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HİTLERIN MUSSOLiNIYE TEKLiFLERi 
1 - Veni bir sulh teşebbüsü 
2 - Plan muvaffak olmazsa 

fiili ve askeri beraberlik 
..................................................... - ( 

Versay ı 
Muahedenamesi 
ll 

lloyd'"'*".G*eorge'tın Almanlarla 
sulh akdı meselesi hakkında 

>'tdığı bir makal nin t\'!rcilme veya. 
~ını Haber gazetesinde gördüm . 
... i İngiliz Başvekilinin sulh şartla· 
f\ tıakkında beyan ettiği mütalealar 
~tnda Versay muahedenameslne 
~li\k eden fikirl~rini görüp te hay
~ düşmemek kabil değildir. Lloyd 
~rge'un imzasını taşıyan makalede 
~llları okuyoruz: 
''"' .. ıı._ 0 ugUnkU hadiselere, nıiIYonl~rca 

'lllt.nın kanının dökUlmeslne müva • 
'esiz bir Vcrsay mua~edesi sebeb 
~Uştur ye yeni bir muahedede böy-

bir metod kullanmamalıdır.,, 
'1 lialbuki Versay'lllunI:ıQ<lena~esi~ 
~bnda da yine Llcıyd Gcorg~ .un ım
~1rıı görü~oruz ve e!'ki tngıliı Baş· 
~Unin bu 111uahedw.amenin aka
~ a en büyük rol oynıyanlardatı 
'Olduğunu da biliyoruz. Almanlar 
Sllnku siy.asi \'aziyetten hep Ver
~ ?tuahed nnmesini mcsul tuttuk • 
ltı; için bugün milyonlarca kan dö
~'k ise bundan tevellild edecek 
'illiyetin milhinı bir kısmı. eski 1n-
~ llnşvekiline id olmak icab eder H itlM, Jf'uasolmi ve JUbbetıtrop 

Büyük Millet Meclisi dün -
içtimalarrna başla~ı 

Milli Korunma Kanununun mer'i. 
vete girdiği mecli•e bildirildi ve 
• 
ruznamedeki meaeleler görüşüldü 

Ankara 18 (Hul\.Ud Muhabirimiz-\ nl Şemseddin OOnaltayın riyasetin~ 
den) - Büyük Millet Meclisi bugün akdetmittir. 
lçtimalarına. bqlamı§ ve ilk celsesi- (Sonu G .i.ncldıe) 

Modadaki . heyelam durdurmak 
için 100 bin liraya ihtiyaç var 

Civardaki evler için bir tehlike 
mevcut olmadığı görüldü 

Bundan bir müddet evvel Kadıköy- diye heyeti fenniye müdiriyeti mff • 
. de Moda burnunda mevztt bir heye - hendilllleri tarafından tetkik olwım.., 

lan hi.diseai olmuştu. Bu hidiee bel&- [Sonu 3 tıncüd6] 

S A .. B A H T A rt S A B A H A 

lstanbulun neşesi 
Her ıey bitti de sıra eğlenceye mi 

kaldı demiyelim ! 

~~ görUnUyor. Mr. Lloyd George 
'l'lıay munhedenamesinl yapanlar _ ı . Roma 18 <!lusust) - Hltlerin tr&- neti. J?ietrich, Hitlerin yaverleri ~ Bekte olduğu için otltün yollan kar 
~ biri ve en ileri geleni kendisi ol- nı bugün (dün) saat tam 10.10 ge- Hancı~e Nazın Von Ribbentrop ile tıkamış bulunuyordu. 
'-. turıu acaba unutmuş mudur, yok- çe Bresınere varmıştır. Bitlere şu ze- maiyetı erkanı. Gar Alınan ve İtalyan bayraklarile 
~ ta~an ile ihtid mı etmiştir? Söz- v&t refakat etmekte idiler. Matbuat Brenner geçidi 1370 metre yük- [Somı. 3 de] 
~ır günnh itırafı mahiyetini mi ~ .. ,v vvvvv ... Jvv.AA-'VVV\.""""'""""~~"""~~~rJV""'""""'V\A.A 
~ ir? Böyle bir itiraf üzerine isti· www 

~ ltettiruerek kuvvetli ~e ~u.essir Türkiye Hakkında 
,;le sokulmak istenmı!f bır ıhtar 

