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Muharrv i: Arif Oruç 
lngiliz meb'usan meclisi oe hl
lclimet mürakabesi ( ,l'.mer,ikan oe 
Fraru~) meclis/erile mukQ.yeseli 

25 NlSAı.,'DA Çıkıyor 
ISTIYENLER: fstanbul Ankara 

cadde1l Adalet ban bayi Halit 
Üatükarcıya bildlrilmeai. 

Am.asya.da görülmemiş bir seylap f e eti 
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Bugünkti i'nciad lıarbin nedc~l} 
çıktığını lıilu dü§iinmea: kadar ~af
let ve hata tasavvur edııenıı e. E- , 
ğer Amerika hülcfımcti A.Jmanya- 1 
yn yard!m vfıdcdtı> tc J•cndis:ni t~ 
vik etmiş o!saytli o zrumın aıaıba 
sel~lıiJet vcrmc!dc ithnnı eıiOebi
lh di. Almanya hükfınıeti Lelıiatan 
ht:tludonu tccavhz için ordulıüma 
emir ~rclıği ualükn~ ha.rb ruhur 
etın!~tir \ 'e mes'uliyet tAına.mile Al-
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' YES. 

E 
Bazı köyler v~ 
kısmı su 1 ın 
büyümesinden 

Şehirde zeızel 

r 

d 
l'nza.r.. Hü<icyin Cahid YALÇIN 

A lmrmlar, Lehistanın evrak ha
zinesinde buldukları bazı vesi· 

kalan neşrettiler. Bolşevikler de P.us
ya Çarlarının Hariciye Nezaretindeki 
gizli vesikaları kitab halinde basmış -
lardı. Fakat bolşeviklerin bu hareketi 
tarihin bazı karanlıklarını aydınlat -
mak gibi bir faydayı haiz olduğu hal
de Almanların son beyaz kitaplarında 
t,f' gıbi bir kıymet bulunduğu meçhul

Bir ticflTet gemMi lca/<lcsi "°" model lngiliz tayyarelerinin rcfa1 atinde Man§ı gcçerkc1ı 
1 

Seyldp şiddetli yağm!trlar ve kar
ların erimesi yüzünd~n ha•ıl oldu 

ingiliz Kabin sinde 
Değişiklikler yapıldı 

Amasya, 3 (A.A.) - 48 saattenberi şileınnak Amasyaya 25 kilometrt mP.-c 

fnmlıygz surette yağan yağmur ve eri- safede bulunan 0\•asaray, Kı:.yao~ 

yen kar sularile 5 metre yükselen Ye- (Soı:u S üncMc), 

cooooo~~~~~~~~~~~~~~~~::c:.-:;:~~~ 

dür. 
Lehistanda bulunup neşredilen bu 

''CSikalara göre, İngilizlerle Fransızla
rın harbe girişmelerini ve Lehistanın 
;..ıma:ıyaya mukavemet göstermesini 
ı.alırik ve teşvik eden Amcrikalıln.rdır. 
Ç\i'lkU böyle bir hareket vukua g31di
~ t ' m d~ 1.lerini ,-u iet

Fransız Başvekili 
halkına bir hitabede 

Amerika 
bulundu 

İtalya Büyük s eri 
Tedbirler Alıyor 

n, · 1 ·r. 
"llmanya tarafından neşredilen ve

~ıka, kitap vesaire denildi mi, birden-

İtalyan matbuatı da /ngilt 
Fran•aya hücumda devaın 

\ıire insanda bir §iiphe vo emniyetsiz- Dün de müteaddit Alman tayyaresi düşürüldü. Alman Roma, a {A.A.) - Stefani ajansın-
ök uyanır. Bunların sırf Alman men- dan: 
foatlı;rine hizmet etmek için uydurul- tayyareleri bir kafileye hücum ettiler Giornale d'Italia, Populaire gazete· 
muş şeyler olduğu zannı hasıl olur. sinin İtalyanın A.kdenizdeki emelleri 
~~ görmeden, tetkik etmeden b-)yle Paris, 3 (Hususi) - Başvekil Rey- hakkındaki bir makalesine cevab ve • ' 
ııır ihtimale zahib olmak bir kabahat rıaud gece yarısı Amerika halkına hi· rerek diyor ki: 

İ• mes'uliyeti tamamen şimdiki Al - K al '' c .. h . t ta~.~ ingilizce bir nutuk söylemiştir. Fransız sosyalistlerinin organı, Mus 
"'~"hükumet adamlarına racidir. Çün- 0 ny l • um urı ye '' Butun radyolar tarafından nakledilen soliniye Akdenizde İtalyayı diğ..?r Ak· 
kU hakikati tahrif etmeyi okadar ileri (Sonu 3 füıcüde). deniz devletlerile harbe sürlikleyel,iie· 

vardırdılar, gayenin vasıtaları meşru D et·celendı· .,... cek bir hegemonya tesis etmek cmel-
ıöstereeeği prensipine o kadar gay. a vası n 1 s k lerl isnad eylemekle büyük bir hata ir-
retıe saldırarak öyle şeyler uydu('dU· 8 arya vapuru• tikib ediyor. Bilakis asırlardn.nberi AK 
lr.r ve ortaya çıkardılar ki kendileri - denizde hegemonya siyaseti takib e • 
nln sözlerine inanmak pek zorlaşmış - c·· h . . . . t nun macerası denler, İngilizlerle Fransızlardır. Ak -
~·Her halde, bir Alman resmi tebll· Um Urıyet gazeteSlnln n11şrıya deniz devletlerinin kuvvetleri ile bak· 

ıfne itimad edebilmek için en evvel de- •• •• •• S h hk ld V lan d b' ·· U d ımerini ve vesikaları görmek ıUzumu Muduru 4, ay apıe ma um o u akanın nasıl cereyan ~;; ~ti;:nm~~=~~:n~~i:i gbe~ 
herkesçe teslim olunmuştur. ettiği hakkında şehrimize denizde mıibpur kalmak tehlikesine 

du!öylke olmakla ~redaber, k~· def~~: CUmhuriyet gazetesinin 20/2/ 1940 yat müdürü Hikmet Münif aleyhine a- malumat geldi kargı müdafaa etmek mecburiyetinde-
Musolini 

re ve 
ediyor 

kip çat ~nlaadt' tclK~ın dilec~ . 1:ddiY_
0 ına tarllili nüshasında neşredilen bazı ve- çılan davaya dün öğleden evvel Af..liye R d ldı~ ah di uha (Sonu S iüıcitde) 

c nuş er ır. en ennın ı as . . . . , umanya an a gı y u m - --=================================:::::::;==:=:==:::==:==::iii::a ~msenin ehemmiyet vermiyece~ni eıkalar ve yazılardan dolayı kenC!ısıne Altıncı Ceza mahkemesınde dev~m e- cirleri 1skenderuna getirmekte iken = 
kendileri de pekfılfı. takdir ettiklerinden hakaret edildiği iddiasile .a'.brahim lhk dilmiş. bu davay:ı. ait karar t~fh~rıı O· İngilizler tarafından yakalanarak mü-
dolayıdır ki sözlerini isbat ı~unu kı ~onyalı tarafınUıı gazetenin neşri- lıınmuştur. (Sonu '1 ıncüle) 1 sadere edilen Sakarya vapurunun ma-
l;tkdir ederek istiyen ecnebi gazete mu- cerası hakkında §ehrimize malumat 

hnbt:-lerbln bu vesikalarm asıllarını B s h t k A 1 .., gelmiştir. Evvelce Sakarya vapuru SÜ· 
görebileceklcrlni lüuı etmişlerdir. Bu o n o a e a r 1 g 1 varisi ve mürettebatı tarafından bu • 
'.htiya.t tedbiri oldukça bir tesir yap- (Soııu 7 incide) 
ınak!a beraber, herhalde vesika.dan or
la)a çıkarılan bu muhaberelerin doğ
ruluğuna tamamen emniyet getirmek Sahte 
!~in b!raz vakit geçmesilıe ve ~ o
'U:-ıan metinler hakkında daha ço;. taf
tilfıt verilmesine intizar edeceğız. 

bonoları imal eden şebeke Lion - Melba çikolata 

Şimdiki halde, Amerika Hariciyu Ne. 
llrının böyle bir şeyden haberi olma
dığı hakkında bir telgraf haberi kar· 
fPSında bulunuyo,.uz. Doğru}u söyle ' 
nıek için itiraf etmek 18.zımtl!r ki bu ı 
tekz1p kati derecede kat'iyet ve sara
hati haiz deği:dir. F.ıtLa Amerikada · 
bile birnı tcredd=icı ile karşılandığn.ı 
fabat eden alametlerdendır ki meseleyi 
Parl .. mentoya intikal ettirerek orada 
alakadarlara yemin ettirmek gıbl bazı 
tasavvurlardaı. bile ba.hsolunuyor • 
. Bcrlinin şimdi ne münaseMtle bu ve· 

sıkaları neşrettiği düşUnühiyor. Çün -
l·U bunlar yeni bir ı?CY değildir. Al~ 
~Ydanberi Almanyanın elinde bulun -
maktadır. Bu{!".ine kadar bekletllitl te 
bu sırada ortaya ~tılmasm.n acaba hı•
susi ,bir manası var mıdır? 
B~ suale menfi bir cevab varmeğe 

akıl ve mantık müsaade etmez. EJ.bett:J 
(Sonu 5 ir.cide) 

Düseyln Cahid YAI9.N 

tamamen ele geçti fabrikası müdürleri 
. . . 1 beraet ettiler 

Şımdıye kadar 50000 hra dolandırı mış 1 .Depolannd~ beyannamesi verilme. 
---~ . mış 102000 kılo şeker bulunarak ih • 

tiya.çdan fazla şeker idhar etmek suçu 
\e milli korunma kanununun 32 inci 
ve 59 uncu maddelerine tevlikan tec -
ziycleri talcbile asliye altıncı ceza mah 
kemcsincle muhakemelerine başlandı -
ğını ve tevkif edildiklerini evvelki gün 

(Som~ 3 ünciide) 

SABAHTAN SABAtlA: 

Rady<:>muzun derdi 
Başvekil ucuz radyo çıkacağ.nı temin etti; ~fakat 

müthiş bir radyo ihtik'1rı var 

- Kancığım; mutlaktı Ankarayı dinlemt':k istiyorsan, ba6ktı çar• 
gole, Ankaradaki stüdyoya kadar zahmet etmelisin .•• 

Radyo çok mühim bir kuvYet oldu. I radyosu, abonesi bir ,çok istasyonla; 
1ntipr sahası gittJkçe gcniş!iyen bir L) var. L-ı geri kalan biz olduğumll2 
kuvvet. •• Her memleketin milyonlarc& (Sonu 3 üncüde) 

- • • 1 



--Konya isyanının 

içyüzü hakkında Eminönü Halkevi ı'----~i üniversiteden 20 
Konya Mebusu Kazım Gürelin beyanatı Temsil kolu Anadolu- OKUYUCU palto çalan 

-

5 

- t k DİYOR Kİ: hırsız yakalandı Tepedeki kuvvetlerle irtibatı temi~ kılerd~n bir kaçı c~ıniin taş sütunla- ya urn~ye ÇI ıyor. .. ----------
içın ikin 1 gün camiin kıble cihetındekı rını sıper alarak kapıya .karşı a~ Haber aldıgımııa göre Emınonü Batmış çuvallar ve bir 
penoerel rden birisi kapı haline gcti· hazırla~~~lardı. K ?tdakılerden iarıp Halkevi tcm&ll kolu yakında CUmh~w: 
rılmiş zemin alçak olduğu için iç ta • sesler ış~tılm~ye .~aşla~. C~<\-~an aç~ - riyet Halk Partisi Genel Sekreteı:Jıgı manhk meselesi 
raftan bır d merdiven kQaulmu tu. nız biz sızdcnız uzerımıze euider gelı: emrinde bir turneye çıkacaktır. B~ Bir kaç ay evvel Sinop limanm-
Camıye çekilen mısafirler arasında yor) diye fe_ ya~ edı~or-lar~ı. E~~la turnede Ankara, Eskişehir, lzı:nite gı- I da batan "Kızılırmak,, vapurunun 
bazı yaralıl da vardı. Onlar bu mer- bız bu soderın btr hı oldugwıa huk- dilecek ve buralarda bazı temsıller ~e. amberlannda inhisarlar idaresine 
divend n miı kti at;Ja indirilip i r e etmekle beraber k P.ıyı aç~ıştı~. rilecektir. Oynana ak tems ller "His 't 22 bin çuval tuz vardı. Deniz 
alıı ıy rdu. M kave ~et müşkUU · İçeriye c n .atanı r bızımldlen~ bı~ sei Şayia .. ve "Şehir kızı,, dır. Bu aJ_t- d'binde tuzların eriyip çuvalların 
ve çok sar m b. G lcccklc ıni b.l - yaylım at n uı adıl r,. fakatwış ça şam saat 20.30 da bunlann umumt bır 1Jo kalmı olacağına şilphe y k -
dı dıkl i v t da cp yce int\zar c ıl· buk anlaşıldı at k ldı, meger. bu pruvası yapılacak, bu pruv learda da tur. Mesl fun ve maliki olduğum 
diği hal b t rlü gel em ti. 1 twır adamcağızlar müd u nın bldayetın • bir çok tanmmlj zevat bulunacaktır. 'ti tahlisiye teek'litı bu boş 
çok ıdd ı ı . Dakıkal r bir t lü de tepenin 1 'k et c ddes~e. nazır ~..-...C$, v ı n k rtarmak imkanını ver-
beçmıyor u B ara ben atıl un. Ar- e ğindeki fo a c ve ılerı kara- VlLA YET1E : c inden ve bu tahli ameliy in· 
k aslar m demki tezkerede isımlerı '1\olu vazifesini yapmak üzere bıraktı- n makul ve me ru bir menf t 
yazılı kimseler şimdi hükumet daıre- ğımız kendi adamlarımız imiş zaval • İlk mekteb çağındaki t ini d hi husul bula.cağını dU - 1 
s ne topl nmı tır. Onlar g 1 k diy hl r üç gUn , susu mukavemet gö • UndUğtimden idareye müraca tle 
biz burada in(izar etmiyelim, ölu v termi !er, cephan 1 i bıtince bizza • çocukların sayımı çu' alların beher adedine on kuruş 
yaralılarımız gıttikçe ço w alıyor, ına- nır ~ami} e iltica tmi lcr. Hamdowun Dün vil • yette vali muavini Haluk b'r bedel vererek tallb oldum. 
ruz vatın or da bulunmaları bi im ki bizim kurşunla dan hiç biıisine za- Nihadın riyas ti altında bUtim kay - Batmış olmasile artık bunlaruı 
i ın bir kuvvettir. İçimizden bir heyet rar gelrnemi~ti. Yukarıdaki ınaru.o:a - makamların iştira! ile bir toplantı ya- ı eaabd n tıkmış nazarile bakıldı -
daha ayrıl hm, Ta başlı Hacı H · se - tımdan da a 1 ıl ı U re mUdafa- pılmıştır. Bu toplantıda bu sene yapı- w ndan bu teklifim idarece şay m 
yin, Mazlum zade Hacı Osman Efen - anın son s atlcrindeki konuşmalar tes- lacak ilk mekt p ağındaki çocukların tetkik gôrlıldU, birinci teklTn de 
dilerle bırhkte münasip göriirseniz leim olmak mevzuu i,ızerinde değil bir &ayısı hakkında kararlar verilmişti. bildirdJğim fiyatın haddi makulde 
ben de gıdeyım görüşüp k~t'i bir net~- gün evvel a i kU\'\ eUerl~ ba ı_ıyan m~- Fakat ayni tarilıde Bakırkoyde ıe<:rü- oldugu mUzayedei aleniye neticesin
cc alalım demi ~1. Bır _g~ eV\ ! gı- zakered n alınacak k ı netıceye gö- be mahiyetinde bir nUfus sayımı yapıl· de de sabit oldu; bu fiyat az go -
den heyetin donmemesını ve bır ı§ re hareket edilmek esasına dayanı • ması mukarrer olduğundan bu tarih ri!lmüş olacak ki bir defa da id· re 
)'npamı:ı.rnasını kendim~e. bec~rıksiz- yordu. Bunun için yeni bir heyet gön- dcğıştiril c ktir. hesabına tahlisine bir fiyat isten· 
tiklerine h ttil. biraz da ışı sa.mımi ku- deıilme i g "ni üluy rdu. dJ. Bu defe. da taleb ettiğim ücreti 

