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ve Sovqet Rusya arasında Almanya - ltalga 
Beri inin üçüzlü ittifak 
planları wsuya düştü 

lta.ll)a vaziyetini 
değiştirmek istemiyor 
Almanya Balkanlarda "'B'A"Ş'Viiil'l 

sulh taraftarı ISTANBULDAı 
ÇUnkU ancak bu takdirde oradan 

yiyecek maddeleri ve petrol 
alabileceğini dUşUnUyor 

Pari., 24 - Alman propacan. 
daaı, Brenner mülikatmdan ıon. 
ra fevkalade mühim hldiıeler o. 
lacağuu, bunun bir ıUrpriz teı -
kil edeceğini bildirmitti. Bu id. 
dia tahakkuk etmemiıtir. 

Almanya Balkanlardan yiyecek 
almak iıtiyor. Bunun içt. Bal. 
kanlarda statünün muhafaza.mı 

Or. Saydamın 
· ra~yaya gi~.ec~ğıi 
dokru degtldır ~ 
Şehrimize rahatsız~ 
bulunan biraderini 1 

ziyaret İçin geldi i 

Anlatıldığına göre, Almanya, 
Garp eepJıeslaıJe m•ht'rebo ~lmdiyo Jcac1ar karııhklı beklemekten İtalyanın vaziyetinde bir değiıik. 
lbıret kalmqtı. ı·akmda bu \'uJyetln terkedileocğlnl ıı.nlatan bazı liği ima ediyordu. Halbuki hal -

ve Sovyet Ruıymım BcaarabyL 
dan bahsetmemesini temine ~alı -
ııyor. 

Bir iıviçre gazetesi ltalyada 
Sovyet • Alman • İtalyan bloku 
iyi kartılanmadığım yazıyor. 

Bqvekil Dr. Reflk Saydam bu aa
b&hkl Ankara ekaprealne bağlanan 

.hu.suat bir vagonla ıeJırim1z9 &'elmiı· 
ur. 

emareler görilnmeğe bqlam1&tır. ı ya vaziyetini cleiittirmC'k istemi. 
yor, Sovyet Ruıya ile kat! bir 
yüm~ tataftar 'örUnmll. 
yor. Pariı ınah&fili bir Alman • 

Belgrad guetelerinin Berlin 
muhabideri Roma • Berliıı • Mos. 

(O..- 4 Gacidel 

Kendlaln• h\IWll kalem mUdUrU 
~ fGkril Adal, .,. Parti umumi 

erg1Tere yapı1ması mukarrer 
Zamların Meclise 

~ Veriıe·n .son şekli 
~ ~:o:~•İ ~4 milyondan 29 milyona, nakliyat vergisi bir milyondan 

>ecu L! ınlıiaar mad delerinden alman müdafaa vergisi dört milyon
) ~uk milyona, hava kuvvetlerine yardım vergisi alb milyondan· 

~ •. (.Qlon auldakta- on iki milyona çıkanı. yor 
"t Ankara, 2-l - Harp vaziyetinin gilere bu niabette zammedileceği acak . k devlet varidat menbalarJ Uzerinde bildiıilmifti. elektr 1 27 milyonluk bir eksiklik bwıule Hllkümet 1940 varidat bUtçeal-

~~ntraıı get.!rdiği ve bu sebepte bazı ver. IDe._ 4 iDdide) 

-.!_~ S rafı bir buçuk 
~ı. teriin tutuyor 
.:_~ u..~1•caıt ..ıektrik 
~ ltılbrı alan İngiliz ıa-

SON·DAkikA 

~ L.~~le ':;: bu sabahki 
~ ftı'*ratt dradan gel· 

it ~ . ltta.ı le& bir buçuk mil
\ı....' llı~1da.r tutmaktadır. ~· ~ ~ htlJcametıml.zle 
\~ .Ankaraya gt-

~ ~~~terede tah&lle-

~" ~ tal.be de ekspre~ t ~ dadır. Şehrimiz-
~ ~lcr le 'l'oro. •bprulle 
:"it laıa it .::: löylemlflerdlr. 

ı..._..... lro.;~ 1 PlYaaatarımm 
lı..."' lo •• 'l Yoaeue gelml§tlr. 
~ lcıttü1c bl UCoeıavyaıı. Türk 

Haplarla beslenen 
Alman çocukları 
Alman hadada, U (A.A.) - Alman milli sıhhat ofill, ilk mek

teplere 'itaminll haplar tevzii itile meşgul olmaktadır. Bu haplar, 
gtdaııızlığa ve meyvaaııhğa karlı çocuklara elzem olan antiakol" 
bütik vitaminleri ihtiva etmektedir. Esasen pek yeknesak olan gı
dalara bazı kimyevi maddeler kanttınlmakta olduğundan bunların 

za.rarlarmı izale için bu h&plarm tevzilne lUzum görUlmli§tur. 
P1eetmıaee tevkifbaneshıdek.i mahpwılarda sarih ıkorblt all

metleri görillmllştUr. 
' • Ce~ 1rıUbactr kaflleai 

' ~ı.... dltt yolcular- laviçrede tehirlerin tahliye planlan 
''~ı;Q~•o ~ 11 tehhalllran TUrkler-
~~ daıı t Yapmata mu-
~ tı.ıı. ceı,:'lllıım bir Jcıa. 

Bera, 24 (.ı\.A.) - Sırf bir ihtiyat tedbiri olarak icap ettiği tak. 
dirde tatbik edilmek tızere halkın ıehirlerden tahliyeli için bir plln 
hazırlanmaktadır. ~l)'or~k lçbı baZrrııta 

~ilçırııan ~=~~-'.:;=~~~~!".~ .. ~ 
r-retı\ Polonya balıkçı gemiafatn yardımcı uıayn tarayıcı gemi haline ko-

~ ._, ••Ses nulduktan öğrenilmektedir. 
~ "'1.r~lertlen 1 Alman tayyareleri mükemmel değil ••• 
la~~lt-.. - la~Y.•canlı 1 Nevyork, H (A..ı\.) - Son hava muharebeleri esnumda alman 
~ L~ 1ı.• neticelerden birçok Alman tayyarelerinin hava tekniğht!n tekemmülü 

Qr J._ -. "' aiine ~ sayesinde ini& edilen 10D model tayyarelerle rekabet edemedikleri-
IYor nin antqıldığı Franaız - tngilb m&tbuat komiayonunca netrediltn bir .... 

( Dftama 4 üncüde) 

S: ;~~~~:ı:.::2 Dr. Şaht sahte pasaportla 
clilecek kadar ilerlemediği karıu.. 1 • 1 • 1 ' 

;~~:umi Yuaoaıau ga- gızhce Amenkaya gıdıyormuş • 
setuinin makale•İ Amerika hariciye müsteşarının 
Bal kanlı bulunduğu vapurda lngilizler 
devletler onu aradılar 

Londra, U - Amerika harici- bir puaportla seyahat ettikleri 
ye mUııtetan Vel.sin bulunduğu haber verilen birtakım phaiyetle .. 
İtalyan bandıralı Konte di Savoya rin hilviyetini teebit etmekti. 
tnuaUantiği CebelUttanktan ge- Amerika menbalarmdan ve diğer 
çerken İngilisler tarafmdan sıkı menbalıırdın gelen bazı haberler 

icap ederıe bitaraflık
lanm müıtereken müda

faa edeceklerdir 
Belpad, 24 - Yugoslavya 

mahafili yeniden Balkanlann vL 

ayeti ile metıul olmaktadır. Ya
n seıml Politika gazetesi bu mü. 
naaebetlc yazdığı bir makalede 
diyor ki: 

''Balkan bitaraflığı demek vL 
kayic ıcyirci olarak mütevckki.. 
line beklemek demek "değildir. 

(Devamı 4 üncüde) 

Valinin Ankara 
seyahati 

Birkaç gün sonraya 
kaldı 

Vali ve belediye relm Lalfl Kırdar, 
ı.tanbul bıeledlyulne alt lfler ve bil· 
hau& 'OakUdar tramvay l§letmealnin 
vaziyet! hakkında temularda bulun· 
mak üzere yarm aktam Ankaraya 
rfdecektt. 

Vali, bu sabah kend1a1le görüten 
bir muharririmlze Ankara ıeyabatl
nln birkaç gün ııonraya kaldıtuu 

aöylemlftlr. 
LQlft Kırdar, belediye l§leri hakkm 

ela pzetelerde çı.luuı leDkld yazılan
na dair ınıale f6yle cevap vermlfUr: 
- HllanUniyeUe ve aırf itlerin daha I· 
yl ytlrllmeal makaadlle yapıldığına 

ıUphe etmiyorum.., 

Mareşal 
Mannerhaym 
Finli.ndiyanın en büyük 
nitanile taltif edildi 

Ya111 3 Gacüde) 

bir a.metırmaya tabi tutulmuotur. Konte di Savoya vapurunda yapı-
Bu arqtırmanm eebebl, sahte ( Deft!IU' 4 ünc:üM) 

"Tarih tekerrtlrden ibarettir ' liizU bot bir iddia ola.rak telikld 
edilebilir mi? Her gün k"rtılqtığımız birçok hldi5eler bundan aene
leree evvıl de ai\rülmUı, o ı:UnkU neslller üzerinde teafrler yap!DJI, 
mUnakaşalan davet etmişti. Yanm urr, c:elTek urr evvelki guete 
kolleulyonlan kanştmhraa bunlara b~k misal bulunur. 

Eskiler ne diyorlardı ? 
llqbp ütmcW, haftada Od defadan u olmamak tlsere ıaetre 

deceifmlz makaleleri ltt.e ba dlltllnccyle fA>placbk. Da :ra
zılar pzete sütanlan arumda kalarak ldtab halinde aeıredU. 
mf)()I~ için me.:hal kalmq, fakat bir ıünlllk &nUrden eonra 
unutulup gltmeie liyılı: olmıyan kıymetU makalelerdir. 

Biz bunlardan. 1;aman ve bldiaelere uygun olanlarını, - muharrirleri 
ölmüş makaleleri merhumların bUyUk ruhlanndan özllr diliyerek ha· 
yatta olan muharrirlerin de bazt taöil!tı tabii ve zanıri gi5recel:lerini 
Umid ederek - ifadelerinin ağır kıımnlannı kelime lşdillerile buglln 
anlaşılacak bir şekle sokup iktibas edeceğiz, Bu ruretle yeni neall, 
eski muharrirleri eserleriyle yakından ve daha iyi tanıyabilmek 
lmklnlannı da elde edeceklerdir. 

ilk yazı yarın : 
Bahar mı? 

Yazan : Ahmed Rasim 
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tki inci sak, hükümdarlık alametleri olan asa ile 
küreyi tutuyordu. Fakat kürenin içinde Porto şa
rabı, asada iıe bir yelpaze vardı • 

1 V / Miğferleri kimbilir ne kadar sı-
M uhafızlarla bagajlar araıınqa cak ve mızrakları ne kadar altrdır· 

ilerlemekte olan kral, ba~ harem Bugün.kil boğucu havada neden 

ağası ve Jigliyo, karakterlerini ceketlerini ç~yorlar. 
aşağı yukarı sembolize eden üç Yanlarm?a bı~ rom ve me~_a 
ayrı cins hayvana binmi~lerdi. var mı bari? Taksı eğer bunu du· 

Hafif tacının altına, ensesini 

güneşten muhafaza için befu 
bir patiska parçası koymuı olan 
kral, koltuğa benzeyen bir eğere 
oturmuştu. Bu eğerin arkalığı, 

yastıkları, kol dayayacak yerleri 
ve şemsiyesi vardı. Uzaktan gö. 
tünmiyen ve madenden yapılmış 
iki inci sak, hükümdarlık al5met
leri olan asa ile küre:yi tutuyor. 
du. Fakat kilrenin içinde Po~to 
p.rabı, asada ise bir yelpaze var. 
dı. 

Katır Makari bunları, kral Po
zolun devlet yükünü taıırken al
dığı tavırla dalgın ve mUtcvck. 
kil, taıuna.ktaydı. Katır beyu 

renkteydi, yalnız kuyruiunun 
rengi gri idi. Adımları yavaıtı. 

Hayvancık hiçbir zaman günde 
on altı saatten az uyumazdı. 

Taksi, Kozmon isminde iğdiş e
dilmi' siyah bir beygire birunişti. 
Bu da fena hu)'.U olmadığı gibi 
meziyetleri de olmıyan bir hay· 

vandı. Kozınonun ne cinsi, ne ıü· 
zelliği vardı. 

Bununla beraber sahibi onu be
~eniyordu· Çünkü Kozmon dalına 
a)'llİ y:(lrürilşü muhafaza eder, kıs 
raktan hoşlanmaşdı. Ve vazife his 
sine o kadar merbuttu ki eğer za · 
mamnda yularını ~ unutul· 
sa dosdoğru hendeğe gitmekte hlt 
bir mahzur görmez.dl .• 

Jigliyo kralın ahırlamıdan sırtı 
siyah benekli kırmımntrak renkte 
ve alnı yıldızlı genç ıbir beygir seç· 
mişti. Hayvanın ismi Hiıner, tali 
ti siddetli ve hoppaydı. 

Taksi, mızrakları g~stererek: 
- Bakınu Majeste, dedi, piş

tarlanmız ne kadar muntazam ve 
iyi tertip edilmiş. Beygirler ve sü· 
varileri hep ayni boyda, mızraklar 
ölçüden ve miğferler kalıptan ge
çirildi. 

Bu kırk neferin hayatını bili)'O
rum. Bunlar çapkın kimseler dt
ğil. Her birisinin çantalarında bi· 
rer incil var. 

Jigliyo 07.engiler fi2'rinde doğ
ruldu: 

- Mızrak.Jan havada ve mu· 
rabba §eklind~ bu muhafız kıtası. 
yol üzerinde ters çevrilmiş bir tar· 
la sürmeğe mahsus dişli alet kadar 
manasız! Bu kıta ne kuvvetli, ne 
de askerce bir edaya malik· 

Bu adamlar eğer üzerinde dur· 
masıru bilmiyorlar. Dik duruyor
lar, fakat efendisinin karşısında o· 
turan bir uşak \'eya lokanta salo
nunda <bir kasadar kadın gibi.. 
~Iızraklannı şamdan, gemleri pe
çete gibi tutuyorlar. 

Onları arkadan görmek ne ol· 
duklannı anlamak için kMidir. tlk 
tüfek sesinde benim beygirim!e 
beraber kaçacaklardır, belki de da· 
ha süratli olarak ... 

Kral Pozol: 
- Zavallılar! diye söylendi. 

