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• 
lngilterenin Avrupa işlerine karışmak kararı Gene r a I Weygand Karargahını ziyaret 

''Türkiye cihanda bugün kadar 
aala ehemmiyeti haiz olmamıştır,, büyük bir tarihi dönüm noktasıdır 

halyanm Tekzibi Müttefiklerin bitaraflara ihtarı 
- ., ........... ...-

u TUrkiyonin sadece coğrafi vaziyeti bile onu Şarki 
Avrupayı ve bUtUn Yaklnşarkı ihtiva edan muazzam 
bir milletler tadcraayonunun merkezi yapmaktadır., 

Ralkanhlar bu gün iktısadi i
c•ahlarla. olduğu kadar slyasi ve 
aslceri ,·aıiyet dolayısile de Al- 1 
manyaya yiyec·ck ve h:ım mad<\e- , 
ler bııkmundan )·ardım emek mcc 
buriyetinde bulunu~·orlar. ftJ -
manya.ya ktt.rı:ı aslu~rlik b:ılnmm
dan Balkanlar ~·olu lcapa.nıl:~ı ka
dar iktısad sııha"4mda da A.lnı:uı
ya ile Bu.lkunlar a.rasmda bir sed 
~·ekmek iıukan1 yok mudur~ Müt
tefikler bu me t•leyi müsbet bir 
snn•tte bnllettikleri giin zafere 
doJlru !ı.unetli bir adım daha at

Almanyanın hattı hareketi karşıaında lngiir·tere ile 
Fransa bıı. hu.suataki siyasetlerini.de değiftirdiler 

Milletler iki taraftan birini tercih edecekler 

ını~ olacald.ırdır. __ _j 

Yau.n: HUseyla Oa.hld YALÇIN 

B 
erlin ile Roma ve Moskova &

ra..c;mda e5fl8li bir ittifak veya 
anlaşnta yapılacuğı hakkındaki riva
yetlerin nihaye.t ~o_r.ıatl:.ı.n _L~kzib e
dilmesi böyle bır ıttıfak.ın ımkansız
Jığına ihtimal vermeğe bizi sevket
miş olan mütalcaları te:·id eylemiş bu 
ıunuyor. Filhakika, insan işlerinde 
mantık yani menfaat mıffıligı ortadan 
tamamen kalkmış değilse İtalyanın 
bir Alman ve Rus r.af erine mani ol
mamak şöyle duı .. un bıliikis hizmet 
etmesi kadar garib ve yanlı§ bir bat
t1 harelcet. tasavvur edilemezdi. 

ttaıya ne zaman bu mantığın tabii 

ııeticesine kadar ilerliyecek ve ne za-
- man garb demokrasilerinin yanında 

mevki atacak? Bu babda bir karar 
~ermek hakkı, biltabi, İtalyan men
(aatlerinin emrine göre, İtalyan cev
ıet adamlarına aittiı·. Yalnız, dünya 
yüzündeki çok esaslı hayat ve me

ın:ıt mücadelesinin derin mantığı ~
t.alyayı behemehal müttefikler tara
fına sürüklemek lılzırngeleceği için, 

. ,,akavii sırf objektif surette, uzak _ 
tan. ~uha l·eme ve tetkik edenlerin 
kendi kendilerine böyle bir sual irad 

· t>I memt !eri imkansızdır. Herkes bili
~ or ki İtalya münasib gördüğü b-ir 

~amanda harbe iştirakten geri kalmı
yacaktır. Bu münasib zaman nedir? 
Rusvanın Balkanlara sarkmfı.sı mı? 
Harbin büliin bi.itün Almanya aley -
Jıin<lc bir cereyan takibine başlamıısı 

mı':' 

!talvn bu"üııkü harb \'A.ziyetiııden 
. b 

en çok istifade eden mernlekC'tler a-
rasındadır. Bir tar·aftan iktısarli faa
ı:yeti pek inkişaf ettiği gibi, diğer 

ta.raftan bütün büyük devletler az 
çok yıpranırken kendisi taze ve git-1 

likcc ı,rtan kll''\'Ctlerlc her an hare
l:ete geçmeğe hazır bir halde duru -

\ C.'t'. F::ı kat bu güzel madalyanın bir 
~e ters tarnfı ,·ardır. Harb daima sür 
prHcrle doludur. Hic akla gelmiyen 

bir ihtımn lin !tal yayı hic istemediği 
lıiı· istik.ıınete süriıklcyebılmcsi kati

: ·.::m ımkfınsız telakki olun-ımn~ Bun
ri n baqka. en karlı dakikayı lıekle -
n ek ihtıyatkarlığının bazan en mii

nac:ıb lırsnt znnu\nm1 karırtmak ı;i

bi t;r ı.ıahzunı da olabilir. Onun i~in, 

tıinbir türlü ihtimallerin önünü ala . 
ı ak hat lıi bır an evvel bitirmek üze-

ı ~ h:ılyruım A nupada hak Ye adalet 

r!ensiplcrine müstenıd bir suı:1ün te
' ~:.;i.isii uğruncl::ı ıı ~ır baı;mağa karar 
' ermesi icab eder. 

lngiliz Başveidli Oh<ımberlaitt 

Komedi Fransez 
Artistleri geldi 

Heyet ilk t~mıiliııi 
Tepebaşında 

dün . akş~m 
Vt'rdi 

vali Lıitfi K:··:lar Fran81z saııatkarlari'!.e birlikte .• 

Londra, 29 (Hususi) - Londrada 
dün vukubulan tarihi harb konseyin-

1 de alınan en milhim karar, ln~iltere
nin ananevi "Muht.epm infirad,, si • ~ 

yasetfni terketmesidir. Avrupa işle · ' 
rine kan§mam&k olan bu siyru;etten 
§imdiye kadar hiçbir İngiliz hükft • 
meti aynlnıağa cesaret edeınemişti. 
İng1.lte:renin Fransa ile birlikte Al -
manyaya karşı girilDıi& olduğu harb
de mevcudiyetleri tetılikeye giren Av 
rupa milletlerini ve Avrupa medeni· 
yetini kurtarmak yolunda her tedbire 
baş~ ve bu a.ııninde sonuna 
kadar devam etmeje karar vermesi 
l>un\l isbat etmektedir. . ı 

· ~ _ İn~ Ga.zateı.dain .Mütaleaları ! 
, • lf Londra, 29 (AA) - Müttefik hü-

kflmetlerin zafer elde edilinciye kadar 
harbe devam etmek ve adil bir sulh 
temin eylemek hususundaki müşte
nk 'aZ.imleriui ilin eden beyıwnanıe 
matbuat tarafından muhasematın 

• an.!tZ Şttrk ordıdan Kmıuını:ürnt General lVeygan<l Kahirede in:>"': 
sevk ve idaresinde yeni bir safhayı • . 

