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İngiliz harp _filosu Boğazlardan geçmiyecek 
Mü tefik filola ının a ukayı i detlendirmek için Karadenize 

girmek müsaadesini istedikleri doğru değil 

Türkiye Boğazları hangi Şeker Kaçakçılığı 
Maznunları mahkemede 

-----~----şartlar dahilinde açar 
Dün cereyan eden muhakeme sonunda Lion 

lşaa edilen uydurma ve yalan haberleri çikolata fabrikaiarı sahioleri tevkif edildi er 

Londra tekzib ve tavzih ediyor 
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ika ların 
az iyet i 

Son gi.inler(lc :Mos\io\ n, Bertin, 
}(<mıa ~rasuuJn Balkanların ayrı 
a~rı g ırnnti etlilnwsi, garh ta.rafı
nın cmniyethıi Almanya 'c İtalya, 
Harlc t.ı ·ıtfmııı da l~usya tnrafın • 
dan dPnılıclc mlilmcsi 'olunda ara
da hir it ilaftnn ha.hsol~mlu. Bunun 
hir '>ulh \C siil.fın gnrantisinden zi. 
~ :ı 1 lir n•ıfu1 mmtakısı tefriki 
denıeh ol<luğu talıiicJir. J ııJ.nt höy-
] .. lıir t;ı a\'\ura karsı Jfarich.e \ "e-
JcT • • . • 1 ımızın sesi lmlaldardan ı.olay ko-

lay çıkumı.)ncak maJıi)cttedir. 

l;ildiri:-, '>r : 
Türkiyenin ablukanın Karadenizde 

takviyesine hadim olmak üzere müt
tt>fik filolarının Çanakkaleden geçme· 
e•ııi kabul ettiğini iddia eden haberle· 
rin tamamen asılsız olduğu salahiyet· 
tar kaynaktan bildirilmektedir. 

Monl.roux mukavelesinin bütün a · 
kidleri Türkiyeıtin bitaraf kaldığı her 
h,mgi bir harbde hiçbir milletin harb 
gemilerini Çanakkaleden geçirmek hak 
kını haiz olmadığını kabule mecbur et· 
t!ği ayni kaynaktan bilhassa kayde • 
Cilmektedir. 

Mezkur mukavele münderccatma Liou - ılfclbct çilwlô.ta fabrikası salıtıJ Jti mah7~-e 1t ı.zurzrnda 

\göre, Türkiye m~arib ~lduğu takdir • Şeker fiyatının on kuruş yükselmesi \vermeleri hal·kındı. ne.: te".!ilen knrnt'-
de, ı.ııito ~~n.ılerımn bogaz!eardım geç- üzerine, koordinasyon heyeti tarafın- name lıihlrına b<'yann ıme vennedikl ri 
mcsıne musaade karaıını vermek hak- dan §eker stoku bulunan tacirlerin halde yapılan ko trolde 10" 000 k 1 
kı yalnız kendisine aiddir. Böyle bir . ' . . ' n -· 
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.. d . . k . t· A h 11 d yırmı dort saat zarfında beyanname • (So m s iincüde) musaa eyı ıse anca ıs ısnaı a er e 
yani kendisini doğrudan doğruya bir 
tehclidc maruz addettiği takdirde vere
bilir . Yeni Fransız Nazırlar 

Meclisi dün Lebrun'ün 
Riyasetinde toplandı 

Yeni Başvekil R~ynaud Komünizn. 
ve Hitlerizm ile yapılacak mücade4 

lenin eaa•larını anlattı 

Komedi Fransezden ders;er 
I 

• 
(Komedi Fransez i sey rederken) 

- Geltliğimtt piıman oldum vallahi .. 
- Neden kancığım ? 
- Üçüncü perde bitiyor; it.ala iyi bir model gör~medzrn hepsi 

antib pgler. ( Yazısı 7 ncide) 
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Amiral Mouren'in 1 Yıldırım 1 e· b d k d Konya Mebusu Kazım Gürelin beyanatt ır ar a su a B -- millika-~ 
- s - Dünkü tetkikatı Cezası Fırtına girişttğl ~im=~~ 

6 - <Tefrika 21) bir evvGlki tefri-ı bu teklif in kabul edilemiyeceği kendi- müphemiyet w kan§lk vaziyet 
kada nahiye müdürü Emin yazıldığı lerine söyıennd~ onlar da ne ya.palım, Tanvirat şebekesi işi Belediye Tokathyan Bir sabah gazatasinin günıenıe t.enemır etmeğe 1ıaşıaau• 
halde bm-ada müdür Çumralı Klmil • ortada söz sahibi ka.Dili hitap kimt...~ ihtiy __ ac_a uyg_un ua Parkofela beş 11·rahk venfiğ ı a&llslZ haber tır. 89ıaMa etn ... cJa 8-IWn • ı. 
den bahsediliyor. Yukanda söyle - l~ yok, her ka.ddan bir ses ge~yor. t ed w-v dar güriiltüler aym~ ~ _. 
diğim vcçhile Ki.mil o zamaa Çumra Sizler gıdeceksiniz dediler biz d.e belki gOrll m 1 ytldırım cez•sı V&rmlŞ Evvelki gün bir sabah gazetesinde, anlaşma keytfyetlnla fa)at saha 
müdürü olmadığına ~e ona. atfen ya- fewW&';n önü alınabilir diiji.U.cesile Fransa pasif müdafaa. mütehassısı u Limanlar Umum Müdürlüğünün su moda caıılılık göst.enıeek wısurlado 
zılan şeylerin de-amleızbğı kendiliğm - haraya geldik. EJınıizden gelen bir şey Amiral l\f':>uren dün sabahtan i~ibaren Belediye ~ .. ~uavini Lütfi Aksoy servisinde büyük bir ::ıuiiatimal mey- _.. cı' *il yaftf yn11t ..._ • 

den sabit olur. yoktu, isterseniz siz buradan bir he- 17chri:".1İ2in pasif müdafaa teşkilatım ve İktısad Muduru Saffet Sezen Be - dana çıkanlarak Ankaradan. müfettiş- yade bir sarahat keabefaittir. Ko • 
7 - (Tefrika 24) da 2/3 Teerinie'r- yet g&ıderinb. Onlarla görüşii}> konuş- bilf"ıil tetkik ve teftişe başl•mışbr. yoğfuilda yaptıklan bir teftiş esnasın· lcr geldiği ~· - hiJlıt I* siJue& il•w•CI 

\•el gecesi Dervif Bekir oğlunun evin· sonlar ı:dse kat1 netice getir.Binler daha Amiral, dün sabah saat 9 dan itiba· da Tokatliyan ve Parıtotelinde de me' Alakadar makamlar nezdinde yap - baklimılaılı:i aeldid ._, U... • 
de fesadcıların bir toplantı yaparak iyi olmaz mı? Bu söz üzerine Abdül - ren alakadarlardan mufassal izahat gul olmuşlardır. Her iki otelde de Be- tığımız tahkikat neticesinde bu habc. dan sonra bu üç taran. anlaşmanııt 
bir çok şeyler kararlaştırdıklarıııduı halim Çelebi Efendile Rifat Hoca, Kus- alınağa başlamıştır~ Amiral dün tetkik lediyeden musu:idak tarifeleri hari _ rin doğru olmaWğı anla.~ıJmıştır. •uhtemel tarafia.ruıdan biri olaJI 
ve gece yarısından biraz evvel mfb:a. tafa Remzi he)"'et halinde ve birlikte ettiği hava haber verme ve alarm va- ande bazı yemekler görülmüş ve bu Bundaa bir kaç ay evvel lima.nmuz. Jle&kM·ada B. Molot.ofun ağzile Sov• 
kereyı bitirerek ~vleriııe dağıldıkların. Kayıklı k~v~ye gö~derildi. Akşama ziyetlerini ço_k muvafık b~lmu§tur. . itibarla her iki otele yıldırım cezası ve· aan geçen Paı;>los is~in?eki !unan yet siyasetinin ana hatlanm tebarüı 
er~ ve sabah1eym de Derviş Bekir oğ- kadar ge:1 dön~elen de kerraren ten- Yalnız Amıral _harb ten~ırat ş~bek~~ı rilmiştir. Verilen cezalar Belediye ka- \;IJ~u~ndan hl!en vazıfesıne n~ayet etti~ ve diğer taraftan da tngın. 
Iu ıle Tuşbaşlının kayıklı kahve önün- b1ı1 edüdı, hatta gece geç vakte kadar hakkında EJektrık ldaresı Tctkık Mu- mmu mucibince .. 5 liradır. \t:rılmış olan bir memur 24,50 lıralık· Bahriye Nazm Oımoehltrln irad e) 4 

de Delibaşıyı ka.:rşıladıklanndan balı- onlar gelecek diye müdafaa hattında dür Muavini Refikten aldığı malümatı " su bedelini makbuz vermiyerek vapur I~ mata bu ı.ısuldaki hidiselerl 
sediiiyor. bır de kapı bırakılmıştı. Avdet etme- gayri kafi görmüş ve bu hususta yeni K h M . n.rentesinden. tahsil ctmi3 ve idareytJ dalaa ziyU. a7dmla.tnuştır. 

Haibuki Derviş Bekir oğlu o gün meleri müdafiler üzerinde fena tesir bir plan hazırlamak lazım geldiğini söy a veci ehmedın yatırmamıştır. Bertin ~ şimaJ memleketlerin• 
öğleden sonra Ali Bey höyuği.ine gö~ yapmıştır. Sonradan öğrenildiğine p kmistir. Sonra asıl tahsildarı giderek parayı de ve gerekse Balkanlarda, İngiltere 
derılmişti. Yoldan geri döndüğune ih- heyet kahveye vannca bir şey yapma- Amiral bu gün sabahleyin mevcut Katli İŞİ i.F.'eyince mesele meydana çıkmışbr. De Fl"SllMllın hilfill mücadeleye g(r. 

timal vermek te kabil değildir. Çünkü yacaklarını görmüşler aksi sözlerle sığınaklar hakkında plan ve şemalar Bu mesele için Ankaradan hiç bir metıi. İİllMillc bonlan harb ı>Ianlarf 
Delibaşı Konya üzerine hareket ettiği ka:-şıla.şınca; Çelebi Efendi {Ahalim üzerine izahat alacak ve öğleden son- müfettiş gelmemiştir. ve bmlkıme karşt tatbik edilen km·· 
zaman vazifeten Çumra.da bulunan vi- nerede ise ben oradayım) gibi lavan ra da sığınakları ve sığınak yapılacak Rasim suçunu dün itiraf İdare bu vaziyet üzerine her ihti • ,·eıu abluka ymünden, bitara.f dev• 
liyet ziraat baş mUdurü Hamdi, Mec· sozler sarfetmiş, Rıfat Hoca da rica yerleri gezecektir. Amiral öbür gün de tt• male karşı su işlerini yeniden gözden Jetlerden azami istifade yoJuna gide-
lisi idare azasından Kara Haüzzad ederim hemflehriler, biz bu işlerde y~ bütün şehri, bilhassa ahşap mıntaka· e 1 geçirmiş ve söylendiği vechlle hiç bir re.k .bu abhıkanrn tesirlerini azaltın• 
Mustafa Beyleri orada gormüş, derhal kuz. Bizi böyle şeylere karıştırmayı - Jarı dolaşarak t.etltik edecektir. İki akşam evvel Beşiktaş iskele;in- suiistimal meydana çıkmamıştır. Çün- yı gaye edlamİ§t.ir. Bu gayesiniııa df 
Mustafa Beyin Uzerine hücum ederek nız diye ricalarda bulwıarak oradan ~ ~e Mehmedin kahvesinde bir cinay~t kü bu şekilde bir suiistimali yapılma - kll\'\Jetle t.alılal&kak SBllMI_.. girebifli' 
kılıcını savurmug, Hamdı Bey aman m lr:ülitla yakalanm kurtarmışlar - llA A RıTT• 

1 
'Olduğunu, Rasim ve Hakkı adında iki sına imkla görtllmemektedir. mesi i~ln Moskova ve Romanın mil• 

ne yapıyorsun ağa. vaz gei_; diye Mus . Tepeye dönmemeleri fena bir mak- ~ndalcınm kahveci Mehmedi yaralı - ~· zahıeretillf temia eylemek !;nreleria' 
tafa Beye siper olunca Kıb Hamdı sad olmayıp sarf ha.yat ~ kwr.ından Vilayet büdcesinin yeni yarak ölümüne sebeb olduklarını, kar- • ANKrlaUJrD• 1 aramıştv. Fakat gerek Roma ve ge 
lleyin kafasına tesadüf ed rek yarala: en geldtğı anlaşılmıştır. Bu da Ki - deşı Arifi de elinden yaraladıklarını ve rekse Moskovaaua aldıkları ta~ 

.. akı . . Hü . •--=· "1:.Y-'-•- Beyi . manzarası s·· l .. bets• Be ı· . b hada, • --• mış, mute ben Derviş Bekir oğlu zım usnu ve ..uwıa.u ~ enn . . • . .. yakalandıklarını dün etra.file ya.muş - oy e munase ız şey- r ımn u sa vazıyet:nin itıa11 
Domkzade baygın bir halde yerde ya orla evlennden çıkanlara.k kahveye ~azırlanan yem vı.layet maarif but- tık. Rasim ve Hakkı ile, o gece onlar- l d k kar ? t>ttirdiği ~ adlndula yörümekı 
tan Mustafa Beyin üzerine kapanaı ı:.<?tirildikleri yazıldığı halde tefrikanuı çesme nazar~ maarif m~assasatı ge la beraber olan arka.daşlan 1smail dün er en avga Çl mı lıatt.fı koHıırıak imkBnlarma su.hib ola 
Delibaşın elinden kurta.rmışlardır. B la ağır ithamları tazammün ecten ya- çen seneye nısbetle 46~ .ıı~ fazladır. adliyeye verilmişlerdir. Müddeiumumi- Ahırkapıda bo~acı Etemle ~b:u:ı ma.masmı intaı; eylemistir .• :uphesiS 
hadise o gece Derviş Bekir oglunu l ğer kısımlarında her ikisi hakkında Müfredatta yapılan creğişikttge n~ - lıkte Rasim §UDlan söylemiştir: Öme~ aruuıda bir ara~ nakliye pa- Moskova 1'e R9111ant9 tM-n-!arı d&ı 
Konyada bulunmadığını göst rir. Ha) 11 ra tesadüf edilmektedir. Bu tena - ran bu sene kadroya alınmak uzere Be emi . . 0 dır · . zarlıgı yüzünden evvelki gece kavga çok tenev\iire muhtaç \Uiyet!er ~Ö9 
di 0 bulunmadığı halde evinde t p uziann muhtelif memba.larcl&R ~p _ bUtçesine ili.ve edilen 20 muallim ile d - M~edin =· . n 7 1': : çıkmq, Etem, bir müddet sonra kah- Vırmcl•t.edir. Sovyet Rusya, tın.Jahi 
tı yapılabilecegını·· . kabul edelım yuk lrnış olan maıümatın birleştirilerek bütün yatı okullarına bakmak üze ım~. ' M hmed :~kue evambo ~eye gelerek bir bıçakla ömeri sol o- yetta.r ag·zından büyük de\1f"t!Pr a.rao 

, b" k 11 h "b" lı ..+n- yoruum e e ~ ruş rcum dan "'"_ • ....,_ Etem d"" ad nda arzettiğim Nadir Beyın telgrn <lkikat sı.izgecinden geçirildikten son- ır yatı o u an mu ası ı a nmı9~. . . muzun yar-.....u.ı.g~ . un - sı•cbld ~ye ~) aeağ11ıl 
o gece Bağdad otelinde Mevki Komu yazılmaıtıl4 olmasından ileri geldiı. Bundan başka bu sene yeniden mey- vardi. Vaka gecesı, Hakkı, 1smai1 ve liyeye verilm.if, Sultanahmed Üçiincii beyan etmekle beraber, bu günkii hio 
tanı Avni Beye gösterildikten son ne hiikmediyormn. Her şeyden evvel aana getirilen bazı teşkilat d~layısile ben ~v~ kiğıt oynadık. ~ora çı- Sulh Ceza mahkemesi~de ~~su ~-~- diaelerin iaki~fı yüllüaden, siyasi 
§imendıfer telgrafhanesi vasıtasile A unu ıY.;yliyeyim ki bu iki zat hidi8e biltçe 2122857 lira olarak tesbit olun· kıp ~~din 8.§Çl d~ gıttik. Ş~~ pılmıf, Öm~ kendisme kufur ettigı · n:"leadeleleria. ve aalap•lann 08 18' 
yondaki 12 inci Kolordu Kumand nasında sözlerini geçirebildikleri fe- muştur. rap ıçtik. Tekraı: geldik. Ben kahve ıs nf, bunun içıa evinden bıçak alıp gele- kil alaeağı kMtirilemn. Yallua or • 
lığına keyfiyetten mallı.mat \•erilmı ıdcılara, yaptıkları hareketin millet Bu masarif bütçesinin 1611580 lira- tedim. Mehmed yok dedi. Çay getir de- reJı kendisini yaraladığını söylemın - tlMla ..... yyf!n -... bir 118kta. \'an9e 

kumandan da bildirdiği tedb.rler ara:. e memleket için feci olduğunu, ta.sav- sı ilk mektepler sağlık müfettişleri, öğ dim. Onu da yok dedi. Öyleyse para ti~. ~~· sorpsundan sonra tevkif 1 bugünkü vaziyett.e; ALnaayanua, Sef 
sında birinci hadisede medlıaldar olan vur edilemiyecek fena akıbetler doğu - ıetmenJeri ve memurlanna maaş ola- verelim dışardan getirt, dedim. Paran cdrlnııiUr. )et Basya Ue Bol1l:lyt \'e lınUi u • 
maruf kimselerin rehine C'lmak üzere racağıru yana y".kıla anlatarak bir çok rak verilecektir. Bundan bapa 197500 çoksa borcunu ver! dedi. Ondan sonra OtabO.ç l!den de para zalu,arktaki .Japonyayı da etrafta• 
acele top . .&t.ınlarak birlrkte Alaeddın fenahkiann öı:riine geçmil'ler, bir çok l!~ı ücurat ve diğer kısmı da müte- kavga başladı. Mehmed ve kardeşi A· sızdırnuflar alarak di'Cdlği siyaseti Avrupaya w 
camüne g'Öt.Ürmelc.ıini t .vsıse ettiğı.ı _ &damJarm hayatlarını Jrurtamnşlar - ferrik masraflara sarfolunacaktır. rif sandalyelerle Uzerfmise hticum et. Maçka otobUaleri intbam memuru bik cdememettidlr. 
deıı istasyon polis kara_olu tel(>fonile dır.~ iki aziz ~ihlt siyui hayatıa.- • ....... ~, trler. Kapıyı tuttul&r. Soba borulan Alinin Dökmecilerde Yamksa.aylar r.i Nitekim, kgilb Bahriye ?J:uuı Ilı 
b~ derha_ı isintleri merkeze hil- rını. bılenler, tefnka4a ?eçen ~baı HLADIYl1D., <.!evrildi. Mehmed t.ekrar benim tlzeri- vannda gündüa karmanyolacılı~ '3U 1 ChunuYl'ia sen ı.öyWJi.f nutuk'li.llr 
aınlmış ve sen bir t;Ur'ttc vali beyin malum denn~. çatma .nvayetlena ne I _ _ me hücum etti. Bıgajımı çektim. Keıı- rrtile parumı almaktan suçlu olar•d· hu s:oktaı:'" aydınlanacak bir mdıl 
ikamet.gihln toı-üttırılrıuşlarctı. va- ~r hakllZ ve inı:safsızca olduğwıu stanbuld~ ko!°ur tevzi dimi müdafaa iQtnı Melımadi yarala _ P..Useya, Nuri, AJU, ~bar. Stefo ve y~ göo.tennektr.dtr. FıUuıkıkn, ~gl • 
kit de !ece yansrndun çok ~e!cli. ~- takdir eder.l.et". . . . . . işlen dun. Cemal lı.dında altı ki~ dthı Sultan ~h- IWerJe Fransızla.rıa, müca,!t>'"Ye gi • 
ralar. 1 ıa Taşbaşh hacı Hür ~··ın, Rı- K~ HusnU, münevver, ~ılh.ye~ İstmlbul köinm awzi itlerini tetkik MtlddeiumnmtHlr, Ruim, Hakkı ve med Btrinci Sulh mahkem~ veril. ,...-., her tttrıa lidi11181leri., dü • 
fat Hoca, ~fazlum zade H:-.cı Osman, ~~8flet'Ver ha~ aever b.~ zat ıcli. eden ı.:tillaıık şeflerinden lılacid, tk .tsmaili İkinci Sorp Bildmtiğtne ver- l!lişlar, aorpJan JBP'tıwr..ır. Suçlulw-, Millııliikleri ve o• pre ~birl .. r alı 
Kadı lli1nı, llYStafa. Remzi de bnJun- &·mc:ı devl"e'ien ı~ dört devre .. 1n,;;a il bği te lan . Alinin NurfJ8 teoavlz etmek iBtedfği . dikimi da~.-... 6-b d~ 
makta idi. Sonrıı bunlar liirlikte Ala- Büyük Milet Meclisinde mebusluk yap tı_sad Mu~~ ... e yap maa mış, sorguları yapıldıktan sonra Ra • ni Stefmrua .a.H- tokat vurdııVırnu, !!iıHeTi binim, nasi Almaa~ntı ., 

