
r--....nu k uponu kesip saklayınız. -

K.1TAP 
r~•Up ı den 30 a kadar bir sıra kuponı: 
~ toplayıp lda.remla ceUresa okuyuculan-

':> nııza 2000 sayfalık beş bUyük kitabı 5C 
l il 1 kuru§ mukabilinde vereceğiz. Posta 1ll l t~ lstlycnlcre bu kitablar ancak iki pakett' 
~nden ayrıca 60 kuruş almrr. _J 

HER URUS 
Bu nün 

~enı t.;ebelüttarık vaıısı 
°'lltr~hel~ttarık, 31 (A.A.) - Yeni askeri vali 
tlcrcı.: Clıve Liddel bir harp gemisi ile buraya PAZARTESi 1 NiSAN 194-0 M 

'- "azifesine başlamıştır. v YIL: 23 * SAYI: 7982 

~ 
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ijolo-to..._.f_u_n_n __ u_tk-u~B-e_r_l_in---,--l-nö-.n-ü -za--f-er-tn_h:_ 

de hav. retle karşılandı ı9 yı! !l~~~~~~~n~arpCephesl 
_. Kumandanı, Meteres Tepeden Ankaraya şu · telgrafı 

çekiyordu: 
"Saat 6 1/2 aonra) da Meteres Tepeden gördUftlm vaziyet: 

l d A h f •ıı •• GUndllzbey §imalinde sabahtanberl , ıebat eden ve dümdar olması On ra Sl. ııası ma l erı·ne gore muhtemel bir dilşm&n müfrezesi aağ cenah grupunun taarruzlyle pyrl. 

.... 7 ::~~eç~:r~:~:~~ızy~~Y~ki:a:~~;,rı~~§==~:!ı:! 

~osko va .. n er lı--ıı elbı·rıı·g"' ı' =~=~t~::::.nm:::t:::.:mı:::·:ı:~;::: ~ ..,,.,~ manzarasrndakl yUksekliği ancak (Mustafa Kemal) gibi bir 
DAhi ifade edebilirdi: 

"BUtUn tarth1 Alemde lnönU Meydan muharebelerinde denıhde etti. 

at 'ıA su ı eı ıe su va diişıii =.::.-= =~,~ :~:u':"'o::.:~·:.::ız :~::.-;:ı:n!:~ !erini g-ören kumandan ve ıllA.h arkadqlanınzm kalb ve aamimlyetlne • 
büyük emniyetle latinad ediyordu. 

1 
Siz orada yalnız dü§manı degtl, milletin mAkC. taıilnl de yentllnls. _.,...,. ' - Bir lalyan gazetesine göre tswa. altındaki bedbaht topraklarımızla beraber bUtUn vatan biıgün 

mllııtehaların& k&dar zateri.nizl tesid ediyor. • : 

J 4 

~:~tkiı-~ 
~~. sl ... iye dost hı!< ve iyi k<'m~nt ık 
~ )~ .c\11kara.da rn.:rıı:ı;itnle ünz.a.lantlıiı-
~ Şİiic~!lık. Resimlerimizde, Hariciye Ve· 

fevkalade komiseri Puo'yıı muahedeyi imzalar 
ken aöıteriya:. Fevkalade komi5erin yanmdaki 
zat Fransız büyük elçiıi Muiıliclir. rijk Saracoğlu ile Fransnnın Suriye 

s:k ~ütt~fıkler Nafıa Vekiliİıin nutku 
r oınıtesı 

~d:~~n: ASIM US 
~,-.ıı; etti hıı- harp hükumeti 
~~ r. ç;llıı!:giltere de aynı 
\ 

1 ~t ~~~~i rlayn. hiç telaş 

"Su işleri ~areketimiz i bütün yurt 
köşeler ıne teşmi l etmiş bulunuyoruz,, 

~~ 1"-eı-1/0r .. o da bu defa Bursncla Gölbaşı mevkiinde
~ ~ llla::atar~ılerin şefler"ni ıki muazzam su tesisatını acan 
~(t i{.ıt Çalı 

1 
hır haorp ka~ine Nafia \'ekili General Ali Fuat 

~I> ı llleı!ıYor. Fakat mese. Cebesoy dUn gece Bursadan 
"· "~hirıe • ekctte ayn ayrı şehrimize gelmiştir. 

.ıı,;~ 'ıl lllak te!kil etmek de. \'ekil su tesisatını açarken 
~ı b'de lrıc·ı~at nasıl garp süyletli~I nutukta. eze timle de-
'ıj°'lıı id r J:'l"a.rı' ı:ı ve Fransız or. nıişti r ki: · 
tıı...,~&i al~r:ı ba!ku."IUlnda • Uludağ eteklerinden başlıya. 
ıL ~ ..... '~l'-'d •na verilmic nn· rak uzayan bu ova.da akan su-
:"ltı ı:~ h .. ~·~ e b""t·· "' · · t d I._~~ ~ ~ 1: u. un •• lngiliz ve !arın tnhribntını önleyıcı e • 
"ı ~lltili2:etnıle~ının kuman· birler alınmadığı takdirde bu-

lll\ihe haınr-alrnın eline gtin her türl!l kabiliyet ve gU
( /) arpte zaEere en zelliği ile gö~sUmUzil kaharta.n 

bataklıklar Ye sazlıklar yer a
lacaktı. Ovanın ve onu ihata 
eden dağların ve bilhassa Ulu
dağ, ve silsilesinin coğrart va
ziyeti icabı olarak seylD.bı ka
rekterde olan Dellçay, .NilUfer 
ve diğer akar suların sUrUkle
dlği tcressub:ıtr doldurmakta 
\'C bu yüzden feyezan suları o
vanın en mümbit ve nıahslll
da r yerlerine yayılarak hem 
ekilebilen arazinin su altında 
kalması, batak bir hale gelme
mesini mucop olmakta ve hem l 

( Deııamı 6 tncıda J ' •••tnı 6 ınrıdo) bu yeşil llursa sahasında genış 

llf!iliz taqqarecileri 
f ~~iden üç Alman 

)'aresi 
lay

~üşürdüler 

N Utuk Rusyanln DU§manın haris liıtillaı azim .ve h&mlyetin1zin yalçai kayalarma 
çarparak hurdahaş oldu. Nammızı tarihin ldtabel me!ahlrine kaydeden 
ve mllleU hakkmızda ebedl minnet ve oükrana aevkeden büyük gaza ve 

k 1 
zaferinizi tebrik ederken üstünde durdutunuz tepenin ııze blnlerce dÜ§-

0 m ŞU ar 1 n 1 man ölüleriyle dolu bir meydanı oeref aeyrctUrdlği kadar mllletlnİz ve 
kendiniz için ıa'§aai itil& ile dolu bir u!kı t.sUkbale de nazır ve hAkim oL 
duğwıu aöylemek isterim.,, 

E d · · d"• •• Garp Cephesi Kumandanının Meteres Tepede tesblt et-n ışeye uşure- tiği zafer, 19 yıllık bir şeret, tarihi yaratan mUtevAU hMl-
selelerle sabittir ki, yalnız TUrk milletinin mtlkiis talilnl cek mahiyette imiş) yenmedi; kendini TUrk milletinin hizmetine hasrederek 
onun yA.r ve yaver talfini ayağa kaldırdı. 

Ameterd.n, 31 (A.A.) - Ha_ Ebedt Şef, Meteres Tepede hem Mmt Şefi görmUş, hem 
vas bildiriyor: Meteres Tepenin hllklm oldugu mllll istikbalin şa'şaasınr 

Molotofun nutku, Alman ıi . görmUştU. BugUn o Jstikballn mazi olmuş ilk mrhalelerl Us-
yasi mahfillerinin gösterdikleri tUnde <laha emin, daha ümitli, biz de Meteres Tepenin ltah-
zaliiri memnuniyete rağmen, ih • raman ha.kimine bakıyor Ve gölsümUz kabarmış, izinden 
tirazla, hatta hayretle kartılan • yUrUyoruz ve lnönUnU anarken 7alnız zaferi değil, zaferJn 
mıştır. Gazeteler, ya1nıı kısa bir kahramanını da. tebctl ediyoruz. 
hutdsa ııe~retmekte ve tefsirden \....~-..-~ti 
tevakki etmektedirler. Nutkun 
İtalyadan bahis olan fıkraları, hiç 
bir tarafta inti§ar etmemiştir. 

Londra, 31 (A.A.) - Londra 
siyasi mahfillerindeki kanaate 
göre, Molotof nutkunda Sovyet 
siyasetinin herhangi bir değişik • 
liğinden bahsetmediğinden bu 
nutuk İngilterede hiç bir aksülL 
mel tevlit etmiyecektir. 

(Yazısı 6 mctda) 

, ... .... . U 1111lltll l U 111 11 111111111111111, 

U çüncü tertib kitab 
kuponlarımız 

5 büyük roman 
• 

verıyoruz 
Dlrinci ve ikinci tertip kf

tablarrmızrn gördUğll rağ-

1.ıet tahminimizin fevkinde 
olduğundan okuyucuları-

mız için UçUncü tertlb ola. 
ı ak daha zengin bir ser. i 
hazırladık ve evvelki gUn- · 
den itibaren de kuponları lı 
neşretmeğe bnşladık. 

2000 Sayfa 
Bu tertibe dahil verece. 

ğiıniz kltablar 2000 sayfa 
olup, meşhur Fransız mu. 

1 
harrlri Mi~cl Zevakonuo 
en seçkin romanlarıdır. 

Bu romanlan tedarik edebil-
i mek içln okuyuculanmızm gaze. 

1 

temlzln ba§ tara!mda ne§re baf
ladığınuz kuponlan ı den 30 a 

1 ~~7:~~S~· .. ::::.::: ! gönderilmesini isUyen okuyucu. 
~ ıarımrzın 50 kuruştan maada 

posta ücreti olarak da aynca 50 
: kuruş göndermeleri lcabetroekte. 1 
$ dlr. ÇUnkU kitablar büyük krtada ı 
!.· olduğundan ancak lkl pakette 

gönlerilccekUr. · 

İ Kuponlarımızı i 
i Toplayınız i 

· Milll küme maçlarına başlandı 
. -
Galatasaray - Fener 
1 -1 berabere kaldllar 
Beşikfaşla Vefa da yen işemedi ler 
, Muhafızgücü - 6ençleröirliğini 

DiinT.."ii GalatMaray • Fener mnçından bir cnsta>ıftme 
(Spor yazılarımız 4 üncü sahifemiz.dedir. ) 

Dün, bugün, yarı n 

1 \ı. ................................ __ _, 

"Serveti Fünun" un ellinci yıl· 
dönümü münasebetile çılr.ardığı 
fevkalade nüshayı gördünüz mü? 
Yarım asır içinde bir gazetenin, 
yahut mecmuanın ne~· ·iyat ha • 
yatına karışmış olan kalem sahip. 
lerini bir arada görmek, hele en 
gencinden en yaşlısına kadar bir 
çok fikir adamlarının tehansüslc. 
rini bir yerde toplanmış bulmak 
dün, buiÜn ve yrr-ın hakkında in· 
sanı hiribirme zıd hükümlere 
sevkP.diyor. 

Serveti Fünunun fevkalade nüa. 
hasında da en yaşlı muharr.derin, 
ediplerin yazılarında hep geçmiı 
zamanlara cihan değer bir kıymet 
biçtiklerini anlıyoruz. Gençla
ise geçmişle asla alakadar değiL 
Onlar eadece gözlerini iıtikbale 
dilmıiştir. 

Fakat bana öyle geliyor ki, 
dün, bugün ve yarın behıi üze. 
rinde en doğru düıünen meıhur 
lran filozofu Ömer Hayyamd.~: Bugün 1 Nisan! 

( Puasson davr il ) 
den sakının ! 

Öyle zannediyorum ki, vaktile: 
"Geçmiş zamanlar olur ki 

hayali cihan değer" 
nusraını terennüm eden ıair ha· 
yat merdiveninin son' kademele -

lllı"" ____ llll_M.._ .... Wllııılll rine ayak baımıı bir adammıı. 

Onun fikrine göre geçmiı kadar 
gelecek dahi manasızdır; mühim 
olan ,ey yalnız hayatuı bugünkir 
kıymetlerinden istifadeye bak • 
maktır!. 

HASAN KUMÇA Yl 



- VAY..IT l NiSAN 1940 

•orlreler: ______ .-ı ______ ___ ı 
20 sene evvel ve bugün 

M©lrr~~©lD 
Nemli bir ilkbahar sabahında 
r a.t üstünde siyah pos bıyıklı 
.. kumnndan Samantıra yolun
n a.navatıüı semtine ilerledi. 
ı kumandanın Sirtmda boz 
nkli, geniş yakalı bir nefer ka.. 
tu vardı. 
Yirmi sene evvelki hldlseyi, 
gün taze bir manzara gibi ha
byorum. 
O zaman onun arkasından u -
nan aözler biribirlcrir.e büyük 
r itminan ve sevinçle bakıyor -
~· dudaklar §Öyle fISıldıyordu : 
..:.. Fevzi Paşa ~ara.ya gidi
ır! 
Şıle YeniköyilnUn ha.raca kes
~, her ağacın, her funda.sının 
binde tehlikenin pusu kurduğu 
:>caelinde bu haber vücutları 
yyıır bir cephanelik halini a.. 
n .Kuvııyi Milliye çeteleri ve 
ptanlan için herkesten daha 
k manalıydı. "Fevzi Paşa An· 
.raya gidiyor'' sözü sanJd on· 
rın dilinde bize bir fırka yar
mcı geldi. Trenlerle sililı gön. 
nldi, demek gibi bir şeydi. 
Kapıları önünde §.irlağan yağı 

gübre koku.sunun izdivaç et· 
~ o zamanki Kocaeli köy ev· 
inin isli camlan arkasında 

Jlyana gelen kıvrık sakallı 
>Ylil başları ümidli ve rahat 
ıfes o.lıyord\L 
Burası Kuvayı Milliyeıin ilk 
dudu. Müstakil anavatanm 
n ucuyd\L İşgal nuntaknsında 
.. olan, bura.da açık konU§ulu
rdu. 
O kır atın Ustünde nemli bir 
bah aydınlığı içinde fundalar 
ağaç yaprakları arasından 

ıyboldukta.n sonra günlerce 
çinell kaynakların başında pu. 

km·up ağaç gölgelerinde ko· 
tşan Kuvayı Milliye çeteleri 
zleri tizerinde boylu boyuna 
~tan filintaıarmı okşıyarak 
tdan bahsettiler. 
Fevzi Paşa.nm Amaraya geçi· 
o zaman reçineli kaynaklar, 

.m dallan, funda aralıklarında 
yle bir efsanevi hnl almı~. 

• • • • 
İstiklal Harbi esnasriıda onu 
raat Mektebinde, yani bUyUk 
ırargfilıta yine o kırcı! nefer 
tputu nltmda gördüm. Onun 

yUzUnde iki a.yn dünyanmın iki 
ayn alameti yanyana yaşar. Bu 
iki mana her zaman beni dU • 
şündürdü. Bir bakıyorsunuz Ma· 
reşal tarihin ebedi asker tipidir 
de. Keskin hatlarile keskin ka
rakterinin, fethi kimseye müyes
ser olmıyacak; sı.tTlnı asli. fa· 
şetm.iyecek bir kaledir. 

Bir insan şüphesiz bir kale 
den kuvvetlidir. Kale harap o • 
lunca maj!lftptur. Fakat insan 
mağltlbiycti kabul etmedikçe ye
nilmez. Onun yüziinün hatların. 
da, bakL'.ılarmda ebedi askerlik 
tarihinin neferden padişaha ka· 
dar müşterek nıhu panldar. 

Bir bakıyorsunu7., Mareşal 
gözlerinin bebeklerinde, l!ltlada 
bıraktığı çocuklanmn, ~eride 
kendisini bekliyen i.nsanlarm 
hasretini taşrr. Onun göz ke· 
narlarında bir ev, bir aile, bir 
çocuk hayali çizilmiş gibidir. 
Heybetli,~ keskin bedenini
çinden fışk:Tİ-an insan ruhunun 
yumuşaklI~ hiesolunur. Biribi. 
rine zıd gibi göriinen hisleri an· 
cak olgun nıhlar blr ahenk ha· 
linde ifade ederler. 

UstUn kaliteli adam t?fddeti 
merhamet, merhameti şiddet ha~ 
line koya.bilir. İnsanlar hayatın 
teza.tlarmı bir manga nefere 
kumanda eder R'ibi emirleri al. 
tına aldıkları iç.indir ki, büyük· 
türler. 

• • • 
Mareşalı "Gedikli Erbaş" Yu· 

vasmda bir teftişte yirmi sene 
evvelki gibi gördüm. Gözleri e
bedi asker bakışı ve bir babanın 
sevgisi ile doluydu. Sevmek ve 
yetiştirmek arzusu ne kadar 
kuvvetliydi. Gençlerin yanından 
memnun ayrıldı. Onun gençlerin 
ya.nmdan memnun ayrılması de. 
mek hava. ufuklarını f et.he 
çıkan gen<;lerin vazi!elerini ne 
kadar güzel yaptıklarını anlatır. 
Hiçbir enfilii.syon şemmesi taşı· 
mayan bu lltüat aynı r.amanda 
milletimize yelli bir çalışma sa· 
hasmı işaret etmektedir . 

"-Havalara hllkim olmak! 
Bilen, seven, inanan o.dam bu-

nu söylüyor. Biz de biliyoruz, 
seviyoruz, inanıyoruz. 

SADRI ERTEM 

KISA HABERLER 1 
Şehirde: 

• A.okarııya ba.ğlı Beypazarı kaza· 
n<b evvelki gece yarısından sonra 
r yangın çıkmış, rUzgtı.rm çok f}id
W csitJi yüzUndcn, Allkara itfaiye. 
lln do ynrdmıına rıı.,"'nıen. 130 ev 
1nmıştır. Evleri yaruın halk ba§ka 
rlcre nakledilmektedir. 

BeledJye, aebzo b.allnde toptan m
ıın ııebzo t!ynUaruu hergün gazete
le, radyo ile, ve pazar yerlerine l· 

:ı a.smak, kaymakamlıklara konula• 
k kara tahtalara yazmak ııureWe 

ka blldlrmeğe karar v~Ur. 
Bugün beledJyede re1a muavini LQt,. 
Akııoyun relsJlğlnclo bir toplantı 

pılacak bu lşln esaslan tespit edJle
kUr. Toptan fiyatlardan çok fazla 
ra laUycn esnafı halk derhal eıı 

m memura §lktı.yct edebUecekUr. 
cdJye §chrin muhtelit yerlerinde 

Jler açacaktır. 

P1yn.sada kahve buhranı ba§lanuı· 
•• Varılan ltanıııı.te göre, hUkQmctln 
ıauara zru:n yapacağını 6ğrenen ba· 

tUccnrlar mallan ortad!ln knldır

rşlardır. Bu toptancı tüccarlar her 
Uracaate "mnlımı:ı: yoktur,, cevabı· 

vermektedirler. 
AlAkndıırlnr tetkikler yapıyorlar. 

raat bankasından kııhve alan tUc· 
. rlar bunları perakendecilere sattık· 
nnı ve ya A!l:ı.c!oluya cönderdlklc-
11 söylemektedirler. Fakat hakikat-

bu mnlların saklanmış olduklan 
phcsl me\·cuttur. Ehemmiyetle tah-
:ıt yapılmaktndır. Diğer tara!tnn 

y ttynUarma da 15-20 lrunış zam· 
edllmlştır. 

• Şehir tıyntrosu artistleri dUn gc. 
komedi kısınmda son temsillerini 

!l'IIll~lcrdJr. 

Artistlerden mürckkeb bir grup 
nls.'.uıda Anadolu turnesine çıka
.ktır. Evveli Knyscriye gidilecek 
• bunu mUtcakip Anadolunun 
uhtellf şehirlerinde temsiller vc
lecektlr. Turne iki ay sllrccekUr. 
Art.lstlerln bir kısmının turn<'ye 
Urnk etmemesi, yerli filmlerin 
"ttınlmıısı yolundaki teşebbfüıler-
• ıelmektedfr. 
~diye kndıır lstanbul stnd. 
>larmda yapılan filmlerin, kusur
nna -tm- fuJa rağbet bulma-

sı ve ecnebi filmlerin fiatlarmm 
yükseltilmesi bu te.,ebbtı.sleri kuv
\'ctlcndlrmla bulunuyor. 
• HUk1lmeUnden aldığı emir Uze-

rlne Londraya gidecek olan İngi
liz aeflrl Slr Hugcascn bugün An.. 
karadan şehrimize gelecektir. BU. 
ytlk elçi bu akşam ekspresle Londra.. 
11\ hareket edecektir. 