$~.::ı::ik~: ~~! Avam Kamarasında 
~esi huzurunda beraet ettir • b 
~~~d ~ed~ı:n&y ı:~~ ir müzakere 
~· yani belki hakaıa görtııı • 

1'alcat haklı ta:~=~ Türkiye, Avrupa Devleti tarafından 
~ • ~ ~.y~ • harbe sürüklenirse müttefikler 
~ 1/l/luUI, ellerinden gelen yardımı yaj>acaklar 

~~!~t'~ıe,..~ Türk Rus müzakereleri başl!acak mı ?] 
; Poıo l ı Lond.ra, 18 (A.A.) - Avam Ka •

1 

teca vilze kurban giden ikinci memle-
l ~J(• 1 marasında Muhafazakar mebus Cary ket olduğunu kaydederek Türkiyenin 
~~o'l,A.&J.z.. · muharebe esnasında Finlandiyanın (Sonu 7 inci sayfada) 

Üsküdar Tramvay 
Şirketinin 
Mali vaziyetini büyük 

mikyasta düzelttiği 
görüldü 

Üsküdar , Kadıköy ve havalisl 
tramvaylan heyeti umum.iyesi dün 
öğleden sonra şirketin binasında. top
lanmışlardır. 

Toplantı evveli adi şekilde olınue 
1 ~oı1ı :s imcü sayfaci«j ~4'1 - Htlf!l'U ~' atm d'TM, tıf'M bit• gül bakaytm ... 

H • V . • . . lstanbuhm imarına Vali Lütfi Kır- yanda. kalmaya mahkfundur. BUyUJ& 
eyetı ekılenın lÇtim aı dar az gayret etmedi. Bu mevkie ge- harb, gimdi hem silse, tuvalete para 

Ankara, 18 (A.A.) - lcra Vekil· leli on Uç, on dört ay olan Lutfi Kır- sarfettınnemeyi llınirdlr, hem de 
lc>ri heyeti bugün saat 15.30 da Baş- dar, orada on Uç, on dört sene kalnıı§ yapılacak her masrafı arttırmıfbl\ 
vekalette B~vcki doktor Refik Say- olanlardan daha. çok himmet eseri gös Beklemek lizım ... 
damın riyasetinde toplanmış ve 18.15 terdi. Fakat bu himmetlerin çoğu ya.- Fakat anlaeıiıyor kl Atıl oturmall 
e kadar mlizakerccfo bulunmuştur. rıda. kalmuttır ve daha uzun zaman (Sonu j Q~ 
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Horozlu Hanın gerisindeki sırtta 
mevzi alan top ateşe başlamıştı 

Şeker istihlaki 
Azalmıya başladı 

- Nine, nerede bizim Delibat ı - Konyadan hareketimiz esnasın- Şekerin kilosuna 10 kuruş zam .e-
Mehmed ağa?. da .. diyordu. Delibaş Mehmed, eğer 

1 
dildikten sonra 15 gün içinde lstan -

Zavallı kadıncağız, ilzilntülü bir size dokunurlarsa kendinizi bu ili - bulda istilılakin yUzde 10 nisbetinde 
ta.vır ve ağlıyan bir sesle şu cevabı lfilılarla müdafaa edin. Hatta, eğer düştüğü söylenmektedir. 
vermişti: zayıf görilrseniz üstlerine çullanın, 935 senesinde Türkiyenin 35 bin 

- Nerede olacak be efendi. Ga... diye verdi bu allA.hları bize. ton olan şeker istihlaki bilahare fi -
vurlar Horozluhana dak gelmişler, Biraz aonra, tren kararg9.hın bu • ,yatlarda yapılan tenziJU dola.yısile 
onlarla cenk etmeğe gittiler bizim lunduğu noktaya. varıyor, heyeti teş- 110 ~in to~a kadar çıkmış ve bük~ -
Kemal ile. kil eden zevat trenden indikleri sıra- met ıstihl8.k vergisinden elde ettıği 

- Peki, giderken benim için bir da, Şevki bey de bu silah ve cebha- j rüsumdan yapılan tenzilata göre da· 
oeY söylemedi mi nine?.. neleri aktarmak suretile, zaten şaş- ha yüksek bir temettü elde etmişti. 

- Senin için mi?.. kın bir vaziyette bulunan murahhas Halen şekere tekrar zam yapılınca. 
- Evet benim için. heyetini btisbiitün ş~ırtıyordu. tstihlakin düşmeğe başlaması ümidin 
- Söyledi... Kumandan Derviş bey, bu heyeti, aksin~ bir netice vermesini ihtimal 
- Ne dedi ya'!. herhangi bir husus hakkında mil - dahiline sokmuştur. Önümüzdeki ay 
- Ne diyecek, müdür efendi kalk- zakere etmek için kabul etmiş değil- nihayetinde elde edilecek rakamlara 

tığı zaman söyle ona, sakın bir yer- di. Esasen konuşulacak bir şey olma- ı gö~e bu ~ususda kat'i bir netice elde 
!ere gideyim demesin. Burda otur • d.:ı.ğı gibi gelen şahsiyetlerde de böyle edılecektır. 
iUll, dedi. Pek iyi bilmiyorum. amma, bir nüfuz ve salahiyet yoktu. Bunla- ~ 
galiba kapı dibine de bir gözcü dikti. nn ekserisi, isyanın başlıca müret- VlLA YET1 E : 

Necib bey, ninenin ve kapıda yüz- teb ve müşevviklerinden bulunuyor- • d•l . ,.. 
yüze geldiği nöbetçinin tavsiye ve du. DelibaŞ Mehmedln, bu adamları, Taltıf e 1 en vılayet 
mtimanaatlanna rağmen, evin kapısı yaptığınız haltı gidin temizleyin di- maiyet memurları 
önüne çıkıyor, o sırada geçmekte o- ye ve belki de zorla gönderdiği, çe- Zelz 

1 
f IAk t d 1 . t 

1 · · Ali f did zi k" · tl . d h 1 k e e e a e ze e erme op anan lan Kadaifçının e en en va ye- ıngen vaz1ye erın en ve e e or- . . 1 . d arf ttikl . f 1. t . ıane ış enn e s e erı aa ıye 
ti anlıyor. Ali efendi ,tedıb kuvvetle- kak bakışlarından açıkça anlaşılı - d 

1 
.
1 

.
1
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· b wl d b 1 i d K d d · ., dük' 1 . h'' o ayısı e vı aye maıye memur nn 
rınin, ag ar arasın a u unan syan yor u. uman an an g"r erı us d B K _, A . . H lki M 

• • w w - ü 1 b d 1 d"ll d" . 1 an ay em;..w. ygun ve u e-kuvvetlermı magltlb ettiğini ve asile- n muame e , u a. am an ı en ın- ı· D h"l" v k" 1 ti taraf d b" 
w • B ta - h . d b" ın, a ı ıye e a e c m an ı-

rin dagılıp perişan bir halde firar et- vermiştı. aş n a.şagı epsı e ır t kdi ·ı talt"f 1 1 . . .. . . . ·ıı· i k ·ı . D lib M h dl t"er a rname ı e ı o unmuş ar-
tiklennı muJdelemışti. Bu sevinçli mı ıc . esı mış,_ e w aş .. e :me ~ dır. 
haberi alan polis müdürü Necib bey, a.venesıni çekiştırmege gırışmışlerdı. 
artık orada duramamış, vazife his ve Bu isyana, Konya halkından hiç kim
sevkile, maiyetini toplamak, gelen te- senin gerek fiilen ve gerekse fikren BELEDIYZD8: 

dib kuvvetlerini karşılamak çareleri- iştirak etmediklerini söylüyor, isya- Otobüslerin yeni takip 
ni ara:ştmnağa başlamıştı. Biraz son nı:.ı bütün cinayet ve mesuliyetlerini • 
ra, polis Vanlı Tayfur efendinin, Delibaş Mehmedle kar.ieşine, Yıkık edeceklerı yollar 
gerçekten takdire değer gayret ve mahalleli ~bdurrahman ve Topal Os- İstanbul otobüscülerinin Fatih, Be
himmeti ile toplanan on kişilik bir ı mana ytikletiyorlardı. Hacı Hasib, yazı.d hattından işliyen otobüslerin 
polis kuvvetinin başına geçmiş bulu- İskencierin Iskender, İr,kenderin Ali, 1 Dolmabahçe yolu vasıtasile Beyoğlu
nuyor, elinden alınan makamını işgal Sarac Salih, Atanın İbrahjm ve eşle- ına çıkarılmaları kararına itiraz et -
etmek üzere hükfunet konağına doğ- ri gibi eli kanlılardan hiç bahsetmi- 1 tiklerini yazmıştık. Belediye daha 
ru ilerliyordu. ycız-lardı. Tedib kuvvetlerini, zabitle- kısa bir yol olan Boğazkesen cadde-

... rin gösterdiklt!ri yurdseverlikten do- sinden otobüslerin geçirilmesi için 
Horozlu Hanın gerisindeki mrtt.ı. layı pohpohlamayı da unutmuyorlar- tetkikat yapmaktadır. 

mevzi alan top ateşe başlanuştı. Bağ dı. · . . , 
larm arasına, Alaeddin tepeı:;inin ilerl Tam bu esnada, gerideki sırtlardan şehrımızde ahşap smema 
ve gerisindeki eteklerine düşen mer- birinde bulunan emniyet kıtalann - kalmryacak 1 
miler, beklenilen tesirleri gösteriyor, dan birinin kumandanı tarafından Zabıtai belediye ta1imatnamesinin 
mim müfrezeler ve piyade taburları gönderilen çok acı ve çok kara bir müzakerelerini yapan belediye daimi 
d atcc; piiskiircrek i_lcrliyorlard1. haber karargahı alt üst etmişti. Ha.- encümeni sinemalar kısmının tetkik- ! 
Tam bu esnada, llerliyen tedib kuv- ber şu idi: lerini yapmaktadır. Belediye heyeti 
vetlerimiz, Konya istasyonundan ge- "Pınarbaşı istikametinden süvari fenniye mUdürlüğü ~eni talimatna -
len bir lokomotif ile ikl vagondan ve piyadeden rnürekkeb bin kişilik bir mede ahşab sinemaların ortadan kal
mUrekkeb bir katarla kar§.ılaşmıştı. A.si milfrezesi üzerimize doğru .ilerle- dınlmasını temin edecek maddeler 
Bu tren Konya halkının tedıb kuvvet mektedir. Emrinize muntazırım. istemiştir. Muhtelit encümenler he-
1~~- k~mandan_ı il_e ~örüşmeğe gönder Vaziyet gerçekten bir tehlike ·~rz-lyeti fenniye müdürlüğünün bu tale
dıg~ hır heyetı hamıl bulunuyordu.w ediyordu. Konyaya karşı dağılmış bini doğru bulmuştur. Bu itibarla 

Kumandan. bu heyeti kn.rı;ıılamaga ve müsademeye başlamış olan kuv _ yeni zabıtai belediye · talimatnamesi 
zabitandan Şevki beyi memur etml§· vetleri toplamağa ne zaman ve ne mer'iyete girer girmez ahşab sine -
ti. Biraz sonra, trenin yanında bu - de ahval mtlsaid bulunuyordu. Ka - malara tebligat yapılarak kendilerine 
I .,.. ~"vki bey, eskiden tanıştığı rarg8.ht& ihtiıat olarak, mevcudu 6 ay müsaade verilecektir. Ahşab si· 
Çelebi Abdiilhalim e~endi ile karşılaş- yüz silahlıyı . geçmiyen tek piyade nema sahibleri bu müddet zarfında 
mış ve ~armda şoylece bir sohbet 1 bölüğünden başka kuvvet bulunmu- ya sinemalarını kargire tahvil ede .. 
l;a.şlamıştı. ı yordu. Hiç şüphı yok ki, ilerlediği ıcekler veyabud da kapıyacaklardır. 

- Cebhe ne fil~mde Şevki bey? .. ha~'r verilen bin asiye yliz kişilik Azapkapısrndaki tarihi 
F;i:ı: buraya geldiğiniz için orası za- bir bölUk ile karşı durulamazdı. Fa-
yıfi dı • Dü t b çeşme. 
. a _mı . şman ar u halden is- kat, buna rağmen kumandan Derviş Azabka ıdaki tarihi me . b le-

ttfade ıle flen har~kete falan kalkm~. bey yaklştı~ı bildirilen tehlikeyi cid- . p .. . çe~ yı e . 
rlılar va imıallah ?.. ' . e. v • dıye gayet guzel bır şekılde ta.mır 

. . . den büylik bır sogukkanlılık ıle kar- ettirmegıV· veyahud da çeşmevt başka 
- Hayır, hiç merak etmeyınız. ladı tık tedb' ı ak Jd b ı ".-

• fS1 • ır o ar e e u unan bir yere nakletme'Yi kararlaştırmış -
Her ~ey yolunda, hı~ hem buranın ihtiya.t bölUğl.in 0 istikamete sevk _ . . b •• j 
hem de oranın hakkından gelebile _ . tır. Bu ıtıbarla çeşme hakkında mu-
cek v"zivette . ~ olunması ve gelen heyetın de vagon· zeler idaresinin noktai nazan sonıl -

... ·• Y1 · .. lerında kapatılarak muhafaza altına muştur. Bledive bu hususda müze - ı 
-:- O~, oh .. çalı- şukilr, pek rahat alı~ası emrini verdi. Bölük hareke- nin noktai naz~~nı öğrendikten sonra 

etilin. Ka<: gtin;!Ur zihnim hep bu - te geçerken, mevcudları kırk beşi bu k t•• k kt" , a t ararını verece ır. 
nufüa mesguldU. lan murahhas heyeti de vagonlara '~"""--

~evkl beyin de bindiği tren, ileri bindirilmit, dört yanlan süngülerle 
hatlarımız arasından reçtyor, yavaş çevrilmişti. /l'OLISTıı 

yavaş Horozlu handa !>ulunan, tedib Gönderilen bölük, tutmağa me - Otobüs yo otomobil 
kuvvetleri kumandanlığı kararglhına mur edildiği sırtlara daha varmadan, 
doğru ilerJlyordu. O esna.da, heyet a- o istikamette bulunan Haydar beyin Ç8rpışblar 
.ıaRından biri Şevki beye sokuluyor millf müfrezesi, gelenlerle müsade • E lk' K bat t 1 kt 
ve trende bir hayı~ sfıA.h ve ceblıane meye beilamıştı. Geri istika.metten 

1 
vvMe hı ged~e "da ~ş..J akn. g

1
e
9

::1
1
e e 

b l d ğun t . o an e me ın 1 aresınne 1 o nu-
ıı un u u ırı.da.dıktan ımnra: gelen bu hırçın silah sesleri, vagon- lı t b"' 1 J' · · "d · d k' . . . mara o o us e ıratrın ı a.resın e ı ================== da.kilerı ı~in içın gUldtlrmilş, kim bi- 1570 numaralı otomobil Sirkecide Re 

lil' ne üıtııdlere__ düşürmtiştü. Arvtık, şadiye caddesinde çarpışmışlar. oto • 
V&Ctlnlanna _sıgamıyor, dışan ugra. büsteki yolculardan A1i km Muzaffer 1 

mak ve ~lki ~e, me"'..cudu sekiz ve ı;ol yanağından ve ka~ından yaralan
an~ gcÇmıyen ~gah heyetinin ü- ıraş tedavi altına alınmıstır. 

r' .. ~ 1 

Yeni Sa.hah 1 

A.BONE a:DDJ -T'O""n ..... 
Sl:NILI t< 1400 Kuuıf l700 KVUf 
1 AVLllı< 7MI > Mao • t AYLIK 400 • IOO • 
~ AYLll( 160 • IOO • 

tt MART 19.CO SAU -
1359 H. Sefer 9 \~56 R. t!art6 -Qllı: 79 Arı 5 l.'.u:.m ı 133 

fl•a•t Sa-:st -t·a.ıatl ·'a•I -

I• 
ı ı 

1 

zerme atılmak ıstiyorlardı. Fakat.. ' · 
böyle ıaiı:alara tahammill edemiye - Otomobil kazaları 
cek!erlni çatılan kaşlarından, kımıl- Horhor caddesinden gelen şoför 
dıyan stlııgı.llerinden anladıkları nö- Nesimin idaresindeki 2426 numaralı 
betçilerln katl'lsında kıvranıyor ve taksi ile Şehzadebaşından gelen şo -
vagonla.rdıı.n çıkmağa pek cesaret ede för KB.milin idaresindeki taksi oto -
miyorlardı. mobili Saraçhanebaşında çarpışmış -

O esnada, vaziyetin alacağı şekli lar, ikisi de ha.sara uğramıştır. 
sükfuıetle bekliyen karargah heyeti, • • • 

ansızın teldşlanmışlardı. Çünkü, ile- Galatada Şair Ziya caddesinden i-

gllnet .. lklllil -- ::U•et coı. 1 kll\.ı 1 

riye gönderilen bölUk, kendisine ve- nen şoför Ahmedin idaresindeki 2298 
rllen tepeleıi tutmadan, hem de hiç numaralı otomobille Şif}haneden Ku - 1 
bir yerde ıııevzi alıp tek tüfek pat- Jedibine doğru giden Ya.sefin idare
latmad.an geri dönmüş, ellerini ve smdeki 1088 numaralı otomobil Bil. 
kollarını sallıya. sallıya. karargahın yük Hendekte Dörtyol agzında çar _ 
bulundufu n~ktaya geliyordu. pL5Jlll.Şlar. ikisi de hasara uğramış _ 

-11 46 62 J Si 
ı~ :2 22 15 46 - -• A .... YllW otnK.k Alotp. v-. ,,. .. 

(Devamı var) lardır. 
ı2 -f l SljlO 6 !8 20 19 50 • 26 

OKUYUCU 
.... -

DİYOR Ki: _..,.,, 

l!::~~~a;;;;::::;;;~~.~.~i 
Hitler .. Musso111 • 

mülakatı . 
F 1rt1 na şiddet 1 e A vrnp::ı. h:ı.rbfnlrı cereyn.ıı;:tiP 

danbcrJ lrn.rşı ksr~ıyıı ı;: ş 

D d. ttalf!lll evam e lyor tc lmnuşmıyan mtıer1e ıdııd00' 
vekilinin ansızın ttwyırn tu liı.aı.ıı* 

"t ve tına devam etmektedir. Vapur sefer - yapmalan, askeri harckfi . u,·rt· ı 
Ege. Marmara ve Kara.denizde fır· da Brenn!'r ti:u-rinde bir J1l 11rti· 

. ra:ı . 
Kemalpaşalıların leri intizamını tamamen kaybetmiş- celerden zlv~de, dlpJonuıc;t • ıııııl • 

•tir. Pazar glinU Karadeniz<len gelecek terine alı~n diinya. cfkUrl~ jrtıJ 
şikayeti 1 olan Dumlupınar vapuru bugUn gel - ~·esi üzerinde ı .. uylik bir ~bit w· 

Kemalpaşada Mecidiye mahal· memiştir. Karadenize çıkacak Güney- f'tmi,ttr. Ve tabtatlle derh ı"tıt· 
lesinde 6 numarada oturan Ah- su vapunı da fırtınadan limanda iş kun tt".fslrler de ortaya. çılaJI fili' 

med Taner isminde bir kariimiz
den aşağıdaki mektubu aldık. 

"- Geçen senenin birinci ka
nun ayında husule gelen afat do -
layısile Kemalpaşayı baştanbaşa. 

sular kaplamış ve bu sebeble bir 
çok mal ve can zayi edildiği ma.
lfınıdur. 

!
yapamadığı için hareketini tehir et- A\'rnpa barb~ son günlerde~ bit 
miştir. Sovyet snlhllnU mHteakJb ~~-

Diğer taraf dan geçen hafta Boz - dönüm nol<tasm.a gelnıl5 hU· ııt te' 

1 
caada civarında. karaya oturan Bul - tadır. Şlıncli~1e IuMl&r, ~JuklJJl ,tjıl1:ıll 
gar bandıralı Çar Ferdinand vapu - slrlle ve fü cehhe iizerınde itıtı' 
nınun kurtanlması fırtına yüzUnden maddi lruvvetl~ı1ntn 1ızıYn1ıı5~ ,.ol' • JiiJtlll y-
gün geçtikçe mUşkUl bir vaziyet al - rlne mil~sir nmay;ron tur 11 r.ıttcı 

maktadır. geç neticeler vereceği ,·c ~·~,ııbİ· 
· 11" f ns. uı ... Sular Şevketiye mahallesinden Gemi sUratle seyrederken karaya bir h.arhın mutad h a ı tJ iş' • 

200 metre uzunluğunda bir gedik bindirdiği tç4ı başdan nihayete ka- rlecete~inlctmcfoekmt·~nitter~k~lnn.tnt~=e.kt~~~ 
dar karaya çıkmıştır. Oturduğu bir ""' :-.• (Pi"-. 

açmış, derenin suları bu gedikten kayalık olmadım için parçalanmak Fransa He tngilterecle, nrtJl• eıdiel 
bütün ovaya yayılal'ak bir göl ha- ı: 

tehlikesinden kurtulmuş ve tahlisi faal bir har*'l<"t zrunanının · lini almış ve bütün mahsulat ve 
mezruatı kamilen mahvetmişti. 1 işinden de ümid kesilmemiştir. Kaza iJeri sürülmektedir. ~~-

mahalline mt:ı· den Alemdar tahlisiye - B li'""h'I Alman"':ıds. ,...b Bunu gören Kemalpaşa halkı una mı u.. 1 ' "' srb l" 

iki aydanberi canla başla çalışa- sinden diln son ahrıan haberlerde ge- yet hiç te parlak değildir. G ınıııt~ 
rak bir çok fedakarlıklarla bir minin denize rloğrıı iki metre kadar hesinde bir tnarnıza Aman JtJfl'ı ı~ 
mania vücude getirmişler, fakat çekildiği öğrenilmiştir. dası ve siyaseti yanaşın.al< yo '/)),.,,, 
8 martta karların erimesile yük- "'"'""'-""'"' tiyar etmiyor ve cfalıa ziyatle·e dil>' 
selen sular bu maniayı da yık - GÜMRÜKLERDE t hiri parlak cümleler, siy~ttl' t<ııl' • 
mış ye ovayı tekrar sular kapla- G .. ..k k ] k loma.si manevralarla vazı~e Jı~ı-
mıştır. umru ten çı arı aca tarmak, zamanını beldiyerek~, -
Başda belediye de dahil olmak mallar hazarda Polonya \ 'C Çe](oSlO'bit. sııl 

Gümrüklerde bulunan Alman men- dahi kazançarmı tesbit edell üzere diğer resmi makamlardan 
da bu hususda şimdiye kadar hal· seli Zelvole malların paI!1uklu men - hün takarriiriinii lsttror. µ ,e 
ka hiç bir yardım. yapılmamıştır. sucat tarif esile gümrükten çekilmesi Neticede, müttefiklerin ah~ ııııı 

Bu hal böylece devam ettiği tak için Ticaret Vekaleti tar:ıfından ve- :yıpratma harbine ayni sililf11 e8jlo!!t.:Jı 
dirde mütene'zyi rnahsulatla. 60 rilen karar müddeti temdid edilmiş... kabele arzusunu izhar ve <ht tı:ı8 
bin nüfusu besledikten sonra mü- tir. Bu husustaki kararname cuma diplomasi kornbinezonJarlıl ~ 
hinı miktarda ihracat yapan bu günü Resmi Gazete ile ilan edilmiş mak siyasetini tal..ib ediyor: Jtııfll' 
bereketli eşsiz topraklara yaz tir. HenUz gümrüklere resmen tebliğ Şiiph~siz. Berlin höyle bır .,1ıı.ıl" 
mahsulatı da ekilmek şöyle dur- edilmemiş olmamasına. rağmen teb • ~et t.ar.1.ırn, lta.lyanm ~:aJt• ~ıı ilB 
sun gelecek yaza bir sıtma ynva- Iigntın bugün yapılması kuvvetle muh yer almaması ~'e Sovyet r.~:eıcı1 
sı olarak göl halinde kalacaktır. temeldir. İtalyan siyasetinin h:.ırış ıı~, ,g; t' • 

Bu acıklı levhayı bir an evvel Jıa- I Verilen müddet sonuna kadar mal ~östermemesi yüziinden ibti~ 
hillye ve Ziraat Vekal~tlerinin hinnı tekrar ç1karmıyanlar bilahare diyor. 

1
1'·•· 

nazal'ı dikkatine arzetmenizi rica iiıekli mensucat tarifesine tabi tutu- İşte iki bm:uk sa11t ~iirt>" ''~r ~ 
ederiz. hl.caklardır. laJrn.t vulmrıdakJ noktal n-' 
YENİ SABAH - Kemalpaşa- 1 · 1ünde~ füi veche ~o;otcrt'iıt1 

• •• iJltı 
lılann bu haklı dileğini alakadar Dünkü ithalat ve 1 - Hitlf',J': ya., artık keud•~1ı•· 
makamların nazarı dikkatiııc ala- l ihracatımız ~lik paktla ba~lı olan ltaly!lf:~ıdi · 
rak b!r a~ ~vvel teı:1bi_r alına~~- 1 S"n aylar zarfında mütemadiyen eadt-leyt> lmrı~manm 7aJl!~1 ;.~ ' 
na bız butun kalbımızle emınız. aıtmakta o!a·. ithalatımız memleket- öiru ''e gayri mulıarihliı?Ut1 •. ..,.ele, 

iİClll"S!::.'ltm6ıı::ı-.=:ıo---=---oıııcl-- r • . sll~~ . 
te bazı m&.ddeler üzerinde hissedilen mas1m isfa>mel• sıklunı ilerı . ,e 

· ~ · ırrıfl 1 buhranı tam .men ortadan kaldırmış 2 - Yahud da, hadi~~ 4-fl'ı·J' • 
Tllrk·l-'ofanda ticaret mua- tır. müttefiki ltalya ile Birf<'şı~· ·.;i.i!'11~· 
hedesini müzakere için bir Dün limanımıza gelen F"elemenk kanın tazyik ve ikna.ı U<', '~ 0ıd·1l 

heyet Lahiye gidiyor bandralı :Mars vapuru oto aksamı, siz miimliiln mertebe I;endı 
1 
ıı <;!tr't· 

. . . makine ve aksamı, pamuk ipliği, de- na.zannı teı.hit ed<'n bir ı:ı~I ı ı}ırW 
Holanda . 11~ yapılacak yc.~ı .~...ı .... arct mir ~~ya, boya ve vernik, izolf' mal- )arının tahaldruk ettirilere1•• :ı.rııtll 

anlaşması ıçın, Holanda Buyuk El - z"me . l kt "k ız . . .,a. A .1 H . · uuste'~ . . .. k . . . ' sı, e e :rı ma emesı, cam, çın- ~ merı .a arıcı~·e ıu 
çımız muza erata memur edilmiştir. k,.. 1 1 k" • f 'i · · k ı tı . V • . . ,. t:v ıa, ımyevı ecza, ırça, sun tevdi ışmi onu~ca. t r. .., jtııl • 
Ticaret ekaletinden <le, dış ticaret ·p k . 1. -· d _,_ .. t 

1 
ıı 

. . . . ı e ıp ıgı, ra yo ve ·L.Ksamı, • ) o ma Bu giinkü hadiseler, lıenı 'fi ,,ı · 
reıs muavını Cemıl Con, ve Merkez zemesi kaynak çubuğu lastik ka- yanın Hitlerin arzu edebilt><!t'~ıııı e• 
Bankasından İsmet Akkoyunlu, mü- ranfı'l 've ""'Y getı"rmı·.,.· ti"r'. ' rı.ı 
t h ıf ·ı ..... ·ı rinci şıkkın tahakknlnıııa ya ,,..1"1'' 

E: assıs s atı e müzakerata iştirak D" w taraft d"" 200 b" li d "d 011'" . .. ıger an un ın ra e Dlf'Si ihtimalinin pek ,·arı 
edeceklerdır. Mütehassıslaı· diin ak- v • d ·h t 1 · lm ıııı 
eamki ekspresle Lahiye mütev~·ci - gcrt~~1e ı r~:ab. mlir~amalıke esı yapı ış ğmı gfü;t.ermektedir. ·1· ı·11t " 

. . ~ 'e v.ı yaya ~ ın - paçavra, su Rıenner üzerincl<'ld ıniı 11 .' "'ıl" 
hen şehrimızden ayrılmışlardır. tiftik F t"·t·· İn "lt . tıır • . _ . _ san , • ransaya u un, gı e- sebebdcn <lalın. zn·adf', soıı (i11l 

. Dı~e~ t~af~ıı sıyası ahval sebe- reye kendir gönder~lmiştir. teklifine ın\inccr 'olabilt>ct>k. ~il' :-i· 
bıle onumuzdckı hafta içinde La Ha- Jll l' 

- • - rm teslıitt ,.e <lolay;silf' Y~ ;I Jii" 
ye'de toplanacak ola11• beynelnıilel ti- Vapurdan çrkai~ken denize yasi harc.kt1tin mey<lıuın gp,ı~c Zi(.lı 
c~ret odası kongrelerıne bfa:den s.vıı düşmüş ticesinl verdirehifocelc gitıjılıf·~f'1ıi•~ 
hır murahhas gönderilmiyece.ıctir. Ti .. .. . w ıusf1'"1" ıı 
cari müzakere! . . H 1 . . Kuçukpazarda l\furadıye sokagın • Anıerilmn Hnrieiye l\' ··İ·r.tcf\tı 

er ıçın Ao anaava gı - d 36 - 1 Romaclım har('JceUnt bn ırıtı ı"t~ 
den he"elten b" ··t h · 1 a nmnarid!'. ot•ırruı sazer~de s- .;;t" .• tr mu e assıs :nı ·!M e-,. .1 .. _ .. t• . b ~ı. t 1 JıU· s-1· 
ketimizi temsil edecektir. ı ·. aı o~lu Hasan gece kopruye ya - ne ıceMın~ 1ı ..... ma..<111 ll ·ıccCo 

. , na.san v~purdan çıkark~n. gö:ılerinin kanaatin daha km·,·elli o]abJ 

Tıcaret Odası umunıt k~Ubi b'Örnı.:mesinden denize düşmu~, der- nl gösteri~·or. d(j!!~fl1 
şehrimize döndü h:ıl yetişilerek Lurtarılmıştır. ı-~akııt ııe de olsı Hldi~Jct ııd~ 

B' kaç ·· 1 A k - . ~"mw noktasına varma.k ve ;\'1:"~iıcrf.' 
ır · gun ev~e n araya gitmiş tlönmilştür. Odanın v<> Zan;1·eBorsa- ihtilaf kat'i saflıasm! :ıJr.ı:ı ' 

ol.a~ _İstanbul 1:car~t ~d sı umumi sının hütçç..leri Vekaletçe tasd1k c..a.il d' )' 
katıbı Cevad Nızamı dun şehrimize nıic:ıtir ır. .:a S l\Ü·ı\ ~ 

~· · ~ 

ıııııiııııı:ıımıı;ıııırııııııııı:i;;ııııııı~ii:ııııııııwıiiiliil!llilHlıımııııııiııııııı imııııııuuııııımmıı:ıırııı;ııııiıııııınıııııııııımıııııı;ıı!lillll111u1 

ŞEHiR HAYATI 
il 1l111!1111111' ı ııı •ıı•ııı 111 1 

''' rıımıı i 1111! l 1 '.1111 lllllll~f jl! :1 illi !1111111111111'!1:1i ı !I !lflıllllllHlll!'!!ff' l!Hlll !11111111111111111111111111°111" oo; "'"'"'. • :,: ·~ 
PROFESÖR S1EGFR!ED~~ ~~~ bir :--on/erans t>erilec-.ıkttr. menfoot mukabili olmıya,.al: ı-ı ~ 

FERANSI - Fransa enstıtüsu e Davetiye yoktur. He1-"lces golehl- 'IY'-h" ed~ ba a11 Safi eve art-~1• 
Siyasal Bilgiler mektebi profesör- hr'. 1.a:riZ. ~ y t z 'foh-at J 
lerinden M. Siegfriedin vereceği 

00 
T~aksinı, Park Flo 8 ~ 5tit , 

k f 1 'hl · R< yan, ..ı...ıvndra, Turan o _ :P on erans arın tarı erı ve mevzu- Şİ-.JLt h.Th... ' JOf 
!arı şunlardır: ":& HALKEVuuJ" TEŞEK. yo, Ayt~, ~ vt .A.mba3G .;

116 
fO 

KÜRÜ - Şi-§!i Halke'/Ji &e8']Jal yar- lonl.a rt;st ü:*V~flıeı · ı 
21/ III/ 1940 perşembe (Sanayi don b1~yi(k k.omite"i tarafııuuuı 16 ı- n l~ dVl!mlanı - ., 1 yc11ı1:J!/. 

İnkılabının zamanımıı:: meseleleri tw~' ı,ıar ı rmı ('St te§ ,,. 
mnrt cuma ar..şama Meksim sala - ı.- " t1- ~·11',u~a üzerindeki tesirleri) ·-yaraever ~08 · ıG1'U vf ' 
nıt11.da vedlen büyük gece eğl&n - ı..·._ ..J.-.:-

22/IlI/ 1940 cuma (İki kıt'a ara- ,_,.. eu.crw. 
. ccsi ü.midin /cvk""inde üç bi1ı lira~' • • • ~·,...... 

sındaki tezat: Avrupa ve Amerı • yakrn haszlat ftmı.in etmi.ştir. Bıaıa BEYOÔLU HALKE\"lND-• ~s 
ka). muk<fbi1 bfıtibı ma.sraf oliizd,c on - ·•w.e a _. * Y w Türkçw - Fran8'!ZCG tcrcu . ret' 

dan ibarettir. Bıı -meb"Mykt Jıe1· gün lmi bu sömestr ba§u~-ı itı~~..,,,. 
KONFERANS- Eminötıü Halk mc~k fj6mek Vtıı"'!mek su.retile ia~e . .,,, pa.,ı· 

evinden: odilm.ekte olmı Jiişli Cit>aYında1d tamlmç edib !zWJt Melı ,,ıtı. 
21/.'J/19~0 per§enıl>e günü saat ilk olı:ullara deı-am edm-ı yardır,.a tara,f\n.d.an verilmektedir. B~ ;sfi • 

11 .. ,0 da Evimizin Cağawffiımdaki muhtaç 400 ta1ebetıi1ı eıüi!e t>e. a _ Tai-trı d.Msten istifade '-t~k ~'P 
salonunda &y Nttrullah Berk ta - yakkabıummn ya.pılmc:.sı:~ ~ _ yew~·t"in Evimize milrGI"" ,.1. 

rafından '·1rlodenı 8<Ult,, mevzı~lu lanmıştır. Bı! gece oğlence8i1~ hfır Jowyd-0&·wnnba.l.arınt .,.W;ı eds~· 

1KTISAD JŞLERI: 
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.,J_9 M A :R T IHO 
-!Q: Q_ 

Tahliyeden sonra 

Fin Kabinesinin 
istif ası bekleniyor 

Yl:Nl IAaAB 

B iırlet1k Amerika Hariciye 
MUsteşan Sumner Welleshı 

btlytlk Avrupa devletlerinin payi-
tahtlarında yaptığı esra.rengk se-
yahatleri mtttealdb muharib deY. 
letler araB1Dda. bir sulh akdi ihti
mali etrafında mruıirrane pyiala.r 
deveru. otmeğe befladı. 

lreisinki 18 (A. A.) - Eraziniıı Rusya - Fin Mümkerelerl 
1
• itlı~Yesin~ her iki tarafça nihayet metinin barıı muahedesinin tatbikine 

1 
l'ildikten sonra kabinede değişiklik aid muhtelit teferrllat Sovyetlerle 

• ~Macaktır. müzakereye memur mUmessillerl Pa.-

Sovyet • F1ıı musalAha.smı bir 

Almaa .. müttefikler banşınıD ta -
1db eimMI, bltaraflan da mub.arib-

ler kadar ızrar eden bugün.kil et • 
dalla blr tathya bağlanmMI bala-

ır 1<"'111 Erazisi Tahliye Edlllyor asi.kivi, V ains ve Vononma bu sabah 
ltelsinkl, 18 (A. A.) _ Ruslara Stokho~ tarikile Moskova.ya hare· 

mından, belki t.emenniye şayandır. 

UJdn ba pamuk lpUğile sanla.rak 
ortaya atılacak sulh ueubesinbı u.
mn müddet devam etmiyerek ye
niden bir harbe müncer olacağını 
iddia edenlere de hak vermemek 
mümkün olaP\a.z. 

rkedil elm ket ebniştir. 
ıı en erazI halkı Rusla.r g ~ Müze.kereler başlıca şu Uo nokta 

~\e~el meskenlerini tahliye etnı& hakkında. cereyan edecektir: 
~ . araretıe çalışmaktadırlar. ı - Yeni hudud.la.ruı kat'ı surette 
cı ~P~n ı:nakamlan halka yardım et - tahdidi, 
i· te ıseler de yolların ve tren hat- 2 - Diplomatik münasebetlerin u,. 

rtı.ıı kalabalık olması yüzünden tah- sisi, 
t• ~~ işleri büyük güçlüklerle yapıla- a - Ekonomik münasebetlere taal-

'IQ.l.ektedir. 1\1.k eden meselelerin halli. 

Vakla bugün Stegfried ve Ma -
ginot hatlan ara.'lmda cereyan e -
den, yahod Okyanusların sahne 
teşkil ettiği bir cidalin meseli. bu 

cidalle hi~blr alaka.!H o1mıya.n Türk 
vata.ndaşnım çayına koyduğu şeker 

ı· 

' .. 
• 

ıl 

t· 

,. 
ıf 

fi 

ı-

il 

. 4··-·· .. 
Hitler Mussolini 
Mülikatı neticelendi 
Hitlerin Muasoliniye teklifleri 

fiyatile yakın bir ali.kası vardır ve 
bu yüzden o masum Türk vatall' -
clıışı kendisine §ekerin kilosunu 10 
kuruş far.laya. yediren harbin bir 
an eV\'el bibııesiııi, normal vaziye

tin bir an evYel a\'detini temenni 
eder. Vaktt.-,iz silfth altına. davet e-

dilen bir Holandah veya. Bel~ikah-
1ıı [Baş tarafı 1 incide] Berlinden, Mo.:ıkova·ian veya Ro - nın da bu hususta ayni ~enııi~i 
~i~a~_ş bulunuyordu .. Duçe faşist ~ada_n. ~ıkan mua7.zam proJeierden 
\ıa Uniform.asını giymış bulunuyor- hıç ~ırısı, Parisde ve Lm:ıdracla bir 
~ l3ando iki memleketin milli marş: An bıle nazarı itibara a!mmağa değ -
~f lU Çalmış ve Hitler bir kıt'a askerı mez. 

izhar etmesini neden Jıı1Jdı görrni
yeliın? 

~u hadar var ki bu harh kti~ük 
de\'leUerin mukntl{leratını Sc'lğlam 

ti§ etmi!Jtir. Diğer tarafdan Duily Mail o-azete-
İlti i h ., bir kazığa hağbyacak olan hir ne-
~ diktatör merasimden sonra, s , arb devam etmek için, Lloyd 
,~ciye nazırıa:ile bera~. Duçenin Georgesun beş azalı kabinesi nevin- 1 tice temin P-bneden bitecek olursa 
~Otıtına geçmışler ve muzakereye den bir harb kabin&si si?!temine avdet iki üç sene sonra ayrri hailenin bel-
.l~şlardır. edilmesini istiyor ve eliyor ki: ki de daha korlrnnc:. w~ aıu.:ınsız bir 
{fü..-~., ·k· b k at devam et- B'· · siddetle h:l~lamı~·aramna inaıumık 

~i •• : u"me ı ı uçu sa uyük Britanya. k~o.di vaziyetine h' 

~ıt. hikim olmalıdır. ta. safclerunlnk olur. 

a~aiyetteki diğer zevat başka bir Amerikanın Düsüncel~ri Yaşadığımız ı;ayri tahii ~üıılf'rin 
'fi()na geçerek bek.ltynişlerdir. va~ington 

18 
( A A ~, - - ~· ,. feci garabetine bakınız }ti_ ht'r eey-

2.s . .. .. • kıb ~ ' ~"'-·.!'\.· . ' ıyası ma den e\'\'el sullıse\·er bir milletin• 
tjtt saatlik goruşmey~ .~ut.ea hafilin bütün dikk!iti, Hitlerle Mus-
~ \adevıet adamı Mus.solmının husuto-- solini arasında yapılacak olan müll- ferdi sıfatile dünya.da ban~m bir 
~ gonunu terkederek vagon res . . an e\'Yel t.eessüsliuü candan arzu 
~ da acele bir yemek yemişlerdir. jk.at ~3erıne teksif edilmiştir. Fakat Pimekle beraber me\·ı.;inı.siz bir ~mi 
eıneği müteakıb HiUer ile Ribbent· ı gımdiye kadar ve hiç değilse Vaşing-J hüıı, yani yeniden lıs.rb do~a.bile

i°tı \'e maiyeti saat 13 de Brenner - to. nda, .. bu nıillakatın Wellesin vazife-
'"'.ıı lıerline hareket etmişlerdir. Bir sile munasebettar olduğuna dair bir cek :rarım hir sulhiin teessü~tine de 
h- ic:<len ~elen bir saıuimi:;etı.- amin 
e~ sonra da Mussolini hareket et- alamet görtilmemiştir. Tahmin edil - di . ı.. yeınıyoruz. Bunda <1a ma :ııl'uz, 

~tir. iliğine göre, İtalyan kuvvetlerinin Al· 

N l K 
"'tula.rq man kuvvetlerine iltihakı değil sulh 7Jı-a. sullıte.?·arını ve topal bir snlh 

e er onu.~ • 
1 

. . arasında. duııyalar b.ada.r fark var-
Atu.ıak t h kkı da sıkı bir ketumi- çın Almanya tarafından bır gayret d 

et a a n ! sarfı me b h " t" 1.. linin' · ır. ~ tnuhafaza edilmektedir. Fakat v~u a ıs ır. ı.usso . .ın A. OEMALEDD!N SARACOGLU 
:~a ınahafilinde ne tekzib ve ne de Wel~~ Hbıtlerin son kararını bıldır- 1 .............. ~ .. ~-- .................. · ........ . 

ld edilmiyen haberlere nazaran gö. I mesı ıçın u mülakata karar verilmiş M d d k • 
~İt\etıin başlıca. ruznamesi şu iki olması muhtemel telakki ediliyor. o a a 1 
~ltndan ibarettir: Macar Başvekili Romaya Gidi)·or h 1 
~ - Müttefiklere tek.lif edilecek Budapeşte, 18 (A.A.) - Başvekil eye an 

§artları Kont Paul Teleki yarın ltalyaya gi - [Bas tar:ıf1 ı incide] 
1}-Bu sulh şartları kabul edilme- derek 10 gün kadar kalacaktır. Bu •ve yakında bulunan binalar için teli-
~1 takdirde Almanya.nın İtalyanın seyahat hususi mahiyette olmakla hkeli olmadığı tesbit edilrni1ti. Fa -
1 ttlil.zaheretini temin edip edemi - beraber, Kont Telekinin yanında re- kat heyelan mmtakasına yakın bu -
~ği meselesidir. /ika~ı ve. kızı olduğu halde paskalya. lunan 3 ev her ihtimale karşı tahliye 
'l'aı1 meseleler de şunlardır: şenlıklen esnasında Duçe ile Ciano ettirilmişti. , 

l-:-· İtalya • Alman ticaret mese • tarafından kabul edilmesi muhtemel Bir hafla.danbcri yağan yağmurlar 
~tı. bulunmaktadır. dolayısile evvelki gece heyelan ının-
.~ - ltalya ile Rusyanın araısınm Mülakat llakkında Ne.<Jrediren Tebliğ j takasında 25 metre mura}?balık bir 
~~ltilrnesi. 

1 
Roma, 18 (A. A.) _ Mussolini _ sa.ha gür·ültü ile denize UGmuştur. Bu 

a - İtalyanların Balkanlar üzerin- Hitler mülakatı hakkında aşa <Yıdaki j hadise heyelan mıntak:J sın da ikamet 
~~ o 

ıt nüfuz tesisine çalışması. tebliğ neşredilmiştir: eden eşhası korkutmuş ve vaziyet 
'l'ahınin edildiğine nazaran Musso- \ Duçe ve Fiihrer bu sabah Brenner- ı derhal kaymakamlığa bildirilmiştir. 

~~i .t\J.nıanyanın sulh tek.lifine mü - de Duçenin v~gonunda iki buçuk saat Öğrendiğu:uze .~öre, . dün'. Kadık~?' 
ı: eret edecek fakat teklifin mütte- sUren samimı bir mfüakat yapmış • kaymakamlıgı mubend1slerındcn mu-
~~1!!tce kabul edilmemesi halinde ! lardır. Mülakatta Kont Ciano ve Von , teşe~kil bir hey_et hcyel~ mıntakası-
t lııanya ile milştereken bir harbe 'Ribbentrop hazır bulwımuşlardır. : mı. g·ıderek yenıden tetkıkat yapmış-
ll-ıııeıtten ictinab edecek.tir. İtalyan Mathııntırun l'!iifaleası tır. Mühendislerin yaptığı tetkikata 

\V<'lles Seyahatini Tehir Etti. Roma, 18 (A.A.) - İtalyan mat nazaran d~nize ~çan.mevki Moda bur-
ı ~..... ' S W 1 buatı Hitler ... fussolinı· mu·•lAk t nunu sahıle mu,·azı olarak kateden 
111 •ua, 18 (A.A.) - umner e · ı · .a a a ına .. . 

