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Ba~uhanir ve umumi neşriyat mUdUrU: 

llo. 10440 Kll'll Befbld Td PIA'J'I (5) Kllllllfru• 1 NISAll PAUR'fBSI IMO Reamf otomobiller oe 
!89 __ .;.;.l!l!l!l!l!!!!!!!l-119!!~--~~--~.~1!'!!!1!11!!!!11!!!!!!!9911~~!m!!B!!!!!!!!!!!m--mel!!!!~~---mııır deniz va•ıttıları 

HAKKIOCAKOOLU Ah.kara, 7 (Telefonla) - Emirlerinde halen 
otomobil bulunan ve yeni hazırlanan pro;eye 
göre bunlanıı alınarak yerine servis arabaları 
tahsis edilme8i 1hını gelen bu.ı makamlar, elle
rindeki arabaları e.sldyhıceye kadar kullanabi
lecekler, bllAbare servis arabası alacaklardır. 

ABONE ŞERAiTi 
D:l'VAM .MUDDETl TUrklye için Hariç için 
s.,..ıUc ·-- 1400 noo 
Altı avlık ··-··· 150 1650 
Günu geçmiş nü8balar ( 25) kuru§tur. Resmi deniz vaıtalarmın tahsis ve :istimal 

tam da ayni proje ile muayyen esaslara * I 
lanmıştır. TELEFON: 2697 

CiiMJlVf'iıldfta" Cliuttriwct etnWa f>.J.rW, Mbü1en ,.ıc. ..,... J ufılir 
x · 

imalde harp tehlükesi çok arttı 
~------------------.ııw·~--------------------

A. l. m an ıehdldl başladı 
1 Berlinde endişe 

....................................... ._ 

Habeşistanda 1 
ne kadar 1 

4lmanlar, lsveç ve Norveçe karşı Artık deni;den demir 
asker tahşit ediyorlar, Norvef getiremez oldular ... 

ltalya~.~müş? 1 
Blttön ZQl&t 1882 1 

tazeteleri Almanya ya hücum edıyor .. s*x • 

----x*x Uçüzlü ittifakın tahakkuk etmemesı 

....... ....... 5 
dlyorıa., :r•ld• : 
öldilrtilealer . .. _ 1 

~ 

~ 9'ttiJcs'e 1"'&Zikle§H .Şimal 
....._~ 1~ H. Nazırı 
~ Gumher 

liazırla
ltan plô:n 
~~--büyük 

-.......atı olacaktır -·-HAKKI OCAKOGLU 

~Ve Fransız mütchassıslan dün
't:ı~ hl; d büyük imparatorluğunu fode
-..! hit ;~et haHne koymak için çok ge
>~ ~hı n ~laınaktadır. Bugün Al
~' hu~esı önünde müttefik bir vazi
~~ u~~ln, kendi mevcudiyetlerini 
~ ıle birlikte demokrasi pren
lı. ~~ kUçük milletlerin hayat ve 
~~~- ko_rumak maksadiyle har
"'-' ed~ lngiltere ve Fransa ara
~ ışhirliğini ebedileştirmek, 
~ Sonraya da şamil bir anlaşma 
ı~ boı.Te~ek yolundadırlar. Filha
~ hh e bır işbirliği yenilmez ve kı-
~' kuvvet vücuda getirecek, Al
~ . 2aınan '-Bman sulhu bozan 
~l'ini önlemek kudretini haiz bu-

'-..~k:. S" ltıl u harbm sebeplerini araştır-
k..."".. hfi ~-Yoktur. Nasyonal sosyaliz
~~~ Bitler, Avrupanın göbe
~. ~ernonya kurmak sevdasına 
\."~it ask~ kudret ve kuvvetine 
~~ 8'ldİJ".kuçUk milletlere saldırmış.-
1.;~ _hoaQl§ .. Avrupnnın huzur ve em
'-...~ ugu içindir ki demokrasi
'-..""~i müd&faa için hiç arzu 
)' ır .. 1.::- rağmen harbı kabule 
,~~lardır. 
!-.~~~~ecavüz cüretini ve-s ~ in~eden inceye tetkik edi

' ~da Ü!' ~ı Alman dikta~örü he
\:.~ haylı aldanmıştır. Ingiltere 
~h~ ~asındaki münasebetlerin 
~- )~bn gıne inatımış, hatta bu vazi
~ \re ha ak .i~in hayli gayret s~rfey
'İ.. \r~ r rbı ılan ettiği dakikada IngiJ
. ~ ~nsanın bu harbı kabul ede
'---~lirı a.~anuştı. 
\ ~ hak böyle bir düşünceye kapıl-
~~){ <le~·ı ~erdirecek bazı hadiseler 

ı'gutet ısı dır. 
S 1'le~ uınuıni harpten sonra Av
~ ~tıa ~~ karışmamak kararım al
._ N 18)' ır rnüdd<>t bu infirad politi

z!~~ devam eylemiştir. 
.:.-·~ hüvük Britanya Fran

z İNCi SAiltn:DE -

İngiltere de NorYeç hariciye naZll'llllll natllana d Al 
betemnedl, ınamalih ıntlttelllderıe şimal mem- e ma n maneviyatını sarstı 

Roma, 7 (A.A) - Geçen mart 1t111 
içinde prkl İtalyan afrikasmda t. 
zibidi temine matuf hareketler ..._.. 
smda iki İtalyan zabiti ölmüf, ... 

leketlerl a•asmdakl müzakerenin iyi bir cere
yan içinde bulunduğa blldlHliyor. BltaraDarm, 

iki taraftan birini tercih etmesi lizun!-
~----~~~x*x---------

Berlin 7 (ö.R) -- Ahnan harici- den timal memleketlerinin fevkali
ye nazm Fon Ribbentrop dün öğle- ele hidiselerle kar!ılqacaldannı be
den sonra, Norveç ve laveçin Berlin yan etnıittir. 
ıefirlerini Vilhelm!truede kabul Roma, 7 ( ~· R) - Berlinden bildi
ederek son müttefikler notası etra- rildiğine göre Alman matbuatı, lsveç 

f d '" ·· ·· t•• ıu__ ahi k ve Norveçc verilen Müttefikler notası m a goruımut ur. ı~ır, o a .. . .dd 1. b. . r· A ı h 
be . . daraltıl . ihdaf munasebetıle şı et ı ır ın ıa ve eye-

çem nnın muını ıst can izhar etmektedir. Almanyanın re-
eden ·IngiJtere ve Franu.nm yeni aksiyonu bir tnkım 1ehditler şeklinde 
tedbirlerini Alman hükümetinin gösteriyor. Bazı rivayetlere göre Alman 
çok vahim telakki ettiği . ve bu yüz- - SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

JI Ahim ıemasla,r 

Sefirler Londrada 
Almanya, yakında Balkanlardan 

bir şey 

Jngiliz Hıı riciye Nazırı 

Lord Halifa"lu 

alamıyacaktır 
Londra, 7 ( ö. R) - Büyük Britan

yanın Ankara büyük elçisi bugün tayya
re ile Londraya gelmiıtir. Bükrct. Sof
ya, Belgrad, Atina ve Pe§te elçileri de 
gelmitlerdir. 

Alman radyosu, cenubu prki Avru
pada bulunan lngiliz aefirlerinin Lond
raya davetlerinin aebebi hakkında uy• 
durma bir çok netrİyat yapmaktadır. 
Bu meyanda, Ankarada bulunmakta 
olan mqhur lngiliz muharriri Vard 
Pn.yl ın guya Deyi Mail gazetesine bir 
mektubunda bu daveti, Balkan mem
leketleri üzerinde bir tazyik arzuaile 
alikad.r gösterdiği iddia edilmiıtir. Bu 
iddia tamamen uydurmadır. Zira Vard 
Prays tarafır.dan bu şekilde bir mütalea 
ileriye sürülmüş değildir. 

Yalnız ıu nokta pyanı d;kkattir. Al
man aiyaai mahfiUerinde, Balkanlarda 
Büyük Britanya tarafından aarfedilen 
faaliyetin bilhaeaa ilt taeadi sahada Al
nıanyayı en mühim kaynaklarından 
mahrum bırakacağı enditcsi mevcud· 
dur. 

l.ondra, 7 (Ö. R) - Yann liıgiliz 
Başvekili Çemberlayn ve Hariciye na· 
zın Lord Halifaks, Balkan paytahtların
dan davet edilen lngiliz elçilerini kabul 
- SO:Pıl"U 3 tlNCO SAHİFEDE -

Almanyada manevi cephcn.il. sars1lmC1S1na ve mahnımiyete sebep olan lngiliz 
donanmasından bir parça 

Amsterdam, 7 (Ö. R) - Alman di sözlerine eıkw gibi inanmadJğıru gö
Propaganda nezın Doktor Cöbelı, Al- rüyorlar. Alman propagandası önümüz
man gazetelerinin mümeuillerini kabul deki lı:.ıı mevsimine kadar bir uzJaıma 
ederek, Almanyanın na mağlup oldu· .ulhu beklenebileceğini aınarla iddia et• 
iunu anlatmak hususundaki gayretleri- mekte<lir. 
ne tetekkür etmiıtir. Göbels. Alman - SONU 3 tlNci) SAHİFEDE -
matbuatında. bükum~tle miUet arasında 

zabit ıe mü&ademeler emuında Mo 
dakluı yaraların 1esiriyle CSlmQfler-

1 dir. 
3 Te§rinievvel 1935 te Habeşi8tan 

seferi bidayeünden geçen martın İ 
~-~ ine kadar italyanların telefab ı 

i 1882 kişiye beliğ olmuştur. İ 
~ ..................................... -.. . 

Kazanan 
numaralar 

• 
Ankara, '1 (Hususi) - Milli Pi1uc~ 

nun birinci tertip üçüncü keşidesi .,.. 
.:ün ~ekilmiştir. Kaunan nunuını .... 
bildiriyorum : 

150,000 
Lln JJ069 ....... ,. 
- SONU 3 "ÜNCÜ SABİli'EDB -

bir tavaaaut yazife.ini yaphğını aöyle
mİf lİT. 

Bitaraf müoahidlere göre Almanyada 
umumi efkir, propagandanın geçirdiği 
.On tahavvüllerden büyük endişeler 
duymaktadır. Nazi tefleri, Alman mil
letine çok fey]er vadetmitlerdir. Bir gün 
Müttefiklerin denizler hakimiyetini kay
bettikleri iddia edilmiıtir. Halbuki lngi
Jiz harp gemileri Skajarak boğazlarında 
Almanya harp aanayünin en büyük isti· 
nadgihı olan demir yolunu hkalDJt bu
lunuyorlar. Brenner mülakatı günlerin
de dünyanın sansasyonel bir hldiae bek
liyebilcceği üçüzlü bir ittifakın yapdac.a
ğı, Molotofun Berline aelcceii söyle. 
mitti. Bunlardan hiç biri tahakkuk et
medi. Şimdi Almanyanm re.mi koafe
ranaçılan, bütün Alman tchirlerini ve 
daha zQ-ade .. at mmtakalan dola,arak. 
A1manyanm na majlip oldttlu lıanaa
tini yerle,tirmeie çalıtften harir.in k .... 

Milli Ki1me maçları 

-·-Ankara, 1 (Telefoala) - MIUi Ş.f 
İ91Det Jnönü Mitti Müclaıiaa Veı.aletiııııe 
gitmif, yeni Vekil Saffet A,&a• ı ...., 
kanunda ziyaret etmittir. 

