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ifalyan • 

tı do 
Berlinin gayretine rağmen Rus 

/tal yan anlaşması olamadı 

llmanya niçin 
'arbediyor? 

un :a ,rsanız, on-1 
l· ~~rbetmiyorlar. 

b de~~ri~'A:hnanyayı boğ-
'<, .ı\.hnanyanın kalkınnıasına mey
Vernıemek istediği için, Alman

a karşı harb ilin etmişlerdir. Al
~ıı. da kendini mildafaa mecbu
t Ve vazifesi ile silaha sanlmağa 
~ olmuştur. Yine Almaıiln.ıı.n 
asına göre, biltiln fenalıklar Ver
tnııahcdenamesinden çıkmıştır. 

Maamafih harbi Balkanlara sirayet 
ettirmemek hakkinda üç devlet 

arasında bir 

lt>alyan BcıŞ1>ekili Mus3olitıi 

anlaşma oldu 
Londra, 24 (A.A.) - Sunday Ti

mee gazetesi, Roma De Moskovayı 

barıştırmak için Alman siyasetiıılıı 

sarfettiği gayretleri mevzwı bahsede
rek diyor ki: 

lngilterede şu intiba mütemadlym 
artıyor ki, ne ltalya ne de Rusya Ber

.lin • Moskova - Roma üçler ittifakını 
akdetmek hususunda hiç de tehalük 
göstermemektedir. Bu proje ikinci 
plana a.tıldığa. benziyor. Rusya, ko -
mintem aleyhine müteveccih bir si· 
yaset üzerine kurulan mihvere gir -
meye mütemayil gözükmüyor. Ma .
demki, İtalyan - Rus münasebetleri -
nin sür'atle iyıleşmesi tahakkuk et -
memi3tir. İtalyanın dahi Ruslarla şu
mul!U bir anlaşma yapmak i.stemiye
ceği aşikardır. Binaenaleyh, Alman 
propaganda))ının geçen hafta ilan e~ 

f So-mı 3 iinciide] 

111111111illllJ11111111111111111111111111111il11111Ull1111111lIU11111ii111111l 1 1 111ıllillIIU1111111111111111111111111 • 
Yugoslav - ltalyan 
paktının yıl dö •• •• 

il 
-·-·-\'' ltnıahedename Almanyayı meşru 

la.l'lndan mahrum bırakmıŞtır, bü-
d~\rlet sıf atile tezlil etmiştir. BU 
u Sözleri işitince zannedersiniz ki sene her 

bir 
iki memlekette 
ş~kilde kutlandı lu Versay muahedenamesi orta ~ 

kalksa ve Alman yaya 1914 tari
•• 

must~ana 
le]{i hududları geri veribıe ortada 
: ihtilaf kalmıyacaktır ve Alınan- Roma, 24 l Hususi) - İtalyan - kılde kutlanmışlır. Bu münasebetle 
~tr kuzu masuıniyetile insaniyet Yugoslav paktının i~asının üçüncü ltalyan Hariciye Nazın Kont Ciano 
tlıedeniyel it;in rahat rahat çalış- yıldönümU bu gün gerek Romada., Yugoslav Hariciye Nazın Markoviçe 

, dovam edecclrt~"· gerek84:1 Belgradda. müstesna bir ıe- ı .J mııt :j ıitıcü sayft(da. ı 
\.ı~. ta.mam6Jt. ,t},~11- dünyada _ ·=--- ·---
l~ı alda'+l~~i~A1man pro- • 

~~:~~.t~:!7~~=~~~ lstanbula gelen Başvekil 
'ıt.ı}t 6Özleri altında ~ haris bir 18-

"e ~:m:;!::z~:r::ı;u~~ dün Ankaraya dön~i· 
d~ıt, vatan ve mıllet mesele-

\! atı.cık alakadar her fero, ister
ıı bitaraf memlekete mensub bir 
lldaş olsun, Almanyanın neden 
~t harbettiğini bilmeli ve hakı -

4 Çıplak göde görmelidir. 
~~n hala bu hususta gaflet ve 
itlı::t içinde kalmış milyonlarca in-
1 "ardır. Onlara hakikati açık ve 

1 bir dil ile anlatmak insan. sı .~ 
e herkes iQin bir borçtur. ÇUnkü 

''Jtıaı sosyalizm varlığı altında 
ilı:ı:va bütün dünya için en kor -

~lı bir belldır. 
U llasyonal sosyalist Alma.nyamn 
ltazınma.dılu;a dünyanın rahat 

~ alınasının imkanı yoktur. Bu 
(~:ı at bütün beşeriyetin gözü ö -
.. ~ ~ bir dakika bile uzak kahna-

ı.. \re şu cereyan eden harbde bü- . . . k 
veşeriyete va.zifesinin ne olduğu- Ba§'vekil Valı ile konU§Ur -en 

~: dakika ihtar etmelidir· . 88.§veki, Doktor Refik Saydam dün Başvekil dün vali ve belediye reisi 
~ya Versay muahedenamesm- sabahki ekspresle Ankaradan şehri~ doktor Lutfi Kırdarı kabul ederek 

~~ §ikAyet ediyor? Yalan! Al - roize gelmiştir. Başvekilin seyahati kendisile bir nıüddet görüşmüş ve 
ttı a 1914 hududlarının tekrar ken tamamen hususi olduğundan garda şehirde bir gezinti yapmıştır. 
~ı. \verilmesi için mi çalışıyor? askert merasim yapılmamıştır. Buna Doktor Refik Saydam; kendisini 

n.. liitıer Almanyası 1914 hudut- .. b. uh · · · ı t· · 
tıa . . rağmen, Ba~vekil istasyonda kalaba- goren ır m arrırımıze seya ıa ının 
ltn hıçbır kıymet ve ehemmiyet lık bir halk kütlesi Vali ve Belediye tamamen hususi mahiyette olduğunu, 

ez. O bu hududlara kanaat e- IR .. D kt L~tfi K d E · et fstanbula gelecegı-·ni Kalemi Mahsus 
l)tıı~ N 1 ali t Al eısı o or u ır ar, mnıy 
,, -..ı.ıuaz. asyona sosy s • M'.d"rü Muzaff V 1. . . H'· Müdürüne bile söylemediği halde ga-
"lı:ıın · k daha bUyükUir u u er, a ı muavını u- . _ 

btıtı:_ gayesı ço .. . _ . · dai ve Halflk Nihad ;E>epeyi Fırka zetelerın nereden duyduguna hayret 
ı ~ dUnya.da hükmU carı hır . . . ~ 1 

• ettiğini söylemiştir. 
~ olınıık hırsına dUşmüştUr. Nti- müfettışı ve Konya mebusu Fikret Başvekil Dün Ak~ı Dön<lii 

t Un sayısı ile mtltenasib muaz- Sıla.y dostlun ve akrabaları tarafın- Başvekil Doktor Refik Saydam dün 
IA~!ltaklar fdhetmek Almanya i- dan ka.rşılanını~tır. Başvekil gardan akşamki ekspresle Ankaraya dönmüş j 
~ olduğtmu iUln etmiştir. doğruca motörle Tophaneye çıkmış tUr. Doktor Refik Saydam istasyonda 

(Sonu 6 incide) ve oradau otomobille Park otele in - kendisini istikbal eden zevat tarafın-
BtlaeyiD C>ahld YALÇIN miştir. dan teşyi olunmuştW'. 

-·--------------------------------__ .... ______ ..,.. ________ .... __________________ ..... ~ ..... 
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Yugoslavya 2 puvan farkla birinci, 
Yunanistan ·da üçüncfi geldiler 

.,füsabaloaJ.:rrd<\n sonra General Oema Ta.,~ ikin.,..;, gel.en Tilr-k e1'f.1Jirıe ıı.ediyesinı verirken (Yazısı ô de) 
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Nafia Vekili 
lzmirde 
İzmir, 24 (A.A.) - Nafıa. Vekili 

Ali Fuad Cebesoy dün Bergama ve 
Dikili lıavalisinde Bakırçay mecrası

Eski Macar Başveki
makalesi linin bir 

u.;. ..... .,... a.mcııy~ hu ~'4~lı vıı s~ •" · • :,.{ • ı del~ hıı~a t tbik il~ı:\'\ı An Jt 
tetkik etmiş ve burada Dikili köylü· car b.aavekili İmredy, hUkfunetin ga. oıUWrabil menfaatlerın alınması ve 
terinin bir köprü yapılması hakkında zetesi olan Maggarsza.d gazetesinde tayini ilci müstakil milletin komşu -
dileklerine ıttıla kesbetmiştir. Nafıa "Macar· Al~~. münase~ab hak~: lıığ-Jndan tevellüt etmesi zaruri olan 
Vekili dönüşünde Menemen ve Emfr· da samimi bı~ soz,, baş~~ altın.da. ıkı serbest ve ihtiyatlı teşriki mesaimiz 
8.lemde yapıla.11. Gediz sulama i§lerıııi memleket mtina.sebetlennı tetkık et - ·t· ·ıedi k' . t .. 

. .. .. .. .. mekt-.J•r tan ı ı r ı, memnunıye vencı ve 
ve regillitorU gormuştur. ıı::\U • • devamlı bir tarzı hal bulunabilir. Al-

Bakırçay ve Gediz su tesisatı mu· İınredy, eeki Avusturya. - Maca. * _ • 

ak·tı · ,JA b·t k 194.l ristan krallı;::.. ... _ ihyası ._...,, .. bbtıaıe manyanın bu söztl tutacagına ıtimad ayyen v ı ennuu ı ece ve . 6.......... ~ • • • • h 
baharında her suretle tamamlanmış rini ~iddetle protesto ederek diyor edelim. Bizim içm er ne olursa alsun 
olacaktır. ki: Macar topraklarınuı istiklll hakkı 

General Cebesoy, bu sabah trenle "Almanlık göriiyor ki, ne btlnyevt mukaddestir. htikUU olmazsa yaşa -
Salihliye hareket etmiştir. bir l'ıayat i~t.iraki, ne de bir mlica· mağa değmez.,, 

Manisa Valisi, vilA.yet hududundan 
itibaren kendisine refakat edecek ve 
Salihlide yapılmakta olan muazzam 
su işlerinin tetkikinde beraber bulu -
nacaktır. 

lzmirde pasif 
Korunma 
İzmir, 24 (A.A.) - İzmirin p~sif 

koruma planları hakkında tetkıkat 

yapacak olan Amiral Mouren kendi
sine refakat etmekte olan sübaylan
mızla şehrimize gelmiş, istasyonda 
vali, belediye reisi, emniyet müdür 
vekili, Fransız ve !ngili.z konsolosları 
tarafından karşılanmıştır. 

Bir hafta kadaı· burada kalacak o· 
lan Amiral, şehrimizin passif korun
ma işlerini tetkik edecektir. .... 
Çinlilerin 
Bir zaferi 
ŞU§king, 24 (A.A.) - Çin kıtaatı 

Pekin civarındaki yerlerde tekrar 
büyük bir faaliyet göstermeye ~ -
lanuşlardır. Yapılan bütün harekat 
hep büyük muvaffakiyetlerle netice
lenmiştir. Bilhassa bir r'in müfrezesi -Pekine yakın bir maden merkezi olan 
Mentukofu işgal etmeye muvaffak 
olmu~tur. Burada Japonlaı· baskına. 
uğramış ve cüz'i bir kısmı hariç ol • 
ı..ak üzere Japon kuvvetleri imha e-

SABAHTAN SABAHA: 

Almanyadan hem korkan hem de 
ona yardım eden komşular 

dilmiştir. Z..;......-=~ 
Diğer bir Çin müfrezesi de Vang - A.Znıanyamn bita.raf kom§-uUırı.ndan esaslı M gibi madd.1.7131' ithal 

f utang ve Nantseine taarruz ederek ettiğini göstmr harita 
düşmana ağır zayiat verdirmiştir. İngiltere ilo Frnnsanın bütün sıkı duğu maddeleri komşularından alı 
Pekin • Ha.nkov demir yolu bir çok tedbirlerine ve denizlerdeki hakimi • yor. Komşularında mevcud olmaymı 
yerlerinden tahrib edilmiştir. yetine rağmen Almanya muhtaç ol • [Sonu 7 inci say}adaj 

l 
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[GÜNÜN MESELESİ 

Kuvvetlerin ----
----Dağılması 

Valinin .. 

Ankara seyahati . 
Vukubulan h!diseler üzerinde te- Vah ve Beledıye Reisi Doktor Lftt.. 

essur duymak her ne kadar faydasız Le temps fi Kırdar tstanbuı belediyesine aid 
vt: batta tehlikeli de olsa, istikbalde işler ve Üsküdar ve ha valisi tramvay-
bazı hatalardan korunmak ve bazı l • J lar idaresi ıçın hükumetle temaslarda 
dersler eiCie etmek için maziye atfı- gaze CSID en: bulunmak üzere Ankaraya gidecekti. 
nazar eylemek faydadan hali değildi J - jvau ve Belediye reisi kendisini gören 
Bunun için halihazırda içinde yaşac nndan tecrid eden Südetler ilhakı- bir muharririmize Başvekilin gelmesi 
~ımız büyük dramın nıhnyet bulmt. ı tanıdılar.. üzerine seyahatinin bir kaç gün ~ 
safhaları üzerine umumi bir nazar Sürpriz ve emrivaki siyaseti saye- ahhur ettiğini söylemiştir. 
çevirmek lazımdır. 1936 martından ınde Hitler, Alman askerinin Prağa -~ 
1939 eylülüne kadar geçen devre, ta· ~irişi sırasında Ingıltere ve Fransayı B6LEDIY•D•ı 
rihte çok dcğışik bir manzara arze· müdahale etmekten menetti. 
deeektir. Filhakika bu devrede. ken Beledı·ye Kooperati·fı.nin Sürpriz altında kalan küçi.ık itilaf, 
cJisini sulh halınde telakki eden bn .. . 

d h b rak bi d 1 t n.unfcrıd olarak harekete cesaret e- içtimaı 
Avrupa a n: . yapa r eve ' demedi. MUteakıb manevra Polonya-

1 
· · · 

.Almanyn goruluyor. f th"d H ti b 1 k ti stanbul belediyesı memunn koope-. . nın c ı ır ı er u mem e e e o- . 
Hıtlenn ılk sevkillccyş manevrası, 1 1934 

ktı rta B 
1 

be ratıfınm heyetı umumıye toplantısı 
Reich'ın silahlarının büyük bir kıs- a~ V ~al ~tı 'Y! d r ... Gu~_un ad k: 30 mart cumartesi günü yapılacak • 
mını ımııl cylediğı Rhur havzasının Aral r ~si ul e ~ ~ınSoe vetl a ıçyaf a 1 tır. Bu toplantıda 939 senesi bilanço-

. . . "kd rd b man ı er eyışı vye erce ena .1 b. k ded. kod 1 hımnycsını temıne ve az mı · a a ır 1 ... 1 b rrd· z· b .
1 1 

su ı e geçen sene ır ço ı u a-
kuvvet yardımıle garbde Alman ara- n~z.~l a goru e ı 1 f 1d 1~k u 1 er e- ra sebeb olan ve niheyet heyeti umu
z•sini himaye edecek müstahkem bir Yt ıkş mt_andya ta

1
ra ınb~n d ran

1
ya iks- mıye tarafından reddolunarak beledi· 

. . k 1 d d : ame ın e atı mış ır a mı o aca - .. k bl tef . k tr 1 mevkı ıle ap ıyarak garb hu u unu Fü"h p 
1 

•• •• ·r . ye mura ı annın tıg ve on o • 
.. d .k • . kA tı. rcr, o onya tecavuzu an esın· 1 . h aJ 1 938 . bilA tecavuz en vı aye etmege ım an ver- d ba 

1 
d.. . enne av e o unan senesı an-

dırecek olan Ren mıntakasının ye- i e, ~ıca uşmaru ile hır anlaşma çosu münakaşa olunacaktır. Toplantı
niden işgali keyfiyetidir. ~za . er ve kurbanının parçaların- da belediye mürakiblennin 938 senesi 

O zamıındanberi, Filhrer'in bütün aan bır kısmını ona bırakır. bilançosuna aid hazırladıklan teftiş 
nutukları, bugUn beyanatı, vadleri, Şarki Polonyanın kolay işgali ile raporlan da okunacaktır. 
propaganda faaliyetleri, ifa ettiği ve- iştihalanan Sovyet Rusya. Almanya ~ 
ya yırttığı muahedeler, bir kelime ile ile mukarenetinden ve onun usulleri- MA A.RıTTı 1 
bUtUn bu aleni hareketler, hasımla- ni taklid ederek elde edeceği istifade-
rını aldatmak, kurbanlarını uyutmak yi anlamıştır. Reich tarafından terke- Sınıfta kalan talebeler 
ve harbe müteallik teşebbüslerini ha- dilen ve kendilerini müdafaaya gayri 
z:rlamağa ve kolaylaştırmağa matuf muktedir küçük Balbk devletlerine Sınıfta Uetliste iki sene kalan tale
faaliyetlcrdir. hilkmUnU kabul ettirmekte müşkilit beler hakkında yeni bir karar veril-

Bu gizli taahhild, bUyUk milletler c;ekmez. mj§tir. Bu şekildeki talebelerin elle-

)ıarbe gı·nnegwe hazır olmadıkları ve Finlandiyanın fethi de Mk kolay rine birer vesika verilecek, ve gelecek 
. _. C:ers yılı sonunda ayni suufın bütün 

küçük milletlerin de büyük bir kısmı- hır teşebbUs olarak görünüyordu. Bu ..1 1 . d bi d f dah . tih 
k • h k t· U lık k d "'en enn en rer e a a ım an 

nın 1919 muahedelerinin tevlid eyle- as en are e ın ç ay ne a ar 
diği inkisarı hayal ve itimadsızlık içe- ~iddetli ve mühlik bir harbe müncer olacakJardır. Talebeler resmi m~~ep-
r1sinde hareketsiz durduktan bir Av- olduğu maliimdur. Şimal memleketle- lere ~bnmıyacaklan ~u .sene. ıçın~~ 
rupanın vaziyeti ile büyük mikyasta ri arasında herhangi bir düşmanlık hususı mektep~ere gıdecekl~n gıbı 
tesire uğramıştır. İşte bu ayrıhşdır hilkilm f;Ünneyordu: Bilakis moral ken~f kendil~nne de derslenne çalı
ki, evvela Almanyaya, sonra da şeriki ve ekonomi sahasında aktcdilmiş bir §abıleceklerdır. 
Sovyet Rusyaya, umumiyetle kolay anlaşma bu memleketleri biribirine Ecnebi ve ekalliyet mekteplerinin 
olan, o kadar muvaffakiyet elde et- yakl~tmyordu. Fakat harbe hazır ihzari veya asli sınıflarında bir yıl 
~eğe imkan verdi. olmamak keyfiyeti lsveç ile NorvecJ kalan ve ikinci sene de türkçe, dil, 

A\·usturyanın ilhakı, Almanların felce uğrattı. tarih, coğrafya, yurd bilgisi, sosyolo-
Vıyanaya bakım olmalan ile birlikte lki İskandinav koJn3mmnun kayıd- ji ve askerliğe hazırlık derslerinde 
1-ay:ıti kısmı olan Bohemyanın üç sız ve şartsız yardımı ile Finlandiya- muvaffak olamıyarak sınıfta kalan 
taraftan muhasara edileceğini göre- nın ağlr Sovyet kütlelerini durdur - talebelerin bır yıl daha mektebe de
cck Çekoslovakyayı endişeye düşür- mağa muvaffak olacağı düşünülebilir ''amlanna müsaade edilecektir. Bu 
n esı lazımdı. Fakat, Habsbourglann oı. Fransa ve lngilterenin hareketi talebeler iiçüncü sene imtihanlarını 
hiikımiyeti altında bulunduğu zamanı çok büyük kolaylıklara mazhar ola- V k-ı ti .. te d... . b. k 
daima düşünen Çekoslovakya, Avus- bilirdi. Hadiseler, Avnıpanın şima- t e tea e 0 goksl rdiıgı resmı ır me • 

ep verece er r. 
turya ile birlikte hareket eylemeyi !inde çok başka bir saflıa gösterebi- •• • 
zihninden geçiremez. lırdi. Fakat bir kere daha kuvvetle- Robert Koleım 77 ncı 

Çekoslovakyanın fethi, Almanla - rin dağılması tecavüze m~vaffak ol- yddönUmU 
rın Karpatlarda birleşmeleri, ayni su- mak imkanını verdirdi. Roberl Kolejin kutuluşunun 77 inci 
rette şimalde, garbde ve cenubda üç Bununla beraber hastalığın sebe • yıldönUmü mUnasebetile dün Bebek
tnraftan ihata edilecek Polonyanın bini daha yukarıda aramak Jizımdır. teki mektep bınasında bir toplanb ya 
~üphesinl uyandıracak mahiyette idi. 1936 danberi Fransa ile lngilterenin pılmıetır. Toplantıda eski ve yeni me
Fakat. aralannda münakaşa edilen müşterek hareketi 0 kadar yumuşak, zunlar bulunmuş, mektep mödtlrU ve 
bir iki mıntaka yüzünden Çekoslovak- yavaş oldu ise, her iki demokrasi, iyi mezunlar mektebin tarihi ve çalıpna. 
ya ile Polonya arasında eeki anlaş - niyetlerine rağmen Almanya tarafın- lan hakkında üler ıaöylemteı~. 
Jlıazlıklar vardı. Daha emin bir vazl- dan geride bırakılıp emri vaki kar- Mektep kol'09U da bir konaer vermıt-
:\ette bulunmak için, Bitler, tarktaki tir 
hareketini birçok senelerdenberi Po- ~sında iktidarsız bulundularsa, bu- • ~ 
lonya ile bir ademi tecavUs paktı ak· nun mebebi anlqınalannın ee•mnm DENIZLıRD• 

1 
tederek, örtmek istemişti. klft derecede temin edilmemeıllnde -

Macaristanda, Slovakyanın Alman- dir. Şüphesiz, bu noktai nazardan, Bir transit hükmü 
lar tarafından ltgali ile kendisini teh Ren mıntakumın işgalinden, Avus - . 
likede hisseylemek mevkünde idi, zl- turyanın ilhakından Prağı . • Yabancı bır memleketten ve hangi 
ra bu ilerleyi§ tahakkuk edince, on- lindenberi bUyUk terak":iler VU:U~~~ bir tariklet~rill~raa olsun bir Tllr1· k Uda
lar arazisine eimalden tqıvereblle • mittir. Fakat ıtınlandiyadaki mtıda- manına ge ı en eşyanın ° ıman 
crklerdi. Fakat muahedeler tarafın- halemizin gecikmesi. İsveç ile Norve- ~l resim ve veı:gileri alınmadan 
<.an ortaya konan hudud vaziyeti, çi sürüklemek için yaptığımız gay • denizden yabancı bır memlekete ne 
Macaristanla Çekoslovakyayı, barış- retlerin muvaffakiyetsizliği Fransız • tekilde aevkolunacağına dair hükQ • 
malanna imkin olmıyan iki dUşman İngiliz askeri mekanizmasının heni.iz met tarafından bir talimatname ha • 
y.ıpmıştı. tam kıvamını bulmadığını gösteriyor. zırlanmıştır. Talimatname yabancı li 

lki büyük demokrasi devletini nöt- İttifakın muazzam kuvvetlerinin der- manlardan Türk lımanlanna ve Türk 
ralize etmek için, Bitler MUnich pak- Pie ettirdiği bUyUk randımanı istih- limanlannda yabancı limanlarına ya
bnı imzaladı. Bunun neticesinde garb sal için, bu kuvvetlerin, vakit kay _ pıl~ ak~al~ aid yeni hüküm
ctemokrasileri Çekoslovakyayı aillh- ... _tm .__. . ri ü tl h len de havıdir. Talimatname nisan 80• 

r. ~ 

Yt nlSabah 
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ı .AYLIK 
1 AYLIK 
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1400 K~rut l1'00 K ..... 
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~ eıu'1zın, zanı s ra e, er ne-
ı ede olursa olsun bir harekat saha- nunda mer'iyet mevkine vazoluna • 

sının atide tahassW edecek bir va- caktır. 
-"'~-

ziyetin gösterdiği bütün tedbirleri al· GOMRÜKLERDE: 
dıracak ve emredecek bir karar ve 
ırade yUksek organile mücehhez kı
lınmalan lazımdır.,, 

••Le Temps,, 

Lağvedilecek gümrük 
menıurluklan 

• • • • • • • -- • • • • • • Hükumetin, büdcede tasarruf yap • 
GUmUşhanede zelzele mak maksadile aldığı tedbirler ara • 

GUml1fhane, ~i~ ( A.A.) _ Dün saat sında bazı gümrük memurluklarının 
2~ MART 19.fO Paaarteai 17 de ve 22 de iki saniye, saat 24 de lağvı da vurdır Öğrendiğimize gore 

---~-~P~----:J Uç saniye ve bu sabah 2.40 da d8 üç hükumet şimdilik yaJmz 6 aded güm
U~f H. Sefer IS t3S6 it. M rtl2 saniye devam eden şiddetli zelzeleler rük memurluğunu lağvedecektir. Bu 
eı11. 8S Arr S KHım ı 139 olmuştur. Ayni saatte Kelkit kaza. memurluklar şunlardır: Samsuna bağ 

E•••' Saat ,,__J':_a_•_al_t_3_a•_I__. aında da gürUltUIU çok şiddetli bir lı Gerze. Trabzona bağlı Pazar, Kar
-----,~- --.,.-----11 zelzele olmuştur. Hasar yoktur. sa bağlı Badele, lzmıre bağlı Yenihi-
1111'"" .Jt.. 