Gene hUkumetlnin çağırması ü -
zerine Fransız bUyük elçi.si Mns-
11lgli'nln de bugünlerde Fransaya 
gideceği ha.bel' verilmektedir. Yu
nan bUyük elç1sl Ra!ael de dUn 
Ankaradan eehrhnlze gelm)§tir. 

Sovyet ve Yunan elçllerlnln de 
mezunen memleketlerine gidecek -
leri haber verilmektedir. 

Memlekette: 

• Yakında Mersinde .. tçel atı· 
cılık ve avcılık spor klübil" te. 
ıckkül edecektir. Klübün nizam. 
name ve beyannamesi tanzim e
dilmi~tir. Birkaç gün içinde be· 
yanruımc viUlyetc verilecek tas • 
dik edildikten sonra klüp resmen 
açılarak faaliyetine başhyacaktır. 

• Adana tarım kooperatifi u. 
mumi hey~t toplantısı 9 nisanda 
yapılacaktır. Bu toplantıyı müte
akip kooperatifin idare heyeti te· 
şekkül ctmi~ bulunacak ve bu 
hayırlı teşekkül pamuk ihracatçı. 
lar birliğinin en mümtaz bası o. 
lacaktır. Ticaret Vekfiletinde.;ı 
bu hususta ihracatçılar birliğine 
de emir gelmiştir. 

• Bergamanın Turanlı nahiye· 
sine b:ığh yalnız Davul köyünde 
oturan Hasan adında bir şahıs, 
keçilerini tarlasına sokan aynı 
köyden Mustafayı başından taşla 
ağır surette yaralamıştır. 

Yaralı hadiseden biraz sonra 
hayata gözlerini yummuştur. 
Suçlu yakalanmış ve adliyece 
hakkında tevkif karan verilmiş· 
tir. 

* Antakya Beden Terbiyesi 
bölge b~kanhğı tarafından fut • 
bol ve su sporları ajanlığına 
Gençspor klübü azasından Akif 
Ezer, bisiklet 've atletizm ajanlı. 
ğına halkevi spor kolu §efi Hik· 
met Halil tayin ~ilm11Ierdlr. 

iki sandalcı 
Beşiktaşta bir kah
veciyi öldürdüler 
Evvelki gece Beşi~ta . bir l 

cinayet olmuştur. Beşıkta.'i .ıs 7 l 
kelesi sandalcılanndan Rızeh 
Hakkı ile Rasim Mehmet ismin
de birinin kahvesine gitmişler 
ve kahve içmek istemişlerdir. 
Fakat kahveci Mehmet fazla 
borçlan olduğundan bahisle ken 
dilerine kahve vermek isteme -
miş ve bu vüzden aralarında kn v 
ga çıkmıştır. Kahveci Mehme . 
din kardeşi Arif te işe karışmış 
ve kavga büyümüştür •. İki san. 
dalcı bu srrada birdenbıre bıçak 
larmı çekerek iki kardeşe saldır
mışlar ve ikisini de kanlar içinde 
yere sermişlerdir. Etraftan ye -
tişenler yaralıları imdat otomo • 
bili çağırarak Beyoğlu hastane. 
sine göndermişler fakat Mehmet 
yolda ölmilştilr. 

Arif tedavi altına. almmLstır . 
Suçlulardan Hakkı yetişen po -
lisler tarafından tutulmuş, Ra· 
sim kaçmıştır. Fakat ikinci suç. 
lu da dün akşam yakalanmıştır. 

Mübadele bonola
rındaki sahtekarhk 

MUbadil bonoları üzerinde ya_ 
ptlan sahtekarlık tahkikatına 
şehrimizde ve Ankarada devam 
edilmektedir. Ankarada Mehmet 
Nihat ve Topal Şadi isminde iki 
kişi vakalanmış ve tevkif edil
miştir. Bunlar sarraf ve komis· 
yor.ıcu Zeynel isminde birine 
sahte bonolar satmak istemiş _ 
lerdir. Zevnel öonolan bir kere 
Maliye Vekaletine göstermek 
ihtiyatkarlığmda bulunmuş ve 
bu suretle iş meydana çıkmıştrr. 
iki suçludan sahte bonolarla Zi. 
raat bankasından aldıkları 4000 
lira kadar bir para geri alın -
mıştır. Zirant Bankasının muh· 
telü şubelerinden sahte bonolar
la çekilen paranın veldlnu be. 
nüz tcsbit edilmemiştir. Suçlu -
lardan Nihat kendil~rinin ban· 
kaya verdikleri booolarm sahte 
olmadığını ve eeğr sahte olsa • 
lar bile bu suretle aldıkları pa
raları ödeyecek kadar servetleri 
bulunduğunu söylemiştir. Sahte 
bonoların boyaları hakikilerine 
göre daha açık renkli ve karışık
tır. Abdillhalih Rendanm imzası 
ha.kiki bonolarda elle atıldığı 
halde sahte bonolarda klişe _ 
dir. 

Pamuk balyelerini 
yerleştirirken 

Kum.kapıda Kuyulu sokakta 
25 numarada oturan şoför Ali 
oğlu Ahmet Sirkecide rıhtımda 
ka.mvona vüklU olan pamuk bal
yalarını yerle.~irirken muvaze
nesini kaybederek yere d~ilş 
yilzllnden yaralanarak C-errah _ 
pa,.~ hastanesine kaldmlmışt.Ir. 

Saraybumu açıklarında 
bir kaza 

Kasmıpa.şada Hacı Hilsrev 
mahallesinde Kulak sokak 5 nu
marada oturan Ahmet o~lu Hü. 
se.vin ile kardeşi Mustafn balık 
avlamak üzere sandalla Haydar 
">a..<ınva giderlerken Saravburnıı 
acıklamıda Fevzihüda motörU. 
nUn vede~ine sandallarını bağ
lamak istemiı:;ler. Fakat denize 
"uvarlar."!lışlaroır. Motör tav 
faları ikisini kurtarmışlardır. 

Tramvay ile kamyon 
çarpışması 

2.15.5 numarnlı vatmnnm ida
resindeki 113 numaralı Harbi . 
"·e - Aksnra, tramvay nrnba.sı 
Bev<Whınd-;ın P'Crı>rkE>n Kmnan 
bova fabrikasına ait ı::oför Yer. 
,,.inin idaresindeki 3!591 numara
lı kamyon tramvaya ı;arparak 
hasara uğratmmtır. 

Ana oğul balıktan 
zehirlendiler 

Şehremininde Mevl~nekapı 
cadd0 sinde 1-36 numarada otu. 
ran İsmail Hakkı kansı Hnnife 
balrkçı Mehmetten aldığı balık. 
!arı eve l!etirerek pişirmiş ve 
dört yaşındaki oğlu Bahattfnle 
vcmişlerdir. Fakat ikisi de ze -
hirlenerek hnstaneye knJdınl 
mı~lardır. Tahkikat yapılmak • 
tadır. 

Ankara - lstanbul - lzmir 
ve Adana arasında 

1 aggare seferleri 
bugün başlıyor 

Bu~den itibaren Ankara - ' Anka.radan 14,50 de hareket e. 
İstanbul_ Iznıic - Adana ara- decek ve Adanaya 17 de vara· 
sında hava seferlerine başla.na· caktır. Ada.nadan 8,05 te kalkan 
caktır. Yalnız nisanın on beşine tayyare _de An.karaya 10.15 te 
kadar bagaj ve gazete nakliyatı gelecektır. . 
yapılacak ve 15 nisandan itiba. Ankara - 1zmir postasınm 
ren yolcu taşınmasına başla.na- Ankaradan kalkış saati. 7,3() t:
caktİr. Bu sene tayyare saatle- mire varış saati 10,15 tır. !ı.:mır 
rinde bazı değişiklikler yapıl • den de kalkış 10.30 ve Ankara va 
mı.ştır. varış 13,15 tir. lstanbuld:ın lz· 

Pıi.zardan maada her gün An- mire hareket edecek tayyareler 
karadan 15 te kalkacak olan tay 8,15 tc Yeşilköyden kalkacak 
yare 17 de tstanbula varacak ve 10.15 te tzmire muva&alat ede
ista.nbuldan 8 10 kalkan tayyare cektir. İzmir den 10,40 ta kal- ' 
Anka.raya 10:10 da gelecektir. kacak tayyare .de tstanbula 

Adanaya gidecek tayyare de 12,30 da e-elecektır. 

E eda kar ailB 
kadınları ,,,ii,., 
Yazan: ff. · _.,,,. 

uıt>W 

DUN. yağmurun b~:ıl"ıı.J<oYdC 
dığı bir sırada 

tramvay bekliyordunt; JlldJlll· 
Bir saçak altına 81g ~,. 
Yanunda bir ses: ~' 
_ Olmaz, olmaz. bit 

bineriz. . . • ut f eıl~,ıstı 
Bende de ıyı, ) a.h da yııl'lcı· 

tabiat vardrr. Ya.nıtJl ıtuJııl< 
konuşmalara hemen eıı 
bartırmı. ~·~· 

Bu de.fa başmıı çe urş.f ı;ı-
3Özü söyliven ad~IIl tıi \re 'ı•· 
mış, şöyle böyle k~~or~••' 
!erinin altı buru.5 ' 1s.rııı~uıı'· kat otuz beş ktrk Y..a.Şnu goı" 
dar bir erkek olduğU ıııd!IJ 

Denizyolları umum I Yapağı ve tıflik "~;·t':,t:::~· :~~.; 
m·u·du··r·u· nızamnamesı yük ağızlı, avurdJaI"l ~jpde. ~· 

Dün akşam yİne 
Ankaraya gitti 

Denizyolla.n umum müdürll 
İbrahim Kemal Baybora dUn 
akşam Ankara.ya gitmiştir, Ib. 
rahim Kemal ısmarlanacak 11 
vapur hakkında. İngiliz Swan 
Hunter firması mUmessilile yapı 
lan mUza.kerelere iştirak edecek 
tir. Sipariş mukavelesinin bu 
haf ta içinde imzalanacağı Umit 
edilmektedir. Mukaveleyi bizzat 
Münakale Vekili All Çetinkaya 
imzalıyaca.ktır. Bu 1§ bittikten 
sonra Ali Çetinkaya eehrimir.e 
gelerek Haliçte kunılaca.k ter. 
sane ha.kkrnd& tetkikler yap& • 
cak ve Halicin temizlenmesi ili 
ile meşgul olacaktır. 

Amiral Murenin 
tetkikleri 

Şehrlınizde bulunan Fransız 
hav.a.pasi.f korunma. mtlteha.ssısı 
amiral Muren bugün tetkikleri
ne başlıyacaktır. Amiral şehrin 
sığmak olınağa elverişli yerle -
rini ~erecek ve buralardan ne 
şekilde istifade edilebileceğini 
kararla.~ıracaktır. Mütehassı -
sm huzurunda pasü korunma 
tecıiibcleri de yapılacaktır. AmL 
ral Muren buradan Ankaraya. 
~derele hazı:rlıyacağT raporları 
Ba.şvekilete verecektir. 

Azeri Sineması Tram· 
petçisini yaraladılar 
Evvelki ge~ saat 22 de Sir. 

kecide bir kişinin yaralanmıı.sile 
biten bir hadise olmu.,tur. A.7.eri 
sina.mesmda trampet çalan Sa
lih oğlu Sabri trampetini yere 
dUşUrdilğü için Arap Mesutla 
kavjraya tutu~u.s-tur. Arap Me. 
sut ile arkadaşlarından arabacı 
Sa!Ahattin Havrinin üzerine a. 
tılmışhı.r ve adamakıllı dfü•dilk· 
ten sonra da Salahattin kundU
racı bıçağile Sabriyi kaba etinin 
iki yerinden yaralanm~tır. Yara. 
lı hastaneye kaldmlmış. suçlu
lar yakalanarak tahkikata baş. 
lanmıştır. 

Merdivenden düştü 
Kadıkövünde KtLc:dilinde İleri 

sokaktn 13 numaralı eYde otu -
ran 45 ya,.<?ında Fahriye sokak 
kamsının merdivcnind"n d~miiş 
sağ kolu kapmm bu?..lu camma 
çarp:ı.rak bilefönden tehlikeli 
surette yaralanmıl}trr. Yaralı ka 
dın baygın blr halde Haydarpa· 
~ ntimune hastanesine kaldınL 
mıştrr . 

Tramvay ile otomobil 
çarpışb 

Bcvoğlur~-ia Meşrutiyet <-.ad. 
desinde Emperval oteli 6nUnde 
vatman Macidin idaresindeki 
176 numaralı travmay ile şo. 
för Ahmet Niyazinln idaresin • 
deki 2547 numaralı taksi oto • 
mobili çnrnışmrnlardır. Otombbli 
hasara uf!ramL~ır. 

kat gücU kuvveti ye l<~JSl uçUI' 
Bugün meriyet mevkiine ~ir kadın... Adanıın bir it 

cak... V c yanlarIIlda ,; . . 
gırıyor 

Ticaret Vek!leti tarafın.dan 
bir müddet evvel hazırlanan ya_ 
pağı ve tiftik standardizasyon 
nizamnamesi bugünden itibaren 
merivet mevkiine girmektedir. 
• Vekllet bugünden itibaren ih
raçlarma mtisaade olunacak tif. 
tik ve ya.pağılarm kalitelerini 
alaka.darlara tebliğ etmiştir. Bu 
tiplerden ~a.yrisine ihracat mü. 
sa.adeei verilmiyecektir. 

Karadeniz hattında 
. yaz tarifesi 

Denizyolları Karadeniz hattı 
yaz tarifesi bugünden itibaren 
tatbike başlanacaktır. Vapurla-

~ rm buradan hareket glinleri de.. 
ğişmeroektedir. Yalnız Karade.. 
ı:ııi?.den Umnnmıız.a. gcleoek va. -
purlar klt tarifesine göta bir 
gUn erken hareket edeceklerdir. 

t. pi , " ;J 

Türk hekimleri yardım 
cemiyetinde 

Türk hekimleri dostluk ve 
yardmı cemiyetinin 30-3-1940 
tarihli fevkalade toplantısında 
yeni nizamnamesi mucibince is
tlf a eden idare heyeti yerine re.. 
isllğe Prot. ooera.tör Dr. Mim 
Kemal Öke, Umumi katipliğe 
Ahmet Şükrü Emed. muhasebe. 
ciliğe Prof. Dr. LCıtf i Aksu, aza. 
lığa Prof. Dr. Ali Rıza Atasoy 
ve İhsan Arü Derman intihap 
edilmişlerdir. 

Milano ve Peşte 
sergileri 

Beynelmilel Milano ve Peşte 
sergilerindeki pa vyonlarmuzı 
kontrol etmek üzere bu hafta 
sonunda. Ticaret VekAleti dış ti. 
caret dairesi ikfnci reisi Celal 
ve standardizasyon müdürü Fa. 
ruk şe.'lrimiı.den hareket edecek 
lerdlr. İki mümessil bugünlerde 
Ankara.dan geleceklerdir. C-elal 
ve Faruk vainrz sergilerle meş
gul olmaltla kalmıyacaklar ay
nca İtalya ' ve Macaristan da ti. 
cari ve iktısadi temaslar da ya. 
pacaklardJr. 

Manifaturacılar İtalya. 
ya heyet gönderecek 
Manifaturacılar birliği namı

na buciinlerde ttalva•·:ı blr he
vet e-idccektir. Bu hevet ltalvan 
fabrikalarile temaslar ya">acak 
ve memleketimize muhtelif ma. 
ııifa tura Qetitlcrinin gelmesini 
temin edecelctir. 

Hevete iştirak edecekler bir. 
lik tarafından seçilecektir. 

Bir sandnl batb 
Çene-elköv isk~?esine kayrtlı 

Abdi oğlu ZiihtU 4253 numaralı 
sandalı f1e Yemişe seb?..e ırötü . 
rürken Hakkmm idaresindeki 7 
tonluk Hızır reis motörU sanda· 
la çarpmış. par~alanan sandal 
batmıştır. Denize d~en sandal. 
~r knrtarılmış motörcU yakala • 
narak tahkikata. başlanmıı=ıtrr. 

' . , : .. ~ , .. 

sanşm çocuk! dan ~~ • 
Uzunca bir yol rdU. ı, tııt 

~eldikleri anlaşılıYO ıtıırtS~.,Jı' 
vet erkek, orac~ 0nu i~ 
ikramda bulunın~ ito'i111~ ~ 
fazla yormaktan 1 ~ fdl' 
her ne bahatıına .. 01 teJ'ilf 
tramvaya bıwneği ~ 
vordu. ~l f1 
Yağmur hafifçe lU getiP 
Ve tramvaylar do ttl 

diyordu. d J&Ç~ ~ 
Ka.dmm yllzlln e f:t v."' 

taneleri görUyord~~ 
tıraşlı yüzünden Vod t etıtl 
dığı renk hllt. a:'I e 

_..1tJet• 
Biraz daha bekleu-

NihyayürUet ~alimruı:: dedi· st.rlCI t'1 
- :ye ' ııiç ""1 

- Hayır, he.vır. ~f 
olur mu? deO ~ 

- Ca.nnn TaksiJ?ldil' '!"" ;;A 
kadar yU.rUyerek gel k~ 11"
radin da AksaJ'aya 
verek gideriz. .. ur ~Jili' 

- Fakat yaetn ~er 
- Adam sen de, ıeıııe-

va eriyelim. öıtl sD~ıı~' 
Kadmm bu son.~ U1' ~ ııı: 

si ile sanşm kJÇ a ,ıııı !J f 
"hop!" dive kucağ1ll e-ru. ~ . 'fi 
"lldu ve köpı:ü~~?~u gard:~ 
drmlarla yUrUdUF>--

0
JlS. ~ _. 

raşı uzamış erkek ·r ceıbt 1)1' ' 
bir bakışla adeta bı gitti~ ~ 
pılmış gibi ardınds.Oce es ~ 
daklarmda bu dere m-.Ii1' ~ııtısı" 
vefakar bir kad.IIla "Jd11 ıı .... 
nm verdirii ender ıe Jcfd'!, 
sevişi parlıyordu. raJ'ÖY6 ~,ı~,?; 

Taksimden J{a .. rUııı1.1~. 
1 ekonomi vapıo _ldıı bit' iJ. 1 

şimdi de kuca.Jclaıw ~ pi 
la Aksarava kadal" feÔ~ 

Bu istisna!. "'~1Fr: ~ 
~ördtim de, ik1de ~dıı"' w'.' ~v 

- Ah ne yo__rıt acJıll !"' ıfl 
Şııradan şurac1ı1<J • diY!'ıı ıı~~ 
adı.m bile ata"!a~ıe1 ~,.ı 
direyip otonıobıl bs.ıl ııı.-ıdl· ( 
nazcı. çrtkırıld!lllırrıtıl~ ~'iiti 6 
bici bayanlar ha y!J111f1 

Gidip o Aksara 
mek istedim. ~,I 

·V~ elkt ... ..a Yirmi yıl etJ~.......... 1Y ······ -·" ••••••••• •••••••••••• rJ' jıı,,..- " 
ı ıııt 
··t 1'-" el , 

Askeri TekaU .. ıırı t" 
ıı·· ·ıı 1<anıl11 5irt1 ,e· 

Askeri tek~~t i rııaddeıet~e 
linci ve em bırınc yı pe"' esıı•-::: 
dili hakkında ~.ur~ereter etı',il _,
reyan eden muza t!ııi t ıı"!ı lf' 
da Harbiye ~ez:a~~ııf\J 011~, 
mek Uzere bır ~eş ,eııe ıııdi 
istenmiştir .. on eneYe 
tifa müddetı on • 

miştir. ., 5''' 
17 
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cıeza.ıa.ra ufratılmıo mağdur ve 
\'Ük8ek kudret ve meziyet aahL 
bi vatanperver amlraldir. Ka
nuıs'elA.lAmın mumaiteyhin meb. 
del hayatı hnkkmda verdiği mL 
lfımattan anlaşılıyor ki Canım 
Hoca Cczayire giderek orada 
sergüzeşt arıyan ve muvaffak O· 
'arak yükselmiı:ı bulunan Anado
lu <:ocuklarında.ndır. 