!iU İsmail Hakkı Be .......... t" r.ılnıyetlendirmi§tir. . tevkif edilmiş, .ı.ı.ı-ı .... ..a aerbe9t bı , ....,.,.. -e-. f 
eddir. camiine fÖt.iiriilmöş; l!lüda.faaıııa ?11 .. • • • y m...,..--:_ye ın Bu günJerde .Anlfaraya gidecektir. sım ~Mö&.. ""8 Alinin para1anmn kaçarken dökiil m eri ekle f!Yiemek ve lıntt:i lMtnU 

aonuna. kadar oraea kahnışlanb. Btı' ıliıundanbeı~ her ink~.t& f~e İstanbula verilecek kömttr ve t8v&i ii- rakılnu§1ardır. duğibıtt, bu paralan kenttisjne vermek 11.,. bir zawada tahakkuk et.timaelt 
Jıakikatler hırQısıncla bahsedıien D"'" çalışmış temız, şereflı bır zabıtti. Ha- . • _.._ da k 't 1 ak k ı.... n '•• hz- aldık'-- -..w-• .. 1--ı•.. içi9 bıt'i ,::ılülda huekete ~f'!f'!1Dek ..,.. • ~ ' - di . ·· . . len .All&&ra at o ar arar..,.. • -... uu-uu .,,.~ ........ 
viş Bekir oğlu ltanesinaek1 toplantı ve sc esnas;nda mudafaaı hukuk heyeti ... 106 FiıTtına yenı·~en HDtm D-W evrak tekem.mtll ..+ rem fuıllyet:e pl§ıllrlrm .Rertloe miY kes" -:-~:... f--•- f ı· .~ .. tın caaıır. .._,_, . 
68.beli.leyin ~ B-.k.ir oglu e Tq ın.a.r ıy~ en ~ aa ıy-. gos • • • memtıı oJdutmıdan müddeiumumilb,~ :ıallerettıe bulıımaa İtalya ve &vy 
Başlının Delibaşıyı K4yıklı kah' e ö - teren aza arasında idi. Mütekabilen Dahlhye Veklletl be&ed"• iadesine karar vermiştir , Basyaya -. herhangi bk dii§m 
nünde is~ et... . .mkin "h Parti müfettigtiğinde ve Dtahya me. nln gazino tirlietlne lftirak Baş/adı · hk bi8RI giibnedilderlnl .ıe beyan 0., 

· es'.~ 1 
ve. 

1
. - tnıllluğuncta buh:nmmştur. E"'ger isyan etmesine müsaade etm edi . . mektedirlllr. ı.....-. He Puis. Beril" 

timaJ var mıJır. O gun kadı Hilrr.ırun .d. d f k b" _ ... ,. 1 bul o..:ı-.:1:. T ._. ORiinnsunu v,.. mu Karadenız, Marmara ve Egede şıd • 'OLIST•ı 
d" kk" d k .a ıs~ın e ll acı ır w&Aa an un- ~ye aaz.;ım e~- ... deli . al f ı..aı.ı..:,_ 81; ....... ~e Jlfl kaı1ı ,......_.. müeadıele~ hiçblt 

u anın a vu li\:l yamlaa toplsmtı ve :idi --1.Jriil -~ ..a: h 1s -#-ı.. old - takdirde ~•"'-.. bazı ,.;;,. t şım ırtınası UUAu.m -~ 
n ü ak d ·• • • &.a ~ ıcuaı wvaın arp ve - \ ~ ugu --.,- ··c. be. 1 tir p •- tut lt(\kt•t ııazar ve mülahazap. ılıı: !llt' 

· z er~ıı:n .. e v~;.Jn G;ber. maiu t:ıJı.1il m~hkenıeleri bunları ihmal eder le.oce Jerlerini ve otelleri işletmek ü- ş amııı · açavra.... UfUDCa m.J5ema vu ~bir ~.,. aıııa-
matlar ~ı~ı mu~alagg.lı .. hayalı ve E:ıo- mi; c!i. Bu maruf 21evatın her ~ ol- zere 110 bin lira. -sennayeli bir şirket Fırtınanın vukua geleceğini Ankara Süleymanlyede Siyavuş sokağıud:ı. da lı;almabmn A~a hul."Uki f1I 

h tteu an oMağuııa hükmedryormn. duğu gibi Kony&daki rakipleı, o za • Uekil etmiş ve bu şirketin sermayesi-- nısaci istuyoaü bir giin evvelden h. bır arsa ~ersiade bili numanıh kufü· saslian11 teflrar ~tt9 et llMtİ iç 
ö - (T'lfrilra No. :5, de Abdüllıa - man da perde arkasındal:. bunlaı-ı le - ne 00 bin lira ile kendisi iştirak etmiş- ber vermiş olduğundan bir çok vapur- bede oturan Malatyalı 60 yaşlannd11 uğ~s, t-~ ilôtt f'tm,...'L~ • 

~m Çelebi ve ~~fl4bidının bi~ade. ı keiemeye, hatta baıı tınetsizleı:i de ti. Şirllietin nizaamameal hasırJaıımış lar h~reketlerini tehir etmişler v~ ~- Nezif.enin toplayıp kulübeye yığdı~ı Di" • .G~AD S.1.fwAY 
.... ı~a.t Efeadıleı:_ g,~ zorla get.ırılenl•r t.avsıte muvaffak olm~ Gay . ve Şehir Mecliaiııe sevkolwım\11; ora- rade~. çıkacak . ~urlar da Büy~- l:ilğıd ve paçavra parçaları tutUiflluıt ---· __ ,.., ..... _ ·-
tbi.ilüp. ıalalma:ğtl kahTede7ı ve bu bu- retleri hezimetle neticelenmiştir. Ha.Ia dd. da kabul olunduktan sonra tasdik da.re onunde demirliyerek havanın dil- sôndürmek .ister.larlten, Nazife ve. 12 Kuruçeşmada sig.ca·tah bir 
laş:k ışlerdcn sıyrılıp <>Jkmaya, çare lunc,:Jannı yerıemiyeaı fazilet ve •!ı:i- chıa=ek üzere Anka.raya gönderil _ zelmesini beldem.eğe başlamışlardır. yaşındaki t.orunu Melek muhtelif yer- a\ tutuftu 
1.rımaya bnşlamudardı) denılıyor . .B\lo- kat dtışmantarmm ke:11iklerl çürtnnüş mişti. Karadeni.zde seferde bulunan posta terinden yanmıllanhr. Etraftan yeti - Dün saat ı:I\ "" d K ,.. ··-

·d t h"h ta "h h .v,'7.V .. Ur.iL me \,-r,v 
a: t.. as 1 'e . vzı c mu tnç nokta- olan bu uziz ölülere: en ufak vetileden öğrendiğimize göre Dahiliye Veki- vapurları Sinop, Aınura ve Polathane eenler ateşi söndürmlisler, Nazife ile rnı~e Kırzade sok'.lğında Mo.-"lmsa a· 
l .r vardır. Çcleb• ve Rı at Efendi er<> bHtStifaıJe ç.ınur atma.lan ayıp ve gü- leti §ir.ketin tasdikini reddetmiştir. Es- gibi mahfuz Uinealara sığuımı§ oldu · Melek sıhhi imdad otomobillle HW:!d i \:e Belçikalı Krosı.:.ee'nin kinl :·" otut 
ra~a zorla .. nlenlcrden d Jrldiler .. nah•ır. Bu parçada fu:ıilerin :Konyayı babı mucibe olarak ta, Belediyenin ğundan seferlerde yeniden rötar.lu vu hastahanesine kaldırılnuşlardır. duğu evin birinci katında :>aı nn S<..ba1' 
Mu?afıtann 1~~ .~ :AJ"eddm te - ~ğmaya l:oyul!'fuktan bahselJiyor, bundan evvel teşkil ettiği et ve süt sir kua gelmeğe başlamıştır. Esr ar bulundu c!>In çıkPn kıvılcımlar dışarı ta• ftd 
rıesı~e Ş ~ h Sunası ile bir heyet gel - h:ıkika..,...e asiler bir çok fenalıSJarıııa ketıeriııde zarar ebnesini ileri sürmüş- DUn limanımızda bulunması icab e· KaragümrUkte oturan Ali kw Bel- ;, plaın .. iarı tutuşturmuş, çıkwı yanı• 
mı ti. Vahye karma karışık bır teklifte rağmen şehri yağma ctmenıi!Jlert ••. tür~ Vekiletin noktai nazarına göıe den Denizyollannın Kadet vapuru Ça· ){sın eroin sattığı haber alınmış lir ; nda. 10 Q lir ya r.i.gortalı el~ et' 
bulundular, anasız ve saz;ahatsız olan Ufak, tefek yağın: olm·Jş i~ bu da du-,Bel~yenin bu ~kette de zarar et · nakkalede ka.lmı3tır. ~luket eroin satarken yakalanm;ştır. c yasile bcr bcr kimilcn yan ru tll". ""{O 

n.anlı g .. ıılerden ıstifade fırsatı ka - nıe5ıı muhtemeldir. Ayvalıktan gelen Kemal vapuru fır. F\'lnde yapılan aramada da bir esı.u runda.ki 2000 lu~va sigortalı d r 
çınnayan ça. ulcuların i~ic~ir. TefnJm- Bu itibarla Belediyenin şir.kete koy- onaya marmarada tutulmuş ve saat. kabağı, birm iktar esrar ve bir mil . \'ln de b lkonu y n:ırk n itf ·y ~ 
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da tebaruz ettirilmek istenilen lehçe crn<t"u hisseden nükfıl etmesi lizım gel- lerce mücadeleden sonra 10 saatlik bir t.&r eroin bulunmuştur. Belkis yaka • f nd n söndür'"lmiış, tahkik 
de m'lhalli leh~y uıgun değildır. Çün mcictedir. Belediye şirkete vaziyeti bil rötarla limanımıza gelebilmi§tir. Iı.narak tahkikata ba§lanmıştır. l IID11 tır. 
kü Konyada ~En , :n~ık, gayrılık) dırecek v~ ke~di ~isses~i geri aldı~- Tarı vapuru da Karadenizde fırtına Zahir kaçakçlları Eroin 
konuşuln..ız yınc bu kısımd Deliba.qı- nı "e va.zıyctin şırket hıss~ları n • ··ıünd n uzun müddet bocalamış ve Tophanede kahveci Ali ile yardım 
nm Mu tafa Remzı_, i t brikıne arala - r~ıncla kararla.şt.ırılın.asıru ıstiyecek - u gün rötarla dün limanımıza gelebil- r1sı Vedadm eroin sattıkları öğren il . t ı- r d n R 
nnda gc.ç~ sö ere dair \:erilen~ malu: tir. mi tir. r. ış, bir paket eroin satarlarken y:ı - I. Köy ti }' bile m .ı· u' 

matın vak a~a tevafuk etmed gı yen- Iı kahveden çıkan doktor tpokratın Şimal fırtınası dün limanın içini de k lnnmı lardır. Klihvenin üst.Undek. o er R alarak burunların c ' 
9 - lTefrı_kc:ı. No. 26> b_u parça ta - Iradı H"lminin Devle mahall sindeki karı tırdığmdan bir çok intizamsızlık- elada yapılan aramada, burada cro·n lunl dan HimUd, b"rnz s nra 

ma~en ~ Y~ ~e t~s.av~~ gorülmek - hanesine giderek orada mühim bir mil- Iar vukua gelmiş ve limandaki nakliye Cfkildiğine delllet edecek boş eroin pa ta üzerine fenalık gelerel< 
tedır. Çün!.u 4. lC l.>3o o~leden sonra zakerenin cereyanından bahsediliyor. faaliyeti aksamışbr. '<P.tleri bulunmuş. ikisi de yakalanr.ı!g mi" tur. H·m d, baygın bir 1 J 
c?t. ver~egım ı:- hatla .~bıt_ olacaktır. Halbuki o anda kadı Hilmi de Taşbaşh Ada ve Boğaziçi seferleri gilelükle 1 .. rdır. ta haneye ka!dinlunş, Rıfat y kalan-'' 
Alacddm :er~sınden gon~erılen heyet gibi Alaeddin camiindedir, evi de ya- yapılabilmiştir. Bir afyon saltcıSI yakalandı ı ak 'hakkın la takibab. b 
arasındakı Mu~afa Remzı v~undan zıldığı gibi Devle mahallesinde değildi bd il.tir K1ndflhdd şüpheli bir vazıyette g;;. Yine bir zehir J<açcık-yısı 
~a evvel valilık makamını ışgal _et - Y'tiksek mezarlık civanndaki un fab - ~ ıülen Mehmedin UY.eri anmmıq, bir mik Beşiktaşta oturan sabıhalı rerar "ff 
rmf olayor. Bundan başka son daJnka- rik3.91D111 l:ahçesine muttaml yeni yap- Fırtına ylııııftJ•~ enelld. alrfam t:aı afyon balunarak yakalaomıştır. eroin satıcılanndan 4.bdürr:ı.hmaılo 
ya kadar camide rehin olarak tutulan tıniığı hanede oturuyordu. Biradari Dotnıaı.hqe önl8rhlde bir danis ilamı Unkapamada lbrahim bir paket ero Taksimde bir meyhanede ı .. i grnn.t1' 
Tqbqlı Ha':1 Hüseyin de oradaki mü- Mustafa Remsi ve geriki Mazlfun zade ohn\11, aulamt teairile Stıl&haddlll 19 · in satartn yahlaWHt, evinde ya.Ol- hır paket eroin satarkea yakalc.nmdt 
7:81'ere ve müşaverelere iştirak ettiıi- Hacı Osmaıı da kendisille kmışu idi. minde bıW meMP Thıywte mofıörlht ıan aramada da bot eroin paketleri bu üı.eriade d& yanın gram eroin bulun 
~yor. Daha aşağı sab.rlarda da Ka.yık- (ne.ı:u mı-) ıarparü buat-. utraım§tır. lmd"'ıllt:ur. ştur • 

• 
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r HER SABAH -, Şeker Kaçakçılığı Yeni.Fr~nsız nazırlar. 
Teminats, garantiye l hk d mechS18i8 fop1~i1 . I 

