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YA'ZAN.a_ 
TEFRiKA NO. 17 

Zeynelabidin koynundan ainirli 
bir hareketle bir mektup çıkardı 

hünkara uzattı 

YENi SABAH 

Dun sis yüzünden Kaçakçllık kanunun-
Seyrüsefer inkıtaa OKUYUCU, da mühim değişiklik 

uğradı DiYOR Ki yapıldı 
lim kalın b" • d 1918 numaralı kaçakçılığı men ve 

o esnada, Ust&d bir artist becerik- lahl taill anbean tah~ ve bu Kis n::p= ~eu ~deniz &e ~ Hopa belediyesın en ltakib kanununun bazı maddelerin~e 
liliği ile gözlerini yaşarttı, kalbinin yüzden, bu kadar emek ile vUcude ferleri muvakkat bir zaman il;in ta- şikayet mühim değişiklikler yapılmıştır. Bil-
acı acı çarptığına muhatablannı ~ getir~ğimis teşkili.tın tezeızuıü, ~ - mamen durmuştur. Sis saat be@te 1 Belediye mıntakası dahilinde ı bassa gümrük memurlarına blldiril-
dıracak heyecanlı bir eda ile eıu:u ~bbUsUn teehh.U.:u korku ve ~dişe- baflamıt ve gittikçe kesafet peyda et- bulunan Kuledibi mahallesinin yo- mediği halde yolcular Uzerinde veya
göğsü üzerine bastırdı ve çığlıklı bır sıle ~ muztarıbı.m. Bilmem ki, ~on- miştir. Bu yUzden köprü açılamaın11 ' lu, bozuk ve berbaddır. Evvelce hud yanlanndaki sandık, bavul ve
sada ile: ya _ışının. de ta.rafı dalyanem~en ıcra Kadıköy ve Haydarpaşa ile Adalar- Sundura mahallesinin de bozuklu· saire içinde gizlenmi~ olarak tutula-

- Şevketmea.bmı, diye haykırdı. ve ılonalı niyazında bulunaca~ am- dan saat ona kadar köprilye hiçbir ğlmdan şikA.yet etmiş, Dahiliye Ve- cak eşyalar için çok ağır cezaların 
Evvelki gün takdimi cilretinde bulun- ma, bu ma.ruzatımın da, Fend Paşa vapur gelememiştir. Memur, talebe ve kalelinin naz.an dikkatini celbet- tatbik edilmesi kararlaşmıştır. Bun
duğum maruzatnamemde, her tilrlil hazretlerinin bi~ küstahlık addetme- halkla dolu olarak Adalardan hare- miştik. Dahiliye Vekfileti de şaya.- dan başka kaçakçılık yapan teşek -
tafsilat ve esbabı muclbelerile mün - !erinden içtinab ediyorum. ket eden ilk sabah postalan Moda ve nı şükran bir himmetle bu yol hak külleri idare edenler hakkında ceza 
deriç bulunan şikayet ve mUddeiyatı Dedi ve sarf ettiği tarizklr sözler- Kadıköy açıklarına kadar gayet ya- kında belediyeden izahat istemiş, kanunu ile görecekleri cezalardan 
dniyancmi, huzuru şehriyarilcrinde le attığı silleden daha çok acı .?lan vaş yolla gelebilmişler, fakat limana belediye de mesmu olması li.zım başka iki seneden az olmamak üzere 
yeniden ve §ifahen ref ve_ llaya te.: bakışlarını Damad Paşanın yilzUııde giremedikleri için açıkta demirleme- gelen bazı csbab serdederek yolu 11ürgün cezaları da tatbik olunacak-
şebbUs etmek suretile vakı olan. mu- gezdirdi. ğe mecbur olmuşlardır. Sis bilhassa yapmamıştı. br. 
caseretimin, zatı akdesi hnzı:ti P~· Kurnaz Molla, partiyi kazanmış, ve Sarayburnu ile Kadıköy arasında ga- Büdceye mahallemiz için para Bir yıldan fazla hapse mahküm o-
dişahilerine ve makamı munllayı .hı - hünk8.rda, istediği gibi çok şiddetli yet kesil olmuş boğaz iskelelerinden konduğu halde yollarımız yapıl- lanlarla kaçakçılığı mesele haline ge
lilfetpenahilerine karşı olan ubudıyet bir alaka ve şüphe uyandırmıştı. ilk vapur ancak saat 9.30 da köprüye mamaktadır. Çamurlar içinde gez- tirenlere de ilave sürgün cezalan tat-
ve sadakatime bağışlanacağından e • Vahideddin, sert bakışları ile bir gelebilmi§tir. Bu sebebden memurlar mckteyiz, buram için belediyenin bik edilecektir. Kaçakçılık suçundan 
mln ve i.imidvanm. . hayli ezdikten sonra, Damad Paşa • ve halk vazifelerine geç kalmışlardır. mevcudiyeti ile ademi mevcudiyeti üçüncü defa mahküm olanlar hak -

Diye söze ba.'}ladı. Akseki, Beyşe - dan bu hususta izahat istemişti. Fa- Yine sis yüzünden dün sabah saat bizce milsavidir. Çok rica ediyo- kında dn emniyt!ti umumiye nezareti 
bir, Eğirdir, Yalvaç ve Karaağaç ha- kat hünkarın daha ziyade celallan • 9.50 de Mudanyaya kalkacak Mara- ruz alfı.kadarlann nazarı dikkatini ~e~~~k~~~ 
valisinde, Hayri Efendi elile ve kendi ma~ından, Said Mollanın müvacehe - kaz vapuru saat 11.30 da ve saat 8.15 celbedip bizi çamurdan kurtarınız. MA ARıFTE 

1 idare ve direktiflerile, yapılan mnlCım sinde kendisini hırpalamasından çe - de Bandırmaya gidecek Sus vapuru Hopa okuyucularınızdan 
teşebbüsler hakkında, uzun uzadıya kinen damad paşa, bu vaziyet k&r11- da 10 da hareket edebilmişlerdir. Ka- Kuledibi mahallesinden Sömestr tatilinde Üni-
ve övUne övüne bir hayli malumat. ~er sında, artık Zeynelabidin Hocayı mU- rabivadan saat 6,30 da gelecek Sey-

1 dikten ve biraz da Anadolunun diger dafaa etmekten vazgeçmişti. Ezile yar vapuru 11.30 da Bandırmadan , Wtfi Tan VersİteliJerİn f aaliyetİ 
aksamında bulunan halkın milli hU • bilzi.ile : saat 6.30 da gelecek Ülgen vap1i1"11 ! T k Al Yüksek lktısad ve Ticaret, Yüksek 
kfımet ve kuvve.ileri hakkındaki m~- _ Evet adişahun, dedi. Said Mol- saat 8,30 da gelmiştir. ür - man Mühendis mekteblerinden sonra Uni-
fi his ve tel~~leıind~n. b~~yledık- la bendeniz: maruzat ve şiklyetlerin- İzmir vapuru Boğaz dışında çok • versitenin sömestr tatili önümüzdeki 
tem ~rınra. veıslı. ve hUzi.ınlU. bır tavır de pek haklıdırlar. Nedendir bilemem, llİB olduğlmdan limana girememiş, tıcaret an 1 aşması cumartesi başlıyacak ve marta kadar 
takındı, ağlar gı: b~ S:::. Usa"d Konya teşebbüsleri hakikaten pek be- Boğaz haricinde demirlemiştir. devam edecektir. 

. Ne yazı~ ' ug .u m ı taetle d~vam ediyor. Hatta, kulunuz Bir çok vapurlar bu şekilde Kara- M •~ • . k b" Sömestr esnasında gençler grup 
vazıyctıerden ıstifade cdemıyoruz, pa diln k . aretime gelen Zeynel- d . . . km k ı·~· beklemi~- elnJnın pek ya ın ır halinde Uludağa kayak sporu yapma · E baa Zil h ketlerinin a §anı zıy • enıze gınp çı a ,.ın ""' dışahım. r ve e :ıre Abidin Efendiyi bu husustan dolayı lerdir. zamanda neşredilmesi ğa gidecekler ve mümkün olursa yurd 
mu.~~vemet ve muvaffnkiyetle devam biraz mUahaze ettim. Bu teehhur ve Hali va urlan da saat ona kadar • dahilinde tetkiklerde b lunacaklardır .. 
ettigı şu sıralarda, Konya ve Isparta betaetin nezdi p.hanelerinde hiç te i li ç . ~erer L" 'sli-· b beklentyor Üniversite haftası uolayısile ilk kon 
havalislnde ansızın ve şiddetle yapı- -rüı · -· d b h' ı fa ş yememış ır. ıman reı gı u Ankarada parafe edilen TUrk - Al- ferans J!,"rzurumda verilecektir. Bu . . . An mazur go mıyecegın en a ıs e • gece köprilyü saat 3 de açmıştır. Bu 
lacak bı~ ta~~ hıç ~Uphes~ ~· - aliyet ve teşebbüslerinde iltizamı sU- suretle merakib Halice ·rı çıkabil- man muv.ıkkat tıcaret anlaşması met tenvir edici konferanslara yurdun 
karadakılenn butUn Umldlcnnı mu • 1 lüzum d b h" ı ba- . gı p ninin bugünlerde tebliğ edilmesi bek- muhtelif kısımlarında tayin edilen za hakkak k k k t fik" rat o unması un an a ıs e mıştir . 

.. ı~~abi' ~yiu avhıemeal cakır ve zı va.sayada da bulundum. s·sı· dU ak t d "tiba lenmektcdir. Alma.nyadaıı bır çok gezmek üzere davet olunmuştu. 
teşcbbuslennı r ı ce rp ıya - . ı n n şam saa on an 1 • firmalar buradaki ihracatçılara tek- vvvv ~~,.,,..,....,...,...,,...,'VVwv-.rVV"..,...,....,..,,..., 
tı. Yapılamadı işte bu, şevı<ctiim, Te~ HUnkAr ı_~e Damad Paşa arasında ren gittikçe kesafet pe~da. ed~rek lifler yapmaktadır. Almanlar bilhas- MÜTEFERRiK ı 
vir ve irşadı uhdei dafyancme tev~ı baş~ıy~n muba~ase, şeytan Molla~ artması, sabaha kadar, hıç bır muna- sa susam fiyaUan ile ala.kadar ol-
buyurulan mıntakalarda, sayei şaha- sevındırecek hır şekil almıştı. Vahı- kalenin, yapılmasına müsaade etme- Reşad Nuri Fransaya 

d. . "k l rd D d . d maktadır. nelerinde, biz kulJarınız ikmali vazife ded ın, gıtti çe acı aşıyo u. ama miştir. Ahırkapıda Kızkulesın e ve VV'VVVV'V'V'VV\./'V'."",....,...,...,,...,'VVwv-.rvvv gı·ttİ 
etmiş ve halkı, Anknrndakilere karşı Paşa da söz söyledikçe bocalıyor, hUn diğer yerlerdeki fenerlerden sabaha DENIZLERDK: 
isyan ve hücuma hazır bir hale getir- kann ezici nazarları, acı itirazlan kar kadar dUdükler ötmUş ve deniz ti~ Tanınmış ediblerimizden mebus Re 
miş bulunuyoruz. Fakat, ne yazık ki, şısında kızarıp bozarıyordu. Bir sa- rinde kalan .merakib projektörlerle Tırhan tahkikat. şad Nuri Gilntekin de Fransızlar ta-
Zeynelabidin dainiz, aciz ve ahkar a.tten fa.Zla süren bu görüşmede, yi· etrafı aydınlatarak her hangi bir ka- Kazazede Tırhan vapuru için talı- rafından Majino hattını görmek ve 
bendenizf, dalma muhtacı bulundu · ne Mollanın arzusu gibi neticelenmiş- ıanın önüne geçmeğe çalışmışlardır. kikat devam etmektedir. Eski Deniz- gezmek üzere davet olunmuştu · 
ğum, teveccUhatı mUIUkanelertnden ti. Hünkar, Konya işi ile badema Mol- VV'VVVVV'V'V •'-""VVVVV'V'VVWWW yollan işletme müdürü Bürhaneddin Reşad NuH Belgraddan Parise ha-
mahnım etmek gayesin«ı ma.tuf olan lanın meşgul olmasını irade eylemişti. B~LEDlYLDI!' tahkikat için M_ ün. akal_at Ve.ka_leti." ta- reket eden heyete yetişmek üzere dün 

tl rt d b h dan h Ö d 1 ti akşamki Avrupa ekspresile hareket leimane mcşguliye e n en ıran a- H dan etekleri zil çaİarcasına Ş f .. , . ı..: l d" rafın ae rırnıze g n erı mış r. 
li kalmayıp ta, Konyadaki teşebbilsat b" uzu_r l ' ka kurnaz Molla sa- O or. enn ue e ıyeye Bürhaneddin diln Denizyolları MU- etmiştir. 

· IA. d ğ · ır sevınç e çı n ' • •• ti efl · ·ı .. ·· ;;., d h S"rkeci meydanmm ve teskllAt ıle a ka ar olma a vakıt k pısı dan azametli ve gururlu ye· ı muracaa arı dUrU ve § erı ı e goruşm~ ve a a ı 
bulamıyor ki. ray eda .1 n b"lin tl dı Sof.. İstanbul şoförler cemiyeti reisi ve bazı alakadar kimselerle de temas - açdması 

Decl' k d .. li b" h bir a ı e otomo ı e a a . -.. o- 1 rda b 1 t 1 1 
v~ oynun an sınır ır are- rUne verdiği şu emir, karoserinin için ' katibi umumisi dün belediyeye gele - a u unmuş ur. . Devlet Dcm.iryolları 9 uncu şletme 

ketle çekıp çıkardığı mekt~bu ~Un • de top gibi patladı: rek bazı taleblerde bulunmuşlardır. ısmarlanacak yem vapur- Mildürlüğünde dün bir toplantı yapıl 
klra 11%8.tırken fasıla verdığt sözUne 1 eh~ .. r·· 1 . ti ların münakasa mış ve Sirkeci gannın etrafını kuşa-- Son eUratle Beyoğluoa, Papas An aşıl gına gore şo or er cemıye 
devam etti beled' af d ta 1 t kl"f I i tan çirkin binaların yıktırılarak mey So gü•• 1 rd K ·· d dostumun apartıınanına 'H taksilerin ıye tar ın an y n e ı name er 

- n ne e onyaya gon er- · ·· danı açmak meselesi üzerine göril -
diğim rUfakayı daiyanemden Klşif • • • cb. ~u~~ stlemtlderl arasıbn~a vde muasuıyy: İngiltereye ısmarlanacak olan 11 şülmüş, bu hususta hazırlanan plln 
k 1 •· i temi . te- S 'd M 11 •• derd" ... A "tanel' ır ucre e o muşa ır a am u e vapurun münakaaa teklifnameleri Mü u unu:ıun maruzaunı, s ye ıs aı o anın gon ıgı sı ı -· . • • . . . tetkik edilmiştir. 
miye takdim ediyorum şevketllme. ŞakJr Hoca da Konyaya varmıştı. yOI~ .taşımalan~a ~f~r degıldır. ,~alat Veki.letmde t~kık ~ılm~k- Gann tramvay yolu cihetini örten EminönUnde faaliyet_ .. ~ 
Çünkü, cidden pek elemli haberleri Daha ilk günU vaziyeti kavramıı:tı. Bu ıtibarla. c. emıyet reısı bu. şekilde ted. ır. Kat1 karar henilz venlmem11- ah b b' l l dol Beled" t~ t 

""' 1 ki k bah t şa ına ar a u arsa ıyo Eminönil meydanının mil ..,, ~ ihtiva etmekte ve fakat, oradaki mU· Zeynelabidin hoca taraftarlarının ger yo cu na ının a şa~ ve sa m~ • ır. t.ırafından istimlik edilmiştir. Garın tarafından deruhde olunan kıstOI , 
teşebbislerin, Delibaşı Mchmed gibi çekten çalıştıklarını ve fakat Delibaş ayyen saatlerle tahdıd oluronasını ıs- ~a~ tarafında da biiyük bir park ve nın tanzimi mayıs nihayetinde _1' 
bir cahili bile elde edemiyecek kadar, Mehmedi elde etmek hususunda mu- temişlerdir. Bu saatler sabahlan 8 • HalK hamamtarı açıhyor fıskiyeli bir havuz yapılması mevzuu mamlanmış olacaktır. 

1 
Hazi~ 

aciz gösterdiklerini ve bildirmekte ol- vaffakiyetsizliğe uğradıklannı o da V ve akşamları 6.5 - 8 olacaktır. Bele- Belediyenin açacağı bedava halk buhistir. Bu iş için kafi miktarda tah . . t ııJ11· J 
h ı k b. d ıtıbaren tramvay idaresi r tr ması itibarile, pek şayanı dikkat bul- anlamıştı ve hemen rakib kuvvetlerin diye şehrin seyrüsefer işi için çok amam an en ısa ır zaman a a_çıl- b• .. at mevcud oldugu-ndan yakında fa P' 

l ki d B h 1 gün hntlannda icabedcn tadilatı Y" dum ve tacidanmıza takdim ıztırann- beceremeC!ikleri bu işi başarmak ça· ehemmiyetli olan bu talebi ehemmi - mış o a:a ar ır .. u am~.ar • afiyete geçilecektir. 
da kaldım. Tekrar ve teessi.irle arze- relerini araşbnnag-a başlamıştı Said yetle nazarı itibara alacaktır Şoför· de 40 kışı yıkıyabılecek kabılıyette o- B lk . d"f k . tır. 
d . d" h v · · · ı k e sc eı·k rı 8000 r a an şımen ı er ongresı -· -ıyorum pa ışa ım. azıyet gUn geç- Molladan getirdiği bir mektub ile, ler diğer bir taleblerinde de İstanbul- aca v n 1 masra arı ıra- Yenı· tı"fUs va kası yol<-" 
tikçe nezaket ve ehemmiyet kesbet. halleşip anlaştığı Ilgınlı Keçeci Mus- da şoför adedinin ihtiyaçtan az ol • yı b.u!acaktır. Balkan şimendiferleri kongresine tfıP". 
mektedir Çilnkü Konyadn bir tUrlU _ . _ .. . . . Dıger taraftan hamamlar açılınca- hilkümetimizin de iştiraki takarrür et lstanbulda son 3 gün za_ J · · tafa Elendi ile kapı kapı dolaşıyor dugunu halbuki motorlu vesaıtın gıt- . . " 

' ' . ~ . . ya kadar beledıye fakır halkı para- miştir. Kongrede memleketimizi tem- bir tifüs \'akası görülmemi~tır{ışt 
fakat, her baş vurdukları yerde ba11- tıkçe fazlalaştıgını bu ıtıbarla bele- sını kendi vererek husust hamamlar- sil edecek olan Vekaletin mütehassıs- nız dün bir tifüs vakası göruitfl udlP 

ikmali müyesser olamıyan bu teşeb-
hüsün Ankara tarafmdan haber alın-
ması, ve geçen defa olduğu gibi, ani 
ve daha şiddetli bir akın ve baskınla 
muhite dehşet ve korku salınması ih-
timali, hiç te gayrlvarid değildir şch-
riyarım. Dainiz, bu ihtimalin maazal-

- -r. "\ 
YenlSabah 
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ka başka imkansı~ıklarla .karşılaşı- diyenin şoför mev~ud~~ a~tırac~k da yıkataktadır. DUn Eminönü kay- !arından N8.zım ve Şefik bugünlerde Belediye ve vilayet sıhhat 11'\ıeJ' 
yorlardı. Koca şehırde, Delıbaş Meh- tedbirler almasını ilen sürmuşlerdır. makamlığı Hocapaşa hamamında 30 Ankaradnn şehrimize gelerek kongre leri buna rağmen nldıklnrı tcdb1 

medi elde etmeğe delalet C\lecek kuv- Belediyenin yani yaptlrna- kişiye yıkanma miisaadesi vermiştir. ye harekı.;t edeceklerdir. devama karar vermişlerdir. ~ 

:~~!~ğ~ :~~a d~=k :~;~ b~~ ısıan~:~~!!;!, ~!v':y. Til- 11111111111111111111111111111111111111111111u11111111111111111mııııııııııııı11r11mıııımııııırıııııııımııııııııııııııııııııııı11111rıııı111111111111111111111ırıııııııııJPI"" 
bulamamışlardı bir türlU. nel ve Elektrik lşJetmeleri Müdürlü· ş E H ı• R H A y A T 

