l ....... ar adet bed lki taraflı ~· .,,, " 11 M ~• ~• C)_,,_ ' ~ ' - Kratt ambal&j k&pdı ,, 19 •• 
rtmıttsk taütne 1atilııi.l *ler. itte bu \Kraft ta.kHdi ~u ~dı ,, 35 ,, 
..eıtııılln, ·aı nltam4ıiertn ı:Mrllleti- cwuucwa,ı -ıs• 

Şrenz bakkal Htidı 'lO ve lıDa81 1WC ,, 25 ,, ~ .. ~ llaai ttA*Il11J18n1111 • 
J)ej11'jwı ..!!.,i .,-·~-.e ftllttec - 111:0.ıgwıdan ,.aJlauı " it: lfJ 

oe e-unr-·~ ~-..u.1111ıen ....ır.....ı 'l05 ., 
llllbileıllaı~tr~ttı. "'11V3--- ,__... • 

• 

39 • il 

_ .Da*ı *1 -..M.i ,...,._ .. ı-ı.ı.:ı..i Gri~ ,, ~ ,, 
ırdll? -&- -~ Difer•trleri~ Wif.adeainlt.min içn badana bu gillile· 

""~ -..nn :--._ ın.ı- .a.... rin y(rkanda •yaDJı\.IÜb§ depemuzwı adresiae i•e dUrJeri .Jliiıtlan ııbüdir-
- ~ ... ı.-.ı .~~·. LJ'HJ. ... san- . 

lal'lll tab'Jalıla;'fa~· ~ ka- 18.mi 'f!&Ja-,ııi n- ılatJıılğıt bedeUeriDin ba.valealle .. tlan 4epomu.zda 
b*lretüği ve ~ bir akidedir. teslim ı81aeit ..wwıe•• Wm veı aıhsini jf/ar etme'm Mı::ımd•r. 'l\Uep-

JbıN*kr, :üiılıln teliriı14ian49ttula •. lel' swayai.koıaalaak ve 4epodaki mewat m.betiı:ade kaqra.lanecaktır. 
J._~rdn. 

:nan tı1J1•90~1ıleri tbtML;aıtr ve 
insanlar gayri Şuuri bu ıilıl~ Ee

' t addcrffar .. Btr"lllÜalllRanla irir gay- • 
1tıııatiMimin 4in iMllıu8m1da. ~ma
lanııa11:1emen in:ıJmin Jt>ktur. tşm, din 

uve ç 
-lJuHuıı& uyapm~ ı.Jtarı '4<oca ~ vveli :AlmaDlar şöyle bir icW& rBu 7*'&N, 'tir Aıraftan unare 
olti!Jti!'-~ ~t>u tecelfreder -

1 
.... ileri 8Uidüler: Norveç harbi e•.,.•au, iillller maf:t111 .t&b*elba· 

izdivaçta, geçim ve alM!Uk tıerırin e - İngilizler için Gelibolu harbinden el&- Jdr ıaımu.ı MlaJıklbftr. ~·üs-
:'lleeek ~iNeıeMıU~hlr da uyuşa - ha ağır ve'd&:lra mtteutr neticeler ler,;~ c' t ..,, 11D;ı

0

:lal9aün ln
*liffer. ~yh. ~in: mHvatta vereceltir. gilte&Wye~ıuu~•lllici kıl-
ııOHi, tleıılleD hemen hmnei derecede Dff'ken Uç gön evvehte ltalyanJar mlltn'. 
gelir. :Yine yukal'Ma ~elc!iğim gi- ve ajansın 1Jitdirdiğine lfÖre Roaıa 'iJ3u ~- 8fJO mil, 'llChnil ne-
~i. din dOlayJlliie tttriMrleririaen ay- ldyaıli m4HWleri Norv.eçin daba iü- 1"ede, ":B>-lliD' aeıede'? .. 
nlan ailelere çok rastgelak. Bu :iz. yak'Dlikysata bir GeH~lu f~ti.. ~'\BdZi 'bt:tllide 'bu '1ZUn 
~n oıma ~lann mni ter- 6td1iğu 1amatltiııi ileri "Bllrriiüşler 'Ye '8efere ~ ılA4Mım ~ ln-
bjyesi haltkmöa üitüiffar ~lam§ ve Gelibolu lngfüereye mttbtnı bir darbe l .ıg.ıtz IMeri~~aımı:n hem 

.aile MtUIHli tıMı illtillnar..-K'ikttnden ~ıaatıte. ~ awnw ~ ~~.~ tritab ~rlar, 
;,a~tır. •aıı İllgitterenin emnjyeti olduğu flk- 9eftı ide 'rt!l'i ~ '1ü6Cbml~tiyle 