.. 
1 

ı.:- h.di ekl' d 1 Ordtılart. kumandanı General l~eyel ıle beraber. gosteren esas ı WA" a se ş · ın e _, · 
karşılamnaktadır. j Paris - Soir gazetesinin Beruttaki Karşımda bulunan sübay: ... \ 

· ~ G~tel~~· bu~un, harbin bida.yetin-
1
hususi m~habi~ Jcrome ve Jean Tha "- Bu wsaatte ;;ıarktaki vaziyeti~ 

denberi mutlefıkler ta.rafından yapı- raud aşagıdakı makaleyi yazmakta • ııasıl oldugunu soruyorsunuz, dedı 
lan en şümullü deklarasyon olduğu- ciır: [Sotıtt 7 inci sayfadu] 
nu ve Fransa ile Ingiltere arasında 
ihtilii.flardan baluıe.den Alman propa
gandasına bu suretle kat'i bir dar • 
be vurulduğunu yazmaktadırlar. 

Sulh zamanında. Fransa - İngiltere 
el birliğinin mubafazas1 , Avrupa ca -
miasmm daha iyi bir şekilde ta.nzi • 
mi için esas teşkil edecektir. 

Birçok gazeteler, ablukanın arttı
rılmasıiu memnuniyetle kaydetmekte 
~ .bu meyanda, sevkülceyşi v edip
lomatik sahada da harb faaliyetinin 

[Bonıı 3 ü11cü sayfada} 

istanbulun havadan 
aktif müdafaası 

Bu sabah hava defi toplarile ve hakik1 
mermilerle tecrübeler yapılacak 

llstanbulun hava.dan gelecek teWikelere kal"fl ilk aktif miidafaa te( 

1 IMolotofun 
mühim bir nutku 

rübeleri bugün yapılacaktır. (Sonu 7 inci sayfada) 

SABAHTAN SABAHA: 

J 

Sovyetler dUnya harbi 
karşrainda tamamile bitaraf 

Moskova, 29 (Hususi) - Yüksek 
Sovyet Meclisinin umumi heyeti bu 
akşam Kremlin sarayında toplanmış 
ve Sta.linin de bam- bulunduğu bu 

----~---------...-..~--~----

Bir Boks Macının 
' 

Karnı Tok Seyircileri 
celsede Andreyefin Finlandiyada ö-., t'----:;...;;;;...-.,--.-;-..;;;;....;;.._...._ _________________ ...-....__.._._ __ 
len askerlerin ha.b.rasını t112iz eden j : • __.... 
beyanatından sonra Molotof, Sovyet- ' 
ler Birliğinin dııt politikası hakkın • 
daki raporunu okwnuştur. 

[Sonu 3 füıcüde] 

Büyük lıir para 
Kaçakçılığı 
Zabıta, Balıkpazannda Maksudiye 

hanında ihracat ticareti yapan İbra • 
himin, ihrac ettiği mallara aid 150 bin 

(Ba.ı tarafı S üncüde) 

r Aliçonun son 
güreşleri · -~ '" · 

J 
llsrakJ.ı boks maçı ve seyircileri 

Bugün başladık D aha bir iki gün evvel, mütte- tunlarda yazmıştık. İki gön içinde b1 

İtalyanın Balkanlarda \•e Boğazlar- Baika;ılarla Sur':ede müteaddid Fransız sanatkarlarını getiren Sem, 

~ (Altmcı •aylamızda) fiklerin \litaraflara karşı va- ,,aziyel daha ziyade inkişaf etti v. 

'·----------- ziyetleri değişmeğe başladıılmı bu sii- [So~u 7 incidel 

i::ı. istila ve fütuhat hırsına mağlıib temsli.J"' ·.ermek üzere büyük bir tur- plon ekspresi 4 saatlik !lir rötar yap-
(Sonu 5 in<'ide) neye ç. -~n K0medi Fransez artistleri ın13 olmasına rağmen artistleri kar-

Hiise\in Cahid YALÇIN ciün ı;chri.:ıize gelmişlerdir. [Sotıu 3 üncüde) 
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c·· ıl u i t o a ! 1 

ve e., ce ha ı lı, ağa Da ası son s fhada 
ve ayatı sevmeğe sevkeden ami ; J:• Cümhuriyet gazetesinde aleyhine 

uır neşı:ecllien. bazı vesikalar ve yazılar
dan dolayı İbrahim Hakkı Konyalı ta 
ı afmdan Cümhuriyet gazetesi aleyhi-

Yazan : Semih MUmtaz S. 

B unu funa bir mfiddet evvel te-ı Lo::ıdn:da - Paris kadar açık olına- ne açılan: h:aka:r.et ve 10.000 lira: taz
aerrüf ettiğµn muhterem bir nı.a.kla benı.ber. - mükemmel eğlence minat davası karar safhasına: gelmiş

zat de söylemişti. Memlekette neşe,yerleri oulunur. Revülcri çok neşeli- tir. Bu davanın kararı verilmek üze
~·ok demişti! O zatın hakkı vardı. Zi- dir. Hele çocuk tiyatroları ve operet- re, muhakeme, düne bırakılınıştı. Dün 
ra bu mesele matbuatım121 da işgale lerl akTu. hayret verecek derecede iti• akşam celse açıldığı vakiti, davacı tb
başladı. Bineanleyh bu babdaki görü- nalı ve zevklidir . rafüm Hakkı ile Cühıhuriyct gazetesi 
şümüzü ve gördüklerimizi açıkça Bir gfu:ı. ben de kızlarımla beraber neşriyat müdürü Hikmet ~fünif ve 
söyliycbiliıim. bu tiyatrolardan birinde jdim. Bir vekilleri İrfan Eminle Fuad Ziya mah 

Avrnpada herkes eğlenir. Sebebi de gala vardı. Kralla kraliçenin de bura- kemcde yer almışlardıı:. Hılkim. Ha.
şudur: eğlenmek keyfiyeti ucuzdur: yı geldiğini ve bilahare çok şöhret a- lil, evrak tetkik edillniş olmakla be
ve kolaydır. Her kı ım halka lan şarkılarından birini hepimizle be- l'aber, kararın hazırlanamadığını bil
vc btldccye göre yerler ve mevkiler raber söylediğini gözlerimle gördüm. dirmiş, cumartesi ve pazar günlerinin 
vardır. Şahın gördüğünü ayni za - İngilizlerin neşelerinden birincisi ta.W günleri olınası da nazarı dikka
mandu geda da görür. Parisin bü - ailelerle olduğu için çocuk tiyatrola- te alınarak, muhakeme, karar için 3 
yük tiyatrolarını herkes görür. V~rma çok; dikkat ve çok hizmet eder- nisan çarşamba günü saat on bire bı-
her-mahalle tiyatrosunda meş):ıur. ar- lcr. ı akılınıştır. 