O devirde Osmanlı donanma· 
sınm amiralleri Ceza:vir garp 
':orsanlarmm muktedirleri ara· 
Sindan seçilmekte olduğundan 
Canım Hoca da kalvon kaptanı 
"llarak devlet hizmetine girmiş· 
tir. Fakat tarihler malfun değil. 
dir; vine mec:hul bir tarihte V<' 
'lilinmeven bir verde Venedikli

. 'erin eline düşerek bükQmet ta.-
rafından fidyeinet'at verilerek 
'«ırlanlrncaya kadar tam yedi 
cıene Ven .. dlk donanmasında esir 
olarak kalmT~hr. Donanmalarda 
l•ullanılan esirlerin ne kadl\r tn.. 
hammül edilmez ~artlar altında 
ve n~ıl tasa~ yilr~kler pa· 
rahvan işkenceler icin:ie va~a -
dıklan ve çahştıklan göz önlL 
ne getirilirse Canını Hocanın öl. 
rnemek, !ağ kalmak için sarfet
:niş olduihı irade ve mukavemet 
'lazaralarda taavvün eder; her 
~e.lde mumailevh kalvon kapfan. 
hı'?ında da mütemayiz idi ki dev-
1et para vererek kurtarmak fe
cln.karhı{ını yapmı~tır. (1124) 
tarihinden evvel vukuu tabii hu. 
hman Kurtuluşundan sonra Ca
nnn Hocanın yine kalyan kap· 
tanhihnda çalışmış olması bana 
tal-il gelivor. 
Canım Hoca nM8.DJJl (1124)te 

ilk kaptannaşalı~a tayini za.ma· 
nında padişah Sultan Ahmet ve 
sadrazam Yusuf Pıuıa idi. Bu bi· 
rinci kantan pa.şah~daki icra
~tı ve Trablus$?arp bevlerbeyli • 
~ndeki hidematı hakkında hiç 
bir malfunat voktur. !kinci k:ıp
tan paşalığı oian (1126) senesin
de ise Osmanlı hilkQmeti Kara. 
da~ Milerlnden Dalma~yava ka· 
<:anları :vermediklerindeJt ye Ka· 
rada&lıları ieyana teşvik ettik. 
'erinden ve Akdenizde korsanlık 
"antıklnnndan dolayı Venediğt 
ham Han etmiı::ti. 

Ordu sadnlzaın Damat Ali 
Paşa kumanda.!mda Edirneden 
ve donanma da Canım Hoca 
\1ehmet Paşa idares:nde tsta.n
'ltıldan hareket etti. Evvel! dört 
•'Uz senedenberi Venediklilerin 
~linde bulunan (Tenoe - tst.a.n. 
'iil) adası almdı. Ordu da (Mo
'"akastili) muhasara etti. Sonra 
Ananulu, Gördes, Çuka. E~ine 
tdalan ve Preveze Za,ptolundu. 

Girtdin Suda ve Splralonga lL 
~anlan da elimize rrec;ti; fakat 
u sırada Avustu:n,altlar Os -

"l'lanlı hükOmetine ilam harp et· 
pl 
.ı.er. Prens Ojen sadrazam Ali 
ıa~a or<lusunu bozdu· sadrazam 
"'ehit oldu. ' 
'l Bu felaketli haberin arkasın 
~an. Korf odan da ademi muvaf · 
ll~ıyet ve hezimet havadisi gel 

(1130-1717) de Pesaro!ca mu
' hedesi1e A vustuıya sulh unu 
{arnat İbrahim pa~a yaptı. 1126 
, e ııao anısmda Damat Ali Pa· 
..,'· Halil Pac:a, Nieoancı ~lehmet 
acıa ve D1mat thr;o'fıim Pıı.cıa 

'adrıı.,,"m otmu~larcll. C<inım Ho. 
~a~ han ... isinin. a?.lettii{i malu"' 
. e"ı1~e de T<" orfo hezimeti aka 
~ja eadra.,,amhkta butunar 
-1 'I. il Paşa olması a.kla yakm
ur. 
Asrı nn.,,an a:kkatl cellıede" 

~ihet Can•m Horanm 1ı29 <l., 
-:.rılolı narak Kıındiveve sUrUldU· 
.. lln~en U,.Urır.U defa kantan na 
.. I,.,. re .. il";1d;<1'ri 1142 senesi a· 
ı.cı.,..~a 1ci ı :3 ı:ı,,. .. ,..ı;k hayatmm 

" " '"'' ""' • l~ v d . - to"I'Y\Jq " v l M' ur . 
... Mı·}ı .. ,.r,.m R,'lv F"ırt";ı;ı,, Fev· 
~~ TY.ı." nm Fandi••Pden kaçtT" 
"! tı •·ı .,... ı~nnı•cı <'lrlı•~u Vf! 

..., ~or. Ben teıı-.d i\f,.,, divanı hil· 

., rı"1•n kuvııda .. rn(tqn A.'"!l;ı;Idn 
·-.az,ı, hiikllnıleri bııldum. Bun . 
.. ~ hıı rl,.;;c-rli kan-t.ıı.nm h ~ıvat1 
. .,_., rrı""r ı11 k•sr.ı •n1 bh·.,"' 1P1duı 

'"r v b' · b·ı _,. v . ı ·. ı e ... ,.., ı l'T'" •ı•,.,., m z va 
a arını meydana çrkaM .. " 1". 

A S.t 
( Ar1'wım var) 
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=ıF ali n.A' a ~ aa J-
u uı 1r ~ov~ _\Qı tUJ n v @\a flcltalJ:I 
<dJ ©.l ~ifil liifil l[:h fhl Ü lfi1i) Es. i Boğazıçi 

Yüz ıene evvel tstanbulu ce. 

lr © O lb!I
D D © y ifil 'uı V/ © (f zen bir yabancı muharrir "Boğaz. da kayık safaları" nı, şöyle anla. 

tıyor: 

"Zengin çelebiler Uç çifte ka. 
yıkla gezerler. Oturdukları yer 

ıtalyava atf edi!en I 
Sulh _ planı . 

Parla, 31 (A.A.) - Ordrc ga. 
zeteıdnde Emil Bur §Öyle yaz:ı. 
yor: 

Sen za:r.anlarda ortada dola. 
şan ıulh pl§nJarı arasınd~ fa~ist 
hükumetine atfedilen tir plaıı 
vardır. Gavda tarafından ne§re -
dilen makalc:l.:r C:e bu iddiayı 
te"it edt>r gibi görünmektedir. 

Bu pl1lnın b~lıca maddeleri 
şunlardır: 

1 - Karada. denizde "c hava. 
ıla umumi silahsızlanma, 

2 - İn<;iltere, Fransa, Atman. 
ya ve İtalya arasında dörtler mi. 
sakı usuliine avdet. Bu devletler 
Mille<ler Cemiyetinin yerini tu 
tacak o!an bir direktııar teşkil 
edcc~:der, Avrupayı dört nüfuz 
mıntakasına AJ'ıracaklar ve icap 
eC:crse bolşevikliğe karşı bir eh. 
lisalip vücuda getireceklerdir. 

3 - Dinler serbest olacaktır. 
tnpfüere, Alman yahudilerinin 
Filistine, İtalya ~arki Afrikaya. 
Franı:a da Madagaskara hicret 
etmelerine ya=-dım cdecekler::ir. 

4 - Ticaret serbest olacak ve 
herkes istediği kadar iptidai 
madde alabilecektir. tktısadt sa. 
hada tesriki meaai edilmek ilze 
re Ame;ika ile sıkı temas halin . 
de b:.ılunulacaktır. Almanların 
ve İtalyanların hicretleri kolay . 
la~tırı1acaktır. 

5 - Almanvava ıo ee-•• e_.A<?n. 
ra müstemlekeleri iade edilece'k 
veya milstemleketeri tanzim edi. 
lecek yahut da Almanhnn bazı 
Afrika mıntakstanna hicretleri 
himaye edilecektir. · 

6 - Merkezi mıntakadan mil. 
rekkep 10 milyon nüfuslu müs. 
takil bir Polonya ihdas edilecek. 
tir. Gdinya Polonya i~in serbest 
olacak ve Polonyanın deniz tica. 
reti kolavlaştmlacaktır. 

7 - Polonyada ve Tuna hav. 
zasında ekalliyetler meselesi mu. 
haceret usulile J:.allcdilecektir. 

8 - Çekler, Slovaklar ve Ma. 
carlar AlmPnyanın müttefiki o. 
lacak olan üc tar"!flı bir devlet 
te~kil edeceklerdir. 

-9 - A vustur Jı. Alma; . _ 
kataraktır. 

10 - İtalya, Yu~f'9tavya, Ro 
·anya. Bohemva, Slova· l 

~acaristanın iştir:ıkile bir Tu-ı 
konfcderasycn:.ı vücuda getiril ~ 
cek ve bu mcmll"kctler arasmr' 
bir gümrük ~nla~ması yapılacak 
tır. 

1 ıı - cıtruUde t&lyaya busuıst bJı 
gümrtlk serbestlst verilecektir. Tu 
nust&ltJ ttatyanların ııt&tUkoau tekraı 
tetkik edilecektir. SUveyş mukavelest 
teabedllecel• ve 19415 senesinden ltlba 
ren bUtUn devletler ll"rbeatçe tranaıı 

'l'Jretile geçebllectklerdir. 
Muharrir, netice olarak dörtler mi· 

18.kınm ke~edUmcl!I kolay bir tuzal< 
olduğunu ve mUttctlklerln aralarmd" 
bUyUk lht11Aflar bulunan dü~manlaı 
karııısı.ndıı kuvvetli bl\ğlarla birleşmı. 
olduklan halde azimle durduklan ka~ 

ıJed1lmektedlr. 

Köseivanof. ltalyaya 
gidiyor 

Sofya 31 (Hu.susi) -: Eski B~l· 
gar başvekili Dr· Köseıvanof d~ı 
refikasile beraber, ltalyaya gıt 
mek üzere Sofyanaıı ayrılmı~t~· 
Kendisi istasyonda kralın mu· 
messili, başvekil. veka.Jet erkanı v( 
liğer birçok hükQm~t mensuptan 
tarafından teşyi edilmiştir. 

Belgrad 31 (Husu~t) - Dr. K< 
<ıcivanof Semplon ekspresile bura 
dan geçmiş ve trenin istasy~n9~ 
!. tevakkufu esnac;ında kendısını 
tanıyanlar \·e c;iyaset arkadaşları 

1 tarafından hararetle karşılanmış· 
tır. 

Bu hususta haber 
göre, Dr. Köscivanof 
San Remo §dırinde bir 
caktu. 

verildiğint
ltalyada 
ay kala· 

V E Y N hah il~ döşelidir. Efendinin sır. 
tında kürkü, omuzunda mutlaka 
Acem şalı bulunuyor. önünde bir 

., en yangın çı ~<an yer a koş na ja 
haz1r hır ıtf :11yeciyıı11,, dıvJr 

hizmetçi oturup çubuğunu dol. 
d:.:rur ve külünii sil:.:er, Arkada 
da bir hizmetçi kahvesini pi~irir. 
Bir iki hizmetçi de münavebe ile 
~fcndilerinb ba§ına · şemsiye tu .. 
tup güneşin tesirinden korurlar. 

Yakın Şarkta bir seyahat 
yapan ve Fransız Şark Ordu
ları kumandanı \:e erk~nı har
biyesi ile temasta. bulunan 
r"'ransız Akademisine mensup 
Jcrom Taro ile Jan 'ı'nro Fran
sızca Parisuar gazetesin de 
neşrettikleri bir röportajda 
Yakm Şark vaziyeti hukkıuda 
şunları yazmaktadırlar: 

Zabit yazıhanesinin duyarın. 
dakl Avrupa, Rusya , .e Yakrn 
~ark Haritasını eliyle kapladı: 

Du saatte Yııkın Şarkta.ki 
vaziyetin ne olduf;unu soracak
sınız, dedi; izah cdf:yim. Bura
da ba~J.ıca ehemmiyeti hnlz o
lan ilci nokta vnrdır. Bunlar da 
SelA.nlk ile Çannkka.ledtr. Al
manların bir gUn Selft.niği iş

ğal etmelerine müsaade edil. 
mesi mümklin değildir. ÇilnkU 
bir kere bu limana yerleştik
ten sonra Şarkl Akdcnizdeki 

söylemoğe lU.zum görmUyo. Lakin §Cmsiye kırmızının gayrisi 
rum. ol:nak şarttır. Bu renk, sade padi. 

Anupadakf toprnkları ile şahlara mahsustur. Kayık bir pa.. 
TUrltlye Balkan devletleri ro- şanın yanından veya bir saray ö .. 
hunda Yunanistan, Romanya nlindcn geçerken şemsiye kapa
\·e Yugoslavyadan çok mUhlm nıp seıam durulur." 
bir rol oynamaktadır. Netcklm Bu fıkrayı şunun için yarıyo. 
eski deba.k~r ReislcUr.ı.'lhurları rum: Şir~cti Hayriye, gazeteler .. 
AtatUrk Balkan Paktt te- de yaz tarifesini hazırlamakta ol. 
şcbbtisUnde bulunmamış mıy. duğunu ilan edip duruyor. Fakat 
dı? Sonra TUrkiyenln bUtUn nerede ise 13-0ğaziçililer, yine bir 
şark komşularını teşkil eden yılan hikayesi haiini alan dert. 
lran, Irak ve Ef~anistanı 'fUr lerini sütun sütun dökecekler. A .. 
kiye etrnfında toplayan meş- me.n bu ne bitmez, ne tükenme~ 
hur Sadnbat Paktı da TUrk bir silsile derttir. 
diplomnslsinln mahsUlU değil Vapur yava§ gidiyor, çok iske. 
miclir? lelere uğrayor, bilet paraları ve 

Yalnız coğraft vaziyeti bile 
Türkiyeyi, Şarki Avrupa ve 
bUtUn Yakın Şarkı kucakla. 
yan muazzam bir de,·letler fe
derasyonunun merkezi yapmış_ 
tır. 

saire de bu arada ''Boğaziçi niçin 
şenlenmiyor .. · gibi ciddi yazılar 
da ba~lar ve ndice iki noktada 
belirtilir: 

1 - Vapur ücretleri çoktur. 

bUtUn mUnakalMı bozacak. fal- İki sahil boyunca uzanan 
ce uğratacaktır. TUrkiye bir yandan Karadenl· 

2 - tı güç s.ahipleri vapurla 
zaman kay~diyorlar. 

Ben her ikisini de haklı bulu.. 
yorum. Sayfiyelere rer.k ve hayat 
vermek için bu çareyi bulmalı. Almanların Boğazlar Uzerin- zl, diğer taraftan da Akdeniz! 

de hAklmlycte nail olmaların. kontrol edebilmektedir. 
NiYAZt AHMET dan da memnun olmayız. Çün- • 

kU o takdirde Knradenlze ser. TUrklye ile ittifak sahibi ol. 
bestce girmemiz ınUmklin de- • mıyan veya müşterek hareket 
ğlld1r. llereket versin ki ne etmiyen her hangi bir ordunun 
Yunanlılar, ne de Yu,ı;oslaYlar Irak veya lranda hareket etme. 
Almanların Selılnl~e girmesine sine lmkb yoktur. ÇUnkU TUr. 
mUsaado etmlyeceklerdlr. Dl- kiye cenahını tutnıuş bulun
ğer taraftan '1'Urk1yo de Bo- maktadır. TUrklye dUnyada 
tazlar.n hiç kimsenin hft.kim hiç bir znman bu kadar bllyUk 
olmasına aslft. mUsaade edecek bir ehemmiyet kazanmamıştı. 

Şehir meclisi bugün 
toplanıyor 

Şehir Meclisi bugün saat on 
beşte nisan devresi içtimalarma 
başlıva.caktır. Mecl~ belediye
nin 940 bütçesini ve yeni bele. 
diye zabıtası talimatnamesini 
müzakere edecektir. değildir. · 

Geriye bir de Bulgarlar ka. 
lıyor· Son zamanlara kad11r 
Bulgarlar yUzde yüz Alman ve 
8ovyet taraftarı idiler. Siz Bul
garistan ve Sofyayı ziyaret et. 
mtş olduğunuz için Bulgarls
tanda bir çok namlar a1tında 
yaşayan zabitler bulunduğunu 
hissetmişsinizdir. Blµldan ma
ada Bulgaristanda birçok hava 
karargAhları ve bomba depola
rı yapılmış olduğunu da dUşU. 
nebiliriz. Fakat yakın zaman
danberi Bulgnrista.nın vazlye. 
tinde de bir değişikllk olmuş
tur. Öyle zannederim ki komU
nistllk korkusu ve TUrklyenln 
aldığı gUzel vaziyetler Bu lga
rista.nı dUşUnıneğe sevketmlş. 
tir. Scınra Almanların muhak 
kak muzaffcrlyetlerinden emin 
görUnmemekte ve kendileri L 
çln pek fena neticele r doğur
muş olan umumt harp tecrübe
sini bir daha geçirmek istcrue.
mektealrler. 

Esrarengiz bir ordu 

Vaziyet böyle olunca, Şarkt 
Avrupada mevzuubahs müessir 
mania teşkil eJlleruedlğlnden 
MattefiklerAsynda bir cephe 
kurulmasının mecburl ve lU 
zumlu olduğunu kabul ettiler 
Bunun ü zerine esrarengiz Şark 
Ordusu hazırlandı. ·?erlin VE' 
Mosltova gazetecileri bu ordu· 
dan bazan istihza, bazan da en 
dişe ile bahsetmektedir. 

Falcat bu ordu znnnolundu· 
ğu kadar · esrarenğlz değildir 
Bilhassa her tarafta casuslar ı 
bulunan Almanlar için böylf' 
bir sır mevzuubahs olamaz . 

Rakiplerimiz lngllizlerln Mı 
sır ve Filistine yığm1ş oldukla 
rı asker mıktarını Uç yUz, dört 
yüz bin kadar gösteriyorlar . 

Fransız tabşidatına gellncl 
Sovyet gazetecileri dört yU1 
hin, ·Alman matbuatı ise yU1 
yetmiş bin askerden bnhsedi 
vor. Biz rakiplerimizi tahmin· 
terinde serbest bırakalım n 
kendilerine hııklld rakamı Yer 
mlyeJlm. Muhakkak olan bir 
şey varsa, o da MUttefiklerin 
Yakın Şarkta mükemmel bir 
orduya malik olduklarıdır. 

Stratejik bir vaziyet 

TUrklyeye· gellnce, lşğal etti· 
ğl fovkalA.de stratejik vaziyeti 

Enteresan Bir Buluş 

Müttefiklerin Yakın Şarkta. 
kl esrarengiz ordularına gelin
ce bu ordu lUı.umunda her ta. 
rafa mUdahalo edebilecek va
ziyettedir. Bu hususta General 
Vey"and şöyle demektedir: 

"Den yangının çıktığı yere 
koşmağıı. hazır bir ltralyeci-
ytm.,. (Parissm·ar) • ll.MSll 

Göıüp düşündükçe 

Y~ran bombardımanları 
"Yalan'' r, yarahcı bir zeka hamlesi sayanlar, baya) geııİfliii~o 

verenin: vardır. Dünyanın büyük ruhiyatçdan, onu, bqb baıuua 
bir mevzu olarak itlerler. 

Bu hal, yeni deiil. Eskiden de yalan, dütünenlerin dıl&atine 
çarpmıı, onlan kendi üstünde çalıfbnnı§br. "Sadi" bilo onu tamif 
etııüıt.i. 

Ama ister, bir feliJceti kl'rıılayıp çelmek, ister bir hayrı ya. 
ıatmak için söylensin; ister biç ıebepsiz uydurulmuı olsun, "ya. 
lan'', daima ömürsüzdür, Kızıl ıömlek aribi, bir IÜn ya yakadan, ya 
yeninden kendini belli eder. 

Bazı yalanlarda bir ıanat eserinin zengin renıi, bir.- hayal men. 
ıurunun panlbh çakınblannı görüp hotlanmz. 

Güzel uydunılanuı yalanlar karşısında, kendi aldarutnnızm 
inkiscdannı bile affedecek heyecanlara dü~eriz. Fakat yine bazaa 
Öyle yalanlarla karşılaıınz, ki bize tckat gibi çarparlar. Zekô ve 
idrakimizle alay ediyormuş tesirini bırakıralr. Böylelcı:i adamı 

kızdırır. 