1111
"4

1 ıu•cıt ..ıo.. ııch•• 24 saattenberi devam eden kar ve sar ve Altınoluk gilınrüklerile Edir -
~ S ~ 9 :.!3 S ~ :l 20 S 49 fırtına yüzünden açılmakta olan Kop neye merbut salon gümrük memur -

A..._ - .,..._ "...._ v-.. • .- ve Ziğana dağları kapanmıştır. lki luğu. 
;ı-r1~_,-::2~9-4.,.9-ıt-8-27-1-.9-5ı-1-4-1-l.4 gündür burada soğuklar devam et · ı Bu gumrük memurlukları ı nısan 

_ mektedir. tarihırı 1 n itibaren ilga oh ctır. 

OKUYUCU 
DİYOR Kİ: 
Yine sinemalar 

Okuyuculanmızdan A. N. yazı-
yor: 

"Gazetenizde bundan bir kaç 
gün evvel, Beyoğlunda ekseriyet
le çocukların gittiği bir sinema
nın havasızlığından ve pisliğinden 
bahsediyoraunuz. Bu çok doğru
dur. Şehrimizde bulunan üçüncü, 
dördüncü sınıf sinemalann ekse
riyetinde bu maalesef böyledir. 

Sinema oynamağa başlar başla -
maz ötede, beride kibritler parlar, 
igaralar yakılır. Bu itibarla Be-
diye memurlarının yalnız Be -

yoğlunda.ki malıud sinemayı tef
jş etmekle kalmamalı, diğer bii
ün küçük sinemaJan da tef fü. 
tmclidirler.,, 

• 

Rumanyadan 
Gelen muhacirler 
Hukftmet Rwnanyadan getirilen 

1

104 bin muhacirin yerleştirilme işle -
rini yeni başdan organize edecektir. 
Memleketimizde bulı..nan bu muhacir-

: l ler iyi bir şekilde iskan edilmezden 

i
ve milstahsil vaziyetine getirilmezden 
evvel harlı;ten muhacir getirilmemesi 

ı
kararlaşt1rılmıştır. Bu itibarla önü -
müzdeki ff'llC Rurr1an~·a vesair mcm-

ı 
leketlerden muhacir ahnmıyacaktir. 

Öğrcr,diğim\ze göre Rumanyada 
Deliorman ve Dobrica mıntakasın-

daki 100 bin yurrlda.şımız göç etmek 
için sır-ılarnı hekleır.t:'ktedir. Besa -
rabyanın cenub mıntakalarında da 
bulunan 300 bin Tı!rkün getirtilmesi 
için hükünıet tdkikler yapacaktır. 

lKTJSAD 1ŞL~R1 ı 

Zonguldak elektriği 

C ktr.ıwli harb mohf.f'Jif 

• an ve muayyen ~ 
det peyda ederken denizlerde 
manya ile garb dcmokrasiıerl 
sındaki iktısadi mücadelelef 

....... 
dikkat manzaralar gösternt _..,.& 

Filhakika müttefiklerin gp-~ 
dularırun \'e ~erekse shil 
gıdasını ~in zımnında 

tuttuklan servetler arasuıb ti 
de vardır. Almanyanm ~ 
şebbüslerine rağmen IAndrs !: 
ris bo sahada h8.kimdirler· .e 
layısile denizlerin gerek ıo0~..ı 
ve gerekse gıda maddeleri t~ 
susunda göst.erdiği kola~ Jı 
yalnız bu iki demokrasi istif~ 
mekte, Berlin lst-,, gıcla ınest 
denizlere dayanarak elde cdefl 
tedir • . 

Almanya. sulh zarnnnınd 
halkının gıdasını temin içiıt 
mikyasta hir hareket progf1'111' 

POLJSTZ: 

mis bulunuyor ve bu progra'~ 
sinde denizler büyük bir rol o 
yordu. Almanlar denizlercJe, eli 
bahriyeden kazanç elde e) lc~--
önünde tutarken Şimal dcn~1 

Zonguldakta kurulacak büyük e - hatta daha uzak mıntak 
Jektrik santral işini üzerine alan !n- mevkilerde balık saydı içln 

Tramvay • kamyon giliz müessesenin mümessili dün sa -
bahki Semplon ekspresile şehrimize 

çarpışması gelmiştir. Mümessil, hükfımetle te -
Üsküdar belediyesine aid ve §Oför maslar yapmak üzere bir kaç güne ka 

1sma.il idaresindeki kamyon Doğan - dar Ankaraya gidecektir. Büyük Zon
tepeden gec.;erken karşı taraf dan ge- guldak elektrik santralinin tesisi ma
len vatman Hüscyinin idaresindeki sarifab l.~ milyon İngiliz lirasına ba
tramvaya çarpım§. tramvayın cam • Iiğ olacaktır. 

lan lunlmış, vatman yaralanmış, 

tramvaydaki mü..~eı iler epey heye • 

can geçirmişlerdir. C<-'ör yakalana -
rak hakkında takibata başJanmıştır. 

İskeleden düştü 

---···---
l/ÜTEFERlflK ı 

Namık Kemal pulları 
Büyük vatanperver ve edib Namık 

Maçka caddesinde oturan Sadinin Kemalin resimlerini ihtiva etmek tl
inşaatında çalışan amele Andon ça-; zere bir mfiddet evvel satışa çıkarılan 
lıştığı birinci kattaki iskeleden aşağı posta pullan öntlmUzdeki pazartesi 
dil.~erek muhtelif yerlerinden yara • akşamından itibaren tedavülden kal-
lanmış, tedavi altına alınmıştır. dınlacaktır. 

Kaynar su dökUldU Kilyos~a da heyetin 
BeyoğJunda Hnvahoş sokağında o- başladı 

turan Dimitrinin 2 yaşında Zaben o- Sanyerle Kilyos arasında Sağırka-
dada yalnızken mangala çarparak 1yn mcvkiindc geniş bir saha dahilin
devirmiiJ, ateşde kaynıyan su üzenne aeki topraklar kaymağa başlamıgtır. 
dökWerek muhtPlif yerlerinden yan- Sarıyer kaymakamlığı vaziyeti dün 
mış, çocuk lıastahanesine kaldırıla - belediyeye bildirmiştir. Tetkikler ya-
rak tedavı altına alınmıştır. pılması için bir fen heyeti gönderil-

Gizli berberlik lecektir. 

gayreUer tmrf cdiyordu. 
Zira Baltık denizi hem çalı 

ve hem de mah.4tul itibarile fili 
veriyordu "180 bin t.o11n. 
Almanyanm 1938 deki bsblı 
560.000 tona ba1lğ olmu§tof ·__, 
1939 senesinde Almanya, Norw', 
lngllterenla arkasından .,.ldl 
tabslll devle&ır arasmda 
mevki alıyordu. 

Almanlann 1937 deki hah" 
likl adam ba§ma 18.5 kilo idi
yUk lktısadi faallyeiler geniş ıılt 
bk endüstrlBl vuku& getırnıit ~ 
yük komerva st.oklan vücude 
rlbnl,,U. 
İş~ tnı;lltere ile Fra.nsaJllll ._., ...... 1 

ablukası bu gtda memba.ını eti 
tir. Şimal denlzlnln beş yilı _.:1 

bin kilometre murabbalık sıJl:ı..-
man balık(ılanna yaAak f'()i 
Almanya, ba gllnldi ıtarlJar 
de abluka.Dm memleketine detf' 
rUdle getlrtmediğl bir ~k JısJll 
deleri muhtelif komblnezoıt "'...ı 
devletlerin taklb ettikleri si)111""'"' 
zfuıden, mll&kttlitla da oJsa-'. 
elde edeblllyor. Fakat balık 
lesini henüz halledememiş bir 

Yenişehlrde Afac:ın sokağında o - KömUr istihsaUUımız yet arzedlyor. 
turan Yunan tebaaaındCLD Dimitri kı- arbyor Bu Mbebclendlr ki, Almall 
zı Maryantinin kU.;ük sanat kanunu- Kömür havzasında yeni çalışma gemDerl, anda unda çıktııdt" 
na aykırı olarak evinde gizli berber- programlarının tatbiki iyi neticeler faallyette bulunduldan dal' 
lik yaptığı haber allnmıe, dün ani bir vermi§tir. Bir ay içinde eskisine nls- mmtakalarmda her an m~ 
bulun yapılarak cilmıU meşhud ha- betle iatihsalltta mühim farklar ol- rlye gemllerl tarafından yak_. 
llnde yakalllDDllf, hakkında tutulan DıWJtur. Devlet mUesseeelerine eski _ RhlikMble marmcturlar. A1•-" 
zabtla adliyeye verilmiştir. sinden daha fazla kömür verilmeğ mal denizi mayin tarlalan ile 

OtomobH kazası haşlanmıetır. Demiryollannn verile: defa doldaralmat bir ~·,s 
Feriköytlnde oturan toför Yorp kömür mlktan 1500 tona çıkarılmış- ...... m~-·· 

oğlu Strati Yedikulede bir detJatba- br. la.atik bük ~ 
neye kamyonile dert gMilrttrken y • da, 19koeya, J.l'ru9a ve dald ,, 
dikulede 12 numaralı evde oturan .................... --............ telif 8lulll llolltalarmda hlkllll 
Mustafüın 1mı 8 yapnda Bacere OIDmle tehdit rak ~-
çarparak muhtelif yeı-Jerinden yara.. Mabmudpap.da Yetildirekte med- Ba yWemllr ld AlmaalaJ'dl 
lanmıştır.Hemen Cerrahpqa hastane resenin yanında oturan ZWfikar oğlu tetik alllakuana brtl ta~ 
Bine kaldınlan Hacer dtln aabab bu- ameleden lıfehmed Duramaz arkadap hştJldan makabli ablokuuD 
tabanede ölmut, totör yakalanarak All oğlu Savaola dün kavga etmJı, nah~ biri ele mütte ~ 
hakkında takibata başlanmıttır. Haaana hakarette bulunmue ve ölllm- babk saydı itini lual etırı ... 

• le di babk eti lhtlyaeuu Londn iP' 
Zehırlenme teh d e~iftir. Derhal meehuden risln mut.lak olarak tatmin 

KUçükJ>U:&rda Muhacir sokağında adliyeye v~en Mehmed Duramazın melertne imU ohnktlr. .-
oturan seyyar sabcı Ahmed.in bir ya-

1 
aaliye yedincı ceza mabkemeelnde işte, harbla baf)lamaslle bll"'."...1111 

ıındaki Yuva aldığı illçtan r.ebirlene- muhakemesi yapılmll suçu sabit gwt.elerde mtitamdlyen 
rek ölmtıetUr. Coeutun ceaedi morga göıillerek öltlmle tebdldden alb ay, tngtlls balık~ gemllerlnbl 
kaldınlmı§, iliç bbbı adli kimyaha • tahkirden de iki gUn hapse vebir Ura tayyarelertaln bomba ,.e 
nesine gönderilmif ve tahkikata baş- para cezasına mahkQm ve derhal tev- ateıtlerlne hedef olması _.._,..--
lanmıtbr. k1f edilmiftir. pwtMI da budm.Dr. Reşad sst 

ı i 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111uı 111111111m111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

ŞEHİR HAYATI 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUUllllltllll!lllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfJlllllflllllll 

Serveti f ü n u n 50 Yaşı n da 
••&n·ettfünun,. mecmuası, bu 

ayın sonunda lnUşar edecek uyı
sile 50 inci Yatına basmış olaeak
br. Devwıılı bir surette yarım ~ 
sırdanberi intlpr etmek, bizde 
şimdiye kadar ne bir mecmua.ya, 
ne de gazeteye müyesser olmuştur. 
Bu itibarla bu ma.zharlye~ ilk defa 
erişmiş olan Servetifünun mecmu
asıru tebı'ik etmek lazımdır. 

Tiirk matbuat ve edebiyat a.Ieml 
için hir tefahlir vesilesi olan bu 
hadisenin en miihim taraflarından 
biri ,1e. mP.cmuanın salıib \'e mü • 
cssi~i Ahınec:1 İhsan Tokgömn de 
hutim hu mfü\dct zarfında yani ya-

nm asardanberl meemuasmın ha -
&mdan aynlmam'f boloıımwdır. 

ServeUfönun, TUrk edeblyatm
da bir kaç de\'l'l koymuıda yapt.. 
mış, büyütmlif, eaerlerbd ebedilet
tlnnl§tlr. 'nu lUbarla Tllrk edebi -
yat tarihlııde mümtaz bir mevki it 
gal etmektedir. 

Tfwftk F1kret, Hüseyin Cahid 
Yal~ın. HaUd Ziya Upklıgll, Cenab 
Şt'hııbMdin vesaire gibi bu gön bi
lt" Tiirk t>debiyatınm en kıymetti 
\e ölmez şahsiyetlerini y~ 
olduğu gibi ayni zamanda stttun
lannt dt"vriıı Wm adamlarına da 

ber devirde daha dyade ~ 
lstlud edlyorcla. Mfllell --;,; 
CJahicl, Servetlftblm latisab 
11 l8IDUI Oll yedi, on flelds ~ 
nada mumn bir dellkaah ...... , 

devrlll png ....... ....., ':'~ 
eak bir muhit balunca p ,..~ 

arttuddar ve böylelikle bizde 1"' 
bir edebi devir ~ olda

Bugttn de "gençlere ~ ,f, 
lltlkasım taldb etmtıkte olall "
vetiftiıum,, a 8811'1ar stlrea ~.....:,.t 
yat tememd etmek bütün ..,,. 
memublaroun vazlfeeldlr. , 

Ahmed İhsanı ve Serve~• 
ar 11~ b •l ınm ordu. Sl"n·etffünmı nu ~krar t.ekrar tebrik ederill-



ltlt 

alyan - Alman - Rus 
çıkmadı akh doğru 

---- ------
erlinin gayretine rağ

~rnen Rus ve italyan 
~ anlaşması olamadı 
1 b 

TJ:NI IABAa --

Çocuk oyunu ve 
çocuk terbiyesi 

K ayseride Çlka.n ''Kayeeri,, re-
fikiınlzde ~ satırlar gözö.. 

mme p.rptı: 

LBaş tarafı 1 hıclde] 
ilhinı hi.diöJat vuku bulmıya • 

•'Bazı meldeb çıocu.klAnıWl tJiri.. 
blrle:ile sapaa c1enUen bir nel'l o
yuncak ( t) larla tao d6vtlştt oyna.
dddan Ye bn eareUe alır yanlan· 
rnaJara sebebiyet verdikleri aörill
mekt.edir. Medeni ln8anlara Ja.kıf
mıyan bu oyunun şiddetle men'i i
çin vıa,.et makamınca zabıta tef
ldıntana emir veril.ndf ve aynea 
t8f dÖ\'Ü§Ü oyn.arkeu JakaJa.naıı 
çocuklann veUl.erinden nakdJ ceza 

Alman hava müdafa881 şirnıll sahil - almma&1 ı• de VUAyet lda.re Re-
lerinde bir şehir ctvannda bir İngiliz yetinin kara.nna miinwaa.t edilml§ı
tayyaresini düşürmüştür. · fü. l\(emlekette bir nevi Adet hük

~a. b~ı_:~ber, A_lma.n · İtalyan • Mürettebattan biri paraşütle atlı- müne girmlt olan bu gayri bısaal 
~ e btrlı~ harb~ yakın şarka yarak sapa sağlam Alman toprakla.- oyunun katiyen önüne geçmek lçln 

tın.esme mA.nı olmak husu - . . i edilın' tir O-. giriştlt>o bu esasb hareketi.il ma • 
llıevcuddur. Ve ~n muhtemeli nna ınnuş ve es r ış . ıger 

d k ral dı B vaffa.k ola.cabndaa emiıılL ... ,, 
devletin ayn ayn birer dek • ikisin e yanı ve ya ar var r. un ••• 

ıçt ~llla Balkan memleketlerinin lar da hastahaneye kltldınlmışlardır. 
Kayserill 'l'Urlr yavrutannua o-

1a ığına diğer devletler tarafın- Şimal garbi Al.manyaya giren düş- yunc.a.k saydı.klan sapanla tı8§ sa-
l'et edildiği müddetçe riayeti man tayyareleri dün gece Rottere • vurarak bırlbirlerinin haşlDI, gözü

Ud etmeleridir. Bu bir nevi Bal- roog - Lingen hattı Uzerinde Holan • nü .vanna.lano.a mten pmdiye ka-
1 :atükosunu tanımak demektir. danın bitaraflığını saat 22.45 ile 2.45 dar gen yummak btr hata hlL Bo 

l!ere, Balkanla:ruı Sovyet Rus· arasında 18 defa ihl!l etmişlerdir. itibarla Kay8eridekl 0 saldın i.d&
~ınctan hiç bir Beyden en~e- tki Fransız petoz tayyaresi Sarre tin önüne geçilmesiııbı Türk çoeu
haı olmadığını temine hazır - üzerinde bir keşif uçuşuna teşebbks ğunun nezaheti hesabına. bir ka. • 

'4tıdan ltalyanın memnun olma- etmiase de Alman hava müdafaası zanç teşkll ettiğini ka.ydederken 
füt de hiç blr sebeb yoktur. karşısında vazifelerini yapmaksızın 1 lst.anbuJ mahalle aralarında da 
erin bu vereceği teminat Rus- Fransa.ya dönmeye mecbur olmuş - böyle hoyrat~ ,.6 çocuklanmıza. 
~alkanlarda yayılmak ftkrin • tardır. \ yakıştıramadığımız itaba tekme, 
t geçtiklerini iebat eylemeye Almanya.run Petrolü Tükenmiş yumruk oyunl:ınna ve daha imha 
()\acaktır. Londra, 24 (A.A.) - Sunday Tt- ve galiz ağız ')'akalarmn ş.ahid ol-

. anların Snlh Propagandası mes harb vaziyetine dair yazdığı bir duğmnnzıı ~)·liy.eft'ğiz. 
, 24 (A.A.) _ Rhin fü..erinde makalede sarih malfunata istinaden ÇO<.'uk terhiyetti bahsinde aile 1-

kııarrı Almanlar siperlerden yUk diyor ki: \lyad ve görenfl~inJn lfüyük tesir-
leri b:ındlar, attıkları beyanna· "Almanyanın petro~ mevcudü pek lerini inkiir etmt.omekle beraber "ii
\'e hoparlörlerle büyük bir sulh azdır. Binaenaleyh muvaffakiyet ih· ztimün üzl\me baka ba.ka. kara.rdı
~ıına girişmişlerdir. Bütlin bu timallertle vasi bir taarruza gi~me- ğınıt, da dU~t>cek olursak en ha
~. beyannameler VE> sözlerle sıne müsald değildir. Müttefikler flfi : 

.r tır()P«gandası yapılıyordu. ise bilakis, AJme.nyaya kuvvetle ta- _ Ulan enayi! hitabtndan baş-
~tüden ::ihayet bizar olan mev- arruz için müsaid bir fırsat bulmak tayıp perde pt"rde ~izah yül<selen 
~ki Frans1z askerleri ototılatlk imkfmuı.a maliktir.,, ve bir çocuk ıı.ğı.mdan çtkb~ma hin 

·,ı ~t'ıru çevinni~ler, bu baudları lngllia Kabinesinde tst.enen Tn.dUA.t ~hJd i~ti) rın küfürler k.arşısı!).da 
1 lnışlar v& hoparlörlerin m~ • Londr&, 24 (A.A.) - Observer ga- h~~pirnitin dtırhı dorin dii~iinmemiz 
:ıif· ~leıini susmağa mecbur etırJ.ş- zetesinde Ga.rwin şöyle yazıyor: icab f'der. 

1rıır tıı. Demokrasilerin harbde cl;ıha büy~lk İst1kbalin ™""li dt)'fl tneriuıte tit- · 
ti' _ llsu Ga.7.etelerinin Yazıhırı bir azinı ve dQba geni§ bir gör~ gfüı rt'di~imi7. ' 't' yanuın bti;\;tklPri ol-
J' 

11 
• 24 (A.A.) - - Fraraız m~t- termelerl llzundır. Zaferi kazanmak mağa nam7...t"d hu 1:1\ntln kfü:üldt'ri 

1ı-4tl ~a, cenubu şarkf Avrupası me- için: metJelt'l'\inde yalnız maarlfçilar. t.er-
A . enternasyonal ı;iyRset faali · 1 _ H ku ~1~: • ttı ak biye<>Jlt'r , . .,. re.'Mni makamlar M>ğil 
]' "' l kted" ava VVıı:n.u::nnuZI. ar tm 

·•ırı ·· f· d ge m(' ır k bo ·f l · ~~ lııi oıı ı:sa .n la • kk • d dfvor Unre bir kaç milyon fula kadın ve yanna a.rı1 rt•unu Vf'> vazı es m 
• or b•.ı me-:e e tıa ın a . erkek ve bilhassa .işçi kullanmakta müdrik her Türk ,.at.amla.~ı pek 
p ha.ssas ve ttth davranmak mecbu-

. . . . U.tical etmeliyiz. 
~ıuandıya nı~selcsı ı:ısfıye olu - 2 _ Hava b&klmiyetini kat'i ola- riyetindNlir. 

1~~ ~ nmr.z mütteflklerın Balkan - rnk ele almahyız. Çünku bu olma • Kayserili Türk yavrulannıu sa-
1i ~k~~zedildiğini du~ ~ es0~: oan harbi kazanmağa i.mkln yoktur. pan oyunu mh1t:a. miidahale6ile 

ef.~ eıııyordu. ~asıl kı öyle de Mı\tteftklere ha.rekA.t teşebbtietinü ha. menedilir amma, 
vf t 1':> ın· .ıı.k tında M•1sso - Ulan enayi! hitabını t.akih e-ır . orenner m a. a. . '\'&. hıı.kimi tın-ı d h il 1 te .r ~ lı· hs t a. ye Hen a a m ess r - d lltun t t 'h' · 1 • ,, ...., qıtlerin Balkanlardan ba e - min edecek bt kt en ' ı ~ tı ım nı gene: >1!?;17.-
şl' " 1ııe hükmedilebilir. Fakat A! - r şey yo ur. hırdan ve hafm•farda.n !'ilmek i ... iıı 
jl la ile it 1 k t mutabık gö • . 3 - Harbi iyi bir şekilde sevk ve zabıta miidahnft..,.int.lt>n clah.a mil -

e U~orı a y•aı pe ye A,.. bu Avnı- ıdare için kUçlik bir lıarb kabinesi is- essir bir vasrta~·u ihtiya~ vıt.rtlır: ar. :" man a.ı.ı..u.o. 

ı' -ı~ında bliyük niyederi olması ~yoruz. Bu kabine, büro i~l·"ile ka- Ebe,·eynin, m<>Ut'fıin \'e niha~ t•t 
ıııf itflı ~ k - lm ktadır tıyen uğraŞmıyacak ve münhasıran <~emJyettn miidah::le-;i. 
,.. i& '{ . aynagı o a .,, . 
,~' "&er taraftan Hitlerin arzusu her ha':'bın aevk ve kiarceini dlişünecek A. CEM ALEDDIN SARACOGLU 

~' ; ~fosırnva ile Romanın amsım lr!ş kişiden mUrekkeb olm.ıUı.dır. . -- _ ~;--:- - __ _ 
'Gl~ old ~ k d d b gazet... Son acı dersler ve Avrupa millet - Halifaks dıyor kı : Bız zaferı kazan ugunu P.y e en u ... . . 