ltı kr 1 ... r tin. Ci ile öair gelen habe 1 a 1 b. yoldadır. Bu ıtıbarla mevcud bınalar • a , ı.uusso ı ve ano 1 n. r ere s nsasyone ır . . . . . 
~nt ~ . ıçın yem hır tehlıke teşkil etmemek -
~· ıgı görllşmelerden sonra, Muı;so- mahıyet vermektedir. . tedir ve dolayısile kaymakamlık ev-

~~i \ıe .~itler arasındaki mülakatın "Popolo di Roma,, şöyle yazıyor: lerin tahliyesi için yeni bir karar ver-
~ c~ını anlamak tere Roınadaki "Von Ribbentropun ziyareti esna- memiştir. Fakat halkın heyelan mın-
~ l"o.eti "'dd t' · tm w k d k · · ·· -~tliit;· ~u e mı uza aga arar sın a aı arla~tırılan bu mulakat son takasındaki yoldan geçmesi menolun-

t t>l rıvayet olunuyor. ayların en mühim hadisesidir. muş ve yol kapatılmıştır. 
t llgUiz l\Ia.tbuatmın Müt.aleası Führer ile Duçe Milnihden sonra Heyelanın durdurulması için bu 

~i cındra, 18 (A.A.) - Times gaze- hiç buluşmamıştılar. mıntakada denizden itibaren kuv -
Gq~ş makalesinde Almanyanın Bu itibarla yeni bir millikat yap- veUi bir sed yapmak lüzumu vardır. 
'" ti. ricalile hakiki bir sulh yap- maları bir zaruret halini almıc:ıtı E- Belediye seddin inşası ve heyelanın 

•ı\rı, • A w •kıl- ld v ~ • 

~~ı· unkö.nSJZlıgı aşı ru o ugunu 5, s b .. 1 b. ın· Ak t ılm sebeblerini tetkik etmek üzere bugün ll'or a en oy e ır m a a ın yap ası A • • 

~ · çokta.nb · d · ed'lm. kt .d. heyelan mıntakasına hyetı fennıye 
1. 1l ga te Alın B h en erpıs ı e e ı ı. ..h d" ı . d .,., . ·t J .,~l' ze , anyanın o emya, - .. mu en ıs enn en ve unıversı e eo-
l~'ll <l\lya ve Polonya Uz~rindeki kon- Gazeteler bilhassa !ioyle başlıklar Ioji enstitüsü profesörlerinden müte-
~~~ll, hart.den sonra da muhafaza et- koymaktadırlar: şekkil bir heyeti bu mıntakaya gön-
~ ll.tzılSu müttefiklerce tssvib edil- "Paris ve Londra<la pek derin bir dermeği kararl~tırmıştır. 
ıı1~ğini, çünkü milttefiltleıin, ml- iııtıba,,, "Belgradda büyük bir mem.- Yapılacak bu sed için 50ila100 bin 
~t>tı~ıs için zaruri olan birimi şart- nuniyet,,. "lsviçrede endişeli bir in· lira arasında bir para sarfetmek la -
~I 6 tezad teE;kil etliğini söylemek - tizar,, zım gelmektedir. Belediye icab ettiği 
'l'~ Messageri gazeti!.:il bu mülakata takdirde bu parayı belediye büdce .. 

~~~t··esin makalesi şu neUceye Ya· Berlinde senenin en mühim hadisesi sinde yapılacak münakalelerle temin 
· r.azari)ie bakıldığını yazmaktadır. edecektir 

ÇOCUK TlY ATROSU SAGLUI TEMELLER t)ZERlNE 
ınmuı UYOR. - ÇOCUKLARI ESİRGEME KURUMU 25 
MART tçtN NELER BAZIRUYOR'f - KARAGöztJ YENİ -
~TİBHl!I TECBCBESt - YENİ KARAGöZ PİYESİ VE 
~ ...... ·d ~-U.RETLER. - KUKLA DİRİLİYOR. - DVNYADA 
EN ESKİ KUKLA ORTA ASYA'DA BULUNAN TVRK KUK
LASIDm. - ÇOCUK TİYATROSU İÇİN YENİ ELEMANLAR 
YET1ŞTtRtL1YOR. 

_l ----ti Yazan: lsmall Hakkı BaltacıoQlu 
Bir haftadanberi Aıık.&radayım. , Ku.kl& Türk.iye köylerinde en eski, 

Maarif Veklletinde kita.bları tetkik orijinal §eklile yaşamaktadır. Ne de 
komisyonunda çalıe,ıyonım. Bu saat- 011& §imdiye kadar kuklayı moderni -
ler haricinde Çocuk Esırgem.e Kuııı- ze etmek, diriltmeyi tecrUbe eden ol
mund& meagul oluyorum. Buradaki madı. Daha köttı.U, öz Tt1rk kuklası 
çalı§maelann bar.an gecenin <>nuna olan el kuklasını, bırakıp daha az 
kadar ~or.. artistik olan ipli kuklaya heves etti-

Gazetelerde okumuşsunuzdur. Bu ler! Sözün kısası kuklayı diriltmek 
cemiyet Ankarada. bir çocuk tiyatro- diye orta.da bir şey yoktur. ~sirgeme 
su kuruyor. Bu işe 2 aydanberi çalışı- cemiyeti benden bir de modern kukla 
yor. Binası, tiyatrosu zaten var. Şim- piyesi istemişti. Kulyabani adlı çocıtk 
di bir de edebi heyeti var. Türklerin lıikayeleri serisinde çıkmıg ufak bir 
iki sanat ve tiyatro adamı, Münir çocuk piyesim vardı. Bu piyesin bün
Hayrl Egeli ile ressam Abidin Dino yesi kuklalarla temsile çok elverişli 
bütün gayretlerile burada. çalışıyor - idi. Kukla bilnyesine soktum. Şimdi 
lar. Çocuk tiyatrosunda çalışacak o- bunların kuklaları bezden, karton p~
lan genç artistler işlerine koyulmuş. yerd~ _ve tah~ada~. ya~ıhyor, .t~rü
lardır. Ben de bunların arasındayım. ~ _ edilıyor. Pıyes uzerınde . vil~yet, 
Sorduklarına cevab veriyorum, iste- v~ayet dolaşarak kukla tem~ıllerı ve
dikleri yardımı esirgemiyorum ve rıp hayatını kazanan genç bır kuklacı 
muhtaç oldukları her yardımı yapı . var: Şakrak. Bu genç adam yeni kuk-
yorum. lasının zaruretleri üzerinde düşU-

Çoc u k fivatrosurıda nüyor. Geçende ufak bir prova yap-

h 
. t I tık. Çok ümid verici bulduk. 

ang' emasa ar var Ç ki . • 'k' --- ocu ar ıçm ı ı 
Yeni teşekkül eden Çocuk tiyatro-

sından yalnız tiyatro değil ayni za.- piyes hazırlanıyor 
manda karagör, kukla da bu anlayı- Çocuk için ~yrıca piyes olur mu, 
şın içindedir. olmaz mı? Bunu ikinci plana bıraka-

Çocuklan Esirgemenin kara - hm. Musallar en zengin bir hayal ve 
j göz, kukla ve tiyatro anlayışı pro - değer hazinesidir. Bunda şüphemiz lo 
f esyonel aktörlerin anlayışı değil mamalı. Münib Hayri benim de öte
belki tiyatro mihveri etrafındadır. denberi üzerine düştüğüm bir mev
Kurum karagözü yenileştirmek isti - zuu, hani şu kamburların çar§amlxı
yor, kuklayı yenileştirmek istiyor, dır çarşamba masalını, ele almış bu 
çocuk tiyatrosunu yenileştirmek is - milli ve sosyal masalı efsanevi bir de
tiyor. !sde yalnız temsil teşebbüsü kor, kadro içine koymuştur. Pruva
değil, yenilik davası da var. Rejisör- larda bulwmyorum. Hiç sahneye çık
ler karagöz dirilir mi, dirilmez mi, manıış olan bu kadın erkek artist 

Sayfa: s 

Belediyeden 
Bir sual 
B ahar gekli; .... 

Haşır, harhtlt>n, bah~. \in .,... 

Iacağı rivayet edilen bü;\iil{ Lı.arrM 
dan ,.e nıüpheın ı:,lirprizlP.rden bah
sedt'ICek değilim. lllikumetimizin sl
yaseti malôm. Harbin haridnde\ iz. 
Ne Sovyetlerle, ne de diğer ko~şu 
ıdevletlerle aramı1.d:ı bir şey o!m:ı.
dığma göre memleketimizdeki nıc'JS
ud sulh havasının hozıılma,;ı şimıU· 
Uk imkan haricindedir. 

Bu itibarla her ihtimale binae.ft 
bir t:a.raftan nıUdıı.faa tedbirlerimizi 
almakta de\'nm etmelde heraber, d1 
ğer tara.f t.an memlelcetimizi msnen 
\·e ma.ddeten yükseltecek çareler 
dtişilnmektkn \'& tat.bık ctmcl~t.en 

geri durnı:ıma.nuz lizımıJır. Bu da-
valardan biri de seyyah meselesi -
.<lir ve ba..lıar ntovsimi sen·alı nıe\·

simidir . 

Ilarb, :iiphe yok ki bir kısım ~y
yahı memleketlerine haıtsetmi.-? hu . 
lunuyor. Fakat lıir taraftan da Fran 
sa gibi, İngilt~re gibi, Ahna.nya ' 'e 
İ'lkandinav memlekotJeri gibi nor -
mal zamanlarda on milyondan foz. 
la se,yyahın uğrnğı olan memleket
ler hu gün kapahdır. Yeni dünya· 

dan eski cfönYa)·ı gezmek i<_:in her 
seneı Annpa,\'a gelf"n seyyahların 

da, miktarları dörttf! bire, besde bi-

re bile inse -ki her şı-~·e rtı~lt'll dıı.
ha ziyn<le azalmasına imkan yok -
tur - mutlaka bir yere gitmeleri t
cab eder. 

Yukarıda is.imlerini say<hğnmz 

biiyii1< seyyah u~rıı~ları ka.ı•ah ol
duğuna gör,. bunların zi~·:u·et t>de
ceklori bitaraf \ e harhdt•n u7.ak 
memleketler arasında '.rtirld,renin 
de mümtaz bir rne\ !d itı!{:ıl etmesi
ne hiçbir mani yoktın. 

Bunun irin seyyP.h mulıif1t-ri"'!fl, 
diye düşünmüyor, nasıl dirilebilir? namzedlerini cesaretlendirmek, a - billıas.'ın Ameriknda bu yolda. pro-
diye düşüni..iyor. Knkla için de ayni lıştırmak için çalışıyoruz. Bu tem • pagand:ılar rapmamn, ~elecek sey _ 
şey. Kunım kuvvetli, salahiyetli ve sillerde bir çok sürprizler olacaktır. ynhJarın 7jyaret pro~mlarına 'für 
her hususla iş bölümüne uygun bir i MUzik etemanma ait ta- kiyenln de ismini katmak im!.;anını 
edebi hey~t seçme.si~i bilmiştir. Çok ' şebbils1er ve eniİikler bulmanın -eğer geçmt>diySP- ı;:mısı 
çabuk gelışecek ıstldatlar da Yar. Y ge~mek üzeredir. J)iğt>r Şt'hirlt-rdt•ıı 
Bu yenilik denemelerini yapmak için Bü~n bu temsil teşebbüs ve tecrü- sarfınazar, sırf İstanbul bile bu hu-
lıiç bir engel kalmamıştır. belerinde bir de müzik elemanı var. snst.a başlı ba-5JRU bir \':lrlıfct ır. S~y 

Modern kara g ö Z Müteşebbisler modern ve garb mü - yalı b:ıkınundan ~ı-lırimizin ne 'a-
odasn•da görül< nl er ı zik tekniğini ele almışlardır. Anka- <lar şayanı dil•kat bir :ver oldnı!~ ·,u 
---"---~.. rada bulunan salfilıiyetli iki Türk hurada tt'krar t>tine~e lüzum hiss t-

Odaya giriyorum. Iyi kartondan 1 .. . k "tö'rli Ad il 
k d d ~ - 1 ·· 1 ·· kart muzısyen ve ompozı nan e mh•orwn ve İstanhul Re!t'di,·e~i·:rte -mu avva an cgı, çun {U on . . . . 

daha müte~nistir. 80 santim bü- Ulvi Cemal yenı temsillere ve temsil bir de Turizm şıth('Si vur ki. hu r'a-
yüklüğünde kesilmiş surette asılı.

1
yeniliklerine şahsi kudret ve zeki - irenin aı;;ıl bu mM .-;imde f:ıal;~ te 

Karagöz, Hacivad, Şarlo, Tarza.n, larını getirmişlerdir. Onun için 25 geçmi~ olması ic:ıh erlf'r. 
Miki . .Münekkid Münir Hayri Eğeli, !martta Ulus tiyatrosunda Çocukları Fakat ben gnzt'fN'i o1t1nğum lt··I· 
Bunlar benim Kaı·agö~ cihan kar:p. - Esirgeme Kurumunun temsillerini d<' bu d:ıin-nin hu sf'ne nı> iş y:r ,tı

.suı.da imtiyan olvyor adlı piyesimin seyredecek olanlar ayni zamanda bu ğın1 bilnwtliftimi itiı-n f ed rim. s ·i!l
suretler idir. Suretlerini ilk krokileri- genç ve değerli müzisyenlerin eser _ be yoh: ki di~Pr vutanda~!ar d'' ~ ' \'· 
ni anladığım gibi ben çizip gönder- !erini dinliyeceklerdir. · yalı mt> elı>sirün hu kufar dn· n 

ı miştim. Abidin Dino bunları Kara _ ı olına.sı imh edm hu harb seneleı · .ı· 
lgöz suretleri kauunlarına göre ger .1 1-- k •t ı dt>, Fran .... <ıva. in~iltf'rı-:re, Alma ıı · 
çekleştiriyor. S1~rt:tler kartondan 'I ll r • ı a yan )·aya ~iciPnıiyf'n mil::onlıucn sc•; .t· 

k ildi T
• . 

1 
h. . lım Tiirki~·eye celht•dilm~!~ri ]ı·i~ ıc es "kten sonra sulu boya ile boya- f .. lcare 1 e lmlze ;rnpıl<lH';ını merak edi:rorlat'!hr. r't!-

nıyor ve parçalar sağlam düğümler- ı -
led!yf'nin biri t~m ir etnıt'<,İnj il<"•· 

le di..iğümlendikten sonra içinde is - • k • f d · in lşa e 'yor U~·oı-u~. MPP.Al> Sl':RTOGLr 
permeçet mumu eritilip kızdınlmış /'\.l"v~../""'V'V"VV'V'VVVV'"'"./VVV'VVV•--
bir tavanın içinde iyice kızartılarak Ankara 18 (Hususi Muhabirim. - . v-."':"' ""k _,..__-~www~·... ~ 
mumlanıyor. Stıl'etler deve dişisi ka- den) - Ttlrki"-•e ne !tal . ıdz ! us u·· dar Tra111vay 

ı da f . h ı t· ·ı · Y J ya arasın a. r şe faf bır a e ge ırı ıyor. apı- . 
1 

1 · l ınıza anan protokoldan sonra ltal - ş· k ,. • 
l lan_ pruvalarda 80 s.~ntimlik karagöz- ya - Türkiye ticari mübadelatı mühim 1 r e '" 1 n 
lerın normal karagozler kadar kulla- 1 • 

1 ld ~ ... al k .. bir surette lehimize olarak inkieaf ·
1 

( B~tarafı ı inı·idoı ) 
nışlı o ugu \"C orıJın aragoz ka- tmektedir ttaı nl b 1 
raktirini hiç kaybetmediği görüldü. le · ya. ~r . u a.n aşın~ • bilahare görüit:n lüzum üzerine f f' \•-
Ancak modern suretlerin yapılması da.n sonra memleketımızden ola.ıı ıt- kalii..de toplantıya tahvil oluıımu~tur. 
sanılacağı kadar kolay olmadığı gö- halatlarını mühim miktarda arttır - Adi topla.ntılarda meclisi idare ün 

1 rüldü. Yeni suretleri karagözün an'a- mışlard.ır. Bu sebeble eskiden borçlu bir senelik raporu okunmuştur. Bu 
lnevi tasviriyle ahenkli bir Hale ge • vaziyette iken bugün kleı-ing hesab- rapordan ımlaşıldığma göre bu sene 
tirmek çok güç. Durmayıp tecrübe, lannda İtalyadan 500.000 Ura alacak- idarenin yolcu nakliyatı diğer yı<Ia-l tenkid ediyoruz, daha iyilerini yapı - 1ı vaziyete geçmiş bulunuyonız. ~nazaran 7l45~5 kişi artını~ ve i,. 

1 

yoruz. Şimdi yeni piyesin mevzuuna Ie~rneden 67228 ltra fazl~ varı~at ~&-
uygun bir gösterleme seçmek lazım. Al R mm olunmuştur. 1darenın eski tesı • 

IBu gösterlemenin mevzuu Çocuk E- man - u men sat borcu olan 500 - 600 bin elira ka-
sirgeme Kurumunun Aııkarada Ço _ "k . d• .. b daı~. B~ para. hesab edilmedi~ 
cuk Sa.rayı caddesindeki merkez bi - 1 tısa 1 munase atı ~dirde şır~e;. so~ Y~da 67 ~m 
na ı .. ·· 1 k F k t b · · . nw-a kar etmişt.ı. . Şırketın borcu tle 

1 

s nın yuzu o aca . a a u ış ıçın Bükreş, 18 (A.A.) _ Dr. Clodi _ .. , . . . . . . . 
resim anlayışı kafi değil, gösterleme .. .. A mustakbel 'azıye:ının inkısa.fı ıçın 
teknigwiıı . "t"k b' t usun bugun Bukreşe muvasalatı sala- Ankarada Başvekalette bir komis , on 

1 
e uygun prımı ı ır sut"t" _ . 

haline getirmek şarttır. hiyettar ekonomik mahfillerde yeni topl~naea.gı nıevZllu bahs')lunmuştur. 
M d k ~ J • • bir siyasi ve ekonomik taarruz ı;ek - Neticede azalar inki~af halinde gor -

0 eru ı_ı ;ı ıctn linde telakki edilmektedi~ Geçen k5.- dükleri ~irkct işletmesini takdir et -
nel e r ya p ! 1 : y o !"' nunuevvelde Almanya - Rumanya pro mişlerdir. 

Bazıları kuklayı Avrupa<lan gelme tokolu imza edildiği zaman doktor Bunu müteakıb, heyeti idare se • 
yabancı bir temsil nevi ~anıyor. Böy- Clodius Ruınanynnın, Almanya ile çimine geçilmiş ve usulen istifa eden 
le iddia edebilmek kuklayl çeyrek a.- imzaladığı mul~:ı'.'(!!e!eri sud\kane tat- Niyr..zi Yücel, Necati Yalın ve Feri · 
sır önce İstanbul ~kaklarında k~~~a bik ettiği takdirde Almanya ve Rus- dun Manyasi tekrd.r intiııab olllilU..u~ 
oynatan seyyar Kuklacıları gorup d k 1 1 h' b. . kalnı. larctır. ya an or caca ' ıç ır şeyı ıya-
tarih bilgilerine hiç müracaat etme- w R hül' ,. t d FeY1ia~ade topla.ıtıda ba.!1!:::ı.lar vt 

k kt. 'b- 1 ca.gını u.:nauya {ııme a aınl:uı.- . .. 1 h . 1 me gere ır. Tarı ı araştırma ar, · . . . . .aı::::ı.salı mue.<;sase er akkınuh:a AanU4 

salahiyet sahibi arkeolog ve tarihçi· na temın etınıştı. Bu yenı ~mintıta .u:. şd'kct nizamPamesbin bs ;ı marl. 
terin görüşleri en eski kuklanın Türk bağlı yeni Alr..ıan t eklifleri ne olursa. delerinin • ıydu..-ullt'ası ~i g, ~lmüt 
kuklaları olduğunu ortaya koyınuş - olsun Rumanyalıiar o teklifleri meta- ve 18. 55. 72. S3 ın! ~iele Je bu ta.dl,. 
+ı,~. lnetle bf>klemektedirlet'. lat '\'a.pllPn~tır. 



l 

. nya ingiltereyi 
mağlüp edemez 

ingiliz Donanması Almanlardan 6 defa 
daha kuvvetlidir. Umumi harpte kuvvetleri 

müsavi iken Almanya mağlup olmuştu 
K ara hududlan bitişik olan dev· 

!etler arasında vukua gelen 
muharebelerde deniz kuvvetleri harb 
sevk ve idaresine müessir oJmak isti· 
dadını oldukça kaybeder. Fakat mu 
hasımlar denizle ayrılmış Uıe harbiı 
neticesi denizde yapılan harekatın 

muvaffakiyetine bağlı kalır. 
Tarihin muhtelif devirlP-rinde Av· 

rupa devletleri arasında hasıl olan 
ihtilaflar silahla. halledilecek safha
ya girince bu devletler ordularile kıl· 
Iibı.r:inin Uzerine atılırlar, kanlı, gü. 
rtlltillü muharebeler yaparlar ve ni• 
hıtyet bir tarafın mağlfıbiyeti ile me
sele kapanırdı. 

On ye<linci asrın başından itibaren 
yavaş yavaş kuvvetli bir deniz dev• 
Jeti haline inkılab eden İngiltere ikb· 
sadi ve içtimai sebeblerle Avrupa 
niza.mile yakından a?akedar olmat 
mecburiyetinde kaldı. Bu tarihten ' . 
sonra Avrupada baş gösteren ihtilAf- lngüız donatım.ası 
1ar !ngiliz prensiplerini ihlal edecek ! sız mühendisleri, askeri mütehassı~ tavsiye üzerine deni.zalb muhareMi 
bir mahiyet iktisab ederse bizzarure ; lan İngiltereyi istila için hayali pro- şiddetlendirildi. Yine netice almama
bu devlet de taraflardan birinin te • 1 jeler hazırladılar. Bunların hiçbiri dı. 
zini benimsiyerek ihtil8.fa dahil olur İngiliz azmini kıramadı. Çeyrek asır Bugün Almanya ile İngiltere Fran
ve İngilterenin bu hareketile harb, dünyadan deniz yollarile tecrid edil- sa harb halinde bulunuyorlar. Al -
derhal karadan denize intikal ederdi. miş olan Avrupa yani o zaman Fran- manlar tarafından Majino hattı yanı. 

Bu muharebelerde lngiltereye mu- sa her gün kuvvetinden hissolunmaz sa ve bütün Fransa istila olunsa va
arız devletin İngiliz roenfaatlarını ez- bir mikdar zayi ederek nihayet 1n- ziyet yine ayni değil midir? 
mesi, arazilerini işgal etmesi İngılte- giliz metalibine nza göstermek za - Cihan Harbinde Rusyada, Korfo a-
reye bo:>'un eğdirmez; senelerce yal- ruretinde kaldı. dasında, Fransada başından buna. 
nız başına mücadeleye devam eder. Cihan harbinde kont "Şilifin,, in benzer elim hadiseler geçmiş bazı 
H:ısmının kuvvtıni evvela iktısaden ımeşhur planı tahakkuk edip Alman misafir hükumetler vardı. Gerçi hu
sonra siyaseten çürütür ve bu ağır ak orduları Fransayı tamamen istila et- ı kuku düvel bakımından bunlara bir 
sak fakat mütecımi ve müdebbir .yü- seydi ne olacaktı? .. İngiltere bu müt- devlet bir hükfunet denemezdi. Ülke
riiyen lıarb sevk ve idaresi askeri kuv tefikinin ortadan kalkmasile sulbü si yoktu işgal olunmuştu, tebası yok
:eti de mağlftb edecek fırsatlar do - kabul edecek miydi? Ne yazık ki bu 1 tu: es.ir .edilmişti; ha~imiyeti yoktu 
gururdu. şimdiye kadar tedkik olunmamış bir mısafırdi. Anca~ harbm sonunda ga-

Bir zaman bütün Avrupa develtle- mevzudur. Ancak biz şu yukarıki ta- liblerin hazırladığı ziyafet sofralarına 
rine meydan okuyan cihangirler açık rihi hadiseye bakarak iddia edebili- , bunlar büyük kepçelerle iştirak et -
havada uzaktan donulr hayali görülen riı ki İngiliz imparatorluğunun 1 tiler. ' 
r;ritanya adalarına geçip bu inatçı "nUve,, sini teşkil eden Britanya a- Bu tarihi hadiseler de göstermek
tıasmı t-edib edememek aczi karşısın- daları bir isti18. felaketinden masun tedir ki İngilterenin karıştığı bir Av
rtı Manş kıyılarında dişlerini gıcır- bnlundukça müttefiklerinden bir veya rupa ihtilafında netice yalnız deniz 
datmaktan başka bir şey yapama - ikisinin veya Napolyon zamanında kuvvetlerinin muvaffakiyetine bağ-
mı~lardıı'. olduğu gibi hepsinin ortadan kalk - lıdır. 

Denizlere hakim İngiliz donanma- ması İngiltereyi sulha icbar edemez. Bund~ evvelki harbde ~giltereye 
sı daima Avrupa fatihlerinin azmini Bu naı:ik mesele Cihan Harbinde yakın bır do~anma~a sahıb ~~unan 
kırmıQ deniz aşırı menfaatleri bun- ·ık d f Al B h . N F Almanya 1ngtltereyı harb harıcı ede-

":I• ı e a m:ııı a nye azın on k b. "kt·d .. t d·kt 
lara haram etmiş, tabii servet kay- Tirlıiç ile General Falkenhaym'ın ak- ce 1~. 1 1 a.r. gos ereme ı en son-
naklar)ndan te"rid eylemiş lngi'h.· an lJ ld. B t 1916 k ra bugun İngılı.z donanmasından altı v , ~ ~· na ge ı. n zeva sonuna a- d f k.. .. b. . - t 
h·ıı · b' · d" d b' . e a uçuk ır denız kuvvetıle n -

ı erme ır mermı uşme en, lr daı· elde edılen harb neticelerine ba- ·ıt b vd. . _ . .b v d v ,. • . . . gı ereye aş eg ırılmesı nasıl kabıl 
muharı ayagı egmeden ve lıatta kar'.'.>. İngılterenın kara cebhesınde 1 bT B 1 d 
üe;ra köylerdeki alıali senelerdenber; 1 yapıİan muharebelerle sulha icbar ı ?. ad l ırb. .. ~ko mı a ıktan sonra da ne 

. .. J\a ar uyu o ursa olsun kara ceb-
devam eden çetiıı ~·ıc~ ;leleden halr'!r olunemıyacağını ve binaenaleyh Al - helerinde kazanılan v · 
dar olmadan zaferın ;.cazıtnılmaaına mu affakıyetler 
~ .

1 1 
tur · manyanın bütün enerjisini deniz ceb tali derecede kalmağa mahkumdur. 

umı o muş . h · · · t · · 1 esıne vermesını avsıye ettıler. Bu H F 
Fransa inkıllt.bı nnasında yirmi ____ · · 

L-eş milyon nüfusu b..ılunan Fransa-
ya bütün Avrupa devletleri bir anda SABAHTAN SABAHA 

• 
lstanbulun ne • 

esı 
ilaru harbettiler. Fı·ansa hududları -
nın her tarafından istilaya maruz 
kaldı. !ç karışıklıklar cebhe zoı!uk· 
farını arttırmakta ve düşman ordula· 
nmn muvaffakiyetini teshil etmek • 
te idi. Napolyon gibi bir da.hi i§ ba- [Baıt tarafı l incide] kaniiz. İstanbulun semtlerini, yazlık 
şma geçinciye kadar vaziyet veha- va~izin tab'ında yoktur. O mutl.a- ve kı~lık ~~lini, halkı__nı. zevklerini b!· ı 
metini muhafaza etti. Bu mUstesna ka bır ~Yl?r yapmak eme!l°dedır. len bır ~u~epassıs lazım. Yalnı.z eg
eahsiyet Fransaya. saldıran bütün İşte şehnmıze Rumanyalı bır mUte- lence yerını ve vasıtalarını bılmek , 
Avrupa devletlerini eşi tarihde en- hassıs getirdi. Birlikte dolaşıyor ve kafi değildir. 
der bu!unan zaf 1 1 -ı"\b tti tetkikat.yapıyorlar. Bu mütehassısın Dünya bir harb felaketi g~çirirken, 

er er e mag t. e . vı ''teh ld - k ·ı . rtt - b'•d . te .. Kırk meydan muh b . k dı. eg sence mu as~nsı o ugunu o ·u • vergı erın a ıgı, u cenın vazunU 
are esı azan d - b lk' 1 d" · · h k · .. -Bütün Avrupayı · 1 tti A ugunuz zaman e ı ıayrete uş- ıçın er esm yorganına gore ayagı-

ışga e · vrupa üş .. Uza·· B h t' · ·k· tm l r ·1 k 1 tı- . haritasını değiştirdi. Yeni prenslik - mb b sundı ur. u ayre ınıze ı ı se- nı udza -~ t uz~~~.c ··ı~şı ~.ş? gdı hır 
ı krallıklar k d F k t İngilte- e var r sıra a eg ence uşunu ur mu. eme-
er, ur u. a a . . H b --l k d 1 · . 

reyi sulha mecbur ed ed. lngilt l - Eğlence mütehassısı olur mu? yınız. ar 1.."Ueı en a ıı msanların 
em ı. ere 1m .h... ı c·h h yalnız başına mümanaatta devam et- 2 - ar için "z:ımam değildir,, n~~eye ıÇa.ıya;1 ~~ı va~:b , ı a~ . arbi-, 

ti 1800 tarihinde 1n ·ıt il akt diyoruz· eğlencenin sırası mı? nın ve na .m ~ mu aıezesının en 
· gı ere e e- ' k ı günl' • d lst bul ·b· 

dilen ve ancak bir sene devam eden Eğlence mütehassısı olmasa Vali- an 1 .eım ~ ~ ~1 1 en so-
Amyen sulhil müstesna olmak üzere miz, Bükreşe seyahatinden ettiği is- mu.tkan.,bır ~~~ı:de bıle eg.lence yer-
1789 dan 1815 r. kadar yirmi beşse- tifade!erin• basına, davet ettiği bu lcrıı:k~ı.K degu~ı. Carbde~ .Fransız 
ne !ngiltere Fransa harb halinde zatın ismini geçirir mi idi? ve gıl.ız 0.rd~ ... rının en ılcrı hatla -
kaldılar 1 B b' ta ih tm r . _ 

1 

rında şımdı tıyatro ve bar aıi.istleri 
• _ unu .. ıraz sr w~ e_ıyız: Eg - sık aık ziyaret ediyor, askerleri ev -

Napolyon İngiltereyi maghlb et • lence nıutehassısı dcgıJ, eglence yer- l. d' . . l ea· l g 
mek için be~crin iktidarı dahilinde ileri mütehassısı ... Bu zat hangi yer- 1 enNırıy~r, niıe~gu .. .~yotarkar. . . 

1 
· ıerd 

1 
-
1 1 

~ j cşenm, 3s1z guçsuz · ımının ışı 
o n.n her şeyı yaptı. Evveıa donanma ~ nası eg ence er, plajlar ya- olmadıgı-na ve bir kuvvet .. k 
h 1 dı f k t b . pıl - 1 ' enerJı ay-azır a , a a ıt donanma "Tıra- acagını tayin edecek. Bilhassa nağı olduğuna iman eden Alnıanl 
falkar,, muhare~<.ı~d~ mağhib oldu. , ~o~ya ile Taksim bahçesinde tet •

1 

çokdan bir cemiyet teşkil ettiler. M:ı~ 
Avı'U~~ devlet1~1~ ln~i!~_ı-e ile ti- kikıer_ ~apıyor.. yonlarca a2.ası olan bu cemiyetin işi 
caretını Y.~~k ett .. Emrı ~ilafına b.u- ı Bu .ışın de b.ır ihtisas işi olduğu 1 Almanları n.-şeli olmaya davet et _ 
ll~- teşebbu:. € :iw. devletlerı ordularile muhakkaktır. Fakat 1stanbulu iyice ı mektir. 
çıgntyerek cezr 1dmlı. Bütün Frau-jtanımachn bir iş g-ürüıemıyeceğine Hülasa biz, boş oturmaktan hoş _ 

R·~DVO 
-~~\~ 

19/ 3/ 1940 SALI 
12.30 Program ve memleket saat 

ayarı. 

Profesör 
dibin ilk 

12.35 Ajans ve meteoroloji haber
leri. 

12.50 Müzik. 
Çalanlar: Reşad Erer, Vecihe, Cev 

det Kozan. 

Okuyan: Muzaffer nkar. 
13.15 Miizik: ·Halk türküleri. 
Aziz ŞE'llaes ve Sa.rı Receb. 

13.30/14.00 Müzik: Hafif müzik 
"Pl.,, 

18.00 Program ve memleket saat 
ayan. 

18.05 Müzik: Oda müziği "PJ.,, 

18.40 Konuşma "Çiftçinin saati.,, 

18.55 Serbest saat. 
19.10 Memleket saat ayan, ajans 

vo meteoroloji haberleri. trıynuıtU edtbemiz dıJrsini taıcrır caer;ce1. 

1 

dol~l 
19.30 Müzik. . ?niver~ite Edebiy~~ Fakültesi in- tevcih edilen bu ilı!l,f ~~y~d::j ;iııd 
Tellalzade İsmail efendinin batı .. gılız edebıyatı prof esorü olan Bayan memnuniyet ve teşekıtı\rıer~ tıc dt 

rasım taziz için merhumun eserle • Halide Edib derslerine 4 ay evvel etmiş ve Şekspir hakkındak> .1 
tif· 

rinden mUrekkeb program. başlamış olmasına rağmen henüz a- sini büyük bir vukuf ile verırıış 
Ankara radyosu küme ses ve saz çılış. d~rs~i vermemişti ... Pro:es~r. b~ Ders alaka ile dinlenıniştir· eJltb 

heyeti. idare eden: Mesud Cemil. dersını dun Hukuk Fakültesı bırmcı 0 . tak ... nıu .. teakıb F- _..ıi ersın rırını .1tti~~ 

20.15 Konuşma "İktısad ve hukuk sınıf dershanesinde verecekken kala- kürs.. gel . Üniversite ı1.ı1 
b ı k 

.. .. d nf uye mış ve ş 0 
saati.,, a ı yuzun en ko erans salonunda süne bir Türk kadınmın çıkıll1 jıı 

vermeğe mecbur olmuştur. _ . _ .,8 ı;ö1W 20.30 Müzik: Fasıl heyeti. Açılış dersinde Edebiyat Fakült . gunu iftiharla kaydetın:Ş v ,,, geJlç 
21.15 MUzik: Küçük orkestra ''Şef: talebelerinden başka bir çok profesC:; ! bu .kürsüle~~~ ~çı~ o~duğUiln ~ititı:ıiS 

Necib Aşkın.,, ve doçentler ve meraklı bir halk küt- ı lerı bekledıgını soylıyerek 8J"ııı ~ 
22.15 Memleket saat ayarı, ajans lesi hazır bulunmuştur. tir. Profesör Halide Edib Adıl dıı b 

haberleri; Ziraat, Esham - Tahvilat, Gençler üniversite kürsüsüne gelen refine gece Taksim gaz.inosıı~.ııfetl 
Kambiyo - Nukut Borsası. "Fiyat.,, ilk kadın profesörümüzü uzun uzun lçay ziyafeti verilmiştir. BU ~~rd 

22.35 Müzik: Cazband "Pl.,, alkışlamışlardır. 
1
vali ve Belediye Reisi Lutfı 

23.25/23.30 Yannki program ve 1 Profesör Halide Edib kendisine da hazır bulunmuştur. _"(ffi 
kapanış, ~ "'-"/•JVV'VVv'-.'~/VV'o.,.._,,..,rvv-.~ V' 

,--Allo J Allo J-----~ 
LüzıJmlu Telefon numaraları: 

YANGIN 

fKomcdi f ranse 
ı:ıammaııa.rın ı~. hin Tiyatrosu İstanbul~, 
lırası taksım edılıyor E 

1 
d w veçbite •. ııJ 

llÜTEFERR.lX ı 

vve ce e yazdıgınuz lJlıı 
Liman kara nakliyat hamallarının med· F t• tr su ~staJl 

f kl d b 
.. k . 

1 
ı ransez ıya o ..... 1-e 

araba ar arın an ırı mış o an 161 nd3 i.ı:ı 
24222 bin liranın tevzi edilmesi Münakalat Tepebaşı ~ehir tiyatro:;u B-1< 

~ .. 'ki t· oınet İstanbul itfaiyesi: ·-· .. 
Beyoğlu itfaiyesi: .... .. 44644 Vekaletince kararlaştırılmıştır. Halen m.ı suvare ve ı ma ıne 

60625 1 Emlak bankasında bulunan para no- temsil verecektir. ·ıtJı r!O 
60020 ı ter huzurunda dağıtılacağından istih- Elyevm Komedi Fransez şerı Jıt'rıöl 
21996 1

1 

za.:ata başlanmıAştır.' _ Bu h~su~daki den bulunmıyarı bazı arti~tı·er~et•ıı1' 
40060 MlinakaJat Vekaletının e:nrı şıf ahi hesablarına ve Fransa barıciJl . ıet· 

Üsküdar itfaiyesi: ..... . 
Kadıköy itfaiyesi: ··-·· 
Beyazıd kulesi: ·····---
Galata kulesi: .-.. ~-

Otomatik olmıyan yerlerde san- 1 olarak alınmıştır. Resmı tebligatın ·11 v ıunabıJıf 
bugün Limanlar Umum Müdürlüğüne sı er vermege davet -o ı~"set şıf 

trala "Yangın,, kelimesini söy- yapılması beklenmektedir. Fakat bunların Komedi F ...,.. ·J<ııJıV' 
lernek kafidir. k t·ı h. b. .. b t ve ıılll 

1 Bu para uzun bir zamandanberi te- e ı e ıç ır munase ~ 
POLİS raküm ettiği için içinde bir çok kim- yoktur. 0ııııı <JC 

selerin hissesi bulunmaktadır. Çünkü Bu kere şehrimize ge.ecek ııJtl.ıı:ııı 
Polis santralı: ............. ..• 24382 eskı· h 11 b' w -r 1 . i .. d.. · de b • ı ama ann ır çogu vazı e erın- 1 umum mu urleri idaresın tc~L ' 
Polis nöbetçi müdürü: 22118 1 den ayrılmışlardır. Bu hususda adi- trupun un mühim bir kısrnJnı ı:ııl 

sımıı 1MDAD l~ne bir surette halli için eski ve ye- eden heyeti temr=:i ·e, bjzıat J{Ol"l~·ıf· 
Ill hamaellardaıı beş kişilik bir heyet F . İ ) , il edeCe~ eı 

İstanbul ve Beyoğlu: 44998 sec:ilccek ve bunların hazırladığı lis- r~nsezı sta~~~lda . cnıs e ı:ııalzeıilr 
Anadolu yakası: ........... 60536 1 lelere göre tevziat yapılacaktır. Bun- .. u heyet butu~ kadrv vobilYaJJrı 

JlASTAHANELER 

Cerrah paşa: ...................... 21693 
Haseki Nisa: .......... ...... 24553 
Beyoğlu: ............................. 49476 
Etfal: .................................... 80014 
Zeyneb Kamil: ··-····-··- 60179 

ELEKTRbi 

dan başk<. badema toplanacak pa.ra-
1 
suıı, dekor, kostum ve Dl • vıı d$ 

i
l nın da her on beş günde bir tevzi 0 _ det b<craberinde getirecektır.. ··ç ı:ı 

iJliJl ll . 

1 
dilmesi Limanlar Umum Müdürlüğü:ı me~hur Molyer müesseses tJğ'I c 
ca k!ira:- altına alınmıştır. sırdanberi bütün dünyaya $3~ etifJıı 

Sadıkzade vapurunun 1 hanşümul şöhret ve muvaffakı~rıııl'ı 
~n; a:-?ı satıldı !yüksek b·r ifadesi olacak ve .r-e ıı90ı::I 

Evvelkı sene Ege denizinde Arda· için mükemmel ve artistik bır 
son bu•nu eh armda Jrnraya oturup I t~U edecektir. 1ııb~· 
kurtarılamıyan De!lizyolla~ının S~.- I Ham; : Bile!!er, 20 ınartt~'\r.reıı 

Beyoğlu ciheti: _ ........ " 44800 dıkzade vapuru bir m.;u~hhıde satıl- ' ren değil 22 mart cumadan ıtı ·ıJl•· 
ı t b l ·h l. mıştır. Mütcahr.~ı-ı. gemiyı· mabal'in • J . ' . . e .,ilt:Jı 
rıs an u cı e ı: ········-·· 24378 Şeh ""' t 1 ınd .,.. de parçaladıktan sonr11 demir:eri ı ır ı.ya rN•U gışe er 1 

hurda olara' · K&rabiik f:oıbrikasın11. it !1aşlaracaktır. • ...... ..-··· 
satacaktır. . ........ ~ ................ ~••• .. •• ıJl..ıs 

1 
T • · as " Egede halen fırtnıı devam ettiğin- av~:ı ~ampı) on 

den ameliyata bir kaç gün sonra baş-I kazananlar •. currl: 
lana~aktır. ı kızs.ıan grup birlnci ve i~ tııP'J' 

Halksvinin yeni binası lG ma.ı't 194G gıinkü 111u~. .tıd' 
Eminönü Halkevinin yeni in§a olu- A grupuncl-ııı birinci Nat.:l 

MUllTELlF 

Kadıköy iskelesi: ...... 43732 
Üsküdar iskelesi: ····- 41709 
Şirketi . Hayriye: ............ 20045 

Sirkeci garı: ··--····-······ 23079 
Hay?arpaşa garı : ........... 60794 

• ................................ L•••C•W&I• il 
İzmir fuarım ziyaret eds- nan konferans, tiyatro ve jimnastik niz, ikinci A'l Üner. çel 

~!onları kısmının inşaatının eın kısa 1 B gı"Upundan birinci :ibsl\Jl 
ceklere yapılacak tenzUat ı bır zamanda Jkmal olunabilmesi için ' Kök .ki . p.. ~' 
Ankara, 18 (A. A.) - Bir İzmir lazım gelen tertibat alıı:lll!ı;b.r. I .. ' 1 ııcı .... .(-o. . . J{ft.Şif JC 

haberine atfen onuncu enternasyo - ! .. . . . • t. g1~ıp ından bırıncl ıc 
n~aat surat18ndirılecektır. Diğer ikin . . . • tı ... arıftll · 

r:al İzmit· fuarını ziyaret edecekler i- tarafdan binaııın inı:Ja olunan kısım- ! • ıkincı Mustafa Al = dJJ; 
çin Devlet Demiryollan İdaresince 45 laqwn caddeye l:.iraz çapraz biı ve- ı 17 ma!'t 1940 müı;a!,!i~ısJJl eÖ ~·' 
günlük halk ticaret biletleri üzerin - ziyet ihdas ettiği al!1·.adarların na - X.1 grupundan birinci MebJtl 
cien yüzde 50 tenzilat yapmağa karar zarı dikkatir:.i celbetrni§tir. Halbuki 1 

Çe!.', ikinci Ekrem. p,ıı,jd~ 
verilmiş olduğu kaydedilmiştir. bina için hazırlanan prcjede bt. çap- 1 E i,TUplliv!an birinci flog0P ' 

Devlet Demiryolları Umum Müdür r~z vaziyet mcvcud deği'd!r. Bu va- il in i Ce ·ı -J.'I' 
zıyetin hangi sebeb yüzündtm tahad- ~ c mı · . . . usuı.fıı V 

liiğü, mevzuu bahis tenzilatın 45 gün dü.s e\.tiği alô.kadarlarca meçhuldür F grupundan bırml>ı M 
lük C:eğU, geçen yıllarda olduğu gibi Di<Ter ~tarafdan ö~endigvlmlz g" · ran, ikinci Hqgop Lütfik. }(tJ1ci' 

., o~ e ore e l , 
15 günlük ticaret biletleri Uzerinden Eminönü Haikevinin l"\lgünkü fayri İsmet geçen birin.ci 11 _,,rı>'~ 
yapılmasına karar verildiğini bildir • müsaid binası yıkılarak oraya da mo- ler şaınpiyonluk içın tekrıır c;-~ 
nıel<tedir. dern biı bina yapılacaktır. caklardır. ~11eıı' 

Keyfiyeti tavzih ederiz. Robert Kallejde kızamık MUsaba~aya mart so~u~~sts.ı> ~ 
- Son günler zarfında Robert Kollej her gün Dıvanyolunda Tur. 

lanmıyan valimizin lstanbulun so • de tabbe arasında. fazla miktarda k.- zinosunda devam edilccelctır. 
murtkan yUzüne biraz zevk ve neşe - - ~· 
k d k zamık vakasma tesadüf edilmeltte • I . .. •- '(tJf'I ~ 

atmak yolun a i gayretini yolunda dir. Şimdiye kadar elli kişinin hasta- zmır fuarma ıran, ıt:ı:tlrj 
buluyoruz. Yalnız bir endişemiz var: lan<lığı tahmin edilmektedir. Has<.a nist~n ve Romanya ';/ 