şünmemişseniz gayrikabili af srnız. 
Taksi kuru elini uzattı: 
- Onlara perhizin zevkini veri· 

yorum. Bu yüksek bir zevktir. 
Dilleri kuru, boğazlan ranmış ve 
kannlan çökmüşken onlar geçtik· 
!eri kırlarda sulan içilen ırmaklar 
ve yol kenarlarında fıçılarla dolu 
meyhaneler olduğunu biliyorlar. 
Böylec.e susuzluğun acı lezzetini 
tatını, oluyorlar. 

Heyhat! ı:::ra.z evvel su içmis ol· 
duğum için kendimi mahrum etti
~im bu mazhariyetlerinden dolayı 
onlara gıpta ediyorum. • 

T alui ultin bir lıay11ana bf nmiıti 

Kral ~ üzerinde yan dönerek 
kral nazırına baktı. Onu kundura· 
laimdan şapkasına kadar süzdü. 
Sonra tabit bir ihtiyacını def eden 
katmru durdurarak: 

- Taksi bana lüzumlu olmanız 
hakkınızda hayırlı, dedi, çünkü 
siz fena bir hileklrsımzl 

Salda ve solda kralm çiçek 
bahçeleri görünüyordu. Bu bahçe
lerde binlerce nadir cins çiçek ye
tiştiriliyor ve hergün bir yeni cins 
vücuda getiriliyordu· Her sabah 

hareme kucak kucak çiçek ta~mır· 
dı. Bahçıvanlar siyah tahta üzeri
ne bütün kraliçelerin sık sık de
li~bilen kaprislerini kaydetmişler 
di ve kraliçelerin her biri sabahle
yin uyandıkları zaman beğendik· 
!eri çiçekleri hazır bulurlardı. 

Pozol ve iki müşaviri çiçek bah· 
çelerinin son serinin önünden ge
çerlerken saat on ikiyi çaldı ve 
Jigliyo beygirini Taksinin beygi
rinin yanına sürerek: 

- Ba~ematasr, dedi, Majes
tenin amısunu biliyorsunuz. Sizin 
yerine geçeceğim saat geldi. LQt· 
ftn kumandayı bana veriniz. 

Taksi serkeşlikle: 
- Kumandayı kraldan 

dedi. 
Pozol söylendi: 
- Al küçük, kumandayı 

verdim. 

almrz. 

~na 

İDARE EVİ: ıstanbıd Aal~ ~· 

ilakkındaki tahkikat Türk vapurlarının ecn·ebi limanla· 
,,_ - lsıa•kl 21• ft.'f'I' ...... 238'' 

Y Ht ıJleri telefoml : ,,3'JO 
ld•re • • ' ~ 
lllıt - • .:. _, ,,,. 
T.,... ·- ....... ..- ,,,.,. ti' 
.... ,_ wııcı- ,,,.,,,.. •• ' 

,..... ""' ...... --:-: • • fll ' Ehlivukuf raporu müd
deiumumiliğe verildi 
lielba.- I.Jyon tabrik.umd& bulu· 

nan ııekerlerin fabrika ihtiyacından 

Cazla olup olm&dıtı hakkmda tetkik· 
ler yapan ehllvukuf dUn raporunu 
Sultaııa.hmet UçUncU ceza hAkimlllf· 
ne vermlşUr. P.apor mUddelumumlli
ğe a:önderllml11Ur. Yarın bir karar ve· 
rilecek ve fabrika hakkında tahkikat 
yapılıp yapılmaması tespit olunacak· 
tır. Yağcı Seferoğlu b&kkmda açılan 
davaya da yarın öğleden ıonra eekJ 
zlncl ullye mahkemeslııde bqlana· 
e&ktır. 

Et fiyatları 
Be§ kurut daha yükseldi 

Et fiyatları mUtem.adl.yen yük.tel· 
meğe devam etmektedir, Geçen ba!· 
tadan aonra aon günlerde nyatıar tek 
rar bet kunıı arlmlftır. Bu vaziyete 
ADadoludan kaaaplık hayvan gelme· 
meal aebeb olmaktadır. Toptancılar 

bUy{lk kaaaplara dört koyundu faz. 
la vermemektedlrler. Bunun lçln de 
bir gün evvelden müracaat etmek 
!Amngebnektedlr. 

DUn Mezbahada karaman 67-M, 
d&tlJç 60, kuzu 01,62 kuruıtaıı atıl· 
mııtır. Karaman eti kuaplarda 86·70 
kunııtur. 

Muallim mektebinin 
92 nci dönüm yılı 

lıfuallim mekteblııin 92 lncJ )'lldlS
nUmU dUn tult edllml§Ur. ôfleden 
aoııra Parkotelde bir çay verUml.§, 
Maarlt mUdllrU Tevfik Kut., mlltetU, 
ler, mektep erkAnı ve mektep me· 
zun1&n bulwımUflardır. 

Onümüzdeki aene Ro
manyadan muhacir 

getirilmiyecek 
OnUmUZdeltl aene Roman.yadan 

memlekeUmiJ:e göçmen nalcllyaU Y&· 
pılmıyacaktır. Bunun ııebebl ofmdiye 
kadar geUrilmfı olan lOi bln göç
menden bil' kmnmm henüz tamamen 
lıkln edllmemiı olmuıdır. Deliorman 
ve Dobnıca mmtakalarmd& 100 bin 
yurtd&§llDllli göç etmek malannı bek 
lemektcdlrler. Bunlar ancak mUtea· 
kip aeııelerde getirllebllecektir. 

Beaarabyanm cenub m.mt&kalarm
d& bulwıa.n soo blD Tllrkll.n r•Urilmc-
11 de tetkik edilmektedlr. 

Eski makine tubeai mü
dürü aleyhindeki da va 

Belediye eak1 makine tubest mUdü
rU Nusretlıı nakzen görülmekte olan 
muhakemesine dUn devam edilmlf, 
mamwı avukatı müdafaa.mu yapmııı 
tır. Mahkeme karar Jçin nJaan bqma 
kalmı,trr. 

Bükret elçimiz Roman
yaya gitti 

Ankarad& hUk1lmeUe temularda 
bulunan BUkrq' elçimiz Hamdullah 
Supht Tannöver dll.n akpm Roman
ya vapurlle Kösten!~ye hareket et
m11tir. 

Fatih halkevinde resim . . 
aergısı 

Fatih halkevlDdo dUn elU ~ eser· 
den mOrek.kep bir reatm aergiai açıl· 
mııtır. Sergiye on amatıır ltUrak et
m1şUr. Jüri heyeti eserden İstanbul 

ilk tedrt.eat mlltettlşlertııden Mustafa 
GUnerlnln (Ankara köprU.s1l) eseri 
birinci, SadetUn ÇuJanm (Natürmort) 
unu fklnct ve Hulllsl Tekgllln peysa
jmı üeüncU acçmlgUr. 

Sergi on beıı g11ıı açık bulunacaktır. 

Seçilen Uç eser mayısta ADkarada ~ 
çılaca.k halkevlerl resim aergWııe gön 
dertlecekttr. 

ı · .......... ~·ı:i'f'ı...A 1 
1 ABONE ş,_ ~"' ı 
1 ,...,,. ..... J 1 ._,.. t.DO "'· ı .2' • 
1 •• ,.... 6.71 • "'' • 

nna gitmelerine müsaade ediliyor 
Komisyon ilk içtimaında Demirta§ şilepinin Rc1-

manyaya gitmesine izin verdi 

1 1 .,.... ı.60 • 1.1:.,;. 
1 t .,..... ti • --

·--------- ıı Buıldıll 1u: VAKiT ıtATB~ 

Ecnebl ıulara ac.ter etmek isUyen 
.L"ürk vapurlarmuı vaziyetini tetkik 
etmek Uzere koordinaayon heyeU ka· 
rarile 1.ııtaııbulda t.eııkıll ka.rarlqtırı· 

ıan komiayoıı kurulmuıı ve diln ls
..anbUl m.ıntaka llm&n ~iai .Refik A · 
ıa.nturun reiellginde Jlk topıantamı 

ıapml§tır. 

Koau.ııyon Uk olarak Köateııce;ye 

ihracat m&lı ıoturmek iaUyen J.Jenıir· 
tat ıueplııin vazlyetiİıi tetkik euerek 
seferine mUaaade etmioUr . .Bu mllaa· 
ade MUnakale vek4JeU taratmd&D 
oir 1k! aaat. içinde ta.sdik edllmiıı, J..>e
ınlrtq, öğleden aonra portakal ve ku 
ru meyva yüküyle Köstenceye hare· 
ı<et et.m!§Ur. 

AnlafUQıgııı.a göre, Uıracat qyala· 
rımw ecllebl memlekeUere taıııyacak 
ı.1laıı oııeplere mUaa&do verilecek, ya.ı
ııız ba§ka memleket Umanlan ar&am· 
da aefer yapmak üzen Tllrk vapur
larının kiralamnaaına müsaade edil· 
ınl;yecekt1r. 

D~er taraftan ecnebi sularda bulu· 
a.an vapurlarlmlll da buraya geldik· 
ten 10nra vazlyeUerl komia;yoıı tara· 
fmdan tetkik edilecektir. Buıılardalı 

TUrktyeden lhracat eıyuı tqıma.k 

lçiıı kiralan,!Ullara mllaa&de ve muay· 
yen mUddeUer içtn mukavele lle bal· 
ıı olan vapurlara da bu mUddeUer bi· 
tlııceye kadar hatlçte çalı§Dl&lanna 

l&tn verileceği anlqılmakt&dlr. 

8A.KARYA V APUBUNUN 
VAZtYETl 

Hariçte olan vapurlarmuS arumda 
hından bir buçuk ay kadar evvel 1 
Romanyadaıı 2000 den fa.zla M.uaevl 
rlarak i'lllatiııe pden Sakarya vapu-
ı uııwı bugllnlerde gelemlyeceği anla· 
rılmaktadır. ÇUnkU son gelen haber· 
ı re göre, Sa.k&ry& lııg!llz hUkQmetı 

.ı.;; j.blV 
tara.tmdıuı gizlice F1Ustlne .m.uaevı Çt· 

ltarmak lthamlle h&rp kaçağı ad<1e
•li1Inll ve mUsadere odilerek Beyruta 
p;ötllrtllmllııtUr. lııglllz hWdllneUnl.n 
vapuru bırakması için te§ebbUsler 
yapılmaktadır. 

ARAMATÖRLER HEYETİ BU 
SABAH DÖNDÜ 

Tllrk bandıralı gemllerin ecııebt 

Umanlara yapacak.lan aeferlerin mU· 
ıaadeye tabi tutulmllBl üzerine Anka· 
raya giden armatörlerden mUrek· 
kep heyet bu sabahki trenle ııehrlmlze 
dönmU,Ulr. 

· Sınıfla kalan 
talebeler 

Maarif vekaleti yeni bir 
kolaylık gösteriyor 

Maarif vekAleU aııııtta Usttıste iki 
ıene kalan talebeler hakkında yeni 
bir karar verm.JşUr. Bu §ek.lldckl ta· 
!ebelerin ellerine bir vesika verilecek, 
ye gelecek denı yılJ ıoııunda ayni 11-

lllfm bUtUn derilerinden birer de.fa 
daha tmtihıuı olacaklardır. Talebeler 
reamı mekteplere allnmıyacakları bu 
blr sene içinde huauaı mekteplere ıP· 
deceklerl pbl kendi kendllerlııe de 
derslerine çalı§Bbilecoklerdir. 

Ecnebl ve ekalliyet mekteplertnJıı 
ihzari veya aall mırflannda bir yıl 

kalan ve ikinci aeııe do turkçe, dil, 
tarih, cofralya, yurt bilgisl, B01yolo
Jl ve askerliğe hazırlık derslerinde 
muvaffak olıımıyarak ıımı!ta kalll.D 
talebelerin blr yıl d:ıha mektebe de
vamlarına müsaade edilecektir. Bu 
talebeler tlçüncU, acne lmtlhanl:ırmı 

veka.leUıı gösterdiği rc.sml bir mek· 
tepte vt-receklerdlr. 

Heyet. 15 nisandan ltJbanm tatbl· 
ka ba~ana?k olan yeni navlun tart· 
reıert hakkında da MUnakalt\t vekA.le· 
Ule temasta bulunmuştur. 

Tartte komllıyoııu yakında 
ldareelııde toplanarak bu meaele 
meogul olacaktır. 

llmaıı 

ile 

• Diln Belçikaya yanm mil. 
yon kilo arpa gönderilmi1tir. 

• İstanbul telefon mlidürlüğü 
tchlrde 80 tane otomatik telefon 
kulUbeıi inşa edecektir. 

• Portakal ihracatımız gittik. 
çe artmaktadır. Fiyatlar da yük. 
selmektedir. 

• Maarif VekAleti orta tedri.. 
sat muallimlerinin ders saatleri 

ltalyan bal~~~ 
gemHer~.d~ 

Paskalya diye dfat' 
çalarak limanı te 

verdiler bll' ~ 
DUn limanımızda gariP rfll ıt 

olmu§, Sirkeci rıbumııı~ d~tıU' ~ 
ltaıyan balıkçı gemisi tıırd ~ 
birden acı acı dUdUklerfni ııgl fi ti' 
başlamı~lardır. uınıı.ıı reis rl .,ıt 
ğer alo.kadarlar bu dUdUkle rı:ı• ti 
ilke l§areU sanarak vaka >-edeli~ 
törler gönderml~ler. fakat ~ .ı~ 
murlar dUdUklerj.ıı, katoııJ<l ıçltl cY -
baıilıyan bUyilk yorLul.llJ'J ctıl \"I~ 
dığml öğrenmişlerdir. ECl1 dııı' " 
larm Umanda herhııngi bi;ıııı~ ~ 
rasim yapması yaaak oıdu - _.ı&P 

ur1J1"'" klbat yapılmaktadır. vap 
ilzerinde tetkikler yaptırmakta.. za aımacaktır. 
dır. Yeni ders saatlerinin 18 den 
aıağl olmıyacağı sanılmaktadır. 

e Mekteplerde grip, boğmaca 
gibi mevaim hastalıklan çoğal. 
mııtır. BütUn mektepler dezen. 
fekte yapılacaktır. 

• Eyüpte Kızılçe!me mahalle. 1 

ıinde Cami sokağında 12 numa. i 
ralı evde oturan Nigarla oğlu 
İsmet yemekten zehirlenerek ı 
hastaneye kaldınlmıJlardır. 