,,ı· Yazı . lerl arasındaki münasebetlerin aldığı dıktau sonr a. tesıs olunacak adıl ve 
~" ~l'~ yor· .. • . ctreyan, velev geçtci olsun, bu y!!ksek devamlı ısulhün faydalarından elbette 

a, tıner mulakatındanberı, cenu- . . . k ' F' 1 di d · tif d d k · ' "'l'ki • . ~:yası !.umanda. heyetınin derhal ku- • ın an ya a ıs a e e ece tır. ,. 
~ ~ A vrıı~asını!"' ... n~ltcre ~e rulmaı llzungeldiğini bize is bat edi- İtalyan Siyaseti 
P~ t ~n tecrıd etmek içın Be~lın yor. Roma., 24 ( A.A.) - Maarif nazırı 
f' ~oSko~a~:n B~Ikan rl.ev~etlenne Bu Amerikan Gazetesinlıı Ftklrleri Parolini, Romada söylediği bir nu • 

lıır ~leıı. so~·ler.ılen garantıye ttal- rü tukta ltalyanın Avrupa ıhtıla.fı kar-
dn · • k • in blöf N•vyork, ~ (A.A.) - Nevyork -

... ıştırak ettirme ıç ma T ' .,_1 F daki . ~ buh şısındaki vazıyetıne temas ederek 
· ıı1 - • kt~..:ı· ır:ıeı sa-e..-. rmnsa sıyas~ . . . 

1,ıt; ınkışat etme cuır ıaı..ı·· ed k 1 . d di demıştır kı : 
r ~ .. ram r. ı; en ma a esın e yor . . _. . 
11~ ~ tıya, Frnnsız - İngillz nüfuzu- ki: Gı~ekl~ bera~r gıdecegımız me • 
,,- aldırmak icin Balkanlarda entrl- . . . selesı tedkık edılecek bır noktadır. 
~'" l'ıtıı ve tazYtklerini arttırmakta . Bit<."La! ?1emleke""ler ıçın miltteflk- İtalya kendi meşru menfaatlerinin 

1~ı; ~lçbir Balkan ve hattA İtalyan lerin zaferınden kouacak hiç bi_r şey yolunu t.akib ediyor. Faşistler için, 
.4j ~~t adamı Berlinin hedetleri hak - yoktur. H__albukl Al~an za!ennden harb mi, sulh mü?,, keyfiyeti ikinci 

a. hayale kapılamaz. Almanya i- her fenplıg t-.kliyeblhrler · derecede kalır. Bizim esaslı ve ihmal 
ltıahud şark volu almanyanın iaşe Fransa ve tngiltered.eki siy::ıst va- edilmiyecek olan nokta ltalyanın bu
~, ()ltnu.ştur. Oy le bir yol ki, Al _ ıiyet harbin sebebleri ve hedefleri günkü ~dillttan bütün meselelerini 
. .Yaıun ölmes: veya yaşam.ası buna hususunda iyi bir fikir vermektedir. halletmış olarak çıkmasıdır. 
aıllır. Binaenaleyh Hitlerin bu hu- Alman za~~i, bizzat kendl milletinin ııoıot.of Berlioe Gitmiyecek_ 
\ koruyac.nğı yeya çiğney~eği ferd ve vıcdan haklarını nazarı iti • Moskova, 24 (A.A.) - Tas aJansı 

111~ ~~ kalrnamıştıı·. 3talin Hitlerin bı.ra almayan bır c..iktatörlilğün te - Molotofun Berline veya herhangi bir 
hareketten kendi hissesine bir '/CilsUUnü, Alman mağJUbiyeti ise Alman şehrine veya garbt Ukrayna
~aat çıkarıyor Bu va."'.iyet karşı- millei iooesiı:ıin z~erlııi ifade eyler. ya gittiğine dair ec~ebi memleketl~r-

~ ~Uss'.)lmi Bertin ve Mmıkova • Alr.ıanya ha. - ~ olmalc Uzere hiç bir de dolaşan baberlenn asılsız oldugu-
i~ ~litlde oywır-pk o!r.ıah: mtememek- millet müttefiklerin zaferinden en - nu bildirmektedir. . . 

khdır.,, diş~ edemez. Avrupanın bUtUn millet- Almanyada Vltaminlı Haplar 

O tı Ahnan Tehiiği leri, Italya da dahil olmak üzere, Al· Alman hududu, 24 (A.A.) - Milli 
"eı-ıı . Sıhhat ofisi, ille mekteblere vitaıninli 

n, 2~ {A.A.) - D. N. B. a- man zaferinden korkuyorlar. Hiç hır haplar tevzH işile meşgul olmaktadır. 

~ hildinyor : küçük millet, Fransa ve İngilterenin Bu ·haplar gıdasızlığa ve meyvasızlı
~r::n ?ava kuvvet_leri~ yaptığı gelip geldikleri takdirde kendisini ğa kareı ~ocuklara elzem olan anti
~· dtişmanın vazıyetı hakkında ortadan kaldıracağını aklına getire • Eikorbütik vitaminleri ib.tiva etmekte 

Uhim mlitemnıim malfunat te- m Al Ih h k ~~l . . 1 ez. manyamn su programı a - dir. Esasen pek yeknesak olan gıda-
b~ enılitir · kında ise ayni küçük milletlerin his- lara bazı kimyevi maddeler kanştırıl 

· gece ~ir takım dilşman tayya- siyatı böyle değildir. makta olduğundan bunların zararla-
~ %~ yüksekten ve bulutla: ar- Lord Halifa.ksm Bir Nutku rını izale için bu hapların tevzüne lü-
~ gtzlenerek .Alman.yanın şimali Londra, 24 (A.A.) - Londra rad- zum görülmUştUr. 
~ . ve Mo~lle • Rhin mıntakası yosu, Finlandiya için yaptığı neşri - Pleetzensee tevkifhanesindeki mah 

~it-tin.de kegif uçUiları yrı Ptnl§ • yatta Lord Halifaksın Finlandiyaya puslarda sari~' iBkorbit alim.etleri gö 
· liavaDl:l müakillatına rağmea miitedair beyanatım vermi§tir, Lord ıillmliftllr 

gayta. t 

DİYORUZ Kİ: 

Berlin Radyosunun 
Türkçe neşriyah 

rışsaymış Almanya da B izda°:~m~~:ım;::::~~ 
--------------- ileri zannederdik; Bertin radyosunuıı ••••••m- TUrkçe neşriyatı bu kanaatimizin ta-

h ar be girecekmiş ! :: yanlış olduğunu meydana çı-

Eaki Fin Reiaicümhurunun beya
natı Üzerine neşredilen tebliğ 

Seslııin tonu ve telaffuz tarzı nnti· 
patik olan spikerin, mahalle kahv~l 
dedikodusu kadar bile mantıki insi -
cam ve ikna kabiliyeti olmıyan ah -
dalca slSzlerinhı, propaganda ilminin 
Ustadı geçinen Berlinden nasıl çıktı
ğına hayret ediyoruz. 

Bu "'..şağılık hitabeterin ekseriı;;in in 
Berlin. y24 (A.A.) - D. N. B. a- mak hususundaki gayretlerini de bft- !IÖylenişlerindeki maksad, ortanın a-

jansı aşağıdaki tebliği neşretmekte- ylik bir dikkatle takib eylemiştir. şağısındaki zekllar ta.raftndan bile 
dil': ~ Garb devletlerinin Almanya ile ~ spikerin sözlerinden daha kolay nnla-

Aftonbladet lsveç gazetesi, eski kandina'?'8' devletleri ara.sın.daki ıs- şılıyor. 
Finlandiya reisicümhuru Svinhufru • tisa.dl miln8.8ebetleri felce u~tınak Sumner Welles'!e beraber A\.Tupa 
dun verdiği bir müllkatı ne!ı}l'etmek- ve ayni zamanda FranELa 're lngıltere- ya gelen bir Amerikalı gazeteci, Al 
tedir. de cepheleri hafifletmek için Skan • ı man milletinin zihni bir Black-aut l 

Bu neşriyata g&-e, Finlandiya dev- dina.vyayı harbe sokmaya teşebbüs ! çinde bulunduğunu söylemiı:;ti. Alman 
let adamı, Almanyanın Rua - Finlan- ettikleri artık bilinen bir vakıadır. ! propaganda diktatörlerinin bütün dün 
diya ihtillfmdaki vaziyetine temas Sovyet Finlandiya müsalehasının tev )'ayı bu hale sokmak istedikleri baş
ederek eğer İsveç, resmen Finlandi· Ud ettiği bUyUk inkisar hayal bunun ka radyo merkezleri neşriyatını para
ya lehine müdahale etseydi Almanya parlak bir delilidir. Almanya Rus •

1 

zitlerle bozmalarından da anlaşılıyor, 
küçilk parmağını bile kımıldatamıya- , Finlandiya harbinde kat'i bite.ra.:flı- \'e yine anlaşılıyor ki Berlin, kendi
caktı, bila~. Almany~ lsveçin as~erf ı' ğını muhafazaya a:ımetmiş idi. Fakat sini dinleme ve ke_ndiı:;ine inanmanın 
rrıtidahalesını arzu edıyordu, demış • harb sahasını genişletmek hususwı - ancak başkasını dinleyememekle ka
tir. daki Fransız - İngidliz teşebbUslerine ı bil olacağına kani, fakat biz bu usu· 

Svinhufrud, Alman vaziyetini nıU- de mini olmak için ayni derecede az . liln bütün dünyayı Berlinin aşağı k;ı
talea ederken tamamile yanlış bir dü metmiş bulunuyordu. Almanya, tngll- Iit~ pr.opaganda hikayele_rine Sieh 
şünceye tabi olmaktadır. Almanya tere - Fransız kı taatının Norveç va ı ~eil .diye_ ~eva.b verecek hır hale g&-

. · · ı · -· k t ki d ki ' b tirebılecegıne manamıvonız. 
Fin.landı ya ıle Sovyetler Bır ıgı ara- Be\' opra arın an na ı ve u mem ~ . . • 
sındaki ihtilMı mUnhasıran ve miln- leketlerln lngilterenin emrine olarak Kanaatiımzce proµagandnrmın ma 

h b ·k· d l t' 18.k d· ed faal b'r mtidahalesı harb sahasının hareti, hitab edeceği kütlenin .ruhl 
asıran u ı ı eve ı a a ar en ı · tin" · · b"lrn · · t 

bir ~y olarak tel8.kkl etmiş ve lhti- genişlemesi ve Almanya.ya karşı bir '\lazı~e . ı ı~ıce 1 esı ve ~cşn~·~ 1~ 
lafda kat'i bir bitaraflık muhafaza t.ehd1d olarak telakki edileceğin(, hi~ jbu zıhnıyetın kabul e<lebılecegı hır 
eylemiştir. Fakat İngiltere ve Fran- ı şüphe bırakmamıştı. Skandina·r1a 1 tarzda yapması ile anlaşılır. Tilrkh~r 

- · · d h hakikate istinad etmiyen bir propa. . 
so,nın harb sahasını genışletmek üze- ı devletlen Almanyuıun erhal are - . . w. • 

re Rus _ Finlandiya ihtilifııu kullan- ! kete geçeceğini biliyorlardı. gandanm en ıtz tesır yapabılecegı bu 
kütledir. Çabuk değil, biraz geç k~ 
rar verir. fakat kararını fıtrat&a VPr 

Yugoslav - italyan 1 Hango Ruslara . diği rc~lim şuurunna iyice tartt:Jkt:uı 

'

• d"ld" \sonra verit-, onu doğruluğ>ma inan -

Paktının yıl dönüınü tes ım e ı ı l dığı bu karardan döndürmek muırn.t 
[Baş tarafı 1 incide] Helsinkt, 24 (A.A.) - Hango ya. denecek kadar .gü~Uir. Berlin _radyo-

. . af km' rım adası dün gece varısı Ruslara tes sunun kabahatı dünyaya bakım ol . 
hararetli hır tebrik telgr ı çe ış, . . . . - . ! nıak için yaratılmış bir ırk oldut" •.l 
ayrıca Belgradda çıkan Vreme gaze- l lım edılmıştır. O zamandanberı de ·arı· d'ld·- · h 1..l b' .. t ı ' · H · ı F 'nl d' di- k 1 • ıa e ı ıgı a '..le ır mu..c; em.e:..e 
tesıne de bu mevzu etrafında bir mü ı ange ı e 1 

R.ll 
17.'~.ın . ger ısını- halkı kadar bile en tabii hak ve hiir· 

. - . c· .. l · ı lan arasında her turlu milnakale ke-
Ulkat vermıştır. Kont ıano SÇ>Z erı . . . . . . r iyetlerine sahib olamadıklarını gör· 

ı ı sılmıştır. Hangoda. h:ç bl?' Fınlandı -
arasında Yugoslav - talyan dost u- alı k 

1 
tı diiğilmüz Alman halk ına hitab ettiği 

. y a mamış r. 
ğunun dünyanın bu karışık devnnde ş· d.i ulh h--ı , . b' ' tti oille bize söz söylemeı;indedir Türki· . . . ım a mua ıı:uesının u n · · 
Eın mühim !:iUlh ve sükfın amıllerm~en şartlan yerine getirilmiş bulunmak . )'ede Almanyadaki gibi miitehakkim 
biri olduğunda bilhassa ısrar etmış - tadır. Yalnız Petsamo müstesnadır. bır hUkUrrıctin sindirdiği bir .haJ.k a. 
tir. R. 

1 
b 

0 
. d 

1
. bakası yoktur. Türkiye demokrasitı ın 

us ar urasını 1 nısan a tcs ım e- ··t kıı. ·ı kl' l · tikb li Yugoslavya Haricivjll> Nazırı Me.r - d ki 1. en mu e amı şc ı o an ıs a ıı c· 
· ece ere ır. 

koviç de Kont Ciano_ '.lararetli bir •· )imi, Kemalist '"ejiınine tabidir. ~tu 
tebrik telgrafı göndermış ve İtalyan Halebdeki Türk Askerf lgiin Tlirk halkının teker teker rey ue 

gazetecilerine Yugoslavya ile ttalya heyeti döndü müracaat edilse hükumetimizin hm İ · 
arasında üç sene evvel Belgraddıı im Ankara 24 _ Halebe aiden .M.ar c1 siyasf!timizdPki hareket tarzını ,.n 

ık . " e- ince teferrüatma. kadıı" tasvib etıni-
zalanan dostluk anlaşmasının Ba an şal Mıtchell ve General Jeannaudya . . . 
la.rda ve Orta Avnıpada en mühim f k t ı.. 1 l"N:.k , l yen mılyonda btr rey bıle buJıınam ıı z, . . re a a etm~ o a.n ... ıü' &ij.Aer heye- . . . c;.· • • 
sulh amili oldu!!unu kaydetmıştır. ti d" T k 1 A k bu boş hır ıddia de"ıl, hakıkatın tı\ 0 un oros e spresı e n aı·aya 

kendisidir. 
Japonya ve cenubf avdet etmiştir. 

H t . - - H . . V • Böyle bir hi.rlik manzarası arzıx ·n 
Amerika eye ın reısı ancıye ekaletinin Tü' 1 1 1k n •1. . ti t 'k 

b' ·· T k b' k . re 1a. ına ._.,e r ının an pa ı 8 •l· 
Tokyo, 24 (A.A.) - Hariciye na- ır mumessı 1 anca ıı· aç gtin son- kerinin söylediği alımakçıı sözll': ın 

zın Arita, mebusan meclisi enctime • i ra elyevnı Berutta devam etmekte tesir yapabileceğim umnıak için 1.ı:· 1 

ninde dUn yaptığı beyanatta Japon - olan müzakerelerin hitamını miltea- itibarile 0 neı;ıriyatı tanzim edeni<' 11 
yanın cenubi Amerikada hiç gözü ol- 1 kıb avdet edeceklerdir. şeviyesinde olmak 18.zımdır. Her J-l al· 

madığını söylemi~ ve propaganda - • - de muhterem propaganda rliktatcr 
maksadile ecnebi memleketlerden çı- Almanyada bir feyezan leri bile bu neşriyalın tesirsizliği 21 

kan bazı haberleri reddetm~ ve de - Berlin, _24 (A.A.) -Oder nehri su- anlamış olacaklar ki bir yeniiik Y"!" 
- t' k" Iarınm yükselerek taşması . ve buz mağa lüz11m gördüler : Simdi mr k .ı, 

mış ır ı. k"ll 1 . b b h N"ed tz . ~ • . U'......, u c en u sa a ı erwu en cı- ~ laturka şarkı da çalıyorlar · fa :.-f, t 
Japonya ıle cenubi Amerıka h ~u- varında bendleri yıkını~tır. · · ··' ·· 

metıeri arasındaki münasebetler ted· · . . . hız, 1mlann ne kabıhyette gorduk•cri 
. .. ~ Mar~al Görıng feyezan mahallme milletlere böyle .şarkılı neşriyat y.tp-

ricen iyileşmektedır. Japon hukume- ·a k t tlt'k tta bul t · . gı ere e 1 a unmuş ur. Der- lıklanm biliyoruz ve se,'iyemizin <.:uk 
ti bu memleketlet'le olan tıcaret mü- h 1 tedb' ı · f ~ . . . . al a man ır enn eyeza.n saha • sşağısında buldugumuz o neşriyatı 
nasebetlerinı ınkışaf ettırmeye çalı • sını tahdid eylemle olduğunu 

şıyor. müştUr. -·-
gör- yapanların bizi ne seviyede tel:l•:ki 

ettiklerini bu ~arkılardım daha iyi an-

Komünistlerin muhakemesi - --·- lıyoruz. 
Paris, 24 (A.A.) _ Komünistlerin Genar-1 Wavelin seyahati Anlaşılan propag,mcla dıktatörlerl• 

muhakemesi bugün de gizli olarak Salizburg, 24 (A.A.) - İngiltere- nin 7,ekası bu hakiı<:ı.tleri lcavr:ırn&ğa 
divanı harbde devam etmiştir. Mu - nin orta şark kuvvetleri kumandanı ınlisaid değil. Fakat acaba, ne~ .:deyse 

he.kemeye yarın sabah ve öğleden general Wavel bugiln tayyare ile bu· Alınan halkına maddi havayı bile ve
sonra yine gizli olarak devam edile - radan şimale hareket etmiştir. sika ile teneffüs ettirecek olan ik•.ı • 
cekttr. General Wavel geçen cuma günü sad diktatörleri, bu kadar elektrik e-

- • - • Kap'a gelerek cenubi Afrika hükıl • nerjisinin boş yere ziyan olmacına 
Almanyadan atılan gazetecı met erkAnile ve askeri makamile gö- nasıl müsaade ediyor, anlıyamadığı 

Berne, 24 (A.A.) - Neue Zurcher 1 rüşmüştür. mız nokta burası. 
Zitung gazetesinin Berlin muhabiri _. _ 

üç gün içinde Almanyadan çıkmak Japonlar fena halde imişler 
için Alınan makamatında.n emir al - Şunking, 24 (A. A.) - Tanınmış 

mıştır. Amerikan gazetecisi Marschall Ja -

Alınan makanıatının bu ihraç ka - ponyadan dönüşünde Hongkonka 

italyada maaşlara 
Zam yaplldı 

ran, Vülkicher Beobahter gazetesi - uğramış ve yaptığı beyanatta Japon- Roma, 24 (A.A.) - Paskalya he

nin Berne muhabirinin İsviçre hüku- yanın dahili vaziyetinin çok fena ol- diyesi olarak memur ve işçi ücretle

meti tarafından çıkarılmasına bir mu duğunu va eğer gözlerile görmemig rinin yüzde 15 arttınlması gerekme

kabele olduğu zannediliyor. olsaydı bu derecesine inanamıyaca. • murlar, gerek işçiler arasında deriu 
Neue Zurcher Zeitung muhabiri ğını söylemiştir. bir memnuniyet uyandırmıştır. 

Berlin gazeteci mahafilinde çok ta · Japonya bilhassa şeker, tuz, kömür Bu karara sebeb 12 aydanberi t • 
nınmıştı ve Alman iktısad meselele- ı benzin ve elbise yokluiunu hisset • talyada hayatm yüzde 18 nisbetiııda 
rini en ivi bilenler arasında sayılırdı., mektedir. tıahalılaeınıe olm881dır, 
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Rumanya Ordusu 
Rumanya Hükumeti askeri kuvvetini son 
zamanlarda fevkalade takvive etmiştir 

T unanın aşağı kısmına bakim 
olan ve büyük bir nehrin beş 

ytiz kilometrelik bir kısmile temas 
halinde bulunan Rumanya Merkez! 
Avrupa ile Karadenizi birleştiren bu 
büyük tarik üzerindeki seyrüseferi 
kontrol eder. Diğer taraftan, Balkan 
Yarımadasının eimali garki kısmını 
işgal ederek, Rumanya, Rusyanın İs
tanbul ve Boğazlara doğru tevessU 
gayretinde, rastlıyacağı ilk manii teş
kil eder. Nihayet, mebzul miktarda 
petrol ve buğday istihsal eden bir 
toprağa malik olarak ta, bu maddeler 
cJcn her ikisine de ihtiyacı bulunaıı 

.A lmanyanın hırsını çekecek mahiyet· 
t () bir hedef vücuda getirir. 

Bu suretle coğrafi vaziyeti ve top 
ı ağının zenginliği ile Rumanya be) 
nelmilel menfaatlerin ihtilatı saha 
sında mUhim bir rol oynamağa nam' 
v.eddir. 

1914 • 1918 harbini takib eden mu. 
ahedeler ülkesini hissedilir derecede 
çoğaltmıştır. On dokuz milyon ntifu
su ile Rumanya Balkanların birinci 
devletidir. Fakat bu arazi tezayüdü 
kendisine bir takım mUşkülltı ve teh 
likeyi de dal olmamış değildir. 

j 
{ 

I 
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Rtımatıya kralı S. M. Karol MMN tefCış ederket' 

Diğer taraf tan etnik ekalliyetler 
halkının muayyen bir kısmını teşkil 
etmektedir. Bundan başka Uç tara!· 
tan da, son günlere kadar kendisine 
karşı hasmane hissiyat muhafaza e
den komşularla ihata edilmişti. Sov
yet Rusya daima Besarabya tarafına 
bakmaktadır. Ne Macaristan, Tran. pamaktadır. Diğer tesisat ta Ukray-ıuğramaktadır. Fakat yollann düzel-
silvanya ve Banat üzerindeki "tarihi nanın karşısında bulunmaktadır. I ti1mesi için bliyük mesai sarfedilmek-
haklar,, ından vaz geçmemiştir, Bul- Birinci planda olmıyan bütün mil-, kdir. 
garistan Dobrıcanın bir kısmı üzerin- letıer gibi Rumanya da, bizzat kendi 1 1938 de tayyarecilik sahasında az, 
oeki iddialarını elinden bırakmamış • vesaiti ile kafi miktarda, modern bir dağınık ve oldukça eski tip tayyare
t.Jr. silah kuvveti teşkil ettirecek oldukça lı.!r vardı. Fakat 1939 da şayanı dik· 

Bu noktadan, milli müdafaasının kuvvetli bir endüstriye malik değil · kat terakkiler müşahede edilmekte • 
bilcümle ihtiyaçlarını karşılamak için dir. Bundan başka, normal zamanda, c!ir. Altı ay kadar evvel, her cinsten 
Rumanya askeri üslerini ciddi suret- mahrum olduğu malzemeyi hariçten modern tayyare adedi üç yüz yakla· 
tc tekemmül ettirmiştir. tedarik ettirtecek mebzul sermayeye şıyordu. 