~ caklarnamış olmalnnn hUkmcdıyo - Tefrikada bahsedilen teslim olmak trhlis çok görUndU. Günlerce za -
rum. Bilahare a ladı~ım hakikate gö- teklifi ve bu m vzu üıeriade cereyan JJ•LEDIY.t:.Dil: n•an iş sürüncemede kaldıktan son-
re ben hükümete yan~lmışım,. benim ettiği bildiıilen konuşmalar bu se • İtfaiye müdürünün ı a tarafıma ŞU tebligat yapıldt : 
bu teklifimi penccredekı merdıvenden beble ta hıhe muhtaçtır. Yine bu kı • •• ' ~en mahalline git, tahlis ameli~e. 
alnından kanlar akarak cami i me sımda (Türbe blnamnda bulunan ve belediyeye muracaatı ne başlat, mağruk çuvallardan 
inen bir zat (ismini ve kim_ old~u hiç şüphe yok ki ölum endı.şesile kıv - İtfaiye mUdürll latanbul bclediy ırk elli kadarım kurtarıp idareye 
bilmiyorum) derhal reddetti, kat'ıycn ranan rehineler ... ) eniliyor. Filbakika ne müracaat etmiştir. gı tir, biz bunlan numune ittföaz 
olamaz hepimiz ölünceye ka?ar çarpı- camiye mutta.ıul bir Selçuk türbesi var- İtfaiye müdürlüğü bu müracaatinde ederek müzayedeye koyalım, b* 
şacağız dech. Bazııa; d~~ı~~ır ~y sa da. 0 esnada. ebedi misafirlerind~ pasif korunma talimatnamesine tev _ kuca arttıranlardan faZia bir bedel 
söylememekl~ b~ra er vıp ar ır maada türbede kımseler yoktu. Rehı- fikan haJ.ka mab8ua umumi mahallerde verirsen senin Uarine ihale ede -
ta~ır ve vazı~et alınışlaıdı. O es?ada neler de diier müdafilerin arasmda alınacak tedbirlerin bir an evvel ya - riı ... ,, 
~g ~ol~~u bır el sıkıştırdı ve benı ç~~ serbestçe dolaşıyor onlarla görüşüp pılmasını istemiştir • Bu kararı ittihaz edenler herhal-
tı, doudum baktım Tepeb~~lı Hacı Hu- kon®uyorlardı. Asılsızdır bir §eyin şu •• .• de menfaati hazineyi her şeyd~n 
scyindi. Ka~ınlar ~ah~l~m. bulundu- şekilde yazılması ravi membaı, vesile Soforle~ pllka resmmm evvel dileümnesi lizım gelen kim-
fu yere dogru benı goturdU. Aman düşürebildikçe kendisinden bahsetti - tenzıllnl istiyorJar selcrdir. Şimdi bu kararı v:e1 enlere 
füi.zım cen aklını başına topla ne ya - rcbilmesi için sarfettiği gayretin diğer lstanbul şoförler cemiyeti plAka sormuş olsalar: 
pıyorımn buradan dııtarıya çıkılır mı, bir delili olmaktan ba§ka bir ıı:Wıa resminde bir mikdar tenzilat yapılmaaı Bu Jrırk elli çuvalı tahliae teşeb
bızi dem_i öldürttilreceksin ~ genç - ifade etmediği aşiklrdır. Yine bu kıs- için bundan bir mü~det evvel beledi - hüs edecek sanatkir evvelemirtle 
sin kendıne acımıyor musun böyl~ teh- mm i!Onlannda (.... kapı ku'dınlma - yeye müracaat etmış, 'fakat belediye yüzlerce ve belki binlerce lira bir 
likclere girn.\! dedi ve elimi bıraktı. dan açılacak, müdafiler Taşbaşlı va- buna imki.n olmadığını bildirerek red- masrafı göze alacak ve bütün ve-

Aradan yanın saat kada:- bir zaman sıtamle teslim talebinde bulunacaklar- dettnişti. Şoförler cemiyeti bu defa aiti ve işçileri ile aeferber bir hale 
geçmişti, bir kaç kiQ: bağıııyorlardı. dı. V~inın bir işaretile polis müdüıii yeniden ve parti kanalile bele • gelerek seyahate dütıecek ve birçok 
Haydi rn~ktupr.u, dt;diğini yapmaktan Necip Bey büyük kapıyı açtı ve Taş· diyeden bu talepte bulunmugtur. Bele- gilıılerini de bu uğurda sarfedecek
başka çare yok, he.ret olarak gidiniz başlıyı kapının önüne çıkardı bu men- diye evrakı tetkik edilmek üaere mü- tir. Acaba dünya yüzünde bu de. 
diyorlardı. Bu defa ben Hacı HWıeyi- hus çehreyi gören asiler o anda ateşi dtlrlüi\i.De tevdi etmiştir. recelerde eaf ve aldanmaja .kahili-

nin elindQU tuta.tak nıi~u-aba tlocru kesmiş meserret &vizelerini yükselt - Baktrk6yUnde Japtlacak yetli bir mahltik bulunabilir mi, bu 
getirdim. O muttasıl beni muahue e- mişle:-di. Taşbaşlı, ivaz ivaz bağın - derecelerde hesabını bilıniyen bir 

Büanü 

lki Uç aydanberi Üniversitenin muh
te..if fakilltelerinden palto çalındığı j 
zabıtaya h ber verilmış, fakat, yapı
lan bütün tahkikata rağmen hiç bir iz 
ele geçirilememişti. Nihayet, son gün -
lerde, Fen Fakmtesinin birinci sını -
fından Hayrünnisanın de çantası ile 
kitaplannın çalındığı zab ta) a haber 
verilmig, tahkikata gir.işen memurlar, 
bu kitaplardan bir Jumnnın Vezneci · 
ler caddesinde udcu Selimin dükki.nı 

yanında kitapçı Hüseyine satılmak Ü· 

zere bırakıldığını tcsbit etmişlerdir. 

: Bunları bıraka.n gencin geleceği saat-

i te o civarda tertibat alan memurlar, 
biraz sonra gelen Üniversite kasketli 
aelikanlıyı yakalamışlar, hüviyetini 
tahkik etmişlerdir. Bu tahkikde, bu 
gencin, Antaıcyı.lı 337 doğumlu Lfıtfi 
oğlu HüanU olduğu ve üniversite tale
beliğile hiç bir allkası bulunmadığı 
anlaşılmıştır. 

Üzeri arandığı zaman, cebinden Hay 
rünnisanın çantasında bulunan hüvi -
yet varakaaile 1ktısad Fakültesinin U
çüncü sınıfından 807 numaralı Kıvan
cın tramvay pasosu çıkmıştır. Kıvan
cın tramvay pasosuna, Hüsnüıaün ken
di resmini yapıştırmış olduğu görül -
müştür. 

Sorguya çekil'1iğ:i zaman, bir buçuk 
-sene evvel Antakyadan geldiğini, teda· 
rik ettiği üniversite kasketile üniver· 
siteye serbest olarak girip çıktığını, 
i bunun için kolaylıkla palto vesaire a· 
şırabildiğini,, şimdiye kadar üniversi· 
teden yirmiden fazla palto çaldığım diyordu ve kendhlinin bırakılmuuıı is· yordu. Müslümanlar, heledinleyin din- nüfus •aynnı eanatkar tuawur edilebilir mi? 

tiyı:rdu. Benim de sabrım tükenmişti. leyin, vau '1e, kumandan da, diğer bil- .21 nieanda yapılacak olan Bakırköy Tekrar sormut olsalar: Şimdi HUsnU, hazırlanan evrakile bugün 
Nihayet: Hacı H~yin Efendi aen kC.met erkanı da hep teolim oluyorlar teerübe ntlfus sayımının tarihi 28 ni- bu ~uvallara az veya çok bir bedel adliyeye verilecektir. 

itiraf etmiştir. 

ya~ını başın1 almış bir adamaın. Daha ~tc fakat bunl<\r&. ~binleri llifmiye • 8&1la tehir olunmu§tur. Ntlfus sayımı v~liyor ve bu auetle buineye bir 
ne kadar yaşıyabllinın biz &1ttixte!ı cek. Kıllarına bile hata getirilmiye • için 8akırköyde devam ed4ıın halllrbk- menfaat gösteriliyor. Çuval denilen 
sonra senin gitmemeklifin ayıptır. cek söz verdik biz onlara özürli.idUr lar tamamen nihayetlendirilmiştir. şey çelik, demir ve emsali bir ma.d-
Haydi gider.diz dedim. Hacı Osman hepsi de memur, ne etsinler Ankara - ~ do de olmayıp niliayet kenevirden 
bir şey eöyJeıneden yanımıza dilltü, dan aldıklan emri yapblar ... ) Kapıya llÜTEFER/t/K 

1 
mamul bir örgü olduğundan pek 

arkadan ;elen bir aeste içlerine bir de nasıl \anldığını, açıldığını ve saireyi ynkın bir zamanda şimdi tahmin ve 
k Polis mu .. dür" u·· g .. ldi nbit alsınlar denılayordu. Cam~in şar yukarıJa tafbilen erzettim. Şimdi ker- ~ takdir edilen luypleti bir hiçe me-

cihetindcki kspısuıa doğru hep bil'~k: re içindeki sa~ırlan taahih edeyiın. .6.nkarada bulunan İstanbul Eami- tektir ve on para bile etmiyecek-
tc yürüyorduk. O -aada Eırtında hakı Kapı açılınca içeriye alınan bizim ef _ et D'rekt"' .. M ff Akalın dünkü tiı'. O vakit hazinenin bugünkü nef-
rcnk aveı biçimi bir elbise başında bir raddan b3.9ka meydanda kimseler yok-tr Y 

1 
1 

....... ı.. ~ı:u. uzadö e~ tür ini irim tamün edecektir? 
~ k' . b , t de en e ~rımıze nmU§ . ,.._..__ ts ,__ Bu -'la t ı.:.ursa ara ıyesı u.unan g~~c ml tu. Heyet dışarıya çıkı .-a vali ve ku- __. .1..-ıac e eıcr: Çuvaı. r n-
kıyafetli Avni &y: !ııfekt_u:_>çt, ıaüu· mandan da aralanna karı§tı. Arka - hısarlar 1dareaine ait olmayıp ta 
l:ercnizde askoliK şerefini muhil hiç dan bir kaç kişi daha iltihak etti. Bin- MABr•ll~L81f.D• : efraddan birisinin veya her hangf 

b~: tekl·ifi .. kabu~ ctmivw~eksiniz, ~~~etlbaşı Flalil Beyle bir çok arkadaşlar da imza sahtekarlığı bir mileeeeseııin malı olmuş olsay-
lıoyle bır ';/ey ol rsa .kat ıycn kıht ı - - camide kalmışlardı. Açıkta kimseler A w • • .. • dı sahibi mal bu mağruk malların-
c!eıncm diye yüı{sek sesle talimat ve- ö-'" .. rd V 1. '1'...ı... .... 1 il H Darülfünunun lagvı, yerme unıver· dan intifa çarelerini arayıp miis -

da b .. t.. . g ıwmuyo u. a ı ... ~"""91ı e acı .. w. "'"ta 1.ftı 
1 

teklif' 1.. makul riyordu. Arkaaın.1411 u un nıpn • 0 . . kal d site tesis edildıgı .aaman a~ -.ıan talı iain me •artı ve 
smanın arasına gırmış ya ann an . . 1f . ..h..; ....... ...,

1 
.... l:lrını göğsü Uze,·ir.e koymuş temiz kı- k t tm t 0 1 d E h 

1
. Tıp Fakültesı a&ıstanlanndan fetin msnbld müzakerata tJU~r 

. . . 1 . d sı ıca u uş u. nar a: y a a ı . k mi di" .rafdlı, halım, selım tavır ı Jan arma be T b şl Be Hacı Osma ümasını taklıd ederek 14 ay açı ma- Y · .. 
nbur kumandam bir.başı Halıl Bey . ~ 1 aş .. 

3 
.. ıyun~. Alnl h k knın aşını almaktan suçlu bu fakültede Ben kendi menfaatim cihetini bir 

D6NIZL~RD• ı 

Sosyete Şilep deniz fOllBl'L

na devrediliyor 
Sosyete gilebillin devri için Deniz -

yollan idarellinde hazırlıklar laaela -
mışbr. Yalnız Münakalat Vekaletine 
eirketin bUtUn hiıwe\eriai saba almak 
için kifi mikdarda tahsisat verilllle -
diğinden devril teslim işinin hazirana 
kadar uzıyac~ tahmin edilmektedir. 
Sosyete Şilep ıirketi mayıs ortaların
da umumi bir toplantı yaparak §irke
tin feshine karar verecektir. 

Ege ve llarm..-.deki llrtına 
hafifledi 

B. Chamberlain•in nut1'u 

l agftb BatYekili B. ChamberWa 
AYalll Kagyuasagda. irad eyJe.cli

ii Wr -tuk ilıe aui Almaayasuwı gl
rlıttiği diplomasi harbine ~ı nnit -
tetikler zümresinin cevab olarak M
mladığı diploması ve iktisadi te6ir-
lerJ ilah eylemiş, iMi hU1usta alwım' 
\'C alınacak Olan bu tedttlrleria umu· 
mi laatlarını çizmiştir. 

&. müttefik aiyasetiade elMlı WI' 
\"eÇhe, İngiltere ile Fnuısanın t.arn bir 
mütabakat ile miicadeleye de\am hu· 
SU8undald kararlan n muht.emel uUa 
müzakereleri şartlarının vasıflandır. 
Bu sartlar, İngiliz Ra.5vekiH Wııfın
dar. bir cümle ile tdhi edilmektedir: 
Gerek kendi emniyetlerini ge.-W.."88 
A vrupaıwı diğer milletlerinin em niye 
tiai kiüil hakiki bir sulh akdini m · m· 
kUa kılacak ~rtların meH'u<l l <."ti e
sastır. 

Bö3 le bir sallı 'e milletler ara."iln• 
da hakiki bir isWrliginia tesi ini te .. 
m1a zuıuunda İngıltere De }ransamn 
naz.i Aluıa.n3 ası 'e hatti nazi noktai 
nazarını siyasetlerine esas ;ttihaz e
clettk de\:le.tlerle kat'i mücadele~ e gi· 
ripnek yolwıdaki kıırarlannı ~osfc -
rirken Londra ile Paris Sİla..."Cti l•ita
raflık ve abluka meselesine de başlı
ca &tir rol ayırmaktadır. Buglİ.Jlkti !olftrt 
lar dai~imle Almanl anın sırf aıı&u,.. 
ka Ue dalma tok müşkiil bir key
fiyet aıwtmeıdedir. Fakat Alma.H\a
mn miieUeledea (ekilmesbae iestr e• 
docek inıillenb WrJ • yille abluka
dır. Bu sebebdm lagDiz &§vekili bu 
m~leJİ, A.lmaaya.yı taarruz Mt a
setİDİlt idamesi için e.a fazla muhtaç 
oliuga maddelerdea .-hnam etNek 
istikamdiade inkişaf ettinoek zım -
nıııda tıedbirlere ~i izah et
miıttir. Tabiri. dl;rie miiüeiikıer iktı
saıH bari> 1w tlerilli.n __. h:xWi
ne kad:ır Ahnanyanın ablukasını teş.
<licl eylelueğe karw Y~lertiir. 

B. ChamberWA,. daha :ııiyade baı'
hia iktWIWli imilleıiai lll4MSW1 ooht;e. 

dw ha aatkmada. dıa aala;Jllh.ğı ~ 
re t.guıere. Almanyayı ikU&adi ta.z.. 
yik altulda lwaklMk idn lıitM&f dev 
letlftle h•r tiwi P"h~M' si temi 
tesis etıni. ve daha şlmdld ... n ls'eç -
N~·~ .. ı.ı..r.ı., Beldka. Holwla ile 
harb uwe IPSML =stsııs tieaftt IBWJ. • 

hedeleri .ak*tmlştir. Sen- güulerdc, 
Danimarkl' ite de ayal ....WC l!ııM' ..,. 
lafma inY "ll5iır. 

A'VnlJW şb·Uelelli bU fa: r ~t

itrin Jtarif.i9je llaltvtierda totl:rf ·

letaer wı tsı-ya ile<!,.. tiori "" .... 
malar \ikMM g~r. 

a: yeni tMant " t ılelerioin ·
r~'"""'' E • .-.Ciau: .tılm~ar.ıt b !ı 
f~e --.... lçill ek m ~ 
yağlı ımMt.ıeterill iılmııOal talmw e -
den hlHAİlftleria mCWNlliJetiNr 
~ l>a timnt ~i

airı H:Jilnlerillllien ~e ..n we iktı • 
sadi YMİ,etlerİllill ~~'l iıı
tifatle ~•ıııetG fi Mr _...ye asıl 
eın.k i!iıı ,..,._ ıııi11ı1a ....,. iMA 
miibayaasım _.. löilııM eta:WeNr .. 
Bilhassa A.....,._ madımt eev.hP...r· 
lcri Ye ~~ -~ aakasmd ıJıd 
miibana lllswkıdııd llQcWpey aıd.-

v ~ ··-··~· taeak ~ iftira mssll111wl -
leblel'hte ;•*-"* 15ı .............. 

itte illgıiltenı, .bir tılmftıan d~ 
ma8HllD lwVVetial alÖlllal'ak ahi 11 

..,,. 

yı tleaialN \'e IMllve'Nlft -tlmal meaue
ketteri ktsınuada Ye ......_.. olar.ık 

u~ rkta ~mftll · ı -
kanla.Pda ve aba diğfr metRI k tt r .. 
de 4le mali .kudretillr, daya.nar sızın e gogu ecegız a aş ına ur- . tarafa btrakıyoruırı da gözümün ö-

bulun uJ. ordu. 11un atmayınız diye bağırıyorlardı. müstahdem Ekr.emin muhakemesıne 
k 1 ~ · d nünde eriyip heba olacak bir dev-I<a pıya yaklaşınca apının zor an • (Devamı var) dün ikinci ağır ceza mahkemesm e 

1 t let malı için yüreğimde bir sızı du-makta olduğunu gordUk, bun arın ..... --• .-.-........................ başlanmıştır. 