dair aznun arı ma ""eme e celerınden ~=~:!8tm::~. 
~~~1111 

t 

B iıyuk d ,;:ıeu riı! ı.uc-:ilk clM"· 
JetJr.rc t~minat 'ennesi mo- ---·----

da oldn; bpkı her gUn g~t.e s\ihm- (Btı§ taraf& 1 indioo) ğildir. Fakat, 'OçüncU Sulh Ceza mah· 
Ab1ukayı teşdit için 
l.ondra ne düş·· n ··yor 

mi§ olan tedbirlerle memleket dahi • 1 
lınd .koınibıist ve HitlercJ tahrlkl~ 1 

ı 

Bazı bitaraf devle.ilerin hattı 
hart!keti ten '~id ediliyor 

lnl'mda yflni bir ~ltllne :rastladığı- eeker stoku bulunduğu ru.l~ııan I..i- lrnmesindcld ithalat defterimizde bun· 
nıız sulh pftınt1n gibi... on - Melba çikolata ve eekerleı· e fab· Jann hepsi vardır. 

7..:ttt·n f,rmioııt ve gnranti küçUk- rikası limited §irkcti ortaklarından ve Bunun üzerine, bu defter oelbedll 
lerde ~ızcle dok an, lıeyeron ''e te- eirltetiıı müdürleri olan Kosta.ııtin M~ .ı.:ıck üzere hakim Halıl celseyi beş da 
Jaş uynnclınJor. Nett.dc ise istiklilli Iopulos ile Yergi Amastıdinm muha - ı.ilm tatil etmiş, ikinci celsede, fabrıkn 
t~.min, ha lan ganwti eallmek iste- kcmelerine dün saat on bir buçukta ruuhascbccisi de hazır olduğı.. halde bu 
no kli~üli df'\let: aslive altıncı ceza mahkemesinde ha$- miktarlar defterdekı mıktarlıırl~ kar 

_ Amnr. a.ı ın hn! Zira karşı ta- lanmı~tır. t;ılaştırılnuş esru:. hakkmdak n.üial -
-·- rnf uu•rime Banmak ~ iflThnt a- Mnmunların hfüiyet.leri tcsbit e-lil- nPJ sonılan mUddeiuınumi sCJ, alaı al. 

(B<t§ ttımfı ı iitdico) 
1 
kaba ve en beceriksiz mancv.ra~ann - n~or. lforknnm ki, bu garanti ve dikten sonra, milJi korunma ıkanımumıi şunları soylemiştir: 

' Muhabire gore mevzuu bahsolan dnn biri olarak karşılamakta ıttifnk et teminat iı,i b.ı.5Jlll& bir felaket gcll- 32 ve 59 uncu maddelerle t~iyelerl - Aylık ihtıyacından fazlc §eker 
.A!l'hcd zanncdildıği kadaı· iyi "müda- ınekt dir. rcoek. Ynttgr.-çiıı tı"U i 51crden... <liyc talcbile mahkemeye sevklerine daiı c loku yapmaktruı suçlu J..ion . Melba 
taa tertibatı alınmamıştır. Müttefik Jounıal diyor ki: Jalvara.eal<. jddianame 21 3 1940 tnrih!i znbıt, ,..iko1:ı' ve Şekorıcme Fabnkas1 Li-
lf-nn yem s ya"cti 8.,a.r,ıdalii noktala- "Almanlar iyi asker ve harbi se. ven al 22 3 :1940 tmılıli ehli vukuf rnron1 ..,;e m1ted Sırkcti mesul mUdürler Jfostan-

..... "' c A''tısturya.ya., .çeıwslo\' ı~ aya \'C • • 
nı nıızurı iubar. alınmasını istilzan. bir millet olmak itibarile tchlikelı bir §irketin muhtelif zan 1anlnrdaki şeker tin v Yorgi hrJdarmcfu mıll Jff unm~ - ıtlha)et J.,chistana verilen gnrant:i -
1t31lcm :edır: duşmandır. Fakat bu tehlikeli du§man 

1 

mtiba~na.tınn aid fatura ve mnkbuzlat knnunu hUkUınlcr,n göre ~ ı ılm: '1u 
lerin, teminatın netlcclori mc~·dan - 1 İ 

1 _ lsv~ten AJ'man" ava ...,....
1 

den ,11 a.ym zamanda bec. crı.'.ksiz bir düşman- . t- olmnmu')tur. ddianam€de .fnbı ikunın c.ısma sonund dularır. .rr: l 'kc ı' 
..... .J .J ...... da. :.Bugün garanti vermek, teınma 1 

tHtmın ınkıtru;. ugrarnası, oır. J..036 da lıarbı goze al~, 1938 ey- k m~u&ım k~r .istıhlfiki 20770 kU .... runnın J·n.nununur. neşr:· u. ... m l i-
L _ Alman filosunun askeri h def- lôliinde tekrar buna tcşebbus ecl.cn ·ve 1 fan balısdıncli: ol hıgıı bahk, mıllı konmnın .kanun•ı - tıbnren ve bunr. uk ddün: ed • k 

:1·1·· d tek - Tupraldannda, zcngiı. tal.ıü . ta "h' l 2 l ..,r. O d lerın Etr: teJik merkczı· olan Shagc _ ~ine 
1

1.939 martında .. ve CJ u un e • mnı nefil°l n ı o an .ur• n ünler znrfmd . billi ~ P4f tı. 
al rnembalarınfüı gozUııı ~ar, bunu &en ı.; b. rf rak n. kontrolü ıçm muharebe etm ğe r:u ıı.ı d fo. bunu gozc an ve sonun: sonr3 ı ...... aya • c ır 7aman ?a 1r.- rihinde kfill"yctli mikta .. d c·1 c tm 

JO bur olm 
1 

d.. da yapan Alnınn rücsasınca harb1 de pc 'ld bili~ ' his5cdiyor ''e hı.ıt.. dr 10 O kılo ker ic!har edıldı~i nn- cldıklnn aylı1· ihti~:-nı;:larmır. 2fl - 30 
, .. 1 · '> tfı hr!ulini muml.ıuı mertebe koru - ı ı..J· d hti ta · zı k ... _ H :v • rckf-..,·~ artması, • .Amerika karmış oluyor, O)··· e .nı.ı nş.ı u.?gm nn ı y, ç n ta o şe er fıfi 40 bin kile r mdı-ı Ye en(')"y ıh-

~· b 1 ı bil nlıyorsun. Ben ·aı t .ı 1 4 _ lknnlnrd Alınan siy. etine Yalnn, bu dereceyi u unca, mucnmı · ı ıar e me sucufüıan. tr.nm•ın arın th ar! nnm "r.oooo Jti 0 ol tJı clt 
kıul1J n ın n mnk .... b 1 tedbirler, yetin ve z" fın lıır. itirafı olur. ~:~ı lnı)uk ı uo e-re lınrşı 'ZM'1llıiri lmr- 1 ımlli k ıunm kruıununm. 32 in ... "' V(' ı , ı mlid filcri" n bc>van t: \. e>hlı • 

_ Propdgrındanm stratejik bir ŞP y , Mo lwva haııç t~tulursa, _ butun 1arı , eı i gafil n\lnmal< için ga.- 59 uncu m. ddelerile t~r ıye!cri ıstCJı- \Ukuf raroru il abitken lmmmu m<', n r 
kilelı.. ıd re edilm ı dün~ anın krndi aleyl .<le oldugunu d rall\ i <:dece· im, fn.l~t ili< f1rsntta meU dır. 1 l' rıın n rin · mUt ,\lub lO'>O'JO kilo gı Jı 

6 _ Alın1n lımanlarınn gitmcc;ı muh 

1 

hn şimd:dcn. ~~., c~m. ~e ~aşlan:ı?tır.,, h~huu• çullunmuuın ~ 0 unu bulu - Ehli vul·uf rn u rla, falıı .ırnnırı 1; , y1ık ıhtiyndn!'llldnn çok fazla mi'lf. mu •er 
m olan bazı T plerııı h&r etin Clmr ·lıı1, m .Nutku 'c Jnglliz nım ! ... m:uıa: ıııa geli:\ or . U39 yıl :eker i l kınin 360107 kilo t'lrda şc-l~er s. tın alarak t k ~:mtık· ıuzn n <. 

ıı.ı t'· t nu l.a.ı.lar mu:ıhcllo clalıa ımirck- ld w k · ~ b ı 1 ı 1 • k"ll · · J "t ' -.&. kien men 1 e:si, ll o. una 1 ,. o ugmıu\ nr.u ~! ·aeı ~m nt ay~na arı suç 1 ar a ve 1 ennın 2.('.l { l Jf·:U ma.kt ... ıdı 
7 _ A y, nm bitaraflan tehd d L ndra1 1 (A.A.) - ~~~d:ıy 'lımes, lrnplf'rl in •• nw..dmı ]>nrç-..ı.Jandılda.ıı, nevredilcn r: t '.. ı 537.~ı) .kılo, c b<>vnnrıt!. rı w· hl'' tk ı r~ fo< •de 

~ınesıne karşı mukabıl tedbirler alın· bahnye nazırı Churchıll ın nutkunu r \erilm ·•ılır, ~nrantihır aynlda-r al- ~ubntta ıılınnıli " cı·ı: 76 ;oc. kilo, şu. lrnbıt olmuı,tur. Dığ r tn 
lnwn mc'liZUU b. hse<lcrck eli) or ki: tına ah dl.hm sonr. teminata, ga-- •batta sarfEdılen J l in 2777!) kilo, 1 Her ne kndar mucl.ıfa lrııno, m~V· ıır l do 

8 :_Al t d 'k tt'ğt p t· •Bu nutJmn en mühim kısmı ismen ranti~c kim inanabiJir? ımn.rta d ue<7ılcr. ' c> .. '1 de bir mart- pm dolayısile fazla eker :-ıh: k nru 1neyr. l ı. a 
tol rn k•- m ny:zımhd'dc d:1lm~' 1 muhaıebe harici bulunan büyük, ıkü - tJo>in a...-;ı1 1ıılıa.f ciheti bazı vnk~ tn 102000 kJfo oldu w ~ H~air hazı nok- ı t'nde k. ldıklannı ''E' h r .. arın "l' du · 

uı mn " ı e ı ~ . . t. f l h -
Alnın ...,_ . . 

11 
. :1 çük bitaraf mcmleketlerın 'azıyc ıne Jarda ı;ı~ n 1eminat nlnn fam nsı talar tc bit edi t ir. · Y.endılertne yarı 'P.t'!\k k. ·tc-Oc: kt v v ktn B 

n ..ut.•) % ı .. ıt:ıbım .. ki ' w ar t 11 · k ·1 ·a · "-· ftn k ..a... be k b lmak · k l l B iin 1 na u eurnı ır. o tt'mımıtı vrrt'n ımr.ı n o.ouı~·or Rapo7 okunduktan son hiıkim maz "yaz ı::'.e eı· u mum ~n o m c - t k , 
ll Alnl ( A.A. ) - ngılteı~rd".c Clıurchill bu sözlcrile yainız lwndi '\e ki •• r. u W.ra m ){Ö}JÜriip ·nıdan K ntın e.opul ne i:'l cihetle 102000 ki n'uk eld e<lılc>ı ~ : 1 

' r 
l~ y, ~n karşı harh gı ı .. 1 ~·1 ı ı· ı ··k· ı· · E:..: li takd . mutalcasını < cı~ı ngı ız ıu umc ının 1elulicllrre baf.;l ı da..cabası. lctiy mm somınr; o a unl .. rı söy - J.."ri almak mccburivc "tıd<> kaldık r . 

a, ırd:. Am r!kamn bunlara yar - de mütalcasını beyan ettigi ve İngiliz nn ~1\rilar aıtuu!n. garanti, temi- !emiştir: m iddia etmişleme de İstanbul gıb m Biidı ınr 
~rI edE!: gıne drur Amenlmnın Lon - efkarı uınuıniyesinin de hakiki tereli - n:ı.t {') birer i Uhzni!nıı hasluı bir B "h fa: .. l Qukuı• deni bir muhttte V('!'laiti nnkliy~ bö ~a tır.t n 
: n ve ~ r·s Büyük Eıçıleri l{enncdy manı oldnVıı kıınaathıdcyiz. •• - ız ı t ~acımı nn • ·s'- " 
• Bullıt t r. fmdan Fransız \C İngı- ı··· "'k-ı:ıbı'-taraf devletler pekala bili- miin:ı ifa.ile ed"rlcr mi? almadık. Bulunnn eker, ı .. ı~aonnza ve Tuti şelter fabriknRı ıle rneb frıh- u km ır. rr u k t 
lh. hUk" tJ · p ı ·· 1 \.UÇU A. CiEMALEDD1N SAR:ACOÖf;U knrşılık olan milrtnrdadır. Dizrnı -1.lai- nknJannn. rabıtası bol oln bir m ·m n eH ıuuhtont ıo •. 
illi . u • .nc enne ve 0 on. ya mumes. - yorlaı· l<ı· oıılann emniyeti ve sulbü 1 e l .:xxx;-A•'VVVV'VVVVVVVVVVVVVVVVVV' 

1

m) SUrettC stO}mmU.c.. bu} ~fü!t'. ~CkCl' a• }p~ette JStCnilE'n ~a}ited: ~er zaman =--=-- -
;v~::a~'l~ ~ı 01~ukZ ad~rc ~~:r mütlefildeı jn zaferilc kaimdir. Fekat Jırken ıhtik8r yapın , 1 duı ünmedik. içın şeker bulamamak 1dc1msı mnJm- Ç k .. .. 
ı'l"'d bul o ım~ka ı ·1m? ar!)li:v Almanyanın tedhiş siyaseti dolayısile B k 1 1·u· rıt g z t . - B ka fenn fiki~le de~ er .:almadık nnmı?.ca vnrid gbriilememelrtcdır e .. uncın ves1 nrı ı Itiva y yen . . . k d" n . 1 . 
~m n B Kit bı Alrmın clklirıu _ bu ~emlel~~l~rm hilkfımc~en en ı • • .. • ~ ınınn mfü n.r ytlhl: ilıtiyacmllzırı Ke1.a, 939 yıhm~ avnı avls:rınoa \il- l.. 

n clisi, 
get. ıırrt: , Bu. 

ıt k hulun .. 

M • lı ı ya· 
B 

ol • 
ore-

bu 

ıs!:> .. 

~· m·y 'nde biiyük bir he •ecan uyan emnıyetlcrı ıçın. çok sıkı b.ır oyun oy- ler•le b"r oorüs e v~p d S'll'ml beşi kadardır. Beyaz ve ııc bu sebebe mebnı fazla milttrırcl ~- ce n ·Y"" g 
c: 1 hr. namak ve .tchdıd ve ~:lur .~en Al .. - 1 1 . . 4 u el r buluı:salt fazlaca alırız.J3uy ker nlmnk zo:ruretlnde kaldıkh nru ı - ., 

Bu vadi . b 1 . mantarla bıtnraflann mudafıı olan mut (Baş tamfı 1 uıdıce) IC' ker bı..lma.zsak n.z alırız. Bwıdan ıeri sürerek mahkeme kaleminde mev Loı el • ı 
JıJ p ri ,:1 ı:e:d~ ~~n ü~e~~ı:y~ 1 tefiklcr arasında kat'i bir bitaraflık I Ziyafette Hanciye Vekili Şükrii Sa- cv,·c-ı, l939 11isanında da 73()(~ kilo ('Ut ithn.Jlit defterini kendi muh f'lx CPdi Çek gom 
l'f f nda . d .

1 
Y ,. ç la !muhafazasına çnhşıyorlar. racoglu, Adli~c Vekili Fethi Okyar, Ma §eker almıştık. <'lle>ri V881hslle mahkeme ibll7.l•rund CJı et 

}ı >{iki n °:1 rı en bırenl;ınıı ra:Bpor·•=~'ln Fakat kendi bitaraf kam sularında arif Vekili Hasan Ali Yücel, Gümrük Burada hiıltim H m maznuna §U ~tkik ettirmi le e de l0200f' 1 J]-. lınreket tın .K 
. u~nu ve u ann erilli - Al 1 ,__~t Al "' la . . . . ·, uı · ör b" . . : ,. I ınan arın sern"l> çc man ~ara • ve 1nhısn.rlar Vekılı Raif Karadenız, sunli sormuştur: t<>knb edecek bır ithalatı' t~. duf e- Bır b ın 'J. •rn 

n gnz telerımn cmr.ne a d ld w 'b' h k t tm l . . . wl s h . • • 
ın .. ıjf tut Id _ k d d Al ~rm a o ugu gı ı nre e e e erme Ticaret Vekılı Nazmı Topçuog u, ı - _ Kônunusaninin yirmi altısıt•n ka- dılememıştir. uçluJanr. hl ı~ nl'kt&.· L r d . (AA _ 

'.l uqınu en man ·· d d b b"t afi te a 1 · V kil" H ı· · · · · d ır tbuall A 'k ~ .. k. f . A - usaa e.e en azı. ı. ar ar .en rn s hat ve çtımaı Muavenet c ı ı u usı d r, her seferinde iki ala dört bin ..kilo ya ~tınad eden mlldafaalarmın re d. jyru·esmır. şımalı Atu kh 
J:. 1 hrıı mcrı1 at '. uml e ıknlı .wuth yonal kaıdcler mucıbınoo dahı 'Olsa bu Alataş ile Necip Ali KUçUka, Başve §eker alırken• mcselu kanunusaninın •le harelcctlerlnp, t<'mas cdeı: 3780 Sf -l~ı~ harb g ısmc hu 1 

sev H: mm 0 il.La a 1 a.m k rn suJ!'lra gı·rdi mi derhal protesto ·· z ·b ·· ~-:~1 B ' 1 k 32 5rı dd l ej ""mrkt d' i n •v, . - ldılet Muste arı u tu ;ı ... "':u.u..ı."' ' aş - 29 undan sonra eksenyctlc onar bin ki yı ı anunun ' ve . . uncu mR. e l aktad F J .Al ' f , • 
. ır. Jnrı yiikscltiyorlar ve bunu inr takım vekillet Hususi Knlem Müdiirü Hasan ıo §eke lmağ bnşl dı . deft rine göre tecziyelerini v<> te kıf edn-1° unm 
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ıı.,,,a.z. 1• b Ve l'ran z Ma.thun.tı teknik hokkabazlıklara istinad et iri - ŞUkrü Adal ve Matbuat Bürosu Umu- k ti r ~ c. la lı a g~ e.r meJerini tnleb ve iddin erlerim :P.rarıfı Balı mubafoz lı..ı. d \'rıyr .. 
h.n 1 (A.A.) - Frnn ız matbu- 1yorlar. ~1i Katibi Selim Sarper de hazır bulun· ı:~ n':~?an an Rı yor. un ae -, 1ddiayı nıUteakib ınild:ıfna ,;t-k11ıe _lll·r. ı.. ı na 1 puı.: uı 1111 uh 1 

atı Amc.>rıka), Avnıi)ayı harbe sevket Fakat Churehill lngilteıenin ba hu - makta jdJJer. lrl 
1 

· . rind n Şaban Sım ve dıfrcr müd fan~ - -
!'. lmald ıthrun cürn Alman Beyaz EUSdn ne diişümlüğünü kat't bir lisanla umun. şu cc~~~bı ve~ıştir: vekili Amm eBz almışlar ,~P miiclnfBfl.·ı M rts al Çan- c:y f km 
~abım Alman p:ropagancla ının en beyan etli.,, J{ d" f -ekDembınuldedkıgıMm gıbı. beyaz .""e. ku- farını yn.pa?'nk beraet iı.:ıt.emlslerdu. b a -v 

Ome 1 ransnz nı ~ eı u . e)'\3. mevsımı de 1 . ------4•-+• .... • ... •-·· g yaklı:uı d So lu b~""'"· b" Mııhkcme. dnva ovrnkımn okunma· .. u ınrıg. 1 tA.A - 81 .t ı k01• ey, 
_ıyor. u. m , ş ..., ... rıp ır 