Sulh halinde, ordu yirmi iki piyade de sahih değildir. Burıunla beraber, Rumen arn.zi.~inin bünyesi müda!a~ 
fırkası, üç süvari fırkası, dört avcı halihazır ihtilfıfının bidayetindenbe . asını teshil etmez. Arazisinde yükse
nlayı ve bir de hudud muhafaza fır • ri, fabrikaları zırhlı vasıtalar ve o - len büyiik dağ mıntakaları, etrafta 
kasından müteşekkildir. tomobil imaUl.tına uydurmak için cid- 6cğil. bilakis m~mlekctın ortasında • 

Seferber edilebilecek askerin mik- dı gayretler sarfedilmiştir. Ayni za- dır. 
tarı iki milyonu tecavüz etmektedir. cıanda, motörlU vasıtalann miktarını Bükreşin f3imalinde takrıbcn 45 de
Fakat silı1h meselesi, harb halinde a:ıuı:rnak maksadile barice milhim recelık bir zaviye ~şkil ederek uc· 
evvela bir milyondan fazla kimseyi s;panşler de vukubulmuştur. lannı birleştiren Kar atı Tra -

ef be t - ·· "d d - 'ldi Pi d · ri ' P ar ve n 6 er r e mcge musaı egı r. ya enın zaru silahı noktasın - sllvanya Alpleri memleket' l • 
~en eylfıl ayından beri müteaddit ö.an, aded ve keyfiyet meselesı iyidir. da güçliikle muvasala te · ı, =~ :~n 

U:tl~at s~fın ~ağınlm~ı'. büyük. harb Bir kaç ay kadar evvel, tanklara kar· Ur mıntakaya ayınrlar.m~ol~aevi~: 
,,ahidlennın vucude getırilmesinı mu- eı kullanılacak silihlann miktarı ol- v~'""iye k . . . ·b im t ;.u.....,. geçme ıçın uzun bır çark 
cı o uş ur. dukça udı. Tanklar da bir atn.y t~- çevirmek lazımdı T ·ı 

Rumanya krallığının ahalinin dört kil edecek kadardı. gelinee bu mın•~ ,~· ldranksı van.~afya 
te ü U i1ITa .. . . ' Loi.Ul.a o u ça mun e-

ç z ve yalnız dortte bın en- Tayyare toplan da gayrı"klii ıdi rid kraJlıVın miltebakı· k d 
dUstri ve m htelif . ' n~· ısmın an, 

u sanat erbabıdır. Fakat vaziyet bUtUn bu silah nevileri g·ecidlerin fazla Qlma.dığı dağ silsil 
~u unsurlar muhtemel, disiplinli, mu bakımından mütemadiyen düzelmek- lerl He aynlmıştlr. Buna r-d.ğmen B:ı 
aavim ve cesur bir kütle t~kil eder tedir · ' Askeri otorite . . . . gnnstana karşı olan cenub hududu, 

geçen temız ehnde Eekiden oldukça dağınık bulunan Tunnnın derin ve geniş çukuru ile ve 
bulundurduğu fazla emekten, mUhim top malzemesi ciddi terakkiler göe • Rusyaya karşı olan şimali 6RI'ki bu
mUdafaa hazırlıkları tahakkuk ettir- tenniştir Ordunun motö ı · k nıek noktasından istifade etmio+;.. t ti '"u r eşme6ı ey dudu da Dniester nehri ile kaplıdır. 

s..u. ıye , yo arın oldukça fena bulun - iki büyük be nelmilel de · 
~ralduh~ol hatakttı Macarlst~d~ ge - ması ve memleketin bazı mıntakaları- dan bir ·tanesi, Y Demirkapımı~~~i~~ 
en u mın alannın önünü ka - nın lnzalı olması yüzünden miiaktlle [ . . - Bonrt 1 rncid.e] 
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HULASA Bütfuı pencereler, biribiri ~rdına. 
-S-

25/3/1940 PAZARTEJSI 

12.30 Program ve memleket saat 
ayan. 

12.35 Ajans ve meteOroloji haber
leri. 

12.50 M\izik: Muhtelif prkılar 
"Pl.,, 

Esad T optani Paşanın şahsiyeti - Sokak 
Avrupai, evinde alaturka bir adam - GariP 

gülünç hadiseler 
Mutıakiyet devrinde, Osmanlı ca-

13·30/H.OO lııfUzik: ~ık prog • miasını teşkil eden müslim ve gayri 
ram "Pl.,, müslim anasır arasından, ezcümle 

18.00 Program ve memleket aaa.t Arab, Kürd, Çerkes, Arnavud beyle-
ayarı. ri gibi muhtelif cins ve ırka mensub 

18.05 Müzik: Radyo caz orkestra.Si. ileri gelenleri, doğrudan doğruya ma.-
18.4-0 Konuşma "Umumi Terbiye iyetine alarak, veyahud devletin mü.

ve Beden Terbiyesi.,, 
18

.
55 

Serbest saat. him memuriyetlerine tayin ederek 
bu asilzadelerin şahsi sempatilerini 

19.10 Memleket saat ayan, AjanJ5 kazanmak ve dolayısile mensub ol-
ve meteoroloji haberleri. duklan milletlerin Osmanlı impara .. 

19.30 Karışık program. torluğuna olan rabıtalarını takviye 
Saz eserleri ve §arlnlar. etmek siyasetini takib eden Abdül .. 
20.15 Konuşma "Fen ve Tabiat hamid, bu meyanda Arnavud asılza-

bilgileri,,. , delerinden Toptani ailesıne mensub 
20. Müzik. - ~ }aşa ile kardeşı Gani Beyi de 
Çalanlar: Vecihe, Cevdet Kozan, ıiltbe ve nişanlarla taltif etmiş ve 

e 
d 
l 
k 
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Reşad Erer, Ruşen Kam. kendilerine mühım mevkiler vermiş.. 
ti ... Bu mevki ve §erefi suiistimal e - k 

Okuyanlar: Neemi Rıza Ahıskan, derek lstanbulda bir nevı derebeyli- ~ 
Müzeyyen Senar. ği kuran ve küstahlığile milletin ra- g 

21.15 Konser takdimi: Halil Bedii hat ve huzurunu selbeden Gani Beyin, Esad Tn-ntani pa§O 'l' 
Yönetken. ~r ~ günUn birinde katli, şımarık karde - . . de il d 
· 22.15 Memleket saat ayan, Ajans şinden daha sakın ve itidal dairesin· b?' ~aç ka_dın ~hıbbası, bit dıı. bil 

haberleri; Ziraat, Esham - Tahvilat, de yaşıyan Esad Paşanın şahsiyeti ~ı bır ~uhıbbesı bulunur'. 
0 ııedJY~ 

Kambiyo • Nukut Borsası .. Fiyat.,, daha fazla tebarüz ettirmiş, bu vazi- ıdeye :ıa~et edenlerdendı. dl~ 
22.30 Müzik: Hindemith • Ressam yet istibdad devrinin sonuna kadar dostlugu ıdame ~er dar~~ ıeri il 

Mathis senfonisi "Pl . ., devam etmişti. Meşrutiyetin ilk mec· benimsiycn Esad paşa, alufte~ 
22 55 

lisi mebusanında, lsmail Kemal, Ha- kında semihane davranrnıık 
. Müzik: Cazband "Pl.,, ıa.rı 

23.25/23.30 Yarınki program san Pirişti~e vesair bir kaç mebus ile k~Im~, b.üyü_k k~.yumcu i gütı. 
kapanış. ve Arnavudlugu temsil eden Esad Paşa, bır gun bır çıft kupe, e~ il 

Balkan harbinden sonra istiklfılini yüzük alarak muhibbelerıne ıı. 
_ AllO ! AllO ! kazanan öz vatanında yerleşmiş ve eder, şahısdao ziyade parası~~ 

11--..... " o aralık Arnavudluk tahtına namzed eden mahbubeleri de buna i il 
gösterilen prens de Wied'de de mu- muhabbetlerini değilse de, cal geri 
halefetle bazı siyası roller oynıyarak ve merbutiyetlerini izhardan 1'• 
kendisinden bahsettirmişti. mazlardı .. Bazı şarklıların, n~ Lüz1Jmfu Te~efon numaraları: 

YANGIN 

İstanbul itfaiyesi: _ 24222 
Beyoğlu itfaiyesi: _ 44644 
Üsküdar itfaiyesi: _ 60625 
Kadıköy 1tfaiyesi: ___ 60020 
Beyazıd kulesi: ___ 21996 
Galata kulesi : -- 40060 

Otomatik olmıyan yerlerde san
trala "Yangın,. kelimesini söy
lemek kafidir. 

Esad Paşa, harbı umuminin ılanın· zengin, ne kadar kibar 01url rı 
~,-~ki yüz. kadar Arnavud gönüllü. - sunlar, Avrupa.daki yaşadık1~ g'6S 

1 sunu kendi nam ve hesabın~ t~hız hayatı, ince bir cila, sa~.te b :8~ 
1 ederek kumandası altında muttefik - rişden başka bir eey degı_ıdır. et
lere iltihak ile Makedonyada Bulgar- yaşadıkları veya yaşaroağıı Jll t 
lara karşı harbet:nie, ve mütareke- oldukları muhitinin ruşunu Jıı.Jlı 
de de Parıse gelmış, orada yerleşmiş- mecburiyetinde bulunduklarııt 
tı. Bu hızınetıne mukabıl, Fransa hü· hiren bir garblı fakat hakikatte ııf 
kfımeti kendisine Ugion d' Honneur de yüz bir şark'lı olduklarını eııııi6 
nişanının büyük kordonunu vermiş hareketlerile belli ederler ve td,.ı 
ve mühim bir t.ahsısat da bağlamış- kabul etmiyen evdeki ve dte tı'f 
tı. Fransızların na.zarında değerli bir tarzı hayaUarile, biribirine ıı ııtl~ 
k~ahraman ve yüksek bir eahsıyet te- n iki şahsi vaziyette buıuıı ıttıll 

P 1 ] 2 
lakkı edılcn paşa, Marceau caddesin- Esad Paşa da bunlardandı· ~J:JısS 

o is santra ı : w·· 4382 d h si b. ak J t 
Polis nöbetçi mUdUri.i: 22418 ~· . usu ır kon· ta oturuyor ve vakarlı yürüyişile bir efen 

1 
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POLİS 

smHJ İit1DAD 

lstanbul ve Beyoğlu: 44998 
Anadolu yakası: -- 60536 

JIASTAJIANJ:ıJLER 

Cerra.hpaşa: -··-- 21693 
Uaseki Nüm: -- 24553 
Beyoğlu: ~ N-- 494'/6 
Etfal: --· _ 80014 
Zeyneb Kamil : .• "-- 60179 

ELEKTRİX 

buyuk bır refah ve saadet içinde mil- veren mükellef otomobilinde 
11 

_( tıl' 
kellef bir hayat sUruyordu. Esasen 1 ' . d n iptidw l~ A N • • e geçen paşa evın e e )re 

rna\'ltdlugun ılerı g~len Toptanı a- ş k'ld k b' . klı zillll
1 

· ~ır 
1 b 

. . k .. 
11

. u· d . e ı e, oyu ır _şar J'Jıw 
ı esıne mer utıyetı ve u ıye ı enı- b t d 1 ık olıtl -r 
1 

. • yaşar ve u eza a a ış . 01 .. 

b~n kscrvdctıh zatıy1esı1 bu tarzı hayatı rı hayrette bırakırdı. Bir giıll. ~ 
ır at a a ko ay aştırıyor, hatta . . si bir ıŞ . dl 

giindcn gUııe 1ıa ediyordu... hum Salıh Beye aıd husu iycuıı 
• • • nında paşaya gitmek mccb~~etÇ~ 

. kalmıştım. Kapıyı açan bıı _.ıd.; 
Paşayı bır gun sefarette Salih mer- da b"' _ı 

bumun odasında tanımıQ.tım N. d arkasından paşayı karşıJtl .. IJl il' 
"' . ıs en a· diği kı l'k ıarısıll ·ıııt' 

hcnUz avdet eden Salih, paşaya ora- ıy ~ gece 1 en çn ~ 
dan iki palmiye g~tirmiş, onları gör· tından patiska donunun ~ir .bl'~ 
meğe gelmişti.. Uzunca boylu, kesik sarkıyor, ar~asınd~ sa~ wl'~e, • 
bıyıklı, keskin bakışlı olan Esad paşa başında aynı rengınde bır .. JU ıııJ' 

' lind k b . k. sut -11 • 
yeknazarda eski bir asker oldugunw u e 6. _ oc_ aman ır _ ase. di·ıi.11' C?", 

Beyoğlu ciheti: -N·- •4800 di d te -1 bır Jı 
lr.stanbul ciheti: __ "_ 24378 evza ve etvarile izhar ediyor, buna, ve, gerın ~ reyag ı befliJlll~ .... ı · 

umumiyetle Anıavudlara bu olan mek, hem yıyor, hem de 11 1JI'" 

sert ve kat'! tavırlarda inzimam ed.i- nuşmağa çalışıyordu! .. s~rrxı~eıı -1' 
Kadıköy iskelesi: _ ,

3732 
yordu.. Senelerden beri Fransada 0 • formasının göğsün il tezyın ıe oıl' 

ÜskUdar hıkelcsi: _ (1
709 

twmuş bulwımasına ~e.ıı. fran • mUtenaht nlşanlarile çıka.Tun ıı Jı•~ 
Şiı keti Hayriye: _ 2004~ sızca konuşurke~ ~çlllk çekiyor ve ğu resimle, karşımda dura.Il !dJJ° il 

S
. k . çok zamanlar Salıhın vesatetıne muh- ki Esad poaa arasında ne l< 
ıı· ecı gan: ----N- 23079 ta 1 d p ......, ) 

II ela 6 
ç o uyor u. aşanın sürdüğü ha - zad vardı!. .JA1 

ay rpaşa garı: N--- 079j t ü ,., ou-
.:.--------------' ya ıs ren zenginlerin, uzak yakın (SoUU ' 24,, 

1111111111111111111111111111m1111111111111111111111111111rıııııı111111111111111111111111111111111111111ıııııııı "'-

MUHTF.L1F 

gi muazzam me§elerln koyu Ye§il renk geleceğini telgrafla bildi11r. ~~ ~ 
lerlle karıoml§tı. çiler, bir çok yaban domuzu i''

1 .;I' 
~ S , nk defa olarak Perihan ormanları dular. Ben de kendisine ıuı.b r 

Bu 11uretle e\•de her gey yerli ,.rı. bUtUn lhtieamUe görilyordu. Genç kız dlm, dedJ. 
PerWının babcm, eak« bır 8'l<ih açıldı. Y A Z A N 

arloada.§ı o14n Belim Beyin Bur8CV Pancurla.r duvara çarparak gilrill- .kd b 
4ıaki çiftliğini td.are ediyordu. Bıv tü çıkarıyor, ve sonra Perihanın pem :~ e~ ~ını uzatınca b~ hayret 
roda kendiMne cıolgun bir~ ve be slm:ı.sı görünüyordu. Bir mUddet <lı ~ı .. oparma.ktan kendini ~ıan:a • 
muntazam bir me.sken tah.N edil- sonra, eyin her tarafı koruluk üzeri- . ~çUk odada her şey degışm ı,tf. 
mişti. ne bakan pencerelerin açılması üze- ~kı demode tahta karyola bitmig 

Selim Bey ckJ r rine, giren ziyanın tesirfle aydınlığa yenn.e ~omyeden yap.Im.ış bir divan 
'ftli vin me ara ~ra ge ıy~~, boğuldu. &elmişti. Sararmış, eskimiş tilller 

~or ! ~--zruacıatı~~ gözden geçın- Ortalıkta hafif bir serinlik vardı sunki yeniden hayat bulmuş bir va.zi-
" ~n ~ı.trek amna çıkı- . · \'ett'e d ik' · Jlordu. Penhan, henüz öğle sıcağı basmadan · . 0 anın ı penceresınde 3ık bir 

Perihan ~ bu "ftlıkt baba- her tarafı dolaşmak için bu iç açıcı ~kılde asılı duruyorlardı. 
itle beraber 

0 
gUn ~fra~ otur .. havadan istif~e eylenıek istiyordu. - Bravo, Perihan! Se~n ~linden 

muş mazinin tah.assü le dol gil. Her oda, eskiden hatırında kaldığı neler de gellyormuc. Hakiki bir peri 
leritıi anarak ~eli ':.eteıı u kotı:: g;bı idi. 1ıte bütün bu odalara, her imişsin! 
şuyordu. yere kendlsile beraber hayat ve genç -- BUyük Mlonu da düzeltmeme 

lik ginni§ti. müsaade eder misin baba!. 

Yan kapalı pancorlann arasından, R. ..... geldiğinin ertesi günUnden i- - Tabii yavrum ... Biliyorsun bu-
ağustos güneşi perdeleri soldurmak- tibaren genç kız, evin teftişıni bitir- raya Benelerdenberi İkbal H~ ba
ta devaın ediyordu. Açık havada an- miş, dolablarda saklı kalmij1 bir çok kıyor ... 
1ann vızıltıları işitiliyordu... Evde, şeyleri çıkarmıştı. Babasından mUsa.adeyi alan genç 
her §eY sessiz, sakin ve Perihanın Şimdl odasında, yere ç6melmJş, kız, derhal işe girişti. 
ı~e~denberi de neşeli iği... bir yığın beyaz muslin iÇ<.ninde eli- Her taraf değişti. 

Fikri bey de, bu sakin hayatın de- ne makası almış, kesip biçiyordu. Perihan dahili siyaset · bı Th_bal 
vamından başka . b~ §eY istemiye - Bu çalışma bir kaç gUn sürdü. kalfanın ~utfağına. ve OC::ı;, do • 
;yerele, kızının yilzüne mUtebessim Bir hafta sonunda, Perihan babası kunmadı. Zaten orada düzeltilecek 
J>ir halde bakTyordu. ı odasına kadar getirdi. Fikri Bey bir teY yoktu .... 

ne konduktan oonra haftalar, aylar babasının gezinWerine letirak eyle • Perihan ıevinerek bağır<l 1: ~ 
bile geçti! Kızının bu derece bağlılık meyi ldet edindi. Bu suretle aonba- - Oh, bir sUrek avını ~o(ttlt 
iıe kır hayatına, babuın.uı evine göe- J:;~ fevkalAde dekoru içinde uzun hot olacak! ;;f 
W:,diği merbutiyet kar§lSlJ\da adam· ~yUşler yapıyorlardı. - Evet anıma, her i~o .. 
cagı.z ne yopacağıru bilemiyordu. Hat Nihayet bir kaç gUn ıUren fırbnaı- işleri olacak iti iki u gUıl ~ " 
ta kızına bir radyo bile aldı. Zira nıt- tar, çalıları, dallan san::mı9, toprak . . • . ' ç ne~ , 
ri Bey genç kızının ormanlar, tarla • t!zertnde, afag gövdelerinin dibinde göremıyeceksın. Heı· ,eye 11ı11 ~ 
far aramndaki yeni hayatından sıla- har ret den müteşekkil yumu§ak bir mem. 11zım •.. hk a.v partisi f , 
lacağını sanmıAtı. Biltün gün, etraf- yaprak yığım halısı vücuda get~ kat ıster. ıı~. 
ta dolaşmağa mecbur olduğundan, ti. - Sen de bJr çok ,eyıerıP tJıtP" 
kızı için yalnızlığın ağır olacağını dU tık rliz!!irlarla birlikte artık btt • !anmasından lhes'ul olacaJtSlll~ ~ 
vünmUştll. • yUk sürek avlan zamanı da gelm.iştl. ma ki, burada kadın ev saJıl 
Fa~t Perihan öyle bir faaliyet Peri~an bu ~manı sabırsızlık ve te- nız eensin. steJ"1 

göstenyordu Jd Fikri Bey evıne gi- ccssUale bekliyordu... - Avın bu taraflarda yapıl 
rerken hemen dalına kızının neşeli _ m _ mı sanıyorsun? ıa'I' 
bir sözü veya ea.rkısı ile kaıeılaşı • B. b h _ Öyle umur. yetle blf . ~ı -" 
yordu ır sa a • Perihan penceresini a- ' ' fındv- ~ 

'. , çarken titredi: Soğuk birdenbire bas ÇJkroazsa, av, eimal ıaı·s dtı 11""" 

Hakikaten Peıihan mes uddu. Şlın tımıışt.ı Civardaki kU"ük öl b l çilk göle doğru biter. orası t' 
dilik bu f nal ve serbest hayat onun . · . . ıı g uz ar- ~. bııl~ ..11 
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Türkiye Balkan 
krosu ikincisi oldu 
Yugoslavya 2 puvan farkla birinci, 
Yunanistan da üçünçü geldiler 
Onuncu Balkan oyunları kongre • 

tinde Türk murahhas heyetinin teklif 
ettiği ve kongrenin ittifakla kabul e
derek tertibini Türk federasyonuna 
lıraknıış olduğu Birinci Balkan kır 
koşusu dün Heybeliadada muvaffa • 
kiyetıe yapılmıştır. 
Yuna.alı ve Yugoslav atletlerinin i· 

ki gün evvel şehrimize geldiklerini 
~ azmışbk. Her iki milletin sporcuları 
~alibiyet ümidleri taşımakta idiler. 
'l'ürk takımı da Uç hafta Heybeliada· 
du kıunpa çekilmişti. 

Deniz Lisesinde yapılacak mera.si
tni görecekleri ve koşuyu Heybella· 
uacta seyre gelenleri hamil hususi va
l>ı.u· saat biı 1e köprüden !:ınreket ede
t~k Kadıköye, oradan da doğruca 
li.eybeli1c•e gelmiştir. Hıncahınç dolu ,,,.,,,.,..,. ı.-. ı ı..ı 1ı..-

J • - DürıJca ko-ı__..,. ,...,~eoan ı tl'T sa uu 
(ıJa.n vapur Heybeliadaya yar.aştıgı 

'ıakit organizasyon için ya!)ılması i· I koşu mahalline gelmişlerdi. k?.ntrisinin açılış merasimine başlan-
tab eden her şey ikmal edilmişti. 1 İnzibatı takvi) , edilmiş polis müf- rnıştır. 

Saat 2,15 de davetliler DC'niz Li - rezeleri, Galatasaray ve Haydarp'l§a Müsabakaya davet edildikleri hal· 
sesi bahçesinde hazırlanmı~ olan yer· izcileri ve Deniz Lis~i ta~ebesi temin c:ie iştirak edemiyen Rumanya ve ~ul 
let·ine yerleştiler. Geceyi Bi~yiikadada eylemekte idiler. garistanın bayrakları atlet kıyafetın· 
geçiren mısafir atletler d6 ou arada Saat tam üçte Birinci Balkan kros de birer deniz talebesi tarafından ta-
~~ şınmakta olduğu halde Balkanlı at

letler şu sıra ile sahaya çıkarak ge
çid resmine başladılar. Bulgaristan, 
Elemer, Rumanya, Yugoslavya, Tür
kiye. 

F. Bahçe Beşiktaş1 
5 .. 1 mağlüp etti 

rnacların • neticeleri 

.1 

Fener mukacimleri Beşikf:a., lcale8inde 

Yine ayni sıra ile her milletin milli 
marşı ve Balkan marşı çalındıktan 

sonra Vali ve Belediye Reisi namına 
Vali muavini Bay Halfık Pepeyi Bi-
l rinci Balkan kroslarını güzel bir nu
tukla açmıştır. Haluk Pepeyinin hi
t:H besi şudur: 

"Birinci B!lkan kır koşusunu aç
malda müftehirim. Sayın vaıi Lfıtfi 

Kırdann mazereti sebebile, buluna · 
· maması ve bu merasimin açılması • 

nm bana nasib oluşu şahsım için ay
rıca bir mazhariyettir. Dünyaıun bu 
buhranlı devrinde bu hadisenin cere
yan e~i, Balkanlıların sulh ve spo
ra olan bağlılığını gösteren tesanüd
lerinin de bir remzidir. İstanbul şehri 
bu müsabakaya sahne olmakla bah
tiyardır ve şehrin bir mümessili sı -
fatile bunu sevinçle arzediyorum. Ha
riçten gelenlere hoş geldiniz der, he
pinizi selamlıyarak müsabıklara ha -
şanlar dilerim.,. 