Bilmem dikkat ediyor musunuz, çağ~ızda yalan, arbk bir ah. 
lak kusunı olmaktan ç:ktı. Yepyeni ~ ·'° silah halinde kullanılıyor. 
Radyoların da galiba bu iıte parmağı var. Stüdyolar birer yalan 
borsası; oparlörler bir: r yalan pazarı oldu. • 

Avrupa harbinin üstünden henüz ye:li ay geçti. Bunaldardaıt 
başka herkes, bu büyük dünya hadisesinin nasıl batladlğmı, bu 
tehlik~ fitilinin kimin eliyle tutuşturulduğunu pekala bilir. Her 
devletin bu hususta çıkardığı renkli ldtaplar da ortada, Bunlar, ayn 
görüılcr, başka düşünüşlerle ya"Zilıc.ıı ol""Dakla beraber, dikkatli bir 
göz, yine müşterek noktalan hemen kestirebilir. 

Avrupa, harbe yaklaıırken, herkesten çok Amerika iki tarafa 
·da elç;ler, müşavirler göndermiı, bu yangını önlemeğe çalıınutb. 

Bütün dünyanın bildiği gerçeh budur, Değil mi? Meğer bütün dün. 
ya aldanıyonnuş. Avrupa yangınının kundakçısı, meğer Amerika 
ve ''Runelt" a:iş. lıte bu türlü yalanlar, inaanlığm zeki Ye idrakile 
alay manasına gelir. 

Yalan bor.'(Jardrmanlan1e hayal zaferleri peıinde koıanL.. a.. 
nutmaınnlar, ki .bu türlü yalımlar savurma~ kasırgalara karır tL 
küı·meie benzer. O Mlyalar, ancak kendi yiizlerini kirletir. 

HAK.Ki SOHA CEZClM 



c.masında ve Galatasaray kaleci si Osmmun güzel bir kurta~ 

M illi kür1ıe nıaçları dün ba!ii 
Glstanbulda: . F b h 1 Mevsimin ilk alle- Ankara ve izmird8 

a 1 ata saray - ener a çe lızm müsabakaları Ankarada dün Muhafızgücil ~ 
1 ı berabere kaldilar dün sabah yapıldı :uh~~e;:~!ğ~ı:·~!:;ı:~ ~ 

golle Gem;lerbirliğini yenmiştir. 

Müsabaka ekseriyetle Fenerin hakimiyeti altında geçti 

Vefa-Beşiktaş müsabakası da 2-2 beraberlikle bitti 

Mevsimin ilk atletizm mllsa.ba.. 
kası dUn sabah Fenerbahçe stadın. 
da yapılmUJtır. Sahanm çamurlu, 
havanın rUzgarh oluşu yüzünden 
müsabakalar büyük bir intizam. 

1 
sızlık içinde geçmiştir. Atletleriml ı 

zin kış idmanlanna rağmen form. 
tanndan çok kaybettikleri ve önü. 
mUzdeki ni9an ayı içinde yapıla • 
cak olan .Mısır seyahatine kadar 
formlarını kolay kolay bulamıya. 
cakları anlaşılmıştır. 

G.S. - Fener: 1 - 1 

' 

bidayette farklı bir mağlUbiyete 
düıeceklerdi. Bu arada Melihin 

Sıra günün en mühim müsaba. ortadan yaptığı tehlikeli bir akı. 
kası olan Galatasaray - Fener nı Salim müşkülatla kesebildi. 
bahçe macına geldiği vakıt saha· Bir müddet karplıklr akınlarla 
daki kalabalık l O bini aşmış bulu. devam edip giden oyun 17 nci 
nuyordu. dakikada seyrini değiıtirdi. 

Taraftarlarının görülmemiı te- FENERBAHÇENiN GöLU 
zahiıratı arasında sahaya çıkan i-
ki ezeli rakip, mutat seromoni • 17 nci dakikada Esattan gelen 
den so:ıra şu kadrolarile karır topu K. Fikret 20 metreden nefis 
karşıya dizildiler: bir tütle Galatasaray kalesine 

yolhyarak kÖ§Cden ilk gölü yaptı. 
Galatasaray: Oıman • Faruk, 

Adnan •• \kasa, En.er, Salim - Saha allcı§tan inliyor. Bu gol. 
Süleyman; Salahaddin, Cemil, le daha ziyade canlanan sarı li -
Buduri, Sarafim. civertliler kısa bir müddet için 

Galatasaray kalesini ablukaya al. 
Fenerbahçe: Cihat - Ali Rıza, dılar. Bu arada K. Fikretle Melih 

Orhan • Boncuk Ömer, Eaat, muhakkak iki gol fırsatı kaçırdı. 
Mehmet Reşat • K. Fikret, Naci, lar. Bu tehlikeleri atlatan sarı 
Melih, Basri, Fikret. kırmızılılar birkaç akın teıebbü· 

Hakem: Ahmet Adem. sünde bulundularsa da muhacim 
hattında Cemil müstesna diğerle· 

MUSABAKA BAŞLIYOR rinin bo.Juk oyunları bu akınların 
ı ıı~mtı!aa"l tam dfSrdtı bet geçe Fe- tebliWi101-.ıba mlni oltiular. 
~11n'!mhçcnin h ücumile müsaba • Devr~in mU!ebcıki kısmı Qalıa 

kaya başlandı. Soldan topu kapan ziyade Fenerbah~enin hakimiyeti 
Fikret, süratle Galatasaray kale. altında fakat başka gol yapılma. 

dan 1 - O Fenerin galibiyetile 
sine inerek eüzel bir orta yaptı. neticelendi. 
K. Fikretin bomba gibi şütü da· 
ha ilk dakikada Galatasaray ka· 
l r.~ ine mühim bir tehlike atlattı. 
Akabinde derhal Fener kalesine 
inen san kırmızı muhacimler m.! 
hclkkak: bir gol fırsatı kaçırdılar. 
Cihatla karşı karşıya bir vaziyet. 
tc olan Serafim acele ederek topu 
c'ışarı yolluyor. Dakikalar ilerle. 
ı:füçe Fenerlilerin oyun üzerin -
c!el~i müessiriyeti artıyor. Eğer 
F aruk ile Adnanın güzel oyunla· 
ı r olmasa sarı kırmızılılar daha 

iKiNCi DEVRE: 

Bu devreye aarı kırmızılılar 
çok canlı batladılar. Bidayette 
birkaç hücum teıebbüsü yapan 
Fenerliler sarı kırmızılıların sü. 
ratli oyunu lı:arşıaında müdafaaya 
çekilir gibi oldular. Sarı kırmızı· 
lılar ekseriyetle ortadan Cemil 
vasıtaaile akınlar yapıyorlar, E· 
sat, Ali Rıza ve Orhan ise Cemili 
gayet iyi marke ettiklerinden bü. 

....__----------------~----... _. ___ .., _________ _ 
Sporda ihtikar 

DUn Taksim Stadında Şehrimiz 1 Bizce bu ıpor lhtıklrı, halkımızın 
lıtllll KUme KIUplcrlnln maçlan ya_ s_ 'ra hevesine karşı suikastten başka 
pıldl. Bu mtısabakalan seyre gidenler b! · şey değildir. 
hayretle kar§ıla:itılıır, dUhullye ücret. 
lert; rso, 100, 200 kuru~ idJ. 

Bundan evvel Hungarya, Franç. 
varos takımlan geldlt l zaman - ki 
bu klUplere verilen tazminat Beden 
Terblyest DlrektörlUğU kasasından 

çılmıl§tı. - Fiyatlar her zamanki 
gibi 25, DO, 100 kuruş olarak teıbıt 
edilml§U. 

Halbuki dün yapılan maçtan elde 
edilen h!sılat böyle bir yere verilecek 
tazminat da değlldJ; yeril dört klllbUn 
arSL"'lt:n tak 'm edilecek bir para idi. 
Hatırımızda kald tın:ı göre bundan 

evvelki aencl rdc de yine böyle artır. 
ma.,ya te~ebbUs edilmiş, gazetelerden 
~ ...,.a berine Taktinde ha.. 
bcr ataa Jk:!en Terbiyesi Genel Dl
rektörlnttl tıyattarua arttırılma~a 

manl oımu~ 

Zira bugUn devlet daha bUyUk mas. 
ranar ihtiyariyle elde edilen eğlence 
J.Crlerlnln flyatıannı indirdiği halde, 
hemen hemen dUn dlyebllcceğlmlz ya,_ 
km bir zamanda bu tıyatıar üzerin. 
den yeni bir tenzll!lt daha ya parkın 
onlarm yanmda daha az bir masratıa 
idare mevkimde olan dört klllp, 
maçlannm !lyatıarmı biç değlıtırme • 
mell idiler. 

Sporculannın amatör olduğunu ld. 
dil\ eden klUp idarecileri, Beden Ter. 
biyesi DlrektörlUğUnUn, organlzas. 
yonu kendilerine bırakmasından vt 
balkın ıpora meyil ve teveccUb gös.. 
termesinden lstltade ederek, böyle lh. 
tlklra kalkışmasını doğru bulmıyo. 

ruz. Umanz ki bu ilk ve sondur. 
• • • 

tün bu akınlar neticesiz kalıyor -
du. 25 inci dakikada Salihattinin 
çok sıkı tütünü Cihat kurtardı. 
Akabinde Cemilden güzel bir pas 
alan Sarafim Cihatla karJı karşı
ya olduğu halde gol yapamadı. 
Bütün gayretlerine rağmen bir 
türlü mağlup vaziyetten kurtala · 
mıyan sarı kırmızılılar nihayet 
34 üncü dakikada bu emellerine 
de nail oldular. 

GALAT ASARA YIN 
BERLİK GOLÜ 

BERA. 

34 üncü dakikada Salahattin -
den güzel bir pas alan Süleyman 
kaleye girmeğe çabalarken iki 
Fener müdafii ve Cihat üzerine 
çıkış yaptılar. O da, Cihadın bot 
bıraktığı kaleye topu sokarak 
Galatasarayın beraberlik ıollinü 
yaptı. 

Bu gol üzerine oyun tekrar 
canlandı, timdi iki taraf da aon 
bir gayret aarfederelr 'As•_,I 
lehlerine ievirmeğe uftafıforlar. 
Bu sıralarda Galatasaray 1Calesi 
önünde olan kargaphkta Osman 
yaralanarak sahayı ter ketti. Ye· 
rine kısa bir müddet Cemil geç· 
ti. Oyunun sonları daha ziyade 
Fener kalesi civarında cereyan 
ediyor. Neticede hakemin düdüğü 
oyunun bittiğini ilin ettiği vakıt 
iki ezeli rakip yenişememiş bulu. 
nuyorlardı. 

Müsabaka heyeti umumiyesi i. 
tibarile güzel ve temiz oldu. 1 
inci devrede Galatasaray niabi 
şekilde hakim oynadılar. Dünkü 
oyuna nazaran bu netice normal 
sayılabilir. Dünkil müsabakada 
her iki takım içinde en iyi oynı • 
yan Galatasaray müdafii Faruk • 
tu. Her hareketile seyircilerin 
haklı olarak takdir ve teşcilerini 
kazanan bu genci ne kadar teb. 
rik etsek yerindedir. 

Hayrettin BAHTOCLU 

Beşiktaş • F efa: 2 - 2 
Taksim stadında gUniln ilk 

miııt küme maçı Hakem Dr. 
Tarık özerenginin idaresinde 
Beşiktaşla Vefa takımları ara
sında oynandı. 

Baştanbaşa heyecanlı geçen 
bu müsabakaya. takımlar aşa
ğıdaki kadrolarlle iştlrAk et
miçlerdi: 

Beşiktaş: 1\fehmet AH - Hüs
nü, Taci - Oilıat, U.ıfat, Hüsc
)'ln - Eı;;rcf, Şeref, Bedii, l bra
hlm, Uuh·an. 

Vefa: Sefa - \'ahit, Süley
man - Gabro, J,fıtfi, Şükrii -
Necip, Hüseyin, Hakkı, Sulhi, 
l\(ehmct. 

Oyuna Beşiktaşlılar başladı
lar. Derhal Vefa kalesine inen 
Siyah - beyaz muhacimleri 
3 Uncu dakikada bir köşe vuru
şu atışının kale önilnde husule 
getirdiği karışıklıktan istifade 
l.derek Şeref nsıtaslle ilk gol-

. lerini yaptılar. 

Bu gol Vefalıları kırmadı. 
Ş!mdi onla•· da daha gayretli 
oynıyaralc Heşiktaş kalesine 
tehlikeli dakikalar geçirtiyor
lar. Nihayet 23 ncU ı dakikada 

Elde edilen teknik neticı;ler 

şunlardır: 

Birinci kategori : ( 100 metre) 

1 - .Muzaffer 11,4. (Muzaffer 
rakipsiz koşmuştur). 

400 metrt: 

ı - Gören 57 
3 Kimn. 

800 met re: 

saniye, 2 Zare, 

ı - Ziya Atlet, 2: Abdullah, 
(Bu yarışa Gören de girmişse de 
mlisabaka), yanda terketmiştir.) 

5000 metre: 
1 - Art.an, 2: Merih. (Osman 

ve Mitat yanşı terk etmişlerdir.) 
3 Uncu kategori, 100 metre: 
1~......,.'41.7. 2: 8-ızai, ıı 

B&lt. 

400 metre: 
1 - Sait 1,25, 2: Allettin, 3: 

Orhan. 
4 linci kategori 100 metre : 
1 - Raşit 12,3, 2: Ferit, 3: 

Ceylln. 

ikinci küme 
maçları 

Bugün Fener stadında yapdan 
ikinci kiline maçlarından birincisi 
Şişli - Kurtuluş arasında cereyan 
etti ve mlisabaka 5 - 2 Şişlinin 
ga.libiyetile bitti. 

Bu statta ikinci karşılaşmayı 
Beyoğluspor - Anadoluhisar kar~ı· 
yaptılar. Neticede 3-2 Anadolu. 
hisar galip geldi. 

• • • 
Şeref Stadında yapılan ikin

ci kUme maçında Anadolu ha.
kim bir oyundan sonra Davut
paşa gençlerini 2- 1 yenmiştir. 

tarafın karşılıklı fakat netice
siz hUcumları arasında geçi
yor. Bu suretle devre 1 - 1 be
raberlikle neticeleniyor. 

lKlNC! DEVRE 

Bu devre birinciye nazaran 
daha zevkli ve o nisbette beye
canh oldu. Başlangıçta çok 
canlı bir oyun tutturan Beşik
aşlılar Vefa kalesine bir çok 
tehlikeler atlattırdılar ve niha
yet 17 inci dakikada Bediinin 
ayağlyle galibiyet golleıini de 
yaı.mağa muvaffak oldular. 

Bu golle açılan yeşil - beyaz
lılar sağdan soldan yaptıkları 
gllzel akınlarla Beşiktaş mU
clafaasrnı bir hayli yordular. 
Bu arada lehlerine olan bir pe
naltı cezasını da Hakkı fena 
bir ,·uruşla lraçırdı. Bununla 
beraber yeşil - beyazlılar yıl
mıyarak çalıştılar ve denenin 
bitmesine az kala Necibin yap
tığı gilzel bir golle de beraber
liği temine mu,·affak oldular 
Milsabaka da bu şekilde yani 
iki tarafın yaptığı 2 şer golle 
2 - 2 berabere bitti. 

Beşiktaş müdafilerinden sıy. Dun her iki takım da eksik 
rılmağa muvaffak olan Hakkı olmasına rağmen gilzel bir o. 
yavaş bir vuruşla Vefanın Be- yun oynadılar. Oyunun netlce
raberllk g"'lUnU yapıyor n si Vefa için biraz şanssız ol
devrenin geri kalan kısmı iki • makla beraber normaldi· 

Dün yapılan 
kır koşuları 

Şişli halkevinin tertip ettiği kır 
ko~usu dUn sabah yapılmııtır. Dört 
kilometre üzerinden tertip edilen 
yarışa 23 atlet iştirak etmiştir. 

Kazananlar şunlardır: 

Birinci: Mehmet Kafadar 17 da.. 
kika, 

2 inci: Hasan Özcür, 17.3/ 5. 
3 üncü: Kadri Ulukan 17, 5 / 6. 
4 üncü: Teodorasko 17, 9/ 10, 
5 inei: Oer. 

Dün Bakırköy Halkevi tara
fından tertip edilen kır koşularının 
ikincisi 4000 metre üzerinden ya· 
pı!dı. Onbeş atletin iştirak ettiğı 
müsabakada birinciliği Şişli klü· 
bünden Partio 11 dakika 35 le i· 
kinciliği Beşiktaştan Bodori 11. 
56 5aniyede, üçüncülüğd Garbis 
13 dakikada kazanmı~lardır. 

• • • 
Üsküdar Halkevi tarafm . 

dan tertip edilen kır koşularının 
ikincisi de 4000 metre üzerinden 

ı yapılmıştır. :23 atletin iştirik etfr 
in Jçqşuya Altunizadeden başlan· 
mrş. .ve halkevi .önünde nihayet bul 
muştur. 

Neticede Mehmet Kafadar 17 
d3kikada birinci, Hasan Orgün 17. 
35 le ikinci, Kadri Ulukan 17,516 
da üçüncü oldular. 

* * * 
Kadıköy halkevi tarafından 

•ooo metre üzerinde tertip edi
len kır koşularının 1 kincisi 
dUn on kadar atletin iştlrAkile 
yapıldı. Neticede Habip 13,16 
ile birinci, Eşref ikinci, Hüse
yin liçUncU ol1ular. 

Ankaradaki atletizm 
müsabakaları 

Ankara, 31 ( A.A.) - Bugün 
19 mayıs stadvomunda yapılan 
atletizm müsabakalarından alı
nan neticelerin en mühimini sı
rıkla yüksek atlama teşkil et -
mektcdir. 

Bu mlisa.bakada Ankara Ga
latasarayında B. Muhittin 3,70 
metre atlamak suretile yeni bir 
Türkiye rekoru teeis etmiştir. 
Bundan evvelki rekor da 3,65 
metre ile kendisine aitti. 

Samsunlu gençler 
Malatyada 

Malatya, 31 (A.A.) - Samsun 
halkevi gençlerinden mürekkep 
ve Halkevi reisinin ba§kanhğında 
40 kişilik bir grup diln şehrimize 
gelmiş ve istasyonda vali muavi· 
ni, parti ve halkevi başkanlarile 
parti ve belediye mensuoları ta • 
rafından karşılanmışlardır. 

Vali Fahri Özen heveti kabul 
ederek görüşmüıtür. Misafirle : 
rimiz vilayet parti ve belediyevı 
ziyaretten sonra şehrin muhtelif 
yerlerini ~ezmi~lerdir. Heyet ta
rafından Milli $cfin merhum pe· 
derlerinin kabirlerine binlerce 
halkın heyecanlı tezahüratı ara 
sında blr çelenk konulmuştı•r. Bu 
münasebetle belediye reisi Dr. 
Cafer Ö?.:elci Reisicumh,.rul!"U7.Un 
pederlerinin hayatı hakkında i 
zahat verere':< aziz hatıralarını 
yad etmişlerdir. 

Kont Teleki 
Roma, 31 (A.A) - Macar baş

vekili Kont Teleki, Triyestederı 
Peıteye hareket etmiıtir. 



96 yaşında ölen 1 

Zik 8limi8ranli 
niyete ne gibi yardımlarda bulundu 

duğu memlekette, kısmen de Pa. 
riste görmüş. 1868 senesinde 
Burj lisesine hoca olmuştu. 
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f Birinci sınıf köşesi: 
187 5 de yeni katolik enstitü. 

&ünde umumi fizik profesörü olan 
Branli birdenbire trbba karşı bil. 
yük bir alaka duymuş: bundan 
yedi sene sonra da tıb tahsilini 
bitirip doktorasını da ikmal ede. 
rek trb doktoru Unvanını almıştı. 
Fakat daima yine fizikle iştigal 
etmiş ve bütün hayatını ilme vak. 
ittmişti. 

Evvela fen aleminde nan beyza 
haline getirilmiş gazlardan ve ci. 
simlerden çıkan elektrik deşarj. 
lan hakkındaki tetebbüleriyle 
şöhret bulmuştu. 

Telsiz telgrafın esasını teşkil 

eden "cohereur" un keşfini o 
yapmıştır. 1911 de fen akademi. 

~lt l nı Branli si azası olmuştu, lejyon dönörün 
,, de büyük salip rütbesini haizdi. 
~ 1 İJiırı ~;ansada değil, beyne]. Branli harbin başlangıcından. 
\ı..~ }l'·a .enıinin büyük şöhre. beri Parisi ter ketmiş bulunuyor. 
~· lıısyen Branli Pariste du. Bundan birkaç hafta evvel ye. 