tistlerini de göriir. Bizde neşesizlik asildir. Her şey - ~ 
Sonra her zevke ve her arzuya gö- den evvel bedbiniz. En iyi §eylere en VILA YET1 E : 

re eğlence yerleri vardır. Parisin o- fena manayı vermek adetimizdir. En 
pcraları, komedileri, komedi müzikal- dağnı bir sözü teıiı.kkiae, en samimi Numan Menemencioğlu 
ıen, kabareıerı, gece sa10111arı, kon- bir ausunceyi iblağda olduğu gibi §i- Valiyi ziyaret etti 
serleri, :meddahları, konferansları, mizde hatta muha.berat \7e mürasela.tı . . 
hatta a .. n.,elizelerde ve a"ıkta "OCUk- mızda b<>Ma gele t redd-d . h"' _ Şehrımızde bulunan Numan Mene-

~~ ~ ~ ~.. n e u ve u · -ı d.. il' tte r be 
!ara mahsus ol:ırak kuklalnn sokak- zündür mencıog u un v aye Ya ı ve -
larmda çalgıcıları "çok bağı~azlar Asırİardanberi bizi ihmal ve tazyik l~ye t reisi. ~~ktor Lfıtfi Kırdarı 
fak:ıt,, ayrıca dans salonları, çalıgılı eden kayıdsızlıklann bize aşladığı şi- zıyarc etmiş ır. ~ 
kahvehaneleri, m.üzilkli sinemaları, aı· "ekseriyetle,, yalnız ve yalnız ke- ~~ ....... ---
çalgılı restoranları, her gün ve her der ve iğbirardır. Her şeyimizde ter- BıLaDırm•ı 
gece yüz binlerce halkı avutur, eğ - cihen ağlarız, inleriz ve ağlatıru: ve 
lendirir, güldürür, ve ncş'e saçar. bu hal itiraf etmeli ki saridir. Giilen- Tarihi çeşmelere su 

verilecek Esasen Fransızlarda asil olan bu lcri dahi ağlatır, 
tabiat şenlik ve şuhluk olduğu için Halkın ne§e.Sizliğine badi olanlar - lsta.nbulda Kırçeşme suları kesil
e.bus çehrelerden hoşlanmazlar ve dan biti de garibdir ki münevverleri- dikten sonra belediye şehrin muhtelif 
derdli olduklıırı zamanlarda bile iz - mizdir. Onlar da neşesizdirlcr, hazin- yerlerinde terkos muslukları ihdas 
har etmezler. Parisin sokaklarında dirler ve hüznfi.verdirler. Zira, buna etmişti. Fakat bu musluklar ihtiyaca 
yüzü gillmiyen tek bir Fransız yok - bir de aile a§kını ve zevksizliğini, kafi gelmediğinden belediye şehir da
tur. Suratsızlar ecnebilerdir. dostluk ve arkadaşlık keyifsizliğini, hi1inde yeni terkos muslukları ihdas 

Parisin meşhur ve mutena tiyatro- tcsanüd ve tecazüb derbederliğini ila- etmeyi düşünmektedir. 
larıncla tertemiz bir kala.balık, has- ve edersek elbet de neııesizlikleri - Müzeler idaresi belediyeye müra -
na vem üstesna kadınlar, fevkalade miz devam edecektir. Ve elbet de gü- caat ederek yeniden açıla.ca.k çeşme
sadc ve güzel tuvaletler, giyinmiş er- nahtır. Çünkü lüzumsuz ve mfınasız ler yerine şehir dahilinde suları ke· 
kekler, takılmış elmaslar, süslü kız - bir eza<lır. Bir itiyadın cezasıdır. Mut silmiş ve harab olmağa yüz tutmuş 
lar gençler, mükemmel bir sahne, laka silkinmeli ve bu kabusu atmalı- tarihi çeşmelere terkos suyu verme
zevk veren veya düşündüren bir pi- yız. yi teklif etmiştir. Belediye bu. teklifi 
yes, fcvkal:lde sanatkarlar ve şarkı Onun içindir ki konferansının bi - doğru bulduğundan terkos suyu ved
söyliyenler, yüzelrce sazcındeden mü rinde muhterem Bayan Halide Edi - lerek yeniden ihya olunacak tarihi 
rekkeb bir mwka, lıarikıılılde dansör- bin dediği ~bi bize komedi - neşe lu- çeşmeler hakk:uıda bir program ha· 
ler - dansözler, reVÜlerde çıplak ba - zımdır. Bunu da ben söyliyeyim. .. O- zırlanmışbr. 
letçiler, hariçten gelen fevkalade ve- peret lazımdır. Islah ve tenzih olun· Belediye bu çeşmelere su vermeden 
detelr bitmez tükenmez bir seyir ile mak şartile karagözler, orta oyunları, evvel çeşmelerin tarihi kitabelerini 
bu güzel yollarında yürümekte ve meddahlar hatta hGkkabazlar 13.zım- meydana çıkaracak ve e.saalı şekil<.l~ 
halkı da peşlerine takarak güldüre dır. Bu eğlenceleri serpiştirmek la - tamir edecektir. 
güldü~e sü~üklemc~irl~r. . zııncir. Gazeteelrimizde mizahi yazı- Otobüslerin müşteri bel<· 

Parısin cliseur - H conferancıer de- lar - mecmuaUırımızda buna dair nıti lemeleri can sıkfl 
dikleri meddahları o kadar bol ve eğ- sabakalaı: lazımdır. ş h · dahilin" d · li tobüsl 
l elid. k" bu 1 bil b lı b .M b" e ır e ~ yen o er, ene ır ı n ar e aş aşına uayyen ır saatten evvel ve son- istas 1 d f. 1 d ktadı 

1 b. kA. t dır B , h h , . . k yon ar a az a urma r ar. 
ır neşe ama ı . anıarın rneş ur.- ra mey aneıerm setn; ahvehanele - Bu itiba 1 b led" bunl . tas 

l nda G b e1l M "tini"' . R . ah'" ·nıe 1 b ~ r a e ıye ann ıs • arı n a ar oyu, an yı, e- rın uem r e agıran gramofon yonlarda fazla dur rak .. b _ 
ne Durin'i A. Salacrou'yu dinleyip gürültülerinin men'i, radyonun kulak ru sektedar etme al . ı:n~ru~ra. tarzu u . .. . . me en ıçın uu . 
de bırkaç gun hatıralarını yaşa.tına - yırtıcı bazı şarkılarına artık hır niha- da hareket eden otobüs tile · _ 
mak Fransızlar d3: dahil olduğu hal- yet verilmesi, yaz günleri sabahlara ıandırılacağını bilwrmi§iir. rın. ceza 
d'.: o giizel lisam iyı hile~~eI'. için müm kadar halkı sarlıoş ve ~n eden DarUliceze tevsi adili r 
kun ve mutasavver degıldır. ı bahçeli meyhanelerin medeni ve sıh- . . . A yo . 