1 Şa.J_rir hoc~, . büyük bir iş gö~mek ğU tramvay geçen caddeleri asfalt 
Umidıle geldiğı Konyadan, eh boş yapmağı belediyeye taahhüd etmişti. Jfff 
dönmek ıs_temi~ordu. Faka~ dah.a ~lk . idare asfalt yapılacak ~ddelerin lllllllllllllllllllllllllllllllllİıll:llllllf lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1illllllflllllflfllllllllllllJlll11111111JJlllllllll~f'lfııo' ( 
adımda ugrad~gı muvaffakıye~ızlık- bır programını hazırlamak uzere tct- Profesör Massignon'un 00 fotoğraf seram oçılaoaktır. Jerin mevzuu serbesttir. vagll ot'ı il! 
ten pek de y~ıse kapılm8:111ış ıse de, !kiklere ba~lamıştır. Tramvay idaresi ' Değerli amatör fotoğrafçı w ya, sulu boya, pastel, guvaş, of t? 
ne de olsa, bıraz cesareti kırılmıştı. programın hazırlanması için belediye konferansı Tesaamlanmuın bu 86Tgiye iftirak tahta üzerine gravUr, kara ~ el 

O gün, Keçeci Mustafa Efendi ile ile sıkı bir temas tesis etmiştir. Öğ- Gollege de France profesôrlerin- ettirecekleri eserleri"i 9 pbat 940 desen gibi resim sanatına dab11 JI 
~. ~ze oturmuşla~?1·. ~Ü§Unü~or, rendiğimize göre Sirkeciden Şişhane den Massignon §ubatın 8 inci pcr- cuma günü ak§amına '1«M!4r evimiz nevi eserleri teşhir edilebiJir.erfef" 
dilaUnüyo~, yardı~ umı~ ile müra- yokuşuna kadar olan kısım mozayik-i 13embe günü saat 16 da Hukuk Fa- id<Jre memurluğm14 teslwı etmel.e- 4-:- ~g~y~ iş.tirak ~e~.es ğU "' 
caat edebıleceklerı tek kimse kalma • li parke olacaktır. Yalnız Sirkecide killtesi birinci sınıf dersaneeinde ri. den bınncJ, ıkıncı ve Uçuncul~ M'' 
dığına göre, Delibaş Mehmedin kö • tren gan Nafia Vekaleti tarafından "Selçuk Türklerinin Bağdada gir- • • • zananlara münasib birer ınül< c1• 
yüne kadar gitmekten başka bir çare asfalt olarak yapıldığından bunun meleri mevzulu bir konferans ve- BmiHmu6 Hal~: verileceği gibi Aııkarada aÇl~. 
bulamıyorlardı. Fakat, buna da Şakir önünden geçen caddenin asfalt olarak recektir. 1 - 19 tubat 1940 da Evimizde (Halkevleri umumi resiııı c. ~· 
hoca pek yanaşmak istemiyordu. yapılması kararlaştırılmıştır. bir (resim sargisi) açılacaktır. si) nde teşhir edilmek Uzere eriltr 
K<Syde yapılacak her hangi bir tema- • . • • 2 - Bu sergi yalnız amatörlere P. Genel Sekreterliğine gand 
sın göze çarpması, açıkgöz davran • SeyrUsefer ışaret kulelerı RESiM VE FOTOGRAF SER- mahsustur. Ancak resim muallim- cektir. ,,. 
dığına §Üphe etmediği Konya vilaye- Belediyenin yeni yaptırdığı seyrU- GlSt - VaküOOr Halkeuinden: !erinin, talebesinin ve kendi zevki- S-Resimlerini teşhir euıı~" ıP' 
tinin bu teşebbüsU pek çabuk hager sefer if)a1'et kulelerinden 7 tanesi mu 10 şubat 1940 tarihine mil8adif cu- Jo çalıaıp resim yaparak bu saha· tiyenlerin 15 şubat 1940 ~ol"'.' 
alınası ihtimallerinden bahis ile bu ayyen yerlere konulmuşlardır. Bun- nıarlesi günü aaat 15 de Halkevt • da kendini tanıtmıo ola.nlar da if.- kadar eserlerini bir makbUZ ~ ~· 
oeJlll tehlikeli buluyordu ve: lar bn akşamdan itibaren tenvir olu- miz salonunda amatör fotoğrafgt- tirak edebilirler. bili Evimiz bürosuna venxıel 

rDeuamt var] nacakJardır. . lar ue rnssam1ar aa1'08ında reMı S- Sergide te§hir edilecek eser- ca olunur. 



lıi•>:f !fj!:I!iJ' 
GARB CEBHESirtDE 
• 

ınumz sahillerinde Alman 
tayyarelerl f aallyet gösterdi 

il;, Alin an keşif mflfrezeai eair 
" Vererek kaçmıya mecbur oldu 

&ıie.~' 5 
(A. A.) - Dün cebhede ~--------.-...... 

diae '~ mıntakada bir hl 65 bin Lehli aç ve sefil 
ttr -~ -_ ltıniftir Bir Alman ke-
"ııa ~~ bir ~ ileri posta- Macaristana dehalet 

Posta: aenuştır • l 
CA..... efradı şidd u etmış er 
l.'"'1:lt Alın e e taarruza ge -
•h~.,.n~. an nıurr.--· . . Us 
~""§1.u ..._...ını gen p -
~tı r. l.f Ufreze sahada iki esir 

lıt ltavaıa~ 
\'lda hiçb· fena gitmesi yüzünden 
~ ır faaliyet olmamıetır. 
~hnanlarla Yeni Bir 

loııdta. Yapacaklar Mı! 
ttaııh ga' 5 (A.A..) - Daily Tele -
ti ıetes· . 
~'.. ~ ının diplomasi muha.rri-
"'QSh ile hü~etinin halihasırda 
~eltte /enı bir itilaf akdini derpi§ 
~ ftnıalcluğu_ııu ve yakın bir za • 
~ ı._ • edılecek olan bu itililın 
h""' ~efin· s bıo: . .'' hPnı ın ovyetıerin Alman-

Parla, ı (H·Mnri) - Buda 
~1Heft Paria - Sotr'e 
bir maltlmohı g6re, "l>Gil 
MaUy,, İti .Bwlopeft6<Mki mwhabi 
9Çltktatl ?Jftftek 1'.Mr1' bitlıci" v. t;<> 
ae/U. bir hald6, 65 bin PolOftJIQlt 
,...,. Jlaoari.Ttmttı Utioa crtmif ol· 
duğtmıı bildirm6ktedir. 

1 
Şimdi Mcwar köylüleri, mmn.le

JcetJeıW gelen PoloKycalıkrc1 
yardımda bulunduktan 3011ra1 bu 
muMcirler "Polonyalı m6Utecilenı 
~rdun 1ııomit68ininN mııvafaloa
tile, malteci kamplarıtea «vke
d.amektedir. -~~ oı..:':.~ta oldttklan yardımı art 

l(~ ~ haber vermektedir. ._ __________ __. 

?'-Ilı • ili.ve ediyor: gilterenin doğu ıtimalinde karaya o -
~ lllanasne askeri bir ittifak ol- turmuştur. Vapurun sahibi ve müret 
11111 allıl beraber bu yeni muahede- tebattan 3tl kişi kadar ölmüştür. 
::..~ ~~yanın harb saha- Yttksek Harb Şürası Parfste Toplandı 
ın~ daha e §ımdiye kadar yap- Paris, 5 (A.A.) - Yüksek şüranın 
dfi:&~hlid .. fazla yardımda bulun- beeinci içtimaı Pariste aktedilmiştir. 
~ llııe aokacağı tahmin e- BUyük Britanya 15ilraya B. Chamber

bti llu Yar~ · lain, Hali.faks, Churchill, Kingsley, 
~~~'y • Ruayanın tabii menabi- Wood, Stanley, refakatlerinde, Ro -
-~ lekUIUUQ nıenfaatine olarak ii nald, Canpel, Cadogan, Dudley 
~-- 'r nde olacaktır. Paud, General İronide namına, 

'ab~ılldra. ;narelerinin Faaliyeti şurada. B. Daladier, Campinchi, La-
~ ~e <A.A.) - Dün İngiliz chambre, l'>eribcs, General Gamelin, 
tl 20 ~~anların yapbğı hücu- Amiral Darland, General Willenin ve 
itli~ 

1 
tayYarenin iştirak etti- General Decomp bulunmuşlardır. Ştl

ti "bi1 ~ unuyor. Alman tayyare· ra, Fransız - İngiliz elbirliğine gitgi
~ ~nca 650 kilometre üze. de daha müessir bir mahiyet temin 
l..o~ Ya.pmıglardır. etmek üzere halihazır vaziyetin muh-

.ndra, s"apurunda S5 Ki§i Öldü telif cebheleri!ll tetkik etmiştir. 
~ ~ (A.A.) - Mman tayya- Bilhassa iaşe,. meselesi tetkik edil 
ban ntltta.ıy~dan ~mbardıman edilen mi§tir. Gözden geçirilen bütün husu

<ltalt İ!a "l. ateşıne tutulan İngiliz sat üzerinde tam bir mutabakat hu
'\;"'...,.;~ ton Buthven vapuru 1n- sul bulmuştur. 

~lls ·Fin 
''ilrb · 

(lt 1 
i7 1ı. ~~Z":lfı 1 inci sayfanma. · 

~\'~\la ta . 
~ lbo~ >'Yare&, 4 §Ubat tarihin-

lt, ~1bornbardıman etmişlerdir. Ilı a" er İçindedir. 
l~L~~~diyalılan tealim ol • 
~ «len lıeyamıameler de 

k&. ~- IUdar Jlaftki.tı 
t,:,_~ kUyorlar 

Cümhurreisimizin 
teşekkürleri 

Ankara, lJ (A.A.) - Riyaseti
ctimhur Umumi Kittbllğintl.,u: 

BeisJeümhur, geçirdiği küçük 
ameliyat mttnase~lle arkadaş ve 
vataadqlarındaa aldıklan mu -
ha.bbet telgraf n mektublarından 

pek mUt*kldrdtrler. Bu tebllğfn 
minnet hissiyatının ifadesi ola -
rak kabaJUnü bütUn Wgraf ve 
mektub sahlblerlnden rkıa ediyor-
lar. • 

~~~~hu~· 5 (A.A.) - Üst tiste 
'~ ıc:lara bakılırsa, Sovyet 
"1.: ~İd 1Grdu bayramını sıkın-
~ oı-:ebihnek için her ne pa- ..._ _________ -J 

~mtlebetneticeaı- Uluc/ağda bir 
~ y~; takviye ıntaah heve/dn oldu 
~~ So~ · Buna binaen cenub ceb -' 
~~:et tazyikinin artması Bursa 5 (Hususi) - Bursada et-
~ rafa heyecan veren bir heyelin hidi-
'-t, .,~daa Deabaltı Alacak ~i olrnll§, .. ve hadi6?yi yakından tet-

-... )(akabu .Kruvazör kik etmek uzere vak a yerine belediye 
,, ~"tlıJr V~kler fen memuru gitmiştir. HAdfse, Ulu-
~la.~lill' ';! __ (A..A.) _ Dail Mail dağdan teferriic au deposuna giden 
~~;""'Qle. .:~Ph . y BU kanıHınnın mağara kaya civann-
~111e ili~ .\lınan~=~: ~; da olmuştur. HeyelAn hadisesi bilyük 
'<l~ ~ar Ve ntUhimm&t vermekte- olmuştur. 
~U ~te 0~ınlıaleıı Berlinde tetkik • -----
~ ~llrını da.ha umumi bir plana Mılli piyangonun ilk ro, taılllıab·aktadır. keşidesı 
~ ltt, i"t.tır lurasını da kaydedi- Ankara, 5 (A.A.) - Milli Piyango 

'l. ~t' rn~an b~:iye dairesi jida~~~ birinci tertib planının ilk 
~~ ~ badelesı ıçin Mosko- ketıdesı onU.mUzdeki çarşamba gUnU 
~ 15 ~e baflamıatır. Al- saat 10 da Ankara Halkevinde yapı
r\tıı .. ,,et bfrtt&za.ıtı mukabilinde Iacaktır. 

t-. --.ıorier "ertl e Hlpper sınıfından ============= 
~ a.-:::~~ lr-ı-z-M-ı··R··-, 
$~;·~';;!.; 37~ d': ENTERNASYONAL FUARIU 
6~~ bi~arı edilmiştir. üw- HAZ 1 R l ANIN 1 Z. 
'~u ~ ~tır. 20 AGUSTOS-20 EYLÜL 
~lllıı..~b~~rg .Y8kınında.~re 1 9 4 O 
~ ~· aunı:::;• fakat oldU-

"llrınıııDtur illerinde bom- ' .. -.............. : 
~ . ··-.--. .. 

} 

YENi SABAB 

HER SABAH J 
Yavuz hırsız .•••• 

A iman gazeteleri her vesU. 
den istifade ve ga.rb demok

rasilerlle dost.luk muahedeleri im
za etm.iş olmamm vesile ittihaz ile 
eski mtttt.eftkleri biz Türklere btt
cum ediyorlar. 

Aimaa meslekcla§lanmır.a gön 
Ttırkler Almanlann kadrini blJme.. 
ml~lerdlr. Eski mtttteflklerlmls 
Çekoslovakya.da, Leblstanda yap. 
tıklan gibi biz Tttrlderi gafil a-.. 
lamayı akılla.nndaa bile ~ 
mblerml§ amma blll acele edip ı.
gllb ve Franıudann kollan aıuı
na. atılmJJı:ıl .. 

Halbuki işlerin lçytiztl biç te böy
le değildll'. Zlra Alman doetla.nmm 
bizi omm omuza siWı arkadql•lı 
ettiğimJz 1914 el.ban harbinin fer
dası gUntt feda ettiler, memleketl
mlzd~ gözleri oldulono açıktan • 
~ığa. ilandaa çekinmediler. 

Bizzat Almanlar taratuıdaa ya
Zllmış. Abnan matbaasmcla Alman
lar tarahndaıı ba8ılm11 Almanca ~ 
serlerde gördük ve okuduk. 

Demek ki Almanlar, 6yle iddia 
ettikleri glbl bl:ıtm sulhseverler 
cebheslne Htlba.lmnn üzerine değil, 
bundan çeyrek uır evvel birlikte 
kan dökttlğtiıntlz bir harbin yara
larını henüz sarmaıruı olduğumuz 
bir devirde bize ihanet etmlşler, 
Ttirk'li !W'tından bıçaklamak lst.e
mişlerdlr. 

ea.,ta (Völldscher Beobuhter) 
ve (DöyQe Dlenflt) bulunmak lbe
nı Alman meslekdaşlanmısdaa so
ruyoruz: Do8tua bu kadar döneğl
ae, bu derece bavalsine aasıl bel 
bağlıyabillrdlk t .. 

••• 
1914 cihan harbinin akabinde 

"Bertrand,, netlr evi meşhur Ho
landalı artist "Louls Roemiekel'!I,, 
in nefis ve sana.tkiraae rMlmlerile 
bezenmlıs miikflUef bir eser neşredi
yordu. Bu eaerln muharriri "E. 
Glran.,, dı. Halbuki muharrir bu e
seri yamıı!J değildi. Bir takım Al
man böyöğiinün, m~hur askerinin 
ünlü mütefekkirinin hatıralannı, 

\'eeb:elerlnl bir araya toplamı!! bu 
eseri meydana gf!tirmiştl. Binaen
aleyh •.-,;. Oiran,. bu eserin da
ha doğru tlblrlle bu kıymeut albU
mUn muharriri değil sa.de.<'.e mal
zeme toplayıc181 idi W! onun haldld 
muharrirleri, yukarıda söylemi!} 
olduğumuz glbl, Alman eazımı idi. 

1914 Cihan harhindf'n hemen 
sonra vttcude getJrilen-127 sayfa -
dan ibaret bu et1erln yapraklanm 
yavaş yavq <ıevlrrcek ohırtllak a.. 
lelimuın bütün medeniyet aleminin 
ve bllhes8& biz Türklerin, bayre~ 
clehtet ve hatt& l&tikl'&hla doaup 
kahnNDamıza lmkb tasavvur e
c1Df'mez. 

Bakınız "dünya politika.4U, Al -
man politikası,. IM"ndlnln muharri
ri "Enlst HM8e,, ne boyumyor: 
"Alman l.stnası l"tikbalde şimal de 
Dizinden Baltığa kadar genişllye

eek ve Holandayı, LlikSt"mburga, 
bli-:reyi, Tuna hawa.~ını ve Bal
kan yanmadasını Alman toprakla
rı içine al8<'aktlr. Müstakbel Alman 
arazisi Anadoluyu da Bura körfe
siae kadar ihtiva eclecektir. Bütün 
1"I vüsatll ttlkelerdea daha şlmdl
den ecnebi nUfmonn slHp !IUplir -
mek icab ediyor ... 

Aziz okuyucu, bu satarlar bugüıa 
yazılmış değlldlr. Alma.oyanın müt
t.eftkl S&fatile mübarek kanımızı • 
Juttı~ıs bir harb daha. sona er
meden Qleme alınmış ve hasılm11-
tlr. Nasal, mükemmel dt"ğil mi? 

Diyelim ki bu zarta.poz bir Alman 
muharririnin fikridir. Bir Almanın 
böyle düşünmesi 80 milyonluk bir 
kütlenin ayni dii!'ÜBcenin esiri ol
dağunu lsbat e~ ya! .• 

Likl.11 kazlyye böyle değil. Bakı
nız "M. Triesch,, adlı diğer bir Al
man siyasi muharriri (Harbden 
sonra dünya) Unvanlı bendde ae 
buyurn)'Or: "Harbden sonra Rus
ya FinlandJyayı, Baltık vilayetleri
ni ( •) Kafkasya ve civarını, İngil
tere de bUtUn miis~mlekelerinl 
kaybedecektir.,, 

Acele etmeyin; daha alasını eS&
rin (Büyük Almanya) ÜD\"aıılı ben
«li veri~·or: "Alman milleti merkezi 
Afrikaya, Anadoluya, Malezya ada
larına. şarki Asya.ya ve nihayet 
merkezi Amerikanın miihim hir kıs 
nuna tesahnb ede<'.f!ktfr • ., 

Alman gazetecileri; insaf edin. 
Ortada bir anl&§amanıazbk hatta 
bir nankörlük var amma banlar 
herhalde eafiyeU, IDerdJltl n • 

Belgrad kararları 
memnuniyet uyandırdı 

1 
Bir 

eczacının 

mektubu 

BaJka• devletleri Vekil ve Namian llWt'fine veri.len slyarettea bir lntıba 

( Bqt.arah 1 melde ) 
çok müsaid bir hattı hareket ittihaz 
edileceğine deli.let edecek hiçbir ke · 
lime de yoktur. Bütün Balkan memle 
ketleri Avrupa ihtilafının haricinde 
kalmak hususundaki arzularım beyan 
ve izhar etmişlerdir. Bu sulh, ve bi
taraflık hareketi bilhassa İtalya ta -
rafından müzaheret görmüştür. 

İtalya bitaraf olmamakla beraber 
muhariblikten imtina etmekte ve har 

Saracoğlu Sof yada 
Köseivanofla 
görüşecek 

S amswu:la. ecza.cı Ekrt•rn llıı.m
di Tamfürk'ten a.a!.,.,daki 

mektubu aldım: 

"Sayın Bay, 
Yeni Sahalı gazetesinin 29 l 940 

tarih ve 624 No. lu nüshıu:.ında ~·
kan "Eczacılığınuz telı1ikf',de,, haş -
hkh yazınızı alaka ile okudum. 928 
seııesindenberi derin bir yara halin
de büyüyen ve amkadarJ:ırı tarafın
clan bir turlti teşhisi konulamıya.n 

bu yaranın üzerindeki kabuğu siz 
kaldımu~ n yarayı siz meydana çı
karmış oluyorsunuz. Şükranla kar
şılanacak bir hizmet. 