- Yabancı ile yapılan Mr"""'4en - "riM1e Mlhnıınuqılanlu. ~bedlba. tqıyaoyoi-lardı. Şimdi 
J1Mlnin 'Ma-..ı ilan ~ktann mil - •ibM8': ~ .U! tlJu ~1111.t ~"iıiudlth'. Mman 
l~ 1rir tddelmi gijriltnıez GeJDM>lutka:rhi, ~ ay..drdü ıve ~lWMHeı i ttiıtJ8 fjftyfik tir'lllha -
~ı~. . ~ ~ ·.. ~mt~fıdda • uv bintdıqi ca.n da W'19bJi6' tıııldftjılslr•:-w8ba iızun 

- Ana ve babadan hangil!linftftıözü Yercli.iBanun yanamıtan. f.a&laaı Türk ~ ~ ~. 
ütifın ve ll&ldmBe 6nwı terbiyesi ils- ,..mtlltJridir, 1-gatıere, Gdbilu har- ~·4'lı tlütidm, ""aiddz.,.y ~vvel 
Wn ve hMriin olur.'.'BılMuı ~,'Hna •lııiai ••••)111il, hab 'iki sene daha M:ııaMlnnneltdle bôluw:Ydt, şüp
wret4iwr~eM'1tFadko iMmttr. lt't'Vel::Mtecettti. ~ 0 pmaftld lleilz'!fa;ifllbıteı "90k:.mtrma litraya

---IQrik ltıir'l'ötk Jradmnun, geıü: ~ muvwlaı tıemin ıe- •'e8ti&Mı. ~t1ıbQilıı tayyarelere 
btr'Pl'tik eitreğin1 bir ya'bancı He ev- d.ilıeak,!'flbtiyc !&vk••nctan Bul- &.tlfaıp• Nllaifa rteU!lbatı -.etiz-ay ev-

garistan ı ıl11haMılerinhler&1myucu lenmesi, Türk camia8111Bliaı.'!llı"1Da • ga:riBtan bari> Juuici ecllebllecekti • '~e .. e'<J'dtr«ıeye"fti'IW$tır, ki 
11anrn "uglhl' tö\tiııı e\!fyw az: *1le'\'i 'btr'Baç teŞkfl atermf? . Mlat ~ -dJlpı..a.,,..,., ~ç • bu müdafaa terb'b&tının "tlarekete 

._ Bulgaristanda neler gördUntU - Evet.~.-nameo m-vt lııiriae bmnmed,iğini · Iqgtıtce ıve gec;meei ~1ı1w-..w geli-
ıf ,. f? _.mı: aurtaciJO ..... -.Vlet de,~n Eamse...tecriiba..at . .... ...... tt.i t m hpbft.;MJ.yU)t 

kanı 2 11&11•===..~ienle u- ----....... , .... _&-..L. • -- Bulgaristan ve Bulgarlar hak- ~-.ırı;y:ww •--a..aıı.:n., bn.ıve~ Jl1l&ıtik ~ le:irılwarm1Hffa•m,ı tııtr kaç 
kımii..ki intiba ve ihtisaslanmı ıkiye luaanltimselerin, bir ecnebi ıle~ - zayiata raeOnıen dokuz ay israr etti- misline .. ~ "knaa da -41Phe 
:)yınrıatıyaı. Ziıııa seyMıate lNlllayıp lemnellbıi,.hattA:.rddi 'SÇ . acliet- ier."&natilir gece,tt:ıpnNoı:-oMld voktur. TaMHht'itr tmrnmmıa ge
~peya gitmek ic;in ~ğim ve ~ · kadar mahir bir ricatla Geliboluyu dlnee:lıııarıMarlla -...,.ı ıt.aeıı aynı 
bir müddet .ka.lc;\ıjlm BWpristanla ~m söyl-*ıiiıtıerim .Jti,•r tahliye ettiler. :111 Pfü.IZ?tıl•, Jd 4'1 eler 11ağiıte-

dMte · ..,......,. lirıailıldet 1 WJİD bir ist'i!ma81 '~ _.,İt •bu tt- ..,. -1 av :vyme~t' ka - .~ de b. ... ıil/'.. ..at ·&ifiiibııre"'NorveÇte,~~ bua- "Jile'JllM s ı ı Mfa ~tı•lbw bir 
mış ofdüğum ""'Bulgaristan biribirine ...,.. ..... e ır ... eç•nc 211 lPJ'a - "'dan ımrwwveI'tJMltt p8kaz'Ölmduı :anftımlla1fdbi.1E ••-•lat-
hiç benzemiyordu. p&ebilir. Filin ...,a Mi .. IA • pttıtyoritu ... Norveç ~ gün !Wf' rdır, 

A .n..14.-. iN•=- .-... ~.mtir beraller~raıwı:9ı -vnııırıya.oe;---.'.'n '"'"'-ye.Ofl&&a- ~· hazırlığı yoktu ve bu.'tıltartf'llll!!IDI~ Bu_.......,.;., ... ._ .. ____ -.&lrRzan. 
~--~ """'-;ııa.. mala:n'l::tııtnmisal Mıl,;+ ... tılriaaaair .. w.r-o.au ~~..,------

