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~acar Başvekili Bugün 

Duçe ile görüşecek 
r--- - Müzakerenin çerçevesi - - 1 
l_ MACARiSTAN ALMANYA· 3 - MERKEZl AVRUPADA BiR 

DAN ÇEKINDIGI iÇiN iT AL- HARBiN ÖNÜNE GEÇECEK. 
y Ay A y AKIN OLMAK Is- TEDBiRLERi MÜZAKERE 

~ EDECEK 
~~· ~ _ "'FA SEBEBİYET 4 - RUSYANIN CENUBİ AVRU-
.. ",~·VER .. " . ~KOMŞULARIN- PADAKİDEVL~TLERE VER 
... ~·DANr gp:zı TALEBİNDE MEK IS:fEDİGI GARANTİ 
tX~~~ ~ f1{f ~~AK GÖRÜŞULECEK 

"• "-" · ~, Stıuğu 

~arŞİsırİda italya 

Sefer oğlu Nikolaki 

Ali Çetinkaya Şilep r eti 
hakkında beyanat verdi 

Kara birgünün 
YıldönUmO 

1 

Ankara, 25 (A.A.) - B. M. Mec
lısin.in bugtin Şemseddin Giinnlt.ayın 
başkanlığında yaptığı toplantıda cel· 

/ 

telefon muhaberatı durmuş, tramvay 
lar işlememiştir. Şimdiye kadar dün
ya tarihinde bu derece §iddetli bir e
lektrik fırtınası henüz kaydedilmemff 
tir. 

Semadaki elektrik kuvveti 400 volt 
olarak tahmin edilmektedir. 

Amerikada şiddetli olan bu fırtına, 
Budapeştede, İngilterenin bir çok mm 
takalarında, 1talyada, Polonyada, Cer 
ı:mbt Atlantikte de hissedilmiştir. 

[ Bcmu 8 de] 

Ziegfried hattını 
Su basmış 

Berlin, 25 (A.A.) - Alman rad· 
yosu, Rhin nehrinin t.aşIDJl.Sı üzerine 
Siegfried hattı tarafında müthi~ bir 
tuğyan vukubulduğuno ve yapılan 

senin açılmasını müteakib Bilecik me 
busu Prof. Besim Ömer Akalının ve
fat ettiğine dair tezkere okunınuo ve 
hatırasına hürmeten ayakta iki da.kl
ka stikO.t edllmiftir. 

Devlet Denlzyolla.n İQletme Umum 
Müdürlüğü 1939 yılı bütçesinin varı.. 
dat kısmının lrad ve masral kısmın· 
d& "Sosyete Silep TUrk Anonim Şfr. 
keti hisse senetlerinin mübayaa be · 
deli,, adile açılacak bir fasla ts20.78Cl 
liranın tahsisat kaydına mezuniyet 
verllmes.lııe afd kanunun mtlzakeresl 
vesilesile söz alan hatipler tarafın • 
dan lAyiharun İktısad Encümenince 
de t~ edilme8i IA.zım geleceği hu
ırusunda ve usul bakımından Refik 
İnce ''Manisa., nın ileri eürdUğU mll-

(Sonu Ş iLncilde ] Ali Çetm1oaya 
•mli!llliili ______ 'M&.,........•...,.~~~......-~~ ....... -.;---m---~lliiİi!!~ 

BiR REZALETiN İÇY(jZO! 

Tatllcı Abdülka irin ka i i araba 
Molla dün ya alandı 

Bir fıkra ve bir mücadele 
Dahiliye Vekaletinin kuvvetli bir 
tamimi Bizce bir noktadan eksiktir 

~ . ıı \ 

muazzam gayretler sayesinde mJırl • Veli ve bek taşi fakıri 
batın önüne g~diğinl bildi.rmekt.e • Vaktile valinin biri ağasile gider· ğasına dönerek demi~ ki:· 
dil'. ken kareısma bir bektaai fakiri çık- - Defterdar efewliye söyle; o da 

w..,,.., m11; l&daka. ietemie, vali hem.en a... (~u 6 lllıolıılel 
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ıisha w.rafından: Hore _ Belisha ıinde her türm yar 

f'ENI SABAH 

19 mayıs 
Gençlik bayramı 

1 işçisine tecavUz edan 
Patron meselesi 1 

Leslie Hore - Be- r Yazan: J cut imkanları dahi 

Tarihde neticesiz Eski İngiliz Harbiye Nazırı dırnıtmy~pmladyıkla.r-
kalmış sererıerin zu e ış 0 u an l\1aarif Vekaleti hazırla... Şikayetçinin gösterdiği 
arasına müttefiklerin gönderecekelri şüphesizdir. Bunu yapmak kararııu dığı programı vilayete adreste kiınse bu unmadı 

Müttefiklere 
Kiraıanan 
Vaııurların vaziyeti 

heyeti seferiye de katılmıştır. Bu - 5 şubatta aldılar. Bir heyeti seferiye bı.ldı"rdı· ~" ·· k laf Vekal ~tile 
d Fi 1 d . k · vıuna a c Bı·r fabrı'kada çalıf'tıi!"ını ve patro-nunla beraber şimdiye ka ar cereyan hazırladılar ve i n an ıyaya sev ı- ~ ~· 

eden hadisatı tedkik faydasız de • ı çin bilcümle zaruri tedbirleri ittihaz Maarif Vekaleti, 19 Mayıs Spor ve temasa giden armatörler nu tarafından kendisine laı:ıallut edil-
ğildir. Vukubulan hadiselerin ehem- ettiler. Gen~lik Bayramı münasebetile yapıla- d t tt · nıek istenmesi üzerine işini lerketti-

k . 1 . d av e e 1 g· ini söyliyerek bir gazeteye mektup miyetini, hatta lehimize cereyan e- Vapurlar limanda, ma ıne er ıs - cak spor ve gençlik hareketlerine a-
diyor görünmese de, süratle ölçmek limde idi. ir mufassal bir program hazırlamış Hariç s~larda .. buluna~. v_apurl.~nn yazan bir kızın gönderdiği mektubun 
keyfiyeti herhangi müsbet düşünce ve Bu ordu neden hareket etmedi? \"e bu programı şehrimiz Maarif Mü- oerhal gerıye donmelen ıçın Muna- mıiddeiumumili"'e verilmesi üzerine 
müessir harekete en emin bir mu - Mutlak bir izah henüz verilmemiş- dürlüğüne bildirmiştir. kalat Vekaleti tarafından verilen e- dün müddeimn~milik faaliyete geç -

t N 1 k mir üzerine şehrimizdeki bazı arma- . .. .. . kaddemedir. tir. Bununla beraber, sveç ve orveç Hazırlanan proğrama göre şeni t·· 
1 

t .. k .. 
1 

b' . te dii .. mış, dun akşam, mektupta gosterilen 
h"kA u · · b d to k k 1 iki or er gaye muq u ır vazıye ~ · . Egv er müttefikler muvaffakiyetsiz- u ume ennın. u or unun P~ - ız ve erkek talebe ere nazaran .. 

1 
eli E 

1 1 
u"t adreste kızı arıyan polıs bu adreste 

ı d t t ı k k muş er r. vve ce vapur arını m - .. . _ . Iiklerini tanımak için oldukça kuvvet- arın an ransı o ara geçmesıne ısına ayrılmaktadır. tef"kl k. 
1 

t·· 
1 

. b boyle bır kızın oturmadıgı cevabıle 
üm ed ki · tehdidi · .. t ı ere ıra ıyan arma or enn u il. ve cesur iseler, zafere dogrw u en m anaat ece erı nı gos- dman hareketleri, kol, bacak ve · k 

1 
t ,...c- af·h 

0 
c· ard" 

mukaveleleri feshetmeleri icab etmek arşı aşmıı? ır. maam ı , ıv ... , 
emin yolu bulmak için daha kat'i bir terdikleri biliniyor. yürüyüş motiflerinden ibarettir. Her tedir. bu kız aranmaktadıt•. Bul~nduğu tak-
karar ve açık bir görüş ile yeni bir İngiltere ve Fransa htiktlıneti Fin- vilayet Ma&.rif Müdürlüğünde spor B . t • h 

11
. . . r atö ler dirde bugün getirilerek mektupta pek 

harekete girişebilır' ler. landiya hükCimeti kendilerini yeni • ve gençlik bayramına aid mahalli bir u vazıye ın a 1 ıçın a m r - 'h 
1 

·kA t· b' dil 
d .. kk b b. h t b" kaç gün sarı 'O mıyan şı aye ı tes ıt e e -Bunun l'çindir k"ı Moskova muahe- den çağırdığı gün bu mümanaati ber-lprogram tesbit etmek ilzere Bede_n en mure e ır eye ır k h •

1 
bö 

1 
b. t llAt 

1 evvel Ankaraya giderek Münakalat ce ve akı mten ··y e ır asa u desı'nın· neticelennı· · bu··t·un· açıklıgıv ile taraf etmeğe mütemayildiler. Müra- Terbiyesi öğretmenlerinin iştirakıle 
1 

•• , 
11 

h ki 
Vekaletile temaslarda bulunmuştur. veya tecavuz varsa mes u er a nn-tedkik etmeliyız· . caat vaki olmanuş, onun yerine pü- bir toplantı yapılacaktır. Bu toplan- 1 

Vekalet arnıatörlerin taleolerinin da takibata geçilecektir. Bu işle müd-B. f t•hin b duruguv albna nik bir sulh imzalanmıştır. tıda o şehrin spor ve gençlik program 

1 

C 
ır a 

1 
oyun F. 1 d. d ·· · · tin 1 . t b"t 1 ak tetkikini tstanbulda kurulan komis - cieium~mi muavinlerinden evad e -·gı·rmiş milletler serisinde Finlandiya ınb an ıya orbusu m~essFinı~ıye ·ıı - arının saat ve yerıı·1es· ı .o unat~ al- -· d ul h tl 1 lmaktadır 

. b' d 1 tt• 0 hı:.'.:mi den ir şey kay etmemış. mı e- tır. Bu program va 1 erın nyase 1 - yona havale ettigın en vapurc ar 1 emmıye e mcşgu o . 
en yenı ır ev e ır. nun ıuu - . .• .. . . 1 . . · b. ~ t dün şehrimize dönmfu;ılerdir. -~ . t ··zil ortadan kaldırmak için ti butün cesaretını muhafaza eyle • tında yapılacak ıkıncı ır umumı op-
~::~ e:~:iş müttefiklere bir nevi mişti. Hariciye Nazı~~a göre. tngi~: lantıdan sonra katiyet kesbedecek - Vapur Müsaade Komisyonu bugün ONlVERSITEDE: 
defi. olmak üzere ihlal edil _ tere ve Fransanın mudahelesı katı tır. İstanbul Mıntaka Ciman Reisliğinde 

ôlabilirdf, fakat bu müdahale husu- Öğrendiğimize göre bu sene şehri· toplanarak mukavele ile Fransızlara Tıb gençleri Ankarayı miştir. Tecavüzün bir netice verme- z"ıyaret etmel· ı·sı·ıyorlar le gelmemiştir. Bunun hatası, Finlan- mizde yapılacak spor ve gençlik bay- kiralanmış olan beş vapunm vaziyeti 
diğini isbat meselesi ortada kalıyor. di d h ı dı t k l T k d ı k hakkında kat'i bir karar verecektir. Tıb Fakültesi talebelerinden 200 kişi-Finlandiya, bugun·· , kendisine talı- yaya er a yar m e me zaru - ramı ya nız a sim sta ında o ma 

t· k d. d rdl · · t .h ed ·· t b"t 1 t B ~- lik bir kafile hükumet merkezimizi mil edilen şartlara göre, Rusyanın re ıne en ı e ennı ercı en uzere es ı o unmuş ur. ayrama sa-
tskandinavyadaki emellerini tabak _ İsveç ile Norveçin üzerine bırakılı- bah saat 10 da başlanacaktır. Ayni Amiral Mouren · şehri- ziyaret etmek maksadile 23 nisan ta-
kuk;. ettirmek için geçeceği büyük ta- yor. gün öğleden sonra muhtelif spor sa- • l k tilinden istifade ederek Ankaraya 
rik oluyor. Bu emeller ne olursa ol- Finlandiya onlann komşusudur; halarında ve Halkevlerinde spor şen- mıze ge ece gideceklerdir. Kısa bir müddet zar -
sun, İngilterenin sevkülceyşi veya ti- menfaatleri onlarla müttefikleridir, tikleri ve müsabakaları yaf)ılacakbr. Bir kaç gündenbcri !zrnirde pasif l fında b:ış şehrimizin şayanı temaşa 
cari menfaatlerine uygun olmalarının ve istikl8.Iinin kaybolması onların bi- 19 ve 20 mayıs günleri bütün mektep !korunma meselelerini tetkik eden mahallerini gezeceklerdir. Oradaki 
ihtimali pek azdır. taraflıklannı tehlikeye koyar. ler ve resmi devair tatil olunacaktır. I Fransız pasif korunma mütehassısı j gençlik ile temasa gelerek avdet ede-

Ne için, böyle bir vaziyette, İsveç _ ........ ...._. Amiral Mouren önümüzdeki hafta ceklerdir. 
Finlandiya mukavemet ettiği mild- ile Norv""' müttefik ordunun Finlan- "ehrimize gelecektir. 

Alnı A --s VILA YET1 E : ~ 
detçe, Rusyanın anyaya zarun diyaya varmasına mAni oldular? ls- Şehrimizin pasif korunma işile a-
olan membalarından bir kısmına, mü kandinav devletlerinin siyasi mües- Üsküdar kaymakamlık lakadar olan eşhas amiral Mourene 
cadeleye devam için ihtiyacı vardı. seseleri mUttefiklerinkine mUmasil - binası 

••tt r· V•nin dımı verilecek raporları ve izahatı hazırla-Şimdi Rusya, mu e ıgı yar dir. Ayni manevi ve moral kıymetler Osku'·dar kaymak ........ lıgıv ı·çı·n mo -
b l · k'şaf ı.u&• nıak işile ·meşgul olmaktadır. Amiral 

-.....,,,,. ... ..__ __ _ 

ile, bu mem a arın ın 1 ına ve üzerinde ayni telakkilere sahibdir - dem bı'r kaymakamlık bı·nası ın· şası 
t h . tın besi Mquren, tstanbulda ~imdiye kadar dtişmanımızın ec ıza a ve en- ler. İkbsadi refahları müttefiklere kararlaştırılmıştır. Binanın inşası I 

1 
·r .. d f t rt"b tı Denizyolları kooperatifinin senelik 

niiye hasrı nefs edebilir. tabidir. Ve İngiltere, onların en bü- için Paşa kapısında hükfımcte ait ar- j yapı an pası ~u a ~ e ~. a ru ve umumi heyet toplantısı bu ayın 30 un 

llÜTEFER/t/K I 

Deniz yolları 
lifinin senelik 

Koopera
toplantısı 

Finlandiya mukavemet ettiği mUd· yük müşterileridır. Öyle ise ne için salar hazırlanmaktadır. Kaymakam - J h~ırlıklarını bırer bırer .gorecek ve . ria yapılacaktır. Geçen sene 11 bin li
detçe, Fransa ile İngiltere, Milletler müttefiklerin hareketine karşı koy- lık binası için hazırlanan projelere 

1 

alakadarlardan mufassal ızahat ala ·ıra zarar eden kooperatifin bu sene 
Cemiyeti paktına tevfikan ona yar - dular? göre bina 2 katlı ve 32 odalı olacak- 1 cakbr. bilançosunu 2000 lira kar ile kapa -
dım etmek mecburiyetinde idiler. Norveç ile 1sveçin ve Finlerin, İn- tır. Binanın planlarile nafia müdür . Şimdiye kadar yalnız İstanbul be- l tacağı anlaşılmıştır. 
Doğrudan doğruya . bir müdahale, giltere ile Fransa askerleri için ge- l lüfrü mimarlarından Faruk meşgul ol- lediyesi bildc~sindcn muh~elif. müna- Koopcratıfi geçen sene zarara so -

istihsalde bulunmadığı t.akdirde Al- çid isterken, İskandinav devJetlermin maktadır. kasalarla pasıf korunma ışlenne 200 kan Kocatnş suyu ihtilafı halledil • 
man endüstrisinin makinelirinin dö - de eskı·den her mı"llette d h · • b ı· l bu para muayyen ' 

.. .. n a a z~ya· lstinye - Bebek yl'IU ~n ıra ayrı mış ve miş olduğundan gelecek seneler için-nemiyeceği Gallivare madenlerinin de merbut gorUnmuş oldukları Mıllet mUhendisi viltivetten davacı bır programa sarfolunmuştur. de azalara daha ziyade temettü ge-
civarında askerlerin idamesini müm- Ier Cemiyetinin paktı üzerinde da - . ' . la 
kun.. kılabilirdi. yandıkla 1 ·ç· uh"k .. t .1 1 . Istınye - Bebek sahıl yolunun taah- Bu sene de heye n tireceği kuvvetle tahmin edilmekte-r ı m, m ı gos erı me erı .. - . . . k 

Dolayısile yapılacak bir müdahale çok güçtür. hild muddetı may~s nıhayetınde bıt - modası ÇI ti dir. 

