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uzveltin sulh teşebbüsü 
Bitaraf devletlerle resmi 

•• muza ereler başladı 

J·~ eo çok ~üphe İtal
~et t:':!ıdır. IJiçbir tara.fa 
t."'Ua.rus- ~edemem!& gibi, gö
tihu. lar, Pat.kat Balkanlılar ih-

tGıste davranmak ''e gUteryliz 't:'"" politikasını ynlruz Al· 
$1 da ~ kar&ı~değll İta.lyaya kar-
11~ blk etnıek lüzumuna ka
h"'-r · Onun için dillerini tutu

. lıen de usnymı. 

AMERİKANIN GAYESi 
........ iiiıiiıı ............... __ ....... 

Evvela silahların tahdidi ve 
serbest ticaretin· inkişafı 

Almaalann maynleclikleri bir gcml batarken 

Vaşington, 10 (A.A.) - Amerika-,kercler hakkında Hariciye Nezaretin-ı "Hariciye Nezareti, dünyanın bir 
nın bitaraf devletlerle yaptığı mU:r.a- ce neşredilen tebliğiıı ruetni sudur: [Soııu .(j ilııcu sa!Jfadct] 

idare Yeri -NM ı ~· lfo. M .......... -tWpwlı 1'lCMt liBAll ı 4 ... 

Tl:LD'Ollf 1 M'Tll 

Her Yerde e Kurut 

RUS - FiN HARBi 
~m11uuunnnnmmun11uııu11mu11111muHı1111111111111~mıımmınınmmmıı~ 

Kareli berzahında şiddetli 
mutıareheler devam ediyor 

Fla aslw.lrlerı avcı ırattmda 

Helsinki, 10 (A.A.) - Kareli ber- Bu muharebede dUşmandan 800 ne . 
r.ahında, düşman taarruzu 9 şubat gü fer ölmüştür. 
nn topçu ve tankların da yardımile FinlttndiyalılLLr uheınmiyctli miktar 
devam et:m.işttt-. Dllşman tazyiki Sum da ganimet elde etmişlerdir. Muha -
mada ve Kfkojaervt, Punuijaervi ve rebe esnasında 11 inci fırka kuman~ 
Ta.ufallekoki mmtakalarında daha da.111 albay Boriof ölmiiştür. 
kuvvetli olmuştur. Düşmanın bütün Ktthmo h;tikam~tinde, Fmlandiyulı
hücumlan, ağır zayiatla püskürtül · lar birkaç dt.i.<;man mev?li ele geçir . 
mliştür. Finlandiya topçusu bir kaç mişlerdir. 

dilşman batarya.c:ıını susturmuş ve 30 Hava harekatı meyanında, 9 şubat 
tankı tahrib etmiştir. Ladoganın şi · muharebesi esnasında Finlandiya tay 
mali şarkisinde Finlandiyalılar, düş- yarelerl dilşman mevzilerini muvaf • 
manı ağır hezimete uğratmı3lardır. (Sonu 7 ncide) 

lnhi arlar Vekili Raif 
Karadenizin beyanatı 
Bira meselesi yaza kadar halledilmiş 

olacaktır. Şarab müstahsilini koruyaca•<t 
tedbirler ahyoruz, yeni teşkilat projesini 

Meclise sevkedeceğiz 

Cümrük ve inhisarlar Veklli Raif 1 Fiyatlar ucuzlndıktan soııra, "nıa· 
Karadeniz evvelki gün şehrimize gel- lfun olduğu il.zere istihlft.lc fazla!a.ş -
miş \'e dün Vekalete bağlı müessese- m.ış ve Ankara blra fabrikasının is
lerde bazı tedkiklerde bulunmuştur .• tihsall bu fazla talebi ka.rşılıyama • 
Vekil öğleden sonra inhisarlara geıe-lmıetır. Yaza kadar bira meselesi ta
rek husust dairesinde akşama kadar mamen halledilmiş olacaktır. Maa . 
meşgul olmuştur. Saat on yedide 1s- mafih piyasada halen de istenildiği 
tanbul matbuat milmessillerini kabul kadar bira bulunabilecek kanaatte • 
eden Raif Karadeniz ezcümle demiş- yim. 
tir ki: ı Şarab istihsal vaziyetini de tanzim 

- İstanbula bir kaç gün kalmak I etmek için icabeden tedbirleri alıyo . 
için geldim. Bu fırsattan istifade e· ruz. 
derek burada bazı tetkiklerde bulu- ıl lstihsalatı fazlala.ştıracafız, inhi
nncağım. Günün mevzuu olan • bira sarlar idaresi bu sene diğer senelere 
mesele.si ile de alakadar oldum. [.Sotm 7 inci aahif ede J 
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Gizli ictimalardan sonra , 

Fransız kabinesi mecllste 
itimad reyini aldı 



Toplantıda Konyanın işgalinden 
•onra alınacak tetbirler görüşü.idil 

11 ştJBA~ ~ 

m&il 
YENi 15.A.BAB 

• 

• 
. Petrol ve Alm~ 

Ça k d •ht•kA 1 z ld k ı· Harbin bir neticeye ~ rşı ap_ ı_ a ı ı ar .. 0· Kurunu ~ ongu a ımanı sı hususunda peıro• ~ 
k d kk '-'' G. nmı gayet esaslı bir rol 0 

,_ .. yapan 1 1 Ü an ıtgide doluyor ve oynıya.cağı a.5iltanlır. 'fe tlJ" 
~ D' 'YOR Ki sa moWrlü ve makinel~ ~ 

Söylemeğe ıo.zum yok iri. hUnklnn Molla, fıreattan istifade ile yine 7.ey· 15 ar gün müddetle 'l Aı~l-adarlar Vekalete dunun bu ene-rji meınb:zı,-, 
çok değerli bir ihsanına da kon- neli.bidine hücuma. geçmift;i. Bu gibi CIA ~ISIDd& düşeceği lhl p 
muştu. tedbirlerin alınması hakkmda vakti- seddedildi Hopada şe~er ve müracaat ettiler malfınıdur. Bundan dolar;:~ 

Sarayı çılgın eevinçlerle dolduran le vaki olan tavsiye ve tekliflerine İhtikar Komitesi son toplantısında akmak meselesi Son fırtınalardan sonra, Zonguldak denizlere hi.kim olarak pıı,ıb~ 
bu haber, hemen telefonlarla icab & rağmen, o güne kadar bir şey yapıl- sebebeis fiyat yükseltmek suretile ih- lnndukJan petrolü elde ; 
den adamların kulaklarına fısıldan· mamasından mUtevellid hayretini iz- tikir yapan iki müessese hakkındaki Hopalı bir kariimiz yazıyor: limanı ağzının kum ve çakıl yığınları ga.rb demokrasileri kar'Ş_.dfJ 
mış ve nihayet CthannUma köşkün- har ve §ikayetini beyandan sonra, hü- tetkikatını ikmal ederek bu milesse- Hopa halkı şeker ve buğday u- ile tıkandığını ve bu yUzden vapur kö manlana. vaziyeti oe nıe~f 
deki hususi bu fesad toplantı• mey- cumunu ıiddetlendirmi§, bllhasge, selerfn muvakkat bir müddet için ka- nundaki fiyat fazlalığından evle- mürü buhranı başladığını yazmıştık. sua.IJ bakh bir aJika ıev
dana. gelmişti. Hünklr, kardeşi kar- Zeynelabidin hocayı ihanet ve hiya- patılmıunnı kararlaştırmış ve vaziyeti rinde şeker ve un bulundura.ma- Haber aldığımıza göre sulann tesirile mektedir. __ .. d 
deşle çarpl§Dlakta, boğuşturmakta net ile itham edecek kadar ileri git- bir raporla vilayet makamına arzet - rraktadırlar. Bundan başka fırın- birikintiler günden güne çoğalmakta M~seıa, 1938 sent'.sinde "17 
muvaffaldyet gösteren bendelerine mi§ti ve: miştfr. cılar da son günlerde ekmeğe ve temizlenmesi gittikçe mUşkill bir Avusturya ve Çekoslova.1•)"• ~f. 
memnuniyet beyan etmişti. Karşılıklı - Bu hususta göeterllen atalet ve Karar dtin vali tarafından tetkik e- y~niden zam yapmışlardır. Ekmek 6 milyondan fazla. petrol jsfsb~ J 
tebrikler, teşekkürler edilmi§ ve mtı- bataetin sebeb olacağı feliketleri arz dilerek tasvib edilmiş ve Çarşıkapıda fıyatları. 1~ kuruştan ~3 kuruşa vaziyete girmektedir. ]emiştir ..• Bunun takriben iki.~ 
talealar, tahminler yürUtWmUş, ni- ve tadada bir tilrlU ~im varmıyor bulunan müesseselerin seddi için em- yUkselmıştır. .'!3u .. vazı~et Hopa Bir aydanberi limana hiçbir vapur tonunu kendi vasıtalarile ısı• ~ 
hayet söz Zeynelft.bidine düşmüşttl. efendilerim. Rica ed~. B~. derece niyet müdürlüğüne havale edilmiştir. hnlkını çok .muşkul vazıy~~te bı- girememekte ve nakliyat yalnız kü- dört milyon tonunu da _ha~içt~ 
Hocanın göğsil iftiharla kaban - mühim ve hatti, ~~hım d~~- de e- Emniyet memurları 15 gün müddetle rakmıştır. !ş~n şayanı teessu~ nok- çülc motörJerle yapılmaktadır. Bu hal tn ı ti B ·dıı ın.t ıçt~ 

yor, söz söylerken heyecan ve tela- hem olan bir tedbınn teh!rı ihanet kapalı kalacak olan müesseselerin ka- ı tası.şu?ur ki ~opada ~azı.ttic~- mıntakadaki kömür Ocaklarının ag-zı d :: ı ş r. _u ı a Jile~ 
şından sararıyor ve salyaları ağzın- ve hiyanetten başka neye hamloluna- pılarını mühürlemişlerdir. la.r ıh~arı ~et edınmı§lerdır. e ma ve cli~er komşu ~· 
dan akıyordu. Salondaki bUtiln göz- bilir. Siz söyleyiniz, hareket için ta- D" ~ tarafta İhtikA k itesl Son gunlerde bır sandık şeker al- hemen hemen kamilen liman dahilin· ketlerin hbsesi anC'.ak bir ~lf " 

· · · · Un ·r · d ö- ıger n a.r om k · ted· M.. t tti-· de olduğu için çıkarılan kömilrler mü ton kadardı. Demek ki bıgl ifl 
ler hayret ve takdirle o:oa bakıyordu. yı_n ~lmı_ş ~18:° gün arı esın e ~ haklarında şikayet vaki olan bir kaç r.b.~a t.!s ım. dığınurac1a6a. e_ gıedi~ Fraıısız müı;:.terek ablukası, se _,. 
Hele hünkar bakı"''an ile bile bu rU§illilp dilşUnülecek kadar ehemmı - .. h kk d dah tahkik t ır uccar san a lıra ıst temadi bir surette birikmi§ ve bu yüz "' '"" ~ 

• !i" muessese a ın a a a ını H lbuk. b d el 3 mJlyon ton kadar rw>(roliu> becerikli bendesine teveccUh ve ilti- yetsiz bir §eY midir bu? "k 1 tm k .. red' a ı un an yanın saat evv den bir çok ocaklar tatili faaliyet et- · r pır 
S . il teessilr .. ı ma e e uze ır. başk b" tü" al f" tl k b . . d k 1 1 dır deR kaçmasına scbeb olmuş · ~ fat saçıyordu. Büsbütün şimarmıştı. özlen e, hiddet ve gor- , . .. . a ır ccar norm ıya a me mec unyetin e a mış ar . - ,,.. 

koca yobaz. Adeta, gUl görmüg bir termiş, hasmının yllzüne kin ve nef- Ka\t n~tice~ı::ta~ s~nr~bu ~~ satış yaparak bütün mallannı Çalışan ocaklar da nakliye güçlük- Şimdi Almanlar halleyJeıııe~ 
bülbUie dönmüştü. Durup dinlenml • ret püskUrmüşU. ~er e_ e ece t · omı.. vermi§ti. Şeker kalmadığmıdu - ı }eri yüzünden yakında faaliyetini kı- rannda kaldıklan bir mc~Je J 

k rd Zeynetıtbidin hoca da, ''ollanın bu mılli ıktısadiyatı koruma kanunu hu- yan ve benim müracaatim karşı- saltacaklardır. de şaşırmı5lardır: Bu petrol yor, çırpma çırpına p ıyo u. G .ıu. ktiml . d . . d f 
1
. . d ı f 

- Göreceksiniz velinimet padişa- ~kınlığı~a karp soğuk aoğu.k gül- edece:U. aıresm e aa ıyetıne evam sın~a. kalan mu?atabı~ derh~ Elde mevcud olan bir tarak duba- nasd ve nereden kapatmsh 
hım.. diyordu. Hem§erilerim, ilk te- müştU. İstihzalı bakıelarını, hazır bu- V'V'VV • ihtikara sapıverdi. Belediyeye şı- sının da tesisatı noksan olduğundan Burada müracaat edil~ 
şebbUste g15sterdikleri becerikliliği !~anların yeisli yüzlerinde gezdir - B~LEDIY•D•, kaye~ ettim. Tüccar şu cevabı liman ağmıı iemizlemesi imklnsız gö memba vanlır: fi 
kazanacaklarına hiç de şüphe etmedi- elikten sonra. rakibinin yilzilne gazab- vardı: 1 - Polonya petrolü, 2 ~ 

rülmektedir. Bu vaziyet karşısında ğim muvaffakiyetlerle nih11eyte eriş - la bakmış ve: Tramvay Elektrik "- Ma.sraf artmışt:Jr!.,, yet petrolü, S- Romanya , 
H vapur kömUrü fiyatlan mütemadi bir So · -~ tirecekler ve şerf tacını ba.şlanna gt- - Çok müteşekkirim sana, iki yüz J l l . M .. d .. } .. .. .. 1 ayret ettim, bütün Hopa hay- vyetlerin, 600 bin ton KP""'"~ 

ycek, iftihar nişanelerim sinelerine Hl Molla.. diye bağırmıştı. Yaptığın Ş etme en U U~ ug~. ret ediyor ve tedbir bekliyor. surette yükselmektedir. tan Polonya istJhsalatmı b f 
iliştireceklerdir. Eğer, ta~minim dai- o teklifi; 0 gUn ben de tekid ve icra- İstanbul Tramvay, Elektrik ve Tü- Bahri Lostar Hllen yalnız nakliye gUçlUkleri se- mış olmalan ihtimalinde bite, bO-" 
nizi aldatmazsa, şu an-:fa Konya elle- mnı bile taahhUd ebniştiın. Fakat, nel İşletmeleri Müdürlüğünü vekile - bebile ton başına 2 lira fazlalık var- rol membalanmn büyük bir t•Y"'t1 
rinde ve devamı ömrü f\f'yet ve beoo pek güzel hatırlarsın kf bu vazife- ten Belediye Fen Müşaviri Bay Mus- MAHKEMELERDE ı ken bir müddet sonra başgösterecek dokunanuyacaktır. Bu mikdJ'l''~ 
kayı saltanat ve hillfet duaları da nin de bana tevcih edil~eğini hisse- tafa Hulki idare etmekte idi. kömür buhranı yüzUnden fiyatların topraklann hatta ihtiy~ını Jı"T 
dillerind ebulunmaktadır. Rinaena - den, Ali Kemal ve Zeki beylerle Mus Öğrendiğimize göre Bay Mustafa Bir sabıkalının marifeti daha ziyade artacağı muhakkaktır. yacak keyfiyette değildir. • J 
lcyh, dainize tevcih buytıl"lı1•n vazife, ta.fa Paşa, kıskançlıklanndan hemen Hulki Belediyedeki asıl vazifesine dö- Meşhur sabıkalılardan Arab Mar- Ali.kadar makamlar Münakalat ve o halde Abnanlar Sovyet (JIP;f 
muvaffakiyet ile başanlnuş ve~ ar- itiraz fırtınasını koparmı§ ve idare- necek ve Belediyenin Tramvay, Tü- mara Hasan dün birinci ağır cezada kaletine mtıracaatte bulunarak Jima- ne mi müracaat edecekler! f!'~ 
tık,. Da~ad paşa . efenıbrnJzin. eseri ye taallUk eden bu gibi hususların nel ve Elektrik idarelerindeki müra- rüyet edilen bir mahkeme neticesinde nın en kısa bir zamanda temizlenme- istatistiklerine göre Sovye& P"",. 
U:rtıblen bulunan ı~are t.e§ekkWUnUn taraflanndan teemmül ve icrasına ta- kıbı vazifesini görecektir. Tramvay, yine mahkfım olmuştur. sl için lüzumlu olan tedbirlerin alın- daki petrol ıstihsalitı so raf'!'1'"' 
hımmet ve gayretine kalmıe demek lib olmuşlardı Binaenaleyh beni tel- Tünel idareleri müdilrlilğünü, şimdilik j Sabıkalı bu kere Galatada Yusuf i t . lerdi B 

1 
. . h . nu wşmaktadır. Fakat bu da '.. 