• Şoför Nurinin idaresindeki 
1708 numaralı otomobil Kercs.. I · 
tecilerden geçerken yanlıı ma. I 
nevra ile 23 numaralı hırdavatçı 
dükkanına çarpmıı. hasara uğ~at 1 
mıgtır. 

Otomobilde bulunan Hiristin .~ 
ya, Yova11ts, Yako ve bakkal 
Dimitri yaralanmı~ardıl'. ı_.1 - .f 

• Antalya valiliğine tayin e.. 
dilen Erzurum valisi Haşim lş • 
can yeni vazifesine hareket et
miştir. 

• Grip mikrobunu keşfeden 
üç alimden biri olan Sir Patrick 
Laidlav, dün Londrada vefat et. 
miştir. . 

"' Komedi Fransez heyeti Ati. 
nada başvekil general Meta-ksas 
urafından kabul edilerek kendi. 
]erine kral tar;ı{ından verilen n1 
şanlar tev 1i ... dil•niş ve muvafft\.. kip edit~efıe 
kıyetlerinden dolayı tebrik edil. E l ı g eza fiyat ar miştir. '/ 

• Sıvas viUyetinin en bol ve yükseliyor ~rJ ç • 
gür ormanlarını ihtiva eden Ko. Ecza fiatlan Uzertnd0 rço!C ~ 
yulhisar kazasında devlet orman pahalılık ba.şlamışt_ır. J3l fi,t ,'il 
işletmesi tesisine karar verilmiş tar da butunmama.ktad~zde · 
ve bu isabetli karardan h.alk rok sellşi yUzde kırktan ~ ~~ 

:s kadar devnm etmekte ~ ııı 
sevinmiştir. za depolan fatura vcrrııe ıt1ttıl 6 ' 

• Evvdki akşam fzmire giden riyetini de tntbüt e~~ıuP~ 
Nafia Vekili general Ali Fuat Eczacılar ithalAtnı ı;- ,-w 
Cebesoy Ege havzasındaki su te.. oikayet ediyorlar. fi:ıt ~ 
sisatını gözden geçirmiştir. dlllıa ziyade kiloyla ş-e 

* İstirahat için tzmire gitmiş j Ui.çlarda görlllın~C~ •f,'~ 
olan Hariciye Veks.teti umumi • •• terll·tel' 
katibi Numan Menemencioğlu Pasıf mudafaa er1'ı 
dün vali ile belediye reisini zL tamam olmıyaJ1 g ~I, 
yaret etm!ştir. Münakale vekfılett _?~ ııır ~ 

* l\fanisada viUlyet umumi mmtaka liman re.isUğills.JS ıc ,e!" 
meclisi mesaisini ikmal ederek 

1 

göndermlş, pasif nıUda!rl~ ~ 
dağılmıştır. Umumi meclis 940 ~ tam~~ olmıyn~ vnpuesıııl ~ı 
yılı vilayet bütçesini 1.300.000 l n~e musaade edilı:tC: dUJl > t 
1. 1 k k b 1 • • m ştir, Bunun Uzcnn ~ .. 41 
ıra o ara a u etmıştır. konlrolll}rda tertfilatl l1 lil"'~ 

4 Bayındırda tayyare cerniye. rülen birçok gemilere ~ 
tinin yeni yaptırdığı binanın açı.. hareket müsaadesi veri1tl' f,I 
lıg töreni ile hüklimet ve asker. ~\j 1'', 
tik gubesi binalannm temel at. Kızılay EmınoJ1 gtef1 

ma merasimi evvelki gün yapıl. merkezinin koJ1 ,ııe~ 
mıştır. Kızılay EminönU ka::!1edC11 

senelik kongresi diln ö~11pıl~ 
ra ticaret odasında (t.ı ııı 1~ Toplantıda İstanbul pil d& bil 
§i Tevfik Fikret SılııY tUfl<ııtı 
muştur. Ebcdt Şef }.~ııttil<' ,., 
tıra.sma hürmeten Uç eııel~ J 
kfı.t edildikten sonra s geçıtı"f'. 
llyet raporu gözdCil tdıl~.:t ~ 
23810 liralrk varidat 0 

245.Y~ 
zcle fel!ketzedelerlne ~~~tf 
ra.lı:k nakdi ve 22552 P b)J'i"" ~ 
yardmu temin edildf,ti, Jşf ııt'~ 
kir ve hastalara Y~ıır6 -~ 
dığı anlıu;ılmL5tır. ycıı~oıır'~ 
ti ıeçlınJ yapıldıktan t.il'· ,. 
greye nJhayet ve~I<: t~> 

Umumi merkCZ tırııl' ~ 
murahha.s olarak ~itı~••I • 
sere Jdare heyeti ~ 
Uf ÔdW Sıı.UAa.b 
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EDEBiYATÇI MUf\EVVER Mi, 
olmak ' iliM VE 

•• uz,ere 
• 

~kanıet 
b i r 

kur,uldu 
1 TEKNiKÇi MÜNEVVER Mi ? 
i M .\Aıtlı-• \ekaletimJz.lıı ı:urbm ııdı'bl~ut f,mhesrrleriııi t• rcUmc t>ltinnf'lı; 
1 tt'!}l'bbii>.il Ü7Rrine edebiyatçı mUnener h~Pmon~rısı 1'114'6el~lne bir 
: defa daha t.eııı:ıs etti!<. 

n--------------- i (\"al.il) rdll..lmlz.de de, (Soka!•) mecınııasıııda (\.'\ bu ~·:ız.ılnrınııza gent

~J1 
' 'Nıı~ 

lıaı,. 
1' anın da! 

ile Otc)lj rna. tecrübeleri 
'C dtrin}i· .dcnızaltısı 101 
~ tkn..ı gc tnıni"tir 
-~ • vo O\'ak :ı • 

"l konsoı ajansı, Pragdaki 
Ct.Cıııcğc b:slukıara kömür ve_ 
' §landığrnı b.ld" . };> 1 ırı_ 

'tı...:rans 
\.'ille · ada tnatb 
~ tı d' uat sansürü 
ı.:rıcı . ırektö .. 
');,f 1Stifa et • ru Martinod 
~ L ~ tanzi • nıış, fakat yeni 
~ .. ta. nııne k d . 
~ l:ın1 • • a ar vazıfe • 
• l\ı:aadctı: e~ı istihbarat na
ı ""~'l • ıştır. 
~~ ıktısat 

. n \'az nazırı Funk 
'lld geçnıi r ' 
l ıı en ayrıl ş ır. Zira, va -
%}'andırıc lllası Almanyada, 
1 ı ttc1t rna~· tefsirlere sebep 
, vt"cç!i l!d· 1Yettedir. 
~ Otatra l:; ıp Selma Lager_ 
~dd llıtervi]J . 

·~ a def eyalctınde 
itle nedi} · . . ~ara bir rnıştır. İsv!ç 

' 1 • Çelenk koymuş. 
.llı:ıitcrca 
ın t e l) 
"'-' rland rarnor lıapisa _ 
....,,h a Ordu 

t:ı Pıısıar t suna men • 
· }~ kısrrı.ına arafındaıı işgal 

r .gın Çıka a, bu mahpuslar 
.qınlki Rar/ınışlardır. Mah . 
<et t ı tıkarnıiıanı bağlayıp a_ 
1 

b lıtıi1tir ardır. Sükünet 
"Oıtı . 
~~ilt en hükfını • • 
~t .ere ara eu, Romanya 

d 1tilar1 sıncıa yeni bir 

~trıa ~ondra;:dc~rnck üzere 
'il ticaret h gıdecek olan 
' ltttltli§tir tyetinin azasını 

aıYıı · 
'' tıa.ı n llladen f' . 
ı:"P lı\ı Ya ba k 0 ısıni .. reiı;i, 

ntaka n ası rn·u·a·· .. 
de sında • urune 

~ltı nıcrinae kaın Mont Ro-
111 tc\'d' n çıkarılan ı 07 

I etıniştir. 

}aponqanın lıarp 
masrafları müthiş 
Şimdiye kadarJ<i masraf 6 milyar 
400 milyon Türk lirasını bulmuş 

· ltaJyan ordusunun 
yeni teşkilatı 

Ordu cüzütamları mü
him nisbette arttırıldı 

Roma, 23 (A.A.) - Stefani 
bildiriyor: 

Kara ordusunun yeni teşkila -
tına müteallik olan kanuı. layi -
hası Faşyo ve korporasyonlar 
meclisine verilmiştir. 

Lontlra, 21 - Merkl'ıi Çinde 1 pon fırkası gönderilmiş ve müte
Japonlar tarafından işgal edilen madi zayiatı telafi için 30 defa 
araz.ide Japonlnr tarafından yeni takYiye kıtaatı gönderilmesine lü-
bir "hükiımct" kurulmuştur. Van
çingvcy bu "hükumet,, itı başına 

ı;etirilmL~llr. 

ZAFERE İUA!\' 

Çungkinı 23 (A.A.) - Çckiai 

ajansı bildiriyor: 
Kuangsi kıtaatmın kumandanı 

general Pai Çung - Hsi yaptığı 

beyanatta, harbin ikinci devresi 
zarfında Çinlilerin mu\'affakiyet 
lalilerin:n çok arttı~ını kaydettik· 
ten sonra Japonyanm halen diplo· 
matik sahada her zamankinden zi· 
rade mücerret bir \'aziyctte kaldı· 
~mı bildinni~ \'e Çinin nihai zafc· 
ri ile muhasamatın tatili şu üc; c;a· 
re ile mümkün ol:lblleceğini bi~dir· 
miştir: 

1 - ~1fü•le\'liler. Çinin kendi 
'c~aiti ile tardedilmelidir. 

2 - Japonya hitkin bir hale 
gelmeli ve iflas etmelidir· 

3 - Müteamzı durdurmak için 
beynelmilel bir hareket vukubul· 
malıdır. 

General, bu üç ihtimal U7.erin
dcn biri hakkında kanırntini bildir
ml'kten i.c;tinkAf etmiş, fakat nihai 
1.afcr ihtimalinin arttığı husu~un
da ı&rar eylemiştir. 

Japonya harekrtc geçirehill"C'C'ği 
i5-80 fırkadan 50 ııinl f!MrrbPr 
etmiş bulunmaktadır. Çine 46 Ja-

Mareşal 
Mannerhaym 
Finlandiyanın en büyük 
nişanile taltif edildi 
Lonılra, 2.ı - Finlnncliyıı reisi· 

cumhuru, mareşal Mannerhaym'a 
hürriyet askeri salibinin pırlantalı 
"Granf Croix' rütbesini tevcih 
etmi'}tir. 1918 istiklal harbinden 
sonra bu büyük nic;an ilk defa o· 
tarak verilml"ktl"dir. 

Gelen haberlr>re göre Sovyctll"r 
Rlrliğinc teı-keclilen mıntakalardan 
tahliye edilen ahalinin ycrlcıstiriL 
mesine devam ediliyor. Birçok 
FinlA.ndiya ~ehirlerinde. nufus 
şimdiden bir misli artmıştır. 

Olcmrik oyunlar tertip komite
si hususi evlerde 60,000 o<lf\ kira· 
lanmış bulunduğundan, tahliye e· 
dilen şehirler ahalisinin Helsinkiye 
yC'ı-!rştirilmeleri işi kolay olacak. 
tır. 

Ankara umumi kütüp
hanesi açıldı 

Ankara, 2i - Ankara umumi kil· 
tUphane!'li dUn ıaat 11 de Maarif ve
kili tarıı!mdan açılmıştrr. Maarl! ve· 
k!letl binasının zemin katında mu
hafaza edilmekte olan :5:5 bin cilt ki· 
tap kUtUphancye konmuştur. Bu ki· 
taplardan Ankara halkının ve genç
ligfoln istifadesi temin edllmlş olmak 
taclır. Kitaplar arasında Hacı Bektaş• 
tl\D getirilen yazma eserler, tarihi &1· 

kerli Osman! mUelllfl sadrazam MU· 
şlr Cevat paşanın ve Mısır fcvk~ttde 
komiser muavini Şevki paşanın eserle· 
rl vardır. Erzincım ,vehlr kUlUphane· 
ııinln kitapları da muvakkaten bura· 
ya konmuştur. 

Zelzele komisyonunun 
kararları 

zum hasıl olmuştur. Japonyanın 

harb ma.<Jrafları 20 milyar yeni 
g"<"çmi~tir. Dahili borçlan gelecek 
sene 30 milyar yene baliğ olacak
tır. 

GPncralı> göre. Japonyanın bu
günkü dahili bünyesi askerf reji
me u:mn müddet devam imkanını 
vcrmiyrcek ve Japonya nihayet 
harbin ağırlığı altında çökecektir. 

-------
Fransız harp 
komıtesinın ilk 

içtimaında 
Ordu ve donanma baş

kumandanları da 
bulundula r 

Paris, 24 - Fransad.. yeni 
kabinenin bazı azalarından m\L 
rekkep harp kabinesi dün başve_ 
kil Reynonun riyasetinde ilk 
toplantısını yapmıştır. 

Bu toplantıya başvekil muavL 
ni Şotan, milli müdafaa ve har_ 
biye nazırı Daladiye, bahriye, 
hava, abloka, maliye, müstemle
keler, tcslihat nazırlarile başku. 
mandan general Gamlen ve :1.

miral Darlan iştirak etmişlerdir. 
Başvekil bu içtimaı müteakip 

İngiliz büyük elçisile görü~müş. 
tür. 

Yeni Fransız kabinesinin AL 
man siyasi mahafilinde en fazla 
nazarı dikkati calip görülen ci -
heti, Klemansu ruhu ya~atması

dır. 

Müstemleke nazırı Mandelden 
başka, dahiliye naım Henri Ro. 
yun Klemansu tarafından teşkil 

edilen harp komitesine a:..a sıfa. 

tile dahil olmuş bulunduğt: kay
dediliyor. 

Anavatan ordusu, 6 ordu ku _ 
mandanlığı, 18 kolordu, bir mo
törlii kolordu, bir zırhlı kolordu, 
bir seri kolordu, bir Alpli kıta

lar kumandanlığı, 54 piyade fır_ 

kası, 2 motörlü fırka, 3 zırhlı 

fırka, 3 seri fırka, 5 Alpli fırka, 
bir Zara • 1sterya kıtaları ku
mandanlığı, bir Elbcadası kıtala.. 
rı kumandanlığı, 16 kara mmta_ 
kalan kumandanlığı ve 16 kara 
fırkaları kumandanlığından mü -
teşekkil olacaktır. 

Ordu cüzütamlarının bu su

retle arttırılması neticesinde, 
yüksek rütbeli subayları:ı da art
tırılması icap etmektedir. 