onlara, Batum, Odesa ve Tuna liman· Almanya ile Rusyanın nüfuzu ts- 1 rne~<t:ı~~· ~~l.bu1~ik~el~~iye bu yol! Edirnekapı dışındaki yollar üzerin- ingilizler gemilerimizi uzun 
lan arasındaki ticareti ve bilhassa kandinav hükftmetlerini beşeri pren- ~:rın1 e ı dı~ !~da er~ı .zamanın. de bazı mevzii heyelan hadiseleri gö- boylu kontrol etmiyecekler 
Almanyanın muhtac olduğu petrolü siplerinden vazgeçirtmek, iyi komşu- 1 

ma etme ıgın en yo un ınşaatı mil- rülmüştür. Nafia müdürlüğü bu yol- Mıntaka Ticaret Müdürü Avni dün 
mur.. akabe ı·çin Karadenı·ze gı·rmegve luk hı"ssı·yatını bır· tarafa bıraktı - teahhid tarafından ikmal olunama · 1 ·· d k k k üze 

r 1 ar uzerin e tet i at yapma re An.karadan şehrimize dönmüştür. Av-mu··saade ederdi. Bu maddelerin kon· malc ve beynelmilel hukuktan müte _ mıştır. nşa müddeti bir sene daha 
t did ı kt D. ~ tarafd mütehassıs mühendislerden müteşek- ni An karada bulunduğu müddet zar-

trolü harbi kısaltırdı. vellid milkellefiyetelrini inkar ettir - ~ 0
. un~ca ~r. · ~ger an kil bir heyet teşkil etmiştir. Diğer fında vekaletle muhtelif ticari mesail k . . ld w. .. ku tr .. .. .. nmteahhıd fırına ıstımlfilclerin zanıa- I 

Bugiln, kat'I olabilecek bir hare • me ıçın ° u ... ~ vve ı gorunmuş- d l · · d tarafdan Moda heyelan sahası da na- üzerinde temaslar yapmıştır. tilr. nın ~ yapı maması. n~tıcesın e za . 
ket için beynelmilel kanun çerçevesi . . . . rar zıyan taleb ctmıştır. Bu taleb vi- fia müh~ndisleri tarafından tetkik Haber aldığımıza göre İngiltere hü-
içinde muhik gösterilecek bir şey kal- Bu suretledır kı müttefikler, hak- layet tarafından tetkik olunacaktır. olunmuştur. kiimeti nezdinde yapılan teşebbüsler 

26 

Hava hakimiyeti 
on günlerde ve bilhllS89 · 

meselesinin malfinl ~\1' 
tasfiyesini mütc:ı.hib harbin __ ,....,.,_ 
lard~ki ala.cağı seyir yeni 

~ ,.e 
mi.inakaşa mevzuu olmaı~~ et 
11eticenin havalardaki bô.k~~jJal 
suru iizerine istinad eder.cgı 
leri siirülmeğe b::ı§laclı. 

nıı sel)(•bden şimdi tngil!~ııe 
Fransa, harbin başlan~cınc _,. 
kendi lt"lllerine kazandıklafl ~ 
nıcfhummıclan bu bakıındaJJ -tııd~ to 
istifadeyi temin için ~alıŞJDP 

ı ı.ısr• Fransada dahili kargaşa ı ., ~ . ,. 
giltt>rf'de harb sonu hukukı 

11
.'}}jll lloı 

larına. haddimlen fazla be) b 
mn.sı ve beı;er ilıtirasfa~n~ Jı~ 
ka.trnıyan bir siyaset taJdbi rı1 

·13]1lllıt den garb demokrasileı·i sı · . Jı • 
b:ılmnından, deniz kuvveti?~ t { 
esaslı bir teşebbiis ve fa alı~ e 

11 
termemişlerdi. Hitler Aln1aJ?"11;~ıı 
biiyi.ik Cermen imparatorhleo ,ıı • 
Versay mnahedesinin bilciiJJJte te 
J;:fımını yırtarak ve A '\'TtlP'd~ t 
"Alman sulhii., vücude getire~ . tr 
sis eylemek için giriştiği hııf ~ y 

rışı kar.:;ısmcla müttefiklerin ~ 
ted:ıfiii faali~·etleri müşahede . 

yordu. . ·etırt\ 
Yeni istila emelleri ve ta:ıl•). ~ • , 

karşısında, garb clcmohr.ısilet•• ii , 

rjştikleri miie.aclcledP:, kara.cl!l ~olı~ 
dafaa halinde kalmalarına rıı11 ;ıv 

. e LI"' 

denizlerde t.aa.rruz kuvvetle~tif:ıdf 
yanarak ve fa.ildyctlerinden 1~ tfilt' 
ederek hakimiyetlerini tesiS e "4' 

·ıı IJl"' 
ve havalarda da., son seneterı 1' ııılt 
mi randunamna istinad edere :ıJI' 
dafaa sistemini taldb ediJl, ~., 
yayı denizlerdeki hakimiyetler;,; · 
yesinde ve ~bluka. simhile yıP 
ma.k yoluna gittiler. ~ 

Falmt altı arlık tccriibelerillnfılı 
· ııuıı · bit ettiği kanaat şudur: /\ ,, fl1tıl· • l'o 

co~mfi vaziyetler ve si~·a.s1 tııl" 

nczonla.r yiiziindcn, hu a!>lıt':'~ te
lııııan deUklerden aza.mi ist1f1 •e ııe
min etmekt.en bili Imlnn.rot ' .;ıJ· 

~· Jtlıl ticede bu silahın arzedcceJ.'1 l\J, .. 
fakiyet şartlan da tesirinde~·ıdliğll 
bcdiyor. Bu şekilde d~il?1~l)SIJll 
takdirde, garb demotcra.sılcrı, .Jjı 

lannın en güvendikleri kıstı»~ ıi· 
.. il p 

hakimiyeti ellerine almayı .0 iJl ııot 
na. lmymaMa. istical etmclertll 

v ··riiliİf· mal bir siyaset oldugn go . ~JJI"° 
. ı...-ıli, Bu sebebden, gerel{ Bır ~.. ·e ge-

rikatlan yaptıldan sipıtrişlc~ ı~·ctıı~t 
rekse dominyonlarındalci f 11'1"

1
• jııill 

k··tıes . 
ve miitehassıs bir emek u f1'teı1o 
1to)Jc.ıtnası sayesinde ıniittC 1 .., (,O 
~ !.l""' • ı·!1J.•'. 
tel< bir gaye uğrunda ~atıştı• Jl~ 
rüfüyor. Bu tek gaye de: Jl:ı'11tıJ''° 
kimiyetini mutlak olarak. "':bi 11" 
denizlerdeki M.kimiyetıerı g ~ 
valarda da t.esis eylemek ve .b.,: 

larına gÖ'ı. açtırmamaktır. ·r ıııi-
mıyor. Finlandiya mukavemet etti- klnndan haksız yere mahrum bırakıl- -l'l!';'~iiiiiiiii----. ...... ~;;;;;;;;;;;;;;;..,,..5~iiiiii!!!!-~~iiiiiil!iiiil,..._.~0...-.ı;o.==-~----'"""'!liiiiii_R·~-1 .. = •sr & ği mUddetçe, ne Rusya, ne A manya dıklannı görmüşlerdir. Bu da Finlan· 

emniyetle, hiç bir yeni harekete gi- diyanın her türlü halas ümidi i ~ 1 d i 1 . t. h d u". n ~ 

bö ·le b• ıd lngiltero ile Fransa Y .. diit 
neticesinde badema Amcrikadan Tür- kimiyete sahib olduWarı gun 

111
t 

kiyeye gelen demir vesair ithalat eş- JJ ~e 

rişmeğe cüret edemezlerdi. Mesel!, kesın~sini mucib olmuştur. e m_u_r_a_r_ı "--~-·-m __ • _n_n_• ____ Y_a __ P_•_l_dd_ ••_ 6 1 
tehdide müracaat ederek, kazançela • Almanya ile Rusyanın tevlid ettik ,.-
nnı fazlalaştırmak maksadile Bal - !eri korku hissinin, Avrupanın bita
kanlara biletimle vakitlerini inhisar raf devletlerinin siyasetleri üzerinde 
ettiremezlerdi. gittikçe tesir ettiği bedihi oluyor. Bu 

Finlandiya mukavemet ettiği müd devletlerin, gizli olarak, müttefiklerin 
detçe, bir tecavüzden endişe edenlere galebe çalmalanna meylettikleri muh 
asıl misalini gösteriyordu. Bugün, temeldir, fakat bunu açıkça itirafa 
Finlandiya onlar için, mukavemet et- cesaret eliemiyorlar. Korku, sempa
meyi dilşündükleri zaman kendileri- tiden daha başka müessir bir histir. 
ni bekliyen mukadderatın yeni bir Müttefikler, yeni hadiselerden, neti
ihta'"rından başka bir şey değildir. celer çıkarmalıdır. Zafere daha evvel 
Yapmış olduğumuz tecrübeden a- varmak istiyorlarsa, Karadeniz ordu 

ıacağımız dersler nelerdir? larınınkinden daha başka silahların 
Müttefiklerin Finlandiyaya, mev - inevcud olduğunu farketmeleri la -

zımdır. 

·Jr.:Jeni Sabah 
ABONE amo.ı -

8EN•LIK 

1 AYLIK 
1 AYLIK 
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T'tlrtdye 

1400 Kıtrut 

no • 
t700 K ltf'UI 

1480 • 

Alman1ar ve Ruslar için diplomasi 
ve harb birbirini itmam eden tabiye
vasıtalarıd.ır. Müzakere ettikleri za
man daima ilıtiya.tta tuttu.klan sağ
lam bir delil vardır; Gangsterin ce -
bindeki rüvelver. 

Diğer taraftan müttefikler, vur -
malt zamanı gelince, münakaşaya de
vam ediyorlar. Eğer ellerini cebleri-

Barem kanuuu mucıbince lisan bildiklerinden dolayı, terfie hak ka 
zanacak olan memurların imtihanı dün Üniversitede yapılmıştır. İkide baş 
Iıyacağı ilin olunan imtihanlar beşde başlamış ve bu imtihanlara yüzden 
fazla memur iştirak etmiştir. Evrakı imtihaniye Ankaı:aya yollanacaktır. 
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ne götürmek teşebbüsünde bulunu - sile takviye etmeli ve fiiliyat ile tut- ı 
larsa, bu bir ateşli silah almak için malıdırlar. Ve ancak bu suretledir ki ı 
değil, birlikte sil8.h taşıma vesikasını prestişlerini elde ve milletleı~ mu -
aramak içindir. Bu şartlar dahilinde; kadderatı mevzuu bahsoldugu her 

k.Hım ı 140 netice ne kadar fena olursa olsun, an otoritelerine riayeti temin edebi-
l:..saaf Saat Ya•all Saııt lsveçlilerle Norveçlilerin Rusya ile lirler. 

------:-- ------ı Almanyanm İngiltere ve Fra.nsadan . Finler, lstokholmde, Moskovada, 
glhHt ot•• •kln•ı Ju• • ..ı<.ı•• •k

1
"• daha süratıe hareket etmek üzere Roma ve Bedinde anlaşmağa ve ar-- - ----- - -

d 27 S 52 9 :l2 .S 54 :ı 2015 S bulunduklannı tasavvur etmeleri hay tık büdafaaya muktedir olmadıklan 
-A-..._-.ı-r-.. ..c-•-::;:-~ v.- .... rete eayan mıdır? irsi hukuktan feragate mecbur ol-_.__._ =-- Müttefikler diplomasilerini ıslah muşlardır. Paris ve Londra müza. -

l - J. .... ~ ~ {, ~& ~9 59 ' 1~ d b ima tı 
---~----·--'· _._ •!etmelidirler. Onu müeyyedeleı vasıta- kerelerden haber ar ile o mış r. 

Bu acı dersten istifade edebiliriz. 
ı Buna mümasil vaziyetler ve bunun-· 
la beraber, gayemizi müdafaa için ye
ni fırsatlar zuhur edebilir. Ve 
bu müstakbel fırsatta, beynelmilel 
kanunun hükümlerini ve devletleı 
hukuki prensiplerini takviye ederek 

müttefikler tehdid eden hadiselerin 
alabilecekleri şekli ve muhtemel akis
lerini zamanında takdir etmeyi bil -
melidirler.,, 

taarruz ı,ahasındaki zama ~ ..... u· 
yası 1ngiliz kontrol gemileri tarafın- ıın·!iô o,,.., ... 

kan meselesi de ha.lledi ı,. JUlli" "' 
dan kısa bir zaman i~inde kontrol e
dilerek 'fürkiyeye gelmelerine müsa
ade edilecektir. 

Bir terfi 

tır. Zira böyle bir kuvvete 1 

1 
.. ııtd 

da •1 ~ lan Paris iJr. Londra ha,·nıar rccr. 
..,, ve "' dafaa vaziyetinden scınc•: oıacnr 

taarnız kudretine de saJııb .. 11,ı .... ,, ı.ıı ·ıı İstanbul Deniz I{omutanı Albay lardır ve işt~ o zaman, bu ~u il> • 
Cevad nmenin tuğbaylığa terfi etti- bin gfü;tel'clj~i seyir daha bUJ~ 

t d w• ·ı l"k .. t ~ıctit· ğini haber aldık. Kendisini tebrik e- yas .a egışı < ı ~os cl'e ft.Y 
deriz. Dr. Reşad~ 
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Attan inip eşek de ela ezileni, güneşin altında li dıı.Jııl 

bulamayınca • , • 

A ttao inip eşeğe binenlerin 
haline acıyan bir darbıme

selimiz vardır. Bu sözün ifade etr 
tiği miWanuı güzelliğine doğrusu 
diyecek yoktur elbet. 

Ata binen köylü, eşeğe binerse 
elbet üzülür, fakat bu acı, otomo
bilden inip eşeğe de binıneğe iın
kanlan olmayıp ta yaya kalacak
ları bilmeyiz ne Irn.dar müteessir 
edecektJr. 

Ot.omobllsiz kalanlar tmllmesin
ler, bugün tasarruf ettiğimiz her' 
kunı5, milli müdafaamızı arttır -
ma.k için yapılmıştır. Hele mes'ud 
bir sulhe kavuşalım ••• Yaya kaldık
ları yollarda elbet yine ot.omobil. 
sürebileceklerdir. 

Bu milııuebetle, belki tramvay-

yü geçenlerin de halini 1;iı1l.Z 
yakmdan tanınuş olurlar. 

a ti 09Jıl 
KONFERANSLAR Be!/ 

Halkevinden: aırıi 
1 - 28/3/1940 perşembe ~,,, 

800t 18.30 da Evimizi1ı TeP~· 
daki merkez bina~mıda Kot tv.• 

"YIJ ır 
tuvar müdürü Bay Yusııf Zt kiY~ 
mirci taraf ın~n "Türk,, nalııJIJ 17Ji' 
tızerinde tcdkikler,, nıe·vzuıtt ·r 
him bir konferans veriteoektı 

B - Herke8 geıebilir. 

••• ıı;Jll : 
KADIKÖY HALKEV!NO 5'f"t 

ı9 Mart 1940 cunuı ak.şa~ı ]3tıY 
~0.30 da Emn.iz oolotııırıdatara • 
Prof. Dr. Neorııeddin Rifat ) 1,ıt11 
Jıtıdan (Şişrnanlık ve zx;ıyt/l1 ~ 

• • _ ..-:10 81 ·tır. zulu bir koitjcrans v~,,....,r. :.. 

Herkes ge!~biUr 

' \ 



Molotof Berline 
itmek istemiyor 

ibb_entrop '. u~ üçüncü .. defa Moskovaya 
,,,. gıtmesı ıhtımal dahılınde görülüyor 
~~ ---d 1 tokholm, 25 (A.A.) - Aftonbla- AJmanla.r Teni Bir Tip TorpU 

ıır• tır gazetesinin Moskofa muhabiri Kullanıyorlal' 
&~ Yor: Londra, 25 (A. A.) - Amirallik 
~~111 ~<ılotof Berline gitmek istemiyor. makamının memurları halihazırda 

ır"'1 anlar harbin btitUn devamı mtid- Bridlingtomm dört mil cenubundaki 
~iı!l1" ce Sovyetlere emin bir ortak o- sahile dalgalar tarafından atılan yeni 
ııııı .. tiıveııemezler. tip bir Alman torpilini tetkik etmek
ıı:ı.~ er Almanya Fon Rihbentropu ükn tedirler. Bu torpilin sekiz gün e\'Vel 

t ~Of ~fa olarak Moskovaya göndere _ "Heinket:',, markalı bir bombardıman 
.
9

!1111 Olur "f d k b d k tayyaresı tarafından atıldığı zanne • 
ğııtı• İ:!inasae 0

1
u uhsuAlınn an 

1 
ay Me ecl te f • C!ilmektedir. Takriben ~ metre uzun 

, 1.. na ey an ar o o o u - . . 
ııb ·:ııaııya h' d ~.1 P 

1 
Iugunda olan bu torpılın arkasında 

Lif ya veya ıç egı se o onya.· ilı:' ,, ""' geı ..... eo- kn . . .,_ 
1 

t 1 ı pervane vardır. Ön tarafmda 
.. .,, be ı a ıçın çon ça ış ı ar Ch · · 
:)< ttı' t Ru 

1 
. b dd ıt·ı amberlaınm şemsiyeli bir resmi bu 

ı. s ar unu re e 1 er. 1 1 tad 
b ,._. ~tem . . . . uruna { ır. 

cıı• ~a hnın mtitaleaaı şudur kı: Al- Bu torpilin iki hedefi olduğu anla-
a:ıili' ~e Sovyetlere muhtaçtır. Fakat 5ılmaktad1r: Atıldıktan sonra hedefe 

. ~ tler ~!manyaya mt~~e.ç _değil - is_abet e:nıediği takdirde bir nevi ma-
wtl l'alton Rıbbentropun Uç~ncU defa ~ın vazifesi görmektedir. İngilterede 

·c .• ;ı- Moskovaya gelmesı muvafık ılk defa olarak bu şekilde hir silah 
ı ı:"l ' görülmüştür. 
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.. Mihneti kendine zevk 
etmedir Alemde hüner,. 

B ir Fransız gazetecisi bir rö
portaj yapmak üzere Fran

sa.dan Suriyeye müteveccihen yola 
cı~, "prlnlarla- kahka.halarla 
dolu bir vapurda,, Ceza.yiri, lsken
derlyeyt, Hayfa.yı, Berutu ziyaret 
etmiş, ltaıyanJa.nn C-ebelüttanln 
diye ta.vsif ettiği (Pant.ella.rla) mn 
önünden geçmiş ve ilk mektubunu 
da Berntta.n yazarak gazetesine 
göndermiş. 

