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.. ngiliz - Fransız işbirliği1 
Cümhurreisimiz Sovyetlerin ğazetesi 

federatif bir şekle girecek ;d,~{;~;,;t~: Pravda böyle diyor · 
ııur tsmet İnönü bugün öğleden Bu neşriyat müttefikler mehaf ilinde 
:.~s:aya köşkünde kabul et- ehemmiyet ve alaka ile karşılandı A B l U K A S I• D o E T L E N ı• y o R sonra Fransa büyü!< elçisi Massig-

Bir saat süren bu kabulde Ha· Londr~ 5 (Husasi) - Sovyet Rusyanın resmi ve en büyük gazetesi 

111111illllJlll11111111111l!f11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111fll11111Ulll11111111111111nıil111mııı111:1111111111111ıııırı111ın1111111lf1111 riciye Vekili Şükrü Saraçoğlu da olan Pravda dün çok şayanı dikkat bir makale neşretmiştir. Makale mütt. 
hazı.r bulunmuştur. fikler merkezinde büyük alaka uyandırmıştır. .a 

Ç k d b 
• A 1 MİLLi 8EF1N HEYKELİ lıi milyon satan So·ryet gazet.esi bu maka.lesinde demekt.edir ki: ' l 

O Ya ! n- a 1 r m a n MALATYAYA REKZEDİLECEK . ''İngiltere iktısadi harbi ku"''etlendirmeğe karra Yermiştir. İngiltere 
Malaty~ 5 (A A ) Milli ş dünyada bir harbi devam ettirme~ için Jazını olan ma.ddei iptidaiyeye ve 

· · fimiz ve yüoo h~m~rimiz lnön: madenlere sa.hibdir. Deniz hi\kiıniyeti kendisindedir. Büfün dünyanın yüz~ 

t 
• b k 1 • nün vat.an hizmeti . d ki yük do yetmiş beşi üzerinde kontrol hakkı bulunduğuna. göre memleketine dün 

a a r r UZ U . e . en 1 yo r sek ve tarihi escrler::iındee canlan: JUIDI her tarafından istediğini getirtmek imkanına. maliktir. 
d.ıracak bir heykellerinin ilk defa • Halbuki Almanyada bir harbi deYam ettirmek i~in kauçuk, kurşun, de, 
olarak Mala.tya şehrinde rekzine nur, nikel, petrol velhasıl hiçbir şey yoktur. •d 
hali içtimada. bulunan Malatya u- Bundan dolayı da Almanya harbi kaybedecektir.,. ~ 

İngiliz Erkinıharbiye Reisi ile Fransız Abluka Nazırı 
birer mühim nutuk söylediler ............... ._ .............. , ....................... .. 

Afrodit davaları 
Münasebeti le 

Londra, 5 (A.A.) - Fransız ve İn· hangi melhuz mütea.rrızın cesaretini 
giliz mütehassısları büyük Britanya ile kıracaktır. . ~ 
Fransa arasında daimi bir ittüak ya- Mütehassıslar tarafından elde edilen 
ratmayı istihdaf eden bir plan hazır- ilk neticelerin yüksek harb şurlsımn 
lamaktadırlar. önümüzdeki içtimaında, heyete 

Daily Mail gazetesine göre, bu it • arzı ihtimal dahilindedir. Bu pIAnın he 

Bu vaziyet içinde, Afrodit a
leyhindeki daYa beraet ile nEıtice
leıünce, artık ona. taallUk edendi
ğer davo.lar da sakıt olmak pek 
tabii iken, kimls1 esas da.v&Uau 
Şekil dola.yısile başka bir mahiyet 
aldığı, kimisi bir hakaret cttnnü 
an.ettiği i~in ayrı ayrı neticelere 
iktiran ettiler. Netice ~u oldu ki 
Afrodit'in beraetbıe rağmen Cum
huriyet mahkôm oldu t 

tifak o kadar kuvvetli olacaktır ki, her (Bonu S ün.cilde) 

Ya.zan: Hüseyin Cahid YALÇIN 

C!!!',..,on zamanlarda matbuatımızda 
4iiii9 epeyce derin bir heyecan ve 
8.laka uyandıran Afrodit davaları artık 
"Aktüalite,, olmak vasfını kaybedi
:Vorlar. Onun için, mesele Uzerlnde da· 
ha soğukkanlılıkla düşünülmek ve mu
talea beyan edilmek kabil olabilir. 
Cünku bu dava hakikaten dil§Unülme
ğe ınuhtaç bazı hakikatleri meydana 
çıkarın.ıştır ki Cümhuriyet inkılibına 
hUtün ruhlarile derin derin bağlı o
lan vatandaşlar nazarında çok ehem
miyeti haizdirler. 

.Af rodit meselesi bütün şiddetile 

~~""""""-"'"" 

ŞEHİR MECLİSİNDE 

Belediye Maliyeye man üç 
/. Milyonluk borçtan kurtuluyor -

.ınatbuatımızı işgal ettiği sırada, Yeni ... 
Sabah bu münakaşalara karışmamış Şehir Meclisi içtima halinde , ~ 
bulundu. Bu, ortadaki meseleye kar§ı t tanb 1 h. cı· . d.. 15 k tm· ı di B ad 1ar ·d alaka. 1 kt d ğil. alAk izh s u şe ır me ısı un saat za ere e ış er r. u ar a su ı a-

sız 1 an e ' a ayı ar e- d · kili N · S d t· · · · · 939 1 bil" 1 kt ·k derk b. 
1 

ani d e reıs ve ecıp er engeç mın rı- resının yı ı ançosu ve e e rı 
en ır yanış aşmaya mey an t• lt da t 1 1 Tr Tün 1 ··dürı·· ~ .... 

verın k da .
1 

. _,_. ti yase ı a m op anmış ar ve: amvay, e umum mu ugunun 
eme arzusun n ı erı ga.wış . . .. .. .. 

lş sük&netle düşünülmeğe muhtaç bir Ruznamede mevcud maddelerı mu- (Sonu 8 uncude) 

Ciddi safha arzediyordu. Polemik ha -

"asının mevcudiyeti fikirlerde matlub - ı·ng'ıllz •ayyarelerı' w·ııhelmı'shafen Olan intibahın teminine bir engel teş- ıl, 
kil edebilirdi. Mahkemeden Cu.mhuri-
Yet aleyhinde son sadır olan mahku- -· .... _ 

~~:~~~~:~~~":~.~~:~:~~: üzerinde uçtular Harp muhriplerine 
.A.frodit meselesi adı altında ifade et· ... ' .. _.... ...,. 

tiğiıniz hadisenin ehemmiyeti hem a- ateş açtılar 
kıl ve ınantığın hem hissiyatın kanuni 
~evzuat ile tesadüm etmesindedir. İn- -- - -
Ulah Türkiyesinde böyle bir dava ika- Lonm-a, 5 (A.A.) - Hava nezare- diriyor: \ ___ ___ ,,. __ _ __ ,,. 
tne edilmemeli idi ve edildikten sonra tinin bir tebliğine göre dün öğleden Hariciye Nazın B. von Ribbentrop 
da bu suretle bitmemeli idi, yani Cum- sonra İngiliz bombardıman tayyarele- halen Alınan - Macar cemiyetinin ih
hu.riyet refikimiz mahkum olmamalı rinden mürekkeb bir filo Jade körfe- dası müna.sebetile Berlinde bulunmak
idi. Fakat bu. bahiste Türkiye cü:mhu- zinde Alınan müdafaa hatlarım geçe - ta olan Macat' meclisi reisi B. Tas -
riyetinin adli otoritesi mevcud kanun- rek Wilhmshafen üssü üzerinde mu - nady - Magy'yi kabul etmiştir. Gğrüş
lar_ daire~irde düşünmeğe mecbur idi vaffakiyetli bir keşif uçuşu yapmıştır. melerde Macar sefiri ile Macaristan 
v~ öyle düşünmüş olduğu da şüphesiz- Bir Alman harb gemisi görülmüş ve maarif müsteşarı kont Szily de hazır 
dit. Burası böyle olmakla beraber, bu bombardıman edilmiştir. Daha cenub bulunmuşlardtr. 
~ecburiyetin inkılabcı ruhlarda büyük da dört düşman destroyeri görülerek Mussolini Mareşal Badoglio'yu 
hır acı tevlid etmiş olduğunu da söy- onlara da taarruz edilmiştir. Kabul Etti 
leınek vazifemizdir. Bunların lıasara uğradığı zannedi - Roma, 5 (A.A.) - Mussolini, Mare-

Evvela, en ı.;adesinden ba.şlıyarak, liyor. Bütün tayyareler üslerine dön · şal Badoglio'yu kabul ederek muma • 
nı~elcyi şu suretle muhakeme edebi- müşlerdir. ileyh ile İtalyanın askeri hazırlıklan 

· (Sonu 5 inri<U;) Alman - Ma.ear ·Münasebetleri hakkında bir saatten fazla görüşmüş-
. Hüseyin Cahıd YALÇIN Bertin. 5 (A.A.) - D. N. B. bil- tür. . 

mumi meclisi ile şehir meclislerin- 11n111111111111111111ıııııımıııııı111111111111111111uıııımıııııımııımıııı111uıırnııııı111111mııııııı1111111111~ 
de ve büyük bir lıalk kütlesi hu • 

(Sonu 3 üncüde) 

Bekarlara müjde. 
Evli ' olmıyanlardan 

vergi alınması için bir 
kanun teklifi yapıldı 
Ankara, 5 (Hususi Muha~iri

mlzden) - Yozgad mebusu Sım 
48 yaşına kadar olan kadın ve er
kek bekarlardan ka.Zanç ve muva
zene \<'ergllerinin yüzde on nisbe· 
tinde bek!rbk vergisi de almrna-

• • •U . :'t"l'l l!lı' ka-
wı U,klllhıde boİ.ıwnuŞtu.r. Bu 

teklif mecllsba nıüteakib celsele

Vaziyet sıkışık - -
Almanyada memnuniyetsizlik baş gösterdi. 

. Heykellerden sonra, madeni paralar çinko pa· 
ralarla tebdil ediliyor. Hayat pahalılığı tab11m
mül edilmez bir şekil aldı. Halk ecneei radyo
larını her lehlikeye rağmen dinliyor, 

~· 5 (A.A.) - Bernde çıkan La sadiyatı üzerinde p.ık yakıcı bir tesiı 
Nation gazetesi, Avusturyada. hayat bırakmış ve büyük mikyasta bir hayat 
prtla.rı hakkında emin bir membadan pahalılığı tevlid etmiştir. Gıda madd~ 
~ haberleri ne~retmelrtedir. lerinin nedreti gizli ticaretin inkişafı 

M"*Ufiklerin ablukası Alman lku-{ (Som· s ıı1ıcitdc) 
F/ • 

riade gö~ktir. 

Wellesin tekzibi ~ 
1 

Balkanlardan::pıübayaatta bulu naca• 
lngiliz şlrketiıiifi ldara msclisi kuruld~ :Vaşington, 5 (A.A.) - Hariciye ne

zareti Sumner Wellesin aşağıdaki be
f.3.D.atını neııretmektedir: / 

Paul Reyna.ud ile birlikte çekilen 
fotoğrafımızQa. görünen harita hak • 
kında ileri sfuiUen · ·aıırr, tamamile 

, , 

ltalya va Yuğoslavyada bu şirketin yapacaaı 
işler şüphe ile karşılandı bir hayal eseridir, Gerek Pariste ge -

rekse ziyaret ettiğim. memleketlerin 
hükfunet merkezlerinde hiç bir harita Londra 6 A A ) . ' ,., .. . , 
hakk d telmihte b 1 d , ( · ·· - Malıye· nazın başlıca Türkıye, Yugoslavya, Bulga. , 

ın a u unma ım. John Sim A k ... .rt • y · 
Paul Reynaud bürosunda bulundu" •V ~n, vam am~ma fiıı""Il. rıstan, unanıstan, Rumanya, Mac• 

.. 1 h 'ta d . gu dentiği bır tezke.rede, bıtaraflaı! ve (Sonu 3 ibıcllde) 
soy enen an ya a hıç bakmadım.,, i:lı 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ee:~S~A=B=A=HT=A=NE·•=S=A~~~A=H=A~:====iiiiliiE5&5i==:::~iiiEiii•t 

CASUSLUK Umumi 
harpte müthiş bir 

silahtı 
Zamanımızda daha 

dehşetli oldu 

Sizi heyecandan heye
cana sürükliyecek ve 
Kulisler arkası harbi
nin en mahrem taraf
larını gösterecektir. 

Yarın sabırsız
lıkla bekleyiniz!. 

"/ 
4 nn • * w_.., 

Hastadcf'n peşin para 
Meğer vizite ücreti_..µ peşin isti yenler varmış. F akaf ,,.,,. 
bunu aklından geç~iyen doktorlarımızda yok değil 

Htım 6akıcı - Maagtın• ol~duAtan sonra seninltt kov"'t.lame:et 
••mgacak değilim. Euuela uizit. parasını çıkartr11n soı?ra doktoru.,. 
... ,,.,. çık•r•ın 1 •• 

Iınmiyorduk; işıtmemiştik. Meğe.r 'ı bunu cebme yerleştirdikten sonra m~· 
şehrimizin maruf bir doktoru hasta- ayene edermiş. Bir refikimize bu h1ı1 
lanndan muayene ücretini peşin ister ı ,l :Sonu, 1 inci<le) 

iiııiııı-------------= .. 



laıfa: 1 

Konya isyanının 
.içyüzü hakkında 

YENi SABAH 

Almanyadaki 1 Kamyon bir gencin Sebze ve me')lve 
Konya Mebusu . K~~~ Gürelin beyanatı Vapurlarımız ayağmı kopardı fiatlarr.nın iıdn• 

Aman reis~ bütün arkada9lar açtır, 'ıuını ezeceğim. Karahi~a ~~ğru ge- Nilaay~t geliyor ka= o:Su~~~:ço::rb::.a::.: ha/Ilı aeı1tinr!iTJi 
iaşemiz kanunen ve şeran belediyeye lenler düşman ordus~ _di;e b_ız~ aldatı· Harb dolayı.ile Almaııyadan getiri- re iki kişi yaralanmıştır. Hadise şöy- Belediye hi.l müdilrlüğ4iı"ün s:mze ve 
düşer, bize acele bir yiyecek teöarilr yorlardı. Halbukı bwın Abıdın efen· lemiyen 4 yolcu vapurunun nihayet le olmuştur: meyva fiyatlannı g'.inü günü.ue ilar. 
et .. sözlerile yan latife ile karışık ri- dimizle postulsrımız vardır. O esnada Türkiyeye getirilmesi imkan dahili - Dün saat on dörtte Orta.köyde "Nal etmesi halle arasında memtaunlyetle 
cada bulundum. O da derhal peynir, m&sa üzerinde gözüne ilieen pi~~l~r - ne girmiştir. Bunun için Almanları.la. sokağında 8 numaral; evde oturan 28 karşılanmıştır. 
pide, divlek getirtti, ortadaki ~üyük den ~irisini ~line alı~ başına goture- Ankarada uzun möddettenberi cere - yaşında şoför Ahmed Bekirin odasın- İhtikar hareketlerinin tam~ıen ö

masanın üzerine hazırlattı. Tefr~kada 1 rek, ış~e şu nır~~ ~~ı csa:~sın. Gelen· yan eden müzakereler müsbet bir şe- daki 3799 numaralı otomobil Beşik . nüne _geçeee~ olan bu ~~ dı~: ha
f> sırada tüfekçi Ahmed adında bır ser ler halife askendır ıY!Cf. bilin ve aldan- kilde neticelenmiştir. Almanya ile ara- taşta giderken önüne Beşiktaş- vayicı zarunye maddelen uze:ı~c..~ de 
serinin "Htikf1met binasımn kapısın - mayın ey ahali .. dedı. d k'd ı...J d'lm' 1 kl . ta Nüzhetiye mahallesinde 15 nu • tatbiki düşünülmektedir. · Ala:Kadar -

_ k da .. .. 1s .1 HA '·k mız a es ı en at\C.le ı ış o an erıng 1 b kl' b'lh ·r t · .. dan fırlamış avazı çıktıgı a r goru- Bunun üzerine hemen maı - ı nı _ st d 'h maralı evde oturan 20 yaşında Hakkı ar u şe ın ı assa manı a ura uze-
yonuz mu ey ümmeti muhammed .. Be- Bey ellerinden tuttu vaz geç öyle ~y- a tlqm8:8ı gleçend _ agud 

09 ayınlaa nıba- cıkmıştır Şoför süratle giden kam _ rinde tatbikinin muvafık olacağı ka • 
· · · · bu k 'd'le . ye enmış o ugun an vapur rm u- ~ · • . . 

ledıye reun :Muhlıs, ara gı ı re lerden çok yo:ıılmuşa benzıyorsun . . . . . . . yonu durdurmağa muvaffak olama - naatiiıdedirler. 

.··7A ..... .. ' , 

Halihazır har.b vaziyeti 
ve Almanya 

[ngillz Bqvekili B. Clıamber
r lain'la Londrada söylediği son 

n~tkun bazı par~la.n, dinamik bir 
millet olduğunu ve harbi şimşek su"' 
rettle ortaya atacaj:ma.. s'lyllyen A~ 
muyanm nedea yedi aydaoberi ha.. 

reketsfz durduğu hakkındaki muam. 
mayı aydmlataaak işuetler nnnelıl
tedir: 

ln~IU BatveldHnin nutimDıılaa, ,m.. 

feri elıle edtıcekle.J'I kanutlle mlitte. 
flklerin Jıube giri~tikleri, fakat lıa. 

sunlannm kaclllerine karşı a.119 
kuvvetle huırl.mmış oldukların• da 
farkında bulwaduklan 8§lık surette 
anl~lıyor. İagiltere ile Frana illi hulus çakmak için ziyafet çekiyor. 1- belki karnın da açtır. Biraz dinlen söz- r~~a getirılebil~~ı ıçı.~ son t~ks~tle- mış, zavallı gençe çarpmış, bu çarp _ Bu hususun öniimüzdeki gtinler için 

çeride durulur mu daha?,, dediği hak- !erile teskiı::e ça:ıştı. Delibaşının ka- rının serbest dovizle ödenmesı ıcap ma neticesinde de Hakkının bir baca- de valinin riyaseti altında topl ana - plinda karadaki Maginot hattının 1>11 
kındaki yazılar da tamamen hakikate falarını ezeceğim dediği dokuz kİ§i a- etmekte idL Bundan ~ş~a d~~i~lerde ğı kopmuş, muht~lif yerlerinden de cak ikbsad komisyonunda mevzuu hımrlanmı., kuvvete kal'!jl müiafaae 
uygun değildir. Ha~sedildiği~.i~ ?da- rasında İsmail H:tkkı Bey de bulunu - m~v~ud ?l~ emniyetsızlık ~uzu~de.n ehemmiyetli yaralar almıştır. Kam • bahsolması k~vvetle ~uhtemeldir. yı kolaylattuacağı ,.e bu beton rnüg.. 
dan arada sırada silah seslen ışıdıyor yordu. Biraz ~a. :ıga, Vali kuman - hUkumetımız vapurJarın devrı teslımı- yon Hakkıya çarptıktan sonra yaya Esasen manifatura fıyatlan Ticaret 1 tahkem hatların gerbııinde ve deni~ 
ve hiıkumet meydanında kaynaşmala- dan beyler de b~radiJJır gel seni on - ni muvakkat bir müddet için tehir et.- kaldırımına çıkmış, oradaki elektrik Vekili Nazmi Topçuoğhmun lst..ı.nbul- lerdeld hiklmiyetlerinia yardıınile 
ra şahid oluyorduk. Bır aralık .ka.pı ö- !arla görüştüreyim diyerek kanape - mişti. Ankarada cereyan eden ticari direğine de çarparak hasara uğramış, da. bulunduğu sıralarda. teshit edil -
nöne g len bir yük arabasının başına den kaldırdı, ara kapıya doğru getirdi. müzakereler arasında bu vaziyette gö- şoförün yanında oturan kamyonun sa- ınişti. 
büyük bir kalabalık toplandı. Araba - Delibaşının gelişinden haberdar edilen rüşülmüş ve Almanlar vapurların son hibi Hasan Fehmi de alnından yara _ Muhtelif saikler sebebite oynıyan 
dan bir adamı yere attılar toplananlar- vali ve kumandan beyler de o sırada taksitini klering yolile ödenmesini ka- lanmıştır. İki yaralı derhal sıhhi im • manifatı..ra çay, kahve, kalay ve zahi
dan bazıları tüfek dipçikleri vuruyor ara kapıdan salona çıkmışlar ve ağa bul etmişlerdir. Vapurlar Alman mayn dad otomobilile Beyoğlu hastahane • re fiyatlarının haftada iki defa iline
bir kısmı da kama bt~klarile adamca- ile karşılaşmışlardı. Herkes ayakta tarlalarının arasından Alman müret - sine kaldırılmışlar, şoför yakalanarak dihnesi şehrin iktısac:li hayatında mil
ğızın vü udünü delik de:ıik ediyorlardı. dikkatle bu gorüşmey~ bakıyorlardı, tebatı tarafından çrkanlarak Türk ge- tahkikata başlanmıştır. hirrl bir kolaylık temin edecek ve ihti
Bu tecavüz Etem İzzete yapılandan vali Delibaşile kucaklaştıktan sonra micilerine teslim edilecektir. Hakkının yaraları ağır, hayatı teh- kar hareketleri de bu suretle önlenmiş 
daha şid~etli v~ korkunçtu. So~radan aralrında tefrıkada yazılan şekilde bir Bundan başka vapurların kontrolsü?. likededir. olacaktır. 
anlaşıldıgı~a ~re~ bu -~vallı Jandar- konuşma oldu akş- m da yaklaşmıştı ve serbest olarak emniyetli bir suret .......................... --~..._.,..._"" .... "•""~""'"'"'"---
ma kır Kazım ımış, koyde yakalan . · bu mülayim karşılaşma ve görüşmeyi tc Akdenize JrP.dar gelmeleri için müt MMLED/TllD., 
mış, yar~lanmış kırı:ıl.dayamıyacak ~ır müteaJnp Mazlum zade Hacı Osman, tefiklerle der. utabık kalınmıştır. Va 

h~. gelınce araba ~~~~e şehre getı · kadı Hitni "e Mustafa 1temzi: purlan teslim almak üzere yakında Belediyenin istimlak Düğün evinde kat çöktü 
nlmış ve _Jdktm~t onunde .~e yc~arı- Ağa Ya.i ve kumandan beylerin bu Türk kaptan ve gemicileri Hamburga usküdarda Gtll8enha.tun mahalle -
da yazdı~~ şekılde teca~ze ugra • gece 'fal•.şh H~cı Hüseyin Efendi ha- gideceklerdir. borçlan sinde 13 numaralı evıle oi.uran .day -
mıştır. liala hay~tta cldugunu haber nesinde misafir kalmalarını düşündük. Halen Almaıı ..... d .. bulun dört va- . lstan.bul be.lediy.esinin _senele.rden~ darp""" Nümune hastaiıanesi aşç IU 
.aklını bu kadar agır .1a. alardan sonra kl M d d .,--. an ı k h 1 ted ed lm .._.. . . Ak:;am da ya aştı. ysrıa e e ersen, purun da inşaatı bitmiştir. Bunlardan rı e~ a sa ıp e~ıne_ ıye _ı_ emış Ahmedin evinde yapılan düğüııde mi -
turtt.lması bır harıkadır.. götü~z. dedi er, o da pek!la buyu- üçü 5300 zer tonlUk ve Karadeniz ti- ve .mı~tarı 300 bın lıraya b~ olaa safirlerin fazlalığından sofanın döşe -