----~------'x*•~~....,..~~~ 

Galatasaray, Altaya ye-
nildi. F enerbahçe galip 

Vela Gençler birliği Beı iktaf ı, 
Muhalız güciJnii yendiler 

da 

lngiliz hazırlıkları Gcılcıta.scınıv Takınıı 

Yeniden 63 tersane, yüzlerce silih 
ve mühimmat fabrikası kuruldu 

~~~----~------,---·---------------------

iki Alman tayyareai daha diifü:rüldü, Almanlar 
bir Norveç vapurunu torpilleyip batırdılar 

Londra, 7 (Ö.R) - Dün İngiltere 
mühimmat nazırı radyoda mühim bir 
nutuk söylemiştir. 

Nazır, Büyük Britanyanın muazzam 
gayret.inden bahsederek şu malfunatı 
vermiştir : 

• - Büyük Britanya ve Fransa teşri
ki mesaileriyle bütün kaynaklarını ha
rekete getinnişlerdir. Bugün dikkatimiz 
silah ve mühinunat imalatını çoğalbnak 
merkezinde temerküz etmiştir. Alman
yanın ham maddt!leri mahduttur. Müt
tefikler ise denizlere hakimiyetleri sa
yesinde dünyanın her tarafına sipariş
k rde bu1unabilirler.• 

Nazır, gerek imp.uatorluğun ve ge
rek bütün dünya ~ İngil-

MilU küme müsabakalanna dün ge-ı Altay: 5, Galaıasaray: .f. 
rek §eh.rimlzde, gerek Ankarada devam Fenerbabçıe: 2, AJtınordu: l . 
edildi. ilaçların neticeleri ıwıJardır: - SONU 2 INct ~ -
, ....................................... . 
Hindistanda is
tiklal kavgası 

berdevam -.-
......... aa ....... 
eclllea balta 
•l•aıelletlyle ııttz 
kişi te+ICll ecllldL • 
Bombay, T (A.A) - Kongrenin,: ~ 

Boee'un riyasetindeki 181 aenah gru
bu tarafından milB haftanın açıl
ması üzerine seka ki§i tevkif edil
miştir. 
Bunlar anaadı Hintli iftirakçıla
nı şefi olanlr. tanıDaD &pat ta var
du. Bapatm Wtmın ilk toplantısı
na ı;.ıa.t ~ IDlllkarrePdi. Daha 
_.. Boee ~ bW ktlşat l'8P-" 
Mlf. fakat tcit*ınta lıMhealz oılmu§" E 

;.., bOtln H...w.,.,, ...wJ. 
: için mücadele teritiDe matuftur. i ........ ~__, ......................... . 

Italya ile 
ticaretimiz ___ ,.._ 
ıtaıyadan P8lll1dd1I 
measacat....._.., 
A••taraaya da 
tiHla lstlyor-

--e-
latanbul, 1 (Yeni Aaır muhabirin

den) - Ticaret Vekili B. Nazmi Top. 
c;uoğlu, Türkiye - halya iktJaadi müna
sebetleri hakkında eazeteciler tarafın
dan sorulan bir 11U11le cevaben de ·ııiı 
ki: 

c - Son zamanlarda ltalyaya yap. 
bğımız ihracat, ltalyadan vuku balan 

0

.idJııalit1nuZdan fazladır. Şimdi kJerina 
planndan, ltalyadan idhalat CIY

.,rirtmek kolaylatmıı bulunuyor. Bu 
iiibarla, ltalyan m6ene.elerile lenlM 
eden bazı idhallt tacirlerimizin ...ı _. 
ta almakta siiçlüie uiracbklan Mkk..-



ŞEHiR HABERl:ERi Hazırla
nan plcin 

--*--At yarışlan çok heyecanlı geçti Diilaya sulhunun bil 

T Jr.ilıa : 39 YAZAN: Şahin Akduman 
bir tewd••tı elacakft• 

- BAŞTARAn l inci SAYFADA 

Fakat dikkatsizlik ve intiz,arnsızlık maaleaef git- ~~r=~~;u;~:~v~!~:;;a~ıc:!ı~ •••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Şeylı'iilislam efendi Rü,tü paşayı dinlerken ıa da muhtelit 11nı•sma1ar hmaıame4t 

tlkce artıııakta, huzuru kacırmaktadır ~seri~- . İffe lıaşını bile O ynalmamıştı... • 9 Ingilterenin Avrupa işlerinden eli 
-----.,----XottX -*- ~ekmek ist.edie,i.ni gören Fnnsa ue ke 

- Gir, diye haiu-d.ı.. Bunu miite- Sadnazam - Ve akykümesse- Jlalreın lleyetillilt ta.slrilli •ümfdm ••: JJlnd;pen,,,,. hatıuı distne A~ >addt do9tlar ;::,,a::ı. · yolvna dOkiSrnüs, Utin 'kar~ 
akip biraz eYTel Sedrıazamdan azar lam ... Buyurun efendi hazretleri... Yarış v~ ıslah enciimeniAli.<;i tarafın- veı;ile ibdai ediliyor. Dandi ile Komisarz üzerine eoplanauft.t. dayanarak İtalyaya f'hemm1yet .,crnı 
işiten hademe kapının eşiğinde gö- Hoş geldiniz .. safalar getirdiniz .. dan lertip edilen Izmir ilk hfıhar at )'a- Dün hele hakem heyetinin de garip Yatağandan da ümitli olanlar vardı. ğe başlcunı§tı. 
rünmü~tü ... Biçare adam Rü~tü pa- Eğer teşrif buyurulmasa idi, biz de rışlarının ikinci hartası da di.in çok he- bir hatası, bütün lıalkı büsbi.ilün sinir- Çıkışta çok müsait bulunan va:.üyetini uLaval• in Romayı ziyareti ve bura 
~acları yed;ği baflamanm tadına he- hemen sizi arattıracak idik!... yttanh ~tir. H1tvamn ıııeeeht'flfl lendirmiştir. Bu kısmı koşuların neli- Dandi rakiplerine tes-ketti. Hemen bir imzalanan Fransız - İtalyan anla,şrn 

gayri müsait görünmesine ve A~k ederine ait laCsilatta tebarüz ettirece- kac s,,.,.• ·~:K,ı_ <:!-L.. ~ı...:-ı · · ha b le '- :t- d d ınn 
nüz unutmamıs olmalı ki bu sefer Rüştü ve Mithat naqalar, Namık _._J

1 
_ _:ı_ ı·8• __ Lı-'un ." --"L'm ,._, ta- , ....,.ıye 1

Y-'-'"""° ......., ..... r~ erı.ru Y- öy ~ir arıwıun il.desin en O.:.·--
a - r: l' ~ rxur ~.. LU. ıuwu LIU ğiz. Koşulara tam on dörtte başlanm."'- li ger.ide bıraktı. r--eu haftada beklen- t H b ___ J __ , • 1· ·ı·- ·ıe fra 

k•p.ı}'J tıkırdatmıştı.. ''e .,......,,anıı1 ... .ı- 1 ıL:... '- •• - bird '- · ır_ -.ı ~ u a eş m~ ıse nıı "''""' 1 
u V· ,__,. ~ema ocy, ner uça en ye ıerın- KTint ile lımir ~porcuları arasında lut- tır. Biı·inci ko,u üç ya:<!ındaki yerli ya- miyen bir netice olarak ikinci gelen bu S.l arasında bazı noktai nazar farkl 

emrini yerine getirdiği için artık ye- den kalTtıp Şeyhülislam efendinin bol m-~-ı.bahforı '1rnrlma-cq:na rağmen nm kan Ingiliz taylarına mahsustu . .Me.. .b.ayva.n bu. hafta Qoı bi& ~ .b.a.w-1'- do~mdtı. 
niden tekdire uğramıyacağı kanaa- istikbaline 15itap etmi~ bulunuyorlar- yine binlerce hnlk Buca alanınn k'>~- safesi bin metre olup ikramiyesi yeku- yordu. Tribünlerin önün.de yine beş Demokrasi cephesini teskil eden 
tiyle nıiisterih bir vaziyette odaya dı... mu..~ur. ını i..iç yiiz kıı·k lira idi. metre ileride giden Sipk.aya yalcla~an büyük imparatorluk aras~a taın 
d b rm'şC Halkımızın bu rni.itezayit ı-ağbet int> Bu. k<>jUV<ı kaydedilen sekiz hayvan- Koı:nisaıx ve o..d.i boğuşınap ~ıacı, .. k:at'i biı- i~irllJ:inin mevcut hufıı 
a H:de~e \;u kanaatin doğru ol- Hayrullah efendi sırasiyle Sacbt- rai?men koşularda seyircilerin istirahcıti dan ~disi çıktı. Bütün ümitler Alo ile lar. Heyecan son haddi bul .. ~tu. Sip- ğmı gören totaliter devletler üınitl 

azam, SOD,.a. Mithat paşa, daha son- tetmA ~nemekt~ "' inLi::.canısızlık .Şehnaz üzerine toplanmıştı. ka hakemin önünden boyun farkiyle bi- dıö.stüler. Totaliterler tecavüzlerini [ 
maıdığını anlamamakta gecikmedi ... ra da Kemal beyle sarmaş dolaş olur büyük bir ıstırap kaynağı olmaktadır. . Alo biı· şe,· yapamadı. Biriociliği Ha- .ri.Dci. Kom.is.an. ikinci, Dandi üçüncü ~adiyen artJrdıkça tetılike büyü 
R~tü paşa hizmet~ görür gÖr- bir tarzda sımSJk.ı k.ucaklaşrnışh .. ve Kişclerin önünclc bilc.t almak icin bo- l~m Saidiıı Şehnazı, wncilii,i ~evzi LW.. ı>ılarak geçtıler7. . . Telıı.Like önünde İ-ngiltere tekrm: Avru 
mez hemen kaJlanw çattı._ Raha.t- dini Öpmek i-stiycn her üçüne karşı ~aşanlanıı feci vaziy~Heıini gördük- fı .. ~~~ao~manoğlunun Mehlikası, üçün- .. Faka~ bu sı.ırpnzın ~eyeca?ı uzu~ ~lerine karışmak lüzumunu hlsscyl 
SlZ edildiğini ima eder hir lölvırfa da: ten sonra hu whmların buraya eğlen- culugu yıne Karaosmunoğlunun Tas\'iri sunrıedı. Hakem heyetı Korrusarzı hı- Iste bu !üz.um ve z.ı.rurettir ki son ) 
hademeye dik dik bakıp: ıne~c mi yoksa işk.eru:e çekmc~e mi gı.>l- a!dt. ri~i Şi~yı iki~ .Ye o..diyi. üçüncii brda biraz ~v~'lliş gibi g<iri.lıııen f 

- Behey saygısız adam, dedi... - Estağfirullah, estağfiruliah, di- diklerini ayırt etmek bayii güç oluyor. lkinci k~ı.ı dört v~ daha yukarı yaş- tlaıa et~•: Bu lata ~raz.lan m111C1P oldlf. tere ile Fransa ara~ındaki dosth 
Demi.ı:ı a.na. tenbih etmedim mi?._ yerek bir hayli cilveler Ye nazlar Bilet alabilmek bir mesele, k;azıman taki saf kan Arap al ve kısraklarına ~akat ıtırazlara verılen cevap ta çok ga- 1914 te gördüğümüz şekilde tanı ve~ 

}'aptıktan sonra yazıhanenin yanın- biletin para~ını tah<:il r.Lmek ondan da- mahsus Heıulik.ıplı_ Mesa.Le bin şekiz rıp oldu. . • ~ . •V• • bir ittifak haline cetlı'di. . 
Mühim bir meade k.onu~ulurken daki geniş koltuğa geçip kurulmuş- ha bi.iyük bir me_,ele.. yüz metre, ikramiyesi i.iç yih, Ura idi. Hahra de Şiplau:ııa. birma gd.diifta.ı Geçmiş yılların bazı tecriibelcrl 
İçeriye girme, demedim mi~.. ~u kiselerin "avısını artırmak. bura- Bf•s hayvan iştü:ak Hti. ve klkatibbe a.bbu ~b.· dJ~::t;~~- bal için ::ılı11ması g..."rekeo tedbir}e:~ 

Yine ne yapmağa buraya gddin ?- tu... larn dah~ nazik, daha eli cabuk memur H~uk Güçliinüın Örneği bi:inci. Sa- mlue de w e~ . eı:k ır t:J.da .. t· e . ~ ~- yük bir vuzuh ile eıt;•dwiatmı.ş o~ 
Hacleme - Aman efendim .. Ba- Koltuğa vücudunu iyice yerleş- bu.lımk acaba ~ hir ~ midir? liın l.tı.o.ı.cwı Yü.k.sd.i. ikinci, Fehıı.ıi Sim- •0 u~~ ıçın_ ~ .. egtŞ t~enm ım- iki imparatorluk mnkadderat.Jannl 

na sade kapıya vur dediniz. Başka tirmes&ni müteakip Rüştü E>L.•Ya Bundan ba...ta halkımı.mı trenl.erdeı:ı sarnğlunun Çelengi ü.çüneü geldi. :zı:::-:1 suruy()ı" «&ir hatadır birlerine bağlamak lü.zumllll'U hiSS 
bir -.y söylemediniz... lote ben de hitaben dedi ki: cektiği de ~71 bir ıst~ teskil ediyor. Üçüncü ~ şimdiye kadar kazan- Ir f d li · ki .... 1 • 1• miş bulunuyorlar. 

,,..., '!/ 111ı..r_ L - L'-~ n_: Vaktıy' , ,_ burava ~~ dak·ı.-..:ı bir ı- dıklaı•ı ı'k,.am;,.e yeku·nu '-!n lı'"""'" ...ı....ı_ ıra e e n:1 _yuuerc<.' ınsanm a a- Bndii-n r...-.~- ................ ı..G-
höyle yaptım... - '~var, pap DAzreucnL ou. Wlrik •. He= dol.'l~~,. kimse .. ~ .. lunwyu• üe·~~1d.tkl ;i k~-"h,gil':; ka!ı. ~u_lıın~uğU .~ır ıu:v.:u&da ha.tanın dedir'°t';.' ~~ .~~ıl'iııırllll'I 

- Sadrıaam - Dt.rlıi.Jd.p durma du~ aral~ için ~ kıntı ~ekmM.di Nede . imdi bu da 1.ayla:ruıa mıııhs!Jiilu. lr:l2.ii1.f~ 'bin aJ.U yüı. de~.tı:tt~e ~ şu dakikada kacbr benlııe:n:ıe 1Jütiir! ~ 
öyle. •. Niçin ~~-· Banu a.alat acele bir sıehcp mı zullm etb1·• yapı.ln:tı)ot'". Hele a'l.'timl.e i.ıısanla.nn b- metre ve ikramiyesi beıı yüz liı'a idi. da ~. aklunJL ~· , lana.cak.ı.,Lr. Btı :ıxAda ~ 
ta: ~ odadan çlk (fit... Bizi. ~ahal ~ - Dem.in Mithıat pa- sap ~ asıh:rıış. koyunlar gibi se- Üç hayvan işLirak ~y.ledi. Birinciliği ~cı e .Dl 1-şa... 11.'Ç Pı.~ s;al kü~ bir ~ eaM:l yllictuı'· 
bırak... ..... L__..ı.......:.-.~ de arzıetaim.. Ah yahat ~tti:rilmesi c.idae.ıı ann.aeak bir Barım Said.in, Destiy_.. it-i11cili-~-ı F•• ... • ~ ~P ~y~ ~~tu ... ~ kin harp p:k blaı' -.,._~Pek t.e ._.... ~ ~·., "'- "" .... "'" sekız yu.z metre. İkramtye~a yııı dak-

Hademe - Hiç habet· vereceğim cfeadi' baz:rctleri bapmrza ~ mesd....~. ~ular: .bi.tia.ce hemea.~ hare- ~~~ .. Kar~~~lunuiı Taysi, ÜJÜıı.- an llı:a idi. AlbaN Ismal1 Tekcenin iki m. ımal .•lmıJr~. flMıı ~. 
bir madde olman~ de. efendimi- biJaena) ... P~ sabahtanberi ha ~= ~ ~_:r~~ :=~'~ ~gud Salihidcfin Başlangıcın Giiryakt b.ayvanı buna iştirak etti. Tttna bir.inci, ~Y~-~~~ 
· h ed · · bö l } Ef rdc Sera.ker" .......... d ~•ıp;uc-...:::u ~·n. azan ı. · Sava ikinci geldi. Larca . ınaa 

ZJ ra atsız. er mıyrm Ye · en- ye 1 •--r anryof ... &.it.nmmdaı:ı. on bes d.a.kik.a socra \la~ Dörıillncü kn<:.u dört ve daha yu1-.,. .. ı ıa:_,_,_<i_ L-"- • :nı..:....-t et c·o:r. Yıne. ~ ı..-.ı~.-• 
'di hazıdleci geldiler de hunu. arze- Bunan için,. Hünkirm mut.IB.b im · b.r U,U yerim! ~ ve yart.'ll ~ )'ll§tak.i ~ ka; I.ngiliz at ve k~r~- -=~ ;:.;; =~t.::i brr= .1 Fbr .ın~~i'kr~ .. 9: 
c!ecektim... şeyler~ olntutndan k'U!kulan- soma da hareket ett.i.ril~tir- rına mahsustu. Mesafe iki bin met.re ntl.ewfu·mek için t.ira inliam ~e 1ıııiraz c~ brr ı~ Ye ~ biı 

Sadnazam - Of ... Bu adam be- mabayı:z... _ ~Blze öiL: ~liyor k~ inmamı te~ Ye ikramiyesi död ~"Üz lira idi. Dört da halka huzur teminini temenniye cok vucuda getirilmezse zaman ~ 
ni patlatacak!.. Canım b.angi efendi Bu vaziyet t------1... hal'in hu ıçıa deği iDfuamsıilıg.ı art.rrınak ıçm hayvan iştirak eyledi. Bütün ümitler şayan buluyoruz. • tacialanl kati• k, ;bu ajıı' 

-.a.A~ ima ı;('oğüs ~ zarmeti iba:Ul 
hazretleri>.. ilk önce bu efendinin gece sabaha karşı~. biraz Mı'/ 

1
,. Ku .. me tı1·. 