Fransız mesJekdaşınız Akdeniz.. 
deo geçerken bu denbde hükUm 
süren emniyet.e a.ğruım sula.rının 
aktığım gizlemiyor Te diyor ki: 
"İkl günde kat'edlleeek kara yoln
na tamam 18 güntimli atan deniz 
yolunu tercih ettim, fena da olma
dı. Zira bu sayede bir çok şeylel' 
görmek nasib oldu : Evveli\ Akde. 
Dizin mutlak emniyetine şahid ol
dum. Geminin bötiin fenerleri sön· 
dürtilmli~ blr halde seyrediyorduk. 
Lnmbozların cıı.mlan da maviye 
boyanmıştı. Bu suretle şığın dı
şurı~·:ı. sızmasına iml•iin yoktu. )fa .. 

ahaza bunla-rm fuzuli ihtiyat ted
birleri olduğunu da hissediyor • 
duk .. ..,, 

Harb zamanında muharib dev • 
!etlerden birinin bandra.sım tat'nvan 
bir sefin~o ani bir relılilcey; ~a.
ruz bulunsun, bulunmasın, bir ta
k1m ihtiyat ve emni~·et t.edbirlerine 
başvurması denizciliğin ezeli kaide
leıindendb n bunda. şa..'}rlacak bir 
şey yoktur. F:-anmz ~au>tf'cisioin 
yazısında dikkntn azarnmzı (',ekpn 
cihet böyle ışıkları söndlirUlmüş, 
Jaınbozlan ı~ık sunıama.-.ı için ko-IJJlnJI' 

ri ..,. 
,,.,t . 

~ [Baş taı·afı 1 incide] r.oktai nazar ve bu maksadı ve ha _ yu bir renge boyarunış ve ~önde-
.lata kar~ılık olarak MünakalAt kiki vaziyeti hiLlcfunete izah ettim ve rinde nıuharib bir de\'letin bandra.
li Ali Çetinkaya şu beyanatta bu bir takrir vordim. Heyeti vekilede tet- sıru taşıynn bir ~E-.minin "şarkılar 
l.l§tur: kilt edildi. Ayni şirkette müet>SeSede ve k&hl>.aha.larbı dolu olnı:un .. dır. 
.\U ""'t:-ı ..... aıun nc,·anatı h' ed D ~•· l ~ ~ UAAU.• J ıss ar olan müessis!erin mensub em~ o uyor ki neşe sahibi i-
~kada~ımız hukukçu olmak iti: oldukları Vekaletler de şüphesiz da- cabında "mihneti kendine 1~vk e

geni~ lıir ihata ile meseleyı hil olduğu halde bunun bu suretle dehilen. .. adamdır ve bu t.aynette 
ea etmiş olabilir. F~kat r:ıesele- Denizyollarme devredilmesi kararlaş- yarat-Jınış bir kimse lıer veslledea 
~ns ~~tikler! cihetl ~ do~ru~ tı_rıldı. Layiha. bu maksadla tanzim e- ~tif ade Ue kendi!->iue bir zevk ve 
·~ ~~ M'unakalat ~'ekaletıne. a~d dilmiştir. Meselenin mahiyeti bun _ neş•e hi~e.si a:nrabiJiyor. 

~~dıı·. Ve Münakalat Vekl\.letının [dan ibarettir. Bu düştiucelerimi:ıe Rumanyadan 
~ ve tertib etmek mecburiyetin- Şimdi 939 senesinde bu hi ı · getirtHecek ueş'e vt. e-'!ence müt.e-

tatd - . 'fed' ş d. lı .. sse erın "' k ıgı bır vazı ır .. ım. ~ ~ yo mubaya.as iıçin lılzım olan parayı te- bassısının ne d!yPoCeıtini tabii Mle-
~i 1.evvela Sosyete ~ılep ışının n:a nün külfetini üzerimize alınış bulu • meyiz. Ancak fıkra.."U:7.a ~rrutme 
ke~ı burada biraz ızah etmek I~- nu~oruz. Ayni zamanda so~yete Şi- seçtiğimiz nn~r.ıın çok eski bir Tiir'.ı 
~Yor: . . lebın kendisine mahsus borçları da şarhısı olduğunu bilenlerdeui:ı:. 

. seuesiııde Sosyete Şilep ~dıle vardır. Şunu da ilaveten söyliveyim · E-"er Rnmaayah u~'e ,.e kahka-
~trkeı teşkil etmişler. Bu şırket ki, bu işi daha evvel tahrik ede~ Ma- ha müteha&<Jl<tı bizleri gıdıkl1ya:rn..k 

P'~ ~bank, Etibank, Türk Ticaret A- lıy.J Vekilı arkadaşımızdır. Zannedi _ gilldürocekse naffle zahnıet edip 
c gt ~ Şirkctı esas hissedar olmak ti- yorum, bu müessese bidayette 182 yerinden 1.mnı!daıınsuı. 
·rt!c' :e lı:urulmuş ve bir ltaG . ~ahı~ ~a bin sterlin döviz almıştır. Bu sosye- Şayet dahiyane h:ılmılıı.rile bhi 

~ar yapılmıı:tır .. Bu Uç buyuk te şilebiıı gemilerinin satın alınma _ hakikaten ,.e c:ından ne~'elcntlir&
t ~r cem'an 750 bin lira koymu~- sında kullanılmıştır. I<endiletinın koy eek:;e oo...,mmm ü ·fünde yeri var. 
~ tıb~ri senneye buyurdukları gı- duğıı sermaye 750000 liradan ibaret A. CEMALEDDfN SARACOÖLU 
~ılyon olarak tasavvur ve ka- olmasına rağmen büyle bir tsı.kun 

1 
...................................................... . 

~lınlş ise de koydukları para, borçları da vardıı·. Bu borclan Ma - 1 r - ' 
\ı benizyollru-ma ~~tik~I. ~en lıye Vekili benden almak i~le ii. Ben 1 ·Yun ftt~ igf ki?,"' i · ıia 251.500 liradır. Dıger ıkı hısse ne.~eden bulup ta vereyim? Eır for- O~ 1 1. • d ~ail 1 
~ 240.2~ şer koymuşlard~r. Fa- ?mı .bularak buna bfr şekil Vetmek . ~~ r· bl'tı~. ':i 

"lU~sa aıd olarak ta Denızbank ıstedik. Başka çare yoktur. Binaen ·j ~~-ıınase v\~ie 
~~·. ayn~ za.ma?~a. tş Bnnkası : a~eyb şim:li Etibank devlet müessese-
~ dürlerınden hırı daha ki Uç ha sı_dlr. Denizbank hissesi de De\'let De- c:· h . · ... ; ,,., · ,,. 
l ~sı da l'tjssedar yapmışlardır. nızyollarıua iııtlka.l elmis•:r 'G" h ~ 1 UID urrel..:ulı Z 1 Unan il\ • """' . 1JS a,.,a 
\~t~l~si ida:e_de kurm~ş~a~ ve bu verilen hısseler de muvnaalıdu·: buıı· ' Kr.ahnı lf!brik etıi~ 
, . tı ıdaresmı bu nıeclısı ıdareye Iar da Devlet Denizyollamı.a intikal 

1~1erdir cttn·ıştu·. ve b. . . Ankarn, 25 (A. A.) - Yunan . • ıZlm sennayemız aı·a.,.ın- . ., ·- · . ., .. .. .. !l 

'

" So!n'et~ Şilep İşi dadır. Sonra 0 bı·ı· t 'c : t .. 1 l' , . ıstıKtalının 1~9 uncu y1ldonumu 
li.tı · ı aı e şıı ce ı, oı- .. b t· R . . .. f 

akalat Vekıi.leti teşekkül ettik- liyoı·sunuz 1"~ B· k· •t . , 1 · munase ı.: ııe eıl!lıcı.ımhur :;;met 
~ . . , ~ an asına aı tu. ş tn·· .. Ei 1 !{ 1 r • 
~ ll.ra Denizbankın vazıyetinin Bankasının da bildi.;.iniz \'e~hile hu- onu, _en er . ra ı 1.ı.aJcste Ce-

tn ve ıslahı bir emri zaruri idi. !lusi şekli vardır B." .,,~ 1 :h ,,..k orges·a hır tebrık telgı·:ı.fı çek111i~-
lııe · ın .. ..,na e' · ger - · 1 d. B kil d kl R · 

:Yanda Denizbankın bir meclisi bu cihetlerden ve gerek . ·k t· ~ er ır. aşve o oı· efık ~ay-
~ .... _ şu e m ına dam d El h "'-" L · · ... ~ '9kil ederek ayrıca işletmekte hiyeti asliyesi itibariyle b]r prensip a en ur:ume _r·~ısı Gl'ıı~ 
~ u _bu Sosyete Şilebin vaziyetini olarak bunu halletmek istedik. Bu j ı~.ı .~?taksasa. ve Hancıye ~ekilı 
~~ etuk. Evvelce Gemi Kurtar- hülcflmette vıı:nedn.r o\::m arksıdaşla-. Şuı ~u- S::ıracoglu da ~aşv:kıl ve 
. ltketi vardı . Bu da ayrıca mec· nn da tam reyi alınarak 1 _ ı Hancıye Nazırı sıfatıle yıne Ge. 
ı1a . yapı nıı,.,~ır. t al M t ı.. b' t . . 

11 r~ teşkil etmi~lir. Böyle bir ta- Yani bir prem~ip meselesini hallooi -1 u~r .. e a .... aa~ ı~r ~orık tel-
ll.ııyetler vardır. Tabiatile bun· yoruz. Bunun için 939 senesH çin bu 11 gı a.~ gond.cı nııslerdı!'. i! 

~~zim etmel< ve yeni bir niza- tahsisatın kabulllnU rica ettik. Bu il Cumhurıyet hükumeti namına 
~<ıglamak mecburiyetinde idim. suretle bu işlerin tanzimini üzeıimlıe, P.rotokol Umum Ml.idüri.i Sa.lahad-

. let Denfayolları, Devlet Liman- aimış bulunuyoruz. dm Arbel, Yunan büyük el~isini 
~ı}<lareai teşPkkUJ cttıkteu sonra Layihayı tatilde , Ik' . t· d ı ziyaret ederek hükumetin tebrik -
~~tın a 

1 
t. '· n eV\e ı ıç ıına a 1 .. b'ld. . t' 

~ Şup ıesı<'. "mdil~rine gö~e Meclise vermiştik. Şimdiye kndar kal erını 1 ırmış ır. 
~<!.le\~ alm~~n zaı ure~ v~rdı. Bı- dı. Bir daha kalmasın. Binaenaleyh Dost ve müttefik Yunani.:ıtanm 
~~i:· ı tetkikat~ netıcesmd: ser- bir an evvel müzakeresini rica edi • bu mutlu günü bütiin Türk mille-
~ti :un bundan tl aret oldugunu, yorum.,, 1 ti tarafındıın pek derin surette his 

4-ı:._ lb~.:~u.sacia te"ekkül eden bir . .. sediln1ekte ve kardelj millete saa-
'flli icJ t "- d . l Bu ızahatı mutealdb kanunun mad ~. · are araun an u are edil . 

1 
. . .. detle.r temenni olunmaktadır. 

~ <>ld ğun .. el" B 
1 

de ennın muzakeresine geçilmiş ve 
u u gor um. un arın ilk . . B l ·ı ' k d \., i\lf ··arf d I l t af d kanun kabul cdilınişltr. aşve U .F\.?l! ara .a 

r.'llta ~ ın a ş e me masr ın an 
\. 30.000 Ura, bu sene de 46 000 'Meclis çarşamba gilnü toplanacak- Ankara., 25 (A.A.) - Başvekil 
~.idare mll.'lrafı yaptıklannı anla- tu·. Dr. Refik Saydam bu sabah eks-
~~ ... presle lsta.nbuldan Ankaraya dön-
· t~ ŞUerı De,·lct Denizyo!larına Almanya Rumen ih- mü.§ ve istasyonda Vekiller, me-

a11 DevrediJec:dc racabnt inhisara buslar,la vali ve belediye reisi, em 
~ ~eclisi idaro, mi\rakıb ve ufak • • niyet direktörü tarafından kar -
~ l~arei merkeziye nıasraflarıdır. almak ıstıyor şılanmıştır. 
, .\r~ şekil verm:k z~~·cti var- Londra, 25 (A.A.) - İngiliz mat- te< ~ -- . - _ --::; 

~ Şu:c:ı.aı;ıımı:ın S(\~leditı gib! Sos b~.atırun .. neşriyatına göre, Almanlar inhisannı ele almak istiyorlar. Bu 
\ ltaı bın as~ ·nalııyot ~ ~e hızme- ~ukr~ uze~de, her iki tarafın tek· tazyik, siyasi ihtilaflar çıkam1amağa 
\. oı:ı. dırnoaı.k fıkrinde degılhn. B1la- zıplerme rab".111en, şiddetli bir tazyik- itina etmekle bember diğer Balkan 
.. '.~~ tevsi ut~~, o~ .1ayntiyet te bulunduğuna şüphe yoktur. Al - hükilmet merkezleri üzerinde Berli -
tll.tıın Ve .d~~a ıstı.ad~ bır surette mantar Rumanyanm petrol, buğday nln yaptığı tazyiklerden farklı değil. 

uk ıs .. 1vorum. Bmaenaleyh bu VP. ctiğer iptidai maddeler ihracatının 1dir. 

Balkanlarda nüfuz mıntakası 

Almanlann Ruslara yaptıkları telkin 
Gayda tarafından tekzip ediliyor 

Roma, 25 (A.A.) - tta.Ieyan V'e olarak tavsif edilmektedir. 
Alman hükllınetlertnin Balkan ve V oce d' İtalia gazetesinde Gayda. 
Tuna havzaleannı mütekabil nüftu "Balkanlarda entrika,, başlığı altın
mmtakalrına taksim için Moekovaya da n~rettiği bi~ makalede ~y?r ki: 

t.elkinlerde bulundukian hakkında.ki İki emperyalıst demokrasnun h~-
. nane manevraları Almanyarun oldugu 

!
iddialar İtalyan siyasi ma.hafillerin - derecede İtalyanın da aleyhine müte-

l
de demokrasileri.o propaganda eeeri veccihtir,11 

~~WA.'VVV"~~"-~"/'v'V~ 
~~ 

Bir rezaletin içyiizü 
---------

[Baş tarafı 1 inci sayfadlJ. i de, Sabrlnln orada oturmuş tatlı ye -
ı~~dır •. ~abıta ve adliye, tatlıcı Ab- mekte olduğunu görmüş, sinirlenmiş, 
dülkadirin genç çocuklarla Blkı fıkı. dükkana girmiş, Sabriye bağırıp küf
münasebetini göz önünde tutarak ya ret:miş, dışarıya çıkarmıştır. Bu sı