Şuuı·öuz ha:eketler devam ediyoı, nın vali beyefendi si"Jzile mukabele et- pidir. Diğer bir tanesi 3500 tonluk olup ıstimlik borçları vardır. Belediy.e bun- me tahtalan çökmüşse de nüfusça za-
~er kafada:t bir ses geliyordu. Müftt. ı.i. Myteakiben vali ve kumandan bey- Etrüak ve Ka.deşin eşidir. lardan hiç olmazsa bir kısmını tediyo yiat lmamıştır: ' 
efendi bir aralık @alona geçmi!;ti. Ya . r bul .. wıdukl·a· ... ı ~_oda_ oan .çıkarak_ 0bır • Bu vapurlann Tür' kı'ye~ gelmelen·. etmek için bu sene 100 bin liraya ba- °K • la 

l , l 1 b v ·· .,,- lig- 0 , __ bir mua" _,__,_ yapmag-a karar . a_vga ve yara m.a. . nuıa soKc: ı.:'.:m, .>un arııı aşı e ,,,J ik. tc H:ı.cı Huseyınıu evıne gıtmi§ler- nı· miiteakıb denız' nakliyatımızda yenı· ,,_ -- k 
sahiblf'ri lnmlerdi!''! Onlarl.i. görüşlil& hr. bı'r inkiAA.f hasıl oıa--ı...-. vermiş ve bu kararını Dahiliye VeJci., Yeşılkoyde Koyundere me~ ıı cn.a-
fecaatin önü alınamaz mı? deyi..~ ----:t-- ~··" Jetine bildirmişti. Vekalet belediyenin ~n~ çalışan toprak amele.sınden ~i· 
mcrlıum: O güYı vilayıııt salonunda olup biten- Almanlar harb mtinaaebetile kar . b talebiai eddetm' t' lal ıle Hüseyin kavga etmışler, Bılfı.ı 

er yukarıda arzettigim şekildedir. şlafbkları ikmadi g\i§ltlkler önün&> u& 'tibarlr beled' ış ~· . . bi HUseyni odunla çenesinden yaralamıg, 
- Ortad:\ baş, kıç 'e söz anlıya.r ';elebi \e müı'"dl efendilere Kazım Hüs- bu ,A_ •--ı:- -•--ı- ~-· 1 a ıye u sene ıçm r 1 t d · albn Iı a·ıa.ı 

kimıseler y .. ktur. Evd'>n buraya gelir ~---" vapusu.n ~ -~aye- münakale imklnı bulamadığından 940 yara 1 c avı a a nmı~, ı ya-
ıü, .uswaU Ha~ Beylerin orada. haar' tinde tr .. 1-... 1ar ve hükllnıetı"""- mu" - kalanmıştır 

keaı bcı.na da teeavi!z ettiıPr, nasiha"': c .rMWA&~ ~ büdcesine eski istimlak borçları için • 
bulunmalaıı bir "Ok fcnalıklann ön• h;,.,... -~a .... 1e•'-- 111'~-~•... p ki ko t ıııek istedim sakalımı yoldular. 1pı. Ü almış, esirler; de ümid ve ceant &il& ~ __., -~--- 150 bin liralık tahsiaat koyımıttur. arma arı p u 

ucu eşşeğin er:>dedir. Allah muinimı Belediye sene içinde imqnını bulduğu Kartalda çimento fabrikasında amc-
o!smı, min.evf'ifkil olmaktan başka r erm:ş!ir. YILATBr7'W1 " takdirde b8 atktan 2l5o'-bin lira7a leden ıtı&a çahprtea aııkadafı lbrahim 
re yoktur. B\~ sırada yanımıza sokula (Devamı 1'fJP') iblağ edecektir. .A.elaa birdenbire m•khıeyi i§!etmiş, 

s0ferberliklerini itmam etmeğe mu .. 
vafta.k olaeaklan iimicllal ~makta 
\'e bunu temin için her türlü ihtimal .. 
lcrini derpiş etmiş bulunmakta idiler. 

Almanya, bu moazam müdafaa 
hattını herlıangl bir şekilde ~ armatC 
ve karşısındakilerin seferberliklel'inl 
itınama fırsat \'emıiyecek bir hatt1 

hareket ittihaz edecekti. İ§te ~rlin, 
bunu yapmadı 'eya yapamadl. Ve 
İngiliz nol<tai nazarına göre de har• 
bf.n bidayetlndckl faikiyetlerinden fg .. 
tifade ederek Almanlar mücadeleyo 

girişmek fıTS:ıtmı kaçırdılar.- İn;if.. 
tere ile Fransayı, kendi mücadele 
si5temlerlni l<alml ettirerek harel<ct• 
ti:' bulunmak inftc&mm batamaıddal'. 

Alına~ awn tatbik: edebileceği mu 
l'aff alıdyet şartlan, ima sürecek fa
kat ım anlardaki sürpriz unsurumı 

ha va \'8 kara sab881!Mla takviye eden 
ve duideTde de müttaflk hildmiye
tini işki: ~ecek bir faaliyet slsteoü 
lcU. 

Sürpriz key1lyeti Ahnanhtr içl11 
mfunkUn ve~ ga.yrimömktiır herhan 
gi oi"r muvaffRkiyet hedefiırin ı..,ıı. 
ca lnıtH idi. 

Alu.ıan!ar, da.ima harblerde sür • 
prtz keyfiyetine bnhess:a tabiye ve 
lmrb m~meleri ba.hıwmdan bir Eyu"p Sabri tx-)' konuşma meı'ZUUilL ·----.. -.-=--·-• • • Amiral Mo...en'in T k im . Rızanın eli makineye sıkışarak par • 

Su' 
•d • • 8 8 gmınoaunun maldan- kopmuatur. Yamt .... Yakacık sUrpri'ıi istimal cıokf.arilna elutmlnl .. 

anlayınca, (lat.ıl olur :Müttü e!endi ma ar f aresının tetkikleri ı.a...au--: da .. .....a.. • ..ı , ... __ I yet v~rmi_swrdiİ'. Polony3da da ilfuu demld Muatnf• Remzi efendi valiler ....,____ aan•toryomuo _,. 8 ™ a ın -
imtı Jwnuttuklanlczı temlıı etmek.oıı b• ı·k ka Şehrimi2de bulunan Franmz pasif Taksim şirketini kurmayı deruhde mış, lbra.hira yakala.Dan.k tahkikata 
düŞer, burasının halini gözlcrirrıizk 1 ır sene ı rı mildafaa mtttehassısı amiral moureu edeıt: ınütedthid belediyenin §imdiye bat)anm•§br. 
gOrüyoruz kim bilir u.Ulhakatta dah- bul bekwli · w. i<lUMt _., l 'uı. tiael ve itfaiyeye giderek tetkik- kadar gazinoyu kendisine teslim et - Peneeraeı.. de•tti 
ne gibi fuialor cen.yın etmektedir. latan !ngtıt~ :etirdtği ve gln· leı yaJD1br. _ memesi yilzüDdm belediyeyi protesto Galatada Necatiblıy caddesinde Ka-

Diyince Müftü efencıi git haydi Rem ~n2:e:n metr; mikab· su basacak ka- Amiral öğleden.~ vlhlyette meşı. etmietir. Belediye buna verilecek ee- ramtlrsel oteLnde yatan 1.-usblfa oğlu 
zi Efendi:;c sö;le bakalım bir şey ya - bT tteki büyük 1-ıu!ıar makinesi!& gul olm~tur. ~ bır kaç güJı dalla vahı hazırlamaktadır. Şirketin kendi· Arap ömer dihı gece apteat bozmak 
pabiDr mi :roubb.ıesiıııde buluadu. ~k tulumbanın D!Olltajım ık· İftanbalda t.eüılder yaptmtaa soma ni feıdıettiği takdirde belediye guino- üzere açtığı Lçüncü ut pencel'flldnden 
Eyüp Sabri Bey sözlerini Mustafa Rem mal etcıiştj•. !lu it:~ıfa fabri;canın ~•lıet.e vereceği~ huırla • yu müzayede ile i§letmek Umre~ ~ya dDıJeıek ild :yağuıdaıl eh~-
ziye de tekı .ll'lb.dı o da §ll ceftbı verdi: su h:ısma koorcti gftr1de 24 bdı met- maga balkymktH". il ef)ıaa devredecektir. mıyetll surette yuLnm11. lMynfhı 

Biradc.- ne yapmak liizıın gc~iyorsa. re mıd.bt arttlnlmıştır. ~ Elektrik lnwnay ve .__, ba!l!abaııane kaldırılarak tfeiavl al-
söyleyin. g&terin o~ .ç:Wşalmı-. _o Bundan bafka lf iğldbanedeid ati _ •kARı,,,.. 1 idllr .. eı lıılti k&rl tına ahnwfbr. e 
sı:-ad& ele~ılardan birlSl saıona gır- hay.uluma yenirN!r. 1400 IJIPl"t. • IC.8lp •ideal 
di esirler. Uzerlcrinde bulunan silah, ::ı.atllNa .. .satbJnda rw h.ıvuz dAha ill-- Munf le yapılan toplantı ~bal belediyesine bağlı olarak K1lçWı ~ caddeainde ~ 
para ve evrakı derhaı ~lım edecek - oluma IŞtnr 939 vdı &&rfınm ~ İstanbul ilk mektep baş öğretmen _ faaı~ete pçea ~Tramvay, Ti- ap CemaJ•n dftkkimnda çahpn 00 
terdir ve elhndeii kağıda sahiplerinin ve 17 7~ 751 • et.re: mitf&bı S1l ftril- ·en dthı saat 14 30 da birinci ilk mek- nel ıdareleri 1~u9S9dan31 ~ yapala Nesim, dün saat 151.5 de, U:ı.e· 
o.ü:,,ıını yazııcağım ihtarında bulundu. re. t' . S~n "ll";Pfında s.ılar ıdaresi- ~epte toplamrrak a..w.. meslek! tophuı- nunu~~ 939 tarihine~ al~ ay • rine bir. !erıalıJı pletek cttkkinda ~e-
c· ı .. gı·ı E dİ mıı ır. " · .T••n hk birinci hesap devresıne aid bılb • · .ın-.ı,.. ba_._ ... bir hald k.aJdınl ;1oo1T~·e b. y.ıztıaşı ..& eymau ey ve · · ooı.."'· m;ı<darı l~l aded artarak tı1arını yapm)flardıır. Teplaııtıda Ma- . . . . . ıe "'"'"9&".,..• •JfiMA e • 
fA·l~ri j~.::nilen şeylerden üzcrlerinde ~~~6; ..... ubn. t " if MiklilrtTeriikKUt da.hazıırb-.... çosunu Belediye nyue~ ve~tir. dığı Balat Musevi bastahaııesinde bir 
mıı1°cud oianAan teelill .,ıt!l• V8kit yı . .. eş u .. · r Müessese şehrin tenvır ve munaka - müddet sonra ölmüştür. Cesedi mua -
iki.,di olnm~. DeJi~ı -tefrikada ya- . ?ular idaııeainİIL~ 1..4"'..aeri v~rid~tı muştur. le i?tiyaçlan11-ı azami k.~ sarfile yene eden tabi!,i adil Enver Karan, 
zıldığı ~t.kild~- hükiımet daircitiDe g~ dıger ~.:.den 1~~ O~ 1 ra f~.asıle Ruma::!~ me: m~er :: - tenune muvaffak olarak ikinci altı ay kalb sektesiııaerı clidüğünü te&bit et -
di, vilfi.;·ct oalonuna çı,-ctı, kapıdan içe- 1758050 hray& l_' ıg o muştu::ı.w~:a- zuere e ı·ı ı.ş ~e Bu _8:_~~b ın ilak- zarfında 1107115 lira ve senebaşın - mi§, defııi:ıe ruUat vennişür. 

• ....:...:- '--'- ......... ~ •• 1 _ raaın 1488986 liraıu Ter1rü& ı~-- - rular verı mıştı~ -.c-..a u sene dan itibaren de 2509949 lira kar temin K:ı.-n- pt 
rıyo e;.u..ıucıe _._-a;.ea aya--- IAUU.Uuyor- . 2r..~ ")r::: ı· El 1 . 1 tın . ekt fi d 1 k . . . ... ........ çar t d A· "zl . .. lcdi mncr-:-., c~o ırası ma ı ış e csın- m ep s0n sını arın a yapı aca mı- etmıştır. ak . d LamartiA cadd . de 

10 
uDo :1neıı şuh:en erı ~Y • ku y t den, 3228 liraa ~ .A.(}ı i~letmesillden tihanların tekilleri ve hwıusiyetleri, Müessese 939senesi zarfında Silah- T :;:' ede turan Alber ~ .. -ıe-

sru cep ge :ryonm vı; e t l• .. ur iCt mektep aon sııııtmda iki sene ka - w • • • numar ev 0 ' un og 
falan gelmesi yalandır . .• fovvet gc'iyor mm 0 '-lnmuş~ · . daraga Elektrık fabnkasını tesvı et- den sonra, çall§tığı Galatada Mumba-
diye Arap dacı Ta.tir beni aldat:.ı. Ş:ın , laa ve ıll~~':k~ple~entleri'Oı:a 1!!~ktebe mek gayesile ve 100 bin lira .sarfile 70 ne caddesindeki 101 nWlUlralı matbıia-
di kendismı a.rattmyonun dimc 3eçer Ecnebi sularındaki ~en ta tçUU&Crm vazıye m™ ere bin kilovat kuvvetinde yeni bir kazan da mangal hqında oturarken kömür 
g\}Çmez derisini yUzPceğim. Siva8lı ho- • unmuş ttr. alını§ ve bu kazanın montajını yaptır- çarpmış, sıhhl imd!:.d otomobilile Be -
cayı da geberttirdm·. K·ı~.!m;li.!ilenle.u v:apur•anmız Talebe Birliği bu sene de mıştır. yoğlu hastahanesir.ekaldırılmış+ır. 

harbslz askerJ ~bava IAıv· 
vetlerile tankların deği,tk ve kütle 

haliadeld istlmali bu siiJ'pıUi viicude 
g~nnı.ti. Fakat o nme t nherl 
Nm AJmnya."ı haNlleMiııt d111 ına11ot 

fa 'e nrittılmad.iyen aWeıt sabsııls 
kaybettttf hal'Cket dip~ sa!msnl 
ela M'SDla.11 yohuıu ihtiyar etnıekte
dlr. 

BU tcvakkuftaa garb del'JlokraslJe. 
rlllbı wıamf istifade~ oldukları;;.: 
lıcr )ı;dlse Jle sabit olmaktadır. 

AJmaulal'uı kaybet:;ikleri fımt ve 
buoa nıuJw.bil ablukawa tefdid.i ve 
esulı tedbirlerin tatbikat saluı.sına 

iutibl etmesi karşısanda Berlln ş9a 
dl ı.sablyet ile müoıwlele fırsatuH yo .. 
ol ba,can DUll ekle edeWleeej= ._ 
~tadır. 

Fakat PolOJlya fauromn1ln yaym. 
dan fırJam~ harb oka bir daha ko
ıa.y kolay yerine geleeeje bell'ztml • 

yor. MOğer ki, A'YJ'Upada taha.kk\lm 
ve lstlli siyasetleri ve huchuhm emel 
ve ihtlroslı1.r 819temi, . keadflerinde 

meydanıı getiren ftmlllerle blrJfMe 
beynelmilel sl~t iilemfnden kallnp 
gf18ln! 

Dr. REŞAD SAGAY 
l'"üdafaai Hukulr he} tini knsdedi- F.c.ebi R•ı1ara sef-e.r edecek vapur - k d- -
yor) geriye lıla.n dokuzunun da ı. •. ra. l•rın i;ı:in .şıen1e ır.eşgul olacak ko - ço uştü 'lllllllmlllllUIUlmllUDUIUIHUllHllRllllHHltlllllUlll HIWllllWllllUllUHHUllDUlllllllllJlllHllllllllllllllflHHllHllllllllllllllllll!lllllllltfllJl!H.ilffl 

'mie' on düu \fır.talra Liman merkezin- Üniver11itede kurulması kararla§tı - • 

r.. 
feniSab~h 

İde bir top!anb yaparak müttefiklere rılan ta le~. ~~rliği bu sene de ~ so- ş E H 1 R H A y A T 1 
kiral:ınan vapuİ'lar hakkında son lm- nunuu ~":~gı ~~- ?~ huswrta bır ha-
r ını vermi tir. Yapılan tetldkler r.&- rekct gorülmed~ ı~. ~~ .. g~ 
": ı.lde bu vapurl nn mukavele müd- f:eneler olduğu gıbı yıne onumüzdeki 
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t' rinin lıitamından evvel memleke- ·eneye bıraluhnıştır. 
te getırilemiycceklerine kı:u·a~· verilmi Meselenin bir hayli uzama'-'lna sebep 
ve bu karar Munakalit V ckaletinc rektörlüğün iyi bir nizamname hazır-
bildırilmi~ır. !anabilmesi içb gösterdiği itinadır. --··---

Yar: J'"lör 
Şchzac)eb ımnd:ı. !i' ... th1bey C2d:lesin-

Bu işi Uz..:.rin~ alan rektörlüğün muh 
telif Avrupa üniversitelerinden getirt
tiği nümune talebe birliği nizamna -
melerinin tetki! ... i ve tercümesi için 

Aı.ı " ~·•'IU ı l"" de Çakır :ı'ehme~e aid oila•numaralı bUyük bir itina ile çalı~ğı tahmin 
-L-• .&-al-~S:"'sı-.-,-ııı-:------" ! apan:-:ıanın kalörifer ~sının kurum edilmektedir. Bu ntlmuneler yardımi -

Ln tutm5mt•.ıJ, a~i!l ge;ıişlemeaine le hazırla.nacak nizamnamenin önü . 
mevdan ve-rilı11eJ<:n söndürülntüı:tilr. müzdekt seneye her suuftan ~eeek 

•. S:ınyerde '!::mirgin caddeaiDJe Jb bil'er talebe ile teşkil edilecek olan 
rahim Bonnıın 11 ı munvah diikki - talebe l-artiğt idare heyetine taadik et

J J4 9 13 18 39 20 1 ~· 3 52 nınd3 baca kur mftrı tu Uf111119, der-1 tirilh> fiil ~oev!:.Hne konarak birliğin 
---------------..; 1 hal söııdürUlmügtt;r.. kurulması tamamlanacaktır. 

mıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımmmnımmnnnnnnmmnnunı1111uıııııı1111mıııııııııJ11ıı!~ ııuıır•ıın ıı 11111 ııııı ııımrru"nmrmııumımnı 
TEMSİL ve KONFERANSLAR- seri konferanslar ve temsiller devam 
Eminönü Halkcvinden: etmektedir. 7 Nisan 1940 pazar gü.-
Cağalo§lmıdaki sıalonıımuzda; nü akşamı Gazi Osmanpaşa orta o-
1 - 6 4 '1940 cumartesi akşamı kulu Müdürii Bay Rüştü Oltav tarcı.-

saat 20.SO da Göstcrit şubemiz (His· fınd:ı.n (Aile ve okul) mevzuu hak -
sei Şayia) piyesini temsil edecektir. kında bir konferans verilecek ayrı-
Davetiyelerin bürodan alınma8ı ri- ca temsil grupumuz tara!ı::ıdan (Va.-
oo olunur. zife) piyesi temaıl ulile· ektir. 

2 - 2/ 411940 aalı güııii saat 11.30 ' • • • 
f1a Edebiyat Fakültesi doçentlerin• Üsküdar HalJoevinden: 1/4/19Jjo 
detı Bey Cavit Bayson tarafından 

(Tamim.at ve Refit P4f") mev.ıu. • 
u*"' biT kotıferau verilecektir. 

••• 
Befikta§ Halketıinden: 
Be§iktaş Halkevinde tertip ~en 

• 

pa'lm' günü aoat 15. 'D t1AI evimiz _. 
ıonunda edip w mrıMlmr Peyami 
Safa taraf .:ı.d.ın (Tıirk lnkıldbmıft 

neticelen.~ iaimli bir lwn/er.a.u ve • 
rilecektir. 

Şchrcmitıi H alkevindcn: 

6 4 1940 günU ak anu saat 2U.30 
da Cemaleddin Servet tnraf1ndun e
vimizde maruf ve amatör hayal üs
tadları mevzulu bir konfernns veri
lecektir. Davetiyeler ev idare mP • 
murluğundan alınır. 

••• 
GüLl:IA.NE MUSAMERESI -

Gülhanenin altıncı t11Jbi müsmneresl 
tıİ8tıflfn 6 ınc1 cumartesi gütıU saat 
13.30 ile 15 arasına~ yapi/ıaoaktır • 

Arzu edem mealekd<Jtltıran. le§rijleri 
rica olunur. 
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Moskov , 5 (A.A.) - Ecnebı mü - diasmda bulunmakla itham"etmiştir. 
fahidler, son günlerde Sov.vet radyo Diğer bir Sovyet radyosu da "Ja -
istasyonlarına da.ha genis mikyasta Ja ponyanın bi.itiin Asyayı bir Japon fuarı 
J>onya aleyhınde neşriyatta bu1unduk- haline getirmek ve Çine de bir kukla 
!arını kaydeylemelüedirler. Dün ak - tiyatrosu seklini veımek istediğini, fa-ı 
fam Sovyet spikeri, Japon hükumetini kat Çin mıUetinin bu temsilin son P 'r
"\ an · Smg - Wei., in kuklaları ile u - ı desinin bir faciaı olmasına dikkat ede
ıak arkta yeni bir nizam kurmak id- ceğini, söylemi3tir. 