B · · • ·ı d müddet tren ve ş ker gdmemesı ihti _ c:ma~ iddianamed" zUrrcdılen mrddev fü,undt: Çını " ~ ve tl } .J< 111d ı~hat .. . ,, ec:isinin T .edavülde bulunan unıverSl e e mali de vardı. Yokaa. ~eker flyatlan - ve?'!~"?::-· b ı:mıunun 66 ;e m~d ..,;e c-r. n.1 .. ç Cıni her 

Top .il nt~sı p ramızın ını"ktarı Bır..kcıt>viindenberl~ehrimizdebulu- nınyül< leccğinibilmıyoıduk.B mak a~~ın 1 megoremromunllrın tc .u.unarlnnucn a~ L •1l tlrlugunu 
ıt ~ -c· . . . ft ..ll- kıf ıne ve usuJPn sabılmisnmT" "' ılrr 

nnn Koınedı Fransez artistlen dun ak- a:""" dıı. şeker o.lınadü;. k . h 1 • t-t ~Jl • ııştıı. 
P . flln ar:-r Vf'rmıs, TNl aıı.emf-n1r { e- · 

rık 1 ( A ~ } B ·· .B .. ··k 1 A k 1 (A.A ) Tür" ki 0 .. §Cll11kı trenle .Anknl'aya hareltet et - - el ı .. gcct.:n saıclerde do bu ay- k . . b k. Mart:s.ı •. Fiı 
h r, .1.kl.... - ugun uvaı n ara, . - ye um- . · . d b"' 1 f· . 1 k . '-· vamı . rar 1çın. ynnnrı ıra ıımıstır 
~ .... ı · D .,,, h (' ı · ,.. -...ır k B ka d ı....:ıa· ·ı mıı;1 ·rdır n oy e • z a şe er mtı..x :v.antınız var-

ıuc' ısı &. ! ıfCz ar .cımenın ıurıvc..ı .-.u ? ez ruı sın an w :rı - 'JI • • ·~·-·-·-·--.---.. • • - • • • • 
~ mıdıı·" 

nnlıiındn. y pugı toplantıda Van n ktedir: Tıen Haydarpa.5<1 gnrında Fransız · 
t( · c: ')5 1 3l 3 -940 ı.. ·tib 1 banl t ikon olosu "e konsol os.luk erJl:fi.m ile - Deft.erlcrd n befü olur. Bu mev-
} • n ı~ Lrı1e idaresinin 11!.., yı · .a.ıu anu ı auy e mo 

· · ı ... , k b". kl k"tl · ta f im, çikoliı.tn. e kerlt'me. reçel vesa.:ıre-ıc ·hı k. t'isıne ait divanı muhasebat cmis,onunun vazıyetı şudur: kala(Jiuı ıı mera ı u esı ra ın- , . ~ . . . 
Jı • • • •• d u 'hırlımmıştır .ıın fazl satıldıgı mevsımdır. .Sızım, 1zmir (Hususi} - E\1' l! f{ 

ı.ı. t, ını ta .. '>ıb etmış \C ha,•ai mu B. nknnm açılışında banka. kanı.mu an µ: • •• • J<iılhyetJi kakao st0:kJarımız da vardır. Kon me mevkimde :vuku \ 
utt kultanıl<n mahrukat ve yağ- mı·cıbın1.:c deruhte edilen miktar: Fnın tz artı rtlerme dun Vah ı;e Be- Çıkol::t4 .k k, o ve kc den yapıldı _ dç . t . .ı~- ;#ı. d 
ı ı ' J<;dıye Rc.ı<>i Liıtii Kırdar tarafından ' ver ıgımız ecavUL. l ·ı.u.ı~ er. son· 
l .. hım erınden muaf •utulm. sına T5S.748.563 lira . _., ~ . f"': ğınu. goı c, l · OUO kil şeker IUlkao ra Bornova civarında 0 bur n ocnzL-r. 

ll d \'ila\l<:t konat'Jllua U)l' çny zıya \.:U VC- . w• < ı • 
l r muka\cknin kanun Javıha Bnnka ı· 11wıunun 6 - 8 inci madde-

1 
· . . · stokumuzu ıı vecek rndar bıle deurıl- ıkıncı hır hadi zabı ~ .. 

f!.it Tur d, ı'·in müzakere.ini y;naınk 1 •fil h t f d k rı mı t ı. di.-. Fafl::ıla:d ' 000 kılo kaknomuz · ti. H d d .. · 
ıı ıb '"Yl mı· tı"r. enne te\ mn azme ara ın an va • Frnı c z arU tlcri <1un nynizamandc. , mış ı. a ıse şu uı . 

'"" · '"1·· ... ,1 • k. • .,. r. Yold \JC' bll!llruk uu de 40000 Bornovndn \'~ ol nd n; 
ldı~, t olup tedavu uv.uen gen se ıl- 1. t nbul üı yen; tc.sıni ziyaret etmiş - kilo ınc\ cuddur . .' . ... • 1 

lı -c. r :un a giı ıü toplanacak nııs oldugundan tc>nzil olunan: ı a·. . veçhılc gczmtı yapmng çıkur. r. 
' 18•206,398 lira er 

11 
•• • Ji'. t. nlmdrn som. Yoı gi Amnstidi teb:ıasınd:;ın Pat.c; ı ur ._. 1 c ~~ • • 

_ Artı tlcr Ünncrsıtede tpJebc tara - şu nwdafnada. bu w1muı.tur: rmdn Bn. \ i~olet, yaı:md, hE>nş 
. l <'ktnı 140.:>42.165 lir:n fınclmı tczahürntJa knrşılanmı"Jnrdır. - Fabuh•mızda 150 - 200 kişi ça - Bı . Madel oldu<;u h~lt e c;irkır.. b 

Bn rn ı .. tru-n ıx:-nka k:mumı. mucıbın- Ar• r Üniv ı ı!e holiinc gddikleri Jı ır. l:Ier Züman tol! ) apmaga ihti • cavüzc u~'l"< ım Jrı.rdır. Bu c,.ırnın , ~ •. 
ce ı:ilt n mukabilı yapılan emısyon: zaman ün ·\ı nııt R"kt.orü Cemil Bil- y nmı .... vnrdır. lier e)ı kUJ ıyctli mik- vüzü y an ahıs iki herns ne ~..ı • 

17.000.000 lira lscl kaıd' ine cn·,cr .. ıleye gclmclcri t b ııu dururuz. ld .. el.ı. m. tbu ve hntıhlt ctmckJ ı. b&~J .l.F l 1 ı 
ılc rceEkont mukabili yapılan emis-

1 

tlolayısıle Onıvcrsitcnin teşekkürleri.il ı ın. Lbu 30 ton arrıbr..lnj kf.gıdı - Kızlar gti ülde yakc · ·mı .lmrt. 
yon: 155.000 000 lira bildirmiş ve k nôilerine dönüşlcrinuı •ardır. LUks mnl <'ıkaı dığımız içın lrx.dır. 

Yokun 812.542.165 lira 1Unhersitc-dc \crecelderi hu:.usi bı r n1 elven li 1yı şeker bulunca Hudiscı m .zabı )nci!sutn.uıı .. u -
ııave olununca 31 3 940 tarihindekilmü~am re d layısilc 18).lc. tesekkut ~ık~n~ alırız. Hiç bi~~ ~.akit, d n sonra b ı \"ÜZ y41.pan ~WUi 
tnJavuhin umum yekunu üç yüz on ik1

1 
etmişth·. frn bır fıl~~rle şeke~ almı. detıhz. Fi- mış \'O adının Zıy 

n • ı l;jn 1 nnu müdde - rnılyon be" y~ kırk iki bin yiiz altmış Bunu milte.ıkıb artısU r holde tale- yatJ ın ~ııks 1 :eğim b nıyorduk. tır. 
ak · (;. b r · , ret anlaş- be 1 b r w 1 ktadJ bq e b, zı ro ler teınsıl ctrnışler ve al .. 939 sen ı m ı.rt ve msanında dn fazla • 

ş ıraya. n ıg' 0 mn _r. . . ıu anmışlardır. miktnrd &eker ulmı uk. Bizim, koor- ~oı 1')-Unıt:ı d , 
Bu JC'l umm 271.446 82n lırnsı yenı . ılın )-on h(y tinin kma:rnamcsjnd kı va Kı 

mu '· b. ı b ı , d · b k" 41 ·ı Artı tler ı:: 1t1e c.k.Jen \akıt :Marıe • z~ r:. ll c tm o.; c ıran n"ma harfi banlrnot ar an, mat!! a mı k b y nnamo mükelldıv('Une tabi olma- da bu gıbı tc1..avu 
n 1 kt 

3 0 
. d k' h ru Bel un vc.:n:,ıterıın en çalış an ve en d k d • 

et < • ·, gı zaunc( mt' c- ~( n 05 bın li ı a ı · r tcıobe. taklxosını ıste.mıı:ı ve öpeceğim ı. muz m aat , e cld guınu7dan be- mıştıı. Be aıın 
t.ın notlaı d n müt lemı'1tır. " yavnamc.: vt:rmcdık. de etmek rn~ıyenl ı, b 

• J r, mutt" lrler tara ıı dan 
1 

so.;B k b .k. k Bundan sonra kaçakçılık biirosu me- lnntılıl< vnk al!U"l h ı 
k unu mutca ı J ı ze ı genç ortf\ya ~ ·ı 1. b"" b tı · · 

Borno ,, da mu ss~f 

bir ~ rk•nbl 

1 r - .......... __ _ 
·~ os.:ı 1 Uc:1ret 

londrada 

.. i tımzaçta bulu· 
r: 

d1 

lins 
So 

a k ntrol~n Yugoı::JM:~a- drada toJ lanacaldarı da goz öı une a- ,, IDUl'JRrl e ma ı uronun zn ı arı okun- gezınmek ımkanm ybatn ı roır 
rn )~I riıaycı mecbur olduğu lımn a, In~ıltcr nın yap ıgı tıcaret çıkmışlardır. F almt Mane Bel bunları muş, maznunların avukatlanndan Şa ~ Hattıı. bunaan yirmi gü11 e' • B: m::ı ~ 

h • u<le tc ıkıne ağır aarbe te~ muz keı c.erıne mutte 1k.Jeı tnralrnua opm~-<len ev'I <' rektörü ku~lı) aııak ban Sırrı 80 alaı'&k dcıniştır ki: koyü civarında g · nmek c < aı lı ı ~r 
le n"a ınde<.lirlcr. opm~ tür. Bunu mut~k~b arti~ tale - ?.'r· c ımz Q !} senesi ıvaziyc- bir kallınl ko <la aynı ı nt r . tnf" A1 

l- dogu - c'.fnub A v.ı u~a ında '"· p: mfill lx>lrrı de oı m ~ ve muU ıı;ı alkıcılanmırr tmi ıy ııah ·1e . Bu yılın mü • hatsız dilmiş} rdir. bır 
v ınd ~ndra~n bır Rumen uzrıe ohr. dd tlı dıplomnflk ... a. hye-,t.ıı. b· an t :dim eti" im ced- Zr!.bıtanın bu h ·susda Cldcli t atı 1 l b 
h n de geleceği ve Bal - h bı tez ı urü olar k bakm • ..H kab F rn tc. ıp ar.us11 r ünh mite- ' r.ız ve ~ Eiı · ıkuf alr :ın i • ~ ]( 

lo lııgıliz mum ssıllerinin Lon 
1 
edecektir. de ayrılmışlardır. p.ıronıncıa, bu mWndııt mevcut Jc .1 rız. ıpıH 

· kusı~ h tl:ıı -

1 ı ; Ti 1• :ti 

u.ırl·ı • 

- Ji'c lllı;ı ı uni 
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• hl 
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J ~ :l rı l t l R l] :1 l . ~ j .... l 3 . J .1 ) .1 i D j i u 
... '1 ret paşanın m.aşru~ıy:ittan sonra ve 
rrlülareke davirlerinda oynadığı roller 

Bugünkü Avrupa harbinin en büy:ik deniz 
harbi nasıl oldu? ~raf Spee nasıl intihar ~tti 

Onbaşı Simmerman kapıdan ba
ğırdı: 

- İçerde kimse kalmasın! .. 
Bu sadanın geminin boş koridorla·· 

rında uğultu halinde aksinden baş
ka bir ses işitilmedi. Onbaşı geri 
döndü: 

•e ;;wwp:s.e ft&R**ww:ae.we 

SC'zlü 
~a"J,-ılı 

Filmi 

:ı ı .. mıı ı ı ı il. ıı ı mı il ı i mm ııımımıı mıı mm ~ı ı ı ·!ili:! 11: • ı ııı: 11: ı: mııııı ı ı ıı ı ı ı ıı ıımiııımıı ı ı ı ı ı mu ı 

1 

me<ne ele ıo:cbcb yoktu. Demek, Vf.>y 
~ · :ı .. ııı ııı ı ı 1111111111111111111111111 1 mıııııı1111111 ıı mı: ı ~ııııı ıı: m.mıı! ı ıı: :ıı!!:. ı ı; :111. ı ıı; ı ııı. ı. l. ı. 
·söylediği bir kelime, genç karısın~ ı yarak, bfül:.ıs ~y<ıkkabıları.ıın "Ok . - 11 - si, bir hiç yiizünden scrtleşC'cc·k, tıfnk 
hakiki bir üzüntü verdi. 1 y çıktıgı ceva.ı ını Y-.ı'tllişti Ve 1J1 

Ye bu bir fclfıket oldu! Yeniden bir unutkanlığı mazur gönniyc-c~k bir 
~ A Perihan o gün çok yiirüIBüştü. A· i nu daha ıyi izah ;-!l, diğer ayağını 

Veysi, kaşlarını çattı. tabiatta idi. Böyle bir hareketle kal- " yakkabısı da yeni oldub ..ı içm ayan:- ı "alhyara.k ötekin~ uc odan_.ı ortası» 
Sert bır sesle: bini kırarak, gi.ızcl bir sabah gezin · Henüz yeni evlendiği için, bu yalnız zihniyete sahibdi. Fakat eski aile • lan berbad olmuı:tu. Gezinti esnasın- ı fır almıştı. 

D 'kk t t p "h ' dedi Bı tısini kendisine haram etmi..,ti. Vo - ı a e , erı an . .. . • ,,, lık ihtiyacı ta.bil görülüyordu. Arka - ~inden aldığı ananevi bir t erbiye ile da, Veysinin neşesini kaçırmamak i- Birdenbıre sur~~ı çatılan \Teysi sel 
r,ağı da yutacaksınız ... 

Böyle bir muahazeye uğrıya, Pe
r'ban, yerinden t..3:adı. Bir kocası
na, bir bıçağa baktı ve birdenbire va
:<:iyetini anlıyıı.rak büsbütün kızardı. 

Veysi devam etti: 
- Perhan, çok dikkt-t etmek la

zım! Bizim gibi kım<~eler böyle şey
leri çocukça yapm-unalı' 

Genç kadın cevab vermedi. Yavaş
ça, tabağı önünden itti Ve başka bir 
şey ağzına koyma.dl. 

Pe'rihan birdenbire üzülmüş ve malı 
zun olmuştµ. Şüphesiz bu uekilde ha-

l. 

reketi biraz çocukça idi. Fakat ko • 
casının böyle sert bir tavır ı;öster -

canı sıkılan genç kadın, Veysinin ara-
larl!lda çıkardığı bu gergin ha\'ayı 
dağıtmağa çah~l!laclı. 

-VID-

daşları: merasime fazla.sile dikkat ederdi. çin dişlerini sıkmış ve şikAyet etme- bir tavırla sö,; lcnmişt:: 
_ Hakkı var, insan aşık olur, ve Her şey muntazam ve resmi olma - mişti. Fakc.:t eve dDnüp de odm,ına l - Ri'-a ederirı Per·hı:: , bôyl<? .. ııtı 

hele böyle güzel bir karısı bulunur, lıydı. Bu sebebden, evlendiklerinden- çıktığı z'aman, ayakkabısını ayakla- , sıl diyeyim, bir çifthl~ kahyasının ı: 

1 b k 
. t d' beri geçen günler, genç adamı, bazı rından fırlatarak: ı· zı gibi, h::ı.re!·et etme, velev 11.i yal~· 

sa, ya nız aşına yaşama ıs er, ıye 
Genç evliler, Suadiyede yerleşmiş- ufak hadiselerle, işkenceye sokuyor- - Of, diye ba0!hrmı$tı. olsalr da. 

düşünmüşlerdi. ı 
lerJi. du. Tabiatile bunun aksülameli, Vey- Kocası, bu hareketi \\zerin~. der - Her ikisi C.c: odalar.nda ya!nınh!ıı' 

Perihan hakkında bir şey bildik - · · h k 1 · d ah" 1 Veysinin birçoa: Uuııdıklan vardı. sının are et erın e tez ur ediyor ha.1 içini ç_ekerek başını çcvir:ni=1ti Evdekı hizmetçi ve aşçı ile blr nla.l>f 
le-·i yoktu. Yal.ruz, bu kadın hakkın- h 1 p s Bunlan tamamile bir kenarda bırak· ve gayet assas o an erihan da, a- Veysinin böyle içini Çı>kf!' """· ., l "ı h')y 1 :ırı da yohtu. O zama'1lıır böyle !J 

manıakla beraber, ve icabında karı- ı da ~ildi~.leri, şık, zarif ~lduğu kıy· adeti üzerinde hafif bir bulutun yiik- rete düşen genç kadın .f':"'~"'.'1•10~ • rh:ı. 1ce, fa~la rcı:m1iyet y i· , .nden ,ı0ğı1' 
sına takdimden de çekirunemcsine metb mucevherler taktıgı ve model seldiğini hissediyordu. - Ne var, bir şey mi rı1du 'i · .... ;i? ru Veysi ifrata düşüyor diye dıJ~iiJ' 
rağmen, yalnız ba:Şlarına yaşamayı elbiseler giydiği idi. Bu henüz vahim değildi, fakat. mu - Ayağınıza bir şey o!du znl!:::t - ıı.u:ltü. 
tercih etmişlerd '. . 

1 
Veysinin de istediği bu idi. Zira, · ayyen bir tavırla söylenen bir kelime miştim de ... Ayakkabıları~· bu şekild .... r ·~tımdi ise, Veysbin miitcaddıd df 

ı>unun için Veysi, biraz içeride, a- .kaOŞlill tamamile yetiştiııneden, ken ba.z8;n ciddi bir tekdir, v~a muv- çıltarmanın tehlikeli old· · ı sanı - falar yaptığı hareketleri ı;o.:önt.ne ~ 
ğaçlarla çevrilmiş bir köşk tutmuş, di muhitinde, arka.daşJan arş.slnda . . haztden ziyade tesir gösterir. işte, yordure. tiriyor ve hazan da çok ilerıye .. rnçrıl 
ve arkadaşlarlle fazla temas etmemek yaşamasına taraftar değildi. 1 • lN·~t; . "bir gfüı, 'kırlarda gezindikten sonra Periban bu mülilıazaya gülmüş ve oıctugıınu f..ı.rket.meie başlıyo.du. 
vohına l(itm~ti. !t~disi serbest, tamamile moıiP.rt:ı bir ı>vlerine döndli.kleri zaman Veysinin ' k11r.asımn sözlerinin ınanru:unı a.nh•~· · 1 f Dew• ·~tl 



Balk nların 
vaziy~tl 

Profesyonellik Futbolümüz 
yolunda mı 

( Ba§'n41t:aleden devam) 
mamak istediğini temin etmesi, İngili? 

Tllrk~ye et.viren: llVSEYIN CAatn Y ALÇDI -

ilerliyor? 
Eahriye Nazınnın Rusya ile harbi dil· y h d • 
8ilnmediklerini kat'i surette bildiı ne- a u ı kanının airayeti Alman 

ırkını inhitata aürüklüyordu 
si Balkanların bir muharebe sahnesi 