Parisin P.eriı>herie - ymıi mahalle hi bir tarza ifrağı. Senfonik konser- İstanbul bel.ediyesıwDartilacezenın 
tiyatroJa~: çal~cı kahveleri yüzlcr-

1 
lerin teksiri, belediye bandosunun şeh k~dr~s~ gemşle~ege karar v:rr - , 

ce halkı digerlerınden daha sade bir rin mühim mahallerinde gezdirilmesi mıştir. Bilhassa varıdatlarını Darill:
halde eğlendirir. Bunlara gidenler 1 18.zımdır ve .. ilh.. cezeye teked~rek h~ya.tlarını bu mu
daba mahfice gecelerini geçirmek is- "İstitraten şunu da söyliyeyim. esse~dc geçırmek ıstıye~ malullere 
tiyenlerdir ve bu tiyatrolarda en meş Geçenlerde bir dostun evinde Ankara- tahsıs olunan kısım tevsı olunacak
hur artistler en ucuz şeraitle icrayi nın alaturka sazını dinlerken f eryad tır. A~ca. bel~!e Kreş kısmının 
sanat ederler ve bununla ütihar eder j eden muganniyenin ah ve oflarile a- da gcnışletılmesını kararlaştırmıştır. 
ler. Hele sokaklarda icrayi terennüm ha ve ofü başlıyan ev sahibesi saz _ Yerebatandaki binaJar 
edenlerin faydası Şayam hayrettir. dan anlamamasına rağmen sıkıntısın istiml~k ediliyor 
Hep bunlardır ki; i çi takımına, genç dan hüngür hüngür ağlamağa başla - Yerebatan sarayının civarındaki 
hizmetkarlara, birer frank mukabi- mı~ ve yemek yemiyerek yatağına binala.nn istim.lak muameleleri bit -
linde ,sattıkları notalarıa vaktin en girmiştir.,, mek üzeredir. Dört bimıya aid mua _ 
makbul olan şarkılarını öğretirler ve Hele aile reislerinin çocuklarının mele tamamen ikmal olunmuştur. 
etraflarına topladıkları halka şarkıla- yanında bedbin hikaye ve menkıbe - Bunlar derhal yılhlacaktır. Belediy.! 
rı söyliye söyliye talim ederler. "Fa- lerde devam etmelel'i bu ıztırabı bais diğen ta.raftan Yerebataıı civarındaki 
kat bunlar da bağıranıazıar,, ! kabahatin en affolunmazıdır. bütün sokakların yeniden tanzimini 
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Hocam 1smail Safarun: kararlaştırmıştır. 

Vc!iılı ad· istiyaı 

Vefalı fulem .olinnJı. 
Dediği gibi b n de: 

B-OJcdiye ayni 7.amatıda Sultanah -
med, Gülhaııe \'e Fatih p:ı.r.klannın 
da yeniden tanzim edilmesine başla
mıştır. Bunlar bu hafta ikmal oluna-

Safa.lı fu:lem btiycn cakhr. 

Safalı ad m olmalı. Besim Omer Akahn bOstO 
Demekte israr edecef,'iın. GeGenlerde yefat eden büyük Türk 

Semih Mümtaz s. doktoru General Besim Ömer için be· 
..................... - ........ _._.. Iediye tarafından yapılacak büstün 

DENIZLERDB projesi hazırlanmıştır. Büst profesö· 
30 MART 19..CO Cumıırtesi -------' rün en son resiın1erine bakılarak yn. 

==::a==-~~f:=:=:=:z::::ı:ıo:::m=-::=I T ırhan vapurunun tamiri pılacaktır. Büsti.in kaidesinde kabart-
1.:>~9 H. Se1er 02 l3S6 R. M rt l !arak ·· b"" b" -Gcçenki büyük fırtınala.I'.da karaya ma o gur uz ır çocugile bir an-

otur""' De l t D · 11 't T ne yapılacaktır. 
•-------ıı--:::---- ~ ve enızyo arma aı ır- _..__ 

_E_•_o;-•-t_S
1
a_" __ ı-ııı--:-----I han vapuııı~1:111 tamiratı önümüzdeki Alnmdan yaralandı 

oıı"' .. ötı• hin• Jli•ot C'Oı. lkttt• mayıs ayı ıçınde tamamlanacaktır. Fındıklıda..Leva.aım. ambar d h 
Yapılan tahm" 1 · ks. 1 ın a a-- --- -ı--·ı--.1 . . . ın erın a ıne 0 arak ge- mal Ali kamyona kösele yliklerken 

ı l 16 5 47 9 :ıO 5 41 f:l h ıs 5'.L mı 100 bıu liradan da daha az bir pa- ayagıı-un aıh--ı~k· k las k . 
----- il t · dil ~ ı ra ayarak bır A...._ ~ v...,. ra. e aınır e ecek ve mayıs 15 den metre· tü ~ d" ·· ln - - "tib . M . ır al!an uşmuş, a mdan ya-
l~ - J. ~3 9 34 i8 32 20 04 4 o~ r~ aren yme ersın seferlerine baş- ralan~, Beyoğlu hastahanesine kal 

yacaktır. ırılmışt.ır. 

Qatı: 90 Ay: 5 

"')Yersiz gençler Zon
guldağa gönderiliyor 

Şirket vapurlarındaki 
musiki 

Boğnz.içinde oturan bir okuyu
cumuz yazıyor: 
Boğaziçinde seyrüsefer eden 

Şirketi Hayriye vapurlarındaki 
radyolann kaldırılması hakkın

da zabıtai belediye nizamname:. 
sine bir madde ilave edildiğini 
duyduk. 

Şirketi Hayriye vapurlarında 
yapılan plak neşriyatı yolcuların 
günlük yorgunluklarını izale ve 
evlerine fikren dinç bir halde 
dönmelerini temin etmekte ve se
rin bir bava teneffüs etmek ü-
zere Boğaziçine gitmeyi arzu e
d.;?n yolcular, bu vajurları ter
cih etmektedirler. 

Bu hususta bir karar verilme
den evvel halk arasında bir an
ket yapılsaydı herhalde daha 
muvafık olur, ve görülürdü ki, 
bundan kimse şikayetçi değildir. 
Belki pla.ldarın intihabı üzerin
de bir miinakaş..'l. yapmak kabil
dir. Fakat bu da nihayet mfu:i
ğin. menedilmesini icab ettirmez. 

K"öprü altında yatıp kalkn kimse -
siz, i~ yersiz ve yur<lsuz gençlerin 
<:emiyctc muzir hale geldikleri göz
ününe alınarak bunların Zonguldakta 
yeni ac;ılan maden amde mektebine 
gönderilmeleri karar laştınlmıştır. 
j Dün, bu neviden 50 kadar genç top 
lanmış, Emniyet direktörlüğüne ge • 
tirilınişlerdir. Bunlar bugün Zongul -
dağa gönderilecekler, maden amele 
mektebinde bir müddet ders görüp 
maden işlerinden anlar bir hale ge
tirildikten sonra maden i§lerinde mü
tehassıs amele olarak çalıştırılacak
lardır. Böylelikle, bu gençler, sefalet
ten ve işsizlikten kurtarılacaklar, ce
miyet iÇİll faydalı bir unsur haline 
getiri1m:iş olacaklardır. 