bunlardan biri veya bir kaçı tarafın- rada saat 23 U geçmiştir. Molla Sab
da.n. yahud da, yine bu gençler yil - riyi dışarıya çtkarınca, Abdülkadir 
~~~ .. b~şka birisi tarafından öldil- hemen dükkft.nın kapısını içeriden 
ruld~gunil muha.kkak addettiğinden kilidlemiştir. Molla dönüp kapıya bir 
bu cihetten ta~katı tamik etmiş, ni- ikı tekme vurmuş, "Hacı, üç sene ev
hayet, genç hır çocuktan mütevellid \re! sana ne yaptığımı bilirsin! Karış
olarak aralarındaki rekabetten dola- marn, yine yaparım,. diye bir tehdid 
yı, arabacı Rumanyalı 35 - 40 yaşla- savurmuş, fakat, yanındaki arkadaş
nnda Hacı Molla tarafından öldürül - ları kendisini alıp götürmüşlerdir. 
düğünü tesbit eylemiştir. İki gece sonra, yani 15 • 16 mart 

, Ketenciler kapısında helvacı Salih gecesi, evvelce konuştukları gibi, Sab
ustanın arabasını süren Bektaş oğlu ri, saat 24 ü yirmi geı;e Ab<lülkadirin 

! Hacı MolJa dün su<;unu itiraf etmiş- dükkanına gelmiş, Molladan korktu
~~· Mollanın itirafına göre cınayet ğu için kendisini saklamasını söyle • 

! şoyle olmuştur: miş. Abdülkadir de, kendi odasına 

ı İki sene evvel, tatııct Ah<lülkadirin çıkararak yatağına. y:ıtırmı~, dUkkAnı 
yanında, Piriştinelı 16 - 17 yaşların- kapayıp kendisi de yatmıştır. A ı·adan 

1 da Sabri çırak olarak çalışmakta. gc- iki saat geçtikten sonra, saat iki bu-
1 celeri de .dükkanda yatıp kalkmakta- çukta, ditkkanın kapısı vurulmuştur. 
1 dır. Sabrı sarışın ve yakışıldı bir ço- l Abdülkadir kalkıp ae.ağıya inmiş, ka-
cuktur. Abdülkadirin kendisine tema- pıyı açar açmaz. karşısuıda Mollayı 
yülü vardır. Bu sıralarda, Abdüllı:a- görmiiş, söz söylemesine meydan kal
dirin dükkanına gidip gelen . Hacı ' madan, Molla, Abdülkadirin boğazına 

1 Molla da çocuğa göz koymuş, nihayet sarılmış. kuvvetli bır yumıuk vurup 
ıb~r buçuk sene evvel onu AbdilJkadi- gırtlağını sıkmış, Abdülkadir boylu 
nn yanından çı~ararak kendi yanına boyunca yere uzanınca da yukarıya J 

almış, beraber oturrnağa başlamışlar- ı fı_rıamış ve Sabrjyj odada gö;üncP. 
dır. MoHamn kazancı mahduddur: bır kaç tokat yapıf}tırmış, aşağıya. 
Sabl"iyi, istediği gibi giydirıp kuşa- indirmiş, Sabriye bura.da bek~·~-ne8ini 
tamamakta, fazla harçlık vereme - söylemiş, hala yerrle yatmakta olan 
n:ektedir. Böylece biraz zaman geç - AbdUlkadiri sırtlayıp yukarıya çı • 
tıkten sonra, Molla. Sabrinin vine k -_ . . · annış. yq,tagına yatırıp yorganını 
Abdulkadırın yanıııa gıdıp gelme<7e d ·· ti ·· ·tn .. r · · -· 

Türk - Bulgar 
Münasebetleri 

-2-• fısmlııi ,.e adresini nt"şretnıeyf 

1 doğru bulmadıııım. Bulgarb ~ 
tanlı bil" Türk, oradan gönderdiği 

mektubunda biita..qn.ta.n jöyle di -
yor: 

"Geçen 1939 senesinin temmuz ve 
ağustos ayıodıınberi bura.da bizim 
vaziyet kö~ekte ve fena bir ~ 
ldl almaktadır. Ya.z içinde Kır('.a AH 
taraflanna sürgüne gitmedik hj<:lıir 
'.fiirk kalmadı. Binleı·ce Tiirk1r·rl 
hayvan vagonlarına doldurup bi.ır
dülcr. Onluı götü.rdUkleri yeıde 

akla gelebilen en büyük :ı.a•ımcti .. re 
\'e en ağır işlere 90kmu~l.ar. Gitk>n
lerden ölenler de pek !;-Ok ol<lıı. So
pa ll6 öldürülenler ve ayale :ıli.rn•il\ 

çiğnenenler dahi yok değil. mı :ı a 
içinde ve sokak ortasıncla da bir ..uç 
klşi vuruldu ve öldürüldü. Kabalı:ı.t
lerl ise ancak hükumet.e f nlan Ii6-
nınlist:tir, rılfın bilmem nedir di:.. 
yapılan ihbarlardır. Bu şekilde slı
rüJenlerl enrelden açılı11.:ş kuyulın ın 
önüne göUirerelı:: "Sirl burada .ke
secektik amma, ba5tn olanlara dua 
edin. Emri deği§tirdiler,, demişler. 

Şimill ise va.z.iyet <Wla fen.u... Uır
ca .ı\11 tua.tmda blı- liöydP.n bir kö
ye "\.'e;nı. kasabaya ldnıse gidip ge
Jcnıiyor. Bunu yapmak için lıem he
lediyeden, hem de askeriyeden mü
saade almak lizım. Yolda da üç 
yerde kontrole tilbi totulnyor. Gi -
dilen yerde de ayrıca imzttlalmak 
lazım. Her köy'do poli~ ruerke.zl»ri 
kuruldu. İki Türli berabere<' dola · 
şıp konu~mıyor. Vaziyet bu ~ekli 
alınca Türklerin tütiinciiliik, koıni~
yonculok vesaire gibi i:;:leri ı:;arpa 

sarw. Hiçbir Ti1r1' bu is-lerle mcq -
guI olamıyor. Riittin bı•rıtır ret"• -
nıl)'ormuş gibi, her i~ i~in ilk şa~ın 
Bu!&rın olma.k Iriıımgddi~i hal.1;ıu • 
dn bir de yeni kanun çtfoudı!ar. 

Kliitlir cihetin<kn tle tazyik ~ ·t•}ı· 
tıyor. Kadın \C f"rkeklerin ~riyitw;e
lt'!ri lıu~.ıusundıı yeni bir lmımu "'' -
luı.rtJdı. Pomakhr hn hususta do:ı~ 
fazla t.a~k eruH~·or. Bu senf' hi<-bir 
Türk me1'U:bl aı:ık d!f-11. Riitiin rflt-!< başladığını duymuş. ~ocuğ\ı sık s~k a usl il11:e oıı· uı~'_,~ ı~~-~~l.ır~ıgbı ~c.k-

- ~n r. stu: ır.av.ı u... ...uaı·.a c .-.a ı·ı ıle 

l
}nrpalamaga başlamıştır. beraber çılr nıc- g· tı . +·, k:pkr aıtke!"i~ln din<lc-. Bfr Jo..;.•m 

Abdülkadırin öldürülmesi gecesin- l ·~. "'.' 1 mş .ıı. .. . ealtil sarıldı hocalar da .Bulg~r !tü-
l den iki gece evvel Moll ·1 b' k ı lşte, eıtoı-ı ı,;abah da, Abdülkadir künactinin bu kHrlestlrme '" .!!e .'. 

l 
, a ı e ır aç t - d T. 1 .• .~ 

arkadaşı ve Sabri, Şehzadebaşında ya agın a 0 u 0 aı'ak .. b:ııun:nuştw·. leri rnhJI bıraknıa iAnliy-etint. ,.1\ · · 
bir kahvede otururlarken Hayrı adın- ~ldı~Jrı p~ranın muhım bı.r kısmi- ılım t'diyorlar. Velhasıl Tüık n ı;·ıl 
da bir genç gelmiş Sabri · ı b. le .... abl'ıye bır palto alınıE:Jar, kalan gar gaz~telerlntle okunan dosLı•\ı 

' ı e ırnz pa 1 d d"rt b ' 1 konuştuktan sonra, aralarında evvel· ~11 1 c e 0 eş g~c ra.cı a ıp i~- liHlarına ragme-n Bulglll'jstanda ~ :ı· 
ce kararlaştırdıkları gibi, bir aralık mişlcr~i~·· Nihayet, zabıta ve adli - t"Y<lH 'l'ilrklerln vaziyeti budur.,. 

f sıvışıp Mollanın yanından kaybol _ ye katılın Molla olouğ'unu tcsbit et - Bu mektupta yaz>ia.nınrrn tP. .A· 

! muşlar, Sabri, Hayriyi, Abcltllkadire tikten sonra dün, Molla, Beyazıdda n~ do~ru olac~ğıııa. in~n inaıı .. 
prezante etmek üzere dükkanına gö- Suğanağada yattığı ahırda yakaJn.n- mt)OJ". lna.nma.k istem:yor. llulJ, a-

1 tlirmüştür. Abdülkadir Sabdye. bu mış. S.ıbri de tutulmuş, ikisi de hi.- rasmda d<.weran eden ~ayialann "k
çocuğu dükkanına getinnemesini, diseyı yukarıdaki şekilde itiraf et • seriya 1oiihala;;a.ıı olma.ı;;ı ınufod, ·r. 
yalnız, iki akşam ı::oura kendisinin ınişlerdir. F~kat ne de olsa bunun hakfüe o-
geln:es~ni. söylemiş "!~eriz, eğleniriz,, MolJa ile Sabri, bugiin adJ:yeye ve-. lan tara.fiun da ofaea.ktır. Ve mı "Jı 
demıştır. rileceklf'r, bugünlerde, ikinci ağır ce- dıt. Vann da bu nokb.laı·ı İl'tkil.: ·. e 

Abdülk:ıdirin dükkanında bu ko - za mahkemesinde muhakemelerine balil!<i h!r Türk - Hnlgar clo!::•lut l· 
nuşma cereyan ederkeıı, kahvede de, başlanacaktır. DilD hıınl!f ş:ı.rtlar dııhifüıde i!.nn n · 
Mol~a, Sabrini11. _kaybolduğunu fark .tstanbul zabıtasını ve onun gay - Jabileceğini ar~~ırn~~'ll!:: ,., 
etmış, yamndakı arkadaşlarile bera· retli ve faal memurlari!e erkanı u bu ~-:..-~~~.,!~. SE!~_J'f!._, l,.fl 

b~ı~ on~. ararnağa çıkmıştır. AbdüJka- vesile ile de bir defa daha tebrik et- El k .k r ·-- -
dırın dukkcnınm önünden geçerken mek kadirşinasça bir hareket olur. " e trl TErtına:-t 

[Ila~ tarafı l indk •] 

Kont T 1 
!,, • D d r . Hadise her yerde ayni tesfri r . ;-. e S~i ~ ~on1a a I· Aı· 1 te!'"mİŞ, manyetik teşcvvi.ışler vüc ıe 

ı :·11~ t:mıiı l ınrioe] f ıço:nun son 1 ~etirmietir. 
Görüşmeler hakkında hiç bfr teb -1 •• } • Türkiyede de duyuldu 

J;ğ le .• ·cclim,enıi o1n • .ıl l::ı l>eraberl gareş eTJ Tok!lt. 25 (.A..ı\.) - -·Diin g~ .a-
görüşülen nıevıulnn h:ıJ.kmd& muh _ -·-- at 20,10 geçe §imal ufüumuzdo 4.0 1.i-
teli~ tahminler y:dit~U~cktcdır. Ma- ?smanlı imparaforl:..jurıun gir- lometrelik bir E::thayı kaplıyım hir 

, ca nstan Alman .azy!kındeil kurtul • mı altı s. ne ba;; pahlfoanlığını fecri şimali görülmüş ve bu hadise ~O 
ıı ı• k :çin Tt.ai:,..aya yakın olmak isle- üzeri:rde tutn-uş oc şir.:.diye ka. dakika ı.ürdükten oonra gıırb i~til:a .. 

1 1 nwl•ledir. 

1 

dar düny:ıya gı?lmiç pchlioattlıı- rııel•ne doğru uumarırk zail olmnş .. 

1 Bu arada görüşmelerde bazı arazi rın en !uvrıet!i oe ha~ini ola.. tur. 
l b 

v ... Gi.iınüıJı~e 
ta e !erinin de mevzuu bahsolduğu bu eısiz Türk pelılioanının Sul· -
ve harbe girmemek için lazım g~len taııazi:dan sonra :JO.ptığı ft!okal. Glımilşhane, 25 

(A.A.) - Dün ~e. 
~~-dbırlcı:in üzeri~de düşünüldüğü de 1 ad~ ":.e:aklı güreşlerini cumar. ce saat 20,15 de burada b:r i'ec,·i -ıi· 
ıhı. ve edılmektedır. tesi gan.1\,t .~e11 if."baren o 1 uga. !"1ali hU.di..•eai \' .ıku,a gelm;şti:. 

Bundan başka Rusyanm ccnub Av- caktmı:ı. . Kar:ıhlszrda 
' rupasrnd1:1.ki devletlere garanti ver • \_J Ş. Kaı·ahıi\s.r, 25 (A . .A.) - L~ 

lmesi işi de görüşülecek ---- ...... """' "' ı ~ece t.an.t. ?O ı:J ı :1:". :".} ki
1
omd .. • 

• "'1.i"../'\./'\./"..,~"'"J"V'.. ~~"""· - • 8<' h u~un!Uf/Ullda Cır fecri Şim •i o·or' ' 
y:ı a~ ITaklunda Tefsirler 

1 

Eba yanardatı JE'niden fiJa- nıüşti: ~ • .u · • • 

Londra 2o (Hususi) - Kont Tele- 1 t •· " · 
kinin, Roma seyahati bir çok tefsirle- ıye e glJÇıt Mzıcanst-.uda 
re yol açrnışt?r. Bu münasebetle bazı Roma, 25 (A.A.) - Sönm~ buJu- B.ıdar~ı::tt-, 25 (A./. ) - T•1ı::ır ak 
İngiliz gazetelerinde bu ziyaretin nau El.na yanar dağı.ı.ın ağzında teıt· ş:;.c.ı Budap'--ştede v~ ~.ızı Tt:na ok•" 
Rus, İtalyan, Alman anlaşmasile aUi~ rar kızıltılar _ mll§alıe.ie ~ilm.işt•r., ~~~ntaA1tlarnda. fecn 9ı.mnlt :; ·~rillı ıi'.~ 
kadar olduğu, diğer tarafdan da Rus- ~~~ ~au~r daguı tekrar faalıyete geç- 1 t.~. . 
yanın merkezi A d 

1 
tl · tıgını gostennektedir. Macarıslac ia 20-: yetırJ§ se.1e zar 

. vrupa eve enne - • - fınna bövla bir h~ü:ıe görül . c.+~ 
garantı vermek arzusunda buhmdu - • . .. .. .. ~ · • . .· . me.nı9 .. ~. 
gu~ hakkındak · . ti 

1
. k 

1 
ld Kont Telekı, onumuzdekl pe: .şembe 1! akı .. t, on :ki aend ıçın.!o 'ıfacarisUI.· 

ı rıvaye e a a a ı o U· . . .. ali b. ı . 

gu~ söylenmekt .. ~· Alın 
1 

• R gunune kadar Romada !rnlac;u.k pek nın m .;a... ı mınbili.•l:ıwıda, bui 
- ı:::uır. an.ar \e us- • 2- , A • ı ._.," 

lar halli sureti kat'iyede Balkanlara muhtemel olarak B. Mussolini ve ö> -".a.n.mu5~ :~ ve ~ğ:- i 24 ni-
&irayet ettirmemek azmindedirler. Kont Ciano ile görüşmele~'{fo bı. "'a- san 1939 ~ 0~ ·~·iki defa :ıı.t 

liant Teleki Per.,embeyt. Kadar . cek ve Papa tarafından kabul edile- eah.cde edüılL,hlş:;r· Ir;,cr~ -~iına.t hadi· 
Romad:ı Kala . .. .. !etıJıın. m ~ ... l;N4i L'Ulldi&ı zam11n e& 

_ cak cektır. Goruşmeler, paskalya yortu - , n:rı: in h.1sa druga. radyolr hf~ iv~ 
Roma. 2:> CA.A.) - Macar Raave.kili tarından sonra başlıyacaklır. tHmtt-"'Tfiştfr. 



llayf•:' YENi 8ABAB 

-Yugoslav Or usu 
Harpçi bir millet olan Yugoslavlar 

hazırlıklarını ikmal • 
ıçın 

• 

hararetle çalışıyorlar 
R umanyanın, Balkanların eark 

kısmında muazzam Rusya ile, 
lslavlık tarafından asırlarca müddet 
ntfı nazar edilen İstanbul ile Boğaz· 
lar arasına nasıl giriyorsa, yarıma· 
danın garb kısmında da Yugoslavya 
bugün Almanyanın varisi bulunduğu 

eski Avusturya - Macaristan impa · ıı~~~;~~~~ 
ratorluğunun Selanik ile Adalar de-
nizinin sahilerine doğru ilerleyişini 
temin etmek istediği yol üzerinde 
bulunuyor. Diğer taraftan Yugoslav· 
ya, Adriyatiğin eark sahilinde tstrie 
ve Arnnvudlukda iki köprü ba§ına 
sahib olan ve Tuna havzasına doğru ~~ 
nüfuzunu tevsi eylemek istiyen 1 · 
talyanın rastladığı ilk Balkan memle· 
ketidir. ~ ı 

Tuna nehri YugosJav arazisini 
üç yüz kilometre kadar bir uzunluk
ta kateyledikten sonra şarkta yüz ki
lometreden fazla bir mesafede de 
temdid eder. Tunanın Comique Alp-

1 
Vuguslav a.skeri ümerası bir merasimae 

}erinden ve Macar ovasından gelen . . . . . . 
b 

bal Bel d tak ya de fırkası, ıkı süvan fırkası, bır ı Demıryolu şebekesi normal hatlı 
aşlıcad ~emt arık.. grtma kmt ın ~- tank taburu ve Uç tayyare defi top 7000 ve dar hatlı 2000 kilometreden 

sına ogru emer uz e e e ve şı- 1 • df 
a ayı ~ar r. mürekkebdir. Fakat bunlardan yalnıa: 

mali ltalyadan, Almanyadan ve Ma- H b .. . . . . 
. d Sel~ "k lst b 1 ar zamanında her ordu, dort 600 k ı lometrelık bır kısım çıft hat _ 

carıstan an cı.nı ve an u a . 
d - bil '"k Un k 1 ta "kl . veya beş fırka, bır topçu alayı ve lıdır. 

ogru yu m a a e rı en aç- b" d ·· · k t" d ·· kk b 
ır e suvarı uvve ın en mure e Fizik bakımdan Yugoslav arazisi, 

maktadır. l kt B tl f k d d" . o aca ır. u sure e ır a a e ı, yır- 1 ··d f k 
Halihazır şekli ile son harbe çıkan mi beş ile otuz arasında. bulunacak- arıza ı va mu a aayı olaylaştıracak 

bu memleket, bilhassa Hırvatistanda tır. mahiyette iki uıınt.aknyı ihtiva eder. 
"'iddetli olan bir zümrecilik meselesi Şimalde Tuna ve mc"inb:ıları olduk-
"' Esas itibarile zirai bir memleket o-
ile yani ciddi bir dahili mesele ile uğ- lan Yugoslavya, toprak altı servetine ça mutedil arızalı bir mmtakayı do-

j sı __ ::ıız 

R~DVO 
.'P~~ı 