vücude gctirmiyeceği hakkında kalb • 
lcre kanaat verebilir. Bundan dolayırur 
lrı bu son iki nutku memnuniyetle kar-

Bağrı yanmış bir klüp idarecisinin bu 
husustaki mektubunu neşrediyoruz . 

-178-
plıyoruz. tşıer ancak yavae yavaş daha iyi bir 

Yalnız Yoldaş Molotofun beyaııabn· tekil a&Jı. Tedafiii1'eYG teocariıiltğitl 
da bir parça var ki bunun lüsu:nuna u,lcilôtı ne kadar tasavvurl oluna 
ve nutka girmesindeki faydaya pek olsun, yahudi meaelesini tekrar va
kanaat getirmiş bulunmuyonıL lran 7.etmek ve bunu haddi zatinde tetkik 
ve Türkiye ile birer ademi tecavüz mi· etmek gibi büyük bir meziyeti görUI· 
sakının mevcudiyetinden bahseden müştilr. Her halde, lig aayesindedir 

Arkadapns.ı ,.~ Tekil go.- şu halde para mukabilinde sahayl\ 1 Rumanyaya gı· decek Bl Sovyetler Bir~i~ Hariciye ~omiseri ce ki yabudi aleyhdarlığı, 1918 • 1919 
zetemizde üç giiJt evvel çıkmi§ olan ~1kan yani bir nevi cambazlık y:ı.pan • A '"" cup devletlerınm bazı hane! emel ve senesi kı31 earıaaında, yavq yavat 
bir makale.rinde lig maçlanmızın ni- idmancıda aranılacak spor ruhu kay- mıllı takımı hazırlanıyor ta~ri~lere kapıh'namal~ lUzum~u l· I kök aalmağa balladı. Nasyonal aoa
çin zevkli olmaGtğmı, buna muloabil 1 bolmuş, spor 7.evki sönmüş yalnız o- 14 nisanda Bllkrette yapılacak c,lah l~ s~yor ve bunu dikkatle takib et· yaliat hareketi onu sonra peM: ~k 
milli küme maçl.annın neden heye- nun düşüncesinde para kalmıştır. İşte Türkiye • Rumanya B milli takımlan tıklennı anlatıyor. terakki ettirmietir. Bilh<lıssa, bt& nae· 
canl• ve aldka uyand•nct bir mahiyet es para tesiriledir ki sahalarda hiç bir maçİnlL h.nırlanınak üzere Ankaralı o Bunu biz ne kendimize karp bir ih· aeleyi büyük ve kilçük burjuvuinill 
taplığım i.mA ederken ba-~ futbol - gün kavga eksik olmamaktadır. Ma~ı yun<'ular idmanlanna başJamışJardır. tar telakki ederiz, hele de 11ı1 de bir dar muhitleri dairesinin f' ı.~L:.•e çı • 
ciüerimt.dtı panı Glmalarik, bu yüz- kazanmak partonuna -klübüne- her M l&tanbuldan da llrl oyuncunun iltihil • ı;evi tehdid demek olacağım alda ge- karmağa ve ODU büyük b"r l1llk ha· 
den utidadkınn ,alttu bir kaç kliibe kımdan menfaat temin etmek fc1.Zla pa kile teşkil edilecek B milU takımıı.lllZ tıririz. ÇUnkU TUrk karakterini bilen· reketinin r.embereği ve p&ro'LW yap-
tntiwlb ~tmek temayülünü gösterme- ra alabilmek gayesine dayanır. için Ankaralı namzedler fUD}ardır: l~rce bu gibi tehdidlerin matlub neti· ı mağa m~vaffak olmu~w·. . 
leritıe de t,am etmif ue iyi maçlaT Şehrimize gelen ecnebi futbolcil ka· Rahim, Ahmed, Basan, Mustafs, ceyi husule getirmek göyle dunnın bi- Fakat. biz Alman kavmme kendiam-
aeyretwaelc ~ bitii11 kliipl61'im~n filelerini görüyor ve 7.eVkle seyredİ}'O• Münir, Ali, Salihaddin, Fethi, Celil, l.ıkis adeta tahrik tesirini yapacağı ~vahdeti vilcude ~ ~e ODU 

/tıtbolcü içits flytM derec«k cıa.rib nrz. Sebebi, futbolü oyun diye oy.ıa· R.ıza. Turgut, Hilmi, Şevket, Orhan, pek bedihi surette malfımdur. İhtar cidale aevkedecek büyük bir fi· 
olması lci.z1m ,geldiğinl tebcırli.ı ettir- malan ve spor zevklni tatarak ov·.~ - Arif, Salih, Orhan, Abdili, Muzaffer, ihtimaline gelince, bu da fazla bir zah. kir vermeğe muvaffak olur olmaz, 
mifti. Baına11 ~" de arkıadaftmt.t 1 

malan, nihayet profesyonel ve sanat- Nusret, Keşfi. mettir. Türkiye keneli siyu! hattı ha· Yahudi müdaf~ 1:1°1~1&DUI bu • 
teisbete11 zengin kl üplerin fu.tbolcii.- : Kar olduk lan için fut bol oynadıklamıı Adedlerinden de belli olduğu Uure reketini ve politikaaını tayin ederken lunuyordu. Eeki tabıyesuıe ~Ura-
'lere .mn•ri '"411TGf karfıl•ğı cilara.k iyice bilmiş olmalandır. Ankaralılar bu i§in mahiyetini id!sk lrarannı kendisı verir ve yapacağını caat etti. ~yrete ~yan bır sı:· 
pata vermelerinin lüıwnuna, a"8i Fakat bizde para ile yapılan ruh ı·ız etmiş bulunmakta ve geniş bir nq • ya~, Farzı muhal olarak, Rusya a- ratle, ırkçı ku.vvetlenn ~ n • 
kıi de /utbolci ~,. orlad4 ~r ter- idman hareketleri • futbol oyunla. ı • zed kadrosunu çahştırmaktadırlar. • layhfnde entrika yapmakta, bqka dev fak mep.lesini a~ ve ~rika t~: 
cih aebebi lcllllacıığına ve ,aroat ol - pek tabii uv1raiA. ve nepds oluyor ves. FutbolcWeri 'Ultrenôr Lander çalaş- letleri~ emellerini terviç etmekte ve munu ekti: llllfrit 'katolUc toJan 
mayan kliipleri• daima iyi fufbolcii- selim. tırmaktadır. onlara ilet olmakta kendimia için bir h MUeleaini ~~ ~nraal, w 
leri lıuçıhlloMkımta temaa ediyor - M. iL Er kek mekteblerl Voleybol fayda görüp te böyle bir mealek tuta- j !"' •~,::.:ıo,; 
tlaı. • • Ll j( heyeUnden • cak olsak, bunun Rusyada pek fen• .ağt 

B• ~ inti.plr etffği '7Ü7' • • • k~ ve bu yüsden vahim •SioadeJeye aebeb ol~k, 0 zaman 
.,...,..,.. ~ cdwwkt.oyız, Mılll Lnme maçl'-rı 2ılV/MO .... göal Beyojbı Ba1'tı· ihtimaller çıkacağıl)l elbette biliriz. ki ahv.11 ve tenit ıçmde, halkın 
QWlık9Q ,..,,,..._ - •r.ıda-,ıazıl- -ftd a ... ~loauada ppheM yoJeybOI ..... Böyle bir teyi pf)et)e, ehıea•mtyeti- ~tini batka ~~elere init..t 
•'f ._ Mlarda11 birhi Air bir ı. OnUiniızPeld pazıt.r ~il milU Jril · lan&.. komlaerl· H. Sa m takdir etmeden göze ahnlnnu im· ettirmek ve Yahudilıgm m.U~~ 
raf... dobtımadan 'ttfJf"ediymw. menin ilk de,P)aıuna.ıı ~ yap • . • ver kin yoktur. Bir kere göze alime bulu- kuvvetler larafuıdan bü~. U6' •• 

y Hııııt ......... "'adrm bi.ıce malı- ~ o.re !'enerbahçe ile Galatasaray . Taks_ım L. - Vefa L. Saat 14,30 dA nunak ihtara fil&n kulak umayız. muına meydan v~em.ek ıçm 1e-
"1• oWta§v. gibi "'Jajoa ~ ;ilen tee lzinire, &şiktaş .le de Vefa Ankara ~ak em. N. Moran. . w • • gine mtlmkUn yol ıcli. Bu lllelleleYl 
4e bitkJW tanMSmile acmibitıe aiddir. a P.lcceklerdir Işık L. - Kabatq L: Saat 15 de, Çünkil ~öze alaca~ zaman her ih halkın önU.ne çıkaran adamlann 
' •· .. y . . . hakem: N. Moran. timali. düşilnerek, öl~erek ona göre ka- halka verdikleri sarar hiçbir zaman 
... porda amator • uk ve ı · 14 nısana teeadUf ~ ~zar gün il, YUc~illkil ,_.._ lstanbul L. Saat 10 30 ranmızı wrm!ş bulunuruz. Bundan ao- onlar tarafından tamir olunamaı. 

~ ili f?ksturde bo§ bıra!n\Jm.lbr • • O h:dta d hak . N ıı !ayıdır ki Yoldai Molotofun nutkuna ..1- • • -..: ... , prv,,esyone k /&nkara Jll\l]ıtelltl JOırlr .J Mini ta- a. em. • oran .. Herhaluea. Yahudi gayesme oı:a ...... 
. . . Haydarpaşa - Şişli Terakki, Su.t toyle bir mUtalea ilive etmiş olmasınt Katolıklerle proteatanlar memnuni • 

. ~ 3.Ll.9-W ~ıbli n~·~ a~ ı lcwl• ~ "1tısıda ıij~ gıderek Fu 11 da, hakem :N. Moran. füla bir zahmet teli.kki ettik. F.akat yelle mücadel~ ediyorlar; Ui beşeri· 
Wr fut~Werin ra.r~ ~"' kljlpk~ ~n B gıJJU .,taımru ilq bP' •artı!-JM& Yaceelavya • .......,_ BenbeN bunun, dalla ziyade, dahiD politika i· etin ve bötün Jıırialiyanlığın can 
Cf!Çmeleri ~ 7.Ctkı kaçınyor,-. yapqktır, l!b"> ~ o ııi • ._..... - Ct\ba, hWdbnetin m.Uteya'km buluıulu· Y. .1_ ...... "al .1"'- ..;ıı., 
,t.r .. ı.ı.ı. • -~ d ...:ıı .. b "'et ..Awlrtir. - dnpnanı wa ~- bn~ a'""")!.ıt. 

· :ıauuı l~Yl uau ~· . Eaı- ttn~ ~~v-· • BUk~ .1 ~A. A.) - Jıumanya ve fun& dair-R\ıa efkhıumumlyestnl tat- VPtlle, teDeiemJ, efkiı\'Um~i-
.Bu l'~ ~~etinden çok e. YJDe 0 hafta lçınde K6aiiıitahın Yugoslavya mi1U tulbOI ekt~Fi, dün Mhı maksadiJe ihıtyar edilmif, mrf tek· yeyi federallmı ile uıerkeziyetcil•· 

mm. k~m uhibı ıı:auıanım.zın fut- H :.angarya ve FrençevaJ'Oi.daıı aot.n burada 30 bin kili &ıbde '!una kut. tc &il bht -edebiyat olduğuna ihtimal ~ ltiribir~! karp açtıkları ci • 
'bolcWe""!, 1932 de kurulan T. t (,. t en lruvvetll takımlanndaıı o~ Ki& • pası için k~. ııacar ha· veriyor ve bu ihtimal ile hof sGrilyo- d;j. ile awtıiıak ve bunları biribir-
"memd. cao ve t~ aş~ ~e ~vk- .ı.* fehr.ilntze geJerek ıa ıusa.n eu • k R blit" •g __ ....ıa 3 o ıua. . .. ___ .. 1 bulm 1\.: " ı.A--• . ad ke eli 1 . em u m ı~ .. l.Wli, maç, • .;ı lerine yıpra""uıaa yo unu 'lf-

IUlllJl&I&. ~lı. .. en zıy e n . : 1 martesi. günü. Galataşımay. 14 n~'iıın beraberlikle bitmiftir. t Balkalann Almanya ve İtalya ta- lardı. öte tarafta, Yahudi milletinin 
urun. ıdm~ ih~\""\Clftl. spor zevkını l'U&r geny Fenerbah~ .._.. _11 DISlln Bedea Terbiyeel· ......... Heyeti rafmdan <bir tehclid albnda bulunma· htırriyetini bir sanat ve bir m-ta 
~tınm dilfünccsile klfi~~re aza olnrak çarı:ıamba günü de Befiktal ile o~ . Toplaatlla f lan ibttmaUni de eimdiki halde hiç va- halin esokuyor, büyük beynelmilel 
µtbo' or.ayan ~ hakı~ ve aportmeıı !-&.Cl'.ktır. Ankara, 1 (A.A.) - Beden Terbi· nd görmüyoruz. Bu kanaat )'&V&I ya- maliye &lemi lehine vatanımıza hi· 
ç~uklarıı. :nnnc...ıy~r ki ~danı~~r;. . 20 nısanda mil~ kilme maçlarının i. yt.si Genel DirektörlOğtl Merkez İsti !vat biltiln Balkanlara sirayet etmit • yanet ediyordu. Bugün, iki Alman 

. ~yın ~ 1~· mu:;a~dcn!.zl~ sov ıye · l kın"i deplasman maçlan yapılacak, Fe şare Heyeti bugihı saat 15 de Genel tir. Nasıl bol§evikliğin cenubu p.rld Av mezhebini biribirlerile ça.rpıştırma
t: '.lırım k' bu •i a~~ık ~matorl~kt~n C:

1k rf'r~çe ile. Galatas:ı.n.~ ~kara~a, Direktör Genetal Cemil Taneriıı rels ·ı ru istilisı Roma lika d bıraka- 1 ğa muvaftak olmuştur. Bu mezhebe 
~:tş. profesyon- llıgc_ gırnuş, gırm·ş de· 1 Vera ıle Bqıktaş ta lzmire gıdece'1tır. l:ğinde toplanınıfbr. m: Balkanlarda rir tıaiyan he lerin istinad ettikleri temeller ferd-
111 hatta son h4dclbc vasıl olmccı.,ır Galatasany ile Fenerbahçe de 20 1'oplantıda lstitare Heyetinin tabii . . ge- )erin : ... : d --:1..1 · temeller koz-
b ı s· k k" 1 ·· t · · nıonyuı da Rusyanın mUdahıWıni in ..,"na ~ı.ıa en 1 P. ızc 'lÇ ımsc r tos erır ,·e ı- ve 21 nisan gUnleri Ankaradaki dep - a· alarile kanun mucı"'bince Vekiletle . , lit be elmilelci Yabuclinin " ı · · ·· r bT · k" bu , b ı taç eder. Almanların Balkanlara teca- mopo ve yn 
"'

1
.m e.n1knı""8''?'d

1Y_C 1 ınhmil 1 
• r:1 :ır,d vu lasman maçlarını yaptıktan sonra 2.1 rın gönderdikleri mümesailler hazır bu l vı.izleri keneli bindiği dallardan birini ifraz ettiği zehir ile kemiriliyor e 

r.un ı ıru aı., ta s I· ·ı oma ı.;- r.isan salı gUnU ilk defa olmak üzere 1-.nmuşlardır. w b 1 
h ld rf f • ı ' · ı k "d 1 · kt'81Dek oldugu kadar askerlik bakı ma vo uyor. a c sı ut o -tc:\nı • aı e erm~ Ankarada yekdi"erile hususi bir kar· Bu içtimaın rıımamesinde, yapılan . . • Yab eli ~ · ti • .o • .n\,.den 

' f ·1 • d n ·ı · · ruından da hır hata sayılır ~"-kil u .. anının sıraye , .... """ 
VU KU un<.Aan zıya e ev• g ı e- ıyı oy t.ılaşına ya;>acaklardır. i~Jer ve yapılacak olanlarla büü;e ve . • -v..... h ·· kımı :da kua gelen tah-
n••· f tbol ·· ·· ,.. b 1d w kF; . . r.ıtittefıklere aradıklan çarpqma sa • er gun ır ~ vu 

n u cunun m ·· .ı 0 ugu •· Ankaralılar bu suretle ilk defa bir hazırlanan talımatname ve pro,ıeler ti. . . "bat b" tasavvur edıl~in ve kanın 
bJ t f d k · · te · ..2"J taaım kendi ehle hazırlam•a olur n ır ara ın an e"<.ısınc lfJ mın eı.ıı Fenerbahçe .. Galata.saray karşıl~ma- ztrinde müzakereler yapılmaktadır. ~ . · bu zehirldeainin ancak asırlarca 
:r~ i su .,.tile f'"Ofcsyonel sınıfına geç· t;ınıp hey .. canını duyacaklar ve güzel Toplantının bir kaç gün devam ~e - Son günlerde Moskova, Berlin, Ro· müddet zarfında şifayab olabileceği 
mı .• _ve aml\tcrlilğt. veda etmiş l.ir, .. e· bir maç seyredeceklerdir. ceği anlaşılmaktadır. ma arasında Balkanlann ayn ayn ga· yabud kavmimiz bundan masun ka-
lerclir. Zamll.umızda sporu, spor ve: be· ~ ,v...,v'-"A rantl edilmr.si, garb tarafının emniye- lacak surette biç iyi edilemiyeceği 
cıen harel eti olcluğ~nu hiler~~ .ya~.an /XTISAD IŞLlflt/, DEN/ZL~RD•, tınin Almanya ve İtalya, şark tarafı- c!Uşllııü.sün; bundan başka, ırkın bu 
k·ılmaı .. ış, o.m., y~rınl ckmegını, gun- nın da Rusya tarafından deruhde edil- inhiı.Jinin Alman kavmımizin irilik 
liık nara .• asmı tc-:ıın ebnek gayesne Reşte ve Milano sergi- Aksu vapurundan iki mesi yolunda arada bir itilUt.an bah meziyetıerini azaıtbğı hatta çok ke-
moru y=.pan Y"ni L.ıtbol oynıyanlar kal )eri için hazırlık yapıldı k. • d • d.. tü solundu. Bunun bir sulh ve silkb ga- re mahvetti~, binaenaleyh medeni-
r.ımtır. Bu Şt.lr:Jde çalışan sporcuları · . . . . . , l~I . enı~e U~ rantisinden ziyade bir nüfuz mıntaka· yetin hi.mili sıfatile malik bulundu-
ır ızda amat6rlulc vasfını ar amak a · Budapeşte sergıs~e ~ız k~t i Evvelkı gün lzmırden lımanımıza ın tefriki demek olduğu tabiidir. Falı:at ğumuz kudretin gittikçe azalwğı ve 
lıesle i t igal etrr.ekten baryka ne ola- darak ta:karriir. cı.mıştı.. .. ~rgıy~ gon- Eclen Ak~u v~puru ~a~eden ~e- böyle bir tasavvura karşı Hariciye Ve- bizim için, biç değilse bilyiu şehir