11lJfttm. Hu~e DA UJ&kat nazarımı . ' llet.'kea\tiaintten o amıma kadar yar. m-.... .ıh ... :ı...-. s..ı.... ~"'il~~-- ~ se de, bımilıılr, nihayet, iti 1 'tar me - wa-...ıewa -uu-~~ .. fjV-
..... ....,: .. ..,r .. ilıl'nile,tM.tti :ttJm ~i 19tememt§ti. At:lmaftler"Nor- ~ ....... 1r6+ bir No- ...... _, ... _ 
~ 1 riDd lis k"'ı:a .. -.1-: • ~-t yanına ka,&bm'!Wtia ~ir. UFllu-ı l .. ~ :0ı,....... ··-v ......... _.... .,ne e po 1Uu.1.m1nın . uuuc • vw ~~- ~ L.- .-..-- Ja.. 111111· - ..,__ .. ~,_ M-.--... ._U.lne, miyet itibarHe~illuıgibi evlemnelrie -~ ."lİ'9"........,.U uu uaua. -- auu tllllU Wlun&IL wu.ıı:ııı:ı1.~-
~fJifği sôktk ağızle.nncı8. Ciuvar- 'ittiz titaı&rı tta "Narveçe ~ • b atdnr, · tıorpido "deib"fYer ola.ra.k 
ltıla...'Y~ftn*rue;Nan~nk gerek Tllrk• imR tPD,1Wftllıkıtl!V- •"*lmt'buğtb,ı, Çembettaiilin beyam· "dam..,.e!!!!dn ·.a:. ...... _ w.a.. .... ı1..1 :uf,_ 

b 
lenenler için iılrtlıJyda ,,..,ıdııliiil- _____ _.""" _, ._ ~ ...... 

li ve acayi reaimler oldu, • ciir. • tmtlatı ~. l:i cenOt "NOl": )IÜaıtta:vy&reye mal.Gldüğma.liliyo 
'Bu ,-esin\lerden frirkaç tane eain- ~n-- veçe:1iJmillan b\U:üll lngttiz askerleri 

*1.rllıiırzat.•ilılıı deJiiil'f'Nii• gibi -~ 'l~ '1"aiden ibarettir. t-..m.o-L.-. ..------·QdQ K UW 1 aa -wı ~~· '1:3's-L..l- L..i.-A beri •.....ı.• " tü ..,.'\ya Tü'rk mezalım' ı·nı· Bulgar hama 1 ay-~n :aı.ı>.ı- -ker ~-- uoanMU wv-uuan l+'e e • 
f;U • - ..aey*hat ..ıettımiyeliain d i pHıırMa n~. -~ UEUIWll_ ........ - 6uuu.r- &i (M--:1-) ~-~- 1 -" _ ....... de 
setini acemi bir fırça ile tasvir eden Dlelliitler; Y'but ~ • .-e• ._...... - Jlll 0 m .. ua 

.bu ı:eAkli reaıimlenle . fe&ıi .'.Dirillerin :-i:i "'1r,.,,tıı+'**-ı ilm'i ..-e- dir. ..mir•.ıd•=•..,ı tıia ~ 
kaf~. göz ve burunlarmı halk çivi ve F'akat ıtlotyoJıa.ıpl&p'11e "1> gilrtkü Çünkü bütün Noneç timanla.rmı. 1'l=et;~~ı; 
çöplerle "ttMlk deŞtk etmişti. Bulgar gazetelerini okuyan uıtWe- tm~111illttin-pf1*tinden 

_t-:..,. ... tn:baf 1ıımııfl :Jaı ~ '>l•Hµ ..o.a .-ı- uu ... .-.u .. _ ...._,,_ ;atMw@e, ~ -:ölet uıjraş • 
,...mu .....--- rin. 'R"Pmc\emiW ilıejişiwaii ıve ..... -e WCLW .,_-~ .... ._...,, ve _..., 

'ıntlık -JBıilılpu deBttwğaaa ~ ...., __ ... mer '"'· ...... · • • tdkinı ~ ~-~ mamıa ve topu topll J6 'tin tııifi ile 
kadar muaaır ~iyet .m.efhımıile UC:: W ".;::-Wi gidiyot. lngltiz- re iliılleri, ~ tileri ~ tdi. .Jlar~ .dm1ti ftodiD.lkibet 
de kallili aıı&Jf 41ınuJan flu barıeft.etin lerle de bir anlaşma ha.<tıl olJnıw... Hmum..,.ltil ~. mw.YD • Jerirıi ftl'hH. 11 * rkıJlir..--dir. 
adetirpolisin ,w>wJeri Qııiipffe. -n ~ ..ı. Jai& 1ııihknı:ı --.ı..;..ı....ı;. 11:11.:.. __ .._ --,...,- · .. eıttek :.ıtli 1l!"bka.mlı ~ ,._.,. • ç~._. D'lr _.. 