Bu eczanelerin tahdidi işi ynlmz 
lstanbulda değil, hilfün vilayetlerde 
tatbik edilmiştir. Bn itibarla bu~ün
kU eczacıbğımız sizin ta' sif ettiği -
nJz "'lbl babadan e\•Jada m\intakil e 
bir gedik haline inkılib etti. :Bugün 
bu mesleğe girmek lstlyPn bir genç 
ev\·eli ı;u zorluklarla karşıla~ıyor: 

1) Mektebi bitiren bir gf·n~: rc-za
m hayata nhlmak i<;in ecznhanrslnl 
tesis edecek serbest bir yer bula · 
maz. Zira her 'lla~·et 'e ka.7.a mer· 
kezlrrinde t•czııhıuıelerin sayıları 
Sıhhat Vekaletinin kararil~ o yerin 
niifusuna göre tahdid ve teshit ~ · 

dilmi~tir. 

Belgrad, 5 (A. A.) - Türkiye 
Hariciye Vekili Saracoğlu Anka
raya dönerken Sofyada tevakkuf 
edecek ve Bulgar Başvekili ve Ha-

bin Balkanlara sirayet etmesine mani . 2) na,·a ııara<;ı "·ani gedik paraS\ riciye Nazırı Köseıvanofa Belgrad .ı 
olmak istemektedir. 1 ,·!.;ı"",""'ıui,·eo hir r><'ıacı me\cudlardaH müzakereleri hakkında malUmat •u.,.," .ı 

Ayni gazete ilave ediyor: verecektir. birini· deH"n a.lanuyacağı için )ine 
Kat'f ve resmi anlaijmalar olmaksı- ec.znhane açamaz. fşte hu 7.orluldar 

Saracoğlu, Bulgar Başvekiline 
zın Balkan devletlerinin siyaseti şa · rnevcud lkeJ1 de ~acı mektebi ta-

temin edecektir ki, Bulgaristanın 
yanı dikkat bir cebheden İtalyan si- lehe mt>vcndu dn esld senelere nis· 

muslihane hattı hareketi Belgrad-
yasetinin istikametine müşabehet ar- hetle aza.lmaJctadır. 

da fevkalade takdir olunmuştur ve 
zetmektedir. İtalya tarafından hiçbir Ben 337 mezunla.rmdanım. İlk ec· 

Bulgaristanın vaziyeti çok dosta-
tazyik icra edilmemiştir. Fakat Bal - zalıanemi Samsunda <v>tmı. 1928 de ne bir tarzda görüşülmüştür. Ma- ~ 
kanlardaki nüfuzu kendisinin azimki mevkii tafhil;:a konulan eczahaneler 

amafih Bulgaristanın toprağa mü-
rane hattı hareketi ve yapıcı eserle kanunu ,edıile Samsun<la acıs ta • tea.lelik metalibatınııı mUzakeresi 1 ~ 
rile göze çarpacak surette hendinı rihleri daha eski olanlar ara:sından 

tehir edilmek lazım gelmi§tir. 1 
göstermektedir. 6 eczahane ibka edilerek benimki 

Gayri resmi Macar müşahidleri b 
Metaksas, Sa.racoğlu w. Tsvetko\"İÇ de dahil olmak üzere diğer cc-.za a-

ise, Balkan antantının Macar me-
Nişde neler sedde<lildi. Ren o günden bu· 

talibatının da müzakeresini tehir 
Belgrad, 5 (A.A.) - Yunanistan giine kadar ~e.rbe t ticaretle ıneş-

etmiş olmasından dolayı memnuni- ! d' •· ı 
-a ... .,.vekili B Metaks"s ile Türkiuc Ha · ıruı·u·nı. Jla,·a ınırası ödeme urun -
~ · "' .; yetsizliklerini gizlememektedir. " ~ 
riciye Vekili B. Saracoğlu, Başvekil _ çin yeniden bir eczahane ~.amıyo -

B. Tsvetkoviç ile birlikte bu sabah kanl"rd sulhu·· nız· a . t. rum. Erkek kardeşim de bu yüzden . . . " a , mı ve emnıye ı 1 saat 9.20 de Nışc ge~ıışlerdır. takviye etmekle yalnız dört memleke- viiksek tahsilli de\"let memuru o -
Nazırlar, Yunan, Türk ve Yugos - tin menfaatler· . k d •. 1 . ~ıak Uzere Vnh•ersitenln diğer ilim 

mı orurnuş egı , aynı ti 
lav bayraklarile donatılmış olan gar- za.mand Balkan! d f tl . şubelerinden birine glrmi~ r. . . .. • a ar a men aa erı o-
da Vardar valısıle mülki ve askerı er- la he d 1 t" t .b ed •. b. . Bu!!'.ün orta halli bir ailenin ~o · . . , . n r ev e ııı asvı ecegı ır sı- ~ 
kin ve kalabalık bır halk küt.esı ta- yas t k 11 ld • d k . cuı!u vermf'kle miil\ellef olacağı • c u anmış o ugumuza a anı '" 
rafından selamlanmışlardır. 1 ~ilkı.ırk hava ıtarası kaygısı il~ 

N ·., Belcd" · · k h tli b. bulunuyoruz. Nutkumda İtalva hak- __ .. 
ı~ ıye reısı, ço :ırarc ır · · ı eczacılık mesleğine intlsab ı:-,uC -

nutuk söyliyerek mümtaz misafirleri kı~da yalnız kendi namıma değil. me- ı mivor. Bu \ lizden df' mek~ -
selamlamı~ ve nutkunu "Yaşasın Yu saı arkadaşlanmın namına da kullan bi~ talebe ~iktarı seneden se
nan kralı ;aşa.sın Reisicümhur 1sınet mış olduğum sitayiskilrane lisanı~ ne~·e azaldığını lıııitJyorum. Kanunun 

İn.. ·· ' B Ik t t .. kalbimden gelen bir ses olduğunu si-onu, yaşa.sın a .an an ı:ın ı,, soz- . . gösterdiği fenni hususata riayet e-
l ·1e b"t" · ti ze temın etmek l~terım. 
erı ı ırmış r. . den, ta~in edilen nıikt.arda. sermo~·e 
Nazırlar gardan <:ıkarken halk ta- Saracoğlunuo Sözleri va7.edebilen ht"r f'.czacı, vatanımızm 

rafından çok hararetli bir surette al- Belgrad, 5 (A.A.) - Ttirkiye ve 1 her tarafında bir sıhha! mlleıssewi 
kışlanmışlardır. Yunanistan Hariciye Vekilleri bugün olan eczahsnHlnl a«:ahilm.-11, bu ge-

B. Tsvetkoviç kendi köşkünde B. Yugoslav Başvekilinin Nişdeki ika - dik l~i de artık ortadan kalkmalı -
Metaksas, Saracoğlu ve maiyetleri şe metgAhıııda misafir olmuşlardır. B. dır , ... blnnetJ~ tahdidde eczahane-
refine bir öğle ziyafeti vermiştir. Saracoğlu kendisini alkışlamağa ge - leri kapatilan eczacılardan arzu e-

Pesteııin Tefsiri 1 len halka hitab ederek, demiştir ki : denler \·arsa onlar da vatanımnın 
Budapeşte, 5 (A.A.) - Havas a- "Yugoslav milleti Türk milletinin hf'r dilediği kÖffeSlnde eczahaneslni 

jansı bildiriyor: İyi mallımat alan muhabbetinden emin olabilir. Memle- ~·p.niden ihya edebilmeli, muhitinde
mabfeller, Balkan antantı içtimalan ketle~ dahilinde v~ .bu memleketlerin 1 ki gen~l .. ri 'e çocuklannı ela hu gü
neticeleri hakkında ccmilekarime bir kendı aralarındakı ıttlhad Balkan an zel mesle~e 1ntisab t"ttirmek i~ln leş 
ihtiyattan ayrılmamaktadırlar. ~ntı siyas~tindenberi tatbik edilen 1 ,·ik edebilmek cesaretini yeniden 
Sağ cenah partisinin haftalık ga - bır kuvvettır. kt>ndilerindt- bolabilmelldlrler. 

zetesl olan "Nemzetor,. a göre, Bel- B. Metaks"as, ayni mealde bir ifa- Sa~·ıtılarınun kRbnliinü dilerim." 
grad toplantısında en mühim rolü dede bulunmuştur. Bu çok hnkh nıektuh hakkındakı 
Türkiye oynamıştır. Balkan l\Iüzakere.lerinin İldısadi dü~iincclerimi yarın yazacağım. 

Gazete diyor ki: Neticeleri MUR \D St'RTOOI u 
Türkiyenin hattı hareketi şimalden Belgrad 5 (A.A.) _ B ı d ·· 1 ' , , 
l h t"" 1.. t hdid k · ' e gra go· 

ge en ederd' uru ~ . e arşı hır rüşmelerine müteallik olan resmi teb- • tarsin eylemiş olduğunu ve hariç -
mayn s ıne muadıldır. Konferan - 1. ·d Balk t tı H · · · ·· rtı dı • ·· l · . . b . ıg e, an an an ancıye Nazır- tekı nufuzunu a r gını soy emıt 

S
SJn scy:ılnıdiaktştan nı_ha.yete kadar B. tarının, antant dahilinde ticari mUba ve demiştir ki: 

aracog u e etmıştır. 1 1 · · h · · · de e erı suretı rna susada organıze e- Sırp • Hırvat anlaşma sıyasetı 
.. Gafcnkonun Beyana.ta derek, Balkan devletleri arasındaki Yugoslavyaya bUtün Yugoslav 

Bukr~, 5 (A.A.) - Balkan an - iktısadi bağların ve irtibatların sıklaş milletleri arasında ahenk tesis et -
tantı konseyine riyaset ettikten son- tırılması ve mükemmelleştirilmesi za mek imkanını vermiştir ki bu, en-
ra Belgraddan Rur:ı~nyaya avdet e- ruretini tebarüz ettirdikleri kaydo - ternasyonal vaziyetin bu vahim 
den Rumany~ H~ncıye Nazırı ?~ · il: nrnaktadır. Bu itibarla ekonomi ko- anlarından büyük bir mana almakta 
fenco, Stefanı aJansının muhabınne n itesinin, yakında toplanması pek dır. 
beyanatta bulunarak demiştir ki: rr uhtemel görUlmektedir. Bütün milletin manevi birliğin _ 

B Ik Memnunen avd_e~ . ediyorum. Yugoslav iktısadc.ılanna göre, Bal- den kuvvet alan, daiına tamamlı -
a an antantı konseyı ıçtımaının ne- k l ·ı ti ·1 · · · ·· ""daf h t' . d .. .. . an arın sanayı eş n mesı ıçın muş- ğını mu aaya azır olan ve ayni 

fıce~ı~ en ~emnunum. ç_ünku vazı · torek bir plan vücude getirilmesi lil- zamanda &tlhcü duygularla hare
cmızı yaptıgınıızı zannedıyorum Bal 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'~~~!""!'llll. ~ znmu kendisini hissettirmektedir. Bu ket eden memleketimiz Avrupanın 
plan, Balkan memleketleri arasında bu kısmında ba§lıca sulh &mili bu· 

züne sadakati ile bilttin diinyaya 
kendini tanıtmış ol:ın biz Türkler
de değil ... 

tın türlü sanayi rekabetini bertaraf lunmaktadır. 
ocecektir. Antant ekonomi komitesi -

Sizlerin nıezhuhaoe ııcşriyatmız n!r bu sahada mesai sarfedeccği tah-
bize şu dedeler sözünü hn.tırlatı • ınin olunuyor. 
yor: Ts,·etko\'için Beyanatı 

"Yavuz lursız ev sahibini ba.shrır!.,, Belgrad, 5 (A.A.) - Yugoslav 
.t. OEM AIJEDDIN SARAOOGLU ya Başvekili Tsvetkoviç gazetecı -

lere yaptığı beyanatta Sırp • Hır
vat anlaşma siyasetinin hükume
tin esas siyaseti olarak kaldığını 
ve bunun YU2o.slavvanın vv.iyetini 

(•) Şimdiki Estonya, Litvanya 
ve Letonya hükumetleri. 

YENİ SABAH 

Gafcnko Bilkreşe Hareket Etti 

Belgrnd, 5 (A.A.) - DUn ak . 
§am saat 23 de Rumanya Hariciye 
Nazın Gafencu hususi trenle Bel· 
gradda.n ayrılarak Bükreşe hare
ket etmiştir. İstasyonda Yugos . 
lavya Hariciye Nazırı Markovi~ 
ile Türkiye ve Rumanya büyük el· 
çileri, Yunan orta elçisi ve gaze. 
teciler tarafından eellmJ.anm.,nr. 



YENi SABAH 

TURKiYE BALKANLARIN TEMELi 
Bu satırları Amerikanın 

6/2/940 SALI en meşhur .:;,~o Program •• memleket saat 

bir mecmuası 
Birle§ik Amerikanın en çok oku

nan bir mecmuası olan "Life,, in eeh· 
rimize gelmiş olan son nüshası bin
başı "Fielding Eliot,, tarafından mem 
leketimiz ve Balkanlar hakkında va
lnfane yazılmış bir makaleyi ihtiva 
etmektedir. 

Makalesine: "Akdenizi Karadenize 
ba.ğlıyan tarih! Çanakkale Boğazı, bir 
kere daha tarihin ön plAnını işgal et
miş bulunuyor,, cUmlesile ba.şlıyan 

muharrir Çanakkale Boğazının ti Ku
runu Oladan 1914 Cihan Harbine ka
dar geçirdiği askeri ve tariht safha.
hırı kısaca kaydettikten sonra diyor 
ki: 

12.35 Ajans ve meteoroloji haber· 

ya Z ı y O T 1eriı2.50 Türk mUziği. 
Çal.anlar: Vecihe, Reşad Erer, Ru· 

§en Kam, Cevdet Kozan. 

• Anl<aro. ,, .. 
TUR K \YE' 

Okuyan: Muzaffer nkar. 
18.00 Program ve memleket saat 

ayan. 
18.05 M'dzik: Bir konserto "PL., 
18.40 Konuşma "Çoftçtnin saati.,, 
18.55 Serbest aa.at. 
19.10 Memleket sa.at ayan, Ajans 

ve meteoroloji haberleri. 
19.30 Türk müziği: Ankara radyo

su, kadın küme heyeti. 
ldar6 edmı: Mesud Cemil. 
20.15 Konuşma "lktısad ce hukuk 

saati.,, 
20.30 Türk müziği: Fasıl heyeti. 
21.15 Konser takdimi: Halil Bedii 

Rektör Cemilin 

. ~ 
üniversite RektörJUğU tarafından, mt.ıhtellf fakültelerin SO~ e p 

talebelerine verilen çaylara devam edilmektedir. Uç §Ubatta Tıbb~ 
sınıf talebelerine verilen çaydan sonra, dUn, Rektör Cemil Bilsel . :j: 
dan Hukuk, lktısad fakUlteleri son sınıf talebesine bir çay verı~ 
Profesörlerin de bulunduğu bu çayda n~eli bir şekilde vakit g~~t (1 
rektör talebelerin muhtelif hususlardaki mUtalealanna ebemIIllY "TUrkiye Balkanların temel taşı- Yönetken. 

dır. İngiltere ve Fransa ile yapmış ol- Milzik: Radyo orkestrası ·~: miştir. 
H Ferid Aln Yarın Edebiyat ve 

~ 
Fen FakUlteleri son sınıf talebelerine bit 

duğu yeni anlaşmalar kendisini as- asan ar.u 
2 · verilecektir. kertik bakımından, Lehistan gibi, 2.10 Memleket saat ayan, a.)1lns ~ vv-vv-vv-..,IV'\.AA~"""'""""""'vvvv..,,,..,,_~l'V'-""°''-

münferid bırakmamaktadır. Cenub- haberleri; Ziraat, Esham - Tahvilat, 
da Berut ve Kudüsteki Fransız ve Kambiyo - Nukut Borsası "Fiyat,,. üniversitedeki mün-
tngiliz askeri kuvvetlerile İskenderi- 22.35 Müzik: Opera aryalan "Pi.,, 

Gazi köprüsünün . 
parkeleri meseıest yedeki büyük İngiliz deniz üssU var-, Balkanlarda Türkiyenin mevkiini gösterir harita 23.00 Müzik "Pe.,, . hallere yeni tayinler 

dır ve bUtUn bu mühim merkez lstan- . . . . . . . . 23.25/23.30 Yarınkı program ve 
b ı d . 

1 
.1 b -ıı b 1 kta kalmamış, netayıcı şımdiden tahmin nıh) ın, (Berchtesgaden) m, (Prag} kapanı<> ınod4~ 

u a emıryo u 1 e ag u unma • edil · k d ed bil Uk k • (M k ih b. A 1ı1• E b• f ·· 1 k T ht 11 fi' dırlar.,, . emıyece . ere_c . e y as erı ın, os ova) nın ve n ayet ır - ..... u __ .............. ___ ......... ene 1 pro esor er anca a a yo arın 
bır zafer mahıyetinı almıştır. nadolu yaylasının mamUresi olan Ofi j t b 1 U d 460 k 1 • ·ı k t•" • ·· l ·yor Amerikalı asker muhanir bundan .. kil b 'b h bd ıaf l . . . s s an u a g . n 8 gelece yı getırı ece geç ıgı soy enı ·- !".Jı 

sonra Balkanlarda biribirile çarpışan Çün u acayı ~ e er er (Ankara) nın sakin diploması salon- .ton buOday vermıye başladı Üniversitede eksik olan asistan İstanbul belediyesinin buı;/ 
İtalyan, Alman ve Rus nUfuzlannı ~anlarından zıyade (MU • larında kazanılmı§tır. Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbulun ve doçent kadrolarının tamamlanma- kanaatine nazaran bundan bit oııl 
uzun uzadıya teşrih ettikten sonra /KT/SAD IŞL~RI 1 K ihtiyacı olan 800 ton buğday yerine 81 tedbirlerinin alınmasına devam e- il det evvel ihale ve inşası iknl~ 
sözü Balkan devletlerinin vaziyetine QTQCaahmed hergtln •50 ton buğdayı piyasaya dilmektedir. Şimdiye kadar münhal rak halka açılan Gazi köP. ~ 
naklederek diyor ki: Dünkü ticaret vazetmeğe başlamıştır. Bu suretle ek bulunan muhtelif 20 asistanlığa ta-,tahta parke ile döşettirilınesı ~ 

"Yunanistan bugün karada Tilrk h k I . mezarlıg.,, I l&lah mek ve değirmencilerin buğday azlığı yinler yapılmıetır. değildir. Avrupa vesair modefll#. 
ordusunun kudretli muavenetine, de- ara et erı yüzünden vaki olan şikiyetlerinin ö- Diğer taraftan istikbale aid dil - leketlerde tahta parke inşası ç 1 
nizlerde ~e. muhteşem İ~gillz denJa Vapurswuk ~~den ~ünkü i~ - ediliyor ni.lne geçilmiş ve piyasaya ihtiyaçtan şilncelerle de genç TUrlc doçentleri te- beri bırakılmış ve ~unun ye..ıııe~ 
kuvvetlerının mtizaheretine dayan- racat muamelelen dığer günlere nıs- fazla mal arzedilmiştir. mini ve münhallere tayinleri dilşünill falt veyahud mozayıkll parke~~ 
maktadır. Rumanya da, Yunanistan betle cansız geçmiştir. 100 bin liralık İstanbul belediyesi bUyük tanhl --- mektcdir. Gelecek sene eksik olan revaç bulmuştur. Bu itibarla~ 
gibi "teminat verilmiş,, devletlerden tutarında olan satışlar ~e~anı?da 1- kıymeti .?la?. K~caa~mc:c1 m~rlı- Bir zehirlenme d04;entliklere de tayinler yapılarak henüz biten Gazi köprüsü köP ~ 
biridir ve bu d:vıe:ın vaziyeti mesell talya ve Yunanlstana küllıy~tlı mlk- ğını bugunku sefıl ve çırkı~ ~ahnden Mercanda Nargileci sokağında 21 kadroda miJnbal bulunmaması temin noktasından dem~e. addol~ -
Lehistanın vazıyetinden çok daha mU- tarda taze balık vardır. Belçıkaya da kurtarmağ'a kara.r ve~tw. Bu numarada oturan Remzi mangaldan edilecektir. dır. Belediye köprünün en Y~ #. 
salddir. Zira muhtemel bir Alman ta- 150 ton a.y çiçeği küspesi gönderil· maksadla belediye reis muavini Latfi zehirlenmiş, hastahaneye kaldınlmı§· Münhal bulunan bir kaç prof-esör- manda ve en ucuz şekilde ıslaJıl ~ 
arruzu karşısında Çanakkale yo111e miştir. Aksoy dün mezarlığa giderek mezar- tır. lük için Avrupa.da.ki profesörlerle ce- bazı çareler araştırma.ktadlr· f. 
Köstenceye İngiliz ve Fransız yar-- Fransızlar bir şileblmizi lıkta yapılacak tanzim ve imar işleri- reyan eden müzakerat mUsbet bir ne- için Fransa.dan getirtilen tah~· 
dımları engelsiz olarak erişebilir. kiraladılar ni mahallinde tetkik etmiştir. Mezar- ticeye vasıl olamamıştır. Gelecek keler köprüye döşetilmio ve ,.-ı~ 