ı· U k' t vf"k tı '"bh · · ' · . . . masını s emış r. u ş ıçın arıç- ,.. ır. manm ı, e ı a su anıye vis için savurdugun- çirkefler tam müdür muavını Tayfur ıdare edecek· isminde birini döverek zorla parası- . . dahJli ihtJ ... •aplan karsıhyacal' 1~ 1 d aff k- tl aa·' bizle · ' ti . . . ten yenı bir tarak alınması muhtemel ·' " - P on arı a muv a ıye e ~ u, rı yerlerini, müstahak olan yüzleri bul- r. nı gasbetmek ve kendısmı yakalamak dl mikdar gibi görilnlnf'ktcdfr. ~ 
de dilşad buyurur ve b:ıyuracaktır muştur. Çok minnettarım sana. Ben, Hancıların müracaat"ı için gelen polis memuru Tevfigı-- san- r. ~ 
d 

1 

senesinde Sovyet ihracah a11c..-_ıl1'1 
a. ı'bu işlerin.... . . . dalye ile yüzünde iz bırakacak bir Bi d I d hkO ~. Entrikacı hoca,· bu son sözlerini . !stanbuldakı hanların mucırlen Be- şekilde yaralamaktan su lu bulun- r O an ırıcı ma m milyon tona çıkabllmi~ü. Fi ~ 

k t· h"lfıft ·· r· d ç·· kU Damad Paşa, gittikçe &ıddetlen - lediyc İktısad MüdUrlilğUne müraca- ı . . . ç oldu seferi, ihraç lmkinlarını azal- .~ ~an ı ı .. na soy uyor ıı. un ' mek istidadını gösteren bu ağız da- . . . . . makta ıdı. Mahkeme şımd!ye kadar . .. fi' ... 
bızzat kcndısı de, kazanılacak mu - 1 önl k 1 . h . d at etmışlerdir. Han mucırlerı kendi cereyan eden celselerde icabeden de- Bundan bır muddet evvel, hariçte Rus havzalarına Alman ıniitt~ 
vaffakiyetin muvakkat olacağını ve vaşınt ı bi emU~d hçmı' ilemZeen, Y1 ~bn:1d. e hanlarında hamal kullanmalarına mil llili toplamış ve hadiseyi aohidlerin akrabaları bulunan ailelere dadana_ lannın gönderilmesi de söY ~ 
~·-·1 ·1 • ·1 e ez r m a a e e yne cı ı ın saad · te · 1 di V · ti B ı di !:>""' k d 1 · tir. Fakat bizatihi, Alman ... ·.P öl:)ı erın mı lı kuvvetler kar§ısında çı h ...... k . ku e ıs mış er r. azıye e e ye ifadesile de tesbit ederek dün kara- ra a avere ıle para sızdıran Avra-
.. ·· u "b d - 1 - b"l" d ocanın sozunu esmış, vu u muh- tetkik edec•ektir · miitehassıs k~-1~ d .J surus gı agı acagını ı ıyor u. temel b" hadisen· önün "şti · nnı venni§tir. mm muhakemesi dün neticelenmiııtir. AU.1V3U az ır. JP 
~~tta, bunu 0 toplantıdan birkaç Kurnaz 

1

~amad, m:atabl:n~ki~ Kadıköy ve Üsküdarm Kararda; Marmara Hasanın şi.ın- Suçlu dolandırdığı ailelere; hariç- Rumanya pctroliinc gellll:;o ı' 
gunda d C\b·~cl, ?amabed Paş~m ~~sın- için, bu kusuru üzerine almış açıl - tafsilAt plAnları diye kadar mevcud olan sabıkası göz ten bir akrabalar geldiğini, fakat yol· senesinde Rumaııva 6.250· ~ 

a ır munase tle soylemıştı. . ' ö .. d . _ . d ld d v • • d petrol istihsal eylemiş ve 41 

O .. al d . b. to 1 mak ve fışkırmak üzere hazırlanan Şehircilik Milteha.ssısı tarafından nun e bulundurulmuş ve diger hır I a parasını ça ır ıgı ıçm vapur an , • • - · ..ır P"' 
gun Y ı a yıne ır p antı ya- biltil k. r v • ta ld - .. dd . dı k dı - b . 8.800.000 tonnno ihraç etmiş•1 :" • 

pılnııştı. Konyanın asi kuvvetler ta- tnl ır lı agızları k~p~nuştı. Bu hazırlanan Üsküdar ve Kadıköyün sedu~l nkaü ıgı cez~k?1u beti de hesab ~kdı çı ama ?1 v~ -· u. ~beble bır nun 200.000 tonu Almanyal·• ':".I 
af d . 1. d 1 k sure e, sa onda yepyenı bır hava ya- tafsilat planlarının bir müddet daha ı ere ç sene ı ı ay apse mmı- mı ar harçlık istedıgını soylemekte ,,,,.J 

r m an ışga ın en sonra, yapı aca tm .... Z"hinl . _ . k. d"l . t· b" . . kediJmJşür. 20 Kanunuevvel -" 
işler, alınacak tedbirler görüşülmüş- ra 19w.. 1 erı me§gul etmek ı~ gccikeçeği anlaşılmıştır. Bu itibarla um ~ ı mış ır. ve ır çok kımsele~. dolandırmağa #"' 
tU. Fakat, her toplantıda olduğu gt- bazı teklifler yapmı§b. ~u a~da, .vı- planlar Şehir Meclisinin ancak nisan Bır yaralama hadisesi ~uv~fak olmakta ıdi. Mahkemen~ masma gö"' de bo mil<dar J •. ~ 
bi yine herkeış bildiği gibi söylemi§ llyet erkA.nı zati hazreti padişah.iye devresine yctiştirilebilecektir. mahkemede ticesınde Avramm Evdoksiya, hak tonuna çıkacaktır. Bu da / 
ki~se kimsenin dediğini dinlememiş~ ka!"§ı olan sadakat ve ubudiyetlerin- Gazi köprüsünü Bundan bir müddet evvel Be -ı ve Maryam isimlerindeki eşhası BerllnJn bundan daha fazla bit~ 
. . .. . den emin olduğunu ve bundan ciddi n . . . . yog un b ti d 1 dı dığı b"t 1 dara t.esa.hUb eylemesi için JıoP'" p tı. Bu sebeble müzakere gürtlltti ile bir iltih d d ğun sö ledi.k tamiri bitiyor da ıçkılı bır lokantada cereyan eden l u sure e o an r sa ı o muş ve ~J 
geçmiş ve hiçbir karar verilememiş- eonra ih~~ a~Y ~ ted~ir 1Y .. ten . . . . . bir yaralama hadisesinin muhakemesi suçlu Avram asliye 6 ıncı ceza mah- yanın ya istihsalitını ar ~. 
ti. Buna da sebeb şu olmuştu. re Ko' yany foa..ı•-• Uteoakmaibk vil~:- k Gdazı_ köprilsil mşaatı bır h~taya dün neticelenmiştir. Hadisede suçlu kemesi kararile 3 ay 15 gUn hapis, bu da ozua bir zaman ister,,.,, I_ 

z elab"d" h · • n ın ~ .... uu m a.- a ar ıkma.l olunacaktır. Bu tarihten . da devletle • ld ki ırof_~fl 
eyn ı m oca, ısyanı başaran yet makamına. ---~ft- bir milnasi ttib k"" rUd d . tek 1 kli olan Kenan Yusufun içki içmekte ol- 74: lıra cezayı nakdi ve 14 lira da na a 1 arı pe fi""~ 

başların idare müşktilltı karşısında ""!i .. a .... ww. - aren op en emır er e ve d · h danmn azaltılması lizundır. '":~ 
' . . binin geçirilmesi lüzumunu beyan ve saiti nakliyeler milstesna olmak Uze ugu mey aneye girerek kendisine 1 mahkeme masrafına mahkilın olmuş- ki İngiltere, Fransa, İtalya, .,,.,,,. 

şaşıra~kl:nı V: ~ de ~ild~ keyfiyetin yabancı dostların serf va- re diğer vesaitin geçmesine mllsaad~ tahkir edici bir nazarla uzun müddet 1 tur. ristan, Yugoslavya buna ııolff ,. 
vefyak cbı~ar nk b.l uhu kastım temuk.e sıtalan ile mahalline bildirilmesini olunacaktır. 1 bakmış ~~dan mü~i~ olan Yusuf Hırsızhk vak' ası 
u a ır mu a ı are e ve m a- tavsiye etmişti da sebebını sormak içın arkasından . lay nw oJacaklar mıdır! ,ıll f 
vemete dayanamıyarak hüküm ve An b · . . Yeni yollarm ihalesi dışarı ,.ıktıgı- d K . d Hüseyin isminde birinin çocuk do- Neticede, bu kanşık ve h " _.I 

·· f cll · d k cakl .. cak, u teklif, esas ıtıbarile ka- .. sıra a en an elın e _ • jJt':.,, 
nu ~zu. erın. ~ aç.ıra ... ~ 80~ bul edilmekle beraber yeni bir müna.- Bundan bir _müddet ~vvel ın?na~a- bulunan bıçakla Yusufu öldürmek guran ~ızına hizmet eden ve Cağa _ yatı görünen rnesPlede, f,1_ ~ 
l~mış v.e h~r ~htı~alın dil~unu?11esı- kaşaya çığır açmıştı Her lleri sürü- saya çıkanldıgı halde ıhale.edılcmı • kasdile karnından ağır bir surette loğlu cıvannda oturan Şefika ismin- mUşkttl bir vaziyette bult11111'lsl' 1 
nı tavsıye ıle ışgalın akabmde ıdare- . yen 900 bin liralık yol mil k . d iri · · Fakat rtad sd f i h .. di~se' ~ 
yi hemen ele alacak iktı ed ted- len isim Userinde aatlerce durul- tek 

1 
. . na asası yaralamıştır. Mahkemenin son celse- e b HUseyının evde bulunan kıy _ o a s yas a ~ 

biiJeri vaziyete gö;e sü::tle ~avra "muştu. Birçok maskeler kaldın! - k .. ~:r anaca! ~tır. ~du ıtihbarlal yolların si diln ikinci ağırcezadıı ccrevan et_I metli bir tabakasını ve evde .. bulunan icaltlar, ''e tt>knik zaflar, tsı':-Jf 
' - • e.~name en yenı en azır anmak - . . • 1 . - bir istllA siyaseti ile de olsa. ~ yıp hazırlıyacak tedbirli, temkinli, mış, ka~. ~er meydana çıkarılmış, tadır. ~ış v~ nctıcedc yaralama hadisesin- dıger bazı eşya ile çocuğun takma ~~ 

birkaç zatın, gizlice ve seri bir vasıta e§raf bınbırlerine katılmıştı. Vila • V'VV'VVVVV'V~ de katıl kasdi sabit olamadığı ve Yu-j altınlarını alıp kaçmış olduğundan po ~r'ı7a:"::;~~ ';::Yb~!:. ilt~ 
ile Konyaya gönderilmesini istemişti. yet makamına oturtulacak ak ve pak llOTEFERR/K ı sufun da suçluyu takib etmesi esbabı Us tarafından yakalanarak mahke- -pıtfV 
Hocanın bu akla yakın ve mantığa bir sima bulunamamıetı. Bir aralık, •• •• mwnaf!efeden addedilmesinden Ke _ meye sevkedilmiştir. Sultanahmed ·~;m !tın~ edecek \'eçl~I~ 

uygun teklifi, hazır bulunanları ve reyler Çelebi Abdülhalim efendi üze- Gumruk memurlannın nan adıen cerhden 10 ay 26 giln hapse birinci sulh cezada yapılan duruşma e e e ek ıınkanına mali 
bilhassa, ~sız bir rakibi olan Said rinde toplanmıştı. Fakat, diğerlerin- toplanhsı 

1
mahküm olmuştur. neticesinde Şefika tevki! edilm. tf lannı ~- ot-1 

. Mollayı fena halde sinlrlendirmi.§tl de olduğu gibi buna da ilk itiraz sa lstanb l .. rükl . 1§ r. Dr. Reşad ~ 

:'~":!~.an 'yine Zeynolibidin ho: dım ceı:';..,:;:'iln ..::-::;.: 1:;; j 11111111111111111111111111111111111111111111111111111 lllllllllllJll~llllll[lllllllllllllllllllllllllllllllllllJllllllllllf lllllllllllflllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllflll"' 
r. ' Yeni Sabah 
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1 AYLIK no • Mil • 1 AYLIK 400 • 800 • 1 AVLU< 1IO • IOO • 

11 ŞUBAT 1'40 PAZAR 
1359 Muharrem '.l JS5R .11.Klnu•~ 

ean: .C2 A, ı 2 Kuım: 96 - . 
... ,.ı Sa11t Vc••tl Saat -1Dnq öt•• lk1•41 ,.u ... 

~·· lklnıil 

1 25 1 52 9 41 -7 01 12 28 15U l 
Akıta. v--. l·••k - -AMI&. Yat.ı lr...at 

u oe ı J3 ıı « t7 32 19 08 s 21 

Hoca, Konyada bakılacak yüz bı- ya~mış r. tı:tanb 1 G.. rUkl Baş ş E H ı R H A y A T 1 rakmamıştı. Kara.lamın, karalamış ongreye u um er 
Çelebi efendinin de kirli çam~ırları: mUrUrU Methi riyaset etmiş ve bir 

nı ortaya atmıetı Bir hayli çekiştir senelik mesai raporu okunarak kabul lllllllf llllllnllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflll ııfl mı, ve nihayet: . - 'edilmiştir. • lllllllllllllllJllUllUllllllllllllllllllllllllUUllt/llUllllUUllllHIHIHUIHlf flllf UUrrrlllllllflllll • 
- Di.inis, dem.ifti. Korıyada uzak- Müteakıben idare heyeti intihabına Peyamınln ya.. sembolik çay davası. Rektör Ce • ... demk" . _)l.f

1 
.,.,, 

..... _,.;ı.,,.ı.. esk" h et · ,....n · · aıa ı, hakıkate d~· ·· .tt' 
: yakından tanıdıklanmdan çok: i- &~~ve ı ey aynen ıbka e- rinde olsaydık ~ cıddıye aldı, ve çocuklara lçlr- h" h · . rte r 
fittım. Çelebi efeı:ıdinhı ayıU işrete, dilmı3tir. - dıgı çayların hesabını verdi. ıre e emmiyet verıyoruz. 0~ 
zevk ve sefahate begayet inhimaki Sandık eimdiye kadar yalnız ölüm B u sıralarda. gönlUmUzU ei- Bu meyanda da Peyaminin dip- palım.. umum! ahenge u:~d -· 
Konyada Pek mUtevatirdir. Hele, vak'alan karfısında memurlara yar- Jendirecek hadiseler el- lomasızlığına çattı... Dikkat edf- bozanlık edip ortada bllgıw- e 
lrurbu mevllnada, bu gibi nalft.yik i§- dun etmekte idi. Halbuki memurlar hamdillil.Wı az değil. Meseli bir y~ musunua? Bilgisizliğine defU, ntmazdık. 
lere ctiretf takbih ile YJLd edilmekte ailelerinin hlmlleliği ve hastalık gi- Afrodit davası peklll bir.ehem he- diplom~.zlığına"' Bu gün de o ce-
ve bu eebeble hürmet ve teveccühü . .. yecan veriyor, hem de tatlı tatlı vab venyor. Kısmı mahsusumuzda 
Ammyi kaybettiği de muhakkak &.ö - bı ahvaııe;ıe. d~:~~~:ııpılması lu- ok~ncak mevzular oluyor. oku~aeaksınız ... 
rillmektedir. Binaenaleyh, bu tevcih sumunu erı ""B .... u en badema Mahkeme günlerini adeta sabır- Bız Peyaıninin yerinde olsak ... 
hiç de veclh değildir. Hicab ile arz bu gibi ahvald~ ~e mem~lara yar - sızlıkla bekliyonl%. Şu mUn~~aşa!ardan vazgeçer, Hu-
ve rica ediyorum bunu efendilerime. dım yapılması ıçm yem bir mesai Afroditin işvelerinc alışbğımız kuk Fakültcsme yazılır, bir diplo-
Bu isim üzerinde çok durmıyalım ve projesi hazırlanmışbr. Sandık son sıralarda yeni bir hadise daha çık - ~~ alır ve. ondan sonra da, geçen 
ruhu mevlft.nayı tazibden sakınalım. bir sene zarfında muhtaç azasına 1 dor:- scn:yı, ka~bın parmağının 

(Devamı var) 1293 lira yardımda bulunm t 1 tı. Çay meselesi. Peyaminin Üni . y~rıne, dıyet sahıblerine inde eder-
uş ur. versiteye tariz için, ortaya attığı dık. 

• x p,P 
KONFERANS - Beyoğlt!t . JIJ' 

evinden: 11/2/940 pazar 9!1~~" 
at 14.30 da Bcyoğlunda ı~o ,o • 
mağazası kar~ında Nur::i:I" "*'J 
J.~ - . .. -ı-· tv•· 
_,,gında Parti binasıı~"f /'ırop; 
salonunda muallim samUı 1'1JI' • 
tarofındaıı "Olimpiyadla.' # · 
mevzuunda bir honferaus 
oektir. 
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[ =-~H~ ~: :~~~~~ H.~ ~ J 
Bayan Sabiha Zekeri-

Vali Lütfi Kırdar 
Ruzveıt·n sulh 
teşebbüsü 

yanın maksadı nedir? 
"Tan,, gazetesinin "Görüşler,, 

sütunu muharriri Bayan Sabiha Ze
keriya Sertel, Allah selamet versln. 
aeayib bir ıukadııştır. MJlllyetten, 
sancaktan, askerden, zaferden, l&
hidd~n hlilAsa manevi loymet ve i

Ankarada 
temasları 

yaptığı Y~n~nistanm 

1 Buy·uk dostluğu an atıyor yurdumuzun uğradığı zcLrelıa 
feliketi l<a.rşısmda dost <kv-

\aç .Yeı·i~:a~ tarafı 1 inci sayfada] Welles, seyahatindeki fark, bu ~- na.nış)ara. teoıas eden mefhumlar-
-----..-.._~----

. letlerln gösterdikleri ali.ka \ 'e \ 'a.km-

Ş eh re müteallik bircok meseleler lı~. bizi kendilerine l'l>edi ~!arak ~~. bu e rnuhasamata başlanmış j tın hususi bir şahıs değil, Amerika da.o hahY.-ttlniz mi cinsi lltifbı bil-
·-arar l'll.il~uhasamatuı dUnyadaki 1 hükUınetinin yüksek bir memuru sı- yük bir ek%riyetine lıAs olan o ln.i , · mınnettar tHr.ıknııııfır. Bu ar.tda. 

görü~üldü ve halledildi ~lh~a l'ununi tanm_ı~uttı hareke-, "e dünya ~1.~r üzerindeki tesirleri fatile faaliyette bulunmasındadll'. bir tehenilc \'e fevflran buhranına 
tııı sagıa~u un Un bütün milletler i- 1 Amorika.wo. Tcşebbü ·u İngilt.uede tutularak köpürür, homen: 
~ilııatak ~e devamlı bir esasa da- Nasıl Karşılandı? - Anıan irtica hortluyor, sof- Vali ve Belediye Reisi Doktor LUt-

y ti mustesnu bir mevkı ı~gal chut>J~-
tedir. 