f6/3/1940 SALI 
12.30 Program ve memleket saat 

ayarı. 

Madenlerin harpdeki rolü gntgide 
büyümektedir. Muharrir bu yazısın-

dMa bAu DmesEeleyi layEdınRiatmavktaEdır HAR~ 
12.85 Ajans ve meteoroloji haber

leri. 
·ı . . O de11it 12.50 Müzik - Seçı mı§ pıyasa ıar- Yazan : Bahri ~ 

kılan. Çalanlar: Vecihe, Reşad Erer, ~ 

Cevdet Kozan. Okuyanlar: Müzeyyen Dünyada çok mebzul olduğu Milli müdafaa teşkilatı011~eıel'I 
Senar, Semahat Özdenses. halde kıymetten dtişmiyen bakımdan madeni ham nı~JllııJ!l..,-

13.30/14.00 MUzik - Hafif müzik yegane cevher demirdir. Yine cihan yurdumuzun dışına çıkarı 11 1'" 
"Pl.,, • sanayiinde en fazla göze çarpan de- 17/12/937 tarih ve 3284: payı 

18.00 Program ve memleket saat mir mamUI!tıdır. Sulhte demir, harb· nunla yasak etmiştir. çal< ; 
ayarı. de demir ve hep demir 18.zımdır. Bakır da imalatı harbiyeY.e 

18.05 Mlizik - Grieg - La minör pi- Demirden daha kıymetli olan çe-ı verişli kıymetli bir ınadded1~ ııJI 
yano konsertosu "PJ.,, • likler de demirden yapılmaktadır. Aluminium madeni de c:o ıı:ıWI 

18.40 Konuşma "Çiftçinin saati,, • Yalnız ameliyat görerek ve işçilik ve bilhassa tayyarecilikte JtU
11
tf918' 

18.55 Serbest saat. ücretleri zammedilerek ihtimamla) ması ve ordu erlerine sıı ~ıı ~ 
19.10 Memleket saat ayarı, ajans meydana getirildiği için demirden pa yapılma.ı;ı hasebile bugün f 

11 
gU' 

ve meteoroloji haberleri. halıdır. Ve demirin fevkindeki iş'ler fiyatı olau bir maden sırasııı 
19.30 Milzik-Karışık program "Saz de aranılan pek faydalı madeni mad- miştir. · . · itJlİ~~ 

eserleri ve şarkılar,, . dedir. Yine demirin dahili sanııY1 nd:ı 
20.15 Konuşma "İktısad ve hukuk Demirin zihinlere hayret verecek inkişafında ve yurd miida.faası i 

saati,, . mikdardaki mevcudiyetine misal o- JUzumlu ve ehemmiyetli asl~~rdc'

1 20.30 Müzik - Fasıl heyeti. larak: lnşaatı bahriyede, harb ve ti- madde olduğunu tayin cde~ı ıJll 
21.15 MUzik - Küçük orkestra "Şef caret gemilerini, dünyada mevcud sermayesile "Sümer .. B.~nkd'eıııir 

Necib Aşkın,, . demiryollarını, bugünkü zırhlı tank- Karabükte kurduğu buyuk . 'fil~ 
22.15 Memleket saat ayarı, ajans ları, topları ve milyarlarca. mermile- çelik fabrikalarının b~caıaı~:ıJflJ'iot 

haberleı i, ziraat, esham - tahvilat, ri; torpilleri, bombaları ve bet onar- yemizin parlak mavı se 
kambiyo - nukut borsası "Fiyat,, • mo inşaatı ilh zikretmek kafidir. mağrurane yükselmişlerdi.r. tedbiri' 

22.35 Müzik - Cazband "Pi.,, • Bundan başka dahili sanayiimiz- Ve hükumetimizin ın~~ı~ill< Jllfl~ 
- 23.25/ 23.30 Yarınki program, ve de fazlaca kullanılan ve de~ire kar-

1 

rindcn olarak evevlc~ gt~ bıııde ~ı: 
kapanış. • bon karışarak hasıl olan dokme de- fetilc memlekete gcldılclerı aJl de1i1 

..._ • • • • • • ..... • • • • • 
4 mirin de askeri imam.ita büyük bir j di hurda bir şekilde ~.uJun bril<~ 

Vali Ankara ya gitti ehemmiyet ve mevkii vardır. külçeleri yalnız Karabuk fll"lt res ~ 
Vali ve Belediye Reisi Doktor Lut- Yine ana iptidai maddeler~en de · n?a satıldığı zaman gUJXJ\~. ve 1 

fi Kırdar dün akşam yanında Üskil- mir, bakır, kurşun, kalay, tutya, a.- mınden muaf tutul:ıcaklard 3 dil~ 
dar ve havalisi tramvayları müdürü lcminyum, antimvan ve nikel hurda- suretle Karabük fabrik~ıarı;ilJlllŞ 
Feridun Ma.nyasi bulunduğu halde Jarile bunların hurda halindeki hali- ,1 fazla "ham madde,, temın e tt 
Ankaraya gitmiştir. Vali Ankaraya tatarının mesela "Bakır ile kalay ha.- lcaktır. JtUd(t 
gitmezden evvel hükumetle temas e- !itasından Alliage den bronz husule Bu bacaların altlarında urııeııtı' 

gelir. Yine bakırla çiko karıştırıla · yilksek f ınnlar "hauts r.~ b .. ..iy_ 
dcccği meseleler etrafında belediye nı ıv· fA 
muavin ve müdirlerile görüşmüştür. rak "san pirinç,, yapılır. Bakır, tüt- sayesindedir ki Türkiye cu teJllı 

ya ve nikel halita::nndan "Alpaka., 1 demir ve çelik ihtiyaçlarırı\;:ıt i~ 
Vali ve Belediye Reisi Ankarada olur. 

1 
başlamıştır. Ve bu büyü~ tes~ıeJlltl r 

Üskfü.lar tramvaylarının vaziyetini Nikel; t.abiatte "Sulf~re,, ve "suı- 1 bında münhasıran ~~erı ın:abilİYct' tetkik etmek üzere teşekkül eden ko· fo - arseniure,, den murekkeb cev- mala.tına çalışacak yuksek ~ 
misyonda İstanbul belcdiycsinı teın • b k 1 ı t , .. herdir. Nikele akır arıştırı arak tcdir. ·hsııtA 
::ıil edecektir. Vah bu ziyaret csnn:;ın- mcskfıkat imuliudc kullanılır. Ve kul- Her memleket demir !stı tıJ'Iİştı~ 
da hiikiımetlc belediyeye aid mııhte- ıanılmtyacak bir imle gelmiş bilu - sarfiyatını §Öylece tevzın. e ıd ô0_.. 
lif meseleler etrafında t~mnıJl o. r ya - r: • betı eJ"J oı~ 

pacaktır. 

B:.ıy Lütfi füı dal' cuma giın ü ~oh

rimıı.c doneccktır. 

mum muharrik veya müteharrik va- Umumiyetle % 60 nıs 
1
• ]<il 

no · • sıtnları her memleketin askeri sana- mirleı· ve hurdalardan Y ve Jll~ 
yi ve imalii.t ına münhasır kalmasın- harici vapur bozmalarındnil rdfltl 1 
da büyült faydalar temini muhakkak yadlarıııı dolduran kata.rl~ bsJe ge. •••••• •U ... t••• ~···· ~~~C S •Ge•GSGC: S C&S.. es~ _Aksı 
g örülmekle hilkümetler madeni ip- münakalfıtta kullanılmıya ·r tw-
tidui maddelrrinin yabancı mcmle - miş kamyon, otobüsler ,.esnı yfa ıol 

raşmaktadır. Fakat halihazır buhra- rağmen, mahdud bir endüstriye ma _ laşırlarsa da, şimale "Drama, S\lva, 
ru memleketin heyeti mecmuasındaki liktir. Kömilr serveti, binat kendi Tuna,. ve sarkt.a "Moravn., karşı 
b!riği teyid ve zümreci temayülleri ihtiyacına yetecek mikdarda değil- rnUteaddid ve kuvvetli mUdnfaa hat

tnhfif zımnında bir tesir gösteriyor. dir. Bu sebebden kendisine lii.zım olan ları çızeı'lcr. Bundan başka ba taklık 
15 m!Jyon nüfusu ile Yugoslavya bir bilcümle silahlan imal edemez. Ayni arazıler, büyiik kuvvetlerin hrck3h- Yarını asırdan fazla Bt>) aztd kii-
~ilyondan ~azla i~sanı sefer~~ ede- ehemmiyette olan diğer milletler gibi nı ışkiı.I edecek vaziyettedir. t üphunesı müdıdyetındc ve Darülfü· 

kellere ıh rarında pek titizdirler. Soı ı ı ·''"' scı 

~C!?i::~~:m'!~~:;;:z;:;~~~~miiii~a::l;l31~:~'!f!l!iJ:iS 
.., 

b 1 k tt d F k t ı h nun Ara b Edebıuatı mudeı rıslıti• ile ı ece vazıye e ır. a a sı a vo mod ord 1 . ~. Bütün cenub kısmında, ıstcr Di- J 
. A .. .. em u arın vazgeçcmıyecegı 1 Beyazıd dersiamlığrnda hizmctı mcs· , 

malze~c ı~karua~. but~ •bAu sefer - motörJU vasıtalardan biiyük bir lns- nank Alplcı mm uzandıkları Adriya- buk olan v 22 Mart HJ40 gecesı ı:;aut 1 
ber edılebilecek kutleyı sılah altına mını hariçten tedarik mecburiyetin _ tik kısmında, ıstcı se bu dağ silsıle-

- - ·· "d d -·1d· 1939 · ' on birde huyatn göziinü kapıy:ın pek 
çagırmaga musaı egı ır. son- dedir. Bununla beraber havacılıgv ı ol- sinın Balkanlnn n ve Roclornın son sıl- ı 

r scvgilı ağnbeyımiz Jsma.ıl Saib Hoca sinemalarında hırcien 50~ 
~aho.rınd~ Y~go~l~v~a. dört yüz elli dukça kuvvctliclirı. Birkaç ay evve- silelr>ri lc karıştığı mıntakdn oh~un, 1 hakkında merhumun çok sevdiği sa- mm 8lNEMA YILININ EŞSİZ ve ŞAHANE ESl~Rl ~N 
ılfı. beş yUz bın kışıyı sılfi.h altına al- line gelinciyo kadar bombardıman arazi fevkalade mütenevvi ve arı7a- 1 yın Mnarı f Vekili Hasan Ali Yiicclin tCADl, TABU RENKLi 
mıştır. Bu rakam techizat ve malze- ve avcı olmak Uzere, dört yüz ila beş Iıclır. Münakale tariklel'i nrıdir \'c fe-1 1 göstcrmm olduğu büyük alfıku ve ka.· ,ml~~ll~llll 
me imkanlarını aşmış gibi görünmüş- yilz tayyaresi vardı. Yalnız bunlardan nadır. Buı aları hilhaı::'",a ınakinclı dıN;Jinaslırn \ c mc>ıasıme itina gös- ~ 1 
tür. B~ kuvvetı~rden. bi~ _kısmı kııı ancak bir kısmı yeni tıplerd ir. Tank kuvv<.>tlerln hareketine güç mıi. a:ıdc teren lstaııbul Valisı Lf'ıtfi Kırdur'a 
devresınde terhıs . edılmı§tır; ve ta- dafi topları TıenUz gayı i ki'ı.fi mik - eder . 1 son \'eda mC'ı usıırııne b· ızat ıştirak et 
limat, melbusat meselelerini, ayni darda idi. Ilül iı.sa olarak, Yugoslavya, istiklfı- mef< lfıtfumla bulunan tstanbııl Maa-
mikda.r.dnki ask:ri. iyi şerait dahil.in- Yugoslavya hududlan üzeıindc lim elde etmek ıçın yaptığı 7,ahmetli rif mıidiıni Tevfık l<ut ılc On;versite 
de teslıh ve gıydırmek maksadile, mühim müstahkem hatlar vücude ge· ve uzun mü<-ııuclelerlc tecrübe gören 1 eyrtı t.almııy~iııe, kendi!>ini tanı -
kuvvetlendirmek için büyük gayret- tirmi~tir. Bu loş mevsiminde bu hu- halkının harbcü vasıfları ve ordusu· yan ve seven kıymetli arkadaşlaıile 
ler sarfedilmişti~. Harb vahidleri bir sustaki faaliyet durmadan de\•am et-j muı kıymctı sayesinde, Balkan dev _ t.aleb~lerıne ve kız v~ erkek muallim 
kaç haftadanben tamamlanmış ol - miatir. Yugoslav askeri geçen harb- Jetlerin i yekdığerı li7'.erine bir <'tabu mektrıbi tnlebeleı ine, akraba ve dost-
malıdır. d k ti . ~ t . Id ,, k .1 t·ı ~ fi .1 b" . -· d larımızn, telgraf ve mektubla taziye e ıyıne nı gos eren parJak delıller sa ıı laca ı ı ı a arc_.ıa ırıncı c.re-

Normal zamanda, faal servis, on arzetmiıttir. rede bir rol oyııamağa müstaicldir etmek Iülfunda bulunanlara ayrı uyu 
k" aydır Hazer ku tı · h k" · teşekküre pek <l '·rin tı=>eAsürlerimiz 

se ız . · vve erı a ı- Yugoslav yol tiebckesi vasat kıy- Fakut, halı"l1,0 "". r· devriııdckı" ı· ııt ·ııı:r. -k tte bilyük kolo d d b k bi °' ... ,.. .. mimi olduguııdan şükran ve minnetle-
~ r u an aş a r mettcdlr. Yollar umumi'-·ctıe dardır la"da z.ar u ı·ıA olan rı1otlcı11 si la~ htarı 1 ı d · .J • rimiıi takdime muhterem gazetenizi 
i~ ~~ı~~~da tı 0~ u üzeri~e dağılan ve mükemmel değildir. Bu sebcbden mikdarı kafi elde eylemek için bü- tavsi t eyleriz. 
1 1:1 ışı en milrekkebdır. dolayı memleket dahilindeki otomobil yük bit" devletin yaı dıırıına :ihtiyacı Kardeşleri 
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dll: fı - 4 - lzel söyliiyorsun. Bak, cesaretfnı art- iri yarı kumral bir genç t8.!2ıyor1ardı. 1 cağı sırada Selim bey s?r rııı.sıl~ 
- Fakat babacığım, hiç taruma - tı. Perihanıu hassns kalbini, manasını 1 - Eh bakalım, Veysı, 

dığım adamlarla nasıl birlikte otura- Adam,. kızının alnından öperek oe- ~:-~~ bilemediği bir sıkıntı kapladı. Sara • 1 Ağrıların fazla mı? · ü c ı~ 
cak n yemek yiyeceğim 1 vab verdı: . . - - - - .. rarnk babasına doğru koatu. V• bo - - Epeyce.. teşekk r 

1 
;? 

_ Haydi kad , h . - Tablt yavrum, ieini hafifletmek, Fakat Pcrıhan, bır kalb çarpıntısı va§ ya,•aş batıyo.rdu .. Pcrıhan ile ğuk bfr Besle sordu: Zannedersem .. 0 kadar korkU ,, 
yavrum, 0 ar \a şı d d ~ ·ıa · B"rd b" ·· lkb ı h b kl ı d J 11" 

1 Selim Be . 01 •• l1n k yorulmamnnı diişünmek yegane dik- uymuyor egı ı. ı en ıre en muş a nnım e ıyor nr ı . _ Ne var baba?.. ıeyim yok. ~ ~•aı.J • o ma, y senı bor ce eo k""I . . 1 1 • b 
1 

• . 00.rr.....- 4t 
emnun olacak h ıhh ti · kat etti~im şey ... Z&.vaUı anneciğin u ışııı ıa çaresı u amadıgını clü - Herhalde uv bitmek ilzcrc idi .• hem • - Bir kaza oldu... - Çok güzel... Fakat .: ~ 

m , er zaman s a nı t1nn: U t•· H k"k t k b U' ıı!f ve ne yaptıgı-nı be d o yanında değil ki. Onun yerini almam § 1 § u. a ·1 a eu genç ız, u ka avcılur Llu bulundukları tarafa doğ- _ öldü mil? aöylemek lazımgellrse ın C• "' 
n en sorar... nu d d tr k d h kk k ti"" 

ten de bilirsin; bize karvı ne kadar l1l.zım. .. ar ave 1 ~reısınh n ~u a a su- ı"ll yoldaıpyor kibi idiler ... Birdenbl· - Hayır yavrum. Merak etme. 1te dü@tün... . ynet 
jyillk ettiği de elbette hatırındadır... O gunden itibaren Peıihanın zihni- rette duyacagı ma cu ıyet ,.e sıkıl· rn etrnfta, nğaçlar arasında bir ha-- Selim beyin yeğeni Vl.!~·sı attan dllş- ~ Ö~le gibi ... Kendiı:rıJ ){S ~· 
Kendislle konuşmaktan ho§lanacağı- ni tek ~Uşilnce işgal etti. ganlıktan nasıl kurtulacaktı? rch:t oldu. Perihan, kendilerine doğ- tU. Belki de mcru~ edilecek bir şey değil mı?. ~ 

11 
çalı~<' 

nı zannederim . Evlermf, SeJim Beyin misafirlerini Av, en hararetli safhasında idi: ru gelen birtakım beygir ve inB&D yoktur... Hayd! l'criha.n, mutfağa - Evet, fuı:at buygınllğl \'\'etl' 
_ Tabü ... Faknt diğerleri kim? ağ~~ıyacak bir ~ale ?"e~rmck: . Ormandan s ilah R slcri geliyordu. scsJcıı işitir gibi oldu. git de, lkbal horum socak bir §ey ~a: mc;ıi ... AJlahtan vücudlin kll _; 
_ Oh öteki! de h si vimli Nıhayet bir glin, çıf~lik sahıbınden Sabahleyin erkenden Perihan baba- Genç kız şimdi mutfağın pencere- zırla.sın. H~rbnJdc yar.ılı rnisafın nglam... ' . ~·ıitJ1 şıv""1'1. 

azik 'kim el er ' ~p se beklenilen telgraf geldı. sile beraber çiftlik binasına gitmiş sinden cğılmiş merakla, önünde bir kuvvetlendırccek bir 5cıy l§zım. - O kadar Jmvvetlı değl dlf' ..:ı. 
ve n B er ... Bu mısafirler se~ Fik . B k . . . I d 1 ö , d hal çıt. y r 
ni ne diye mahcup olmnğa. sevkede- • n ey, ızına. v~ orada misafırlerın ava hareketle- t3eylet• göımelt i ljtiyordu. Kızını bu suretle yruıınclan tizak- ne e o sa, .~ e .er ok ço,. 

ki Hi k h 