\ ~~ niden Parise dönmüştü. 
\.~ lı en mühim keşiflerin. Paristeki apartımanında 95 ya. 
'~~~nan telsiz telgrafın şında olarak hayata gözlerini yu. 
~31't:ı . bulup ~ıkaran bu a. man bu büyük alimin son dakika. 
~!tın 1844 de Amyen'de sına kadar başında zevcesi ·ve ev. 
~ • tahsilini kısmen doğ. tatları bulunmuşlardır. 

~ HAFTALIK 
t . NEŞRiYAT 
~h okuyanlara bir klavuz §i ~illiği Yayın işleri harda ilôç yapılm .. ı ... Bu nüs

~''lf\'a. ı:!!-eşid Unat. tarih hada.dır. Tavsiye ederiz. 
~"'~~rinde geniş iha· I . . 

~--nış değerli bir kül· BILG YURf!U - 32 ıncı ı:a· 
~-~ Resm" vazife- yısı çiktı. Alı Ru.a Kora.p m 
~:' :"§ alabild · v. 

1 anı (Şehir bünyesinde zaman ölqL 
"~ hi~U da 

1~{r~ te ar sü) adlı ilk yazısı şöyle bitiyor: 
~~ aı~'""'1e\. için :1\11 ır~ "İstanbul şehrinde yapılacak en 
~· (1Jicri t ~h~ M'l"· yerinde temizlik evvela bozuk, S'1 h:ı~1'»ıe ~!a~) :~- hasta aaatleri o~adan kaldır
-.:.· ~l?tp neşrettiği küçUk mak, bu suretle ınsanlarm vak· 
~~ ~ teteb'--·1-..aıt' b 1 tıni •ırtmaktan onları kurtar
~ ~ e. bu :Yol 'uu ıuu u u· maktır ! ,, Mecmua Cemil Sina, 
~ l'ıı~l' bfi .~a ç.alı~ genç- Samih Nafiz, Nazmi Çağan, TL 

-~ b~ ıhtıyacı tat- hir Olgun ve daha birçok değerli 
~~ ır Yardnn olmuş· imzaların yazılaı:nı vermekte -

~~ lti bu lllaksatla basıl- dir. Tavsiye edenz. 
lıa.. _b..~' lıuıtabnı :mevcudu kal. YlJOEL - 6 mcı yılma başla· 
~'il! -"P Jıa !Ulan tek tük nils- yan son sayısı Şişli Halkevinde 