1\f tnilleiienıden teessüsU için bita - Londra, 10 (A.A.) - Resmi meha.- talık diriliyor! diye kıyametltri k~ fi Kırdar dün sabah Ankaradan şeh-
~ dola er. tnrafından izhar edilen fil Anıerika Hariciye .MUsteşnn Sum- parır. rimize gelmiştir. Doktor Lütfi Kırdar 
)'aı, ~Jısıie • bitaraf hükO.ınetlerle j mer Welels'in ya.kında Londraya ge- Çanakkale şehidleri i~in dilinüı- Haydar paşada vilayet ve belediye 
~ereıere blllahiyet~e diplomatik mü- loceğı haberıni memnuniyetle karşı- de şimdiye k dar söylenmiş şiirle- erklnı tarafından karşılanmıştır. 
ereıetin w ~landıgını ve bu mtiza - ı lamıştır. rin en ytikst>ğfni terennüm ettni, Ankara seyahatinde kendisine refa-
~clıct~gl.ebi. i~timal bütUn bitaraf Londranın salahiyettar mehafilin- milli bir ~rden bahsed~k olur- kat eden Su İşleri Müdürü Ziya da gel 

b-~61111 bild7~n ıetırakile devam ede - de beyan ediliyor ki Summer Welle.s sunuz: i miştir. Lütfi Kırdu dün kendisini 
ır ıtır B U gören bir ınuharril'imize şu beyanatta 
~ Plan d . ·. u m zakerelerin hiç Reisicümhur Rooseveltin mümessili - Dikkat dilikat, alenen liyik- ı bulunmuştur: 
te' liağianı aJ.resınde .cereyan etmediği- sıfatile Londrada. çok samimi bir ka- ı Uk baltRlamyor! diye çığlığı hM&r, J 
d~lllhı lests~~nel~Jel bir iktısadf sh bul bulacaktır ve Büyük Britanya bil o sahrlan yazan gautenin kapa - "- A.nkarada Taksim kışlası arsa
tıı ~Yacıa 8.1~1li aynı zamanda bütün kUıneti Avrupa vnziyeti hakkında B. tdma.sı için rMmi makamlann ha.- sile etrafındaki 8ahaların imar pli
~ ~tır 1 a~laıın tahdidi imkanları- Roosevelte daha açık bir fikir edin • rekete ~eçme ini ilf'riye ıiürecek de nı ve Eminönü · Un kapanı arasındaki 
dl• <>Jdıığu an ılk bir anket mahiyetin- mek imkanını temin edecek olan bü- re~e irıl aztttr. istimlak sahasının tafsilat planının 
bq<ı ı:tıuııa~~-~aydetmek lazımdır. Şim tün malfunatı Summer Wellese vere._ Onun kanaatince modern bir ga- lasdikile meşgul oldum. Bundan baş-
4 

1 
ilk llıUOQtJa alakadar meseleler CCktir. ZPteCf yalnl2 maddiyattan b&h!ilet- ka SU, elektrik, tram\·ay, itfaiye İÇİD 

ııı~Yece~kereıer esnasında görü - Londrada, Amerikanın bitaraf hü- melidir; ri~'azi \ 'e hendesi bir dille lazım olan malzeme ile Avrupadan 
~ ıneseı 1

1
r· Bu müzakereler, iktı - kumetlerle sulh müzakerelerine giriş- konu~mal1<hr. mübayaa edilecek olan otobüsler için 

0~~ er ve müstakbel sulhde miş olduğuna dair Amerika Hariciye İşin asıl garih tarafı Ba~·an Sa- !azım gelen döviz işleri ve bir de Ma
~r ~tın· ak ıneselelerile alakadar Naztrı Hull'ün yaptığı beyanatı da biha 7~keriya ~rtelin öni.ine gele- liye Vekıiletile İstanbul belediyesi a-

lıırar111~6bettt: muharib memleket- büyük bir al5.ka ile öğrenmiştir. Şu • ne laşlkHk, t.eceddüd dersi vermf'k rasındaki mali meseleler hakkında 
\ı . ;n d!nlenebilecektir.,. rası ~ay<lediliy?r ki İngiltere ve Fran lsteme:!'Jlne mukabil bıwuı puslayı temaslarda bulundum. Döviz işi He-

~ ıt§lll~ lk 'lemnslar sa hukumetlen muhasamata hangi hakikaten şa..51np kendini milli Rİ- yeti Vekilecc tetkik edildikten son • 
ilq ı:.~on 10 (A ra mali imkanlar dairesinde bir neti-

bL tetinee ' . . . .A. ) - Hariciye şartlar a.ltında nihayet verilebileceği- yasetinıi7.e ta han tabana z:1d fikir- ( 
\e~eler ın bıldıtilcn bitaraflarla mti ni çok açıkça bildirmiş bulunuyorlar. IP.ri mlidu.fu.aya kalla masulır. f ceyc .bağl~n~caJ~_tı:. Ş.im~ilik 3.5 mil- \'a.Ji Lut fi Kırdar 
da t ~irıc .u~teur alakadar memle - İngiltere ve Fransa keza hangi prcn- Bu arkada~ hundan üç beş gün yon lırnhk bır d~v~ze ıhtıyacı?'ız .var- ! dik bu huı:;usda geçenlerde şchrimiz-
~:lile b tının Hariciye Nezaretine • sipler uğurunda h nrbettiklcrini de :ın- evwl, malıut kö~~inde "Bugünkü dır. B.unun 1 mıl~ oıı 700 hın lırnsı de tetkikat yapan bir İngiliz firması-
l:;~ciy~ıyacaktır. !atmışlardır. t.fr~klır prensipler İn • harbin mahiyeti., ba~hkh bir hcnd elektrık , 600 bin lirası da su içindir. nın tekliflerini bekliyoruz. 

b:U''lt l:Ioı 8.7.ırı Hull, dün sabah ilk giltere ve Frunsaya oldll!."u kadar A- yazdı. Bi',, kendisini tal<!id ederek Su 1malze~~sinin kredi ve elektrik 

1 

Otoblis İsi 
.}tınıJ>t·ıllnda sefiri Loudon'u ka - merika milleti için de muazze1..dir. ln- im sinsi \ 'P. bozo-uncn .Yazı hakkında oa zernesının de parası mukabili te- Ot b '" ··b ~ ·~ ~ r ,.., . . .. kU o us mu aynasını da tramvny 

lh .~t"t · giliz ve Fransız milletleri işte bu pren resmi makamların dikkat nazarmı mını mum n olacaktır. Maliye Ve - ı kt "k "d · k · ""l.l " neun k·ı t ' .1 beled" ve e e rı ı arcsı e sıltmeye koy . 
ıtı~,l'ettar b· ına söz söylemeğe sa- siplcri müdafaa için sılıi.ha sarılmış· (,lf"kooek, sahrlnrını a~·ncn t.ekrar e- a e 1 1 e W• ıye ar~s~n~aki alacak muştu. Muayyen tarihin hulülilnde 
11~ad it zat bu ·· k 1 d ı d ,. 1 t 1 d · ı· ve verecegın t akas ıcı bır kanunu 1 k . . .. . . "C~ A.\t ' muza ere er en ar ır. ucr~ • o sn ır arın arnsın a 1?:17. ı h 

11 
~ d o; • _ yapı aca teklıflcrı dovız vnzıyetleri-

~Ud 1• lltıUıd tupaya sulhU iade etmek \\.'ellı>s'iıı A\'rupn Seyahatinin "hü\'e, yi tebariiz ettirmeğe çahşa- n:ıa sus 0 c ugun an .Malıye Vekale · ni de göz önünde tutarak en muvafık 
ta.ak laıı~i~n s~nra.~~yanın ne §0- Am('rikatloki Aki~leri cak rlPJ~iliı. t..inc.e ?u husus hakkında bir kanun firmaya ihal e edeceğiz. 1 

"· .. ;b0ldııl.Utıedılecegmı kararlaştır - Vaşington, 10 (A.A.) _ Welles'in Yalnız l<Nufüdnc.- şunu hatulat- f Pl'OJesı hazırlanacaktır. Bu itibarla 
"'lll: 1 "& u k Muhasebe Müdiirü bir müddet orada Taksim kışlasının arsasında Prost 

Alınan telgraUnrn ~öre, dün Ati
nada zelzele felakef:zcdP.lerinc ia.m 
topl:uuna-.ı i~·in nıuaZ7.um tezahürat 
J"UJUlntı~, haJka roz t ft'\ 71 OOllm;ş
tir. 

Diğer l'unan ~hirlerinde de bıa 
*kllde te'Lahiiratlnr tcrtib t!dilıııiır 
tir. Yunan halkmın ianelen• i~tirak 
iı;in gösterdiği bü)iik telıali.i.k \'e i~· 
tiral' nhıhetiııin fc\'lmliide )'iiksekJi. 
ği, iki millet ıırı.t~tndal<i se\ gl \ e bağ. 
lılığa en hii~· iik mi aldlr. 

Tiirk milleti, felaket anında gör
dii~rii ~·ardımlnn hiçhir zaman unut. 
mamı':' 'e \ak ti geldiği zaman onu 
faz.la ile ödemesini hilnıistlr. Tarllı
tt", hu hmmsta sa) ı ız mi sn ller gii!i
terilehllir. 

Yun n nıillefl, Türklerin Yerdikle
ri sözt• ne kadar bağlı ohluklannı, 
dostlarıruıı nıiişkiil zamanlarında 
kat'i ,.e muddi yardımına lrn~ma.k 
hıısusuncla ne kadar tehalük gösfor
dikleriııi hilir. Nitf'I.;111 hirknç ~ne 
tW\'t•J Yunanistandn ' 'ulmhulan ilıti
lül e nasın<la Tiirl<İ\·e bir s:uıive bi
le foreddlid etmedeı; l'unnnl t~m hlr 
an e\'\'el tikfın \'e refaha götiirecek 
o!an .ımlhiiu t••cssiisü yolunda \"ll.7J

feslnt b:ıkklle )'aprnıstı. Şüplı~ yok 
ki dost nım.~tin haşına hnhnngl bir 
felak~t gelme ini a la tt-menni et
meyiz, fakat bö.' 'lt• hir şey olduğu 
tn1tdirdı• Tiirki)·e dalma kendisine 
dost elini ilkfüıc:4' utafı.tcak millet o
lafüktn·. liı.ı:...:er bı. ....... nydetmiş, fa.kat mu- Avrupaya o.-önderilrfıesi hakkında makin iktifa P.deceğiz ki bHtilo ı · ·· ı k · ,.. "•• .. «ıUza ,, kalacaktır. p anına gore yapı aca ınşant \'e i . 

!~~•· ~dird kerelere i§tirak et - Roosevelt tarafından verilen karar ffün,ya çok vahim \'e hnhranh hir 1 mar hareketleri etrafında Emlak ım:n n 8ERTOGT.U 
~~tı.ı llfı.v 0 sulh ün teessüs edebi- parlamento mahfellerinde ml'htelif 1 clunımdadır ve hu korkun<: durum Sül fabrikası için lazım gelen te • Bankasile mUşlcırck hnı eket etmek ............................................ . 

tu11 ~~~~eylemiştir. akisler husule getirmiştir. sinsi \'e ydueı hir knlpm fanliyf'tinP, sisat Ziraat Ve kaletinin Londraya üzere müza kerC'deyiz. Şimdi ki halde l · 
lıarbj .. ~~.,.~~les'in seyahatini nıev- CUmhuriyetçi Kaliforniya ayanın- sözün ac:·ık~ı aman altından su atatı zira iye müba.yaası için gönder- Emlak Bnnknsının bir milyon ve be- Heyetı· Vekile dL"ı" n 
ıı~ ·• ıJı. "O\ bu h ti • ·ın·t ~ t' · ı ı - ı· diö-i heyetin kreclı' ı' le tcıııı·n edeceg·1• ledi . - • • 
"<!. ~e ~ ~~.. . scyn a. n, umuını da Johnson, bu kararı tuavib etmedi- ~·t ı me,.,c m ı~'LI< < C"İI< ır. ~ ve d · ı ı · J\.ı~ "l:.,eı t müba '-·aattan arta kalacak olan mı·k- " nın e yarım 1111 yon ırahk iş- c h · • • lll~ ~~ eıınde ngıltcre, Fran ğini bildirerek demiştir ki · Hf\rkes ~lhi sa.·ın Bayan Sabiha " tiraklerlle bir şirket lruıulıııası ve u·· t urreesn1111 
11.: oı:ı.. Ya zimrund 1 ·ı ·· ·· " · · 'l k d J • ~· • d"l kt' t 1 1 ~ı..ır41 ~ \V ls ar an e goruş- - B1.z kendi işlerimizle meşaul 

1 

;c ı~riya Sertel de hllm<'liılir ki ar.~ ~nın c ı c:e ıı· .. .Mal~ ol.du- buralarda kar getirecek inşaat ya • 
l il)' }I0~ .on'un şah i mümessili olmıılıyız . ., 

0 

Türkiye htıgt\n, kendi tabiri \C'çhi- ~u uz~~e bu fobrıkayı Zı~aat \ıekale- pılmarı diiş ilıı ülrnc1<lcd i t·. Bu inşaat riyase r"nd to landı 
ediJel"rıiy;c u~. f~nllyeti ile muka-, A7.sı~ardan bir kaçı reısıcümhurun le, bu "emperyalistler h·ı.rtı: ııde,. tıle ınuştereken kuracagız. Ekmek ıunsrafı amorti edildik ten sonra ta . 

~ (') ·çgını beyan etmiştir. bu kararmı t.as,·ib etmektedirler. ancak ha.rh haricidir Vf' milli me\'- fabrikası işini An karada gö~me · 1 maır.ile belediyeye kalacaktır. 1 Ankara, 1 O (A. A.) - İcra 1 
,~ \.ıİ'>/· -- ·-.... - .... -. cucliyetfmk tf'hlikeye girdiği an ~~~":"~~~~ (V"~~xx~ W<A..,,.~ ı Vekillt>r i heyeti bugiin " 10 ŞU· ı 
~ ._, l l • / 1 Tannmna gii\·enip o;ilahn "tarılmak G .

1 
hat HHO,, öğleden CV\'('l sa Flt 

,, tlc:ı ctıma ar- Garb c~bheai m•wklind.-yiz. r·· I .t 1 r· zetecı erhn ·z 11 den ı3.3o a ve öğleden son- ı 
. 1} I "Oörfö:<ler .. siitunımnu muharriri ur ( - 1 aıyan ıca ra 15.30 do.o 17.30 a kadar Re· 1 
~ ~I Oflra haberl~ri )'U"l.ılarını dikl<atle t~tkih ettiı~imizi • - Siyasi iig; er isicümhurun reisliğinde Bu~- ı 
"' lia ( 8 \•e kendl kanaatlmiz<'e milli menfa- ret mnnasehatlerı· i vekillik dnircsindc toplanarak ' 

t;_h~~ l5,3o aştarafı l incide) Loııdrtı, 10 (A.A.J - Bir kafileye atlerlmlw a~·km hatta 1.1d hııldu- ' U • . - .. 

1

, mek!ebi11de beynelmilel vazıyeti \'e Harici- 1 
~ t.ı ~· lO (Jlı.. a bırakmışt.~r. . 1 yapılan taarruz esnasında bir İngiliz ğunıu7. yıku•ı, hozgıın<'n imalarını ~ • C ye Vekilinin Bclgrad ve Sofya I 
ı.-..ıııııeıı.~ •llıu.h~::>. -Belçıka aJ~- destroyerinin iki Alman lahtclbahiri- göulen kaçırmn.clığımııa emin olıı. Romada yeni bir anlaşma Paris, 10 tA .A.) - General lzzed- seyahatlerini mütılca etmiştir. 
"t b.n. ~akın..ı ırı, Fransız kabı- ni batırdığı rosm u bild iı ilmektedir. ~--"""~da 'la VUkua gelecek tadi-

1 
. . . . bilir. imzalandı din Çalışlar ve Tül'k matbuat ht.'!YCti, Reisicüınhurumuz 17.30 da 

~~ 11.j tafsilat vermektedir. nı;ılu: HaHt Na.ı.ırmın r\utku !f\Iuhayy.-1 karilerdf'n nıektuhlar Bir müddettenberi Romada ecre- dün akşam sıyası ılimler serbc t ~ek C:Umhuriyct Halk Pa rtisini teş-
b,~%~ atısının ınuhabiri diyor ki: .. LBo~dral, 10 .<A.A.) ~ Oğleden son- almal' artıl< 1-.ek hfı)ide ve İJtliği yan etmekte olan ticari müzakerele- tebini ziyaret etmişlerdi r. Heyet rei- j nfdederlek geç vakte kada r o-
~~ rı ınecr . . a n sto de bır nut uk ırarl eden Hava çoktan pazara (•ıknıı~ bir proı>~an- . _ .. . . , ra a ca ışmışla rdıı-. 
t j'(! ~ '1.jtıa.ıara 1~1 korıdorların<..la <..lo- Nazırı , lngilterenin arru:i cmeller·i ve da tal'7.ıdır. rm nclıceleııdıgı haber alınmıştır. sı Huseyın Cnhıd )! alçın , bir nutuk --·------·-------..:! 
t~ ı:ı~t~tirıı ~ı·e, B. Dalauier, ha_r,intikanı hisleri hesleıu ·diğini tekrar lfü;i irticala itham etmt>k nwrlı:ı- Roma Büyük Elçınıiz Ragıbın başkan iradeucrek Tiirk gcııçl iğınin bu mek- =:....::...:.....::====:..:::....::=._;..:==:=:== 