- Selim Bey, yarın çiftlikte ola - rmde bulunmuştu. Avcıların ağaçlar Fakat , at kn tar.Uta işittiği bir gti- laştır.:ın Fikri bey, yaralı He me§· rı.~acnk bır VU( udUm de Y al' 

ce er... ç mera etme ava so - _,_ ı. b" k gUn h d ka b lm 1 . . gul ı - b dı kur .:14)( 
k h d d ' . ~. ır aç emen hemen evde arasın a y o a arını mUteakıb rültü üzerine salona geçtiği zaman 0 • o magn aşla . ;· . ·stedi. ı-- ~ 

~ ·· .~ ~ evrun edece~e benzı. • beni göremiycceksin, dedi. Fakat me genç kız alelacele evlerine dönmü§Ul. rnda babasile Selim beyi gördil. Hor Voysiyi divanın Uzerine yatırmıe- \ ey~ı ku:ııld~nm~k ı zsnJlndePi 
~mr. Boyle bır havada, benım kUçUk rak etme. Bu yorgunluğumuz da ça- Zira en aşağı bir saat kadar yol yU- ikisi de büyük kapıdan girmi§lcrdi. lardı. Yumuşak yastıkların üstünde - y, dıye ınled\,-
ı~mdi~b~daıı dbu kadakar b§~ tank- buk geçer. rUmcsi lfızım idı. Bundan başka, a· Çiftlik sahıb1Je kahyası oldukça yaralı genç, o kadar acı el uymuyor bir yeçrimk kırıdlmış gı 1~ustJJl 1 .,, 
r.un e ev e sıc ır oca , B b ~ ·nı be be 1 k k d .....:ı ~- b ıı· 1 d ··runu gibi idi - o acı uyuyor ~o ı - a a, oızı e ra r ge ece vın ne a ar ı.ureccgı e ı o maz ı heyecanlı go yorlardı .• ve tam bu . · . . _ Evet, bilhassa bacağıJXJ" 
ve çorba. bulmaktan ziyadesile mem- miyim? ki, Selim beyle misafirleri tam za. sırada açık duran kapıdan mısafirlcr Selım bey, ~ cgeuınin elim alarak d r>' 
~eun elmolace~kerilarh. Cörecel~in, oıılann e- - Hayır, şimdi gezinti sırası de- manında. karşılamalı idi. yerine dört gUçlil kuvv~t{i uşak gir- nabzına baktı ve ı:oöylendi : • tar~ı~ b l\ epey ncıyor.g~rıylJll tıltı" 
" g oşuna gıdecek ğil S 1. B . • • . . • Fılm P-y, yaralının a ıeŞi· _t 

Perih . ~ · . e un eye iyi bir av partisi ha- Evde her şey hazırlanmıştı. Büyük eli. Bu adamlar, dalla:cıan ve sarma- - Ne ı.se na~u ıyı.. ğını vasbklann Uzerine yer 00' 

an sevuıçle bagırdı: zırlamalı. Sen de işlerini unutma. ocakta, çam kütükleri çıbrdıyarak tpklnrdan yapılroı§ bır sedyenin üs· Yaralı göilerini açtı, ve bulanık kcn, Çiftlik sahibinin şcbi_f~e:dP!' 
- Babacığım, bana kuvvet vere- - üzülmeyin. Her i6Y hazırlandı, etrafa tatlı bir sıcaklık veriyordu. tünde, gözleri kapannııfh yilzilnUn nazarlarla etrafındaki adamlarla efl- tor getirmesini emreyıedıı;t ıııf(l 

~~ sözleri. cümleleri no kadar da &il- bitti bile. Sonuncu ~riniıl soluk ırUneşi, ys.- çragile.ri ıztırabdan tokallüa ot.m~. yaya balctı. Tekrar (Özlerini kapıya.-! fgert. uırdi. r De1.xı11ıı 

Perşembe 

1( 
Var ın aJtşam 

ve 

1 

t 



26 HABT lMO YENİ SABAH Bayta: 6 

Milli /(ürn.~ /Jaşlarken 
ıt 

.l Bu sene gene İstanbul klüple-
:·~ rinden birinin şampiyon 

olması çok muhtemel 

1-

Lig maçlarının aon haftası da ev
lelki gün oynandı. Havanın on gUn 
evvele kadar fazla muhalif olması yü· 
zünden oynanamıyan 1stanbulspor 
nıaçı da müsaid bir zamanda yapıl· 
dıktan sonra 1940 lig maçları tarihe 
karışacaktır. 

Bununla beraber çok daha cazib o
lan milli kiline turnuası bu pazar baş
hyor. 

Üç sene evvel tertib edilmiş ve 
Türk futbolünde çok m\isbet tesirleri 
görülmüş olan bu popüler fut bol tur
nua.sına İstanbul yine ayni takımları 
\·eriyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Gala
tasaray, Vefa. 
İstanbul şampiyonu olan Beşikta -

~ın pazar günü Fenerbahçe karşısın
cia ağır bir mağlubiyete uğramış ol
ınasına bakarsak milli kilineye favori 
olarak iki eski ve ezeli rakib, Fener
babçe ile Galatasaray giriyor. 

Balkanh atletler şerefine verilen ·ziyafetler 

tJUnkU ziyafetten bir intiba 
Fenerbahçe şimdiye kadar biraz 

gevşek ve neticesiz maçlar çıkarmış 
olmasına rağmen oldukça iyi bir va
ziyette olduğunu son maçında gös - _ .. Beden. Terbiyesi Genel Direktörlü- misafir atletler şerefine bir çay ver-
termiştir. Buna mukabil Galatasaray gu Atletızm Federasyonu 1 inci Bal- miştir. 
pazar günü lstanbulspora karşı hiç kan kır ~o~usuna giren misafir atlet- K • 
te tatmin edici bir oyun oynamamış- ler şerefıne Parkotelde bir öğle ye- B" . . B lk k ·şt· k t ~. . . ırmcı a an rosuna ı ıra e -
tır. Bununla beraber san kı"?-1z1 ta- ır.egı. vermı~~ır. Y~mek çok s~imi miş olan Yunan ve Yugoslav atletle-
kım en iyi sezonu çıkaran ekiptir. geçmış ve mutekabil nutuklar soylen· . d" k k' ·ır 1 1 k tl . . . mı":ıt· rı un a şam ı en e mem e e e • 

B ·m kume şampıyonl ~ 'J ır. . u sene mı . . . ugu .. . rine avdet et..'11işler ve istasyonda 
Yme ts_tanbulda kala?ak gıbıdır. Akşam uzerı saat beşte yine Park- spor erkanımız tarafından uğurlan _ 

tzmir geçen ~ene~ı. kadar za~ftır. otelde İstanbul Bölgesi Başkanlığı da nuşlardır. p 

~~kara isb~ vazk1Y
1 
etınık dau~a 1istıkrar UlllllllHlllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllf 

go~teren ır şe e so m ~ o masmu SABAHTAN SABAHA 
ıagmen o da geçen senekmden kuv- --------~-----~ 
'\"elli değildir. 

Bu münasebetle milli küme maçla
rının tarih ve mahallerini gösteriyo-
ruz: 

Bir fıkra ve bir mücads~u 
31 MART PAZAR: . . _. (Baş tarafı ı incirle] 1 niyeti hala hakimdir ve her gün yUz-

f ~a~adR.: Gençlerbırlıgı • Muha- me~tubcu ef~~diy~ söylesin; ~ da lerce "mesalih erbabı,, , bektaşi fa-
ız Gucu, . hazınedara soylesın; o da başagaya kirinin duyduğu tehevvür ve isyanı 

lstanbulda: Beşıktaş - Vefa, Gala- söylesin, şu fakire on para versin - duymaktadır. 
tasaray - Fener, ler · · · . tzmirde: Alta ~ Altınordu. ... . . . . . . . Elındekı ışı başkasına havale et . 

Y t Bektaşı fakırı valının bu emrını imek hastalıg-ı ister tembell"k 
6 NİSAN CUl'rfARTES : di led.kt 11 · - . ı -
Ankarada. Muhafız Gücü - Beşik- n ~ en b~?nr; e . ennCı baçı~l· A ten, ister mcsuliyetı başkasına yük -

· . . _. . - ara ı, emış. e raı ley- letmek endişesinden ileri gelsin· me-
lıış, c:ençlerbırlıgı • Vefa, Al hüsselama söyle; o da tsrafile söyle- ı murun buna muktedir olamam~lıdır. 

lzmırde: Altay - Fener, tınordu- sin· o da Mikaile söylesin· o da Az 'B k k l k G . ' • • aş a çı ar yo yo ·tur. 
alatas:ı.ray, raıle söylesin de şu }\erifin canını al-
7 NİSAN PAZAR: sınlar... Dahiliye Vekilimiz, kırtasiyeci -
Ankaradn: Muhafız Gticü - Vefa, ••• likle şiddetli bir mUc:ı.deleye girmek 

Gençlerbirliği - Beşiktaş, Bazı dairelerde bu eski valinin zih- kararında __ olduğ~u göster.iyor. Fa -
İmıirde: Altay • Galatasaray, Al- k~t b:1 ~~cad;teyı daha bır çok ~C: 

t.Jnordu • Fenerbahçe, fız Gücü. l kıllerm goze aımış olduklarını pek ıyı 
20 NİSAN CUMARTESİ: lstanbulda: Fener. Altınordu, Ga· hatırlarız. Senelerce süren bu müca-
Anka.rada: Muhafız Gücü • Gala- latasaray - Altay. 1 dele ned~n. muvaffak . olamamıştır? 

tasaray, Gençlerbirliği. Fener. 1 llAZtRAN CUMARTESİ: Nede~ l~~~a d~vlet kapısında her iş 
l~t.anhulda: Vefa - Altınordu, Be- lstanbulda: Vefa • Gençlerbirliğ·i, geç go.n~luyor · BltnU araştırmak, se-

§iktaş _ Altay. Beşiktaş . Muhafız Gücü. ~blerını_ orta~n kalcl111na k gerek . 
21 NİSAN PAZAR: 2 HAZİRAN PAZAR: tır. Tamımlerın ve emirlerin kuvveti 
Ankarada: Muhafız Gücü - Fener, lstanbulda: Vefa . Muhafız Gücü pek az sürmektedir. 

Gençlerbirliği - Galatasaray, Beşiktaş - Gençlerbirliği. ' İyi i§ altı aydu çılrnr: geç olsun da 
lst.:uıbulda: Vefa - Altay, Beşik- İzınirde: Altınordu. -Altay, lgüç olm~s~n; çab~ giden ~abuk yo-

ta.ş • Altınordu. 9 JIA.ZtRAN PAZAR: rulur; gıbı dede sôzleri de bizim iş-
27 NlSAN CUMARTESİ: lstanbu.lda: Beşiktaş • Vefa, Gala- Jeri sürüncemede bırakmak yolundn-
İsta.nbulda: Galatasaray - .Muhafız tai!aray - Fener. ı ~i. zafımızın sebeblerindendir. Onun 

Gücü, Fener • Gençlerbirliği, 16 HAZİRAN PAZAR: ıçm "g~ olsun da güç olmasın,, ye-
lzmirde: Altmordu • Beşiktaş, Al· tstanbulda: Vefa - Fener, Beşik- · r~ne "gUç olsun da geç olmasın,, zih-

tay - Vef1, taş - Galatasaray. nıyetini ikameye muktedir olmadık-
28 NİSAN PAZAR: 23 HAZİRAN PAZAR: lça işlerı trun Avrupai biı' sür'at \'0 

İstaıı',uld:ı: Galatas~ray - Gençler· lstanbulda: Vefa. - Galatasaray. selametle yürütmek kolay olmıyacn.k-
birliği, FPr ~ - Muhafız Gücü, Beşiktaş - Fener. tır. 
~e: Attıno.an - Vefa, Altay - Beden terbiyesi genel . Dahil~ye V~kaleti, vilaY.etlere yeui 

Se§iktaş, dlrektörlOğOnUn bır tamım gondenniştır. Bu tamim . 
4 MAYIS CJUMARTESİ: bir tekzibi de devlet \·e halk işleı·inin günü gü-

A.ııkarad_~= .. Gençlerbirliği • Altay, Macari~tanda dört sene beden ter-, nüne gör~lme~i-~ükurnctiıı hassasi • 
lluhafız Gucu - Altınordu. biyesi tahsil etm}ş olan eski güreş ıyeU~ tak~b t'ltıgı prensiblerden oldu-

5 !IAYIS PAZAR: şampiyonu Abbas Sakaryanın kütü ğu zıkredılmekte Ye şu ilave olunmak-

0 Aııkarada: Ge~ç~~rbirliği • Altın - hane memuru olarak istihdam edil~ tadı:: 
rdu, Muhafız Giicu - Altay. mekte o!duğu, buna mukabil kurstan . _Yilftyetlere yazılan yazılara. 20 gün 
İstanbulds: Vefa - Fener, Beşiktaş- me;ı;un olan eğitmenlerin valilere mü- ıçınde cevab verilmezse inzibati ceza 

Gnıatasaray. şavirlik edecekleri hakkında bir re· tatbik olunacaktu .. 
:!n~ns CUMARTESİ: . fikimizde çıkan haberin asılsız oltlu- ı Vekii.letın ne kadar cezri hareket 

bn de: Altay - ~~~afız GücU, :Al- ğunu Beden Terbiyesi Genel Direk • etmek istediği bu kararından anla • 
ordu - Gençlerbı.rligı törü General Cemil Taner bir muhar- 1 r;;ılır. Ancak bu kararda bir eksiklik 
~2 MAYIS PAZAR: ririmize söylemiş ve bu haberi tekzib yok mu? Neden devlet muamelatın -
stanbulda: Galata.saraya • Vefa, etmiştir 1 daki ınıtas· Tk · ·b ti Beşiktaş • Fener : , 1 ıyecı ı ınzı a cezaya 
İzmJ d . Al ' Ge . . Yaptıgımız tahkıkata göre Abbas maruz bırakılıyor da halk işlerinin. 

tuıo d r eM h~ - GU ntilerbırliği, Al~ f::'akaryanın spor bilgisinden azami günü gününe yürütülmemesine kar-
~ ~Y~ C~TESl surette _ıstifade edilmektedir. !şı hiç bir kayda lüzum görülmüyor? 

lst:a.ııbulda: Fener - Altay: Galata- Nıt~~ Abbas, hfılen Parti emri- :Bize öyle geliyor ki bu derece şiddet-
la.ray - A.ltınordu , ne venlmiş bulunmakta ve Fuad Bal- li bir tamim halk işlerinin sürünce -

2G MA\'IS PAZAR: kanla b~rabeı Trak~a spor progr~ı- med~ kalmaması için yüzde yüz değil-
Ankatıtrln: G!nçlerblrUM Muh., DJ tl r:zım etmektedir. fürkpınar gU- se bıle hayli faydalı bir te.si.l· .göate • 

s• • .. - rcş en de bu progrıuna. dahildir. recektir. 

Ahnan-Rus dostluğu 
Karşısında İtalya 

(Başmalcaff'den devam) 
girerse mlittcfikler lehinde bunu ya
pacağını zannetmekte sebat ediyoruz. 
Bu miltaleamızı da katiyen ideoloji 
mülahazalarına istinad ettirmiyerek 
sırf İtalyanın menfaati hesabına gö
re bu hükmü veriyoruz. BugünkU va
ziyette İtalyanın Almanya. lehinde 
harbe girmesi kendisi için felaketten 

nnoıı,.. ,mr.a: ll"08rrbr O.&Rfn Y•I(lll 

Askerin talim terbiyesi 
kumandanın me•aisine 

ciddi bir 
bağlıdır 

başka bir netice veremez. - 169 
İtalyanıtı. kuvvetlerini istihfaf et- Bizim hücum kıtamızın dahili 

mek hatasına düşmüyoruz. Fakat t- teşkilatında mildir fikrimiz daima 
talya harbe girer girmez, Maginot onu tam bir hücum kıtasından baş
seddinin arkasında pek kolaylıkla ve ka, nasyonal sosyalist idealine sar
küçük bir kuvvetle tedafüi bir vaziyet sılmaz surette meşbu bir manevi 
alacak müttefik orduları ve donan • kuvvet yapmak ve içinde en sıkı 
malan bütün kuvvet ve şiddetlerile disiplini cari kılmak olmuştur. Bu
ttalyanın üzerine üşeceklcrdir. Müt- nun herhangi bir burjua müdafaa. 
tefiklere belki de pahalıya mal olacak teşkilatile yahud gizli bir cemiyet 

1 şiddetli bir deniz mücadelesinden son ile müşterek bir noktası bulunma
ra İtalyanın cihan ile alakası kesile- mak lazımdı. 
cek ve yalnız Alrnanyaya bağlı bir O devirde hücum kıtalarma mil· 
vaziye.tte kalacaktır. dafaa membalan şeklinde verilme-

Şimali Afrikadaki ve Habeşistan • sine gayet metin bir surette mu • 
oaki İtalyan kuvvetlerinin birer ol- halefet etmemek sebebleri şu mü
gun yemiş gibi müttefik ordularının talealara istina.d ediyordu. 
eline düşeceği ehemmiyetsiz telakki Sırf tatbikat bakımından. bir 
olunsa bile aç bir Almanyadan baş- kavmin askeri terbiyesi hususi 
ka dünya ile muvasala vasıtası ka1nıı- membalarla yapılamaz, Bunun için 
yacak İtalyanın ne zorluklar içinde devlet tarafından muazzam mali 
çırpınacağı kolayca tahmin olunabi - yardımlar ister. Başka türlü dü • 
lir. ı;ıünmck kendi imkanları hakkında 

Müttefik orduların hücumuna knr- pek fazla üm.idlere düşmek olurdu. 
şı koyabilmek için İtalya behemehal "İhtiyari disiplin,, denilen şe
Alman kuvvetlerinin yardımını rica · yi tatbik ederek, askeri bir kıyme
edecektir. Bu yardım, sonra sulh ti haiz olan teşkilatların ihdasında. 
masası başında İtalyayı ne kadar za- bazı hududları geçebilmek imkan
yıf ve küçük bir mevkide bıraka.cağı sızdır. En esaslı kumanda aleti . ce
hesab edilmese bile İtalyan toprakla- za vermek salfilıiyeti - burada nolt
rının en şiddetli muharebelere sahne , sandır. 1914 baharında, "Fedai he