Tasarruf kaygusile bir çok faali - çocuk velileri med:tebin muvakkat bir ebiyor rııt!P 
yetirin duı·duğu şu devirde itiyad sa- müddet için tııtil cdil:ned!ğ takJirde tzmir, 18 (A.A.) _ 11: O enteji.ll• ~ ' 
ikat>lle her köşeye bir kazma vurul - hastalığın daha fazla intişar edece - yona! !zm:: ft·9.rına trun, "Y.tı~ i1l ' 
mak devam ederse şehrin her yanı ğini zann('tmektedirfor .. l.lakadarln.rın fan ve Runıanrıt ,tl1Jurctl&rl~/· 
bir YnDiln yerine dönmez mi? nazarı dikkatim celbederiz. işdı ak ooece!l"t~ı t bıı bc-r -ıh0 •'11 
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Milll Takımımız iyice 
hazırlanmadan temsili 
maçlar yapmamalld~r 

YENi SABAH 

Varsay 
Muahedenamesi 

Ve 

Uoyd George 
~,. ımna : aOU:ıtıt o.aatn y ... llAI. 

Hücum taburlarının ihdaa edilme 
sindeki sebep ve zaruretler nelerdi 

-162 -
Maamafih', sırf tabiyeye aid ba· 

zı millahazaların ve istikbal hak. 
kında bazı tahminlerin bir hareke· 
tin yüksek idare heyetini şayet 

gruplarla ittihada sevketmesi ve 
belki de müşterek t;eşebbüslere gi
rişilmesi vaki olabilir. Bu ancak 
gayet kısa bir müddet için ve ga
yet muayyen bazı meselelerle meş. 
gul olmak için yapılmalıdır. 

Fakat bu vaziyet hiçbir zaman 
tem.adi etmemelidir. Bu, hareket 
için münciyane vazifesinden fera • 
gat demek olur. Çünkü hareket, 
böyle bir ittihad içinde saplanır 

saplanmaz, kendi kuvvetinin tabii 
istikametinde tamamen inkişafına 
müsaade etmek imkamnı (ve hak· 
kını da) kaybeder. Binaenaleyh, 
rakib taraflara hakim olınak ve 
tesbit edilmiş gayeye bir galib sı
fatile erişmek ihtimali de ortadan 
kalkar. 

Hiçbir ooman unutmamalıdır 1ci 
bu dünyada gerçekterı l·-llyük ol.an 
her şey ittifakl.ar tarrıfr~dan ha
raretli mücadeleler ne~·icesinde el
de edilmi§ değildirler. Btıtılar dai
ma rek ve galib taraftan fetholun
muşlardır. 

İttifakların muvaffakiyeti, kay. 
nakları dolayısile, müstakbel uf&
lanma tohumlarını, hatta elde edi· 
len neticelerin tamamen ka~' bedil
mesi sebeblerini kendi i~lerinde ta· 
~ırlar. Gerçekten büyü ve dünya
yı alt üst etmek kabiliyetini haiz 
manevi mahiyette inkılabcı hare. 
ketler ancak müstakil bir grup • 
man tarafından giri~ilmiş devler 
mücadelesi ile tasavvur olunabilir 
ve hayırlı bir neticeye isal edilebi· 
lir. Hiçbir zaman grupmanlann 
ittifakile temin olunamaz. 

İste, ve her şeyden evvel, ırkçı 
devlı:!t bir halk amele meclisi
nin - uzlaşmalardan vticude gel· 
miş - iradesile halk edilemez. Sair· 
leri arasından kendisine yol açmış 
tek b!r hareketin faal iradesi ta
rafından tesis edilir. 

DOKUZUNCU BAB 

Hiicunı Kıtalarırmı lıldnası V& 
Teşkilcilı Hakkıuda. Neticeler 

Eski devletin kuvveti başlıca Uç 
sütun üzerine istinad ediyordu:• 
Monarşik şekli, idare memurlar he
yeti ve ordu. 1918 inkılabı devletin 
şeklini kaldırdı, orduyu dağıttı ve 
memurlar heyetini partilerin ifsad 
ve irtikabına terketti. Devletin o
toritesı denilen şeyin eı;aslı direk
leri bu suretle yıkılmış bulunuyor
du. 

Otoritenin istinad ettiği birinci 
temel daima halk nezdindeki mcr
gubiyetidir . .M:aamafih yalnız buna 
istınad eden bir otorite yine son 
derece zayıf sayılır. Emniyeti ve 
istikrarı meşkuktur. Onun içın, o-

torıtelerini ancak halk nezdindeki 
nı.ğbetlerınden alabilır. Bunun te
melini genişletmeğe ve bunun için 
de hükumet nüfuz ve kudretini kuv• 
vetli surette tesis eyleıneğe mecbur 
durlar. 

Binaen:ı ı.~yh, her otoritenin ikin .. 
ci temelini iktidar ve nüfuzda, kud 
rett~ görüy .>ruz. 

Bu otorit~ birincisinden mühim 
derecede daha rnlistakar ve daha 
emindir. Fakat hiç de gtl.,..büz de
ğildir 

HatU devlet otoritesinin ikinci 
stitunu bile artık mevcud değildi1'ıı 
İnkılabı yapabilmek için devıetm 
teşkilatlı kuvvet ve kudretinin mu-c 
şahhas misalini yani orduyu fes-
hetmek mecburiyeti hissedilmişti, 
Evet, ordunun kemirilmiş enkazını 
bile inkılabcı mücadeleler unsuru 
olarak kullanmak lazımgeldi. 

Cebhe orduları ihtimal ki ayni d 
redece mücrim bir mevkie düş .. 
memişlerdi. Fakat dört buçuk sene 
kahramanca harbetmiş oldukları 
yerlerden uzaklaşınca onları mas 

katı resin inhilfil hamızları gittik 
çe daha fazla nisbette kemir .. 
diler. Nihayet, terhis merkezleri 
ne vasıl olunca itaat tanımaz oldu 
lar. Nefer şuralarına sözde o ih 
yari itaat işte bu idi. 

Herhalde, askerlik hizmetini ·· 
de sekiz saatlik bir hizmet gibi te 
18.kki eden bu asiler üzerine hi~bi 
otorite istinad ettirilemezdi. Artı 
ikinci unsur, otoritenin sa~ 
lamlığını her şeyden evvel temi 
eden şey de ayni suretle berta 
edilmiş oldu. lnkılab artık yaJnı 
ilk unsuru yani halk nezdinde mu 
habbeti muhafaza ediyordu. Otori 

- tesini bunun üzerine oturtabildi 
Halbuki bu temel harikulade bi 
emniyetsizlik arzediyordu. Şüphesi 
ki inkılab bir darbede eski devle 
binasını yılmıağa muvaffak oldu 
Fakat ahvalin derinliğine göz gez 
dirilecek olursa teslim etmek ica 
eyler ki bu netice ancak kavmimi 
zin normal muvazenesinin samim 
bünyesinin daha evvel harb tara 
fından kemirilmiş olması hasebi! 
elde edilmiştir. 

Heyeti mecmuasile göz önünd 
tutulan her kavim üç bü~>iik sını 
halinde bir varlık arzcder: 

Bir taraf ta, en yüksek bir gru 
ki vatandaşların güzidelerinde 
mürekkebdir, iyidir, bütün f. 
ziletlerle mücehhezdir ve hepsin· 
üstünde de, cesareti ve f edakariı 
ruhu ile dikkate şayandır. Bun 
zıd olarak, diğer uçta bir gru 
vardır ki en kötü insanlardan mü 
rekkebdir: içinde bütün hodgA 
sevkitabiilerin ve bütün fazihatle 
rin mevcudiyeti yüzünden menfu 
bir vasfı haizdir. İki uçtaki bu i 
grup arasında üçüncü sınıf vardır 
büyük ve geniş orta sınıftır. 
birincinin parlak kahramanlığın 
ne ikincinin amiyane \.C caniya 
zihniyetine iştirak etmez. 

Söylemek icab eder ki sosyal b 
heyetin yii.kselme devreleri nıünh 
smm en iyi· vaiandaş1ardan ·m · 
relc keb eh son sınıfın gayret 
hamleleri.le hu.sule gelirler. 

Normal ve rn wıtazanı in ki.sa t 
yahud basit bir hal devrP.1e~i; 
orta. unsurlaro hükinı oldultl 
1-ı zaman ku.sulo geldikleri ve ,ı 

ııam ettikleri görülür. Bu, sır<H 
müfrit zımflar kım11damazwr y 
h1lll yiik.selmezler. 

Bir sosyal heyetin yık1lma de 
releri en fena Uıısurların hü.kıım.e 
gelmeleri üzerine talıaddüs ed<w. 

Bu bakımdan dikkate şayan 
ki bUyük kütle yalıut orta sınıf -
na bu tabiri vereceğim- ancak i 
mtifrit sınıf mütekabil bir mfü: 
dele içinde biribirlerile çarpıştık} 
rı zaman kendisini gösterebilir. 
büyük kütl€nin daima, müfrit p 
tilerden birinin zaferinden son 
galibe cemilekar bir surette inki 
arzctmesi dil;katc şayandır. E"' 
en tyHer galib gelmişlerse onla 
icraatına milin :naat etmiyecekt 
Çilnkü merkez kütlesi hiçbir 
man cidale ı:;irişmez. 

Halbuki harb, dört buçuk E:•' 
den ibaret olan o kanlı devamı 
nasında, bu üç smfın dahili mu 
zenesinl bo?:muştur. O dereced 
l.arb kurbanla.rıııın orta sınıf! 
~arınrındaki adedlerini teslim e 

mekle beraber - bu haı rin m 
l0tin güzide zümresinin Jmnım } 
men }..:-men oon katrasına varı 
cıya. kfüim· akıtr ağu seb~b oı 
ğunu miiqahede zaruret de k. 
yoruz. C"ıinkü Alr:aınn bu dfo t 
çıık sene esııasmJa <löltti..iğU k. 
raman kıın -:ı:>li mü·Jlı;. ti!. 



Bir baba dostu -

Sivasta kış sporu 
büyük rağbet gördü 

Her hafta yüzlerce genç, Sivasın .karla 

.~KE Ali~ 
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YAZA.1.'i: M. Sami KAPw..\.YEL 

.,._ o .. rtu·· lu.. d -.; l na ak d. l · · çunkil· 
E kspres hareket etmek Uzere ldişeyl biribirinden eaklıyorlardı • .u.a. ag arı ID e ıyor ar - Ham.dolsun .. Allah .Maka.rnacıyı Halil paşa, cevab vermerlı. · ıtİırl• 

id.L Genç kız vagonda kimse-! sabırsızlanan Refia e>ldu: -- ihsan eyledi.. dedi. olacak çok geçmeden olac'..'!ktı. f , 
.U bit· kompa.rtmuna yerleşerek pen- - Ne tarafta oturuyorsunll2 U... Sivu. (Huaust) - Sivas Orta ı ılığa yillardanberi Kurumun ba§I.Dda Aliço ile Sultan Aziz tekrar kapış- Bey sözünü tekrıırladı: ıu· 
cereden uzandı. Ankara istasyonun- Uf?.. Anadolu yaylasının her bakımdan i- bulunarak büyük ~ma.lar göste • mış.lardı. Fa.kat. padişah çekingen va· - 1.ki gözUm paşa birader, ne 0 

1 

da yarım saatunberi kendisini bek· 1 - Bu sene BUyüka.dadayız Ben de Jeri in.kişafla.n ile yıldan yıla büyük ren, emekli.tuğbay Etem Tanrıvercli, ziyette idi. Çapraz korkusu yüreğin- yor? 
Uyen ve sa"tarma kır düşmüş, orta bir ay mezunum.. çalış:m.alar gösteren bir şehridir. Mem as_başkanlığa. Resul, m~liğe Ki- de yara a~mıştı. Nihayet, paşa cevab v~rdi:_ e 

0
• 

ya~lı bir zata son defa elini uzatarak; - O halde lsta.nbula pek az iner- leket işlerine liyık olan ehemmiyet mıl Heper, veznedarlıga, tüccardan Eğer, Ma.karnacf ohna~ olsaydı -Beyefendi birader •. şundi 11 

- Samih bey. dedi. Zahmet etti· siniz.. verildiği gibi cllınhuriyet gençliği de Hakkı Aydemir, k!tipliğe Rllımli n. Sultan Aziz, yüzde yüz sırtüstü dü· lacaksa olacak!.. it. 
nh~. çok teşekkür ederim. Gider git- - Evet, haftada bir, on g'Uııde bir. ııpor ve ~ma faaliyetlerinde ileri · g~ seçilmişlerdir. ıştrek mağlub olmuş olacaktı. Nitekim, olacak oldu. Sultan .At~lt 
nıez size mektub yazarım, arka~la· Refia sustu. Artık onun bir §eyler bir hamle göstermektedir. Bu gün Şehir lma.r Ptaaı Aliç<>; işini aya.rlauuşb. Hasmı::-u kendini o derece zorladı, o derece 

9 

ra çok selim... söylemesini be~-liyordu. Litif: Sivam kışın en şiddetli fırtınaları Si'Vaa, (Husust) _ Şehrimizin n:ıU.s na.<ııl olsa yeneceğine hükıneylemişti. ts ki, eli yüzü mosmor oldu. luic 
Samın bey, genç kızı selimlarken - Sen adaya ~eı misin? karuı amansız sağanaklan arasında tak.bel imar işlerini bir plln dahilin- Ona tekrar bu çaprazı toplıyacaktı. Hatta., bir a.ralık hasmına tolu. 

onıın uzıtndığı pencerenin yanındaki - Gelirim, ne ıanıaıı? spor gençliği memlekette kayak spo· de hazırlamak üzere yaptırılan imar Sultan Aziz. çaprazın verdiği kor- ellemek istedi. L8.kin, buna dıı 111 

p.?nccrede bir başka tanıdığı çıktı. - Meseli ya.nn... nma verilen ehemmiyeti çok yakın - pldnı Belediye Meclisinin son taplan- kaklığı üstünden atmıştı. Hasmma , affak olamadı. 'V~· 
Btı zarif ve sevimli bir gençti: • • • dau anlamış bulunmaktadır. tılarında mevzuu bahsedilerek imar kar;:u sa.im ağa b?..şlamıştı. Aliço: ktindeyi iyiden iyiye 11: ;~ 

- Vay Latif bey, dedi. Anka.re.- Bu sıcak yu. günü ea.bahtao a.q~ Her hafta yüzlerce genç eleınan plılnında yapılan tadilatın tetkik ve Taarruzlar her iki taraftan da dur landırtlı. Padişalun ayaldıı11 h~ ~ıG• 
ya ne zaman geldinfa? Görüşemedik. ma kadar Adada ve ise.tepesinin ma.- Sivasın karla örtülü tepe ve yamaç· tasdik edilmesi için tadilat yapan ~ madan oluyordu. Padişah açılınLş ve dikildi. Yalnız, sağ elinin par01 rii.ı 

V" hemen, pencereden, trene ko - vi çamları arasında riiya.lıınnı çılgın· larmda saatlerce, dinlenmeden, otur- hfrcilik mühendisi Vandenberg'ln şeb. daha cesurane boğu,.m.aya başlamış· 1.ırı yerde sürünüyordu. YUzdo }~ . 
ıanlan seyreden genç kıza: !aştıran bir aşk hayatı yaşadılar. Ak- madan zevk ve heyecanla sporlarına rimize gelerek Belediye .Meclisinde i- tı. • sırtüstü yere vuracak vaziyete 1~~ıı:ı 

- Refia, dedi. Size bir yol arka.- şam vapura yetişmek llzere tepeden devam etmektedirler. zahat vermesi karar altına a.lın.ıruş- Padişah, güreşi bincilrrueğe ve A.- tj:di· Bu vaziyette olan blr peh ~ı~ 
da~n ... Latif bey. ayrıldıkları zaman gUneş batmak U- Bu hareket içden gelen takdir his- liçoyu şaşırtmağa başla.m.ı.ştı. Bir a.- mcak yere düşmemek için pes 

tı. Bu kere mlihenclis buraya gelerek 
Sonra Latif. beye dönerek: zere ldi ve Refia geç kaldığı için en- lerlle karşılanmaktadır. Sivas genç • Belediye ile temaslarına başlamıştır. rahk Aliço. ~asının~ dn~a~ istemiş bilirdi. lıP' 
- .Bizim dairenin en güz.ide me- dişe ediyordu. li*1.nln bu yılki artan çalışmaları cid· Beledı:y· e Meclisinin fevkal.8.de i"titna.- ti. Sultan Aziz, zehır gibı hır boyun· Aliço; hasmını kolları arasu 

11 
a ·J 

d Rcf. h 1 k led J 1 ı dı F k t d ··,;.ı; l · · · k bartı 'lC d 11 k ı!ad B bo d k A bavalaııdırdtkt~tn aoııra ·, Makarn:ı mı.ırların an ıa anım. s e e ayn acs. <ar . a a ga.- en go6 ... s enmızı a yor. ında mUhendis, şehrin tatbikat plA.n- u.ru <' a arş ı. u yun uru - . 
Dedi. zınoların önünden yanyana giderler- Çocuk Esirgeme Kurumunun .. tiçoyu morartmıştı. _ ile Kara tbonun sura~ına. baktı. c<li. 
Treıı hareket ettiği zaman LA.tif iken arkalarından genç bir kız sesi: Yıllık liongresi lan uzerinde lbım gelen izahatı ver- Aliço. boyunduruktan çıktıgı za - tbo, Ali~oya gözlerıle ışaret 

bey miliiaade alarak küçük çantasını - LA.ti!, Uttf!. diye seslendi. Sivas, (Hususi) - Çocuk Esirge- meğe başlamıştır. Meclisin kararın - man sallanıyordu. Padişahın canını yordu. Sakın yere vurma!. ıttı 
Refianın konipartmanına getirmiş ve 

1 
Refia arkasına dönUnce san saçlı, me Kurumu yıllık kongresini büyük dan sonra tatbikat pl:inlarına başla· dtsine taktığı ve ne olul"Sa olsun has· Aliço; hasmını olduğu yere bı1:1;ıı 

genç kızın karşı~rna yerleşmişti. Bu bebek gibi bir kızla karşılaşt.J. Bu gü bir kalabalık önünde Cümhuriyet nılmnk üzere Vekft.lete ta.ad.ika gön- mına ucuz mağh)b olnıamağa karar ve el pençe divan dıırdu. Sultan Pd ı;::1" 
· derilecektir. t pa ı. • yfrmi altı yaş!anndaki genç için bir zel kız: Halk Partisinde akdetmiştir. Kongre verdiği anlaşılıyordu. olduğu yerden kalktı. Faka • ' "l'l~ 

Ankara - İstanbul seyahatinde bu - Latif, dedi. Babanla annen de reisliğine vali Akif Eyidoğan ittifakla Bitle Mücadele Eğer. Alıçonıın. Makarnacıye: çar- hın siyah sakalı dimdik olnıu~, ~c;. 
gü7.el kızdan daha iyi arkadaş mı o- burada. Sen ne zaman geldin? ı:ıeçilm.iş, Ebedi Şef Atat ürkün aziz Sivas (Husust) - Belediyemiz hal pan çapr:ızı otmn.mıs olsaydı, padişa· bı.!mbeyaz kesilmişti. Lılf değıl, 
!urdu? Ve biraz sonra LA.tifın annesile bs.· t-uhu karşısındn ıhtiram yapılmıştır. kın sıhhat ve temizlik i~lerile çok ya- hın aklı başına gl'leı·eği yoktu. rar hasnuna mağ!Qb olmu~tu. . 1 .. q 

Çabuk ahbab oldular. L:itif, baba- baSJ da onlara iltihak edince Refia Milli Şefe ve büyüklerimize kongre· kından alakadar olmaktadır. Son giln Sultan Aziz. bovundtinıl\t.ın son - Padişah, ayağa knlktıktıın b~r tJ · 
smın bır tekaüd maaşı işi için Anka- şa~kınlık geçirdi. Fakat asıl şaşıran nin tazimat hislerini iblağ için tel · lerde bitle mücadel~ etmek üzere fa. re, Ali<~oyn mukabil bir çapraza geç- saniye sonra ~endi~e gele~ıld~~t' rı. 
raya gddiğini. ııafia mühendislerin - Latif olmuştu. Hepsinin bir Refiaya graflar çekilmiştir. kirler ıçın parasız hamamlar Lemine- li v~ .sürrlü. Fakat; beş adım kadar bozmadan ve rradesıne saltlb un:ı 
dl'n olduğunu, Samih beyi baba dos- bir kendine baktıklarım görünce ta- Kurumun bir yıl içe.rsinde yaptığı dilmiştir. Yıkanma ve temizlenme iş- geri giden Aliço, dayandı ve çaprazı dam şahsiyetile hasmınm onıtıı 
tu olarak tanıdığını söyledi. Re.fiaı nıtmıya mecbur oldu. işler takdir ve it.tıfa.kla kabul edil - terine yardım edildiği gıbi aynı evle- kolaylıkla söktü. vurarnk: 
iki seneden.beri Ankarada ve Samılı 

1 

- Hanımefendiyi bana Samih bey miştir. Yeni yılın 15 kişilik merkez riıı ilaçlarile dezenfekte edilmelerini AUço: Sultan Azizin dolu dizgin - Aferin pehlivan· sana!. 
beyin şef olduğu büroda çalıştığını, tanıttı. Anka.fada çalışıyorlar. Samih heyetj ile onu muteakib idare heyeti ele temin etın~ bulunmaktadır. hticumlanna ilk anlarda biraz gev- - · . · . · · . ~ ,•c • 

ki ak k B · · d" k d ktfll:)e · tstanbula mezunen, annesini ziyarete bey Refia hanımın pek bar va mıv feçimleri yapı.iniş, netıcede başkan- Şehirde hiçbir suretle sari bir has- ~k davrannııştı Lti in. ç~. ~eçme • - _ enı şım ıye a ar ,,,.ıJı • 
gittiğini anlattı. 1 IUnıatiJ bir memur olduğunu söyle - : : : c: ;:~= talık olmadığı baJde bu ış sırf bir ted· den o da hasmı gıbı kendL•nnı topar- nemedı. Fakat, sen ikidir yerı • 

- Ankarada ayhğmızJa mı ge • miştl. Yolculuğumuzda ben d& takdir ona kafi bir cevab vermedi. bir olmak üzere yapılmaktadır. ladı. . sun? • . . !. 
çmiyor.mmız? ettim. Ancak üç ay sonunda.: t . l . tkı taraf en az!!"ln hücuınlannı yap - Est~fırul1ah padı~ntııru 

Şehir Sn şlen çın 200.000 Lira _ " Af · ı 
- Evet, teyzenıin evindeyim. Ya Oıtiyıır karı koca Refianın eJini - Peki! demigti. , r . . mag1 ba.~!amışt.ı. Sultan Aziz, koce. - enn sana... . r.1lf.\ıtt 

ıktıl O kı tık . l kl bi 'k' Sa.r t.-diliyor ··ı 1 . :l D. k l da çekildı. r siz7 s ar. mmansar111mgenç zı Ar nışanana.ca arve rıı . A • • gövdemlehasmıııayuteruyor•u. ıyere meycan n .-· ·iiıı\11' 

_ Ben babamla ve annemle otu- gösteren anası LAtife: ay içinde evleneceklerdi ki bir gUn Sıvas, (~ususı) - _Be-lediy~ ~· r"ııkat: pa(fü;ahın bu hücumlan çok Sultan .A7Jzın çok sinirlencligı :1ı.Jlı ı' 
ruyorum: hiçbir masrafım yok. Ka.· - Hanımefendiy~ ni§anJını da tak- Samih dairede: fından şehır sularını bır proJe dahılin ~ıirmedi Ali~ouun zorlu çaprazına. eten belliydi. Meydanda bulu 
zancım 150 liradır ,.e bu para yalnız elim etsene Latif!... - Bu akşam, dedi. İstasyona bir de tevzi etmek esasları üzerinde yU- tekrar dtiştii. donakalmışlardı. r) 
e>ğlenceme münha.-,,u'd.ır. Dedi. Ve genç adam sapsarı kesil- dostumu kuşıJamıya gideceğiz. rünerek ha.zırla.nan su projesi Şehir Aliço, gövdeli ve pazılı hasmını bir (Deı.·a1~'.-~~~ 

Öğleye doğru, hele tren Eski.şebi- mişti, t.itriyerek: Bu dostun kim olduğunu söyleme- Meclisinkı fevkalade içtimaında gö • hamam bohGas1 gibi toparladı. F~ki =-== ====:.-~·--,: il 
re varınca aralarındaki dostluk, sa - - Nişanlım Şükran! di ve Refia Samih beyle birlikte ts- rüşi.llmüş ve icab eden izahat veril- ~aprnzı gibi hnval::ındınp sürmeğe Evkaf Um um MtidUr 
minılleşti; lokantada karşı karşıya ı Diyebildi. Refia hemen hepsine ve- tanbuldan gelen treni beklerken ga - .m.iştlr. Su projMinin tatbik edilmesi başlad~ şehrimizde 11aı 
yemek yerlerken i~tikleri biralar iki- da. ederek hareket etmek üzere olan rib bir ·heyecan ve merak içinde idi. i~in fazla bir paraya ihtiyaç görill- Bu Heler Sultan A;ı;izin arkasında tsparta., (Hususi) - Evkaf u~ll 1<.ıı: 
sine de neşe ve liübalilik verdi. Sanki vapura yetişti. Trenden Latif inip de bir saniyede mü3 ve bu da. Milll Şefimizin son A- ne ağaç, ne Makamacı ve ne de du- mlidUrtl Bay Fahreddin K.ipeı· ~.,:et· 
ilusi de senelerdnbri aradığım yeni ••• koşarak doğru kendieine gelince ve J?adolu seyahatlerinde şehrimizi şe - var filan vardı. fı alakadar edPn bazı işleri tetk'. .ıırı· 
bulmuş. hayalindeki ~~e tesadil! et - Üç a.y sonra ReCia, Ankara.da bU- ellerine sarılınca şaşırdı, kaldı. Gö2' reflendirdiği zaman k<-ndilerine şehir A.liço, hasmını kuş uçurur gibi u- ınek üzere bu giin Anlalyad~n şc 
mişti. Yalnız, Liı.ti!in ailece zengin, yilk bir ruh mücadelesi geçiriyordu. lerine inanamadı. KarşLsındaki L~- işleri arasrndH bu mesele de arzedll· çurdu ve çengelliyerek düşi.lrdü. Be- nıize gelnuştir. 

hem de çok zengin olduğunu anlayın- İki gUn içinde o kad:ır derin bir ra- tüti. nıi~ti. ıınm Şefimiz de bu mühim mem reket versin parllşalı kendisini topar- Bir ziraat mütehassıs• 
t'a Refianın biraz canı sıkilmuıtı. Fa- bıta. ile bağlandığı Latifi bir daha - Affet beni Refia, ,affet... leket işinin bir an evvel karŞılanma- lııdı, yüzüstü yere dilf;!til. şehrimızde . ıl" 
ka.t bu can sıklnttsıru Latifin cana görmemiş ve bala unula.mamıştı. Ken Diye yalvarıyordu. Sonra hemen 51 iı:;in BelE'diyeler Bankasından su Aliço. hasmını altma alır almaz t - ·t CH "l .) Vilfıyetırt 

k f 1 . . ~paı a., , tı.. ısı - .. 
1 

tt':ı 
,-1·m sözl ... ...; "•"btllt unutturdu·. ru·slne ı:ıı:-f atten aza ve manidar bir ark"Sllll döneı·ek Samı'h beyi ao.)ll-'-'. dttrnıadı bir C"na""'" glbı "alladı rııı 
.1<U<. .:;.a.• ~.. ':Jf'-' .. """ıı.w islerine sn.rfedilmek üzere 200.000 ll- ., ... ........ "' · de te:>is edilecek fidan!Jk ye cı· 

_ Hayatımda sizin kadar zeki ve samimiyet gösteren şefi Samih beye la.mak isledi. Fakat Samih uzaklaş • n-.nın ikraz !'luretile verilmesini amir Derhal kemnneye geçti. Hasmını ha- bıt v vilayet cevresindekı nıcY''l\trel 
cazl.b v.-.nç kıza rastgelmed1'm. her şeyi anlatımş, annesine dökeme- mı", baı:ıka dosllarile görüşmeye b.ıoa.. val"ndıı·dı \'e '·u"'ııd""yc gıı· :-di e • ".-·:rniıc c 

c- 'Y "' ~ hıy_ urmuşl:ı.rıiır. R_ u paranın ikraz. s.u '' .. ." .• "'. .: . _ lığı tetkik etmek ÜZl!t.'C !'~. ıu 1 .• sc <·
1 Dedigı-· zaman. . Refia hem kızarıyor, clisri k. albini •. ann_esıni de tanıyan v.e, 

1 
ıamıştı. Latif: .. . A.rtık o-nreH bıt1'•ordıı Çünkü A 6 0c .. - ı·etıle alınması ı<;m Belediye Meclisın . · • ı::- · ~ .. · ... ' .. ıniş olan Ziraat \~ekaletı ., 11:1 ı· 

hem ~ içım gıcıkhyan bu sözlere evlerıne gellp gıden bu yaşlı bekar - Ah ne mükemmel adam, diye den sal:§hiyet istenecektir. lı~o~un hucıım~ı ve ~nreş gmşı bus- 5.ıyon şefi Boy Hıkmet oırtıır ,rj,:;• 1• 

müteşekkir ve minnett.Rr kahkahalar adama dökmekte mahzur görmemiş, Refia.um kolw1a sarıldı. Bana mek - . butun ba~k::ı blr Şi'kıl almışt1. l Ul b lu Senirkent lı•''~. ıc~ 
la mukabele ediyordu. Eskişehirden 1 Samih_ bey_ k.endi rl_elalcti_l~. t_anı.dığı lub yazıp da,. senin hala beni unuta- 1'ohuıuluk vıe Çift llayvana.lı İf,.'lD SPryııver Halil Pasa oldu~ yer- ıı., ~ or ve , 1 litt>f11\ 

- - . ~ . · • · ' · ' "' de bagcılık ve meyw~cıh t nr:ı· 
aonra LlW kompartmanda genç kı- genem Rt!fıada tevlıd ettıgı ınkısar- madığrnı bildirmeseydi ben seni an- Sıvas, (Hususı) - Sıvasın zelzele de:. domı.kalmıştı. Mal arn:ıcı ı:e Kara kr tetk·J t b t erci< ,Ani« 
ıuı. liiraz sokularak dedi ki: dan pek müteeı;;sir olmuş, onu tesel- yamazdım, gelip şimdi bulama1.dım. mıotakalarından olan Zara - Suşehri- fbo dillerini vııtmu~tu. gered .. 

1 
•• tıil<a. ııu 1 

u· 
1. l t < 1 h. k' ı . d ~ . ya onmuş r. tt'ı - Bana bundan ~om-& Utif bey 1ye ça ışmış ı. -· Kım, Sam ıh bey mi mektub T oy ı1 ısar ve ·oy erın e ıarartt ug- Mabeyinci J."'ahri Bey i~e küçük di- E . A . . fi p. 

dı.mıeyiniz, yalnı.z Latif derseniz ba-1 - lyi ve münevver biı· genGtir o: yazdı? ı ıyan tohumluk ve çift hayvanatı i- imi y11tmu~tu. Sult~n Aziz künd~yi mmyef mırı ter •. 1: \.:uı1
1iı 

· d F k L" ·r· k . 1 l P -4-~ 'H · ., " 1 a. ı· na ~ bü_yük iltifatı yapmıc:. olacak- dıyor tl. a at atı ın ço zengın o - - Evet. tabıi sana da söylemedi. tk ki z "d~~-n ver yemez e:erildi. HaAmının aşırma- s aı L<L, l usust - . ret 
-s r,in te i er yapan iraat. Mu w u " • ., E . ~ .. z k. 0 ·ro"lll , 

llıuz.ı. ması bu saf rabıtaya bir engel ol - "' --·zdakı· m~"leyı de, senin ben- d. ·ı sına meydan vermemek ıçiıı yuz·· lcırk .. mnıyet amırı ~ ı eını_ ;'t·l·Lı'--;jlı • nı <UJL• " şehrimize onmt şWr. dU 
- Peki, fakat siz de bana Refia, muş olacak... den nasıl inkısara uğradığ,uı da, e- okkalık gövdesini yere kazıkiamağn ınn F.rz.urum Emniyet Mu J 0'1' 

deyiniz. Sonra oQ.ıın tesellisi bir itirafla ve g ... er vaziyetim ruilsaidse gelip seni Neşet Nafiz b:ıı:ı!adı. ' Çorum Emniyet Müdi.irü Ah:ı:ıcırlı~ • 
· -······-· .. •••••••••• --·----··· u.s bek d ıı:ı t• . Em .. :-.t ;lfll lstanbula yakla§tıkça, farkında ve kendisini Latifin yerine ka.bul etme- bulabileceğımı de yazdı. Ne mtikem- Fa.kat; ,..Aliço dinlemiyordu. Klin -ı e v ,,.ye ımız nı)'t: 

ı da l k b .. b. 1 . . . ·ı t' l .. H Ret• .k. d d - . ? t>- • Bir şarap mUtehass.tSf devı· bolca ue ı'yı· ... ,,. doldıırmuştu. O- ne tayin edihniH,lerdir. ı-ı·I ih~ .. iyar arın oma sızın ın ır erı· sı ncası e ne ıce enu.ı. ıa ı ı se - mel 9" am e""'l mı .oçn ona mmnet- • ""' - ·-· ::-· h · · d · ka (; 
ne daha çok yaklaştılar ve bir an na- nedenberi kendini sevdiğini söyliyen tanm, çünkü seni bana o kazandırdı. şe ,.ımız 8 !anca kuvvetile hafömınm sağrüarını Boldanda hırs ız lık va ıPP 
aıl olduğunu kendileri de anlıyanıa - bu bek8.r ve yaşlıca, fakat kibar za- - Ya. Şükran hanım? !sparta, (Hususi) - Isparta, Ulu- bavala.n.dı.rınağa çalışıyordu. Boldan, (Hususi) - I{aıuınar · 
elan dudakları biribirlerine kilicilendi. tın aşkını evvela istihza ile karşıla- - Ben onu senden pek az evvel borlu va Senirkent ~avalisinde tet • };fa beyinci Fahri Bey işin fenaya iki aydanberi hırsızlık va~~~ı 1 ııı" 

Pendiğe gelip de İstanbul havası- eh. Sonra Latiften duyduğu inkisarı tanımıştım ve sevemiyeceğimi söy . ldklerde bulunmak üzere şehrimize vardığını anladı. Tela~la seryavere mıştır. Failler zabıianm btıil111 cJ<tt' 
nın kokusunu aldıkları zaman ikisi de unutmak için ona cesaret vermiye liyerek hır hafta eV\·el nişanını la.de gelen İzmir şa.rab fabrikası tetkik 1& sordu: tırmalarına rağmen ele geçnı.crı.ı ıi;ıı' 
bu taUı maceranın bir iki sa.at sonra ba.'iladı. Fakat telakilerinde yalnız ettim. fi Bay Siireyya. tetkikatını bitirerek - İki gözüm pasa. birader. ne olu- dir. Ufak bir kazadaki bu v<ı 
kapanıp kalacağmdan duydukları en- Latiften bahsettikleri için aylarca Behçet RONA lzmire dönmüştür. yorn lın.1kl müteessir etmektedir.~ 

<l!I 
O sırada bekçinin ca.mlı kapıya ele vermiyeoeğinden emindir. 1 ! -Ya kabahat kocasının üzerine müstemlekelere gitmek arzı•~: •. ~ • 

dağl'U yaklaştığını da duyuyor. Bir - Fakat delikanlı o sıralarda bar- J ' • t ~:.{ ;_ 'lı . , yığılıp kalsaydı. bu filli irtikab ettikten soDJ'fl· i ~e-
lu tereddüd ediyor. Oğlunun o kapıyı da olduğunu söyltiyor. ı q, - O bir kaç saniye içinde buna duğu ağır vicdan azabından iJ~f~iı•li' 
arka.dan kilidleyip kilidlemediğini bil- - Doğrudur. inıkA.o olmadığını da kes~ bulu- liyordu. Babasının ölüm dere'; fılıt' 
mcdiği için, oğlunu bekçi tarafından - Şu halde 0 hırsızlığı yapamaz- rınynrdu. Öyle ya kocasının o akşam, hastalanması gencin yapt.ığı iş e fi~ 
ctırmü meşhud halinde yakalatmak dı. Tefrika N o : 44 e\ tfa ')!tnadığı yüzde bin ınuhakkıık- la ileri gittiğini de kendiPitle 

1 

l.stemiyor. Kadın kurna.zlığı galebe - Empire barına gittiğini söylü- bankada vekil ve nöbetçi olarak oğ . korumak istiyordu. Robert de bu tı. Onu bir çok k~iler konserde gör· etmişti. ı.ı}·tı' 
çalıyor. Evet o saatte orada bulun ~ yor değil mi? .. Kısa bir müddet için lunu bırakırdı. hırsızlığı sabit olsaydı ihtiyar baba- müş ola.c~kla~'.dı: İş bir tek şahide ~ thti~a.r bir aralık durdu. Jtlıı " 
mak hakkına salılb olan bir tek insan oradan ayrılsa kim ~e bilir? Ve k~m İşte daha yazdan bu vmgunu yap- sının duya.cağı teessür ve elem çok da bekçının sor.tine kahyordu. Bekçı gırtlagını ıslattı. d0gı1' 
varclu'. O da kocası Louis İı'elanddır. onun oradan ayrı1dıgını fark edebı - . F' ·;. Robert anahtar ken - daha büyük olacaktı ve kim bilir, pa- kocasını görmemişti. Kendisinin ko- - Nasıl dedi... Dfişüncel:ıı 

Bedbaht kadın oğlunu bu. vaziyet- Ur. Empire barı öyle bir yer ki, sor- ud~a: ı c uşL •• dıen ·ı' oııtı talrlirı "'lt.Lr raların çalındıgınv ı gören baygınlık . casına ettiği hitabı duymuştu. Ka - değil mi? .. . 1 ta.ıl' 
. . . . ısıne ıneı: u ı ren. · ' · .. -. - dı 'nk" ea· bek ı d ·ı ndill' te gördükten sonra. onu ku.rtarma.ğı nıa gıtsın. herkes keyfınde. zevkmde . b'. eşini yaptırmıştır 1 . ad b . . -1 tar&- n onu .. ı ar ıyor ve ç e Ben de bk müddet dt şu 

d~ı,, .. ·· · · ..;,.,;_ ba.h tti-· .... d B' · · · rta mış, onun 11 • ar geçıren a.ı:n, u ışın og u aksı·nı· · bat -.:ı k kld bul dlk tt· u.ilunuyor, ve cınsıyeu..ı.w.ı. şe gı wem yapıp . uruyor. rnemın o - . . .. .. f dan ıl .. . k d h ıs C'.ıeee · mev e un · e un. ~ıı .. 
bu"+.:\- ze'·A"·-ı kullanarnlr her türlU ...ıA- \...o.,. d k'k . . , __ bolına Sımdı zavallı b;ryan trelandı dusu- ın yap ması uzerıne c;;o a a. mU'-'"rdu Ev t b' d dedı.rıı· doD 'ıı-1 

ı.ı.u.ı. AAl:UU c.ı.n, UftU ~' on a ı n. ıçın JJ.AY sı - . . ~ r 1 k b Ik' d b' eli - ~.r "... · - • e ıra er ·· pl?r 
ıüpheyi oğlundan uzaklaştırmak için l · · d'kk ı· · lbetm nüyonun. Kadıu uasıl ıkı ate~ ara · en~ 0 akca felf\~ keal ır ktımag uez 

1 
Ba.v10 lreland '-•almz bir şeyı· ta.h- O anlatmasını bitirınişti·d~diiılll~ 

umsenm nazarı ı a mı ce ez. d kald rabbi bu i1 . tı ha geçırece ' me u...,. aca . " " d kalktı dU.ı;..ıı...,ıene Uo- ·nl derhal koca.sının ismini teıa.tfuz edi- Her halde bu vurgunu yapmak için sın a L ve ya _ Kı ız ra . .. nıin etmemişti. O da kocasının bu yerin en , 5 .... ~. • ce1'''.. 
yor. çoktanberi bekliyordu. . ~1~m ~c~~~uı~r~ haı;t.ılı~ına, _ hem de Kadın bu suretle hır ta~la uç kuş hırsızlık ka~ısındıı. gösterdiği fazla ne bir hal olan sicim.UU yıııedtJc tı 111 

O dakikada ana. ile oğul arasında - Anahtar meselesi için ne diyor- ıyı bıld1gı oglunwı hıısı7.lıgma ta.- vurmuş holuyor~lu. Hem ~lglu~~ kdukr~ h:heyy-Ucü, adamın altı hafta ihti - yerleştirdi, ve Allaha. ısı:n1 aı;!~ktJ gıt' ll&.sıl bir sahne cereyan ediyor, bunu sun?.. hamınül etti. tanyor, em og unun aı e rçın e 1 lattaıı nıeııeJ.ilerek yatakta kalması demeden dal;tn bir eda 1 e 
tahmin etmeğe elbet imkln yok. Fa- - Yukarıda saua işin mahiyeti Kadın bu yalanı ve bu düzme işleri mevkiini sarsmıyor, hem de koc·tsmı h:\ksız yer.:> hutfüı şuphelerin kc;ca.sı ti. yrfl'' 
kat muhakkak ola.n ee1 uu: Delikan· lıaklunda iz.ahat verirken demiştim terlib ederken, oğlunu yalnız a- daha millılik bir feHi.keltcn mulınfaı~t iiz~rinde toplanmasnıa bais oldu. Bu adamın zekasına karşı~ 
~' oaldılt paralan Yilklendiği gibi o- ki. direktör Bay 1reland yazlan ka- dale-tin pençesinden değil, ayni zaman ediyordu. Bravo doğrusu ~u ıısb:l gı - Delikanlının her ne pahasına oluı·- llğım gitgide artıyordu. .1ııJı'l 

. hdan çıkıyor. O a.w:ıemnm kendisini rısile beraber sayfiyeye gittiği zaman da babas1mn da gözünden düşmekten bi kadına. sa olsun. ana baba onu terkederd\ [Devaıııı 
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Fransadan sonra Italya Türkiye Şeker s khyanlar 

da Fuara işti a edi 
~ Hakkında dliyede r f Baş taraf11 inci sayfada]. Şeker fiyaUarının yilksclmc.si üı.& 

tamamlığı tehdid edilir veya Türkı ·irine ellerinde şeker bulumm tacirle e 

l yenin komşu bir memleketin imdadı· rin birer beyanname ile stok miktar-
ll • [h J ·ı • J na ko_şması lüzumlu olursa Tü.rkiyeye lat'ını bildirmeleri hıtkkınd:ı neşrnd1· 
gı tere ve ran a su zamanınaa Basvekô.let Makamı vı ayetın ue derhal a.<;keri yardımda bulunulması len kararname hilftfına bildirilen ve 

Q{ ık QTl kararları fatbz•k fmetı•_,..:f•T ' h l kl • k J için Fransa ile İngiltere arasında ma· J yapılan kontrolda dükkanında 2200 ~i f UQT aZlY f QTfte Q Q QaQ1 kul bir plan mevcud olup olmadığını kilo şeker bulunan Scfcroğlu Niko -
rari._~ _ Sofr ga.zetesinde çıkn ıştır. r b •td • • • sormuştur. laki milli korunma kanununun 69 un-

~t~gilizıer ta.rafından denizler hA- y Az AN : O-masını l ırmıştır Hariciye Müsteşarı Bütler cevaben cu maddesine göre ce1.alandınlmak 
~İYetiııin terkedilmesi, Cebelütta • H • h demiştir ki: talebile asliye sekizinci cez.'l mahkc· 
~~~. Singapur gibi üslerin kaldırıl - Ofe e S a İzmir, (Hususi) - Fransadan son- Fuar zamanında İzmir • İstanbul "DUyük Britnnya ve FrruıSa, Tür· mesine vcriİmiştir. Nikolakinin um -
J!'1i eski Alman kolonilerinin ra İtalya hükfuneti de onuncu İzmir 1 ~,rasında haftacla iki defa ekspres kiye ile imzaladıkları karşılıklı yar· hakemcsine 25 mart pazartesi gi.!nil 