Halfık Pepeyinin nutku bittikten 
sonra Beden Terbiyesi Genel Direk · 
törlüğü mümessili ve atletizm fede-

Şampiyonluğu garanti etmiş olma· Hayati ile çarpışan kaleci Cihad çı· rasyonu reisi Bay Adnan Hün de mi· 
'ına rağmen Be§iktaşın Fenerbahçe kınca Fener kalesine Melih geçti ve 1 safirlere hitab ederM hoş geldiµiz de
ltat§!Sında ne netice alacağı merak bu arada Beşiktaşın kazandığı bir miştir. Adnan Hünün nutku da şu -
~iedilmekte idi. Beşiktaş dün Fener- penaltıdan Hasan Melihi mağliıb ede- dur: 
bahçeye açık bir farkla mağlub oldu. rek ilk golü çıkardı. "Beden Terbiyesi Genel Direktôr • 
ll'a.kat bu şampiyonluk üzerine mües- Devre bu şekilde bitti. lüğü Atletizm Federasyonu bu gün, 
llit· olamadı. Dünkü maçlar da bittik- İkinci devrede Fener yine tamamile Balkanlararası Birinci kır koşusunu 
ttn sonra milli kümeye gidecek dört hakim oynadı ve 30 uncu dakikada j tcrtib etmekle şeref kazanmaktadır. 
lakurıın Fenerbahçe, Bt!şiktaş, Gala· Naci dördüncü golü çıkardı. Biraz Bu kosu 1930 senesinde ba.cılıyan Bal
taaara.y ve Vefa olduğu tesbit edil - lsonra Melih beşinci golü de çıkarın- kan spor hareketlerinin yeni bir in -
4'.ıiştir. Dünkü maçtan soııra Fener - ca Siyah - Beyazlılar çok müşkül va- kişaf başlangıcıdır. Sporun en güzeli 
bahçe milli klirocye fs.vuri olarak ziyette kalmılardı. Oyunun sonlarına olduğuna hepimizin inandığı atletiz -
tırınekte<lir. doğru bir penaltıyı Cihad kurtardı - me, bu koşuyu tertibde ön ayak ol-

liakem mUw halrnyı çnk iyi idare ğından ınaç bu şekilde İstanbul şam· makla küçük bir hizmet etmiş olur
. l!t.ti, Takımlaı t .~ şckil<le dizildi -1 piyonun un farklı bir mağlCibiyetle bi· sak kendimizi bahtiyar sayarız. 
l~r. tirdi. Bu güzel fırsatla davetimize icabet 

li'enerbahçe: Ciha 1. Orhan, Ali Rı- Galatasaray 3 - İstanbulspor O ederek buraya liadar gelen Balkanlı 
ita, Reşad, Esad, Ömer, Fikret. Basri, Büyük maçtan evvel Galatasaray bporculara, merasime teşrif eden sa-
'ıelih, Naci, KUc:Uk Fil~l·el. ile tstanbulspor karşılaşmıştır. Sarı· yın davetlilerimize, Türk sporunu 
Beşiktaş: Mehmeu Alı, Taci, lbra- Kırmızılar kendilerinden beklenen o - maddi, manevi yardimile dalına ko • 

~~ru . Cihad, Rüat, Hüı:;eyin, Eşref, yunu gösterememekle beraber birin- ruya.n Cümhuriyet hükumetine ve bu 
llt!ref, Hasan, Rıdvan, Hayı..ti. ci devreyi 2 - O galib bitirmiş; ikinci organizasyonu başarmak için bu gü· 
l3eşiktaş cezalı olan iki mühim o • h&ftaymda bir gol daha çıkararak 3·0 ~el irfan yuvasını istifademize veren 

ruııcusundan mahrumdu. İlk akını galib gelmiştir. Genelkurmay Başkanlığıııa, Deniz 
~ik~ yapmasına rağmen Fener Beykoz .2 - Siileymaniye O Harb OkuJu lçıymetli komutanı ve 
heltten hakimiyeti ele aldı. Beşi~ Taksim stadında Beykoz ile Silley· gayretli arkadaşlarına açık ve en. sı
:~dafa.asının vazifesinin btiyük ol - maniye kargılaşmışlardır. Beykozlu ~ cak teşekkürlerimi sunarım. 
~~ göıillUyordu. Fakat Fenerin lar nisbeten hakim bir oyundan sonra Kuvvetli manilerden dolayı aramız 
Uıgün akınları karşısında Siyah - maçı 2 • O kazanmı§tır. da bug·Un bulunamıya.n Bulgar ve Ru 
~Yazlı~ar mağHibi-!etf kabul eder . Top~apı S - Hllfil O . men sporcularına. da b~ münas?be~l~ 
lı- §ekilde oynamaga başladılar. Yıne Taksım stadında Topkapı Hi- Türk sporunun en samuni sevgılenm 

b On üçüncil dakikada. sağ açığın Ulle oynamıştır. Bu maçı Topkapı ve sel8.mlarını yollıyarak temiz spor· 
ıt- ortasını Naci Beşiktaş kalesine 3 - O kazanmıştır. cu zihniyeti ve kardeş rekabeti his-

'<>k.tu. Yirmi dördüncil dakikada Fe- Vefa 2 - KssımP.a."!1& l !erile yarışarak bayrağı için ter dö-
ller ikinci golünll de çıkarıyordu. Sağ Fenerbahçe stadında Vefa ile Ka- kecek olan Balkanlı spoıculara mu-
~ığın güzel bir sürü§den sonra or • sımpaşa takımları karşılaşmışlardır. vaffakiyctler diJerim.,, 
ladığı topu Basri ağlara taktı. Vefa milli kümeye giı'ememek teh • Adnan Hüniln hitabesine her iki ta-

li~ llç dakika sonra da Naci Melih.in likesi karşısında ·kalmıtır. Maçı 2 • ı kıının kafile reisleri kendi lisanların· 
-.aı ile üçüncU golil çıkanyordu. kazanmağa muvaffak olmuştur. da mukabele etmislerdir. Bundan son 

Almanya niçin 
Harbediyor? 

(Başmakaleden devam) ~ !'"1na : BOSıttlK CABİD YAi.ÇiR 
Bizzat Hitler diyor ki Almanya 

1914 hududlannı geri alsa İngiltere 
ile aralarındaki mesafe kısalmış ol · 
maz. Birleşik Amerika. devletlerine 
yetişilmiş sayılmaz. Hatta Fransadan 
Alsace ve Loraine'i geri almakla Fran 
sanın ehemmiyeti esaslı surette ten

Münih Hadisesinden •onra Aaayış 
Servisi, Hücum Kıtası adını aldı 
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kis edilmez. Nasyonal so.syalizm 1914 Alman amelesini Marksçılık ile 
hududlannı tekrar ele geçirmek için ayni şey addetmekle yalnız kor· 
harb yapmak taraftan değildir. ÇUn- kakça olduğu kadar yalancı bir su
kü bu uğurda kan dökülürse asıl bü- rette ta.ribitağşiş cürmünü irti • 
yük gaye ve maksad için tekrar kan kab etmiş olmuyorlar. Bu suretle 
dökmeğe imkan kalınıyacağını Hitler Marksçı fikir ve teşkilat karşısııı
söylüyor. Binaenaleyh, harbe iyi ha- da kendi yıkılmamızı da gizleme
zırlanmalı ve bu dünyada Alman mil- ğe çalışıyorlar. 
Jetinin hakkı olan toprakları ele ge- Bugünkü devletin Marksçılığa ta
çirmek için atılmalıdır. Fedakarlığa mamen münkad olması karşısında, 
değecek gaye budur: Almanyayı bü- Nasyonal • So!.'yalist hareket yal· 
tün dünyada hükmü cari bir devlet DlZ manevi silahlarla kendi fik:'i• 
yapmak! nin galebesini hazırlamak vazife-

Almanya komşu tanımaz, başka sine malik değildir. Zaferinden sar 
millet düşünmez, hiçbir kavmin ve ır- hoş olmuş Enternasyonalin tedhiş
kın hakkına riayet etmez. O yalnız çi aleyhinde müdafaayı da kendi 
kendisi için bir hak tanır. Almanya- mesuliyeti altında teşkil etmek va 
nm ağzında hak kelimesi cihana ha- zifesile mükelleftir. 
kim olmak için icab ettiği kadar çok Filiyatta, asayiş seI"ıisi:ıin bi~im 
arazidir, zengin hayat membalarıdır. içtimalarımız için nasıl ihdas edil· 
Bu arazi başka milletlerin vatanı i · diğirU ve bunun teşkilatlı kadrola
miş, bundan Alınanlara ne? Onlar kı- ra malik umumt bir zabıta servisi 
lıçJarını bileyip bazularında kuvvet haline yavaş yavaş nasıl geldiği
bissettiler mi, derhal istedikleri yer- ni yukarıda tarif etmiştim. 
lere bir ateş ve kan seli halinde atı- Yavaş yavaş bina edilen bünye-
lacaklardır. si, milli "müdaffa ligleri,, denilen 

"Alman milletinin hakkı olan top- teşkilatlara çok benzemekle bera
rakları zaptetmek!,. Bitlerin ağzında ber, hakikatte ikisi arasında hiçbir 
bu suretle hülasa edilen Alman da·- :müşabehet yoktu. 
vasının dehşetini anlamak için cUm- Yukarıua dediğim gibi, Alman 
ledeki "hak,, kelimesinin Alm8.ll keyf milde (aa teşKilatlannda sarih bir 
ve arzusu manasından başka hiç bir siyasi fikir bulunmayordu. Bunlar 
mana ifade etmediğine dikkat etme- hakikaten yalnız hususi himaye 
lidir. liglerinden ib;ı.rettir. Kendileri-

İşte hakikat bu suretle gözönünde ne has bir h8.7Jrlıklan ve teşkilat
tutulduktan sonradır ki Versay mu · tarı vardı. o surette ki devletin 
ahedenarnesi aleyhinde Alman pro · kanuni vasıtalarının gayrikanuni 
pagandası vasıtalarının söyledikleri Gönüllü !>il" heyet olmalan vasfı 
sözlerin ne kadar boş bir bahane oldu bir mütemmimi demek oluyorlardı. 
ğu meydana çıkar. Bu sözlere ehem- Ancak teşekki.il tarzlarının ve o de
miyet vermek, Almanları gadre ve virde devletin vaziyetinden ileri 
haksızlığa uğradıklarından dolayı is- geliyordu. Fakat unvanları kendl
yan hissi duymuş zannetmek cehale- . terine hiç uymayordu. Çi.inkil yal
tin, hatanın, gafletin en affolunmaz nız hususi kan::ıatler uğrunda mü
bir şeklini arzeder. cadele eden hususi teşkilatlardan 

Bugün beşeriyet böyle bir bela ile ibarettiler. Bazi şeflerin ve hatta. 
karşı karşıyadır. Almanyanın bütün bütün liglerinin cümhuriycte kar
clünya için hazırladığı ve boynuınu.:z:t şı muha'Sım vazİyetlerine rağmen 

geçirmek istediği esaret zincırini nas gayelerini fiile çıkaramıyorlardt. 
) ona1 sosyalizmin hakiki emellerini Çiüık"i.i kelime~ıitı yiik.sck mdnosil8 
görmiyecek lrndar tetkik ve tetebbU- bir kana.at tesis ~tnıelc için mev-

. den mahrum. cahil ve gözleri kapalı cud bü va::.iyetiıı a§<J{jılığt1uı em
bitarafların kendi ellel'ile itmam ve niyet getirmek kafi değildir. Ba, 
ikmale çalıFmnlar1 kadar hazin ''c c- kanaat aıırak yeni bir t.XıZiyet ha· 
lim bir manzara olamaz. Bugün in· liııde evvelden bir fikir peyda ecliZ
saniyet kafi derecede müne,·ver bir mesil.e ve bıı>urn elzem olduğu hak 
seviyeye 'Vasıl olmuş olsaydı bütlin be kında kableluulm bir hi.s beslen· 
~eriyctin terakki ve inki$af yolu üze- mcsi.le kok salabilir; mıc.:t1G bu yent 
rinde peyda olan bu sosyal · nasyo- va:::iyetfo tesisi uğrmulrr miioodcle 
nalizm afetine kar~ı muhakkak bit· ile m ikttdeıeyi haya.tıu en !/iikseTo 
"Croisade, vücudc gelirdi. pa.:>ifc~'i tefôkki etmek ;7,e kök sa.-

Böaeyt. Vallld YALÇIN lal>üiı'. 

-
ra atletlere hazırlanmaları ve ısın -
mak için 10 dakikalık bir mfll:la~de 
verilmiştir. 

Saat tam üç buçukta üç milletin 
takımları hareket <:izgisi onünde yer 
almışlardı. 

Yunan takımı: Ragou:oı:ı, MaVl'o • 
postolos, Rallis, ve V~rca.kısden mil· 
rekkcbdi. Yugoslav takımı da Kot · 
nik, Brucan, Kva.s ve Glona.rda.n mü
teşekkildi. Türk takımı da şu şekildıt 
yarışa iştirak euiyordu: Rı.ıa Mak -
sud, Mustafa, Hüseyin, Artan. 

On iki koşucu içinde en çok nam 
vermiş olanlar Ragazos, Mavropos -
tolos, Brııcan ve Rıza Maksuddu. 

7500 metrelik parkunu1 muhtelif 
yerlerinde koşucuların ne vaziyette 
olduklannın spikere bildirilmek hu • 
susunda tertibat alınmış, halk ta bu 
suretle koşunun safahatın1 gıyaben 

takib etmiştir. 
Hemen şunu söyliyelim ki rakib ko 

sucular içinde bizimkileri bir kaç de
fa. iyi farklarla mağlt1b etmiş kıy • 
metlor vardı. Bununla beraber saha
ya bizimkilerin oldukça alışık olma· 
1&.rı bizimkileri bunlar derec'3sine çı
karıyor ve kros kantride bu atletleri 
göımediğimiz için bizimkiler lehine 
ümidler gittikçe artıyordu. 

Nihayet büyük imtihanda koşucu
lar kendilerini gösterdiler. Semih 
Türkdoğan hareket '.şa.retini verince 
Yugoslavlar takım haliDde başı al(lı
lar. onların arasına sıkışmak istiyen 
Yunanlıların gerisintle de bizimkiler 
gidiyordu. Kapıdan çıkarken Mustafa 
eüştfu Fa.kat hemen kalktı. Ve birinci 
bayırı on iki ~refli mümessil tırma.n-

(Sonu 7 inci 81\Yfada) 1 

O deviıde Nasyonal - Sosyalist 
hareketinin asayiş ~crvisini biltiln 
müdafaa liglerinden esaslı surette 
ayırd eden şey, inkıllb tarafından 
yarabhnış şartların, ufacık bir nis· 
bette bile hadimi olmaması vo ol
mak istememesi, biliı.ki.s sırf yani 
bir Almanya uğrunda cidal et.hu)~· 
sidir. 

Vakıa bu e.sayi§ servisi, b.ı§lan· 
ilÇta, salonların bir himayesi liler· 
vis vasfını haizdi. İlk vazife.si mah 
dud idi: Muarızlar tarafından aa.
botaj edilmeden içtimalar yapmak 
imkAnını temin edecekti. Daha O· 

zamandan esaslı surette hücumlar 
yapmak için ihdas olunmuştu. Fa
kat bu, Almu ırkçıJarı.ıın aptal 
ma.hfillerinde iddia olunduğu gi· 
bi (1), sırf sopaya kargı 3iddctli 
bir aşktan ileri l • lmiyora.u. TB.!"af • 
tarları bir sopa d.rbesi ile yere se
rilebilirse en yüksek bir iikrin bi· 
le boğulabileceği raıUlahazaSl buna 
saik olmuştu. 

Çok kere tarihte, en necib başlar 
eıı ldl "ilotef,, lerin darbeleri altın• 
da düşmüşlerdir. Bizim teşkilatı • 
mız c~bir ve şiddeti lıaddizatiııde 
bir ga.ye diye ttlıl.1<lri etrıiyordu; 

id"81 gayeler takih e<le&leri cebir 
ve siddelc karşı himaye etmek istı
yoıdu. Millete hiçbir himaye lmh· 
§etmiyen bir devletln himayesini 
deruhde et'Xlek muvafakatin.de ol • 
ı.a.adığını, bilakis kavmi ve devleti 

( 1) Deubıclı - Völkische ,rk9f 
fik'ir1tri1ı neşri hu...'tt&81Lnda Hit'lerct.
Zere reloal> ·t eden bir teşkilcit idi. 
y 'CJ-00.f 3.1400§ orrodan kalktı. 

mahvetmek istiyenlere karşı mille
tin müdafaasını deruhde etmesi lA.· 
.z.ını geldiğini anladı. 

Münihte Hofbröuhaus içtimaın • 
daki muharebeden sonra 8.sayil} 
servisimiz, biraz evvelki kilçük kuv 
vetin kahramanane hU.cumlannın 

hatırasını daimi surette tesbit için, 
hücum kıtası adını aldı. Bu ismin 
delalet ettiği veçhile, hareketin yal 
nız bir kısmı ifade edilmiş oluyor· 
dıı. Propaganda gibi, matbuat gi
bi, ilmi müesseseler gibi ve ayni 
partinin sair azaları gibi bu da bir 
parçadan ibarettir. 

YaJnız bu hatırda tutulmağa la
yık içtima esnasında değil, hareke
timizi Almanyanın sair tn.raflanna 
da yaymak üzere vukubulan teşeb
büslerimiz esnasında da bu teşkila
tın ne kadar lüzumlu olduğunu gör
dülc. Marksçılık bizi bir tehlike ad· 
detmeğe başladığı vakit, bir nas -
yonal - sosyalist içtimaı &kcietmek 
üzere vukubulan teşebbüsü daha 
henüz kuvvede iken boğmak fırsa
tını hiç kaçırmadı. İcab ederse bu· 
nu sabotaj ile menetmeğe çalıştı. 
Bedihidir ki bütün bu fırsatl:-ı.rda 

her çeşidden Marksçı partilerin r<'.! 
mi teşkilatlan, bütün bu sabotaj 
niyetlerini, müntahab meclislere va 
rıncaya kadar her yerde müdafaa 
ediyorlardı. Ya kendileri de Mar1{8 
çılık tarafından tepelenmiş olduk· 
ları halde. bir çok yerlerde. hatib
lerine söz söyletmek cesaretini gös
teremiyen, ır.aamafih Ma.rksçılar 

aleyhindeki mücadeleyi her tarafta 
gözlerile tı:;kib ederek bizim bazı 
muvaffakiyetsizliklerimizde hic: a -
kıl ermez bir keyif ve memnuniyet 
ile h&?.ır bulunan, burjun partilere 
ne d:_ı.mcli: Mağlfıb edemedik len 
partinin kendılerini mağlüb elmi~ 
olan partinin, bizim tarafımızdan 

da parçalanamadığını görmekten 
saadet duyuyorlardı . O memurlara. 
o po!i:! müdürlerine, -htttt& No 

zırlara ne demeli ki, tamamen re
zalet addedilebilecek bir kal'aktcr
sizlikle, haricen "vatanperveı,, a
damlar vaziyetini aldıkları hn.lde, 
nasyonal sosyalistlerin Marksçı
larht biitiln münazanlannda onlara 
en zelilane hizmetlerde hulunmalt· 
tan çekinmiyorlnrdı? Yahudi gaze
telerinde ı::efilfme mcvceler için, bll' 
kaç sene evvel kızıl köpek sürüsd 
tarafından asılmarnalanm ve bır 
fener direğine takılmış parça pnr
Çtl lişelcr hali! e gelmemelerini kJH· 
men kahramanlıklarına borçiu ol· 
dukları adamlar aleyhinde, his ih· 
ts.T'ia butımmadan, takibat icra o.
den kim!elere ne demeli? 

Bu o kadar hezüıı ve;:-ici ' ~a
lardır ki müteveffa polis mlidiirU 
P" :ıner'e -kat'i iftet ve istikametı 
ıçinde bu zahıfelerdcn merd bir a· 
d~lnın bütün kuvvetile nefret t:Ocn 
bu onulmu ins~ı - bir keı e jl'\yh~ 

demiştr: "Ben bfü.Un hayatınh :ı. 
y'llnız bir Alnıan olms.k ii3tedlm, 

sonra bir memur. Rezil bir memur 
l!II;atile rastgelene fahişelik eden 
ve o dakikanın hakim ·ve ada.mı 
görünmeğe imkan bulSJ1 mahlf.ılda1 
1a beni karıştırmalarını jstenıem .• , 

En çok hazin olan cihet hu gU .. 
ruhun yavu11 yavaş yalnız Alınan 
devleticin en namuslu ve en r Ad.ık 
binlerce hadim.ini itaat al!:ına al -
ma.kla. kalmıyarak onlar'!. da ya -
\~~ yavaş kendi prensipsizliklerun 
telkin etmiş oımaııdır. Som-:ı.1 en 
namuslulılra kar§l azgın ve vah§l 
~ kin gösterdi. Nihayet 0!'1an 
mevki vo memuriyetlerinden (ılrn.r
dı. öte tarafta ci~ yalancı bir riya
karlıkla "nıillivetçi., etıketi altında 
kendisini satrnuta devam ecUyor
du. 

Bu g!'li adamlardan b.i-;bır yar
dım bekliyemeıA!ik. Filt .kika bu 
yardt'Ula ~.ıc r.r.d:r ' .. -rette na.:l ?l
~uk. Yl\l!:ıız, i:>izım kendi himay.
servisl !rimiıin !nkişafı !>Areketimi .. 
rJn emni:Y"ıtinl gnranti debmr ve 
ona. ayni zıımsuda hücuma. uğı 1.dığı 
vakit kentti kendlıilni mdd .. faa e
dene ba1'.,edilen umumi takdir ı1e· 

dıkkati celb~.1•bi1Mi. 

( Dı:;vanı~ l'lfir J 



.,.,. ı. YENİ &ABA.B 

Seferihisarda Belediye faaliyeti 

Yürekler acısı 
su, elektrik, halkavi işleri 

Seferihi8&1' (Hususi) - Kazanını 
Yazan: Abdullah Ihsan ŞENSOY en büyük derdlerinden biri olan su -

suüuğu, belediyenin altmıe bin lira 

S evgimiz, gilllerle çevrilmiş kU- ~etmişti. Ben Perlhanla ınkı temasımı sarfı ile iki aya kadar bitecek olan 
çUk bir çardağın altında b&.f- eınun derslerine yardım etmekle elde su tesisab izale edecektir. Bu sebeb-

lamı§b. t:ıtmiştim.. le boru döşemek için açılan çukurlar 
Onunla sevişmeğe başladığımız Bu aile beni çok severdi. l yağan yağmurlarla dolmuş, sokaklar 

mevsimde 0 , on be§ yaşını doldurmak Htı.tta Pernhanın derslerine yardım bataklık halini aımı3tır.'" 
üzereydi, ben henUz on dokuz y8,6ına etmemi kendileri istemişti. Yine belediye marifetile Karşıyaka 
tasnuştım. Fakat ben Perihana kendimi daha orman fidanlığından getirtilen mey-

lkimiz de, may18 ayının gönüllerde çok sevdirebtlmiştim .. Ve ben de onu valı ve meyvuız fidanlar, belediye 
tatlı, ılık havasını duyurduğu bir çağ- sevmiştim.. binası etrafına, alay garnizonuna ve 
08 idik. Perihan çok zeki bir kızdı... yollara dikilmiştir. 

Kalblerimiz üzüntüsüz, düş~~le- Kendime bayat ar~adaşı ol~. o- Kasabanın elektrik ihtiyacını te-
rimiz belki de henüz çocukça ıdı. nu seçmekte elbette ı.sabet etmi§tun. mbı eden elektrik motöril ancak g&-

Ona, daima güzelliğinden bahse • Şimdi bu gizli sevgimizi meşrulaştır· celeri çalıfbğı için belediye akümü
der, çiçek kokuları kadar içime işli- nıak lazımdı .. Muhakkak onu alacak- lltör ile işliyen bh- radyo 'alınış ve 
yen tatlı sesini iAittikçe sıcak bir duy tım . hoparlöriinU de çarşı meydanına koy-
gunun esiri olur, onu, tekrar tekrar Perihan: muştur. 

konu. tunnak için akla, hayale gel - - Ru ~ halama sen aç .. demi3ti. Halkevlerlnin yıl dönümü müna.ee-
m yen vesileler ittihaz ederdim. Biri- Hakikaten, bu suretle anla..şma. da- betile Seferihisar Halkevinin faaliyet 
b imizin olmak için söz vermiştik... ha kolay olacaktı. Yalnız, bu fırsatı ve m~vaffakiyetlerini takdir ve teb-

Onunla baijbaşa kaldığımız dald - nasıl elde edebilecek ve Perihanı sev- rik maksadile Ankaradan "General 
k ar, benim için, i~ ateşimin benli ·1diğimi, onun da beni s~df~i hal~ya Elektrik,, markalı güzel .bir radyo 
ğ ..nde sevgi denen ılkbahar havrunnı nrtsıl ve nerede, ne vakıt söyleyebile- daha gönderilmiş ve bu suretle Sefe-
) ratma ~ kafi gelirdi. cektim. rihisar halkı iki radyoya sahip ol • 

o yanınıdn iken, kalbimin sesi du- So"O gündü ... Kararımı vennigtim.. muştur. Lakin, elektrik ile çalı§8.J1 
d .klarım an titrek bir heyecan ha - Halaya, doğrudan doğruya vaziyeti - bu radyo, ancak geceleri, akümUla -
ı nie dök ılürdü: mizi anlatacakbm.. Ve bu kararla tör ile işliyen diğer radyo ise beledi-

- Yav u kuş, derdim .. sen gön - gittim ... Keske gitmeFeydim .. O gUn yenin talimatı veçhile . öğle zaman
lh de şakıyan biricik sevgilisin .. gön- EH.tin iimidlerim birdenbire kırıldı w ları ve yalnız bir saat çalınmaktadır. 