adanı söylesene... evvel paşalarla beynimizde karıtt"t .. ş- macıorı Sahte bono Bunu çek iyi v.e 
Hademe - Şcyhülistam efendi tırdak... Goriiyormnuz ya~ Vak1t 

9 
L.ulunan iki impara&or:hık ~ 

haz:rctle.ri .• HayrulWt. efendi hazret- çok dar .. Zatıaliniz fetvayı ~in x*x herce fedakldık ~ 
ler;,::ışrif ettiler, 7~ c.ehresi hazır1admlz rıuL . Galatasaray, Altaya ye- yapanlar :::. ~ban~;."'~ 

.. r~z.am~ as. Eğer şimdiye kadar fetva hazır- ' i&tiyeAleriu iblıfb. ;;.itiı!ft .H-~ 
~ler g~bı bir . ~elcıt pe}"Cla etmıştı.. la.ıunadiyse ·hünun· hemen ihzarını fırsat ve imJciıll uı wık 191 ~ 
Bırdenhire yen:Mlen lulayıp fewbl- faziletpenahinizden rica edecektim.. • ı d • F b h ı • 1 t ~ &ibİ ~ brJI" 
adc ~dıiuw. aösteıw ~ tdişla:. iste sizi uaımak. iıstediıiimizm sebe~ n 1 '. ener a çe ga. ip Cüretkarların marlleti ~- Hatti ...... -F~ 

__ Feaüphancllah .. fCJıüphan.cl- bi bundan tbarettiT-... ...ldqada 7enl lahtllt rek ~ ~~ 
lah .. dedi... Hüdadan her isted.ig-i- c___ r_ --k Ld h' :r;'~&: Sahte bono tan?;imi ı>uretiyle Ziraat oluımı"'°"a.r . 

.,.,, ··~ <lt#>JL ..,. rıazamm ıç L '-'------- Ankar "- b ı bel C?;'-'1..- ...J..f..- ıL: ıı:.;.;...1- ıı.:.- "-miz şe:·, işte bir Lir olup bitiYeriyor. r :r - BAŞTA.RAFI 1 .inci SAYFADA 'kaleci bile güzel tıi.r kvtanş yapt:ı. u.i:lllAilSırua a ı:~ ıötan u şu e- ~ :7~ 11t.ı -J-= -.ıc ~ 
Bu hal bu sabahtanberi iki kene te iyi bir mana taşımıyan bu sözleri GençleTbirliği; .ı .. Be~~: 2. 29 ncu ~~kikada Vahap üçü.net?- golii tinden küruyetli mikdarda para çeken rupnm iftltfkatlcler:ıitı WıetiıAe 

k
. ld (M'th. t '- _ ı_ ) t-layrullan efendinin üzerinde hiç Vefa: 2, Mahafızgiieü~ ı. al •e Saim. ağaheyiaj.ni tak.ip· etme1de cüretkArlal'ın yakalarldıklarmı ve suçla- ruyacak biı' ehe.a:ı.mi:J-re.ti. ~ bı.ıl~ 

va ı o u... l a paşaya DllKlp bir tesir husule getinnemişti. içle- :Su ~retle bı,.ı haftanın en ~an~ı ta- gecibmdi. ar duib SMWa o da. dM- TUU itinJ erıildailli y~ tadır. Bu hu~t. bellri b.iır AvtJ.J~ . 
siziıılc görüşmek i.aterdi:k. Keı:ıdili- rmde en yüreği pek vıe cesur bildik- kımı Fenerbtıhçc. olınuş oluyor. Yani S di.-ineü. golü y.ı.ptı. Ankara Ci.iıı.ıiburif' müddei.wnwnia dcrasyonunun temelini ;w.:kil eylı~ 
ğinizden 1'alklp buraya geltlinrz .. leri Hüseyin Avni bile bu kadar puvanla Wti.in ·ku1üp1erilı. önünde git- 4..Q maği(ıp ~tt-en 4--4 berabere B. Arif Ynar,. bidisc haJdanda §Unları lecektir. Bunun içindir ki ınüteca .. 
Şeyhüli.sliım hazretlerini dahi gör- korktug-u ve teliş ettiği halde Şey- ıncktedi1:. Feneri yedişer puvanla Genç- vaziyete geçen Altayın bu enerjisi 5 e- :;öy:lem.ip : rin gözünü ytldtracak, st.ıltrun iat 
memiz.e. kat'i hir lüzum hasal olmuş-- - lcrbirliğiyle Muhafızgücü takip ctrnck- yit"CÜ~re bae sirayet etmişti. Havada " - Suçlular 1'39 .ietleii'İ. ikinci tep:i- bir teminatını teşkil eyliyccek _ 

- hüli~tiın efendi Rüs.tü pa..,.Jl din- d .. _1 __ • .:tc..---.J k_,___ · ; . .r · · •• •• L-" ... _ -.;-1-...l;- F a 1~- ....u-ı. cı)ırıır>• tu .. iıte tarafımızdan hiç btr haber Y- le ir. u~ gaze·~ın ve u~en ':llP aıa:n:n nın :J.A1 meı gımu .w.uy""""' ~.....,,. ve ı· nsız pnnu mtı:nııw- I) 
gönderilmeden efendi hazretleri lerken işte kaşını bile oynatmamış- Bu haftanın en sansız lakmılm:ı cl.a y~kilııu old.ukça kabarıktı. Bu hali hail ~ünde ~ Sı!I.~ gar.i~u lı~reketi bütün dii!'l'ya ıçirı ~ c~ 

di 
. l . h I I tı... süphesi.z Cnlalas~rnyla B~ik:ta~tır. bıc deovreye çıkaran, Ilyasın yaptığı be- HUllUI namında Wri, bWııçıeeililde uga- nunı noktası olarak kci.bul e;y1~~ı~r. 

nez rnıze ge rruş u unuyor ar.. -BftMEDJ...- D:irder pu\·anla en geride kalmı~l:.u·dır. şi.oci gol oldtı. Şimdi aT"tık dif, lam, te, ·':an Yen'"alltı bulınuş, Yeıvant ta, Stelio zımgelir. Bu ginel ömck belıu 
Rahbımn:ı hikmetine akıl erdir- Bizim takııtıfarımr.t da, yani Alt:.yla ye, Altay. Altay, Akay ... avare:leıri ku- isminde bir diğer.ini tanin etın\i. Buzı.- türkün ideali cıllcm bir !Balka0 

{e 

mek ne mümkün?. Fakat ben bu Altınordu, altışar puvanla üçüncü va- Jakla.n ç:_niahyordu. _ Iar. h~p birlikte, ziraat ~. ~- yonuna yol açabilir. (i 
işaretlere bakıp yapmak. istediğimiz ICISA.CA : ~.\·el.inde btılunmakta.Wrlar. Mac;. siya}ı,-~yazın ;,-4 galibiyetiyle k iştigal eden A%Şdk adlı birinin. ticaret· HAICKJ QCAJ[O 
işin kolaylıkla olup biteceğine ka- • • • • • • • • Dü.rıkü ıııachır, bir gün evvelkille ııa- ııeticelendi. hanesinin üst lcabn&.ı ıbir .cııCl lemin edi- - ·--
naat &dİJ'İy~ vesaelim.- zararı., çok: daha kalabalı.k bit· halle Ma~1n ha.kemi Mustafa Balözdii. yer ve orada çalışm..ığ;i haşlıyorlar. Te- İlk okul ıaJebesiJliO 

önünd~ iera edilGll. Tribünler ha~tan Fener.--.rıe Altı-.... •dıı ınin ettikleri kılişc \"asıtalariyie sahte- d '. k ik ..1 
rLL....L.--ye ..l:!_uıp·· ) ~ ., a·· .. ., .... :!' ·t -. .- k.;. .. ıar "2 -·-1-ı .. 1---... ıa~ ......ı:v---"--.. un gece onse•·. ,. -..c.uıc ovu başa dOJ.duğu gibi ayakta kalanlar da A d ile F - ~ ~ı " 'UIXıv ,...,_., eaıı,,UC'lia' 
Hanen lcOf Şeyhiifisli.m efendi --v-- oek coktu. Stıh:ı kısmı da. oldukca kala- bah:en~~ı':~~~asJ~r ·~d e~- Su.çlulardan Hüsnü, jptal edi.Lraemiş ;oo: Dün gece, Misakı Milli. ŞchılJ{ 

hazretlerin! odaya ithal eyle ... Ba- YAZAN: l'c:...-a.cı &. ıt•mil Ak.taş: balıktı. • "h. ·vel F . ~ .. ı. nl ı:oların sahipla-.inin adlannı iskan me- bey, Bornova Kars, \'e Yıldırutı . 
km de bele? .. Hili ~ ka- - Ilava yine hulullu icl.i. Fakat evvelki ~t :cl e~~unWl~--~~rc ld:!I, murlarmdan Tahsin adl.nda 

0

bir zatum bey ilk okullarının mini mini yavı 
- · nk b • d v ı;ıerr~ une unt._1 ___ ı.. bay~. ~d~ı lıa ~- a'--s+·- Bu '-'-'e- gn.... bon-"-..... -- Hal.kevi salonunda iki saat de\·aıııe 

zık gibi dikilip durur? ... ~r mı- ~ti di gi i ne yagmur var ı ve ne de gı a "" ye Uiil\.d,l;a..., ugun e ın.ı.r ıını;uı. .ı.:wıl.l •'-' ....... ~· k ffakı 1· "'-' l er ,. 
l \' ....ı:;:;..:_· • . • _..ı· A-'c-ra.<la Cocıık. ti""'•ı:osu L ___ ı..ı;.ül riizgii.r siddetli e~iyordu. saJJlo.i~·oJJunda.n b' t' bekl' Lar otuzunu dolduruyorlar· 12 si boş blı- oo muva yet ı uır Wll!' sın.... eı;u.14u..uız emrı ı.şıtı:necıın -..a • ,_ ~ ·d F.:. 1 __ l 

1
• . ~r,_ ne ıce •-k Lyor.J,,_:" Y@r ' let" ve .siddctle alla:,lanmış1aı:dır. 

· beh adam> etmiş n ise de başlamış. Ba. lıa.bcri ga- Altay • GaJatasara~ ı. ~ acıver......-~ırrn.ızı .... ım = · · .. · ıeı mıHade ey . ~i~ ık zetelexde ok.uduğwn "Vakit. çocuklliğum ilk mac, Gıılata;;aravla Altav takım- Fenerin karşısında tatınin edici bir Doldurulmus sahie boı:wlar. NilJ:at is- Ralkevınde KOD saW 
b ~e~ 0 . n ~1~~ve. aklıma geldi. Biz çocııltha, tiyatro :za- lan ar<1sı~da y;ıpıklı. ·Bir gü~ evvelki oyun çık«ı-:.ı.mamıstır. Hamdi ile Adil ;11;!i'~ biri taı:afından ~a v:iran- Bugün saat 18 de halkevi tı: raf 

unu mute~ıp ıse ~,.,, m. ten. biiyü.kler için cleğil. e!Cleriya çocuk- oyunlant nazaran AH~vm bugün de iyi şah:-1 oynamak lan. bir iü.rlü kendi.leriıı.i. ) . aat ~~~ i eıız . erek Dö~ent Dr. B~y Ali R~a ... ·1 1 
içeriye girmesi ancak bir kaç dak.i- l&ı' i~iııı td.akkr ed.il..iTdi. yaşl.J ba.Şlı adanı- bir derece alanııyaca.;>• kanaati. h<•meo kurtara.ııı.adıklan gibi Sa1t t~ aü.nünde paraları tahsıl cdılrnege başlanmıştır. (Kimya ve Kiınyaam gunluk oI 
lca sürmuş-tü... la.rın tiyatroya ı..,-t~si iciet2 ayıp saylı- h • 'd' B'lh b' . . deiJLdi Bwıa ilaveten Altıoorclu kale Nihayet ~..D hafta :N".ıhat ADkarada mızdaki rolü) mevzulu hir klı 'ti 

eıncn. umu 1111 ı ı. ı a"'sa ınncı • . b" · - a· - 1 1 · ..ı.. .i .. t-··- •· ld t k'f , k.l .ı:.. B d - ı· konfr1 

f,..e Ha·~-11~L ec __ .ı: ıc;..,-~ ..... Lrdı, hatta. ae y--•ım;. roculi; b.a.urı d · ., 0 • 1A b··· Aıta 'k· c;ının ır duv:arı olan Halim de +,....,allı ıger sucu ar ua .ıs cuwtıı a ev ı \<erece erU-U. u eger ı ı. ~ ,.nuwuı .ı:c::ucu Dil...,l.JUill .- av- ~ evreyı ,)- mag up hlTCR ı yın 1 ın- "'".t' - l ( ·d . . il d h-n- da, ediJıııc.r. 
rığı. ark.asında uzun, siyah cübbe- iı;_m gjdiyorum~ diye ilci _ç~~ ~nda ci devrede daha mü~kiil va-ıiv-et-e {'j\be- yarak oynıyordu. o unmuş aı JI.• 1st a C'ye tııı.r.ıını7. \Jd 

ı_ ~ _.J_ '--- __ L ..ı_~ bilet alanJar. tıyalroyil gıdışlerı.ıu çocuk.- ccı!inden korkl!lu.vordu. Bun~ seheıl 'te Di.in Fen .. erbahçe. hakikaten rakibin- ı··ıer sıy1e ayagınoa ..u:mızı rCU11>~ um O Jı_ - -' l\,f ___ ı:..... • d k k k b k la bu=-n de devam etmiştir. Ik.inci devrede Muhafı:ı züÇ u ' - !arla iirterferdi. o.ı::Vl%QC ı ........... ,a.n baslıca kaleci idi. Takım adeta kalecisiz en ço yu se ır oyun çı armışhr. \{!\ 

den mamU.l mest ve nan....-ıy" 1 v __ ~ Mo . •ll. • J Ali _J __ ~-- l k f L.. • 9 M.aynı stadı misline az tesadüf tün oa<.'retlerine ra:Ymen bir IJ1U .l 
....,...-- ıe sa- tiyatrosu.. "-llilTİye: ue aw;,cnm mc o denil~cek kadar bu noktada z.aiftL ınoı::w.ı ..... -v.et eri im in -ve ırsat -..- ., J .. " 

ı al S d d - ·ı 1 d . _._ 'd 1 A ı t b. .. j·· F · i.k' "d..J:• · ıed~ bir aeyrrci lcidesi ile dolmuştu. y-ct ka:ıanamadılar, son dakikıır~1 ına s ına a rıazama o~ru ı e:r e- ra.mıarını oynar. oraya gı en er, v- Bugün iki tııkıın da. bazı ~~iklildr lilp a ır tı:r u enerın ı mu ca.ııaı ı e 
b l d k .. J • .. ı · d f ı. Bir çokları için stadyumda yer bulmak Vefalıların kazandıkları bir go 1 

1 meğe aş amıftı. rupa piyeslerini seyre ere go7. yaş an- ) apınışlaı-dı. ı\ltay kaleye Si.Ueymnnı 11r c a o.ısuıı geçmeğc muvaffak ola- ı 0 

l k 1 B
. · "1 · d 1 d imkanı lral'"'amıştı. 2 - 1 Vefalılarııt lehine neı.i.ce .: 

Şeyhülislam odanın oı:t:asma ka- -~ çı _ar ar, « .ız t~yatroya gu m_ıye. ı:- afouş ve buna mukabil for hattına d.r.ı ınaınış ar ır. 

d :L_L-1.'.Lt ~ \.:_• .. _ gıl, aglamıya gıderız> dernekle. ciddı bır Morisin \•erim· Vahabı ikame ctmislı'. Ff:'ncrin dün ne kadar ~ansı yeıinde Vefa-Multafızgücü ma~ı Gençler birJinj.Be . 
ar ucnııco.~ en sonra sag eınu gag- . kt -~ 1 k . 1 ,,. O d ., ... 1 d Vef M h f h ı. fi 'k hır .. ba&t •!?yaptı arını 50) emı>: · ıEter ernı. e- Yani hücmn ihattı takviye gprdüğü nis- isen tınor unun da o kadar aksine idi. a - u a ız gücü maçı u.e01 ı- Sıra, ~ünlerdenbe.ri biiyiı 

sune- m.p: vird'e tiyatro deme~. Manakyandan betle ıniiciaf.aa .zayı{bıl'ıtstı. Fenerlardiçe bu kadar hakinı oynaması~ yanın ıidarem:ıdc başladı.. ve heyecanl beklenen .&nkarıı eh 
- Essehimü aleyküm. sonı:a, komik Hasl\n, Apti. Sevki, TTam- Galata!'aray t::ıkınıırıcla da Ltitt'i ile na r~ğ~mc·n fa'l.la gM ınziyeti ih<llatı ~ ~ları ka~la,mast -~ bir .heyeean- tu.ııbul birincileTtn\n maçıns ',tı' 
Diyes:dc Se.drıarz:am ve Mitbe.t pa- dl, Ki.içi.&k. ismail • .Akif, Çolak. i..bnı.him. &:fak. il.fosa ıiJ Cemilin yerlerinde o\·- ınemı.ştır. Buna mukabil Altınorclunun Oyunun ilk devreleri iki taraf için de Oyun baı.ıl.ar baslam.M'.. Gençler .1 

8 alarla tamık Kema1 beyi selamla- Snai ile Calata~alti me:.;hur T odonnin navoı-lardı. · defalarca gol olabilecek fırsatlannı kale müsavi lCuvv~t manzarası arzediyordu. nirı, kuv~etli v~ teqrüheli r~ 
dı. .. Bu kelimenin son parçasını te- pandomima kumpanyaları ~11lek1i. ·Oyunuıı biriııd devresi heme.a h emE\D direklC'ri lr.ar ılaııu~ta:. Adcia direkler Biı:az eo~ır•, sa.ğ~ık Ş.hin n aı!kadaş1 kal'~ cok tenkinli oynad.ıiı g f~ 
laffaz cdak A. ha fi · tecvid Bu t~trolu-, ç~ çocuk iiı: d.ol:ar, Galatasaravın hi\kimiyeti allında cere- l"<'nerle ittifak akdelınişlerdi. lbrahimin gayretile Muhafız güçlüler Cen9ez: bidpin K.üçi,ik l\~ta ~· 

. . .. en )Ul T Tlll Kel Hasan, Hamdi ve i\ptinin locnla- y:ın etli. Fakııt oytın 25 nci dakikava Oy~nt:ın h4'ri1'1ei ıiev.ı;esi teknik 6'.'('n'MI- b~r.a;ı; ıw.kim. vaziyete girdiler. ze çarı;Hyor. lılasan \te saf:ıç ~ 
kaıdesi uzere adamakıllı ratlcıtmı~- -1L k 11' Lll- L_,, _L ...... d" d Ik t kı d .. 1 1 1 v f 11 d d" k" -ıAb' t' ,. 1 l d o· . . cleV[ '< • rınıuı ·e ı ~"' ocy er 111re gocunur u. kadar golsii:t. ~celi. Bcndan soı-ı.ı:a Gafa.. ı. ı a - m a guze pas ara iniş yap.- e a ı ar a un u mag u ıye ın acı- gwıe oyı;ı*'or a.r ı. umcı 11 