Bir kaç gijndenberi Ege, Marmara 
ve Karadenizde devam etmekte olan 
§imal fırtınaııı hafiflemiştir. Bu se -
beblc seferde bulunan vapurlar yolla
rına devam etmek üzere sığındıkları li 
manlardan çıkmı§lardır. Marmarada 
bütün seferler tekrar normal hale av~ 
det etmiştir. Ege ve Karadeniz po 
Iannda bir k,nç günlük ı ötariar ola -
caktır. 

bu yolda mlı~fif,i FrMı9a De birlik· 
te haııeket ef1 rek faaliyete "ıi<t• 'ş-

w h kk ı tı B ı yuyorum. "Yeni Sabah,, bunu mer-ku t o a ı mu a ru< · un r:ı ş h • • d k• Ekrem, mahkemede, bu paralan alıp . . e 1 1 'l"i"l ız e 1 cilnin nazarı ıttılaına arza vasıta na ıl d rd ani tine k diye herke ıçın u.. İffete verdigwini, bordroları da İffetin 
olur da hükiımetimizi zarardan vi-içın end e d · üştü, hatta bizim • ) t kJ imza cttivini .söylcnıi§tir. 

Pet"""O an arı 0 
kaye ederse çok hayırlı bir iş yap-.. Mahkeme, şalı.idi rin celbi için ba§· 
mıf: olur. 

i lktısad Müdür- ka gilne bırakılnu br. t tanbul Liman ichresiae mea-

:ın ınuht . P. t· Fort davası neticelendi sup ve mukayyet tam teşkilatlı U 1 IOli 1111 UUlllUUIUı 111 111 il 
klnr":1 bir list: Ford müessese ine aid yedek otomo- Deniz taJılisiyeei amatöni § E H • R H 

• cdiyeye verı- bil ak amıle bazı ecya gümrüksüz ve Dursun Ali 1 
ı l ra n oni Va.kum .. 1 k te ·tı l ttikl . 1 1 l~ R Ste az gü.ınrukle mcm e ı ıa e. en JNH 'SARLARDA : I il' 1 

iLiK 1400 K'"'"" 1100 Kur"' kump y ınm 6 Sh, lumkana aua ve hazineyi bir milyon liraya yakın za- ~------- 11111 1 U 11111 111111' 
A tLıt< 7'0 • ıoo • mpany n ' umpanya ı - . . . i h" 1 "d • Ank • lkt·ft-,:ı 

• AVLIK 400 • 800 • um 8, Petrol limite in 10 ve belediye- rara soktukl rı ıc.ld ıle be seneden- n ısar ar 1 aresı a- lKTISADC.ILAR ÇAY - "WNU 

ı AYLllı< 19'> ı IOO • nın 12 tankı Vardır. beri m~h~k~rne edilme~t~ bul~~ raya nakledilmiyecek M k mezun 1.l 1 şere-
4 NtSAN 940 Per cm e Bunların k biliy ti i tiabiyeleri muh Ford muduru, muh becısı, başkatib,ı İnhisarlar idaresinin .Ankataya nak- '+f 1 f6YIV 19.;o cumarlm gü.mi, 

------,.....~------- t lütır. gUmrüğ\&n z.~ord muessesesinde.ki me - li ı'çı'n "erilen '·ft-ardan .. --·----- e _ Takaim B Giye ga..."inos: nda aaat 1 'H. s~f er 25 l3S6 R. M rt 2 " -.ı·. .-&~ 1.6 04 '-"'-- bir Nl!U verilecektir 
·tıım--~~ımıııııım!l!!P-.191!1!-..... !lllll!!!!!l!W nıuru Efdal, muayene baş memuru Mu- dilmiştir. .,.. ae _, :r-:r • ~ ... 111 ı 149 

·y yok.t'..!.T. 

• O cuma günü aaat 18 

Her gün binlerce yavruyu ...,: zaffer, gümrük muayene _...uru Zi· ·J:ııhilıarlann lıaradan AJılıaraya 11'19" 1'~ _• lfınioıöooij ııı.u. 
yardımın, senin şefkatinle sinesin- ya, Mazhar, Aziz Murad, Mümtaz, Arif mesi için evvelce aynlan 180 bin lira- Sım Dökümter tarafır.M.uı tıetile • 

de barındıran Çpcuk Esirgeme Ku- Muhliı:;, Hilmi, Bahir, Celll, Rıza, Ha- hk tabeiatı Maliye Vekileti blııul et- ewim•: cektir. Mcvzv.u ( Alterrw.. ıf cere:Jt.mo 

'at mektep'm me .. 
zwılan cı 'yeti · ı .-.ri kof&/ ana
Zaruıdan d ku..-ıt.RCKaıı ...ı.:i..n &11. 

. tb -""-~- ve l-0 t ı.. .. ı..ı---.J-t..ı· ka .... '- -._ -ı.........t ..::l-. -- -..ı: "'=ft~•lri --·-· b: rumudur. ~llda bir lira vererek Sılp, reuu»ı - ·...-~ - meırıı,.-. -• - - - aıua· ~ ,.. 
Çocuk Esirgeme Kurumuna üye rar aaliye beair;ıci ceza !ll.l&kemeaiade dafaa ilin lllttin ~ *-r- 1. - .. / .. .ıt.JO ,.ı ,...- ,._ _.. 
olmanızı Kunun saygı ile diler. dWı netic~, mahkeme, hep- nıf yapıtdığı bir anda bu paranın tah- at 18 de a,y ŞeıneeMn t'aip .,. -

aiain beraetine ltarv v..ıttir. sisine ilMia driUaediğidir. ,..,,,_ ( AJP. A.-. " Romen Diyo-

da takat em8ali uKiatn.a fı» oi•, !.~1'
seltilmeai -için çareleT ve U....na aid 

heaaP.,.) aw. ~tWe JIOldur, 
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e Yapı dı 
- -----~-

gazetesinin siyasi muharrırinin kana -
tıne göre Chamberlam'ın pek yakın

da nazırlar arasında mühim bir de -
- işikllk yapılacağlllı ilan edecektir. Bu 
leğişiklik bilhassa harb kabinesinde 

söyl ·stir. yapılacaktır. 
& ,.~ki Fran .. halkıı m Alman Milli Müdafaa nazırları arasmda ~u 

h ndar. hiç bir ıstcğı olmadığını ve §ekilde bir de~iklik yap1Jacağı zan -
Fr. ısa hükumetmm buyük harbden nedilmekteclir: 
ıo a diın aya v i bır felaketin gel· Nazırlardan biri hükiımettcn ayn • 
memes· iç ·n çol · ulı§tığın fakat mu- lacak ve bir diğeri de başka bır vazi-
vaffak alam nı oayd ttikten sonra feye tayin edilecektir. 
ıııhai z feı i in lngılt<.'Te ile mliştcre • Diğer cihetten harb k bineı:ııne <lahit 
lren bütün ener · 1 rini tevhid ederek olmıyan nazırlar arasında becayişler 
çal~ etmistir. yapılacaktır. 

iliz K · inde Tadilat l" eni Bir Sir h 
3 (Husu i) - Bugün !ngil- Londra, 3 (A. A.) - Ge~en cuma 

nde beklenen de-i 'klik günü kafile ile seyahat etmekte olan 
'""·ll•H.u. Bahriye N ırı Cburr.hill Tedmoor vapuruna hu u~ ed n Alı~~n 

· d , ynı vazüe bulun kla be- tayyaresine baraj ateşı açan . sıliilı 
· d ıhd s ed l "e maiy ~tin- yeni bir sey olmam kla beraber ticn.rct 

ıharbin vazife vapurlarındn tecrübe edilmekte olan 
l.ıir siHi.bt r ve tecr"beler muvaffaki -
yetli neticeler verıni: tir. 

Blr Kafileye Taarruz 
Berlin, 3 (A.A.) - Alman bombar

dıman tayyareleri öğleye doğru şimnl 
denizinin fimal kısmında seyahat et· 
rnekte olan bir İngiliz kafilesindeki §İ· 

Parise G n ı\ml'ri.kalı G"nüliül r l pl<'r üzerine n vaffakiyetli bir taar-
Paıi 3 A.A.) - Amerikan Sefer- ruzda bulunmuşlardır. j 

!ı lik Büro n n k y t i -i ilk Ame- !are,;al Cörin!!İn NutJru 
ıik lı gönül u Pa e bugün vara -1 Berlin, 3 (A.A.) - D. N. B. bil:liri-
caklardır. Bu g 'nüllüler, Manhattan yor: 
tr t tiği ile , upaya gelınicıle:r- Mar sal Göı·i g, H;tlerci gençliğe 
eh . hitaben bir nutuk f:öylemiştir. Mareşal 

HER SABAH 

Mükafat mı Sa-daka mı? •.• 
aırbnl Sil hat ''e İçtimai I\in-

aven t · · "ı;iliıd ... ağı-
dalti tavzihname)i aldık: 

"Gazetenizin 21/3/940 tarihli nüs
hasında (Yedi çocuk babası bir va
tanda.ııa ikramiyesi neden verilnu • 
yor?) başlığı altında intif;i:ır eden bir 
yazıda; Kası.mpaşa Küçük Piyale, 
Resne sokak 27 No. lu evde mukım 
m:ırangoz Talat Gündoğan ve karısı 
Adviye Gündoğanın 7 çocuk sahibi 
olduklarından dolny.ı para. mükfıfatı 
dılcği ile müracaatta bulundukları ve 
ba.skalarına her sene verilmekte olan 
btı mükafatın kendilerine verilme • 
mekte olduğu bildirllmektedir. 

Umumi Hıfzıssıhha kanununun 
156 ncı maddesi mucibince mükafat 
dileğile Sıhhat ve İçtimai lJ uavenet 
V ckil.letine başvuran annelerin sa -
yısı fazla, bu hususa aynlan talısi· 
sat ise mahdud olduğundan dilekçe
ler müracaat tarihlerine göre sıraya 
konmakta ve sıraları gelenlerin mü
kafattan ndrcslenne gönderilmekte 
ve 15/4/937 tarihinde Vekalete gön
derilmiş olan adı geçenin mükafat 
dil ğıni havi kağıtları da tetkik edil
miş ve para mükfıfatına müstahak 
olduğu anla.51larak 1937 yılı sırasına 
konmuş ve halen 1934 yılında mü
racaat eden annelere para mükafatı 
verilmekte olduğundan mükafatının 
gönderilebilmesi için sırasının gel -
mesine intizar edilmekte bulun 
ve bılha a 6 ve daha ziyade c 
annelere tevzi edilen mükafat 1 
nen bir defaya mahsus oldu!!u ~ 
hat ve 1. M. Vekii.l tinden cev 
bildirilmekte olduğundan ona gere 
keyfiyetin tavzihan gazetenizde neş
ri rica olunur. 

İstanbul Sıhhat ve l. M. 
lüdiirü 

"" pn w'a A.lınm1 ){" cumu l önce, hali hazırın tarihi ma:ıasmı 'e 
Loııdra, 3 A. !\..) _ Dün k run kurtuluş i<'i:rı ka+'i bir mucadcle diye Yulmrıdaki ta''Zilıruıme, 1934 yı-

myraı 1 , 
o o htek·rllğı 

Mübadil bonoları üzerinde bir sah-j Bonolar hazırlandıktan sonra yeni 
lt:k:ırlık yapıldığını, Ankarada bu işin bir faaliyet safhası başlamL~, Nihadla 

Amasyada 
Görülmemiş bir 
Seylap felaketi 

nıcydana çıkarılarak M.chmed Nihad Hüsnü, kendi adamlanndan bazı kadın (Baş tarafı 1 indice} 
Ö~myuncu adındn birisinin yakal13.n - ve erkekleri milbadllmi§ gibi göstere- Karasevir, Akduran, Kızılca, Ak alin 
dığmı evvelce etrafile yazmış, dün de, rek, yalancı §ahidlerin de şehadetile,jBelmedik, Güllük, Karaköprü, Kavak• 
İstanbulda bu işle alakadar olanla,.dan üçüncü noterlikte bu bonoları k~- çayın, Kapıkaya, Sırabocukluk, s·gel"9 
birinin yakalandığını, tahkikatın ta - rlne ciro ettirmi§lerdir. ve Yenice köylerile Amasyanın etra • 
nıamlanarak suç ortaklarından dığer Bundan sonra, bonolarla para tah- fındaki yüzlerce bağ ve bahçeleri isti· 
ile u. ün yakalanacaklarını ve hndi~e - eil etmek işi kalmış, Nihad, İstanbul· la etmiştir. Bu köylerin bütün mezru
nin tamamen aydınalnacağım bildiır - da ve Ankarada, Ziraat Bankasın.fun, ab ve meyva bahçeleri ve bır çok ev .. 
re;~tık. 50000 liraya yakın para almıştır. Son leri kamilen su altında kalmıştır. Tuğ-

Talıkikab işkfü etmemek üzere dün ··nıcrde de, Ankarada, tafsilatını ev- yandan da.ha önce haberdar olan vi .. 
ismini yazmadığımız, Mehmed Nih dın velce yo.zdığımız şekilde yakayı ele ver Uiye~, derhal bu köylerde icab ede.. 
suç ortağı ve bono saht.el ii.rlıb'lllm ele- miştir. tedbır alarak halkı bu tehlike mınta .. 
ba.sılar ndan olan Ka.dıköyimde Papaz Diğer taraftan, şebekenin buradaki kasından uzaklaşbrmış olduğundan 
bahçesi gazinosunun müsteciri Hüs - efradı, on gün kadar evvel, yakalana- şimdiki halde insanca zayiat olmamı§
nüdür. Hüsnü yal{alanınca suçunu iti- cal·brını anlamışlar, ellerindeki baskı tır. 
raf etmiş; sahte bonolan kimlerle, na- file lerini imha etmek lüzumunu hisset Amasya şehrinin ortasından ge en 
sıl hazırladıklarını ve bu bonolarla ne mişlerdir. Düşünmüşler, taşınmışlar, Yc~lırmak, şehri istasyona b ~ ıyan 
s retle, ne miktarda para aldıklarını l unları denjze atmağn karar vermiş - ve son Uç sene içinde in§a ve ıkmal er 
anı tmıştır. 1 r, baskıyı yaptıkları iki taşın üze - dilmiş bulunan ve ırmağın km rını ta-

Bunun üzerine, diğer suçlularla hır· rındclti şekilleri sildikten sonra "':>un- kip eden parke bulvara bir çok nokta
da vatçı Arşak, klişeci ve matbaacı hırdan birini beş parçaya ayır:ı:tUQlar, lardan tecavüz etti :uıden i tin d 
Stl yo ve Y rv nt ta yakal nmışlar - merdane vcsaıre ile beraber, Galata.da, vaılıı.rı ile ırm - ıki sah'li ü er· 
dır. Bunların itiraflarına göre, sahte· Kö rünün Haliç tarafındaki Şarap is· ki evlerin duvarları tehlike altı 
karlıl· hadisesi şöyle olm~tur: kel · d n denize atın lardır. kalmış ve bi.itiln evler bo!>: t:.ılmı r. 

Mehmed Nihad ve Hüsnünün tcşeb- T · atı idare ed n zabıta mir ve Gittikçe yüksel ekte olan ırmak 
büsü ve Ar ık, Ycrvant ve Stelyo-ıun memurlnrı, dün bir d lgıç indir.erek b'- Amasya şehı:ıni tehdid e te oldu -
da i. tirakl rile vücude gelen şebeke, ri tamam, eli- ·be par a olan bu taş- ğundan hnlk d 'lll b'r l 
üç dört ay kadar evvel faaiiyet.e geç- larfa merdaneyi denizden çıknrtbrmı§- can iç· dedir. Mümkün o 
miştir. !Gişeci Stleyo, Cağaloğlu ya- lardır. alınm tır. H t d 
l·uşunda Şafak matbaasında lito~fi Yukarıda isimlerini yazdığımız e - etmek m· kün olın 

lile snhte bono basılmak üzere iki bekenin dört elemanı nezaret altına a- çekilınesine int· ar edi• .... ,..,,..,,,.,. 
taş tedarik etmiştir. Perşembe pa. lınmı§lar, hadise ile ikinci derecede a- ırin iki s 1 lini bır 
da kllğıt ticareti yapan Romana- liı.ka<lar olan ve yalancı ~ilik sahte çuklar dev 
da bu işe elveri li kağıt bulunarak müb dillik gibi işlerde kullamlan a·-er b g"zfü k~ . 
mış, baskı için lfi.zım olan merdane on iki kişi de ikametgaha rabten er· m n h en ka anın 
ire de hazırlanmıştır. Bunlar, Ga- best bırakılmışlardır. gö ler tamamen ka.,<U.\U, ... 

·tada Fermenecilerde Ar ağın hur - İstanbul mUddeiumumiliği de s:ıhte- geriliyecek ol n su 
d cı dükkanı üzerindeki oda.ya yerleş- karlık lıf disest tahkikatile ynkmd n bir feliU. t.e s b p ol 
tirilmi§, baskı yapılması için lazım ge- me gul olmağa başlamış, lstanbul müd raftan da §ehrin im · 
1 n bütün hazırlıkl r tama.mlanmıstır. deiumumisi Hilanet Onat dün alc m yakın bir noktada Ye ılı 

Hi'snU ve Nihad, İskan idaresinden, Emniyet Direktörlüğüne giderek eç ters Aııakan ırmağı tu 
u vüle çıkmamış olan mübadil bono- vakte kadar tahkikatla alfikadar ol - Çel tek kop .. iı ile § lı ·r 
!arının numaralarını oğrenmenin kola- muştur. kilomc ·e ı e Sul 
yını bulmuşlar, bundan sonra, bu nu- Şebeke efradile yardımcıları, hak - köyleri m ı u tını ve B z v dı 
n ar larla on iki tane sahte bono ba- lanndaki tahkikat ih"lllal edilip evrak deki ylizl rce b - 'e b hçeleri de 
sılrn stır. hazırlanınca adliyeye verilecektir. la ebni tir. 