etmesi idi. cağız, dediler. &wıitl·~, ~ Hıınm ~ 
Diğer taraftan Bulgaristanda ya - _ Bul._garist.anın iktt.adi ~eti- tı. :u.ıraya.~a d"Mr, ti8)'3"81'9 •teri 

,.yan 9'üPk~lli~l'ftrin 't'lll 'kesafet- ni naaıl gördünüz? Almanlann~e-~ ac&k 
li bir mil'lti\asırıı teşkil eden Filibe _ ıYftıllaıdaımü.._..liiymtAhnan k-.ı.mak ~.-mabili-
ve civımnda bu kabil resimlerin Qıı- Mıkliye wgoın1a.rile karşılaştık. Buo- yerdu. 
varlarda teşhiri ve l'ellİml.maki iardan bir k18mı "l\imanyadan }3ul _ 1M60 irişi :Ahnİln4ann vaktinde 
!r.iirk siiaaU.rlain c;~ bir llıaıy • garistana demir ve kömill' oaliledi - ~rdWeri kuvvetJerlle :viJ?i hM 
lllÜıllk tahribi millieıme ç8I( ~- yor, cijğerJeri de Bu.lg,ari.standan Al- -gibı mücadele etmiş, ıilhayet ~1-
ma Bitmişti. mal})'.!ıya yjyecek ..u.tıyorlaııdı. 1niştir. Fakat gene İnğ1liz bqv~i-

- Dem~k ki haıyaya giderken Dilrıkat mımnmı :Çekaı :diğer bir nin nu1ıkundan öğreniyoruz ki, müt-
geçtiğiniz Bulgaristanın havası hiç cilletaie nuı.r.istmlda.-......0 her a- tefikler Norveçi btisbllttin bırakmak 
.de .T:ürk d.oatlıığüe meıtlaa Sejildi? dun ...,. Mlmen ~nae niyetinde d~~ğilditier. Nanik etrafı-

- Maatteessüf bu sualiııize "de- sık sık 1ıeSadilf si.ilmesı Qbnuştur. · na Alınanlar dahi bJr Jki hafta bU-
ğilcli,,reeva'bmı :ce9eeefim..:li8Kin şy- _ A.81<eri i&tilmamt ve faaliyete yük kuvvet aavkedemiyecelUeri hal-
dette geçtiğim ve bir müddet kaltlı- rasJ:,gelmediniz.mi? 'de - (;'ünkü bu nıevkiin ceuubunda)d 
ğnn Balgaristanı değ®niş --buldum. _ Biı:çok vagonlar.da a&Uri kı _ ~man kuvvetleriyle- bltleşecek .rotu 
"'lakta avdette -Filibeye tekrar uğra- taatıa aüvari hayv.anları, tcıpAa,r gor- yoktur - İııgtij~er tahkim ~ebile-
ytp matnid TeSiınlerin •haU köşebaş- düm. Tabii bunlarlfl tLtm&y&. sevkedil- celderdir. 
tarını ve .büyük caddeletin duv.arlan- diklerini tihııiyonun. :J.aıaey.ıılarda- Norveçte ~ ne 
nı tezyi.ude:devamtedip eblled*Ierini .Jti 10kı 1Utk~ imibat da gösteriyor- kayldtller ! 
görmedim. Fakat hallt son İngiliz du ki memlekette bari> kokusunu ih- Henüz (demır) yolunu Almanlar 
aniqma1Au8an.~ llltllllllurt ~il- ta.s eden 8.DOnxW bir hava ~ek- '6le-geçirememişlerdir. Geçirseler bi
yordu. tedir. Muhakkak ki Bulgarlar da di- le bu yol ancak deniz muvasala&iyle 

Hatti Romadaıı memleketlerine ğer komşulan gibi her ihtimale kar- kabili ist:lfadedir, Narvikden cenuba 
·diHaen ve birlikte J'Ol arkadaşlığı et- !P hazır buhınmak istiyf>rlar. şimendifer yoktur. • 
tiğimir. birisi o~ça türkçeye v.akıf - .Şahaen her.Aa9gi ıbir .ın)işki.ije- Biyük bir iddiaya göre Almanlar, 
ilıi Bulgar zabiti ile Sof yaya gelin- mewz j)lrakıluız ıuı? lngiliz aahtllerine Norveç sa}tj\leri 
cWe kadar miia&21Cbetlcrimiz hiç• de -- Ha)9r.~ Bqlgar memurları yolnyla çok ~qmışlardrr: '250"nııil 
..-ıimi değildi. Daha ziyade birlikte her türlü kolaylJiı gösterdiler. -ıwlar .. 

• • 

imet J1.ektlsli ieş~ 
tilat munumta 
~ikfllcler 

Mmai ılimret ..._,eeyyetiklari 
va atef8llltlerf-ehtlaa "&dffiyor 

Ankara, taususi mubabjriJniz
'den) -'Ticaret VekiletL teşkilat ka· 
nunWfda bazı tadlliıt Yf.Pıla,<aktır. 
Bunun için hazırlanmış olan l4yıha 
meclise venlmiştir. Yeni ~y.ihaya 
göre di;>rdiİllCÜ dw.eeeden 6 ti~rct 
konseyyei\i, 5 birinci sınıf ticaret 
ataşesi, .3 adcd .ikWci amaf ~. 3 
ad(!t ticaret koııseyye ı111uavin&iği ih 
idas edilmek~. 