~Ch'a. iadesi; merkezi Avrupa ile Eski İ n giliz harbiye naz·rı fuarına resmen iştirak edecektir. Ge- postası seyrisefer edecek, Ba.ndırmn dım muahedesinin birinci m:ıddesi ba.)lanacaktır. 
"'- kanıa11n Alınan "nüfuz sahası., .. . <;en sene inşa edilen İtalya paviyo _ vapur seferleri dörde çıkarılacak ve ~ucibince şuna mecbur bulunuyorlar Yine ayni şekilde yapılan kC".ntrol-
·141rak cihan tarııfından tanınması Fransız straleJtsmın başlıca gaye- · . • 

1 
aktır lzmirle Bandırma arasında her gün ki, eğer Tüıkiye bir Avrupa devleti da 102.000 kilo şekeri bulwıan Lion-

, d . . nunda bazı tadılat yapı ac . raf d h be k a·ı· b. , Yarı resmi bir habere gört:, Hit- lenn en hırı, Almanyayı buna mec- . . karşılıklı tren seferleri temin edıle· ta ın an nr sev ·c ı ırse ve ı· Melba çikoHita fabrikası sahib!erl 
~!'\ 'B. Snmner Welles'e söylediği !bur etmekti. Fuar. çahşmala~ _hakkında D~hıli· c.ektir. naennleyh bu devlet tarafından Tür- bunun ltcndi ihtiynçlıın için yapılmıı:-
;·an edilen sulh §artları. Ayni zamanda ılci cebheyi müda- ye Velrnletınden vılayete gelen bır e- Devlet DcmiryoUan idaresi, Dev. kıyeye bir tecavüz vukubulursa, Tür- stok olduğunu iddia ederek bu hük· 