Muhtelif alaylar ~u şekilde 

arttırılacaktır: 

Piyade ordusu üç bombacı a. 
!ayından, fırkaları teşkile mah_ 
sus yüz (burada b~rkaç kelime 
okunamamıştır) piyade alayı, 4 
motörlü piyade alayı, 12 bersali
yeri alayı, 10 Alpli alayı, 6 hü. 
cum arabası piyade alayı, ve bir 
Arnavut muhafız alayından m~ 
teşekkil olacaktır. 

Topçu alaylarının sayısı 123 e 
çıkarılacak, yani 1914 _ 18 harbi 
başındakine nazaran bir misli O

lacaktır. 

Macar başvekili 
Roma da 

Roma, 24 - Macar ba§vekili 
Kont Teleki dündenbcri Roma.. 

dadır. 
Macar başvekilinin ziyareti 

hususi mahiyette olmakla bera.. 
ber, Romada söylendiğine göre, 
Ke>nt Tcleki Musolini ve Kont 

Ciano ile görüşecek ve Papa ile 
kral taraflarından huzura kabul 
edilecektir. 

----------------· h.tanl>ulun diiı·t bul·a~ını -.cfrı·l>cı· r.ılcn .. Halkı co~kun 

bir ~<>l ı;ihi J..\U•;'YB çeken ••• 

Haftanın, senenin Ye mevsimin biricik sUper filmi 

KALB AGRJSI 
Güzel DAN/ELLE DARRIEUX'un yarattığı 

S:m'ntmdan ~udrcUnl. .. Giiz<'lllkten ihtişamını .•• 
Aşktım hararetini nlnn en son tilml.... • 

Bugün L A L E Sinemasında 
Programa ilave : 1 -En son Pamunt Jurnal 

2 - R ENKLI MI K 1. 

---------------------··----· , 
Bu H a fta 

~ 
Sinemasının SOMER 

G<><:irınekte oldıı~ıı muazzam J<'Hnı hakkında İstanbul halkı 
"Diinln Hnrlknlarının Dokuzuncusu,, 

S1tat \'C ünvnnnu TOrcUlcr •.• 

DENHUR Sessiz sinemanın en bUyUk eseriydi, fakat 

IGUNGA DiN 

i ler llirııı: ediyorlar. 
! .'ll'selc ~·anlı) aııla~ılm:ı.ın:ılıtlır. Biz. ı:ıırp etlt-bi~ atı ~ıltt..'5crlerl tercüme 
: oluıııııa'!iın, ı.·dcbi~ at dersJerimiı:c elıemmll et \'crllıııe in clr.ınlyoruz., 
i l"ul.at l\Ianrıl velilllctlnıidıı niçin t'debl~ at~·ı miiııc,·vcr hr'°euıonyasııu 
bt·niım;ı.·uiğiııl ,.c nl<;iıı kk farllflı Jınreket nıc~ 11 goı.terdiğlııl, Jlim , e tcl."'lllk 
)ahc:st'rlNml nctlo:ıı imle nlmadıf;ını llrrl aUrÜ.) oru:ı. 

t:d,•bl;) utı;ı g1:ıı<;l1:rimlz lı;lıı etlebiJatııı nıt>uıll'l•et kültiirUııdo blriııl'i 

pliuıııa olııl.l•u ı>d• tabii bir <lava g"oriilür. Fal.at ınt"'rnlt'l<et mııaril ıııfstl'nıJ 
bukuıııııdan ı., bö~ le dl'ğlldlr. 

O ,·uı.ıt bdld tle ilimci bir nııındt ıJslcıninln t'Sıs olm:ısı I<\zımı;e.lir. E-

: ı.<ı..'K'n maarlflml:dıı iliıncl ve telmil<çl bir tahsJI ıdoııtcmlne doğru yilrümcsı, 
biu·c, zaruridir. Çüııkü mcmlı.·l•ı·lln lnld~ıı! ıııcyl'lfınlıın bu Jı;tlknmr.tc doğnı • 
;) Urünwkl.t-tlir. 

.'1aaril ı.l~tenılntlzln, mcmleketııı yenJ lııkl~a.lına glirn ııyarlannıaaı bu· 
ııu lcuıı ettirir. 

Yani l'deblyatçı münen·er mi, llim YC kknlliçl nıuııen·er mi yetı~tlrme· 
• il~ lı: d:wu~ı en'Ciıl bir mlJli nınarll r.U.tenıi da\'nı.ıdır. 
1 1':tll•bl) atı;ı ~enı;llğlıı kültllr he'°C'ınoııya!tl dava,.uıa gl'liııce münen·erH
: tın mutl:tl•a cıleblyatı;ı olma ı i<'ap et~lyl~ği bedihidir, nır :ı Uksek mühen
i dl'! w~·.ı klmyagrr edı-blJatt.'\n nrfrı-t etse dahi mllnr.vwrllJ;-lnc ıı!'il:l halel 
: geh'nı<. .. 1 ... 

i Yalnı7. blı:lcrl dt'ğil, butüıı dünyanın buı;ılııl,ü me;)t•lfı.ıılarıııda m.ııu.ıeser 
i C'll<•bl_yatı;ı münı-v\·er h<"gemon~·a'lınm inkıraz emardt·rlnl Jwplmlz biliyoruz.. 
: Aıtır, ilim "'' telmlğ'ln h!ı.klml~·etı R!W-i ~. iT\-. fJ IJ.. .. /LÇ ndır. Genı;:lerlnıl7. bu hakikati, luı.rhal-
f:. '71.- .{)~ dt\ Jlk blzd<•ıı l~ltm!'nıi; ol :ı 

lar J:'l'rtktlr. . ·-····-···· ···············••9' ..... ················-················· ··············· ··········--

Oç ıühm Üzerine hazırlanmı~ bir !ifrc ldtatiı '(Kôde1iı )' ~ 
• 

Şifre harbi 

Telıiz alıcı "e ve\·ici son 
seyyar cihazlar 

sis lem 

CEPHE gerilerinde yRpılan gizli 
harplerden biri de ı:ıtfre har

bidir. Büyük k!ğıtınr veya kalın şif
re kitaptan Uzerine J~Imlıs veyahut 
ince ve uzun şeritler tlzerindeki tcl
grafiarı çözmeğe çalışan insanların 

bugünkU harplerdekl roıu çok mU
himdJr. 

Onlar bir taraftan kendi men:.lcket
lerlnln gizil muhnberatı iç!n ııık ııık 

yeni §llre anahtarlan keşfetme~e ça
lışırken, diğer taraftan ellerine geçen 
dU~man şl!relerl· 

. -

Gi7.li ajanlann l>aşlıca silahlarm. 
dan: Seri fotoğraf çeken bir 

duprodül<isyon makinesi 
lesi glln bir ecnebt ajanın memleketi
ne ı;ılCre ile bildirmesi llzcrlne bu şif· 
releri elde ı-dlp ve bildiği mevzuu e
ıas tutarak nnaht.nrmı elde etmesini 
bum\ bir misal olarak gösterebiliriz. 

nu suretle bilinen bir mevzudan 

billnmlyen bir ı,;i!renin çözUlmesinln 
gayet kolny olduğunu nnlanuı olu· 
yor. Böyle bir ipucu olmadığı zaman 

yeni bir ltodeksc göre bir şl!reyi çöz 
mek için eski kadelm ile olan bcnzer
ll lılcri gö~önfınde tutularak, daha 

nln sırrını çözme- ............................................... . 
do~ru mukayese 
yolu ile bir netice 
almn~a çalışılır. Bu 
hıısıısla ipuç lan 
her lisanın karak
teristik vasıfların -
dan olan ya7.ıların 

ğe gayret ede:ıer. ı AVRUPA MATBUATIN- ·ı· 
Du şifreleri çöz • J 
;r:~ı::~:ahtu:t~e;~ t~!. .. ~~.!.~~.~.~.~LJ 
çok bUyUk bir lh· 
Lisa.s ve fevkııl!l-

de meziyetlere lllzum hissettirmekle 
beraber bu sahada tatbik edilen bir 
cok ılstemlcri gözönUnde bulundur· 
mak icap eder. 

ŞIFıu; '7 fl:'\l};li'l'E TAK1P 

F.DILt:!ll USULLE& 
Umumiyetle bu nra~trrmalar lld 

başlangıç ve son • 
ıarmdald benzerliklerden elde edllebl· 
Ur. ı.·nımt bn7.an §lfreleri çözenler 
nıUrselı, mUrı;cllleylıl ve hattA. han
gi dilden olduğu bllinmlyen şifrelerle 
knrşılaşnblllrler .. Böyle hallerde is· 
tltll{ll usuırı ile hareket edilir. 

Ankara, 23 (.\.A,) - B14"vekllette 
çalı:mıı.kt& olan :zıolztle koml!'lyonu 
bugUn öfleden en·el Başvekil doktor 
Relik Saydamın riyasetinde toplanıt
rak çahşmış ve bazı kararlnr Vf'r· 
mi§tlr. 

(Fedailer Alayı) 
Sesli l'C si>zlii sinema tnrihlnlıı hic: şüphl"<;)z en yiiksek, 

CR mm·artak, en ihtl~amlı ... Hiilu<.:\ <'il Jyi filmi kahul f'<lil
ınlştir. }<'ilmin fel'kali\dc uzun olma.<>ına binaen tam senn" 
~aatlcrlnde hulunulması rka olunur, 

1afha arzederlrr. I.>ı,alllmeller krlıı.· 

vu:ı:undan veyahut muhtel!! tııkrllı1 

1 tercUmelerlndcn evvell ı:lfrenin mev-

]!) ı i senesinin iklnclktınun ayında 

A nıerikan gizli teşkllfltı. mahreci Ber 
Un olan bir şifreyi iki ayrı istasyon· 
dn zaptedlyor. Adres ve imza bulun
mryan bıı şifre bc:şer rakamlık 2i9 
kellmedcn ibaret bulunuyor: :Muhtell! 
şltrclerle mukayeseler yapılarak bu
nıın Mekslknya gönderildi~, iııglllzce 
olılıığu ve tıcarl işlerde kullanılan bir 
~ICrc kaclelcsl lle <le~ifre edileceği ve 

iMafh olalım, ve şehrimizin gil. 
7.ellf'ı,mesini. inıarınr, yükselmesini 
kendi.sine bir im:ı.n yapmıı, olan 
Ll'ıUi Kırdarın Cef'arf'tini, azmini 

' ve hamle&ni kmnıyalmı." 

Seans saatleri: 11 - 2 - •.30 - 6.30 ve 9 da 

H~r a;iin '-'ırnt 11 <l<' tenzflAth halk nıatin<"l<'rl. ......... -----------------------
1 

ı:uunu istihraç etmek iktiza eder. Bu 
iş gUc; olmakla beraber bazı ahval 
ve şerait tahtında kolayla~tırmıık 

nıOmkUn olur. 
A merlkamn "Kara oua., bllro~u şe

fi Yardleyln, erkll.m harbiye! umu
miye reisi lle yaptığı bir mül&.katı er· (Lutfcn sayfayı çeviriniz) 
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Rıo - c .. Jan~u , 24 ( • .) - Aug-.ısto ile Vicrira nra.sında vu
kun gelen bir tren çarpıronast n tic fnde 14 kişi öfmliı;, birknç kişi 
yamlanmll'llır. 

Jskoçya sahilierinde Alman tayyareleri 
Mndnı., 2'1 (A.A.) - Alınan mm lıo.bcrlcrc ı;örc Uç gün içinde 

uçilncll defa olnrak Almnn olduklıı.rı za.nn dilen lxw tayyareler dün 
ts~ynnm ıµrk s:ıbiliııc yakla.~lıırdır. 'l'nyyarel rin den.iz nakil. 
~atmm vaziy ti hakkında bir ke:ıif yapmnk i te<likleri ?.anncdilmck· 
tcdlr. 

Romada: Macar başvelô line ziyafet 
Roma, 24 (A.A.) - :Kont. Ciyano, l!ııcnristruı ooıwcltlli Kont 

Telck.i'nin ecrcfino bir ak am yemeği venniştir. 

Ball<anh devletler 
(Baıtarah 1 incide) 

Balkan devletleri icap ederse bi. 
taraflıklannı müştereken müda • 
dataa edeceklerdir.,, 

Yan resmi Politika guctesi 
nin makalesi Belgrad mahaf ilin -
de clıeınmiyetle kar§ıb~hr. 
Bu tr..akale Brcnner müllkatı mii. 

betile ya.zılmıştır. Politfka 
diyor ki: ''Ball:an devletleri ken
<li metnlckcflerini müdafaa et
mek istiyorlar. Bir taarruza uı; • 
rar ak hepimiz silfilıa sar.ıla~
ğız. Bütün muhariplcrle, gnyri 
muhariplerle ve bitaraflarla iyi 
mUnascbctler idame ediyoruz. 
:Vazty~titnbi değiştirmek isfemi • 
yonız.,, 

Kilosta d heyelan 
b ı clı 

ıyarla myos tırııSmds. 63gırka.
ya mcvıcıın g nı,, btr ııaııa dab1Un· 
dclU topnıkla• kayın !!n. ~tıt. 
Sanyu kayr;:. .lJl'1lığl vaziyeU dlln 

dJyeya blllllrllmıııtır. Tctldklcr 
yç11muı ıctn b1t fen hcycU g!lndc-

Kamyon küçük bir lazı 
çiğnedi, öldürdü 

DUn rlk:ıe.m Y mlcde Kazlıçegme-
clo bir dert !ıı.brikıısın:ı. deri t.-ıpnak
ta §Qföı: lst.taUntn idaru!ndekl 
lmmyon Ycdiltulo caddesinde IJCld% 
>-:ıtmd.1. H:ıccr imıfDd' b!r lam çarp 
mış uh.t ut yrntrlrukn a#U' Gılr tte 
l anılac::;ıtc:. l{ttcatJ;.ıl b&taneye kD.l 
dırlDuf, fakat bug11n, alôğı yaııt!ıırm 

temuo ilim' ur. Şa:ör :rabılrul 
tır. 

ıı eorln <; bba!;hrı:le c.tddeflindt' 12 
numa.raclı.. otu talanın km oı. 
duğu nnlıı~lmıı.;tır. 

Ekmek narhmın kaldı· 
rılması düşünülüyor. 