S pa Flow'a :} apılan A an hava bü- tavsif etti<Yi .. ad~le<'e Al an genç- lmda müracaat eden çolt çocuklu 
cumu hakkın Amir lik Dairı:si ge- liğinin vazife} rini anlamış ve demiş- annelerin para mükafatını 1940 se-
C(' yarısından biraz ı:ıonra aşağıoald· tir ki: Desinde yani ancak altı sene sonra 
tebhği ne ıctm"~tir: "- Alınan milleti, mı ffer clmak alabildiklerini resmi bir lisanla te~id ·ı b k k A G 1 d'• 

Alman ta~n.i l ri güne§ batatkcı husu"'unda kat'i bir ittihat ve saı~ıı · ediyor ki mü teki de para mükfifat- 1 a za üyU as eri vfiSra n ln r. 
Sc pa Flow Uzcr'ne hu um yapını lar-jmaz bir irade ile harte girmişti. DU~- J.arının geç 'erilıne inden fildi.yet e- db• J 1 ıı .. h" 
ea da ka l ve den' tcı·cih ea·. 1manl r, ~1m~ny ya t:aaı:uz -~enm diyordu. t f a ıy r 1 1 Amasya, 3 (A.A.) -Bu sabah sat 
len topçu te:J ile tard lilmişıeldir. ne demek oluugtınu şımdı bılıyorlar. lUeınlckett.e nüfusun fazln.laşma - . . 3.30 da şehrimizde biıib' ini tal ıben 

_ . (Bcı§ tarafı 1 ındıoe) Cenevre, 3 (A. A.) - Journal de ikı' zelzele olm b d 'A man t yyareleri b mbal r atmı!1lnr- Polonyada kazaudıgımız emı:ıa <.(ız za. &ını temin ve te§\ik ~ fazla ço - 1 ve azı u arlar ~ı -
iiır. Bombalaıdan b'r t i sal il'3 düs fer ve Fransa ile lngilt reye ka ·eı yap- cııldu analara Yeıilcn para ikramiye- dir. talya gibi milli hayati~ mer- Geneve gazetesi Beynıt muhabirın'n kıl ı tır. 

kezi Akdenizde olmıyan Fransa ıle ln- General Weygand ile yaptıgı bir nıü - ı;; 
n•üştür. Hiçb'r c.miye isabet ' kı ol- tıfımız garLd~ki nıuv rf kiyetler Al- &ini alnınk senel reıe beklemcğe mU- giltere, İtalyanın harekat serbestisini üı.katı ncşretmekt:kdir. 
rn:: rru r. Bi ım n ta~ar inin top mun ordusunun, karad , denizde, hava· te,;nkkıf bir i halini alınca para . 1 gu ate<>ile dü .. di.i-ü ı:ıanı:mah'tndır. 1 l rda kuvvetli darbeler indirdi~i:.l ıs· milldifa.tından beklenen fayda sıfıra tehdid eden bir takım arazıye ve wn- General Wcygaııd deır~r kı: 

'' 1 . d' . trol üslerine sahiptirler. "- Son nyl r i~dc Almanlar .;e 
Holan<! da A a ı.i.:\ ,.t bat ediyor. BugünkU ahvalin cıd y-.tı, iner. Ce S B' rte' 

. belüttank ile üveyş ve ıze ı Sovyetler teca• üz .i..y ,.ti t ib e1.mi~ 
1-msterdam 3 (A.A. J - Rcuter: gençliğin dısiplin ve nasyonal st sosya- Biz 0 lmnaa.tteyiz ki bu para mü- ve Fransa ile İngiltere t.arafmclan Su- oldukıarınC:an bizim tarafımızd n b'll-
Abluknnın ;;ddetlend'rilece2"nc 1air lıstr.e bir davranış göstermesini icnb kiifatlarmı valnız vermek de;;n, ver- d·ı · ı 

~· ._, " e~ riye ve Filistinde ihdas e ı mıe o an yük ihtiyat tedbirleri :ıluunns•na ., -
Chambcrlaın'n dliıı Avanı K:ırnaı asın· ı ettiriyor. mek tarzını bilerek memnun bıraka.- Ussü bahıileri zikretmek kafidir. ruret hasıl olmustur. Al anlann l bi 
aa y ptığı 1: : nat Holanda siy si ma- .. Ge1ıçlik yal"lız se~s saatleri?d~ de- cak şekilde vermek l&zuııdır; sadaka Arnavut Bahriye Zabitleri İtalyan - . eli ki b d b 
bafil'nde asab'yetle lrnr ılnnınıştır gı1. mektepte. v.e fabnk~da dahı, ıtnat §C}dinde değil... Filosunda yesini bildıgimiz içm r ' ura h. u- k 

- aaa r;ı • •••• •-

n jyi 

zkfır mah il ~u müt leadndır ki, 1 arkada§ S''Vgısı ve adaba uyglnıluk "' uk 4-L.tinn' bir . lunuyoruz " h $ 
"' f 'l t 1 . .. t ereli H . .a.urda altı çoo yeo.cg il Roma, 3 (A.A.) - Nazırlar meclisı, Muhr.birin Ortaanrk ordusun.:ın ha - , . 

İngiltere bıtarafbnn vaziyetini nr..zan gibi azı e :ser en sos ~ .. ı r. er ana ~ beş on liralık para mtt- Arnavudluk, bahriye sübaylarile yar- -1.At ftftı.. d '!:l" k b 
1 

d _ s b 1<nıar ureti v -er k Mısırın 
11ıbara l!lm, mal-ta ısı ar gösteriyor. Al fırsat buldugunuz yerde. buyuk Alman . . . umu D(J,Uasın a!l uza u un u .... .mu İllgıltcre c mü tcf'k d tan 1 • 

1 • hizm t tın alı§ nız kafntmı almak i9in alta sene uuıJ. sübaylannm İtalyan bahrıyesıne a.lm kaydetmesi tzerine Weygand şöyle de- 1 ~. J c .. u 
r. nya ile ticarrıtlerini aınltmadı!:1. .. n ca""l~na e e e~e ~ .. 

1 
.,, beldesin? malarına dair olan kanun l!yihıunnı . . . z. tmııJ oldu u ve ı .i.Slrın her turıu 

ta dirde bitaıaflarm !ngiltercden mal ~ra.nsız Gazetelenne Gore . ,. A. OEMALBDDIN BARACOGLU bugün kabul etmi§tir. · ;,tir. . . .. .. ta r.ız t cb :.i üne karşı koyl' ba 
al. m vacaK.arı hrıkkı~dn Ch· mberıain-1 Pans, 3 (A.A.) - Chamberlaın m 1'--'Y""'" Alm•• Oldu°'" Asl""'rl - Tayynrelenmız ve. her türlu na.- azmetm' bu.u.ı.duguau bildi::·ı.iQtir .. led• .,... t •-••••HllllHlllllllllltllUH•H11•1auau ... n111-.u WLJ --.u.&&. .,.J e- """ -S 

hı a ık beyanatı bilhassa kaydolun - dtin Avam kamarasında söy ıgı nu • Tedb" 1 kil vasıtaları.nı= vardır, ıcabff.lerse. bı-
r. tn \e b't.ıraflarm b' "'le bir taahhü- ku Fransız matbua.tı uzun uzadıya mev Türk - 1·ngı·ıı·z R 3 (A A.)ır: D" N -ı ze ihtiyaç ola.:ak ycrıerc süratle tride· 

.ı balı t kte.3 oma, · un azı. ar b'lir' B' Fr ı a·- d ı tı · de ::ıri mesi bite.raflı'Y!'. muhdif oldu~ zuu seme l:U'. Meclisinde ittihaz edilıni§ olan karar· l ız. ız amız ar ıger eve m 
b ~ib' Holımdayı Aln-anyanın .9ecri Bütün gazetelerde kaydedildiği üze- Fransız !:.Skert l d 'llet' b b . . ·• haklarına ria.yc.t ederiz. Bunun içindir 
tt;, birl~rme de m ruz bıral· anaktır re Cha.mbcrlain'in beyanatı bitarafla.ra ..,. ar a;~lınn .a .~ı . ın ar ı~~ ~faz;; ki burada kendi toprakla.ı•UlılZ ÜZcı irı- r. S 

• • 

0 

• :·.,- • karşı bir tehdit <lcğil Almanyanın mu- •• k ı • ze e ı esı ışını~ çe~çevesı .. a :n e de b;ılunuyoruz ve Alınıınlarla Sovvet-

0 l 3:J(ırADAen)ız JIBarln Mı. l b. tavaat göstermesi zn.ruıi olan bir şeye muza ere erı alınmış ol~ tedbırlen ~~~ ehttJreni ler gibi komşularımıza taarruz etn ... yo- Va ·n ton, 3 (A . .1 .) - ~ov~ 
o, . . - ergene ge en ır .1 . ld - b' "f d · gazeteler bilhassa unıuuu ve usus . . . Va n t n El · i l:m n ki H 

N . , ·· tt b tı d" karar verı mı§ o ugunun ır l a esı- Londra, 3 (A.A.) - B. Buttler, A- . ' . la la 13 ruz. Finlandıya onların bu te ~ '~ sı- ~ • • 
"'i~:1~1evnaız.Pı.un~en~~ :r~:caz~raaı:asın~~ dir. Bu, ablukanın şiddetlendirilmesi- -..um Kamarasında beyanatta buluna. cemıyet~erını ve k~dınl dre dahil oyl:.~ yasetlerinin en yeni kurbanıdır. Bun • N: -ı~ Hull ıle bir .-.a t k d . 
" u ,, • d' 1n . geçmemış o an sagır er d 1 1 h. b' Ih .. 11 t muştur 
top ate i teati edildiğini gördükl~rini ır. . . . . . ra.k, Türk - giliz ve Fransız askeri üzere askeri mükellefi ete tabi ol.mı - an evve asa ıç ır su çu nn e . -
t~yk i lerdir. Kar§ılıklı on, on beş • Chamberlnm harbm ~'.m.~ ıktı - mümessilleri arasında karşılıklı yar - an vatandaşların sivJ seferberlikleri- Finlandiya gibi aldatılmamış ve >na H.uıı, g::ı.: ıl re yapt·gı be • 
1 t ı tı N k sadı sahada cereyan edecegını ızah et- dım muahedesinin askeri maddelerınin Y ··te ll'k 

1 
k 

1
A 'b . böyle bir ihanette bulunulmamı§tı., ta, ıkı m • t aı sın a mu ı a • mı§ r. orveç vapuru ço u- . "tt f'kl . 1. d Al ne mu a ı o an anun ayı asını ı- L 1 1 1 . . .. ·ıa· -

k ld - d .. t b h mış ve mu e 1 erın c ın e manya- tatbikatı hakkında ahiren müzakereler . Muhabirin Orta"ark oıdusunun ki- u ULan me c e ~r n gorn. u u• 
ZR L.R 0 ugun an murct c at nıu are- nın sahip olmadığı bir silah bulundu - · · · · şaret etmektedırler. ' s . öyl m: ir Yeni hi bir k rar v 

at 

benin sonunu görememişlerdir. _ . . . ~ d 11 •• ynpıldıguu bildirıni§tir. Gazeteler modern harbin taru ve ırJlen Wcygandın emn altında bulu11up . ... : ç 
. •. gunu kaydetmıştır. Bu sılahın a ı mu- ~ _ . . bulunmadığı sualine de General gule . mt'? d dır. Sov~ -tJ ı karşı t t 

Alman Tebligı bayaa dır. Çünkü Fransa Ye İngiltere topyeklın bır harb oldugunu ve sıvll k b işti . ~mmekte elan manevi ambargo nı ri " M • • k - f r tı d b' h t re şu ceva ı vcım r. Berlin 3 (A.A.) - Alman ordusu sag·lam paralarile istedikleri her ipti- eC lSln vı as erı aa ıye er arasın a ır a · .. "ette krJ:ıcDktır. 
' f ı · · ·· 1 •· lm d - " General Weygand munl:asıran "' lıa 1mmandanlığının tebliği: dai maddeyi satın alabilirler. Halbuki tı ası çızmenın mum rnn ° a ıgmı :--- . . · · · · D •• k.JS f l f y zınaktadırlar Surıyedekı Fransız kıtautmın kun'an • Garb cebhcsınde oldukça şıddetlı ke- biç bir mübadele loymetı olmıyan Al- r, n U p Q n l 81 n . .. d d lşte b k d . öt · Al 

•if ran.liyetlcri olmuştur. man parası sterling. frank. dolar blo- Harb cephede yapılır. Fakat duF'na- anı ır. u a aı. esı man '' 
2 nisanda bütün şimal denizi üzerin- ku karşısında lmı.'iycn müşük bir vn- Ankara, 3 (A.A.) ~ B. M. M_cdisi mn tayyarelcrile bombardunan Y:'la veya Sovyet prop~~~damam uydur . 

ae İngilterenin şark sahilleri boyıınca ziyette bulunuyor. bugün Refet Canıtezm baskanlıgında b:Icceği memleket dahilinde de b rta· ması yalanıdır. Filistin ve Mısııdakil 
Shetlnnd adasına kadar ve Fransanm Diğer taraftan Cha.mberlain bita _ toplanarak Ankara şehri imar müdür- ıom müdafaa tertib tını istilzron ~den k~vvetlcı in kumandJ.!'.lığı 1?'11ircde V 
&-ark mıntakası üzerine hava keşif fn- raflara anlabnı tır ki bitarafların yap- lLığü ile Hava Yolları İşletme İdaresi- faaliyet sarfı .suretile bu h~rbe mtiza· d~r. B~ yn.lan hab rlen tek ıb cd e • 
al • etlerine devam edilmiştir. Bir Al- tıklan ktilliyetli miktardaki mi.ibayaa- rıin 1936 yılı hesabı kat'i mazbatahıı- hcret erı:nek ıcab ~der. Bın:ı;:rıal~y? nız mınet~ nnız olurum. General Wey yetçı me u. 
m ~kesif tayyaresi, Uç İngiliz avcı tay tm mahiyetinde müttefikler aldana - rı tasvib eylemiş ve Ankara Htrkuk lıa.rb ha~~de ~ken ~ferberli~ .nvıl gand. Suı'l) e " ordusu kumaııd ıdır lı 
y sıle y ptığl biı mUsademe netice· maz. Çünkü mıittcfikler bitaraflann Jfakültesi inşaatının ikmali için taah- sefcrberlıge mtiterafık olması ıcab e- Hepsı bu kndur.,, te ik 
il d nize inıneğe mecbur olrnu!'l. mü kendilerinden aldlkları mallarla Al - l.üdlere girişilmesi, ihtiyat zabitleri ve c:er. . - • • -
re tebatı dığer Alman ta.yya..r"lcri ta- manyayı iaşe etmelerinden korkmakta :lsl eri memurlar kanununu~. 3 iıncü Gaz.et ler, bu?dan başka dcnız lmv: Ko e.di Fra s zln 
rn dan kurtarılmıştır. ıhaklıdır. ve 14 üncü maddelerinin tadıh hakkın- \c n v d .z topu kıt. atına _ıe~dı ikinci t m ili 

Ak · u · 1 ı· d · k tl · Chamberl in bi arın iktisnill ciald kar.un 18.~rihalarının da il inci mili ,:ın · o "'1 t at ve faalıyC'tlcrı.ı m-
arn zen ngı ız enız uvve en < • 1 . f . tuf 1 k N ı Ankara 3 ( A A ) Bu al rn 

t ı s ıı "d t - hayatını boihnak istememekle beraber 7akerelerini yaparak kabul eylcnu,tir. ..ı"n 1nı tcmıne ma o ara az•r ar .' · · - . . A 
t ar ı:apa ~w a - rruz~ uf::a bitaraflara veril cek i ~tı ai mad~ Meclis cuma günü. toplanacaktı.. H clisi tarafından ittihaz edilmiş olan ı: ~ ız tı~atrosu. ~r~fınd n venl n ~-

nu :ır. ~\anın en, g 'e .a ı. P il tarını tahdidata tab' tutma- ka - te.1birlerden de bahsetmektedirler. Ba- kıncı temsılde Re umhur t t tno- n 
la. na re~en mul addıd gernılerı hn m gı Ti'-- t 'Uz g etelerindo t _ nü hazır bulunın Iard r tur. 