Yugoslavyaya gelince bu devlet te Müttefikler Akdermde nakliyat i . lıkta yapılaca~ işler muayyen bir § A R A y tedris yılında profesörler de temin dan 9'> 10 nisbetinde ihtiyat bJ 
kendisine yeni yeni mUzaherct ve mu- · b Türk ı ki tJ k- programa baglanmıştır. edilmi§ olacaktır. mı3tır. • . ,#, 
avenet yollannın &.Nlmakta oldu.1'..•nu çıntad lazı B'" hva~urdarmı r &mMat Bu programa nazaran Karacaah - O Maarif vekili Hasan Ali Yücelle Belediye köprünün parkelel'l ~ ..uı' 'lı" &" ır ar. ur aruye en sonra e e e<l 1 ğı l"- d 1 SİNEMASI D N AKŞAM dik b ihti t k 1 rin yeyer~ 
ve İtalyan bitaraflığının ve dostluğu- şJlepi de Fransızlar tarafından mU . m ~~ 1 run evvc "' uvar arı \'İOTOR Ji'RANOfJN beraber rektör Cemil Bilselin de An· çe u ya par e e . ]JJılr 
nun gittikçe inkişaf eylemekte bulun· eaid bir ücretle kiralanmış ve dttn Ak ıslah \e mşa ~lunacak ve b~nu mUte- karaya gitmesi ihtimal dahilindedir. Avnıpadan yeni parke getirl 
duğunu müşahede etmektedir d · Ut 'h h ket t · akıb me:-.arhgın duvar dibı, Nuhku- 1..0UIS .IOUVER ,., Maarif Vekili Hasan Ali Yücel ü- tir. _,,ti 

· enııc m eveccı en att e mıı,- Tu b v k 1 •1 B tl k 1 b'ttikte!l ..,,,-.;, 
B 1 ari tan li Türk rd ti yusu \'e nus agı ısım an sıra ı e .... IADEL"~"n·; OZER ay niversite ihtiyaçlarile bilhassa meş- u sure e par e er ı _..)il' 

u g s a ge nce o usu- r. güzeli tiril k . " a:.u.,.a:.. n rU tedri asfalta .,ey~~ 
na mukavemete muktedir olamıyan İthalAt eş ece tır. . - ta.rafından harikulade bir tarzda gul olmuş ve bu hususda lazım gelen köp cen ya l~-~ 
bu devlet Almanyan1n mUzaheretile . _ . . . Mezarlığa, bol miktarda servı agaç- talimatı vermiştir. da moza.yik parkeye tah'Yi:1 ° . "',r 
k bet 

. _ __1 • .d 
1 1 

Dıger tal'aftan dün muhtelif ecnebı lan dikilerek, mezarlık havasının te- aratılan ve Venooik sergisinde tlr. Yalııu buna karar venlın~ 
ay tiğf ar<U.Jyı yenı en c e geç r- . . . . . 2 · bil ··k ilk~f t k ~ 

mek hUl asının tahakkukunu k tc vapurlanle mühim mı~da ıthallt rolr.:lenmesı temın olunacaktır. ncı yu m a a ı :ızanmı13 Sol bacağından vel köprünün tahta parkelere P .._,,, 
.. "d d Y pe e§yası gelmiştir. Amenka bandralı olan daha ağır olacak bu yeni şekle.~..-· 
umı e emez. .. . . lksidya vapurlle 800.000 kilo madent Zeytinburnunda topçu o yaralamış baınmll olup olmadığı tetkik oJll' 

Bu sure~~ Almany~ butiln dikkat yağ, Holanda bandrah AbinUya ile de ahşları yapılacak G N BATARKEN Topkapıda Kemikliburun sokağın - caktır. 
ve ~u:':'ct~nı garbdekı düşmanlarına bir milyon yedi yüz bin kilo petıol Bu sabah saat 8 den ilibaıen Zey- da 2 numarada oturan ~saray tram clO 
çevırdıği bır sırada şarkta, Lehlstana gclmiatir. Bu petroller UJ!.un bir mUd- tinbunıunda sahile doğru hakiki top- vay depoeunda tesviyeeı 24 yaşında Kalb sektesinden aı . ..a' 
kal'§ı yaptığı §im.şek harbi yUzUnd~ det memleketin ihtiyacını kargılıya. çu atı§lan yapılacağından merakibin Franınz Süper filmi başladı. Osman, dün sabah atölyede çalışır • Bahçekapıda Boncukçu b~...Jf 
parçaladığı bir gark cebhesinln yenı- bllecek miktarda olub Petrol Limited muayyen mesafeden açıkta seyretme tı.B.veten: FOKS JURNAL, Son ken ayni yerde hademe Arnavud HU- numarada terzilik eden 70 ~ t 
den teessüsüne şahid olabilir. Belki Şirketinin mpari§leri meyanındadır. leri alfı.kadarlara tebliğ edilmiştir. dünya ve harb haberleri. seyinle aralarında bir kavga çıkmış, Kirkor dUn atölyesinde çal~fl 
de yalnız Balkan devletlerini değil, Hüseyin Osmanı bıçakla sol bacağın zerine fenalık gelmiş, dtiŞUP JJ"!: 
Tuna havzasındaki Alman ve Rus te- dan ağır ırurette yaralamıştır. HUse- sonra ölmU§t.Ur. Muayene edeJI ;fi 
vessUUne karşı ciddi endieeler besli- ROBERT TAYLOR FLORENCE RICE yin yakalanmış, yaralı Osman Cerrah diye doktoru, kalb selrtesinddl 
yen Ma~ristanın da i§tirakile varkta paşa hastahanesine kaldınlmıştır. ğUnU tesbit etmiştir. . 

~lrB·:~ar:a~ı;::~~= emil- WALLACE BERRY Erıün~:Ok1:1!!~ :~=mahal- ~\~'!',~~~an~;:~!~::'~ 
şelerinin anahtan Tllrkiyedir. Anb.- E s ,. R T o c c A R L A R 1 lesinde Mescid sokafında 15 numa- ki s.t02 numaralı kamyon M~JJ.. 
radaki lngilis ve Fransız setlrleri ralı evde oturan Ahme«le karısı Ha- Zinclrllkuyuya gelen Angeli ~ 
Türk paktını imu. ettikleri uman el- tice mangalda ısınırlarken kömürden birdonun JdaresindeJd 689 ~ il; 
de ettikleri muv&ffaldyet yalım bir y A K 1 N D A 1 p E K ' te zehirlenmişler, hastahaneye kaldınl • huBUBl otomobile çarpm.ıı, iJıüll 
~iya.set ve diplomasi saferi olmakla mı5lard1r. sara uğram.ı§lardır. ~ 
( fi.,,. 

_ 57 - med Bey masanın etrafını a~anlann Irak yanın1a geldi. Ben salonun bir kö vam etti: 1 kadının daha evvel mutlaka benim mak mı istiyorsun? ~ 
. . . arasında bulunuyordu. tsmaıl Bey vesindo oturuyor, elime geçen bir - Bu akşam ne kadar güzelsin kalbime girmie olınaaı lhımdır. Bu sırada radyo da güzel bit 

İsmail ~Y bızı bir hafta eonra d~- misafirlere: , mecmuanın resimlerine bakıyordum. Fethiye! !nan bana, sen hiç bir kadı-1 Birdenbire ellini tuttu: müziği çalmağa başladı. Ben:~ 
vet edeceğı halde Ahmed Bey iki gün - Oyun oynamak istiyenleri ser-- İsmail Bey teklifsizce yanıma otur- na benzemiyorsun. Şu boyalı, çirkin j - Bütün bu yaptıklarında haklı • - Da.nsedeliml dedinı. g ~ 
sonra öğle. vakti eve gelince: . best bırakalım. Biz de içeride radyo du: ve manasız bebeklere bak. Hepsinin ı sın Fethiye! dedi. Fakat biraz da sen Bizden başka daha birkaç çift 

. - tsmaıl Bey.tere bu gece gıdcce- dinler, dedikodu yapar ve dansede - _ Hele ştiküı· seninle iki lü.f ede- yaşlan 35 ile 40 arasında. öyle oldu- kababatlisin ! Niçin benden kaçtın? ediyorlardı. .,_.,J 
ğız. T~~efon ettı. Ben akşam erken riz. !bilmek imkanını 'bulabildik Bu kala- ğu halde kendilerim genç ve gUzel ı Sana her §eyi temin etmeğe hazır· İsmail Bey bermutad kul~f' 
geleccgım. Sen de 0 zamana kndar O kndıır aradığım halde Haticeyi balıktan o kadar nefret . ediyorum göstermeğc çalışıyorlar. 1 dım. Sen bunları teptin. Anlaş~maz dibinde bir §eyler mınld~ıyord"' ~· 
hazırlanmış ol. . bir tiirlU göremem nazarı dikkatimi ki.. - Hatice nerede? !eski an'anelere karşı fazla baglılık kat ben bu mırıltıların mnnasıW . .,,eıı 

- Hafta a ıtmi ecek mı idik 1 . . 

1 

. . . . . . . .. . . diı 
diye sordu~: g Y celbediyordu. Ahmed Beyden, r:ati· Cevab vermedim. O, devam etti: Bu sualım o.~u §a~rttı. Belli idi _ki göstcrdın. Ne ıse, şımdı butün bun- lanuyordum. Zihnim mUteJll11 

• 

Ev t ·· ı ·d· fik · · d cenin İsmail Beyın metresi oldugunu - Fakat bütün bu kalabalıgı· dave- benden aslft. böyle bir sual beklemı - lan bırakalım. Bunlar hep mazı oldu. Hatice ile mM'"•ldü. Zir..vnllı ~~ 
- e oy e ı ı amma, rını e- d B 1 dliş" m k be hude yer "'Vb..u lJ!V"' 

ğiştirmiş. Bu ak§atn gideceğiz. öğrenmiştim. Bunun için onun bura- te mecburdum. Zira seninle başbaı;a yor u: . . :ın an un e ' ~ . . ~va- ğız! Kimbilir o bu dakikada. 
1 

Jll' 
O akşam lmnail Beylerin evinde da olmaması garibdi. Diğer kadın- kalabilmek, konuşabilmek için başka -Haticeyı ne yapacaksın? Niçinıkıt kaybetınek d.emektır .. Bız, ıstıkba- köşede atıl.mı~ bir paçavra gıb 

. .. 1 d . b' . . . . 1 soruyorsun? dedi. lE; bakalım. Bcnımle yenıden beraber . 1. d tf 
bızclen başkaları da vardı. Dort be.et n.r ıın hıç ın hoşuma gıtmemişti. rnre yoktu Ahmed denilen budalayı - k eli d ğil . .. yor ve ın ıyor u. .. Ilı; 

':# """ • B d b l ,,,. ynsamaga arar ver n e mı! .. -uou .ıı kelli felli adamla dört beş tane bo- Zaten ben de onlara her halde çok . t 1 :ı _ ld ğu k 1 . 1 ed - ura a u unmnsı u.ı.zım gelmez ı; Beynimin yeniden döndug _.,,JY , _ . mup e ll.l:\ o u po er e ışgn &- • 'd'., H yırı Olfl'' ~ 
yalı kadın. MUkellc.f bir masanın etra- soğuk geliyordum ki onlar da benım bilm k . . • il k . mı 1 ı · - a ' · settim. Bu adam, asla ya§B- Jdi 
fında yemek yedik. Yemekten sonra le pek al kadar olmuyorlardı. e ıçın en aşagı ç po ercı ar: - Evet. zahıren öyle! Fakat bura.- - Neden canım? Niçin beni bu mutlak surette geberip gitJJlCli gel, 
erkekler yan tarafdaki odaya geçti- Salonda bUyUk bir grup teşkil et- kada.~ı davet etmem lB.zı~dı. Tabıi da bir daha asla bulunm.ıyacaktır. kadar Uzmekten zevk alıyorsun? Bak artık bu iei yapmak zamanı d9: ># 
ler. Burası oyun odası idi. Derhal po- mialer, kadın erkek gülil.şilp duru • bunlar da kanlarını getıreceklerdi. - Niçin? göreceksin, ne kada.r iyi anlaşacağız. mişti. Bu zehirli mikrop, Y~ ti'' 
ker masasının etrafına ~vrildiler. yorlar, fSUDU, bunu çekiştiriyorlardı. Elhasıl ancak bu sayede seninle baş - Bilmiyor, anlamıyor gibi dav- - Hatice ne oldu? bedbahtları zehirlemeden ev~ 
fsmail Bey ev sahibi olmak sıfatile Bir ara, onların arasında oturan başa kalmnğn muvaffak oldum. . ra.nma Fethiye! Bunu sen pekfilf}. talı _ Alı yine ayni sual! Ayni manasız hirlenip gebermeli idi. ,1 
kendisi oyuna fetirak etmiyordu. Ah lsmnil Bey kendilerini yalnız bıraka· Yine oevab vermedim. O yine de- min edebilirsin. Bu evde y~ıyacak 1 Ye sıkıcı auall{uzum sen beııi ~ l~· 



Milliyet daha 
değil~ 

doğrusu ırka 

kana tabidir. 
dile 
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Son asır esnasmda, .. Cermenlee

ttrmelı,. kelfmeshıhı, çok kere ga
yet iyi bir Dlyet1e, ne kadar bot 
yere luD•nıJdıtmı g6rmek esefe
dilecek bir keyfiyettir. Gqltilm
de, bu tlblrin tn•nıhnıyacakı kadar 
yaıılıf bir eok fildrler telkin ettiii· 
ni h&ll h&tırhyonım. o zamanlar, 
ti panjermantat muhJtlerde bile, 
A vuat\µ'ya Almanlannuı, htlldbııe
thı ~ Avusturya lallvlan
nı Cermeıılettirebilecekleri mUta • 
Jeamnın dermeyan edildiği lşltili • 
yordu. CermenleşmenJıı hJe bir za
man insanlara tatbik edilemiyece
ğinl~ yalnız toprağa tatbiki kabil 
olduğunu katiyen anlamıyorlardı. 

Umumiyetle, bir kelimeden anla
p)an mAni Alman dilini cebren ka
bul ve aleni Blll"ette istimal eWr
mekten ibaretti. Bir zenciye, ya • 
hud bir Çinliye Almanca öğreterek 
ve artık dilimizle ko~uemaamı ve 
belki de bir Alman siyasi partisi 
lehinde rey vermesini temin ede -
rek onu bir Alman yapmak kabil 
olabileceğini dilşUnmek akıJ ve ha
yale mğmaz bir muhakeme bata· 
sına dtlpıektir. Bizim nasyonal 
burjuvalanmız bu yoldaki Cermen
lettirmelerin hakikatte Cermenlik-

ten çıkmak demek olduğunu gör
müyorlardı. ÇUnkU kavimler ara • 
sında mevcud farklar -ki bunlar 
şimdiye kadar bedihidirler ve gö
ze çarpmaktadırlar- eğer hUkilm
dar tarafından müşterek bir lisa • 
nın zorla kabul ettirilmesi yüzUn
den tahfif edilebiliyor ve tamamen 
sllinebiliyorsa bu tedbir bir melez
leeme tevlid eder. Bizim misalimiz· 
de ise bir Cermenleşme değil, Cer
men unsunınun mahvini intaç ey
ler. Tarihte sık sık milşa.hede edil· 
diği üzeı·e, fatih bir ka\rmin harici 
Ct"hir ve tazyik neticesinde lisanı
m mağlUblara kabul ettirmeal mUm 
kUndUr. Fakat bin sene sonra, bu 
dil yeni bir kavim tarafından SÖY· 
lenmcğe başlar ve galibler tam 
mlnlaile mağlflb hale gelm1' olur. 

Milliyet, daha doğrusu, ırk dile 
değil kana tlbi olduğu cihetle, Cer 
menleştirebilmekten bahsetmeğe 
hak olabılmek . için, bu usul ile 
mağlübun kanını değiştirmeğe im
kAn bulunmasıydı. Fakat bu kabil 
değildir. Buna muvaffakiyet hasıl 
olabilirse bu da kan kanemuı yo
lile olur. fakat yüksek ırkın sevi
yesi alçalır. Böyle bir ameliyenin 
tM>n neticesi vaktile fatih kavmi ga· 
lebe çalmAp kabiliyetli hale çıkar-

mış olan maiyetlerin ortadan 
ltaUmıuı suretinde tecelli eder. 
AtafJ bir ırk Ue melezleeme, bu lh· 
tlllttan çıkacak kavim eski yUk· 
!tek ırkın Ueanile bin kere konueu 
bile. medeniyet verici enerjileri bil· 
baaaa isale eder. Bir müddet muh· 
telif ruhlar arasında bir nevi mU· 
cadele vukua gelir. Çare bulunmak 
bir inhitata mabkftm kalan kavim, 
son bir hamle içinde, hayret verici 
bir medeniyet eaheserleriııi mey
dana getirebilir. Fakat bunlann hl 
ilkleri yO.kaek ırkın ancak milnfe
rid mUmeuWeridirler, yabud ilk 
bir melezleşme ameliyeelnden çık· 
mıı melezlerden ibarettirler iri 
bunlarda en iyi kan p.lib gelmie
tlr ve kendisine bir yol bulmayı a· 
ramaktadır. Bu adamlar hiçbir za. 
man, melezleeme ameliyesinin en 
son mahsulleri değildirler. Melez· 
leşıne dai.ına medeniyetin gerileme
sile mliterafiktlr. 

tkinci Joseph'in dUiünmUe oldu· 
ğu tarzda bir Cermenleştirmenin 
Awsturyada muvaffakiyet temin 
etmiş olmamasından dolayı bugün 
kendimizi bahtiyar addetmeliyiz. 
O teşebbUsün muvaffakiyeti pek 

muhakkaktır ki Avusturya devle
tini bayatta bırakmak neticesini 
verecekti. Fakat dil i§tiraki hase
bile Alman kavminin ırki seviye • 

sinde bir alçalmaya da bais ola • 
caktı. Asır esnasında, bır sUrU ha-

linde toplanma sevkitabiiai vücud 
bulabile.nekti. Fakat asıl sUrU kıy-

metini kaybedecekti. İhtimal ki bir 
dnlet birliğinden vUcud bulmue 
bir Jravtm görülecekti; fakat, bir 
lrlUtür birliğinden çıkmış bir ka -
vim eksik olacaktı. 

Alman milleti için, bu melezleş
menin vuku& gelmemiı olması, da· 
ha iyi olurdu. Bundan vazgeçilmtf
ae llrı1lne ve ytlkaek sebebi~ 
dolayı defildir, Hababourg'larm 
mahdud fikirli hWrilmdarlar olma
larından dolayıdır. Bqka tUrJ& ol
saydı bugün Alınan kavmini bir 
medeniyet i.mili demek bile pelC 
mrlapcaktı. 

Fakat milli denilen muhitler yal· 
nız A vwsturyada değil Almanyada 
da ayni derecede yanlış muhake -
mel~ tAbi oldular ve bugtın de 
tabi olmaktadırlar. Bir çok Alman 
tarafından taleb edilen Lehistan 
politikası prkın Cermenlettlrllme
slne meyyaldir. Bu siyasette ma
atteeatlf buna bemer bir safsata
ya isttııad ediyordu. Orada da Leh 
unsurlanna sadece Alman cllllni 
zorla kabul ettirmekle on1an Cer
menleftirmeğe muvaffak oJaealrla
nm Umid ediyorlardı. Orada da 
netice menhus olacaktı: Eenebl 
ır'ktan bir kavim ecnebi ftkirlerini 
Alman dlllle ifade edecek ve apğı 
fıtratile bizim milletimizin asaleti· 
ne, şeref ve haysiyetine halel geti
recekti. 