ııı : l:l'J"ı Ya general Gam ı · ' N ı v Cf k ti t ı d k '" 
~~~ etırıı . rkcdccek ve hurbı- etmiştir. metle gillüntip g~ilect>k yahud da lığı aıtmdakı hey_ etımız_ mesaıı:nni mu- tcbe çok şeyl ~r borçlu olduğwıu söy- A d/r.:ye ~ekı·ıı· 

) 'lf, b ~ra1 N e ın e nzır, ngiltcrenin diğer nıillctlerin adalet huznnında h«>'öatn ir.,t.-neC'ek a a ıye e ne ıce en ıreı·e y{•ni an- !emiştir. 

,.r ('ı.~ı. 0a}ıİliye ~gues'e tev.di eyliye- hak!arına \'c istiklftllcrınc ıiııyet ettir- hir l<iistalılık olahilir. Fııl<at sinsi la~ma.yı ımzalamıştır. Bu anlaşma ---·•· K d 
Jlt -~~t ... illet azın B. Sarrat.:tun mek ı· (' · h b tti' - · . .. 1 • n~riyatJa mt>mlf'l<t>tte 007.""ln"U • ,soo milyon lıret kıymetindediı'. 1 General Deeds yarın o ıya a 
fY b ~ 1 başvck 1 . . ~ITt ar e gını soy.emış, mem- - "' ... 
~~ t~ ~~ ;~s getirilecelt~ir. ınuavını B. leketi ~ttik<:e ağır ~~ak:irlı~!ara kat hık ha\'ası estirilm.-k istf.nllirse ar- ltalyan_lar bizden al~caklan pa- j d d T k Konya, 10 (A.A.) _Adliye Vckilı 
,1 ~ qü ~"<l.t'aftan bir. ianmaga davet etmı.ştır. Hatıb, impa- tak ~iiliinmez, acınmaz: 'ddetli mu muk, derı, hububat, zal11re \'esaireye ra yo a Ür Çe bir FeUı i Ol<ynr dün saat 20,4::; de Kon-

·~d\ıruıacaktı ı::ıtihbarat neza- ratorluk hava kuvvetlerinin inkişafı kaht>le, mruke!f'ri indimıel< bir \'Urd mukabil Türkıyenın ihtiyaç göstere- konferans Veriyor yaya gcL"!liştir. Adliye Vekili Çumr 
l (),, ıye ı. r. Fakat bu neza- ı·çı·n yap l · 1 · k borcu haline ıı:t-lfr. · cegıY· her ncvı· lıam \'C ınamul madde- · d ı · 
Qo iltcı• lladar _ . . ı an proJe enn ısmen tetkik " Ankara, ıo CA.A.) _ Zelzele fe- ıstasyonun n va ı ve Konya i.stasyo . 
~.4ıqtıt~de&.:ı~ .. ,_:ınnıldıgı _ gıbı B. edilmekte, kısmen de tahakkuk et. "Görüşler,, siitunu muharririnin leri vereceklerdir. Haber aldıgyımıza nund d ıı 
, L Q 6! .......... ı;ıt hal b" . liketzcdelerine yardım için lngilte ..... ' a a genera er, memurlar ve 
• 'lJ lla · l>oınar t' ~ l§ nazın mekte olduğunu ilAve eylemiştir. ı7A bir l<adına karşı Sf'rt da\'ran- gor~ ltal~·aniaı· evvelce Almanyadan . . .. ·" halk tnra.fından knrsılanmı:;ıtır. 

~ r~~~tlılhna ~a e r~ed~dkıalolunacak Alman Tu~:y~trclerinin Taarnızlan mıı.*- mecbur hıraJmııyacak kadar temın ettı~le~ maden kömüıiinün bir de kurul~rnş_ o_laıı 1.ı~gılız .•. Turk yar- Fethi Okyar bugün tetkiklerde bu-
"'<l ı l'l ı S08ya · k<'ndlni ('abuk to1•hyacağmı ,.e ya- kısmını Türkıyeden satın almak iste- dım cemıyetının mumessılı olup ahi- lunacaktır. 
h .. l!her.. aı_·ıa. ıııento gruı>u '""'ı· sı· ·-Lo· ndra ... 10 <A . .A.) - Heb€r veril- kası l-'d • 1 . fJ 
~. -,, "et ..... d nı < ı.w ıgı < ı·r~n ga .. et. ve dall- mekte ve bu hususda tetkikat yap • 1ren zelzele mıutakasında yaptıgı· bı'r · b a tı:ı "' ırıiccektir. ıgıne gore Alman tayyareieri dc:ı ı ı tt k - 1 ltalyan yüksek mUdafaa 

t l-'h: .. ~11 ...... İ ~ en urtara<'. a~'lnı mnul etmek maktadırlar. seyahatten avdet ctmis_ olan sı·r 
' j<letı o. Guy Ln ' h b d ngiliz v:ıp~rlu::-:na tanrrı.:z etmiştir. M:crlz 1 komitesi 

~~ '1: p .. ~ekilecektir. Fakc aantıbruede~ 800 tonluk hir mayn gemisi bom-
1 ::ı • A • • Diğer tarafdan son iki gün zarfın- Wyndham Deeds, ayın 12 nci pazar- ı 

d ~~ "et ın b d Hatta haddını bihneme7li.Yfo bile .. da halyaıı f" 1 d . t . .. .. t 20 d An Roma, 10 (A.A.) - Mussolininin 
!iP ~ tlta \tu U.h~me:ı olarak biraz . ~r ~~a~ı .~i!.1:1.i.~Ur. M_l,l~ettebattan lm buhranlı dtwirlerdP. matervall'ft, bir çok talebılrmaakar~n lmnn pıyaf~yat seusıdgunelu sal a taka dkara radyo- dyaaetinde toplanan yUlmek müdnfa•t 

' b1j' kua geıec kt' l ıl,ı kışıı:..n oldugu uu1;ıcuıhyor. 1 d' h" d h • eı· ,. ı o uş ve ıya n az ze c mm asın a gördükle- k 'tcs· d'" 
~ ~, ~ e ne e ır. . ı~Y .. • ıra.z _a a sarih teşbihle. kö- teklifinde bulunulması istenilmiştir. ri ve oradaki ihti 1 .omı ı un mesaisine devam etnıiş-
"~ .. b ı-.areti ı>arlam t .. Almanlar Hılda balıkçı geır.isine klmıı !arksızmden aJan cerenın- .. sas arı hakkında tir. Saat 16 da ba3lıyan toplantı 19' 
\~1 bah~· Clos'nun da . tie"nf 

0 
m.huts-. mitralyözle taarruz ctmı"şlerdı·r \ra .1 ı ..ı ı.- • turkçe olarak bir konuşm k d ~ {" ,._ ~ ın ıs ası 1 1• b" · a.-.:ı •nT.c..gunc.uhık yaratmak t>n ha- a yapaca • a nihayet bulmuştur. Komite bugilu 

111 
~l-'llsi evzuu edilmektedir. pura. ır şey ohıınmışhr. fi: tabirile memlekr.~ fenalık et _ 1 tır. saat 16 da tekrar toplanacaktır. 

~ f!Q~ bu ın~fellerinin kanaati lln ~~m~m tayyares·i· l!yr:.~n lskcç- mektlr. 
l·""~'Utlla degışikliklerin pek ya- ya c.ahılı nçıklnr.ın~o. dıger l'>i!"' gemiye KPndileri de bilirler ki, dün~·ada 
L.14. l.Q ( g"eJecegi merkezindedir. de taarruz etmıştır. hcrşeyin hir haddi vardır. Hatta 
~~ "e~·.ı\.). - Harbin idaresi Diiııkii Alnuı: B:ı.r.kıııı lıa<lclini hibnenıezliğfn bile ... 
b~~e G~ en .ıstizah tRkrirlerini Paris, 10 (A.A.) - Düni ü AlmP.ı.: A. CEMALEDDIN SARACOOLl' 

•lit-. ~haQek. Üzero mebusnn mec- ltıtalarının baskını Nicel mıntr .. kMin- -
~-· gizli bir celse akdet. _ jda ve SarTe Olouis'nin şimali garbi_ Pi§m~l~~. esnasında bi: Fransız müf-
~'...... jsinde yapıhnştır Bu k d . rczcsı olu, yaralı ve esır olarak ıo ki-bq -...ıatb . ıımn n arazı . k .:ı k b . . K k · b 

~ 1 ll'f!t ~i to Uatı sosyalistler müs- anzalıdır. Baskım yttpnn Alman pi • fJl :.t\.oıtr ~~. e~~ştı~. ~~ kadar Al- « avgam » ıta inin as• 
tı· ~~ he~aıı e Phıntıda~ ademi mem lyade takımı derhal geri püskürtillmü.i m~ askcrı oldü~ulmuştu~: . . .. kerlere mahsus 
111 l ~~ ~y f.:rnekt:edır. tür. Takını telörgülcrin içinde birkaç Cır Alman Tn~ yare l Duşilriildu O Üshası 

~lo ~llallıe l lttıfa.kln Oldu ölti terketmiştir. Moselle ne Sarre a- North Berwicks, 10 (A.A.) - Bir irka.ç uy ev\ el, İngiliz Krah VI. ncı Jorj, Fran-
~ eeıae·~) - Mebusan mec- rasında takriben 15 kilometrelik bir Alman bombardıman ~YY~~i .~ı::h ~o.daki inglliz askerlerine, l<endisinin el yazı-

' ~etj t açılır açılmaz, bütün cebhede şidd~Ui bir topçu a~i teati ;~Forth man:abında dun duşurulmuş 1 mı hn\ı İncil Jdtablan dağıttlmııstı. 
1t.int11~dan imzalanan edilmiştir. · . . . Alman şnnsölyt'!li Hitln de bundan geri kalmak 
1ttifaJtj beya:.'Ulaınesini, 534 8 şubatta Forbach civarında · a- Harbın .~~?1~dan~~~ ~~ıliz toprak ! istememiş ve bütün Alman askerlerine "Kıı.\·~am .. 

le ka.buı etıni~tir. de kıta!an arasında cereyan ed p.ıy ~dJrlannda. duşurulen Uçuncu tayyare • ~lı .e rinin yeni bir tahmın dağıhlın:ısun emret -
en çar 1 • DıJ~tir. 

F• 

Bu yeni tnbıdan çıkan "Kn\'gıım,, eserinin ahı 
ml!yoo kadar olacağı anın.,ılnuıldadır. Almnn gazet-0-
lcrı, bu luymeW e...ı;ıere -A"k 01nıı .. ·h~''· hl bl 1 • 

• •UAoU. •• ~ ~ r as <crı 
ku\ vet hulurunıvaca.khr dl"·e ""UJD."'k ..... -·'- ı n • ,, ,, •• ~unur ar. un -
dan ba§ka söylendiğine göre, askc.rlel't'! mah~u ola-
rak bastınlan bu kitabda Sovyet Ru ıyasa ,.6 ltomU
rıluue müteallik kısunia.rm me\'cud o~ığı f'i61.k.Br
dır. Ve "Kavgam,. adlı kitabın cebe ığacak bir ~ 
kilde bastırllm.ası keyfiyeti de, daha bfr çok kısı~. 
ların da r.ıkanldığuu göstermekte oldufwıu :Fraıı.i.az 

gazeteleri y:amıaktadu. 



Sayfa~ t YENi SABAH 11 

İhtikir komisyonunun Şirketi Hayri yed;;: 
içtimaı ELiM BiR ZI ubaYvl 

lhtikar komitesi son toplantısında MUessesemiı:: Tamirat ve ~rt a>.Q.11 
sebebsiz fiyat yükseltmek suretile ih- Mildürü B.ıy Asaf Akant.d0 b~; 

11/2/1940 PAZAR ti.kar yapan iki müessese hakkında 1 beri düçar olduğu kara.cığer ı:ıatııl • 
12.30 Program ve memleket saat cezai tedbirler alınmasına. karar ver- 1 lığında.n kurtula.mıyarak ş:e ps..111 

ayan, miş ve hazırladığı raporu vilayet ma- uncu günU akşamı saat ll a.Jc eYI~ 
12.M Ajans ve meteoroloji haber- kamına arzetmiştir. Rapor vali ta.ra- bahçesindeki hanesinde vef 

Ieri. fından tasdik edildiği takdirde bu mü 
1 miştir. şit~eıt! 

12.50 Türk müziği: Karışık prog- esseseler Emniyet MUdürlilğti tQ.rafın Merhum 30 seneden fa.ıl&. bbCt ~ 
ram. dan kapatılacaktır. hizmet etmiş muhitine ın~ -.;e ~r 

Köy tUrktileri ve oyun havaları. VapaOı talebl artlı hürmet teJkin eylemi§ af v 
Kadın okuyucular, S&rı Receb ,,,. Yapağı ve tiftik ihracat birliği cl\in metli memurlardan idi. JieeSjı!.dt 

Sadi Yaver Ataman. zahlre borsası salonlarında bir top. Evve.~ce Galatasaray. iğİ ~ 
13.30/14.30 Müzik: Küçük orkee - Jantı yaparak son ha.fta. zarfında ha- ~ne muddet yazı muall~t]ti 

tra "Şef: Necib Alkın.,, riçten yapılan ta.lehlerin fiyatlarını tinde de bulunarak o va ·dJ 
18.00 Program ve memleket 1&.&t tetkik tmi§tiı' sinin saygısını kazanmış ı ·de yrl_ 

ayan. Bu ;ada tifÜk ve yarağı fiyatları- Cen~l ~ugün saat 12 )lal.İl. 

Şehir Meclisinde 
Bir edebiyat münakaşası - Kırılan 

vazifeşinas aza sürat rekoru-En 
18 05 Müzik· Radyo caz orkestrası 1,."~·Un· k k · ... ı_ b k bahçesmdekı hanesinden ağtC . . • mn -v~ ı onuna ı""" awı a- 1 . daki canıide ··.~ 

Kürsünün karşı ve yan tarafların-ı -netmek vehminde 18.30 Çocuk saati. rarlar verllmJatjr rak iske e cıvarın p, 
da at nalı biçiminde anfiteatr sıralar 1 bulunduğı.ım bu 18.flö Serbest saat. B · mUteakıb namazı kltındlktaJl 

.. ak . d 1910 .... mlek t t Aj. almumu talebi arttr Paşabahçesindeki aile nıak var. mun aşayı sız e . .ı.ue e saa ayan, ans . 
Hademe bana salon bomboQ dedi ' dinı . t.e 1 j' h beri . Son zamanlarda harıçten yapılan defnedilecektir. .iJf 

İstanbul şehir ""'""~-
meclisi toplantıla -
rmda hiç bulunma-

mıştım. Bunu du - w eyın. ve me oro 0 1 a en. Ut di t 1 bl ı· · d b 1 saJ " J 
amma, kapıdan girince sağda ve en , Selimi hiddetli 19.30 Türk müziği. m ema a e ~r ne ıcesın e a - Akraba ve ehibbuile Dl~ 

3 
eıf'" 

y:ın arkadaşlar: 

-Aman ne ayıt 
dibde gözlüklü kabak kafaiı birisi " hiddetli: Çalanlar: Ruşen Kam, Cevdet Ko- mumu ~iyatlan yükselmekte ~evam et da.şiarından son vazifeyi. ~ ~ 

i
nin bir şeyler karaladığını gördüm. 1 -Monşer, diyor. zan, İzzeddin Ökte, Reşad Erer. ~ektedır. Harbden evvel kilosu 70 ,arzusunda bulunacaklar ı~ı;prtl..Y. 

ne ayıb dediler, 
insan İstanbulda 

Dışarı çıkınca hademeye: , 17 Jnci asırda Okuyanlar: Radife Erten, Mustafa uruşa satılan bu madde .. halen 110 , ınıınan 73 numaralı vapu~ #J 
1 

_ Çalıekan mekteb talebeleri gibi Fransız klisikleri Çavl Azi Tö kuruşa kadar muamele gormektedir. saat 10.30 da Paşabahçesıne l)"t 
gar, ze zem. İtalya b fi t Uk kr •· • · · d onr' 

oturur ve gazetedc..L-___.ı.-..-...s»n...-ı ı erkenden gelen bu aza kim dedim. 

1 

yetişti .. bunun için 20.15 Konuşma "Tarihten sahife. m1 k u_ ~a Y .se_ ı~e ~agmen l ve cenaze mera~mın e~ 5 

çalışır da şehir meclisinin bir içtima- - Kartal azası Şerafeddin... bu asra 14 üncü Lui asrı dendi diye ler.,, ::bae aetırruzden külliyetli ıruktarda vap~.r köprüye donec~k~ır~tJJ'.~ 
ında bulunmaz olur mu?.. - İçtimaa daha çok var mı?.. makale yazmış. Gôya bununla. benim 20.30 Türk milziği: Vedia Rıza. Di.Y ~uıu;ı:~dır. Mues~se: Kı~etlı ~ır ~~ 

- .Mademki şehir meclisinin toplan - Saat 3 de em - Fransız tiyatro tarihini bilmediği.mi konseri. d ı:er add ~n rştte~e :!ra:a mahrumıyetle m.utees~ır .. ~ar tı~ııı· 
tısını bir kere o'sun görmemek ayıp me, toplanma saati ./_ô meydana çıkarmak istiyor halbuki ç l l v ·h R K R a m em.ıze m er 0 ta r. muhterem ailesıne buyu ııııt 

lı bc
1 

d ·ık · ti d · =-' k d. h"lli.. d kı.. ç·· a an arC: ecı e, uşen am, e- Satışlar bu vaziyette devam ettiği tak j 'Müdürü Umumi Bay Sadi » ~ 
sayı yormuş, n e ı ıç ma a gı- belli lm k' en ı ca ı gı mey ana çı yor... un şad Erer, evdet Kozan. di d akın b" d d . v • • gai &>~..; 
der bulunurum, dedim... Saat o şi;~i ~~~ bu kü Molyerin Korneyin eserleri yal · 21.15 MUzfk: Walter Gerhardt ve 

1 
r :lmne ır ~=an ~ m~cu stok 1 dıger bıraderler:ne ve :e rifli ~ 

İf}tihalı Aza W 1 mz sarayda asilzadeler oynamıyor. Cemal Reşid tarafından sonat va ar n sa § 0 aca ır. daşlanna saınimı taziye e 
- Şehir meclisi hangi salonda top- çuk, 3 e kadar ~ Ahali ise poniü salaşlannda vodvil - muhtelif keman ve piyano parçaları. 

lanıyor? diye sorduğum belediyenin tam bir buçuk sa- 1/ j lere rağbet ediyordu.. 22.00 MUzik: Melodiler ''Pi.,, Bugünkü tatilinizden istifade ederek 

kırk yıllık kapıcısı hayretle yüzi\me at var .. ne yap - 1 Görüyorsun a .. cehaleti .. sonra bir 22.15 Memleket saat ayarı, ajans SARAY sı·n.emasınıırl 
bakarak: malı, nerelere git- -::- de beni tenkide kalkar... haberleri: Ziraat, Esham _ Tahvilat, 1' 

- A, dedi. Bukadar zamandır bele meli?.. Refik Ahmed Sevengil gözttiğU.nti Ke.mbiyo - Nukut Borsası "Fiya.t.,, Eu zengin ve en cazip programını görünüz. 2 bfiyük ve müke~ 
diyeye girip çıkıyorsunuz. Meclisin Fransız K.13...Wderi Ve Şehir silerek cevab veri!.or: 22.30 Ajans spor servisi. film birden : 
toplandığı salonu bilmiyor musunuz? , Meclisi İşleri -. I?"et, orası oyle, mutlaka bu 22.40 Müzik: Cazband "PJ.,, 
İkinci katta solda, yani levazım daire Bu bir buçuk saati nasıl geçirdiği- ! tenkıdi yazan yenil~en~lr. Onlara 23.25/ 23.30 Yarınki program ve 
sinin üstün-de. mi ne siz sorun, ne ben söyliyeyim.. [ S01ıu 1 ıtıcı soy/ada] kapanış. CEBELOTTARIK li GON Dedigı·· kata çıkbm, sola döndüm. A .. ağı ı·ndim, yukan rıktım ... o ,,.._ ··-··-················ ·-·-············ 

..n.g ~ v- ··············~··························· 
Masallarda olduğu gibi bir sofadan da senin bu oda benim dolaştım ... Ni- Devrilen fasulye tencera-

•• !I 
geçtim, geniş bir odaya girdim. O- hayet saat Uçü çeyrek geçti. Ben de Müessif bir ölüm sinden yüzü yandı 

....--.--.,i""'z_.. radan ge~tim, dar içtima salonundan evvelki büyük eo-

casusu 
Orijinal Fransızca nfü:;hası 

Btı.~ Rollerde : 

•• •il •• :: 
tH 

batarken., 
Emsalsiz bir his ve Aşk fitıı' 

~ ~ oir aralığa geldim. faya geldim .. 
~ W Duvar dibinde Şimdi burası mekteb teneffüs sa-

( ) / ~ pencere kenarında lonlarını andırıyor .. 
~ · km k . Yalnız talebeler koca koca sil.kallı 

peynhır de e yı - bıyıklı değillerse de göbekli, kır saç· 
yen a emeye: lı d ml a a a.r .. 

- Şehir meclisi- Bunlar ~hir me<:lisinin saygı d&-
nin içtima salonu? ğer aza.lan .. 

---- jedim. · A. içlerinde birçok tanıdığım aima-
Ağzındakini çiğniyerek elile dibde- lar da va.r .. 

ki kapıyı gösterdi. İşte kalantor manifatura tüccarla· 

Arkadaşımız .Faruk Küçüğün Kasunpaşada Hacı Ahmed ma -
ve Muvaffak Ktiçüğün annesi, mil- hallesinde Lostracı sokağında 11 nu
teahhid Hilmi KüçUkoğlunu.n re- marada oturan Safiye mangalda -
fikası Rebia Küçilkoğlu dU:n saat ki fasulye tenceresinin devrilmesile 
17 de Anka.roda tedavi edilmekte yilzüntiıı muhtelif yerlerin.den yarunış 
olduğu Nttmune hastahanesinde ŞişJ.i Çocuk hastahanesine kaldmlmış. 
rahmeti rahmana kavuşmuştur. tır. 

:vtv1ANE ROMANCE ve 
ERİC \•on STROHEİM 

Raal 2,30 - 6,20 - 9,40 da 

•• r .c •• .,, 
ı: 

e= .: •• 

Baş Rollerde : 
VICTOR FRANCEN "~(1~1 

l'tlADELEINE OZl!J',.. 
Sant 1 - 4,25 ve 8 de 

füwcten : FOKS JURNAL en son harb ve dünya haberleri 
Haftanın en zen · ve 1 filmi 

Cenazesi bugün saat 11 de kaJdı
nla.ca.ktır. 

Merhumeye Cenabı Hıı.kdan ın.ağ 
firet diler arkadaşımıza ve ailesine 
beyanı taaiyet ederiz. 

r BUGÜN, 
1 

Dediği tarafa doğru yürümeğe nnı andıran Refik Ahmed Seven~ 
başladım. Lokmasını yutmuş olacak zayıf, nahif Babıali kalemi hulefası ~~~~~~~~~~~~-~-~ 
ki arkamdan seslendi: kılıklı Selami İzzet Sedes ... Hararet;.. l'"""!!!!!lm!!~---~-- (TAK-SiM SINEMAii 

- İçeride kimse yok.. li bir münakaşaya dalmışlar .. mutla.- ,., A 1 em dar h 
- Zarar yok .. bir kere bakayım.. ka şehrin bir derdine aid mühim bir _ 
Geniıı bir salon burası .. sol tarafta mevzu üzerine mübahase ediyorlar -

geniş bir kilrsü, önUnde daha alçak dır. Aman kulak vereyim istifade ede. 
ikinci bir kürsU, onun önünde iki ma- riz. 
sa.. Gelin şehrin bir derdine aid zan-

J<'ilirnkrlni dalma Şaheserler dizisinden ~n ... 
Progranıfa.rmı her zaman dünyanın en büyük arttstl~rinin 

yarattığı harike.larıa sUsle~·en 

LALE 
GUzel ısa Miranda-sevimli Ray Milland'ın 
yarattığı n ~ünlerden beri bütün . lstanhnlon takdirle alkışlAdığı 

OTEL .EMPERY AL 
F İ L M 1 N 

Dlinyaam n büyük zaferlerine 18.yık bir şerefle gö8t.er~yor. Prognuna 
11.i.ve RENKLİ MlKt ve Para.mont Jurnal 
Bugün Mat 11 ve 1 de t.en:dli.tlı matineler. 

'illi ......................................... .. 

Gayet biiyük masra11arla 
Silper Film ve tabii renkli olarak 

çevrilmiş olan 

SHiRLEY TEMPLE 
nin en son harikası 

KÜÇÜK 
PRENSES 

i görünüz. 

Ayrıca: Bugilnkli korkunç Casus 
harblerini baştan başa yaşatan 

CASUS 
iNTiKAMI 

Müstesna programın s~n günleri 

illi......., 

Milyonlara mal olmuş, muazzam dekorlar arasında fevkalade bir figüran klitlesinin iştira.kile 
korsanların hayal vo aşklarına dair çevrilmiş 

iNTiKAM/ 
Deniz muharebeleri ... Aşk ve kahramanlık nıaceralarile dolu emsalsiz filim başlıyor. 