tı ... 

daki iddia}'' varicl gö.rmiyorum. 
Bu gü.letdıe IWyMlan ~cıNAi !>ek

lediğimiz bir heyetk, pamuk ihracatı• 
mıza mukabil pamuklu :ıneıı.sıKat almak 
hakkmda müzakereler <'ereyan rdecel<
tir.> 

Ticaret Vekili bu giİıı (dün) d.e ~eh
rimizde tedJiildeıiııe der.un etmi~t.İJ'. 
Yar:m, V dciliuı iıtirak.iie ticaret birliğin
de b= toplımt.ı yapıla-cak.. tiitiin ihracat 
i;?lHi gmilsüh:ccktir. 

B. Nazmi Topçuoğlu, f ngiltere ve 
Fnrnsaya tütün ihracı memleketimiz için 
:!'eni' bir is olmak itibarile, tacirlerle bu 
huım~t<1 tema~ faydan bulduğunu söyle

Simdi i\nkaradlıki çocuk tiyatro<1unda t.asnrayhlar k<ı~üelıtln uifiiğinı;len Ji!;f.if.a.. tılar. F~e'f' ?u dev:rN.e e~d;- ettiği ô:ki ıı.ı ıpkaırraak ~ azarı:ııi ,gayret •rfecıli- şir..ta.-;lıl.ar 2, Ge11çler bir g.ol kaır;a" 
;caba bizim çocukhıiumu2-daki el çırp- de etliler n fasılarlıı i.iç gol yanıırak fırsa~ı .da, 1:ııra7. da kalecının hatasın- YCNtla,;dı. ikinci devre başladıktan b~~~,:ı 
malBr, b~ ıruı. batJ..aı: DU8MI tera.- d vre"i :1-0 JnJıJı>rine ola:rak bit.irdi1eı:. dan ıstifade ederek, gole tahvil ederek 14 üncü dakikada. Vefalılarm kazan- Gençler birliği penallıdiln b~ V 
nelui içinCJe ısfıl< sesleri, ayak patı.rdJla- IKINCI DEVRE: Clevı:~j 0-Z. rreıhine bitimli. a.iı bir gail, takuaırı ıgayretw arttırdı. zandı ve beraberliği temin eU:ı· r 
rı arasında limonata. ~zoz, haniya pa- tkinci deneye b.a.<Jcı.wıl.ı b.eı.ı.iU on da- tKtNC! DEVRE; Fakat iki dakika sonra Rıunın bir şütu ha sonra diğer bir oyuncusU"~riiİ 
ta var·ptUta mdaları duyuluyo't:, c.<:WSa- kika olmanı stı ki ~idsarav dördilı:ı- ırkinci devrede oyun ıtta.ha ziyade, ta- ile Muhafiz güçfüler berabCl'liği kazan- 2 gol sayeainde, Gt!OÇler h•\ b' 
lım> feryatları i...itiiiyor mu dersiniz? !. eli golünü d. cıka.r.dı. Bu go3den -SQlll:;,ı biri mahsusla, ı:landun. eerey:aı:ı e.tıti. Ne dıfar ve birinci devre berabeilikle bitti .. 2 }le karşı 4 sayı ile galip olarll 

Curoh.uriyet çocuğu. kendi Lİyatrosun· artık: Altayıın ıııa..;rlıJı bıive.ti mukadder !Fenexbahçe Vt? a:ıe d:e AJtınG:rdu 1.0.PU ................... n••••-•&11•••........,u••o.a•••·-·--···-·-• . ............. .. ...-
cila medeni bir mill~t.in çocuğu olduğu- addediliyol'dıl. ~ talon:ı ib::ı.lı; 't".e- } ere ıi.tuilirm~er. T~ kime giderse. 
nu bü-erek otur.acak. masum ncş'elerini, rici oynamıyordu. rast~cl uzaklastı:rılıyordu. ıBu hal ~e 
mini mmi ellerini b.i!lbir.iııe vurarak ~ös- F'akai sanki Altaylı coculd:.ır di:iı:cliln- F~e'l'e aı:vantaj ter.ırin ecilıi) oı:du. Çünkü. 
terccektir. Gazele havadisine bakılu:sa, eil l!Oliiıı ikazını hekliyurmus gibi ıf~- Fenerli o.yı:rı;u:ıhı.r daha d~i.in \'llıI'UŞ 
Karagözün Şel' kü~ı.eri meydanı, kukla.- k.alade en..eırjj]i bir oıv:u.ı:ı.J.a rn.aca hak~rn yapmasıru ıbi:li~ Ql'larıilı. 

Mi1li Küme ıuüsa.baka1~rı puan 
is.mi Maç Galip heı-abere 
Kwübüu Y.çtığı 

Fenerbahçe 3 
Gençla- bir.l.!ği 3 
Muhafız gücü :~ 
Altınardu 3 
Altay 3 

2 

Mağllıp 

o 
1 
1 
ı 

1 
1 

Attığı 

Gol 
5 

14 
16 
3 
5 
5 

Yedifei 
Gol 

2 
8 
9 
3 

s 
1 

miştir. 

run titrek masalları bozuk.. baı;ebi vücu- <tldular. Top şimdi. ·daima: Attavlılıırın .Altı:noxcıiu ~kınuru hareket.e ge.tire
cli..ı ve hırçın l\aıeketleri. minimi.Wleri ayakları.eda ao~rtlu. Hakkı ile Sa:i- eek, bir <tek .goldu. F.a'ka.t o da bir tü:rlü 
kahkahalara garkediyormuş, laf aramız· min her in.işi. ~kın ~ir gıılilıı hissini yapclam.wcır ve-~1.a {~lmıyordı.ı. ıBi:r tek 
,da. pazar gWıler.i ra.dyocl&ki asri k.ara- :veriyordu:. say:ı olmadı değil amma #Ç oldu W'a
göc fena bir ~ey değjl, fak.at benim gibi Gol kapısını ıiılk ünee Vahap açtı Y°.İ!r- k:ı± gf'emişti Gn~ da Sait penaltıdan 

- 1 idnevden bil- blf Salihi. sair Ömeri karagöz sahne- minci dakihcla ıdize1 hi.z: ~usla f.Lri- y.aıptı. !Fıeoer de bir ıııenalıtı kazandı 
Vefa 3 

3 

1 
l 
l 
o 

1 
o 
o 
l 
J 
l 
1 2 

8 
10 

7 

1 
6 
6 
ti 
4 
4 

Afi 10 
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Japonya, · Şarkta kurduğu 
DALGA UZUHl.UCU 

ım .m. 183 K.ca./1%0 Ww 

T. A. Q. U.74 ı•.UIN K~ %1 W• . 

'!. A. P. 31.79 m. 9465 Kes./ ZO Ww. 

değiştir~iyecek • 
nızamı 

• 

Müttefiklerin ·harp gayelerini 
tasrih etmeleri de isteniliyor 

12. 30 Program, ve Memleket tıaat 
ayan, 12.3.S AİM• ve Meteorol.;i tla
berte\i, 12.50 'Mlizik: Mühtelif ıarlcılar 
(Pi.), 13.30/14.00 Müzik: Karıpk mü
:ıik (Pi.), 18. 00 Proııram, ve Me111leket 
jlfl.at ayarı, 18.ıOS Müllik: llafıly.o caz or· 
keatrası, 18.40 Konuıma (Umumi ter
biye ve Beden terbiyesi), 18.5 5 Serbest 
saat, J 9.1 O .MenWeket saat ayar• • .Ai-.ı8 
ve Meteo:-olojj bal.ederi, 19.!JO Miizik, 
Çalanlar: Cevdet Çağla, Fahri Kopuz, 
1 - Okuyan: Sadi Hoşses, 1 - Ud talt-

Paris 7 (Ö.R J h · . k.. . . ·~ . .. .• simi, 2 - ıl..em'i • Uieaikac- prkı: (Soa 
tı li , ) - apon arıcıye na- ul eden yenı Çın. r~Jımıne ınuz~erct kar~ı harp ga~c~~riı_li daıı:ı katı olarak aşkımı canlandıran), 3 _ Hicazkar Tüc-
~ arita, Japonyanın dış ,POlitikası et- ~!meğe knrar \'ermıştır .. tktıs~d_i bır~~a~- 1asrı? ~tmelcrını ıstıyen bır .makale neş- kü: tlznUrin içinde ,·urdular beni). 4 _ 
ııö..1......._-, ~buau beyanab~da şwıları } i.lcle. J~poll>'.'4UlU1 bu lii.l,YNetıoı deg~ti- tttrBiftir. ReI.i.lc -Feraao • Raıt Şllrkı: (Af eyk ıw-
-,, ...,....ır : . . rece~nı kabı! o1aeak zannetmek, ka'ba- JAPO~ DENİZİ VE SOVY}.,.LER çum), 5 • 1'.atyos. Rut prkı : (Meyi 

~~-:-- Bazı memleketler, bızım Uz.ak c·a bır hatadır .. • r __ .ı " co·· R) _ T. ,.. .· T k , la'l4aie), 6 • Tatyoa - R .. t •az , .......... · 1• ~ . b' . •- ~ . "bdaf .. . . 'l.AnlOnt, -. . ımdml o ~o ....... . 'cie.a yeru .ır .ıuzam ~urmag~ dtı Mı.rrn:.t'IKLERIN llABr GAYESİ muhabiri, japon denir.inin bir ~apon 2 -:--- O~uyan: Sema.hat Özd~, 1 • 
~ 9ecJe8eı:~ ~ ~ çakp- V~ JAPONYA ~olduğunu iddia ccierl Tokyonun te- Sd&lw.t.ın ,P,uaar -.Evıç §ar~: (~~ »,...-
c.~'· Bu !bükümeder.ırı \V~yetler.i ne ?'olcyo, ;; (Ö.R) - Asabi gazetesi, ,.; ihalkkında Moskov:aran ne -düştindüğü. Jaruuz).' ~ - ~ye J:foegor - J::v" §Ar-
~ olsun Japonya, Nankinde ~- muttefilr:lıerin Almanya ve Sovy~ ni! 41CN'Uyor.. ~: (Düşünmek &atenm). .3 - .Rumeli 

Eviç türkü: (Yürüdükçe servi boylum). 

Edı.rnede G•• .. h Ed d ,.. -Şevki hey - Hicaz şarkı: <K., geldi 

Umuş ane Ve l•rne e .firü). 3 - Ok-.yan: Mahmud Karm-

. ttieJi~i~ ~;t~~W:)~2 ~ tı~~!~~ 
kar yaadı yenı· seyla"'plar oldu ~~ :e~~r.·~ ~s:~:ı:it~::1~:na~~ö~: 

~- ğar şarkı: {Sana göoül vercliroL 4 -Kar-
_ _ _. cağ ar köçelc: {P.Ul&nn başında). 2 O. 15 ·- . • ...._ • _,.. .. _ .X X Konu~ma (Fen ve tabiat bilgileri), 

.~eu•paua naJ'•.. a· k• • h .. ld y ·ı k 20.30 Mü~k. Çalanlar: Şerif l~li. Fa-
~alsl aaltla... Jr iŞi ogu Ue eş~ ırma h:ire FersaD, Refik Fersan, 1 - Okuyan 

'l'\ ~~~-•(Hwı~-:_ Herkes, ilk baha- AJ ı O -J Muetafa Çağlar, 1 - Kömürcü Z. Hafız-
'- ..._llf'Uk GiJ'e seviairbn teceıe,iıl Ç• 130F. De gradl SU b4tstl Hünam bette: (Aldım hayali perçe-
~ Yağm!§, kalınlığt 13 santimi bulmllŞ- rain). 2 - Şevli bey - Hüazam t>arlcı: 
~.Bu l8De kışın cço1c aünnesi ve •İl" .. .. .. X,e.X (Cam dideleüz), 3 - Ahmed 1laaim -
'-eıeU fidWi ~- ı.lJu .bez.dir~ Gu.m~ıe. 7 (A.A) - Soa JÜlller· den1-zıyerleıi suhuınıjkr. Segl.h ~m: (Benim .aen aeaıain). 4 -
·~~ın hili yakaw&ı ba:aknwnuı de bavlilana 1!.:"Jlefle.niıı taşması yiiWıocleo bµ sa- ~~· ..\ril be.r - Hüzzam prkı: ..(Kiijade 
~~ mucip MmUjtur. .. . ._. ~Oüa sabah) 8'o'baesi tbm olan talüm) • ~ -. -Okuyan; 'Radife Ertem. 
~ ~~zhk ekimi iç.i.n hav..ıda11m fMila ~ Karşıt çayı, roer~ ek.spre5ve1aıtanbut treai henüz ;;eleme- 1 - ~bı l,\va ·Kürdili H. §&rlu: (Blk-
~ .bekliyor. ~ _Meytıazar, ~ı ~e Tekke m~tir. hm elinden). 2 - Udi 1brahim • .Kürdili 
'l' i..Dt..EBUBGAZDAK1 SERG-1 \of!~":"n ~~oı su·~• iMnk- ,Karaağaç _ Edirne 1trasındaki müna- H .. şarkı: (~.rı 'b~ 8i1I gibi). 3 -1-tacı 

~D r:aq.~a .şaınil olarak her .sene te.r- tı.ğı glbı :şehr11t Soııda maha'lleaiode ıCle kaJAt durtJU.tllur Zayiat yokt\li' Anf 'bey - 1<urdili H. tarlu: (Niçin ter· 
!4ile.ıl ıebli hayvan ~rilsi, Lülebur- ~ir ıney\•e bahçesinin ~mıı söküp · · ke)'teyip ~ttin). 4 • Şeyki bey - Kürdili 
~ ıneraaiınle açılau§ ve b~·lik ~İl' &(itümıUşı.ür. Tokat, 7 (A..A) - Jeotojik tetkikatta ff. tarkı: (Saffeti IUfkım). 21.09 Müzik: 
'ibeı görmüştür. Derece kar.anan hay- Şehir merkezindeki bahçelerin de ,ay- bulunmak üzere vili.,vetimize &eleo h&- Saz e.meri. 21. IS KonM:r takdimi: Ha-
\'~ - -·-- ıai .. akibe.te uğrıy&\:aklarından endife }ıt·t ~a1ışmalarma devam etmektedir. JI Bedii :Yönetken, Müzik Radyo or· 
ti,.. rın sahiplerine mil'kifat \'erilmiş. edıl~en .'.h~valann bh:den bire soiuja ** k~li ( Sef: Or. E. Praetorius), .. 1 : 

Se c;.evnlmesi ı!e su1ar bu:· metre kadar Bel (ICNda Riebard Wawtncr: Lohengrın Prdudu. 
~.&İ.Yle beraber Lüleburgazda iJk eksilml§tir. · gr.d. ! (A.A)_ - . Vu ~·yada Z - 'R~ard Waper: LOhenKTın ooera-
~n:ıa,rvan pan~ym da acılml.ilır. On ·altt y~aruıd.a biı· delikanlı Har- :re ei4:, -:!:::':".. ~.: şe. •ından E4•a'nın rüyuı. 3- Ricl.ard Waı-
't ~ DAOULAR BABAESKlDE ;;idin blr ko1uncfan gecerken bo.tulmu..<;· h--11~1 _ _, tu: ... ı en -a.._.__ tiiııl ma· ner: Tann4'au.er Prelüdü, 4 - Richard 

~~· 1!!11.ırdai 1 (A.A) - Tekird.ai halk- tur. ~ "',..tmıa-.f*lr· 1
• Wawner: Tana1ııaueer opera•tndan EIJ. 

~l'.elaiirün refakatinde 25 kişilik bir l!:rbaa, .7 {A.A) - Ke!Jcü. Y~ u-- 8Mlıtl ca~ Mı 19!tili etmi~ ise ..._._ •• ~ Ou .. ı. 5 - ~bard Wagttet': 
~h ~ t~rnsil ve !konser vermek üzere ınak nehlr1erl a1'a'lmaia baı'•nnpır_ de t\11~ "'he•a •~ ~ ~oviM "f.n1ıtan ıve _ıt~'4en prea.id ve l9914c· 

ll' kıye gitmiştir. · Mühim geçil yerler.inde ~imdilik Jcayık- mmt: ~alannda 'ıbir fettket haltnl aımı,.. O• atk öt•ıau. ŞAN: Semiı.. Berk.oy. 
'b - -·-- lada müna'kalt.Jemin o1urunaktadır. tf.t. lii.ıı1etc~ ki,şi C\1erini. lerketın~ So.,cano. 2Z.1 ~ ~.n.leket •at ayar" oab k•d • Edirne, 7 (HuJJlb1) - ~iddetli yağ- ~ttinde ~. HasJ.aı 'bir f ... h.b.ıiılen: Zll'aat, diblına - ıtat.vi· aeS 1 e mı. m~ 'Tuita w Merjç oe'EHeri kaç md,Yon 4inar olarak tahmin edil- tlt, kam~.iy.o-Nultut horauı {Fiyllt). 

aa...._ ·cr ... , kenar mahallelerin-~- 22 . .30 Müik: .C.•hend (PL~. 13.25/ 

lbar Sinan günü 
ve caddesi 

~· -·--Si~r~e (Hususi) - Bu sene Mimaı· 
bu111k ıhtıfali, Trakyanın her tarafında 
~ ~UratJa te&it edilecektir. 

,_eltir..1 • ...,.1!'.dirne olduğu halde Kırklareli 
lıhoıu l:. Çanftkkale vilAyetleriylc Ge
l'ı~' ~ v.e Babaeski ikazala
Oları h bır milddcltcnberi yapılmakta 
s llıırliklar sona e~tk 

l ınan a.. •. Baba '-'d . cııq .unu esıu e Swanın mes-
~e801: ~rlcrinden Cedit Ali paşa camll, 
faıt \ ~1 ve hamamının bulunduğu as
t~lt ;~ a Koca Sinan caddesi ad1 verile-

TJ rn c l;vhası talik cdilecel.."tir. 
<\itan, ~u mUfottişllk mimarı Kemal 
l'&erıer· u rnerasimae, Sinanın hayat ve 
de \'ti 1 hakkında ve bilhas.sa Rwneli
lıori ~Uda getirdiği yüksek sanal abide. 
~l'ce ~afında bir nutuk irat edecektir. 
"'tın ~ e Babaeski halke\'inde, kayma
~lrtıar ;nık Karııp!I, 'baytar Süreyya. 
-ır v .

1 
alAt fşık tarafından konferans-

erı ccektir. 

"iihi;~;-maslu 
'il .. 
·~t'l'l\llAF' l lNCi SMJiF.EDE -
çt~ . c~ubu tuki A v.rupada abl'*a 
t~~n daraltJmaaı meselesini gü-
~dir. 
htıt YA. PETROL ALA."vtlYOR 

~"-tı.41ı it: gelen haberlere cörc, Alman
~" ın··-~aya ile müzakereler.inde bü-
~•n Ut"tUlat çıkml§tır. 15 gündcoberi 

~lody >'~ P•ytaht.ında bulunan Doktor 
•tıad 01 h~ riyasetindeki heyet temas
~" ~ ıç bir netice alamamıştır. Bu 
~.İitiil: t e!de Romanyada vuku bulan 
d.ıt lt.t d Ugyanlar Almanyaya ıteYkiyatı 
~\:ı~i h~a zorla1tırmt1tır. Bir kaç gün· 

llııttır. ıç Petrol sevkiyatı yapılma· 

ll neig~GOSLA VLAR MEMNUN 
t·~n ~d, 7 (Ö. R) - lngilteTenin 
11lı &c.n· evlctle.rilc ıttcari müauehetle-
~~~ ~~trndc. ıiçin bir Korparaeyon 