Amerikahlann cehaletleri hue -
bile, memleketlerine gelen murdar 
Yahudileri o berbad Almancalan
na bakarak Alman ırkından zan -
netmeleri yUztlnden Alman ırkına 
gelen zaran düatlnmek insana Ufi 
derecede deh§et vermiyor mu? Hal 
buki şarktan gelmiş bu bitler ~n
dekl pis muhacirlerin çok kere Al· 
manca komıpıaları gibi sırf ind 
ve tesaduti bir ha1tn onlann Al • 
maiı kaynağından çıktıklanm ve 
hakikaten kavmlmize dahU bohm
duklannı iabat edebilmesi kimse
nin aklına gelmiyeceırtir' 

Tartb fl8llUIDda istifade ile Cer
menlqtirllmit olan teY eecJadwna-
7.111, ellerinde klbç, fethedip te Al
ınan k6yltllerl ile koloni halllle ~ 
kabllclllderl tA»praklardır. :&Aladt
IDIZlll ay.ı zamanda kavmlmizlll 
ldnlne eeaebl bir kan ithal et&
ı.rt al&bette •rki vudJannm. mea
Jıus bir ı-rçalaıaması aefJftııalal tev 
lld efmltlerdir. itte bu netice Al
mulara bu bulunan o dmlara 
ujnm11 [Baypertropbie] ferdl1et
c;lllk De lııencllaJal gösteriyor. Ma
atfeetıı8öf çok kere baau me6e • 
dealer bile eörölttyor. 

Bu OçtbıcU mekteb nazarında, 

devlet, bir mlnl<-.a, haddi atinde 
bir gayedir. Devletin belrul inaaıı 
hayatının birinci vazifesidir. 

Hasılı, denilebilir ki bütiln bu 
nıaartyeJer medeniyet yarabcı kuv 
vetlerin ve kıymetlerin temeli 1rk 
olduğu ve devletin, manbkan, bu 
ırkın belcamm ve ıslahını temin et
meyi en birinci vazife teli.klıi et • 
meai llzım geldiği baJrJkatinin id· 
raki keyfiyetine köklerini daldır • 
mıyorlar. Halbuki bu, btltUn iJ!ı8all 
teraJddJerinbı eeuh prbdır. 

Devletin tabiati ve hikmeti vU
cudU hakkında bu batalı telllrki 
ve mttblkalanıı son neticesi mu -
ahharen yahud Marke tarafından 
itttihtte edfleblldf: Burjuvazi dev
let mefhumunu ırka k&r§I vecibe
lerden ayırarak, ayni derecede ka
bule mazhar olmuş başka bir tarif 

aerdedemJyerek, haddi zatinde onu 
inkar eden bir mezhebe yol açtı. 

Bunun içindir ki burjuvuinin 
beynelmilel Marksçıhğa karşı gı • 
-ciştiği mUcadele bu saha üzerinde 
mt.hakkak bir muvaffakiyetsizl.i -
ğe doğru gitmektedir. Burjuvazi, 
çoktunbcri, kPndi siyasi sisteminin 
sarfınazar edemiyeceği temelleri 
ıhnıal l'hııi§tir. Mahir muanzı l.:3e 
onun vUcude getirdiği btnnnın zayıf 
noktalarım keşfederek burjuvazi
nin gayrl ıhtiyarl surette kendbi
ne verdiği sillhlarla hücuma geç· 
mlştir. 
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Londra, 5 (A.A.) - Zelzele feli
ketzedelerine yapılacak yardım için 
teşekkill eden İngiliz - Türk komitesi 
tarafından Türkiyeye gönderilen Sir 

----· 8d İ (d İ Wyndham bugiln Londraya çektiği - .bana kalırsa bunlar biribirleri- maktan dizlerine kara su inen rna.be-
Yazan: Huguette Granier Tercüme eden: SUAD DERVİŞ Sofya, 5 (A.A.) - iki Türk askeri, bir telgrafta 50.000 felaketzede için ni yenemiyccekler ... Meğer, bir ta. • yinci ile seryaver cevab verdiler: • 

. . .. . . . yanlışlıkla Bulgar arazisine girmişler ayakkabı, battaniye, çivi, pen~ere raftan blı-isi birini açık dtişUre.. - Evet efendimiz, ortalık karat 
- Hayır efendim .. Bana iyi olaca-,kendısıne gotUrmenu benden ıst~ .. ve orada tevkif edilmişlerdir. Tiirk _ camı ve çinkoya ihtiyaç oldugunu - Evet, ikisi de nefesli, güreş u- mağa başladı. 

ğımı söylemeyiniz. Bu .~o~. d.e~.ı... Bir :nn~en ~unu esirge~e~~~dım. Bulgar iyi komşuluk münasebetleri bildirmiştir. zamakla bir şey olmaz. . Sultan Aziz mukabele eyl:<1i: 
Doktor size biraz evvel olecegımı soy- Çocugu gotUr~um: Fak.at go:urur~en dolayısile bu iki Türk askeri serbest Telgraf keza il~ ihtiyacının acil, - Evel.. - Söylesenize.. bizi boguşturuP 
lcdi. Ne yapalım, ölüm insanlar için: 1 on?an . bu şeyı sıze söylemıyecegıne bırakılmı~ ve sllahları ile birlikte olduğunu bildirmektedir. Zelzele fe- Ayak güreşi; yarını saat elense ve duruyorsunuz? . 

11 dir... Ölümden korkmuyorum. B:~ j daır söz aldım. . . TUrk makamlanna teslim edilmiştir. l!ketzedelerine yardım için İngiltere tırpanlarla geçti. Birıbirlerinden oyun Aliço sessiz duruyordu. Pndışa 
te18.şa d" üren ölmek korkusu degıL Madamı o zaman görmeliydınız. de teşekkül eden TUrk - İngiliz yar- kapmak için hücum e;den iki hasım hasmma dönerek: ., 
Fakat söylemeden ölmek korkusudur. Allahım ne çirkin olmuştu. Yüzü, gö- Macaristan MUslUman dım heyetinin mümessili emekli gena bir tUrlli muvafak olamıyorlardı. _Pehlivan; da.ha güreşelim ını·• 

Evet size söylemek istiyorum. Bu· zU değişmişti. Üstünde eski elbiseler, t" l • öldU ral Dccds Erzincandan ayrılırken Aliço; hasmına bir kaç kere çapra dedi. . 
nun söylemeden ölmek istemiyorum. elinde on sene giyilmiş bir ayakkabı cemaa 1 re Si . Jntıbalarını scranlara hUkfunet tara- za girdi. Faakt; padişah, kolaylıkla Aliço; merd bir adam olduğu jçııt 
Sizin de bilmeniz 10.zım ... Bu söyliye- kadar yıpranmış bir deri çanta var- Bu~~te:. 5 (A.A.) -:- M~~a~-~- fından alınan tedbirler çok isabetli ve çabuk söktU. vaziyeti anlamıştı. Padişah, meyd~Il~ 
ceğim şey karınıza aiddir ... Evet ka- dı. ta.n~akı .M~luman cemaatı r_eıSl U· ve yerindedir. Demiş, ve bunlardan Gilreş hunrizane bir surette tam terkedip gitmek istemiyordu. Sö% 
nruza aittir ... O kulak kesildi. O fena, Bundart sonra ona muntazam su - se.yın Hılmı ~~ ynşı~da oldugu halde hayranlıkea bahsetmiştir. beş sa.at sürdü ve ancak boğuşmalar- kendisine bırakıyordu. Temenna cdiP 
o hafif, o ... Evet, ne decliniz, fena de- rette çocuğu götürdüm. Mobilyalı, dün Peştede olmllştur.. . ·• la geçti. cevab verdi: 
ğil df'diniz değil mi? Fena değil ha!. sefil bir odada oturuvordu. Sizin ni- Av~turya - Macans~ .>;1llpara~ Şehrimizde zefzele Güreşin son saatlerine doğru Aliço; - Padişahım! Göz gözü görrrıe: 

O geceyi hatırlıyor musunuz? Siz, çin kendisine cevab v~rmediğinizi so- torlu?'1 z:a~anında da ·ı.ıtisl~~ . Sultan Azizi tek çapraz paça kaptı ve olmağa başladı. İrade buyurursaı11 

ben ve küçük, birlikte döneceği saati ruyordu. o zaman ben ondaki bütün m~tı r~ı bul~ HUsey~n ~~lmi. hissedildi derhal çengelliyerek altına. aldı. güreşi bıraktıralım ... 
bekliyorduk. Gelmedi. Yerine telgraf Umidleri kırmak için sizin bir başka Gulbaba tilrbeaınm de bekçısi ıdı. İstanb~I. 5 (A.A.) - Kandilli ra Padişah, nihayet hasmının altına Sultan Aziz, gülerek: 
geldi. Zavallı Pierrc o zaman daha kadın sevdiğinizi söyledim. Sevdiği - - ' - sadhanesinden: düşmüştü. Lakin, Sultan Azizin ilst- .- Meşale yaktırahm ... 
dört yaşında idi. Fakat telgrafçı ge- niz kadının ne kadar güzel olduğunu 1940 yüzme Bu gece saat 20 yi 17 dakika, 33 çfililğü kadar altçılığı da vardı. Deyince; Ali~o. kendini alttan nll\ 
lince içinde ne olduğunu bilmeden ağ- anlattım. Onun kara gözlerini, ince şampiyonlukları saniye geçe merkez üsttl lstanbuldan Hele, altçılığı üstçillUğUnden daha rak: 
ıaınağa başladı. Ne ağladı yavrucuk endamını, parlak tenini anlattım. Balıkesir, l5 (A.A.) - 1940 yüzme 400 kilometre mesafede tahmin edi- iyi idi. Çünkü, aşağılan kısa olduğun - Efendimiz, mü~aade buyunır 

Bir kadın kocasını bırakabiliı'. Ni- Aynada kendisine yan gözle baka- birinciliklerinin Atatürk parkında in· ı len kuvvetli bir zelzele kaydedilmiş - dan kendisini korumak daha kolay o- sanız kulunuz gilreşi kafi görÜ.:V~ • 
hayet bir başka erkeği kocasına ter- rak beni dinlerken bütün Umidlerinin şa edilmekte olan yüzme havuzunda tir. 12 dakika sonra da ayni merkez- luyordu. rum. Zaten; hastalıktan yeni dogıul 
kedebilir. Fakat bir annenin yavru- kırıldığını görüyordum. yapılma.CJı beden terbiyesi genel direk den birinciye yakın ikinci bir sarsın- Aliçonun, bütün meharetleri ve muştum, dedi. 
sunu bırakması Allahım bu ne kötü Noelde oğluna küçilk bir şimcndi- törlüğünce münasib görülmüş oldu • tı daha gelmiştir. kuvveti padişahın k~şı~d~. durı:-ıa- Bu suretle, berabere kalıp ayrılnıı.Ş 
şeydi. Esasen siz de ondan bahsetti- fer getirmişti. Onu Pierre'e verme • ğundan havuzun bir an evvel bitiril- tneboluda mıştı. Fevkalade çetin hır gureşçı o- lardı. Yalnız, Sultan Aziz meydııtıı 
ğiniz zaman: "Çocuğunu bırakmak,, dim. Kapıcının oğluna verdim. Bunun mesi için çalşlmaktadır. İnebolu 5 (A.A.) _Dün gece ine- lan Sultan Aziz hasmını yoruyordu. terkebneden evvel Aliçoya şu irııde· 
diyordunuz. Onun en büyük kabahati için Pierre onu gördilğU zaman şimen Kayseride kayak sporu boluda 21/20 de iki saniye sUren, di- Allço; h_asmını altına ~r almaz, de bulund~: .. i· 
bu idi. diferden bahsetmedi. O dayanama • Kayseri, 5 (A.A.) - Kış sporlan- ğeri de 21/ 30 d& Uç saniye süren şid- kemaneledi .. Sarma .almak Uzer? ha- - Pehlıv~.n, on. beş gun sonra y 

A§k gözünü bürümüştü. Şantori • mıştı. Bana sordu. Ona: "Çocuğun na çok elverişli olan Kayseride ilk de deUi iki zelzele olmuştur. Hasar yok re~ete geç':. Fak~t, ~uı~. Azız 01 : ne burad~. g~reşelım.'. , 
nin peşinde şehir, şehir dolaşıyordu. o kadar güzel oyuncakları var ki onu fa olarak vaHrniz Şefik Soyerin t~- tur. dugu yere ~yle çökmUşt~ kı, ~nu aç. - Bnşııst~n~ pad~şahım . : .... ureşİ 

Mahkeme size çocuğu bıraktığı za- sevmedi. Kapıcının oğluna verdik,, \rikile şehrimiz sporcularından 15 ki- Ka tamoouda 1 ~~k . .'•'e dagıtıp oyuna gırme mUş Sultan. Azı~ ıle !"lıçonun ılk !:> a b\I 
"ti b"l etmedi Haftada bir d d' Tk b' c.lün k k tecrü 1 Kastamonu 5 (AA ) - Dün gece kuldu. altı saatlık bır boguşmadan sonr. , 

man 1 ra: ı e. w • klo ~~ e ım. şı 1 ır grup aya spor - K t d '
20 20 

·d · , 
20 32 d Aliço; olanca kuvvetile, hasmını suretle ~raberlikle neticelenmisti. 

kere çocugu görmege ha varw. Daha sonra Pierre'in ölüm haberi· bclerine başlamıştır. as amonu a · e \e · e or- y • • • • • gU-""" . · · · ı · . ta ·ad tt h,,.., • d da!!!tıp oyun almak ıçın ugrastı. Mu- Fakat· çetın ve amansız bır ı~ Fakat Panste bulunmndıgı ıçın ay ar ni senden öğrendi. Çocuğun mezarını Erciyeş sırtlannda yapılan bu ılk şı e e ve """'i'er sanıye evam e- 0 - • • r1l. 
• w •• o rd . . . . d 'k' tı h · sedil · t· vaffak olamıyordu. olmuştu. Padışah gUresten son geçıyor, o çocugunu gorm yo u. her ziyaret edişinizde Usttlnde buldu- egzersızlerde ıyı netıceler alınmıştır. en 1 1 yer sarsın 81 ıs mış ır. d' h k .. bT rd k" h . ' 

1 
.. •le · 

Picrrimizi o müthiş hastalık biz • .duğunuz kilçük "çiçek demetini o koyu Kayseri için yeni olan bu spor hare- Hasar yoktur. Pa ışa ' ço _ ıyı teı hıyl~k yue ~...,.::k· se~y~ver Hatıl Paşaya şun an 50~ 
• d bU ilk b. ala GUnıiişhanecle mına oyun verırse ı e l>~ ~ • mıştı: 

den ayırdığı zaman, sız mezarlıktan yordu. Siz o demeti benden Y.annedi- keti gençler arasın a Y ır .

1 

.. .. ti Bu sebeble ayaklarını altına topla- _ Hal'i· bu h~rif çok pehlivnn .. , 
h el"" •• •• •• d · "O kötü kadın· . . .. . k · ndırmıştır Gumuşhane 5 (A.A.) - Cumarte- · 1 • 

er o~uşunuz e · ne yordunuz. Ben sıze ~.aklkatı .soyle~ı. - a u~ a · ei akşamı iki 'hafif ve dün sabah da ı m.ış, koca gövdesini bir zırh gibi ör- _ ...•.• 
mış,, dıyordunuz, yordum. O kadın gunden gilhe düşü- Balrkes" ı·rı·n t 7 50 d t 'dd tl· dt b" tülemiş, ellerini yere yaslamış duru- [ Devamı var] 

- ·k· örmemişti öıu- . şehir planı saa . e or aşı e ı ve amu ır __. 
.Çocu:;:u 1 ı sene g . yordu. Nıhayet çocuğunun mezarına . A A ) - Bir sene e zelzele olmuştur. Hasar yoktur. yordu. . ... • • --------------- ---

müne bıle alfıka duymadı. bir çiçek demeti koyamıyacak kadar Balıkesır. 5 ( • . . •• Y. Aliço gibi bir adam, Sultan Azızı İzmı.tde mu·'thı"ş bı·r tı"reP 
- ··ld· o . b yakın bir zamandanben profesor mı- •••• . _ . 

tşte bu dogru degı ı . na u su- fakir düştü ve en sonra ... En sonra... . d h 1 kta Zelzele mıntakasına yerın<len dagıtamıyordu. Nıhayet, ke 
b" h.. d b ı uyor mar Eglı tarafın an uır aıuna · ·· ·· b. d b' kazası oldu 

retle hak~ız ır u:um
1 
d~ği ~un - Yine size yazdı. Yine size yalvardı .. olan Balıkesir şehrinin müstakbel pil •• d "l k" l ~aney~. sokmek. uzere ~ır en ırehsa-

dunuz. Sız bunu soy e ı nız zaman Bu mcktublan ne mi yaptım? Yırt? • tin . . N r· V k.l t' gon erı en e ıp er gına donen padışah, sag kolunu as- lzmit 4 (Hususi) _ Evvelki akssı1l 
ben başımı yere indiriyordum. Çtinkti tım Ufak ufak parçalar yaparak nt ıntkı?kava·1 pekroJ~ıı· ateıa .. eda ~l ın.c~ İstanbul vilayeti tarafından Gire- mının kolları arasına sokarak açtı. An karadan gelmekte olan ekspres, 

. . • d s· . k _ • e ı e ı er vı aye gon erı mış _ . k kl'k " kl'ği .1 • 11 benım ~ır sırnm var ı. _ızın arşı yırttım. Ne diyorsunuz? .. Oh neden tir. Bu proje toplantı halinde bulun- sun ve Ordu zelzele mıntakalarına Ol~ugu yerden hır e ı çevı 1 1 ei §ehir hududlarına girmek llzere ıJce 
nızda _bır .sırrım vardı. O kad~nın siz~ yumruklarınlZl sıkıyorsunuz? Bana makta olan şehir meclisi tarafından gönderilen sıhht ekiplerin ora valile- dogruldu. . . . . . . . bir kazaya sebeb olmuştur. . 
y~ptıgı bUtUn fcn~~kla:a .~gmen sı- vurmak mı istiyorsunuz. Adresini bil tetkik edilmek üzeredir. rinin emrine verilmesi kararlaştırıl- Sultan Azızın, Alıço gıbı bır pehlı- Kağıd fabrikasında çalışan 18 ya~ 
zın hala onu sevdığinlzı gorUyordum. . U tt H k mıştır Aynca Sivasa gönderilen 3 vanın altından bu suretle kalkışı şah- lanndn. Halid S"rt isminde gene bıt . . . tt şt mıyorum. nu um. em ne yapaca • -·- · . _ . • k. d ~ · ~ ·e 
Hıçbır şey sızc onu unu uramamı ı. 1 Se h . d la 1 sıhhi heyet Sıhhiye Vekaletinin em- cserdı. Degme bır pehlivanın arı e- adam ekspresin altında kalmış ' 

. . smız n ne rın en onu cansız o - zmitde gece hayatı .. ' 1 Eğer bir gUn o sızın karşınıza çı- k rd kl Uniln UstU d t rinde olarak daha bir müddet zelzele gıldi. 1500 metre siirüklenen z~\·alh adaıı • 
kıp ta masum bakı§lı gözlerile yUzU- rak çı a 1 an g n en am İzmit 5 (Huımsi Muhabirimiz· mıntakasında çalışacaktır. Aliço: Sultan Azizin bu halinden parça parça olmuş. barsak lan dıı:ını1 
ntize bakarak: "Çok pişmanım,, elemiş Uç b~çuk sene geçti. ~am~ssuz mu den) - lzmitte kış hayatı çok sönük ı memnun olmuştu. I<ızacağı yerde bi- fırlamış . beyni patlamış, etleri ye~ 
olsaydı onu affedecektiniz ... Biliyor - dedinız bana? .. Bana .. sıze sızden da- geçmek.tedir. .. İzmitde bir çocuk 19.kis ferahlı~ duymuştu . Demek. pa- yer dökülmüş, hurdehnş olarak feC'. 
um, onu seviyorduz. Arada bir e • ha fazla dost olan, site herkesten faz Şehnde, oturacak, guzel ve ferah • • • • dlşah pehlııvanrlı. HattA, etrafında bir şekilde ölmüştür. İhtiyar bir aJl 
ve getirdiğiniz kadınların hiçbiri o- la bağlı olan, si7:e yapılan fenalığı gü- bir yer yoktur. Kahveleri, küçük ve dırı dırı yandı I başpchl iv~ n diye beslediği pehlivan- ne ve babası olan bu gencin, yiircld~ı 
nun kalbinizdeki yerini alamamıştı. nah tşlemeğe kadar ileri gidecek de- dardır. Tıklım tıklım olan lmıit kah· İzmit 4 (Hususi) _Evvelki akşam lardan çok daha pehlivandı. paralıy:ın akıbeti şehircie büyiik bt1 

Ben sizin yerinize ondan nefret edi- recede affedem1yen bana ... Alçak di- velerinde oturmak, asil mUmkün d&- burada çok feci ve yürekler acısı bir Güreş, altı saati buldu. Akşam ol- teessür husule getirmiştir. . 
yordum~ Ben size ~aptığı fen~ltktan yorsunuz öyle mi? ğildlr. . . . facia oldu. Yukan pazar nıahallesin- 1 ~us, e7.an olrnnmu~. sular kararma- ı Hadiscy: C. miiddl'iumıımiı:ıi !'ııl~ 
dolayı onu affetmiyorum. Sıze ve Fakat dinleyiniz ... Ah, gitmeyini~ Halk, bu vazıyetten daınıa şık!yet de Karakol kar§ısında oturan demlr- ga ba~lamıştı. . .. . . Hamdi Dogu et koyarak tnhloknt. 
Pierro'e yatığı fenalıktan dolayı.. dinleyiniz ... Ben ne yaptımsa iyilik f- etmektedir. Burada Namıi isimli ci Abdullah isminde bir adamın 5 ya- Padısah: emretrnedıkçe, g~rcşı kim başlamış. ekşpres 5 dakika teahhur 

Bunun için onun aylarca, size haf- • . t s· . Tk ol u diye yap genç bir adamın fedaklrlık ve gay- §lndaki kızı Nurten, annesi evde yok se durduramazdı. Sultan Azız de altı dan sonra yoluna devam etmiştir. 
tada bir iki defa yolladığı mcktub- ıçın yap ım. ıze ıyı 1 

s n - reti ile gtizel bir slnema açılmıştır. iken, yanarak bırakılmış sobayı ka- saatlik gUre~in verdiği hırsl3 vaktin Miiteakıb tahkikatı Oskiidar C 
ları sizi~ elinize vermedim. Yazısını tım...... Bu yeglne sinema, seçme filimlerl rıştırmış ve çocuk entarisinden tu - ne olduğunun farkında değildi. müddciumum liği idare edecektir. 