t.ılir ? Bu im y .. tamamen amatXrlül denlecek .nal numunelennı tesbıt et ~erken gu\crtcden iki kişının denıze IJlimizin sesi kulaklardan kolay kolay !erimizde, bugün cenubi ttaı.{a.Jlın 
rerçeveo:ındcn çık:ı r-mamak veya bi· nıek ve bu hus~~ta icab eden es~sları d 'stüğü görülmüştilr. Bunun üzerine çıkamıyacak mahiyettedir. bulunduğu seviyeye a .şmek tehlike-
tiin bfü 'n pr t"feayone }i<Te sokarak k~~a1_"l~~tırm~k .. uzerc .Mmtaka Tıcarct ~a;·.ır d hal durmuş ve indirilen tah- Boğazların ve Balkanların bekçisi u· sinin hasıl olduğu da di!şünülsün. 

0 ı~ud .ıru A vnı dun bel ı başb ihracat t.. 1 ıye J 11 n vasıtasile bu ik" yol " U bö. ı · l"kl ı b ı m nıt k t . oor.·n11 konım k v J.ur .. a r .. .. .. .. 1 " yanıkbr ve hiç t ereddüd etmeden va- Kanımızın ~ c P s 1 er e u asına-
1 • 1 1. , . 0 e~" ·C' c.rlerımızle goruşmu. t ur. k..ırt ıı ılnu lardır. ..:.- . 1 • tın • t " sını vatandaş!arımızda:ı yüz bi ı r ce 
. mı r un n I" n , n .Mı.an" sergısıne ıştırak eden til1.: • .w+esın yapmaga azme ış ır. . .. 
"'"' ı ıı" +ir" '<':ı ve y rı re. :mi ~c· ti a· . . İı:ıt bu""tiln bu imiller b"r araya top- sı gormck yolunu bulamıyorlar. Fa-

. , n .r ve bırl l ler bu sergımn kapanısını TUtUn kaçakç s e 1 k b ·· h ·ı b · · · t 1 .., 1 · ··.,., ıertn · 'nı" n yamın .futbol ov .. . . . . w p 1 1 1 mrsa Balkanlılar bum'-•"U vazb•et at ugun Ya udı.cr u ı ı ~ıs en a· 
. r .. uleakıb numunc:lcrını dogruca e tc y, d kt Ank cadd . • • 6"""' ., "k ta b k <l" l B 

n '" · a.1.ac;ın.ı m aş t .. h.,ıs Ptmek en . . .. . H bd .ren ı e ara esmde 205 m e- am ettigı'". mUdde+,.e sulh i"inde vııı. ti surette t ı e ıyor ar. u 
d f:>ergısıne ~ondereceklerdir. ar <"r. da t Çankınh Saded .. v ~ ' 'lir Jr k l tüf" lil b" · k · 

orn-u bir harek~t olacaktır. Sporu, M 1 l 1 ticari übad ır.ara o uran dın Oa · "l\ acaklarına emin olabilirler. ara saçı ey er ızını avmı-
t::onra acar ar a o an m e ı 34 d Said D t "T" " • · · k tecrübe 

)'alnn~ fu•holcUlerde gördüğümüz yıbi l lelerimizin artmış olmasından Peşte uk l~aşm a w habergazın u un ka . Hüseyin Cahid YALÇIN miızın zarankızlna ya.şıytearal . ed" . l • 
ekmek pı:.rası mukabilinde yapan !:mor . . . . . . . . . . . ç:ı çı ıgı yaptıgı alınmış, alına.. s z genç arımızı vıs ı)or ar 
cu d v ildir. Bence bu bir cambaz-tır sergısme. ıştirakı~ızın ~ ıçm ha tl:rtibatla, 3 kilo 700 gram tütün ve ve bu dünyada hiç bir §eyin telafi e-
cambazlar ise profesyoneldir. Binaen- yırlı neticeler doguracagı muhakkak- l5 tane inhisar sigara ki.ğıdını sat .. demiyeceği tahriblere sebeb oluyor-
aleyh teşkilltın kadrosunda bulunan tır. r.wk üzereyken yalralanmıştır. 23 ma Çocuk Bayrm lar. İki, evet! iki Bıristiyan mez -
klüpJerin müseccel azahLn arasında l-u ltal)a 1000 ton arpa aldı Bunlann hepsi bugün adliyeye ve- Ticarethane Sahipleri: hebi bu kudaiyete tecavüzü, asil 
hınup lir.an~!ı futbolcillerin ;ara ile sa Dün alakadarlara gelen haberlere riJt:cektir. Çt>CUK işi memleket ilktir. Ço- insanın, lUtfuiliht tarafından bu 
hava ~ıkmalan hiç bir vakit amatör- r-ö.re İtalya hlLd'ımeti Tlhtiyeden ya· -·- cuk Bayramına iliz de vitrinlerini· dünyaya ih8an olunan hususi cins-
tf• , d~,';ildir ve olamaz, pro'"esyonellik f ılacak ithalatla ltalyadan Türlriyeye lap.Jrta ve Burdur pamuk zi çocuğu ilgilendnrecek nrette ten insanın, mahvü harab edilmesini 
t,. ""JnkU ~matör olan sporcunun ynı> yapılacak i~ıracab .ve ~tıaı:mı koıı · kontrollUOU silsleyerek iftirak edinia. llkayd n~lar!• .. seyred.iyorlar. 
t . . i .rnan hareketleri ve istirak etti• trol etırek üzere hır büro tesıs etmts.. Burdur (Hususi) - Yüksek Ziraat DOnyanm istıkbalı ıçm mUhım olan 
f4 mUnbakalar için ma-raf namile ~il. Bu büro Tllrkiyo_~?' 1928 sene.sin· Veklletince lsparta ve Burdur vilayet- • • teY protelltanlann ~ katollklere, 
Jrı:i erin bir para a1mamas1 ieab ed~r. ae ltalyaya ~ö~derdıgı mnllarm -~ · ~ leri pamuk kontroUUğOne tayin kılınan Bu gUnihı Çocuğu yanma bOyll- yolma katollklerin mi ~~lara 
p .. 1btıkı idman yapan v~ klübür.Un mü- larını na..an ıtib.:.-ra alarak bu gı rkü M""hmed Saim Gilngör Ankaradaa p ğtidür. Ki""-iı blkea :yaft'Ulan pllb plecefi meeelaı değildir. A· 
..N' ..... ,."'11.nna ill!tirak eden futbot.:J f1ve.t1=-ı-la ksır.,ılsal'lf'lmcv ve tt.-h· .. n leıek vazifesine betJ•ımetır. korumak için yılda bir lira verip rl ır.ana menaub inunın payidar mı 
ın"'t't'ttıuna v .. vmlyealnin lta~dedilditf· ihracatına 4a Ollna gön. fiyat whit ... .--....- · Çocuk Ellirgeme Kurumam lıilr de kı•ıcatı. mahv· mi olacab meeele-
1., \,ftiı •e muntaamaa .._ •hr. 8 -10 edecektir. ""r taraftan .... iki stba arfmda 1 • 'Oye olalım! mir. BOrte alcbıiu halde, iki mesbt6 
>"11 ft9eli iM it ~ dejftdı. lliındi lq,Jya hilkCllnt'ti bu ftllllyel.i d\,""P.r b&Jyaya normal fiJatlarla 1000 toa ar- 'bir ~ ~ ~Yetmek latelfDe 
~le o1du. · • . IM'D'elr.-. de tepai1: ıiıeekUr. Dt• pa f4 tlFJI J8pılm...,.. brp mtlcadelı etmlJONr da biri-

birlerini mahvetmeie uirafıyorlar. l 
Irkçılık aabuı ilw'inde mevki alaa 

bir kim8e meshebi - olana oı.ua 
Mldtıutl AUGMtl itwdeli•llete rut-
ge'le ~ -~ glS-
7"6 hareket eciiltllUİIW w Allal• ,,_ 
eerinift uzva. ....... ._ ....... 
~ğe tlikkat et.ele .ızifesile 

mükelleftir. ÇünkU vaktile inaanlara 
tekillerini, fıtratlanm ve melekeleri
ni Allahın iradelli ftl'IDİIÜr. Onun 
eeerini lll&hvetmek. Cenaba Haklnn 
halk ve icadına, Allalwl iradesine 
harb ilin etmektir. Onun için, her • 
kes - Tabiidir ki kendi .memub oldu• 
ğu kiliae içinde • faaliyete geçmeli 
ve hatb hareketi ile 8ÖSleri yahwl 
hareketleri ile kendi mzbebine hu 
abayı terkedip de. diier mezlıeb 
menaublarile- kavga etmeğe çıkan 
kimaeye karp vaziyet almayı en bi· 
rinci bir vazife bılmelidir. ÇUnkU. 
mesheblerden lJirinin hUBUBiyet.leri• 
ni tenfcid etmek aramıala ötedenbe
ri mevcud dini aynbğı vahimlctür
mek ve Almanyayı paylqmış olan i
ki "nezheb arumda bir imha harlll 
tahrik etmek olur. Bizim din bakı• 
mııidan vatiyetiirtia f'l-aaunın, la
panyuıın ve bt!ham İtalyanın va
ziyctile hiçbir noktadan mulrafese 

. edilemez m.-li; bu ilç memlekette. 
lrlerikalizm yahud ultramontanimıe 
aleyhüıde :f"ı}Jr~yattedilebilir de ba 
telebbiüdin Jô'laaı~ lap.myol yahucl 
İtalyan =k•viıiılerini, bıre: : :ıvim Si· 

f,. •ile, +efnkaya uirat:J:ı~ tcltlikcsi 
tevlid *1llmif olmaz. F:&kat Alman· 
y:ıda bu y.ıpı'amaz. CUDlal mahalc • 
kak t-..... milcadeley .. tyOteıltanlar 11-
tirik edeceklerdir. lt:e. diğer mccı• 
ıeteuerde y:ılnız btotkla t&rafın
~ keadl en )'ilbo\o ~rinin 
ııyasct. \ı ~kunındaı--ı irtiü.h edec8le
ri nbfua. h ı. adret miis'lmallerine 
k&l'll aı.anacak mtlda taa tedbirleri 
~derhal proteataalık tarafındaa
kato"l,tiip UM:ill (Af;!;:." bir hOcum 
vaaflDl iku.M ~ ·r. !li• mezbe. 
be meneub miimin-=- t.olrafancb.D. 
kendılerine h•k•:s gJribdil:tl gmag 

bile, tahmil edilen IC7 dijel- her • 
hangi bir me:sheb al"kJen u.rafm • 
dan a p -iori, ve ıiclclet.. reddooılir. 
Bu O k .. .dta• ileri gioer :...i Jrr .ıdı ~ili• 
aelerinm içhıd\; miilahede et.tiki rt 
auiiatimallcri ıa1aha tqraf uır ola • 
cak lmıaeler bile böy•P bır ıal...h.ıt 

diğer bir memebf? menmıb ot.. nt.e 
tarafından tavsiye ve billıa-a ı.altb 
edilirse derhal on:lan ı.u.~rlcr vo 
bUuln gayretlerini Jtarice karsı tcv• 
cib ederler. h •.;le bir iddiayı m v
Z'.ıu baı'lsolan otoritcJt= taallflk et • 
mez ,eyle ooe kar mak gibi haksu 
olduğu !radar tecvi:si imkansız, hat.
ti. mUnasebetaız ;,ir tegcbbüa telaı d 
eylerler. Bu tı·rıtı teşc"büslcr 1111.ll 
cemaatin kendi mc"lfa.ıtlerir.: mul.., 
faa h\181 ıunda ır:.ı..: ole •. ~ yukb<:lt 
h•k fu.eı ·ne istinad etseler bıle ma.
zur t:örülemezler. Çüu;~u buglin u .ı 

hissiyat mm. ·e siyası ıı..waha .. 
dan çok daha derin "ir tesir v uu• 
fuza malıktir. lki m~ı .. .tıı '"ınbı .e-
rine karşı azgın bir h='wi> yap 
teşvik etmekle bu vaziyf't zer 
dar dcğiştirılmiş olma:. Fğer m 
kabil hır musamahakar.ık mı 
büyüklüğü bu saha üzeri. Je u 
ma istıkame•!.ıde tesır yap 
i. tıkb lı ı nımetl rinı tcmuı 

an k o an iş d ğ ir. 

B ;J, b t.o ırk<'ı harekctı dı i 
gala ra k rı. tır.na a kalkan kı 
leri he h ... nb, bcyn!.!lmilelci b , 
münistten ziyade kavmimin en 
bir dü manı telakki ettiğimı bcyaa 
ve ilanda tereddild göstermem. Çüa 
kü Nasyonal - Sosyalist harek t b'1 
komünisti celbetmek, ihtida ettırm 
icindir. Fakat ırkçıları Af a. 
dan ayırarak onları .•udsl vazü'e • 
rine sadakatsiz hale llOkmk isti 
kimse en fena bir hareketi ırtıkilJ 
etmiı olur. Bu u.ter tuurlu ister şu
ursuz aurette yapdam, meaelemn 
mahiyeti değipıez, böyle bir a 
Yahudi menfaatlerinin eampiy 
demektir. ÇUıildl Ylhudiııin menf 
)eri bugün ırkçı h&reketiıi bnYI 
Yahudiler için bir t.ehli.• e teeliI 
ttii \'Uifede, dini bir ... dele 

' bttgfnJık hami ofimc 6C iııtik&ktır. .. llMiHı 
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...... · Ağalar, beyler hep bahis tutı~şuyor-ı dalının devnnde yetişmi§ nfumığ • 
·ıardı. A.liçomın mağliip olmasını ıstı - pehlıvanlardı. 

1s~bu1 Şenir _Mecns1 ~un saat 14.30 ~sit1:rın kar§llığı .o_Ia.rak 200.000 lira yen çoktu. Bunun sebebi de bira1. ruhl. Adalı ınadcılığı, cesurluğu, gıırefl 
G zel bir bahar sabahıydı.. - Bu .. bu.. nasıl olur? da V~lı ve Beledıye Reısı w Lü~ı Kırda- ki cem an 'l0.000 elira tutmak~dır. idi. Çünkü; herkeE. yirmı seneu " bık· ta:bycsindeki ncılığı ile bütilr.ı hu W 
Goklerin neşesıni cıvıldaşan küçt\k - Basbayağı.. canım.. bırakınız, mı rıy~setı altınd~ yn.ptıgı bır toplan- Pu _miktarın ha,g~ olan ?5'ZOOO lir_alık m~ştı. Aliçoya yeni biı rakip çıkması- sımların1 bıktırmı~t1. Hatta, Ad:ılınıD.' 

~cıların, pembe, beyaz, kırmızı, san tercddUd ~ize yakı§Illaz ... Benimle bir-rtı ile nısan devıesı to~Iantıı:u;w~ baş- varıdat n.oksanlıgına . ilavesı halinde ru istiyorlardı. bu güreş ta.biyesi dolayısile lrn.vgıısı~ 
içeklerle bezenmiş 'dallar arnsında cı- lfkte gezmek ister misiniz? 1 l~~ı:,. Vali ~e Belediye Reı 1 .nyuset}967.000W lil'a. kadar bır noksanla kar- lki pehlivan, peıwe.v ermi b tırm - bitmıyen g:iil'ef,\leri hemen pek 9./ gi) 
ldaştıklan bir sabah.. J - Böyle bir teklifi canıma minnet kürsüsun.e gel~r. g~lmez celseyı açmış §ılandıgı ~şılır. . l r lıeUi.Uaşmağa ba.Şlamı§lardı. Ense, bı ~dJ ~te .Adalı bu idı. Yam Adnlıda 
.Bu bah, n den e içimde her gün- bilirim.. v~ 940. b~dcc~u:1 ızah ede? bir ~~tuk I · Bune. ~agme:n -~Utçomızı 989 trene - enseye yağlanarak Uç defa helallaştı - mev<:ud kıymetler ve glire!-'. kar:ılr1Pri.' 

.ünden bambaşka bir istekle uy.:n1 - - O halde .• haydi. söylemıştir. '\i ~ı _ve ~elediye Re bu s~nde ittif~a yükse. tasvıplerme ık· laı. Ar.tık güreş ba.~ş1J. l:Ieı:kesın nm bır parçası da aynen Alıco(fo d . 
ıı~ tatlı hatıraların, unutulo..a2 eu· l{alkıyorwn. O, koluma giriyor .. te- nutkunda demıştır ki:. tiran ~wen ış progı anmıa dokun~ak - s si, nefesi kesilmişti. Elli davul, elli vaır.dı. Y.al 1 ~ Atir.o AdrrhyL ıw7.·ıran 
inhli!Crindc yüzmek }ıevesine kapıl- pelere, dnha yükseklere doğru çıkıya- "- Arkadaşlar, sızın digcr ~nsr:ırıardan eh~nuru ml\~ zw·na salan Çi:ıtgeneler yanık yanık dha ıdinamık ll' gı.ircşçı, etaİHı yE'nicfi 
.nştım. ruz... Bu içtimaımızın b&!;ilıca mü.z.'lkeıe- himme tercı~ . e<ıerek yaptıgımı~ U: · pehlivan havasını üfliyorlardı. daha ustfı ırli 

Sevmenin ıztııabile ynna.n gi.inlüm, - Şarkı söyliyeyim mi? diyor. sini 940 bütcesı teşkil edeceHtı.r. Yeni sa~arla mutev~ olaı:ak ıtalrdım - Tarananınaana .. niiiii •· nıw.as... Adalınır. ~ı bir cebhes" , • 1d. Kı~ 
· h ·· k"' d d h f 1 b" S iti ? edıyoruz. gum-mmm' · ugun er gun un en ~ aı a ır - ormaya zum var mı · ·• yıl bütçem işi §ubat içtimaındn müzn - .. . .. • nnaaa... · • . rarak ezerek mağlfıb eylemeF Fmo.-

. lliye muhtaçtı. Bu teEd!iyi kırla· Ba~nı omuzuma dayıyor, kulakla- kere edilmek üzere hazırlamışbk. Ge· • Butçe~ın yu~sek tasdi~a arz_ı v m~- Çingenelerin gözU AJıcoda ıdi. th- enaJeyh Alıço yek tnhtadr. ııvı:ııı uun 
ın temiz ve ılık h vnsmdıı. l;ıulabi - nmdan gönlüme işliyen ılık ve billfui çen içtima.da da arzeylediğım veçhile ~ı.~c bı~ayetınde ı:ıevkii tatbilru vazll ı tiyar cazgır kazarun dibine çöreklen .., bu <'Cbhe~ını anlayınca, derhf t. hiye
rdırn; bu ümidle erkenden evden çık- bir sesle yanyana, onun bütiln sıcak- 939 senesi varı dut uutçesı muhamme-, ıçın tetkıknt:ın 6ur.a.tle ifasını heye1;:ı mi başını kuru e1leri arasına sıkıştır- sıni değı~tırdi. Güı eşi ser: r zG ""SUZ 
Jll .. !'.!gır agır uy m ıcaya og-ı ıgını uya ~ıya yorum, natmm smetı taba lmk ·ve ı~ı'"""ı - . . w • mı a e l .. .J• bitilmek tabyesine gırmego me<'buı· oı .. ~ w b'' tik Ça 1 d ~ ı w d d yürü' • yürü'"yo- k ._,,.,,,,.,,. 