'd" Kı haberi. Yugoslavya matbu-
trı, >en :rn:: •• ! ...i b" ,._ '-'d L al 
~ •tır. G --..u ır ştı~ e -.aq an-
~~ azeteler. bu Korperasyonan 
:ı~~i 80~ra da dev~m eclccciini, ln
:1\ t'llıdiyn lıcari hayatında an· ancvi pe
{t ~lıliJrıi.i k usulünü terkederek .mübadele 
y~ltiler abul. cttlilııi yazıyorlar. Ayni 
~~ot.la: Jngıltere ~le ticaretin inkişafı 
1 ~eie ~anın hayat standardını ıyük
Ct, adım olacağı kanaatindedir-

1\.-tol'"r 
EFiKLERıN BELÇiKA ıLE 

tı f>"tis, 7 . TlCARETi 

Z.l.:Je Van.'ki ıP~. ıre K...,.... 

Milli piyangonun dünkü ketide- ** 
sinde k;ı zal\an numaralar :;::=r;.,sı:--

-----------x•x~~~~-- Fıransız radyosunun Türkçe neşriyatı 
Lir umandan beri günde iki defa yapıl
maktadır. Bun1ann saat \'e dalga u~un
luklarmı aşağıda bildiriyoruz : 

- BAŞTARAFI 1 NCİ SAHİFEDE -ı 44491 44960 463!6 47324 48652 .S913 

50 000 21155 30331 31442 3!102 M3 33843 
t 35889 29T 589 36243 31427 31921 

3M5l 38592 31613 4Me8 41100 56.1 
Lira 16260 Naınaraya m m 42t34 3814 ,133 9393 

i - Türkiye saahySe 119.35 te : NİS 
P. T. T. 253 M. ıRadio - Mediterane 
227 M. 20 000 10203 631 11030 148 12918 !13142 

' 13609 15130 1.6Mt 11389 17758 18390 2 - Türkiye saatiyle 20.35 1e : Kısn 
dalga 41.4' M. 

Ura JZl8' R-.ısa~ 
ısooo 

Ura '"7' ....... 7-. 12••• 
IJra 46580 Numaraya 

isabet ........ _ 
, •• o .... ,, ....... .. 