Beledly lktıs:ı.t mtldOrlflu"'il ckmik 
narhmm kaldxrı1ması ve b§1arm 
serbest bmıkıtmuı Jmkkrnda tetldk· 
1 ı: yapmakta.dır. Narh kaldmlmalı 

ll ekmek ncf4.tetfnclo ve fiyatına 
mtıspet nctfceler alınacatı ııntqılına 
bu b.usu4ta tccrllbc mahlyetfn.de bir 
karar vorllecelıtır. FmncJ1anıı rUa.. 
bet hf 0o dah:ı. gtl%el ve ucuz ekmek 

tact1klan ıwıtJmaktadır. 

Rober KolCC;in 77 nci 
Kömür i tihsalatımız yıldönümü 

rtıyor P.obcr Kolecln kunılqtmun 11 tnd 
m'lr hav tanda yen1 çaiı;ma yıtııantımQ mtııuscbeWo dlln ~e~k· 

progmı:ııarmm tatbiki lyt ıı.eUceler teki ~ktcp blnaamd:ı. bir to:;ııa.ntı, 

vermJaUr. Bfr ay içinde csklstne nis- yaptlmışt.Ir. Toplııntıda eski ,.e ycnl 
bcUe ısuıımıattn m1Umn tarktar ot- mezunlar bulunmuş, mektep mUdürU 
m~tur. Devlet müesseselerine esldaln YO nuwınlar ıııektcb!n tarihi n ça.IIf 
den dııJu1 fazla k&nllr v ğe malan bakkmd aözler ıı:eyıe~ıer
lanmı,gtır. Demlryollilrmn verilen kö- dlr. Mektep korosu da 'tıır konser ver
mUr m!ktnn 1500 tona çıkarılmı3tır. ı mLstir. 

llk Uç rakı!.mm kita.bm .sayfnsı:ru ve} kı~lan ~re çOzmcli:te o k:ı.
dfğcr iki rakıı.mm ise o eaytanm o dnr maı._ • ımh1blyd1 k1 Almanlar 
satn-ııldakl kelimeyi · rdlğt ıı.nl:ı· hcrgttn ~re ~r onun ccnc 
ı;ıtıyor. nu suretle elde edllcıı fpucu bunları ç8::mcğe muktc<!lr olD.ca.ğma 
il Almanyaıun ckslluıyıı, Blrlqik lwwı.t geUrflmlaU. Hatta bir g1ln 
d vıcu rı UUfak yapıruunak p.rWc h1ıtb1r tllro kltD.bmo. mUracnat ctmc
bllytlk lı1r istikraz teklltı ;yapbğı an- dm hallctutt atfrell bir mesıı.Jı /ılıı:uuı 
J ~r. gcmllcrlnin ellcrlndo ıttre kitabı aı-

l!ttlerln çöztıımesi ı,,inde teaadfl!· mo.diğı hald ıınlııynmamıı o~duklıırı 

Harp vaziyeti 
Fransa yeni tipte avcı 
tayyar~leri yapıyor 

Londra, 24 - Alınan tayya • 
releri Norveç bandıralı iki va. 
pura taarruz etı11işlennr. Uç tay 
fa ölmüştiir. 

l 982 tonluk Estoııya bandualı 
Neem~ vapuru Stokholmdcn Re. 

ale giderken İsveç sahilinin 40 
mil aÇ.ığında batını tır.. 

StLT TAARRUZU 
İngiliz hava nezareti tc.blig c. 

diyor: 
''Ça::samba günü, Silt adası ü. 

zerinde ~if uçu lan yapan ln. 
giliz hava ordusu tayyareleri, da. 
ha evvel İngiliz bomb rdrman 
tayyareleri tarafından yüpıian 

taarruzlarda elde edilen nıuvaf -
fakıyctleri teyit etmiştir. 

Pilotlar fotografüı.r alını lar. 
sa ela, Alman hava dafi batarya.. 
sının ve avcı tayyarelerinin m•i. 
&halesine inzimam eden fena 
hava clolayısile ~fi derecede aL 
~akta uçamamı~lardır. Hu seb:p. 
le dii:.<>manın utradığı zararların 
derecesi tam olarak tesbit edile. 
mcmiştir.,, 

HOLANDANIN TEKZIBt 
Alman genel kurmayının soo 

tebliğinde, Rotanda arazisi üze.. 
rinden milteaddit ingiliz tayya • 
releri uçtuğu zikredilmektedir. 

Holanda resmi mabafili bita. 
railığı ihlal mahiyetindeki bu 
hadiseden katiycıı haberdar ol. 
madıklarını beyan ediyorlar. 

ALMANLARA CöRE 
Berlin, 23 (A.A.) - Alman 

D. N. B. ajansı uzun bir telgra. 
fmda yabancı gazete muhabirle. 
riılin Silt adasını ziyaret ettikle
rini ve hafif hasarattan baıı;ka bir 
şey göremediklerini bildirmekte. 
dir. 

Bu hasarat asla İngiliz ma. 
kamlamuıı iddia ettikleri kadar 
ehc:nmiyetli değildir. 

FRANSANIN YENi AVCI 
TAYYARELERi 

Paris, 23 (A.A.) - Fransa 
yeni bir avcı tayyaresi kazanllllş. 
tır. Harbin bidayetinde kendi 111. 

rufmdan tayyarelere te(evvuk e. 
den ve cephede müteaddit mu. 
vaffakıyetler kazanan ( 406 Mo. 
ran) tipi tayyareyi, şimdi bu 1 
yeni a\c-cı tayyare geride bırak •

1 
mıştır. 

Yeni tayyare son derece kul - I 
tanışlı ve eridir. Çok mük:cm. 
mel evsafa malik ve kuvvetli sL l 
~hlarla mücehhezdir ve en mo. 1 
dern usullere göre, büyük seri.. 1 
lcr halinde in§a edilmektedir. 

Jetin de ınUhlm rol oyııa41Cml s6ylo- ve bunun lt1n tcımlc mcrke.zdeıı ma- Af ro d 1. t yü 2 u·· 0, den 
tık. ı,te burad bwıun lı!r ınıaa.. lQmıı.t utemıu bulunaıiklan l!Onr&da.n 

llıı1 nrl)'oruz: öğreııllm.latir. 

1010::na::da den= fm~~W::~1ıes1n1: çıkan ciavalar 
ve akn Y rtno cOndcrllen bir va.z1fo gönnll§ oımı natte:ınen B:w· Peyami Safa dün 

tahlls1,ye motörU mUtekallls cllo- cramayı:ter ı;ellr. llcr aifıeyt çamıek 
ri uumda knlın bir kitabı tutan tc buyuk bir mıı.Jıaret göatercıı bu... müdafaasını yaptı 

ccaedl bulm~ Bu hitap &m yalnız bir dclaamd:ı bq saat Afrodlt davasının adllyedo g(irlll-
o kadar e?ıemmty t1l garlll- lb:ertnde tetkik t pt.Jtt bfr §lfreyl ıncsi mrarnuıa Cwnhurlyet cuetesln.· 

rnUştO kl derhal telstzlc Londraya çözmeite muva!f&k olamamıat.r. Şl!rc· de ı·ıkan yazılıırdan mUddcl· 
nmat rtımı v G cylllldc b1r nın tercUm~ P<>l!eu umumt karnr· umunıUlkCt-, nullıkccneye le3lr edecek 

:tııglliz totJıido muhribi ba kndı:bı glhıno. ı;öt.Urmek emttnl aldığı zııma.n §ekildo mlltnlcn. beyı:m etmek ve ha.· 
almak 1l:acrc Rus aruıDlcrtnc kadar hcııtız ı;ıl!reyi çôzcmeml,g bulunuyor· knrctto bulunmalı: rr.ıçlarmdan gazete 
glmdc.r11mı,U. Bu kodok.& ımyasln<le du. BUtlln yo11mUdadmcn, btlytlk llO· 6311.llıl Yunus Nııdl :llo .nceriyat. mil· 
o gU.ı:ıden lUbarcn mUltetlkle.r d~ma- ~a vo nrab:ınm .111.n1mtııanna nıf· dllrtl :ROrnıct MUııtr, l'ryami Sııhı. 
nm bllLUn harekı\tmdan günü günllntı men ralromlıı.r Uurlndcu blran bile 6&1Ahacldi.n Gllngtir ve Mck'hl &ıt 
ha r olmtlğa lıacl•ml§tı. Fal:at gOr.ünU IU'Trm&ı..mı§ bulunan aubay nl- ba.klann:tı nı:ııan muhakomcyo c'.!Un 

h'' mcti §l!rclorlııiD çözUldU· ~'Ct umum! kaı1u·111Uım ltapımıdan a.ı!liye nlt.mcı ecza. mahk('mcslndc de· 
';:ıhc ederek kodckal dcğf§· içeri aynk at.tığı wmıuı el!rcııln ca- \.'am cdilmlııUr. 

;.arar verdlğl zaman lnglllz. nırmıı. Yô.ktt oımuıı bulwıuyordu. :late DllııkU ceIJ;edc mıı.uıunlnr mUdn!a-
lcr c • mıı.n<ıvrıılanı. göre verilen ye- lıu mUhlm §l!renin çözfilll§ll o znman ıılıı.nnı yapmı§lnrdır. İlk s5r.U alan 
n1 ı !ı 'l cmırıcrı mukayuc yolu ile Al.mruıln.rm n.usıan cephede mağlllp muharrir l'eyrunl Safn, iddia.nameye 

çıkannaktn gtıçlllk çekme· etmelerine çok yıı.rdun cbııi6 bulunu· kaıvt isıı.at oıuna:n suCJa.rm hiç blrlnln 

ne •, \ ··ıN m,.ırnn ştır.ne 

lJ 1'F~I 

yordu. varit olmııdığım lsbat yollu sekiz de· 
Fransanm harblumumidckl en mca· uı ı;Uııterdıgi hn1do fddlo. mıı.kamnım 

tıur al!rc çlizUcWeri albny .Kortlyo ile bu clheUcrdc kcndlBini cevnpm: bı· 

yUzba§ı Jorj Pcnvildl. Yll%~ Pen· raklığmı lşıı.rct elmlı. bu sekiz delili 
Qar'lık H.u~·umda e:ıı meı:hur ıll· \il §lfro c;llzmckte Meta muclzeler tekrar ettikten aoııra iddia mnJramı. 

ı:e çtizUcU!eıi ıırasmda V terlc!Jı ile yıır&tDU§tr. Am lkanm ha.rbluuıunıt· nm ''davacı biziz., baalıklt yıı.&l4aıı 

cra.flnot bafta gelir. ye dahil olmnıntda bir §lfrenln ç!il:U· ha= cUmlcleri .lmldır&rak hakaret U· 

Vaterleln çözillm .::ı en s-ııı: şifreler ~Unlln nıtlhlm blr roıu olmll§tur. elle kendls1nl lekelemek 1.stedlğini 

da ynnm &a.:lt l.ıı.fa )'Otdulrtan Rclslcuınbur Vllson harbe müd&lıa· aöylemta, lddia ınııkammm hıı.karct ,.e 
f!Otlra muhakkak t rcUmcslııl yapıp le etmenin lUzuınuna kanaıı.t geUrml:J tenkld anımndaki farkı ya.nlı:ı an
vc.kll Sauınofn takdim edcrıll. oldu:U halde mua.ru.larmm nıukavc- la.tbğmt bildircrclt bu hususta muh-

Sovyet nuııyn cak1 rcjlınin "Karo metlerini kırmak ıctn Alman luı.rck~- telif misallerle tenkidin ve hakıırctln 
kitapl:ın,, n !'ı propa.gıuıda m:ıhlycUn tının Amerikan mcn!o.aUerine katı rarklanm kc:ndl gf./rtı~ne urun w:ıı.dı· 
deki n .yat Vaterlcln tııra!mclan bir aarbc vuracağına dıı.ir kaU b1r de- ya anlatmı:tır. Son olarak, A!rodit 
i~ro 4>4Umlş o1nn Fra.ıuıız, Japon Ul teınln ctmclt Jlıt1Y3Cını blsıredlyor· daYWilll& temM ıedcn Pı.-yaml S:ı.!a 

\ c Alman mruu U§ tm klc bir <!u. 10 blrlııcllıJ.uun 1017 a l:'ard!cyln bu dnv:ınm 'bir memleket davnsı cil· 
mahzur cormeml Ur. tözdU.,"11 ve lkrllnin :Uek.&lkayn. gön- duğunu s!Syllycrek mlld:ı.!aasınt blUr· 

Vatcrletnın lııgilt.crcde rakibi ola- derdiği bir §iJ ıen 1 §Ubıı.t tarnıınec ml§Ur. 
cnk dıı.m Sac sır .Alfrcddir. Blr za- Almıı.nyanm kayıtsız ve prt.stz ola· Peyami Sııf.ad:ı.n sonra mUddelumu
'IJUUllar yunanca .mlldcrriııt bulwuı.n bu rak deııiz.altı harbine bn§lıyacatı ,.c ml muavini öz almııı, bu mQda!aanm 
adam bayatmı fifre ç!Szme Umlııe Amerllwırn birleşik dcvleUcrl aley- bir cckblyat ese:'\ olma.klan :fazltı. bir 
\ kle~tır denlleblllr. bine ol!Ll"ak J.1ckaikayı bir lttua:ca 

1 
laymetl haiz bulunmadığın?, Peyami 

a.m1nı~ oııu.u pıabareUrıe tıa.vet etmekte oMuğu ~eDilm1§tJ. ı e.taıım hAdiaeler Uurhı4o ~ .fi. 
1 

o Adar it!m&t &;t&rmljU ki mqhar Mek$Ikaya Am rik& f.9.praklarmm j ldrter vermek surettle .. çJ:ı:meden :s'U• 
<• O ) Ci%lf bllro t~J~tmm ku· bir kwnmı \°B4dcC:cıı bu §i!rcniD cıs- kan., çıktıRiJ:ıı 'blldlrm4ttr. MWıake
nlbnamııı bllAkaydU rrırt ona bırak· ~Ulrru:sl tlzerlr.c Vi13on lta.U karnnnt ı lllQ. ~er ID1l%11Unlarm mUdnf alarmı 
tJUBtı. Bu kıa&eık boylu .adamın ko- vcrmııkte t•r•ılc\llt gl\!ıtt'nneml;ıtı. tuu:ırl:ıpııı.'ıın tçlrı ~ka blr i;'UM bı· 

mıuı blr kaftı.'ıt VC'ı çolt mOcıı~lr hıı- i t. F;. rak1lmtfbr. 