Baş rollerde : EROLL FLVNN;in Avrupa rakibi CiRO VERAf1'1 

İlaveten: Harb ve dünya. havadisleri. Bugün saat 11 ve 1 de tenzilA.tlı matineler. ~ .. , .................................................. ,,,,, 
.................................... 
~ ~ 

:· BUGON \ 
1 i ·p E K İ 
• • 
\. Sinemasında .l .................................... 

HAFTANIN EN GÜZEL FİLMİ 

AMERiKA YI AL TOST EDEN BİR MEvıu 

Baş ~e~ i ~ 0 B~ ~ ~ s ~ ~ ~t~~~J:ı~~ 
l O binlerce figüraD • Görillmemi5 derecede heyecanlı • Muau..am ve mUthJş sahnPlf"r 

Filme fl3ve olarak FOKS DUnya Havadisleri 
Bugün sa.at 11 ,.~ 1 de t.enzilltlt matine ••••••••7 

_ 6 2 =- 1 istediniz. Fakat o kadar yorgundu - midle Sedadın aşkını reddetmediniz 1 mın sonuna kadar darlık içinde, ya- lcnir diye ümid etti!liz. Fakat aradan etmiş. Bak ben de hepsini JlB:;, 
lnuz, o kadar sarhoş idiniz ki bunları mi idi? nnın no olacağını bilemiyerek yaşa- J:ıer geçen gün onu size daha ziyade yorum. Evinde verdiği ziyıdc\. Jı' 

- İı::ki, sizin blitün mukavemetinizi yapmağa muvaffak olamadınız. Ken- Ufak bir çığlık kopardı: ı rahat, zengin, eğlenceli bir ömür ~ bağlıyacak yerde sizi ondan ayırdı. le l1Z1lll müddet görtişmUş. f1e \J f 
kn·d1. Gazinodan çıkark~ o~un kol· din izi ölüme terkeder gibi ona ter- ~ - Nereden biliyorsunuz? ~ek. bin kat daha iyidir,, diye düşün- Ve nihayet meş'um bir gtin geldi ve sizi kandırmış olacak. Eğer ~. G 
larına dayanmak mccburıyetınde bu- ketmeğe mecbur kaldınız. , _ Halbuki Sedad sizin de hoşunu- dUntiz. . o.. den alırsanız ben mahvoıurıı ~, f 
lunuyordun~. O~omobilc ~in~iğin~z ' Hayretle ayağa kalktı. Heyecan - za gitmiyor değildi. ltiraf etmemekle 1 Artık bir ~ey söylemiyor, dorı.nu· Fa?a bir şey söylemedim. Zavallı ~~k bir ~erim yok. B~ş VUl8~olf· JV 
zan1a~, o, ~-ızı agzınııJan optli .• Sız 1 dan ytizti. kıpkırmızı olmuştu. Ben de beraber, onu seviyordunuz. O da sizi yordu. Sadece bana bakan gôzlerir.de Ha.tioe hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Onu .mnıayesıne alacak kın.ıBePl ) eğil f 
e\•e gıtmegı bekle~k~n tanıın:ıdıgınız ayağa kalktı~. . . 1 seviyordu. Fakat siz bir hodbin Eğe 1 hududBuz bir_ hayret okunuyordu. teskin ~tmek için bir hnyl~ uğraşmak buki sizin vaziyetiniz böyle d ıııı'' Jl! 
~~r. ap.a.rtmanın . ~n.und: dW:~~u.~. - Fakat ~ız bunları. ne.~~~:n bıl~ . - kapıldınız. Muhayyel zengin ve lüks De\·am ettım: 1 m~burıyetinde kaJdım. Nıh.ayet ken- med .~ey hera zengin bir ~dedi~ 
s,ızı sli~kl.~:. g_ıbı ıçenye ~oturdu. yo~sunu~.? dıye ke~eledı. Yuzl.!llle, goz 

1 
bir hayatı, hakikat olabilecek aşk _ Fakat aradan bir müddet geç- l dlsıne geldi vo de.rhs.l ellerıme sanl- de sızı çok seviyor. Her _ıs~i j# 

Evde gordugünilz kadınlar sızde bu- lcrırne şuphe ve 1tımads17J1kla bakı - dolu mütevazi bir hay::.ı.ta tercih etti- tiği halde onun evlenmek bahsine hiç dı: temine hazır. Eğer siz şırtı . e ıı1 
rasının İsmail Bey~ c~ olduğu. z~- yordu. iniz. Bu hodbince arzu y~zündcn aş- ~ anaşmadığını gördünüz. Fakat sizin- - Hayatım sizin elinizdedir. Evet. Beye yüz vermcweniz, o Y~f,l'l# 
ha.bııu uyandırdı. Sızi gilzel ve süslU Devam ettim: kı inkar ettiniz. Kcndı kendinizi le münasebatında. devam etti. Gecel&- BUtUn söyledfülerini:r. doğrudur. Ha- 1clöneccktir. Ben de ına.lıVu o>J 
bir odaya götürdiller. Geniş bir kar- _ Mlisuade edin de bu facianın ao- ı "aşk, ınaşk bunlar saçma şeyler, her rl eve gelmemeniz, ailenizin çevresin- diso tamam.ile böyle cereyan etmiş - kurtulacağım. Bunu ban~ ~e.1~e),µı 
yolada yattınız. Fakat tam dalmak lnunu tamamlıyayım. Ertesi günil a.r- erkek birdir. Erkr.-ğin güzeli çirkini, de size kaı:şı bir itimadsızlık uyan- tir. Bwm nereden bildiğinizi sormıya- nız. Bu iyiliği benden esı.rgrıcali1f 
tt_zere iken blrdenbir~ yatağınızın ~ • J tık iş iııten geçmiş bulunuyordu. Ya- ı iyisi, fenası olmaz. Se~a.d bugün bi- ! dırdı. ve nihayet. bir gtin her şeyi öğ- cağım. Yalnız sizden bilyük bir ricam Çok ~üşkül bir m.?vkid~1oi· ,ıır 
çmdc bir yabancı vilcud hissettin.iz. ı pacak şey knlmaınıştı. Siz bir müd- raz fazlaca hoşuma gıfüyor amma rendiler. Bu vazıyet karşısında evden var. İsmail Beyi benden almayınız. tun. Vazıyet hiç de boyle d Js.tıll' 
Ürp~rerek uyandığınıL. ıama.n bunun det belki benimle evlenir diye ümid neticede istikbali meçhul bir memur. ayrılmak ve İsmail Beyin resmen Onun size karşı meyiini daha. ilk günU kat ona hakikati nasıl aıı } 
!timail Bey olduğunu anladınız. Ba-

1 
ettiniz. Esasen bu ümidiniz evvelce ı İsmail Beyin bir işareti üzerine işsiz metresi olmaktan başka çare bulama· hissettim. Ertesi günü beni yanın -ldim? ~ 

~nnak, haykırmak, fırlayıp kaçmak jde vardı. Nitekim, sırf o yüzden, o ü- ve parasız kalabilir. On'unla hayatı- dınız. Yine bir gün olur, benimle ev· dan w.alclaştırdı. Sonra elıd davet ( J)ev~ 
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lrkcı devletin • rolü ve kıli•enin 

cemiyette mevkii bugankii 
-12e-

Zamanımızda, mevkilerinin, o naa
yonal burjuvalaruı samıettikleri gi· 
bi, stıkOtu ve uayifi temin eden 
bir devlette frengililerin, vcnım
lerin, ırki nakialerle müaab yahud 
sakat kimselerin, eblehlerin zürri
yet yeıtiltirmek haklannı ellerin • 
den aJmak bir cinayet olur. Halbu
ki en lelim milyonlarca insandan 
zlrriyet hakkı nez'etmek hiç de 
fena blr -..eket telakki olunmuyor 
ve bu mtirat sosyetenin ahlakına 
&o.. gelmiyor, bilakis onun fikri 
~ ve tembelliğini ok!fU
Yfl'· ÇOnkü başka türlü olsa idi 
Jnrvmimizin sıhhati olan, milstak
bel nesli doğuracak olan ferdlerl 
)'819tmn1t ve muhafaza etmek için 
lcab edeA vasıtaları bulmak üzere 
kafa patlatılırdı. 

Şimdiki sistem idealden ve ne
cabetten ne kadar mahrumdur! 
Artık ahlafın menfaati namına en 
iyileri yetiştirmeğe hiç ehemmiyet 
verilmiyor. J{iliselerimi7jn bu~Un
kü hattı hareketlerine tamamen 
uygun bir muamele. Bu kiliseler 
Allahın hayali olan insana karşı 

gösterilmesi vacib hlirmette kusur 
ediyorlar. Halbuki Allah ile insan
lar araı:;ındaki müşabehet üzerinde 
o kadar israr edip dururlar. Daima 
ruhtan bahsederler "e ruhun zar
fının mütereddı proleter ılerekesine 
dü~mesiııe ses çıkarmazlar. Sonra 
dR Hıristiyan imanmın kendi 
n1 emleketinde pek az niıfıız ve te
ı..iri haiz olmasına, fizik itibarile 
tereddi etmiı:::, ahlakı da bittabi \) 
derecede bozuk sefil güruhun mlid
hiş "dinsizliğe,. düşmesine budala
cr. hayret e<lerJer. Acısını çıkar

mak için de hotantolara ve ka!i
ribilere ıncil meıhebini neşre kal
karlar. 

Bizim Avrupa devleUen, Cenabı 
Hakka hamd ve ~ükürler olsun, ah
laki ve fizik bir cüzzama miisab 
bulımıırken, sofu misyonerler ur· 
tn Afrikaya gidip zenciler için mis
y(lnlıır tesis ederler. Nihayet bi
zim "üstün medcniyc•imiz., bu se
lim adamları, iptidai ve geri olma
l:ınna rağmen, bir işe yaramaz bir 
siirii melez zenci haline kalbede
ı·el~t ir. 

Bizim iki Hıristiyan mezhebimiz, 
tr driı;atlarını ist'1medikleri ve an-
1.ımaktan aciz bulundukları mis
j. ı)lı)arla zencileri iz'aç edecek yer
de, Avrupa sakinlerine bozuk sıh
lıatların halitaları, gerek kendisi 
için gerek başkaları için bir fela
k~t ve tee6SUr sebebi te.şkil edecek 
t.aAtalıklı bir çocuğa hayat bah
şetrnekten ise selim ve gürbüz za
' :ı Ilı bir küçiik yE'time merhamet 
cıierler ve ona ana baba hizmetim 
~:;riirlerse Allahın daha çok hoşu
na gidecek bir şey yapmış olacak
larını anlasalardı en nectb insan 
t"mayiillerinc tekabül edecek bır 
iş gormüs olurlardı. 

Irkçı devlet bugün bu sahada 
yapılması ihmal edllntiş olan şey
l•'rin kaffesini tamir etmek mev
kiindc buhınRcaktır. Irkçı devlet 
ırkı cemaatin hayat.men merkf!Zf 
haline sokmahdır; ırkm hali~ kal
ınruıına uezıırct etmefülir; bir mil-

l••tin en kı~·metll malı çocuk oldu
~unu ilin e;\·lemelidir. l'almz ~lim 
ferdin ÇOC'uk ~·eUştirmcsini temi
ne calışma.hdrr. lrkçı 00,·ıet )"alnız 
bir ayıp hareket hulunduğunu söy

lcmt-li .• Hastalıklı iken, bir takm1 
.-.. a~lı kn urları haiz iken diin~ a)'a 
«,,:ocuk geümıck. Bu takdirde eo 
~refli hareket çocuk ~ etiştlmıek
ten vazgeçmek olac:·ai(ını hiJdlrme
lidi r. l\lill.-te ı.rilrhUz çocuklar ve
ti!5tjnncl<tcn g<-ri kalmnmn w da 
önco la~ ik bJr hare.ket olcluğu
nu sö~ lenıclidir. Devlet binlerce se
nelik bir istiklıal ı.encJjsinc tenli 
cdilmi olması c1o!a.yısilc milll.ıha
le ctm<>liilir. Bunun karşı ında fer
din arzuları 'e hodgamlıklan hiç 
addolunur \'O bu , aziyet knr,,nsın
da fercll r i~in boyun eğmekten 
başk:ı yapılacak lıir ~Y kahnaz. 
De,•Jet, fikrini t.en ,;r J~in, en mo
dern taba.bet mcmhala.nndan lsU· 

iade etmek li.zlmdır. Apkir m
retf;e .bufa yabad ini, binaeneleyh 
&üni,yetbHı latikall bbll Jwauıolar
.. mtlll&b '-dleria ...aı ,elittir· 
mek hekkına malik el•ed•lamu 
beyua etmep, Ye iMi lmk&m o fent 
lcrden mtMldetea .nez'eylemeğe 
mecburdur. DIPr taraftan eellm 
.kadmm velidJupa çok evlid ye
tiştirmek gibi Alla.hın bir ihsanı o
lan ~yi ebel'eYJI için bir feliket ha
Une getiren bir hllkfunet slstepıl
nio murdar mali slyueti ile CIUı
did edilmemesine dikkat etmek va
zifc&ile mükelleftir. Devlet çolt ev
IA.d yetiştiren allelerin ~kkülü
nc 1mkin verecek sosyal şartlara 
ürşı bugtln gösterilen tembelce 
hatta caniyane likaydlığa ıüha

yet v~mıeli \'e kendisini bir kavim 
if;in kıymeti takdir cdlleuüyecek 
kadar yüksek bir nimetin en bü
)iik bamiı.i bilmelidir. DevleUn 
dikkati kahil ln.~ndan ziyade ço
ruğa inltaf etnH-k lca.b eyler. 

l<"'izlk ve ahlak bakmuaclan tte

Hm olmıyan ve binaf'n.W.yh *MI· 

yal ba.kundan bir kıymeti buluıunı
yan adam ~oeuklannın bedealn -
de kendJshıJ .idame ettirmemelidir. 
Irkçı de\·le-tin ~rbiye bakımoıdan 
ifa edllNıek muazum bir vadfesl 
vardır. Fakat bu vazife sonnları 

hl ilin !flmdiki burjuva devrlmWn 
muzafferane ha.rblerinden d&ha 
hiiyük bir ~1 gibi göriiııccektir. 

l>twlet ferde terbiye yolile şura
sını anlatmalıdır ki h86tahk1ı l 'e 

zayıf olmak utanılıtc.ak bir f.ieY de
ğildir, hllild8 acmnıağa liyık bir 
felikettlr, fakat horgimlık sevk\le 
bn ftılikeü, masum bir mahlUka 
intikal ettirerek. tezlll eylemek bir 
c:Jaayettir \'e a~·ıhdır. Ferd, mesul 
olmadığı bir ha.-.talıktan muztarih 

olup da ('ıC>Ctık }etİ§tirmekU-u vaz· 
g~r \ e mnhabhettnl, şe.fkatiai 

sıhhi \ uiyeti bir ~ e.s.nlı bir ce
maatin gfirhUz bir ferdi olacağım 

t:ılınıin ettiren ırkınm fa.kir bir 
-.·oc.·uğuna \'erirse gerçekten aecib 
htr fikri iatidad \'C insani hissiyat 
göıd.enniş olur. Devlet bu terbiyn 
\'azlfeslni ifa etmekle, ahlik beJıı
mından, ameli fo.aliyctinl tahdld 
f'tmiş qyıbr. Bu prensiplere gön. 
hattlu-t etmek l~ln mak~nın an
laşlhp anlaşıbnadığını, tasvib mi 
yokK& takbih mi edildiğini tahkik 
ile nğra.,mıyac.aktır. 
Eğer fizik bakımından mütcred· 

di yahud zihin hastalıklanndan 
nrnztarib ferdler, altı yüz sene, 
çocuk yetiştiremiyec·ek bir halde 
tutulsalardı beşeriyet ölçU1mesi 
imki.nsız derecede vahim derdler" 
den kurtulurdu. Öyle bir sıhhattPn 

istifade edilirdi ki bunu tasavvur 
edebilmek bile zordur. Kavmimtzin 
tn gürbüz urumrlannın ır.Urriyet ye
li11tfrmelerini şuurlu ve sistemli bir 

lıil!rette teşvik ve teehil etmekle 
öyle bir ırk elde edilecektir ki rolü
hiç- olmazsa bidayette, bugün muz

tarib olduğumuz fizik ve netice iti
barile ahlaki inhitat tohum.larını 

bertaraf etmek olacaktır. 

Çilnkli bir kavim ve bir devlet 
bu yolu bir kere tutunca, pek ta-
bf olarak, ırkın en kıymetli lyiliği

ı.i teşkil eden kıymeti inkişaf et
t.rmeğe ve veludluğunu arttırnıa

~n ehemmiyet verilecel<tir. Mak
bUd da biltün mHletin şu en yük
ı.ek nimetten istifade etmesidir: 
<'uglmisme kaidelerine göre elde 
edilmiş bir ırk. 

Buna muvaffak olmak için, her 
şeyden evvel, bir devletin yeni el-

de edilmiş havaliyi kolonize et • 
r.ock işini tesadüfe terkctmemesi 

' tu lrolonizasyonu muayyen kaidele-
re tabi tutması lazımdır. BilhaSba 

tcı:ıkll edilen ırk komisyonları fcrd
l<'re bir kolonizasyon nıüsaadcsı 

vermelidir. Bu müsaadenamcyi al
mak için konacak şart muayyen 
br ırk halisliğidir ve bunu da iıt-

bat etmelidir. İşte bugünkU vatan 
etrafındaki koloniler yavq ya va., 
tu suretle teessü.cı edeceklerdir. 

(DeH1111 YIU') 
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Gerçi Londranın, hişi Londranın parmakları da sıkışıyor .. yüzüklerin 1 ne suçlu ve ne de avukntı bu iki şa-
değil, belki biltUn dilnyanın en mil- kenarından etler yırtılıyordu. ~ı t , · ~ hidle hiç nlfi.kadar olmamışlar, onla-
kemmel avukatım tutmuştu amma... Aman yarabbim konueurken ne , ~ ~ -" ' !arın sötlerinı bile dinlememişlerdi. 
Bu adaletten yakayı kurtarmak için kadar da çirkin oluyordu. Ben yüzü- - -- Bunlardan sonra D. 21 numarasilc 
kiti değildi. ne bakmağa tahammül edemiyordum. çalışan polis istihbarat ajanının şa-

Karl Milller de ayni şekilde h n- Kıp~ı~~ızı bir çe~re ... Ciddilik ile 11- Tefrika No: 7 hadetine müracaat edildi. 
larda bulundu ... O nihayet bir arka- Ubalilıgın karıştıgı bır anafor mey- varında tahta bir sıra ~erinde otur- Burada nazan dikkatimi biı ..,,ey Hakimin ve tarafların sordukları 
daşını ve onunla beraber de on be~ danı... muş dinliyordu. celbetti. Demin demiştim ya .. yalnız suallere şu cevabı verdi: 
İngiliz liracığını kaybetmişti ... Onun Ne ise efendim uzatmıyalım ... O dıı Müllcrin sözleri ona çok dokun . Londranın değil, belki bUlün dünya- - Maznun kendısini tevkife gitti-
için, Madam Bilyam kadar heyecanlı şahadette bulundu. Mektublardan muş olacak ki... Bir iki defa oturduğu nın en meşhur ceza avukatı olan Mis- ğimiz zaman, bız.e hayret dolu göz
değildi. Fakat o da ifadelerinde kat'i bahsetti. Vllyamın son zamanlarda yerde sallandı. Kendisini zorla dik ter ,ArthUr bütUn bu hadiseler kar · terle baktı ... Sankı hiçbir şeyden ha
ve sarih idi... Şişman adamların haiz ahvali ruhiyesiniu değiştiğinden, ko· tutabiliyordu. Başı arkaya dll.şüyor, şısında buz gibı camıd duruyor. Hii- beri yokmuş gibı bir vazıyet takındı. 
oldukları iyilik, saflık onda d:ı vardı. lay para kazanmanın yolunu aradı uyıf, çukurlaşır•;ş göğsü kabarıp disenin iki mühım şahidi olan Kari Bız onun saf, saf bakınmasına teca . 
Bazan en ftcıklı vakaları anlatırken ğından bütün naeihatlerln para etme- iniyordu. Müllor ile bayan Vilyamı isticvab da- hül numaralarının hepsini tatbik et-
samllnl gtlldUrUyordu ... Halkın ken- diğinden zekasının kötü yola saptığuı TT--ı Mtiller aehad"'tinı' bitirdiği za- hi etmiyordu. Doi::Tusu ben hem ı:;udu d tik T:" k b:r 
disine gfilmeslne canı sıkılıyor fakat dan uzun uzun bahsetti. Ve neticede ..n&.l . " " 

0 
• ~ mcsine müsaa e et · .1.• a at ta u al-

, p 1 ta ~# d k U dilm'"' ld gun· a man zavallı kadını fazla bekliyemcdi. nun hem de avukatın sogukkanlılık- danmadık. .. O da iz'anlı bir ndnmmı§ 
hiddeti de ça,buk geçiyordu. o rı:uın an a e ifil o u • . . . 

Sorguda, hldiseyi anlatırken kcn- kanaati kimileslnin mevcud olduğunu Ve upuzun oraya oturduğu yere bay- !arına hayret edı~ordum. Asıl Uzerın-
dislne mühim bir eahsiyet lmJş gibi da söyledi. gın dtiştü. Mahkeme blr mUdd?t. ta- de d~r~lac.ak şa~ıdler bunlardı. 
edalar veriyor, tabll de bu da aynca Alman Müller §ehadetini bitirince til edildi... Bayan Vilyamın yınUn.e Hadıscnın d~~r~ ~lmıy·n·n tar~ları 
gUlilng oluyordu, Parm&kla.nnda gü- ye kadar bayan Vilyamın salondan mUb~ biru su serpti. Kadın kendi- varsa onu bu ıkı.:.ı bıle bılırlerdı. 
miln, bakır, kaplama birç.ok yUztıkler dışarı çıkmasına mahkeme müsaade ne gelir gibt olunca MWleriıı kolunda Ve §ahadetlerin de merkezi sıklc-
vardı. O etli ufak ellerile oynarken etmemişti. Zavallı kadın samlinin el- salondan dıaan çıkarıldı.. •J bu ikisinir. Uıerınıl~ uli. Halbuki 

ki hertilrlli mukavemetin IUzumsuz 
ve beyhude olacağını çabuk anladı. 
Yalnız meşhur Ritz otelinde halkın 
ortasuı<lıın elleri kelepçeli geçmemek 
i)in, büyüle ve bol bir pelerine sarıl
dı .. \'e nihayet bir zamanı kollıyarak, 
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0 un k ü mektep maçları 
ler . ~ kara listeye dahil etmesın- t&krirlerlnde: ( Baştarafı ı incide) Jrey sahibi olmadığı bir f{lrada lmyük 
~ g\leüme. gidiyor d_oğrusu .. yoksa Kartal, Üsküdar ve Şilede oldu • vahdet kuran sistemden mahrum bir maarif mev.zulan değil, sadece idare [Baş tarafı 5 inci sayfamızda] rmn. dün Beyoğlu Halkevinde devanı 

hlulıarrır addetmiyorlar mı T.. ğu gibi bir köy yatı mektebi teBisinl maarif ne tedris yapabilir, ne terbiye. i~eri konuşulabilir. Kolej mu~limleri: ~auna, Parguet edilmiştir. 
. lledlsln Gedikli At'.881 Maarif MUdUrlüğUnce de muvafık Misal olarak terim meselesini alı· Cevabını verdikten 80Zlr& aösthıe te, Butterfıeld, Tergıff, Whitwan, Alınan neticeler şunlardır: 

~ıraz da meclisin en uzun boylu a· gördUğUnden Kartalda Ebülhüda JllS. Bundall töyle bir dava çıkar: devam etti: Wi-. Gal:ıtasaray - Muallim Mektebi 