l..~u ~rtla.rı ileri sUı erken Almanya faa, kuvvetle~m taksimi~i, kı~aların ?ıird~, Başve~aı:_tin, lxmir fuarının let Den:zyolları umum müdürlüğü ve kiyeyc ellennden gelen bütün yardım me tabi olmamaıarı lfızım geleceğini 
~k1 emellerini açığa vurmuştur. ı ve harb tcchızatının daımi bı.r ha - ıstenılen tekamule ulaştınlması ve yalaklı vagonlar ~ırketi fua.r müııa- ve müzahcrctı yapacaklardır. Bu mü· iddm etmişlerdi. M2.hkcınc, mütehas· 
e tnUttefiklet' ke. dılerine yapıla - ,rcketini, demiryollarının kapanma - nıaksada uygun neticelerin elde e - sebetile geçen sene y ıpılan tenzilatı zaheı·etiıı şcJtli tiç lıUkı!nıet arasında sıs maliye mcmudarmdan Fcridi eh· 
~ muameleden artık şUphcyc dil - smı:. ~?l~~rda benzin sa.rfiy~tuıın te- dilmesı için gereken tedbirlerin alın- bu sene de aynen yapacaklardır. istişare mevzuu olmaktadır. li vulmf sccerck bu işin telltikini lıa-
~ezter. Rus cilıetindcn, bu şekilde zayudunu ve malzenıeııın suratle es· masuıı. istediği bu itibarla fuar ha- Bu sene ecnebi iştıraklenn arlına· Bu istışareler bittabı istizahçının yaJe etmiştir. Ferid, bu şek"rlı-rin ka-
~t yoktur. Bununla beraber hı- kimesini mucibdir. - . zı;lıklarma vil~yctin de ehemmiyet- sı içın Harıciye Vekaleti yolilc leşeb- sualindeki ikınci kısma taallfık eden nunun mcr'iyetc girmesinden evvel 