Ticaret koAse;)IYeleriRe. 300 biriııci 
ataşelere 240, ikincilere 190, maıa
vinlere 180: .ffca temsil~ıru veı:i),e
aektir. · 

Gene ayrıt kanwıl~ -vekalet, mer
kez vilayetlerdeki...memurlann ve
-kllet teşkili~ bttlwmp bnlunmanmn 
ile makayyed olmadan ka.Uodan gjs 
USilm tahsisat ile merlıııez, ..._t 
wya taşrada kullarulatııiliır. ,, 

• 
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KOzan Ştii~fr Meclisi llLWA<+fiı1[ ~kea~ ı,ıeri' J1 
,./ MAYIS t 

• 

Hararetli ve münakqah ı ı s 4 5 6 7 8 9 ıı Fatih Askerlik tubebiııden:. 
ı 1 - Yedek sabaylum aene yolda-

8ant4 
• •••• il 

bİr celse ile son buldu -.- maı.rına ı haziraıı 1940 gUnUndeo 
• Jlcmn, (HmNal) - Kıamıı, be- 2 t..W~-+--+-~~ itibaren bqlana.caktn", Y oklamaJar 

Wiye meclisinin e9vıelld ve dünkü ! haziran ayı aoııuna kadar devan:t~ 
· .!f erkes) bilhassa çocuklar tarafı~dan alınm~ı _gay~~ 
1 kolay müessir bir müstahzardır, ' t.pıantılannda ~ 94.-0 mali 4 cektir. Yoklamalarm bim.t yaptı - ı 

,.ıı bUdceei mtzakorem yapıl~ - .. nbnaa mecburidir. 
mu azalann ~ hazır bultuinyor, l 2 - Rahatsı.z olanlar (Mahalli hU-
aJJll zamanda kaymakam da meclis 6 kflınet hekimliğinden musaddak ra -
toplantııa.nnı takib ediyordu. 7 por) hükUmet memuru olup ta be • 

Varidat büdcesinin bir faslına gUm 8 1 rayı vazife ~be mıntakaaı haricinde Barsak ·So lucanla!rına .. 
·-... rik resmi adile konan 7000 lira görü- ' •. tılanlar (tavzif edndikleri emrin su -

llDfirken, nadan Kizun öztürk; 10 mı• reti) aerbest meelek sahibi olup ta gayet tesirlidir• Barsak solucanlannın büyüklerde ve Kuçüklerde 
gümrük resmi devlet büdcemizdc -tO haziran ayı zarfında hariçte bulun -
ailyon lira ~ık veren varida.ttır. SQl.J)AN SAGA: malan mecburi olanlar (bu mecburi-

sebeb olacağı tcblilccler göz önü~e ahnaral< solucan hastabklanncla bunu -· -Şüplıesiz bizim belediye hissesine de 1 _ Tehlikede olan bir Avnıpa yeti bulund"uıcıarı mabalHn ~ 
... açık mühim bir tesir husule ge- memleketi. müdürlüklerinden veya iinirllklerin· 

_ kullanmalan faydalıdır~ 

tlreeektir. Bir mikdar indirilmeMıi den alacakları tasdikli vesikalar) 
teklif etti. 2 - Bir silih - Ciğer - Arkadaf. ;yoklamaJaruıı kerre dahilindeki ve. 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bii ---.-
7000 lira ekseriyetle kabul edildi. 3 - Bir zamir • Bir nevi ~i. Kiki mektuplarla göndermek amreti.- \. mOstahzar her eczanede bul1tn~r.) 

BOdceııin bir faslına konan ve vasa- 4 - Ad - Kışın içilir. le mektupla yoklamalannı yaptua-
tilli 1450 lira olan mezbalıa hasılatı 5 - Genişlik - Farsça "Ben,.. caklardır. Vesaiksiz gönderilen mek-

Kutusu 20 kuruştur. 
6 - Bir hastalık - Titreyiş. • 

lliidcede 2f50 lirn gösterilmiş, söz tuplar makbul değildir ve yoklamaya 
alan azada lılu!sin Akçalı; vasati- 7 - Kuş kılı - Herkes sever. plmemiş addedilecektir. • 
ilinin nazan dikkate ahnmasmı tek- 8 - Bir nota • Bir isim. 3 - Mektupla yoklamalannı yap • Bir genç Jt arayor 
B etti. Fakat ekseriyetle kabul edil- 9 - Söylemek • HAii. tırac.aklar bizzat yoklamalannı yap-
._ lılasraf tablosunun ilk fasıllarını 10 - Hatırlayan • Ehli bir hayvan. tıracak subaylann getirecekleri qa- 23 yaşlarında bir TUrk gmci ..._ 

w • ~e il anyor. Orta mektebi- 7 li 
fılılki1 eden memurlara verilecek yüz YUKARIDAN .AŞAGIYA : gıdaki vesaiki de mektupla g&!dere- mnıfma kadar okumuş, ~ 
• 30 hususu go-•• n..mnrken birçok a- ceklerdir. 