tibi fılıiııe boyuna map.l.lah ulan köşkUnUn mübayaaaı için blidoeye Yunanca ve U.tince okumalı mı • 4-Şftran.ın kararlan mutlak değil Şeref stadmda 15 - ı 

~ecib Serdengeçtiıiin muhavere- 6000 lira korunası Kurtdotmue köyü- yız7 istipridir. Yani Maarif Veklleti bu .. . 15- O Galatasaray galib "Özdemir, 
~kulak kabartıyorum: ne Taşlı bayırdaki auyun getirtilme- Bu sorgunun cevabı Türk düşün· kararlan tatbik edip etmmıekte muh 1fopziçt 2 - Yucaülkü 1 Orhan, Ekmel, Muvakkar, Şebab, Re-
tı - Va.Ualıl di:yor, eeti gUnleri ha. ai.n.I .,. Kurtdoğan Paşa köyü su ı. cesinin kllsik ktlltUrle yani huma.n~- tardır. Şeref stadında ilk maç Boğaziçi ile §id,, 
~lıYoruın ... Ah ah ne gUnlerdl o gUn aisatlannın yaptınlmasını istiyordu. me ile mUnuebetlni tayin eder. Alın Halbuki bahsettiğim Maarif lılecH- YucaWldl takımları arasında yapıl- İstanbul Sanat -Ticaret 
~ .. lleıe tehir meclisine ua olduk- l.ote takrir sahibi de ayakta tezini size geni3 bir killtür "tarih meaele- sinin. karaı·lan aynen tatbik edilir. mıştır. Birinci devrenin 15 inci daki- 15 - 9 
çı: '<>nra ili gUcU bilsbiltUn serdik ... müdafaa ediyor. ai. ' Böyle olmusa. herhangi bir ŞQranın kasında Boğaziçinden Rahmi ilk golU 15-5 Sanat Mektebi galib "Mev • 
~ şu siyasi i§ler doğrusu eczacı- - Paşaköye, dedi, gemıeğe git- Bunun üstünde fikri olmayan bir veya meclisin varlık hikmetini anla - atmış, haftaym bu suretle mütevazin Hid, İsma.11, Zeki, Rıza., .Mesud, Hak· 
it daha hoş .. bu siyaset klmyal ıniştim ... Mektebe uğradım .. ne gör - maarif, yunanca ve latince meselesi- mak zor olur. . olarak hitam bulmuştur. İkinci devre kı,,. . 
~Ya!.: azizim. sem beğenirsiniz .. tekmil ~le~ ee- ni hatta bir diişünce mevzuu olar~ 1 ln~ılab maarifini yeniden inşa et- başlar başlamaz Boğ~ziç_m.ıer_ penal- Şişli TerakkJ - Yüceülkü 
Çin., sın, çin... ferber edilmiş mekteb temızlenıyor .. bile sevmiyecek ve davanın hallını mek ıçin tutulacak tek yol budur. ~d:u1 O~an vasıtasıle ıkıncı golle- 15 - 7 
liayır bu b hl hall aral _ çocuklar mektebi yıkmak i<;in tA 'istikbale devredecektir. 1 Böyle bir meclis olmayınca ben fi- nnı atmaga muvaffak olmuşlardır. 15 - 8 Şişli Terakki galib "Tahir

1 11
lldan: sa a anma e a 'aşağıki dereden maşra.ba ile su taşı- Buböyleoluncaüniversitedetopla-,kirlerimi kime kabul ve tatbik ettir-

1
BununUzerineYucaillkUIUlerhücuma Tahir Kavala, Tunç, Tuğrul, Şaban, 

- ~etak d" · ak 1yorlar.. nan her hangi bir terim komisyonu- mek için söyleyeyim? ı geçerek Süleymanın güzel bir kafa- Muammer.,. 
ıuıı çıngırağı~ yı;e g;:~ m ~~ı- (Not: koca mektebi maşraba ile nun meseleyi halledebileceğine nasıl 20 senedenberi maarifimize dair sile yegane şeref sayılarını atmışlar Sömestr tatilinden bilistifade Siya. 
loplan.tı zili .. egı ...... ır mec sının taşınan su ile yıkamak, denizi kaşık- inanırsınız?. . 'yüzlerce makale yazdım. Salahiyetli ve bund__an -~n:a o~n.mü~evazi~ ola- sal Bilgiler Okulu takımı üç voleybol 

Atalar d . . la boşaltmağa benzerse de .. buhu ben Görüyorsunuz ki her maarıf mev- muhatab olmadığı için "zira Maarif rak Bogazıçının gabbıyetile hıtama maçı yapmak üzere İstanbula gele • 
laıebeler k ers zılm~. duyan ~:ıe1 değil Kartal azası söyledi.. demek zuundn karşımıza çıkan şey sistem-

1 
VekiUeri galib hüviyetleri ile idari ve ermiştir. cektir. Maçlar Beyoğlu Halkcvi salo-

~otıar .. ~yıdsızlıgıl~ salona gı1:. • doğru. .. Acaba bu rnekteb kaç günde dir. Bu sistemi maarif memurları siyasi adamlardır,, fikirlerimden he- TAKIMLAR: nunda ynınlacnktır. Maç tarihleri ve 
retizıe Ye 1 _de merdı\:_nden samıın temizlendi dersiniz.] kuramazlar. Nitekim kuramamı§lar - men hiçbiri tatbik edilmedi. Boğaziçi: Halil, Osman, İsmet, Nec rakibler: 
~bir kar eşıyoru~ .. Sagımda solum- , -Makama, makama havalesi.. dır. Bunların içinde bütün memleket ma det, Mahir, Enis, Sabri, Mustafa, Te- 22 .Şuhat perşembe Haydarpaşa li-
da birik~ gazetecı arkadaş .. arkam- Yanımdaki arkadaşa soruyorum: Ben şunu teklif etmiştim: arifçilerinin ittifakla benimsedilcteri lsit, Niyazi, Rahmi. sesile 

lliYase: ~er~~~~ var.. . - Ne oluyor acaba makama ha • Fransada ve bi: ço~ ~vı::ıpa men_ı- de vardır. Yücciill<ü: Mazhar, Süleyman, Nec- 24 
1Şubat cumartesi Boğaziçi lise. 

g~ti. Sa kUrsu~.?e .~ecıb Sc~den- vale olunan ne!.. leketlerinde oldugu gıbı yuk~k bır l Bu vakıa, bir içtihad hatası ihtima- mi, lbrahim, AHicddin, Kemal, Mu • sile. 
dıtun uz ğında gozl~k.lu adını bilın': - Amma da acemisin diyor, takrir maarif meclisi kurulsun [Eskı ~ec- lini bertaraf etmese bile pek ziyade rad, Selim, Cemal, Faruk, Kenan. 26 Şubat pazartesi Galatasaray li· 
bir ka ~ boylu bırı, solunda y~ıl havale ediliyor. lisi Kebiri Maarifl den bahsetmıyo - azaltır. K"'bata. D .. f 

1 
sesile 

ıııı. ıaga "ik 1 ta gı· de gayet · .. · d - ·b· b . " ş - aruşşa a <.a. • w~ bir :ıı o a ren n . . - Aza sözünü bıtırmedı.. rum. Fransada ol ugu gı ı u mec- Durdu. Bır sigara yaktı. Sonra: lk' . .. ·r f"k O . . . 
~ıı fular takmıg Meliha Avnı Sö- - Bitirmese ne çıkar .. öyle ya ne lisde bütün tahsil derecelerinin, bü- - !şte dedi dü§ündüklerim ıncı maç, Kabataş • Da.ruşşa.faka ev 1 emz lısesme 
~~i çıkar.. tUn mekteblerin, enstitillerin, akade- _ üst~dım, dedim, üniversit~mize takımlar~ arası~da yapıldı: Darüşş~- muallim oldu 
, b Serdengeçti: Kitabcı Halid: - minin hatti nafia, ve milli müdafaaya ne diyorsunuz? f~.k~~n ılk dakıkalar?a agır bastıgı Almanyada spor ihtisasını ikmale-

clil'o tlk~yet var celseyi açıyorum. ı - Vakit kaybetmiyelim diyor, ruz- bağlı mekteblerin murahhasları bu ~ - üniversite mi, diye cevab ver- goruluyordu. F~kat Kaba~aşın uzun derek memleketimize dönen üstteğ -
Sağ~ ~ttndi zabtı sabık okunacak. nameye geçelim.. lunur. di, bir lise azmanıdır. Çünkü: boylu, ge?ç bekı Murad hıç gol fır - m~n Tevfik Deniz Lisesine Spor mu-
~v kı. gözlüklü zat kalktı. Yavaa Ah Şu Meclis Azalığı Bu murahhaslar tayin değil, bağlı ı _ Muhtar değildir. s~tı vermıyord~: Devre bu suretle ~a allim~ tayin edilmi~tir. Bir kaç sene 
~ 'lJJ bır §eyler okumağa başladı... Haklı .. dükkln, tezgah var .. çırakla oldukları müesseseler tarafından sera 2 _ Slc;temi yoktuı::. rilşşa.fakanın hucumu, Kabataş mu - evvelıne kadar uzun atlama rökord, 
Ütn ... ~ okuduğunun farkında deği • ra emniyet caiz değil... İşin başında l bestçe intihab edilirler. 3 - Bundan dolayı programlan dafaasının ~l ~ukabe1elerile ~~ - meni, manialı ko~u şampiyonu olan 
kiınSe .nlaşılan aza da benim gibi ki durmak !hım. Sistemi bu meclis kurar, program- sabit ve istikrarlı değildir. tam bulmuş, ıkincı haftaymda Dariiş- Tevfik ayni zrunnnda atletizmin bir 
koıııış nın aldırdığı yok. Biribirlerile Meliha Avni ruznamenin maddele-

1
1an bu meclis yapar, vakit cedveli 4 _ Teşkilatı bozuk ve eksiktir. §afak.ahlar birinci devreden daha çok çok branşlarına çalışmış bir atlet 

~{:tlikuyorlar .. maahaza bu. dinleme: rini okuyor. gibi bir milyon Türk Ç.?_CU~un ev 5 _ Enstitüler, laboratuarlar, kU- hak_im o~nan1alanna __ ra~e~ orta mü kompledir. Denız Lisesi kendisinden 
olaınad Zabtı sabıkın kabulüne mw Maşallah azalar yaman. Leb deme-ive mckteb hayatını degıştıren ka - ,tUbhaneler, üniversitelilerin tabirile hacımlerı Turbanın uç mühim fırsatı muhakkak ki çok istifade t!decektir. 
li 

1
• den leblebiyi anlıyorlar .. Adeta mad- rarları bu meclis verir veya reddeder. eöyliyeyim: Tam takırdır. kaçırması neticesi oyunu sıfıra sıfır Muvaffakiyetler dileriz. 

~ larafdan: delerin okunması ile aid ' olduğu encü- Bu meclis vekilin kaprislerinden, ~ü- 6 _ Ecnebi profesörlere verilen olnrak bitirmişlerdir. Balkan kros kantrisi 
~ l.fuvafık kabul sesleri yükseldi .. mene .havalesi_ bir oluyor.. ldahal~leri~den, siyasi tesirlerden ım- para Türk doçentlerinin istikbal ü - Darüşşafakada.n Galib, Nihad, Mu· Evvelce de bildirdiğimiz veçlıile 
~ ~eliha Avninin... Melıha Avnı sustu.. ~ka? nıs~~ındc azad: kalacaktır. Ma- midlerini kapamıştır. Çünkü münhai rad, üç haflar, Kabataşt.an Celal ve Balkan kros kantrisi 24. martta Hey-
~ "i'~t llleclisi azalığından istifa e- Acaba ağzı mı k.uru.du ?., . arıf yekılı onun tabu b~şkanı~r: Fa~ kürsülere daima ecnebi profesör ara- Fe.cidun güzel oynamışlardır. beliadada yapılacakbr. Bundan evvel 
dirıiJ\~ltı yerine geçen İbrahim Sa- Hayır ruzname bıtmış .. reıs ayağa kat ~şte o k~dar .. ~ütün sal8.hıyetı nıyor. TAKIMLAR: • Tilrk atletleri için bir hazırlık olmak 

?ll~batnsını okuyor.. kalkıyor.. ı~eclısdc kendı reyını kullanmaktan 7 - Bu profesörlerden istifade ne Dariiş!jafaka: Salahaddin, Vahdet, üzere 18 şubatta İstanbul birinciliği 
~nalı Onu ~leclise B:.ı"ı ~ın Ruzname bitti meclis... öteye.geçmez. . . · . beklenildiği kadar, ne de yapılan mas Murad, Necit. Nuri, Hasan, Cemal, ve 3 martta Türkiye birincm-· ayni 

,it· Vatlı kı _ d h ~k~ Siirat Dün.}a Rekoru T~lı?1 ve terbıye heyetı var diye - raf kadardır. Çünkü bunlann Türk- Calib, Turhan, Nihad, Şükrü. sabada icra edilecektir Yunangı Bul-
ıtt.._ zcaı,11z a a o umasını z·ı . . d kl 'b' ceksınız b" ı · · k · · · ' 
"'eden.. 1 sesını uyan çocu ar gı ı sa • . ' . •. .. .. çe ılmeme en tednsat ıymetinı sı • Knbatas: Nafiz Celal Mehmed Ali gar Yugoslav federa.c;yonları iştirak 

a ....... ~lalı .. 1 h k londa bir gUrültüdür başlıyor cüın - Hıç te kfıfı degıl. Çünku: . . . fıra yaklaştırdığı gibi Üniversitede Faruk J.';ridun Kemal' Nevzad HU~ ed~klerini tdyid etmişlerdir Rumen 
eııııi (l•-· rnuteyemmen, Ala a • lesinin sonunu duyamıyorum ... Saate 1 - Bu heyet azası Mnarıf Vekıh onların 4vrupai imkanlarla çalı~ma · ' T , ' ' ' •• • 

dı, b uıın sesleri yükselmeğe başla- b kı tam beş' 23 . tarafından tayin edilir ve sık sık de- . : • scyın, Ne\Znd, Ahmed, İsmet. federasyonundruı da bugunlerde mek 
d ~ladı . a yorum.: on ı. gcçıyor. larını tcmın edecek vasıta,, teşkılat V l b l B k b I tub beklenmektedir. 
~1'llı "'d arnma.. Allahın neyı ka- Demek kı tam 21 dakıkada 9 ma.d- ğişir. • ilim atmosferi olmadıgwı irin rogt-ın - O ey O VC as et O , • • • • • • • -...._..__. • • • 
Şiınd". eccğini anlamadım. 

1

delik ruzname iki takrir zabtı sabı - 2 - Bu heyette mektebler temsil dan istif'lde edilemiyor ... ... t 1 ı·nhı·sarlar vekı·ı,· Raı·f ~iı.- ı topı • d"J . t" · urnuva an 
"""St ~ antının tam 9 uncu da- kın hulasası yeni azanın mazbatası le ı memış ır. . 8 - Talebe fazla ve sınıflar çok , . _ 
, llu eeib Serdengeçti ayakta: okunmuş, müzakere edilmiş bitmişti. ~ - .Bu heyetin .~za~ı gayet azdır dardır. V~leybol ;c Basketbol ~Jatılıgı va: K d . . b 
·~ ~ ıtıarncyc geçilmeden, arkada- Ne o tuhafınıza mı gitti.. Bu da bir v~ ~çl~rınd~ pedago~ı m~te~a~ısı !o.k , Üniversitenin talebe jhtiyaçlanna ~tf~ıne yenı b~şhyan Ferıdun Vasfı ara enızın eyanah 
lltıı i1t· ltal murahhası Şerafedcli- rekordur. Belki dünya rekoru.. bu gtbıdir. Reıs Kadri degerlı bır fıkır kitab mcseıes·ne 'Ih ves . 'd ilk ış olarak bır voleybol turnuvası . . . 1 ~Itr· · ' Fak b' b h · d · 1 

' ı " aıreye aı f B. ~ta t!f, 1 tıı-:t ao.yfada ı ~eUh ın var okunacak.. kadar az müddette bu kadar iş çıkar adamdır. at ter ıye a sın e derdlerinden çok bahsedildi Bunlan hazırlamaktadır. Maçların Galatasa- .. tah 'ld d h tazı .
1 l)~'h...a~ Avni bu sözü iki ettirmedi mı ? hiç bir eseri ve hiç bir ihtisası yok - toptan hatırlatmakla kala,.:ö-ım ray klübil salonunda yapılması kuv- nbuaranttambuuls sı ent a!na . a m17-

~dı 
1 

F. K. tur. Diğer azaları edebiyatçılar ve Yine durdu Biraz düşündU~Daha vetle muhtemeldir. Geç kalmış ola:ı d ay:n. teş~~~ ur. ht.Saıiar ı-
·~ · f1zikcilerdir. Kadro .doldurmak için bqka soracağın var mı der gibi yü- bu turnuvanın yapılmasında şüphesiz d~ 'k:~l 1 

t a::unda ::ı 

R h b 
oraya getirilmişlerdır. züme baktı Fırsatı kaçırmadım· ki büyük isabet vardır. §~ ı_ ~.yapm. b' k vvunın. : 

US F I• n r 1 Maarif ŞQrası var diyeceksiniz. Bu Ü . . .te Tal be B' r-· d. d Bundan sonra basketbol t yı~. u 13 ıçm yenı ır anun proJesı 
• • • d h' k:.e· d Y•ld' Çünkü. .. • - nıversı e ır ıgın e e umuvası kazırlıyonım. 

__ ıura a ıç .uı cgı ır. · kanlarla profesörlerin bulunmasına ve bunları miiteakib yaz faaliyeti be.ş p . b .. k'' ·a . d 
1 - Muvakkattir. . . ? • lı acaktır ki azın bu m roJe ugun u ı aı·enın aha ve . 

Sened b. t 1 ne dersınız · dedım. Y Y açlar açık ha rimli ·ve daha standard bir tte 
t 2 - e ır op anır. G''l k · vada yapılacahtır sure ~~Yetı.. < Ba.~ tarafı 1 JOcide J alay kumnnda~ı olup Finlandiyads. 3 _ İhtisas dereceleri hesaba ka- u ere · . . . . .. . _ .. · . ça]ışmaaı. gayelerini istihdaf etmek-
bn-,.,., • bombardıman etmialerdir Danimarkalılarclan müteşekkil bir go tıl d b'·t·· ·r bl - Bu suahnız, dedi, goıumün onu- .MalWıı olduğu tize.re voleybol ve tedir ı....~··ıan ""' · ma an u un maarı mensu an ve d d 1 . . • 
~"'llt k memleket içlerinde bir kaç nilllü taburu kumandanhö-ını dcruhde 11 . 1 d t d'ld'kl . . . k ne a ı arının ve lalalarının nezareti basketbol maçları bızde e.fmdiye ka-,. a a\J bo • o mua ım er ave e ı ı erı ıçın e - it d . . k 

1 
-

:ı ah .,ı rnbardıman etmiş ve si- etmek üzere istifa eden albay Tretou- . t' . lb tt 1 1 a ın a oynıyan çocukların bahçesını dar yalnız, apa ı salonda yapılmak- Hurı·ye adam da ~ &.li<i serıye ın reyı e c e yanış rey o ur. t" . ta b 
1 

.. .. . 
an. 1\ eo bir ki§i ölmüştür Düş· lof 15 yeni Danimarka gönüllüsü re· Çü k" h k"k~ ··t h 1 d" ge ırıyor. ve yazın u spor ar yuzustti bıra-

ıı.... , " ıruı..- • n u a ı ı mu e assıs ar unya- y d' 1 ded' d" 1 kıl k 'd' y f ı· . ) ""ltn· ua.t günü dört tayyare kay- fakatiııde Helsinkiye hareket etmi<> h · d ld - ·b· kall" eti - a ıp oma, ım, ya ıp oma. ma ta ı ı. nz aa ıyetı muhakkak yara ıyor lŞtir ':I - nın er yenn e o ugu gı ı e ıy Rek .. b .. . . 
lie1 . · tir. t k'l ed 1 tör ana bundan sonra Tür'Juye kı voleybol ve baskctbolde büviik ve Küçükpazarda Sabunhane sokafrın· 

h~· ~nlt· eş ı er er. C"mh · · d Ali · · • ~ "'l:ıitı' •
1
• 10 (A.A.) - Finlandiya Danimarkalılar tarafından hediye B da üstadın sözünü keserek: u urıyetın e mekteb mezunu ılcn adımlar atmamaı temin edeeek- da 12 numarada Bünyaıninin kızı Se· 

1~et- t~k on haftası zarfında Sov- edilen 100 yataklık kampın, ikinci ta- _ uı;akat, dedim, şfirada herkes olmıyan ~ir k.imse ne M~rif Vekili tir. pon ile kiracısı Huriye arasında ~ı · 
~~~at ta.yYare kaybetmişlerdir., hatfuzhancsinde vazife almak UY.ere rey snhibi değil. Mesela İsmail Hakkı n~ de Ünıversıtede profesor olur, de- Kış_ ve yaz.maçlarını ayni takım ka kan kavgaaa Huriye Seponu maşa i-
1l'llılar 5 kontroı edilmiştir. Finlan- Danimarkalı 10 kadın hastabakıcı da Baltacıoğlunun reyi olmadığı halde eli. . .. .. .. . z~ndı~ takdırde .. bu takımın diğede- le yaralamış, yaralı tedavi altına n • 
~. to 95 tank kullanılır halde hareket etmiştir. Elazığ Maarif Müdürünün reyi var- - Dıploma kulturun yazılı vesıka- rme nısbeten muterakki olduğu na- lınmış, suçlu ~lanmı~. 
l~lOr~' 552 otomobil, 1571 at, 20 İlk Göniillülerin Ya.ptıkla.rı İşler dır.. sından b~ka ~ir şey değildir. diye ce za~ itibara alınacak ve altı ay müd- Hava gazı ifa zehirionmiş 
itıtııobıl ~3 ~eyyar mutfak, 28 zırhlı Stokholm, l O ( A.A.) - Bir İsveç Başını sallıyarak: ~ab ve~ı . . lstıdad veya d~ha eserle detle yapılacak herhangi bir temsili Fenerde Milı-seJpaşa caddesinde 6' 
ıı:~ılar tınam etmişlerdir. Jc'inlan- gönüllüleri müfre.ıesi hava dafö ba - - Gördünüz mü ya! Üstelik bir ed ısbat e~ılmış olunca bu v~ıka aran_ - mactn. bu takım 1stanbu1u temsil e· numarada İbrahim Behlüliln fabrika 
t ~lı ~·~fuıdan 3 gemi, bir de. taryası İsveç - Finlandiya hududun- ihtisas aleyhine· bir tahdid yapılmış ~az. Dıplom~yı es_ere t_ercı.b eden zıh de<c~tır. - - ı.L"ld:ı yattp kalkan Refahiyeli Kadir 
a.~ıter d ısı batırılmış daha. başka da bir Sovvet tayyaresini düşilrnıeğe demek İsmail Hakkı Baltacıoğlunun nıyet hele bır Ünıversıtenın başında A3nnın hazırlaa:gı rırogre.m }..9b1ış- . k la h el _ 
~ti te .. b.e hasara uğrabJmıştır. Sıh- muvaffak ~!muştur Bu tayyare cU . · olunca elpençe divan duran bir me - k:ı.nlığa takdim edilmek üzeredir.k a.çııc azla n ah~agl a.zı ~uBugundan çı-
:'tı.- .. ıt edil . · • . . .. .. .. . . - - . . . . an g a ze ır enmış, alat. Musevi 
ıuı:.,~ oıııar en hava zayıatmdan retkA.r uçuşlarla halk arasına hakiki lngılız sozcusu hır Polonya, bır Fran- mur n~slı . yeti~tı:ı:·. . . . . Voleybol maçları hastahan<?sine kaldmlaı-aJ.: tedavi 
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~~lrnu,. ca Sovyet tayyare.sinin bir dehşet salmakta idi. sız ve bir de Kanadalı fırkanın Fin- Şahsıyet yetı~tırıcı bır zıhnı~e~ ~ıp Liseler arasındaki voleybol maçta- tına alınmıştır. 
~ g~rn~kun~em~~ rn~~~~r~~lig~~ij~di~~ha~cictm~~u~na~~m~a~~wcllı~~a~qJkIBı~_=======~====================~ 