~------------· ......... ·~·---··~.-..------------

• • 
ız - ra sz ş 

• r ş e g 
( Ba§ ta afı 1 indice) miş vo ezcUmle demiştir ki: 

defi iki müttefik devlet arasında bir Biz sıkı bir abluka tatb .k edeceğiz. 
el bır 'ği vücude getirmek olup, bu el Ablukanın tesirleri bugünden gbrün • 
bır · • ı h ·.ka.tte, jki mi1letin yalnız mektedır. Fakat bu tesırler yakın bir 
h b e n .. değil, harbd n sonra atide daha miıthl" ol< aktır. 
d.... "İ ' tı di bir tek devlet ha- Biz sıkı tır lıkça. Almanlar da b~-
lind tcı·hidi ·r. Hatta İngiltere ile lanmn çarelenine b:ıkmak içın uğraşa 
Fr . aı: dar eden mühim mese- caklardır. Fakat bütün emekleri boşa 
lele · müzak re etmek üzere bir Fran- çıkacaktır. Neticede karar almak avan 
sı.z In lız p~rlamentosu ihdası bile tı.jı bize geçnı tir. Bitaraf de\ !etlere 1 
tn 'zuu bab ır. hıç bir taz) l. yapmak istemiyoruz, fa-

A m y v ciheti f.Illatmak 10.zım kat onları Alman taZ) ik d1.:n de l.. r -
dır ı sulh aktedildiktcn sonra, Avru-

1 

taımak myetindey iz. 
Pa lh"nü bul ndırmak. maksaclil.e ~- Yapacaı;ımız abluka yalnız Alman
nun tarafın lacak h hangı bir yamn askeri gucünü tenkıs etmeğe 
teşebbüs Fr~nsnnın ve 1ngiltcrenin !matuftur. Almanların kadın ve çocuk-! 
6 r maz mukabelesile k rsılaşacn.k - Iaırnı da aç bırakmıyacağız. 
tır. 1 Fransa ve lngiltere kat'i z fere ka -

Ç berlain''n Nutlm . j dar abluY. siyasetini takip edeceğiz. 
Lo dr 5 (A.A.) - Başvekıl Cham Ve Almanlar .,.öreceklerdır ki Hitlo -

he l in. a:val!' kamarasmd dahili is - :rin kaba siyas~ti A vrupada muvaffak 
!erden hah edeıek, İngiltere ile Al - oltı.mıyacaHır. 
tn nya ara b'r mukaye e yapmış-

Alman~ a Taarruza Hazırlam?·or 
Pari , 5 (.A.A.) Almanyadan gelen 

Yonız. 

. habcrleıe böre, Almany bir kuvvette-
l\ be tamamı.le hazırl"n- zahüründe bulunmak üz re btiyllk ha-

erb r edı~ecc~ bas - zırlıklar yapmaktadır. 

c 

_____ h_E_R __ s_A ___ B_A__,_ __ __Jı 
As re, bando 

kaya dair 
mızı-

urk mıl.eti sanc ~ına, o u u
n usı tir. 

Ilanao nıızı~<ası önde, nur •· lıilhli 
tas! an sancağını dalgalandıra dal
~alamlm:ı. ilerliyen blr asken kıtı.um
zın guzerguhında topladığı candan 
alilkaya heJki dünyanın bi~bır dlke
sincle tesacluf edilemez. 

G !;en askeri seyretmek i~in i · nl 
bıralup diıld anından fırlıyan Türk 
esnafı, ımnccre~c koŞaD Tllrk k1ZI 
'e ninesi alelade bir teccssiisii gi
dermek istil en basit seyirollo.r de
ğill<'rdlr. Onlar geçen taburun nll.''\:
zun hah ele rinde, bıuıdo ımzıl.~ 

coı;.hınıcu n:ığmelerincle şehicl 

babanlllt lmrdeşln veya ogulun • 
ziz hatırasını kalblerinde canlıınd -
ran n kenclilel'ini de geçen o asker
le ~ ekvücfi<J sa)·an asker do~ınm, 
asker yaşanıış bir neslin oğulları 'e 
kızlarıdır. 

.lHernsim günleri mızıka çalnrak 
geçen l\lelıınoociklerimizi gözlerin -
den ne e, goğiislerinden iftihar t.a
şıırak nazarlarile okşı_vruı en kiiçıi

ğiinclen en blıyiiğiine kadar lıtıfün 
bir hallr. hissedersiniz ki, a~kerltış
mistir. l\lızıkayu ilıtiyarsız a)'aki U)'

duraralt işini unutanlarınuuı, kıta 

g~ip uzn.Jdaştıktnn sonra bile gôz-
1cr tlalgın, tcneffusii lıeyecanlı bu
lund ,Jdarı ~erde mıhlanıp lrnlmış o
ln11Jarımı n ~ık sık t.esad' f edilir. 

Asker ~ aratı , hilkat hamuru 
hrunas t1 ) oğurultnuş bir ı 'i in 
c;-oculdan sıfat:ile aslrnre, ordn)'n., 
ask l li ~ c teı a e<len her fit'' e karşı 
knlblerlıniz<le bi'rük bi.r inoiz b ,·ar
dır ve bunun ic'ndir ki gö it Wç ol
mazsa nrasım bando mızıkası öıı~le, 
rnubnrek sancağımızı <lalgalandırn
ra.l\ ilerliyen askerimizi görmek, do
)·a <10)'a seyretmek istİ)'Or. 

Tiirk milleti, orduswıu her 't.'S.lle 
ile görnıc~e, akislerini lmleb erimiz
de hbsettiğimiz asheri baııdolanmı
zı ılaha sık i .... itmeğe tesnedir. 

A. OEMALEDDIN SARAOOGLU 

(Baş tarafı 1 ın<lıce) 
ristan ve fırsat zuhur ederse diğer her 
hengı memlekette tıcaret yapmak üze
re hususi bır şirket ku:rulacağmı bil -
dirmektedıı. 

• • 
ı ı 

İndian Merchants şirketi hissedarla -
rından Beaf':ley, Balkanlara m~ine 

s:vkedcn bir şirketin hissedarlsrın -
dan Lister, bir toptan satış şirketi 
mümesi::'ili Hambro ve ihracat kredile-

Maliye nazırı, bu §irketin kurulma- ri dairesi memurlarından Nixan şir -
sma sebeb, 1İıgilterenm bitaraflarla ket idare mecli.,i azalarıdır. 
ticnretinı kuvveUendırmek hususunda Berlin. 5 (A.A.) - Gerek İtalyan 
bazı müc:ki.rliita uğraması olduğunu i- matbuatı gerek Yugoslav ve Macar 
lfwe etmektedir. Şirketin adı ''İngiliz matbuatı cenup şarlci Avrupasında 
ltıcaret lımıte< şirketi,, olacak, serma -ımübayaatta bulunmak iizere teşkil o -
yE:sı !ngıltere hazinesi tarafından ö-

1 
lunan İngiliz irketınış m vzuu bahse-

d nec.."'ütir. lderek şu mütalaada bulunmaktadır: 
Sir John Simon şirJretin, ticaret mü- Vakıa para ile makine satın alına -
essıllerin n yerini tutmayıp, bilakis bilir. Fakat para makinenin yerini tut-

n1 rdan azami hadde kadar istüade maz. Halbuki cenup ~r~i de\ letleri a
cdeccğıni söylemektedir. Şirket mec- ğır sanayi istihSB atına muhtaçtır. Müt 
li · jdare reisi Lord Swintondır. Yugoa- tetikler ise, şimdiki halde bu istihsa
l vyada maden sahibi olan bir şirket- ıat bizzat kendilerine aazım olduğun -

hissedar Chester Bcnltz, meşhur d n diğerlerine veremezler. 

el· i içtimaı 
-------·------

(Baş ta.rafı ı in<lke) 'ni\er::,iteyi de ilaYe ediniz her halde 
6 aylık bıl:m~osu tetkıki h sap cncıi- mühım bır mikdarı bulacaktır. Bu hü
menm navale oıun.muştur. kilinden talebenin istisna edilmesini 

Meclıs, zabıtaı beledıye talıınatna - aıılıyamıyorum. Onlar müruru ubur<ı. I 
mesımr. seyrı sefere aıd hukurrıleıini mani olmuyorlar mı?,, 
tetkıke başlamadan evvel .. 1aııye Ve- I Bu itıraza enciımen tarafıı,dan ce
k< eti He beledıye arasında uzwı ilı - 1 vab verilmiş ve bu istisnanın yalnız 

t a'flaı a sebep olan 'e mıkdan 3'.5 mıl- tabur halinde giaen talebeye raci ola
yan ıeırayı bu an alacak verecek mese- cağı soylenmiştir. 

,,.!eri ha kınaa sal. hiyet ıs.iyen rna- Bunu müteakıb tramvay kapılarının 
kam tekııfi müzakere etmıştır. açık veyahud kapn.lı bulunma~ı kaydı 
Matiye ile beiedıye arasında uzun süren "e bır haylı gurültüye se-

;htıtaih mecaleler 1 beb olan. milzak~relere. sebc? olmus-

Vaziyet hakkındr lediye rei!' mua
•ini Rifat Yenal uzun izahat vermi§ -
tiı. Rıfat Yenal demi~tir ki: 

"- t~taııbul belcdiye~i bundan bir 
çok Fe leı e' 'el muhtelif vesilelerle 
Mrlıye Yckaletinden par lar almıs v~ 
büt · bu hec: plar bugüne kadar biri
ken•k 3465212 liraya baliğ olmu.,tur. 

Beledıyenin buna pmkabil Malıye 

\ ekalctınden 819.899 lıralık bir alaca-

tur. Yem zabıtaı beledıye tahmatna -
mesınde buna aıt kayıd şudur: 

"Tramvay kapılan, tram\'ay yürür
ken kapalı bulunacaktır. Ön kapıdan 
vatman arka kapıdan biletçi mestıldiir. 
Kazım Şınası bu kayda ıtirnz ederek 

dedi ki: 

mı~tır. O remvoru"l Alın h . . . d b 
. · . k • __ ,:ı,_ an arıcı)e nezaıetın e eyan -0- g·ı vardır. Bunların tesviyesi jçıı ~35 

ı no anı Vi.Uuu. 1 d w • .. kl · b'ta. af ç 1 ri Alm n tar- un guna go e, m . 1 erın 1 r - ,senes de b ledıye "e Mali) e Vekaleti 

"- Tramv. y kapılanmn kapanma -
sı, tram\ ayların çok kalabalık vatman 
\'O bıl tf'Ilerin çok rn ~l olma ı aola
yıs ;e tatbik olunamıyor. B n bu m:_\d
d nin cıkarılmasmı istıyorum .. , 

1- ' t k . . Iar karşı Alman)( ) ı ı ... rar edocek her- murahhaslarmdan miıteşekkil bir ko-
mecı.:ı r e me ırm h · b' h el ti · 'dd tl uk b 

'I.. lı: k t:l gı ır ar e nı şı e m a e- mi6'.'on tıı.c::kil edilmiş fakat komisyon 
rı ~ .'\•p ç arma !Mrc ' e, l d lı 1 k ~::ı 

. d'l 1 · '"~·ı· e e u uoaca ·tır. vazı:vet hakkında saıih bir §ddı hal l ve e ı m { ISı.A:ııl ·or. J 

ksine t k1 ·ıa. Çoı· · Tu~ ini A:lm ~-a ( Ba.ş tarofı 1 ttıdıce) bulamamıştı. Nihayet Maliye Vekaletı 
ed Iim ki lı' tün K ı nh g. 5 (A.A) - National Ti- nı intae> etmi tir. El altından satın nlı- ile biz temrsa g~tik ve hal şekline 

S ıTı En er Batur da bu nol tai na
zara iITT.irak ettı. 

"- Tram\·sylar ekseriya doludur. 

Bekarlardan 
Alınacak vergi 

ugünkü telgraflar ara ındn, d 
sık ortaya çıkan bir haberi o

kuyacaksınız, mecliste bir melmsu· 
muz bekarlardan vergi ahnmasuıı t.et:. 
lif etmiş. 

Bu fU:.ir evlenmey.i, dolayı ile dfuı. 
yanın en vclôd milleti olan milleti .. 
mitin çoğalmasını tc~\ik e<l •cel· seı 
bunu elbet se\ in!:le karşılamak laLım· 
dır. İçinde yaı;adığınıız buhranlı de\ir 
de niifusun, \e kütlenin kudretini ~olt 
iyi takdir cdi)·onız. Fakat ufak bir 
miilaha~.n. zihnimi7J trrmalayıJi <lu 
yor. Şu satırlarla bu i~tifh::ım da 
~'Özölmesine hizmet edersek ke diınl· 

zi bahtiyar addedcce~iz. Kimler ev • 
lenmi;ror? 

1 - P:nalı fakat sefahate do~ ına
mış in anlar, 

2 - E\·l~nmek iı.tidnrnıda madde .. 
t.en olrmynnlar. 

Birincilerin mü."dn.rını, bir Hri bii .. 
yiik -.ehrimizin ba Janm do arali 
"' yabiliriz, ve herhalde lJtml, rm \'er• 
gi tarhedile<'.ek bir ~·ehfmn dol .nna
dılfüırım da görürüz. 

İkinci kısnn ise ... Yeni bir \A";i ih
dası onları evlcruneğe foşvik d ,.,il, c,._ 
Jcnmemcğc mahkum edecl•lrtir, 'e laı.
na.n.timizce bu vergi nl si bt'Jı:nmette 
t;esirlııl gösterecektir. 

Bir b"l.fn mfü1<1 mt•mi arl mlası • 
mız 'ardı. Adliye V<>k"' Ieti evlilere bir 
N'mile olnıaı~ üzere he • ~ rların maa -
şmdan bazı alrrnldc 1 ti~ at yapma;?a 
karar ,·ermisti, o z~ı n bize lm ar
ka.dasın: 

z f, r te g ' · w e dende gazete ıı Berlin u,habili, nan k •. hvemn fiyatı libre ba.cıma 50 ,, sıl olduk. 
dık. Bu k . +· i _ Clnırchıll ln h rb siy tı şofli-,mark kadar ~ıkmıştır_ :Bazı madde- Maliye Vekaleti belediyenin 332 se-

BJkt ilere kapılan kapamamalmı yü -
zUnden ek"'eri c verilm si olayı -
sil onlar müşt"ril re bilet krsroeden 
fazla bu kapılarla meşgul oluyorl . ve ::=::-==~=~==:::=:=~====::::~=:r 

ümhurre · iı ~:z dine l1 nüz ula mad k de _ ~ine tayinin Alman :ad dC'ıin bir in- ler b ç bulunm maktadır. Bazı gıda nesinde yaptıgı 400fbin1irahk ıs.tıkı·az 
h fe .,., 1 olmak · ·n tilı bır ktı ;ını kaydetmektPdir. Al _ f maddeleri de kafi miktarda tedarik e- müstesna olmak üzere alacaklarından 

b ·:; · K 1 lcr . ar:ediyoruz ve 1 s'z man · ldi askeri cebhelerde büyük idil emektedir. Mesela yumurta teda- bizi ıbra e!meğe muvafakat etmiştir. 
li w e <lrir ol r k b sabah nem-edi e bir faaliy te geçılmesini b klemcktedir. riki ancak haftada iki kere kab'l 01 _ Tabiidir ki biz de maliyeyi 800 bin lı
,. . m .,..1 g' zden g <;'rirscrıiz, jşs' le- Angriff gaze~esi, lngil~ereyi Alın?-11 mo.lrt d r. Gıda maddelerinin tc lki rayı ~~avüz ~en. ala~ağımızdan ibra 
t'n m'kdarı b r ay znıfınd 82.000 r d hav~ kuvvetlcı ı vasıta ı c tama~ıle hiı usuııdn çekilen müşkülatı halh Al-1 ~~cegız. ~~hyenın_ ı~ra hususunda 
d · · ;ı· w. • , "'z'vetin yanı tabrıb etmekle tehdıd eylemektedır. d t k'latını . dd' t ıstısna ettıgı 400 bın lıra da 10 sene 

·n \:C • .....- .... • .• • • • • • • • ___ mruı }Jt·opagan a e~ ı n ı ıa e - rf d .. . k 'ti 1 beled. 
il'! niyet olduğunu görürsütıiiz. tiği kad ı hüsnüniyetle karşılnm rn k za ın a musa~ı ta .~1 ere . ıye 

.. cı ntb 'n gelecClk prrı:: mbc gf- ~ ad n Ha 'Zas~nın tadır. Rejim maneviyatı yükseltmeğe ~rafından. mal~yey~ oden~ektı~. Ş~nu 
? lngiltcren' iktı adi h. rbi sevk ve bütün kuvveHle çalışmakta, İngiltere soylemek ısterım kı, ~lc~y~ ~ımdıye 
ı 1 re +arzı h :d:ında müzakerede bu- Devlet leştici m esi de .müşkülatm gittikçe arttığını iddia kadar yalnız bu 400 bın lıra ıçın ma -
bul~nulac"'ktır. . etmekte ve yakında Rusyadan:..mal ge- Jiyey~ her sene 2 bin .lira. olmak üzc~e 

ıuhıılefet lide.ri, Atlcc, mes<::lcnin • • •• • leceği iimidilc halkı avutmağa çalış - §imdıye. kadar .s~ bın lırayı tecavuz 
6"n derPce ehemmiyetine l::inaen mü - P:r.oj~ Malıy.e Encumenın- maktadır. Fakat köy halkı bu ,-adlere ede~ faız ''.ermıştır. . . . . . . 
ı k~ı enin haf: celsede :> aplmasını is- de ınÜ;:akere ediliyor inanmamakta ve yem idhali için Rus Bıze Malıye Vekfıletıle.bı.nbımızı. lb-
t<: iRtır .1 b" •t•ıAf . d'lm .. bekle ra etmek hususunda salfilııyet verır -

rı · · Ankara, 5 {Hı.:.ısusi Mnhabirimiz - ya ı e ır ı ı a ımza e ı esını - . . . . . 
hnmberl"'in Lu teklifi tasvib ve ha- mektedir. . senız mah~eyı ve beleclıyeyı uzun ?,a-

fı <..els 1 w • d tm' r den) - Kö, ür havzaS!Dlll de\letleş - mandanben meşgul eden bu me~le 
· ~ "!l• GC~gmı va e rn ır. tiı ilmesi için hazırlaırnn layihanın mü- Bu ..,.azete halkın Gestaponun naza- · 

(1p'l ı ''İ . ] ,. n n • t l"ı ' • nıhavet hallolmus olacaktır .. , 
ern ror.sıc c ın r~ :ın • 1 zakcresi mıı.liye enc.:ümenimie biti - rı dikkatini celbetmeden ecncbı radyo- • 

~ nrlr 5 <~tuı::usn - !ngiliz or- 1 k .. 1. E .. b . k. 1 1. 1 m k . b' k h'lelere mü Bu izahat meclis tarafından 'kıiiyük d 1 , . u me uzerct ıt. ncunıen ı.ıgun u 1 annı ( ın e e ıçın ırço ı b' . tl k 1 t kl'f 
] ... ~ 1 '-'"ı el Kurm?-J başıı:a.,ı General toplm11.ısında satın alınacak ocakların

1
racaat etliğini yazmaktadır. 1~stmem1mınıy~ ek Rrn 

8

1 
nmıf':kVe .': 1 

her T11illete mensub gaZl')t(>- . . . . . . _ . . .. mu ace en muza ere o unma uzeı·c 
c r • w • .. rl sahıpl rıne ocak bcucllermın taksıtlc Bu hilelerden biri radyo aletının u- 1• k d .. h 1 1 \' r ı 1 b r beyanatta şu suzle . .. w. • • • .. .. .. .. .. •• a a a ar encumene ava e o unmuş -
s -..1 . · veyahud defaten mı oc enecegı hal.kın- 1 zerıno hır ortu ortmek ve başı ortunun t 

" 
1 

tir: . . . da Maliye \C ıktısad' ek!Jlerınin huzu- liçine sokarak dinlemekten ibarettir. ur. ; ·, · 

h Almanya fırs::ıtı kaybetmı"tır. Bızlwle milznkerntta bıll r:mt:cztur f l .. .1 1 Zabrta. beledı~ e tal!rr:atna-
rbi ·ı·· .w. . b 'J • Halk tara ınr an gustcrı ecek mu rnvc- •r.• U 1 c" 

.... ı ~n ottıg.mız zaman undan ye- Btı hususd kat'i kanı.r bt:f>':Hnlerd'•J . h b. . . . .1 d'b t mesr m m za cere~ı 
~ ' · d · · ı:>-• "' metın ar •n netıcesını tacı e ı e -
1 ,J evvel ufak bır or u ıle ışe baş- yerilecckti ıı-: . ~. • • . ı Meclis bunu müteakıb zabıtai bele-
thl~ Ş mdı talim terbiye.si mükemtnel • r:· ""' • • ~ıy~cegı mcsc.lcsını . tedk.ık eden La diy talima•namesinin seyrüsefere aid 
e hıza.tı tamam ve kudretli bir ordu )" enı f\U!ll l\t1udaf aa Natıon, muhalıfler hdersız lraldıklaıı hükı.imlerinin mü1..a.kercsine başlamış . 

ln rı:ıu bulunuyoı uz. Vek "Pıniz iş._ ] ş adı için l . lMındıı biı ~er olmadrn hiçbıı tır. 
d 

Bız en tehlikeli zamanları geçir - nUmay· te bulun"mıy~caltlarını yaz - T !imatn mcde meVL'ud "ikı ki"idcn Ankara, 5 (Hususi ~luhabiı'imiz :.' 
· Alman c rdusunun km•vetini bili - makta<lır. ..~ asını ''Oliarda kol kola yu"rüveı ek v dem> - Mıflt MUdafaa \ ckfı.letine ta - J J 