No: 126 YAZAN: M. Sami KARAYEL 

1 
Burada ba.şka bir eğlence yoktur. 

Buraya ilk defa olarak iki sene evvel Fakat· Adalı yanında duran peh • j Hepsi selam almıştı. Yağlanıyorlaı' 
gelmiştim. O zaman faaliyette bulu - ' . w . s0 • 
nan Halkevinin futbol, bando ve tem- livanları gövdesile, bazularıle, çalımı dı. Hınço oglu, Alı~onun yanına 
sil kollan halkı ali.kadar eder, bilhas- ile gölgede bırakı:nı!}tı. kularak sırtını yağladı. 
sa sık sık verilen temsiller, daima sa- Aliço; daha hill gözükmemişti. Aliço; Hınço oğlu ile alay ediyor· 
lonu dolduran bir kalabalık tarafın - o, yeni soyunuyordu. ÇünkU; memle- du. 
dan seyir ve takdir edilirdi. Çok acı kctlilerine çene yarıştırmaktan vakit - Halil, ulan beni de soydıınul 
olmakla beraber esefle yazıyorum; . 
· d" b f 1. eti tamamen dur bulamıyordu. Başa çıkan pehlıvanlar· bugün ha!. nun ı u a.a ıy er - . . . .. .. rafı raf" 

mtıf, kütüphane ve kütüphanede din~ la alay edıyor, etrafındakilen guldu - Diyordu. lşln en gUç ta . et J 

lenen radyodan başka, halkı bir araya rüyordu. selesi idi. Adalı ilk elde Alıço ile tu 

toplıya.cak hiç bir vesile kalmamıt - Aliço; şunlan söylliyordu: tuşmak ve taze taze kuvvetini deJlt" 
tır. Genç, ihtiyar bütiln halk kahvede _ A be, hepsi çivgara mı geldi bu mek istiyordu. Aksi takdirde ıııce~· 
vakit g~irmektedir. Haddinden çok kızanların be?. ren ya Kara Osman ile veyahud :Fi· 
fazla kalabalık olan bu yerlerde otu- _ T h 1 Ellilik b' 'htiyan mey- 'bel' K Ah ed ile tutup bir6' 
rabilmek için de, ezelden buna alışmıt e ey· . ır 1 eh ı ara m 
olmak li.zım. dandan çıkarmak ıçin az gelir bunlar boğuştuktan sonra yorulmadan ~ 

h- ı tt• .,.., Al· beklemeıcti Bu sessiz ve eğlencesiz kasabada., ~.. mına pes e ınl:' ıçoyu 

ahali evlerde toplamak ve içki Alem- - Baka!.. Adalının gerilişine bak Eğer, Aliçoya Kara Osmanı veya· 
leri tertib etmek suretile eğlenmek be!.. hud Filibeliyi eş tutturabilirlerse me-
ihtiyacını gidermeğe çalışmaktadır. - Hepten boyunduruğa gelen en - 1 tam b'r "'ıvgara girmiş oıurdU. 

w • be' se e ı ~ 
Ka.sab.anın etrafı ki.milen bag ve sesı var .. Olm d v takdirde doğrudan doğrU • 

bahçelik olduğundan, yaz mevsimi - Nihayet: kisbetini giyebildi. Göm- a ıgı . k ge -
nin nisbeten daha eğlenceli geçtiği leğinin eteklerini beline burgalayıp ya ~içonun ensesıne yapışma 
söylenmekte ise de, diğer mevsimler- soktu. Kazan dibine doğru ylirUdü. rektı. }l1.1· 

de sönUk ve eğlencesiz geçen hayata Şimdi özler Aliçoya dikilmişti. O, İhtiyar cazgır, eş tutuşlunn~k .. 
katlanabilmek için her halde tabanı- h fg b' ıtt.• tarak yürü' d susunda müşkül mevkie düşmustU· 

" ld h.:ı.d b' h' 1 k er tara a ır eu. a yor u. . ·çiıı mu e u. ır devreye sa ıp o ma . ~ . . . . . Cazgır işi çıvgara getırmemek 1 

lazımdır Sükun ıçınde ıdı. Hu; bir heyecanı r_1.,1ıço · yoktu Adalıyı Aliço ile tutuşturmak, ~.... . 
Mazh.ar Sen8'U8 • Filı • 

I\i u aenin içın en güzel bir yuva ... Bu ben boynu bUkUk, gerisin geriye dön
y ·aya senden ba.Rka kimsecikler gi- düm. 

Adalı Halil, yan gözle o gline ka- oğlu ile, Kara Osmanı vermek, ntll" 

dar görmediği hasmının vUcudünU ı beli Kara Ah~ede ?akırı daya _ . 4. ·-·· .. 
n ıcz .. Bu yuvaya senden başka kim Perihan bahasının yanına gönderi· Rezil bir şebeke 
6, 'kler giremez Perihan. liyordu. Bu haberi halanın ağzından 

\ mahçup bir konca gibi kızarır, işittiğim vakit bir şey söyleyemedim.. f ---
b. ,nı önüne eğer. koyu kirpiklerin Yalnız aynlırken Perihan, kapıda ya- zmirde genç çocukları 
g lgelendirdiği koyu siyah göz bebek mma sokulmuş: İftfal eden bir şebeke 
le le yerde bir scy ararmış gibi sabit - Birlbirimi?.i unutacak değiliz, yakalandı 
b" cışlarla konuşurdu : deınisti. Ayrılık bize güç gel~k .. Fa- İzmir (Hususi) - Zabıta; H - 16 

_ Sensiz geçecek günlerim, bende kat ben bir gün senin olacağım ... Dil- yaşlarındaki çocukları iğfal ederek 
d • ayni hisleri yaşatıyor Servet... Sen şün ki her geçen .gün kalblerimizi da· ahlaksızlığa sevkedcn bir şebekeyi 
d rı ayn gecen günlerim, bende yu - ha ziyade yakınlaştıracak... ~e~dana çıkarmış, bunlard~ üç ki- • 

d kaçmış, çiçeksiz dallarda ••• şıyı yakalamıştır. Bunlar Süleyman 
v. ilD .nn k la · . . . oğlu Rağıb Akgül, Yakub Özden, Ah-
su-sen dolaşan yavru uş nn aza - Perihan babasının yanına gıdeli üç w tzm· 

1 ti k. d · med oglu Mustafadır. ırden kaç -b nı yaratıyor. s yorum ı aıma 1 ay oluyordu. Ben onunla muntaza - .. .. .. 
başbaşa, daima, böyle, beraber ola· ıman mektuplaşıy~rdum.. tıl ğı a~aZeşıkJ~d. doBrdunlc~ suRçalgıupdaAmkguet 

· · b' 'b' · · · · · ıanecı ı ır un aı, -hm .. Kalblenmız ırı ırımızın sesı ı- Her gelen mektup sevgilimden sev .. . · w • • 

. : . lun Azızler sokagmdakı evıne topla-
çınde çarpsın... •W• • •• gi bahçesinden koparılıp göndenlnuş dıkları ocuklan iğfal etmekte imiş-

Onunla, kırlarda gezdıgımız gunler ı bir çiçek, ve benim de ona gönderdi-
1 

z bçta U b' tak'b 
· b ı d 1 • • er. a ı · uzunca s ren ır ı ayn bır zevk ve neşe mem aı o ur u. ğim cevablar kalbımden bırer parca .. ' kl birlik 

Kır çiçekleri arasında kovalamaca, hai. sonunda uç suçluyu 1 çocu a . · 
· · d ki b . . .. . . te yakalamıştır. Bunlar Rahmı, Tev-

~enış elem tarlaların asa am aç oy- Fakat, elan sevgımizın böyle gızlı f'k S r H" · Andon Alber _ 
nardık. Papatyalardan ördUğU bir ta· kalması canımı sıkıyordu ı 'eae ımLi,. useymM,ü' ıza' k JJt 

i k d ·· to, ko, yazer, ız ve au a-
cı başına takar. tarih Yunan a ın- Bir gün benim olacak olan yavru dad y k l 1 1 dl ' 
ı ·b· .. · d b ' k ı · hnk· · nn ır. a a anan suç u ara ıyeye nn gı ı uzerım e ır ra ıçe t1. ımı- ku~u gönUl kafesimde sakladığımı ni- .

1 
. • t' bl d ı 

:)l'ti eilrerdi. Artık, o vakit ben onun çin söyleyemiyordum. venRamış, ıst ıckv~f edaniln .ant' sonra ya -
k . ı · 1 rd ••• nız gıp ev ı mış ır. ·< esı o u um. k .. 1 k · · 

ı . Çocukları şar ı soy eme ıçın eve 
- Otura ım.. Perihandan muntazaman gelen mek ., rd kl k' 1 tt'kl · "f ·-· k't t . çagı ı an ve sonra ır e ı en ı a· 
Dedıgt va ı o urur, tubla1: ~rd:nbıre kesiliverdi. Üstilste delerden anlaşılmıştır. 'Adliyece tah-
- Kalkalım... yazdıgım bır kaç mektubuma da ce· k"k ta d ed'l' - d k lk . ı a evam ı ıyor. 
Dediği an a a ar, vab alamayınca üzüntüm arttı. 
- Yanıma sokul.. Acaba uuutulmuş muydum?. tık ışıkların rengi kalmadı .. İnsanlar 
Deyince bir kuzu Ressizliğile itaat Belki evet, belki hayır! .. matemine gülen birer mecnun .. 

ederdim.. Her geçen giln ıztırabımı arttın • ı Uzun günlerdenberi beklediğim 
- Öp.. yordu. mektub halaya Perihanın babasından 
Dese öper··· Artık hayat benim için çekilmez geldi ... Gelmeseydi. Ben yine ümidsiz 
- Beni kucakla.... bir şeydi . kalsaydım .. . 
Diye emir verse körilkörüne kucak- Kendimi yaşamağa hak kazanma - Perihan ... Perihan ... Dilim bir tür-

ta'l'dım ve onu btr kayanın UstUne çı- mış addediyordum. lü varmıyor Allahım, onun nasıl, na-
kanr, başımı önüme eğer, elpençe di- Madem ki unutulmuştum.. j sıl olup ta gençliğine kıyamadan ca.-
van dunır, Madem ki verilen sözlerin kıymeti nını aldın?.. Yoksa onu benden çok 

-- Beni arkana al ve ge1.dir.. zamanla siliniyordu, insanlar araaın- mu seviyordun .. Sevgimizi mi kıskan-
Dcmesini beklerdim... da yaşamanın bir manası var mıydı? dm Allahım? O güzel vücudü bir ka: 
Servet ve Perihan ... Bu isimleri • Niçin unutulmuştum.. zaya nasıl kurban ettin? ... 

miz kalblerimizin içinde elele vermiş Neden unutulmuştum... 0 • 

H<i sevgili idi .. Biz asla biribirimizden Mektub gelmemesinin unutulmak- lnsanlar, tanıştığım, konuştuğum 
ayrılınıyacEktık.. tan başka ne manası olabilirdi? insanlar beni sessiz ve susmuş görU-

0, bricik hükümdar.. Yaptığım işlerden hiçbir zevk ala· lyorlar .. ve benimle alay ediyorlar .. 
Ben, o biricik hükümdarın biricik mıyordum. Ve daha. acısı karsılaştığım kadın-

kölesi idim. Artık her şey bana sönük görünü-lıar: 
••• yordu. - Bu ihtiyar genç sevgiden anla-

Perihanın babası memleketin ta - Kafesinden ktı§unu kaçırmış bir oo maz ... 
nınmış hariciyecilerinden idi. Kızını cuk gibi yüreğim sızlıyordu.. Diyorlar. 
tıalaaının yanında bırakmış, tahsil ve ••• Halbuki ben artık, yeniden: 
ttırbiyesini bu ihtiyar kadına emanet Bu gün hayat bana karanlık .. Ar- - Kimi, kimi sevebilirim? .. 

İtalyaya gidecek 
arpalar - ... 

Almanyaya gönderilmemek 
şartile İzmirden yola 

çıkacak 
İzmir (Hususi) - Limanımızdaki 

kontrol ediyordu. veyahud l{aragoz Alıyı vermek knJll 
1 k' ş~e-Adalı çok cesur ve cUr'etkAr bir bur Halide de o suret e a sınc c 

' k b ' ...... vucu. adam olmakla beraber her nedense rerek kıran, ırana ır gur~ 

heyecanlı ıdi. Aliço: kazan dibine de getirmekti. 
geldi ve pehlivanlara hitaben: Pehlivanlar, biribirile fısıldaŞır • 

- SelamUn aleyküm pehlivanlar .. ken, cazgır ortaya girerek sordu: 
dedi. ( Dtnıamı var~ 

Yunan vapurlarına yüklenen arpala- Toprak bayramı dUn Erzurum Vslisi viliyett•11 

rın 1talyaya sevki meselesinden kap- ·kutlulandı ayrıhyor 
tan ve sat~~ılar arasında ihtilaf çık : İzmir (Hususi) -Toprak bayramı, Erzurum (Hususi) _ Yeni vazi i: 

ı
mı§, bu yüz~e~ vapurların vharek~~ı dün saat on beşde Bornova. Ziraat fesi başına hareket edecek olan va! .• 
teahhur etmışti. Haber aldıgıma go- kteb' d 1 k şekilde kutlan • miz Hac:im t ncan şerefine dün vetJ 

'ht·1· f d" h lled'lıni !tal me ın e par a ~ ~ re 1 1 a un a 1 ş, yaya T" d r B Etem Aykut, len ve komutanların memurıa.rıP• 
ked.1 k 1 d . t'h mıştır. oren e va ı . , . i· 

l
sev ı ece aıpa ann ora a ıs ı - .. K t General Avni Be - muallimlerin ve halktan bir çok ktŞ 
1• k ı - Al .. d Tumen omu anı , . 
a o unacagı ve manyaya gon e - led' Re' . D Beh t Uz Müddei - nin iştirak ettigw i u.- yüz kişilik zıya· 
·1 · w, h kk d l l ta ıye ısı r. çe ' "' .. ··k 

rı mıyecegı a ın a a ıcı ar ra - i B K ledd' S mu ve da- fette Erzuruma hediye ettiği bu}''ll 
fından icab eden teminat verilmiş, vi- umh umk ·k e.~~d dm tl~l 'b 1 _ ve kıymetli eserlerinden balısedeJl 

U d ed·ı . h . • tn a pe ço guzı e ave ı er u un 1 P 
z:~e m saa e - ı mes~ şe . ~ız. - muşlardır. bir çok hatiblerden sonra söz. ~ ~ 
gıhz kons:>losluguna bıldililmıştır. Köy .çocukları ve bir çok reçberler, Belediye reisi, belediye mecJısını~ 
Zelzele felaketzedelerine milli kıyafetlerle mektebe gelerek verdiği fahri hemşerilik mazbata.sın 

yardım mevzua uygun ve güzel bir dekor teş- sürekli alkışlar arasında sunmuştur· 
Niksar (Hususi) _ Büyük zelze.. kil etmişlerdir. Mekteb müdür ve mu- Erzurumdaki doktorlar, müheP . · 

lenin vukuu tarihinden bugüne ka - all:iınleri, ~vetlil~i ~arşılıyara~ ev- disler, ~vukatlar ve umumi me~~~ 
dar yiyecek, giyecek gönderilmesi hu- vela mektebı ve çıftlıği, muhtehf te- 1 azalan ile memurlar .taraf mdan . . 
susunda hükumetimizin gösterdiği sisab geroirmişlerdir. Tekrar mek • Haşim İşcan şerefine ayn ayrı z.ıy:ı. 
büyük alakadan çok memn\ın kalan tebe dönüşte davetliler şerefine bir fetler vermiş ve Erzurumun katklntf 
halkımıza bilhassa bu son günlerde çay ziyafeti verilmiş, konferans sal?- ması ve imarı işlerindeki kı~ıne ~ 
gönderilen çift hayvanat tabiatin bü- n~nda. y~pıl~ toplantıda ta~ebe~ın ! ~esaisinden şükranla bahsetmışler 
tün acılarını unutturmuştur. Bütün soylediği İstıklil marşı saygı ıle dm- dır. 
kazamız balkının ebedi minnettarlığı- lendikten sonra bir öğretmen, topra- Valimiz iki güne kadar Erzurun1 

• 

nın gazetenizle ilanını çok rica eder ğın değeri hakkında bir .n~tuk söy : 1 dan ayrılacaklardır. 
saygılarımı sunaım. !emiştir. Daha eo~a mılli kıyafetli O k klUbü . Alhnordıl 

Nik8ard({ ziirradmı EMd oğlu köylU çocukları mılli oyunlar oynıya- ÇO yme 
Kamil Aral rak alkışlanmışlardır. oldu . 

Çorluda köy kanunu gUnU Zirai üç film ve talebenin tem~ lzmir, ~i (A.A.) - İzmir şanıP~ 
tesit edildi ettiği iki perdelik piyes seyredilmıe, yonu Üçok klübü dün ak~am scnclı 

ziraat marşiyle törene son verilmiş - kongresini akdetmiş ve eski idare hE Çorlu (Hususi) - Çanakkale zafe
ri ve köy kanununun neşri tarihi o -
lan 18 mart günU kazamzın köy bir -
tikleri merkezi ittihaz edilen büyük 
ve numunelik köylerinde diğer köyler 
balkının da iştira.kile kutlanmıştır. 

j Bu münasebetle şenlikler yapılmış 
milli ve mahalli oyunlar oynanmış ve 
ehli hayvanat sergileri tertib ve t~ 
hir edilmi§tir. Havanın soğuk olma
sına rağmen köy gençleri arasında 

!
milli sporumuz olan güreşler yapıl -
mıştır. 

Avni Belat 

tir. yetini ibka eylemiştir. Umumi heyet. 

Gemlikte köylU bayramı klübUn tekrar eski tarihi adı olan Al· 
Gemlik (Hususi) - Bugün Halk tınordu adını almasını tasvib ctnıı§ 

evinde bir çok köylü, halk tabakası, ve içtimaa son vermiştir. 
ilk mekteb talebeleri ve Şar bando - K A-" ·sfiJ'İ 

· t' k'l k" ıu bayramı yıl ozan !lırceza reı ~ sunun ış ıra ı e oy A 

1 
edi sen~ 

do" UmU Un kutlanma merasimi icra Komn (Hususı) - Atı Y • 
n n d' K w • ı·-· .. hal 

kılınmış köy bürosu şefi Hasan En· ~r ozan .agı: ceza reıs ıgı mun e..,·. 
gin tarafından bu çok önemli ve ge- dı. Bu vazif eyı azalardan Hasan F' 
niş mevzu Uzerinde bir nutuk irat e- zi Yazan ifa ederdi. 
dilmiş ve Gazi anıtına köylü tarafın- ! Geçenlerde tayin edildiği bildi~~ 
dan hazırlanan bir çelenk vazedilmiş· len reis Bay Asını Kozana geler--
tfr. yeni vazifesine başlamıştır. 



..,..., , 

Fransada yerleşmiş 
Türkler 

SABAHTAN SABAHA 

Almanyadan hem 
korkan hem de ona 

Türkiye Balkan krosu ~l~tınfı~._ ~ 
ikincisi oldu Hizmet erbabı vergileri 

ve tatbikab 
Maliye Vekaleti Varidat Umum Mü 

{Baştarafı 4 i1ncil sayfada.) de bir cevap almamıştır. Bununla be- yardım eden komşular 
'Bir kaç vakit sonra paşaya, Reji - ra.ber, müzaya~ada. ~~unan b~ va- (B.ış tarafı 1 incide] 

lla otelinde Turhan Paşanın odasında tandaşlara. verilmek uzere, Salih Bey maddeleri de onlar vasıtasile tedarik 
l'astgeldim. O gün bilmem nedendir, tarafından . v_aki olan müracaatla.rı letmektedir. Bu komşular, müttefikle-

[~ tarafı 5 lncl sayfamızda] dönülmUştür. Akşam Tokatliyan ote- dür Muavini Bay Nihad Ali Üçüncü 
rrıa -a baş!adılar. Burada Yugoslav l.ınde İstanbul Vali ve Belediye Reisi tarafmdan .. kaleme alınan ve kazanç, 
Ko;nik hemen başa geçti. Yunanlı doktor LCttfi Kırdar misafirler şerefi- b~hran, :uvazen; v~ ~ava kuv:r_etıe~ 
Mavrapostolos da mutadi veçhile be- ne bir ziyafet vermi§tir. nne yar. tmtverk~f etn ıde mllaa~, _u.chrt~ 

bana fevkalade "iltifat etti. ls~bul· reddetmem.ıştir. • • • ri olan İtalya ve Rusy~~ ib~~t de-
darı uzun uzadıya konuştuk. Eski ha- -· . ğildir. A.lmanya.nın istiklfillermı teh-

· · · · · · R • •• k ve yevmıye ev ı a ce ve erını ı .ı-
men ıkıncı pozisyonu aııvermışti~ ı- Sıklet atma musaba ası va eden bu taydaıı ve her iş adamının 
za Maksud iki tehlikeli adamın önde .. . te .. .. . . 1 ~ tıralan andık... Bir :fırsat bularak Bir öğle .yeme~den so_nra. Konti· ı did ettiği şimaldeki komşulan, 1s -

Sotdwn: nantal otelinden bir dostile _ berab~ kandinavya memleketleri ve Balkan -

.. .. . k arasın~ Kadıkoy Halkevı tarafından r - kutuphanesmdt· bır yer bulması a -
ı:oşmasını gorunce kal~alı .. .. ü tip edilen "680,, gram ağırlığında zımgelen kitab nefis bir surette tabe-
o.an yavaş yavaş sıyrıl ve u~~c lsiklet atma müsabakası dün Fener - dilmis ve satısa çıkanlmıştır. 
vaziyette ilerlemeğe başladı.bP:aJdan bahçe stadyomunda sabah saat 9.30 1 !htlsas sahibi bir kalemin mahsıı
geçerken atletler şu sırada / u~~ • da icra kılınmış ve müsabakaya 20 ı lll olan bu rok istifadeli eseri alaka-
yorlardı: Aralarında çok azı asıR r atlet iştirak etmiştir. Neticede: 1 darlara ehemmiyetle t..wsiyeden bir 

- Paşa hazretleri, dedim. lstanbu· çıkan Esad Pıı.ışa, ~ıvoli sokagının k~- ıwar da ona ellennden geldığı kadar 
la bir defacık daha olsun gitmek ni- şesıni dönerken Rustem namında bır yardım ediyorlar. Ellerinde olanı ve
~etiniz yok mu? Mesela yaza dogLU. .. Arnavudun attığı ıki kurşunl~ yere riyorlar. Olmayan da başkalarından 
l.teınıcketi o kadar d~ğişmiş bulacak- seri~m.i.ş v: iı.ııi b~ surette terki_ hayat alıp satıyorlar. 
S!nız ki tanımakta adeta güçlük çeke· etmıştı .. Kendını zabıtaya teslım e . AJmanyanın şimaldeki komşuların-
Ceksiniz... dm katil hmı ıstıcvabında: .. . dan ve Balkanlardan bol bol gıda 

vardı. Kotnik, Mavraposto os, ıza, . ö 52.80 birinci zevk alırız. 
Ragazos, Artan, Mustafa, Brucan, Nurı rs 

Ralli Gl Müfahham .49 60 ikinci R R 

_,.Evet, memleketin çok değişmiş - Şerik~ cürmüm _yoKtur, fıilın ye- maddesi, Rusyadan ve Rumanyadan l 
Olduğunu hiliyorum, oradaki eskı lgane faılıyım. Paşa ıle bır muarefem petrol, lsveçten geniş mıkyasda de -
dosuardan alOığım mektuplarla hıma de yoktur: Bu adam menıleketıme f~ mir aldığı kimsenın meçhulü değildir. 
Vıi.kıfım. Citm~ğe gelir.ce, de<liğiuiz ı nalık etmıştır. On~ kendısı de bıldı· Dostlannm AJmanyadan bu yardımı 
~ibi yazın gidip Ada.da bir iki ay ka-ıği ıçın, Arnavudluga bı~· defa ayak esirgememeleri tabıi görülse bile or
lınabileir ... Oralarını çok severim. basmamış, se~elerdenberı burada ya- dularını hala seferber tutan Holanda, 
F'akat bilmem, bir türlü olamıyor... şamaktatlır. Kendısıne suıkas~. ~~ye- Belcika, lskandinavya ve Balkan dev-