................................... ...4 tı·k u a· 
tanıyordum. Zarfın üstünde yazısını getirmekte ve ancak halk bazı -gece- tuşarak feci bir surette diri diri ya- Fakat: altı sa~ ı g re_s ne pa ı- -·-·- . • . t 
görUnce size vermiyordum. Kendim Şehir elektrikleri terini sinemada, gtlzel bir film sey- nare.k ölmüştür. Bu arada ev de tu- şahı ve ne de Ahçoyu katıyen ezme· Erzurumda halkevı faalıye 1 

açıyordum. Mektublarda size yaptığı lzmit, 4 (Hususi) - Klğıd fahri· retmekle geçirmektedir. tuşmuş, etraftan yetişenler daha bü- mişti. I...ikin. her ik~ hacı~m da çok Erzurum, (Hususi) - ŞiındiYt 
hareketten dolayı ne kadar pişman kasından şehre verilmekle olan elek- Diğer geceler ise. evlerde oturup yük bir facia olmak Uzere iken, ZO!'- fazla kuvvet sarfet:nışlerdı. kadar durgun uurnn lıalkevi koınıt: 
ld - or sizi görmek evine trik cereyanı, makineye Ana olan sa.- kitab ve gazete okumaktan, misafir- ıa önlemişlerdir. Ortalık karannaga başlamıştı. Sa- kri Erzurnm valısi Haşim lşcaııı 

o ugunu yazıy ' ' k d 1 ·ı 18 t · d a· l k S lt Az" ' 1 _,.ııı"· dönmek Pierre'ine kavuşmak istiyor- katlı 0 ayısı e saa yanınamı~ ıtğe gitmekten başka yapacak çare Facia yerine giden müddeiumumi at geçıyor u. .'r. ara 1 • u an .ı7. tcşvikile faaliyete başlamış aıv 
~u. Mektublar günden güne kederli ve şehirdeki sınai hayat aka. • de yoktur. Halil Hamdi Doğu, tahkikata el koy- hasmının ensesını ~ırakarak durdu Köycülük komitesi .. ilk. ~eta olnr:: 
ve ümidsiz bir ifade alıyordu. Nlha- mcte uğramıştır. Arıza blllhare, ta- lzmitin sessiz ve sönük g~en gece- muştur. Sobayı yanarak bırakan kü- ve etrafına bakar3 k. köye ç_ıkarak, koylulerı ~~<l ~ec • 
yet sizden cevab alamıyacağını anla-lmir edilerek şehir karanlıktan kur • !erine bir canlılık vermek, çok arzu ç~k .. Nurteni~ annesi, faciada suçlu - Çocuklar gece olr_nuş.'. ve i~tıyaçlannı, derdlcnuı dıntıye 
ymca bana mektub yazdı. Çocuğu,tanlmıştır. edilmektedir. gorulmektedır. Dedi. Altı santtenb"rı aynkt3 dnr- cektır . 

• 
DONKt) KISl\UN HtlLASASI kta.d • -- ı ~~- dil· 

en mühim taraf&, elitıM bir şeyl6 11 , .tefrika muharriri gibi hadiseleri ne Bu suretle aralarına sokulan ~ıı 
aynam.ad.an konuşamama ır. ' J • • : . güzel sıra.ya koyuyor, ne güzel an - yeni tlelika.nlı bir al:şam eve don . 

Hadiseyi anlatan 1J6 kitabı yazan nıu- , ~ l, ' _ !atıyordu. ğü zaman cebinde külliyetli parr.ı ılt 
harrir, bir meyhaneye bira içme- - Zabıtanın bu geniş vukufunur..- ~ 1 

' o devanı etti: geldi. Fevkalade sevinçli idi. 
ğc giriyor. Yanındaki masada dan istifade etmesine niçin müsaade - lşte §imdi hulasaten Vilynmın _ Aıkndaşlar dedi. Bugün at yll 
garib k'llıklı Uıtiy~r bir. adam etmiyorsunuz, dedim. Bu mahviye- Tefrika No: 2 milyonlara nasıl salıib olacağı hnk- nşlarına gittim. Bahsi müştcreli:dt 
ooraır. Bu adam bırdcnbire §a- tiniz memleket hesabına doğrusu çok söylemi<> .. ve kocaSlnın "Oktandır i~ ı:ı..tıı· bir sinir no"betı· .. ded' l'..·- kınclaki izahatı vereceğim : dehşetli para kazandım. o akşam ııcP 

b kadeh" . . . .,, . k 1 s ~ ~ı- ıcın ır ... n.u· d rıı r~ ını ~ın uzerıM yazı 0 . uyor. _ siz olduğunu da ilave etmişti. nsı da hüngür hüngür ·ağlıyor. ''Otuz yıl kadar evvel... Vilyam he- berabeı· bu ka •. uncı ıslattılar. A 3 

şiddetZe wruyor t.ı6. Obenım alaylı tavrımı umursama Kadın bu ihbarı yaptığı zaman re- Kari Müller bu ziyareti yaptıktan nüz yirmi yaşında iken tıb stajyeri akıllı kafayı çektiler. . 
- Poli3lcr ham ervah in:)(ltılardır. dı. . fakatlnde şişman, sarışın, yağlı bir sonra, evden boş dönmek istemiyor. olarak Londra hastahaneleri!1in bi • Fakat işte asıl mühim mesekve_tJıf 

Ortalkta urarcngiz cfrıo:yet- - Ben arzı hızınet etsem.. onlar Alman da bulunuyordu. Şu garib manzarayı da kan koca ara- rinde çalışıyordu. Kendisinin Bnrker düğüm noktası buı aı:;:dır. Ertesi gutl~ 
ler diye bir §ByZer tutturmuş· k~bul etm~er, d~. Ve sonra ~ Her ikisi de heyecanlı idiler ... Biri sındaki bir geçimsizliğe atfediyor. isminde çok sevdiği bir arkadaşı var- bu üçi.incü arkadaş, yatağında ltııt . 
'Zar, hfv bir ~ey eUie edemiyor- bır gUn pohs hafıyesı olsam, vazıfe durdu, öbUrU anlattı... Bazan ikisi Parasını istemek için kafasında nazik dı. BWllar beraber oturuyorlar, bcra- !edilmiş olarak bulundu. Tabii bf:.01• 

• lar. Halbuki zor il.6 aranan akıl- hissile,. du.ygulıınm sık sık ~a.rş~la- birden söylediler ve polis birini sus- cümleler tasarladığı esnada Vilyam ber geziyorlar velhasıl içtikleri su sc gazetelere aksetti. Sütun siıt1111 

lıca yapılan tahkikatlar için e8· ~r:·· ~kil ~urnaz. cina~e:ıerın hıle- turmağa mecbur oldu. Ve nihayet bazı tekerlemeJer yapıyor, borcunu ö- a.yn gitmiyordu. yazılar yazıldı. Tahkikat ilcrıcd1 
rarmıgiz bir meselo mcvzuıı ba- lerı benı polıs hafıyelennın kahra • müştereken şy hadiseyi tafsil ede- diyeceğine kendisinden üstelik be.' Bir gün Barker Vilyama sokuldu: Vilyam ile Barkcr mahkemeye ,·e · 
... · ~-;ı;...,,,·r d"y,_ manlıklanndan fazla alakadar eder. b'ld 'I ı ·ı · 1· dah · · . K d · ded" be · t ı b '' ,~ıs u.vı1-...ı , ı .. ,, . . ı ı er. ngı ız ırası a ıstiyor. Bu talebıni - ar eşını ı, nım a e e o- rild"l ik" . d t k 'f cd'ldi Anc r 

BA,:n,,_,.: anlatan muharririn bu söz- Su~uya karşı daha bUyUlı ~ır ~- - On kimunuevvelde yani tcgny· muhik göstermek için de: · lan fakir bir arkadaşım var. Çocuk v·ı ı.er, ısı e fevl ı . tiı • . ·:·bir J<Ü-
.......,.,.v• pati duyanm Nodense ben işte boy- "b ta ·h· d .k. .. . • . . . . . k . . b" bl 1 ı yam, o gece az. n ıç gını 

Zer nazan cUkkatinı celbcdiyor 00 . . • . . . yu rı ın en ı ı gun evvel takn- - Verecegın beş lira, bana da sa- tahsıhnı ılerletmc ıçın ın r ma ı- • . . . . ıarıı~ 
lwndisilc 1ronu.şma.ğa ba§Zıyor. O ~eyım ... Şımd1 g~lın .sızo fikrlmde~ı ben saat 14 e doğru Kari Mililer, yani na da servet temin edecek ... Durma rumiyete katlanıyor. İradesi kuvvet- şcdc sızdıgını, \'e kendısın~ a etti· 

ela ı,.1 L F ısabeti kabul ettireyJm. Fençurç cı- eimdi mevzuu bahsolan Alman arka- hacli diyor. Kari Mililer bu 'zah tı li gayretli fcdak!r bir çocuk, ister- hastahaneye yatırdıklarını ısbat. 
sıra vır sene evvc onçurç so- t• . :ı- . d k' d . . ı a , d ~ 
kağı cinayeti ütmlle maruf olan naye ının ULerın e 1 esrar per esını daşı , kaybolduğunu sôyledığimiz Vil- dinlemek istemiyor. Beş on dakika 

1

een, yani sence bir mahzur yoksa o- Ve ya.k~sını cezadan k~rtar ı. onıiJ 
cinayetin faili bulmıamamı.ştır. ı kaldırayım... • . . Y.amın ~iyaretine ?idiyo~ ... Bu .. he~ kadar münakaşa ediyorlar ve nihayet nu da a.ramıza alalım ve vaziyetini ~~r~ ~elınce kararı. Y~~n s •e.,e 
Ve bfltün Londra 00 lı.attd ftı. I Geçen yılın kanunuevvelını, elbet zıyarettır, hem tıcarettır... Çünku Vilyam bu be~ lıı anın nn.sıl milyonlar ! ıslah edınceye kadar b17Jmle otur • ışı ıyı tarafına getntlı, bır dala.~ • 
giltcre esrarengiz da.va ile mB§- h~tır~arsınız. O ~Y_1n 1:2 inci gUnU, fa- Vilyamı? kendisine on lngili.ı; lirası kazandıracağını Alman Karla anla- sun. yaptı ve hapishaneden kaçmağ~ rrı;, 
guldü.r. l kır bır tarzda gıyınmış, fakat hal ve kadar hır borcu vardır. Ve Kari bu tıyor. Hadisenin merakaver bir şekil Vilyam Barkerin bu teklifini ka- vaffak oldu ve tabii ismini cisnıınl 

rtka . tavrilc gUn görmüş olduğunu ifade parayı tahsil etmek istemektedir. Fa- ı nıması beni adamakıllı alfikadnr et • l buı etti Essu;on talebeler gençlikle • unutturdu Onun hny~tını yoıuııtJ 
:;:Y'. anlat~n J:at, garib ihtiyara eden bir kadın Londra polis merkezi· kat Karı Charlotte sokağındaki Mili- mi~ti. Okurluğum gazeteyi masunın rinde ~k iyi, diğerkam insanlar o- ! takib ed~ bir kişi vardı. o da Vil • 

. cınayct soruyo~. . . ne giderek kocası. Mister. Vily~~ın ı:rin eviı:e gidi~ce ... Evvell ortalığı I üzerine bıraktım. ' lurlar. F-iribirlcıiııe yardım etmesini 
1 
yamdı. 

lhtıyar odam tuhaf aAUiklıdır "4 1ıf'" 1 bir mU.ddettenberi tegayyUb ettıtin.i oannada~nık ı;örtlyor. Vilyam1 deh· Bu garib kılıklı adam. tu>kı b1r 1 gok eeverler. (Devamı vat> 



'l'ENl SABAB 

mahkemede Şirketi Hayriye 
tarifelerinde değişik· 

[Baş tarafı 1;nc18ayfada] veya tercüme - ihtimali bizde "- Bu iddiayı hayretle dinledim. lik yapllacak 
Afrodit 

~ &6partaj No. 39 Yuan: l'ARUK ıttlçCK Hakim, başmuavine: galib bir kanaat halindedir. Maama· Nedense, iddia makamı, ehlihibre di- ( Baş tarafı ı .ncide ) . 
Ihsan 

- Benim havaya ihtiyacım yok. fih bu ilft.ve eserin iddia edilen istih- ye, ikide birde, önümüze İbrahim Hak 1 nakliye vasıWannın tarife Ucretle
be" İ aldatamıyordum Size böyle bir şey de söylemiş deği- canına hiçbir şey ilave etmiş değil - kıyı sürilyor. Mahkeme, İbrahim Hak rini kararlaştıracaktır. Komisyonuıı 

J lim. Benim istediğim yalnız mahke- dir, denilmektedir. Bundan tercüme- kının ehlivukuf olamıyacağına karar bu defaki toplantısında mühim ka.-

e /im J•n zorla l•Sfl• L'Q, '\il aldı menin tahliyesi, muhakemenin inti - de ilAveler olduğunun kabul edildiği verdi. Zaten, böyle olmasaydı, yeni • rarlar verileceği ve bu arada vapur 
UC;: T ı _,, zamla cereyanının temini, inzıbaU anlaşılmaktadır. "Eserin iddia edilen den bir heyet te~kiline lilzum hasıl Ucretlerinde mühim miktarda tenzi. 

_ , tedbir alınmasıdır. Halbuki siz bunla- istihcanına hiçbir şey ilave edilmiş olmazdı. lfı.t yapılacağı tahmin edilmektedir. 
l'abii ~~~~zı: ~dınızı söyleyiniz. _ Rica ederim lhsan Beyciğim. ~ te~in e~~i~i~. Eğer ~':111dan ~ : ~~~dir.,, s.ö~ü e~elemirde aç~k de- "Müddeiuınum!, ~hlihibrenin ilave Bu vaziyet dün Vekruetten liman re-
ıı 1l1 ıçın sızın eehadetiniz li- Niye sözlerime inanmıyorsunuz. Ben cızsenız, aczınızı örtmek ıçın ha.ki.mı gıldir. Bu ılavelerın nelerden ıbaret kısmı, tarz ve üslubdan anlaması- isligı~·ne gelen bir tezkere ile de anla
ın olacak. buraya sırf çalışmak, iyi bir itfaiye- mevzuu bahsetmeyiniz! Ben, on sa- olduğu ve müstehcen bulunup bulun- na hayret izhar ediyor. Mahkemeye şılmı§tır. :Su tezkerede, Üsküdar ve 
- 259 Faruk. ci yetişmek için girdim. at, bir yudum su bile içmeden muha- madığı açık ve kat1 bir ifade ile ya· verilen Fransızca "Afrodit,, müddei - diğer Boğaziçi halkının senelerden -
K • • • - Faruk, dikkat et, baksana ben- keme yapmış bir hakimim! demiştir. zılmak gerektir. 1ıavelerin eserin di- umuminin hatası eseri olarak başka beri yaptıktan fakat dinletemedikleri 

Ylltı ~olda bir haylı kalmış olmalı- de 0 göz var mı? Salonu Dolduraruar ğer bir tabından tercüme edilmesi ih- bir tabıdır; bizim tercüme ettirdiği - şikayeUerinin tetkiki bildirilmekte-
başka ~/angın. yerinde kılavuzdan _Vallahi İhsan Bey tevekkeli in- . Ni!1~ye:, A~ Ceza mahkemesi işi- tlmalin~en bahsedilmekte.dir. Ehli~- miz tabı değildir. ~u kitab, Fransa - dir. Bu şikayetlerden bilhassa ü~ü-
Ş rr unseıerı kalmamış. sanın adı çıkacağına canı çıksın de- nı bıtirmış, kıtabcı ve matbaacılar, kufa yuksek mahkemenın sordugu da, on bir muhtelıf tabi tarafından dar halkının şikayeti dikkate dcger 

tncı~ or Bahaeddin beni görilr gör - memi§ler, vallahi billahi ben buraya hakim ve müddeiumumi muavinleri "ilave var mı, yok mudur? Varsa, ne basılmıştır. Nasuhi Baydar da, şu görülmektedir. l{öprüden Bebeğe ka-
_: T gazete için gelmedim. mahkeme katib ve daktiloları, avu - lerdir?,, den ibaret olduğu halde, kıy takdim ettiğim nüshadan tercüme 1 dar 5 kuruş gibi ucuz bir tarife tat-

liy01,:eredesin yahud, dedi, seni bek _ Peki ne diye geldin?.. katlar, yüksek ta~~il gençle~ ~e n>:ü metli edibl~rin~.iz her nasılsa raporl~- yapmı~br. "~ad Mahmud, bura~a. ı bik eden şirket traınva~la reka~tten 
_ · _ Çalışmağa geldim.. nevver halktan murekkeb buyuk bır nnda bu cıhetı unutmuşlar ve tasrih çantasından bır fransızca "Afrodıt., uğradığı zararları Üskudar ve cıvan 

idinı Nerede olacaktım. Tahkikatta _Ya gazete?.. kalabalık hemen, salonu, kürsU, maz etmemişlerdir. Eserde bazı yerlerin l çıkararak mahkemeye vermi3tir,, Ne halkından çıkarmakta ve köprU ile 
Sö. _ Şimdi gazetede falan çalışmıyo- nun bölmesi ve kapılara kadar ağız çıkarıldığı ve eserin tertibinde tasni· hazindir ki, Millet Meclisi azasından Üsküdar ve civan iskeleler arasında 

tnas Ylen:ıe~ lazım gelirse yolun uza- rum. ağıza doldurmuştur. fe riayet edilmediği de iddiamız elim- kıymetli bir muharrir, halkın ar ve gayet yüksek bir ücret tatbik et -
gld~nı . istıyordum. Çünkü oraya _İnanayım mı?.. Muhakeme Başlıyor lesinden bulunması hasebile yüksek haya duygularını ve şehvet hırsını mektedir. 
tlıaJt gttmez mUdürün karşısına çık- - !sterseniz telef on ediniz?. Saat on sekizi on geçe celse açıl- mahkeme bunların da tetkik edilme- tahrik etmek ve bu suretle para ka - Halbuki köprüden Bebeğe kadar 