:.. Um. Bi7 henüz işiu başında oldu - llaikt.a Memnun!.:\ t tsizlik mururu t bura m:.nı olmnlar1 vasak . g yln edilen e~ki . fa t1f ' ekili ,.e ~rziıı- .J 

ın z halde Almanya bütün mevcu· Bt•ı·n, 5 (A.A.) - Ncue Züricher r. Mek~ talebesi bu kav.ıddan müc-di, et· can mebusu S< ffot A11kcı.n bugün J eni -.~-.t" ,J 

d ını ortay~. koymu~ bulunmakta- vazifesine batjlaını.,tır. Zeitung, 6 haftndanbcri Almanyada tt...nnd ... ,, haydına azadan Zahid Oral 

1 
1 

• Alman askeri şeflerinin birçolt- halkın yeni vcrgıler cı :nm · ıdan git· itiı:az ederek demiştir ki: 
aıını h en tanırım. Öyle zannedi.}o- Z-elzele mıntakasmdaki tikçe k~rktuğunu yazmaktadır. "- 1stanbulda mikdarı 10 binleri 
rt; · kı, bu kımseler bir hücum emri mahkümlaı 111 aftı "çh .bir .Alman makamları tarafından terke-
~ ılarsa ne yapacaklarını şaşıracak· layıha haz~rlaıldı dilmiş olan mecburi tasarruf tedbirle--

td1r. Ankara, 5 (Husu i Muhabirimiz - . . . k . 
1 

k .. . bankaBı ya.kında biı bes ve onar fen-
F ~ rının yerme aım o ma uzere vergı- . . . 

l'nn ız lıhıku :'lazırı Londrnda den) - Z ltcl mınts a ın Y ı'dıın - 1 ilh' 'kd d 1 nıglik çınko parnlnr çıkaracaktır. 
1 ö .. 1 · 1 kt ı ff .ere m ım mı nr a zam yapı ması 

k Londra, 5 (A.A.) Franmz Ab1u- .a~ı g ru mı~ o aıı ı. ?. '. '. n ~ ı derpiş edilmcl;tedir. Dr. Leyin beva - ital~ada da D~mirler Toplanıyor 
.a nazııı Mo;ıne-t bu"ün Londraya ael ı !ın b:azırJa11nn la. ıha Btı)Uk Mıllet ~ .. . Roma, 5 (A.A.) - ltalynda demir 
>ninı t.. • 

0 Meclisine vctiımiı::tir. natından anla~ıldıgma gore 15 ~ubat- kl kl kald ·ı h kku 
r. 1 "' ırtl · · ·ı t . . b 1 d parma ı arın • ır. maSl a ıda-' · · ı 11 ı::. 1 ~ "h tn ıı erın emrı ı e anzımıne aşa ı-

._ :ızır, lngıltere hükumeti tarafın - Vıl~ ·otlerm teştt at ayf ası w 'ht' 1 k . 0 ta pi' k b'I' t t !ki kararı mevzuu ba1':.ec1cn G"ornale 
'-'3.n • "l ı ıyar.ı • sıg r · anı a ı ı a -

1 1 
h ere.ıne \'erılen !ngıllz ikt1sadi 1 Ar kın l't, 5 (Hu usi Muhabirim 'z - b'k d W•ıa· T>:. "k .. "ltül' 

1 
.
1
• d' talia bu tedbirin t l aya lıir milyon 

Bl"b n C . . . . d ) 6 .. i t' .1• tl . ı egı ır. LJyu guru ere ı an t .. d . t • d. . t h . 
azırı rosr:un rıyaf:etındekı zı- en m ce ene ımePı vı < '(; rın rı b !" t tb'k' h bd on ıyı emır .emın c c .. c~ nı a mm 

~~fette hazıı buhıncluktn:ı sonra İn - tc~kılat Jayıhnsmı miizakerev~ başla- ec 1 en lı u ttnm 3 1 1 ar en son- eyli\ıor ve di or ki: 
: kolegi ıle o i.i. rnelerine br.,la • mıst\ . Bu. Utyrhtıya g_<,re vil~yetl0r'Clı> u,ya ııa 0 nuştır. ..\1 kı, lt ... !ya. hcttü lınr~ie d~gil-

fihr. lstışareler. cumaıtı..si !i •. b.!h'ı _ m&k~ k~ .. ~ te ktllıtı ıhd ı ıle ı· .dıo- E 1 •r Pror-.tl:ır Pi, a~ıla.ıı H J.kl,·or dır. F,u.at mul r o rden b. tarafır. 
rısıı knc ar devanı e<le~"' .tir. B lir f. 'A A bt lu-
• Bay fon aü nblııka h:lkY.m la l. ı. r, t' \'e !i ı:r ~ p .. r&lR-. ) .. ·~u 2 radvo und_ bir nutuk sö~ le • rıımtı l~t clır. tın y rinc kaim olmak üwre Alınan .ıem&.tir.,, 

biletçiler kn ıları Jmp1tyı zil çekin -
c ye k dar tram\'l'Y uzun miidde.t ye -
rinde duruyor. Bu yüzden bir çok 
şikayetler oluyor ve trıb!atile se rüse
fer sekteye uğruyor. 

Biletçiler ve vatmanlar bu ylizden 
C'Ok ceza veıiyorlar. Onları bu şekilde 
ceza v€'rnıek ıztır, hından kurtarmak 
lazımdır . 

Bu fikre Meliha A Yni ve Raşid de 
iştirak ettiler. Raşid bilhnssa dedi ki: 

"-Bir zamanlar bu hlıkmün tatbiki 
için her tramvaya hususi polis me -
murlar iknme edildi. Bunun ne kadar 
devam ettiğini hepimiz biliyomz. Bu 
şekilde tatbiki güç hükümleri talimat
nameye koymağa hic de lüzum yok -
tur.,. 

. . 
ra sı! ını 

K: bul eti ıır 
(B~ tarafı 1 iı ilice) 

zurunda ~ ·a. ek tezahürat \ e sa
mimi alkışlarla karar ,·erilmi&tir. 

Bu karar biıfün şehirde bü~ Uk 
bir sevinç U)Undırmı~ \C halh,nu
zın minıırt ve taz:m hislerine ter
ctinıan olnını tur.. 

Bu nıal•sadJ:ı. sn.yut \alim'zin 
riJ o.. ... etindc t{ şckldil ecleıı komite 
cl 0ı lı:::ı.I faaliyete lı:ışlamı~br. Bu c 
S<>rin sene içinde ikm:ıli 'MaJa~·a. 

ve l\lalatya.hlur için lniyüli bir 
bahtiyarhk olacn.ld.ır. 

--..-·••-•Dtr--
Neticvedc encUmcn naktai nazarını 

izah tti ve ueklif reye konularak ı. fak 

bir ekseriyetle lrnbul olundu. Bt"hıt"ik M"IJAf 
Meclis salı günü ö"'leden .)oma topla- • J · 

nacaktır. 1 MtJO;f sin~n iiinkü 
Aln1an - Fin ın~li T oıılttr ısı 

müzakerel ri Ankaıa, 5 cA.A.) - B. M. Meclisi 
Bükreş, 5 (A.A.) - Alman iktısad buglin Doktor Mazhar Geıınerun ı i . 

heyetinin şefi Dr. Clodius, diin maliye yasctindc toplanarak !zmir limnn ir-; -
nazırı Constantincsco ile uzun bir miı- leri umum mi.idürliiğü 1935 yılı hcsab~ 
lakat yapmıştıı. }{afisine ıttıla kesbetmiş \'e Tilrkiye-
Almıın - Rus mali meseleleri şimdi Sovyet hilk.funetleri arusında mim'a -

müznkeı·eleciıı e:;asmı teşkil etmekte- kid <lemiryolları mukavelesinin 21 inci 
dir. İyi haber alan mahfillerde Ruman maddesinin 2 inci fıkrasının tadi'i ıe 
ya .hükümetiuin nıarkıı. kı metinin ait kanurr 15.yfüasıİıın da birinci mü -
yiiksdtilmesi hakkımla .Alman muralı- zakercsıni yapmışt1r. 

hasları taraf mdan yapılan teklifi ka - Meclis pa1..artesi giinü topiam.cak -
bul etmiyeceğine kat'i nazanle bakı:i
maktadır'. 

Rnmen iktısadi mahfillerinde temin 
edildiğine göre petrol kontcnjanlarımn 
arttn'llması mes(>lesi Almahlar tara -
fıııdan yeni bir ın ogram şeklınde ileri 
::;üriilmemiştir. Bu hmru~ta ynkında 

yaınlacak olan miızakcreJer esnasında 
yalnız ı:ıevcud itilafların tatbıki mev
zuu balı olacaktlr. 

Seyl~p mmhkasma 
yapıhm y3rdrm 

A11kara, 5 <AA.) - "'c;>Iiıb dolnyı
sil ruzılay umumi meıl"ezinLt: ilk yar-
.ım olaral{ Amrı<..:ya. el uine 

3500, Tokat 'aliliği t.mrn c 1500 liı a 
gonderilmiştır. 

... __ 
l.1.a.. 

Kometli Frarrsaz Surryeye 
g"tti 

Ankara. 5 (Hususi Mi.ıhabirım1z -
den) - Ankara.da ilteaddid temsı!
ler veren lfomedı I.ıl"an ez artistJnri bu 
gece Torc.lf:i ekspr sile Surıyii('yc hare
ket etmişler.dir. Fransız san'atkarları 
istasyonda kalabalık biı halk ~ tlc -
tarafıod:uı :illn§lauarak u{;"l.lıfanmı!i -
tır. 

İran HOl<üm •. ,ti İ:i::r ,·.ir iu•rına 
i., f:-ak ed.yo' 

İzmir, 5 (A.A.) - tra..ı hükiırncti 
1910 cnterııasyoual İzmir '.Fuarınr ;r~ 
tir?..k edeceğini Fuar komit~si n~ aı:" • 
tiRe.. re.fllll§!! tıi}dlı:.iJ~tjr. 
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G/4/1940 CUMARTESİ 