29544 18904 ~234 21858 

4000 lfra lıazananlar 
27869 18854 16ll8 38408 13504 20450 ... ,,,.,.,,. .......... 
26258 :15696 6158 42093 801.1! 6758 
8374 43582 
ıooo Ura lıazonolllar 

23605 25970 27415 28861 29744 3124(1 
31629 32363 33664 35392 37891 43007 
43446 44U55 4434.2 4J~ 48755 4~'8f 
1105 2124 a989 5133 6953 7314 
7745 K-422 8816 18~4 111137 i251,5 
i~4 15028 16790 19843 20510 21277 
21~.2 

ıs• ,.,,. 11.Zfl .. lll• 
54 79 139 !44 255( 2597 

:~473 3474 4842 5091 5484 "1471 
9535 ll2023 13189 13229 il4100 14485 

14703 15684 lfi096 !9936 19472 !018'1 
21434 22719 23336 23393 24987 24981 
25603 28357 28784 28966 2934e 328'3 
32929 33048 34~ 34739 '34841 85523 
36547 36589 36627 37581 37911 38336 
38769 39689 4133'4 41572 43048 4!MM7 
26276 47267 47492 49230 49613 13923 
-2995 43697 910 977 44031 44078 

** 
2031' 21f15 ZlU& 21'19 .!"82 25512 
2611$ ~ 619 !.008 3271 539 
~ıst.li 

saıır ............. .~His Radyolarmda 
lngiliz radyo ~ketinin (Britich Bro

adGUting Corppratio!l'un ecnebi diller
19 3S 13' 150 215 3t:7 

311 489 592 611 i'3 817 
H.a U21 ıl344 1355 2016 2M8 
2188 2200 2225 3096 3243 3314 

de hahc.r neşriyatı programı : 

...081'il.U: 
~......:ıı t 2 4 8 ı. 4... •• ı 'tiirkçe -.-.arı , , , , 9 aiba)·et .... an 1 .

1
. 

hitet4t!'r 1UftOl"ti kuaatnl§larchr. ngı l7.ec 

** 150 Bin lirayı kaL.man biletler Anka· 
ra, istımbul, Konyd ereğlisi, Bursada, 

50 ibin lir~·ı kazanRn !biletler Gar.ian
tep, Malatya, İstanbu1. Akşehir ve Yoz-
g11tta.. r 

ı.:ıraru;ızca 
20 .Bin lirayı kazananlar Uşak, Bul-

dan, lzmir ve lstanbu'kla. Almanca 
'l5 Bin lirayı kaıanan1ar Eskişehir, 

Batıkesir, Ankara, 1unir ve İstanbUlda. 
i2 bin lirayı lcazı.nıtnlar ~zmit, Y.on-

gu1dak, Burhaniye, ~zmir ve 1stanbulda 
1 R AK 
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31.32 25.53 

sattlmışttr. ** İttilaldarana •tldl 
. ~ Bin li~yı _!kazanan 32889 numarah Bağdat, 7 (Ö.R) - Başvekil Nuri 

biletle l~ hın ~ayı kaunan 4IOt7 nu· Paşa Sait, ınebusan meclisinde hükü
ıaaralı bılet, Bit paun ~ısındaMus- metin harici siyaseti hakkında beyanat
tafa Tosunun Hayırlı trlşesinden satıl- ta buluıım119, lrakııı dostluklarına 111e 

mıştır. . . . . .. ittifaklarına .s11ds1c lkaldtlmı ibe-yan et
' ~ ~m lırayı kazanan bıletın himilı miştir. 
'lbrah.im otlu A.vııi, 15 bin ~irayı kaza-
nan biletin hamili Sökede kahv~i Sa- A ~ .. .;;;;-!--
rni Ersoydur.. ~iN 
Must~ :rosunun Hayırlı kişesi bu Paris sefiri gellyor_ 

sef~r de ıki büyük ikrnmiyeyi müşteri· Nevyork, 7 (A.A) - Amerikanın Pa
~~~m: ~azandınnalc suretiyle 11'.lşımakta ris sefiri BulJitt Atlantik Clip~ tay-

ugu ısme hak !kar.anmıştır. yaresi ile Fransaya ibareket etmiftjr. B. 
-~-~ansa-~da~~r-a_d_v_o----~~-~-~~-~----~- BulliUThiç~n~riAmerikadab~~-
r .- ., Romanyama italya)'a makta idi. 

servisleri v,e sansöl' verdiği petrollerin liatl 
P.aris, 7 (Ö.R) - il<,ransa istihbarat Bükreş, 7 (4.A) - Har.ici ticaret na-

ııar.ırı F.rossard .nıatbuat mümessilleri- 1.ırı, )X'lrol şirketlerine. iİtalya ile yapı
ı.c beyanabnda, r..tdro servisleri hakkın- fon ı~üz~ker~r ~snasın~ geçen mar· \'alimiz.in ba~kanlığında 
ela miihim kararlar a1acağını, muhtelif tm. yırını he~den ~ra 'Italyaya ihraç toplanarak hesap raporunu tasvip ettik
~ansör servislerini tanzim niyetinde ol- <'d~ ~trol i.iatlerının Amerikan dola- ten sonra büyük: zelzele fe1iketi ikarşı
duğunu ve İngiliz i:;tihbarat Jle7.ıırctiyJe r. ~ermd~m. he:-a~ edilmesi kararlaştı- smda sarfedile_n mesaiden dolayı Kım-
mübade1eJerjn hayırh neticelennı leba- rıldıguu bildırmiştir. lay vilayet dahiH t~kilAtı takdir olun-
rüz ett.inniştir. -;:-e-- 01uş ve genel merkezin yardımları şilk-

- · - - B E Y O w L U ranla anılmıştır. 
iTALYAK e 

l~Ue p ( ~· R) - Fransız Ticaret 
~~u arıstc bul.unan Belçika ve 
lli...~el ~ . heyetlerı arasında ticari 
. ~ ; crı ta~m eden anla,ma 6 T87Yarecllerl Bitkreşte 

nıza edil · · ·· · 
7 

rn14tır. . . Bükreş, 7 (0.R) - 30 ltalyan askeri 

Halken Edlr.nede • •• 
Edirne, 7 (4.A) - İstanbul Beyoğlu Yeni lteff'l'y81 

Halkevi temsil kolu Edirncyc gelıniştir. • • • • • • • • • • • • 
(A.A.) - ~ere ile layyarecisi bu.raya gelmiştir. Tayyareci· 

SUlllMla ~ ~ uecüıerw İtalyan lıava 
Edirnede bir kaç lc:ouferans vermek Beden Terbiyesi ve Sp;r - l6 .mcı 
üzere ~ Saat .Aıkdik te Aobı:acla sayw ıüzel müııdereca& ve ~ 

A&S±W Z u i# -. 
SON HABER 

Yeni bütçe ve bir ihtimal 
-----~~~~-~~x--~--.--~.--.--~ 

H~ziran ve Temmuz için muvakkat 
bütçe . yapılması muhtemel 

"•:ıc------
. ~nkara, 7 (Telefo~l".) - Büyük Milleıt MecU.inde vergi kanunu projel~ 

rıUUA 1nG.ukeıNi ve ıatacı uzıyaaj1Ma11, yeni lııütçe ~ ma,w sonu
na kadar umur:if Jaeyet~e mtizakcresi .ı:e kesbi kat'iyet etmesi mümkün olmı
yacak gibi görlinmektedir. 

_Daha ev:vel .v.r.I) ~aou~ı.n.uı ~ık~1?şı iCAIP ettii~ b,aaiı-ao ye teuıruuz 
a}larında tatbık edıleek uze:rıe ıaedıan iki aylık muvakkat bir bütce ~ 
mine lüzum ~örmesi ihtimal dahilindedir. • 

Fransa ve Belçikadako-
münistler takip ediliyor 

x•x-----~-~--

F ranal % komünişt ıellerinin 
idamı lazım geliyor 

x•x~--------
~riiksel 7 ~.A.A) - N~ ınenedilen La Voix du pcuple ,gazete6inin yerine 

kaıın olmak uısere bazı lkı...elerin gidi olarak aksiyon isminde bir komünist 
gazetesi cıkardıkları pofü tarafından Qğrenilmiflir. 

8 kişi tev'kif edilmi._.">tir. Bir evde bu gazete nü.Slıalaruı4an 10 ~in $ane bu
• lunm~~" diğer bir evde de gazetenin bürosu meydana çıkarJlmJıUr. 

Parıs 7 (A.A~ - •:vve!k..i gün tevkif edilerek ilr.oroOıtı.iz.min tePkili hakkın
daki yeni kanuna tevfikan asked malikemeye sevkedilen rntUuh koı:all.nist 
partisiain Par:ı mtrtabsı ~rinin idam ce.ı.asına mahkOm ~eri ilctiu 
c•tmcktedir. 

Fransız Başvekili Reynooun 
görüşmeleri mühim 

.--~~----~·x•EK--~~~.---
Paris, 7 (A.A> - lteyno, Fransanın BeJgrM elçili B. IBruptt, ,.._ ~ 

ordusu başlımmandanı geneaal Veyg.and, Poao.ra J.aricir• MZlft B, 1'.&1 ı ı 
Fas umum1 va\isi ,ge-neı•l NoiUes ve mültelnleklt anan B. Mn iaf ilıe.: 
rli~miqtür. • 

Kütahya muallimleri Upkta 
------~-~~----~~ ........ -----~~.....,...--~ 

Uşak 1 (HUa;uai) - TatildeG istlfad.e eder~ .sey-.b.aıe ~ olan-Kmah-
ya mwdl.iıWeri clia eurap .geldiler. A:ta.tUr:k anıtma çeıe.k koyd.ular. Aqua.. 
Gaıi okulunda yapı!tta bir topİanl.lda mesleki \'e samimi hasbihalle.rde IN
lun..Uu. 

Franaada mahrukat depoları 
yandı oe bir lnbrilra 

~---~~---~~:ıc*x . 
Bükt-ej 7 (AA) - Dün gece PftDOva petrol i§lelme od ... nd. 1Mı- YMI• 

çıkmış, mahrukat d~rl ilf" bir ~ labrikumda 11nUA:im ~ f~ 
mtf&tr. 

Japonva - Fransa arasındaki 
ticaret arttırılacak 
~~----~*x.....-~....-~--

Pari.s 'i (Ö.R) - Fran.w - Japonya arasın.da m.Uddeti hitam itulan ~car.et 
mumedeaıi.oi ye.niletock liçin müzakereler diin ııPariate ba§larwjbr . .Japoaya
mo Fr~ ile ticari mübadelelet'i harpten evvel yilzde elliye dU§mUştü ılh-
gün bu miktar ;oelc Cazla azalmlflır. . 

Mısır Kralıçesinin dün ikinci 
bir kızı dünyaya geldi 
~--~---~~~r•r--~~-------

Kahire i (Ö.R) - Mıstr kr.aliçesi F..eridenin bugün bir ikiaci ikıu dünyaya 
gelm:,ü.r. ~uk ve kraliçe s!hbattedirler. Bu mesut hWise Mısırda sevinç 
\'e meınnuniyetle kaı-şılanroıştır. 

Fransız - Alman sivil esirleri 
edilecek derhal mübadele 

-~~-~--~·x•x~-~---~~ 
.cen~\·re 7 (ö.R) - Kızillıaç icra komitesi, Fraasa-~a arasında slvil 

csırlerın derhal mU'ıadelesi için bir Fransıı·Alman anlafmuı akdettirmeje 
muvaffak olm":-~ur .. ~ecci~ ika.rargahl.annda bulunan kadın erkek bir çok 
Fransu. ve ln~ıltt ~·vil esırle:rın mübadelesi derhal yapılacaktır. 

Letonya başkumandanı, hariciye 
nazırlığına tayirı edildi 

~iga i (A.A) - Letonya hariciye nazırı general Belodis istifa ebni~ Yt! 

yenne ordu başkum:tndanı general Barkis tayin edilmiştir. 

Berlinde endişe 
~-----~-~-x*x----~~--

- 8AŞTAR4n 1 hKi SAllİl'EDI: - ı\lman pateleri, Jli.tra8)'oncla •ct
ALMANLARtN COROLTO KOPAR- redilen fotoğraf etrafında gürültü ko-

DIKLARJ ME.sfli: parmakta deYMD ediyorlar. Bu gazete· 
Briiltlld, 7 (Ö. R) - Belga aj11ASıaa ler4'e ya.ılan ınetriyatın hcddi, Mütte

göre, Alman hariciye nazırı Ribentro- liklfft.t g•lip gddiği takdirde Almanya. 
bun Roma acya.hat.i.lc hMlw- diplom•- YJ paıç.lamak istedikleri hakkında bir 
tik faaliyete Alman ıiyasi mahfillerinde uhap uyandırarak Alman milletinin 
whaye.t b"1muı aıurar.ile bakılıyeı-. mukavemet gayreJini artt11maktır. 

• 
lzmir Bayanlarına 
Mühim Bir Fırsat 

11.uivoaa Mu: fo'actar marklık aıııkyej ve remMlitaam ıSunti istiınaliai 
İlmir- bayaalenna &aWian .,..,._ Bu mamulat ı&şaitdaki günlerde n M
~ tv .. h ._.......,. sabfe ...,...~ ....... 
9-11 Nisan tarihininde saat lt-13 ,.e ıs.Jt ela Arastada 38? numara~• 

Nermia 111-tnasllMla .. 
U-15 Nisan .farihlerin4e saat lt-13 n 15-19 da Ke,neralhnda tt numara

lhı ç.wkaya~a. 
H-11 Miua taıilııl«intle saat lt-13 ve 15-lt da Saman i~de 8 n 

1-1 



SARIJl'l!t YE1flASIR 

Vaziyet büsbütün karışıyor 
~~~~~~~~~~-~.------~~~~~~~~~~ 

Alman tehdidi başladı va Kaç memur 
Almanlar, lsveç ve Norvece karşı ·- . 

asker tahşit ediyorlar, Norveç Ordu ve Jandarma harıç olar 
gazeteleri Almanya ya hücum ediyor l35759 memur mevcut, bunun 99 

kadındır. Bekar memurlar 30 bin ~~~~~~~~~~~.-----~~~~~~~~~~ 

- BASTARAFI 1 NCİ SAHİFEDE - Roma, 7 (Ö.R) - Müttefiklerin ablo
büyük 'erkanı harbiyesi Hitlerin riyasc- kayı şiddetlendirmeğe karar vermeleri 
tinde fevkalade bir toplantı yaparak ve }m hususta Skandinav hü.kümetleri 
mukabil tedbirleri görüşecektir. Daha nezdinde teşcbbüsatta bulunmaları üze
timdiden Almanların Finlandiya harbi rine Roma mahfillerinde hfısıl olan inti
g\İnlerinde olduğu gibi lsveç ve Norve- baı şu şekilde hülfisa etmek ınümkün
çe karşı mühim kuvvetler tahtid ettik.le- dür : 
Tİ söylenmektedir. •Bugünlerde İngiliz ve Fransız gaı.e-

Henüz teyidine imkan olmıyan bir teleri, Skandinavya devletlerinin makul 
haberde ise Norveç Hariciye nazırı bir bitaraflığından bdhsediyorlar. Tabii 
Koht' ın son beyanatı hasebile Almanya bu bitaraflık İngiltere ve Fransanın işi
tarafından Oslo hükumeti nezdinde şid- ne yanyan bir bitaraflıktır. 
detli bir teşebbüs yapıldığı bildiriliyor. Müttefikler, Nazizme karşı harbet
Bu t.cşe~b~sün neti~~i ~)arak Doktor mek istemiyen Skandinavya ve Balkan 
Koht un ıstıfa edeccgı pyıası dolaşmak- memleketlerini ateşe sürüklemeğe ha-
tadır. ı zırlaruyorlar. • . . 