«it llut~ lt tayaresinin 9 Sovyet bombardıman ir ewelisi gün Londrada dolaşan §a- den bırını feda etmege mecbur kaldı-
~t~~ı~t!:r h~rbin hareket sahası- tayyaresile çarpışarak bunları kaçırt yiaları tckzib etmiş ve demi§tir ki: ğı yerl~e diplomayı parçalar ve li· İstanbul 
~:u~eueı. 8 ek .. ~Btedikleri takdirde mağa muvaffak olduğu haber veril . "İngiliz gönüllülerine gelince, bu yak~tsı:ıın suratına atar. Defterdarlığından : 
"i ~hıden irli~nin Baltık memle - mektedir. Dagen Niheter gazetesine gönüllüler tamamen hususi olarak Bı_raz durdu. Sigarasından bir nefe3 • 
~'ea?'enı bitaraflık garanti - göre Sovyetler Honagde üzerine 1300 Finlandiyaya gidiyorlar. Bunların se- ç.ektı. Sq,nra ta.ne tane, yavaş yavaş 

Muhammen 
bedell 

Ura Kunıı: 

lluva.kkat 
tmıinat 
Ura ~.tt ll8.keı-;e bu .~emleketlerdeki e yakın yangın bombası atmışlardır. yahatine aid meseleler de Finlandiya kell_.melerin bütUn ~-u~eti~i ifade et