13.30 Program ve memleket s;ıat a
yarı. mıı !ff·§!öii 1 - fY U 

ır-~. ;;--~-_,,,a~"it"-==--. a~~~ 

m"'§Sti§S@ ~~ı i r h' aft~ya 
~~~~~------~~~~~~ 13.35 Ajans ve meteoroloji haber-

H itler lngiltereyi Fransa -'an ayırmak le~9.ao Müzik. Çalanlaro Rpşen Kam! ' u~ Cevdet Ifozan, Vecıhe, Reşad Erer. • • h • / l la• • . ıokuyan: Müzeyyen Sen,.r. 

ıcln erşeylnyapı ma .A l \Jl 14.15 Müzik - Halk türküleri, oyur. ' .. Sl azımge . g nı ve karışık havaları . .Sadi Yaver Ata -
man ve Aziz Şens~. 

Sulhün başı Fiyat lic;teieri ve muhtekirler
Tramvay :.stalistiği - Oyunumuz Madam Buvari 

Te!cÜme bolluğu - Posta ile seyahat 
\' a:ran : Torik Necmi 

l• _J Jı·a etmı·ştı·- rahat 14.30 Müzik . Ri~~ı;eti~ühmur bı.uı- St.-lhUn başı di:r:;~~ı mihri vefayı kim okur, ki 
U a 1 ,- ~ e e e dosu "Şef - İhsan Kunçer., Cemreler düştü, sayılı fırtınalar gel-

Geçen gün, bu haberi gazeteler ...._ 15.15/.30 Müzik - Melodiler "Pl.,, di, geçti, leylekler geriye döndü, :ru -
ı 1 P . t . l r ' t gören canı yanmışlardan biri: r ~çı ve ancermanıs uazarıye er 

1 

YAZAN . 

1 

ka, Belçika, Holanda, sviçre ve Lyo- 18.00 Program ve memleket saat a- valanna yeı leşti.. Aralıkta bir iki kar-
haddi zatında emelleri itibarile bala- • nun şimalinde Fransa; 1941 son ba - yarı. 1t gün gördük amma ne manzara:arı, - Fiyatları asmışlar neye yaraı 

ed. F k t Al ·d k diyordu. Bunların yerine muhteldrle pervazan ır. a a manyanın ı · c 1 A N• J harında beyaz Rusya, Ukranya ve Ha- 18.50 Müzik . Radyo caz orkestrası ne C:.e soğuğu çok sürmedi... Artı iyi-
d d Al ·ı ennra ısse den bir tanesini assalar dava kökün cliaları bura a urmuyor. man mı - (i • zer denizine kadar şark vilayetleri bu 18.05 Müzik ? Radyo caz O"'kestrası den iyiye belli ki bahara kavuştuk. 

· b d b ı ı b" ' den halledilmiş olur! letinın aşın a u tınan ar, onun ır ---·------------• planlar 1942 den evvel lngilterenin l8.40 Konuşma "Yurd bilgisi ve sev- İçimizde hep şer düşünen i"edbaht-
Herrcnvolk, bir hakimler milleti ol - harbe girmemesile tahakkuk edebile . ! gisi.,, lar bu ilkbahar için birçok kötülükler Anlayın halktaki ihtikar ve muht 

ı kir husumetini! 
duğuna inanclırmış!ardır ve impura - cckti. Bu sebebdendir ki İngiltere, ge- l8.55 Serbest saat. yoruyorlardı. Onların dedikleri çıkmış 
torluk Almany::ı.sından sonra i.i<~üncü çen harbde olduğu gibi Almanların 19.10 Memleket saat ayarı, ajans olsa, şu anda dünya biribirine girmiş, Tramvay İstatistiğ i 
Reich çok kuvvetli bir iştiha gö.;;ter - Gott Stofe Engandi olmuştur. ve meteoroloji haberleri. Avrupa muazzam bir bedevi topu ha- İstnnbul •rramvay İdaresi on b 
mekted&t. Daha J.915 de Almanyad:.ı. • • • 3 l. ım·s olacal{tJ Halbukı· geçen 19. O Müzik - Çalanlar: Ruşen K1m, ın: ge ı.... . • • • • . •. ·ınllık bir istatistik tutmuş neşrediy( 
tabedilea ...-e o zamaıılar holandada da- Führer daha başka hatalar da yap- Cevdet Kozan, Vecihe Reşad Erer. eylul ayında vazıyet ne ıdi ıse, bugurı tçindc çok mufassal malumat var. J 
ğıtılan bir harita Finlaı:diyadan Ra- mıştır. Okuyanlar: Muzaffer İlkar, Müzey- :,ine odur. Hiç bir değişiklik yok. Har :;tatistiğe şöyle bir göz attınız mı, k 
yonne kadar uzanan bfr "Biıyük Al • 1 - Evvela sevkulceyşi hata. lngil- yen Senar. bin böyclsine can kurban! Hele ikt.ı- ~ane birinci mevki neka<lar ikinci me 
manya,, yı tasvir ediyordu. lngiltere · aden bu kad· t da sıkıntıya düşmesek k lere ile Fransanın Polonya ile olan 20.15 Konuşma "Günün meseleleri. ! s . a · i vagon olduğunu bunlardan kaçııı 
bu haritada bir Alman ınüstemlckeı;,i h b:i lht k d f kı ol ittifakında sadık kalmıyacakları ka . 20 25 l\." .. ·k F 1 . J ar n su an zerre a ar ar · kaçar clefa nerelere i~ledig"ini bir y 
olarak göstei'iliyor. Avusturya - Ma- · J.Uzı - ası heyctı. ak ' 

naatine istinad ederek, karada yega • 2115 M ... k !{ .... k k ımıyac · da vasati ne kadar yolcu tasındığıı 
caristan d:ı. tlı Rusyada uzaklara ka- ,, · _uzı - uçu or estrası Vakıa bazıları sinir gerginliğinden kac. kilometre ray do··şendı·g·ı·nı: kaç v 
d . d d d. B . .h 1913 ne hascı olan Fransayı ihmal ederek Şef _ Necıb A.cıkın 1 • • • • t . h k d k , ar ımti a e ıyordu. u ıştı a, '1 k t d ce ... eme e erse bütüngayretini Polonyaya teksif etmiş .,, . şı aye çı ır. yı mu " gonun yoldan çıktıı'!ını, ne kadar ın 
mağlubiyeti ile teskin edilmemişti. E- ve eğer acele ile taarruza girişir isek 22.15 Memleket saat ayarı, aJans bu şikayet de yersizdir. Zira bu t~rlü sademe old..ığunu, kaç adamın tral11 

ğer Hitlr.?r, kendisini Alman milletinin bu taarruzun , Almanya haricinde n~ 
1 
haber!eri, ziraat, esha~ ~ tahvilat, sızlananlar ekseriya sinirlerini tenbih vaylar tarafından çiğnendiğini bir t 

Führeri yapan muv:.ı.ffakiyetleri ka - a· s· f .ed b tt l . d'ld. -· kambıyo - nukut borsası Fıyat için sun'i kimy, a vasıtalarına baş vur- go··ru··r ... l·m· uz·· • 
ıye ıeg rı a 1 esmıye e ı ıgı- ,,. ,, 

zn.ndı ise bu, o n~zarriyelerc bir şeh'.l ni anlıyamadığım garb mamasına 22.30 konuııma "ecnebi dillerde yal- maktan çekinmezler. Lak~n bu mükemmeliyete rağnı· 
v~rciizi için_dir. O, Mein. Kampf adlı Westwall önünde kırılacağı düşünce _ nız kısa dalga poslasile,, Arabca söz temsili: Hikmetin başı bu istatistik bence yine eksiktir. Çil 
kıtabının bır çok ycrlerın~e, Fransa • sine vasıl olmuştu. tıanı harbsiz mu - 22.30 Müzik . Cazband "Pl.,, " Allah korkusudur, der. Vaziyete ba - kil, evire çevire okudum. orada bir Y 
~ı~ı, Alm~r.ya~ın h_a~l.ı::~ ~;ma~ ol~u- Hitler hasamata girişmesi sayesinde Polon- 23.00 e kadar yalnız uzun dalga jos- karak, biz ~e: Sulh~n. başı harb kor- d~ k.~ç kişinin ~nluk yüzünden kcı 
f:i~. mı ve er angı ır ıs ı aya :_şe -1 ı yaya karşı sürpriz unsurlarını kulla - tasile.,, kusudur .. dıyemez mıyız? duktorle kapışugını, sahanlıklara 1« 
b_ugden 1evı:1eı Oll'

10

1
1.a hesar1

1:;:ı:ıa~ı. neh- mesi halinde, sözümüzü tutacağımıza nabildi ve iki bin kilometrelik hudu . 23.25123.30 yarınki program ve ka- ! Fiat listeleri ve çocuk asıldığını, kondüktörlerin 1 
tıce~e. :lag aul~k azım ge wgını ıza inanamamışlardı. Bunun içindir ki iş- dunu müdafaa etmek istiyen Polonya panış. hanım evladlarına vasati kaç küfür f 
~tm_ıştır .. Aynı zamanJ·"'. ~man~anın, I tihalarını açıktan açığa teskin yolu- yüksek kumanda heyetinin hatası, seri -···-·••••••···-.. --.... ............. mu h t e k İ r 1 e r ladıklarını gösterir hiçbir ınaıtıı:ıı 
Ingıltercnın hayırhahisını temın ve na girrnişlerdır b. h b ak b ·h t· d k t'" Vefat b 1 dı . . . · ır ar yapar u cı e ın en a ı Belecliye, meyva ve sebze ihtikarı- u ama m. 
onu Fransadan ayırmak ıçın her şeyın 1 Bu emelter ve iştiha öyle müte - b. t· 1 · k~ a· a· V O , 1• ld. - · b a· ır ne ıce amasına ım an ver ır ı. e "Vakit,. rcfiklDUZID' •• • Ba.şmu··retti~ nın 0··nu··ne geçmek için, haldeki topün yunumuz Madam Buva 
yapı1m.:..sı azım gc ıgını eyan e ı · · d ··ıd· D ·ı T ' 

_ .. • vazı egı ır. aı Y elegraph, sene - esasında bu hareketi ona, izah edece- bi Ha ... 7 i Şahin'in büyük bı'~.lcn· f" tl nı her gün gazetelerle ve rad-
yordu. Bun~ ragm_en, Führer bu be - den seneye yapılacak ilhakları gösle- - ğimiz veçhile, pahalıya maloldu. Fakat J •nuı ıya arı . A • • • • • Anlrarada, Çocuk Esirgeme Kurı.ı 
~a·ıa~ın~ ragmen, ·lk ve esaslı h~tayı ren Alman haritalarının suretlerinin bu suretle 'hareket etmelvle bizim taraf- Necib dün \•efat etmiştir. Cenazesi yo ile ~a:ka ıl~n edece~ı ~ıbı, b~ fıyat munun himayesinde teşekkül eden ı. 
ışlemıştır. Esaslı oldı~k arını tcsbıt et- 1 elinde tutuldug·unu gösteren bir - d b"l -· .. . d Hahcıoğlundaki evinden bugün listelermı şehrcm umumı bınalarıle mey heyet, Karagözü ı:;lah edip canland 
t• -· b ile" •ı t h kkuk t . . ma a yapa ı ecegı surprız unsurun an kaldmlaca.ktır. danlarına asacakmış. mag·a ve bu suretle memleket çocul 
ıgı u ı. ~ar a , a ~ -. . . e mesnu kale neşretmiştir. Bu i1haklar şöyle • feragat eylemeğe mecbur oldu. Kara · :::::3 

beı.lemeksızın f·!' •• 0ılermın fılıyat sa- <lir· 1938 ilk baharında Çekosl k ı d f be 1 .•... k 1 t s === ım --=-""' !arına kendi yaşlaıile mütenasip L 
. . . . · ova ya; or umuz, se er r ı gını ı ma, emer- ÇEW~BERL.TAŞ hasına ç.ıkması ıçm ıl·::!ll atılmııştır. 1939 ilkbaharında Macarist . 1939 k"' t k ··ı dd"d t kk"ll . . Şehzade FERAH • 1 -. eğlence temin eylemeğe karar vermi . 

.ı..:.·· h . h d 1 d' .1 b" an, uz eme , mu ea ı eşe u erımı - B ve _ H 1 -rı 
>:rup esız, ura a, ıJ, ve .:en ısı e ır- son baharında Polonya. 1940 ·ık b h _ . t 1. te b" . . .t t k aşı eyet, ilk temsil olarak smaile P· 

li III 
.. .. R _ , . h . t , ı a a zın a ım ve r ıyesını ı mam e me 32 500 k . . • d 

k~e. ':111~u eıc.ı ve. yem şa sıy_e: rında Yugoslavya; 1940 son baharında için yedi aylık bir müddete sahip oldu l stanbulun e n bi.iyük 2 sinemasmda S günde . ışının can a n kı Baltacıoğlu~ıun yazd.§'ı bir piye 
len ıle hırlık~e. ~1aha ıık .. aatten ıtı- Rumanya Bulgaristan ve T .. k. A İ .1. h fif f . . . Fr alkışladığı geçen akşam OJnattı. Ealtac1')ğlu ı . • _ .. . . , ur ıye v- ve ngı ız a se erıyesmın ansaya tü T" k f"l ı · 
baıen. lı~ttii. Lol,arno~~ taa~hudlerını rupası ; 1941 ilk baharında Danimar _ (Sonu 1 incide) Bu senenin bii ·n ur çe ı m erı- yesindE., biricık münekkid .?riz Nuıı 
s~rbest bır surette te.~r.ıd ettıkten son· ,_ _- """iii' A YSE (Türkçe) nin Wlilıam, hasımt ve gw.:Uik lah Atac'a ca ~ol vermiş ~·e rnun ı:ıı 
ra Versay muahedc::;i hükümlerini ih- ---..: .. rekorunu kırıyor. kavvadan r:-uretini perdeye ~ıkarıyo 
lile girişmesine rağmen gördüğü ha- Tekrar ediyoruz : Ne mutlu!. Böyle güzel va !Iayal perdc!3inin şahı3Ja;.·ı t.öyl 

yırhahane zafdan kuvvet bulmuştu. Pek Yakında TAKsı· M Sinemasında m Ukemmel TUr kQe filim gösteren sinemalara 1 asrileşir..ce bizim bi!diğırniz ~:;ki ırıe 
Ren mıntakası, vakit; gelmeden tahli- m Körting fabrikası Türkiye mümessili NECİB ER- zula.rı d r:ıodernleşt:rmck ıcap eüccı 

ye edilmiştir. Tamirat fiili kaldırılmış y 
1 
L M A z L • f E SES müessesatına kurdurduğu 940 SON MODEL ve o ?amPn Racivad, oyunun 'ptıd" 

mecburi askerlik hizmeti ve askeri tay A ı RAH FİLTRE CtHAZLI • MİROFONİK SES TERTİ· sında, mevzuu ilan ederken meı-;c 
yarecilik yeniden tesis edilmiıı, harb ~ BATLI MAKİNELERİ sayın sinema meraklılarıba "Kanh Nigar,, yerine "MaJam Buvıı 
imalatı faal bir surette işlemeğe baş- hakiki sinema zevkini tattırıyor. ri.,.. "Ters evlenme,, yerine de "'Ie 
lanmıştı. İngiltere harb bahriyesinin VALA NUREDDİN'in eseri SAYIN Sureti mahsusada sizin A y $ E ' atelama,, diyecektir. 

inkişafına muvafakat etmiş ve Ren Memleketimizde çevrilen MERAK, HEYECAN, AŞK, MÜZİK ve KIRIKKALELİLER için yaptırılan (Yeni kopye) Ter cüme bolluğu 
havali.:<~nin askeri hale ifrağı tarafı - RAKIS FİLMİ Büyük Gala Müsameresi Olarak Bu Pazartesiye hazır olun! ... __, Madam Buvari deaim .!•J .ı.kl.ına gr 
mızdan ancak şif:ıhi bir akslilamele in- -
hisar etmişti. di:· Son zamanlard:ı, bizde öyle ı 

Ve bu sebebGen Anschluss, zahmet Bugün M E l E K 'fe D!lllıı.. tercüme bolluğu var ki, mevslmsi.; • 
siz vukua geldi. Çekoslo' akyanın ilk # -~ raya vuran palamut ve t ·rik lıolluğ'll 
parçalanması kat'i surette esaret G D Q N A M E C H E lda geçti. Eline kalemi ala: tercüme. 
altına alınması cezasız kaldı ve hiG kim lime Hörmet .. San 'ata Takdir ••• Kudrete LORETT A YUN - j sar.Iıyor. Lisanı bilsin bilmesin, bo~ 
se Litvanyadau Memel ar<.zisinin tek- • H E N R İ f O N D A zor bir işı Ltıvırsın kıvıramasır. nliı 
ra.· alınmasına itiraz etmedi. saygı duyanlar tercim olup ortaya çıkıveriyor. 

!;'azi şahsiyetlerinin bundan dolayı g\bi 3 büyük yıldız tarafından nefis bir surette ibda edilen. Şu meşhur Mad:ım Buv..ıri tercii 
her şeyi yapabileceklerine iman getir- Bu hafta L A.._ L E' de T 1 mesini, bu kadar <l~di koduc.ıan soı' 
melerinde şaşılacak hal yoktur. !ngi- . op anıyor ş ~ R E F y o L u ben de Ill"rak edip: "Hele bir okıı.Y· 
liz ve Fransız hükumetlerinin, Polon - ı _ İnsaniyet tarihinin yıkılmaz H 12 - Amerika milyonerlerinin göz _ mz:~ yım ! 1 ,dedim. Asli!e karşılaştırı.r: 
yanın tamamiyetini garanti ettiğimizi abidesi. POL MUNİ.. ANİ- }i kamaştıran ha.yatından bir başdan a~ağı r.·ri·al~n geçird:m. 
n::..n eden resmi ve mütekerrir ihtar · TA LUİZ ... DONALD VUD- ~i fantezi. seven bir erkeğin yükseli'i - Sevilen kadının fedakarlığı - Fransızca Bende hasıl olan i.·tibuı, müsaa~lı 
larma rağmen, Almanyanın 1939 da, S'un '-·arattıgvı saheser. ••••· ı MİLYONERLER BARI nizle, evvela bir darbı mesel, sonra 

1 

.,, ~ sözfü a~k ve v:~zife hislerini mükemmel bir şekilde göst.eren büyük film b · f k 1 ·r d • · 
1934 de on senelik bir müddet için ak- Lut PASTÖR'ün HAYATI 1!5 MADLEN KAROL _ FRED · ır ı ra 1 e 1 aa..! c ~eci.:>ım .. 
demlen ve daha 1938 nihayetinde Seanslar: 12.30 _ 3.30 _ 6.30 ve !Si Mac. MURREY. DİKKAT: Bu filnıde LO'l'ilETTA YUNG'un üç kız kardeşi de rol almış- Darbı mesel şudur: "lie. ı<es kıtf 
Hitlerin kafi bir ihtiyaca tekabül et- 9.30 da !eı Seı...nak .. ": 2.15 - 5.15 • S 30 da ıardır. tıaveten: METRO JURNAL en son dünya haberleri 1 yap~r a:nmo., s~rını ortaya gctiı 
tiğini söylediği Alman -Polonya dost- " ~ mez.,, 
ıu:{ ve ::ıdemi tecavüz paktını ihlal E..t- wı;;mw; 5 Bugiiıı saat 12.30 Teıızifl'sfü mafü~e IUSM!f.tw...:..:a:::a ~ fi"WtW Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı matineler. m ı (Sonıt 7 iııcidC 



• 

A_nkara ve İz"!.irel Mısıra gidecek 
gıden fudbolculer · . 
tir!~=·~::"~:.!:;,~:~.: Atietler nasıl 
~=~b~;:k:;:~~~r~~~ki~e:~~:~~ seç 1., 1 m e ı ·ı d ,. r 9 
sonra Vefa takımı da Ankaray hareket • 
etmiştir. Vefalılar asıl kadrolardan 
dört beş oyuncularını asker bulunma-
ları dolayısile götürememişlerdir. 

Fenerbahçeden lzmire gidenler şun 
lardır: Cihad, Nuri, Faruk, Orhan, 
Rıza, Küçük Fikret, Naci, Melih, Bas
ri, Fikret, Yaşar, Reşad, Esad, Bülend 
Hayati, Ömer. 
Takımı eski fudborcülerden ve ha

len Fenerbahçe monitörü olan Niyazi 
Sel götürmüştür. Zeki Rıza da iki gün 
evvel İzmire gitmiş olduğundan ta -
kırnJa meşgul olacaktır. 

Galatasaray takımını iki idareci gö 
türmüştür. Mehmed ve Adnan. 

Kadro şu oyunculardan mürekkeb 
tlir. 

Ü!'man, Faruk, Adnan, Lütfi, Er 
fak, Enver, Celal, Salim, Salahaddh• 
Süleyman, Boduri, Gündüz, Cemil, Bi 
lcnd. Takıma masör olarak boks/" 
Yorga refakat etmektedir. Milli kü 
menin ilk deplasman maçları bugü 
Ankara ve lzmirde oynanacaktır. 

Maksat Mısıra bir seyahat yapmak 
değil, orada iyi dereceler almaktır 

Yazan: Füruzan TEKİL 

~hBAll 

Af rodit davaları 
Münasebetila 

(Bapnalı:cıleclen devam) 
liriz. "Afrodit,, unvanlı bir eser ter- ı 

cüme edildi ve bu eser aleyhinde müs
teheen olduğu kanaatile bir dava ika
me olundu. Bu da matbuatta bazı mü
talealar ve itirazlar serdedilmesine 
yol açtL Bu mütaleaların çoğu matbu
at kanununun ahkamile tezad teşkil 
ettiği için, onların aleyhinde de dava 
ikame edilmesine lüzum görüldü. Neş
riyat arasında, bir muharririn hatıra 

defterinden naklen bazı yazılar da 
vardı. Yazıların sahibi bunların neşri 
kendisini efkarıumumiyenin husume
tine manız bırakacağını iddia ederek 

'ceza ve matbuat kanunlanna istina -
1 

1 den bir hakaret davası açtı. 
1 Bu vaziyet içinde, Afrodit aleyhin
deki dava beraet ile neticelenince, ar
tık ona taallfık eden diğer davalar da 
sakıt olmak pek tabii iken, kimisi esas 
davadan şekil dolayısile başka bir ma

l hiyet aldığı, kimisi bir hakaret cür
mü arzettiği için ayrı ayrı neticelere 
iktiran ettiler. Netice şu oldu ki Af
rodit'in beraetine rağmen Ccmhuriyet 
mahkum oldu! 

Akıl ve mantık, bir yazının bir ha
karet cürmü teşkil edebilmesi için i
şin içinde bir kasd bulunmasına lil -
zum gösterir. Halbuki Cumhuriyetin 
mahkum edilen neşriyatında böyle bir 
kasdin mevcudiyetine akıl ermiyor. 
Mesele, mevzuu bahsolan yazı sahibi
nin Afrodit davasında "ehlivukuf,, o-

Rumanyaya gidon 
futbolcüler - ~;cn ;ıcne <..•ırtlPrirniz At iıı...ı.:.r:n cıhıı~lerı zam.an lamıyacağını göstermek arzusundan 

Rumanya B milli takımı ile maç yal-' ibarettir. Bu da Afrodit tercümesi le-
nıak üzere Bükreşe gidecek olan fud - Güreşc:i ve atletlerimizin Mısıra ça- Yalnız atletizmde değil, diğE.r bütün hinde bulunanların meşru bir hakkı-
bolcülerin1iz çarşamba günü vapurla ğırıldıklarııu ve her iki branşa aid sporlarda da olduğu gibi, sporcunun dır. Bu yazıyı ncşretmeğe gazeteyi 
Röstenceye hareket edeceklerdir. Bun sporcuların bu davete icabet edccekle- form tutması için antrenman kadar sevkcden amil gazetecide filan bir ş:ıh
dan evvel de bildirdiğimiz gibi takım rini yn.zmıştık. müsabaka da lii.zımdır. Bununla bera- sa karşı mevcud husumet, yahud o 
antresi fu<lbolcülerden terekküb et - GürcşGilerimiz bu ayın sonunda,· at- ber organizm üzerinde hayli tesir ya- şahsı maddi veya manevi izrar arzu
mektcdiı'. İstanbuldan da iki oyuncu- Jetlerimiz de yine bu ayın üçüncü haf- pan atletizm sponında maç yapmak su değildir, bir davayı isbat emelidir 
nun kafileye iltiha~ etmesi ihtimali tasında Kahirede maç yapacaklardır. için ufak bir hazırlık devresi de şart- ive bu davada Cumhuriyetin şerefi ica
mevcuddur. Bu iki Istanbullu oyun - Harici temaslar şüphesiz ki sporun 1 tır. 1 bı telakki edilen bir meselede hak ka-
~~n.un Vefa!ı Hakkı ve Gal~ta~araylı terakki ~e inkişa~mda müsbet ve h:ı- Önlerinde goca bir hazırlık müddeti 1 zanmak arzusundan ibarettir. Gazete-
. alım olacaoı .~ahakkuk etmıştır. An- yırlı netıccler verır. Bununla beraber bulunan gençlerimizin bundan azami ci bu vesikayı tab'a adeta manen ic
karalı fudbolculer salı akşamı Anka - j ccn~bi temaslarının yüz ağartıcı bir surette istifade ederek elden geldiği bar edilmiştir, tahrik olunmuştur. 