& '"'i'" Japmll her bir işe elverilli " da 
ala!' uzun uzun izahatta bulundu. 4 - Şube mıntakası haricinde ~ m uztar bir haldedir. 
Rllheesa azadan Mustafa Görgün: lup ta yoklamalannı yaptıracaklu Tapu dairesinde KadıldflJ lk:ll 

- Varidatın yüzde otuzunu tutan istenilen vesaiki bir dilekçe ile bu- muba.fızhğmda B. Velalıi ._.. 
1127 lira istihdam edilen memur- lunduklan mahallin eube bqkanlıkla taaile Bahri r.ı.. 
lum maqlaruıa kiti gelmediğinden nna müracaat etmek suretile de yap. ":z:::=========== 

· no liraya ihtiyaç vardır. Bu mikda- tırabilirler. 
na arfİ Jçin Dahiliye Vekiletine is- 5 - Gerek mektupla Ye gerekse 
tllan mazbatam yapalım, dedi. dilekçe ile mUrac~Uarda nüfus cüz-
Bmıun Uz.erine KAzun öztürk: danlannda ( 939) yoklamasında ya-
Yaridatıınızm üç yılhk vasatisi zılmış şube defter n:r~ kayıd numa-

llCiOO lira olduğu ve gümrük resmi- rasmın bildirilmesi lizımdır. Meacll 
3/25 gı·bi. 

• dnlet bOcbmime 40 milyon lira 
119k wrdiği halinde m eelesef naza- 6 - Yoklamaya geıiniyenler veya 
n dikkate almmedan '"bel bin lira,, usulüne tevfikan mektupla yaptır • 
1111 ~ bir rakam ha~ olarak mayanlar 1076 numaralı kanuna teY-
lıallal ecJi1nMm ve bu hayalden doğan fikan (50) lira cemya tibi tutula • 
,,... kiti pliJOl'lll1it pn bir de caklardır. 
fJO liraya letipn mı edelim? 17 ~ 7 - 1 haziran• l.940 sabahından 2' 
.. lbıe:dndm mmmrtımn htaeeeine haziran 1940 akpmına • kadar her 
• 41Beaae t e bim edeJlm

1 
dedi. ' · 8lDlftan albay rütbesindeki subay • 

4 -+• :Dlda Karclailn: K•mn lann. 
~ •••at 'ft _... ..... a ~ 2 hazinuı 1940 sabahından 4 hazi. 
tlrU effiiin' ~ llCm'a, ~ ran 940 akpmına kadar her sınıftan 
-.un, tava tta. -alıırmın blazl.. . yarbay rütbesindeki suba.ylann. 
Jrcwen, Pl'll ,.ı aYnt -rllefp u.m < 4 haziran 19'0 akşamma kadar 
tMljl bel ~ bir ~ u her sımftan blnbqı riltbeetndeki 
.. mıetle ..... h leMhn" .• ae.. 8U ylat'lll. • 
--.ur. • 

Awdeg llllml llh.an.: • • • ..... o" . ........... WUU4W4 hWf'ıNlı#f('ı/'ı. 
{ - BMceJi daha ylbelteBm. 111- l 
le fıc!Qecekftl'idabhep beledlyeme- Konyada yapı an 
-1rama vemtm. dedi. 

.. a-tr .ügtbı: • mıntak.ı ,nq,çları 
- Ben kmdi maaıpm iCin .~.. • l 

tııflldem ettiğim memttrlram m~ 
._. uğnelyonub. Barem kanunu. Konya, (Hususi) - Bölge f&IDPİ - 1 
wweilJince ben& ukeri)"lden tekaüd yonu olan Adana, Seyhanspor klübü 
ecJlldiğim mnpınm asli mikdanhl pazar günü Gençlerbirliği ile ilk ma-
wameğe mecbursunuz .. dedi. c-> yapmı§br. 

Emin Kmtoğlu: •J ' Havanın iyi olmamasına rağmen, 

7 haziran 1940 sabahmda 10 • 
slran alrşamma kadar her 
yüzbaşı rUtbeslndeki subay1-. 

10 ha.ziran 1940 saNhgula ıG 

haziran 1940 akşamına kadar Ollt 
Tgm., Tgm. ve asteğmen ritlM + » 
ki subaylann yoklamatan J'31Phcalr .. 
tır. 

8 - Yoklamalarda ~ ..,. 
aik ası!1arile birlikte ve taa•• o
larak beraber bulunduruJecalrbr • 

A - Terhia tezkeresl veya .... 
kaid emri veya. diğer a.aked wmllE 
wreti 

B - Mltus ctlzdaııı 
E - İkiler aded fotoğraf., • 
H - Helrim, eczacı, dieçi. ~ 

nerlerin diploma ve ihtisas 1 2 hr 
n suretleri. 