NOTALAR NEŞREDiLMEDi ALMAN GAZETELERiNiN 
Paris, 7 (ö. R) - Günün asıl mü- İHTARLARI 

him meselesi, lsveç ve Norveçc verilen Berlinden gelen m.alümata göre Al-
notalardır. Notalann metni bala neşre- man matbuatı, müttefiklere fılct olma
dilmemi tir, neşredileceği de zannedil- mnlarını bitaraflnrd siddetle ihtar et
memektedir. Doktor Koht nutkunda, mcktedir. 
Skandinavya memleketlerinin Almanya- Alman gazeteleri, Norveç harıciye na
ya mü aid davranmadıkları hususunda zırının Norveç tkaretinin scrbcstisindc 
JSrarla durmuş ise de hadiseler bu beya- ısrar etmekte olduğunu, Alman _ Nor
natı teyid edceck mahiyette olmadığın- "eç demir tıcaretine müdahale ettikleri 
<lan Müttefikler timdi sözden ziyade li- takdirde İngilizlerin zararlı çıkacaklan
)iyata kıymet vermektedirler. 

m yazmaktadırlar. 
m!:ı:t:j~ö. ~~l•~kan=~ YA BİZil\1 TARAFIMJZDA .. YA 

.... BiZil\f ALEYHİMİZDE 
lıngiliz ve Franaız notasına dair Noneç 
Hariciye nuınnm beyanab, Londrada OLACAKSINIZ 
derin tesir yaplDJftır. Müttefik taleple- Faris, 7 (Ö.R) - Le Temps gazetesi 
rine karşı Norveçin hattı hareketi ciddi bugünkü baş yazısında Norveç hariciye 
ihtilatlara sebebiyet verecektir. nazırının nutkunu tahlil ederek diyor 

Almanya aleyhindeki abloka kararı ki : 
etrafında tefsirlerde bulunan Sunday •Bu nutuk, Skandimıvya mcmleketle
Times: cNorveç ve lsveç tehdid edilen rinde vaziyetin baz.ı saflmlarını aydınla
menfeatlc.rini kendiliklerinden korumak tıyor. Koht, Norveçin kendi istiklal ve 
istemezlerse kendilerini buna ikna ede- hiırriyetini müdafaa nzıninden bahsct
cek bütün tedbirleri almak icap edecek- miştir. Fakat yine kendisi söylemiştir 
tir> diyor. ki Almanya bu istikltıle hürmet etme
MOlTEFJKLERf N NOTASJ TEDKIK mektedir. Bugüne kadar 120 bin ton-

EDIUYOR dan fazla Norv~ gemisi, Alman teca-
Stokholm, 7 (Ö. R) - lsveç hüku- vüz.ünün kurb<UU olmuştur. 

meti, lngiliz notasını tedkik etmektedir. Koht, Myra hndisesine temas ederken: 
Müttefikler notalarında, Isvcç ve Nor- •Bir Noncc ticaret gemisi, İngiliz hi-
Tcçten sarih hiç bir talepte bulunma- mayesi altında hareket etse dahi, Al· 
makla beraber her ilü ıimal memleketi manlann bu tanda hareketlerine göz 
Jngi)iz - Fransız notasına verecekleri ce- yumamayız• demi. tir 
vahı tanı.im için aralarında fikir teatisi Bu !!Öıler, Alman tahakkiimünün ma-
yapmaktadırlar. hiyeüni anlatır. Bitaraflar istiklfillerini 

NORVEÇ HARiCiYE NAZIRJNIN miidafaa ve enıniyt!tlerini korumak is-
Nlfl'KU ETRAFINDA terlerse, hürriyetle esaret arasında kat'i 

Oslo, 7 (Ö. R) _ Noneç H ariciye 3erl~ni almak mecburiyetindedirler.ıı 
BaZ1n Kobt'un Noneç meb'usanmda Paris Soir "unları yazıyor : 
Yalıubulan beyanab etrafmda akialer ·Müttefikler, bugiinkü şartlar içeri-
devam ediyor. Norveç matbuatı umu- sinde Skandinavy::ı. ıııcmleketlerine bita
miyetle bu beyanatı tasvib etmekle be- raflık hakkındaki telakkilerini bildir
nber A lmanyaya kartı kullanılan lisan mekte tamamen haklıdırlar. Almanya, 
sittif&çe daha fula bir acılık ve sertlik bitaraflarm zaafından itifadeye devam 
.bzanm" ırıöiclir. ettikçe müttefiklerin daha fazla hare-
tKI SiSTEM ARASINDA UÇURUM ketsiz kalmaları beklenemez.• 

Morgen Blad gazetesi, Hariciye na· Paris, 7 (Ö.R) - Meşhur Amerikan 
2.lnnın nutku münaıebeti)e ıunlan yaz- muharrirlerinden Ann Mac Comig neş

rettiği bir makalede, Paris ve Londrada 
son tetkiklerinde edindiği kanaatleri şu 

ıırnştır: 

«Myra hadiseai, Almanyanın deniz 
harbi sahaaında işlediği ilk cinayet de
ğildir. Almanya bu caniyane hareketle 
bugüne kadar alıştığımız tecavüzlerin
den birini daha tekrar etmiştir. 

Myra'nın havadan bombardımanı, 

Çemberlaynin Vinston Çörçilin son be
yanatını teyid etmiş ve Almanlan daha 
bir defo cürmü meşhud halinde yakala
mak imkanını hazırlamıştır. Şurası şüp
heden varestedir ki bitaraflara karşı Al
manya ve Müttefikler tarafından takib 
edilen sistem arasında bir uçurum var
dır.> 

Norveç Hariciye nazırı beyanatında 
bu derece sarih ve vazih olmamakla be
raber onun sözleri etrafında yapılan 
nqriyat, Skandinavya umumi elkarm
cla Almanyaya karşı infialin ne kadar 
derin olduğunu meydana koymaktadır. 

suretle anlatıyor : 
ıMüttefikl~ zaferden emindirler. Ni

hai zafere erişmek için hazırlamm harc
kntın ne fotoğrafları alınabilir, ne de 
büyük faaliyeti görmek kabildir. Hazır
lıklar it.alyadan Daniınarkayn kadar bü
tün Avrupa devletlerine şunu ihtar 
ediyor : 

Ya biz.im tarafımızdn .. Ya bizim aley
himizde olacaksınız . 

Müttefiklerin vaziyete sarahat ver
mek hususundaki kararları kat'idir. 
Müttefikler, Almanyaya karşı bir çok 
&vantajlara maliktirler. Almanya, kay
naklanrun sonuna vardığı halde mütte
fiklerin önünde hudutsuz sahalar mev
cuttur.• 
İKİ ORDU ARAS INOA MUKAYESE 

Muharrir, Alman - Fransız ordula-

rı arasında da şayanı dikkat bir muka
yese yapmaktadır. 

Ann Mac Comige göre bugünkü Al
man ordusu general Fon Sektin on se
ne evvelki Rayşverinden kıymetçe da
ha aşağıdadır. Fransız ordusuna ge1in
ce bu orduda anane Napolyona dayanır. 
Napolyonun ruhu generalden nefere 
kadar işlemi§tir. Bütün mevkiler harbi 
umuminin yetiştirdiği kıdemliler elinde
dir. 

BELÇİKADAKİ AKİSLER 
Brüksel, 7 (Ö.R) - Demiere Heure 

gazetesi. İsveç ve Norveç hükümetle
rine verilen nota münasebetiyle şu sa
tırları yazmıştır : 

• Bitaraflar büyük mt:.suliyetler karşı
smdadırlar. Oslo hükümcti, Almanyaya 
karşı şu lisanı kullnnabilir : •Her gün 
Norvl'Ç vapurlarını batırıyor, bir çok 
gemicilerimizin hayatına kasdediyorsu
ııuz .. Sonra kara :sularımızda sizin tica-
1 et gemilerinizi him .. ye etmcmiı.i isti
vorsun uz. Bu mürailik yeter .. Biz bun
tlan sonra yalnız kendi ticaret gemile
rimizin akibctiylc meşgul olacağız. Zira 
onları siz tehdit ediyorsunuz.• 

Böyle bir muhakeme gayri kabili red 
ulacaktır. Norveç kendi bitaraflığını Al
manlara karşı korumak için jüridik bir 
çok tedbirlere de maliktir. Zira Alman 
tıcaret gemileri yalnız üç millik kara 
ı.ulardan istifade etmekle kalmıyorlar .. 
Norvcçin ıç sularına kadar sokuluyor
lar. Bu kara sularla bu iç sular arasın
da mühim bazı farklar mevcuttur. Faz
la olarak Altınark hadisesi, Almanyanın 
Norveç kara suJarmı hnrp gayeleriyle 
kullanmak is tedil,rinc şüphe bırakma
mıştır. İsveç ve Norveç hükümctleri 
nezdinde müttefiklerin yaptıkları son te
şebbüs, abloka çemberinin daralma~ı 
için aldıkları tedbirlerle alakadardır .. 
Müttefikler, bitaraf memleketlerin na
zik vaziyetini müdriktirler. Fakat Al
mnnyanın bu va:r:iycti mütemadiyen is· 
tismar etmesine müsaade etmiyecekle:r
dir. 

YENİ ÜZAKF.RELEMR 
Londra, 7 (Ö.R) - Obscrver gazete

sinin verdiği malumata göre, müttefik
lerle şimal memleketleri arasında yeni 
başlıyan müzakereler karşılıklı bir an
layış atmosferi içinde cereyan etmekte
dir. 

Sunday Times, müttefiklerin kararla
rını tatbike geçerlerken bitaraflann bij
tün hususi vaziyetlerini göz önünde tut
tuklarını, Almanyarun tevessül etmesi 
muhtemel olan tehdit ve tazyik metod
larına karşı bu memleketlere icap eden 
bütün müzahereti bahşe amade olduk
larını, Almanya ile ticaretlerinin awl
masından mütevellit zararları da karşı
lıyabileceklerini yazmaktadır. 

AMERİKADAKİ AKİSLER 
Nevyork, 7 (Ö.R) - Nevyork Time., 

gazetesi, Skandinavya memleketlerine 
verilen müttefik notnsını bu son günle
rin en mühim hadisesi olarak kaydet-
miştir. 

Bu gazete diyor ki : 
•llür:riyctin zerresine malik olan bü

tün hitarnr memleketlerde Fransa \'C 

İngiltcrenin bu harpten muzaffer ola
rak çıkması arzusu hakimdir. Bitaraf
Jar biliyorlar ki Almnnyanın galebesi, 
hürriyetlerinin . onu olacaktır ... 

isveçte bir Alman 
casusu tutuldu 
Stokholm, 7 (A.A) - Polis, casusluk

la müttehem bir eski Alman gazetecisi
ni tevkif etmiştir. 

lngiliz hazırlıkları 
~~~~~~~~~~-~."""""~~~~~~~~~~~ 

Yen iden 63 tersane, yüzlerce silih 
ve mühimmat fabrikası kuruldu 

-~~~~~~~~~-----* ------~~~~~~---~~~ 

lkı Alman tayyaresi daha düşürüldü, Almanlar 
bır Norveç vapurunu torpilleyip batırdılar 

- BAŞTARAlı'J 1 NCt SAHiFEDE -

terenin emrme am.ıde olduğunu, Bü
~ ük Britanyada çelik istihsalatmın ge
çen harpteldn nı.sbetJc iki misli arttı
ğını, hali hazırda 63 yeni tersane ve 
yüzlerce sılfıh fobrıknsı yapıldığını if
§d etıniştir. 
BİR NORVEÇ VAPURU BATIRILDI 

Londra, 7 (Ö.R) - Bir Norveç va
puru ıhtarsız bir Alınan tahtelbahiri ta-

Vapuru torpilliyen Alman tahtelbahi
ri, yarım saatten fazla geminin etrafın
da dolaştığı halde ldralSeyi kurtarmnğa 
teşebbüs etmemiştir. 
BiR ALMAN VAPURU YUGOSLAV

YADAN UZAKLAŞACAK 
Belgr.ad, 7 (Ö.R) · -' Beş bin ton Bok

sid yüklü 7200 tonluk Alman 
vapuru, Yugoslavya hükumetinin 
ittihaz eıeiği bir karar üzerine Dub
rovnikten ayrılacaktır. Gemi, seyriseie-

tınıal karşısındadır : 
1 - Ya denize açılmaktan vaz geçe

cektir. 
2 - Ya Yugoslavya kara sularını ta

kip ederek karaya oturmak tehlükesini 
göze alacaktır. 

3 - Yahut ta kara suları takip etmek
ten vnz geçerek Adriyatik enginlerine 
açılncaktır. 

Kaptan Frank dün Dubrovnik'e ge
len Alman konsolosu ile bu hususta gö

Bir İtal 