- - ff k lduk Bom- rarlaşbrmıştır. lb ik 1 t f b . zı l! ı-ansız ve ngı az 
'"ugrutr aga muva a 0 

• • 1 'lt Ba • k'l' Fran ·ı "t Lion - Me a ç O a a a rı- talvan sahillerine ecnebt donanm:ı arı Musset'nin "On ne lı:ıdine vec 
b r ya hede ere ısnbet etmış veya ngı ere ve ı ı sa 1 e mu · UdU 1 ı b t elrl · · ' 

.. .. .. tefıkan ve yüksek mılli nuidnfna m · sı m r er erae 1 er turn.fından yapılması muhtemel 'ıü - l' amour,, piye i pek büyük muv ff - ı 
1> ~ nlarına duşmu tu~. .1 lisinin kararı mucibınce dtin ık (BfL§ tarafı 1 i ıdice) cumlnra ait olarak intişar ebniş ~lan ltiyet kazanmış ve artisti r, bir çok de- P rı 

C. .ro c~~hesınde muhtelıf noktal~ ıh rbi ilan etmigtiı. .mız T..ion . Melba gilrolata fab- t:?hdidklir p:utnlar dolayısile bu teaolr- fn §iddetle alkışlanmu:ılardır. v k 01 

f;;;t vn m uharcbel~~'l . o~u~tu~.. .ç a Petıt Parisien azetesi bi • "-ed şirk..;ti hisnednrl:ırından lcrin ittihazı zanırl görtilmektedir. . . . f. ıı. 

z ta 
rik 

t; ı L.'lYJ aresı duşuı ulmuştüı. Bı- ,. .? . mil ih' lPri olun I\'.:ostnn _ Nihayet millet ordusunun te•,silrl dllmış olan bu tedbır, şehır ve koyler- fedıkn b 
tlı t miz eri gelmemiştir. Cha~berlaın ın . dunku b l t: eri dUn bi- c ıç i J<:QrlJlııe diğer bir tedNrin do de evlerin etrafındaki demi. parm klık etmiş o u ' 

i- Uz H ;ndc Yapılacak h~r~ın sevk ve ıdarı: ınd: mu ı ~ı "thnl edı mesi icab eder. j l nmn yıkılıp hükumete sablmnsı iti- tekzıbı tasvıp eyledıgını il 
·~t dontim noktası te~kıl ettigını kuyde) • lisi" tarafı d ·ttın zumunu nabk bulunmaktadır tir. 

.a.l.:lIB uı.a 1 kted' · Nazırlar Mec n an ı :ız e • • 
Lo ıdra, 3 (A.A.) - "Daily Mail,, eme ır. 
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Her türlü telli ve telsizmuhaberatın inkişafı 
harp sistemlerinde değişiklik yapmıştır 

4/4/1940 PERŞEMBE 
12.30 Program ve memleket saat 

4 NtSA.ı."l 1 · 

-----·-----
Bir Fransız gazetesıne 

.. gore 

Hitler Balkanlara silahla deği: 
diplomasi yolile duhule çalışıyor 

İtalyan ticareti Cıbuticle rnüs:: 
tn nail olacak ve Süvcyi~ ka!lalı:-. 
bedava geçiş lıakkında.ı ınilstcfic. 

caktır. Tunustaki ıtalyanlar yen. 
statüye tabi tu .laca!· t r. 

(Sor.u 1 iı:c 

Mevltdiı 
Rahmeti ilahiyeyc kavuşan 1 

kaymakamı Ilulusi A.t ... ıın'ın ltt 

emekli ön yüzbaşı !sm:ıil Sdkıp 



4 lSA.N 1940 YEN i SABAH 

Amerikan 
Vesikaları 

illi KUme Maçları 
( Ba.§ma1oaleden deuıl•) 

ki Almanlann bu dakikayı intihab et
melerinde kendilerince bir maksadlan 
olacakbr. Fakat bize öyle geliyor ki, 
Alınan diplomasisi bu vasik•l•n net
retmekle meehur olan becerikaizliğl • 
Din son bir nilmuneslni göstermil ve 
çektiği mtAhın kendisine dönmesi kar· 
tpmnda kalm•p. 

Bu hafta Ankara ve lzmirde 
mühim maçlar yapılacak Filhakika, Almanya hükameti bu ve 

ailratan neeretmekle Amerika Bir)qik 
DevlE.tlerine, daha ziyade, bu devletJe. 

F e n~rbahçe ile Galatasaray lzmlre Beşlk·~~ .. ==
taş ıle Vefa da Ankaraya hareket ediyorl~r :~:;.~u::.:::::::=k: 

Milli küme deplasman maçlan b u disinl •nr.S bir muvaffakiyet kam· 
hafta haııamaktadır. Bu itibarla f&ka· DUi ad&mnk eeviııebilir. Fakat eline 
türde tesbit edilmi§ olduğu gibi Fener- hiçbir tq geçmez Buna mukabil, ya 
bahçe ve Galatasaray lzmirde, Beiik· Roosevelt kuamna ?. Bizim teWdd • 
tat de Vefa takımlan da Ankarada oy· mi7.e göre, Almanyamn Amerikanın da 
nıyacaklardır. bili illerine bu müdahalesi, dahili ili · 

İsta.nbulda millt küme maçı yoktur. yaset sahası üzerinde bu entrikası Ro-
Ankaranın mılli kümeye dahil olan osevelt'in mevküni kuvvetlendirecek 
klüpleri, MuhafızgücU ile Gençlerbirli· bir Amil te§kil edecektir. Almanya na· 
ğı ınUnavebe ile latanbul birincisi ve sıJ 1914 Cihan Harbinde Amerika ge-
dördüncüstuıe k&rfl, lzmirde de .AitaY. misini torpilliyerek bütün Amerika ef-
ve Altınordu, latanbul ikincisi ve ü ~ kirıumumiyesini kendi aleyhine çevir-
ÇÜJıcuaü ile maç yapacaklardır. miş ve Amerikanın harbe müdahalesi 

Geçen sene milli kilnie turnuasmda sebeplerini kendi ellerile hazırlamıpa 
lt:Yahat eden bir takım ikinci maçını şimdi de ayni hatayı küçük nisbette 
Yorgun olarak taze bir kuvvete karşı tekrar etmjştir. Roosevelt kazanaa da 
Yapıyor ve bu takımın taraf darlan belki bu sebepten Amerika harbe lş-
haldı olarak ikinci maçlarda çok me- tirak etmiyecektir. Fakat herhalde A-
rak ve heyecana kapılıyorlardı. merika da harp taraftarlannın nmoeti 

Bu ene evvelce de bildirmit olduğu• nrtacaktır ve Almanyanın icrada ku-
ınuz gıbı milli küme maçlarında btltUn sur etmiyeceği yeni yeni gaflar bu ne-
~ar ayni derecede yorgun olarak ticeyi belki de içtinabı imki.nsıa hale 

~~'!rle~e karp!aşacaklanndan bu en (Jcçen aıtne1ri maçlardan: '11ener • Demirapor Ankarada kar§daftrlarkeı, sokMtıcaktırl : lin harbi A 
.1• guııu.ermeğe mahal yoktur. . .. ese emn esasına ge ce, D • 

l'enerbahçe ve C-'llatasaray lı.ipltrl menın ~ aafda çekieecek takımlamı· mit olmasına rağmen son gUnlerde Ga- merikanm teeviki ile çıktığına inan -
1ann Bandırma yolile lzr.ıire, SeşiU&1 dandır. latasaraya ve bilhassa Befiktaşa karşı mağa imkln yoktur. Neşrolunan velli-
ve Vefa takımları da Ankaraya h::..ı-e- Fenerbahge, yakın zamana kadar ta· &ldığı neticeler ve çıkardığı oyu.:ılar kalar tamamen doğnı olsa bile buular 
ket edeceklerdir. lamım esuh bir surette tesbit edeme- (Son" 7 incide) harbin niçin çıktığını isbat etmes, ln-

. Takınılann bu gilnltü vııziyetlerinJ • • • 1 • 1 • • • giltere ve Fransanın böyle bir yard!ma 
gözönUnde buh::ıdurmak bu ma~Lı.r inanmışlarsa hesaplarında biraz yanıl· 

~~ bize küfi blr füdr • ..,w.. Galatasaray ki übü den lzcil iğe : ... :::...ı -:;:-.:.:".: :;.: 
~ala~~ay ta.1cmı so,1 zamclardı mecbur kalacaklannı gösterir. 

"an ık., u~ ay ~i forcunu J;~ ebammı·yet ver·ıyor Bugünktl faciada, harbin neden çık· tEırenıez olm~Lll'· Bu ta~n~.ııı yakm U tığını ha.Il düşün~ek kada~ gaflet ve 
~ k&Gar maç çıku ma kabili- bata tasavvur edilemez. Eğer Ameli· 
. rereıc tekııuc futb-Jlil, ~ek dina· .k~ hiikiimeti Al.manyaya yardım ride-

ınızın bakımından çok d&.!ıa yüksekti. Memleketimizin üç tarafı BU ile çev- 1 gelili gtızel yapılan bir eğlenceden _ ~ ce kendisini teşvik etmit ola'lydı 
~un?a beraber Cal:ıwaray milli kü rilmia olduğu halde deniz sporu bbde ba ileriye gidememiftir. o ı: man harbe sebebiyet vermekle it.-

Bu hususta eaasb denilebilecek bir ham edilebilirdi. Almanya htıkQmetl 

K M k ı 
• faaliyet gösteren bir kaç kHlbUmtlz, he Lehistan hududunu tecavüz için ordu· 

ız e te•n erı arasın veskin çok, fakat tatbik imkim az O- Janna emir verdiği dakikada harb zu. I' • lan bu güzel ve faydalı spora program hur etmiştir ve mes'uliyet tama.mile Al-
larmda yer vermekte iseler de, bu ih· mr11yaya yüklenmi§tir. İngiltere ile -'aki mu"sabakalar ltıyac.ı . ~~ıhyabilmek noktasından Frınaa ancak Lehistan& ~e~ ol. a j gayriki.fıdir. dlıklan imzaya hürmet hiaaile harbe 

Denif.ciliğin bizde bir de telikki şekli kan§tlklan gibi sair milletlerin hakla.
\'ardır ki bunun üzerinde çok durmak rını ve istikllllerini kurtarmak yolun· 
ve bu teli.kkinin eksilt tarafım teba.- d ı aynca yüksek ve temiz bir vazife 
rUz ettirmek icab eder. de yUklemiıltler ve ayni zamanda zen· 

Denizcilik bir çoğumuza göre, kü • di vatanlarının emniyetini istihaal va· 
rek çekmek, yelken kullanmaktır. zii'.t:sini de yerine getirmi§lerdir. Ha.ttl 

Klüpler biliriz ki orada denizcilik eğer Fransa ile İngiltere bu yüksek, 
mevzuu konuşulurken yalnız kürekçi zaruri ve insant vazifeyi ifada müte. 
ısmi zikredilir. reddid bulunuyorlar da Amerikanın teg 

Kürek sporunun faydalarım burada v•Jr• kendilerini kat't adımı atml!ğa 
izah edecek değiliz. Bu hususta herke- E>l'\'ketmişse Roosevelt bu hareketile 
sin mUsbet bir kanaati vardır. bt tün beşeriyetin ve medeniyetin min

Ancak denizcilikte ileriye gitmiş mil r.~1tarlığım kazanmış sayılabilir. Çiln
letlerin en çok meşgul oldukları bir kil medeniyetin ve insaniyetin cebir ve 
branş vardır ki o da klasik bir kıymeti tahakkümden, istila ve garetten kurtuJ 
olan yüzmedir. ÇünkU yüzme yan ·lan ımun bugün bu harbin yapılmasına ve 
ekseriya kapalı hawzlarda yapılmak- :z&:t:rle bitmesine bağlıdır. Roosevelt 
ta olduğundan tesbit edilen rökorlann eger bu harbi teşvik etmişse, onun mu· 
itiraz kabul etmez kıymetleri vardır. z."lff er olması için de şu veya bu AU 

K<>yıı ve manialı koyıultı birinci g~kıı Lrenl..;Jy li.ıc..Ji takımı Hillisa yüzme sporu denizcilik mev- rüle mutlaka yardımda bulunacak de-
l{ız :zuunda ilk akla gelen harekettir. rnrlıtir. 

tak ~ .. ktcplcri arasında yapılması düşmüş ve iki kere bayrak dUşUrülmüş Bu mukaddemeyi denizcilikte öte • 1 Btbeybı Cahid YALÇIN 
tnl:ı.r~ etmiş olan düz ve manialı ko olmasına rağmen gayet iyi hazırlan - denberi temayüz etmiş bir klUbilmüz, ~!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
et 

0 
atı lara dün Şeref stadında sa- mi§ olduğu görülen bu takım yine bi- elan Galatasarayın bu seneki yüzme 5) Beykoz. Bebek mukavemet yüz-

:E.:V beşte ba lıınmı tır. rincll.gi almıştır. pro ramını ele g irmiş olduğumuz i- mesi. 
~' ı 1 b'rinci grupun koşu, ikinci Erenkoy koşucularının sahaya çık • ç·n yaptık. 1 teriz ki d'v r klüplerimiz Bunlardan ba ka Beykoz ile şu mU-
C> i'ı..n da t yapacakları iline "ilmiş tıkları v kit gayAt muntazam giyin • , de Galatasaray g'bi yüzme sporuna sab kalann icrası takarrür etmiştir: 
ttı n hır men_. m~kte~l~~e gônde- mi§ olmaları ve eşofman tun yapma- yalnız ehemmiyet vermek değil, bu işi 1) Galatasaray - Beykoz yUzme kar 
lroş.ı Üt' ~mım Uzerıne uçuncU grup ları bilhassa nazan dikkati celbetmiş- programla yapmak yoluna sapsınlar. şılaşması (Büyükler ve küçükler 
rtup'. ınc.~ grup atıf yapmış, binncı tır. Galawarayın programı, görüleceği arasında) 

'Oç.;:e dun müsabaka ynpmamıştır. Erenköy Lisesi öğretmeni bu takı- veçhile oldukc:a zengindir. Şimdiden i· 2) Galatasaray • Beykoz atlama mtı 
!erden en crupu teşkil eden mektep - mm bu sene, geçen sene pn.:..ızhk yü- lersini dU ünmUş olan Galatasaray kap sabakası. 
'»a.baQ Y~ız: Erenköy ve Kandilli mil zünden kaybettiği şampiyonluğu ala· tanı Suad Erleri de tebrik etmek li- Yukandaki müsabaka ve tumuala • 
tep ~ lştırak etmiş, diğer iki mel.. cağıw ümid etmektedir. z.mdır. rın tarihleri federasyonun vereceği 
~l getirmemişlerdir. Atıflar• Galat.asa.rayın 1940 Prognmı programa göre tesbit edilecektir. 

r.a.a- _. · u sahılinin bu iki mektebi &· • 1) Galatasara .. ba Altua Çl .. Cıt:-lllWl Yapılan müsabakalar şu neti- İkinci grupu teşkil eden İstanbul kız . . . . . Y yuzme yramı ve vlU At.letmn MijsabekaJan 
:Ya vernuştir. lisesi - Boğaziçi ve Çamlıca arasında bınncıliği. Albn çivili atletizm milsahakalan bu 

_ 20l:X7o nıetr~ dilz bayrak ya .... mnı E- yapılan atış müsabakalannda 111 neti· a) BUyükler, pazar sabahı Fenerbahçe stadında hi-
•oı:11 öy , ,__ ..... "':#" __ ,_ alınmı....... b) Ortalar, tam bulacaktır 
•l -aesi, bayrağı düşürmesine '-~.l"' 11--· . . · \r:•lCtı, 30 metre farkla kazanmıştır Her takımı yedi kiti teşkil etmP.kte 2) ~ :uçUkler. Müsabakalar aaat 9,30 da bqlıya-

it 3,55 daKikadır · ve atışların ~ecmuu alınmaktadır. 8 ~Y BU topu tunıuam. cakbr. 
AYni • a) BuyUkler, Program l(Syledir· 

20X7o rnc~epler arasında yapılcı.n J{ız Liseai 201,5 puvanla birinciliği b) Ortalar arasında biitün la • Kate ri 1 -100 200 
tenkıı Dılrııalı bayrak yanşını yine E- aJmq, Çamlıca 185 sayı ile ikinci ve tanbul klUplerine açık go 5000' 110' 400& , 1500, 

vy ı. .. __ . lu...a · · 168 5 p la n ... u- l1 ... 1_; .. _ • , m_!!ia gW kadır. ~rnıştı.. Vakit 4,09 dakJ.. ı .....,&~çı ' uvan -suuc ı~ > Galatasaray atlama birinciliği, le, 3 adım. ' 
}{ur• ıerdir CBUyUkler, ortalar ve küçükler Kategori m-200 800 

ltn ı::r:n:~caai Ç"'Dıurlu kulvara d~ Müsabakalara her çarşamba devam arasında). ma.' ' umn atJa. 
Y takımının dört kmJUc:USU ecJUecektir. 'l Boğazı geçme mUuhakau Kategori ıv _ Umıı atlama. 

..JMııilw..ı.w..u..ı.w-ı..~ ~ye ~viren: HCSEYlN CAHiD YALÇlll 

Almanyanın tarihi iatihaleai 
ııe Biamarkın tahminleri 

-178-
Bu devletlerin tarih ean•aında ~ 

mı tetekkW ettlldeıinl teienııatile 
Uah etmenin yeri burası değildir. 
y alma f\L"'Ullll ..,.. klfidir ki, he
men hiç biriade, hududlar muıy· 
yen bir Alman uiwıuı sakin olduğu 
topraklara tamamen tetabuk etmez. 
ler. Bunlar sırf aiyul mahsullerdir; 
çoğu Reich 'ın en hUzt1ııll1 devirlflo> 
rinde vtıcud bulmUllardJr. Vatanı· 
ıımm aczi ve ~ devirle
linde. Bu parç&bUlma da bu acziıı 
hem neticesi hem 1ebebl ldf. 