A lllecburiyetinde kalacaktım. _Nereye? .. Ben seni bilmez mi _ mış, Edebiyat Fakültesi Ruhiyat sini karar altına aldığı halde, rapor- znnmn~ gibi ağır bir töhmet altında, olan mahallerde vaziyetleri normal o-
Cckt~ba lhsan Bey bana ne söyliye- yim ? .. İhtimal bu yaptığın marifet- Ordinaryüs Profesörü Mustafa Şekib da, çıkarma ve tasnifi bozma. keyfi- bırakılırken, müvekkilim Semih Lfıtif lan kimseler oturmakta fakat Üskü
Yordı~. ~~blın kopacakmış gibi atı - ı ten gazetenin haberi bile yoktur. Ol- Tun~, F..debi~at Fakült~i . Metinler yetle~e aid hi~bir. s~~at. görülme- alnına şeı:vi hırsı tahrii> edici bir a-

1 

dnr ve civarı ~akir halkla dolu bulun· 
laıın Çtrnde kabahat yapan çocuk- ! sa bile ademi malümat beyan ederler. Şerhı doçenti Doktor Ali Nıhad Tar- mcktedır. Kendılerının ıhbsaslarına dam damgası vurularak lıfıJdm huzu- maktadır. Diger taraf dan Beykoz 
bir hi:UYdukları korkuya müşabih _Tevekkeli insanın adı çıkacağı- lan ve .. ~ebiyat F~ülte~i Pedagoji ai? ol~n ~ısını. ~akkında memuriyeti- runa getirilirken, bö~l~ ild namuslu l lıalkı da Vekfı.letc müracaat ed?1'ek 

:Bu kovar. . . na canı çıksa hayırlıdır dememişler.. profesonı Sadreddın Ce~al An tel ta- ~~ ~ır gun.a ıtı:az .. dcrmeyanı~a ken 1 adamın alnına .bu damgalar vurulm~- tarifelerde tenzilat yapılmasını ıste-
ha ti rku ıtfaıyeyc yakla§tıkça da- _ Bana bak Faruk. Dokuz kitabı rafından hazırlanan ehlivukuf rapo- disını sala.luyetlı gormemekte ıse de, dan evvel tetkık yapılmamış, hatta, ınektedirlcr. Bu arada Çubukluya ka-

- ~:deleşiyor. . . yutsan, beni ,itfa.iyeye işsiz kaldığın ru okunmuş:u_r. ya~~ız'. umumi bir l~anla "müst~hcen j k~tabın. ner~en t~rc~me edildiği da- dar ucu~ bir tarife tatbik .edil.diği 
Öldü san Bey bana ne yapabılır? .. için girdiğine inandıramazsın. İyisi Ehlnolrnf Rapora degıldır . ., tarzındaki kanaate bızza - hı tetkık edılmeınıştir. l halde fıyatlann Beykoz tarıfesınde 
8elli renıez a diye kendi kendimi te- mi istifanı ver, buradan tası tarağı Yemin ettirildikten sonra eserin rur iştirak edememektedir. "Edebiyat ehlihibresi, muharririn fevkalade artbrıldığı ileri sürülmek-
rtıa ke~ek istiyorum, istiyorum am- topla git. Fransızca aslı ve Türkçe tercümesi "Davamız evvelki rapora istinad et ruhuna nüfuz eden adamdır. Onlar, tedir. 
~i;;ıı o~~~or. - İhsan Beyciğim yapmayın bunu üzerinde tetkik yap~ e?livukuf, n;ı~§ mekte ve mesncd de bu rapo~ bulun- imzaya bakmazlar, Nitekim, bu eseri 1 Münakalat Vekaleti bu .şik~yetler:i 

Odıuıı Ye~ rnudiriyete geldik .. yazıcı bu zamanda ig nerede bulurum. terek raporlarında, ıddıanamede ila- masına nazaran, raporda mUstehce- de tetkik ederken, ilave diye gösteri- nazarı itibara alarak vazıyetın tet -
kun:ı na gıttim. Raporu hazırlayıp _ Onu ben bilmem .. haydi al ki- ve olduğu tasrih edilen parçalara ba- niyetten bahseden cümlelerin bizatihi len kısımların Uslfıbuna, kudret be- kikini alakadarlara bildirmi§tir. Bu 
Yen~~ ~aile gönderdim. ltfai - gıdı kalemi eline yaz istifanı. · kılırsa ~erin d.iğ~~.bir tab~dan alı - müstehcen. ~lup .olmadığını mucib se- yanına, ihtişamına bakmlşlar ve "O- §ikayetler gelecek hafta toplanacak 
ğı bir k eski adamı beni baştan aşa- _ Peki mademki öyle emrediyor- nıp tercume edıldıgı kanaati hasıl ol- beblerle, bırer bırer, kabul veya red- dur! Bu onundur!,, diye irkilmişler, tarife komisyonunda esaslı surette 
. _ Gi:e siizd~~ ~nra: . . . sunuz .. w du~nu, maa~a~h: bu pa~alann, .e- detmek ik~ .ederken topye~un "müs üslfibun Piyer Luise aid olduğunu ve t~tkik cdil~ektir. ~o~i~.~~nda bele· 

liyor, ko n, dedı, mudur bey ~ızı ıs- Dediğini yaptım. İstifamı yazdım. senn a:3lındakı ı_:;tıhcana .bır şey. ıl! ~ehcen. de~ldır.,, .ta~zındakı kana~t başka bir tabıdan tercüme edildiği ka dıy~en, tı~ret 1?udurlu~nden, ar-
l\unıa:UŞUn sonra bana gclın ?. Kendisine uzatarak: ve .e~ş olınadı?'1?ı, e~e:ın edebıyat ızhan ıddıam~zı hıçbıl' _zaman ~atının naatine varmışlardır. Ehlihibre, bi. matör ve dıger alakadar şırketlerden 

ıturiidü danın yanından ayrıldım. _Allaha ısmarladık İhsan Beyci- tarıhın~ ~uha~ırıle bırlı~te, hatta edemem~te~r. ~esela, mezkur ~ - zc bir ihtarda bulunuyorlar. Diyorlar mümessiller de bulunacak~.r. Bundan 
ladını n odasına doğru gitmeğe baş· ğim dedim.. muharrırın dıger eserlerde bcrabe·: serden hır ciımleyı ele alalım: "Mud- ki: "Eser yanlış tetkik edilmiştir.,, başka Haydarpaşa, Ifodıkoy ve Ada 
seYre~ f~nt bendeki yürüyü§U bir _ Güle güle, fakat sana yine bu- d~hil olduğun~ söyledikten sonra deiumumi, burada, evvelki raporda Ehli hibre açık lisan kullanmamış, Jar hattında da tenzilatlar yapılacağı 
kalırd enız ... Pannağınız ağzınızda yur demiyeccğim ha! .. Bak sana şu- şoyle demektedırler: milstehcen olarak alınmış bir cümle- deniyor. Mahkemenin kararı mey . ive halk için tenzilatlı aylık karneler 
.\nıa/· Gayet yavaş yürüyordum. nu söyliyeyim nasıl olsa itfaiye rö- "Edebi mahiyeti haiz ve şöhret ka- yi okumuştur.,, İşte evvelki raporda oanda: "Tetkik edin; müstehcen mi- ihdas edileceği umulmaktadır. 
~iirn1t:ız a. ı:ısan Beyin huzuruna portajını ya?.acaksın .. Ne kadar inkar zanmış bir edib tar.:ı-tınd.an yazıldığ~ böyle cümleler ~~d~ g~~terilmiş o- oir, değil midir? Fazla mıdır, eksik Ayriye~~ sivil. :-8bitan~n ~f?r .• 
lalıy0 oldugu kadar geç çıkmak etsen inanmam. Bak dikkat et kötü muhakkaktır. Tercumesınde de aynı lan hususların bızatıhı mustchcen bu mi? Okuyanlara fayda temin eder malılar gıbı tenzılatlı tarifcacn ıstı
gide.rs~~· ~~n. ne kadar yava.5 şeyler yazma ... Yazarsan alimallah ~~yey~ ~üm~iln mertebe ~a~~~~~k l~nu~ bulun.madı~nın mucib s~beble- mi?,. Ehlihibre "hayır!., diyor. Ese- f~de etm:si için Münak~lat Vek.ale_
'aat .. gilsın ıkı adımcık yer kaç ı evin yanarsa itfaiyeyi gandermem an ıçın buyük bır cehd sarfedıldigı go - nle ırae cdılmesı lazımgclcndır. Ra· ri satır satır okumuşlar ve bu "ha _ tınden alakadarlara emırler verılmı§ 
~in s~~r ... Ben de. nihayc~ 1h~an 1 ladın mı? . r~~1:11ü.ştUr.Eserin müt~leasında.n edin lpord.a böyle bir sarahate tesadüf ede yır!,, kararına vasıl olmuşlardır. tir. Komisyon bu .mevzu etrafında da 
or<luın Pısına geldım. Nobetçıye ve 2 ay çalıştıktan sonra itfaıye dıgımız kanaat şudur. Muharrır şeh · medırn. . ''Edebi eser heyeti umumiyesile kararlar verecektır. 
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' -}ııu .. en y ece ayrıl ım. . . . . . w~n ı er~nın, . . an a a ız~. e- tetkık ve mut.alea olunur. Yalnız bır • • 

- dur bey içeride mi? s o N tı arasında bır ta.aruz dramı aksettır 1 dıldıgı veçhıle, ıhtisasları dahılınde parçası, hükme medar olamaz. Bu G an d 1 y 1 ne ortaya 
~\'et. - mek istiyor. Bu dram, plastik kıyme-ı olan sanate mlitcallik mütalea ve ka- ' ılnva ;·1stünde durm .. ktan aı ... ık ıztı- Ç 1 ktı 

~ L •••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••• c.... ,~ u -~ 
_ ~lnızlar nıı ? B d b • k tin ş~hvi kıymete karşı zaferile neti- naatlcrine memuı;yetimizin bir giı- rab duyuyorum. Müddeiumumilik b;r Yeni Delhy, 5 (A.A.) - Gandhi, 
Bu ~e~t . ur~~ a ır .~n~ 1.~ını cclenı~~r. ~~e, çok. serbest Y?.zıl- na itiraz dermeyan etmediğini te~ : hataya düşmüş olabilir. Fakat, darn G şubatta umumi vali ile görüştük • 
_ c;· .a~ Uzerine kapıyı vurdum. doverek oldurdu mış ~bı gorun~ tasvır~er .bu muc:ı- rarlanm. Ancak. noksan kalan bu ıkı nçmış olması, muhakkak nı~hkfım et ten sonra hafta içinde Müslüman ce-
lçerj ırı~ız.?.. Bursa 5 (A.A.) _ Bursada görül- delenın. ku~v_etını v_~ pl~tik z~e.rın cihetin te.sb~ti mahkeme kararı iktı- tirmeği icab etmez. maati birliği reisi Jinnah ile mülfı . 

Oda but'. g rdın_ı_. Geniş çok geniş bir merni§ bir cinayet olmuş ve kalbsiz e~emx:ııyetını tebaruz ett~rmek ıçın - zasmdan bulunmakla beraber açık "Eseri çocuklar okursa mana çıka- katta bulunacaktır. 
~·· ~traa.:1 • l{oşt..>de kocaman bir ma- i bir ana kızı sekiz yaşındaki Fatmayı dır. Bın~~aley~. bura~akı serbe:1: va kalmış~ır. . rabilirler mi?., diye soruyorlar. Bir Hindistanın teşkilatı esasiyesinir. 
dür ihsanda ma:uken koltuklar .. Mü· ı döverek öldürmilştür. sıtn gayesı~w~ go:e .mutalea ~ılı~se "Netice:. Evvelkı rapor y~ılann .ta kita.b, böyle tetkik edilmez. Bunu, on, istikbali ile alakadar olan bu görüş. 
l'or. Bô 1 ba.~ı dn?e bir şeyler yazı - Emine adındaki evlad katili ana bu ser~est~ıgın. hı?bır z~~man musteh- ~a~en mustehcen b~und~gunu, ş~ lon beş yaşındaki çocuklar okusa bir mclere büyük bir ehemmiyet atfe<iil· 
tun s~ ec: belkı asırlar kadar u - tevkif edilmiştir. Hadise Bursada ccn telakki edıl~~ye~egı anlaşılır.,, • dıkı ~~por ~~. t?p~·e~un mustch~en~ : şey anlamaz. Bundan, yaşlı. münev- mektedir. 
~ih hır kaç dakika geçti. nefret uyandırmı§tır. Sanat eserlerının ılmi veya ahlakı yet gormedıgını bıldırmek suretıle ikı 1 ver ve san'at telAkkisi tekemmül et- _ _ _ _ __ 

diiJt•- ayet bir hayli ecel teri dök- alakalada karşılanması icab ettiği ve rapor arasında ihtilaf hadis olduğu lmic olanlar istifade ederler Zaten b gibi, Afroditi At meydanında yaka-
1 ~n ao ••• b. . bed'" h ~ . ' u . . Ş 
el'inın nra başını kaldırdı. Gözlük- İtal b .. f . t. ır ~erın ıı eyecam uy~dn:ın- tezahür etmektedir. Binaenaleyh, J:adar kolay anlaşılsaydı, biz, buraya cak. mı.?,: dıye neşrıyat yap~or. e-
iıdan b~tıı:ı:da~ beni yukarıdan aşa- ya U Un pasapor ca ?ı~er alakalan unuttur~~agı z~k - hem t~rcüme nok~sından, h~m dava- gelmezdik. Müddeiumumilik makamı, ı rcfı mıll~ me~zuu bahsolma~ ba~ı-

- SUzdukten sonra: la rı aldı redıldık.ten sonra, rapor, şoyle bıt - mızın esasını teşkıl eden cumlelerin hfıla 1brahim Hakkıyı önümüze silrü- yor. Bu ışe bır an evvel bır netıce 
'tbı v~le bakalım, Faruk, dedi. Ne Roma, 5 (A.A.) _ İtalyan hükü- rn~~t~d~r: . . bizatihi müstehcen olup olmadığı nok yor. Bu hale, bütün memleket, isyan verm.ek, ka:ara b~ğlamak lazımdır. 
_ a· burada?.. meti, ecnebi memleketlere hareket et- ı:ı~asa: ~ransız ediblerınden t.:ısmclan tetkikat yapılması mukta - etmiştir. Blltün muharrirleri huzu- Tevsıi tahkikata l~m yoktur . ., 
- a.iıç.. mek Uzere olan bütün İtalyanların L~uıs ın Nasu~ı B~ydar . tarafından zıdir. nınuz.<ı getirelim. [Bu aralık, samıler arasında: ha. 
_ 5 .~e burada ne arıyorsun?. pasaportlarını ellerinden almağa ka- ~ur~~e!e ~evrılen .Afrod~t., adlı ese- "Bilhassa, bir noktanın da nazara ı · "Millet Meclisi azasından bir mu- mu~~anr:ıalar ~lmuştur.] . 

fa:p
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Göruyorsunuz itf . 1 - rar vermiştir. rı muhim ılmi tetkıklere ıstinad ede- alınması icab etmektedir. Memleketi- iıarrir Kiz.ım Nami bir vazısı d . Mud<leıumumı Tel<rnr Söz Alıyor 
Yor11- aıye yazıcı ıgı k k k' b. d · .. ı b' · ı ' · n a . B d Udd · ~ ~-k _ ~;"':· . . Pasaport hA.milleri, kendilerine biç r; ~o es ı ır evrı gu.ze. ır üs- mizin ilmi ve. fik~ terbi:~sile alakalı "irtica sankJanarak ilstümiize çıkı _ u~ an sonra m eıumumı lA: • 

torsUn? dıyc ıtfaiye yazıcılığı yapı- bır sebeb gösterilmeksizin pasaport- lub~ ~olandı~ kıyıne~ı bır :sanat olan bu keyf1yctın tetkıkınrle şunlar ycır. Aman önliyclcim,, diye feryad rar soz almı~. a\'ukatı~ b.uw~~i 
_ n.'' larını alakadar makamata iadeye sa- e~endır. Bu ı:ıahı~et.te b1: eserı ede- da na1.ardan dur tutulmamnlıdır: Bu ediyor.,, ~kmlıkl~nnı '?azur g_?rdilgunu, ç~ 

~.. ıca ederiıı b . . dece davet olunmııalardır. bıyat ve hatta tanh ıle alakadar olan eserin hakiki manasını mekteb tale - ]1"1 i . n t ku meslege yenı at'1dıgını, ooerdcki 
' tnı? l l, unun ne dıyesı ---.x h f di . t"f d il U a < mm ı an ·r ·1· h zf' "h" ll tas ·. §siz k ld . er er n ıs ı a e e m talea ede- besinin de çıkarıp cıkararnıyacağının B d üdd . i v tasnı , ı ave ve a ın mu ım ro er 
Qtnı buıdunı g~ d~m, 1§ aradım bu- F -H:-d • . • • bileceği şüphesizdir.,, ve bu eserin mekteb talebesi tarafın- k ~ra -~· : l e~mu.~ a~aga kal- oynıyacağını. Paris - Soirdaki yazı. 

"-- .öıtUkıerin: ır ım . ranSIZ in IÇlnlSln· Rapordan Sonra dan okunmasında mahzur nlup olma- .. :rh sodzhs~ky.em. ıs emış, Esa.i ların memleketimizdeki neşriyattan 
~ıs·· ı çıkardı durdu Tekrar d b" h "'d" .ı.un mu , n ıme. "Ih ld w ~ 1 . 

- Uzdu Ve; • ·. 8 tr a 158 Ra?°r ok.und~k~.n .~o.~ra, . .ulus ga· dığının ve eğer ma~zur olmıya.n kı - "- Söz kesilmez; usulden değil _ m~, em .~ .. ugunu soy emış:. 
lik Bana bak h Paris ıs (AA) _ Resmt kaynak zetesı yazı ışlerı muduru Mumtaz Fa sım mevcudsa hangı derececlekı mek- dir' demiş hakim müdd . . - Gonül temenni eder kı, haklan 
ı falan rna 

1 
:raruk, dedi. Bu i§Siz- ta b'ld. 'ld.:. · .. .. ~ ik Fenik imzasile gelen bir tezkerede teb talebesine mahzurlu görüldüğil - .. fuıu ~a .. 1' . 1:umıye, tezahür eU;in, beraet etsinler! Maka· 

: bana deg·~ı lannı başkalanna söy- IFn 
1 ırHı. dı~ı~~ ~odre;_: ycuma gund fbu eserin Ulus gazetesinde tefrika o- nUn tetkiki de Hizımdır. Çünkü iddi- ğs?z. h bs~ntm soty em[Sesı .