1
muht.eremenizden r.ıca eder ve bu nıe • ı d.ikk tl Ada1J ıe AJiroyu se..noe- . w 

u yürümeye başladım. ruz .. goklere doğru kanadıianmış ku§- nın daha bir k ... ç ay takıp (.>(]fıebılme • aaı devre~ınde be~ ~an oldugu gıbı diyordu. Laf değil gwıUn en merakJı muştu. Adah el nte ve tırr , ~o 
H fıf b"r bahar riizgfı.n yüzümü ok- lar kadar neşeli ve pervasız, her şey - sini t.emin eylem~k ve bu hususda dah::ı mu~~fa.kıyetler. dılerım. • j ve heyecanlı gureşlermden bin ıdı ğaltt.ı Laklı Aliço, muka.b • ı. di.. 

uy gönül ateşimin yüzüme vurdu- den uzak, kalblerimizin seslerini din- esaslı malfımatla mucehhez olarak hu- \ ~lı ve Beledıye Reı. mın bu nutı:u AJiço, her vaJdlk gıb sa.kin he~e- Müdafar.. halınde de kain.adı. 
u ha arcti okşayışlaıile silmeye ça- liyere'k yürüyoruz.. zunmuzn gelebılmek için butçe müza- mecl.ıs tarafından alaka il dınleomış cansız ve durgnndu. Hasmm. hıçe say· Gun başlı:ı. nlı lk.-ş d 1 ık <•Jı wşt~ 

Şarkısı bitiyor. Hep o soruyor, ben keresin · bu içtim. • b rakmağı müna - ve şıdd_ctle alkışlanmıştır.! 1 dığı görillüyordı.. BJI ar.ruıl AL onun bi Clıbm td ıa-
D lgındım ce\ab vE:ri' orum · E.ip oorm "stüm 1 Mcclıs, bunu muttaklb staninıJ b - la.kat daha ılk utuşlarda. nnsmmm .. 

" ., • t"' " • Iedi d" b ı ' itli tek s.ıq.ı:ız. gırdıgı goru1d·. Boyle ne kadar yürüdüm?. bilmiyo-J - Mesud musunuz? ATkadu~lar 1 ye ı za ıtabl ta ırnatn:unesmı tet • kuvvetıni ve ·alm11nı anJıyan Ah o . • 
um Güzcl bir ses bütün beı l"i!ime - Hayır dersem inanacak mıbınız? T. kdim~ evl~dıgim MO mali 'Vllı büt· kik için te§ kkül eden muhtelit encu - ı derlıal kendine geJd Bır tikj en ense• K:ta .Ada1ı old~ı~u: 10~1 ";wt:ııl~. 
diyen ahcngile ~i büyük bir köş - - S< a...:t ncdır? nı~ h 1t~tu eSMiv . i hak~ndn kı- len mnzba mı: murakeıesıne ba • ve tlrpnndnn sonra hasmına ~e tab IHEUdes~ :ıynnmıdış ır e g sadi-: 

• w lamıı:ıtır .. Kuhtelıt enc'"rner • ,nvrı:""' lan J .n.JJCO al <!1 oyun aı:. tnuı 1 tin onilııde durdurınıya mecbur etti. - Nıçın soruyorsunuz? Bu ımn1 saca ma1fma~ anetm k isterim. ~ · ..ıa. " ~'r ~ı:nc- vesı tatbıl. edeımy c.egını se'.:, .. • c • 

·e durd m. Bu berrak bir akı la ruh- diınynda <lmmnen, ıztırab çeken insan- T, h. ttur buyurur) k 939 mali yı- fer mii8terek hükurruer füslmc.11m 63 • Çunku Ada1 nın e ense ve tJrı an .. rı Çun.ku rıenc. enru pz. .. a~a ıy g ı,Hıuış-
' maddevi müznkere lunrn k Uze ' . . · t Budn::vıı: ıa ı 1 duşurecekt Ad.ıh uhlara sinen bir sesti. Bu ıztırab ak- lar bulundukça ve bilhassa ruhun ve lına • ıd ı; nndat b .... ı g""'en seneye " <1 ıa rç darblı ıd . Gu e ı olaralr Alıçonuı · ' 

' "" _,, h ' el' . k '..+,.. B 6-:t d :fena la e Juskac mı. r nın elinden ~stesini almış bir hayatın nihai sırları keşf edılmedıkçe nazaran bir buçuk nulyon ]ıra fı:ızlasi- ır me ısıne sev etmıs-"" · u ... ma - e! ense ve arpan yoklamasıle oldu 
esti. daıma sorulacaktır. dendiği için mi le tal mm edilmi~ ve> bu mu ammena.M de bazı küçük mUnnlw.ı:ıa nrla hab.ı J O· Aclan hcsnm:ır el ense ve'tJrpunıarı- der a~ k· I• lan 

Bu seste iç duygularının ayni ıztı- soruyor.,unuz? h tıı.hakkuk e tırilcceğl lunmuştur. ne. ıdd ıe:mu ;tı eı etti O rwllanmru ç 1 e 
abh hatıraları saklıydı. Emindim ki, - Sruıcleti nerede, ne vnkit bulur- olnr: maruzat ve iza • Meclis b.ınc .. r. ~::ı •• ı.. cuma v aJı Alı oyu Jmıoesm er: ..., ad . 
u s sevginin ne olduğunu anlıyan sunuz ?. batım u ı ıne de tasvip olunmuştu. günleri toplanacaktır. H. tt dr.ha w•n gideren .1J aa ı hı 
ır hibeye aiddi.. - Ben saadeti §U dnk1kadaki "sü- ı a7.a kn J kamlanr .. n in2.Jmamı mu - ........ - ................. - ............ -..... çoya tlstu~te eler sc ve urpanJ, vur-
Kcndimdc, ayaktn duımıya daha kfm., dn bulmuş oluyontm. ' e yanım- avenetl ri1e hesab ı Jeri tc kılillimız:ın r n dı; Sonra mı ı pına.rak .. 

azla kuvvet kalmadığlııı l1isseJ1yor - da siz 01duğunuz vakit.. büsük bır azim ve Lcwaırla ve sıkı bir - Haydi ~ı e' . 
um. Hemen nemli çemenler üzerine - O halde yıne soı·uyorum en güzel takibi tal1ailatla 939 senesi varidn.t m f ıy r ar 1 n1, c bir de k h , 1 . f ~ .ır.. al· 

1 . (H .A) Al ] 1 M lr. ~ ,,, nrı ı ' 1 ' tu dum. Gözlerim köskün kapalı pan duygu nechr? bUd esi :nunammenatımn bugtin tama zmır usu::ıı - man ara yapı- ladı Adnhıın b nal'.'a ınd ... mf nr lnı ... • • • ., ., 
0 

• 
0 

,. ____ __ 

ır nd. ; meçhul b"r alemin, ruh - Be. rı saadetin en mliessir \'9 men tahakkuk ettirilmiş olduğunu lan beş milyonluk m 'l:ukkat anla§ma ı vardı . Yan c.c sc, urursar. al m ı: • 
oşlugunu dolduran ze\ kine daı ıım. en saf kaynagı oldugu içın !>evgi.. memnuniyetle ar.zederim. 9-iC senesi hükU~le~ne uy~run al .. 1:'.ık şımdıy~ ~n· yır.a de, ,el. t;yoruı A c;( b& rr.ır. r. 1 

... - Yalnızlığı sever mısınız?. butı;e!'ti t nzım ve ilızar edilirken ah- dnr ıkı mılyon ' 800 bır. hralık ~tun eJc:nhe E t l} arl 
_ Ne kadar dalgmsınız? - Hayır! İnsanlar her ye taham- vali h ?.ıra döla.yısi e ' ndatm esba- ı Almanyaya sevkedumış.ur. 'Bu ttitiln- ı arı uymc. g1 rt: tur~ r 
_ Ben mı?. lmiıJ edebilirler, faka tyalruzlığa asln .. uı tezayüt ve tenakusu da ehernmiyetr Jerln en mtihim kı~ıru Almanla:ı ls - rUldü. 
- u,.n d<>Vıl '\!a,. e:•·et sı'z... - Ned ·n? le göz onünde tutulmu"' ve bunun ne-' tanbuldan a1mışlarwr. Ok l 

:ı;>(; "'o· .J ·• :.. ·uy cı r r. c-n t ' e ~; zo pm gı-
Baı:ıımı Jmltlıııp b:ıkıyoııım .. gülen - Ber;;er~ hisler iejerisinde yuvarla-,ticePi olarak 940 varidat bütçesi 939 Almanlar bir milyon kilo da ıçfın - b" .Al'conun gu"'"' t l ..,· mCLlum<lu 

.r :yuz.. lüle liıle s:ın sa lannı di:zga- nan her insan baf}lmsile yaşmnak ve varıdat büt esme nazaran 657.000 kti-
1 
dık almışlardır . .Fındıklar Rarademz Karşısına. mevdrm. 01 , r çıkan blr 

n fıP ın ellerine bırakmış.. Yırmi, ba kaf>ın:ı soku!mak ve bu. itibarla sur !ıra noksanıle tekhf edil.mi tir. sahillerinde tesellüm earUle 42.50 ku- haımu mağlub et.roıye:ı •. S<Wıt, ren el 
11 ya.1annda ... aa 1 avasmın ıiÇli...,ıni, lSh'lzhgını unutmak ıster. Bu nok nı tcvıit en ebepler.den ruştan satılnuetır. e tırpanhı..rla eımc•k . en ane ılc 

m c;ll ınde yıJ·anmı old.•fuı mu - - Nasıl bir sevgiyi kabul edersiniz? biri ırU 1riik varidatının t nakusu dola- Bu mallan tesellum içın gEilen ı:>r. :ascıajlnm.r . bıUnneH . Bovımdnnlli· ur· 
k k olun .. at ..-.ıı d dalrlaı. 11 kızıl- . - Na~us ve fazi_lct .. en başka hiç y_ısıle mezkur ~arid~ttan % 10 nisbe - Nortman pek yakmdn ehnmızt' gele _ lr rı: hırpalnmnlt. kapanlarla rıeft m 

ısıra ısıra hır f~dakarhktan gerı kalmıyan,_ bedel- tındc tcfn~ edılcn hısseden 470.000 li- cek ve 'ncir ·v Uziıııı aellUm edecek· tukeqrıek, nihayet oluswnı m, ~h t. et· 
ız, ı·:azsız, yoksul V(I ~ıplrw hır sev- rn ka~nı: hır nok~nhh husule gelmesı ttir. Verilen nıalUmata gure Almaniar mck .. bir daha fü lml"§ıısmcı ~ll·ma.z hu 

6 iyi.. ve dıgen de et fıyatlarını u uzlatmak g nunuıra ilzfunleri lP kuru~tan sabn ı . g •tirmekti Au b bu mo ıı r ısur s . 
N l b ·ı k ak · ak d 1 bah d k e e · ::- ,.. lidn b zmcyc n t n 

unuz? dir') _ - ası ır aı e ~ m ası unn ıs· m sa ı e mez a ı csmın en vu u alın.ışlardır. En yilk ek Jmlit.cler :fse 22 tabyesini Adc:. ıya cı ... :vap~:ık ı <% R- -rr:;... a uc yir:Uı ~. 
tersini?.? bulan tenzılata mukabil her sene ve- Jrnruştan muamele görmUatilr. Hurda ti. Fakat Ada.mırı lmb:ı"'oğ· n {,ım 

mı 

<.m. 
- Erkeg.in yalnız işlen in, kadının rilmesı hükumetçe kararJaştınlan 4l O mcırin kilob-u ise 7.5 .kuruş olarak he - ğını, bilakis gdı ec taoıve~,nıL aynı ken - L et "".um sı .. c.. 

- Bt.rıi t· .. yor rıusuııu~? sndcc ze,•klcrıinin, çocuklmımızın, hiz bın hm, 939 senesinde vcrtlmediğı . b edilmiştir. Bunlar İzmir teslimi disi o1duğum .. görıı 
1 
.. tti 

<>tmem mctçiıcrın elinde kahnıyacağı bır aıle 940 serwsmde de vcrılemiyecegi an a - fiyatlardır. Almanlann satın aldıkları Hakikaten btitür eski ve ven p{'.tJ· 
ym ası 1 şılmasıclır. , · · · ı 800 000 11 bal ~ · ... uzwn ve mcıı~ er · ra.ye le; Jivanlarca malfundur kı Adnbmıı gh· 

- Sı.d truıımıya. Jiızum !ı. 

1 ' " n.ıLRl,i.'n c tmedim. 
- Aruıyaı:ııyorunı ... Sız ... 
- Nı ın r:ı.;ırıyoı· unuz ca 11111 •• bun 
• ne f \h l "'ehi \ar sanl.ı; m dem 

l: nim cc,;)ime 4ıl. oid~nuz. "Ben 
azı s .. nıiş oMı..ğUi.ıu wylesem ne 

., 

- Yru ·.b~n ı e..;..:r söyiÜ:J'Otsunuz?. 
l ı· i.1it"Jio 1.l!'ll. l""al~ikat mi? 
- rnmım .. e .. 

- O halde h~yat n ·dir? d'" 940 oenesi bUtç~inde husule g<ler. olmaktadır. . r~ t.abiyesi ezicıdir. 
- Bayat, ölümü llcğH, hayatı u- no~ı:,11nlık 870.00? lını ?hnnsı lazım Bundnn başka yine Jrlmo.nınr 100 Adab hasmını eı ense UT[ıan 00~ un 

şiınmeY.tir. gelırse de nısbetı tabsllatn göre bazı bin liralık SU..."'mm, 800 bın liralık keten dunık,kapan, kemane sıvazlamam .. (1 

.... Ne ka,.;ı...r var!da~n mb uhamkmcni'atına.dyap~=7n Oza00-ı tohumu satın nlmı§lardır. ile saatlarca öldUrü.P bıtirdikten scın· rmrn yetjşti diği zevtin av~ ıur.ı. ı \Jı 
Oh! gözlerımi açıyorum. mı mnım ıle u no sanı van at vv • aeh . ·-.:ı .. ı.· _,J'ı,. d ;-ı -.1.--.:ı 

1
, tt 1:::1fib .... .:ı d ' • .. ~ • 

d l G · , , ı ı· .. ,. ı · . . . . . oz rımı.uç.l\l 4U~a arJ ra 4AllUUen rn e aman e ınp ımı:gı =ıer J. sul verdıgı ı·e .numunclc:-1 z•.rı 111• ız-a mışım... uneş illi 1ay ı yuııse mış. hrayn mdırılebılmiştır. ber .. 1 · · · 
KL lar cıvııtılarıııı daha çok arttlr - . . .. . . ~ir ha e. gore Almanlar ~~ milyon Adalınır.., meşhur 'Ciha ~hlivan. mır z.eytıinc.ıhk ıetasyonw.aıı M ~ 1 ' •• 

, 1 1 • 1 . kl<. . .. . 1.. 1 MMı af butc::emız gelince· lıra:lık yenı bir anlaama akdl ıçin bU - Kara Ahmetli Eı cnköyü gurcşmd<: bo- ı lan mtdelllooc ise zevtinlerm c ı ı ... o 
m.ş ar.. yP. n z, ıoş "'..tı gumu~ u ses n ... 0 1• 1 . 1 1 lU . . . • • • 
susumuş... iJ";I ma.ı ~ ı ıç;ırn e yapı ması zum- kfımetimızle temasa gecmişlerdir. ~u ğarak ezerek moydnndnr. kaçırdığı 1 olm~· p müruru ~~manin \ t: tJ. ıı -

lu ve zururı olaı ıı;Jler nazarı dikkat.o maksadla Alman ilctısao nezareti er - meşhurdlrr IDzJık ·yüzundcn de· nere v tı ,. , n -- H . .1· al n i gJr'iyonım ~ !c:.bbim? Fakat ben ne 'kadar uyumuşum k . "--- . · · 
alınma mıu;ra butçesı ona göre I.LUtu· kAnıııdan Dr. Lebriht bnleı:ı Ankarada Adalı birçok hnslmlarn:rı meyuanaan lm;ııJmJJU. 

- ) J,ı' ~L "~!•lr.ı •• ha:• J •• ne IDU - böyle? ed' 1 k b i J beJed" 

• ha çok E: y l"I' ola :ak? .. 
a ok rıC'·!cr lacaıt ~ 

~. ~ 
, 
l 

/ 

Abclull<ıh J S<uı ŞENSOY , ılmi~ ''e yaı • ~ı ~ t>ı ıy.c bulunm~ . ..Almanlar mı:t:ın aldık- ezici güreş tabyesJ lltt Jrn:~ınnıe ıyıldır- Bu .bale gore bu lunaLac" J 
hızmetkrı ve gunlUk ışle: ol&rak m z Jnrı emtimr.n t&lr.urr.>ru Trınıı yoh "''"' ve ı..·enmı"şti~ k , """m"nla. c .zcytı'ncı· .· ~,·. ı. --••••--•Dll•••aw: •~•• • .. •••• .. • ... •a•••• ~u.ı J ·• • ~ a • _ 

l(ayseri Şehır ~.h .. b ive teklif olunn uştur. s0\Üietmek niyetir.dedirle. Adahmn yetıı;tuğl <'ievırde çerrn ve mı>\(Ud .ol<. ut·· ve .L.aKat mı 
J<aı;. eri (Hususi) - Dahili inŞ3at Yalnız 939 t:ıcneı:>mtk oJro::ıyıJT 94.0 m~hur pelrli\'aı er vara;. Meşhur o- maı ıa biJ scn·et kaynat::• ı' 

ve te;.~natı ikmal edilmiş olan R\.'hır senesinde ihtiyıı ~ecburl bu takım Askerli ca Yu uf, nı~ştıın MuH. Kur. Al, · hillundufil kanaati tebey) iır 
lthibiı :ı.ın lstanbuldan sıp riş edılrri~ ma~ • flar ;ardır kı. bl 1 :-ın btitçcye medin u6tasl meşl ır la€.l'~ .00: tb1; · b s alıa tc'cra Pıya"ı e h t 

olaıı mobil~ esi gelmi. tir. Bir ı afta - vaz 1 ıaurı gorulmuŞtur. hinı pehlivaı. meş.ııur ı.ustem JiChlı- dıJn.ı,, \le bu r.ı .l~sadl:ı ce.• e~uı: .1~ • 
Ba k '-"" k DAVhı"T l l . ı. da beri d vam eden tf>srifat pek ya - 1 - rem anununa 1.A.:vıı nn tan- van .. koca 'e DcJ Mu ıı~ .li.. 'lUJ A· lu "Ifl uı millıalfmd~ tntbıır l tı-

kında il<m~l edilecek vP nisan ayımn zim eaılıp yük~k m Flısınızce 'kabul 'atih AskerliH Şubesinden: n <ı!l .. ıı ıc:ra olunaraıe ha 

. -:,-
ı ı • '1 

ilk haftnsında açılış törffii yapılacak- olunan tkı;kılô.t ka rosu mueibınce in- 939 yılı askerlik mcdismde son yok- (1~ Kenıunt s vazla1ıt1~. t <ı ~k. al- raı.rbttı bu ıf. üzcıine ~cvJ·. 'l. mı;~ IJ'•~ 
tıı. mup namına ynpılnca&'Inı e' velce tıbak fürl ı 210.0 lıt·adır. laması yapılar.. ehliyetnamesız kısa hiz tuw cı7<ıığı ha.8rı.ı, arkada1ı 1ıaprutlı.ıtı- lanmıştır. Ömlr.ıiızcldn .-· • ı 11l~ 

B nimle alay e- haber verdiğimiz kostümlli balonun 2 - 1Y09 ve 191'3 senelerinde Peri- me'tlilerin 1 Mayıs 94 el, yede.k sil· mk 'karmnclmı gu{p.m-n( aolru eıkıaı<ı.h b~ .ıev.zu etrdında <luba g._, . lı l ıı-

da açılışı müteakıb tertib edıleeeği ye ve M11ı barıkalardan ıstıkraz olu- bay okuluna gbııdenlecelrler.ınder. he· sıoo.zlanuıktır. Ctğ( '(nını. vı. lifıg r · yettt: etudleı ıfn ve zcytm. Jı"""n:; ı ın· 