radan hareket ederek çarşamba saba- şekilde olması için de herkes tabii bir k d · · b' · tt 1 Burada ikinci bir mesele daha işe 
hı ş h · · d 1 k1 d · a ar ıyı ır vazıye e maç yapma a-

<ı rımız e o aca ar ır. . arzu duymaktadır. rını temenni ediyoruz. karışıyor. Ferdlcrin hususi hayatların 
Mısıra gidecek Güreş ekibimiz ilk defa Mısıra gi- Ge Mı daJ. .. b k 1 dan tasavvurlarından bahsolunama~. 

1 . . . . .. çen -sene sır n musa a a ar ' 
sporcu arımız diyor; atletlerımız ıse heı· sene TurkJ .. d lm . .,., k d !Yalnız memurların memuriyetlerine 

mayıs ayı ıçın e o ~ ve ı9 .... ra e en 
Güreşçilerimizin nisanın son hafta- Mısır ve Yunanlı sporcular arasında 

1 
b T .. k ti t· 1. • • ti 1 1 aid fenalıklarından - isbat edilmek .. . . . eş ur a e ı çoır ıyı ne ce er e 

sında Mısıra gideceklerini ve Fatihte- yapılmakta olan ınusabakaların ikmcı- 1 k t d" ~ 1 d' I sartile - bahis caizdir. Fakat kan.ın 
l . . . . k d kl B .. b meme e c onmus er ı. -n güreş klübünde haftada dört gün sın.e ıştıra e ece er. u ıtı arla at- · .. , ıhu noktada çok mutlaktır. Bazı ah-
~alıştıklarını yaZIDL5tık. Haber aldı • letızm teması artık programlaşmış bir Mayıs ayında Mısır tahaınmulfeısa 13.ki kusurlar, lekeler vardır ki on -
- .. . · t· 'd' sıcaklara maruzdur. Mısırlı ve Yunan-ı ~ 
gımıza gore bu seyahat mayısın ılk organızasyonun ne ıcesı ır. . . larla bulaşmış olanlar amme hayatın 
haftasında yapılacaktır. Monitör Saim 

1 

Muıır güreş takımının Balkan gü - ~ı atletler bızden çok daha evve.l pıst da mühim bir hizmet ifa edememeli, ifa 
k · t k l d ff k 1 ıdmanlarına başladıklarından nısanm' _ Çocu Jarın ıdmanlarına nezaret et • reş a ım an arasın a muva a o a- .. .. .. . . . . . etmege kalkarlarsa bundan matbuatta 

ıaektEdir-. j bilecek kadar kuvvetli olduğu kana - uçuncu haftası _onlar ıçın bınncı form bahis ve ika et edilmesi caiz örül-
t . h~k· a· zamanıdır. Bu ışte en hazırlıksız biz . . ş Y . . g echemulling boksu a 1 a ım ır. - melıdır. Cuınhurıyetın mevzuu bahset-

bırakmryor ötedenberi, halter ve güreşte Mı - olacag~z. .. tiği yazı i§te bu kabildendir. 
E 1 . d.. _ 11 t . sırlılar temayüz etmektedirler. Balkan Kahıre musabakalarımn programı Mahkeme Cumhuriyeti mahkfırn et-

.::ı u unya agır r,ı c e şampıyonu · l T .. k kl hakkında federas onumuzun noktai 
MaxEch 11' b ks b , k· ,. h k 1 şampıyonu o an ur çocu arının bu y mişse şüphe yok ki sebeb mevcud ka-

me ıng o u ıra acaa'1 a - k k tl' b' . t k k d nazarı kabul edilmi old gun-dan b' . kınd d l ~ tl .. t kz.b t . pc uvve ı ıı a ım arşısın a ne ş u ızım nunun buna luz" um göstermesidir Şu a o a,.an r.vayc eıı e ı e mı5 ı · t di-· · b ı ·· · ı · 
ve bu ., J L . .1 k 1 1

_ netice dacakları herhalde merakla 
1 
ıs e gımız ranş ar uzerınde yarış ar halde mevcud kanun bu noktai na _ 

ya... oe ows ı e arşı aşnı'1 ~ b kl , b' . t' M , k 1 !yapılacaktır ' 
ı.iyetinde olduğunu ::. .. >ylenıişlir. e uıcce;ı: ır ış 1~: er,~ . ve :eye- · . . ... zardan da tashihe muhtaç demektir. 

tı ' k' , . can S!)orun vasfı mumeyyızı oldugu i- Bu seyahate on beş atletin gıdecegı B tashihi "b .. ta 1 "·a 1 J\morıkada mil"h.:b çin bunda gayritabii bir hal yoktur. !hakkındaki rivayet tahakkuk ettiği ~ mu ~em, . m~ ce ve 
c.ııdu B"l"k' .. .1 . . 1 . k'b takd" d b" . b 1 . zarurı hale sokan cıhet ınlölab ruhu-

ı a ·ıs gureşçı erımız mvvetli ra ı - ır e utun u genç erden ıyi ran h.. t hi . d b lı 
buı·' l"a r , ı a\'""m t . • t · F' 1 k , . . na urme ssm en ve unu can ya-

, • J • .u < - :> L e.rnr menı ır.· er ar!!ısına::!. şanslarını denıyecekler dıman bekleıncm.;.z 13.zımgelecektır. . . . . 
.aı;dıyalı Makj'nin Amerikada. tulun- .,. h tl d b .... b" .. k ~ şatmak zaruretınden ılerı gelıyor. _ ve -.por ::ı.ya arın a ugunu uyu Federasyonun alakadar memurları 
dugunu y .. zmıstı~ . Son defa Amardar ! hadiseler meyanında sayacaklardır B b 1""' • .t .. 1 .. umI Mevcud matbuat ve ceza kanunu ta-
d - · · · · · · · 1 • · u en eş ... ~.nm gı mesını uz u .• . 

:ı :vaptıgı ·lo mıllk bıl' koşuda Makı, Atletlerimize gelince itiraf etmeli- bulacaklar mıdır? B. .. . de d - bu ahval yapılmışlardır. Fakat bır 
l• lr "' ' 1 • . ızce uzerın u . k l.b d . d . d k 

•H ı 9var2ho:J:'fı ınaı.;i:.b olmu~tur. yiz ki çocuklar tam hazırl:ıı .:!~·ık va- rulması icab cd~n mühim bir nokta da ın ı a evresın vıc ana çarpaca 
C:!ugün . ::;r,ı lacak mel f""P kit bulamamışlardır Geçen L .fta ya b d G tl tl . . M kadar manbksızlık ve aykırılık arze-•• ı ...- '""· · · -, u ur. eçen sene a e enmız ısır- . . . • . 

I ~ pılan müsabakalar ı)istin ag-ır ve ce- d k t k 1 .. ks k tl diyorlar. Bır ınkılab oluyor; hır vatan maç ... rı , '::/ a mu aveme osu arı, yu e a a- d b al h. d b 1 B" 
ı. • r:ıitin leyhte lm d t · ·1 f • . - aş unun ey ın e u unuyor. oy-•yT e.ı<teblill'r ur asır..• a • ·apılmakta o- a 0 :ısının a esırı e e -

1 
ma, mamalı koşu ve 400 metrede çok .. .. . . . .. .. . 

1 J k" · · · t t · t · t• · . . . le duşunmesını haydi tefek.kur hurrı-
;ı ,ı liP r.ıacları. :11 teehh,r:ı u<Tramış auumumıyeyı a mm e mıyen ne ı- ıyı netıceler almışlard.. Yıne ayni . . . . .. 

" • 0 l · c p· 'd 1 • • • _ 1 yctı namına kabul edelım, yam hır cu-' ı!<luln.rma bug~in de Taksım ve Şeref ce er vcrmış ır. ıst ı mam yapmar an branşlarda ~ynı netıcelen almaklıgı - .. .. . 
~t.acllarmdn Jevam edilecektir. . b~ müsabakalara girece~l~rin göz ö - 1 mız bu sene biraz daha zor olacağa rum sa~mıyalıı:~ .. Faka_t ~nun boyle b~r 

T<!lı's·m stadında yapılacak maçla· nünde tutulursa aUetlerımız bu husus benzemektedir. Zira geçen sene, yulta- v~tandaş ol~ugu~~ .. bıldırmek de hıç 
r. •ı en mühimmi şüphesiz ki Galata _ da mazur görülebilirler. Amerikan an- rıda söylediğim.iz gibi, daha iyi ha _ bır z~m~~ .. bır cu~um . -~lm.~malıdır. 
~aray ile Darüşşafaka arasındaki oyun trenörleri bir atletin üç hafta açıl. zırlaı1abilmek için fırsat bulunmuştu. Bu bır c.~ teşkil e~tıgı. gun ~anun 
clur. Kümelerinin şampiyonluğunu her ha~.a. id~anı ile müsabakaya giı·nbile- Atmalar .çin ge((en sene adam gön- y~nlış d.uşunuyor v~ ınkılaba hurmet 
il.ı takım da Lu oyunla almağa çalışa- ~e~ı.?ı s~yl~ı·elr. Avrupa~a bu müddetjaermediğimize bfr hayli pişman olmuş gostermıyor de~.ekt~.r. . 
raklarmd n, maçın oldukça heyecanlı ıkı uç mıslı uzatılmakta ıse de Ameri- tuk. bu sene bu eihetin ihmal edilme- Kanunun bugunku vazıyeti bir u
\·e 7.cvkli olacağı tahmin edilmektedir. ı kalılar hakikaten çok lcısa bir zaman me.;,:ni temenni ederiz. F'.r Ateş İbra-, Iüvviicenab, bir yüksek ve geniş düşün 

-q1udan evvel yapılacak olan Boğaz da hazırlanarak maç çıkarmaktadır - him \fısırdn birincilik alrr.ak için en ce, müsaadekarhk ruhunun bir icabı 
içi ile Vefa aı·asındaki müsabaka da. lar. • lih:·ide naınzedlerdendir. Arat da iyi şeklinde tecelli etmiyor, inkılaba kar
'Jı<lukç, ıniihimdir. İlk olarak yapıla- . Bunu zikr~t~ekten ma~sadım, -~azı b~~ & ·:cı ise ~.e ~te~.:n müsabaka ka-ı!?~ b.ir laka!dlık, al~k:s~lık .v~ hüz:ınet
, ... !< maç Jı;ıık ile Kabataş arasında 0 • kımselerm hızım atletlerın de boyl<: b1lıy~tı daha usttJ.nclur. sızlık şeklı alıyor. Hadıse hızım dıklca-
kc:ıktır. kısa zamanlarda hazırlanabilecekleri .Diskte Arat şimdilik en iyi ada _ tim.izi kafi derecede tahrik eder de 

~:t>ıd stadın:fa Taksir.-ı Jisc-::.i ile Yü- hakkındaki iddialarına temastır. mımızdır. İki Yunanlıdan sonra Mısır mevcud bir kusuru tashihe müntehi 
<:aiıU{ü li~esi karşılaşacaklardır. Bi - Amerikalıların hu pek kısa zaman- \!a der"ce alması beklenebilir. Faikin olursa bütün bütün boşa gitmiş sayıl-
ı·incisi Haydarpaşa gibi bir teşekkül- da hazırlanmalarında muhakkak ki kı- bir antrenmanda 1.85 yüksek atladı- mıyacaktır. 
le berabere kalmış, ikincisi de geçen şın yaptıkları atletizme çok yakin spor ğıru, genç ciridci Kemalin 51 den faz- Hüseyin Cahid YALÇIN 
hafta. İstanbul lisesini yenmiş olan bu larm tesiri vardır. Avrupalılar böyle la cirid attığını işitiyoruz. 
\ki takımın maçı oldukça sıkı cereyan sporları pek tanımadıklarından ac;ık Muhiddinin birkaç gün evvel yeni- mağa başlıyan birkaç geuç vardır ki 
"°:!ecektir. hava mevsiminde daima iki ay kadar den bir sınkla atlama rekoru tesis et- bunları iyice elekten geçirdikten sonra 

Bundan sonra Şişli Terakki ve Ti- c;alışmağa mocbur olmaktadırlar. Te- mesi bu gençten ·bu seyahatte iyi isti- takım yapmamız icab edecektir. 
'"~'ret liseleri oynıyacaklar, bunu da mas etmeden geçemiyeceğimiz bir nok fade edileceğini müjdelemektedir. Mısırda müsabaka yapacak olan ne 
~uvvetli bir tu kım olan Hayriye ile ta da modern atletizmde müsabakala- Rıza Maksud uzun ı:;i> ,..-ı.L ve yarım milli ne de temsili bir takım değildir. 
!~l·e\.Muallimin müsabakası takib rın muhakkak forma girdikten sonra mukavemet koşular:· .h i~· ..... 'rllerimizi Oraya sadece Türk atletlerinden mü-

ef!ek...ır. yapılabileceği şeklinde tefsir edilen toplıyan bir atlet•· ·-.. Ja rekkeb bir kafil~ gidecektir. Atletizm 
B~~]i~a:; IlaRkeYinden:. . bazı mi.italealardır. 

1
Hüseyin ilk aklc v, · r .-. •~ i -!sporunda ileri hamlelerin yapıldığı a-

§U Rv~~ız tarafından tertıb e~ılen ko- . _ .. .. -- oluyor. Yükşek ati :ı •na ıc:; · . r ç r1 ·::-t şiHr olan bugünlerde bir muv:llfaki-
. ınu~ahakal::ı.rına devam edılmekte - 'Halkevı kuragı onunden başlıyacak - tane ayni kıymette namzed ~ " c:·d-lvet · "<T<' ug-ram:ık bu hızı olduk .. _ 

dır Ü .. .. k ,.,. . 1940 . , . ça on 
.. · .. çuncu oşu ı nısan pazar tır. Atletlerın ve sayın hakemlerimizm dur. Jerfi geçen gün ilk müsabakasın- liyebilecek mahiyettediJr. Bu itibarla 

guuu sabah saat on bird~ yapılacak- vaktinde Halkevirnizde bulunmaları da 1SO atlamıştır. Mısıra seçme atletler götürmeliyr~ ki 
tıt'. Müsabaka Beşiktaşta Akaretlerde rica olunur. Hulasa; elimizde iyi dereceler tut-. . (Sonu 7 ~) ' 

~:ıyfa: 5 

Türkçeye ç.t,viren: HÜSEYİN CAHlD YALÇIN 

Y.ahudilefmiş Demokrat idare 
Alman)·a için bir beladır 

- 180 
Evet! Bu manasız rejime karşı 

hakikaten cebhe alrııağa cesaret e -
dince, "bugünkü devlet sahası üze
rinde nıevki olmadığı,, bahanesil.e, 
kanun harici bırakıl1yor ve ayni par
tiler taraf mdan tardolunuyordu. Ya 
hapse atmak ya alenen söz söylenıe· 
sine kanunsuz surette mümanaat e ~ 
dilmek suretile susturııluncıya kadar 
aleyhind-e teoavüzlere kalkılıyordu. 
Bizim taraftarlarımız sözde fcdera -
list bir muhitlerin ne kadar esash 
surette yalancı olduklarını bundan 
anlıyabilirler. Konfedere bir devlet 
nazariyesi onlar için,, tıpkı din gibi 
kendi partilerinin çok kere pek 
murdar olan menfatlerini müdafaa 
hususunda bir vasıtadan başka bir 
şey değildir. 

• • • 
Bir nevi merkeziyet, bilhassa mii

nakale yolları bakımuıd:ın ne kadar 
tabii görünürse biz Nasyonal - Sos
:r:ılistlcr de şimdiki dedetin böyle 
bir tekamülüne karşı gayet kafi 
ve melin bir vaziyet almak \'azi
fesile mükellef buJunuruz. Çünkü bu 
tedbirlerin fetaketli bir harici poli
tikayı gizlemekten ve imkan daire
sine sokmaktan başka bir gayesi 
yoktur. Çünkü bugünkü Rcich şi

mendiferlerin, postaların, maüyenin 
ilh.. milli politikanın yüksek scbeb
leri namına devlet.leştirilmesi denilen 
harekete teşebbüs etmemiştir. Sa

dece, frensiz bir icra politikası ya
pabilmek için membalar ve temi • 
natlar elde bulundurmak maksadila 
bunu yapmıştır. Biz Nasyonal - Sos
yalistlerde böyle bir politikayı zorlu
ğa uğratmak ve kabilse durdurmak 
için münasib görünen şeyi yapmalı
yız. Bu maksadla, elyevim kavmi
miz için hayati bir ehemmiyeti haiz 
olan müesseselerin tabi tutuldukla.· 

rı merkeziyet aleyhinde uğraşmak 
lazımdır. Çünkü bu merkeziyet yal· 
nız harbdenberi hükumetimiz tara • 
fından takib edilen politikanın ec
.nebiler lehine ica.b eden milyarlarca 
cizyeyi ve gazleri paraya kalbet • 
mek maksadile tatbik olunuyor. 

Bu sebebden dolayıdır ki Nasyo
nal - Sosyalist hareket bu kabil te
şebbüsler aleyhinde vaziyet almak 
icab eder. 

Bizi bu merkeziyet aleyhinde bu
lunmağa sevkeden ikinci sebeb da
hilde bütün ef'al ve harekatı ile Al
man milleti için bir musibet teşkil 
etmiş olan bir rejimin vaziyetini tak 
viyeye hizmet edebilir. Elyevim ma
lik bulunduğumuz demokratik ve 
Yahudileşmiş Reiclı Alman milleti 
için gerçekten bir beladır. Bu dev
let hususi devletler tarafından ken
disine tevcilı edilen ve hepsinde he
nüz devrimizin ruhu meşbu bulun· 
mıyan tenkidleri t.am bir manasız
lığa irca ederelc boş bir hale sok • 
malda uğra...5ıyor. Bu vaziyet kar -
şısında, biz Nasyonal - Sosyalistler 
yalnız hususi devletlerin muhalefeti
ne muvaffakiyet vadeden bir siyasi 
kudret temelini temin etmek cleğil 

onların merkeziyete karşı mücadele
lerini umumi bir yüksek, milli "Al -

man menfaatinin ifadesi yapmak 
için ciddi sebeblere malikiz. Onun 
için llayyera halk partisi adice men
fatpercstane Ye infiradcı sebehler

den dolayı Bav~·cra clcl'letinin "hu
susi lıakları,, ıh müdafaa ettiği miid 
detçe, bizle.r teşrinisani inkılabın -

dan çıkmış olan şimdiki demokratik 
rejimi yıkmak için bu hususi va
zi:ret ten istifade edeceğiz. Bu da 
milletin yüksek menfa.atine hizmet 
maksadile vukua. gelecektir. 

Şimdiki merkeziyet aiey.füüa~ ~1!1 
ca.deleye bizi sevkeden üçüncü sebeb 
Reicb lehine devletleştirilme deni· 
len şeyin, büyük kısmı itibarile, ha
kikatte bir tevhid olmadığı kanaati

ni beslemekliğimizdir. Herhalde, bu 
bir sadeleştirme değildir. Çok kere, 
sadece, kapıları inkılabcı partilerin 

hırs ve tamalarına geniş geniş açık 
bulunacak müesseseleri hususi ülke-

lerin hükümranlık haklarından ayır
mak mevzuu bahstir. Almanyanıo. 

tarihinde iltimasçılık hiçbir zaman 
demokratik eümhuriyette olduğu 

derecede yüzsüzce tatbik olunma .. . 
mıştır. Merkeziyet prensibini fille çı-: 
karmak hususunda. gösterilen hırs : 
ve şiddet, büyillc ~ısını itibarile, 
vaktlle, ehliyet ve Uyah:at sahibi: 
memurlara yol açmak iddlasmı ile. ' 
ri sürmüş partilere atfolunahilir. · 
Halbuki bugün mulıtelif makam , ·e 
memuriyetlere adam bulmak mev· 
zuu halısolunca bu partiler sırf nanı 
zedJerin kendi partilerine nıensub . 
olmadıkları meselesine ehemmiyet · 
veriyorlar. Bunlar bilhassa cümhu· 
riyet vücud bulalıberi bütün iktısa· 
di ofislere ve idari organlara inanıl· 
mıyacak derecede mebzul bir dalga · 
halinde dolan ve bugün oralarını bir 
Yahudi malikanesi yapan Yahudi .. 
lerdir. 

Bilhassa bu üçüncü mülahazadır 
ki bize, tabiye sebeblerinden dolayı, 
merkeziyeti takviyeye hadim her 
yeni tedbiri tedkik etmek ve icabın
da ona karşı mevki almak vazife
sini tahmil ediyor. Bu tedkike giriş~ 
mel< için kabul edeceı~imiz ııoktai 
nazar dalına milli \'e yükselden mül 
hem bir siyaset noldai nazarı olma· 
lıdır, hi~bir zaman dar bir infirad .. 
cılık ve a.yrıhk noktai na.zarı olma· 
nıahdır. 

Partimiz azalarının biz Nasyo • 
nal - Sosyalistlerin Reich'e hususi 
devletlerin hükümranlık haldatm
dan üstün bir hükümranlık hakkı
nı teşehhus ettirmesine prensip iti· 
barile muhalefet edeceğimizi zan • 
netmemeleri için bu son mülahaza. 
pek liizumludur. Aramızda bu hak
ka dair ufacık bir şüphe bile bulun
mamalıdır. Bizim için, devlet haddi 
zatında lıir şeliilden baska bir c;;ev .; Jı 

oJmıulığı, ce,·heri, ;\'ani bu teS<'khii· 
lün muhteviyatı ise millet \'e kıwim 
olduğu cihetle bütün menfaatlerin 
kavmin hfrkim ve yüksek menfaat· 
lerine tabi ve miinkad olmaları fü. 
zumu a~ikardır. Bilhassa, bir mille· 

tin ve onu temsil Nlen Rcich'fo sine
sinde mevcud müstakil bir sh·asi 
kudret ve hükümranlık haklmıı İmiz 
bir de,·let;e has hukuk tanıyamayız. 
Konfedere devletlerin güya ecnebi 

memleketlerde yahud biribirlcri nez: 
dinde kendilerini temsil eden sefa
rthaneler bulundurmakla irtikftb et
tikleri süiistimallere bir had çek • 

mek lazımdır ve bir gün böyle ya. 
pılacaktır. Bu kargaşalık payidar 
olduğu müddetçe, ecnebiler Reich'r 
binasının sağlamlığından şüphe e~ 
derlerse ve buna göre hareket eyler-

lerse hayrete düşmemeliyiz. Bu sui
istimaller mahzurlarını telafi ede • 
cek hiçbir faydal.m olmamak c.lola

yısile bütün bütün göze çarpacak 
teşebbüslerdir. Ecnebi memleketler
de oturan bir Almanın menfaati 

Reich'in sefiri tarafından himaye e
dilemezse, pek az ehemmıycti ha· 
sebile modern dünya çerçcve:-;i için· 

de gülünç hale düşmüş küçiik bir 
devletin orta elçisi tarafından hiç 

himaye olunamaz. Bu konfed\'re 
devletler Reich'ın inhilaliııi temin 

için dahilde, hariçte y'lpılan t<'~cb· 
büsleri kolaylaştıı·an bizim zırh~1rı
mızın kusurlandırlar. Bu teşc·bbiıs
leri bir deYlet iyi bir gözle gornwk~ 

te devam eder. Diz Nnsyonal _ Sos
yalistler, şe: huhate miibtcld. 
bazı asil ailelerin bir orta cl~ilil 
mcmnuniyetirıde kendi kuı rnu~ 

dallarından biri ic;in yeni bir bcs', •• 
yici toprak aramasına ela akıl erdi

remiyor. Bizim barictcki diploınatık 
mümessillerimiz dalı eski Rcich za
manında o kadar acınacak bir hnlde 
idiler ki o zaman yapı1mış tecrübe
leri tumamlamak biitün bütün fazla
dır. 

İstikbalde, hususi ülkelere atfecil
len ehemmiyetin hükfimetleri tara-

fından medeniyeti ilerletmek husu
sunda sarfedilen gayretlerle müte-

nasib olması mutlaka lazımdır. Bav
yeranın ehemmiyeti uğrunda en çok 

hizmet etmiş hükümdar infiradcı 
ve Cermeiliğe düşman biri değildi. 

[Devamı var] 
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r ... ,, t daha fenası var.. be ·eke!. ki 
ı t"a •• , aa'l;a bittikten sonra vakıf 

ndu. 

-III- 1 
E.ikılyesinin sonu yaklaştıkça git -

tikçe asabileçcn adam "katil,, k€limc
sini istimal ~tt!ğim 2a..'llan gö:i.lerinizi 
açtınız <.hye devam etti. 

AACilM 
Tarlhden de çok önce biz bu renge boyandık, 