Dr. Şa~ 
rna,.tarafı 1 fııd ~ 

(Ba!tnrafı 1 incide) mediğindcn bir Uıı:ııft:uı sivil hi.z. tan nr.:ı.şt~ ~ 
nfn esbabı mucibe nınib:ı '" Pm.la. mcU"re nit bilt.çcl<>rdc J 939 yılı ~ang:ısmnı e uıere ~ f 
b11 noksanın ı:ıebepledni ic.ı.lı et- bütcesine me ... -ı.u tnhaisat mikqu- Şabt 1 balınn.k d ~ 
m'ektcdir. Hun gör harp vaz;y<.'ti brı" e5;lS tutulaı.-.ık yüzdf' ı:o : hildiımekte isele~ t~t~ 
rüzündcn giimrUk \nridnlr nyda b tindo t.asarrıır tem.ini ve diğPr fild~ hu haberferı · .• &~ 
3 3,5 milyon !im kadar azalmış ta.raftnn kn7.a.nç, muamele (hanks m~ ~~okt~r.r:ıılt a,ynt ~~ 
\•e damı:;u rüsmi, p:ısaport Ye.' kan· va ~igort&la.rdan alnı~ ir.t.ihlı\l;. T llZl~ıı.~ı:ıI. bıl ~ ı 
('Ilı ·a bn""Inrr Yııridatı dn nz!ll- n;ı.kliyıı.t. ha'l"ft kuYVCtıerine \1Utlrm , gı ız • ad n.. ttfl'' _,,,, ·ı ile ;r,._~ ··• y.r.pru:ı.ga. e.vk e 
m~!.Tr. D virt milbayn.atınm nrt- v.ergı er '""'"""'On ~ tütün ~ ._3,..ı ~ 

1sn· J f '•'il rtınemch.t.'Ull•cr. ma.sı ve fiyatlnnıı yükselmesi ele bu • ırto u ÇA.1 erden nlmnıaktn o- V • 1 "fi%}l't" ' 

nrndn.<lır. Ayı ı vnr:f<lı:ıt noksanları· 1 l~n müd:ı.föa VC'rgilcri ıüınmtleri· .. a~iff ~ı:nı~:....ı~~ 
~m öntiınü.zıJui ne de d vnm e_ nın arttmımasmn ~a 1ngiliı.ler. ocak dS"~ ~ 
aeceği tahmin dilın° tir ruill;ellefill<'t llmulilıılln tcvslino ı:..r.. ka,...1rr r ~ tr.i 

• zaruret ha.sll olmu:itıır. ;;;:-c ~~J~ 
Yapılan hcs.'.l ıra ,.c önümüzde· Bu c.sa.slıı.r d:UMiinda 19 ~ kadar lıer tarafı~ '-~ 

ki mali yılların icabcttirdiği mcaarL yılı iç,in taJım:n olun::w varidat iL lardır. Fo.Jm.t, J)r. '7" 

fG n:u:arıın 1 O mnJf ~ı'lr bütçeııL nmnıi mnvazqıe kan.un layihıwnm lıulunmntlı~dıın bU 
nin bugün mcv<'ul \'aridrı.t menbn- ikinci maddesinde yazılıitğı Uzero beyhude olnıuştur. 
l:ırilP kimimunn nn :t.'llkfuı gôrill· 262 rcllymı 330 hlıt liradır. ·~ 

W.19 l Ilı varidat. bütçe ile leni vergilere 1940 :ılı varidat btlt
çcsini gostcren ccch-cl nı;nğıdadır: 

Hfıdi~ 
·tefsiri A 

Kazanç \ crgb! 
llayvanlar \•c.q;i&1 
\'l'~Ct. 'c lntikıı.l HrgiSI 
Madenler ı:ili!UllllJ 

Mt!amcle '\:Cr 

T.>allili isUhlAl, Hrgile.ri 
Kara. ,.e deniz nv ver~i 
Nakliyat vergi!'! 
SefinclOlr rürıumu 
Damga resnıl 
Tapu harçlıı.n ve kaydiyelerl 

fahkemc harçları 
P;ısnport lca.nçll.\ryı 'e ikamet 
trzkcrcsi h:ırt;ları 
Noter harçle.r:r 

Diğer hartlar 
Hayvan &ağlık zabıtam rcmıl 
T11llln, tuz ve 1ııplrtolu içkiler, 
T elver, tlUI '< ve Uayıtr me.d· 
deler 
TUtna ve l~kllerdc.n nlmru:ak mil· 
dntarı. vcrgtsl bll.Bllatt 
Kibrit ve !;8kmnk 
Oyun lrflğrdr 
t~ıemcn emll!.k hasılatı 
J~mvıı.l ve emUk ııa~ baaı1at:r 
Da:-p!ıa:ıe ve danıga n:ıtb:ıası: 

hı:ım!slI 
Resmi matbaalar hW!llatı 
Umaml mektepler haaıl&l1 
Diğer müesseseler b38ılnt.I 

Konya ovııu sıılama. idaresi hn

~tı 
Fener hasılıı.tı nıukablli alınan 
Mf!ltcrrcr mgorla. §ir'ketlcrlnden 
alman 
'Mukıı.Yclemımeııl muclblnoc :MU· 
sul pctrollcrSDdm alman 
Jlazinc mu:ımelelerillden mllte· 
vollit varidat 
Tııyyam rcımıl 

Askcrtlk mUkclle!lyell 
KıymeW evrıık 

ı.ruayyen mam:ııflar luı.roıtığı vs.· 
rldat 
F..!ld nlncaklar 
Oer.ala.t' 
İstanbul Cnlvcraltc hıı.sıh.tı 
MUtc!crrlk hMılat 
lktisadl buhran \•crglBi 
YU\"11ZCD vcrgi&l 
Hııva kuvvcUerinc yıı.rdmı \·ergisi 
Buğdayı konımtı vergisi 

J l ı 

b 

4:ı<l.OOO 

800.000 716..o'JO 
..ı • 76.QQO 6ıru>oo 

27.460..000 !l& 9 .ooo 
21-400.000 2.9.1l!i.O~ 

4.C0.000 000.000 
l.250.000 2.4..50.000 

120.000 105.000 
7.250.000 '1.200.000 
1.230.000 ı..s&l.000 

ı.~.000 

l.000.000 

MQ .. 000 
76.000 
6:l.OOO 

1.800.000 
850.000 

900.000 

~-000 

&1.000..000 as::oo.ooo 
3,958.000 7,600.000 

1.360.000 

3.0.000 
320.000 

1.300.000 
l0.000 
!ii.000 

27000 
180.000 

53.000 
6:SO.!IOO 

233.000 
1.100.000 

1.880.000 

2.000.000 

2.000.000 
ıJMJ0.000 

200.000 
2M.001l 

1JO.DOO 
l.850.000 

7!5.000 
2.&00.000 

16.800.000 
lT.550.000 

G.%50.000 
7~.000 

u 0.000 

• 
336.000 

1.730.000 
(jf),OOQ 

20.000 

18.000 
135.o'o.-l 

40.000 

220.000 
l.200.000 

Uil0.000 

1.850.000 

1 50.000 
2.000.000 

24.5.000 
2:50.000 

GG.000 
2.000.000 

00.000 
3.000.000 

17.500.000 
17.700.000 
12.400.000 

8.000;000 

261.118.000 .262Jl80.000 

( n§~rs:~ 
bir cseirıden c"~l:t 
dir. i1' ~ıi 

Ancak Napotyoııuıı jfi !ıı"'. 
du kumandruunın ~·rıl'~j 
da tt<>Yted!ei sc: 

1 ıı"~~ 
bi c:ıdişet!cn ~~~ ~ 
ki Fransız cflt iifı~ 
taraEtan Paristc b dii~ 
ıikliği olurken ~ 1 
cephelerdeki ~~e p~ 
Ye idtıreairıi eUerıtı t~· d~ 
sek kumanda heYc. ~ 1 
yel"· cünkü ba~t_,in ~ 
nlh:y~ haıp ı:1°1jfaj0'' ~ 
ayyün edec~~· b . ~~ 

Reye.o ciikÜP tı ~ 
''hal'hctme!s ,.e >-e~ ~ 
IC!"i ile. hüLiıa etlJ.~ '!:/. 
r::ı iki kelimeden 1~~~ 
programı hıırP ~ 

fiilen tahat.kılk ~~ 
cı:t!u!~r ba§-hr.ıı-"n W 

-----.-J-l~:"° ~ 
şvekıl ıstal,~ 

(Bat;.J',,_; 
ichre heyeti uasıııds!'...ı. ı' 
Cevdet Kerim ı.n~r .-" 
mckteydi. _..- ~ P 

Barck.11, Haydııfl,.... ır • 
U ve bclcdll"C rcı.i pr~ 
nı.uavtnıert ııodai ~,. ti"~ 
Purtı m'J!ctti§l Ten~:,; 
lm:nandam albaY Jl t:f lıY. 
lllyct mUdUrU 'M~-~! JJl~ 
,·ekAJet ıı.ruıv da~ t"" 
ran, pro..estir do:ıtttıl' ..,ııc 
rim ,.e kDJaba}l)( bil" r 

tı • 
rıJ'ı:ndan kQ.r§I l&nıXl~~tf 

Refik Saydııı:n, ,ey--to~ 
olmMt dole.yışile, JıJl:~ 
tJnl bDdlrmedlğl ııs'.1 ~ı/1-~ 
nu dolduran bU" l~t e 
lstlkbal edillŞ1DC -·_ut 
eetmden nasıl lı8~tt1'ıl' 
vtılldcn şormu§ ve ~ıe~ 
lan cevabmı •Jillall "'1 
ycrck· ~. 

- ~rckct edill~ ~ 
u, çıkaca(;mll ıuııt.ıııl , ' 
ne bile .ıWyıeıneıı:ıll~ 

da~~~= pı.ıı' ~~ 

üçüzlü ittifak 
birlikte Hayd~I'~ 
rUc htanbul tar_...._ ıfJ" 
hn.t.u& bulunan ~ tıt· 
Hakkıyı zl,ı-oaret e~ 

j Eeflk &yd&lllill ..,...ı 
, gideceğtne dıılr ~,· ,,,.J 

suya 
(Baıtarafı 1 incide) 

kova anla§masıru tahakkuk ctıni 
gibi göstermelerine mukabil, ay. 
ni gazetelerin Roma muhabirle .. 
ri, İtalyan zimamdarlar ı..ahafi. 
linin henüz bir karaı· v.crmc'k 
huausund mütcuddit oldukları -
ru, ı-..ira Moskova ile bir anl:::.şma 
rapmab ne l:a.zanacaklannr dü. 
§ÜndUklenni ya:cmaktadırlar. 

İtalyan halk kültürü nazırı uir 
nutuk söyliycrek ital}-anın vazi -
yetinden bahisle demiştir ki: ''t. 
talya için ulh veya harp mese
lesi ikinci derecededir. Esas ı. 
talyanın Avrupada bugünkü de. 
ğişihliklcrden bütün meseleleri 
halledilmi olarak çıkmasıdır.,. 

MOLOTOFUN SEYA'Hf\Tt 
ŞAYlASJ 

Helsinki. !3 {AA.) --, Helsin. 
ki radyosu .Molotcfu.n bu &abah 
yanmcla diplomatik ve askcd 
mÜ§avirlcr bulunduğu halde, Bcr 
linc muvasalat ettiğini ve Bertin. 

iışt .. 
ı ctmeı»~tir. __ wts ıt1"4 

ScyahaU ta~...Jj ~~ 
yette olan ba~::;; .,c fT 
telde btın.ıınt tıt 
.Ankaraya dııneec1' • 

de iki gün kalacağını haber ver
mektedir. 
llERLlN TEKZiP ETMiYOR 
.Amıter<lam, 23 (A.A.) - Mo 

lotofun yakında Berlinc gclcc.e~i 
haberi. Alnıan hariciye ncnreti 
tanf ıııdan tekzip cdilır.ell'\ette 
ve umumiyetle siyasi manam 
Molctolun ônütnüı:dcki hafta zar. 
fmda Berline muva,alatmr beit. 
}emektedir. 

Eyüp riıı.I~ 
Kır koşus~ ~ 

E ·· Hal~-.t yup .. rı ır 
klr koJU5~ bu&" ) 

pılmı tır. raı' 'I 
Ko u, Silihta etile -1 

gidip gclm~lt 5u'0ı:ı:ıiJf; 
metre fü:ennde~,t .lf 

Ko}uya _ıı a~' l-1J. 
tir. Dirincı 'f . · ıJ' t 

MOSKOVA TEKZiP EDiYOR (Zl dakika), ;ı.~yı:)• 
Modtova, 24 (A.A.) - Tas .a.. d :20 ~_..,Al 

jana Molotofun .Bcrline vey·a gun <23 · ···rd~~ ~ 
h • bi A ,__ .. ı.. • R~cp Din~ ~ .,.e-ıe". 

her. angı r ~n :.ınne ve. Ha~vi, galıp ",,ıl~' 
ra garbi Ukraynaya gittiğine <la. ·ı kol 

atlete sırası e ~ ir cc:ncbi memleketlerde dOla;&."l d , ,., kalet11 
haberlerin amlsa O!duğwru bil. ya, o.n"-:" . 
dirmektedir. dire: cunıştır. 

MOSKOVA, GIDECE.ClNt DE E." ·KTASL' 
YALANLADI 1 U '>f, \\1.,. _., 

Moe.k091t, 2.1 (A.A,.~ ..,.. Nolo. ı . ·ıı ~...,. 
tofun Berline g;deecgine dair o. :Bugün '1Z

1 
., a1ıt1 

S. d bi• tan-la?"ak yabancı memkkctlcrde sı - u ~ .. 
lrnn s..,yialar famnmm as11~:1dtr. 1 



a~d -12-
~~ı.ıtfa inı~a d·ı ki • . 
~e b aınaıd e 1 en tev f tezkereaı kolay kolay 

\l 'eaaiz 1h ~.e Sekunaia kim bilir kaç ay, kaç se· 
3... s· ucrede kalmaya mecbur olacakb 
,"'lllı ~ de lshig 
il Olar-Jarı d . a. bu hususda m.indi!er ve di§lek adamla da na· 

ı... .ııı <lo.t ernaı Yapınız! Ben sıl taruştıklarıru aniamısl..ı.r ve i· ~'ıh.. Ulnuza ·· • • 
ta~ istenı.i . O}·~ bir bela çı· nanmışıardı. Bundan dolayı ne 
~nın_ Ha11~0:dıın: Fakat ne taaccilp ve ne ..e lıid<let esen gös· 
~haı getiriniz_ nu uç itin sonra teriyorlardı. Japon kızlarınm uöy 

• ...1 lı,..~de:ıı.. O Vakte kadar le ~yhaneiere satılmasının önüm: ,,_, ~ -...ıını fik . . r-
'- ~ !,, de(i·' rını toplamış o ie~mek onların ne 'tazifesiydi ve 
~ ~ kapıs~n ne de böyle bir şey düşünüyorlaı 

l.._"U \tt '•ı. k" önüne gelina: clı. Geishalar bir Cdllivetin, bı. 
~~ ~v tf ın ·· J 

ctı!,,,-::Yın, de~haı ~resini de so:;yal taba.kanın ihtiyaç.arıydı vt 
/ ~~ni il~ ~ edeyim!.. ou mesele birkaç sene zarfmda v~ 

lir ~filli de ve ettı. Bu SÖz:en- nizamlarla da ortadan kalkamaz· 

... 
R A B R R - Ak1>am Postan 

Biriııc· Balkan 
1\ ı r 1\ oşusu 

Bu 1ün Heybf hbdada vaptl·yor 
Birinci Balkan kır koşu!.u bu

gün saat 15 dt Heyheliadada 
merasimle açılarak ya.nlacaktrr. 