olması İtalyan milletince memnuni. yetler,, denilen kuvvetleri teşkil et
yetle karşılanacak bir hadise teşkil mek ha.Ia imkAn dahilinde idi. Fa
etmez zannındayız. Halbuki bugün İ· kat bunun kabil olması eski muha
talya gittikçe "inkişaf eden ticareti ile riblerden müteşekkil olmaların
pek güzel parsa topluyor. Müttefik • dan ileri geliyordu. Bu muharible-
ler Almanyayı ezdikleri zaman, uslu rin çoğu eski ordu mektebinden 
oturmasına mukabil zahmetsizce mü geçmiş bulunuyorlat'dı. Bundan 
k8.fata kavuşacağını da biliyor. Bü _ başka, insanlara tahmil edilen ve
tün bunları neticesi çok meşkuk, fa- ci_belerin cinsi kayıdsız ve şartsız : 
kat herhalde İtalya için başlangıçta bır askeri itaat tazammun ediyor

muha.kk::ı.k felaketlerle dolu bir h:ır- du. 
be atılmakta !talya için ne menfaat Göniillü "müdafaa ligleri,, için 
vardır? bir mukaddesat tamamile mefkut-

Harb sonunda galebenin Almanya tur. Lig ne kadar geniş ise disiplin 
ve Rusya tarafında kalacağı bir an o kadar gevşektir. Her azadan ne 
için farzolunsa bile, İtalya için en bü- ka.dar az şey istenirse heyeti mec
yük fc :1.lrnt bu zafer olacaktır Cün· mua eski askerler ve emelttarlar 
kü ezilmiş bir İtalya karı;.ısında llal- cemıyetıerının manzanısmı o ka
y3yı kurl:ım1ış galib bir Almanya ile dar fazla alıyordu. Kayıdsız ve 
Rusyanın ne muamele yapac:ıldarını, şartsız bir emir ve kumanda sall-
5irndidcıı ne türlü muahedennmeler hiyeti olmadan, askeri hizmete gö-
2.kdolunsa bile, nom:ı diplomatlan nüllli hazırlama işı hiçbir zaman 
pek giizel takdir <'<l<'rler. büyük ktltlelere tatbik olunamaz. 

Alnı nya ile Rusy::ının mii!•t<:'rek 
ve kahiı· bir galebelcri Fransa w hı
giltcrc içın olduğu kadar İtalya ic;in 
dl' tamirı imlı:fı.nsı;r. bır fclftkcltir. 
Çünkü Fransa ve lngiltcı c g:ılib ge -
lırlerıoe, hele bitaraf kalmış bir İt lvıı 

için, zerre katlar eııdişt>ye muhal yı1lt
tur. İngiltere ve Frnnsumn takib et
tikleri prensip \'e ahlak mülahazaları 
milli bir devlet olan İtalya aleyhinde 
bir hart•ketc imkan bırakma?.. Falrnt 
nasyonuJ sosyalizm i~in böyle bir ah
laki mülahaza mevcud değildir. O, 

yalnız km'\·et h:ıkkt tanır \"e kuvve
tinin kafi geleceğine emin olduğn da
kikada İtalyatlan iı:ılediği parçaları 
koparmakta tere<ldfül etmez. 

İt:ıly<ı hiç harbe gırmese ve Alman 
yaya şimdiki gibi el ~ltından büttin 

yardımlarına devam etse bile bir Al-
man gelebesi takdirinde İtalya yıne 
milli fe13ketlere uğramağa mahkum· 

'

nur. Onun için, Almanyarun bir ga

lebesi, hele Rusya ile de mti~terek bu 
lmıul'sa, İtalya hakkında muhakkak 
bit· ı.nnsioottir. Bundan dolayıdır ki 

bir gün İtalya harbe girerse beheme
hal müttefıkler tora fını iltizam ede-

cdrtir. Şimdi yaptığı sey ihtiyattır, 

nazdır, keudi.ısini p:ı.ha.lı satmak ehle· 
lidir. 

lltiHyta Oahld YALÇIN 
••••••••••••••e•••m••a••••• .. ••• .. • ... •••• 
Belediyenin sıhht kontrof U 

. Belediye müstn.khcl san hastalık • 
tarı önlemek için şehir dahilindeki 
sıhhi teftiş ve kontrollerine ehemmi
yetle devam etmektl!dir. Belediye bil
hassa bekar odalarının sık sık nılira 
kabcsino ehemmiyet vermektedir. Bu 
iş için 3 tanesi Beyoğlu, 3 ta.nesi de 
İstanbul cihetinde olmak üzere 6 
grup teşkil olunmuştur. 

Kömürden zet:lrlenmiş 
Hacopulo pasajında 6/2 numarada 

Mari yaktığı mangal çarparak zebir-

llenmiş, Beyoğlu hastahanesine kal -
dınla.rak tedavi altına alınmıştır. 

Kendi arzularile, orduda pek tabii 
olan itaat mecburiyctıne inkiyad 
gösterecek olanlar dnima bir a
kalliyl~t vücude getircc:ck.lerdir. 
Sonra, müdafaa lıglt•rinin eli altın· 
ta bulunan vasılalaım gülünç nok
sanı yüzünden hakıki bir talim ya
pılamaz. En sağlam ttı.liın ise bu ka. 
bil mücsseseleı in 1: 11 b.riııci vıızi

fesi olmak icab eder. Harb<lenberi 
sekiz sene geçtı. Bu mürldct zar
fmdn, bizim Alman gcn~liğinin hıg 
bir sınıfı muntazam bit" talim gor
medi. Bu Qtildafaa iginm vazifesi 
yalnız mazide talim görmüş insaıı
ları toplamak olamaz. Çünkü, bu 
talülirde son azasının hangi tarihdo 
ligi terkedeceğini riyazi surette ta· 
yin etmek mümkün olur. 1918 iD 
en genç askeri bile, yirmi sene son· 
re.. askeri kıymetten nıahıum ka· 
lacaktlr. Bu va.ziycle endişe verici 
bir hız ıel yaklaşıyonız. Müdafaa 
ligleri c!cnılen beyetleıin hepsi o
zaman eski emektarla!' cemiyeti 
vasfını bizzarure lktisab edecekler
dir. Halbuki ·eski muharibler ce • 
miyeti adını taşımayıp da mfül<ı .. 

faa ligi namile yad edilen ve ismi .. 
le de vazifesinin yalnız ananeleri 
ve eski askerler arasındaki rabıta• 
)arı muhafazadan ibaret olmadığı• 
nı, milli mlidfaa fikirlerinin neş. 
riııden v~ bu fikirleri fiile koY." 
maktan yani müdafaaya kabiliyet
li bir heyet vücude getirmekten ib& 
ret bulunduğunu ifadeye çahııan 
bir müessese böyel olmamak icnb 
eder. 

Fakat o zaman bu vazife mutlaka 
henUz askeri terbiye görmemiR o-
lan unsurlar 1çin talim lüzumunu 
tazammun eder. Bu ise fiıliyatta 
gerçekten imkansız bir şeydir. 

Hafta.da bir iki saatlik bir talim 
ile bir asker gerçekten yetiştirile
mez. Askerlik hizmetinin blr gün 
nefret tahmil ettiği gerçekten mu
azzam ve gittik~e artan vazifeelrı& 

' iki senelik bir askerllk hizmeti bir 

gnci bir askere kalbetmek icin tanı 
kafi bir müddettir • 

Hepimiz cebhede askerlik mes- · 
leğine hazırlanma noksnnının genq 
neferler için ne müdhiş neticeleri 
olduğunu gözlerimizle gördük. ()u 
beş yirmi hafta çelik gibi bir ta
lime tabi tutulmuş gönüllU kıtala.ı\ 
en yüksek fedakarlık ruhile carılı 
olmalarına rağmen, cebhede topa 
gıda olacak etlerden başka bir şey, 
değildiler. Yalnız, beş a.ltı a) ta· 
lim gören ve eski tecrübeli asker
lerin arasına katılan yeni neferle~ 
mensub olduk.lan alayda faydalı 
unsurlar olabiliyorlardı. Bu nokta
da onlara "eskiler,, rehberlik edi· 
yorlardı. Kendileri de vazifelerine 
yavaş yavaş intibak etmekte idiler. 

Bu vakıalar karşısında, muay
yen kumanda salahiyeti olmadan, 
kafi vesait bulunmadan, haftada 
gfıya bir iki saatlik bir talim ile 
bir kuvvet teşkil etmek teşebbüsii· 
nün ne kadar ümidsiz bir iş oldu
ğu pek ala göze çarpar. Bu suret
le eski askerler ihtimal ki şeklen 
muhafaza edilebilirler. Fakat hiç
bir zaman gençler asker haline 
kalbedilemezler. 

Bu sözde talimin kifayetsizliği 
şu vakıa ile de isbat olunabilir: 
Böyle bir gönüllü müdafaa ligi, bil
yük gayretler pahasına ve binlerce 
zorluklarla, sadık birkaç bin kiı;i
yi "diğerleri için bu mevcud bile 
değildir!,, askeri surette talim et
meğe teşebbüs ettiği zaman, µevlet 
sulhcü demokratik direktiflerile 
milyonlarca ve milyonlarca gencin 
hamlelerini kırıyor, vatanperver 
ruhlarını zehirliyor ve onları ya· 
vaş yavaş her keyfi muamclPye 
saburane katlanan koyun süriisü 
haline kalbediyordu. 

Bunun yrıııı sıra, müdafaa ligle
rinin fikirlerini Alman gcnçligine 
vermel< için sarfettilderi büfün 
ga.y.reilor ne- kQdar sayıf, ne- kadar 

gülünç kalıyorlardı! 
Fakat bana daima gö:1üllü tc8ld· 

tatlar temeli üzerinde güya asl<cri 
talimler teşebbüslerinin hepsıne 
karşı vaziyet aldıran en esaslı nok 
tai nazar şu idi: 
Yukarıda işaret edilen bütün 

zorluklara rağmen, bu lig, seneler· 
ce müddet zarfında, bir mikdar Al· 
manı gerek fiz1k gerek ahlô.k ge
rek teknik bakımından askeri bir 
surette talim görmüş insanlar h:t· 
line kalbelmeğe muvaffak olaca· 
ğı kabul edilse bile, bütün politika 
bile böyle bir askeri talimi biç nr
zu etmıyen, hatta idare yanınJ.a.
kılerin. milleti yıkanların, samımı 

gayelerile tezad halinde bu!ı.."fldu

ğu için nefret ile kaı'Şılıyan bır 

devlette netice yine sıfır olur. • 
milletin askeri kuvvetınin .kcııdi 

Herhalde, böyle bir neticr yaıııız 
gözlerinde hiçbir kıymeti ol~<.lı
ğuıı isbat ile kalmıyarak bu kuv
vetten istifade hususunda zernı 

kadar bir arzu bile beslenıiyen an· 
cak o ıneşum varhklarını müdafaa 
için bwıu dUşUnen bükwnetlerlt 
hilkilmsüz ve kıymetsiz kalır. El· 
yevm işte vaziyet böyledir. Bir
kaç sene evvel devlet en iyi talim 
görmüş sekiz buçuk milyon askeri 
terkettiği halde şimdi birkaç kere 
on milyon Alınanı akşam karanlı • 
ğında askeri surette talim etmek 
gerçekten gi.l.Iilnç değil midir? O 
zamanlar devlet yalnız bu kuvveti 
kullanmak istememekle kalmadı. 
Onları fedakarlıktarının milkaf:ıt.ı 
olarak eclM takımının hakareUo
rine terketti. Demek mazinin en 
şerefli askerlerini kirletmiş, onlarn 

tükürmüş, nişan ve rütbelerinı 
stikülmesine müsaade etmi§, ko
kardlarını koparmış, bayraklarını 
t:iğnemiş, kahramanlıklarını tez· 
yif eylemiş bir rejimi müdafaa i
çin askerler yetiştirilecek, ha? Bu· 
günkü rejim eski ordunun nrunus 
ve şerefini iade için, onu yıkan.lan 
ve zemmedcnleri mahkemeye ver
mek için tek bir adım attı mı? Ae 
la!. Bilakis o adamlnrın en yüksok 
devlet makl\nı1arma ycrkştikleri ı 
göföyoruz. [Dcı•amr t!(tr] 

-
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Madenler ve Harp 
TIUfl S&B&• 

Sakarya 
Vapurunun 
Başına gelenler 

Şeker ihtikirı 
HiKAYE 

Beş ay (........,. ...... , 
lar da kesilince ondan bahaolundu 
zaman tecessüs duymaktan kendial 
aJamıyan Neci&, nihayet bir gün 
rada babasına aonaaktan çe~kilıLDUI~ 
dl: 

- Saimden mektub alıyor m 
nuz baba? Ne oldu acaba?. Gelı 
mu? 

- Hayır, zannetmem; daha btr.: 
kaç aylık işi vardır ... Fakat arkadq;.. 
lanndan biri fena bir haber verdi.; 
Sainın itleri iyi gitmiyonnWj. •• 

HüsnU, aJika ile aordu: 

- Öyle mi? Vah, vah... Acaba 
yapbğı bir il bozuk mu c;ıkmıt 

- Galiba!. Tafailibm bılmıyorwn. 
Kıaa bir müddet sonra bu haber 

86/eroğlv NUeola1c i mahkemede tahakkuk etti ve bir akşam ~ 
( Bll.$ toraft ı rnr M11fada 1 1 Hlkım Cemil, bu ara. Nlkollki~e, bey, ~in bütün ilbıı kaybederell 

f eroğlu Nikolikinin killliyetllce te - topdancı mı, ~rak~deci mı oldugu- ı pe~ ve münkeai~. bır halde doııdil
keri bulunduğu ve bunu başka dille- nu sormU§, Niko.liyı fU cevabı ver - ğünU çocuklarına soyledı. 
klnlara taşıtbğı haber alınmış, yapı- mıştir: . . - Maamafih, çocuk~, dedi. Sa• 
lan kontrolde, Uç küsür bin kilo ee- - Bılmıyorum.. ben, malı alıp . .,. im şimdi pn paraaız. bütün Umidleo 
ken başka bir yere taşıtbğı tesbit tanm. Topdancı veya ~~kendecı ol- rlni kaybetmif, penşan bir halde ol-
edilmışti. duğumun farkında degılım. duğu halde bilır mıaınız kı bana t6 

Sef eroğlu Nikoliki adliyeye veril- Bundan sonra esas hakkın~a mO • tün borclannı ödedı. Sıvasta ışleriQl 
mit dün. asliye mekizınci ceza mah - taleası sonılan müddeıwn~ ıddiası- tasfıye ederken bu parayı ayı1"11111t 
k~mde muhakemesi bqlanmıştır. m serdederek kısaca demıştir kı: sonra on parasız kalmayı göı.e alarak 
Nikolikı ile ikı vekili. mahkemede - Seferoğlu Nikoleiki, bu zamana buraya gelmış ..• Şimdı annesinm Fa
hazır bulunmwılar, celse açılınca. kadar ııekerden ga~i mad~ler, su • tihtekı evıne çekilmış .•• 
davanın mahkemeye aevkine dair id- cuk, paadırma, peynır, yag vesaıre Necllnın erkek kardeşlen bu bo1"9" 
dianame okunmuştur. satmıt olan bir tacirdir. Bu zamana tan haberdar imişler ki hiç hayrete 

iddianamede hadise tafsil edildik- kadar şeker alıp ~tmadığı . hal.~e, düşmedıler; yalnız Saiının ikibeti 
ten sonra. Seferoğlu Nikolikinin mil- ıubat a_onlanna dogru, ~kenn yuk • hakkında teessürlerini izhar ttileı-. 

) u korunma kallununun a2 iDci ~ - tıel~e daır olan eayiaelardaııı te- Meal&, '* habedıld 
d8li dellletile 119 Ye 81 IDCI -~ JIÜkm Pli.P fiyatlann ).'IUeleee • t11nce ile .......... 91~~-
rine g&ıe tecziyeel ~- tel- jlnl anı•-. 22 tubatta teker t.mt klçQk ~~ 
............ edlleD IWldel ... -oelid--uo ............. 
&iN Nikollldabl ...-.ı alarak mu- ful&~ etmak •bd'e _... IPatihln Urab ftfılıitM~~ 
...... ,. .. ,.. ................... JıllıldeU wflnda -.. -,..,.. ............. --~1"11 
..... tmll ........................... fiJat ,sklllftm ~ ..... ~·41111ıı&i,j~fılliıiıllı 
........ .., ..... Hikollld ut ......................... ,..... ... ..... ltl 
lmMla, taltb ...... tlll'kif karan v.- ........... ,..,.......... • ,..... 
.._--. ...... _....... taıa- lrltimllll.. bmııı 01~• -Ala. pJl8ı'la 
..,.., tYI ılla .., ........ .._ • -d• t' ı ..-ıtt .. Rlla.>trw illi ._ ...... iıllıl•m11.-.lııil~::tllllll: 
....-. 8a a1ı1t ~ ıi ..... •rf 11atik1r ......... UI .. 
hamalla atthjimun •= ftl ..._ ...... sUii ima. mana - 1;...•••-•11...;: ..,.,.k~l"' . 
.,.... bir clMba .... tqmL _ ...... 11111 ··~ ....... 
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SOLDAN SAGA : 

1 __ Bir vilayetimiz - Eski Mısırlı-
larda mukaddes bir varlık. 

2 _ Vakti gösterir - İşçi. . 
3 _ Fransızca "Feryad,. - Sıhhat. 
6 - Çiftçiler kullanır - Nota. 
6 - Tarihimizde bir devir. 
7 -· Arabca "Su,, - Bir nota • zlf • 

lara yapılan tavsiy.,. 
8 - Ekmekçiler kullanır - Bir uzuv 
9 - Anacloluda bir nehir. 

19 - Memleket - Bir nevi kayık. 

YUKARIDAN AŞAGIYA: 