İtalyadan gelecek 
mallar 

Son yapılan anlaşmadan sonra t -
talyaya sipariş efülen külliyetli mik
tarda muhtelif malların vapurlara 
yüklenerek yola çık:ırıldığı dün gelen 
haberlerden anlaşılmı§tır. 

Bu malların vürudile dolınuş olan 
İtalyan klering hesabatı yeniden 1 ~ 
talya lehine artmış olacaktır. 

Şeker şirketinin umumi 

Londra ile Paris arasın• 
daki siyasi faaliyet 

lınanyaıun, İtalya ile Sovyet 
Rusya nezdinde yaptığı te· 

nı:ıs ,.e konuşmnlar ve diğer taraf• 
tan da, şimal memleketleri ile Bal'" 
kan ya.nınadasmd.a kendi mentaatooı 
lerine uyacak bir siyaset mmliinÜJI 
tahakkuk etmesi uğrunda giriştiği 
mesai karsı'!ında İngiltere ile Frallc 
sa da azami bir faaliyet sarfeyıenıell 
yoluna gim:ıiş bulunmaktadır. 

F:ransa.da, yeni bir .kabineııhı iktic 
dar mevkline girmeslle başlıyan bit 
faaliyet bugünlerde azami }ıaddiııC 
girmek üzeredir. 

Fillıakfüa, Londra. ile Pa.ris siytV 
setinde müşahede edilen fakat, ge4 
rek Fransa ve gerekse lngiltereniJl 
BalkanJardaki miinıessillerinin "' 
ayrıca Peste ,.e Romadald diploınJl" 
si milines nıufum mütekabil lıü .,. 
kfınıet merkezlerine ~ağınlnı~uııd 
tazammun eylediği mi.nadır. 

Bunun haricinde en son olarali 
toplaııau. müttefik harb konseyiııid 
de ehemmiyetli kararlar ittihaz eY: 
lediği söylenmekt.edi.r. Londra ve 
Paristen tere~ ed n ha.berter, 
müttef"ık diplomasi faaliyetinin )'a• 
km bir zamanda enerjik bir harel'-e' 
te ge~eceği merkezindedir. 

Burada, müttefiklerin hareketle • 
riu.<le gösterecekleri enerjinin ifad4 
eylediği mana Ye bunun fillyatta te" 
7.3.hür edecek neticeleri dikkate şll' 

/ 

Lutfi Kırdarın 
Ankara da 

heyet toplanbsı 
29 mart 940 tarihinde yapılması 

mukarrer olan şeker ffirketi alelide 
heyeti umumiye toplantısı tehir e -
dilnıiştir. 

t ., l İdhalAt birlikleri yap ıgı temas ar 3018 numaralı kanunun 7 nci mad-
Vali ve Belediye Reisi doktor Lfıtfi desine istinaden İhracat Birlikleri gi

Kırdar dün sabah Ankaradan şehri- bi ithaliı.tçılar, toptancı ve yan top
mize a1·det etmiştir. Vali, Haydarpa- tancılarla bilcümle sanayi müessese
şa garında vilayet ve belediye erkfını lerinin İthalat birlikleri kurmaları ka 
ve polis müdürü Muzaffer Akalın ta- rarlaştırılmıştır. 

yandır. 

Hadiselerin seyri, ve ezcümle a~ 
lok:ının tam bir tesir husule ge~ 
mesi yolunda girişilen mesainin iS" 
tikıımeti, mücadele faallyet..inbı gito'4 
tik~e artacağını göstermektedir. Vaı" 
ziyetin inki~fınd.a Londra ile pn.rl• 
sin herhangi bir mütereddid ts.''f1 
takınmadan ileri gidecekleri anla " · 
şılmaldadır. 

Bugün ablukanın tam nıiDa.8il6 
Almanya aleylıine işlemesi için Lon• 
dra ile Pa.risin gerek şimal meatle• 
ketlerinde ve gerekse BaJkaD1a.rda 
faal bir gayret sarf etmek 7JU'UI'etiıl• 
de buhınduklan müşahede edilıne"• 
tedlr. Fakat bu faaliyetin mutted 
sikletinin daha. ziyade BaJkanla.ra 
mütenccih olduğu da muhakkak • 

rafından karşılanmıştır. Koordinasyon heyetinin gördüğü 
Vali ve Belediye reisi doktor Lutfi lüzum üzeri.ne bu husustaki kararna

Kirdar Ankarada Reisicümhnr İsmet meyi İcra Vekilleri Heyeti tasvib et
İnönü tarafından kabul buyurulınuş~ miştir. 
tur. Lütfi Kırdar Reisicümhura ls • Bu suretle yeni birlililer kurulduk 
tanbulun imar plbıı etrafında mu - tan sonra Vekalet nıemleketin bütün 
fassal izahat vermiştir. ticaıi faaliyetini gayet kolay bir şel -

Vali ve Belediye reisi, dün Beledi· kilde mürakabe edecek ve ihtikar ha.
yede kendine Ankara intıbalannı so- reketlerine meydan vermiyeccktir. 

=t~; muharririmize şu izahatı ver- iki kaçakçı kadm yakalandı 
"- Ankaraya, Dahiliye Vekfileti Dün limanımıza gelen Rumen ban-

MüSteşarmın riyaseti altında teşek - dırali ~~~aııya vapuru yol~ula -
kül eden Üsküdar Halk Tramvayları rmdan iki Türk bayanının vazıyetle
komisyonu toplantılarında bulunmak ı·inden §liphel?,nen muhnf a.za teşkila
üzere gitmiştim. Komisyon, Üsküdar 1.ı memurları uzerlerin~e arama yap
Halk Tramvayları şirketinin ıslahı i- mışlar ve b~y~ vucu~l~ sar
çin bir şekil kararlaştırarak yüksek dıklan 5 kilo mıktannda ıpekli ku -
makamlara vermiştir. maşı meydana çıkarmışlardır. 