Büyükadada Akasya otelinde 
kalmışlardır. 

~. Öefa . rhaı gördü. Cünk" •• 
'il L llllza eQ.} U dı. 

11.0lay ı._ 1 1 en tevkif tezke-
ilıh-• 1\1) ay boıuı Japonyanın bi.r tarafında kıtlık 

kuraklık, tiddetli bir tay1un fırtJ 

nası yahut eksik olmıyan bir hare· 
ketiarz açlıta sebeb olunca derha. 
Sekunai meydana çıkar ve kızlaı ! 
a~ kalan bat.alara, analara yal;.a 
şıf ve bu &ilzel kızlanıu aç, çıpıa" 
ı<almak gıbi felaketten kurtaraca 

0'lnı söylerdi. Tokyoda güzel Vt 

büyük evlerin bu gııbi betoahdlan 
himayeye hazır olduk'.arını anla· 
tarak babalan, anaları razı bile ol· 
masa kızlar kendi kendilerine ora· 
ya kaçarlardı. Hele kendi akran 

Türk, Yunan ve Yugoslavla. 
rın i~tirak ettikleri bu ko~u Bal 
kanlar arası ilk kır koşusu şaın 
piyonası ve memleketimizde ya. 
pılacak ilk beynelmilel kır koşu_ 
sudur. 

Misafir kafile reisleri dUn vi . 
layette vali LOtfi Kırdan ziya _ 
ret etmişler, öğleden sonra at. 
Jetler Heybelia<laya giderek ko . 
şu mahallini gezmi§ler ve gece 

Dün akşam Romanya federas.. 
yonu namına Dr. Baresku lstan. 
bula telefon ederek müsabakala. 
rın bir hafta tehiri kabil olursa 
Romenlerin de iştirak edeceğ!ni 

söylemiştir. Fak3.t atletizn. fede. 
rasyonumuz tehirin imka:-su ol. 
duğunu söyliyerek teessürlerini 
bildirmiştir. 

Calluın kır lw;usun!l l5!f .. a!t <'-:keC'k Jramelerln rclslcrt 
vnU Ue blr anıda 

""<ills kirnb·ı· aınazdı ve 
' ıtrkaç k ~ h!iered ay, aç sene 
;n ~· ?vta\; r: kallnaya mecbw 
~ ~'· hatif rn nk Pulloverli, §ık 
ı.. ırdenb· .<?§reb ve mağrur 
'Ot( ıre Clddil . 
, .. Ulnlu,tu. eşti. Bu i' o· 
'ili ı\ınan IQ; f . 

1 ' ayak! .u buyurun elle· 
- ~ nıus::ınızı öpeyim. bir da· 

; ]iL· ~eP3İni e ~u~urun. Muti 
-., ~""'l.le11n· SöyJıyccck b"'tıa. 

/;

,, 1 1 aygı d t U U.11 

1. ~ l • fakat tier müfettişe 
u1.1 • evveı . d 

ı ~ ctnayetle, emı'. ~ . ~ 
• ~ ı., ~ hiı-b'ı bu katil ışı ıle 
, Ql~' • ~ r alfilcanı 
ır,; >aı .>ır fenaıık Yoktur .. 
,,. \ta~aya b YaPtnadun!., di· 
; '"l> . a~ıarnı~tı. 
~ tkıyj d 

. ı,, cle~ili .. • ,, ostunıı Biz de seni 
"'IC' • .. .,a. B· 
~ ~ızj (jr, · tz Yalnız sizin 

uu t>tenınek . . .. adamı . ıstıyoruz. 
. Ah, h n tSini nedir? 

' 1 k ı oay rn·· 
trı~~ hli S.lygı ~e~tiş, ruicenab 
· "'q'Jlll ki b eger Bay. ye-
to11ıll'ı u actanu • . . 

.a le.: . • Bütün n ısmını 
""· lllın ....ı· ecdadımın ru· ...., b· "ll}'o 

ıltnry0 l'Uırı, bu adamın 
~ntı nıını .. 

~ lsı adamla 
l~ er ne · Yapmak istedi· 
~ .. L. Cins işlerdi'> '"'llnin ... 

sı..ıaue • 
~ <! er &İbi rı toptan çı· 
~ Uş!irıı-r,,ı. P<ıtlryordu ve 

~\..,I.: 
'''() Ul\Jt bırakım· 
du, ı actaın k 
tı:t:" Sahi t 1Ztn.ı €atmak isti
i·~tı.ı..1a bU Sôılen ağzın· 
bıuı l'ahat ~irSOnra. içini ~lt 

~'lt:ıı ~ öna ~efes aldı. Hide· 
•" gıbj rrıı. n_ e kendisinden 

•ı el c.vrun ·· 
cııllr e Pelt kr~ UYordu. Zaten 

~ -~n ~hit;a boylu o'.duğun . 
;q·liıı boyda .e k.endisi ayakta 
, ~. Ş· llrtt!.t rn görünü Yordu. Se
ti:~ ll'ıtfi b11 Ukavenıeti kınl 

l'tıüznk ~llda ondan ne 
~llıı~a lst tınse öğrenilebilir· 
~ hj Odanın b" 
-~cır r tııan ır kösesinderı 
~ Ve lıiçbı terbiyecisi g•bi 

~i ~~·ord r hareıcetini göz
~:ea i, Oda~. Oda O kadar 
~tnı atcı11cı tlcr biribirleri-
~ ettj arını d 
. re <! ~ ba~ını UyUyortar· 
' lıatı,1~rnı~~: salladı, o bir· 
ilıı.. '<l <! li'-1, o g . 
"ll~o aha ıi ene eskisı 

:'.\11. t<lu v Yade samirnf 
~~. '~bes. 
~ ~ \ttİı&i!er; b .. sfun ederken 
~t!.~ e bu ç~ı.e berabtt gü· 
~~ '~el~ e ~hibi ~dam 

t k~1ttıeı~ 8Öyledı~i gibi teh 
... • ~t... ~·ll'l d-k 
;
0 ı ~ "I: inan o ülece~ine 

~u %ürıe CUnıyacaktı. Se· 
' ttlır r etme . 

ıı..41~ eden ~ unut· 
1-ta "İtı 1 et almış 
~:. ~ltj Slıiga . 
ı~:' Yordu "S(!vıncinden A-
~ .doı • ue ~~ . ay1 hakj lllek bu adam 

t Ilı' ti. ~ak katt SÖylemek 
~ llıı) 1~cli? O ~t bunlara inanı· 
tıı._~· '• Şjl'llct• IStC(iiğini .. A }" 
~'\"i;f~ 1 bu ~y ıye-
~ı.~i:ıaYı ka~?atnı karanlık 
:~~e ~trn~ •Y:n mesut et· 

'atı:ı ilcna nıyetlnde ol· 
;-·~· aı~ e~ llzımdı. 

~ ltıı: ~lfık:' S<?tnıaı~ onlann 

/ı ~lıaJıi eden bir mesele· 

~~ tql'h 
~ l>j ~ilen b ·aneı .. 

1 hir İti 1r/~rı ışleten gizli 
•4 11.. (l tayhh 1n a 
v ~ İh . ' !l_.'<ll1eye d ~~asıydı 

"-u~,~<lı h e tahıl Geis-
"q ıt ?}· • " akat · 

<llliy ~ı.ı \>e geıshalar 
~ ~~r-.çftlt-Yan ~al de iş· 
'b etirı· geıshaı 

~- '-lı~:~Y ı \>e taı.eJ arın yer 
~ 0rdu. ı-r e.'"inl an· 
~~ehi \'e ls-

~" lrtü .. 

Balkan kır koşusu kongresi de: 
dün akşam Büyiikadada Akasya 
otelinde toplanmıştır. 

Beden Terbiyesi Umum Müdürü 

c~mil 'faner'in 
G. Saray - F. flahçe B takımları maçı 
fener 2: G. SaralJ 1 

Mühim beyanatı 
Beden Terbiyesi Umum MU. 

dürü general Cemil Taner dün 
gazetecilere mühim bir beya
natta bulunmuştur. Umum 
beyanatta bulunmuştur. Umum 
müdürün bu beyanatını aynen a. 
lıyoruz: 

dildiğini biliyorsunuz. Şehrin ka. 
palı bir spor salonuna ihtiyacı 

vardır. Bunun için belediye bize 
Sipahi Ocağının karşısındaki ka. 
şeyi veriyor. Buraya güzel bir 
salon yapmak ' tasavvurundayu. 
Şimdiki halde bu salonun yapıl • 
ması için lazım gelen paranın 

tedarikile meş~ulüm. Bundan 
başka şehrin muhtelif yerlerinde.., 
mıntaka spor sabalan tesis edi.. 
yoruz. Buraların yerlerini tayin 
ve tesbit ettik. 

lan diğer güzel gcish<.ılarla 
oirlikte güzel ve neşeli bir hayaı 
geçireceklerini işitince SC\inçlerin 
den kalbleri dururdu. Orada ipel; 
çamaşrrlar ve kimonolar da giye· 
ceklerdi.. Oralarda iyi yemeklerden 
başka, müzik ve .danslar da eksik 
değildi· 

Hepsi bu kadar sanılmasın. He 
le Bayan Menekşekokusu (2) ya 
hut bayan Kirazçiçeği (3) nin ka 
vuşacağı saadet ta ana ve 00.Cala 
rına kadar da gidecekti. Sekunaı 
kızın anasına yahut babasına yu · 
varlak hesap 200 yen, hele ba~r. 
Menekşekokusu yahut Kirazçiçe~ 
biraz güzelce olursa 400 yen dt> 
verirdi. BWla karşı ganç kızın yal· 
ruz muayyen bir müddet, yani me 
sel! beş sene çayhanede çalışması 
lazımdı. 

Sekunai işini pek iyi bilenlerdeı 
di, hele bu güzel evleri anlatırker. 
dinliyenlerin ağızlanmn sulan a 

kardı. Japon babalan, anaları da 
kızlarrni diğer milletlerin ana ve 
barbaları gibi severlerdi. Fakat aç
hk, çıplaklık şüphe yok ki bu a· 
damın teklifinden pek çok fenaydı 

(Devamı nr) 1 
(1) Çay1ıoru '" umrmıhanı km 

(2,3) /aponyada kadın isimltri· 

Mili 

lesi kanı;tı ve sa'! haf avnıyan 
Aleksanctr toou <;evireyim der -
ken kendi kalesim güzel bir şüt 
c;ekti. G<>l ! ... Fenerin 1 inci go. 
lü. 

Bu golden sonra ovun sert bir 
şekil aldı. Oyun mütevazin bir 
şekilde devam ederken ilk devre 
1-1 sona erdi. 

İkinci devre ba.ı,lar ba.c;lama7 
sarı kmnızıhlann ba!dmiyeti 
ı;öze c:aıı:ııvordu. Sai!dan ve sol. 
dan va'itıkları akınlarla Fener 
kalesini tehlikelere 50kuyorlar· 
dı. 

39 uncu dakikava kadar Fe · 
ner kalesi sıkışık bir vazivettey. 
ken uzun bir pas alan Yaşar 2 
'l~i &alibivet golünü attı. 

Bu golden sonra yine Galata. 
sarav ha\:irn ovnadıı·sa da rcti. 
<>e d,,;;.İFT"'""~İ ,.e Fener de oyunu 
2-1 kazandı. 

"- İlk defa memleketimizdt 
yapılacak olan Balkan kır koşu . , 
su müsabakasında bulunmak Ü

zere geldim. Üç, dört gün sonra 
Ankaraya döneceğim . 

Beden terbiyesi genel direk.. 
törlüğünün kanunen deruhte et. 
tiği vazifelerin ifasına ve bunun 
için lazrm gelen teşkilat v,. tesL 
satın teminine çalışıyoruz. Beden 
terbiyesi kanununun vatandaşla. 

. ra bazı mükellefiyetler tahmil 
ettiğini biliyorsunuz. Bun<ı naza. 
ran muayyen yaştaki vatandaşlar 
muayyen zamanlarda spor sahci. 
lar.nda spor faaliyetinde bulun . 
:nak mecburiyetindedirler. Bu 
kanunun tatbikine:ait nizamname 
h;ızırlanmış, Devlet Şurasından 
çıkmış ve tetkik edilmek ilzere 
Vekiller Heyetine verilmiştir. NL 
ıamname çıktıktan sonra bunun 
tatbikine girişeceğiz. Şimdiki 
halde 18 den 22 yaşrna kadar o. 
lan gençlerin bu mU~ellef:yete 
tabi tutulmaları. düşünülmel:tc. 
dir. Eo;asen bu yaştakilerin ekse. 
risini mektep talebeleri teşkil et
rnektedir. Bunun haricindekiler 
Ü'! muayyen zamanlarda spor 

1 mükellefiyetine tabi tutulacak 
tardır. Nizamnameyi memleke. 
tin her tarafında tatbik edece. 
ğiz. Bu e-ençleri yetiştirecek ele. 
mantım da gene kendi araların. 
dan te-"arik edeceğiz. 

İstanbul stadvomunun ihale e 

künıe fikstürü 

Birkaç gUn evvel mıntakada 

yaptığımız toplantıda arkadaşla. 

ra her şeyden evvel sporda ter • 
biye aradığımı söyledim. Kabili. 
yet, muvaffakıyet bence bundan 
sonra gelen şeylerdir. Binama.. 
leyh aksine hareket edecek her 
hangi bir sporcuyu kendi teşek.. 
külümüz haricinde bırakmak 

mecburiyetinde kalacağrz. Bu şe. 
rait altında enerji ile yolumuzda 
yürüyeceğiz.,. 