~~~~~~~~~~-411Mfllf*ııww'~~~~~~~~~~-

E n çok memur kullanan, Emniyet .umum müdürlüğ 
~~~~~~~~~~-"'NW•ııww~~~~~-~~~~-

McmJeketİmiule memurların medeni, En çok ücretli memur lı:ullanan daire-
içtimai vaziyetlerini tesbit eden ilk ista- ler de şunlardır; 
tiatik, bize cidden değerli bir çok eser- Posta, telgraf ve telefon idareai 48 7 5, 
ler kazandırmış olan istatistik umum Maliye Vekileti 3025 Adliye Vekaleti 
müdürlüğü tarafından hazırlanmı§hr. 2449, Maarif Vekaleti 2483, Sıhhat ve 
Memurlar istatistiği adı altında intişar içtimai Muavenet Vekaleti 1595, Dahi
ııahaaına yeni çıkarılmış olan bu eserde; liye V ckileti 139 7. 
19 36 senesi ikinci kanununun birinde 
memlekette mcvcud memurların ııayıaı 
ile medeni ve içtimai durumları tesbit 
edilmektedir. 

Bu İstatistikten öğrendiğimize göre, 
bir kanunusani 1938 de memlekette 
mevcud memurların sayısı; ordu ve jan
darma mensuplariyle askeri memurlar 
hariç, 135 bin 759 dur. Bunun 75 bin 
183 ünü umumi ve mülhak büdçelerden 
maaş ve ücret alan memurlar, 28 bin 
408 ini hususi muhasebeler, 1 O bin 589 
unu belediyeler, 7 hin 31 1 ini devlet 
sermayesile müteşekkil veya devletin 
hissedar bulunduğu müesseseler ve baş
lıca bankalar memurları ve 14 bin 268 
İni de Devlet demiryolları müseccel me
mur ve İşçileri teşkil etmektedir. 

EN ÇOK MAAŞLI VE OCRETI..1 ME
MUR KULLANAN DAiRELER 

Devlet daireleri içinde maaşlı memur
larının "'ayısı en çok ve bu itibarla teş• 
kiliıtı en geniş sayılabilecek olan daire, 
emniyet işleri umum müdürliiğüdür. Bu 
dairenin kullandığı maaşlı memurların 

MEMURLARIN TAHSiL 
V AZJYETLERI 

istatistiğin en dikkate şayan kısmı; 
tahsil derecesi itibarile memurların ea
yısını göıteren kısımdır. Her ne kadar 
memurlar istatistiğinde, hususi muha
sebe ve belediyelerde çalı~n lmk bine 
yakın memurun bu bakımdan vaziyetle
ri tesbit edilmiş bulunuyorsa da, Dev
let demiryolları memur ve işçileri de 
dahil olmak üzere maaşlı ve ücretli bü
tün devlet memurlarının tahsil vaziye
tini gösteren rakamlardan bu hususta 
etraflı bir fikir edinmek mümkündür: 

Devlet teşkilatında çalışan seksen se
kiz bin dört yüz elli dört memurun 22 
bin 988 i ilk, 24 bin 5 18 i orta, 7 bin 
9 3 Ü lise, 1 O bin 648 i mesleki orta, on 
bin 7 3 ü de yüksek mektep mezunudur. 
12 bin 9 3 1 memurun tahsil der~cesi ma
lum değildir. 

Memurlarımızın nisbet itibariyle tah
s.il vaziyetleri şöyledir: Yüzde yirmi altı
sı ilk, yüzde kırkı mesleki kısım da da
hil olmak üzere orta mektep, yüzde se
kizi lise, yüzde 11,4 Ü yüksek ve vüzde 
14,6 sı da meçhul. -

Ecnebi lisanı bilen devlet memurla
rının sayısı, on altı bin yedi yüz lmk üç
tür. Bunlardan Fransızca bilenlerin ea-

yısı 9, 706, lngilizce 1, 168 
2,008, ltalyanca 176, Rusca 5 
ça 722, Rumca 1, 168, aair li 
)enlerin ııayısı da 126 7 dir. 

KAÇ KADIN MEMUR 

Devlet daire ve müessese! 
ııusi idare, Belediye ve ban 
lışan kadın memurlann sayıSJ 
Bunun 6847 si husust idare 
~elerde çalışmaktadır. Bu s 
si idare ve Belediyelerde ç 
memurların sayısı, bütün de 
]erinde çalışan kadın memur 
sından bir misli fazladır. 

BEKAR VE EVLİ l\IDI 

Devlet dairelerinde çalı 
memurların 2350 si bekar, 1 
-.:e 1110 u da duldur. 

Erkek memurlar.ı gelince, 
evli olanların sayısı 103,831, 
25.613 ve dulların sayısı da 2 
rakkamJarda dikkate şayan 
bekar erkeklerin sayısının l 
bin gibi mühim bir yekfuı 

Memurlar istatistiğı yeni 
teşkilat kanunlnrını.ı tatbika 
konulmasından önce h::ızırla 
sebeple, mezkfir kanunların, 
kadrosunda kemmyiet itib 
bir tesir yaptığını tesbite yaı 
rakkamlardan bugün mahru 
yoruz. Maamafih, l' eni te~ki 
~arının, lxızı idarelerin devlf 
ları adedinin artmasında mü 
Jarı muhakkakbr. 

sayısı on üç bin yedi yüz doksan altıdır. 
Emniyet umum müdürlüğünden sonra, 
on Üç bin iki yüz elli maaşlı memurla 
Adliye Vekaleti ikinci, on bir bin altı 
yüz doksan beş maaşlı memurla Maliye 
Vekaleti üçüncü, on bin yedi yüz kırk 
altı maaşlı memurla Maarif Vekaleti 
dördüncü ve on hin iki yüz on dokuz 
memurla posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü de beşinci gelmektedirler. 

::11111111111111~ -- Cihan Hatun 
Macarlar, İtalyan 
ziraat nazırına 
nişan verdiler 
Budapeşte, 7 (A.A) - İtalya ziraat 

nazırı Tassiharinin şerefine bir ziyafet 
verilmiştir. Kont Teleki, kont Csaky ve 
daha bazı hükümet erkanı, bu ziyafette 
hazır bulunmuşlardır. Naip Horti naz.ı
ra Macar merite nişanının gran krua 
rütbesini tevcih etmistir. --·--Bir İtalyan Alimi öldii 

Roma, 7 (A.A) - İtalyan alimi ayan
dan Giuseppe Sanarelli vefat etmiştir. --·-Adanad a mazot az.. 

Adana (Hususi) - Çiftçiler birliği, 
makinesi olan çiftçileri, bu makineleri
nin kuvveti ve sarledeceği mazot mik
darı hakkında malOmat vermeğe davet 
etmiştir. Muayyen bir :r:amanda cevap
lar alındıktan sonra çiftçinin ihtiyacı te
nıin olunacaktır. Şimdilik burada mazot 
azdır. Gaz ve benLiıJ mebzuldur. 

~inde İngi1iz tahtclbahirleri de vardır .• 
Alman vapurunun azami sürati on al-
tı mildir .. 

VLADİVOSTOKA GİDEN 
VAPURLARIN KONTROLÜ 

Londra, 7 (Ö.R) - Kanadanm Pasi
fik Oseanı sahillerinde yeni deniz üssül
harekeleri kurulmak üzeredir. Bu su
retle Vladivostoka giden vapurların 
kontrolü daha sıkı ve daha müessir ola
caktır. Sengapur ve Hong Kong deniz 
üssülharekelerinde harp kaçağı kontro
lü kuvvetlendiri~tir. 

iKI ALMAN TAYYARESİ 
D0Ş0RÖLDÖ 

Paris, 7 (Ö.R) - Dün Garp cephesin
de Fransız avcı tayyareleri, Domie s~ 
teminde iki Alman tayyaresini düşür
müşlerdir. 
Fransız tayyareleri, Alman hatları 

üzerinde bir keşif m;uşu yapmışlardır .. 
Alman tayyareleri de Fransız hatlannm 
gel'isinde bir uçuş yapmışlardır. 

Londradan bildirildiğine göre Arca
dcsler mıntakasında tehlike işareti ve
rilmiş ve bir çeyrek saat devam etmiş
tir. Avcı tayyareleri derhal havalan
mışlardır. 

1''akat bir muharebe vukua gelm~ ol
du~ zannedilmemektedir. 

Bugün (Dün) e karada kay de değer 
mühim bir hadise olmaını~iır. Vojlarm 
garöındc Fransız mevzilerine fazla yak
laşan bir Alman devriyesi püskürtülmüş 
-.:e bir esir alınmı~tır. Almanların geçen 
hafta Fransız ileri mevzilerine yaptık
ları bir taarruzda bu rnevzie girdikleri 
iddiası tekzip edilmiştir. Taarruzu ya
pan Alman müfrezesi. bir kaç ölü ve 
aralı bırakarak cekilrne ~ e mecbur 

----§ Abba•iler Devrinde 
kudretlerini 
ve Tarihi 

Türklerin nü ------ büyük ve gösteren ----- Aşk romanı 
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Tefrika: 25 YAZAN: Curci Zey -
Hastanın hali gittikçe fenalaşıyor, sı

kıntısı, hınltı.sı artıyordu. Baygın bir 
halde başını çevirip etrafa bakıyordu. 
Sanki kalkmak istiyor, fakat kendi nef
sinde takat bulamıyordu. Nihayet göz
lerini Cihana tevcih ederek ona baknıa
ğa başladı. Zavallı kız babasmın gözle
rine dikkatle baktı. Gözler k.urumağa, 
içindeki şGlei hayat sönmeğe başlamış
tı. 

Menban sanki bir daha kızını kucak
lamak istiyordu. Fakat eller yerlerin
den pek az kalkabildi. Badehu hasta 
orada bulunanları ürküten bir şehka, 
bir hıçkırık kopardı. Bu hıçkırık hasta
nın son nefesi idi. Eller bir tarafa düs
mti§, göğüs hareketsiz kalmış, gözler 
kararmış, göz kapakları takatsiz kesil
miş idi. Yanakları, burunu çıkık hir hal 
kesbediyordu. Yüzü ölülere mahsus sa
n rengi alıyordu. Saçları, sakalının kıl
ları karmakarışık oluyordu. Hülasa has
ta korkunç bir manzara iktisap etmiş 
idi. 

(Cihan) bu halin karşısında artık 
kendini zaptedemedi. Çünkü her ~ey 
olup bitmiş idi. cBabacığım! Babacı
ğım! .. > diyerek bir vaveyla kopardı. 
Saç1annı çözdü. Ella-iyle kendini yüzü
nü vurmala başladı. Bütün konak halkı 
Cihanın vaveylllannı işittiler. (Hayız-. 
ran) hemen hanımının yanına koştu. 
Elini tuttu. O da hıçkırıklar ile ağladığı 
halde (Cihan) ı teskine çall§tı. Fakat 
Cihanı hiç bir şey teskin edemiyordu. 
Çünkü Misi hayatı, dünyada yegane is
tinatgahı bir daha avdet etmemek üzere 
kendisinden ayrılıyordu. Ne kadar ağ
lasa, feryat etse haklı idi. 

-19-
A:rtık konağın her tarafında mccusi

lerin adeti üzere matem merasimi, ce
naze ihtifalatı ic:r.a olunuyordu. ölüyü 
yatağından kaldırdılar, yıkadılar. 

Ona beyaz elbise geydirdikten sonra 
eşyası boşanan bir odada bir sofanın 
üzerine koydular. Öliinün etrafında bir 
kaç reisi ruhani dua okudular. Matem
lıanlar matem neşideleri söylediler. Bir 
müddet sonra (Saman) geldi. O da ağ
Iamağa, vaveyla koparmağa başladı. 

(Cihan) bir çok ağlayıp bağırdıktan 
sonra sustu. Meyus, haz.in bir halde de
rin bir düşünceye daldı. Kendisi için 
dünyada bir istinntgah, bir ümit kalmış 
ise o da (Aydoğdu) idi. Onun için onu 
düşünüyor, acaba gelmiş mi diyerek 

(Cihan) başını hüzün ve 
miş olduğu halde arkasında 

(Saman) da onlara iltihak 
(Mubiz) onlarla yalnız k 

ki: 
- Aziz çocuklarım! rahme 

babanızın müfarakatindcn d 
ve teessürdc pek ileri git 
umdır. Hüda Hünnfü onu 
dir. Çünkü merhum hayır 
sahibi bir adam idi. Üç gü 
onun ruhu için öd ve sanda 
dan ateş yakacağız. Malfun 
üzere babanızın ruhu bu m 
nüz miifarakat etmemiştir. 
gün sonra mülarakat eder. 
mer})umun ruhunu ağlnmn 
üzmeyiniz. Babanız bjr çok 
7.iini vasiyet etti. F..rbabı nai 
ğunda şQphe yoktur. Onun 
üç gece cesedin etrafında ka 
ra mübarek yerlere çıkaca 
Huri şeklinde buJun::ın vicd 
luşacakb.r. Huri, ona amali 
nakil ve hikaye ettikten son 
nuru ebediye isal eyl:yece 
fih biz burada bütün sene 
E.deceğiz. Merak t?tmeyiniz. 
1edfini hakkındaki vasiyeti 
liyeceğim. 

(Cihan) yere baktığı hal 
dinliyor, gözlerinden akan 
deki mendille siliyordu. T 
da bir vasiyetten bahsedil 
gözlerini kaldırarak istilh 
de (Mubiz) e tevcih etti. 

(Mubiz) dedi ki: 
- Babanız cenaı.csinin 

sinde demed.ilmesini vasiye 
(Cihan) ile kardeşi (Sa 

lcr üzerine birdenbire şa 
han: 

- Efendim! Bu nasıl ol 
kulesinde avam Vt! fukara 
olunurlar. Babam gibi rna 
hususi bir hücreye konulu 

- Evet, dediğin doğ:rudu 
disi bizzat orada defnolun 
E.yledi. Bunu niçin arzu et 
bini de bana söyledi Fakat 
söyliyemem. 

(Cihan) cevabı kafi göre 
ti. (Saman) ise sükGt etme 

- Babamızın sükut kul 
olunmasına nasıl muvafak 
Orası esafil makulesi insan 

.nılc (') 