Bildiğiniz gibi Üskildar tramvay Kumaşlar müsadere ~ v~ suç 
şirketi ı milyon lirası Belediyeden \"e lular hakkında da kanuru takıbata 
yarım milyon lirası da Evkaf idare- başlanmı~. 
sinden verilmek Uzere 1,5 milyon li- -----
ralık bir sermaye ne kurulmuş bir Otomobil -Tramvay 
ı:.irketti. Fakat ayrıca da şirketin 1,5 çarpışması 
~ilyon liralık bir borcu vardır. bir otomobil • ~ram.vay ~arpışması 

Ş. k tin b tarından 
800 

b" . olmuş, fakat, nüfusca zayıat olma. • 
U: e orç . - m lira- mıştır. Hadise şöyle olmuştur. 

lık bır kısmına kefıl olduğundan Be- Beyazıddan Sirkeciye doğru giden 
led~ye bu. miktar borcu da ödemek - şoför Mehmcdin idaresindeki otomo· 
tedir.,, bil, ayni istikamete gitmekte olan 

Vali Qe Belediye Reisi Ankarada Fatih_ Harbiye tramvayına çarpmıç, 
muhtelif belediye ve vilayet işleri ön sahanlığını parçalamıştır. Hadisa 
hakkında da hükfunetle temaslar yap esnasında nüfusça. zayiat olmamış, 
mıştır. şoför yakalanarak tahkikata başlan -

tır. 
Zira Fransa. ile İngiltereniD Bal• 

kanlardaki n Romadaki siyasi nıil• 
messillerinin Paıis ve Loııdra.ya gl• 
derek Londra ve Paris Ilariciye Ne• 
zaretlerile temas ve istişarelerde b'll 
lumnala.n meselesi bunu isba.t et .. 
me.ktedir. 

lladiselerln. \'e siyasetlerin yavn!f 
yavaş ka.t'i çehrelerini almak üzere 
bulundu.klan ~ikirdır ,.e hele :ra.
ris ile Loııdramn bu faal si~ra.si ha
reketler arasında., herhangi bil' ve~ 
bile münferiden bir sulh yapmıyıv 
ca.ldarı, gerek barbde n gerek harb· 
den sonra aynl teşriki mesaiyi JmJ'• 
sılıltlı bir anlaşma ile tatbik saha " 
sında ilerleteoekleri hakkında.ki b& 
yanatın son giinlerdeki siyaseti ınU· 
tereddid göst.ermeğe mıı.tuf mu.aY " 
yen propagaudala.rı bertaraf etmek 
veya önlemek üzere yapıldığı görül· 
mekt.edir. 

Neticede, Alma.Jıya ile İngiltere 
'\'e Fransa arasında. esaslı bir diplo· 
masi mücadelesi devam eylemekte" 
.<lir. Dr. Re~ad SAGAl' 

~ mıştır. Eminönü halkevi binası 
l!OLIST• ı Bir sandal devrildi yanlış yapılmamış 
Bir çocuk haşlandı . ~sk~dar~a Sul~ _s~an 

2
;1ahalle • Eminönü lıalkevi planının yanlışlı· 

1z t
. "k· rın e ara aş soş ak~l a _

1 
Knumat - ğı hakkında çıkan haberleri tahkik 

Kasım.paşada oturan ze ın ı ı ya ralı evde oturan a ır e og u ara aş k. . F'k S 1 1 b" ··r kal 
daki - Salih k ·ıe halık t tm k ·· Ü k .. d · k 1 etme ıçuı ı ret ı aya ır mu a 

şın çocşu·~ Ço uk hay:: su .1 . ~ a ed ~e;e, s u 1 ar ıs del~ yapmak üzere İstanbul mıntalcası 
haşlanm.ıŞ, ışli eh tahas an~e sın~ m ayy numara~. sal n. & cumhuriyet Halk Partisi merkezine 
kaldırılmıştı. Salih, as anede dun denıze çıkmışlar, Salacık on crındc, b. k d F"k t S la'Vt 
· ·· edi ed · d ı 1 d f t d d ilrn. 0 iden ır ar a aşımız ı ·re ı . olınuş, ces muayene en adliye san a , o os ır ınasın an evr ış b 

1 
z1 w d 

1 
.
1 

b 1 d gı-
11 

• 

d k Ka .. film' • ti ş kirl wl d . 1 .. ra ıatsı ıgı o ayısı e ti ama ı 
0 toru Enver ran, gom csıne r. a e og u, enız e epey muca- d b sk' t "b B Hik tl 1 .. cı. 

· · · · d 1 ttikt b ;:....,_ k ·· an 3.§ ·a ı . me e rnnuşnı~ 
ızın verın.ıştir. e e e en sonra, 05wıua uzere- B Hik t h 1A t d · t" kil 

1 k T • ·d · · Alt tur. . me u asa en cmış ır 
Bir çocuk cesedi burundu t:.r ~ent, ::'~nnd ı areuhsıakknınk b'a~.1~

0- - Gerek planda ve gerekse hışa· 
D.. E ·· te Otak 1 1 - oru aru:un an m n ır. 0 um- 1 · b" h t kt O · · btl un, yup , çı ar mezar ıgın d 1 tanı 1 dır atta uç ır a a yo ur. nun ıçın 

d 
. _ b" . en mr mış ar . 1 . b" d 1 yı a yenı dogmuş ır çocuk ccsedı bu- • yolda yapı an ncşnyatn ıı e ıa 

lunmuştur. Cesedi muayene eden ta- Bır esrarkeş yakalandı ret ediyoruz. Kabul edilen plfın bir 
bibi adil Enver Karan, ölüm sebebi- Yenişehirde oturan sabıkalı esrar değişikliğe uğramadığından aync.n. 
tayin edilmek tizere morga kaldırıl- Eatıcılanndan Ahmed oğlu İsmail, bi- tatbik sahasıny. konduğu a.c;ikardır. 
masın.a lüzum göstermiştir. Cesed, risine esrar satarken yakalanmış, e- İnşa.atta da hiç. bir aksaklık görül ' 
morga kaldırılınıştır. Yi araştırılınca, 25 gram esrar daha memiştir. Mevzuu bahsol:ın bina ceh 

Zabıta, bu çocuğu kimin bırald.ığı- bulunmu§tur .. Şüp~e üzerine, 1.Smailin hesinin c.addcye müva.zi olmayH:a is& 
m araştırmaktadır. arkadaşı Salını oglu 1hsanın evi de arzu hilafına yapılmış bir iş değıldir. 

T d dU tU aranmış, onun evinde de 50 gram es- Bilakis malümat dahilinde ve plun tat 
ramva~. a~ .ş . rar bulunmuştur. İhsan, bu esrarı, bikatının biı· neticesi olarak yapıl ' 

Vatman ~~yr~ ıdarcsındekı 195 rnbnak üzere, evine, İsmailin bıraktı- mıştır. 
0.~aralı Şış~ - Tünel trazı:ı.vayı, İs- ğını söylemiştir. İkisi yüzleştirildik - Bu vaziyetten kimse mutazamr ot 
ti.klfil ca.ddesınde durak yerınden ha- len" ze""'an da ı"kı"sı" bı"rden b y 'b" bh . . d 

cu.u • , u esrar- madıgı gı ı cc esının ca deye mu 
reket ederken 19 yaşında Mustafa lan kendilerine Abdürrahim ogwlu Hüs · lınam b" t" · ı !t 
t b. k . te . a·· · .. vazı o asının ır ne ıcesı o nra ramvaya ınme zs ~ uşmuş ·· ·· t .::ı~..:ı- tt" · v • •. • nunun ell.<.UIA e ırıp sattırdıgını söy bina ile kaldırım arasında kalan kiı· 
haşından yaralanmış, tedavı altına a- 1emişlerdir Üçü de yakalıınlYl'"lar ad ük" b" ah da · b" · ... · · - , ç ır parça s a yıne ızım a~ · 
Iınmıştır. liyeye varilmislerdir. illm'lUza dahildir. 
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(A A) - General Ga- milerle ateş alan 1'Heinkel, el nizc 
aka ndc Ge ... dü.,mü. tür. 