Onnn i~n ~ asır göğüs gerdik, dayandık. 
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ra ~c - uğını, cesedi bulunmadan, tesiı i- derecede korkutuyor ...-e hrtti". tel d 
nj ika eylemesi Iazımgeldiğini llllutma- eniyor ki kapıcı kadın par- .: nı."' Baın
malıdır. Belki ölüm sırf soğuk unsu- leridge banka.~ında emmy t·e <lma<lı -
runa atfettirilerek katil hadi'lesindcn ğını sanıyor. Bu neviden kadın!; . i'at-
bahsedilmiyebilirdi. ta, İngiltere lıankasma bılc i~llf:' d bet 

İşte bu akılane tedbir snyesindcdir liyemezler. 
ki cescd ancak akşam bultW.du, bu es- Nc>t:iced.e parasını bankadan c;d iyoı, 

Burada okuyucu bizzat düşüniip bu da alınan tcd~1iılere hiçbir z:ıman te- [ - Hcrha!de saat sekizi kı.·k _ b~ş rmıda d8 katil uzakta idi. ıha dkc:tte ıbu paı·~. ~le ne yapın.~ l"'tl· 
j. gel 1İ!; \'<:! ''t- "esrarı,, izah e)lemeğe çalışacaktır. vessül ediln'ez. geçe sonra ortalık lcaranlık degıldır _ Fakat.... yd du :·:Sunu asla ogıe:-w>Jm~ ec!'~1z. Bel 

ctnarr.e~m n~im :mı. ti. I Madam Owtllis:n genç Grcenhill i<;;in zannederım. - Cinayet :ıs:ıratmın en büyük sır- ki de, beraber yai=;ama:ı t .. ''l.'1 1 c -
·_ 'Ukat bu Y ;:l P"IP~i. ov1 ıınun E'\iet, Arthurun beraetinden sonra gösterdiği doı:.tluk tamaınile ciddi ve - Demek siz iie baı--xımakları te - larındnn biri polise, bir cinayctın han- ti~ i yC'ğcninin farkı ı:ı vnrrım ~ac1.~ı 

+ k b 1 t·~ titt ,te 1 s ' an Pcrcystreet cınayetinin bir kaza veya nammJu bır malı yette idi. mizliyen ve eski şalına sarılan kapıcı gi saa.tte işlenmiş olduğunu bclli E:t- b:ı fkn bir bankaya ya~ırr ı. 
bir iııtıhara inhisar ettiğini düşünmek Peki ycE,cn hal kında ne clü~ünüyor- kadın hıkayesini kabul ediyorsunuz?. ltirnw:mektir. Bu cihetin, Regants I sr-.k D v: , ıu l 

bu len halk memnuniyet duyduğunu bi- sunuz. .. Öyle ise sizinle birlikte bu }rndar uzun 1 meselesinin düğüm noktalar:ında.n birı r·--w _____ ...,,, __ _,,,..,.. ........ 
ıyoruın. 0 mlıkemmeı , c mahir bir haydud rr.üddet cinayetten bo!j yere bahsetmiş olduğunu herhalde hatır.Jarmnız. D ~ t:! •

1 
v~~ ~ ~ 

Eğer ortada bir cinayet olsaydı idi. oluyoruz. Bu size daha ince düşünmek _ Peki notice '?.. 8 ~ ~ 1 a~ f 

e g b b_ '.li'. ~~ ·~ •: ;1~-t~~~:~!:~~::~~:::,::m:~:: nıyor ;f;:~::::.":::~:::.-ı:~~;;~i~~~~~~~v:~:~~t~~ mi~~~:Y::~c::~ıı :ı::mii~:w::~ f ;~~~~~ne~' _r}'~ :ı v: 
, it •. ~\ h, l n c m:,ı~· 1- lrulan iki b:..ınknoltan maadasına rast- hiç kimsenin dikkati. ı celbetmt<lc:n kan adamın, bi.ıtün bu fiilleri zam:>>n lnu mu? Şımili b mu Nlmrnız Jazmı. hltı. f >uı1..ıd "•'- ~ 

L l ıp •~ e ~.,,ı - fa.,m.-..mıştı ... Tie.lı~lde bunl .. r seıgi es- 1.:Ve girebiıme:-;i için bu s::ı.a yabancı ol- kazanmı~. kapıcı ka<lı.m~ gaybubc'.min dt>..xhl Jmdınca.gnıı, j ı }ml.o!.Jiğini ~i J NOmı nJIJli C "a.•J Q:_ :._~._. 
, mcıl \.il " ti bt lunmas:ıtın nasıııda, Pmıste dcğiştırılmiş olma - nrnsı lazımdı. Dl~ydaua qıkması gt:cıktırmcl\ W,ia ya.p l·iı-;tımal eden hn}lc>z yegorıın mavcudı- ~ SIOl7- f • , ~ 
het dakil.a kendıni ı\n\ bı.:derek biı "hydı. Bu da basit idi. Zira Pnris ve Auam, müstehzi btr gülü!.;1,,; mış olaoılmeı:.ını ke.·fetm~~'" henüz !yetini kabul cdi.)oı ı:ıtııııız, mu-"lı" de 

1 
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ıl göı:tc:ımesımn ı:;~oeoı de anlaşılır. herhangi bir .Fransa şehı:irıde, Londra- - Güpegi.maiız fiıU? <liJe ı::.vJlendi. ıkabiliyetli görümr.iyorsunuı:.. ve ı:ıon- ~aucıeşiyo1· ... E,ı ııt.yiaz a<l ... m li:.ıwnı o 1 
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YENi l4ABAH 

-~ HAZllSIZLIK •DE· BUi an wt BDZUKtUlllfDA, BARSAI 
lllBEU.iGilDE, liÖE EIŞiLil v. ftlM..ABINDA -.- ını--. 

lllDE ve BARSAKI.ARI tmd•'er, alıştnmaz ve yonnaa MAZON iailD ve HORm ma.rlımma ....,. 

ta 
J Bir haftadan 
Bir haftaya 

(&ıf,.,.,. .. fillolie) 
Fıkrada.111: 
Uzun müddet Arabistan.da oturup 

- Evet. &.kat her ~ böyle boyundur.ağ11 takti. Boyundunak müd (Bq tarafı+ ütlCÜde) sinde, istikbal için tehlikeli bir sev - da Arapçayı mliJremmel öğren"li:ıioi 
bir attea W.. tatbik ... il hişti. Boğacu idi.. blldmi,.ei llldiaeııi vuku buldu. ifa. Jm1ıoeni vulyeti Baltık dmjzinden iddia eden bir adamıdmemek içia km Bq J. O. O. Yuıyorı 

- lbtiyar:falao amma, çok kavi.. Malı ... ıu boyımdunığun veniiği ginot' battw•s bu 8UNÖ8 lreadjainden au.,a,a vermiltir. Api wnNMlw bu disine 80l'llQlliu': "Arapgada kOJUD& - y...._. b.v.i mi pap.m?.. Usta tesirle yanm yna••ak eline geçircliji helrleaen vuifeyi gönlll. Barekitl hl- tabrrWlll. ıPmal memleketlerinin iti- 08 derler?,, . Dwi1& ~ W _.. 
oğlu usta!. paçalan bir.aldı. Bmwn iDarine AJiqo ma19 eylemek, ka.qmmda bulundum- madmshğmı uyandumıftlr. Türkiye - GuemJ illçlar V8l'IDll f~t, ~ ,.. 

- Yaman adam w ""11!. lhasnna bir iki boyundunlk masa• lan Alman kuvetlerinin uhğı, istih -tile Sovyet RUqa:Jl bideltiren bağla. - PelriJi, ya tuuya ne deder!' lasın,?an bahaedııtnce, katıym m6a 
- Paşa, Adalı, bır teY yapamıya - yaptıktan .wıra oyununu aöktl. kimJarummı ilerisinde, hududumuzu.n nn. Franlla ve lngilt.ereye kal'fl yap • AmMC!ftğız clifiin•üg. dltU " bal_lğa değildir. Bir zatın akpm tatbDt 

cak A~!. _ __.., bopndurvğun tadmı. ilk o- mildaf& orpııizaayonuna derinlik ~ tığı mukaddem taahhüdkut tutturma- ve: ettiği bir~ yakısı, bir PIC9 
- liell~ olma .apm!. larak tat:llUşb. AllQonun boyunduruğu ren w andald r .. ı.ıan takviJe im - mağa karar verdireceği haklnmhkt ü- - Vallahi, dıemil. b•unm arapça arfuıda ~ göstererek ve denaae 
- Belli olda pBllA, ppaYrmk ! hiçbir peblivan.m boywıduruğwıa bea- kAamı balqfeden ileri karakollar hattı midler, daha şimdiden Balkan memte. kaqahğı yoktur!. h ~caklık tevlit ederek ağnyaıı ma • 

decM._ zemiıeceğini göırmüet8. vUcade getbmemi&i miimkllıı kıldı. ketlerine ve Macarisbuıa manevi bir - Nuıl olur! halli teskin etmi§tir. 
Ağa GUmUlci&neli olduğu için Ali • Hatti. Adalmm boyundurukları bile Raia kuvvet sarfı ile geçilmeai giQ yardım veren lngilta - J'nıuu - Tllrk - ~ yoktur! Beklerler.. lmm ALLCOCK. Romatizma. L11mhaio. 

Çoyu medh.edip duruyordu. Fakat, Ali-~ boyuadurukl&n yanımJa su- bir miaiadlr. Rbin ile lloaelJe.aramn- anlaşmaaanm akdine mini-olamamıı - bUyür .. o vakit ona da guem derler! .. Siyatik, delikli ALLCOCK yakdarile 
:- k, 1 •• aENai".94.ıclL 0.- ya dll!nügti. daki Maginot hattı cepbeai 180 kilo - tır. Yakın prkdaki lııgiüz va Fraıısı& Posta ile seyahat ıifayap olm\lllardr. 
bo kal~ ~ ~e Aliço, hasmına bir ikinci ders daha metıedir. Burul .-ğlamrhr. Almanlar, kuvveUeri belki yamı onlara maddi t..- - . ALL00CK yalnsuııa tevlit ettiif 

yun egmemesı, ondan herkcsı 80 • · old 1"&.. • · bo d - bu cepheyı· sag·da ve aolda çeviren le - bir yardımda da bulunabilir aut5•1terede Wiglıt adaaı sakinlerin· -ı..ht cakhk OTO,..._.., ,.,.._ ....... 
iutın t H b"" Un · il vennıt u. ~-· lil yun uruga ' den b"r ada Lo dra "tmek • · maı 81 ' 'Jllt:ft.L&n: aaa. .--.. uş u. emen ut seyırc er 0 - d-='-- ·.~ı .. 00· · •· · w..- Belçika ve Holaada gibi bitaraf 5 - Psikoıo'"' ~ Almaa bahri- 1 m n ya gı ~m pa- SAJ ..ıw h .. a... ..--.. .....___. llun ğlub . . d uacree onu zı,,- ıyecegım an- • ...,....., .1• ra bulamadığıad kendin" posta 6 ...,. emen -euyan ,,..,,..._ _._ .... 

ı>..~a olmasını ıstiyor u. latınl§tı. Adalı boyundur.uğun tadını •letleri çiğnemezlerae, buraya an • yeeinin korsanlığı, Almanya tarafın - k ti halind bo anı . ~a - kaplar. ALLCOCK yalalaımdald kır .. 
l :· G9tl bile, Ahçonun bumu kınlma8l tatbktaıi SMU:a. humına bir boyundu- cak cepheden taarruz mecburiyetin - dan kabul edilen ve daha ,geçm eyl61· e e, ynwıa. pull~ bir etiket mızı daire ve kartal resimli Jll&dıml.ı 
çın gahbıy~ Çekemiyordu. rult ta lrendjai vurarak mukabele et - dedirler. Bu cephe taarruzu çok :zor de tut.acağmı beyan ettiği deniz harbi- yapıştırarak sevkettırmenın yolunu na dikkat ediniz. Ec.zahanalerd8 2'l 
Kaan dibınde bulunan ve &iNii mek tstecti. bir tefebbüa olup muvaffakiyet ihtima- ne mUt.eaınk mukavelenamelerin ilıJ&- bulm~: . . buçuk: kunıftur 
~ Göd& takib eden mt.iyar CUlll'~ . . a · li ele çok l}ilphelidir. Tegekküllerimizi ti, tngUt.ere ile Fn.nsa kadar bilcümle İngiliz ~ızamlarında canlı msanla - • 
Ali;onun Yani9affla hasmw a.ltına •· N"ltıekim. Aliçoauu bir tek pu; gı- itmam içbı bulduğunu.ıs devleti kavim bitaraflan da müteessir etmektedir rm bu şekilde sevklerine mini b~ sa-
::- bafJlmıştı. Başım sa!lıyarak, ::-ve-=.:~= ı::;!:.~ıe Jetini seferber ~ temerk~ ettir - m Unctt Relch bu surette küçiik mil : rahat bulu~mad~ğı cilıetıe adamnığı- _ .. _ .... _ ... _.,. 

1 
=•= 

da bulunaniara: . . . . . . mek ve tedafUI teşkilitmı itmam için, ~etleri korkutmağı tasavvur ediyorsa, zı. pekili. i&Uıdiğt yere, h~ de en SA BAHT AN SABAHA 
- A be! Bu berıf, yenilir mi be?. . Şimdi seyır.cDıer Od pe)lli~ bın- ta.içre, BeltJika ve Holandada butnma- mayinleri vasıtaaile İtalyan ve Japon kadar teslim etmek prtile götijrmq - .. 
- Teay .. ne yapt.I AdalıJJ be? birlerim emıeldıe, kırmakla. boğmakal lanhr. Burada da sürpriz unsuru mev- gemilerini batırmakla ağır bir hata ler. H t d 

• Di,oe soylendi. Hattl, meydan ye- &üret yapmakta olduklemn görüyor- zma bahsolamaa. irtikip etmektedir. Diğer tarafdan . Bu us~lün bizde de taammüm etme- as a an 
~de gli1191en Karagöı Ali bile, güre- lardl. ! - DeftW aalıMıtldalri Juıta. Al- barb ili.nının ertesi günü Athenia va- sme demıryollarımıs tükür ki meydan • 
ıı l'lllt&bp bu harik\llide sahneye bay BoJUDdt ""llklar. e&eueJed, tırpanlar mmıyada denizaltı gemilerinin istimali purunun batırılması, Amerika: efkln bırak~ıyor: tk~ aylık ~zilatlı tüc- Peş ID para 

1 

ran, hayran bBmaktan kendini _. tA!vall edip giW. Yarım 8Dt kadar da keyfiyetinin, 1817 - 191-8 de istihsal umumiyesine tesir ederek ambargo car. bıletlerile kil~tre>:1 kır~ p~raya . 
nıanup. bunlar llilnll. edilen neticelere mtimaail muvaffaki - kanummurı blıielik Amertka mebusaa getirmek mümkUn iken,.~ ~unzmm bu (Baf flanlfs 1 WiM1 

Çingeneler bağırışıyor'1rdı: . Glnt başhyah bir buqak saat olın~ J'll)er vereceği kanaati ileri aüriildü. meclisi tarafından değiştirilmesi neti- ~~kette hlll neden·~' edeme- reketinin aebebiııi izah. edm marul 
- yaşa. aslan be!.. tu. Adalı ild lrere b11111Dının altına düa J'lılkat Almanyanın bumdan denizaltı celiini •ennittk. diğiııe ben de ppyuıı, aıa de §aŞUl. doktor: 
Adak.. hv=ımn k~ndan kurtul- tüğU halde Aliço. bir kere olsun daha lulrbinde tetkik etmiflerdi. o andan Belçika kongOBUDdan, Afrikadatd Torik Neeml _ Dolandıncılarla mı uğrqıca• 

inak içia lrıeea gıivdcllila .alftğla yer - cmıı..ememiftt.. Adalının en büyük itibaren de ba harb tarzı bir ademi Portekiz milBtemlekelerlne. Rotanda ğım !. 
den deığnti&. 1".akat AliQ<XJUD bir gırt gaYft!ti haa.DI altma almaktı. Birçolr mavaffaw,etaislilt eekllncle teoelli • Bindiata.nına müteallik talebler bita • MANK•MıUJt.D• ı Diyor. Demek kendini muayene -.. 
lak bu.t-• telwaı" -ol<J.i- )'llliie maaevralar YaııUil halde ~ türl8 deceld:1. Ayal Wll8Dda, Balak dmfill raf memleketlert ~Je d1llllrmek- tirdiktea oonra savupu hastalar da 
lnıhlanıp kaWl. . muvaffak olamıyordu. ml.temlL Ahmm llarb eefineleri, balı- te ve dominyonlan İngiltere etrafın • Sarhoşlukla işleneıı vardır. Fakat bu doktoran dijer bir 

Aite- • yapacaktı.? Kazı.kta bekli- [~ vcu:] rf faiktyetlmb bueblte-Okyawıalardan da toplanıaJrtMır. BUtUn bu hataların 1 çok llUllllekdaıl•n ODWl gibi harelrtııtl 
Yecek ~,.., Gırtlakla bas~ yene- - .... ---:•H•H•-·--- tardedllmil ve ticare1ı bahriyesi de tiil'lepıeai m Uncll Reicll idarecileri- suç... . akıllarmdan. geçirmeclilderhıi siSyJ8 .. 
'lneğe...,~tı? Setdrcilc~ .... MımP!I: nİdAl'e'·- a"-''Ar limanlarda harek~taiıs lndmaia ıaec- ni ciddl mtlşkWlt ~................ Evvelki gece~ bir bldi- mişler ve padlye kadar uma.yene u... 
aının• llale uPqutcm _ '111 a: !f'll11'1 R ,ua,ua bar bırakıJmıetır. Harice açılmak is _ 1ncilt8'e-Ye Fr--. aıtbJannda _.. se olmuş, Avukat caddesmde oturan retiai vermiJen hiç bir hastaya; raatla-

devıean tllritlirine keoetleııdiğt ger - Nasıl AAAilwı!!dır? ,... Mu; ...... ime ... ,.,.,.. ... eNula hal~M*Qa cthu- kunduracı Kemalle ko!tuk\-u ~· madlldarmı ilbe etmişlerdir. Yüm 
dUJer. ~11- • lllllıdl keadilerini batırmakt.adlril.. Al- aa iendflerine Jbmr ohm maddeleri ~mpdtn U e•mlM• Jfehneam dö- yine ayni nftldmfz 1iJ1e bir hidiaeıieD 
~ kaaıA '»iaıtarak birrlenbin ,., __,."incide}. ıaıı~~de ~ alabilirler ve hidi&eleri bekliyebilir - vup taba~~ kabzası ve bıçakla başın- bahsediyor: 

1::;ı111a kurtteqrı r• jirıımiftl. Kem lama için de bir •Jll'lll& mtlııiabakaa etmll.•"'"'hn dtJI ee4 o ·ı h 4 ~. Ve buna mukabil, Almanyanm de- dan ~e ~ ~ist= VütlaBeyojlnnda 1U J'.rmml dok-o 
IJI bir anda W - \fllf at oldll- :ppnalr prtDr. Dlilll· l il Y gillf 1Dlifii ~ ,.... m cUaetiılden lnıfem..ı lıllıJfiyetBıf y~ alDl~U'• tor, Dl1laJ8D8 tlcNUni vermiyen: 'ft l'9f 

iu Yere 113abp ya-h.,,.. Bil ll8ÇllHt baı t ıttm blrb.c; gtiD m ptmilllrdir. DmiM1QlM'• kap turymile lllıı&1 e<Wıitiller. henne gıelea ~ Ve,wlei de-h~ çetı1y1 cebine yalqttıen bir fakir hı 
~dalıya kurtkapam tw k blay en.ı olmalJ •• af•- d& wak m• J9P1)an teclafUI faaliyetten daha ko • ..,_... ...... ile mukarenet, hilkt- ve bıgalda teh~ ehnftler; bekçtnilt o kadar me...He ~ Bd Jtrasım: 

. deg.I<I. FakatAliço, bum =' J&- .,,_ daaa dal JlllllDBlr 111tile vapa Jar olarak llmnm da ç&Nlli butmmıdl- metiırlli.l8t barid ajaa olan komünist havap- iki el sillh atması üzerine ye- lturtaillMtl: ttm' ttıyle 98'1"yı il lR .... 
Ptyortu_ Nitekim, .elwe V9 r& binmelidider. Alull talrılMrde ademi bir. bqı tedbir &imala ve mt1- üten memurlar Kemalle Yqarı yaka- yet tehevvlııdi&,_. W'ilmil- • -
da hamma kaqı inatm& y 1 ıb ~ ihtllllalleıt ufakta be - Bıa -nla. yegtw mördııet neticeli, eyyideler tatbik imklmm verdi. lamıılar, y~ralı Kahramanı da Beyoibı vendi• 
liço,.. liremll • ba ib?P Jlwfn kafalarda lwp Jaa,bı gidm bite+•- IUddnıt Aruiniıl lhWl tehdldleri, f..içre. beetah•DMJM )reJdımıılardır. BU hAdia bizim tlb ~ 

Ali.,, Adahııın, g9 ptrde.,, 1 Wf. evvelden ,_.. yavae yedlpıesi, bma· w ~- Belçtlta ve B>Wıdayı llillh aıtma top- K-ıue v.-ı cllin adll,.,e ftril • ınukay1Jd mi, deP mi? bümeyia. "" 
~el •nse ve-tlr'ı slerta; hrt 'rırwL. 1t11m tüaklmlm hlwll esasen atlıl- 3 - BIWtl 8111wiaında1cıl,,... .AJmm. Jadı.. Baıtıkd& Sovyet BwrpJ& ~ mlll•, .,..nJnnecl birinci mllaı..emna kU be eok bit meelelrdqla11D11t 'Dtrll 

borundtnllı' Mia eaın~. timle oldukça yallanm elan efkinw-~ ._ malmemeal imalltmda Ye rUa ~, AJmq)'Mlll fatWlai maNreınellBtie wgakn ,. ............ hastalan hakkındaki hümil ı•·+t • :;:uaca. g8 4 llllk z l'lh ellltB4 ~ bu dml-•• « -kJa.._. fDD tıeı A•D ~ Dll'tıela- içiar flıldibll ,..ı wkabnl ..,.._ Kemal, llOl'IU .., • .,da hl4illeJj ~- leriııe ve hig birinin petin paraıı alal· 
. Yordu. Bu ' l h ts din.,. l'M81rtır.. lere lm1'll blylk bir fafld7et 1er illdla--eW. le anlaıı:nl§br: M. • . larmdaa 1eçirmedilderine baJDhna 

tiYor6ı. Ve O-. i ' ilti)Wda. llL Ba dav d rill 11J1a a' zu dU • lallk ohmdafa ..-,.U.9 ftlrM Bitaraf t.opraldann ltaahıdıe Alnwı - Evımde ~-. rakı1Ç11orıd .. m, • em..ıi ender hidiselerden demek· 
- El enae ._ ._.. ele ftL Ta-- ı ,._~ '"' iti felnıır n telmlE Apalw•' ı n ıJa elm sawı tayyareleri tarafındaıa. uçnlmam oaıar. Saat lO sın.larında, bahçe tarafuldan tir. Belki bir iki zavaUı -hele baata ve 
~ e da var.. ...... 1 - ... :; .. ,; .. ı 1 ..... dainı ... tir. o.ın ..,, mglt&e buat dejll: karp müeyyideler al1nmam leap ettir- bir tat abJdı. ~ cmm ~ -..nın hele Ud tlç lira için bu hacil vaziyeti 

"ar.. • te a:Nh p ı ı im 'ft blriiUllfaa bbl tutırmı lat ... miltir. Ül8riD8 pldf. Kim atıyor diye •Jm.ak g6ae a1dlima g&e- her halele &els. bir 
tbı A:-11 kurtkapanınıllla ... ' ' • 1- 10CJ 1111:ıe ıu Ylbllı 1.81 ta JH g&lmrlUJ91'1t•, tayywiS • Beld:JU111t JÜUI; warJr~ ona ~= Biı' tq daha ild aftllı ftl'dır. Fakat b6yle I*' iki 
iki +~gövdesini kızpt b•' - m- ., 22.8 GDı 13.81 jiirllll moclaa mal•• dm -• - • hP"••k i4JiD ttaipJle 1* Bıdba an. ~11-de b" balta il k dl bah~ lcis -yahud maruf doktorun kavlince-

--aıa p.h!&Dllmat iılti)Wdııl. - 51 Dl* 43 ca im••• timdi harekete " • tllllD +tıoekJriU edeeMH•. Vl&ll ır e eıı çesınden dolandıncı- için hastadan peşin para 
tt "-t. Aliço kapam .,... .... w ı llGO' • ,.10 ana- 55 rllmil ve Blrleeik Atneribdan nwm Sovyet itüfakı daha- ........ icllr. bizim ballçe,e atla&. Yaear da bizde istemek. nva mı T Baagl .,....._ ,.. 

bd~' 0 ?dan kurtulmak kolay ...... 5000 : ıe.ıa Sn* 3.60 me1:8l'frtilmilbulunınaktadlr. 191tse- lagjlt• ve Frwa AJ-n tehdid • mUaftda arkamrdJ.dBen ~Ç4579™~_:._~ meJdm evvel puaaını iftmit. hucl 
e birde d9 hasmını gırllak]l,.mk 10800 M ıı• 18 aaınludmbmtımetodlu bir tar-. iald'- Jerine rağmea, daha clajmsa b mJar an •"'ııw. pu; &MUU'llKUWUI manifataracı .kumaaa kesmecim m.U. 

8trta1au çevirmeğe ça~rdu. " 480 111a•h 58 .-1 etttrilaıa İngilhs tanuedliğt bDim yilllüncla milcadeJqi -o• kadar bplllJ'ken, Yapr ayırdı. ~ tıeri8iDi kaaaya da Ye etm.ifür ?. 

01 ICu.tkapam mücadelesi oak mrlu Tek adan l.'ll Ot aıılım 14 ktae iltillü etmiftıir, RaRkdd Almmı- devam ettirmek azmindedirler. Bunu elinden baltayı alıp attı. Bm de aob- ffallınki muhekJrak onlarda im iJö. 
~ l3eş on dakika sUrdG. Adalmm Bu upd prt1ara eıleıne1' p.rtle" )'llDlll "1r at,..ı hatam yblndm ltal- tabekknk ettirmek iQiD. de bütUa va • ia çıkardı. Bu aefer de ~~ ai da bir iki açık gözüıı hüneriai çM-

N· lnosm.r olmuştu. seçmBJi ..... .._.... Tlrk atıetleıi- ,. barb1n barieinde kalmqbr. Bil -- aıtaıara maliktir- '"lewNe,, oilu pldi. &ahuma bir sopa ptırdi. mittir ve buna rağaıc qçı.. manifeta-