9 - Her rütbe için tayin .._ 
cUıılerde yoklamaya gelinııwel+ lfıa;. 
yet ed.Hmeei ilin olunur • 

AGaran Saçlar? . 
·Juvantin 

• 

KAnZUK 

Baş, diş, nezle, 

•••••••••••••••••••••••••• 
ı Paşabahçe 
! Tuğla Fabrikası • • • • 1 

FMM• MI .. ,. bir tıöhreti olu ba milli lllÜ! !HM lld 
dmberl Jm1 .-.ne §elırimbha ea MiJUI n • revmçta preee 
~ ~ imal etawılrtedlr. Her MYI lllpat ~ M~ 
n ve lmdma Mil-"' t8Jla11 aaoak: ..... 

1 Paşabahçe Tuğla Fabrikasmdan 
• Tedıldl ıtrlı ........._ Talla almak lstfJea inp&t ealııiblılll'll"': 

1 bir karar vwm11h. evvel bir kere de ~ Tatla Fab 
...-lttm· &11m11leri lllfJllfut.lerl lktnwadudar. TuttaJan 

• rillde cönaııP ftldderl olmıyaa IBt.eldllere, verecıelderi adrf1M' 

' --~-• Telefon: (SO) dan (88) l arayuuz. ......................... -

- tr&rzı muhal olarak eizı~ Feni- binlerce seyirci sahayı doldurmuş • 
• b veya Saimbeyli ve1ibud Ufak bir tu. Sa:at dörtte hakem Huan dayı 

huda belediye reisi olduğunuzu kn- idaresi altında bqia.n'llı. ilk haftaym 

Saç boyali.n saçlann ~ 
bii renklerini iade eder. 
Ter. ve yıkanmakla çık
maz, daima sabit .kalır. bal edelim, maaşınızın senelik ye ~ <yun durgun bir vaziyetteydi. Scy • 

ldbıu 960 liradır. BU belediyelenn ise· . banspor kalesine aWan uk gol oyuna 
büdcesi 300 veya 500 liradır t) za- · heyeran verdi. Seyhanspor da bir 
man ne. yapardınız? · ı;ol yaparak birinci haf tayın 1 - 1 

Beis: .. ~ ~üsavı geçti. ikinci Haftayı:ıı, Seyhan 
- İşime gelirse çalışırdım. tledi. _ spor teknik bir tekilde oyuna hAkim 
Bu k.ı.dar açık ve sarih miıtalcala- olmak istiyordu. 

ra rağnıen memurlraın maaşla~ ikinci maç: 

·Kumral ve siyah renlrii 
sıhhi saç boyalandır 

INGlLtZ KANZUK ECZ&1U8I 
Beyoğlu - İsta.ubul • 

lifi gelmCdiği iddia edilen 5226 lira- Ne $areki Seyhaıısporun üçüncü 

~m~~ili~i~is~ ~~~~~~~~~~İ~~;~:::::::::::::::::===~=~ 
brar verildi. tu, Bu son golden sonra Seyhan-

Azadan Mehmed Akçeli: Masraf t porda Bedri firikik çizgisinden sıkı ı• t b J B J d • • J0 J " J 
bldcesinln ikinci fasıllarında yazılı bir şÜtlc ikinci golü atmı§tı. Her ne : S an U C C ıyeSJ an arJ 
'-ltltib unvanının diğer bir katibin liadar oyuna hakim bulunmak istiyen 
mevcud olmaması hascbile katibllk Seyhanspor oyuncuları muvaffak o-
llllftl11J1a kal..,ini teklif etti. lamıyarak birinci devre 5 - 2 Seytian 

Emin Kurdoğlu sporun aleyhine bitmiştir. 
·- Tanzifattan, tenvırattan mali- Pazartesi günü saat 5,15 de gene 

nmiyetimiz malum. Bu fasıllara bir hakem Hasan dayı idaresi altında 
mikdar para daha koyalım. Her ta- Konya gençlerbirliğiyle olmuştur. 
raf mezbele içinde çırpınıyor. Scyhansponın karşısına çıkan ta-

Reis - .Asırların yıktığı mezbele- kım yalnız Gcnçlerbirlif:;'i oyuncı.ftan 
Ji ben nasıl kaldırayım? dedi. değıldi. ldmanyurdu, Lise, sanat oku-

Mec!.is bu münakaşalardan sonra l,u oyuculan da vardı. Bu çıkan takım 
masraf tablosu müzakeresini ekseri- tam bir Konya muhtclitiydi. Birinci 
Jetle kabul ve ikmd etti. Ruzname- hattaymın başlarnasiylc Konyalılar 
de görüc.oülecdc bazı ışler üzerinde de on dakika içerisinde Scyhanspor ka
konuşma ve kararlar verdikten son- lesine ilk golü atmışlardı. 