ı -- Evlerde bulunur - Bir nota. 
2 - Tavlada atılır - Mülk. 
3 -· Gönlünü kaptırmak. 
4: - I<öpek - Tabi olanlar. 
5 F,gki bir Türk soyu - Bir bö· 

bir 

~ 
___:..:......;._,,....~ 

4~~~.:.2--:-:-~~~==:~~~ 
5·--~--~~-.:..:--=;~~ 
6,_!.!.!!.!...!::..,..;~~~~r=..,..~-=--

lstlkW Caddesinde Komedi 
Kısmında 

Gece saat 20.30 da 

YANI .. IŞLIKLAR 

KOMEDYASI 

Kiralık kat 
Fındıklıda cadde Ustünde 

Tramvay durağı civa.nnda. ikisi 
büyük, biri küçük üç oda bir sa
londan mürekkeb havagazı, ter
kos ve elektrik tesisatını muhte
vi bir da.ire kiralıktır. Ta.liblerin. 
tramvay caddesinde berber Bay 
Emru.llaha. mUracaatıan. 

=============~---===== 
A l 

Or. Hafız Cemal 
Lokman Hekim 

Oahlllye MUtehaasısı 
Divanyolu 104 

Muayene sa&tl4'ri pazar hariç 
her gün 2,5 • f salı ve cumartesi 
eabah.lan 9 • ll hakiki fıkara 
kabul olunur. T. 22398 

Ankara Borsası 
25Mart19<10 

fl'tyaUan Kapanll 

1 Sterlin 5.21 
100 Dolar 130.19 
100 Frank 2.9726 

o 100 Liret 7 .1375 
evn 100 ln. B'r. 29.1875 

AmaterdamlOO i'lorlD 69.19 
Un 100 Rayipnark -

100 BeJıa 22.0775 
100 Drahmi 0.965 
100 L.va L6925 
100 Çek kronu -. 

Madrid 100 Peçeta 18.4625 
Vareova 100 Zloti 
Budapqte 100 Pengö 24.6675 
Bilkre§ 100 Ley 0.62 
Belgrad 100 Dinu 3.2575 
Yokoham& 100 Yeıı 82.6750 
Stokholm 100 lsve<; kr. 30.92 
Moekova 100 Ruble -. 

~ FiilLUI VE TAJIVtı..A'l' • 
1 Ergani 20.01 

Sivas - Erzurum 3 19.49 

ROMATiZMA, BAŞ, DIŞ, SiNiR AGRILARI 

ve GRiP, NEZLE, SOGUK ALGINLIKLAR1 
Derman kaşelerile derhal geçer. İcabında. günde l - 3 kaşe alınır. 

1 ASKERi FABRiKALAR SATINALMA KOMiSYONU ILANLARI 
T~J:ı1!\ yazılı malzeme müteaJıhicHeri nanı ve hesabına satan almacakttt 

Muhammen · Muvakkat Şartname 

Malzemenin cinsi va mikta.n bedeli teminatı bedeli lha.ıe tarihi 
lira lira kr. lira kr. 

26 ton nikel 62.500 4375. 00 3. 18 28/Mart/1940 pe~embe günU. 
saat 10 da 

25 kalem çelik 56.000 4050. 00 2. 80 28/Mart/1940 perşembe gUntl 
saaU0.30 da 

1~ kalem lmalA.t çelili ~ •2.000 8100. 00 2. 10 28/Ma.rt/1940 per§embe gtlnll 
saat 11 de 

80 aded ·kokil ve başbfı 11.010 127ti. 75 28/Mart/1940 per§embe günü 
sa.at U de 

205 kalem muhtelif elektrik 39.000 2925. 00 1. 96 28/Mart/1940 perşembe gUnU 
malzemesi saa.t 14.30 da. 

Cins ve mikta.rlarile muhammen bedelleri yukarıda yazılı malzeme mtlteahhidleri nam ve hesabına hi.za.1a.. 
nnda gösterilen gün ve saatlerde Askeri Fabrikalar U. MüdUrlüğU merkez satınalma komisyonunca pazarlıkla 
ihale edileceklerdir. Bunlardan 60 aded kokil ve b~lığının şartnamesi parasız ve diğerlerinin şartnameleri hiz&
larındaki bedel mukabilinde komisyondan verilir. Talihlerin yukarıda yazılı teminatlarla 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccardan oldukla.nnıı 
dair Ticaret Odası vesikasile mezldlr gün ve saatte komisyona. müracaatları. "2110,, 

• • • 
Müteahhid nam ve hesabına 
770 aded Bö 47/130 A. 
250 " Bö 43/ 10 sağ 
150 ,, Bö 43/ 10 sol 

Tahmin edilen bedeli ( 17 .901) lira olan yukarıda y8.z:ılı üç kalem ve 
ceman 1170 aded Böhlerit E marka sert maden kalemleri müteahhid nam 
ve hesabtna Askeri Fabrikalar Umum Müdürlli&ü merkez satın alma ko
misyonunca 2/ 4/1940 salı gilnti saat 14.30 da pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şrtnme parasız olarak komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat teminat 
olan (134.2) lira 58 kuruş ve 2490 nwnaralı kanunun 2 \•e 3. maddelerin 
deki vesaikle komisyoncu olmadıktan.na ve bu işle alakadar tüccardan 
olduklarına dair Ticaret Odası vesikasile mezkQr gün ve saatte komisyo-
na müracaatlan. (2262) 

••• 
MUteahhid nam ''e hesabına ~ aded tıorııa t.ezgahı alınacak 

r: Dr. IHSAN SAMI 
GONOKOK AŞISI 

Belsoğukluğu ve iht.Uatlanna 

1 karşı pek tesirli ve taze aşıdır. 
Divanyolu Sulta.nmahmud tür

besi No. 113 

stanbul lHazım laıirHğl 
Satınafma komisyonu iıanf !n 

300 aded iki cine cam ördek alına
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 27 mart 
194() çarşamba günü saat 14 de Top
hanede Lv. amirliği satınalma komis
yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
270 lira kat'i teminatı 40 lira 50 ku · 
ruştur. Nümuneleri komisyonda gö- , 
rillUr. (729) (2186) 

• • • • • • , ..,.· •• •• • ; , : '. , • • : ... - ,. r •••• • • - ~ 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklrk 
ve bütün ağrıla; 

rınızı derhal 
keser 

icabında · günde 3 kaşe 
alınabilir. 

Her yerde pullu kutuıar• 
ısrarla isteyiniz 

1 --
ADEMİ İKTİDAR 

ve B ELCIKVelE K LiGiN E 

HORMO 
Tabletleri her eczanede bulunur 

ıPoıl• kutusu l2SS) G.a.lata, lstanbul 

-

==================================·======~~ 
Adliye Vekaletinden : 
Muhammen bedeli. 11495 lira olan 14 kalemde 341 parça muh~~~~ 

cins ve evsafta yazıhane, koltuk vesair mobilya 5 Nisan 940 cuma g-ııt 
saat 11 de kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. -· •ii 

İhale Ankarada Vekalet binasında Levazım ve Daire Müctıırltlg' 
odasında toph:.nan komisyonca yapılacaktır. <hı 

Bu işe girmek istiyenlerin muhammen bcdeiin yüzde yedi buçuj11 
nishetinde muvakkat teminat mektub veya makbu:4larile knııunun tıı~ 
ettiği usulde tekliflerini, vesikalarını ayni gün saat 10 · a kadar koııııs· 
yon reisliğine makbuz mukabilincfo vormeleri lazımc.lır. . . 

Şartnar.e)er mezkur müdüriyetten be<leleiz alınacağı gibi nurrıuııt 
ler de görülebilir. -kııt 

Komisyon nakid veya nı~kirl mahiyetinıle kıymetli evrakı. nrnvP.k 
teminat olarak kabul ed~rr.ez. vı 

Tahmin edilen bedeli 20.000 lira olan 5 aded torna tezgihı mliteahhid 
nam ve hesabına Askeri Fabrikalar Umum MUdilrlüğü Merkez satınalma 
komisyonunca 2/ 4/1940 salı gUnU sa.at 14 de pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat temi
nat olan 1500 lira ve 2490 nwnaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesa.
ikle komisyoncu olmadıklarına. ve bu iele allkadar tüccardan olduklann~ 
dair Ticaret Odası vesikasile mezkOr gUn ve 63.atte komisyonamUra.caat-

Posta ile gönderilecek t.·klif mektubhmnın teehhür ünden rl·~ 1.ıı.0 
komisyon .m~uliye~ _k~bul edemiy~eğinden b~. n;ı_ektı.ıblarıo muı~Yi~c· 
saatte yetışebılmesı ıçın daha evvelmden taahbudlu olarak p0sta.>R 

• • • rilme.si ıazınıdır. "1271., "2101,. ---:::: 
Kilo ~ 

- 1.s.rı. "2263,, 

••• 
60 t.on 1,20 - ı,~ nim• kalınllğtnda demir sao ahnMak. 
Tahmin edilen bedeli "20.400,, lira olan 60 ton 1.20 - 1.25 mm. kalın

lığında demir saç Askeri Fabrikalar Umum MUdürlüğll merkez satın alına 
komisyonunca 2/4/1940 salı gtınU saat lfS de pazarlıkla ihale edilecekti. 
Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talipl~rin' muvakkat te
minat olan "1530,, lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rindeki vesaikle komisyoncu olmadıklanna ve bu işle Rlika.dar tüccardan 
olduklarına dair Ticaret Odası vesllat.8Ue mezkfir gUn ·ve saatt.e komisyo. 
n~ rnüracaatlan. "22~, 

RADYO ~IEBAKJ.ll.ARIN A. &lCılDE ! ! ! 
Bütün cihanda tabü ve temiz sesi ile tanınmış 

KÖRTiNG 
RADYOLA R/ Gelmiftir . . 

NECiP ERSES • Galata - Zülfarüs sokak, Sesli han 
• Telefon: 4.1453 

Dınız L11azım Satma ima Komisyonu i13nlan 
1 - Tahmin edilen bedeli "20655.60,, lira olan 350 parça muhtelif 

eb'adda simens merten çelik saçların 1 nisan 194-0 tarihine rastlıyan pa
zartesi gtınU saat 11 de Kasımpaşada. bulunan deniz levazım satınalma 
komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Kat'i teminatı "3098.34,, lira olup şartnamesi her gün iş saati 
dahilinde ınezkfır komisyondan bedelsiz alma.bilir. 

8 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun istediği vesaikle birlikte adı ge-
çen komisyona mUracaatlan. "2276,, 

inhisarlar U. Müdürlüğiindea ı 1 

;;; çinko levha. 12 No. L.Ôksürenlere: Katran Hakkı Ekrem _, 
1500 pirinç levha. l.:> miHmf"trelik. • tj 
3000 ta.Deke levha. 0.7 millmetrdUc. Hakkı Katr an Pastilleri de Vaf'dır --

'---· ~,... 
Yukanda yazılı 3 kalenı Jevuauın =====================:==================::=--··-::::.:.-· 

:::~~~k:~~es~52~3~~~~~ İstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonunda : 
Lv. amirliği satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
8420 Ura kat'[ teminatı 513 liradır. 
Her kalem ayn ayrı da ihale edilebi
leceğinden isteklilerin komisyona gel-
meleri. (730) (2187) 

••• 
0.30: 0.32 Mm. lik. 6000 kilo 1aç 

levha alınacaktır. Pazarlıkla ek81lt -

mesi 27 /3/1940 çarşamba güntt saat 
14.30 da Tophanede Lv. lmirliğt sa-

tınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 2040 lira kat'f teminatı 

306 liradır. İsteklilerin komisyona 
gelmeleri. (731) (2183) 

••• 
1805 aded tevhid semeri müteahhid 

nam ve hesabına alınacaktır. Pazar
lıkla. eksiltmesi 27 /3/194-0 çarşamba 

1 
i günü saat 15.30 da Tophanede Lv. 
aınidiği satın alma komisyonunda 1 

yapılacaktır. Tahmin bedeli 5415 li

ra ilk teminatı 406 lira 12 kur.tŞtur. 
NUm.unesi komisyonda görülür. istek

lilerin belli satte kanuni vesikalarile 
beraber komisyona gelmeleri. 

• 735 - 2268 
••• 

Beherinin 
muhammen ~ıu,·aiikıtl 

bedeli t~ıııiJlıtlA 
Adet ·--~L~i.ra~--~~-:---

Göz kliniğine altı ayak buz dolabı 2 325 
Nebatat Enstitüsüne üç ayak buz dolabı 1 ~1)5 ô8. ö(· 

Şimdilik en az üç buz dolabı 9/4/940 salı günü saat 15 de Rekt , 
IUkte açık eksiltme ile alına.cağından isteklilerin 68 liralık muvakkat tt. 
minat makbuzu ve 940 yılı ticaret odası vesikahı.rile gelmP.leri, şfirtrııı 
mesi her gün Rektörlükte görillilr. "2148,.,_, 

-- --- -- ---- - t 

P R A T 1 K - ı banın çocuklarla şahsi mUnaiieb~~ 

1 1 1 '1 haklarının teminine ve "1210,. kUtl ll .611'--- Ç ÇEKC L K 1
1
masnrifi muhakemenin davalıdan~'/ 

yazan. 111.tfi .4 rif Kenber siline temyizi kabil olmak üzere 21 .; • 
· 1940 tarihinde verilen hUknıü gıy 

Ziraat muharrirlerinden. profe- biye aid ilamın sureti usulen m~h~~: 
sör Lıltfl Arif Kenber bu kıy- me divanhanesine asılarak keyf•Yerrıı' 
metli eserini herkesin k~la.ylıkla j "15" gün müddetle ilanına dıı kil :i· 

v~tildiği tebliğ nıakamma geçrııelc L 
tatbik edebileceği pratik bir u - zere ilan olunur. 

sulde hazırlamıştır. Hiç kimse- ~--•••••••••', 
nin yardımına muhtaç olma-
dan, bahçıvan aramak zorluğuna 

uğramadan istenildiği gibi bahçe 

ve park yapmanın usulleı-ini, çi • 
çek, fidn.n yetiştirmek ve bakmak 

yollarını ancak bu eserden öğre-
nebilirsiniz. Resimli ve on bir for-

N akliye okulu koşum hayvanatın- malık olan bu eseri okuyuculan
dan bir baş hayvan 27 /3/194-0 çar • 
şamba günü saat 10 da Edlınekapı 
haricinde Topçularda Atpazarında sa 

mıza tavsiye ederiz. 

Fiyatı 50 kuruştur. 

ktı Tal.bl · A ~ Satış yeri : lnkılab kütU. ·phanesi 1 - Şartnamesi mucibince "500,. kilo kalay açık eksiltme usuliyle tılaea r. ı erın tpazann\:.=ı. .._ ____________ _.. 
satın alınacaktır. memuruna milraca.atları. 

Il - Muhammen bedeli "4000,, lira, muvakkat teminatı "300,, li · 737 - 2306 lttta.ttbul Asliye Altıncı Huktı.k Hd _ 

radırİıı - Eksiltme 29/ ill/ 940 cuma gilnü saat 10 da Kabataşta Le- . , .~~~ .. 
1 

kimliğinden : Tuvaletinizi yaparken 
Pudra altına da.mı.& vazım ve Mübayaat Şubesindeki alım komisyonwıda yapılacaktır. . Cilr et romorkorunun te:ıme ve ma- Tutiye tarafından kocası olup ınu-

IV - Şart~a~esi h~r gün_ ~özü g~çen ~ubedet?- parasız alınabilir. lkinesi tamir ettirilecektir. Pazarlıkla kaddema 8ehremininde Baruthane K R E M 
V - .tSteklilerın eksıltme ıçın tayın edılen gün ve sa.atta % 7,5 · 29'3/ 1940 cuma günU saat 14 de tek- k d A · · h ıı · 1 1 p E R T E "' 

güvenme parasiyle birlikte mezk:Ur komisyona müracaatları. "2302 '.! yo uşun a rpaemını ma a esı ... y 
~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'~' Mft~a~~~~~ili~~~~&~~en~~cl~~ 

1 1 
1 

si Tophaıı1:de Lv. amirliği satınalma meçhul Af)lan aleyhin.! açılan b09an- sllrUnUs. Pudrayı sımsıkı tu~ 
Devlet Demiryollan nanlan komisyonunda yapılacaktır. TP.kile- ma cavasının yapılan muhakemesiı ve akmasına mini olur. y-a,g 

nin keşif bedeli 2222 lira teminatı l66 s_onun.da:_ ~~ tctr~f arasındaki şiddet- ve yağsız olo.ıı ttip ve vazol!ıl'l 
1-•••••••••--•••••-••ı•••••••• .. • 1 . 65 k M k. · k ç· 1297 1ı geçımmzhge bınaen boşanntalarına varOır. 

eıra uruş. a ınenın ..ş.ı . i••••••••••~ A h tt d b. kliyahna tenzilat kabahatlı kocanın bir sene müddetle - ~ vrupa a ın a ıra na lira teminatı 97 lira '27 kuruştur. K&- başkaailc evlenmekten memnuiyetine -- ~~~ I 

Bira ruıkliyatına mahsus fevkalade tenzilli tarife, 1/4/94-0 tarihin· · Sahibi : A. Ccma.ledl!n Sar!'!.m 
den itibaren Avrupa hattımızda dahi tatbik edilecektir . . Fazla. tafsilat gif ve oartnameleri komısyon~ görü- ve f!$mail, Nati ve Berrin çeıcuklann Ne§riyat mllilürll: iff•o.i'!_~ 
için i:ıtasvonlara müracaat edilmelldlr. . "2317,, "1355,, 1ıur. "739., "2335,, veHiyeti~in a.a.aya. verilmesine veba. Basddıfı yer: MM~I ~· 