h de Al - B"r an Tana 'in'n llli mu 
Lonrlra, 29 (A.A.) - Alman b:ıq-

................. --=·~.,~ dün bir Alman tayyarc
ıetl, nd ad ları eh rmda bir 

li?. gem' kufil ine taarruz ttiği
r. ·, a tı b · ytik tüccar gemisine bomba 

ak n ut fı l ı n ı abct ettibrini, bir vapurun ela battı
·n tumnmi:;: ini ~mı tebliğ etmektedir. 

gıl, • yııı zaman - İn. ıJjz Amirall'ği bu hab rin kati-
m net ı ur olmak hakkı- yen asıl z olduğunu bildirmektedir. 

k i tc l f'r"ni ··yıcm·ş Amiı a ;.in dün akşam bu hususta 
ve diğl b"r tebliğe gore bir Alman (lir. 

1ini t, :r,, re · imal dcnizinc.lcld bu gemi 
e - l.af! i te dUf etrni e de beş bom 

ba afülrtan onra geri dönm ~e mcc-
J"ran c _Amr ik. ı D iu c- iirii lıı r olmu t1 r. Ye bombrılar hiç bir 

p · :9 (A. A.) - 1914 - 1918 ı ~ tır. 
harb· e~ sında A1 erikan ı Fr nsa i ~'r '\ c Filihtiı;dc A~reri 
ı. Ü)· ,lçıliğini yapın>Ş ohu MeJ: ron l\laıuwralar 
He m heykeli önünde bu gün Pa- Kahire 29 (A.A.) ...... Yak~nşar~ta-
uste b'"yük bir Fr ız - Amcrikruı ki müttefik kuvvetlerin t~lımJcn ve 
dostluk tezahürü \"lılrubulmu~tur. Mü tensiklcri tacil edilmc.kte:Ur. . 
tc:-:-ıddid ~ahsi)etlerin hazır bulundu • İngiliz, Mısırlı ve Hind1ı .. askerlenn 
ğu merasimden sonra. heykelin kaide- miişterek manevralarına.dun bar;!~~ -
Mine iki meml l· t"n bayrak}. rı . k • mı~tır. Bu manevralar bır ha1:_tn su -
linde tanzim edilmiş cok güzel çe - r ccktir. İlk defa olarak, Emır Ab ~ 
lerikl r k nmuştur. 6ullahın ru·a.b orduı:m da~. Maverayı 
lrau ı.,Jarm Du;ıiirtluhleri Tanarclcr Erdün hududunda tahaş§t~d eden kuv 

P:ıri 29 (A.A.) - 29 mart akşn- vetlerle bn ~nıancvl'aya iştirak ctmek-

bl
: •. . 1e<'lir. Manevralar- bütün Maverai Er-

ını te ıgı. . . 
T" müfrezelerinin mevzii f"ali- düne mıl olacaktır. 1.:mas <.. • betl Al d • d' di 

yeti kaydcdilmistir. Salırndaki okiv~lertın~ lşımd' ı B -
İki taraf hava kuvvetleri oldukça siplinli ~laylar teş e ış er _ı:. un 

büyül f, liyet g·· termişlcrdir. İki Jar da.' 1ık_ ~ancvraln.rım lngılız as.
motörlü b"r Alman to:ıyyaresı dafi top kcrlcrrle bırhkte yapacaldardır ... İngı
larıtnızın • tc i ile hat1:ınmıza dÜ'iÜ _ liz sübaylnrın:ı mahsus olma~ uzerc, 

· 1·· • Bund b 'r du·· ·· 1. Frnstindc muvaldmt bir eı·karuııarb 
rITTnıus uı. • n gunc z .. 
b
. Al .., keşı'f tayyaresi to kl _ mektebi açılmışbr. Dersler tekemmül 
ır m pra an · ·ı · · A k l"k h' t1 · · a·· ınü tür. l ttırı mıştır. s er 1 ızme ennı 

-ıuza uş Tt'rnnsad:ı yapmak ii7.ere sevkedilccck 
Fı .ın !Z Bsşw• i i Lehr.un ile 

G 
... 

1
.. l•'ilistin yahudilerinin adedi artmak -on: u 

. ?n (A A.) - B . tadır. 
Paı $, ~i.J • - a9VCkıl Rey- <l'a]" . • F"l"st' git ·a d ha dr d t 1 .. 'J ım ıçın ; J ı ane gı c a 

~a~c1, Lon .. a op anan Yüksek mcc f·,zla mil tarda İngiliz alayı gelmek -
\jsın mesaı ı 'e mukarrera.tı hul:;kın- a· .M 1 1 tt k. "kA t "k' .. h . 1 te ır. em e rn e ı su unc , ı ı se -
tia R · ; ura ıza ıat vermek ü7.e - a ı...- • ·ık d f 1 k h-"..::k~ t bal El ııe enU\.'.rı ı e a o ar.a , <uu 1 a-
.rc bu ~ 1 .. ~ c sarayına gi'miş - rmler yapılmasına imldi.n varmektc -
fır. Reynnud, og den evvel H va ve dıı 
j) h r N · larıru kabu '"~- t" a . . Cw..ı ır. Sydney, 29 (A.A.) - Hava Nazırı, 
Bir Ali 1' 'r un D ·· ·· me"'· 'İmparator uk hava antrenman ola-

Fra sız gıt.7.C leri Fra.n":mın h~ıı b 
tle 'Olınasııın ra.-ğmen asi t ;:fanın 
mnhukemcslııi n.çıkç.'\ yazı~orlnr, 
ôrtb:ıs siyasetini ta.kib etmi~ or:ar: 

- Aman Jın-bde}iz, elil.te hi2 
ne der? Iilrli çaın::ı.sırlanmııı gizli 
'Y1 n nl1ın; yo'k&ı do~fa dü mana 
ka.:rşı m::ıhçnp olunız! Jemtyru!:ı.r 
ve brli ~.anın .ırları lf'fün rnıts1z 
millr:tfnin 1ıattl bütü;:ı d ·n~ nın 

gözü onimd yılrnmı..yı ctercih edi -
ym-lar. 

Jı'rnnsrtl. r 1m ha is yi :'FmrtSız 
ve diin~ 'Cf k'"fi.rnın•ilmiya.inden rriz
lemem 1\fo, su~lulırrum .t · a
çığa w Jıerkcsifi gözii öniindc he
sap ,gormaltla gayet dfır' i n~ lı.a
relict ctmi5lerdir lmn '!ttade.rız. 