~~ rfleriıe olduğu için mecmuanın geçenlerde ~rtip et· 
!."' • ~ir ~~~tin işine yaramı· tiği toplantının gU.zel bır zaptmI 
~bı.~~l'l~nnı hatalı bir ta- neşrediyor. Bu toplantı mecmua 
Sı. ~~hı atneli bir kolaylık yazılarını. Türk sanat ve tef~k: 
~ iti~- du. Faik Reşit Unat kürü iGin en faydalı ve tesırlı 
tı;-' \P "lll>la.rın v bir düşünce etrafında toplamayı 
~ ;;:rnesi l~::ııe~ i~~ temin ma.ksadile yapılmıştı. 
~'!f. t_çitı ederek eksikliyi i· Yücel, her ay mera.kla bekle-
lı'.:"lh>--ltendisine .. r şegk- nen ve zevkle o~an mecmua-
~~ -,,~ mu e larnnı7.dandır. Yenı yılmm da· 
~ (J~ ıı· ha geniş rı;ıuvaffakryetler getir. 
'~) ~cretin ilk senesin.. mesini dileriz. 
~~1--_~l. k k~darki zam~ VARLIK -161 inıci sayı gel
~~~~ır. ~ lık cet'Y.elle~ di. Tercüme faaliyetimizin sis
~l' ~ı latı ta~uııa Türkler~n temlesmesi üzerinde bi.r konuş.. 
~t 35~ tarih· nı usullerinın ma ile başlıyor. Nahıd Srrrt, 
\,~ () !turu 1 k~nulmuştur. Samed Ağao~lu. Hü.seyin Namık 
~ ltu~c~ ıbaret olan Orkun, Cemil Sina, Türker Aca

\.~Qı.~ lıa.berd rnn!ZI mem- roğlunun vazılannı ve Orhan 
~ '-t'ıb 7' . ar ediyoruz. Velinin bu defa ı;ıiirlerini okuyo. 
~ ö18ı çak'hi A11.ivi _ 14 ruz. Bunlardan ileride bahset. 
~ ~"er~ tı. Profesör Dr. mek isteriz. 
~" ~ll<le fe~izli mesai· SAVAŞ - Yeni çıkanlmaya 
~~ e 'stira.J~ı~ sayfaları başlavan bir kültür mecm~ası-

~
~hd e ıle okunuyor. dır. Maksadı memleket mUnev
. ~a. 'l'iınurl verlerinin milli ve hamat 1!1evzu

, ~~ı ()l Clcak Çoc~!_lk ~ytar lar üzerindeki zevk ve ihtıya.çla· 
l:i:'lla a~na d g;ın .~z m!: rma hizmet etmektir. Gürel, ge
~~ı ~li Bedr aı~ mutala niş bir programla işe ba.şlamı~-

8.§a, }{ ettın \:e He- tır. llk savısmda Profosör Şekıp 
anuntye ılkba- Tunc, Aziz Hidaveti. Ercümend 

Ekrem Talu. M. ·Şevki Yazman, 
Cemil Sina, Mithat Cemali, Pro
fesör Kerim Erim gibi tanmmış 
imzalar dolduruyor. 
Mecmuanın sahibi, Faik Türk

men, değerli kalem erbabından.. 
dır. Hatay davasının tahakku
kunda. r-e<'en hizmetlı> .. ; h:ıtrrlar
dadrr. Sasa.şmda milli ihtiyaç
larımızın yeni safhalarında 
müsbet neticeler temininde ya.. 
nrlı olacağını umarız ve mu
vaffa kıvetle devam mı dileriz. 

ARKITEKT -Bu mecmuanın 
107 • 108 inci sayılan 7.engin bir 
münderecat ile intişar etmiştir. 
Bu nüshalarda, Mimar Bekir 
İhsanın bir kira evi, Fatihte in· 
şa edilen maliye şubesi, mimar 
Bedri Uçarın bir vill! projesile 
Dr. Süheylin Edirne Sa.rayında 
Kum Ka.sn adlr tariht ya.mn, 
Süt çiftliklerine ait mimarl na
zariyat ile "pasif korunma" in
şaatı kaideleri hakkında değerli 
yazılar, inşa.at piyaaaar m.imarl' 
haberler vardır:. 

1 
ı 

---------
TEMiZLiK 

Bakın ne şık, ne temiz 
U stüm, başım, ellerim. 
P islikten yoktur bir eser. 
Temizliği severim 

* • * 
Sokaklarda dolaşmam, 
Basmam çamur, pis yere 
Evde kalır her akşam, 
Çalışırım derslere 

• • • 
Pis olan hasta olur, 
Hoşlanmaz kimse ondan 
Her kapıdan kovulur. 
Temizlik ister vatan. 
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Tabiat ve hayat bilgileri 1 Şiir: Ogkü 

Sokak 
----···· 

Böceklerde Köyümüz 
yaşama 

Bir böceğin nasıl ya.,adığmı 
hiç merak ettiniz mi?.. Bu~ 
size böceklerin hayatını anlata-

ca.t-bahar geldiği vakit kırlar
da hemen her yerde böceklere 
sık sık rastlanır. 

Bir böceğin hayatı dört kısma 
ayrılır. Yumurta devresi, sü.freı 
ya.nl kurt devresi~.koza devresi, 
olgunluk devresi!. 
. Böceklerin yumurtalarının şe
killeri türlü türlüdür. 

Bazı böceklerin vumurtaları 
.küçilk t:Dp şeklindedir. Ba.zılan
nm da çorba. ta.bağı biçiminde - · 
dir. Bazıları da nebat tohumla -
nna. ben?.er. 

Yumurtalar yayı~ halinde, 
yahut teker t.ebr dururlar. 

Bazı böcekler binlerle yumurt 
lar. Ek.~riya yüzden az yumurt 
lamaziar. Böceklerin yavruları 
çrkar cıkma~ :viyeC'ek aramaya 
başla.dıklarmdıtn böcekler bu yu 
nıurtalarmı mümkün olduıfu ka. 
kar viyecek bulunan yerlere bı
rakırlar. 

Yavru bu yumurtadan çıkın
ca, sü!re adını alır. Yaprak to
hum ve seb7.e yiyerek geçinir. 

İkinci devre de bövlece ta -
mamlandıktan sonra, koza dev
resi başlar. Bu devrede böcek 
ya istirahat eder: veva uvur. 

Dördilncii devre de ol~nhı'
devresidir. f şte hu de1 -r0 de bö -
cek tam mana.sile vetişmiştir. 
Kanatlanır, tam manasile büyll
müş olur. Kanatlandıktan sonra 
da artık büYlim.ez. Güveler, çe • 
kirgeler, anlar, sivrisinekler bu 
kısm~ dahildir. 

(Y aztyı keserek dosyamza y<J-
111.ştırıntz. ) 

Köyilm.Uz ne hoş.. bakın 
Dağlan, deresi var. 
Cana bura.dan ya.km 
Söyleyin neresi var? .• 
Köpüklerle çağlayan 
Irmağın suyu tatlı, 
Bağlarında şakıyan 
Kuşlar a.ltm kanatlı!. 

Silrilyll indirince 
Yayladan çoban dayı, 
Gülüşür ince ince 
Bizim köylln şen ayı! .• 
Olma.sm buna şaşan 
Var mı başka bilimi? 
Ortalığa. nur saçan 
Bizim güneş değil mi? 
Şu kırlar, ~lar bizim, 
Pınar bizim, çay bizim, 
Gök bizim, dağlar bizim, 
Güneş bizim, ay bizim! .• 
Ne kadar güzel tuğla, 
Bahtmıızm yıldızı; 
Kimimiz köyün oğlu, 
Kimimiz köyün kızı! .• 
Çiçekli kırlamıd& 
Be7.en, dur baştanba.şa 
Ey, köyümüz, va.rmla 
Bin yaşa, binler yaşa! 

1 

NAMIK EDiB 

TARiH ALBUMU: 3 

Haylaz, daima sol?akta <Jolrus
tığı için terbiyesini bozm~. so
kak ((Oeuğu olmuş bir küçük ta.. 
nırrm. Sokak çocuğu diyorum; 
~Unkü sabahtan akşama kadar 
eOkaktadır. Tramvaylara atlar, 
onun bunun arkasma takılır, ni
hayet sokak çocuklarile düşer 
kalkar. 
Adı Birginmiş. Da.ha çok lriL 

çille yaşta sözlerini dinlemediği 
annesini ba.ba.smı kaybetmiş. 
Şimdi bazı geceler köprünUn al
tında, bazı geceler otel ve han 
köşelerinde perişan bir hayat ge. 
çiriyor. 

Komşuları, anasını ba.basmı 
tanıyanlar çok söylemişler, onu 
korumak istemişler, hiç birine 

Bu resim hangi insanlara aittir? 

Yuli~ göroüğünilz resim 1 Bu ulusun oturduint eski za. 
çok eski Akdenizin Suriye sa • ınanm en önemli ticaret memle-
hillerinde Lübnan dağla.rile de- ketlerinden bi~ydi. . . 
niz kenarı arasında uzanan dar Bu ulusun ıManlarma bütUn 
sahada oturan tanmmış bir ulu· dünyanın hemen her yerine ka
sa aittir. Bu ulusun tarihte bil.. r.ı ve deniz ticaret merkezlerin
yllk bir değeri vardır. Yalnız ge• de rastlanırdı. 
mici bir ulus olduıhından tarih- Onlara, aynı zamanda k&şif 
leri hakkında bilinen bilgiler de derlerdi. Soysa.le hizmetleri 
çok ud.ır. Tek bir devlet olarak de vardır. Cam yapmağı, ilk aL 
verleşmediklerinden esaslı bir fabe:vi de onlar yapmt!?lardı. Siz 
tarih soptanma.sına imkln gö - hu ulusu tanıdınız mi? 
rülememiştir. 

..., 
çoeugu 

razı olmamış, iki gOn dunbildf. 
ği yerleri bırakmış ve k89DUO. 

• • • 
Evim, büyük bir caddenin ke

narındadır. Hem€n hemen 30-
40 admı ileride Jıer gün neşe lle 
kayna.şan bir çocuk bahçesi var! 
Öğle Uzeri, akşam, okul paydos. 
larmda. her zaman burada oy
naşan küçük çocukların sevinç 
taşan seslerini duyarım. Bazan 
düşünürüm, ben de bir çocuk. 
ben de küçük bir okullu olma.yı 
ne kadar isterim bilsenir?. 

Evimiz.e ya.km bir ~ bah
çesinde neler yok?. Ta.htaravalll 
mi istersiniz, hava ekspresi mi 
istiyorsunuz? Hepsi, hepsi var! 

GUzel bahar akşamlarmda o. 
kullamıda.ki dersler bitip te 
paydos olunca, gnıp grup çocuk 
larnı bu bahçeye dolu~lerini 
bir görmelisiniz. İnsan çocukla
rm bu coşkwl ~erine~ 
mak, onlar gibi çocuk olma1i jj.. 
tiyor. 

Bizim zama.mmnıda böyle go. 
cuk bahçeai filin yoktu. Evden 
okula, okuldan eve gider gelir, 
canımız dışarıda oyun oynamak 
:isterAe, bin türlü kaçamak ya. 
parak şurada, burada eğlenli', 
oynardık. 

• • • 
Bir gün işten çıkmUJ, eı_e ~ 

nüyordum. Vakit erkendi. ÇOCta 
bahçesi yine dolup dolup tap _• 
yor, bir çok çocuklar, salme&L 
lann, o y u n c a k l a r ı a 
başında toplanmışlar eğleniyor. 
lardı. Bahçenin önünden ~ 
ken biraz · durdum. ~ 
seyre daldım. Bir aralık ne gefr. 
sem beğenirsiniz? Benim yoldaf 
Birgin bir kenara çekilmiş. boy
nunu bükmüş, uzaktan eğlenen 
çocuklan seyrediyor. Hemen ya. 
nına sokulmadmı, biraz dur • 
dum: 

0 -Ba.kalrm ne yapacak?., dl· 
ye kendisini gözledim. Bil'gin bir 
şey yapmadı. Yalnız beni QOk a. 
cmdrracak bir durma.smı gör· 
diiın. 

(Devamı haftaya) 
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'.Japonların ~i~aye~inAde k~r.ulan 1 Ha~!k~:~l~~i!eri l N~fıa vekili.nin nutkU 
merkezı Çın hukumetını :~~:r~l;,%~~Jı~=~: - · · ·· ~ 

t 
\•a ~edikli talebeleri dün gece ·. i~~ 

a anı ı yaca Ek~'!1~m·~;m~.;;.1~~~~: a iiJl'iıı~ııiliı;ti;z/fia~~fitlı:ı 
Önlerinde bir bando m:zıkı ~.fı:i~d;~~;Q;i.,~lş~-~~ 

olduğu halde şehir caddelerio · ~· _.,.,. .... -

Yeni hUkOmet reısı, yabancı memleketlerin Çan-l<av .. 
eke yard11ndan vaz geçmelerini söylüyor 

den g-eçen yarının bu kahraman 
t.ayyarecilerini Eski~ehir hall:ı 
sevgi ve takdir teza.hilr~tile se. 
13.mlamıştır. Yeniden iltihak e
den genç talebelerin muvasalntı 
~nii şehir için bir bayram ifa. 

Nan1:.in, 31 ( A.A.) - Jo.pon
rın himayesi altında Nn.nkin.. 

... t~cltkUl eden merkezi Çin hU 
1(\ımetlnin reisi Vnng-Çing.Vey, 
1natbuata vaptriı beyanatta, yn-
wcı memleketlerin artık Çung. 

l 
0

llJ? hUkt'.\meti ile mUnasebatı 
eserek bu hükftmete yardım • 
an v:ız'Ycçecekleri ümidini iz· 

• ar etmie ve avnca harici siya· 
et milnRSCbctlerinde merkezi 

"!in hUkCımetinin müsavat esası 
·zerinden ka.r5ılıklı münasebet. 

•er tesisi nrensibinden ilham a.. 
cağını bildirmiştir. 
A mcrikan harictye nazınnın 

aözleri 
l'aşington, 31 ( A.A.) -Ame· 

ı..ıkn Birleşik devletleri hariciye 
lıo.zm Hul, ı~ankinde Japonların 

ima.vesi altmda bir merkezi 
.... in hUkCımetlnin te.~il edilme
i mereleslle allikndar olarak 
~azctecilere yaptığı beyanatta 
Amerika Elrleşik devletlerinin 

Çung.iKing bük\iınetinl yeglne 
Çin millf hUkftmeti olarak tanı. 
makta devam edeceğini bildir -
miştir. 
Ecne9i memleketlerde1:i Çifllile

lerin telgraflan 
Paris, 31 ( A.A.) - Çin !efe... 

reti Cin hil.kOmeU tara.fmdnn 
lUn ÇunJdng'de neyedilcn be • 
yanna.ınenin metnini bildirmek
tedir. Bu beyannamede, yeni 
merkezi Çin hUkt1metlnin meşru 
olmadlğı tebarüz ettirilmekte . 
dir. 

Fransa.da.ki Cin sefaretinin a· 
18.kadar mahfillerinde beyan e. 
dildiğine J?Öre ecnebi memleket. 
lerde ve bilhassa Pariste, Lon
drada. BrUkselde, Berlinde ve 
Va§ingtonda bulunan ba~lıca Çin 
diplomatik heyetleri milli Çun
king hUkQmetinc "bUUln Cin 
ınllletine,, hitaben merkezi Çin 
hükumetinin meşru olmadığı ve 
bu hükumetin icraatı ve taraf. 

tarları ile "vatana ihanet" etti 
~ne dair telgraflar çekmi5ler -
dir. 

ltalya Jıcni hü.kılmeti tam. 
yacal.,"1111~ 

Ror.uı, 31 ( A.A.) - İtalyan 
~azete!eri yeni Vangçingdeki 
Çin hük\ımetin.in i.§e ba§ladığmı 
~öze çarpar şekilde ilan etmek
le, bu hadisenin İtalyan siyasi 
hamafilinde memnuniyet uyan . 
dırdıitrnı ve Roma hükOroetinin 
yeni Çin hükCımetini tanımak 
niyetinde bulunduğunu ihsas 
eylemektedir. 

Va.J(>ngton, 31 ( A.A.) - Ha· 
riciye encümeni reisi Pittman, 
Japon hükiımeti tarafın.dan te~
kil edilen ve bir Çin hükOmetl 
olmıvan Van~cingdeki hükumeti 
Birleşik Amerikanın tanrmrya _ 
ca~ma dair B. Hul tarafından 
vaki olan beyn.natı tasvip etmiş. 
tir. 

desi U!~ımakta<lır. 
Ha!kevl~rinde açılan 

sergiler 
Ankara, 31 (A.A.) - Aldığı· 

mız h:ı.berlere göre mart ayı için 
de 45 halkeYinde foto~raf, 36 
halkevinde resim sergisi açıl
mıştrr. 

Şişli, Zonguldak halkevinde 
de aynca ufak birer heykel ser. 
r,-i-;i açılmı§trr. 

Bu sergilerde mükafat alan 
"oıer!erden mUrekkcp olmak üze
re Ankara halkevir.de mavıs L 
<;inde açılacak halkevleri resim 
\'C fotcğraf serırisinde jUrice tak 
dir edilecek eserlere cümuhiyet 
ha!k partisi mUkafalı verilecek
tir. 

Menb!res s•ı1anndan 
(Baş tarafı 1 in<.iıle J 

de bu yerlerde barınan bakın 
sağlığını tehdit etmekte idi. 

bir görllrtil§ r ~ 
tihsa.lat na.yatınıızda yt 
ouluruna.ktadır. del' 

Aılı yurdda9tarıl11• .,,u" lf' 
Su fılcrf müteınaclt rııUb'°' d' 

ve bakımı icap ettlreıı.,.u .U~· 
lerdendir. Yalnıs tetik bil ıe 1'' 
getirmekle kalınIY1ra cJllfll gjc11· 
tın müteveccih l;'U~uıı 01jrı "~#.· 
yi doğru i§lemesını ~e<Jefle~ ,ed' 
me etmek en esaslı tUrlil cı!l-

. · her ıt v dendir. Bunun ıçın aktaY ~ ,ıı 

o ofun nutku Berlinde hayretle karşılandı 

Yüks9k ntüttefıkler 
komitesi 
( Ba:ı taraf& 1 incide) 

laşa yoldan varmak için hıgiliz 
ve Fransız milletlerinin bütün 
kuvvet ve hayat kaynaklarını bir 
yüksek müttefikler komitesinin 
emrinde birlettirmekt:e. 

Cümhuriyetin kuruluşuna ka. 
dar Bursa ova.smm istikbalini 
tehdit eden ve buraları barınıl
maz ve ya~anılmaz bir hale ko
yan bu ta.bit Mdiseler ele alın. 
mamı~tı. Islahat işine Cümhu • 
riyetin !Ik devrelerinde Ahlat • 
köprü ile Dereçavuş köyü ara
sında 8 kilometrelik bir kanalm 
açılma.sile b3..şlanmıştı. Sonra 
Büyük :Vtillet Meclisinde kabul 
buyurulan tahsisatla. 930 sene _ 
sinde ~ursa ovasmm umumt ıs. 
!ah ı,1erine b~lamnıştı. Bu ıa
la.hatın başlıca herefleri Nilü -
ferin ıslamt, ovada mevcut ba. 
taklıklarm kurutul.nıası, muay. 
yen bir rejinıl olmıya.n eeyllbt 
kara.k-terde bulunan derelerin 
düzeltilmesi olmuştur. Bu mil -
cadele ya.pı!mad.rk~a yeşil ve 
zümrüt ovalarla bezenmi~ olan 
bu yerlerde zıral ve iktısad.i ve 
içtimai hayatIIllIZ daimi bir teh 
like altmda kalacaktı. Cumhuri
yet hükumetim1z, henilz bUyU.k 
su leleri faaliyet ve hareketine 
g-irişmeden çok evvel Bursamı. 
zın istikbali için büyük bir Met 
ola.n bu işlere elini ko:vmuş, mU
tef erri.k inşaatın ima1Uı icap et
tiren ıslah ameliyatma plAnlı ve 
programlı esaslar dairesinde de. 
vam etmiş ve blitiln ıslah işleri· 
ni birer birer tamamlıyara.k ga-

birleri, almış bulun~ n tıU> frd 
tün hu:ile devam e ~ilt{l!\ ~ıj • 
i§leri hareketim~zi, .1 tı~~ fi köşelerine teşınıl. et.ı;i~ ıı . 0Jjll 
yoruz. Memleketunı teıııe11..,s? 
iktıaadt kalkınmaıın.tJlyıırdılı"~, 
su igleri davarnıı;ı 0re ~~I' 
ihtiyaç ve icapla~1~.a gerıed1 ~ 
kuk ettirmeğe b{iti.il1937 ~lıJI ~ 
devam etmekteyiz· 1 !J11l tıi.tli>"tı 
beri pllnlı ve progra bil fa8 •' • 
içeninde devam eden urııı1' 1113ıır 
miıfn hudutlarına sus 1cıadıf· ııJ, 
zası da dahil buJ~nın:ıaJl ttıe;r"; 
sa m:ntakasında ılk aJı~tı"ıc fi~ 
lar üzerinde de . ç. 1'll 4• ~· 
Her i9te olduğu ;ıbdk 'filr1' ~· 
zın da ba~ansı buy ·rıe dJ ~ 
!!tinin azim ve ir:"~~:eğitle ııU .~ 
rak tahakkuk ettır llrıyet.ııetı 

( B~ tarafı 1 incide) 
Bu nutkun, Almanyayı da pek 

'müsterih kılmadığı mütalfiası yü· 
fütUJüyor. Berlin - Moskova arı. 

men bir el birliği fikri, katt ıu. 
rette tcrkedilmiş görlinmektedir. 
Bu m~;r ne Romada, pe de Ber • 
\inde ho§a gitmcmi~tir. 

Molotof, milttcfikleri, Finlan • 
1diyaya yardım ettiklerinden do • 
1ayı muahaze ecerkcn, Manner • 
'haym hnttırun, Sovyetlcr için dai· 
mi bir tehdit olduğunu söylemiş. 
ir. Bundan dolayı bu hattın pla· 
mı yapan ve inşaatını idare eden 
.Ii1hlaranı veren Almanları mua. 

'laze etmesi Hizımgc iyordu. 
Londrndn, nutkun en miihim 

ısmı, Almanya ile Romanya 
rasmdaki ticaretten bahseden 

/ıkralan olduğu söylenmektedir. 
.:!olotof, bu ticaretin, Sovyetler • 
le Almanlar arasındaki ticaretten 
daha ehemmiyetli olduğunu söy • 
lediğine göre, Hazırlan.makta o • 
lan projelerin mahiyetini anla • 
mak kolaydır. 

Molotof, Sovy~tlerle Alman • 
lar arasındaki dostluktan hiç bah. 
r5etmemi~tir. Fakat bundan, Sov • 

1
yetlerin siyaseti deği§eceği mi -
nasını çıkarmamalıdır. Nutuktan 
_çıkarılacak hüküm, Sovyetlerin 
her şeyden evvel, kendi menfa -
atl:rini korumak istedikleridir. 

Horon, 31 .(A.A.) - Vatika
arn nnşlrl cfkO.rı olnn Osscrva· 
1tore Romuno gazetesi, bu.gün 
Molotofun nutku etrafında 
mütnlea yUrUten yegAnc Roma 
'&azetesldlr. 

::utuk, Rusyanın bütün kom 
şulnı mı, ynnt lsknndlnavya 
memleketlerini, Almanya.yı, 
Romıınyayı vo Türkiyeyi ondi
.,elendlrccek mahiyettedir. 

Molotof, Rusya siyasetinin 
tam lstlkl1Undcn b:ıbeetmlş
't.lr. Bu sözler, Almanya. tıe 
Mosltovo. arasındald tesnnUdU 
kuvvetlendirecek mahiyette 
.görünmUyor. 
, Sokholm, 81 < A.A.) - ~tolo
tof un nutku matbuntın tefslri
ıno mevzu teşkil etmc'lttedir· 

Soclnl Demokraten gnzetesi
ne göre, nutulc Almanynda de
.rin bir hnyal sukutu uyandır
.mış olmak lcabeder. ÇUnkU, 
.Rusyanın, Fransa ve lngiltere 
.ayarında ha.klorla mUcadeleye 
;;irmck niyetinde olmadığını 
abat eder. 
Aynı gazete, Mololofun mu

lhnllf bulunduğunu söylediği 
imal tcdnfUi ittifakı meselesi· 

<ne geçerek diyor ki: 
Molotof, şimal devletlerin

den bı:ı.bsedcrk~n, sanki bu 
memleketler SovyeUor emrin
de imiş gibi konuşuyor. 'rcdn· 
fili ittifak c.ktlnln mUşküHl.tla 
nrşılaşması mUmlcUndür. Fn
at muhakkak olan bir nokta 
ardır ki, o da, şimnl memle
etıcrinin, bu cıunbadAjd nlc-

1 tmck hnkkına sahip olduk
arıdır. 

Stokholm Tidnlngen gnzotc
J de diyor ki: 

Tedaflil bir ltUtnk yapmak 
ususundakl anket aleyhine o-

kutamaz, btlAkis şimal millet- \ beraber, ademi tecavUz taahhüt 
lerinin, istikbal l~tn kendi leri teşkil etmektedir. 
aleyhlerinde pll\nlar hazırlnn- Butenko hakkında da aynı 
dığına dait şUphelerlnl takviye hayret gösterilmekte ve Buten.. 
eder. Yeni bir taarruz halinde konun ortada iz bırakmada.'\ kay 
el birliği temin edecek şekilde bolmadığı, belki, hariç memleke
m Udafaa hazırlıkları yapmak- te gitmek üzere vekiini terkettL 
tan, şlmnl milletlerini hiç kim- ~i, gittiği yerde de matbuata 
se menedemez. beyanatta bulunduğu söylenmek 

Bükreş, 31 ( A.A.) - Bütün tedir. 
Romanya gaz.ateleri, Molotofun üniversal gazetesi, keza her 
nutkunu neşretmekte ve Sovyet. iki memleket arasında iki tarai
ler Birliğinin sullı ve bitaraflık h bir ademi tecavUz paktı mev. 
arzusunu ifade eden fıkrayı te- cut olmamakla beraber, imza -
barüz ettirmektedirler. Bununla lanmış olan mukavelelerin, pak. 
beraber n. y n ı gazeteler, tm kendisi derecesinde ademi 