- Fransaya ve bilhassa Parise o tiııue dcğlldim, Kontınantalın onun - letl~rınin yardımını bır tarafdan kor
kar.ıar alıştınız ki, burasını bırakıp den geçıyordum, paşa da 0 aralık çı- kuya. bir tarafdan menfaat endiŞ6si
başka· bir sema. altında yaşamak ıs - kıyorcıu ve o kadaı azametlı tavırl~r- ne atfetmek lazımdır. 
terniyorsunuz ... Fakat tstaabul ne de la yuruyordu kı, ~ırdenbıre_ hıslerım 1 Burası böyle. Fakat acaba bu yar
ı:ıJsa İstanbuldur, ve ... eski vatanınız- galeyan ettı ... Dogrudan dogruya v~ dımlar da Almanyanm derdine deva 
d.ır... ya bılvasıta memlekette k~rban ettı- olacak kadar kuvvetli midir? Ve ne 

- Orası öyle~·· Fakat orada da o- ğı zavallı vatandaş!arı diışıindüm, o- zamana kadar mukavemetini temine
lelsizlikten, veya oturulabilecek ma- nun burada Y~~ıgı hayat ıle muka- debilecektir? Bunu takdir etmek ko -
lihn bir iki otelin konforsuzluğundan yese ettım ve ~nı bu hareketle vur - Jay değil. 
hah d. 1 dunı. ıra.dem elımden gıtnıış bulundu.\ y ln şunu hatırlatalım: se ıyor ar... . . . k a ız 

Turhan :Paşa dayanamadı: Bu suretle bır çok bıgunahn ıntı a - Cihan harbinde lngiltere, ablukayı 
- Paşa, dedi. Bizim zamanımızda mmı aldım ... cevabını vernn~~· .. tam iki sene tesis edememiş, iki sene 

~erapalas ile Tokathyan vardı, ve ı Cinayet mahkemesınde dort gun Almanya bitaraflar vasıtasile istedi
birinci sınıf birer otel idiler. Şimdi süren muhakemt!sınde, Parısın en ğini temm etmişti. O kadar ki mesela 
tabii daha munta.z.ı.m ve yeni hayata namdar avukatlarından Metr de Ma- Holanda, gıda maddeleri için barice 
daha elverişli olarak tadil edilmiş - ro Giafferı de Rüstemin müdafaasını muhtaç olmadığı halde ihtiyacının se
letdir. Esasen siz yazın gidecek olur- deruhde ettı, bir çok tanınmış sıma- j kiz misli ithalat yapmış; bunu Al -
&anız, Adada bir köşk tutarsınız, otel- ı ları şahid sıfatile dınlendile~. Cina • manyaya göndermişti. Fakat iki se
ler1e alakanız kalmaz... . _ yeti "sıyasi,, bır sahaya ınhısar e~ - ı ne sonra uyanan lngiltere, bi~rafla-

Turhan paşanın bu m~dar so~ - j tirmeğe çalışan ~e muv~~.k .olan b~ • mi ihtiyaçlarından fazla itha!.at .~a~~ 
!etini dinlerken, ben de, bır kaç gun yük müdafi, bu ıtıbarla Jurı heyetin- malanmn önüne geçmış ve dorduncu 
l:n.ukaddem, ent~~~~-ile, paçaları sar- ı den aldığı menfi cevabla Rüsteme sene sonunda, hatta k~a Rus top . -
itan donile gördugum ~sad ~aşayı beraet kazandırdı.. . . jraklan AJmanlann emnne hazır bır 
batırlıyor ve bu kadar yuksek bır şah. Uzun senelerdenben Parısde mu - hale geldikten sonra. Almanya pes 
liiyetin medeni ihtiyaçkuını tatmine- tantan ve müdebdeb bir bayat süren, demişti. 
liecek bir palasın J::>tanbulda bulun - 1 memJeketinde kendısıne siyasete~ 1 İngiltere, 25 sene evvelk~ harbden 
lk'larnasmı büyük bır boşluk sayıyor lmuhalif bulunmalarından başka bır dersler almıştır. Bazı tedbırlere he
\>e teessüf ediyordum!... lgünahlrı olmayan bir çok kimselerin men tevessül etmıştir. Abluka yerin-
Regiııada bu muhavereyi, ~sad pa- lı•anına giren, Balkan muh~·e~inde de de bitarat1ann beynel~ilel hakları 

~Yı pek yakından tanıyan bır dostu- lşkodra kumandanı çok degerlı k~- hususunda pek ince eleyLp sık ~oku : 
tna anlatmıştım. Paşanın bu halini raman Hasan Rıza. Paşayı_ katlettı- mamak üzeredir. Vakıa en :şıddetlı 
Pek tabıi buldu: ren Arnavud Esad Toptanı de bu fe- tedbirler karşısında da Almanyanın 

_ Seni onu gecelik enta.risile, süt ci surette bir vatandaşı ~~afıncıa;ı ihtiyac:larını kısmen temin edeme -
kasesue görmüşsün, bunlar paşanın imha ed~miş, hıç beklemedigı hır a- mesı mevzuu bahsolamaz. F~_kat ~uh 
ll.otınaıe halleridir, onu asıl sofrada kıbete ugramıştı... taç olduğu maddenın bugun ~e 
~<ı.lnız veya sıkılacak bir k~se ol~a- ............................ : ......... ........ ~··· seksenini alabilirken bu, yüzde ellıye 
dığ1 vakit yemek yerken gorme.1.u;ın.. ASKERLiK KOŞESI IAımaoyaya senede v~ ~Ih zamanın-

- ?ı da 40 milyon ton demır lazımdı. Harb 

_ ~~t. yemek yerken görmelisin. Rumany~ O dusu bu mikdan kim bıhr kaç milyona çı-
A v t yuk·ırıdan duyulur · karmıştır. Prusyadan, Avusturyadan, 
"-gzının şapır ısı • ' . .. - . . bev ·-· emekleri parmaklarile (Ba~ tarafı 4 ilncüde) Çekoslovakyadan aldıgı demır 16 mıl-
y;~~ı~ y bwıları yalar, sonra da Köstencc ve Biikrc~1 Macaristana, di- yon tondan ibarettır. ~endis~e . en 
hııUnde ad::n billur kasenin içindeki ğ~~ bırisi de Moldav ~vasl ta~k~.le çok d~ir v~ren [sveçın senehk ıs -
ti<lb 1 b zle siler ... Çorba ve kom - Bükreşi Polonyaya baglar. Buyuk tihsab 13 mılyondur./~manya _bu -
Pos~: uibie sulu ~eylere gelince: Ta - ekspreslerin geçtiği bir hat Bükre:ş .1 nun hepsini alsa gene bır kaç mılyo~ 
b-<lğın ~binde kaşık ile alınamıyacak ten hareket ederek, Macar hududuna ton demire mubta~ olacaktır. ~kı 
ı.ad k lan mikdarı da tabağı kaldı- kadar bütün Transilvanyayı kateder. , İngiliz Harbiye nazın Hore Belısha 
ııh ar_ a götürerek içer ve sonra 1Heyeti mecmuası itibarile demiryolu şöyle demişti: 

t' agzına d kal 1 ,.;A- ' d . 'htiyacına bu ~rin bir oh çekerek sofra an • şebekesi vasidir. Ufak bir kısım ~ .. 1 "Almanyanın emır ı . · 
~ , ıhatlıdır. Harb zamanındaki randıman gün kısmen cevab veren 1sveçtir. Al-
~ .. Bu tarzda yemeğe alışmış _olan zayıf olacaktır. manya lsveç deminnden mahrum -~ı-

~iını-;e umumi mahallerde veya zıya· Hüllisa, Balkan memleketleri ara- rakıhrsa barb çok uzun zaman su • 
fı.:tıerde nasıl kendini tutar? smdaki yeni ihtilaflarda Rumanya remez.,, . _ 

_ 
0 

t l alıcıktır. Falso yapmaz hakim bir rol oyruyabilecektir. Filhakika demir, petrol ve dıger 
u ar, " k ı · k · t'd i ddelerden mahrum iltn t. · fattau da canı sı 1 ır. Rumen ordusunun yakın bir zaman bır ço ıp 1 a ma 

İJıinm~.· ;!r~vvel bitmesini dört gözle ıi<(ersinde gösterdiği terakkiler, bu gü-1 olan Almanya sulh zamanında bun • 
hek1 ır zel memleketin istikbali hakkında lart büyük mıklarda topladı, depo 

· er.. • • • ! Başvekil B. Tataresconun geçenlerde ettı. Şımdi_ ilhalab_n eksik kalanlarını 
p . de bulunduğu müddetçe rnon· ısöylediği bir nutkunda izhar eylediği stoklanle ıdare edıyo~ .. Fakat ne ka -

.. ans · . k de- . . _ 'da zaman idare edebılır? Bu stoklar 
1.ia_ın bır hayat yaşıyan paşa, ço l ıtımadı paylaşmaga insanı sevkeder: r . . . .. 
taıar, öğle veya akşam yemeklerini "Kendimizi daha az endişede hissede- geçen bar~dek~ .,gıbı dort buçuk sene 
h~Yük lokantalarda, ~u meyanda. te~- l bileccğimizi zannediyorum ... Bu va - dayanabılır ~~ · 
l!ıh ettiği otel Kontınantalda yerdi. ziyet ... Bilhassa, istiklalimizin ve hu- Ya.şıyan gorilr. 
)d"Uhitin kibarları gı'bi o da at yarış- dudlarıınızın emniyetinin zrunanı olan ============================ 
!arının müda ... imi ve bahsi müşter~~ urdumuzuu arzettiği kuvvetten mün- Moskova-Sofya 
~i~elerinin sayılı müşte~lerinden .b~n lbaistir.,, 
ldı. Granperi, Jokey klup, ve Reısı - "Le Temps,, H } 
l!Uhmur mükafatı isimlerile anılan, ---------- ava yo U 
~nenin üç dört büyük yarışlarını hiç Çorumda vilayet umumi Sofya, 24 (A.A.) - Moskova -Sof-
ltaçırmaz, külliyetli bah~c girişir, kah meclisi mesaisini bitirdi ya muntazam hava seferlerinin ilk 

lı.aı.anır, kah .. k.~ybederdı. . Çorum (Hususi) - Vilayet umu- tayyaresi dün .. öğleyin Sof yaya gel -
l?aşa.ıun butun bu halle:ınde, so.~ - mi meclisi dün mesaisine son vermiş- miş ve Rus murettebat tayyare mey

t'adan görmüşlere has bır eda go:e tir Umumi meclis vilayet hususi ida- danında Bulgar hava kuvvetleri ku -
ta.rpardı. Bir tediyatta bulunacagı · .. . . mandam general Boydef ve diğer ze-
ta- tal nunun arka cebine re butçesı varıdat ve masraflarmı d k 1 tır ... an, pan o . ·b· . b vat tarafın an arşı anmış • 
~erıeştirmiş olduğu müteaddid bin . 1571.842 lıra olarak tes ıt eylemış u-

likıeri tomar halinde çıkarır, sayar lunmaktadır. Fatih Sulh. S üncü Hukuk Hdk"im -
\ıe vereceği parayı verdik~n sonra ~mumi ~eclis azalan şer~fine ~alk Ziği>ıden: 
'ahte bir kayıdsızlıkla ye ıne koyar, 1 evınde ~ar.tı tarafı_nd~ verı~_en zı~a- Fatih Çarşamba Beyceğiz mahael. 
~bini düğmelerdi ... Kendisini iyi fet~ ~alımız, m~s~lerı~de _gosı.e:a.ı~- lesi Tavukçu sokak eski 6, yeni 10 
bııenıer, yirmi bin fraııktan az paıa lerı dikkat ve vılayet ışl~rınd~~ ala- numaralı hane mutasarrıfı AbduJlah 
ll~ sokağa çıkmadığını söylerler! Bu kalarda~ dola3'.1 teşekkürlermı be- kızı Şevketin 929 senesinde bılfı. varıs 
tôsteriş ve alayi§e, bu tumturaklı yan etmı~ ve zıyafet geç vakte kadar vefat ettiği ihbar edilmiştir. Mütevef· 
ta"1rlarına rağmen, muhtaç vatan - çok samimi bir hava içinde devam fiyenin tarihi ilandan itibaren alacak 
~lanna bizzat iyilikte bulunduğunu etmiştir. Vilayetin 1940 bütçesinin ve borçlularının bir ay iddiayı vera -
biten, kimse yoktur. tanziminde en ziyade yollara ehem - set edenlerin üç ay i~inde mahkeme-

Hüseyin, Varcakis, s, onar, · 
J\vas. Bundan sonra asırdide çınar Sudi Arsever 44.9o iıçüncü Arkitekt (Mimar> 
,.e Eytamhaneye doğru ilerliyen at - s • k e t Bu mecmunnın 107 - 103 inci sayı· 
letler yavaş yavaş sıralarını değişti- hırı zengin hir münderccat ile inti"ar 
riyorlardı. Bu arada Rıza başa geç- Ü ba'( larl etmiştir. En nüshalarda. ]Jimıır Be -
ti. Mustafa da yerini bir kaç hamle sa ~ l kir İhsanın bir kirn evi. Fatihte inşa 
ile daha ileri götürmüş ve Ma vropos- Bugün Silivri yolu üzerinde beş böl- 1 edilen maliye şu besi, Mınıar Bedri 
tolosu takibe koyulmuştur. Ragazos genin iştirakile milıi takım seçmele- u~arın bir villa projesi ile Dr. Sühey
ayağından muztarib olduğunu göste rınin yapılan seri yarışlarının 5 incisi liıı Edirne Sareyında Kum Kasrı adlı 
rir §ekilde yavaş yavaş geriliyordu. 100 kilometre üzerinde 30 koşucunun tarihi yazıRı, siit çiftliklerine aid mi-
3000 metre.yi kafile §U şekilde geçti: iştirakıle yapılmıştır. .. . \ ~1ari naza~;ya t ?le ''Pa.ssif Ko_ru~a,, 
Rıza, Kotnık, Mavropostolos, Musta- Yanşa Genel Direktor Cemıl Taner m::;aatı kmdelerı hakkında degerlı ya
fa, Brucan, Artan. Hüseyin, Glonar, İstanbul asbaşkanı Feridun, Fede - zılar, inşaat piya~:ısı, mimari haberler 
Ragazos, Rallis. Varcakis. Kvas. Bun rasyon fahri mütehassısı Cavit takip vardır. 
dan sonra asıl mücadele ~ıza ile Kot etmışlerdir. . . . . I Bu sayıla~le intişar haya~ı n o: 
nik arasında cereyan edıyordu. Ü · Yarışın kırkıncı kılometresınde ıkı nuncu yılını ıdrak eden {Arkıtekt\ ı 
çüncü vaziyetteki Yunanlı öndeki iki grupa ayrılan koşucuların, on dör - tebrik eder, kıymetli mesaisinde yeni 
koııucunun çekişerek yorulmalarını dünden sekizi Eskişehir, ikisi İstan- başarılar dileriz. 
bekliyor ve hiçbir atak yapmıyord~. 

1 
bul, biri Bursa ikisi lzmit başta gi- I ....... ., ......... -· ~---·-··:-~- -~:~11 ·• 

Filhakika Yugoslav ile Türkün mil- diyorlardı. Yarışan sekizinci kilomet- 1 Konya Aslıye Huk··uk Hakımlıgtn • 
('adelesi pek anudane oluyordu. Bu resinden birinci pliı.ntonda Eskişehir - den: . 
erada Rıza kendini fazla yormağa lü· den 8, tstanbuldan bir koşucu kal - Konyanın n:aeın oğlu mahallesın· 
zum görmiyerek birincilik vaziyetini mış bulunuyordu. den Mehmed oglu 1:~ Taş ~ın-
Kotnik'e bıraktı ve takib etmeğe ko- Finale ıo kilometre kala Eskişe - dan, Konyanın Cedidiye mahallesın -
yutdu. birden Sabahaddin kuvvetli bir atak- den Zekiye kızı ~~ciye ~eyhine: Ni : 

4000 metreyi atletler şu sıra ile ge- la arkadaşlarından 100 metre ayrıl - şan bozmadan rnutevellı~ eşya be~eli 
c:iyorlardı: Kotnik, Rıza. Mavropos • mış bulunuyordu. Finale 250 metre ve ması:af ol~ sarfedil~. 246 lıra 
tolos, Hüseyin, Brucan, Mustafa, Ar- kala Eskişehirden Salih düştü ve Os- ile :oo lira tanzımatın ~~ hakkın
tan Glonar, Varcakis, Kvas, Raga - manla Faik Salahaddine yetişmiş bu- da ıkame olunan dava. uzenne dava 
zos'. lunuyorlardı. Çok sıkı bir çekişmeden ar~al sureti, m~dd_ealeyhanm . ~~-

Üçüncü vaziyetteki Yunanlı meea~ sonra tekerlek farkile Osman birin. me~gaJu ı:n~hul oıdugundan te~gsız 
fe ilerledikçe tahmininde aldanmadı- ci Faik ikinci Salfilıaddin üçüncü, gerı çevrılmış ve dava arzuhali sure
ğmı görüyor ve fırsat kolluyordu. Fa Aii dördüncü, 'Kirkor beşincL Hüse - tininv ilanen tebli~in~ _karar verilm.1ş 
kat kendisinden birincilik hiç bekJen- yin. Zekeriya ve Salih derece almış- oldugundan, ou g~ ıçmcl~ esas dava-

. 1 Yuooslav l{otnik hiç te bek · 1 . 1 • ya cevab vermedıgı takdırde muha · 
m1ye1 b aruır. .. . . . 
lencliğ·i gibi çıkmadı ve sonuna ka - 7 nisanda Ankarada yapılacak mil- keme ~unti tayın edilc~·ek da~a?a ha-
c.ar bu vaziyeti muhafazaya azmet - li ·takım seçmesıne, aşağıdaki bölge- kılacagı, dava arz_uhalı sur~~ınm ~e~
miş bir ha\ aldı. 5000 metreden sonra )erden ısimleri yazılı koşucular 29 liği makamma kıı.ım olmak uzere ılan 
Mavropostolos, Rımyn son atağını martta kurulacak kampa davet edile- olunur. 
yapıvordıı Fnknt Yugoslavı ~ok ka- ceklerdir. ~!!!!.~~~-~~~~-~~!!!!"'~~.IE>ıl9 

, ~ t Rı"" Maksurl daha ziyade A k d . Tnlfı.t, Orhan Knc ler ılerledıkçe ~ıldıgına ehemmıyet 
Çil ınış ı w c • n g.ra an_ ... . .....,. . d'kl . ..rül.. d T k' 
kısa mesafelerde temayüz etmiş ol· Mehmed. bıle ver~e ı erı g? uy~r u. a ıp 

- d y lıya ancak biraz da- E k. h. d . Faı·k Salahaddin otomobıl ve motosıkletleıınde bulu -dugun :lD unan . s ışe ır *"". , ' .. .. . k 
b· ıa· B ika olimpiyatlarının 0 SaJ"h nan meraklıların bulun dık at nazar-yana ı ı ve a < n sınan, ... ı . .. . . bul 

5000 metre birincisi Yugoslavı kova- lstanbuldan: Halid, Kirkor. ları bu genç on gruba çev:ı~ş U· 

lamağa basladı. Bursadan: Hikmet. n~~or~u. Hemi keln hbcmenb~ır-~kilbo~ehıztl'& 
Nihayet sarışın Yugoslav yokuşu lzmırden: Bayram. gı~ı bır arae ı a. aşta uyı. ır · 

büyük bir gayretle inmeğe koyuldu 100 kilometrelik yanı 8 saat 21 la ılerl~~kte bulunan b':1: ~tı koşu • 
ve seyirdlerin hayret nidaları arasın· dakikada bitmıştir. ckudan -~çluU Mluhakaf~~ veiku_çklu -~be An • 

· bah · · di Muva- ara guç om uzere ı u emen 
da mekt~~m 5esme gırd · k din. EyUb Halkavi koşusu sub bulımuyordu. Daha 20 cnci kilo -
salat şendıne gehr gelmez e en 

1 
Eyüp Halkevinin tertip ettiği bi - metre bitmemişti ki ön grupta me • 

bitab bir halde yere attı. · · k k paur sabahı saat ~ · -· · · 
Mavropostolos da avını kaçırın~ rıncı ır oşusu 1 Aı.. Halk . b. rakhlara hayı·et venci bır degışik.lık 

- .. dil 11 de 4000 metre o arö.I\ evı 1 - husule geldi en önde takriben üç ki-
bir vaziyette pek az ~oora gorun b. nasının önünden başladı. İştirak eden ıometre bir' farkla. Ankara.gücünün 

Türk takımından bır koşucunun e . . . Bah . d 
k R hi,. bo 12 kışı ıdi. Müsabaka a.nye ca - Hasan ve Nazmisi saatte vasati 10 

lirmesini halk bekler en ıza " - . . . s·ıj).hd k" üs.ün k . . tt .. .. Unc ti- desını takıben ' il. ar opr e a kilometre bir sür'atle ilerliyorlardı. 
zulmamı~ bır vazıye e gorun e d "d" 1 ı'dı· Akk.. .. .. . k Etim 

. . art t F kat arka . a.r gı ıp ge me · opru suvarı arakolu - e-
r~ıdleRar lbl~ra?. .... ~ış ı. aansı Yunan_ Neticede çetin bir mlicadeleden son sud asfaltı üzerindf: gidip gelme ola. 
oan 18 gorununce Y 'k ·ı bi · • 23 da ak l k l ·· ·· 
lJiann ka.?..anacağl zehabı hemen u - ra Todori 2~ d~lı aMı he edrmikincı~ j 25- r y7akp~lma t.a o an b~gunku b~ar~; 

F k Y ı 1 . bundan kika 20 sanıye ı e e m c , şın 3 ı omelre tutım ılk turu ıttiği 
yandı a at ugos av ann . .. 25 dakk 

· 
1 

k 1 il Türk atlet- dakika ile Receb UçUncu, 1 a 1zaman, Hasa.n ve Nazmi en kuvvetli 
so~r~lkg~ke~ oşuk~~ an ;leketleri ta- 20 saniye ile Şakir 4 Uncü geldiler. 1 rakipleri Orhan, Talat ve NuridE>n 
len 1 1 1 mev nn me d · ·· U b k B ·ı · sal 8 5 l J ·k ·· d b .. ··k b' 'i . 1 dll . k hizmet Bu oru m ı:ıa ı , at <evı onuna , tam . < a o a on e uyu ır enerJ 
rafı~dan _ıı:ıga e mesıne ço davet edildiler. Nutuk söylenip mera- jsarfedcrC'k ilerliyorlardı. Neticeden 
etrnışlerdır. 