Tahmin ilk 
bedeli teminat --16748.75 806.16 Yeniden iQsa edilecek telefon tebekeleri tesisatı için ....._Jr 

malzeme 
9109.00 683.18 Karaköy köprusü'!de yapılacak muvakkat aJ:ıŞab kop.rü .ldD mm

mu okın muhtelit kerest~ ve civata 
Tahmin bedelleri He tlk teminat mikdarlıırı yukarda yazılı telefon m:ıı ......,. ile 

kl:reste,ve ch·at:ı ııyrı ayrı kapalı zarf usulile ekslltırieye kc"lulmuştur. Ş~•-lllır 

Znbıt \'e Muamel!ıt mudUrlilğu kaleminde eörülecektir. ihale 16/5/940 P"J ';e 

gunU saat 15 de doıımt encüme'tde yapılacakt•r. Taliblerin ilk teminat muıı-:. ycya 
nıek,tuplan ve 940 yılımı alt ticaret odası veslkalanyle 2-190 nı.:r alı kanamm ıart

faU çevre inde h:ızırlııyacakları tcklıf mekt ıpl.ırını ihale günu s:ıat 14 e klldlır dıd-

mi encümene vemıcleri . (3518) 

. 
Devlet ilanları 

ra nisan toplantısına son vermeğe Syhanspor oyuncuları hiç itidal-
karar verdi. Ve meclis dağıldı. !erini bozmuyorlardı. Bunun üzerine 

Demir~·olları 
111 ........ 1E11S!ll!!m!!l .. ~:.,~·Ç.~uz1111111a .. mı~aa•:wı!Wt.41!1Wml!lfill ....... t11R .. 11111 ..... •ı----.... ,..--........................ ._ .. ı!»O 1KRAMtYF..ı.ErJ 

Emin Kortoğlu 8eyhansp<lr da ilk golü yaparak 1 -1 
~---~•••l!ll!nm:ml' mÜ"avi kalarak ikinci maçın birinci 
Maaşla çalışacak bir haftaymı bitmiş oldu. 

• • Scyhanspor taklDlı bugün Ada -
tesvıyecı aranıyor naya h:1reket etmişlerdir. 

&kcrlığini bitirmış, genç ve UB- İki temsil vermek için Konyaya 
ta bır tl'SYlyooi maaşlı da mi bir gelen Adana Ha.lkevi temsil kolu, 
İl için a.ranmaktaoır. lst l'!cri 1 oynadıkln.rı piyeslerde pek muvaffak 
Kabmudpqaqa, YeşiJdirek .. c. n ... - 1111 ola~~onya halkını memnun et
CQua ham altında (21) numara- =ı mişlt:rdi~ lsrar ilıerine okullarda 
• llQrl Tqçıoğlu ustaya bizzat l=J Kızılay menfaatine bir piyes vererek 
....... tlan. INgUn Ni'tdeye hareket etmh:ılerdir. 

~ AD Baa Gölıçea 

Muhammen lxıdcnc.-ı \C • ! [1 aşağı da yuılı uç grup tezgah 14 - 5 - ıMt• 

g<lnil saat 15 den itibaren ayrı 3,> ıı kapalı .. ur! usulU ııı: Anknroda idare btnamncta 

satın alınacaktır 

Bu i~e girmek isteyenlerin her teı ihı'l hizasındn yazılı mu\•akkat tcmimUan Dl! 
1"ınunun tayin ettıgi \ cslkaları ve tekliflerlci ayni gün saat 14 e kadar komıs,an rm
lığine vermeleri lıizımdır. 

Şartnameler p rn tz ol rak Ankarada Maheme Dairesinden. Haydar-paşada T ... 
M!llilm ve Se\ k Şe!liğlnden cı ... :ıtıla~aktar, 

----.~---

1 - Elektrilt motörlU hauas torna teqlla 
2 - ,, ,,• plan)'a • 

a - ,, " oklm&Uk ...,. • 

Muhammen 
Bedcll 
Lira 

1450 
2250 
1150 

Muvallkal 
Temillatl 

Lira 

ıotn 
uıuı ... 

'im) 

T. İŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 
IKRAf\11YE PLANI 

W4LP 

• / 
1 adet 200tl Uralı.k ::.; 2 o . ./ 
3 " ı ooo .. _ 3ooO· .,,, 
6 .. 500 ., = 3000-,,, 

12 .. 25-0 .. = 3()()0· ..,,. 
.;\) 100 .. = .(D(ICİ• / 
75 ,. 50 .. = 3750· / 

210 1 %5 • " = 5250· 

Keşideler: l ŞUbat, 1 M.ıY ~ 
tos, 1 tklnci\eşnn tarihlerırı 
lır. 

S•iliibl: Ahmed Cemalctldin SARACOCr .. u; '1" 
Neşriyat Müdürü: Macid ÇE'l'rn Basdcbğl )'8r : (Yeni SablJı 