Sovyet hariciye komiserinin, tecavUz taahhütleri ihtiva ettiği 
Sovyetler Birliği ile Romanya kanaatindedir. 
arasında bh:ademi tecavüz pak- Sof.11a, 31 (A.A.)- Sovyetler 
tı mevcut olmadığı hakkındaki Sirlieinin bitaraflık siyasetine 
sözlerini hayretle karşılıyorlar. devam edeceğini söyleyen Molo-

Timpul garetesine göre, mev. tofun beyanatı. Bulgarlst.anda 
kie konulan Briand _ Kello<Y pak- büyük bir memnunivetıe karıjı. 
tı ve mütearnzm tarifine dair lanmıştır. Bu suretle Balkan -
olan Londra mukavelesi, iki cep- lard:ı harbin önUnc geçilmiş ola. 
heli bir mahiyet taşımamakla cağı ümit ediliyor. 

Vakıa hıgili3 ve Fransız hükii. 
met erkanı hazan Londrada, be.. 
zan Pariste toplanarak harbin i· 
dııresi hakkında mUhim kararhır 
veriyor. Nitekim birkaç ıün er 
vel Londrada albncı yükiek harp 
meclisi toplanmııbr. Fakat öyle 
görülüyor ki, bu türlü içtimalu 
ne kadar ıık ırk yapılmıt olsa 
yin~ günü gününe harbin İcab et. 
tiği bazı zaruretleri kartılayama. 
<lığı yolunda bir kanaat vardır. 
Onun için ft"aıııuı ınaıı.filiıK!o 
şöyle bir tertipten lMth.oh.ıi'mAJC- ' 
tadır: Müttefikler harp hü~ 
ti vameıini ıörmdı üzere azaıı 
mahdut b'.ı: heyet olmalı; bu he. 
yete dahil her uzuv çift, yani bir 
Fran11z ve bir ln1rilix olarak in
tihap edilrr.eli; hQl'bin idnreıine 
ait bütün meseleler bu heyet, ya· 
hut heyete dahil aza vaııtaaile h.al 
lolunrnalı. Mesela deniz abhıka. 
sına ait bir hadise hakkında yeni 

1 n g i 1 iz tay ya reci 1 e r i ?;rb:a;:;;:':;~. i~i::r.::ks;~ 
ıe~ müttefikler komitesinin aynı 

Pariı, 31 (A.A.) - Silt üze-ı şi açmıştır. Alman tayyaresi se. 7Jımanda lngiliz ve Fransız ua;r 
rindeki sen hava taarruzundan Ii bir iniş yaptıktan sonra. de- na bildirilmeli, onlann mutabık 

kalacakları bir karar nlınml\h, a· 
beri, İngilizlerin gerek bombar • niı Eeviycsinde tekrar doğrul • ralannda ihtilaf bulunursa bu a. 
dıman gerek avcı tayyareleri, dü~ muştur. Fakat sağdaki molörün za en kısa yoldan kendi hüku. 
ınan tayyarelerine kar ı olan l~i- den siyah dumanlar yükseldiği metlerinden talimat almalı, yük· 
kar tefevvuklannı hergUn iıbat ve sağ kanadtnm dıı sarktığı gö. sek müttefikler komitesi:ıin ka • 
etmektedirler. Cephe hatları ü • rülmti&lür. ran hem lnıiltere ve hem Fran. 
zerinde cereyan eden harpte, tn. ------------- sanın karan sayılır.alı. 
giliz hava ordusu tayyarelerinin m er,. k a Jngi!tere beş yüz milyon, Fran. 
beş Alman tayyaresi dUşürdilk • ııa iki yüz rnilyon nüfuslu birer 
lerini, Üv gUn evvel, Franaız · _.ı• F 
hava ordusu mahafili kat! surette İmpı.r:atorluğu tem.sil ıı:uıyor. a· 

d kat Almanyan:n her an hareket· 
teyit ediyordu. Bugiln aynı mah onanma s n 1 n lerini yeni istikametlere çevir • 
filler 29 mart glinU İngiliz tay • mek ve yalnrz Bitlerin ağzından 
yarclerinin faaliyetini ıu şekilde Çtkacak bir kelime ile Avrupanrn 

bildiriyorlar: m an ev r as 1 ortasıodalci ıek!!on milyon Al. 
Fransadaki İngiliz hava kuv • 1 ol."Ulı kurulmuş bir makine gibi 

vetleri, cephe hatları üzerinde i§letmek kabiliyeti l:arşmnd" 
bir muharebe yapmıglar ve iki Japonyaya karşı müttefikler tabii olarak icab odetı 
Alman tayyaresini muhakkak _ s~rat ile ahenkli bir tıı.rzd. hare· 
surette dilgürmUglerdir. Bir U - h d h ket edemiyor. B1D1da.n dolayı in· 
çüncü Alman tayyaresi de, tngi • fe it ma iye- giltere ve Fransa Almenyaya kar. 
liz mitralyözlerinin ate§ile çok ıtı harp vaziyeti tahakkuk edince 
ehemmiyetli surette yaralanmış tın de deg"' f 1 i ':ıtidn müaefik devle'ler oldular. 
ve harbi, bilyük müşkülitla ya • Denizde, kar~a \•e havada hl'lrp 
nda bırakabilmişlerdir. Aynı gün l'a§ingtoıı, 31 ( A.A.) _ Bah- kuvvetlfl·ini miiıterek kumftndn.. 
İngiliz hava ordutu tayyareleri, lar Bltına alciıler. riye nazırı F...dison bilyük okya-
1ngilterenin ~rk sahilinde diğer Fakat bir müddet sonra ittifak 

r- nMta yn.pdncak olan deniz ma-
bir Almnn tayyareci dUşilrmUı • nevralannm JnPOn mntbuntmın tJ:ığının bu dercccei kfu1 gelmiye· 
terdir. Binaenaleyh İngiliz hava iddiMı veçhile Japonyaya. kor. c•ği anla,ıldı. A~l:cri kuvvetler 
ordusunun bilançosunda, ınuhak- şı bir tehdit mııh!yctindc o!mn _ r} i İn?iltcrfmin mali ve iktıaaJi 
kak surette düıürülmüş üç Al • dı~nı katiyetle beyan etmiştir. itfare tiştemleri <fo birleştirildi. 
rruın tayyareei ve üssüne avclet Mumaileyh, deniz scvkülccyş Bu ~ retle müttefik devletler iki~ 
imkar.ı:ıı dahi bulamıyan, ehem· usu!leri mucibince bUylik okya- devlc~ler olc!u. 
miyetli surette hasara uğramış nusta bir tek filo bulundurulma- Şimdi b-,t ikiz devletler ıiatemi 
diğer bir tayyare kayıtlıdır. sı lazım ~elcliğir..i söyleym-ek ele. kafi görülrr.iivor. lngilter. ve 

Londra, 31 ( A.A.) - İngiliz m~tir kl; Fransantn hıtrbi idare balmnın • 

bulunmaktayız. Cu~urtc ııı1 r? 
kumetimizin hedefi ıca\f\lft~dif· 
ni serbest ve refaha tirfil' 11 lf' 
her insant vUcuda g~uyilk ~ııt 

yesine. eri~iştir. • 

Birkııc; gUn ev~el ıaralı 'f f!.' 
Jerimidn ilk cııerı 0 ıııı 1• Jtll" 
ovasındaki intaa~~t o~~,~~ 
193! tarihinde ba§ 51nd3 ııı~~ 
çilk Menderes ba\'ta gôğsll t•~ 
ameliyat ve inşaatJrl~şb\l ?ıııısl" 
kabartart hislerle ;.ııı Ş~1 pro( 
işletmeye açtık. .

1 
-Oikle d•(.I · 

gösterdikleri yol •. ~ııde sil ,~·~ 

CilıJt!HltlY~ •• idaresjnin ille 
~erindenberi sürUp gelen bu 
mücadelenin sona ermesile Bur. 
sa. ova.smm kum ve çakılla dol· 
mıı.sı. feveza.:ı.lar tcsirile mahsu· 
lntm mıihvo!ması, bataklıkların 
husule gelmesi ,ı::-ibi milli haya.. 
tımıuta çok zararlı olan ii.fetlerln 
önU alu-.mrş bulunmaktadır. Bu 
ameliyat sırasm1a kurutulmuş 
olan Serme b:ı.taklığl btı~n sü
ri11mekte ve ekilmekte, ziral is-

ram esaslan dabılın ~ fer 
mızın başanırrıas1?.' ü1' bit rı~' 
milli blr bo:ç. v~ bU{et<~rl.ı~ ~ 
tel~kl:i ettığımı i teri ıııfel111' 
Bursa ovası ıslah 'u:ılJ i~ 
tesisatmmı huzurun 
ye açıyorum. 

da•• fi' 
Amerikadaki Alman propagarı ~ U1e't~b'· 

Nevyorlc, 31 (A.A)- Nevyork rine bir mukabele o~afırıdşft peıJI; 
Timeı gazetesinin Vagington mu· lahiyetli mııhafil .t11 1311 r• nı' 
habiri Amerika mal;amatının, Bir ruz ettirilmektedir· ... iye•1 ııt§• 

• .cı 11rrıuw ~ıe Alil' 
leşik Amerika hakltmdaki Alman Amerika efkcırt gaYe 'j"',.," 
prcpaganda:nna dair mufassal bir rinde tesir yapına~iııı'tl• 11ef~ 
rapor hazırladığını ha~r veriyor. redUen vesaild.n rıd>'° cde'e 

Bu hadise Amerikanın Avrupa. mı1 makaJ.elerın. ~e·tıti\"a 
harbindeki mesuliyetinden bahse· yatının tahlillerını 1 

ccn Alman beyaı: kitabının ncş . ~ •, 
·""" 

'J. 
~ 
~~ 
gı~ 

~( 
a· 
~.~ 
~~ 
fil .. ,t ·r 

TORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHi .,863 tS' 

sı.ıoı,n ., Turltiv, Cüınlıuriı-th" ;ı, mDrı.,J.-iı mult.tı~~~I~;, 
2291 Numaralı 101611933 tarihlı "1rıunft tısdılt ıd J 

I 14,'61 1913 14rıhlı 24JS Num.ırılı Rt'ııml Oazıtt 
... ,,.t• 

Sermayesi: t0.000.000 intlll~ fJ 
thtlyat akçesi: • 1.:?50.000 lnglll~ s..ır• 

Tfirkiyenin bulıca Sehirlerin.U 

PARIS. MARSILVA ve NIS"de 
LONDRA ve .V.ANÇESTER"de 15fl~ 

MISIR. KIBRIS. VUNANIST..\N. IRAN, IRAK. fil• 
,,. MAVERA'/l EROÜN'dc 

Merkez v~ Şubeleri tOO~~rl 
VUGOSLAVVA RUMANVA. VUNANISTAN. suR!VC· 

,4•' 
. i ,,,, "' 

filv~fl•ri ve bDtQn -DünyadıJ l\centa v• M"hab r 

... Her nevi Banka Muameleleri yapaf 

Hesabı car. ve mev~ual hesaplan tcü,adı 
Tıcaıi l<rc.:filer ve vewıklı kredıler ku~Jdı . 

1 
ı)ı.oııl~.._ 

Turlııyt> ve Erncbı mcmlcketl(r bıcrınc keşidt scncda 
Borsa trnırlt'n. 

Eshaın "' talı~~ıaı, altı11 ve emt.-ı.ı llzerıne •11&115 
Scned.11 t.ahsıl.ltı Oe uue. 

ha.va ordusunn nit Spitfire avcı .. Scvkülceyşt vaziyetimiz ve dan tama-nen bir toe!c birleşik 
tayyarecinln, bugün şimal de. Panama kanalının mevct diyeti d"vlet haline r."lrre~i isren·liyor: 
t'Jzi üzerln1e cereyan eden bir siya.setimizin isabetli olduğunu Yüksd< müttefikler komiteııi t k . 
muharebede bir Domier Almı:.n gö..."termektcdir. B~z domı.r;ma _ liölde yeni l-'r orgatt vüeude ee -
bombardıman tııyyr.resini. harp mız.ı tehdit edilecek olan her iki lirilmc~i fikri bunıdan geliyor. 
harici bıraktığı bu akş:.m teyit okvanusun bir mınmkasma sev- Dereek oluyor ki. Fmtandilo-a 
edilmektedir. Di"7er bir &\'cı tay. kedilebilecek şekilde büyti'· ok • tec:rü~sir.in lnıriliz ve Fransız 
vares;nin rof nkat elti.:i Sr.ıitrre yanusta tnh~it ediyoruz. Donnn. b:ıkmnn~a.,., •a ... ığı gayri müsait l r 1"~11 fi " t '-" yliksek emniyet sartl~rmı hait "" ' 
Suffolk sahili flı.rkmda devriye marun şipıdiki tah~it nokbsınm neticenin mesuliyctj deVlet adam· 1 l<aSJlar Servisi v.:ırdır. 
do1n.<;T.lakta iken, 5000 metreyi değiştirilmesini fcnp ettirecek larmm phsiyCllerinde değil. ida· Jil. tf• 
mUteeaviz irtifadnn U"aD p;lot bi.r sebep ı?"Örtr.Üyonız.,. re ~istemi +.ıdedir. İ§te bundan ].l,[ f>ivasanın en mllsalt tırt1ariıf'e ( kumb''ı'" " 
300 metro a a~ da bir 11 Dor F.A!son bih'ilk okyanurtn;'d ~fayı iJ .. rigz j .. ;.,., b ttistı-m zr"'. kumbıroıı) hunııf hesapları •Ç' ır _·..""1!.~B'J,... 
nier dü.'.}man tayyaresinin uçtıı- ho.vuzların in.c::n edilecek elan ~n ftm ortpo~""" hlc!rrmak İJİ üze . _ _J~§i~5'.!Sg~~~~~liie§e1~~~~~~~~--~ ~u ~rmll..5f;llr. İngiliz tayyn_ - _,__b_,_UvU ___ '_k_zı_r_h_lı_-1 an __ f..:..çi_n_e _a.lm __ ağ=-a_,_r_in_de_..:....çal__::.ı.ş_ılmalı __ t_a_d_ır_. ----



7 - V AKIT 1 Nls.wl 1940 . ~-
,,;~, Şinışek ·pilot! 
·oOo kilometre uçan birtayyareci öldü 

' 
ÇETE Si 

H. MUNtR 

ni aUlkadar eden en yakın insan 
için... N orman Konkurvst için .... 

Llvingston bu neticeye vanr 
varmaz, evi bile tetkike Iilzum 
görmeden her tilrlil ihtimali göze 
•!arak dcmlryoluna doğru koştu. 
Oraya yaklaştığı zaman, iki elek. 
trik götün, karşıdan belirdiği ve 
arun bir lokomotif gürültüsile 
kendisine doğru yaklaştığını gör
du. 

Bu ışıklar daha yaklaştığı za 
man, Livingston demiryolunun 
tizerinde iki insan vücudunun u. 
zatıtmış olduğunu gördü. · Bo -
vun!arı demiryoluna dayanmıttı. 

Nandvil Llvingston bu ilci in . 
s:ının kim olduğunu derhal tanı. 
dı, Ve ~ılgı·ı:ı dön:nüş gibi hızla 
enerjiyle atılarak, bir eliyle Nor
ınanın ya':asrnd:m, diğer eliyle 
Ccy Ever:ırdın kolunc1an yakalı . 
yarak geri çekti. 

Trenin gürliltlisü bir gBk ı;Ur. 
lemcainl andıran 'iddetle artmış 
lokomotif vaklaşmıştı. Nihayet 
gelip geçti. İki in121.n kurtuldular. 

Şimdi Livingston kurtardığı 
insanların yanına vaklaşmış, on . 
ların bitkin, kendinde-n geçmiı; 
hallerine bakıyordu. Bir aralık 
gözüne, yan taraftaki yuv: l:ık 
bpak ilişti. Vaziyeti anlaclığını 
gösteren bir hal vardı. Burada 
korkunç vakalar cereyan etmit oj 
duğunu düşündükçe tüyleri ür • 
peri yordu. 

Pakat fada vakrt kaybetmenin 
aırası değildi. Livingston derhal 
Coyu kucağına aldı ve yuvarlak 
deliğin ağzına gelerek, itina ile 
•ıağıya indirdi. Divanlı odaya 
kadar g~tUrdu. 

Etrafı muayene etti. Yeni bir 
tehlikeyle kar§ılaşmak ihtimalini 
araıtınyordu. Fakat hiç kimse ve 
hlc; bir tehlike olmadığı görülü . 
Yordu. Zira haydutların, planla -
tını tamamen tatbik etmiı ve 
memnuniyetle çekilip eitmiı ol • 
dulclarr görülüyordu. 

Levingston dönerek Normanı 
almağa eeldl. 

( Dah<J vcır) 

/ 

Saatte 700 kilometre 
La.heyden bildiriliyor: 
Gizli olarak hazırlam.n bir 

liolanda tayyaresinin inşaatı ik. 
ınaı olunmuş, resmi tecrübeleri 
Ya.pıtma~a ba.6lanmıı;,ıtır. Bu tay. 
~~re tek satıhlı ve dört kişilik 
ır avcı tayyareaidir. 200 den 

700 kilometreye kadar sUratle 
~~abllen bu tavyare Flesinf('de 
~kot tayyareleri atelyelerinde t§a ohmm~tur! Bu inl'faatta 
·~rnnın blltUn tekimillleriOOen ts
- "de ed!'mirtir. 

Bu mUthiş- tavyarenin n~anını 
tne~hur mlihendis Slot hazırla. 
rnıştrr. 

[:JJ ·li·l 
12,30 Program ve memleket 

~t ayarı, 12,35 Ajans ve mete.. 
MoJoji haberferl, 12,50 Müzik: 

14 
uhteUf 9arkılar (Pi.), 13,30 • 

18 
'.Mtiz:ik: Karışık program (Pi) 

a. Program ve memleket saat 
kYarı, 18,5 Müzik: Radyo caz or
ın~8traaı, 18,40 Konuşma (Umu. 

1~ Terbiye ve beden terbiyesi), 
le .ss Serbeıt aaat, 19,10 Memle. 

10e.~ saat ayan, ajans ve meteoro. 
~tkhabcrlcri, 19,30 Milzik: Yeni 
le r dar ve türküler. Çalanlar: 
l<' eın~1 N. Seyhun, Hasan Gilr. 
Ç aı:rı Kopuz. Okuyan: Mustafa 
ti ag~ar. 20 Müzik: Halk türküle. 
ıô 

1 
arı Rec:ep ve Azize Tözem, 

bil' {> Konuıma (Fen ve tabiat 
la g leri), 20,30 Müzik: Çalan -

r· V .h e • ecı e, Ruşen Kam, R~~t 
}';er, İzzettin ökte. 1 - Oku. 
de rı: Sadi Hoıses, Semahat öz. 
li~!f'- 21,15 Konıer takdimi: 
~adı BedH Y6netken, Müzik: 
l>r Yo orkestrası (Şet: Dr. E. 
,,:etoriua) 22,15 Memleket saat 
~· •Janı haberleri, zlrut, ea. 
ı...._ ~. tahvitlt, kambiyo, nukut, 
"""1"t&1t (fiyat}. 22,30 MU.dk: O-

- 43 -
Londr:ı.dan bl!cllrlliyor: 
ln~liz haYa nrz:ıreti ı;.eref sn

iıaemda can vermiş olan altmış 
beş hava za.b1t ve neferinin esa. 
-nisini neşretmiştir. 

Bu liste Uz.erinde şimşek pilot 
namile maruf pilot zabit Sidney 
Denis Solum'un da ismi vardır. 
Bu pilot 1,600,000 kilometre UÇ
mu~tur. 

1929 senesinde R.A.F (Ingll!z 
hava kuvvetleri) ne iltihak et -
mlş ve korkusuz: bir pilot oldu
~dan ~ayanı hayret uçuşlar 
vapmıştır. 

1934 senesinde R.A.F 1den ay. 
nlm1ş olan Soium tayyare ile 
posta ~~a işlerinde çalışma. 
ğa başlmnış ve bilAhara Londra 
- Paris - Konenhag arasında 
iı,leyen yolcu tayyarelerir.de pi
lotluk etmiştir. 

Bir gün kalm bir sis tabaka· 
sı ile yolunu kaybeden Solum 
bir tepeye çarnmış, tayvaresi 
haran olmuş. nilotun öltl!l\nU a. 
ramalfıı ~ıkanlar, Solumu tavya. 
resinin kırık kan!ltları vanİna 
oturmuş, gar.ete okur bulmuş -
lardı. 

Matyö bir kenara geçip otur
du. Halbuki doktor Butan ordu. 
suna resmi geçit yaptıran bir 
kumandan tavrile ayakta dura
rak {!Öreceği kadınların her bir 
halini derin derin tetkike hazır. 
lanmıştı. Madam Broket mlieS
se.c;enin en iyi, en mütenevvi 
mallarından çıkarıyordu. Büyük 
memelf kısa bovlular, sırık gibi 
uzunlar. kaim saçlı esmerler, çok 
beyaz etli sarı~mlar, batiler ve 
acüller, c;!rkinler ve şirinler ku
caklarında birer çocukla üc;er ti.. 
:;er.müdüriyet odasına gelmeğe 
başladılar. Fakat hepsinde pa-
zara götilrülmUş esirler gibi sı. G a r i p b i r nı a c 2 r a kılgan bir eda •. endişeli. ürkek 
bir giililş vardı. Do~tor Butan, 
~ördüğü on iki kızdan evvell U-

B e r be r O•• ı u•• n c e çünü ayırdı. Bu ?ç _kızı kısa bir .- ımtihandan geçırdıkten sonra 
valnız bir tanesini daha derin 
bir muayeneye tabi tutmak üze-•• t • d • • ı d • • re alıkoydu. Madam Broket rı. m u ş e r 1 e o ·u yakarH~~i~:~~~:~~bıntza dl-

Sakal traşı olmak derdine bundan bir kac; gUn evvel Bo- vecek yok doktor. Elime her va_ 
mUoteıa ola.n her erkek berberin denbur"' kasabaJnndıı b!r berber kit böyle inciler düşmez. dedi. 

· ,.., Secilen sütana, yirmi altı yaş 
birdenbire çıldırmak ihtimalin! dUkklruna sinirli blr mli!;teri la.rmda orta boylu, ~işmanca, 
dilşünerek korkar. Bir çok kim- girmiş, bir müddet ga.r,eteleri ka. kaba v~ bayağı yüzlü bir kızdı. 
seler bu korkuvu gülünç bulur. nştrrdıkta.n sonra asabi asabi Maamafih evvelce de sütanalık 
tar. dolaşmağa ba.şlamıo ve nihayet etmi~ olduinı iç_in tavn hareket. 

Fakat Belçihda cereya.n eden sıra bekleven diğer müşterilere· leri dürüsttü. 
blr hadise bu korkunun ne ka - - A!federsinlz, çok mlistacel _ Demek bu c;ocuk bir!nciniz 
dar verinde olduğunu iabat ~ bir i3lm var, bana hemen sıra değildir övle mi? 
mlştir. vermek lfttfunda bulunun. _ Hayır MHsyö bu ben~ tı-

Brilkselden blldirildiğine göre Demiştir. Bunun Uzerine asa- tl u ·d d 
bt müşterlve eıra verilmiş ve ç ~ E~~la U:::ınıi~·? 

Almanyada 
18 yaşından aşağı 

gençlerin 

Sigara ı ç.ııe!eri 
yasak 

bh:zat dUkkAnın patronu bu a· _ Hayır Mösyö. 
eetecl mu,terlyi ttr~a başlamış- Butan memnun glSrUndU. Ev. 
tır · . lcnmeden ana olan kızları süt-
~ki ve teerUbelf bir berber o. analık için daha etverll'lli bulur. 

lan ı>ııtron milijterlısinin vilzünü du. Bunlar daha muti, daha ma
dlkkatle trra., ederken birı!enbL kul ve daha ucuz olmakla bera.
re a.rkpı Ustu vere vuvarlanmı~ ber bel!lr blr kocanm muzic; zi. 
ve tam o !Irada çe..!lesinin altmT yaretlerinden de Azada idiler. 
tıraş etmekte olduğu mü~terisini Doktor, altkoydui!'u kızın nU
de koltuktan dilşllrmü~ ve bu su- fus k!ı?rdmmı, vesika ve eaha.
kut esnasmda ustura ile müşte· detnamelerinl ~ördUkten sonra 
rinin boğazını uc;urmuıııtur. onu umum! blr muaveneden ge. 

Fransızca Pari Suvar J:ta.zete- Ge k be be k slnin yazdığına göre Alman Da- re r r, gere se mU!'fte. çirdi. Ağzmı, di§lerlnl, boğazı· 
ıi ca.iısız yere f'erilince derhal nm bezlerini, memelerinin aeklL hUiye Nezareti ~ençllği korumak ""ı d kt v 1 1 ":t uır o or ra'!ln mrs. PO Is vazi. ni, sUtünün mikbr ve nev!ni in-

için veni bir zabıta 'nizamname. vete mUdahale ctm.IA ve berber!n ce<len inceve tetkik etti. HattA 
si yapmx~tır. k t k .. -l d a 'P sc \,ÇO n en, milşterlrıin de sUtUnden bir kaç damla avucu 

18 Y8.IJ1Dl doldurmamış o. sukut e.sna.smda. ustura ile boğa- içine alarak biraz tattı. 
lan ırençler, harbin doğurduğu zı k~lmiş olduITTından fazla _ Fena de~n. fena deml. 
veni hayat §eraiti içinde her ka.n zavi ederek füdfi<'lil anl&!>JL. Dive aruıra a6ylenivordu. 
hangi bir sebeple geceleyin ışık- m1Rtrr. Bu mllthiş vaka Uzerlnc Sonra, koltuk U:r.erine bırakıl • 
!ar söndUrUIUnce caddeler ve U- aceleci \'e asabi milsterlve srra. mış ohn çocu~u da hafif bir mu_ 
mumt meydanlarda bulumnıya. Jarmı vermi!) olanlar, derin bir ayene<len g-edrerek: 
caklardır. v • nefes almıc:lardır. - Bu evlat muhakkak s!zin 

ka~fıı:k~:~=~ı::ı v~l~~ d~~: 1 :······--········ .. ·· .. ·-··•••••••••••• ...................................................... . 
~~~~~1 ~~~~!ard~nr~e~~~ı~ ! T roçkf ile ıngi:iz g a2etecilerinin İ 
yerlerde otura.mıyacaklardır. ı· 1 