F.aki Reich 'm tefkillb esaaiyesl, 
hiç olmazsa kısmen, bu vaziyeti he
saba katıyor, husaai devletlere "Bun 
desrat,, müaavi surette temsil f'Alil· 
meğe mUsaade göstermiyor, onlara 
yalnız arazilerinin genişliğini ve nü· 
fuslannın adedi. hakiki ehemmiyet· 
leri ve Reich'm tegekkülünde oyna
mış olduktan rol ile mütenasib bir 
temsil hakkı veriyordu. 

Hususf devletlerin Reich'a doğ
mak imklnını vermek için onun le
hinde hükümranlık haklarını terket· 
meleri ancak pek azı tarafından iç
ten gelnıe, kendiliğinden bir hare
ketti. Filiyatta, bu hukukun ço
ğu hiçbir zaman mevcud değildi. 

Yahud Prusya hl.kim şevket ve sat· 
verini kullanarak bunlan zaptedi· 
vermifti. Bismarck, prensip olarak, 
Reich'a bllBUel devletlerden herhan
gi bir usul ile oluna olsun alınması 
kabil olan şeylerin küfesini verme
di. Onlardan yalnız Reich 'ın behe
mehal muhtac olduğu şeyleri istedi. 
Bu mutedil olduğu kadar hakimaııe 
bir prensip idi. Bir taraftan, örf ve 
adetleri ve ananeyi azami derecede 
hesaba katıyordu. Dığer taraftan, 
yeni Reich 'a Almaıı devletlerinin 
muhabbetini ve "88.IDimt elbirliğini 

büyük niabette temin ediyordu. Fa· 
kat Fiamarck'ın bu karannı bu su
~tle Reich'ın her t.ama"l için '"'afi 
bir hlikiımranhk bukuxu yekuruna 
malik olacağına dair bir itimad bes
lemeeine hamletmek ~atlyen yanlıı 
olur. Btsm&J'Ckda böyle bir tanaat 
biç yoktu. BiU.kia, o sıra<h. icra· 
a. pek zor olacak ve devletler tara· 
*:ndan pelt zorlukla tahnmmül edile
cek oeyin yapılması işini istikbale 
bırakmak istemi§ti. Bismarck zaına· 
n~n düzenci tesirine ve mütemadi ic
n.atı projelerine o zaman hususi 
devletlerin arzedecekleri mukaveme
ti vakitsiz bır SW"ette parçalamak 
için yapılmış bi- l<.şebbUsden daha 
müessir olacak gibi görünen tekimü
hin yapacağı tazyike güveniyordu. 
Böyle hareket etmekle ne derecede 
bır devlet adamı olduğunu gayet a· 
giklr bir surette gösterdi ,. ~ isbat 
etti. Çünkü, hakikatte, Reich ır. hü
kümranlık hakkı husus: devletler 
zaranna ,..oğalm:ıktan hiç geri kal
madı. Zaman Bismarck'ın kendisın
den bekledıği şeyi yaptı. 

Alôllanyarm yıkılması ve monar
şik rejimlerin ortadan kalkmas,ı bu 
tekimUle kat'i bir hamle verdi. Çün 
ki, Alman devletleri varlıklarını ır· 
kf sebeblerden zıyade sırf sıyasi se
bebtere borclu olduktan için, bu dev 
Jetlerin tekimilllerinin almış olduk· 
lan şekil, yani monarşik şekil ve ha
ncdanlan, ilga edilir edılmez eheın
miyetleri sıfıra düşüyordu. Bu "ha
yalet devletler,, d"n birçoğu o za
man her tilrlU temelden o kadar 
mahrum kaldılar ki payidar olmak
tan kendileri vaz geçer, ve ,sırf 
fayda mülahazaları sevk il , civar 
devletlerle birleştiler yabud daha 
kudretli devletlere keudiliklerinden 
iltihak ettiler. Bu kUçiik devleJerin 
malik oldukları hakiki hükiınıranlık 
harikul&de zifı ve kP.Ddi vatanda§
l~nnın bu devletler h~•nda twla
dikleri fıkrin ebemmiyetsizliği nak· 
kında bu ıayet göze çarpan _. de
lildir. 

Monarti rejiminin ve mümessille • 
rinin ortadan .&aldınlmaaı Reich'ın 
federatif vasfına f•ek acı bır darbe 
indirmit iae de "Suilı,, rıuahedena. 
meaini ka"bul ederken taahhüd etmit 
olduğumuı vecibeler bundan <'aha 
kuvvetli bir tellir yapmıflardır. 

Harbi kay\Jetmek ke,yf'0'9tl 
Reich'a &1J"l ayn memlkeUer ~el-

letlerinin tahaen hiçbir zaman ifa 
edemiyecekleri birtakım nakdi "'" 
cibeler tahmil edince, mali meeele
lerde o amana kadar "devletler,, ia 
istimal etmı. olduldan hWdlmranlık 
hakkmuı Reicb'a intikal etmesi 11-
zımgeleceli pek qiUr idi. Diğer. 
tedbirler, poetalann ve tlmendifer
lerin Reich tarafından denıhde edil• 
meleri, de kavmimizin esaretinin ic
tinabı imkinsız netice9i idi. Sulla 
muahedelPri onu yavq yavaş bu va· 
ryete göttırmtıştil. Reich kendisin· 
den koparmaktan hili kalmadıklan 
vecibeleri ifa edebilmek için gittik• 
çe daha müteaddid membaları sırf 

kendi eline geçirmeğe mecbur idi. 
Reich'ın iktidar ve salihiyetleri· 

nin bu genitlemesinin ekseriya aldı· 
ğı §ekiller manasız olabilmiştir. Fa· 
kat böyle bir ameliye tabii ve man· 
tıkf idi. Bunun mesuliyeti harbi mu• 
zafferane bitirmek için vaktile li.zım 
olan şeylerin hepsini yapmamış olan 
insanlara ve partilere aiddir. En 
başlı mesuller, bilhassa Bavyerada, 
menfaate mUstenid hodgim men· 
f aatler peşinde dolaşmak dolayısile, 
Reich 'a borçlu olduklarını harb 
içinde Reich'a vermemi§ olan parti• 
lerdir. Bu unutkanlığı hezimetten 
sonra on misli fazlasile ödemege 
mecbur oldular. Tarih müntekimdir! 
Yalnız tu kadar denilebilir ki Cena· 
bı Hak bir günaha nadiren bu kadar 
aüratle ceza vermiştir. Birkaç se:ıe 
evvel hususi devletlerinin menfaat
lerini -bilhassa Bavyerada- Reich'ın 
menfaatleri üstünde tutmuş olan 
partiler, o zaman, wkuatın tazyi· 
ki altı:ıda, Reich'ın yük.ılE'k menfa· 
atinin hw;usi devletler tarafından 
boğulduğunu 6Ördüler. Kendi hata
l:ırınm kurtanı olmutlıırdı. 

MUntehıblere h~tab er\ildi~ za.. 
.~an ''Çünkü şimdiki partiler tara
fından idare edilen tııhı ik u:ü-:ade
\eai yaljuz onlanı hitab eder,, me.n
lek(\tlerin iıilkiımran!ık ha.klcnnm 
ziy~dan dolayı yanıp y,, lulmak 
miab goıiilmenıio bır riyakirluctır. 
Çünkü bütün bu partiler, b "liistiana, 
öyle bir icraat polıtikası tatbik etti· 
ler ki son neticeleri Almanyan •• 1 da· 
hilf l:ayat•nda bıttabı gayet den& 
t•dil'u. t2vlid etmek i• ab eylerdi. 
Bismarck'm Reich'ı hRrice karp 
ht&r ve Manasız i:!i Bu Reich bu· 
rUn Al.:ıi!.Dyanın Dawes relimi altın· 
da tahamnn:ı etme:~ ıztıraıında kal· 
dığı derecde ağır ve ayni umanda 
(c\yrİ r •• &ısu.ir malt vecibPJ~r deruh
te etr.ıemişti. Salib:ycti d!t.'ıilde be
hemehal lılzım bir~aç reSII'·' miinha· 
mr bulunuyordu. Binaenaleyh, va
ridat bahsinde kenn.lsine l'!as re9:m
lerden vazgeçeb,lir ve Rcich'ı teşkıi 
U\len U11c~Jeri.1 verdikleri hisseleı ·• 
yaşıy,.bihıdi. Mu Gnlarlt. hUkUmr:>n· 
lık haklarının ::;:ıı anti edilm~i vo 
dığer taraftan R.e:ch'a \ermkkri 
vergi ) eltununun n; .. 1,,etpn ı af ıf ol· 
ması hasebile ont. l:ı:ırşı iy; ni ıer 
besliyorlardı. Fal.a+ '>unforı Reich',l' 
muhtchf ülkeler ı.,,..,.tlinip pe·t r..ı 

sevilmeııine bu üllrel:-rın F •ıc!. 'a ı-::.r 
ıı mali bir tabi'yet dl~m 4 ·.m·unm:ı
sı ile izaha kalkrr :ık hchoz hattl\ 
yalancı bir propaga1~1 ıı,·a k , ul • 
m v~ olur. H yır, hakiki se~b bu 
de.ııldır. R . h' n ifade ett"Q' n ·~ 
ve k d t teks'f' ıı k r~r?a t •1 

veccı hsf : tk R h t t kil n 
muht ltf ulk re lı k m a lık w Jv. 
laT'n "f raqat b ri1 tinin talı· 
mil ed 11 i eri gemıektedir. 
Bu da1vı 'yade Alman kavm·H·n bu
gun ke u!i dPvleti tarafı dan pel: 
mue8ai/ bir tıı.rZf~ t n.ril edilme31-

nin ."~twe8id.ir. Reich sancağı da 
~ki~a~ ~ıye şenliklerine rağmen 
IJIDdıkı Reıch kavmimizin biltiuı 
Bl!llf!0 .':"..mn ~albm~ yabancı kalmıf
tır. Cilmhurıyetin mildafaaaı ~~ • 
nunlan, telkine çalı§tıklan korlr-.ı 
yi1zünden, cUmburiyet mUeseeseJerf. 
~e el sUrillmesine meydan vermiyebl
lırler. Fakat tek bir Almana bile 
cUmhuriveti aevdiremezler. Kantıtt 
Melddelerile ve mechri Akmetler 

korktıatlcı """''"'~" l«mdi 1)tlfan
daflont1e1 MTfl AMloye endİfe.ritrill 
q,..,. ~,..,,,,,.,... ı•ıt«tı re;wm. 
.,. -"" 11'e .. ztılet ttenci bir MUi
.. trlaNle getirir {Deoamı ucw] 



SaJfa;. .YENİ SABAH 

Profesör Ali =;-:O:·~ Nihat Tarlan 
Konyada mUhim 
Lig maçları J Erzurum Halkevinin Konseri 

il i ' , 

Patates Ticareti 
-·- Konya, (Hususi} - Bu pazar gUnU 

Erzurumda Nef'i hakkın- lig maçları başlamıştır. 1ki klüb ve ilri 

da bir konferans verdi okul çarpışmış ve seyirciler maçları 
Erzurum. (Husus!) _İki tlç gUn- heyecanla takib et.mielerdir. -1 

Yazan: Abdullah IHSAN ŞENSOY den.beri memleketimizde misafir bulu- IDt maç 1!18.at iki buçukta. San'at oku 
nan İstanbul Üniversitesi edebiyat pro- hı lle lise arasında başlamıştır. Devre-

1ede bir koltuğa gömülmüş, kara ka- fesörli Ali Nihad Tarlan 26 mart per- yarımı§ar saat devam etınigtir. Bu a
lemle bir resim defterinden arta kal- uembc günü akşamı saat 17.SO da di • kullar arası:.ıdaki ya~ılan maç çok he
mış bir sayfa üzerine m~hırr sinema van edebiyatımızın bilyük p.iri Nef'i , yecan uyandırmakla 11:1' ~taym 1 • 1 
artistlerinden üç kız kardeşlerden hakkında kıymetli bir konferans ver-ı bere !>ere kalmııtır . .llcincı devrede Sa
birinin resmini yapm.akia meşgul o- miıitir. nat okulunun oyuncularmdan Yajar 
lan kara ka§lı, kara gözlü, esmer gü- Saat daha gelmeden sa.londolmuştu. ve .M. 1çoğlunnn ~ta ~mal~n ~oı.a
zeli, henüz on altısını bitiren kiiçük Halkın akı~ bir tara~tan da devam yısıle oyun 3 - 1 lıse lehine bıtmi§tir. 
ya.ram.az kız kardeşinin güzel 1!18.Ilat- ediyordu. Proreror tam muayyen saat- İkinci maç İdman yurdu ile Gençler 
lara karşı olan meylinin derecesinin te, Halkevi başkanımız Hadi Erverdi birliği arasında olinU§tur. 

~ ay Suad, dlinyaya iyilik yap-/ 
iill mak için gelmiş bir adamdı, 
ıerkesi güler yüzle kar§llar, yedi ya
jllldan yetmiş y~ın:ı kadar gelen bil
.ün misafiı:lcrine ayni temiz muame
eyi gösterirdi. 

"Ensesine vur, ağzından lokması
oı al .. ,, darbımeselini sanki Bay Suad 
çin söylemişlerdi. Amma siz: 

- Ymninci asırda böyle adam o
ur mu? diy1,;ceksiniz. 

- Buyurwı, gelin, haftaya sizinle 
birlikte ona yemeğe gidelim; ayni 
samimi kabulü görmezse=ıiz vallahi 
şu bıyıI-lanmı kazıtırım. 

- Deme yahu!. 
Diye de gülmeyiniz .. 
- Daha neler, ııeler? Mesela, kefil 

aıi aradınız? Bu adımı emrinize hazır. 
Borç para mı istiyorsunuz? Hay hay, 
>u adama söyli~ eyim, size sen elsiz, 
;epetsiz kaç lira isterseniz ondan faz. 
asını derhal Yerce ktir. İcrada takib 
~lece { bir iş i in dahi sizin yorul • 
ınaruza lüzum yoktur, Bay Suad ta
tdb ediverırse bir yeri mi ek ilir san
d.ınız? Hem efendim bu kadar mı ya? 
Kefil oldu mu artık korkmayınız, 

3izin yerinize borcunuzu öder, borç 
para aldığınız vakit vaclAsi gelince te-I 
ı&şa dfuım ktcn daha manasız bir 
:ıar ı~et ol bilır mi? Bay Suad nasıl 

1

1 

olsa, sizi "Ef dim, bu ne acele, eli-
.tiz runcn genişlesin bir k re .. 
cli)erekt n g"riye cevirecektir. 

- Bu zam nda böyle bir adam? .. 
1 

Diye elan du k mı büküyorsunuz? 
O halde siz · soı bir işini anlat. yım 
da siz de ra at edin, b n de ... 

B J Suad.n, pos bı 1 "rını bura, 
mıra otı..ıd ~ isk mlede sol ayağını 
altına alarak saatlarca durmadan ko
nuı;:ır:ısın1 seven, söylecliklerini.1 yfü>: 
de birinin bile doğru olınadı;;ını bil
diği halde hepsini, topyekun tasdik 
ettiği, iri yarı bir Arnavud arkadaşı 
vardı. D.ıima her şeyi bildiğini id ·1.ia 
eden, sabık Arnuvudluk kralı Zogo
nun bile cüretlc sö_yliyemiycceği kalı
ram::ınlık hılı:fı.• i :ı.nlatan b1.1 Ar -ı 
navudwı geçen ı,.Ull şoyle bır teklifı-
le ka ıkı.ı: tı: 1 

- Vallal'i mori yapacu<>ım bir iş 
amma .. ve!ii.kiıı cf endim ı . .ıım iki yüz 
ira ... 

Ben de orada misafir clarak bulu
nuyoı dum: 

- Hayro1n. Bayrarı ağa. cildim. 
Arnavuclluğa istikıalini mi ka~ndı
racaksın? • 

- Yok elendim öyle bir fik•iin .. ı 
Derim yapacağım büyük bir ticar\!t. .. 
Mesela efendim Adapazarından ~etir- 'ı 
meli patates .... 

- E sonra?. 
-· Ad:ıpazarında satılır üç ~uçuk 

kunma patat1..-s, nlırlar burada oa ku
rusa okkaf1ım hcr!res. 

- Fena. dJğil... Fakaıi iki yiiz li
rayı bulmal: lh.m def;il mi"? 

- İşte bu iş dü.~icıdürür, ~endi· 
ınc scyliyeyim b<:ni. .. 