Şarkta taarruza ugramnk tehhke • • . . . . . hususab da naznn itibara alrruştır. mi, sonra mı alındı~ını ve mut.ad stok 
. d t k 1 Al b Ie alakadar olması bıldırılmıstır. bii~lcre gırışilecektir. b C 1 ' lt . k k 
sın~~r~e aan m~~pr- ========~========~=~========= Mcu~ u~ n~ ererunpr ~mik~rlannan~aranci~ &i~~rt 
de daha büyük kuvvetler bulundura- • Yetled kumandanı ile Cenubi Afrika etmek iizere fabrikanın flefterlcrıni 
bilir. Rusya, Fransız stratejısinin JIAHKEMELERDI! : l J fa nb Un İfi1GYl Başvekilı General Smuths ar~l.ndn tctkil<e başlamıştır. 13u tetkikle· so-
başlıca istinadgahından binnı orta - yapılmakta olan askeri ~1ÜZ:tkereler- nunda varacağı neticeyi bir raporln 
dan kaldırmıştır. İngiliz stratejisi de Hırsız li Garip İ de Ttlrluyenın de temsil edilip edil· mahkemeye bıldirccck, bundan sonı-n, 
bwıdan müteessir olmuştur. m- kfim o!dU İr ngiliz gazetesi bu rııediğim de sormuştur. Bütler şu ce- fabrikanın bu işdcki vaziyeti ha.kkın-

Müttcfıklerin planlarında, iki ceb· T h k lcd T h d k' b k~ hu~usta nelPr yaztyO?' vahı __ "e.rmış.lir:. . da bir karar verilecektir. h .. . d . d h k. a ta a e aş an n ı e ar o· k 1 1 1 .de uzerıln c kaynı bza~an _a. aAlmanre atı dalarından birine girerek beline bir İstanbul, yakınında bulunan Kür Tın ıye, ı e ıstışarc er y~pı mış ve - ._. -
ı are ey eme mcc urıyetmın . b' ·r ld" mahalleri gibi, bir ilk bahar temizli- bu istışareler Türkiye ile idame olun Kömürden zehirlenmiş 
1 . . t h .1 d W• t· gömlek snrıp cebmc ır çı t e ıven k 1 ernnomısıne a mı e ecegı gayre 1 . . d·- ne tutulması ve tesisatının yenilen - m:ı tnr ır. Gal:ıtada Mumhane caddesinde 159 
bıuk d , f 1 k 1 w dü ycrleştırdıkten sonra ıger eşyayı R' 18 'AA) "D N B 

a anın aila aza ı acagr • b k lı hı mesi ve ıslahı gibi hususatı için tan- ıma, \ · · - · 0 · ··• nuın:ıı·alı evde oturan Hasan kızı E· Unülm .. f' Abl k Al b toplarken yakalanan sa ı a rsız- p 1 0 . r: t . .. 
ş uş u. u a man mem a- ı. d Al. G 'b S lta h ed S lh zim edilen planların yakında tatbik opoe o ı ~oma geze esme gore, mınc oda.da vanan mangal kömtirü -
lan t .. k tt· · k b l · tend ıM an ı arı u na m u l k r d b d l tl · · J 

nı u e ınr en, un arı ıs en C hk . d 1 ub mcvkiine konulması kararlaştınlnuş- 1 s am ınavya a gar ev e ermm niin ne"retlıg-i karbon ı-razile zehir • 
jt,L ki ·ıeşt· .1 . ıı-· 1 eza ma emesın e yapı an m a - ~ dıw . - WJcb· tt :; b 
~en c yenı ın mesınc muuı o a - . b"t .... 1 k tır. ugra gı sıyası mag ı ıye en sonra krınıi<•, Beyoı!lu Belediye hastaha.n _ 
caktı Fı=ı.k t .. tt nu h .. Al kemesı sonunda suçu sa ı goru ere . lik F 1 1 1n T 1 . "' ~ . 

. a mu e ı eri enuzsarf_- üç ay hapse mahkum edilmistir. . Bu meyanda sularının billıassa kan gergın ransız ara gı ız erm na- Eme kulumlıp tcda\; allına alınmış -
manyayı, muaz1..am ma zeme ı- · ser tedavisinde hususi bazı şafi ted·ızan dikkatini şarka ve billıassa Tür· tır. 
yatında bulunduracak bir vazıyeteı Kumarbazlar yakalandı birleri olduı.hı zannedilen !neofüdeld kiyeyc tevcih etmiştır. 

~ da b b ===========~=~ koymamışlardır: ve onu bu istikame- Taksimde Süslü Saksi sokagın Olyat kaplıcalarının asri bır şekilde Son ?..amanlarda Türk iyeye gelen f-
te getirdikleri zaman, ablukanın te- 21 numaralı evde all katta oturan yeniden im~ası içın l00.000 ıu·a sar. harb levazımı makbule geçmektedir. 

"'nu sirlerini neticesiz bırakmağa yardım Rus milletinden ve Yunan tebaasın- fedilecektir. Tedavi görmeğe giden Fakat bu, Türkiyenm garb devletleri Ankara Borsası 
,r /ABA• zımnında Almanya Rusyaya daya.İıa· dan Dalina ile Mikrob, namı diğer ziyaretçilere modern konfor temin için Sovyetler bırliğine karşı harb 

HOT8 Belisha bilecektir. Mikro Basanın burada kumar oynat etmek maksadile oteller ınşa edıle _ sahnesı olmak istediğini henüz gös -
18 !\fart 19-10 

tl!t~re il Fr M lot f'un "Al _ Şimdiye kadar o katlar bedihi o- tığmı habera lan zabıta evvelki gece cektiı·. Diğer tarafdan tslanbul şeh- termez. Bihikıs bazı mahafildı> Türk· 
~ • R~s m~be~e~ sağlam Ianlardn~ ~ariç, Rusya ile hakiki ~ir birde~~ire eve bir ba~kın yap.mı.'}, ~n rinin ıslahının başhca amili olan Bay Rus müz::ıkereleriııin tekrar başlauıl-

Fiyatlan Kııpa.nış 

Londra 1 Sterlin --5.2ı-

~eli h 'k' ml k t· ··teka lbarb halının tanınması daha ne gıbl bır k1şı, ortada 101 lıra para oldug'u Dr. Lfıt fi Kırdar ve tanınmış s.ebir ması bckknilmcktedir. 
,

11 
er ı ı me e e ın mu - 1 h . 

tnenf tl dı d. ·h•~ ....... , me azır tevlid edebilecektir? halde kumar oynarlarken yakalan - nıütehassı~ı Bay Pro~t s:ehrin rehre- --·-

New-Yorlc 100 Dolar 130.H> 
Pn.rıs 100 Franlc 2.714.4"1 

b. · aa arı r . ., ıyen ı .'-<;Ull.1.4 I S 1. . h . ..,, ... k 
,~tdan kaçı mamalıdır Bu men- ta ının Almanyanınkinden daha mışlanlır. Bunların hemen eps1 sa- sini dı:ğiştireC"ek dcğişiklikl~r mey _ f el·çi· i sabun azaı:tr.a 
·~tlar namın:. eskiden ~üstakil o-ımühiın bir orduya sahib oldu~ do~- bıkalı kumarbazlardır ve isimleri şun dana gctiı·mcktedırlcr. atan ad 1mm muhal emesi 

Milano 100 Liret 7.U25 
Cenevre 100 lsv. Fr. 29.105 

~.birçok devletler, ecnebi hakimi • rudur. Faka~ taaı:uzun~n mues:nr lardır: . . . • . Ytkık bııınlar ve göze batan fena Bır mürlıi<'t <>vvel Kaııl.:rt·ılanl.t 
ı altına girmiştir; ve buglin diğer 0~~ası, Fınlan~ı:Ynd~ ısbat edıl - . Yorgı, Dımıtri, ~ıger ~~rgı. Yara- mruızuralar kısa wmanda ortadan Ahmed Nur:ıl s:ıbıınu faurıka:-:ın<la 

ArnsterdamJno Florin 69.1611 
100 Rayişmnrk -. 