1 
geldi- mımız bununla iftihar hisseder, de-

,,a geıdin n a ne ıye miryolunun Japon tayyarecileri ta _ larak neşredilmediğine dair cevab ve amız, bizatihi, mutlak müstehceniyet- gülüşmeler.] mış r. . 
ura,, ı .. şimdi a 1 t d' 1 ransız ın ıçınısın eıu. unnan e- ' ını a ı a ış ır. amı er arasında . ti 

- ~f .. · ra S 'h L • tf' · b' h k d t • B d k b tal he · d ·ti Mahkcmenın Kararı ll~rn - endim, ne . -· fından bombardımanı esnasında 101 emı u ının ır a aret avasın- ır. un an, me te e sın en ı • A\'ukat Dc\'am FAi ·or A • • • • • 

aga gcıd· dıye gclccegım. Ça- ki · .. 1 .. t•• D . 1 b. Fra dan iki aylık müeccel mahkfımiveti baren en yukarı safa kadar olanların\ E d ~ Hakım, kararı bıldırmi§tir. Ehlı 
- Q ıın §ı o mu§ ur. emıryo u ır nsız _ • s:ı Mahmud tekrar söze devam- kuf da bazı ktal ·· eç efend:· girketine aid idl. bulunduguna dnir tezkere okunmuş, da kitabla olan münasebetlerini tet. 1 . vu ra~run ~o ~r rnup-
- !ster . ım geç.. . .. .. . ·-· hakim, maznunlara, rapora ne diye- kik icab eder. a."' .. . • . . hem oldugundan, bu cıhetlerın kati-

~t l'apın senız iı.mirlerimden taııki· Toky<>?~ı F:ansız. buy~k elç.ılı~ ceklerini sormuş. bir diyecekleri ol - "İşte e.c:asen iki ra or arasında da - Muddem_murnı .. ıkı rapor az:a- yetle tayini ve tam itminanla bir ka-
hır kuSu ··· Gelelim geleli v if d Japon hükurnetı nezdinde şıddetıı bır d w •• 1 . 1 d' . P . . sındn fark oldugunu soylUyor, demış- ram vasıl olunması için eserin Maarif 
bir iEJe : Yapmış mıyım g~t~l e protestoda bulunmuştur. Tokyo hü • ma ıgı~1

1 
•. sd~[ .emış e~ ~· İs'"· w· mcv~u.d ~U~ayene~ keyfıyetm tekrar tir. Bu dava, memleketimiz hududla- Vekaleti Talim ve Terbiye dairesi re-

gitrn . , os en en kA t• t h .. " u < eıunmnunın u•gı tetkıkıni ıktıza ettırmekte bulundu . k A . . 
....._ ,... eınış miyı·m ume ı pro estoya enuz cevab ver· B d . "dd' k . _ .. . nnı aşara vnıpa memleketıerınde is ve azasından mUrekkeb bir heyet 

.ı:ahk·k ··· . t• un an sonra, ı ıa ma anımı yı- gundan raporda yazılı cumlelerın bi· bah' 1 t 
hpll:tı3 h ı ata ne hacet h .. memış ır. ne bizzat iHgal eden İstanbul Müddei- tih" ' .. t h 1 1 d ~ ı~ mevzuu o muş ur. 3 milyon tarafından tetkik olunub varılacak 
~Un enı de k . . .. er ı§ı - • - . . ~. .. za ı mus e cen o up oma ıgının ve sattıgını noter vasıtasile tevsik eden neticeye göre ilmik tlerln' k '1 
~orı~enııninı. ~ .ıyı yapmışsındır.. halya Rumanyadan petrol umu~.ısı Hı.kn_ıet Onat soz almış, şun eserin Fransızca aslının ayni bulunup\ ve Başvckilden kasab çırağına kadar raporla mahkeme ana~'ld' . m ~t 
'ii;tll, İtfaiye sana ?nu sormu - alıyor ları so~~emıştır: . bulunmadığının memleketin ilim ve herkesin okuduğu Pari Suar gaZe - karar ver·1 . t• ye ı ırilmesınEı 

e.. Ye neye gırdin ? •• Onu Roma 5 (A.A.) - İtalyaya Rum - Yuksek ma.~ke~e, ese~ın Fran- terbiyesile alakalı ve salahiyetli bu- tesi: "Bakalırn, ciddi İstanbul müd- Muhak ı mı§lı7r. b . 
-..... ~" an sızca aslının tercumcsıle aynı olup ol· ı M ·r v k-1 t· T 1· T eme, şu at cumartesı gü-le "UYledi . ya petrolü verilmesi için Roma ·1e w • • • • • • unan narı e a e ı a ım ve er- deiumumisi, eski zamanlarda olduğu ı ti saat tark a·1 ·~ı. 
~~~:~~.~~~~k d .. k 1 

1 mad~wı~~~~ehliliili~~~~~~ik~~~Ww~-~~-~~~~~~~~~~~~~~~~o~n~a~~ı~e~ı~m~ı~~~wı.~~~~ 
tdhn. ' rada mUnhaı buld~ tu ~kteda.ı:asın a mu?.a ere er cereyan nin işaret ettiği cilmlcleri ihtiva eden tercüme keyfiyetinin de Rarih ve va- .1 

eme ır. k 1 b. t 'h" d l İnh } LJ - nu 1 . . . ısım arın ıza ı ı veya sanat o a • zıh surette tesbiti için tcnsib buyuru- 1 • M " d- } •• .. d 
bangı gaı:ı. arı bırak dedim ya .. 

1 
İtalya, ?aha ıyı kambıyo .şartları yısile müstehcen bulunup bulunma • lacak bir mütercim tarafından yapıl- ! ısar ar • U Ur U ğ°UD CD 1 

-k~eyen~~bm-' s~eeı~etm~~~lı~ak~&~~~~~dıhl~cih~~~nWhl~ha~ındam~ruta~~~~.. ·-~~-~~~~·•••••••••••••••••••• 
- lnn .. ,·l mett~~a mı_Hı bank. asın. ın son ıttıba.z karar ittihaz etmişti. Tetkikatı ya - Su"hı Vekflinin Sözleri I 6X8 ıı· la c.ı..ı ah ıgı n k d tedb ı R ı.- • - .~ ı \'e 14,5 onsluk Kalküte diki§li 70X102 eb'adında 250 
Cak İtfaiye :a lnaassabirin, Neyi o- vizi ka~b~ h dı~· e:ı .. udmanya dö- pan Universitemizin kıymetli profesör Müddeiumuminin bu talebinden son bın adet Kalkute mamulatı çuval satın alınacaktır. 
- ke ..:.: P<>rtajın1. ül ıy~ a ı~ı yu.z e otuz be- ve doçentleri verdikleri r aporda §Un· ra söz alan suçlu Semih L-Otfi vekili . n .. -. Akreditifi idarece temın· edı" lm;ctir. Pazarlıgı- 12/ 11/ 1940 pazar· 
- •uporta3· ., 3C Y cseltmış oldugundan bıı nisb t ı · t t kt d' l "ti 

b ~a ..... k ı ... İtal • _ e • an ışare e me e ır er: diaci, rom3ncı, muallim ve avukat ~~!':ı gunU s t 10 d ı u • ... b yunın c ~ ~ . aa a \:aba.taşta Levazım ve MUbayaat şubesindeki alını 
l'a~a bab ' cynimi attırma ? S "b ermanya (Hy.ısnsından l "İlave oldub'U tasrih edilen parça- -bu ilk deruhde ettiği davadır. Esad komısyonundıi Yıı.pılacağından isteklllerin pazarlık için tayın· olunan gün 

.. anın hayrına ginn~di en mu alyalat ta b •ıunmasına son derece ların ifade tarzına bakılırsa , bunların Mahmud Karakurt şunları sövlemiş -j tt % 7 5 
n a .. c.nge o m,ık ... m •• r 4ıı eserin diğer bir tabından alındığı tir : • Ye saa e ' güvenme paralarlle birlikte mezkftr komisyona gelmeleri. 

~ 



• 
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YENi NEŞRiYAT 

(Yeni Türk) 
Eminö:ıü Hnlkev:i tarafından çıka

rılan Yeni Türk mecmuasının 86 ıncı 
sayısı dolgun bir münderecatla inti
şar ebniştir. Bilhassa mütevazi, fn- l 
kat en kuvvetli genç yazıcıların yaz
dığı bu mecmuanın son sayısında 1 
Hasene llgaz, Dı. pı·ofe:ıör Kazımı 
İsmail, Mehmed Halid, Müştak Ere
nus, ve diğer kıymetli imzaların yazı
ları vardır 

Kendir ve keten 
sanayii 

Türk Anonim Şirketi 
Meclisi İdaresinden : 
ldnre meclisinin 30 1/ 940 tarihli 

içtimaında şirketimiz ortaklarının se
nelik umumi heyetinin sureti adiyede 
içtimaa daveti karar altına alınmış • 
tır. 

Ticaret kanununun 361 inci ve da
hili nizamnamesinin 49 uncu madde-

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
SOGUK ALGINLIGI 

ve bütün ağrılarını derhal keser. Lüzumunda 

giinds 3 kaşe alınabilir. 

dra~ 
kısmında 

Bu gece saat 20.30 da 

O KADIN 

Beyoğlu Dördiincü Noterliğine: 
Daireniz vasıta.sile ve 1 şubat 940 

tarih ve 1571 No. lı Ilıbarname ile 
Beyoğlu İstiklal caddesinde Halep a
partımanında 9 No. da mukim Vangel 
kızı Bayan Marya Metaksatosa, nısıf 
hisse::;ine mutasaınf olduğu Beyoğ -
!tında İstiklal caddesinde eski 207, 
209/ 8 ve yeni 239,8 No. tarla mura.k
kaın mezkur gayrimenkulün diğer 
nısıf hissesini müvekkilim namına iş
tira ettiğimden dolayı mezbure Ba · 
yan Marya Metaksatosa şefi sıfatlle 
tebligat icra edilmiş ise de kanuni 
ikametgahı olan mezkQr adresinde 
bulunamadığından ve ikametgahının 
meçhuliyetine binaen işbu tabligatın 
yevmi gazetelerle 11§.nen tebliğini say 
gılarla dilerim. 

Harbiyede Zafer sokak. lfilda apa.r
tlman 2/ 10 No. da mukim Bay Hüs-

sine tevfikan 8 Mart 1940 tarihine .............. .. .ıwııw-.ıı~llllıııA .. .ıwııw-.ıı~lllıl~~~~~--=n=iı=· =G=ün==el=. =======-====::=:....: 
milsadif cuma günü saat 14 de Gala
tadaki Manhaym hanının 3 üncü ka
tındaki şirket merkezinde aşağıdaki 
ruznameyi müzakere etmek Uzerc en 
az "5., beş hLc;seye malik hissedarla
rın içtima gününden bir hafta evveli
ne kadar şir-ket merkezine veya milli 

· bankalardan birine hisselerini tevdi 
ederek mukabilinde duhuliye varaka
ları almaları ve toplantıda bulunamı
yacak hissedarların de nizamnamemi-

ROMATiZMA, BAŞ, DIŞ, SiNiR AGRILARI ve 

GRiP, NEZLE, S OGUK AL~INLIKLARI 
zin 59 uncu maddesine göre diğer or- . . 
taklardan kimi vekil edeceklerse bil- Derman kaşelerile derhal geçer, ıcabında günde 1 - 3 kaşe alınır. 
dirmeleri ilin olunur. - - - - -

Herkesin Üzerinde ittif~k ettiği bir hakikat 
Sabah, Öğle, Akşam her yemekten sonra 

günde 3 defa kullanmak şartile 

RADYOLi~ 

Ruznamei müzakerat tstanbul Biriucl tna~ Henıurıuğtm- t: Öksürenlere: Katran Hakkı Ekrem • 
1 - Meclisi İdare ve mUrakıb ra- dan: i l 

porlannın okunarak 1939 senesi bi - Müflis Yııhya Kemal alacaklılarına - Hakkı Katran Pastilleri de vardır -

Dişlerinizi tertcmız, bembeyaz ve sapasağlam yapar. YtrmJnci asır 
kimyasının harikalarından biridir denebilir. Kokusu gUzel, ıezzetJ 

hoş, mikroblara karşı tesiri yüzde yUzdilr. 

RADYOLi lfmço ve hesablannın tetkiki ile ida- konkurdato teklif etmektedir. Bu tek- ==========:========================================= 
re meclisi ve mürakıbın ibrası. lifin müzakeresi için alacaklıların "111!•--•••ı __________________ , 

2 - T~mettüatın _sureti t~vzii. 9/ 2/ 940 cuma günü saat ıı de daire-
3 - Nızamnamenın 27 ncı mad • d hazır bulunmaları UAn olunur. 

desi mucibince vazıfesi hitnm bulan =e=============== 

üç idare meclisi azasının yerlerine ye ••ı---------ı• .. 
nidcn aza intihabile idare meclisi a-
zaJanna verilecek huzur hakkının ta
yini. 

4 - 1940 senesi için mürakıb in· 
tihab ile verilecek ücretin tayini. 

1 
İstanbul Lavazım Amirll!i 
Satınaıma Komisyonu ııanıan 

Dr. Hafız Cemal 
Lokman Hekim 

O•hlllye MUteh•aaısı 

Divanyolu 104 

Muayene saatleri pazar hariç 
her giln 2,5 - C salı ve cumartesi 
sabahlan 9 - 11 hakiki fıkara 

kabul olunur. T. 22398 

2000 aded kapaklı bakır bakraç alı- =================== 
nacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 12/2/ İstanbul Kadastro Hnkimllğlnden: 
940 pazarte.qi günü saat 14 de Top- İstanbul Tütüngümrük 13 No. da 
hanede Levazım amirliği satınalma 1 Hri.stoya: 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin l 

0
. .t . V l a· V ·ı u lt t 

bedeli 10.600 lira., ilk teminatı 795 li- ımı n e e ı ası ı~.ıa ezopu o 
radır. Şartname ve nümunesi komis- kansı Polikseni tarafından aleyhini
yonda görillür. İsteklilerin belli saat- ze açılan davada murisi Dimitrinin 
te komisyona gelmeleri. Galatada Topçular caddesi Keman -

"635., "926,, keş mahallesi eski 278, 278/1, 278/ 2, 

••• yeni 262, 2ü2/ 1, 262/ 2 No. lu gayri-
20.000 metr~ kan~viçe alınacaktır. menkule tarafınızdan 2/ 31936 tarih 

Pazarlıkla cksıltmesı 9 2/ 940 cuma 
gUnU sa.at 14 de Tophanede Levazım ve 666 No: ile Beyoğlu Bidayet mah-
imirliği satınalmıı komisyonunda ya- kemesinin ka.rarile haciz vazettirme
pılacaktır. İsteklilerin teklif edecek - nizden dolayı bu haczin kaldınlması 
leri nümunclerile ve teminatlarile ko- hakkında tayin olunan muhakeme gti-
mlsyona gelmeleri. "927,, nünde ikamctgahınızın meçhuliyctine 

O F . binaen tebligat ifa edilemediğinden 
,_ r. eyzı Ahmed Onaran ~ bu tebugabn uanen icrasına karar ve 

Cild ve zühre\·i hastalıklar r:ilmiş olmakla 23/ 2/ 940 cuma günü 

Mütehassı ı saat onda Sultanahmed Tapu ve Ka-

Pazardan maada hergtin sabah
tan akşama kadar. Ankara cad. 

Cağaloğlu yokuşu köşesi 43 No. 
Telefon: 23899 

dastro dairesinde Kadastro mahke -
mesinde hazır bulunmanız. aksi tak-
din:ie gıyabınızda muhakeme icra edi

leceği tebliğ makamına kaim olmak 

•-----------.. Uzere ilan olunur. 

•••••••••••••••••••••••••• , . ' 
i Paşabahçe i 
• • ı Tuoıa Fabrikası ı • • • • • Eslddenberl büyilk bir töbnU olan bu mllli mtkmeee lld MI»- • 

• denberl yeni ellerde telırlmbln en l&ğlam ve en revaçta preae ve • 
• · kerplc tullalanm imal etmeldedlr. Her nevi lnpat lcla ook •• • 
• rlell ve kınksa -11-m tutla11 ....U: • 

i Paşabahçe Tuğla Fabrikasmdan ! • • • • Tedarik edebWnln.la. Tuğla almak latiyea inşaat ealılblertn..ln • 
• bir karar vermeden en·el bir kere de Papbo.lıçe tuğla fabrika&ı • 
• mamul&tını görmeleri menfaatleri iktızasındandır. Tuğlaları • 
• yerinde görmeğe vakitleri olnuyaıı lB~lllere, voreoek.leri &d.reM • 
W Dümwıe de gönderilebilir. • 
•• Telefon: (SO) dan (68) i araymıs. '1 1 

~························-

T. iS BA NKASI 
1940 küçük cari hesablar 

iKRAMiYE PLANI 
Jteşideler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustoa, 1 İkinclteortn 

tarihlerinde yapılacaktır. 

Kumbaralı ve kumbara3tz hcaaplantula en az elU Hraa. buluna"loP 
lı.~raya dahil odil6ceklerdir. 

r • 1940 iKRAMiYELERi ~ ' 1 Adet 2000 Liralık = 2000. - Lira 
3 " 1000 

" 
= 3000. -

" 6 tt 500 .. = 3000. -
" 12 

" 
250 

" 
= 3000. -

" 40 " 100 " = 4000. -
" 75 " 

so 
" 

= 3750. -
" 210 .. 25 " = 5250. -
" \ _ ,J 

T«rkiyB iş Bankasına para yahrmakla yalnız para Wnktt""'t 
olma..:, ayni zamanda taliinizi <W dencm&., olur~nua. 

Z&t asz:a::s::z CIEEWWW 

..:1 ı.lıı: Al mı.:t <\melle 
n t.ı •• ı: .. :. lC.t Çl.:'fh~ 

:.n 8.AitAÇOGLU 
811.Sıldığı yer: Matbaal Ebüuiya 

Kullananlar dişlerıni en ucuz şernitle .sıgorta ettirmlş sayılırlar. 
SABAH, öGLE, AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA GOND}l; 

3 DI~FA DİŞLERL'\T1Zt FIRÇALAYINIZ. 

Harb Okulu komutanlığından : 
1 - Bu yıl aşağıda ya.zıh şartlan ·haiz okurlar Harb Okutun• ,il 

nacaktır. . 
A - Ankarada bulunanlar doğrudan doğruya Harb Okuluna, ~ 

kare. haricinde bulunanlar bulunduklan yerin askerlik şubelerine J1l 
. caat edeceklerdir. ti' 

B - Kayıd ve kabul muamelesi 1 Şubat 940 dan 1 Haziran 940 
rihine kadar devam edecektir. 

2 - Giriş şartlan berveçhiltidir: 
A - Türk ırkından olmak. ıııı· 
B - Sivil liseden mezun olacak ve olgunluk imtihanını ver01IŞ 

lu.nacaktır. \lııl 
C - Tam teşekküllü askeri heyeti sıhhiyelerden "Harb Okt11 

girer,. kararlı sıhhat raporu almış olacakbr. 
D - Azamt y~ı 23. olacaktır. 
E - Diğer şartlar askerlik şutıelerlııde mevcuddur. ıı' 
F - Ankarada olanlar "E,. maddesindeki şartlan Harb Ok~l\I 

müracaatla öğrenebilirler. "~ 

'I Askeri Fabrikalar Safin l'ma Komisyonu Hanrarı ...................................... ~ 
Uç kalem ve ceman 80 ton maden yağı alınacak. t'-' 
Tahmin edilen bedeli "16.000,, lira olan Uç kalem ve ceman 80 •tr 

maden yağı Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merke-z Satına1P1~ır 
misyonunca 12/2/ 1940 pazartesi gUnü saat 15 de pazarlıkla ihale ,,} 
cektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talihlerin Jll\l# 
kat teminat olan "1200,. lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 nıad~ 
rindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu .i§le alakadar tücCS. f' 
olduklarına dair Ticaret Odnsı vesikasile mezkur gün ve saatte kotll19 

na müracaatları. "813,, 

• • • (I' 

Talunin edilen bedeli 40 lira olan Zeytinburnu Silah Tamirha.ne:'i~ 
zisi dahilindeki otlar bir sene müddetle açık arttırma ile ihale ed11 • şfl 

1 tir. Talihlerin muvakkat teminat olarak yilzdc 7.5 nisbetindeki 3 .ıı~~tt 
her hangi bir Malmüdürlüğüne yatırarak alacakları makbuzla bır # 

1 
Salıpazannda Askerl Fabrikalar yollamasindaki satınalma komisyoO 
20/ 2/ 1940 salı gUnü saat 14 de mUrracaatlan. "812,, __d 

'.ı._. ... oe.niz_.Le.v~.zı,m •• s.at.ın.aım.a .. Ko.mi.syo.nu .. i•fan.ıa~.ı_. ....... 
~l. M. V. Deolz l\lerkez Satın.alma Komisyonu Reisliğinden: 

Tahınln bedeli Muvakkat dmınatı ~ıJ 
Adet Cinsi Türk lirası Türk Urası !hale tsl"/ 
~~~~~~~~~~~~~------

1 Ufki Pulanya tezgahı 5.500 > 
ı Torna tezgahı 8.000 ) 
ı Küçük torna tezglhı 5.000 ) 1702.50 
8 Elektrikli seyyar ) 

Delik motöril 200 ) 
ı Vida Tezglhı 4.000 ) ~· 

ı - Deniz Birlikleri ihtiyacı için yukarda cins ve miktarı yaJlll ~· 
glhlann pazarlıkla mUnakasası, 14 şubat 1940 tarihine rastııyaıı ~eri 
ba günü saat 14 de Vekalet binasında mtlteşekkll komfsyonwnuzd& 

(' edilecelctir. ıı t 
2 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün ve ml\nak3Bfl~ 'l'ur' 

mele isti yenlerin de belli gUn ve saatte kanuni vesikalar ve 1702-~90!;,. 
liralık ilk teıninatlarile birlikte komisyonda hazır bulunmaları. 

lstanbul Komutanhğı kurmayından : ııCı'' 
Ahırkapıda bulunan otomobil parkına bir Ucretll kimyager ~ ııP' 

ğından istekli olanların mezkftr park müdüriyetine müracaat e~1o,, 
olunur. 