O gün, her günl~ü gi'bi, :.;en; yaşın 
da filozof sükutuna varını~ ve bu SÜ· 

ltütun zevkine dalmış baba Naşid de-j 
.:li - fa. temiz kalvli, r;nf bir delilcan- . 
h d ... bizimle b r&l.ıerdi. :fakat o kö-

••&.••• • ceaa-e•••• ... ••-••• 
lT:tZAR 

Yn.zımt7J.ll çoklnğwıdan "Alic;onun 
Sen Giir şlerl,, aclh tnfrika.mızı ko 
l am .. d.l,. Oku,, ut,ularımızdan <nür 
dileriz. -

Ustünlüğünün felsefesini yapıyordu!!. ile birlikte salona gelmiş ve halka tak- Birinci devrenin ba§lamasile beş da 
Bayram ağanın yapacağı bu biiyük dim ediı • .iştir. Takdimi bir alkış takip kika içerisinde ilk golU İdman yurdun 

ticart!t işinin de felsefesini yapmasını ettikten s0nra profesötilmiiz sözlerine dan Nuri atmıştır. Bu gol oyuncular 
istemek için baba Na.şidi daldığı l- başlamıştır. arasında heyeeaıı doğurmuştuı·. llk Elinde kMnmı tutan komite ba§kanı Enver Aşkındu· 

lemden çıkardım: Sayın profesör, kıymetli şair Nef'i- devreııin ortalarında İdman yurduna Erzuıı.ı..' (Hususi) _Faaliyete ge- hemen her gece mesai odaJanndaki Öt 
- Hey b.•ba Naşid, diye bağır - nin h.ı}.ıtına kısaca temas ederek ede- çekilen bir penaltıyı kaleci tutmıya mu D'-n- vi k "tel . · d ... " b"ri . . d b" :111 

dı Sc d · b · ., bA ah d k" b"lh k ·a ilik" t k' çen ~e omı erımız, a t:ıua. · ı - nemlı emelden nazarların an ıı tUr.ı m. n ne ersın u ışe. ıs a a 1 v~ ı assa ası ee e ı vaffak olmuştur. · b' 1 il il bak d bir b" t 
· 1 b b N ·a k . . . k k b' 1. ır er e m sa a e er ma ıye - kacm1yor 

Halbukı nere<. e, a a aşı , ara eşsız nedretmı ona ya ışaca ır ısan İkinci devrede yine her iki takım son '--.J: 1 H k •t f ı· tin" b" · 
k 1 k ··zı·· gU r kil ilk' •• • • t• B" tt f ~r er. er omı e aa ıye ı ıraz 1 B 1 b tl d etti;u aşı, ara go u, esmer ze ı, ç 11a tebaruz ettımıış ır. ır saa en az- gayretlerini sarfederek oyuna haklın dah el halka ··sı - u ça ısma u sure e ovam &" 

k d · k d d 1 k f d · b" a evv go ermege gayret . . .. . . yaramaz kız ar eşme o a ar a - la devam ed~n on erans erm ıra- olmak istiyorlardı. Devrenin ortala - rf eli B d "Ar k .t . takdirde hıç euphe yok kı az hır za• 
mıştı iti!. Eğer Zeliha: laka ile tahip edilmiştir. nnda. tdmıın yurdu ikinci bir gol ya- ~b.e kyor. utertm:yantına. tir "T 

0
ti1:1

1 tı man içerisinde bu hada memleketti - 1h 1 sı ır onser ıp e ış • er p e-
- Agabey Bay san sana sese- Yeni Erzu um Valisi işe parak oyuna hflkim bulunmuş oluyor- dilen bu konserden, halk iki gün isti- bir çok gençler yeti tirilmiş buluna. ~ 

niyor.. başladı !ardı. Havanın bozukluğu her iki ta- fade etmiştir. caktır. 'l'ahmlıl ve ümidlerimizde al• 
Deyip dürtmese duyacağı bile yok- Er.:.-urwn, (Hususi) - Vilayetimiz 

1 
raf~ da milteessir ~tıni ti. İkinci dev- Yalcın bir zamanda yetistiril iş olan danmıyacağımızı, b günkü çalıı. a b1" 

~:k!~:a!~: kendine gelip bana valiliğine tayin edilen B~r~an T~k~r ~m sonlarına dogru İdman yurdun~ gençlerin çaldığı parçalar beğenilmiş ze açık lıir surette göstermektedir. B11 
28 Mart 940 perşembe gunu şehrunı- hır penaltı daha oldu. Bunu da kalecı takdir dilm" tir K •te b k gençleri m ml ket nPmına. minnetli 

- Bayram ağa patates ticareti ze muvasalat etmiştir. Sayın valimizi kurtarmıya muvaffak olmuştur. ve e 1 
• omı aş anı ' . 

yapmak istiyor sen ne dersin? de -
1 

. 1 d .. tahk Enver Özlcan çok çalışıyor. Hemen yadeder ve milsbet ba anlar dılerız. 
istasyonc a KO or u, mus em mev· Bu maç kadar hiçbir maç heyecan __ ~ 

dim. ki kmnandanlarile bir çok sivil memur- uyandırmamıştır. 
Baba Naşid, bir müddet durdu, k · d ı· ,. • d a l ı ha V n ç l d .. ıa.r, bir kıt'a as ·er, Jan arma, poe ıs idman yurdunun değerli Başkam Zmlr 8 C n Y a OT U a 

sonra: ve kalabalık bir halk kütlesi b>rafın • Bay Cemal Konyamızda yetişen yeni • 
- Düşilnmeli .. diye cevab verdi .. dan kar§ılanmıştır. spor heveslilerine, kolaylık göstermek ihracat birlig~ İ kuruldu I , övcülük •şt Tl 
Söz bu kadar uzar da bizim iyı Öğleden sonra makamına gelen va- J 

kalbli ahbabımızın, Bay Sua lın, iyi- leimiz bütün daire reislerini kabul e- için bütün gayretini sarfederek çalı§· hmir, (Hususi} - 3018 sayılı ka· Çorlu, (Hw:ıusi) - Koy blıro~u vt 
ı .k d l k b l mu' ' mıştır. Pazar gUnkU okullar arasında .J:-~: dd · hüküml" ·· · kö b" likl · tefH"' ' • ı · amar un a armaz o ur ··· ı derek kendilerile ayrı a~ gö~mü.~ _ 1 40 k' 'lik t k,.. ... ,1 nunun yew.w" ma esı erme y ır · mı ...,.e ge n ve mm 
Derhnl teklife miisaid bir lisanla mu- lerdir. yafı ans t ışıkul mi~ron . u;::ı~a tevfikan kurululmue olan 1zmir kuru takada bir tedkik gezisi y pan Edirne 
kabelcyı ad ta kendisi'le bir vazife ~ = ~~-~ ~~~ M~ 0

20 
~.1 e ı:a ~eli N ti~ meyve ihracatcılan birliği, lzmir pa-

1
umumi milfct 'şlik köy~ühlk gub si 

bildi, baba Naşid düşü.1e dursun: Naşid trene atladıklan gibi Adap"- mı!ilw· e 1 0 me 1 
• e k 1 bi ı· -· TUrk" §efi Fikri B ır 1on-ı u uı.ıu i mu• 

cede lise ko~culan galib gelmişlerdir. mu ihracatcı arı r ıgı, ıye zey- ıh b da' . de . t t Ş eı. 
- Pakıkatcn münasib B ... yram a- zarında soluğu aldılar. Buraya, bir Gelecek hafta Sanat okulu ile lise &· tinyağı ve nebati yağlar ihracatcıla _ . ase e ucsın zıyare e um. eu.~ 

{,n, dedi. letersen sana ik yüz lira~...,._ otele indiklerine dair çektikleri yıl- dı birliklerinin statüleri hükfunetçe ızalıatını yazıyo "Um. 

O da tı rasında Voleybol ve son lig maçı ı 
reyim .. amma bir şartla... dınm telgrafı geldi. ra ne yap - tasdik edilmia ve resmi gazetede inti- ı - Çorlu mıntalrn.sı köy iı:ıleri tama' 

beş gün yapılacaktır. '3 
- Şart olsun mor;.. lar, ne eylediler bilmem.. sou ear et.mi§tir. mile organize edi ·. bulunL ak dır. 
- Kara ortağız, hatta bu j-ıe baba ra Bayram ağa baba Nqidle birlikti>, Ali Rıza GôK.f)BN Teşkil olunan birliklerin resmi ga-!B~::ı.rdan köy bi_ır i .. m .. '.{~ 1 .aı 

Naşidi d.! dahil l tmt:.k lazım .. o dıi iki manda arabasına yüklettikleri t d ık li ·~ ö ledir edilen ve taınuınıl 1 oymlilK c · ~1arı 
t · A.J.. t l i ldil G •• [ b • k " ze e e ç an s ...... ...,~ ş Y · d"kk t l k l l .. t · · birkaç ıcurnş aısın... stersenız ua- pata es ere ge er. uze ır ov ih· ı a e a ınara as at yo us unoc ın· 

pazar-ımı onunla birlikte gidiniz.. Bayram ağa, patates çuvalla 101 J' 1 - Ege. ~~~ı kuru .m_eyv_e . şa edilen Scı:;m.en ··yü nlı!:ıı ı c wG 

Şart mı?. hammala ihtiyaç hissettirmedoo iyi- Çorlu, (Hususi) - Köy kanununa ra~toıın:n ~ırligınm merkezı ~ırclir. modern köylerim ,1;:n biri<lır. lU• l.11 
B yram ağa, tekı·ar ba.ğınr pbi llk sever ahbabının evinin senı·n ka- tlbi olarak bir muhtarın mahalli ve Üzüm, mcır ve kuru meyveler ihraca.- ı muntazam bir kü k ~ ok ı ::ı.· 

tasuık etti: tındaki ardiyeye üstUste yığa.dursu.n, mülkl amirliği ile idare edilen ve köy tiyle i§tiğal edecektir. ısı, halkın milli ve d' ı;; ııeı;fr < tmz 
_ Şaı t olsun... baba Naşidi yolculuk bitirmiş, ken- birlik merkezi ittihaz edilen '°° ka- 2 - İzmir pamuk ihracaatcılan taldb edebilmeleri i t ...... ·n c . · 1 
DerhJ.1, wnim b:ıba Naşidin ve disin istirahat odasına güç atmıltı. dar evi 2.000 e yakın nUfusu bağlık ve birliğinin merkezi İzmirdir. Pamuk ,.e radyosu, tavuk, ta' 'illl ,.e -· · S"' 

l:>u ışe, çizdiği resmi b• .. akıp ı~ika- Ben ısmarladığım. yereyağlan unut;.. bahçeliklerile büyük köyleri.mir.den dökilntUleri ve çiğit ihracatiyle Etrnlyo.Jarı. Kö;:lümin t ,...... : b da .• ~ .. 
lamm karu ka~lı kara gözlü, esmer mll§tum bile ... Fakat Zellhecık ho - biri de Velimeae köyüdür. mıntıkasında, Marmara. ve Sakarya nnı eUıa iyi rand.m"n :ı · , • i 
c,-üzeli yaı ımal ~Aılihanın, gözlerimi- rozlannı ısormakta acele etti: Çalışkan ve bilgili bir muhtar olan havzal.annda i§tigcl edecektir. ıçın buğc!ayı topr ğı: tr. . .,u c- • -' 

zLı, ön tinde :ı3ayram ağıuıın elliıe Bay - Ağabey horozlanm, horozlanm Balinı Günay ve mesai arkadaşlan 8 - TUrkiye zeytinyağı ve nebati temizledikleri sel~ktö ma .... uıes: '" 
Suad tarafından dört aded ellilik nerede? köyde ilk tahsil mecburiyetinin tatbi· yağlar ihracatcıları birliğinin merkezi ve dairesi bulunda - .ı gibi b:~ ilk ol. ul 
tcka c.,lili!i.. Baba Nqid, bUtUn yorgunluğuna ki, okuma odası için kita.b, gazete te- İzmirdir. Zeytinyağı, nebati yağlar ve ve 25 bin lira ks.daı l::!r pat·.._ ~ .-:.iZJ Karar karc.r<'ı.ı, Bayra.nı ağa Ada • rabnen, bu aual \lzerin.e birkaç kere darik ve temini, lpOJ' yuvasuıın f.aa,.. ltüa~.eriyle bO.tıln m~mlekette faali- ınşa edilm~e olan .~i.r _yutılı ol. ı1 ~~ 
p:ızarma b.ıba Naşidla birlikte gide- yutkundu .. eyvah ... Bu yarama.s kıza liyete geçirilmesi, heyet odası '9'8 par- yet pterecektir. dan başka koy gençlıgının k~~lıuşuğl 
cek, pata~es getireceklerdi. Bilmem horozların başına gelenleri nas:ıl an- ti binasının tamiri zirai abada köye Yeniden kurulaoal Birlikler §Ulll~· cUmhuriyet meydanı ve ALıtuık bül" 
ner ... >Jc~ aklıma gclô: latacaktıt Dlilftndtt, cıu,tbıd.11 ve yenilikler getirilm~ gibi muhtelif f&" cıır. tü vardır ... 

- Bayram ağa, d&:lim, bir lira Zelihanm boyuna: killerdeki faydalı ~şmalarile köyle- Giresunda fındık ihracatcılan bir- Bu arada, :.cluradlıfian da .>ahse<lA'll 
vereyim de, hazır ~itmi§ken bana da - Horoalanm, ~·· Y~ r'iııtn kalkınmasına bUytlk himıetleri liti. bmirde pal.~ ... t Wracatcılan bir- tef, tunlan söyledi: Muraillı daim• 
bir i .. 1 !dlo tereyağı uyduruverin.. almadın mı afabey? diye mtttemadı· dokunan ve köyde evlenme teıerine de lıtl Gazi Anu~ Antep fıstığı ihraca- büyümekte v_e n~~ artm~K~dır . .ı 

I :ı:t.ı.t, meğer ist.Jklı olan yal.nuı yen &0nııştunnaları t1zerine daha lAyik olduğu alakayı göstermekle cttm atcıları birliğı, lstanbulda huMı.bat, Mevcud arazı _bu nüfusu .geçınclircccl 
ben değilınışirn. KU~Uk yaramaz ~ fazla BW5&1D&dı, . huriyetin nüf da rdiği bU- bakliyat ve ~b. tohumlar ihracaa.tcı- kadar ol.madıgından nahiye halkmııı 
tiha da ağabeyisine yalvardı: - Horozlann, dedi, horoalann... yUk eh . us vasına. ve . lan birliği, tzm.irde hububat, bakliyat saruret dolayısile dağılması için na • 

- Ağatıoy biriktirdiğim beş liram - Ne oldu? ed emı;ıy~ ~akkuk~ ~ ve yağlı tohumlv ilırac&tcılan birli- hiye hududu dahilindeki çiftlik! ı ucf 
var, vereyim de.bana da birkaç h~ - Hepsi uçtu... ~et . 8:° aal bir koy heyeti \118 koy ji kurulacaktır. kanuni yollarla halka toprak tcvzıi !Jll 
roı alın... - Uçtu mu? ıdareoısı bir muhtar.. • • • zaıııreti, gidermiş olur. HA.len köy ı ıl 

Hep bird~n gillüştiik, baba Nqid: Zeliha hUngUr hüngür ağlamıya. Azmi Sşzat BUkUmetimiz canlı hayvanlar ihra- nununun mahdud salfilıiyetleri birçol 
- Kız, uedi, horozlan ne yapa. • başlamıştı. Baba Naşid: t b" likl . t k'lı- k . hi.mıetleri ifaya klfi gelmedığindeıl 

v _ • v ca ır en e§ 1 .ı.ue ara.r vermış· . • , .. 1 
caksın ?.. - Dur kız, aglama .. diyordu. Ağ- tir B b" likl d b" . in k . •- Mura.dlıda bir belediye teşkilatının ıv· . . u ır er en ınn mer eızı ız-

Ağabcyisinin derin bir fllo21:1fa ben lama. Ne ya.palım u~tular bır kere... mirdir Di - 1 . d ğu vil rulması çuk IUzuınludur.. dedi. 
zemesine rağmen kız kardeşinJn bu Biribirlerine bacaklanndan iyice bağ 28 Nisan Çoou.k Bayramı tl : d gferale~ to x vetereccenuktirP. a- Resim Muradlı Atatürk büı>tüıı~ 

la atat.es uvallannın bulunduğu ye erın e a ıye gva e • 
bas~t muammasını halledememesine yıp P ç BUytlk Millet Meclisinin açılışı ve lzmirdek" b" 1.k b vila tl . göstermektedir .. 
~idetlenen Bayram ağa köpürdü: vagona koymuştuk. Nasıl ohı:uıe bil- 1 ır ı gar ye erı e&n· 

mem' 
...... -'-uhnnalar _ her 4 ...... ""''on- ınus eğemenliğinin kuruluş tarihi h hayvan ihracab birliği adı altında Azmi Se1ôt 

- Ne mi yapacak horozlan mori, a.u.n. -ıı ..... _,, olan bu mes'ut gUnU çocuklarmızın 
dedi .. Kızcağız horoz ticareti yapa- da tren durdukça birer birer inmiş- coşkun sevinçlerle geçirmesi kadar faliyet gösterecektir. İzmir, Aydın, Ma-
cak, karile çehiz alacak... Bunu bil- ler... Ağlama, canını, patatesler m- mi.nalı bir gün var mıdır? nisa, Muğla, Burdur, Isparta, Antalya, 
mek için olmak tlizıın delil hoca... tııacak, elbet biz yine Adapa.zanııa Afyon, Çanakkale, İstanbul ve Tekir-

. k mal getirmı'ye gı"d.......ö'İ'- ho--1~ o Çocuk Esirgeme Kurumu Genel dag· daki hayvan ihracat,..ıları !zmirde-Sonra da efendime söyliyeyım, en- --ı=>-. &v..ıa.u ıs 
disine bulacak koca... vakit muhakkak ıetiririm.. Merk~ ki birliğe aza kaydedileceklerdir. 