beıa U.yet lıln müştUlit.I& 'ft bin bir ilin m..a &JI g111 weaba: bidayetinde n11t tanveeililfmiı: aded balrımw • = 80IU'& : ltekgl ~Be!: ncı, ne da batka emaf miifterileria • 
ın.~ katlanarak hasmımn altllldan haklllıl tmud1 edlMeeelderi meydan- dan müsavidir ve personelimi& her gtia Otelcilerin t*iveti mana l8Y ,. · deD pelin. para iatemıemWJr. Kaldı ki,. 
;--~Ulan Atah, a.n bulile kendisini dadır. GAiibiyet..,. ıuğlilbiyet SClll· falldyetini teyid etmektedir. . 7 • tüaacam da, bıga!tm da yoktu. Tara- helrimlijin bu küçük saıiatlarla hif. çrag• atabiMt. Derin bir nefıes alan.Jr ra; dtıştmülecek işlerdir. Teknik koai- 4 - .,_.. llGCıa. Kul icluecileri Beledi,.U...otıel:~nda teuilil lan duv~.~tia9ğa n••n alaq 0 • bir yakınhiJ yoktu. Hekim. her Y..-

rp1n1p nlrasına saJJadt... . d b f "kird ld - tah . P.'·' talar" da So t yapması üzerine otelcılerden bazılan lacak. Bekçi vepele de lqak çekme- 01...ı .. ~ • ..,,;w IUde de ui:ı. ..... ı. adaındu:. 
- b teıun e u ı e () ugunu lll1D vaonyayı ___ ım zımnın vye -•u.w.ı ıııı-'...+a dii="td -.n- diıııa. BeUd aarit lnkla ı .. .tt.ıı=l- -= ~ .- . 3~. 

ınaydl Wlta be' t .,_ ı· . ....n.+.. kt . R il .. _, .. __ ,__ h be . . h ~- v-.~~ ..,... .er ve - - ,,. -.ua.... ~ - Bu DMWkii ana kimse çok gormemif • 
.A.1:- · •• e ırıea cesare ım 6 ---.rme eyıın. usya e ~uuucm a rının a • aeıaeıeı;m k malt v&liy ~ile ~ Cilnka ok hnttv 
hl~ ..W. biç bir şey obn&B'IJI '6- ~~ •nııtunn Nkmlıp dfi§üreceğini ve . ~ e . • • ç ar •, tir. Yalnız herkes ondan bina -çoll 

llOiak itil' tebaısüınle çırpmarak cihada bilylik bir tesir husule-~ lerdir. Bunun lÇlll ~ eemayeti Koltakçu Ya.tar da: değil, ~ feragat bekler. .. 
~nı.aa -~~ına -akabele ..u..: Köpek ısırması _;;.;_# etm· 1-.3f --- •1 ...,__ erkAnında1a bu1ıan düıı alüadar - Ben koltukçuyuııı. Kemale rakı 

_ _,, ,... ,......... rd dd • d ~a&&& Z&llll llJn;ı-u • r numa I e ID • • eğ . . Berıd b" -·-
- Haydi Kızancaz be, Kurtuluşda Bozku ca esın e ga- gilta-8 nlarl bt Hkt.e dünya DMkamlara müracaat edera otel ıçm e gıtmamiftim,. en ır saat B 
kdalı, öyle kolay kola~· ezilecek bir zinocu Dimitrinin kurd köpeği, Erge- div ~~ . m':nd r 'atihk dJı rmı_ ücretlerinin yeniden gözden ge • istemişti. ODU gqtürdüm. Çıkac.ağım ir tanlh 

i:ısan d ğildt. Saatlarca kurt kapanı- nekon caddesinde 9 numaralı evde otu- :m.m 8 erı ~e: ı:; salty _ çirilmesini istemişlerdir. Bu mevzu U- sırada bu vak'a oldu. Dedikten sonra, DUnktı nUshamızda tavzihini neşret;.. 
~ tah111na11 edebilirdi Kavi ııaddin ran Ata Görelinin 9 yaşınd'aki oğlu :. anti ko ~ ':e ıcn:ra d~ _ zerinde görli§mek üzere dün Mmtaka. hidiseyi, Kemalin anlattığı gibi anlat- tiğimiz İbrahim Gilltanm iıması gönre 
deı., &ala ntiteftammil ·dem. 'gibi bir Öztürkil bacağından ısırmış. çocuk . '::ıu rn pa A m d l Ticaret MUdUrlilğünde bir toplantı ya- mıştır. derdifi mektupda sarih olarak yazıl .. 
...,..._._ ıaaükti AYç~ ha::,,,nın ne kudU1 tedavi müessesesine gönderile - smı ın;:r bolf§t».r_· :1pa ada~ pılmış v~ Belediye 1ktısad müdüril Hakim Reşid, yaralıya ait kat'i ra- mamıe olduiundan bir zühul eseri ola .. 
~k oldu'" n~ 1 ' 

1 
degı-·ıdi. rek tedavi altma abnm11, köpek mtı - :.,;_ .... klya '8'YIZlhnf rşısmtt•~: Saffet de bu müzakerelerde hazır bu- por henüz verilmedığinden ikisinin de rak gazeteye dercedilmemi tir. Bıt ek• 

g. ~ · an amam ş hs.oZ .. d"'-"1-;;., tak"b" ta ı. .... 1 wııuw annı mu a aza e hu~nuı 1 -.-4.- t kifl . ka i . sildiği de b" ta "h d 
at glireşın k ndi istediği gibi de • şa eueye gon çuu&.U9, ı a UQ9 an aaJdaınamış1ardır; Uzakşarkda da Ja-ı unıuug .. ı.u. ev erıne rar vemı ştir. ız vzı e e!"ek tamamh .. 

b edıllnty - i hasmına hlkimue mıştır. ponya için vaziyet ayni olmuştur. ıtaı- Toplantıda otelcilerin dilekleri din- Bono sahteklrhljı yorus. 
ıt etle an tmak istiyordu. Baledlye mllfattiş muavlnUOl ya ile mukaddem bir anlaşma olma _ lenmiş ve bazı noktalar tesbit edilmiş- Evvelki gün Sultnnahmedde Uçilncü ============= 
~iın, Aliçonun Adalıya, hare • İstanbul belediyesinin açtığı müfet- dan Polonyaya taarruz keyfiyeti, ken- t~. Belediye iktısad müdürlüğü bu sulh ceza mahkeme~inde s~rgulan ya-
aıı le deftrini verdiği çok geçmeden tiş muavinliği imtihanının neticesi dialnt m üncU Reiche bağhyan "çe- d!lekler üzerinde tettika~ yaparak ne- ~ldı~ sonra~ tevkif edJten on 
~ ~· Kapandan ayağa kalkan A- belli olmuştur. Buraya yüksek mek - lik pakt,. ın bağla.rmdan kurtuımağı tice ~akkında bllllıare bır karar vere- bır kişılik t;ntibadil bonosu ~"eklr -

lilreeia ele.nae ile tırpanla, bo • tep mezunu olan Alleddin ve Muzaf - ıtaı,aya temin etmiştir. Almanya SoY- cektir. lan kafilesı haldandaJd tahkikat ev-
~ kapanla ptmiyeceğiai fer alınmışla.rdu:. yet Rasyanın yardımını pek pahahya lfalya pamuk ahyor rakı dttn dördtlnctı sorgu hilriınliğtne 
~ olduğuıı.dan gttreş tabyesini Rapor tahrif eden hadaare ödemli, 'ft mutabilbıde hiç bir şey- a- ltaıyaıılar son g:Unlerde piyasalan • verilmfetir .. 
~rdiğf görülüyordu. F.snaf muayene komlsyonıuıda bir lamamıştır. Filhakika Almanya, Rus. mızdan 200 ton mUrtarmda mühim Bn on bır ldlintn sorgulan bugihı 

PRATiK SEBZECILI 
Yaza" : o... Fuat Ati 

Sebze bahçivanlığı zama.mmu
'<ia pek ziyade ilerlemit olup terak
kinin son derecesine varmıetır. 
Sebze bahçivanlığıııa meraklı o-
1aıılara ta~ ederls. _. ""'118 olmakta beraber Adah; gftre- hademe belediyenin verdifl raporlan. yaya Po1onyanm hemen yanamı ter- pamuk partileri satın. almıflardır, Bu- Ja~P'!!!!'-"!!!"!!!!"!ttı!'!!'r'!'!!'. Ell'!!!!!!!'!!~!'!!!'"'!'-""!!'!'!l!!!!ll!!!!!l!9 

reçu-:aa 1:uzma dökmedi. 'l'aarrma tahrif nçile ltlzmmı muhakeme kara- 'etini& llacariatanla doğrudanı dal • nun i.Gln İtalyan klering hesabatı dol - nıa ywnurta v• balık •lm•ktadarlar. 1- n,aa.: 50 kurut. 
..,_· . ttl bir iti dakika sonra hu- n alınmak ilEere Yillyet idare heyeti- ruya in temas noldul temin etmif, muı ve Tllrklye lehine bir vaztyet göe- taıyaıı klering healplwda müuıme ~ .. - Yeri: 
'1iııı gift ~ datdı. Adail, ıreç.•n ne verilmiftir. ,.._ aça •Jlll '16. Baltık m•lılhtlarlade ve 8811'1drCer- termiftfr. llaijanlar halen 'mrkiyeJ' hasıl olmam içhı bu. memlakettaı ma- '+M-1. t.pıa11 KV.bMI 
..._:ec;~ aacak- vakit bulallll- roda çalışan kltlbe- yWdemek istedi • ••nlww an'anelerini feda QleMtl- ve ~ ~ buhm~. nlfatura ve m•Jdne aJrnm• aimNllk • ••••••••••••~ 

Ali"' tlelW lwndl alu8' ttmten- talıtilmt ama edlbnelttattP. ftllwllJa barbinbı neüceleri -.ıe - Piyuamızdan pamuktan balb pi- tır. 



Sayfa: 8 YENİ SABAH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ı 1 1 1 1 l 1 
2 1 1 1 1 ı•: i 
s 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 illi lf:i'-11111 
s 1 1 1 1 111! 

' 1111 1 l l l 

' 1 l 1 ı ımı 
8 1 1 1111 1 
9 ı•ı 1 il 1 

10 1 1111 L.L 
SOLDAN SACA: 

l - Yazın makbul bir şey. 
2 - Vadetmek - Bir r enk. 
3 - Bir beddua. 
4 - Bir hayvan. 
5 - Bitir. 
6 - Bir t icaret erbabı. 

ili 

1 - Büyük bir T ürk fil imi • Hasis-
ler verir. . 

8 - Bir yemek - Bir r enk. 
9 - Başına "K,, gelse herkesde bu-

•• İ.l'. • • • • , • r ....... , "' ' ~ ,. • t • -

Devlet Demiryolları İlanları 
hmur - Gür'J.ltü. 1 

ıo - Kaydedilir - Dünya şampiyonu 
- bir Türk güreşçisi. 

YUKARIDAN AŞAGIYA: f.'. İİlll----1111-••----------------Muhammen bedeli 1230 lira olan muhtelif cins, mikdar ve eb'adda 39 
1 - Çürilk - Bir nota. kaleın Amerikan makkap kalemi 24/ 4/ 940 çarşamba günü saat "10.30,, on 
2 - Sayfiyeye gidecek bir kimseye buçukta Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık ek-

tavsiye. siltme usulile satın alınacaktır. 
3 - icap eden • Makara halinde. Bu işe girmek istiyenlerin 92 lira 25 kuruşluk muvakkat teminat ve 
4 - Kör - Cellad yapar. kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komis-
5 - Atın yavrusu - Mecçid. yona müracaatları 13.zımdır. 
6 - Yliksek · mektep - Gökte bu - Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

"2721,, lunur. 
7 - Bir i§aret edatı - Fasıla. 
8 - Yllzde vardır. 
9 - Bir böcek - Bir harf in okunuşu. 

J.O - Bir nota - Zarar vermek. 

.., [DfinlcU b;.ılm.acanın halli] 

Doktor aranıyor 

Zonguldak Mıntakası iktisat Müdürlüğünden: 
İş mükellefiyeti şubesinin Zonguldak, Ereğli, Devrek, Bartın kaza

Iarile Çaycuma nahiyesinde vazife görmek Uzere beş doktora ihtiyaç vardır. 
Kendilerine seyahat yevmiyesinden başka ayda. "250,, lira. ücret veri- •• i, 

Tuvaletinizi yaparken 
Pudra altına daima 

KREM 
PERTEV 

lecektir. sürünüz. Pudrayı sımsıkı tutar ve 
Bu vazifeye talih olanların bulundukları mıntakanm merkez ve köyle- akmasına mani olur. Yağlı ve yağ-

rinde sıhhi ve içtim.al yardım işlerinde çalışacak kabiliyette ve faal olmaları sız olan tüp ve vazoları vardır. 

- . "': ~ .. .,. 
. . -

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji Kırıklık 
ve bütün ağrıla

rınızı derhal 
keser. 

ıcabmda günde 3 kaşe 
ahnabilir. 

Taklitlerinden sakmmız. Her 
yerde pullu kutuları ısrarla 

isteyiniz. 

şarttır. --... -------İsteklilerin 20/ 4/ 940 tarihine kadar hal tercümesini, fotoğraf, diploma •-• Dr. Ihsan Sami ================================;:============~ 
tarih ve numarasını muva.zzah adresi ile beraber Zonguldakta tktısad Mü-
dUrlüğüne veya Ankarada. tktısad Vekaletine göndermeleri. "2652,, ÖKSÜRÜK şurubu 

Muamele ve istihlak Vergileri Merkez T ahak· 
kuk Şefliğinden : 

Öksürük ve nefes darlığı, boğma
ca ve kızamık öksürükleri iç.in pek 
tesirli ilaçtır. Herkes kullana.bilir. 

' 

Adı MeşguDyctl :Adresi . .Verginin nevi mikdarı Senesi MüstenidJ .. - Dr. HSAN SAM 

[ Askerıı•k lılen· J İsmail Hakkı Fıçı ima- Hasköy Muamele · 577.54 935 3 No. lı itiraz GONOKOK AŞ 1S1 
,,,.-- · IAthanesi Piri paşa komisyonunun 

----~--------- ( Cad. 276 31/ 3/ 939 tarih Belsoğukluğu ve ihtilA.tlarına kar-
J'atih Aekerlik eubesinden: \ ve 13 sayılı ka- §ı pek tesirli ve taze aşıdır. Divan-
ı - Sbndiye kadar muvazzafhk hiz- ....._ rarma göre. yolu Sultanma~ut türbesi No.113 

metinJ yapmamı§ 316 • 335 "Dahil,, Yukarıda isıttı ve adresi yazılı mükellef namma . 4 sayılı ihbarname ile --------··~•lllllml!I 
doğumlu. cezalı, cezasız "jandarma,, tarh olunan 577 lira 54 kuruş vergi mükellefin yukardaki adresi terketmiş Suıtanahmed 3 üncü &ilh Hukuk 
ve .. güm:rilk,, sınıfına mensup erat as- olması ve yapılan araştırmalara. ·rağmen bulunamaması dolayısile işbu tar HakimUğinden. 
__ ___._edilo.l>eklerdir. hiyata 3692 sayılı kanunun 19 uncu maddesi mucibince 15 gi.in zarfında D y .·ve Yorgı· Enginopolos 
"~ DVY~ ""' itiraz hakkı mevcud bulunmak ve tebliğ yerine kaim olmak üzere hukuku . avacı. an~ .. 
· 2 - Şubede toplanma günü 20 ni~ 

san 19f.O cumartesi sabah saat dokuz: 
dur. 

3 - Bu celbde bedel kabul olunmaz. 
-i -Tayin olunan günde mükellefle

rin §Ubede hazır bulunmaları ilan olu
nur_ 

••• 
. Beşiktau Askerlik şubesinden: 

usul muhakemeleri kanununun 141 inci maddesl·hükmUne göre ilin olunur. bıraderler vekilı avukat A. Ekrem Er-
112683,, · sezer tarafından lst. Tütün gümrüğtt 

======================================;:============ eski Karakol, yeni Kemeli sokak yeni 
24 No. da komisyoncu Panayot Angili
dis aleyhine 940/ 662 No. lu desya ile 

Mehmed Ali paşa kızı Fevziyenin Mühendis Ziyaya olan 7.500 "Yedi açılan (294) lira 50 kuruş alacak <h:va.-
bin beş yüz,, lira birinci derecede ve 500 "Beş yüz,, lira için de ikinci de- sıııın yapılmakta oli.n muhakemesm • 
rece ki ceman 8000 "Sekiz bini) liraya ipotek gösterilen ve borçların öden de müddeialeyhin ikametgahının meç-

. memes;nden dolayı paraya çevrilmesine karar verilen ve tamamına 50.000 ~ olmas~a b~aen 15 gün müddetle 
11El1i bin,, lira kıymet takdir edilen Tahta.kalede Tahtakale mahallesinin ilanen tebligat ıcrasına. v? muha._J_tem~
Balkapanı hanı derununda 184 kütük285 ada 19 parsel eski yeni 36 numa- nin de 24/4~~~~0 tarı~n; :~~ 
ralı 86 parseldeki gayri menkulde iştiraki daiı:Id tasarruf hakkı mevcud çarşamba ~u saa~ 1 . ~d w ı :;ıs. 
bodrum ve hanın meydan mahallinde bulunan sondurmalı mahal açık ...art- mahkemece kta.rar vzker~dış bo. ugunt an 
tırm ık lmı tır yevm ve va ı me ur a. ızza veya 

aya. ç an !il • . . • • . • . bilvekale mahkemede hazır bulunul-

lstanbul ikinci icra Memurluğundan : 

J 

1 1 • 

1 
) 
t 

Şi!Jldiye kadar askere çağrılmıyan 

385 ve 334 doğumlu ve bu doğumlu -
larla m1181Deleye tabi ve askere çağı -
nldığı halde her hangi bir sebeple ge
riye bı:ralrılmı§ veya şu beye gelıniye ~ 
"ek bekayada. kalmış ve askere sevke
tilmemi§ 316 ili. 333 doğumlu jandar
ına smıfına mensup eratın sevklerine 
başlanaeağından bu sınıfa mensup e
ratın .ıynca ilan edilecek olan günde 
aevkleri yapılmak vaziyetleri tesbit 
ettirilıt:.ek Ü7A!re derhal §ubeye müra
.:aat etmeleri ilin olunur. 

Evsafı: Bodrum hanın meydan mahallınden maılen mıldikte zemını dığı takdirde gıyaben muhakemeye 
toprak ve tonoz ayaklar üzerine istinad eden muhtelif gözlerden terekküb :a e karar verileceği ilanen t.eb- ' 
eder. Ve hanın tulAni ve arzani iki dıl,ı a.lb.na gelen kısımlan ihtiva eder. r~va;n v 

I A 

MiLLi 
PiYANGO . 

l8ttmbul Asliye mahkemesi 9 uncu 
HuJ .. uk Hakimliğinden: 

Ane tarafından Halıcıoğlu Aliç oğ
lu caddesinde 32 No. lu berber Hayda
nn yanında m1• kim kocası Osman a -
leyhine mahkemenin 40/ 386 No. su ile 
a<_iDll§ olduğu boşanma davasında müd-
4eiale~·hl.1 10 gün zarfında cevap ve- · 
rilmek üzere gönderilen dava arzuhali 
bilatebliğ iade edildiği v~ müddealey
hin mezkfir adresde üç gün oturarak 
çıkıp gittiği ve ikametgahı meçhul ol
cluğu ilın~'.ha:.>ere verilen şerhden an
Uı.şılmakla ilanen tebligat ~·auııroasına 
ve miiddealeyhin esas Ja vaya ka.r~ •rmi g-ln zarfuıda cevar- vı>rmesine 
ve ta.raflarına .2914/ 1940 saıı.t 9,5 dG. 
nu..~kemeye davet edilmeleril)e ve is-

tida suretile davetiyenin malıl.!e.ma di
v.anhane.:ıine talik ve gazetelerle de 
il!nat ıcra.'3lna h.rar verilıiıiş olduğun
dan QIİııaptaki karar sureti tebliğ 'ma
~amına ka.im oJmı..k üzere ilan olLlnur. 

Havası han dahilinde bulunan mağaza ve yazıhanelere aiddir. r 0 unur. l 
somurma mahalli zemini taş ahşab direkler üzerinde galvaniz saçtır. A ka Borsası 

Ve haıun avlusunu muhittir. n ra 
Birinci açık arttırma 9/ 5/ 1940 da Perşembe günü saat 10 dan 12 ye 5 Nisan 1940 

kadar İstanbul İkinci İcra dairesinde yapılacaktır. Verilen bedel mu.ham- Fiyat.lan IC&panıt 
men değerinin % 75 uyetmiş beş,, ini bulduğu takdirde en çok arttıranın Londfa ı Sterlin 5.24 
ü~tünde bırakılacaktır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kal - .New-Yorlr. 100 Dolar 147.-
mak üzere arttırma on beş gün daha uzatılarak 29/ 5/ 940 da Cuma günü Parla 100 Frank 2.9429 
ayni mahalde, ve ayni saatte ikinci arttırması yapılarak en son arttıra- _llilano 100 Liret 7.4587 
nın üstünde bırakılacaktır. Arttırmaya girmek istiyenlerin işbu gayri men Cenevn 100 Lıv. Fr. 29.2725 
kule takdir ~len kıymetin % 7.5 "yedi buçuk,, u nisbetinde pey akçesi veya AmaterdamlOO Florin 69.3575 
milli bir bankanın teminat mektubunuvermiye mecburdurlar. Berlin 100 Rayifmark -

Gayrimenkulün nefsinden doğan müterakim vergi ve tanzifiye ve 
tenviriye ve rüsumu tellaliye borçluya aid olup bedeli müzayededen tefrik 
edileoektir. 

20 senelik vakıf taviz bedelile tapu harçları ve ihale pul parası alıcıya 
aiddir. 

2004 numaralı İcra İflis kanununun 126 ncı maddesine tevfikan hak
lan tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklara diğer alakadarların 
ve irtt"'ak hakkı sahihlerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbi
telerile birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu 
sicillerile sabit olmıyanlar satış bede-linin paylaşmasından hariç kalırlar. 

Arttırmr. şartnamesi herkes tarafından görülebilmek üzere 24/ 4/ 940 
tarihinde icra divanLanesinde asılı bulundurulacaktır. Fazla malfımat al -
malt istiyenler dairemizin 939/ 4742 numaralı dosyasına müracaat ederek 
istedikleri ma.lfınıatı. ve takdiri kıymet raporlarını görmeleri lazundır. 

Müzayedeye iştirak edeceklerin işbu gayrimenkule aid bütün malfuna-
tı öğreruniş addolunacaklan ilAıı olunur. ''25316,, 

Brükael 100 BeJa'a 25.0407 
Atin& 100 Drahmi 0.97 
Sof ya 100 Leva 1. 775 
Prag 100 Çek kronu -. 
Madrid 100 Peçeta 13.61 
V al'fOV& 100 Zloti 
Budape§le ·ıoo Pengö -26.8725 
Btlkrel 100 Ley 0.625 
Belgrad 100 Dinar 3.4925 
Yokohama 100 Yen 34.3050 
Stokholm 100 Lıveç kr. 31.005 
lıtoıııkova 100 Ruble -. 

E8llAJI VE TAHVtlAr 
Ergani 20.04: 
Sıvas - Erzurum 5 19.53 
Karamürsel mensucat &irketi 
hisse senedi 9.,.......: 

e·uyok ikramiye 150,000 liradır 
El llAnlarmda da yazıldıl)ı gibi 3 Oncü ksşide 

biletlerini herkes 

Nis8nrn 4 üncü günü akşamma kadar değiştirmelidir. 
Aksi takdirde bu numara üzerinde hiç bir hak iddia edilemez. 

• 

p- Öksürenlere : Katran Hakkı Ekrem ~ 

il- ~akkı Katran Pastilleri de vard.ır -" 

Muamele ve istihlak vergileri merkez tahakkuk 
şubesinden : 

S. N o. lı itiraz l{o. K. 
İştigali Verginin· nevi Sonesi Mil~dan Tarihi No. !jl Mükellefin adı 

--------------------------------------------------------------------------------------------~-· -Jak Yako Traves Manifaturacı İstihlak 934 140.00 29/ 3/ 94(l 5J6 

Yukarıda adı yazılı olan mükellef namına matruh ıstihlak vergisi "3,: 
No.lı itirazları tedkik komisyonunun yukarıda gün ve sııyısı yazılı karar it• 
tasdik edilmiş olduğundan keyfiyet 3692 sayılı kanunun 10 uncu mac;ıdr 
sine istinaden ilanen tebliğ olunur. "2682,, 

Sahibi: Ahmed Cemaleddin S.AR.ACOOLU 
_Nepiyat Jltldürii: Mıwid ÇET!N Basddağı ,er; fl""cm Sabah Matp.us&>. 