Türkiye serbest gÜre§ 
şampiyonluğu 

Edirne Kırkpınar güretlerinln 
tarih! eheır.miyetini gözönünde 
tutan becen terbiycl!l umum mU. 
dürlüğü, Türkiye se.-best gilreı 
birinciliğini bu sene orach.. yap. 
trrm':! ğa karar vermiştir. 

Bu giireşle. Kırkpınar pana. 
vırı tarihlerine rastlayan 9 ve 
10 mayısta Türkiye serbest gil. 
reş '3-'Tlpiyonluğu namı altında 
yapılacaktır. 

Gol averaj usulü 
Puvanları mUsavi olan takmı· 

'ı.rda her takımm attığı eol ve
liği wole taksim edilir. Yüksek 

4 üncü Milli Küme Fikstürü dün alaknclar makan1lara ve klüplere tebliğ edilmi~tir. Bu sene!d Mil 
li Kiline Fikstürünü cetvel halinde neşrediyoruz: 

1 'ıqrf ci1n!',..,et ii<>tiin !""•rılır. Ha.. 
.;cıtrn;met1cr avnı olunca bUk. -n., ma~IO.biyeti olmryan kaza_ 
•ur. 

Her iki taknnm hi.ikmen ma~
·o.bi\'eti yo'~sa, ,,., f .... ıa beraber
iği olan i'stün ft'IP,y1r;e aec;er. 

~.--,-,h,_,.,__A·-~N.,,,.....K.,,,,...,A~-~R~--A~.~D-=--A-.."""'"'::--l~S~T~A-·-N_,__B~U~-L~D~A___,.:-""'",,,_~1-z-..,..~----1~R~D---E--~~-G-ün-ı-er--.;I 

Mart J1 

• 1 

• 20 

• 21 

27 

• 

Mogu 4 

• j 
~ ........ -.-.. ., .. 
ıl • " 

• ıı 

11... ... ~: .•.. :.~ .... 
• 2d 

ı:ı ----t 
Hastr.,. 1 

• ı 

• 9 

• 16 

• 1.3 

Gtnç/ı:,. .b.-MuhufızG. 

Muha/rı O -bı:ıi1tcıı G•t>rlı:r 8 - V~Ja 

Mıılıaf.ı . G • l'ı:Jcı 

M•ılınftı. C ·G s,,roy r.ı:ı-rlo B • Fena 

Mulıafıı G • Fr.ner (; ~tıçlu B • G Sara11 

Muha/ır G •A Ordu 

Ctnfltr. B.·Alfırıordu Mulıafıj G. • Aliag 

-···-··- ··-·-···-···-·· ........................... --····· 

Gatrl~B ·Mulıa/ıı.C. 

·--··-----··· ··--··-··-.. -···.--······ 

. ___ .._,., ......... . 

..... ----· ........ _.,. .. _._....___. .... . 

Ga!atn•oray - Fentr. Altag • Aliıno,.du l Po%ar 

Alfag • Fmer. Altınordu - G. Sw11g 
......... ··' ...... 

Altng • C. Sa,.ag Altınarcla • Fınu. Pau1r 
. ................................. . 

V-f a • Alııno,.Jıı Cumartuı 

V•/a • Alta.'/ Rrş:kiaş • Altınordu Pazar 

C Sararı - Mıı~rıfu r, Fenr,. • Gençle,.. B Alfıno,.da - Elrıil:taı Altog • Ve/a Cumartul .................................. 
Fere,. • Mulıafı% G Altınardu - Vıf a . ' Pazar 

Cumartnı ...................................... -........................... . ······ ······· ········· ·-····~·-·· .................... . 
1 ı:f a - Fmı:,. 

································· 
................................ : .. 

Galala•aray • Vefa 

Fentr • Altag G. Sarag • Alt1110,.J 
. .... ·············· .......... . 

Fentr • Altmo,.Ja Gala!aıarag • Altay· 

Vr/a • Gı:nçltr B· IJı:,tktai- f.fahafıı G. 
. . - ~· ...... ······ .. .. ....... . 

Vefa • Muhafız. G. 

Galata•arızg • Fmu 
................. ······ ··-··-·· ............................... . 

Altay • Mulıafu G. 'lltıno,.Ju • Grnı:l•rR 
································ .................................... . 
Altay • G.ı:nçlı:r 8 . · 4ıtıno1"·1u • J1 ıhofız(; 

AlJınorJu • Altay 

P ııcır 

P,,ra• 
' 
! 

f ıımarteıl 

Poza!' 

Pazar 

··--·-..--··· ·-: .. ·--·.._... .. ...,_...... .. ···········-· 
.._;..t.........._._...;; ......... ~ .... _ ............ ~1'--·· ······---·· 

Pazar 

Voleybol maclan 
Me1<te">1cr ar ·m-"a.ki voıev .. 

'>ol rnarlan mekteu hı+ili müna. 
~,,.J.....,ti1P. + ~ •.:,. .. .:ınnıi<>th'. 
')EUJR TlYATltoSll 
repcbaşı dram kısmı: 

GUndUz 15,30 d& 

Akşam 20.30 da 
ı>enbe Sokak No. 46 

• • • 
t<omcdl kıS"'lı: GUndllz 15.SO da, ak-

şam 20.30 da: 
Bnlu•!t Kl'ndJ Yf'rlnde 

Satılık bakalit presi 
~O ton tazyık kabiliyetinde 1400 

'dlo bakalit mamulAtı imalinde 
'mllanılan yem bir eı presi v~ ka· 
tıptan teterrüatile beraber satılık. 
trr. 

~"::raraat yeri: Fatih, Manisalı 
Fırın sokak bir numaralı hanı. 

Almanca dersi 
·Sen ve aan HABER Metodiyle 

ıt mutedil llcretl.- derı almak le
evenlerin •Almanca 'ltfetmeni,. 

ı smine mektupla ıucıcmue mi 
racaata. 



lf ~ B E R - Alrtam Potbst 
. . -

istanbul DefterdarlıQından 
S..:-l. Sene Tarh MUkelletln lılml lıl Adrui th. N. Kazanç BuhJıan 

1 1938 140 Nesim Eraan HilAl Komandit Hb. Aşir Ef C. Bey- 2 inci 
ofrkeU kar H. 3/53 Sl4.•0 102.88 

;ı 1938 21 Nadir Ayıntaplı Ferah otell Hp. Orhanlye C. 6 l lncl 
No. otel. 4/4 4:1.00 9.00 

8 1!135 30/l Heaso Moncerl Llmltet ş. Sunıri Jl. Katırcı- '.? inci 
oğlu han No. 44 2/75 141.75 28.89 

4 lO:lG 92 Kutal Berksoy. Maden silin- Hp. M. Erdoğan cad. l inci 
draj fabrikası 4/8 27.30 5.46 

Hocapaşa maliye oubesl milkelle!lerlnden yukarda adı, l§l ve Ucaretg~h adresi yazılı ıahıslar terki ticaret et
r,ı mı,, ve yrnl adrcıılerlnl bildirmemiş ve tcbellUğe aal~lyeUI bir kimse göıtermeml§ ve yapılan arqtırmalarda da 

bulunam.:ımı,ş olduklarından 935.93ü.93S mAII yıllanna alt kazanç ve buhran vergllerlnl havi ihbarnamelerin bizzat 
kendilerine tebliği mUmkiln olamamıştır. 

Keyfiyet 3692 sayılı kanunun 10 ve 11 inci maddelerine tevfikan tebltf yerine geçmek üzere ilin olunur. 
(2292) 

PRENSES Alll 
TROUBETSKOY diyor.~ 

Son Moda we caaip bir cok * renkleri "ıırdır. 
THıdıtı• bütüD padralardaa 

ili daha hafif ve daha iDcedir. 
Hakiki çiç~ldırin nıfla koku• 

• ı u erl'ttl~ edıyorum. 
Bütün JUD 1abit kııldıtıa1 tör· 

• düm. Bu eır. yani •Krema kö· 
pütü" biç bir pudrada yoktıu. 
Riilr~ ve yııtmurda bile teni * tas•, oermhı .,. f•Jet ... 
.,jmff muhafua eder. 
Cıındaıı da1te lyt pudra olma· 

• dıtıoa. kat'iyea emlaim. 

PMis 'ft Londrada old•iu 
aibi tehftmizin BAKER ma.. 
jazalannda da kadın manto 
ve roblan için yünlü fantezi 
kumatlann •e kostüm tay. 
J'Öl'ler için Tweed kumaılan
nrn en z-.in çeıitleri Ye u. 
mwnİ)'etle iradın •e pnç kız
lar elbiMlerini alikaclar eden 
yünlüler teıhir edilmekte n 
her yerden müsait .-rtlar Ye 
ucuz fiyatlarla satılmaktadır. 
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,_, ı Öksürenlere Katr~Hakkı Ekrem 
• Hakkı Katran Pastilleri de vard1r 

Eski ve yeni romatizma 
Siyatik • Lumbago • Omuz
Arka • Bel • Diz • Kalça ve 
Soğuk algınlıklanndan ile
ri aelen tiddetli airılannı 
TESKiN ve iZALE EDER. 

lnhls .arıar umum 
müdQrlOQOnden: 

Cin.il lıllkUn Ek.Utme ,ekil natl 
Çelik saç 144 l{a'. Açık eksiltme J0.30 
Slınanta•yon çelili 577 .. .. " ıı 
lluhtelU cın. yaldız l500 .. " " 

ı - 21-3-940 tarlhlnde ihale olunaımyaıı yukarda cins '\"e mlktarlan ya
zılı Uç kalem malzemenin eksiltmesi ıerattl sabıka dairesinde on gtln temdit 
edllml§Ur. 

1:1------------------~·~!!!!!!!_lll II- Eklfltmelerl 1·4-940 pazartesi gtlnll hJZ&larmda yazılı ııaatıerde Ka

13.15: ?dUzik: Halk tttrkW.ari (Sadi J talar), 20.80: Mllzik: Fuıl beyeU, 
Yaver Ataman), Okuyanlar - KJıdm 21.00: Mllzik: Halk TnrkWerl (San 

kllme!f· JlUzcyyen SeD&r, Mefharet Recap) 21.1!5 (Mllzik Oda mllziği -
Satnak, Mel k Tokgöz, Azize Tözcm Beethoven: 2 Obua ve Kor..Angle için 
Radife Ertem, Semahat Ozdenseıı. Trio Wunııcb (Birlncl Obua): Orban 
18.80/H.30· MU%!:: KUçllk Orkestra Barla.a <lklncl Obua); Etdal Gllllfl'8Y 
Şet: Necip A§l:ın), 18.00: Pro~m. (Kor.~gle). ?.UO: ?dllzlk Opera ar

ve memleket saat ayan, 18.0!5: ı.t:Uzlk y:ıJan (Pi.) 22.15: Jlemleket aat 
nadyo Caz Or'ceııtraS?, ıs 30: Çoc:.ık ayan, Ajıına haberleri; ziraat. Es. 
saati, 18 . .51;: Serbest Saat 19.10: Mem bm - TahvllAt. Kambiyo - Nukut 
leket -.ata.yan, Ajana ve Meteoroloji B.:>rsuı (F1)'1lt , 22.80: Ajans Spor 
haberlert. 19.30: ?.ltızlk: Yeni f&rkı.. 84-rvtal. 22.40: lnlzlk: cazba.nd (Pl.) 
lar ve ha1Jc tUrktllorl, Okuyanlar: Sa.. 28.215/23.30: Tannkl proıram ve ka.. 
di HOflles, Kelek Tokgöz, .A zlze Tö. panlf. 
zem, 20 111: Konuıma fT:ırfhten sayı. 

batqta levaaım ve mllbayaat l'Jbealndekl alrm komlııyonunda yapılac:ı~ı l· 
11.n olunur. (2301) 

... ···~:;:~ 1 il •• ,,, Dr. NECAETTtN ' 
ATASAGUN 

Dr. Murat R. Aydın 
Beyoilu • Pannaldrapa, imam 
sokak No: 2. Tel: 41553 
Muayene n her türlü sö:a 
ameliyab fıkara için parasız.. 

ıı aııwa111amsm 

Sabahlan 8,30 a kadar. Ak· 
§8.Dllan 17 den sonra Llle1i Tay. 
yare Ap. Daire 2; No. 17 de 

hastalarını kabul eder. 
~elefcm: 23953 

-.!!!!!!!!!!!!!!~!!!!i!i!!~ • __ i!!!!]iii!!!!!!I. 

r Çocuk HPklml 

Dr. KEMAL OZSAN Dr. Ahmet Akkoyunlu 
Urnloı Operatör Beyofla lı· ratslm • fallmhane l'alas No 4 
tikliJ caddai 380 numarab Pazardan ma:ıda her pOn Olaan-n apartmanı Bur .. 

.,- !188f 15 dt>ıı ~onr11 rPlı>lnn "tt•ı· 

Puan iiati•, Tel: 4.1.2.35 ••••••••-••• --------· 

Hakiki Dostun Tavsiyesi b 
Sabah, Oğle, ve Akşam her yemekte• 

günde3 defa 

RADYOLiN 

• 
Yurdda ittifak haline gelen bu kanaati 

niçin ve nasıl muvaffak oldu 1 
ÇUnkU ''Radyolln .. in terkibi taze piyasaya. çık•t· 

yUksek bir kimya şaheseridir. ÇUnkU "RADYO 
ÇUnkU bUtun "RADYOI ... tN.. macunlara nazaraJl 

kullananların dişleri temiz, dur. 1 ve güzeldir. Artık bUtün bUll 
ÇUnkU "RADYOLtN .. emsal- ra "RADYOLlN,, ~ 

siz rağbeti dolayısile hiç stok binlerce kişinin ne 
yapmadığı lç!n mütemadiyen olQuğunu anlaına1' 

Sabah, Oğle ve Akşam her yemekteO 
gilnde 3 defa 

T. iş Bankası 
1940 Küçük Cari 

Hesaplar 
ikramiye Planı 

l adet 2000 lira. = 2Cı00.-llra 
3 " 1000 ., = 3000.- " 
6 " 600 .. ıı::z 3000.- " 

1:! .. 250 ., .. 3000.- " 

40 .. 100 .. - 4000.- " 
75 r;o .. ... a750.- .. 

210 25 - 5260.- .. 

1 
Keşideler: 1 ŞubAt. 1 Ma. 

yıs, 1 Ağustos, 1 lkinciteırin 
tarihlerinde yapıhr. 

Ankara Caddesinin en işlek Y8 

Kira ık dükk 
Vakit Matbaası ıdaresine 

I 