~o~e etrn Ualennın daha faila Bunlar Sovyetlerin Finlandiyadan ko makamatı tarafından tesviye olun - me?e çabalıyarak sozune şoyle devam 
il Soyı:': llz!nı geleceği Mos - panp almak istediği bu küçilk şehre maktadır. İngiliz makamatı mezkCır ettı: 

lı ~rordu. şiddetli saldırışlar yapmaktadırlar. gönWIUlcre icab eden pasaportu ver- - Diplomalı zevatı kiramlarla dip-
·~ı ~1l3inki, lO t l'ekzib Hava ve Dahiliye Nazırlarının te~eb· mekle iktifa ediyorlar. lomasız dehn.ların, miiccddidlerin, sa-

~ııt~;a SovyetıA.A.) - Carelie ber- bUsleri üzerine hiikfımet Finlandiya Stokholm, 10 (A.A.) - Polis, bu natkar ve ilim adamlarının listelerini 
1~t, ~likıel'ine ~r~:ı beton kaleler ordusundaki yaralı ve malO.l İsveçli - gUn bir çok komünistleri tevkif etmiş bir kere görmüş olan her idrak sahi
t/ıııı41.lt13ın<:n lckz~r verilen haber - leri hastahanelere kabul için meclise Nydag komünist gazetesi hakkında b~ artık bu bayat ve kokmuş mevzua 
1-l!~ll!ı ada §idd ~· edilmektedir. Bu bir kanun layihası tevdi etmişlerdir. bazı tedbirler almıştır. dönmez. 
~1 <!tt~ti ve e~ muharebeler ce- İngiliz Gönlilllileri Gotenbourg komünist unsurları Misali tekrarlıyalım: 
llrılkıa~ga devanı erin ~~anncia Londra, lO ( A.A. ) - Müttefık hakkında da buna benzer tedbirler it- Florinalı Nazım diplomalı, Abdiil. 

l{0l> • dır. ettlklen ılave o- memleketlerden Finlandiyaya gönül- tihaz edilmiştir. hak Hfi.ınid diplomasız, Rektör Cemil 
enııag, lO lUler gönderilmesi meselesi hakkında Zabıta, bu tedbirler hakkında taf. diplomalı, Ziya Gökalp diplomasızdır. 

CA. A.) - Birinci sorulan bir suale karıP salahiyettar silat vennekten imtina ediyor. Faruk Kü~Uk 
• 

Cağaloğlunda 6 numaralı T~~at ba
sunevinde !.ıir odada bulunsn muhte
lif ülcins 20 nded yuıhane ve leva-
mnile zati eşya 
Kadıköyünde Cevizlikte Şekncci so
kağında 43 sayılı Osk üplü Saliho aid 
ovde bulunnn bir muşamba, bir do-
lab ve hnvagazı lilmbnsı 
Cezayirli h:ııııntla bulunan •Avrupa 
mnlı üç davar hahrı 

18 90 . 2 

16 2 

31 3 

Yukarıda y~ılı Cı/iı. hiza."rında gösterilen muhammen bedeller üze 
rinden aok arttırma ile satılac:ılttır. Satış be.deli ~akden ve peşinendlr. 
Müzayede 12 2 94G pazartesi günü saat on dörtte Milli Emlak müdlirlU· 
ğUnde mu~ekkil komi~·onda yapılacal:tır. 'Ialibl 1l'in muvakkat teminat 
111.:rı:ıı vatmo munyyen g-ün ve saatte komisyona mUrı!caatlan. "680,, 

• 



• 

.,.1' YENi SABAR 11 8UBA1' ıt;-
J!:S& 

HAS TIRAŞ BIÇAGI 
Bıcakların en ucuzu oe en iyisidir. 

tramvay durağı 

BeyazıJ, Kadıköy, 

t 
10 adedi 25 Kuruf: 

Hasan depoau : 

Beyoğlu, istiklal 

Bahçekapı, Beyoğlu 

caddesi No. 324, 
karşısında. Şubeleri : Ankara, KarakÖJ' 

Üaküdar, IZMIR - Kemeraltı, Eskişehir 

·-~ 
tilı.~·c~iP 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ı 1 1 1 1 ~ı~ı -il 
liGI !Eı•i 

~~~-,-_;__~~l~.~,~ıf=ıı=ıı°'"'.I 

._!_--~-!-!=1~1-=-1~1--:-ı-· 

! lllı 1 ! 
-.p..__;.;..~....,---;-·- ifil 

ı 1 ı• 1111 

SOLDAN SACA : 

ı - Yurdumuzun ismi - Gökde bu-
lunur. 

2 - Bir erkek ismi. 
3 - Bir peygamber - Eğri. 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, 
6RIP, ROMATiZMA 
NEVRA L J 1, 
KIRIKLIK 

ve bütün ağrılarınızı 

derhal keser. 
Lüzumunda günde 
3 Kaşe Ahnabilir. 

4 - Şirket. j ===-=============================================== 
5 - Yemek - Bir kua - Bir n.kam. l l 
8 - işaret edatı - Miifteri. Askerlik işleri 
T - "Amca .. nm muhtaaar tekli ·c•----------...•ı 

Ateş yanınc.a bıull' eder. a.,o;ı. flri .tMtrUls .... ._ 
· lnb.isarlar U. Mjidürlütündea ı 

8 - Bir rakam· Kırmm. .,_: .. _____________________ .. 

9 - Eöi . Kabul eden. Adlan qağıda yazılı phıs1arm 1 - 6X8 telli ve 14,5 onsluk Kalkt&e dikifli 70X102 eb'admda 250 
lO - Bir iletin elle tutulan yeri • askerlik muamelem tetkik edilmek bin adet Kalktlt. mamulitı çuftl aabn ahnacaktır. 

Alaturka bir faaıl. üzere ontU. hüviyet clbd•nlarile he- U - Akreditifi idarece t.em.in edilmiftir. PmrJıtı 12/D/1940 puar-
YUKARIDAN AŞAGI: men milraeaatıan, bwı1ardan ... ..;....... tMi gilnü saat 10 da KaNtatta Levuım ve Ytlbayaat tubesindelrt alım 

~...,,- komisyonunda yapılacağmdan iate1dilerin puarbk için tayin oluaan gtın 
1 - Adi • Kıymetli bir iskambil olaolar vana mektubla adrealerioi ve saatte "1 7,5 gtıvenme Para1ari1e birlikte mez"r komisyona gelmeleri. 

klitdı. bildirmeleri ilin olunur. "937" 
2 - Franada bir eebir • GtlrWttl. Galata Karabq Külhan çıkmazı 11 ====================::=;:::== 
3 - Hücum • Urpo. 
t _ Rusça "evet., . Batına "K,, No. da ~b oğlu Hakkı 331 

harfi g'elae bir memleket lami Galata Mahmudiye Abacı çıkmazı 2 
olur • Beyaz. No. da Hasan oflu Netet 329 

5 - Bir nakil ftBltul. Galata Bereketzade mahallesi Kllçük 
8 - ı.tanbul ftltrinln pllnım ya- Hendek 80kak Rıza oflu 

pan mimar. 
T - BtlyUk - Namus. 
8 - Gfhıel bir koku - Zaman. 
1 - Fena değil • Oye. 
.O. - J'ena bir huy. 

Muatafa 324 

Galata Arab cami avluau Denml ao-
1 kak No. 19 da Muaa oğlu 

Ali 322 
Takaim Yentın·ne Mebmed efendi ao

kak No. 11 de Hasan oğlu 

Sabahaddin 329 

••• 
Beyoğlu Y6T1' Aakm'Uk ~

dn: 

Adlan aşağıda yazıh yedek aübay

lano 1J1kerlik muameleleri tetkik e
dilmek üze~ ntıfua htlviyet cllzdan

larile hemen eubeye müracaatlan illn 
olunur. 

Piyade yQzbqı Haltı oğlu Haan 
320 (31513) 

1 Süvari teğmen Mustafa oflu Nlr 

=~~~~~~========== mm.324 

d k d Levazun ut.etmen Yuda ojlu Bo-f epebaşı ram ısının a bor 313 (33Wl) 

Buıilıı 15.30 da Hekim btobqı Yuauf Ofllu Ahmed 1 
Bu .. ı 20.30 da 299 (328 • 35) . 

gece Piyade ,Usbqa Asls Relik oflu 
O &ADIN auatata 808 (331 - M9) ... 

•m ••it. 

Bastm gündüa 15.30 da ve 

Geoe mat 20.30 da 

OOLUllUZ 

• •• 
ASKERE DAVET 

l'GIM bl:erffk Ş~: 

1 - Hentls hiç ukerllk yapnamıı 
ceaJı ..., •• aıe - <331> dahli elet· 
(Denls) mnıflna memub erat ubn 
118Ybdlleoeldll'dlr. 

2 - luhede toplanma glatl 19 fil• 

============ bat MO puartem sGaldllr· 
1-Bu oelWe Wel bbal edfl=• 

Ankara Borsası "-lltlkellefterln ta,m Jahn•n 
- gllnde ... buar buJmuıııı•lan Din 

· ıt ""'-* 1Mt Aellll" ohmur. 
l'lJatlara Kaı 1 

"-- • ...... ıli 
..... v.... - ..... 180.11 
...... - PNall 2.9111 .. ._. t•u..a 6.ITG .................... 
Anl?ır1n• • .,..... ti.idi ..... , . ...,...."' ............. 
MM ....... 

...,. - LtıN 

.... ..O* ... ...... •P..-v....- ••&WI .............. 

....... •uw 

....... t• DIW 
Yı•h F t•Y• ......... . ..... .. .,,, "' , ..... .. 

22.0lTS 
0.9'1 
1Jl87l5 

1123215 

28,4115 
• 0.97 

8.082G 
80.IM 
81.08'1G 

...... V• TAMVIUT 
... 'N'falmllt '-'ine 
muarnde • rrıtar. 

ZAYi 

1938 - 1939 den yılmda Adlpeen 
orta okıuhmdan aldıjım belpml kq
betHe. Ywtmt •l•...,,..n Mki91-
Dba Jallmdl yoktur. 

llüiıl """ .1:....ı o..ı 

Dr. Hafız Camıl 
[Mmyp.lrla 

D•hll,_ Matet.. .. et 

~1°' 
• 11.,.... •atim puu barit 

her gOn 2.15 - ~ l&lı w eamart.-l 
abütlan 1 • U laaldJd fdrara 
kabul ohmur. T. 22818 

T. iS BANKASI 
1840 kUçUk cari hesablar 

iKRAMiYE PLANI 

1 Adet 2000 Liralık = 2000. - Lir• 
3 " 1000 " = 3000. - " 

' " 500 
12 " 250 
40 • 100 
75 " 50 

210 " 25 

• 
" 
" 
" 

=3000.-
" =3000. - " 

=4000. - " 
=3750. - " 
=5250.- .. 

... .,. ,, ......... ,... .........,. ..,.. ,.,.. ~ ...., .,. •ın•• ,. ....................... ... 
• 

1 Böbreklerden M1111r fnrha•ına kadar yollanlaki haslalıld•nn ı~ 
\ kökünden temizlemek i~in HEIAIOBl..0 kullıuunız. 

Böbı·eklerin ÇJ.lışnıuk kudr<'tini ıırthrır. Kadın, erkek idrar zorlukl~ 
eski ve yeni belsoğukluğunu. mesane illihabmı, bel ağrısını, sık sık, 

bozmak ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin 
İdrarda kumlaıın, me_anede taşların teşekkülüne mi'ıni olur. 

Dtt(KAT; JIELMOBLÖ idrarınızı temizliyerek mavileştı~~rF 
Sıhhat VekUlctinin ruhs~ıtını haizdir. HER ECZANEDE BULuı .. -

'Irat .._.,n geldl. Der ,_.. iMllaaur. Markasma dikkat ..... ....-~ 
Deposa: .lak Dekalo ve ŞUr. IS'l'ANBUL Tahtakale No • 

1 Askeri Fıbrikalar Sıtin Alıı KomfSJ!IRU iti "'•rı 
8000 metre kaputluk kumat abnacak. 

Tahmin edilen bedeli 1119.800,, lira olan 6000 metre kaputluk 
askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez sabnalma komis 
21/2/940 çarşamba günü saat 15 de kapalı zarfla ihale edilecektir· 
name parasız olarak komisyondan verilir. Tahblerin muvakkat 
olan "1485,, lirayı havı teklif mektublannı mezkUI' günde 88.&t 14 
dar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2400 numaralı kanunUD 
3 maddelerindeki vesailtle komisyoncu olmadıklanna ve bu işle 
ttlccardan olduklanna dair ticaret odası vesikutle mezk6r gtln ve 
komisyona mllracaatlan. 11857,, 

Gayrimenkul Sabş ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünd 
Kimilin 10698 besab No. sile Sandığımızdan aldığı "st)()., liraya 

birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğinden 
yapılan takib tızerine 3202 No. lu kanunun 46 ncı maddeaiııin 
ıncı maddesine göre satılması icab eden Boğaziçinde Çengelk(;·vHı~ 
Çamlıca tariki yerµ Çakal sokağında eski 3 yeni 14 No. lu maabel' 
katklbı tamamı bir buçuk ay müddeUe açık arttırmaya konmqtull 
tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Artbrmaya girmek ietiyell 
lira pey akçesi verecektir. llil1I bankalanmızdan birinin teminat 
da kabul olunur. Birikmie bllttbı versUerle belediye neimleri 
icareai ve taviz bedeli ve telllliye rOaumu borçluya alddir. • .thrlllll! 
namesi 15/2/940 tarihinden itibaren tetkik etmek iatiyeıılen 
kuk leleri Servisinde acık bulundurulacaktır. Tapu alcO kaydı 
zumlu izahat ta prtııamede ve taldb doeyuuıda vardır • .A.ptjtıPıııaı&1 
mit olanlar, buolan tetkik ederek utWta çıkarılan gayrimenkul 
da her 19yi öfremnll ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 1/4 
hine mUwlif pazartesi gtınil Caialotlunda klln Sandıtınm4& 
dan 12 ye kadar yapılacaktır. liuftkbt .._.. yapılabllmeal 
edilecek bedelin tercihan ahnmui ioab .._,_oyrimenlrul m 
Saadwk alaeajuu tamamen gegmif ohn•• ..-.r. AUI tüdll'de 
tıruun taabhtldt1 baki kalmak prtlJe 11/ 4/atO tarDdne mOlacllf 
ntl ayni mahalde ve ayni saatte ama artbı u-. yapıJacaJd:a'. llallllll! 
llicillerile sabit olmayan aWwtarlar ve lrUfak bakla AlüblerialD 
lanm ve huaualle fa!z ve muartfe dair iddlalanm l1ln ~ 
yirmi glbı lçhide ewaJa mUılbltelerlle beraber dalrelDlse bUdlmtl~ 
dır. Bu suretle ha.klanDI bllctlnnemtt oJanlarla haklan tapu 
bit obmyanlar aatıe bedellııln pqlafmaamdu. laariç lrahrlar. 
malfunat almak latiyenlerin 988/lllO doqa Na. de Ban~ 
leleri Servlsbıe mtlraoaat etmelerl IUmmu illD ohm.ur. 

• • • 
DtKK.&'I' 

Emniyet Sandığı, Sandıktan alınan ga~ ipotek 
istiyenlere muhamminlerlmlzin koymUI oldutu laymeUıı ~ tO 
vUz etmemek üzere ihale bedellnin J81'1111Da kadar borç v~ 

kolaylık g&termektedir. "1088,, 

........ : Ahmet """• .. ddin ~ 
!ılepQa& mlllliıil: lılaclt c;ınDf .... ,. ,., ........... 