Ertesi gün Bayram ağa ile baba (Sonu ~n) - lzmirdeki birliğin tasdik. edilen ata-

tüsünc göre, kurulan Uç birlik meııı' 
leketin hayvan ihtiyacını karşı1ndık ' 
tan sonra ihracı icab eden her turıO 
canlı hayvanların ihraçlarını temin e' 
decektir. Bu birlikler yekdiğerue JlliJ' 
nasebet tesis edebileceklerdiıı. 

dindi... Çantamdaki kart postalı istedi, O celsede vu konuşulan neticelere du. Bilhassa o akşam, tiyatroya gjttr 
_ Kadımn öldüğü gece, beraberdik.. onu uznu uzun tetkik etti. Bu muhave- varılmış ve vakit geç olduğu için cel- ği için ancak iyi bir şekilde giyinnıeJC' 

.. yatrova gitmiştik. Avdette, ben bir reler esnasında gece hayli ilerlemişti. se ertesi güne talik olunmuştu. ten başka bir şey dü5ilnemezcli. Me~' 
~ gıderck hafif bir şeyler yememizi Ben saat ikiye doğru kendisinden mü- Arthur salonu gayet perişan ve bit- zuu bahsolan işi yapmak için zaruri O' 

lif ettim. Madam Owens kabul et - saade istedim. kin bir 11urette terketmi§, yürürken lan zaman bile mefkud iC::i ! 
roi. - Biraz daha otur diye uırar et.ti. Tefrika No : 60 bacakları titriyordu. Yüzü sapsan i- İddia makamı buna cevab Ye iJ 

- Benim odama gidelim. Kendi e - Sözünü kıramadım. Yarım ı:;aa.t ka- barlığa lüzum görmedim, ve parayı dam bu suale doğrudan doğruya cevab miş. Yalnız ortada metanetini muha- du: Öyle ise işini yaFtıktan sonra 
"lle japtığım p atalar reçeller var. dar daha oturdum. Zavallı kadın bed- aldım vermek istememi§, biraz tereddüd et - faza eden birisi varmış, dava vekili, pıcı ~~ın, sab::h~~ sa~t dok 
ları yeriz dedi. Den d~ itaat ettim. b~ht. old~~-u bu. ~.a~ar seneden~ On~ üzerine kadın çok memnun mi§.. sonra, yani babnsı ... Ondaki istirahati kalbin açık ıkı pencere onunde ,adeta k 
a ına gi diğimiz zamnn içerisi hafif h~ç bır. gun gulmedıgını, y&.§8llladıgıLJ. oldu. - Hayr diye cevap venni§, ne ye- sebebi de §U imiş.. ~ında s~yunması lflzımdı · Bu h 

ı. Akşam çı ·arl:en avdet ettiği soyledı. Ve ben ayr4ırken yanıma S'>- - Sen almasaydın zaten Bill çulla- ğeninden ne de para işlerinden bana Qahitl · ıldı- laaha zıyade uymuyo du! 
~ k b 1 k · · kuldu. Cebime bir §eyler atb. Tabii ~ . ' . 'Y erın sorgusu yap gı zaman hl' bi 

ını n vı sı~ u ma ıçın, soba- . . . nır clırdı. hıç babsetmedı. bir noktada bu şahitleri tezada düşür- ........ ma .emeye epey r n 
iyice kô tir atmıştı. DoHi.pda.n en - de el~mı cebıme att~m. Baktım on Jra- (j ak§aID zavallı Madam Owens c;:ok Tabii polis · diğer taraf dan da bu meğe çalışmış ... Madam Owensin zi _ so~r~: o. du, Arthur'un bal:: 
~a'ldispanya.lar indirdi. Sobanın lık bır evrakı n~dıye. müteessirdi, kadının içinde garip bir •meçhul yeğeni aryordu. Onun kim ol- ha at olarak öründ"' -·: son s t .. _ lebı. uzerıne ~ekr r de nm ed"l 

eıı ıde çay !JJ~irdi. Ve mük~mmel biı - Bu ne dedım. sıkıntı vardı. Eve döndüğümüz zaman duğunu henüz kimse bilmiyordu. Ya- . yd 
1 

gd ugut aa uze hakıka, o, oglunun lchınde, mu Y 
k . lied" di b di rın e ısrar a urmuş u. b" t 1 k ce yar.ısı ahvıı.lhsı ettik. - ıye ye cevs ver · bu sıkıntı hayli l afiflemis ve kadın plan t:ıhkikat neticesinde böyle bir ır saa sonra &pıcı ·adının h rh 

Bu :ırada da k&.dıwn tabii temayül- Tabii ben le bul etmel istemedim. neş'eleıımişti. Ben parayı alcl .. kt n son şahıs da bulunamadı. Esasen yeğen Kiracıların .~el~i~~ı~ za~~-n ~apıcı bir kimse tarafından zihayat <' 
ri olan evlenme bahislerine geçtik. Fakat mad, OwenJ fazla ısrar et- ra, bu r.cş'csi daha z,~ ı~e . ttı. İhti· 15.fı:ı1 <)rtaya atan banka veznedarı kndının her gunlcu ışının gorulmus 01• görilniip görUnme1iğini tesbit ed 
'lUthamptonlu bir mühendisin kızı - ti: yar b •• ~ daha gırtla v ı ı · i . Bu d· btL sözli madam Owensden duğu hakkındaki müşahedeleri de il - sarih bir den g t rcbih::ceğim c. 
•1acağımı ve kendisile nişanlı oldu- - Sen bu parayı kabul e+mez il - ..... uştu. zerinde çok ısrar etti. ediyordu. Filhakika mü e duid , r 
mu bildirdi. Onun hakkında bana nlınm. Annen sayılının diye ı hn"de evet şu halde mantık §U ne- Demek 'Madam Owens bu işi akşam tırmalaı-da b lunuyor , n 1 t 
aJler sordtL Kızın ebeveyni hakkında ·. 1 . 'e pa a t· ~ e 'anlmasmı emrediyordu: yapmıştı? Halbuki hadise, onun her rayıp bulmak i in çırp-
~ ~& edindiği malumatı tekrar e- Param yoktu. Muhtaçtım, fa.i:lıı ~- işlerinden bai1sedcr C "nç ı - "- Yeğen suçlu Arth~J.;. zamanki çall§Illa tarzına benzemiyor-ı LD 
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.HAS· TIRAŞ _BIÇAGI 
Bıçakların en ucuzu ve en iyisidir. 10 adedi 25 kuruş. 

t Hasan deposu : Bahçekapı, Beyoğlu tramvay 
Beyoğlu, Beyazıd, Kadıköy, 

•• • 
Uaküdar, .lzmir 

durağı karşııında. Şubeleri: Ankara, Karaköy, 
- Kemeraltı, Eıkişehir - İst·iklal c:addesi No. 324 
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SOLDAN SACA : 

ı: - Bir ay. 
2 - Mukaddes bir dağ. 
S - Yaprak - Bir peynir nevi. ı· 

' - Fcryad. 
5 - Bir çalgı - Bir eğlence yeri • 

' Sanat. 
8 - Gizlenilen yer - Boyun. 
'l - Vakti gösterir - İşaret edatı. 
8 - Bir oyun - Bir millet. 
9 - İsyan eden. .,,-· 

10 - Fal bakmak. 

YUKARIDAN AŞAGIYA~ 

1 - Haberler. 
2 - Rumca "Bir,, • 
3 - Kibar - Yürürken atılıt'i _, 
f - Komşu bir memleket - Vermek. 
5 - Düşman - Mülk .. 
6 - Ba.ğışlama - Bir nota - Değnek. 
"l - İşaret edatı - Bir nakil vasıta-

sı - Köpek. 
8 - İngiliz parlamentosunun muha

lefet aefi - Bir meyva. 
9 - Bır iskambil kağıdı. 

10 - Zarar vermek. 
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. MiLLi REASÜRANS 
Türk Anonim Şirketinden : 

7 nis:ı.n 1940 tarihinden itibaren 

, Ti;rkiye lş Bcnkası Zı. Ş. lztanbul ve 

\Galata gubeleri gi•ı.elerinde şirketimiz 
1 
hisse senetlerinin 11 numaralı kupon

ı 
ları mukabilinde beher hisseye safi o-

l - ~ 
larak kırk kuruş tevzilne b~~lanacagı ı 

ilin olunur. 

SOY Anr TEBDH....C 

Erdoğan soy adı,nı bu kere Sezer 
ıay adına tebdil ettiğimden Erd"ğa -
am hükmü olmaa.ı.ğını ilan ed~m. 

1 İstanbul Mmtaka Liman R~i~liğinde 
Liman m.muru 
lbrahim Sezt:r 

~ ======================= 
' lst. Asliye 9 uncu Hukuk H<i.kimli
ğimlen: 

lıfehmed Şendoğan tarafından kan
sı Kasımpaşa Zincirlikuyu caddesi 282 

No. da oturan Fatma Şendoğan aley
hine mahkenıenin 40/ 242 No. su ile 
açmış olduğu ihtar davasının yapıllan 

TE 

BAŞ, D i Ş, NEZLE, GRiP. 
ROMATiZMA, soğuk algınhğı 

.. 

" l 

ve bütün ağrılarını der hal keser. Lüzumunda 
günde 3 kaşe alınabilir. 

f ""! tf l(t ' ,.. 
~M · ı L.LT 

. _ .. · PIY~f'\JGO 

·. 

Buyuk ikramiye 1~0,000 liradır 
El hAnlaranda da yazıldıOı gibi 3 Uncu keşide 

biletlerini herkes 

Nlunın 4 ünco günü akşamını kadar de«iştırmelidir. 
·'"' .. ~si takdi1·de bu numara. üzerinde hiç bir hak iddia edilemez. ""' .... , 

İstanbul Maarif Müdürlüğünden : 

,_ Alaturka ve alafranga -
Mükemmel 

ı· YEMEK, TATLI 
(Pastalar Kttabı) 

Yazan: F AHRIYE NEDiM 
Her eve lizun olan bu kitab, bine 
ya.kın yemek, t.a.tıı, pastalar pişir
mesini kolay surett.e tarif eder. 

Fiyat: 100, OildZisi: 125 ku:~ 
Satış Yeri: 

İstanbul İNKILAP K1TABEV1 

Sulromahmed S üncü Suah Hukuk 
Hakimliğinden: 

Davacı Mehmed Levent vekili avu
kat Ahmed Nur Tolun tarafından lst. 
Gedikpaşada Hamam caddesinde Nev'i 

. ye sokak No. 13 de Eventiya ve Ev -
doksiya; Marika, Yorgi Yovakim ve 
saire aleyhlerine 939/ 983 ve 940/69 
No. lu dosya ile açılan izalei ~J.yu da
vasının yapılmakta olan muhakemesin
de hissedarlardan olup ikatnetga.hları 
bulunmayan lstavri kızı Marya ve A
nastas oğlu Bodos ve Sava oğlu Apos
tola ilanen davetiye ve muameleli gı -
yap kararlan tebliğ edildiği halde 
mahkemeye gelmemiş ve vekil dahi 
göndermemiş olduklarından ve muşa
da kabiliyeti taksimiye olmadığı in -
delkeşif ehli vukuf raporile sabit oldu
ğundan bilınüzayede satılarak para. -
sının paylaştırılmasına % 2 ücreti ve
kiletle bilcümle masarifin tahsiline 
1/4/194:0 tarihinde gıyaben htlltUm ve 
karar verilmiş olduğundan tarihi i.18n
dan itibaren 8 gün zarfında temyizi 
dava edilmediği takdirde hükmün kes
bi katiyet edeceği ilanen tebliğ olunur. 

Maarif Vekilliği Köy Öğretmen Okulları için aşağıda cins, miktar ve fi
yatları yazılı havlularla hamam silecekleri açık eksiltmeye konulmuştur. 
Tahmin edilen bedel 3130 liradır. Muvakkat teminat 234 lira 75 kuruştur. 
İstekliler bu havlu ve sileceklere ait şartnameleri Maarif Müdürlüğü Yar
direktörlüğünde görebilirler. llıalenin 5 nisan 1940 cuma günü saat 16 da 
Maarif Müd i.rlüğünde toplanacak komisyon marüetile yapılacağı ilan olunur. 

"2172,, 

Eşyam11 cinsı 

Havlu 
Hamam Sileceği 

Havlu - Hamam Sileceği 
Miktarı Beherinin fiyatı 

4000 aded 4 7 Kuruş 
500 aded 250 Kuruş 

Yekfuı 

Yekôn 
1880 Li 
1250 L. 
8130 L. j· 

muhakemesinde: Dava olunana ilanen •• •• .... i 
: tebligat yapıldığı haıde mahkemeye · Gumruk M~hafaza Genel Komutanlıgı stan-

1 BALSM1N 
cevherini ihtiva 
eden yüz ve du 1 

gelmcdiğinden hakkındaki duruşma - bul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
mn gıyaben icrasına v~ mahkemenin ı - Teşkilat ihtiyacı için alınacak 1000 adet erzak torbası ile 400 çu-
29/4/1940 saat 14 de tahkına ve dava- valın açık eksiltmesi 6 nisan 9·10 cumartesi günü saat 11 de yapılacaktır. 
eı da celseyi atiyede iddiasını şahitle 2 - Bunların muhammen bedeli 2840 ra ilk teminatları 213 liradır. 
isbal etmesine ve yazılacak aıya.p ka- 3 - Şartname ve nümuneleri komisyondadır. Görülebilir. 

• k d. nh b talk 4 - 1steklilrırin gün ve saatinde ilk teminat makbuzlarım hamilen Ga-
ral'l'l];l maıı eme :va .anesme ! latada Mumhane caddesi İbrahim Rıfatlı an ikinci kattaki komisyona mü-
ve gazetcler!e de ilanat ıcrazına ve iş racaatları. "2178,. 

dak Rujları sıhhidir. Bütün emsa
linden üstündür. 

ZAYİ 

Erzincan Askerlik şubesinden aldı-

ğım terhis tezkeremi zayi ettim. Ye -
bu gıyap kararına beş gUn za~·fında iti
raz etmesine ve mezkur celsede dava Harp Akadenıisi satın; .a komisyonundan : nisini alacağımdan eskisinin hilkmU 

Beherine talmıin edilen bedel 14 kuruş 50 santim olan 1496 aded köhne yoktu. ; olw:anı:ı bi.za.t veya bilvekale hazır 
bulunması füzumu aksi takdirde mu -
hakem.enin gıy!\ben bakılacağı tebliğ 

makamına kaim olmak üzere ilan olu-
ar. 

er f r tininin açık arttırma ile satışı 5 nisan 940 cuma günü saat 14 de Aka- Adres: 
demi sat..r.ı~l~~ k?rr.iEyommda y~pılacaktır. F~tinler he.r gü~ Akademi dep- Erzincan Taksulu Ekrek köyünden 
poyunda gorıileb!lır. Arttırma munakasasına gıreceklerın munakasadan ev- .' ... . ... 
vel Be4iktaş Malmüdürlüğiıu yatırılmı~ 1627 kuruşluk teminat makbuzla.rile Ömer Yerlı oğullarından İbrahim oglu 
mCj;kfır gfü:ıcle komisyonum~ ~acaatlan, • "2112,, Ali (318), - ... - . 

. 

T. iŞ BANKASI 
1940 Küçük 

ladet 2000 Jlralık = 2000- L. 
3 ,, 1000 ,. = 3000- n 

6 ". 501> " = 3000- " 
12 " 250 ,, = 3000- " 
40 " 100 " = 4000- " 
75 " so " = 3750- " 

210 ,, 2S ,, = 5250- ,, ~ 

Keşldeler: 1 &nbat, 1 mayıs, 
1 ağustos, 1 l.kincit.eşrin tarih

lerinde yapılır. 

Malatya Defterdarlığından : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Besni merkezinde yapılacak hükiı111 

nağı ikmali inşaatı. 
2 - Bu işe ait evrak: 
(A) Keşif varakası. 
{B) Hususi fenni şartname, 
(C) Mukavelename. 
(D) Eksiltme şartnamesi. 
3 - Ya"'ılacak inşaatın keşif bedeli "16869,, lira "76., kuruşttıf· 
4 - Muvakkat teminat 1265 lira 23 kuruştan ibarettir. 
5 - Eksiltme Malatya de:·ıcrdarllğında 19/ 4./940 i arihine rast!J) 

ma günü saat on beşte komicsyon hu~urunda yapılacaktır. 
6 - Bu inşaat kapa!ı zarf üSulile eksiltmeye konulmuştur. . 
7 - İsteklilerin ihc:1.leden 8 gü 1 evvel Nafıa Müdürlügünden ehil) 

sikası · almaları lazımdır. 
8 - Teklif mektuplarının ?.4JıO sayılı kanun hükünıleıi dairesııl 

zırlanarak iho.ledcn bir 3aat evvel ihale komi3yonu riyasetine vcı".ıırıe· 
ruttur. ~ 

9 - Bu oenede vuku bula·~.'1.k gecikmelerden dolayı mazer~t ve 
liyet kabul edilmez. .·(. 

10 - Tafsil"'t almak ;sti "Cnlerin defterdarlık ve Nafıa müdt~ 
müracaat etmeleri ilan olunur. "256" 

SaııJl:i.: Ahmed Cemaleddi!ı SARACOCLU 
1 

Nepfyat Müdürü: Macid çertN Basıldığı yer: (Yeni Sabah ı.111 

' 