n böyle dü ünlıyoı unuz? A- l.ığrenı miştir. Şimdiden m raklılan nan prralann aoviz mezuniyeti alın - l'l'lCn şubeye müracaatlc.ı mımmelelerı - sak va 1i id(:sin · • f,:..c ine ytıpıUJJı mı sı e rafında da rnumkun a.ı r 

• 'C' b ı ı.: beb mi '"• r ?. 1 muJdeleriz. maması dolayısıle tediye edılemiyEin n\ yaptırmaları ılan olunur. tazyf}; pchl'ııanı berbaa ed-tr. ı te>.sıı olımacnkt1r . 

...... ~ ...... "'!""".,._~-=-,...,.,--=-=-..... -=------._. ... ~!!"'!~~~~~~~~~!!::!!!!!!!!!!!!:!!~~'!"!':!~~~~~~~~~~!!!!!'!~!:!!!'!!!!!!!!~~~~~~!!!'?!~~=.".:!:~~!!!!!~~~~~~~~~~~~~--RE;=-ı~-;,-PD.!=ııoı:;:..-...-~ ... ~ 

r:m : vorınemek ımel mınc eyız. Evvl-m 
Art.bur dcnılcn delikanlı, iri yapılı, ı 1 donnmlarde bu rmıudeti tesbıt etırr.ek 

fakat köylü tipli bir adammış, sorgu gayet zor olmlğ gıbı L1ltmun ııu nsi 
esna. ında fevkalftde heyecanlanmış, vazıyeti de bu nolrt&yı teıwrr edecek 
kel<elrnw len bir te ketimle söyliyeme - vaziyette d~fıld r x ere du(;.Cl ke. En· 
mis. Konuşurken göğsü körük gıbi esmi bir yer çarpmı§ :ve gvnıler. le-
kalkıp ıniyor, gırtlnt';'l KUl'UyOr Ye bo-

1 f efri B ~ 58 kenin de bu Obebder: l.Crl gelrtıl~ Ol· 
yuna sa<'malıyormuı;. ba içın bunun tev1ıcı ettiği ıztıra.bd. ıı r e edildi.Ens{-siLde gürtll& leke mM' muhtemeld1 

Aksi gü ı, biitün sahidler de delıkan acı acı şıl<ayet ~tını . g ı bir clarlıenın e<.cı ı ıse, mevti in- 1 Bu rapor okLır duln.ar.. sonra, vaka 

bır n!i•,arn evvel sapa s,4 nıı 

Kadın yere ~ uvarl. :ımgı , ' t>y , tın 
tuıcı ıgu z.unan yntmak uzcı u , 
p, Lt, ısın bu kaza oldut,: :..r, p :< ı ı 
mnl \t•J1llıyor. Hm·- bta ~,lJ .• 

J..cn bır ın. anın pcnrerc..c..r. 4 

ywıı. ~ r alım a ııı a Jmn c fj kıı • 1 ı1 

re mıyor. Bı.ı vazıy tte l c nr, • m ıı ~ 

nas y0k dıyorlnr. Bu mı:l:.tlıa~ı (ti 

elbl·t çok haklı ... lının aleyhmde bulunınuslar ... Arthur, Adamcağız gozlerl yaşıı y~lı, mus tac edip edernyeceğı tarafımdan slip- mahalline g"den po1ıs lromiserkr.wıo 
k ıı. b: l k ı n· hemen bü - o kadar bıtkinmiş ki, a&zım açıp ~.a· taııtığin yüzilnue baktıkça, halk onrı. h(;lı görüldü, bunun Uzerıne yapılan zabıt va.rakalan '1· kw .. muş. Bı.r.a ~.mdi bız vıne. ahidlcı r. ;& "' 1"1• 

• ır. f 'at J ulııbbi kim - hidleıın ıfadel<'rıni k bul etm<>difim çök acımı~ fakat babablnı bı. hale so- b konsültasyonda bu darbeden bir nazaran odamı vı ıyet şoyle ım·c. ba" VUT2lım· 
loJd ın11uslar, dıger ta - 'dah" oy lmivorrnuş.. 1 kıın gençten de o k .. :daı nefret etmı§. • nm sureti katıyede olmıyeccğı tes- Ke;dının gundm: gı. dıgi es''ı:'hl r 

n l'u ün kr pıcıl n o .u. bu hareketi h. lkın üzerinde Tabıi ~ ·la ddktor r porl rı okt ı · idi. muntazam bır sur tt aurlıln tiş ve 1 ... nC<Ja d,. hf rg yn cc ı 
ı • .. ları ıd, bır çok menfı mir .yapmış .. Herkes suç- muş .. bunl dan en mui · i ele ge- ger tarttı'tan mevtin setıeb" ha1 • kcml011in üzennc konulmuş nı.u; • 1 n ;..ı).r-.ıttı 

in oı aya yıgıl - !ur.un o ol uğund"' ıttifak etmış, öyle affak ol<lum Size okuya- kın a şu neticeye w..rınıf! bulunuyoruz. Jabın anahtan kadının onhiğunae nnı~. - ~ıat J3 e do"ru H. M. ı • O 
y suçlu oln aı:-a niçin bu knunr kork- . • w 1 ~ tıln effa kadın, o0tktan olmuı;ı- Kapı hafif nrnlı tmı~ ıve odanın ıki wt:11s b.ff,kaya g ldı. Bın t"'-

u u ora.ı:lı. bulunamadığım"l sun \:C telaş eseri göstE'rsin d<@l mi ? b r kagıd t'lİ'r. GordUglımüz bazı emmare eröe bu kanadlı penceresi de ardımı kadar a9k- kcıdr.1 l erv tı 'ardı, lıeı .r ı ı ı' .• 
düm. Bu u•\ıd n· enteresan KcndıEini Londranın pek tnnınm - aar kötti noktai nazarı ıeyıd etmektcdır. Ka.lb DU§ pencerclerdon bir tancsınm cer- iatıyordu, kC"ı dı u.zerm u. ı. h . 

rdan bır tanca ıi ilk defa :.a- mı .. dava vekıllc-nndcn bin olan babası · 1 oku - ağır nğır durmu vucudde bariz bir çevesı pcn ere açılırken kırılmış. A a- kıım ştı. 
ı wn .M .un ıh, l ı? ar ·ası - mudafae ediyormu ... .Adam ağız d... kibadct görünmektc:dır. B da don - ba bunu kim kırını§? Hancl bir eser Ben m1llrteındlı.;;i ile mc tıı 

-.. rdığimi ~r.ınetmeyinıt. Der- ı fevkaJ. de mıiteessir:miR .. Abbablanna mal da ekseriyetle vakidir. Ölüm h&.- mi? Yoksa kadın mı 'bu i5i yn.pmı§? ka.dımn -par ru birdenb r ı ·k 
rl ... n b•.ıldum ve onlardan ~:apllfh ıtiraflnr da ha,>atınd o~h mı dı sının ne vakit vuk bulduğu h:ık l{ırık tarafta bir sicim1e eı a bnğ- jatemeswdckl aım bir türlü anJıyamıl· 

fr·•:ıatı ::ıJdım. B tnR naza · mii ruu etmenin zorluğundan, bir ;b.,.. arlzü a 'ısıt kmdaki suale maalesef ka1'i bir eevab lanmış ... Halbuki penrerenjn çerçevesi dım : u,.. . ı>m·l 



Fransada yerleşmiş 
Türkler 

YE'NT -
ASKER KC>ŞESI 

Graf ~ taciasn 
les'ulu kimdir? 

SABAHTAN SABAltA 

Komedi Fransezdea 
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n 

Devlet Demiryolan İinları 
lıluhanam bedeli 4500 lira olan 1000 Kg. Iropml w 1lMIO Jts. F2atiDtf 

v<:rnür ı:> 4 9MJ puu1ıeıli günü saat "10;30,, on m9wa Jfaıdaıılqa gu 
bınaaı dahilindeki komisyont ara.fmdaan açlk eksiltme uaulDe •tm alma • 
cuktır. 

Bu ile P'mek iatiyenlerin 337 \ira 50 Jmrq1llk ID1lftkk&t teminat 9' 
kanunım tapı ett:iii veeaikJe 1lıirlikte eJndıtne .... •Mılne kadar komla• 
yona milracaatıan llzımdır. 

Bu ite ait prtnameler komiqonda paraaıa olarak dağltdmaktadır. l 
.,2'86,, ... 

• • • 
Ankara iatuyoııunda Hipodrom yolu U. bahQell evlere giden cadde • 

raaında yapılacak toBe ve bu toee albUaıı kanalizuyon iDl&atı eartnaml 
ve fiyatlarlllda tadillt yapllarak yeıı1den kapalı art usuma ve vahidi fi)'lf 
üzerinden elmiltmeye koDm.U§tar. 

1 - Bu qaatın muhammen becieli "35000,, liradır. 
2 - İstekliler bu işe ait şartnaıne veair evrakı Devlet Demiryollan 

nın Ankara ve Sirkeci veznelerinden "175,, kurut 1'edel mukabilinde alu. 
lirler. 

3 - Ebiltme 18/4/940 taribinerastlıyan peqambe günü saat 16 dl 
D. D. Yolluı ~ol dairesinde toplan"Cak merkez 1 inci komisyonunca ~ 
pılacalrtır. 

4 - Ekailtmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektuplan ile bir 
hkte aşağıda yazılı teminat ve veaaild ayJli atin aat 15 e kadar ......,_ 
reia1iğine t.evdi etmif olmalan lhmıdır. 

a} 2490 sayılı kanun ahkimma uygun 28215 liralık muvakkat teminlıl 
b) Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. 
c) Bu sı"bi işleri hüsnü suretle yaptığına dair veailtalar. 
Bu il ~in evvelce taJam alanlar yol daireaine müracaatla J8P11an ta 

dilatı ellerindeki takmılara işaret edebilirler. ".MiT,, 

lstanbul Defterdarlığıadan : 
M•._ 
senellk 
ro.s 
Um 

.............. •aM• O ' t 
Ula 

Klğıthanede Dereboyundaki mesire 
J,IJMhalli ve kahve ocaklan 299 Bir Jllftllm.lilt 22 
~tharıed8 Sibmet köprüsünden 

yaza ktitJdiDe kadar uzayan sa· 
hadaki çayır 
Samatyada Arabacı Beyazıt mahalle-

300 Ug aene • 
sinin Koca ?ilueta-fa.pap caddesinde 
252 numaralı ewı icarı 90 Bir sem• T 
Balmumcu çiftliği miiştemil&tmdan 
e600 metre murabbaı ta.rlamn ican ıs Ov aene ' ~ Clhamıüma mahallesinin 
Ç!rağan caddeehıde 1 82 numaralı ar· 
ll8Dlll icarı. 188 tlç sene a 
Dolmababçe sarayı kar§lsuıda Bayıl-
Om bahçesindeki dutluğun icarı. 1215 Bir mevsimlik 10 
Bolaziçi Ba1taUmam. Piresuyu mevki· 
inde 4 hektar 74 ar 45 metre murab-
taı arasiDiıı ican. 135 Oç senelik 35 

.... 
~~--..... --~------.....,.·~ 

lLIOt' ... 
11.• 

•• 
- ........ ec1Ben bec1ed ........... -· ..... 

111b , .. amc1blllm ~bir .-ıt4lll*mutı111&12&••~•illlllli••·-~ 
!'iMie ıt!Jlt»sw _.. gld 8U't ti dl K pt 111& ah 1 ... 

Setmba '••mmda puarlikJi. eala ıd , ....... kt& 
2 - ..-. t bnt "4i27.U.. Un olup p.rt:r.tUaelltw JI,# 

bP'alı • *'la'ul bedel mukaJMlnda ~ Mefdanhı 'atliitl'1( 
a - r.ttkJDerin 24QO _,. bnum fiiBlll u ı u ... •a1.ı•-• ..,;'lj .... lllİİiliıil 

gen~ mGraeaatlarL ... ... 

130 " 
l't42 .,. - 2tGO 

.. 11 837~ 68 

:ı ım • 1008 
5 25 70 

12 159 'l5 



BAŞ, DiŞ. NEZLE, GRiP . 
ROMATiZMA, NEVRAUi, KIRIKLIK 

r ve bütün ağnlan derhal keser, icabmila günde 3 kaşe alınabilir. 

1-GE ÇliK 
2-GüZELliK 
3-SIHHAT 

işte yüksek bir kremde aranan bu 
meziyetlerin hepsini sıze 

20 N~. lu hamule motörünün tekne
ı:. i 1.amir ettirilecckt.:.. Pazarlıkla ek • 
f:iltmesi 3/4 9-10 çarşamba günü saat 
i5 de r .. , hanede - v. amirli~. ıatı:nal

~a komi.syonur.da yapıh:caktır. K9sif 
Lctleli srn lira, il'{ te .. .in•t 60 lira 75 
knruşkr. Keşif VI! şartnamesi ~om,.,· 

•'onua görülür. "746,, "2399,, 

·~ · 
300,000 aded aıüminyum küçük kap 

wl alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
'l, 4;9'10 çarşamba günü saat 15,30 da 
Tophanede Lv. amirliği satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. Nümunesi 
l.omisyond.a görülür. lstekWerin temi
n:ıtlarile komisyona gel:n ·leri. 

"74~,, "2,134,, 

'p:ş •h!WAHRF"f?t-Sb , 

1 
nr!hl~!f ı!ü~~.m!ı •. 

Lokman lfokim • 

Div~nfdU 104 

1
. \fı...ıycne s.-> !.l"ri p:ı.;ı:a.i hariç 
~~ gün 2,5 - c ealı ve eum!Ü-tesi 
ıs.ı.bahlan 9 - !1 ha.ki.a fıkara 
kaoul oluııur. T. 22398 

... - .-. ~ . --- -... - - -- ,.- ' -,, 

HER AYIN YEDiSiNDE 1 
/' 

ROMATiZMA, BAŞ, DIŞ, SiNiR AGRILARI 
ve GRiP, NEZLE, S06UK ALGINLIKLARI 

Derman kaşelerile derhal geçer. İcabında. günde 1 - 3 kaşe alınır. 

==--=========--.:::::::::~~=====--==-~-===========================~~.-- · - ---· 
w TOHUMLU~ ÇELTiK • 

. , ; 

1stiyenler, İstanbul Balıkpa.za - ı 
ında Maksudiye hanında 63 nu -

marada HÜSAMETI'İN ENG1N'e 
müracaat etmelidirler. 
~Telg. TUTAL. Tel. 23388 1111!1 

I "' 

M iLLi 
PiYANGO 

Büyük ikraıniye 150,000 lirad ı r 

lstanbul Defterdaalığından : 

... ,, 
Edirnekapıda Atik Mustafa paşa m.ıhallesinin 
Hnmam sokrıftmda kain eski 28 - 35 yeni 28 - 30 
sayılı tlUkk~nın 120 de 45 payının ~atı~ı 
Davutpaşad:i Topçular kışlasında bJluı:ma.kta 
olan ölçme rılayındaki Ariyel motosiklet parça
ları satışı 
Vilayet binası karşısında Adliyeye tahsis edilen 
eski Tomruk binasının tamirinden çıkan enkazın 
satışı 
Galatada KürilkGükapı mevkiinde Ya~kapanı 

Muhammen 
betlel 

Lira Kr. 

405 00 

100 

15 50 

Muvakkat 
teminat 
Lira l{r. 

31 00 

7 50 

1 50 

g .. .nırük memurlarmı.n muhafazasındaki iki kilit 
zincir satışı 70 6 

ZA1:1: 
İktısad Fakültesinden 29/III 939 ta 

rihinde aldığım hüviyet varakasını za
yı ettim. Yenisini alacağımdan eski.si
nin hükmü yoktur. 

lktısad Fak. Sınıf II. No. 531 
Nurettin Ysımanlar 

''ff+ MiMFff 

Bulgar Sadık 
Yakın Tarihin en esrarlı çehresi 

Kitab halinde çıktı 
Fiyatı 100 Krş . . 

İNKiLAP KİTABEVİ - İstanbul 

İstanbul İkinci İflas Memurluğun-

dan: 

.. 

• 
Ankara da 

AK BA 
Kitapevi - Kağıtçılık ~ Türkçe 
ve yabancı dil gazete, mecmua, 
kit.a.p siparişlerini en doğru ya
pan bir yerdir. Erika ve İdeal 
yazı makineleri satı~ yeridir. 
Telefon: 3377 Yukarda yazılı dükka n ile menkul'1t hizalarındaki muhammen bedeller 

ü2erinder açık arttırma ile ayrı ayrı s~,tılacaktır. İhale 18/ 4/ 940 perşembe 
günü saat on dörtte Mılll E mlak Müdürlüğünde toplanacak komisyonda ya ~=~~~~~~~~~~~~ 
pJJacaktır. Gayrimenkulün satış bedeli r•a.kden veya ikinci tertib mübadil ~~ . ... . ~ 
tasfiye vesikasile ve menkUllerin nakden ve peşindir .. Taliplerin lµzalarmda Sahibı: A. Cemaleddin Sara~glu 
gösterilen muvakkat teminatla muayyen gün ve saatte komisyona müraca- Neşriyat Müdürü: Macid ÇETİN 
atları. ------ ____ ~ ' '2551,. . Basıldığı yer: Yelli Sabah Matbaası 

• 

T. iŞ BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hcsablar 
iKRAMiYE PLANI 
ladet 20C0 llrahk = 2000-L. 
3 ,, l 000 ,, = 3000- " 
6 it 500 " = 3000- ti 

12 " 250 " = 3000- ,, 
co " 100 " = 4000- " 
7S ,, .SO ,, = 5750- ,, 

210 " 25 " = 5250- " 

Keşideler : 1 şubat, 1 mayıs, 
1 ağustos, 1 ikinciteşrin tarih

lerinde yapılır. 

.. 
• • 
lstanbul Belediyesi ilanları 

Fi e•wr> 
Tahmi'l nk 

bedeli teminat 

1400,00 105,00 Bebekte Rumelih\earı caddesinde 7') numaralı ev er. { ı . 
1175,00 88,13 Balat atölyesinde bnlunaıı hurda motoılJ vesait pnr <.<ı:.;. .... 

35,00 2,63 Karagümrükte Karab<tş mahalles.nin Küldede sakı!.~~. nn. 
77 nci adada 736 b[ı.rita ve 7 / 9 num. rata.J n ,; .i.1 ., Jı G J • .:.·1 

metre mura~Jbaı saltalı Eejediye malı ::ırsa. 

Tahmin bedellc~i ile ilk t~minat miktarları yukar .... a yazılı en.rnz, !. .. ·
da motörlü vesait parçaları ve arsa ayrı ayrı satılma· i..tZCre ac.,ık p•·tt r • 

·maya konulmuştur. Şartnameler Zabıt ve Muamelat Mi;dür,;i~ ı .. alt'n, · e 
görülecektir. İhale 15/ 4/ 940 pazartesi günıl saat 14 de Daimi Encı ı. t:? 

yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbLZ veya mı·ktupları ile H• t u b • t• 
, muayyen saatte Dalıni Encümende bulunmaları. "~fio,.. 