Beraberlerinde velileıi bulun_ m Ü: aka t 1 ----- ·1 
mıyan on ııekiz yaşından ~ağı 
~uklarm geceleri saat yirmi A • k h b 
~~~:uru~~ sinemaya gitmeleri m e r 1 a a r e n e 

On sekiz yaşını doldurmamı"' 
olan c;ocukların umumi yerlerdr • k ? 
herhangi b!r 11.lkollil lçl{i alma zaman g 1 re o e . 
lan da nıenedilmlştlr. 

yıpranmamıı vesaitini harbin ıo. 

midir? 
- Ne söytuyorsunuz Mö.<;y8? 

Bunlar sokaktan toplanabilir 
mi? 

- Sokaktan toplanmaz ama 
muvakkaten bir arkadaştan alı· 
nn- kızım. 

Genç kız. Butanm bu sualin. 
den bir parqa hiddetlenerek kı
zarmıştı. Fa!cat doktorun onu 
alma~a karar vermesi Ur.erine 
vüzil büyilk bir sevinçle aydın. 
landı. 

- Pek A1A, sizi alıyorum. Ço
cuğunuzu derhal bırakabilirse. 
n!z bu akşamdan itibaren göste
reC'eZim 

İsminiz nedir? 
- Mari Löblö. 
Do!itor, ücret meselesi ha.l< • 

kında da anlastıktan sonra. 
l\fat,rö ile birlikte otomobile 
bindi. Fabrikava geldikleri za
man kapmm önllnde Moranjl& 
kızı Rene tesadüf ettiler. Her i
kisi de matem elbiselerine bil • 
tiinmi.l.ş, yavaş yavaş yürüyor • 
tardı. 

Valerinln öldUğU 2"ilmln e"" 
tesinden itibaren Moran.1 vılm:ı 
bir teslimiyet i<~inde vazifesine 
dönmüştü. Artrk büvük servet 
aramak için fabrikadan çıkmak 
fikrinden blisblitiln vn.z«?eçtlğl 
Aşikardı. Maamafih ş!mdi artık 
çok bllyUk ve cok pahalı ge1en 
anartmant bır:tkma.""' da karar 
veremiyordu. Kansının hatıra.. 
larile yaşamak için orada kal • 
ma'< ve bu lUksU muhafa.,.a edip 
bilihara avnen Rene hedlve et· 
mek lstivcrdu. Havntmt büsbii
tUn kızma vaktetmi§tl. Kalbinin 
bUtUn zaafı ve umum emelleri 
omn1 refahına, onun saadet!ne 
ba~lı"dı. Onun Valeriye nek rok 
benzemesi muhasibin yUrc~inl 
acı acı yakardı. Evde valnız kal. 
drklan 7.aman Mora.ni uzun uzun 
kızını &eV?'e dalar, nihayet ya • 
şaran t?8:ıo;lerinl ha.oka tarafa ce· 
vlrirdt. Bundan a0nra biricik 
dllei?i Reni şaşaayla ceviılemek, 
ve na.slbiıvie varsa onu mesut 
görme1de bahtivar olmaktı. Bu 
maksatla §imdiden mUmkUn 
mertebe iktısada riayet ediyor, 
ve el altırAdan öteberi hususi iı· ·· 
Jer de yanıyordu. 

Ren, doktor Butanm bir sua· 
!ine tatlı bir gül~le cevap ver
di: 

- Evet, zavallı babacığımı 
vazıhanes!ne kadar ben götürü.. 
ritm, çünkü ~e başlamazdan ev
vel bir parça hava aldri?mdan 
?min olmak isterim... Ona kal
sa odasına cirer ve bir daha 
!mnıldamaz bile ..• 

Filhakika, Moranl evinde du
vara a.stııh karısının muhtelif 
~ ve pozda on be~ kadar fo .. 
to~rafı ka.t'§ısına geçip muttasıl 
:ı?"lardı. 

Butan: 
- Bugün hava gayet gUz.ıeL 

Bir oarça ı:rezmekte isabet etti· 
niz, Mösyö Mora.nj, dedi. 

(Daha var) Bundan maada on sekiz vaıı· 
nı doldurmamış delikan'ıJann 
sigara lcree!eri. umunıt eli-lence 
m.abıı.llerir.e. bllha:rsa bar ve em. 
~ali e~lence yer!erhıe devamları 
~ıddet1e ınernnudur. Ge:!~ <;ocult 
ıar vanJıınn~a velileri bul11nmn~ 
"art"e krrlard'l tertip oluna11 
·lan~h e"Ic . ce! rr i•tiM~'< P.dP.ht 
Hr; fakat bu e·•iencede aznmf 
!!!Mt yirmi Uçe kadar kn!:ı.biUr • 

tnıılllz cazetecilerl Troçkiye 
ıordukları aualler araaında Sov .• 
yet Ruıyanın komtinlat pa.rtisile 
olan ihtilafına da temas etmitler 
ve Troçklnin cevabı fU olmut -
tur: 

nunda hesaplar görUIUrken kul • r------------
lanmak Umidindeler. ı 

Jer. 

'1.4.940 Pazartesi 

pera aryaları (PJ.), 23 Müzik: 
Cazhnd (Pl.), 23,25: 23,30 Ya. 
nnki program ve kapanıt-

2.4.940 Salı 
ı 2,30 Program ve memleket 

saat ayarı, 12,35 .Ajans ve mete. 
oroloji haberleri, 12,50 Müzik: 
Kadınlar koro heyeti tarafından 
halk tUrkWeri programı Sadi Ya. 
ver Ataman ve Sarı Recep refa. 
katile. 13,30 • 14 MUzik: Karışık 
hafif mUılk. 18 .Program ve mem 
leket aaat. ayan, 16,5 Müzik: Bh 
konçerto (Pl.), 18,40 Konuşma: 
(Çiftçinin saati), 18,55 Serbest 
saat. 19,10 Memleket saat ayarı. 
ajanı ve meteoroloji haberleri. 
19,30 Müzik: Ankara radyc.-su 
küme ıes ve ıaz heyet idare eden 
Mcaut Cemil. 20,15 Konu9ma 
Ciktıut ve hukuk aaati), 20,30 
MUzik: Fasıl Heyeti, 21.15 MU. 
.dk: Oda milzi&i. 21,35 MUzik: 
Küçük orkeıtra, 22,1.5 Memleket 
saat ayan, ajanı haberleri, ziraat, 
esham. · tahvUlt, kambiyo, nukut 
hona11 (fiyat). 23,25. 23,30 YL 
tınJd pt'O(l'~ ft kapanrı. 

" - Sovyet Rus yanın komünist 
partiaile olan ihtill!ımız, nazart 
bir mahiyet tatımaktan çıkmıt .. 
tır. Mevzubahs mese~ Markaiıt.. 
Leninist yolu değildir. 

Biz, buglin Sovyet Ruıyada 
Mkln:ı olan grupu, yeni bir aria • 
tokraal vUc:ude getirmekle itham 
ediyoruz. 

BUrokraa, bizi dUn Hitlerln 
ajanı, bugün ise Çemberlayn ve 
Amerika maliyecilerinin ajanı ol. 
makta itham ediyor ve bizim lt. 
hamnnıza kar1ı cevabı bu oluyor. 

BUtUn bunların Marksistler ara_ 
aındaki nazari ihtilaflara benzer 
yeri pek azdır. Sovyet Rusyanın 
profeıyonel doatlannın, radikal 
efkarı umumiyeye gösterdiği man 
ıaraları ciddi insanların artık bir 
tarafa bırakmasc zamamdır. Bu • 
gUnkU Sovyet oligarşisinin eski 
"Bolşevik partisi" ile müşterek 
hiç bir noktası olmadığının öğre. 
nilmesl zamanıd1r." 

• • • 
Amerikanın vaziyetine ve har. 

be müdahalesi ihtimallerine dair 
ıorulan suale de Troçki §U ceva. 
bı vermi~tlr: 
- ·Amerikanın sabık Reislcum. 

buru Huver, acn bir nutkunda, 
Amerikaya harbe karıımamasını 
tavaiye etti. Son dakika:!a ekono. 
mik bakımdan Amerikanın ağır 
bamıası gaye.ile bu tavsiyede 
bulunuyordu. 

Bu tavsiye, orijinal biı ıey de. 
fildir. Henüz harbe girmemi§ bu. 
lunan bütUn bilylik devletler. 

İtalyanın siyaseti b8yledir. F'ın 
lanciiya harbine rağmen Sovyet 
Rusyamn siyaseti töyledir. 

Çine karşı ilan edilmemiı har. 
bine rağmen Japonyanın da aiya. 
seti böyl:dir. 

Ve filhakika, Amerikaoın da 
timdiki siyaseti böyledir. 

Fakat bu siyaseti uzun mUd _ 
det devam ettirmek mümkün o • 
lacak mı? Eğer harp sonuna doğ. 
ru yaklaşmağa ba§l~rsa, Eğer AL 
man ordusu muvaffakıyetler kay. 
dedene, Avrupada Alman idare. 
sinin hayaleti hakiki bir tehlike 
halinde ba,gösterecek olursa, A
merika hükumeti o zaman tıı iki 
kararı vermek zaruretindedir: 

Ya harbe katışmıyacak ve böy. 
lece Hitlerin yeni zaferleri be • 
nimsemesine müsaade edecek: 
zaptedilen milstemlekelerden e • 
dineceği iptidai maddeler üzerin 
de Alman tekniğini artıracak: bil. 
tün kürreiarza Alman hakimiye_ 
tini hazırhyacak, yahud da Al. 
man emperyalizminin kanatlarını 
kırpmağa yardım için yan yolda 
harbe girecektir. 

B:n, halihazırda!d hükilmetle. 
re öğüd vermeğe asla salih deği. 
lim. Ben sadece afaki vaziyeti tah 
li1 ediyor ve bu tahlilden birtakım 
neticeler çıkarıyorum. 

Amerika bir kere harbe milda. 
hale etti mi _ ki bu sene bile mU
dahaJesl muhtemeldir • Biltiln 
bundan doğac2k Akıbetlere da · 
yanması lizımgelecektir. Bu Akı
betlerin en mühimi, müstakbel 
ıiyast ahvalin arı:edecefi tehlilı:e. 
IJ mahiyettir." 

VAKiT 
Gazetf'de c;ıkan bUtUn yllZl •e 
resimlerin bukuku maht'uzduı 

ı\Ht>NE lı\HlFESJ 

Memleket Memleket 
içinde dııında 

ı\~·hk v:; 1.;3 Kr. 
3 aylık ıııo t%3 • 
fJ aylık 473 K'!O • 
1 yıllık voo 1600 • 
rarlfeden Balkan Blrllgt için ay. 

da otuz kuru:, dUJUIUr. Posta birli 
ğıne glrml 'en yerlf're aydı yetmı~ 
heşer kuru, z:ammedi)lr. 

Alo0ne kaydın. bildiren mektup 
.,., telgraf llcretlnl abone parasının 
posta veyıı banka ile yollama ı.c· 
reUnl idare kendi llzerlne alır. 

rurkl~· .. nın ""' p<.ı.ta mnkıazlndf' 
\'AKIT'11 abo•ıf' yar.ılır. 

.t.dre~ değiştirme ncrçtl ~~ Krt 

il.AN llC'KETLEIU 
Ticaret tlAn "arının ıantlm • • · 

tırı sonda!! itibaren ııtın aaytaıa 

1 rıncıa tO. iç 11ayf11tarda MI kuruş. 
dördünt'tı sayfadıı ı: ikinci ve U· 

ı <;üncüde ~. blrlnclô.; t : başlık yanı 
1 ke~mf'<'f' ~ llrRdır. 

Bü~11k: çok dl·vamlı, kllşeH 
re-nkll Ilı\,. veort>nle-n• ayrı ayrı in. 
cllrme'er ynpılır. Hesmı llA.nlarm 

• 11antlm ıııtın 40 kuruştur 
rıra·ı ~lahh 1•111• • lınıyaa 

KU('Uk 11:'\ıılar 

Bir cıetı 30. iki defası :ıo . De; de 
tası ~. dört dctıııı 7:1 ve on defaaı 

1 
ıoo kuruştur Oç aylık tlAn veren· 
'erin bir 1efa11 bl"davadır. Dört aa. 

ı tırı geçen llAnıarnı fazlı aatırlan 

j beş kuru~tan beaap edilir. 
1 Vakıt bem Jo,:trudan dofrUyı 

keudJ idare yerinde, hem Ankara 
caddesinde Orhanbf!y hanında KE
MALEDDiN IREN DA.n BUrow • 
f'liyle UAıı kabul eder. (BUroawı 
telf'fonu: 2038.5). 



s·- VAKiT 1 NiSAN 1940 

1 
lstanbul Levazım Amirliği satmal:Jm \ 

Komisyonu ilanları 
~-----

Nafıa Vekaletinden: 
24./4./1940 tarihinde Çarşamba. gUnU saat 15 de Ankarara Nafta VekL 

!eti binası içinde Malzeme MUdUrlUğU oda .. ımda toplanan Malzeme Eksiltme 
Komisyonunda 4.500 lnglliz lirası muhammen bedelli ve tstanbuld& Cif teslim 
11arU1e 4. takım taşkırma ve traktörün kapalı zarf usuıue eksiltmesi yapı. 
lacaktır. Kilo 

4000 1 :J,5 mlllmctre saç leTha. 
4000 O,SO:O,SZ milimetre saç lc\ha. 

Yukarda ebadı yazılı 8 ton saç levha 3 Nisan 940 Çarşamba gilnU saat 
13,30 da Tophanede Lc\·nzım .Amirliği Satınalma Komisyonunda j apıl:ıcak. 

tzr. tstcklllcrln tcınlnntlarile belll saatte 1{omlsyona gelınclcıi, t757) t2531) 
,,. .. ,,. 

Adet 

.,oo Sıhhiye Erbnş Çantası. 

1500 Sıhhiye arka çnnta.ııı. 

Yukarda miktarı ya7ılı çnntalar 5/4/940 Cuma gUnU Sat\t 15 de Topha. 
nede Uı\·azım Amirliği Santmalma Komisyonunda panrlıklıı. satın alına. 
caktır. Hepsinin tahmin bedeli 2550 lira, ilk teminatı 191 Ura 25 kuruştur. 
Numuneleri Komisyonda görtl!Ur. 1756) (2530) 

• Ekslltme şartname ve teferruatı parasız olarak Malzeme MUdürlUğUn· 
den alınabilir. 

Muvakkat teminat eksiltme günündeki kur Uzerlnden TUrk parasını 
tahvil edllmi§ olarak 2490 sayılı kanunun 16 ıncı maddesine göre hesap 
edilerek verilecektir. 

isteklilerin teklif mektuplannı, muvakkat teminat ve şartnamesinde 
yazılı vesaik ile birlikte aynı gUn saat 14 de kadar mezkilr komisyona mak-
buz mukabilinde vermeleri ıazımdır. ! 992J (1682) 

HER AYIN YEDiSİNDE 

istanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünrıen 
lstnnhul GUmrilklerl için 6 adet kUtUphane yaptırılması işi 4/4/940 Per. 

ı,ıcmbe gUnU sno.t 10 dn 2190 sayılı kanunun hUkümlerl dairesinde açık ek.. 
slltmeyc lto:ımu~tur. 

1 - lhalc bedeli 600 lira olan bu işin Jlk teminatı 45 liradır. 
2 - Dolapların cins ve evsafını gösterir resim ve şartnameler Baş

mUdUrlilk Levazım sen.-islnde her gUn görillebllir. 
3 - lsteltlilerin knnunl veslkııl:ı.rlle birlikte B~mUdUrlUk binasındaki 

Kom syon:ı. gelmeleri llAn olunur. (2140) 

pı•w 1e PS5tt ~ 

Ankara Caddesinin en işlek yerınde 

Ki a ık dükkan 
Vakit Matbaası ıdaresine müracaat 

1 

' • • ~ ' ~ I ~ ~ 

.;.' ,.:,,. -:· 7- ~'; : . 1 

Ankarapalas- İzmir 
TELEFON: (3438) 

lz.mirin en modern. en temiz ve eo muntazam aile 
yuvasıdır. Konfor, temizlik, ucuzluk noktasından Anka. 
ra Palasın fevkinde otel yoktur. 

anyolu, kaloriferli, müteaddit firışerli old:4ğç gt. 
bi nefis yemekler veren lokantayı, pa.stahaneyı, v~ 
rnathaneyt havidir. 

·. ~~ - '\. . ... . , . ' •. . ... - . ' 

r--wr -~ ~•~" :..-.. İ • '•t , > : ., .... 

Denizli Orman Çevirge Müdürlüğünden: 
l - Acrp:ıyam knzasr dahilinde hudutları plAn ve ~rtnameslııde yazılı 

Kalınkoz devlet ormnrundan çUrUk dahil (1111) metremlkAbı dikili ağaç 
ı;ovde hncml yedi ny zartmcla ormnndan çıkanlmak Uzere kapalı zart usu. 
Jile art:.ırrnaya çıkıı.nlmı§lır. 

2 - .Arttırma. 11/4/040 tarihine mUsadlf Per§embe gUnU saat l:S te 
Denizli Orman Çe\1rge MUdUrlUğU binasmdakl Komisyon huzurile olacaktır. 

a - Dikili çam nğacı beher metremlkG.bının muhammen bedeli (r.05) 
kınııstur. 

4 - Muvakkat teminat (420) lira (75) kurugtur. 
5 - Teklif mektuplarının 11/4/940 Perşembe gUnll nihayet saat 14 e 

kadar Komisyon Reisliğine verilmesi §arttır. 
6 - Şartname, mukavele projesini görmek lstiyen alıcıların Denlzll Is

tanbul Ormnn Çevlrge MUtlUrlUklerlne, Ankarada Orman Umum MUtlUrlU. 
ğUne mUracn.at eylemeleri, (2483) 

1 Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ililnları 1 
Marmn.ra Us ii Bıılıri I\:. Satınalma Komlsyonnnllan 

Kömür Hanı 
ı - Komutanlık flıUyacı için 600 ton Rekompoze kömUrtl, pazarlıkla. 

c m alm:lcaktır. :Pazarlığı 8 Nisan 1940 Pazartesi gUnU saat 15 de 1zmitte 
Ter:m:ıe Jnıpwmdakl J.:omwyon blnıı.smda. yapılacaktır. 

2 - Beher ton l>ömUrUn tahmin fiyatı 15.r>O lira olup muvakkat tcmL 
nalt 697 J.lıa. GO lmru~tur.Bu ı~e alt §artname bedelsiz olarak komisyondan 
almabll!r. 

:1 - PazarlıCB f§Ur1k edecek isteklilerin 249-0 sayılı kanunun tarıtatI 
veçWl 1ru !gle nlO.ltndar olduklarını göst:erir ticaret vesikalarile birlikte yu. 
kardıı. yazılı Hk teminat makbuz veya banka mektuplarını muayyen saatte 
Komisyon Ba§ltanlığuııı. vermeleri llAn olunur. (2468) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satın 
'Alma Komisyonundan: 

l - Bir ltllosunıı. 225 kuru§ kıymet tahmin edilen yirmi beş bin kilodan 
otuz bin klloyn kndar vasınarma uygun kösele lle bir kilosuna. 275 kuruş 
kıymet biçilen on bin kilodan on beş bin kqoy:ı. kadar sarı vaketa kapalı 
zar! usullle 17/4/940 Çarşamba gUnU saat 10 da toptan veyahut kösele va
keta, ayrı.ayrı en ucuz tıynt tekili edenden satın alınacaktır. 

2 - ş::ı.rtnnmest nıtı lira kıı.r§Ilığmda. komisyondan almıı.bllecek olan bu 
eksiltmeye ctrmek istıyenlerln yalnız kösele lçln 5188 liralık, yalnız vaketa 
iCf:ıda 309i liralık, her lklslnc istekli olanın da 7250 liralık ilk teminat san. 
dık mnlcbu: voyn ban'ıa mektubu ile §&rtnamede yazılt belgeleri muhtevi 
teklif •rflıınnı belli gUn s:ı.at dokuzıı. kadar komisyona vermiş olmalnn. 

t 1437) (2463) 

" 
• MI tl 1 

PiYANGO 
1 Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu ililnları 

67 l{alem .l\.fulitellt At<-ş Tuğlası ,.e Hnn;lnrı .\hnnC'ak 

Tahınin edilen bedeli ( 176.000) lira olan 67 kalem muhtelit ateş tuğlası 
ve harçları .Askeri 1''abrlkalar Umunı MildUr!UğU Merkez Satmalma .Komis
yonunca. 15 Nisan 1940 Pazartesi gUnU saat 14,30 da pauırlıltla ihale edile
cektir. Şartname (8) lira (80) kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Ta. 
llplerin kati teminat olan {20100) lira ve 2-l90 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vesnlkle komisyoncu olmadıklarına ve bu Jole alakadar tile. 
cardan olduklanna dair Ticaret Odası vesikasile mezkilr gUn ve saatte Ko. 
misyona mUracaatln. (2446) 

T. iş Bankası 
1940 Küçük Cari 

Hesaplar 
ikramiye Planı 

l adet 2000 Ura. .. 21.ıOO.-lira 
3 .. 1000 .. c: 3000.- .. 
6 .. 500 ... 3000.- " 

12 •• 250 .. ... 3000.- .. 
40 .. 100 .. ıı:::ıı 4000.- .. 
75 .. 50 .. • a760.- .. 

210 .. 25 .. c: 6250.- .. 

Keşide)er: l Şubat. t Ma. 
yıı, t Ağustos, t tkinciteırin 
tarihlerinde yapılır. 

llk 
Senelik teminat 

(1) 

kirası 

355,00 

120,00 

lSO,oo 

270,00 

180,00 

1200,00 

senelik ,JJ.ıl' 
Gazflloftl 

26,63 Saraybumu Park ~d' 
mUddetle) ·et ~ .J 

9,00 Tepcbaşında :Me:ruti) ~ıl 
( 1 sene mUddetıe) · JJlıı;ıet ~·~.".ti 

13,50 Hasköyde Kereınitçl 
1

.., S J. ~ 
sinde 2/4 ;No.ıı arsa ( ı.ısıı.U ııdd'",, 

20,25 Beyoğlu Kıı.merhıı.tun ,ene ıı;ı~ 
No.lı dUkkA.n (1 - ~~1cdlııl el• ~ 

13,50 YUksekkaldırıında ~ uddeU 4f4 l' 
zarlık arsası (1 sene ıııddc,ı.ıııl' ~ 

• öy ca " 90,00 Galatada KaratC o/6' 
sene müddetle l • dde,uıcıe " 

2400,00 180,00 Gala.tada KaraltÖY ca •ııO' 
el'' sene mUddeUe). del~ , 

1680,00 126,00 Gala.tada KaraltöY ca ~ ı l' 
sene müddetle). 1 cıdd ~ 

54,00 

48,00 

48,00 

48,00 

4.8,00 

680,00 

156,00 

102,00 

122,00 

120,00 

4,05 Ortaköy Muaıııın r:ac ıı~' 
sene mUddetle). ıııııJı,.ııe~e)" / 

3,60 Beşlkta11 sınanpa;ıa ıııucıcı:,ı tl 
dUkkAn (1 - 3 senelll.~ıı ue>· / 

3,60 Beşiktaş Slnanpaşll ıııUdcıe jt 
dükkAn (1 - 3 seneıııp)lallt~e)" 

3,60 Beşiktaş SinanpaP 111ııdde .ııe" 
3 8ene ...,,.?! 

dükMn c1 - uıre .,.. ııe'· 
3,60 AmavutköyUndc ı...n n'lucl~ )4 

13/19 No.lı ev tl scn:11.ııe'\ıc14'tl'.; 
51,00 Kadıköy Ca!eraP 

111 
sene ııısi ~ 

No.lı dUkkAn {1 - S Il'lşııal\e " 
ıı,70 Kadıköy Osmanıııtıı 411 (l""' ııl'.tı1 

Hl<1e 3/21 No.lı dUl<I< 11allejl S y..4 
nıa ...- ,,,iDvr 

7 ,65 Kadıköy Osmanağa nıı (1 rr ~ 
RAlde 2/19 No.lı JUl<;şllş11"'1,,,, S,,,,,'İ 

9,15 Kadıköy Osmanağtl 1<4ll· (:l eP ~ 1 
Hllde 4./23 No lı dilk -"a11 S • tl'lll"' / 

9,00 Kıı.dıköy osmanaıta 1<J<!l.ll· (l ,JI 
H!lde 5/25 No.lI dil ıııP'd,ı'"~ 

ıııtn•t :ıl' ~ 
Yıllık kira muhammenleri ile ilk te uıere aC ıeıı1 

ri menkuller ayrı ayrı kiraya verııınel<urıııg-0 : ,.,r rl" 
Şartnameler Zabıt ve Muamelat )JUd ncUtıltJI U rft~ 
16/4/940 Salı gUnU saat 14 de Daiı:n1 :f; lt gll" 
teminat makbuz veya mektupları ııe ıı:ıa 
cUmende bulunmaları. • •• 

Keşif İlk 

bedeli t.emlnat 

;J~ 

orl~ 
Tıırosı ~ 

25!l!l,OO 194,92 Fıoryada Gazino .,.t"'{Pf 
tanzimi. "e l1' ...ıı 

4497,29 377,30 Şl§llde Hanımefendi >.,r, 
kaldırım inşaatı. ,-ıııı1 ~ 

ııtdartat1 ıııt ,ı 
Keşif bedelleri ile ilk teminat ın eıer '!> u f& -t'f' 

açık ek"iltmeye konulmuştur. şartna; ı;al1 ~ıııı$ '_,-il 
kaleminde görtllecekt!r. lhale 16/4/9 IJlllt IJl c#,tı' 0 , 
mende yapılacaktır. Taliplerin ilk tcın e ıııll~ ıe P 
den 8 gUn evvel Fen İ§lerl :MUdUrJUğÜn rııe fll' 
ve 940 yılma &it Ticaret Odası vesiJcl1

15 

nıl Encümende bulunmaları. 

Tahmin ilk 
bl·dell U-m.Jnat 6' 

ddt,ııı_.,. 
rı ~ eJJ'f' ,, 

3300,00 247,50 Bebekte Rume!l!ıls4 ııı.ııır. ı.ııd' 
"10.II ddel 

maruf 1-1/1,3 • 411 cıı ~ 
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