İt' lnillet üzerine haksız bir tecavüz mıştır. Ve esas ıtıbarıle, bu ordu, sımos, Hasan, Emın, dıger HaS<l.11, klkmada. icabcrlcn yerlerde Mka.k - bir cinayet islennıış, labrıka bt>k<:isi Atımı. 
~~bulmuştur. lmüttef~klerin nerede karşısına çıka- Artin, Yani, Cemal ve Mikro Hasıın- l:ır g<•rıişldtirilm<>ktt• ve meydanlar 

1 

Şt>vkı sahıın lrnzanındn ölii olnr·ak. ~u 8ofya 

100 Belga 22.007.., 
100 Drahmi 0.96.5 

lıısan kütlelerinin hücumuna kah- caktır · Hind hududuna kadar, Efga- dır. açılmaktadır. Büt un bu ıslfıhatta gö- hınmu~tu Bundan sonra, kcııdısının Prag 
~ca mukavemet etmiş olan Fin- nistan toprakları arasından birkaç Kumarba?.lar diin Beyoğlu Sulh zelilcn gaye lstanbuhı yalnız Ballrn.n- sabun çaldığını gimhiğünöen dolayı Madrid 

ıou Leva 1.7025 
100 Çek kronu 

~Ya, şimdi bir sulh tnarnızunun yüz kilometre girmesi güçlükle tasav mahkemesine verilmişler ve halda • Janrı dcğ·il, dünyanın en güzel şehir- sahıın k-ız:ınınn alarak öldiır<lü~ii iıl- Vurjojova 
·~sinsi bir tazyikine ınuhatab 01-ıvur .. edile~iliı-. . . . rın?a kurar v_crilmişt~r. !~uma.rhan: lt>rintlen bıri haline ifrağ etmektedir. diasilt>, fnbnk:•ıla ç.ıılışan Mammr .zan J3ııclapeşte 100 Pcngo 

100 Peçetu 13.1.G2iJ 
100 Zlotı 

~u görüyor. Boyle bır h<.'yctı seferıye, geçış yo- yi ışlctcn Dalına 50 hra para ve bır Filhal<ıka şehrin müstesna vaziyeti ~!tına alınmıs, Hırını·ı Ağıı· C'na mah Biikn•ı:, 100 Ley 
~ ~llttefikler hedeflednin, tekrar- lu~·~ başından sonuna kadar tabii giin hapi:-ı t'ezasma, kumarbnzlar da ve bc•ynl'lmilel şöhreti nar.arı itibara Jıemcsinch• nıııhal<eıııesiıw lıa~lanmış· 1~l'lı;r:ad ıoo Dinnr 

25.1075 
0.62 

h ~an taar~lara bit· fren vurmak, manı!ere çarpaca.k ve bundan sonra- bir.er lirn paı-a cezasilc yüz beşer ku- alındığı tnkdirdE' bu gayenin milrn • tı. Rıı dav:ıy:ı diin dcv:un edilmiş, \'okohama JOO Yen 
~1 

laattuzlara kurban gidenlere hür- dı~ kı, talim görmtiş, daha mükemmel r uş mahkeme masrafı ödemeğe mah kün olnbilcc<'ği ılşikfı.rchr. Tadil t>dilPn M·11ıs111· hakkındakı idnnı ta1ebine mu Slokholm 100 Isveç kr. 30.8Zli' 

3.2975 
a3.0S75 

~ittlerini iade etmek ve bunların mucchhez ve evvelden hazırlau.nmş kfun edilmişler, bulunan 101 lira ku- sokak ve meydanlann yerme yenı ge- kabil. ~ııc;lunun vekılı avukat ('.,emil Mo .. kova 00 Ruhle 
t ~triirüne karşı garantiler vücude me~kileri muhafaza. eden İngiliz as- n1ar part•sııu? ~ hazineye teslimine nış bulvarlar, paı·klar, meydanlar, müdafaasını yapmış, ufak tefek bir J<:.'3HA."tl \'E '.l'Aln'lL\T 
tıı:nek olduğunu beyan ediyorlar. kerile karşıl~~aktır. . . 1'arar verılrni.ştir. hastahnneler ve cğlı>ıwe mahalleri adam olan Mansurun iri ve giiçlii kuv Ergani 20.-

\.~littefikler namına söz söylem.eğe Orta şark ıstikametındekı her ha· iki katilin mu akemesi yakında meydana gelecek ve §ehrin vetli olan ~kçi Şt•vkiyi kalcltrıp ka- , 8ivas - Enrnmm :S 19.16 
ıl:hiYeUi olanlar, bu barb hedefle- r~~et topr~klanndan geç~cğe .. teşeb· Parmakkapıda bir kömürcü dük - sakınleri ile tunstlcrio hayranlığım uma atmaRına h7.ıki ınıkftn bulunma- tş Ranka.sı nama peşin 9.-
~ 1 sayarken, nazarlarında bilhas- 1 bu~. edeceğı her memleketın gostere- kanında, aralanndaki bir para ihti • mucib olncnktır. dığt. şeklınde miicl:ı.fnada bıılunmu~ • ı L:....-------------
~ .\Inıan tecavüzleri Almanyanm 1 cegı mukavemetten başka, bu mınta- lüfmdan kızdığından dolayı, beraber Tarihin bu ehemmiyetli anında, bu tur. 

~l~~~;Qa~ı~ı~a~mil~~~~~~ındm~-y~~uk~g~ey~sı~bpu~~ Wy~~hrinbqt~a~ın~r~r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
~ k garantiler bulunuyordu. Fa - lund~ru_l~n m~ım ~u~vetlerl_e Rus· ra ıle keserek kömiircü Hüseyini öl- gibi tükenmez enerji ve teşebbüs sa- ı 
~ ltus tecavüzünü nazarı dikkate lan ihtilaf hahne gırdırecektır. Rus diiren ve Aliyi yaralıyan F..min ile hibi olan bir vilayete sahih olına.sı bü Askeri F brikılır SAtı1 A'm 1 Komis11nu ila luı 
~arun~~ı~~~ hna~w~~~~ilkba~~~~YoMyu~mdan~çluka~~üd~ ~kb~nim~~ i-~•••••••••••••••mm•~~-~~----~~~~ 
~~"Yellerin hücumu altındn, Fin- ya~e gonderecck k~vvette oldu~ soy rahmanın muhakemelerine dün Bı -
\l'iQ.ı~~- kısmen veya tamamen Y.ere !en~lmekı:e~r .. Makmcler ve pılotlar, rinc:i Ağır Ceza mahkemesinde de -
~ ltlıgı takdirde, efkarrnmumıye, netıcede ıkıncı pJiindadır. Rus donan- ı varo edilmiı?, maznunlat• mlidafaala· 
~~alldiyalıların da, Çekler gibi is- ması ne fazla ve ne de mo<lerndir. Bu rını yapmışlardır. Müddeiumumi, ge· 
~ liUerine sahib olmalarını taleb nunla beraber, Almanların ablukaya c;en celsede Eminin idamını istemiş -
~~tl. karşı mücadelesine kuvvetli bir yar- ti. Dünkü ~ıüdafaadan sonra mtiha
~&er Rusyanın, bu fetihlerini mu- dım .g~tirebil~e~ l30 kadar denizaltı keme karar icin başka güne 'bırakıl-
~(~ etmesine müsaade edilecek o- geın_ısınc malıktır. . mı:;:tır. 
~· ~ukuku. d~v~li~ ~~rmet .gör- . Bır harbde, __ a~antaJlar, ıı:~1tla~a ikinci Afrodit kitabı 
tı ' ?!ıılletlenn ıstıklilının tcmm e- bır taraflı degıldır, fakat muttefık Fransız ediblerinden Piyer Louys· 
~~ için ne gibi bir garanti mev- d~nanmaaln, den.izlerdeki ~akimi~e- in eseri Afroditin ikinci bir tercü · 
l(u la~tır! . ti m~hafaza edebılecek vazıyettedir. mesi de geçen hafta piyasaya çıka
~ t~enn harb gayelerı ted • Deniz noktasın~ Rusya, darbe - nlmış Ye mahkeme kararile toplattı· 
\~ldikçe, Rusyayı hareket ettir- lere maruzdur. Lrmanlarının ablu • rılmısb. Müddeiumumilik, bu eserin 
~ de~am edilirse, bu gayelerin_ kası ticaretini ihldl ~ylcmekle kalını- a.slı ile bu terciime:nin biribirine mu
~b· ~yrı mevcud ve hem de gay!ı ya~ak, Almanya~ın ıdhalitta bul~- tabrk olup olmadığını tetkik etmek • 
tı1~ t.bakkuk olacağı daha aşikar dugu mahreclerı tıkıyacaktır. Eğer tedir. 
~ ll:lektedir. harb tevessü ederse, müttefiklerin _ 

~ilhassa Polonya için, maruz kal- abluka edebilecekleri başka mahrec- vücude getirdikleri tabyeyi hatırla -
~ 8liikaad, Almanyanın müttefiki ler de vardır. Misal olarak, Kaıade- malıdır. Onlar, o zaman, Almanya· 
tt IU:ıın elde eylediği yerleri iade- nizden geçen mallan zikredelim ... yı, maddi kudret membalarını, imkan 
~bur olmaması halinde tamir e- Bilhassa petrolü. Mootrcux muka - olursa, bir cebheden fazla bir saha
~ ~ Müttefikler için ortaya çı- velenamesi, Milletler Cemiyetine men da, tükettinneğe mecbur etmek ka· 
~ l'tıeseıe, daha eimdiden Rusya ile sub devletelere ait harb gemilerinin, na.atinde idHer. Ve o vakit abluka, 
~ b görmeleri yahud bu hal sure- pakttan mütevellid taahhüdlerini ifa istihlak edilmesi lazımgelen bu 
~ Alınanyanın mnğlub edildiği için Karadenize girebileceklerini tes- haklann yenileştirilmesine mani ola· 
~illi bırakmak IA.zım geldiğine bit ediyor. 14: kanunuevvel tarihinde rak kat'i bir müessiriyeUe harekete 
~ Vermektir. Milletler Cemiyetinin Rus taarruzu- geçecektir. 

\, ~Y&.lUQ halihazırda oynadığı ro- nu takbih ve bilfunum azasını, Fin - Rusyaya Finlandiyada.ki emellerin 
~lı:katli mütaleasıdır ki bu me - landiyaya maddi ve beşeri bir yardım den bir kısmını veya tamamını tahak 
~ tenvir edebilir. temini için davet ettiğini hatırlamak kuk ettirmek imkanı verilirse, o, Al-

\~\~~a, Alma.nyaya ne yardımda llzımdır. Bu yardım doğrudan doğ- ma.nya.nın techizatı işine hasrı nefs 
~~ll ?. ruya yapılabilir veya yapılmaz; fa. - edebilecektir. 
~ Almanyayı. karada maruz ka.t.~e fiekilde olursa olsun, Fransız· Büyilk teşebbüsler, büyük riskleri 
~ \)aalıca tehıµteden kurtardı. İngillı taahhüdlerinin lifasını teşkil tazammun eder. Müttefiklerin, hare
~l'a. iki cebhe üzerinde ayni za- eder... ket ederek zafere kadar harbi sevket 
~ harb etmek ihtimalinin endi- Fransa ve İngiltere sulh zamanın- mek imkanından eüphe etmemeleri 

'-la tasavvur «mi§ değildir. da, derin düşünceler mahsulü olarak lizundır. 

ihtisas okullarının 
ders tatili 

Maarif Vekaletınin verdiği bir ka
rar üzenne lise ve orta mekteblerle 
birinci ve ikinci derecedeki ihtisas o
kulları 21 mart perşembe günü sa -
balımdan itibaren 27 mart akşanuna 
kadar tatil edileceklerdir. 

Diğer lnraftan öğrendiğimıze göre 
iik mektcblere de bu şekllde bir ta· 
liı venlmesı kararlaştırılmış ve tati
lin tarihi 2 nısan ile 8nisan a.rasın
dH olarak kararlaştırılmıştır. 

Cezalandırllan ve takdir 
edilen mektep müdürreri 
Maarif Vekaleti tarafından bun -

da.n 4 ay evvel bütün lstanbul orta 
mekteb ·ve liselerini teftiş etmek ü
zere bir müfettiş heyeti gönderilmiş
ti. Bu müfettişler teftişleri neticesin· 
de hazırladıkları raporları Maarif Ve 
kaletine vermişlerdir. Öğrendiğimize 
göre teftisler neticesinde vazifelerini 
layıkile yapamıyan ilti orta mekteb 
müdürüne işden el çektirme ve iki 
tanesinin de ihtar ceza.sile cezalan • 
dmlınasına karar verilmiştir. Diğer 

taraf tan vazifeler ini örnek olacak bir 
mükemmeliyetle yapmış oldukları tes 
bit olunan Galata.saray lisesi müdiirll 
Behcet, lfadıköy 3 üncü orta mekteb 
nıüdürli Rıdvan, Beşiktaş orta loz 
mektebi müdürü Mahi, İstanbul Er· 
kek Lisesi müdürü Ferdi, Vekfilet ta 
rafından takdirname ile taltif olun -
m\Jilardır. 

60 t.on yerli Llntt>r~ p:muıiıı alın~cak 
Tahmin edilen bedeli ''1&.000., lira olan 60 ton yerli Linters pamuğu 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürliiğü merkez satmatma komisyonunc:ı 

21/3/1940 perşembe giinü saat 14.30 dn paznrhkla ihale c-dilcccktir. Şart· 
name paraaız olarak komisyondan verili!'. T:ı.lıblcrin muavkk· l teminat 
oıan 1350 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 \'e 3. maddclerındeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu ışle alakadar tüccardan olduklarına dair 
Ticaret Odası vesıkasıle mezkür gün ve saatte komisyona nıürn<:aatları. 

"1888,, 
• • • 

Nümone ve t'Vs&f 33rtna.mesine göre 2500 aıled hattaniyA alınacak 
Tahmin edilen bedeli "23. 750,, lira olan yukandn yazılı 2500 aded 

battaniye Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez satınalma t.omie
yonunca 21/3i1940 perşembe günü saat 14 de pazarlıkla ihale edilecek
tir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat 
teminat olan "1781,, lira "25., kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıkJarına ve bu işle alakadar 
tüccardan olduklarına dair Ticaret Odası vesikasile mezkur gün va saatte 
komisyona müracaatları. (1889) 

• • • 
150 ton mazot alınacak 

Tahmin edilen bedeli "23.670,. lira olan 150 ton mazot Askerl Fabri
kalar Umum MüdürlUğU Merkez Satınalma komisyonunca 23 Mart 94G 
cumartesi günü saat 11 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyonda verilir. Talihlerin muvakkat teminatı olan "l 775., lira 
"25,, kuruf} ve 2490 numaralı kanunu~ 2 ve 3. maddelerindeki '\'esaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle alikadar tüccardan oldu.klarına dair 
Ticaret Oda.sı vesikasi1e mezkfır gün ve saatte komisyona milracaatlan. 

• • • 
"1940,, 

ltlUuahhld nam ,.,, hesabına 100 t-0n banıız1 azot alınD.-08.k 
Tahmin edilen bedeli •J26.000,, lira olan 100 ton hamızı azot mllieah. .. 

hid nam ve hesabına Askert Fabrikalaı· Umum MUdUrlUğü merkez satın 
alma komisyonunca 26/3/1940 günU aaat 14 do pazarlıkla ihale edilecek .. 
tir. Şartname "1,, lira "30,, kuruş mtikabilindc komisyondan vertllı·. Tar 
leiblcrin muvakkat teminat olan "1950,, liro. ve 2•190 numo.ro.11 kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesai.kle komisyoncu olmadıklarına ve bu :lale ala.. 
kadar tüccardan olduklanna dair Ticaret Odası vesikasile mezkfu• gUn ve 
saatte komisyona müracaatları. 112100,, 



ROMATiZMA, BAŞ, DIŞ, INIR AARILARI 
va &RIP, NEZLE, SOclUK AL81NLIKLARI 

Dlrman ................... Jo&fuda llllMle l - 1 ............ 

BAŞ 

DIŞ 

YETi l lı 
... ..,1 .. a ' 3 n 

ürk Ticaret ve SanaJİ 
Bankası Anonim firketi 

Oc\UK 
Algınhlı 

GRiPiN Umumi Merkezinden: 
ecler, Cemiyetimiz barb, kıtlık, muhaceret .. em..u ahftlde zuhar 

-~ y ... Aalcerlit fl'be • ...... 

eden bute"ldılrla ,.pıecalr m8cadel e ve bflh•- 81ferberlik __.. 
.... balltıhınelerde Kmlay -- Ulqlrelerim prdıaacl lllfatile 
galqmak llaere ı.taubulda Akaarayda Wa 

KIZILAY HASTABAKICI HEMŞERILER MEKTEBi 

,eti1tirmek için 1Nian1MO taa ltibana tlçlncll tun aealacaktlr. 
Keccud olan bu kura •Nda ymak prtlan bais olanlar aluur: 

l - 20 ili '5 yq ara•nda bulumnlt. 
2 - Dl u lllıc mekt.eb tab8W a&mBt olmldr. 
K&Jdolunmalr ve dereler halrlnada malQmat almak -.Uyeoler ,...,. adrell,.... ~~- IDtlncaat .......... 
tkmet ..... kura ......... ,, ........... "lclael -- lcahınla· 

na Wrrar........._~. 
Şefik l'Qblu. hayırperver ~ IRa inlanl işe heve&Je 

lc~kanils. 

ADEM İ 1 A -
T -allletlert her ecz•n•d• bulunur 

fPo.aa -... t2SS) C.W.. ......._, 
·~ .. , ..•. _., 

OIDB!l I 
, ......... talll 911 ...... o. ......... 

ö i G 
Jll70ilu " Beeıkt.at lr.a•••n mm- A D Y OL A R f Gel ı·ııı·r • _.,..,. lkaJnet eden 311 "dahil., , 

: ~ :u ::aa: •. :~ ECIP ERSES: :,:.: :ı:- llOkak, Sesli han 

..... mJlbl'. '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ı _ Yoklamalar baltanın çarpal• Aı_ . 

._" ......- ..... abahtan •· vuürenlete: atren Hakla Ekrem 

.... lradaı' devaaı edecektir. 

z-m. aıa, aı.a, aı~ 315 doğum- -·Hakkı Katran Past 1 
lularm mart 9'0 nihayetine kadar ve 
111 w daha yüan cloğumlulann da =====:;::::================ 
alllll tMO nillaJetine kadar yoklama- lst. Lv. A. Sa. AL Ko. Rs. den: 
111'1 .... edetelr:tir. Ordu. iCia •nv mutfak alm•calrbr. ~Umuwl Sirkecide DemH:.kaPı-
1-YatJe•• ıap.lacalr erler nO.· da Jı(. il. V. llua,yme komisyonu Ra. ae mllracaatla görWebilir. tmaJe 

,... cWen'&n Ye ı.1aw111kJan nabi· talllt.olulana m&JIS aibayetiDe kadar kat aded Ye kaç kuruşa verebile-
,. IPlıdilrlWderiD bir nımet ...... C11k1er1ne dair tıılditledai 28/3/940 alı gllaD aaat 14.30 a kadar Topb· 
-- " ikı aded Yeldka fotojrafile _. tat Lenm lmfrqi aatmahna k9m1ayomma venneleri. 

......... ..., .. bpllı tlulu - =.iiiiiiiiiiiiiiiiiii~iii~iiiiiiiiiiiiiii
1

i'12i211i"iii
11

112130mi'i' iil~ .,.ıar ,atnız nilfua cüsde•larile ve .il 
1li.lat ... ye müıwt edeoekler • 

• • •• ltRALIK YE SATILll KARGIR K NAK 

Devlet Demiryollan binlan 

clraın 

lmnnnda •-aut--......... 

tasfiye heyetinden : 
Bali tuflyede bulunan Tlrk 'ft· 

caret ve Saaayl BenkHınm ll/8/MO Lüzumunda günde 3 kqe alına 

tarihine mUlladif eeaelik toplanbll =~~~~~~~~~~~!!!!!~-kunmf eberiyet temin edJ..lemecUtila· 
den, Banka aizamn•mel -••inin 28 

acı maddeli mucibince içtima 29/3/ 
9tO cama ,aııı uat 11 e talik edll

dijl Oln olunur. 

lstanbli LIYIZll 
Siflalml lan ıs 

250 bllylk ft 2l50 ktlçtlk balar .. 
an alınacaktır. PmrbJda ebiltme-
111 20/1/ltNI çarpma .... ... 
11.30 d&Topbaaecliıt ı.t. ı.v. imirUŞ 
utanalma komJayonunda yapııaeak· 
tır. Taluiıin bedeli yirmi iki bin yedl 
yUs elli lira ilk teminatı 1706 lira 3S 
lcunlftur. Şartname ve ntlmwıeleri 
kom .... prwür. 71' - 2020 

• •• 
tCH lralem IU malzeme " ecua 

al1D1calrtar. Puarlakla ebiltmmi 
30/8/MO ~ba gliDtl aut ıuo , .. ~ 
da Tophanede Lv. Amırlijt mıtm al· 
ma komieyonwıda yapılacaktır. Talı· 
min bedeli llOl llra ~kuruştur. ilk 
teminata 83 liradır. Şartnamesi lro • 
ml8)'onda görWtlr. '"111,, .. 2051.,, 

••• 

••• 
Adıld 

8'.000 tahta çelik • 
aa.ooo bU)'llk delildi tahta düğme 

181.IOO Jılçük delildi tahta dilğme 
Y~ mlktan yazah tM} kaimi 

çacbr ......... 25 3 19'0 ........ 
IÜDÜ aaat l de Topllaaede Lv. l • 
mirliği atmalma komıayoaunda pa
arblda alınaeakbr. Hepeinia tala • 
mia bedeli 1380 lira 80 kUl'llllur. Ilı 
temmatı UM lira 7 kurufbır. Nlhna· 
ne ve p.rtnameai komaayonda goril· 
itil'. 723 • 21Z'l 

••• 
Aded 

••• 
llaçka IDll••ada camekla ve bil

meler J&Ptınlacaktır. Puarblda ... 
liitmemi 28/3/lMO alı ciln8 mat H: 
de Topihenede lN. lmirliji atm ..... 
lrcw4apDMRdlı J'AP"•=kter. S.-..., 
deli M5 Ura 18 kunat. teminata 
1ı ıeua 15 ....... Kemlf • lll'bla • 
.... kami8yolada aartllr-

72$ - 2129 

Or. Hafız Cımal 
Wmeıt ...... 

D•hlllye Muteh .... • 
Dt9uıolu lM 

~ ••tim puar llarlt 
._.atmU-1.ali•mı ut• 
.... J9n 9 • 11 MkOd -
bbliJ almaar. ... ... 

ı - TahmUı edil• bedeli 1'8979" Ura o1aa 11eoo kilo ~, 
llHO tarihiDe rulı)'&ll cumartem sbtl aat 11 ele kapall adla 
ppılaeaktar. 

1 - J1k tennnat "8T3,~ illa .... kanat olup prtmllialll 
mla)'Olldu altnıbWr. 

1 - JatekUJerta JMG iltlllt Jraama tarlfata 1h'Ubde 
celderi bp&lı teklU ~•Pi WI &la w • .._ 
veliDe kadu' Kı=mpa .......... ıe bma.;. ,, ........ 
kabi•We ftl'Dl8llrL 

• 