7 4 
sim b it tikten soııra derece alan koşu- 1 bala eının olarak bil'ind turu bu ı::e-

. . . .... . 1+6+ = 1 ~ 
Neticede btrıncı ıgı culara sırasile; kilde tamamlayan ıkinei grup, 50 inci 

rnyı ile Yugoslavya almıştır. t Birinci Todoriye . d~rli bir kol lkilomcfrede vıı.hametl anla 1nış olı.ı..cak 
Tü k Y an takımları şu sure - "6"' 

r. ve un saati · 1.ı ki derlıal kunetli ataklarla açılan 
h~ aynı puvanı aldılar: İkinci Mehmede • bir madalya ı bu uzun mesafeyi kapamağa başlac'h· 

Tiirk takımı: 3-t 5+8=16 ÜçUncü Recebe _ dolma kalem. ğı görüldü. Nitekim, ikinci tur bit • 
)'onan htkmu: 2+4+10 _ 16 Dördüncü Şakire _ bir ma.da.lye ı tiği zaman 8.5 dakikalık fark_ 3 da • 
Neticede ayni puvana m~lik olmak- verildi. kikaya ınmiş buluııuyoıuu. üçünctl 

la heraber Türkiye Yunanıstanı geç- tur içinde bu mesafe bir aralık 200 

miştir. Buna sebeb nizamnamenin ga- Ankarada b·ıs"ıklet metreye kadıır L'ldiği halde netice ü~ 
yet sarih olarak son gelen takını ko- zerinde bir değişikliğe müessir ola • 
şucusunun vaziyetini izah etmesidir. nlu·· sabakası ma~. Yalnız Nazmi bir mide sancı· 
Yunanlıların son koşucusu Ragazos sı yuzUndcn Hasandan ayrılmak meo 
koşuyu terkettiğinden Artanın on bi- Ankara, 24 {A.A.) _ Balkan bi- buriyetinde.kalınıştı. Bu suretle tek 
rinci gelmesile Türk takımı ikinciliği siklet şampiyonasına hazırlık olmak başına ~a~an !:1~~aıı _birinciliği kaçır 
almıştır. üzere tertib edilen yarışlardan be • mamak ıçın buyük bır gayretle ve art 

Ferdi tasnif: Kotnik 24,40.6, Mav- şinci ve yüz kilometreliği bugün, ol- tan. bir ~ür'atle ilerliyerek kuvvetll 
ropostolos 24,56.3, Rıza 25,20.1 "me- dukça gUzel bir hava içinde yapılmış- rakıplennden 3 yd:tkıka bir farkla b·ı 
safenin yeni Türkiye rökoru,, Rallis tır. yarışı kazanmaga muvaffak olmuş .. 
25.36.8, Hüseyin 25,54.1, Brucan Muhtelif klUplere mensub 15 bisik- tur. 
25,59.2, Glonar 26,3.1, Mustafa. letçinin iştirak ettiği bugünkü koşu, Saate \'nsati 35 kilometre bir sür'• 
26,18.4, Kvas 26.30.1, Varcakis denebilir ki, şimdiye kadar yapılan atle nihayete eren bu günkü yarışı11 
26,52.2, Artan 26,57.1. koşuların en heyecanlısı oldu. Daha teknik neticesi §udur: 

Müsabakadan sonra kazananlara bidayette büyük bir enerji &arfile öne 1 - Hasan "AnkaragücU,, 2 saat 
olimpiyat merasimilc Yugoslav marşı geçen altı kişilik genç bir grup, ya- 51 dnkika. 
çalınarak ve üç takımın bayrağı çe- vaş yavaş Orhan Suda, Talft.t Tunç- 2 - Orhan Suda "AnkaragUcU,1 
kilerek mükafatları verilmiştir. alp, Nuri Kuş, Ali ve Mebmed gibi 2 saat 54 dakika. 

Bizzat General Cemil Tanerin mü- kuvvetli koşuculann bulunduğu grup- 3 - Ali Ersoy "Güneş,, Tekerle1' 
ka.fatları tevziinden sonra Bürhan tan ayrılmış bulunuyordu. Netice U- farkile 
ll"e!ek güzel bir nutukla Birinci Bal- zerinde mUessir olmıyacağına kanaat 4 - TalA.t Tunçalp "Muhafız,, Te-. 

Pariede tanıdığım bir Amavud gen nıiyet verilmiş ve bu bakımdan tah - mize müracaatları aksi halde gayri 
~ bir mektupla pa.§adan biraz mua- sisatın mühim bir kısmı bu ~e ay - menkulün evkaf namına tapuya ~il ı 
'~ette bulunmasını rica. etmiş ise rumıştır. ~ileceği ilan olunur. 

kan kroslan.nı kapamıştır. getirmiş bir halde orta bir sür'atle kerlek farkile. 
Bundan sonra mekteb binasında bir ilerliyen şampiyonlar grubu, gençler- 15 - Nazmi "AnkaragücU,, 

çay vcrilmls ve ayni hususi vapurla .ıc aralanndaki 'Tlesafenin kilometre- 6 - Mehmed "Güneş,,. 
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SOLDAN SACA: 
ı - Bir vekilimizin ismi. 
2 - İdam etmek - Kap. 

1 1 

S - Günde bir defa olur - Kırmızı. 
4 - Asid sülfirik - Bir harfin oku-

nuşu. 

5 - Belli etmek . Bir emir. 
6 - Şakfil - Mania. 
1 - Odalara yapılır. 
8 - Beyaz • Bir oyun. 
9 - Bir işaret edatı - Bir meyYa. 

10 - Bir rakam - GUzel bir koku. 
YUKARIDAN AŞAÖIYA: 

ı - Sermayenin getirdiği - Bir sa
rık ismi. 

2 - Akıl - Budala. 
3 - Hedef - Bir musiki A.leti • Bir 

nota. 
~ - Kayıdlarla bağlamak. 
5 - Bir vakit - Devletler verir. 

. 6 - Beyoğlunda bir semt. 
T -- Bir sual edatı. 
8 - Bir hı;.yvan - Haberdar olma -

yan. 
9 - Ancak - Cemi edatı. 

10 - Kuru değil - Bir eğlence yeri. 
Soldan snğa: 
Yukarıdan a.şağıya: 

( Dü·nkil bulmııoa.nın 1uJfü) 
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J.o L C'ı;J N!AIL\ 11 jKIAI,! 

l11tildal Caddesinde Komedi 
Kumıında 

Gece saat 20.30 da 
l:lii!RKES KENDİ YERİNDE 

Fatih Sulh Birinci Hııkuk Hakim-
Ziğindeıı: 

fı'atihde Sarıgüzel Hoca Halife 
mahallesinde Vatandaş sokağın
da 32 No. lu evde mukim Halime 
namı diğeri Alime ye: 

Mahkememizin 939/918 devren 
940/62 sayılı dosya.sile, hissedarı bu
lunduğunuz Fatihte Mollagfırani Yük 
sekkaldırım Mehter sokağındaki 12 
kapı No. lı halen arsa olan gayri men· 
kulün şilyuunun izalesi için açılan 

davada ikametgô.hıruzı.n meçhul ol -
duğu mübaşir ve z.a.bıta tahkikatın -
dan anlaşıldıktan sonra dava zaptı 
ve gıyab kararı on beşer gün müd -
detle ilanen tebliğ edildiği halde mah
kemeye gelmediğinizden gıyabınıı;da. 
yapılan keşif neticesinde eh:i vukuf 
ta.rafından verilen raporda tamamı 
1728 hisse olan adı geçen gayri meu-

------A 

AN 1 T ES 1 R 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, 
ROMATİZMA, Soğuk Algınlığı 

ve bütün ağrılarını derhal keser. Lüzumunda 
günde 3 kaşe alınabilir. 

1 '. • .. ;; ., ·... ... : ~ -... l . • : 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden ı 
• ............ ım'!ll ........ ..:'l ................... t. 

I - Şartnamesi mucibince "500,, kilo kalay açık eksiltme usuliyle 
satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli "4000,, lira, muvakkat teminatı "300,, li -
radır. 

III - Eksiltme 29 IIl/940 cuma günü saat 10 da Kabataşta Le
vazım ve Mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnamesi her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatta % 7,5 

güvenme parasiyle birlikte mezkur komisyona müracaatları. "2302,, 

• • • 
· I - Ke§if ve şartnamesi mucibince idarem.izin Pulathane Tüti1n 

Bakımevincle yapılacak döşeme kaplaması ve müteferrik ikmal işleri ka~ 
palı zarf usulile eksiltmeye kon.muştur. 

rI - Keşif bedeli 15G63,25 lira, muvakkat teminatı 1174.U liradır. 
HI - Eksiltme 9/IV/940 satı günü saat 15 de İstanbulda Kaba -

taşta Levazım ve Mi.ibayaat · şubesindeld alım komisyonun.la yap1la · 
caktır. 

IV - Şartnameler her gün Levazım şubesi veznesinden ve İzmir, 
Ankara, '7rabzon başmü<lürlüklerinden 40 kuruş mukabılindt> alınabilir. 

V -- Münakasaya girecekler mühürlü teklü mektuplaz mı kanuni 
vesaikle o/t 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubu
nu ihtiva edecek kapalı zarflarile şartnamesinin F fıkrasında yazılı ve
saiki münakasa tarihinden 8 gUn evveline kadar umum müdürlük inşaat 
şubesine vermeleri ve fenni ehliyet vesikaş1 almaları, ihale günü de ek
siltme saatinden bir saat evvel mezkur vesaiki makbuz mukabilincltı yu
karda adı geçen komisyon başkanlığına vermeleri lazımdır . .' "2215,, 

İst. Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. den: 
Ordu için seyyar mutfak alınacaktır. Nünnmesi Sirkecide Demirkapı. 

da M. M. V. Muayene komisyonu Rs. ne müracaatla görülebilir. İmale 
talib olanların mayıR nihayetine kadar kaç aded ve kac: kuruşa verebile
ceklerine da.i.r tekliflerini 26/3/940 salı günü saat 14.30 a kadar Topha
nede lst. Levazım &mirliği salın.alma komisyonuna vermeleri. 

"726,, "2130,, 

[ ·ocVIet Demiryollar:_ıı~n~:; 1 
Bedeli Türk • İngiliz kredi anlaşın.asından tediye edilmek üzere mü

bayaası takarrür eden takriben 400 adet koşum takımı., 9000 adet me
not, 18000 adet menot pernosu ve 5000 adet çatal rondela pazarlık su
retile ve münhasıran mgiliz firmalarından satın alınacaktır. 

Bu hususla tanzim edilmiş olan şartnameler Londrada TUrk Tica
ret Ataşeliğinden ve Ankarada Devlet Demiryollan Malzeme Dairesin
den tedarik ~dilebilir. Şartname almak istiyenlerin bu kabil malzeme 
imal eden bir İngiliz fabrikasını temsil ettiklerini firma ismini vermek 
suretile bildirerek, tahriren veya şifahen yukarda sözü g0çt°:n yerlere 
m liracc..atları 18.zımdır. 

Verilecek tekliflerin en nihayet 6/5/1940 tarihine kadar Ankarada 
Devlet Demiryolları Merkez D::ıkuzuncu arttırma, ek!".iltme komisyonu-
na tevdi edilmiş olması lazımgeleceği ilan olunur. "2098,, 

• • • 
Muhammen bedeli 3189 lira 25 kuruş olan 7 kalemden ibaret 30800 

aded muhtelif cins ve eb'adda lamba ve fener şişeleri 3/ 4./ 1910 çar_şamba 
günü saat "11,, on birde Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon 
tarafından açık eksiltme usulile satın .atını:ı.cf!.L.ır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 239 lira 20 lrntuşluk muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar ko -
misyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
• "2131,, 

~---

kulün taksimi kabil olmadığı Harp Akademisi satınalma komisyonundan: 
anlaşılan bu gayri menkulün açık art-
tırma ile saUlarak parasınm hisse . Beherine tahmin edilen bedel 14 kuruş 50 santim olan 1496 aded 
darlan arasında hisseleri nisbelinde köhne er fotininin açık arttırma ile satışı 5 Nisan 940 cuma günü saat 
taksim ve tavizine 22/3/194:0 tarihin- 14 de Akademi satınalma komisyonunda yapılacaktır. Fotinler her gün 
ds karar verilmiştir. İşbu ihbann ta- Akademi deppoyunti<.< görülebilir. Arttırma mUnakasasına gireceklerin 

münakasadan evvel Beşiktaş Malmüdürlüğüne yatmlın~ş 1627 kuruşluk 
rihi tebliğinden itibaren on beş gün teminat makbuzlarilı:ı ·nezkfır günde komisyonumuza müracaatları. 
zarfında temyiz veaair haklarınızı "2112., 

kuUanmadığımz takdirde hükUm kes- -~~~~~~~~~~~~~~~~~~F.~~5~~ijji-

::..::;~i~~~:ı°f:.~".::..:k~ı1~": · Ask1rl Fıbrikılu ~atıQ Almı lomis;7n7'i7ı: ..... 1 
cak.tır. Usulün 141 inci maddesine iİllll••••DEE!ldSIBr•••••••••••a•••mmmi 
tevfikan ba.şkatib ihbarnamesinin 
tebliğ yerine kaim olmak üzere ilin 
cdunur. 

latanbtd Asliye 9 ımcu Hukuk mah
/cemesi-,ıden: 

İstanbul Vakıflar MUdürlUğü tara
fından Şehzadebaşı Balaban ağa. ma
hallesinde Çilingir ı:ıokak 18 No. lu 
dükkanda sakin Hatice Akile aleyhi
ne açılan tashihi kayıd davasında mu 
mn..ilcyha Hatice Akilenin kayboldu
ğ ... mtibrez ilamdan a 1a~ılmr kla mu • 
mailcyhanın bir ay zarfında davaya 
karşı cevab vermesi ve muhakeme 
için tayin olunan 17 4 1940 çarşanı- ı 
ba günü saat 9.30 da mahkemeye 
gelmc~i veya bir vekil gön~rmesi 
· ıa.l~kmua uandıı-. 1 

Miiteahhid nam ve hesabıııa 100 t.on hamızı azot alınaca.k 
Tahmin edilen bedeli "26.000,, lira olan 100 ton hamızı azot müteah

hid ne.m. ve hesabına Asked Fabrikalar Umwn Müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 26/3/940 salı günü saat 14 de pazarlıkla ihale edilecek 
tir. Şartname "1,, lira "30,, kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Ta
lihlerin muvakkat teminat olan "1950,, lira ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle ala
kadar tüccardan olduklarına dair Ticaret Odası vesikasile mezkur gün ve 
saatte komisyona mUracaatlan. · "2100., 

• • • 
60 ton 1,5 mııı. kalmbğmda ve ırıorn1al eb'adda saç Je\ ha. alınacak 

Tahmin edilen bedeli "20.400,, lira olan 60 ton 1.5 mm. kalındığında 
ve normal eb'adda saç levha Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Mer
kez Satmalma komisyonunca 30 Mart 940 cumartesi günü saat 11 de pa
zarlıkla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 
'l'aliblerin muvakkat teminat olan "1530 .. lil'a Ye 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3 maddelerindeki yesaikle komisyoncll olınnctıklanna ve bu işle ala~ 
kadar· tfü: ·tı.t ta.ıı olduklarına dair Ticaret Odası vesik,lsile mezkur gün 
\'e saatte komisyona müracaatleıi. "2234,, 

ı;a 

MODERN 
Adabı Muaşeret 

azan: SCHEYLA MUZAFFER 
Askere, talebeye, kadına, erkeğe 

ve herkese günün en lli.Zumlu 
kitabı 

Fiyatı 50, cildli 75 kum~ 

İNKILAP KITABEVı 
İSTANBUL 

~m .................. , 
lstanbu.l ikinci icra menıtırıuğwn -

dan: 
Galatada Yoğurtçu ha.nmda 2 
numarada oturup ikametg!hı 
meçhul bulunan Mehme<l İhsan 
Özkan'a: . 

Alacaklı İstanbulda Vaklflar Baş. 
! Müdürlüğü tarafından Beyoğlu 1 inci 
Sulh Hukuk mahkemesinin 9/9/ 1939 
jtarih ve 39/ 25 sayılı il.a.mına istina -
den 19 lira 90 kuruşun faiz ve ma.sa-

1 rifi tahsil hakkındaki 10/10/1939 ta-
rihli takib talebi üzerine i.k.ametga -
hınıza gönderilen icra emrine veri • 
len meşruhata göre ikametgB.lıınızın 
meçhul bulunduğu anlaşılmakla icra 
hft.kimliğince icra. emrinin bir ay müd 
detle ilben tebliğine karar verilmi§ 

r olduğundan tarihi ilandan itibarer. 
ımezkür müddet zarfında mal beya
nında bulunmanız ve istenilen parayı 
dairemiz veznesine yatınlması la -
zıındır. Bu müddet zarfında. icranın 

geri bırakılması hakkında aid olduğu 
maka.mattan bir karat• getirilmediği 
takdirde cebri icra yapılacağı ve mal 
beyanında bulunulmadığı takdirde İC· 
ra, iflas kanununun 76 ve 337 inci 
maddeleri hükmü tatbik edileceği ci
hetle 39/ 3944 numaralı icra emrinin 
j tebliği makamına kaim olmak üzere 
ilanen tebliğ olunur. 

f e AK E R-
! MAGAZALARI 

Size, Gabardin ve Tveed par
desülerini, Trench . Cotlan, en 
birinci İngiliz ve Fransız ku -
maşlarından spor ve fantezi kos · 
tümleri, her yerden mfuıaid şart
lar ve ucuz fiyatlarla takdim et
mektedir. 

ıma 

lstanbul Lerazım lmırUZJ 
!atınalma Komisyonu İ lanl arı 
200 aded tank başlığı alınacaktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 26/ 3/1940 salı 
günü saat 15 de Tophanede Lv. !mir
liği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. Tahmin bedeli 900 lira ilkte
minatı 67 lira 50 kuruştur. Nümune
si komisyonda görülür. 

(728) (2156) 
••• 

Tophanede Lv. e..ııya ve teçhizat 
ambarının tamirile eski Feyziye mek
tebi binasının inşa ve tamiri eksilt • 
mesine tatib çıkmadığından ilk pazar
lığı 26/3/1940 sa1ı günü saat 15.30 
da Tophanede İst. Lv. amirliği sabn 
alma. komisyonunda yapılacaktır. 

Keşif bedeli yirmi sekiz bin beş yüz 
yetmiş dokuz lira altmış kuruş ilk 
temi..natı 2143 lira 50 kuruştur. Ke§if 
planları ve şartnamesi komisyonun -
da görülür. İsteklilerin kammi vesi· 
kalarile belli saatte komisyona gel • 
meleri. 736 - 2267 

• •• 

_ l _2&SJU&EL !&S 

Büyük ikramiye 150,000 l iradır 
El İIAnlarmda da yazddaOı gibi 3 üncü keşide 

biletler ini herkes 

Nis~nın 4 üncü günü akşamma kadar dejiştirmelldir. 
Aksi takdirde bu rıum.ua üzerinde biçbir h•k iddia edi1e"1eı .... 

Teknik Okulu Satınalma Komisyonu 
Başkanlığında~ .:.?(). 

Yıldızda bulwıan okulunıuzun 3718 liı a 68 kuruş keşif bedellı uJıı' 
kalem mobilye, masa, dolah, perdelik vesaire tesisatı 26/ 3/ 940 ta~ltsel 
rastlıyan salı günü saat 15 de şartnames: ne göre Giimüşsuyunda 'Y'll ıızıiı 
Mühendis Mektebi muhasebeciliğinde toplanacak olan komisyonun~ v 
ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 11 l)lc.r:S 
minat 278 lira 90 kuruştur. İsteklilerin 2490 sayılı kanun ile ~artn8 ,litle 
yazılı belgeleri teklif mektublanna koyarak eksiltmeden bir saat ey"~erl' 
kadar makbuz mukabilinde komisyona vermeleri, şartname ve re!'lt~ j:ı· 
nümune vesair tafsilatı görmek ve öğrenmek ve ilk teminat yatırı::n c ırO· 
tiyen1erin eksiltmeden bir gün evveline kadar okulumuza ve ek~!l~1 ;r, 
nü de Gümüşsuyunda Ytiksek Mühendis Mektebi muhasebeciligın el\~bJ 
lanacak komiı:1yomunuza gelmeleri. Postada vaki olacak gedkmeler

8 
' 

edilmez. ''1~ 
- . -~--: 

KIZILAY CEMİYETi 
Umumi Merkezinden : 
Cemiyetimiz harb, kıtlık, muhaceret ve emsali ahvalde zuhur 

eden hastalıklarla yapılacak mücadelede ve bilhassa seferberlik cs~~t 
sında hastahanelerde Kızılay esas hemşirelerine yaıdımcı sıf :J.tl e 
çalışmak üzere 1stanbulda Aksarayda ki.in 

KIZILAY HASTABAKICI HEMŞiRELER MEKTfei 
dahilinde 

GÖNÜLLÜ HASTABAKICI 
yetiştirmek için 1 Nisan 1940 tan itibaren üçüncü kurs açıltı.cakı1 r' 
Meccani olan bu kursa. aşağıda yazılı şartları haiz olanlar a.ıınır: 

ı - 20 ila 45 yaş arasında bulunmk. 
2 - En az ilk roekteb tahsili görmüş olmak. · r 
Kaydolunmak ve dersler hakkında malfi.mat almak istiyenlC 

yuJ.uırıda adresi yazılı mektebiınize müracaat etmelidir. 
300 çift okur yaka işareti ve nu • lkinci devre kurs için kaydedildiği halde üçüncü kursa kal!llJ:l· 

marasile 100 çift er yaka işareti ve rın tekrar müracaatla ke.ydolunmaları. , 
harfleri alınacaktır. Pazarlıkla ek • Şefik ruhlu, hayırperver hemşirelerimizin bu i.ı:ısani işe heYı.'5'8 

siltmesi 28/3/ 1940 perşembe günü koşacaklarına kaniiz. 
saat 14 de Tophanede Lv. amirliği m•liııııı•••••a1&11m••••mı&••••111•rı:mll'SI~ 

1 satınalma komisyonunda yapılacak • 1 
1 
tır. Hepsinin tahmin bedeli 135 lira Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbı.l · 

1 
kat'i teminatı 20 lira 25 kuruştur. "' d ıı f 
Şekilleri komisyonJa görülür. Levazım Amirliği Satınalma Komisyonun ıı ~ 
i "734,, "2269., 1 - Teşkilat ihtiyacı için alınacak 1000 aded erzak torbası Heıı" 
1 • • • çuvalın açık eksiltmesi 6 Nisan 910 cumartesi günU saat 11 de y'lP 

caktır. . Jıf· Aded 

2 6X 32 dış otomobil lastiği. 
2 6X 32 iç ,, ,, 
1 20X600 d'~ ,, ,, 

2 - Bunların muhammen bedeli 284-0 ve ilk teminatı 213 urıı 

3 - Şartname ve nümuneleri koırlısyondadır. Görillebilir. .-pııltıl 
4 - İsteklilerin gün ve saatinda ilk teminat makbuzlarını fı·\,oıı' 

Galata Mumhane caddesi İbrahim Rıfat han ikinci kattaki konıı:ı1·..: ,, "2.i v A müra.ca.atlar1. :::::;;::/'/ 

ı 
1 20X600 iç ,, ,, 

. Y~k~~~a yazılı dört kalem otomo- 1Btanbul A8Uye 1 inci Hukuk mahkemeBinden: ~J 
'. b~ lastıgı alınacaktır. Pazarlıkla -~k~ .İstanbul Vakıflar BaşmUdürlüğU. muru tarafından bill tebliğ iade ... ~ 
Slltmesi 28/3/1940 perşembe gunti . . . ~ .-1t 

t 14 30 d T h ed L a . r vekılı avukat Lebıb Atay tarafından miş oldugundan H. U. M. kıuıufl i 
sğ:a tı · 

1 
a kop. an e dv. mılır ı- 1

1 

Cerrahpaşada Hobyar mahallesinde 141, 142, 144 Uncü maddeleri ıı~l'~,1ı ı sa n a ma omısyonun a yap a - , . . 111 
caktır. İsteklilerin teminatlarile belli İpçıler çıkmazında 19 numaralı evde bince dava arztı.halinin İst.anbll•l ıı.'ı 
saatte komisyona gelmeleri. mukim Hakkı aleyhine Dördüncü Va- • tişar eden sabah gazetelerinden~: i 

738 _ 2307 kıf han 28 No. lu odanın bedeli ica- lde ilanen tebliğine ve ilan tarih
1
' c 

•o rından 572 Ura 45 kuruşun faiz ve 
1 
itibaren bir ay müddetle cevıı.b ":11 

Nakliye okulu koşum hayvanatın- masarüi "muhakeme ve avukatlık Uc- n.esi Iüzumwıa karar verHıniŞ 01 ~ 
dan bir· baş hayvan 27 / 3/ 1940 çar • retile birlikte tahsili hakkında ikame ,ğundan tebliğ makamına kailn ol111 

şamba günü saat 10 da Edimekapı eylediği 5 kanwıusani 194:0 tarihli üzere ilan olunur. ~ 
haricinde Topçularda Atpazarında sa dava arzuhali sureti müddeialeyh . __ ... - ~ ğld 
tılacaktır. ~aliblerin Atpazarında Hak~ın altı ay ev:-eı m~~ ika· Sahi~l: A. -~~~edd1n saru~; .. ~ 

1 memuruna muracaatları. 1 metgahı terk ve yenı adresmın ~eÇ - NeŞrıyat ınudu.ru : :Macid ~~ ·ıj'!~ 
737 - 2306 hul oelduğu m.eşru.hatile P. T. T. me- Basıldığı yer; Matbaal Ebll'l 

ı _ 