Zira bu nevi lıiidisder erg~ efül\
numumiyeye akscder, hem m·~l>a
liğalı bir şcldl ve surett.o nlrneder. 

tşw hu yüzdendir ti v:ı!nı:.r-ii, ha
diseleri efl al'i .ımumiycsindeu sak
lıran id:ırelcr Vt· rejlnıJer dn.imn za
~rlt ~ılrnu~la.rfür vo yhr bu yüz
dendir lü sayın Buşvdo.limiz r.tcl;ro 
ile yaphğt son lıasbilıalde: ''Eğ..ır 
bii i'ınıet harbe lmrar verirse bu, 
gizli lleğil Türle mmetinin kendin~ 
nal ettiği siy~ is~ikıunctin iaa.b

lllJ'ma uygun ola'rak, Btiywt ımet 
ıuoo1iSinin tasvllıi Ue aiıııaeak lbir 
lrn.rarln., yani açıl{ olarak ya pwr.,, 
demişler, aıjık tı;o uşmn.yı, u: ın • 
lılc hesabı tercih etmi_5lerdir. 

l\lubaltkn.ii ki scl1ımct açık, dü
riist Vfl temiz siy t ve gidişi: ·:r. 
A. CEMALı!ıDDIN SARAGOGLU Londra, 29 (A.A.) - AJfıkadnr ııı,, mucibince antrenmanlarını Jkmal 

makamlar, dün ô ~I den s nra 1sko"- eden ;ilk pılot, rnsıd ve mitralyc)zci.i ka 
~ u •111nıın•••••••tııu111ıı111111111111111111aı111111 

:ranın şim li şaık- ahillcri c ğında, filesin"n Noelden evvel memleket lıa-
''f einkcl,, roa k ı bir bomb rdıman ricinde fiili Jıizmete başlıyacağım bil KD 
tı~yyar in ne u tle düştiruldüğü- dirmrktcdir. Nazır, kısmen yctiştirl.1-
ne dair v d d mal( m tı vermek- mis olan bir lcafilenin antrenmanını r 
tedirler. ikmal etmek üzere bir kaç ay sonra 

Alman pilo u b tlann üs ünden Kano.daya sevkcdileccğini ilave eyle- (Baırt.Jmfı 1 iMi sayfada) 
uçmakta ike~ üç gi iz tayyd.r~ıuin miştir. cıılamak üzer~ gara kesıf bir halk küt-
hücumuna ugramıştır. Tayy .... r kur- Di~ er cihetten nazır, hava servis - lesi birıkmiştır. Kofa.balık ara ında 
tulrn k icm b~u :.ıı:n a~a ına ginni~ l ri jçin kabul edilen gonüllü miktarı- Şchır Meclisi namına Turizm şuh! · 
ise de altta di r bır fıl~ya m ns ıh r ın ayda 1000 kişiyi buluncaya ka - nlüdüı ı1 ...,:.ınuhi, Fransız başkon 1 

olan muharcb t YY rel ıle k.ır ıl ~ lar ayd n nya < tttırılacağını bildir- su Binet 11e sefaret erkfi.nı hazır b 
mı. tır. Bu tayya lerd-=n atıfou m~r mistir. ı ınmuşlardır. 

• 

~·•·O---- -
İ gilterenin Rusya 

aı a terkedi1ecek r 

mm Jıası hakk nda cJ 

lçisi 

Trenin gara muvasalatını müt 
l:ib Fransız rtistlerini lra yac • 
c•lan heyet güçlükle kompartim n 
"hadar ilerliyebilr.Jş ve bu sn a 
llompartımanlanndan çıkan sanatk · 
lar halk tarafından şiddetle. .ull~ı 1 

rin Landı aya daveti (le dır· 
!om sınin boş durm, dıgını go teı -
mektedir. 

Thnes diyor ki: 

'Bu yiiltsek konsey bundan CV'\ e 
top anan konseylerin en ehemmi~ etl'i-

1 
sıdir. Çünkü, Finlandiyadan sonra, 
daha geni.:; bir harbe taalluk eden bı· 
tün müstncel meseleler bu lroı1seyd 
derpis edilmiştir. 

eyrumd iUonaraya, harb' mUteza.
yid bir eneı "i ile sevk ve' idare ~tmek 
vazif ile gelmiş ve bu vazifeyı 1 r 
kile if tmi tir. 

Sulhd n sonrasına .aid olan ar, ıa 
gel· , u nokt , üh sama tın b 
:davetiı d ıberl. Fl'. z - İngff z mii-
nasebabna dahil bulunuyo clu. 

b e en ı:::on a, b'r 

b" ·r ulh p • • tek 
, ~ ı plan, ancak her 

iki e sı da mutaba at l -
sulünd n sonra. t dkik dilec 

di tedkik edilecek mese rdcn 
· yanı ı miite, ddid noktala 
ı larm vaziy di . Kon 

feı tan evvel müttcfikle.rı şia 

harb faaliyeti zararına olarak, bıta 
rafların hulmkuna mutlak surette 

t "di. Halbuki Britany, hükfım 
n ltru a verd ~i not da bildi-

e, ma Inr istila edi -
dıd ediyorlar, istedı len 

• • eclisinde 
Yedek subaylar hakkınıe 

aki eni kanun 
görüşülüyor 

ektedir. Ankara, 29 (AA.) - BUytik MU., 
du ı aul Jet "si bugün Şemseddin Gün ıta, 
nan b ' an yın ba.~kanlığında toplanarak ! n· 

11 l c - bul limanı i§letme ide.resinin 1935 
ında c yılı hesabi kat'isıne aid kanun IU.yl .. 
mtiz ·e- ası ile evkaf uınum müdUrlğU 1939 
ıd ed Y r m i yılı bildcesine 14.000 ln a mun· 

1 zam ttı. isat verilmesi ha.kkınd i 
c · un ffı.yı asını tasvib eylemıştır. 
ik

Mcclis yine bugünkiı toplantısı da 
yedel'" süb y ve eri memur ak 

~~.,.,..,.... ... ....... , ... ui ko un 3 ve -4 üncü mc c-
. ta "dk un lf yıh, 1ll 

·ui y pmı t Ka -

3 ve 

1-·"""''"iyet,, v 
Layihanın müzakeresine gecı ı i 

n Fuad Sirmen 'R 20 , 

raber, ne gib" ahvalde bu 
uzatılacağı !1Sr1h cdiln e 

unduğunu iler sürerek hii f 

- b bı mucib sinde de kay~ 1 ı 
temdidin "fevk lılde halkı 

Ordre gazete ıl~\ e E o : ' Fa - dılmesini istemi ve fikrula 
< t alelfıde bir ittifak m c . kar yı<lların na .. esini a·· et<> bi 

değiliz. Bunu · in 4 ,·ermiştir. 
y.f 1914 de Fr, n.... ılc lt Milli müdafaa encümeni 

R y. ile yaptıkları mufl ede)' goz muharriri Şükriı Koçak, me 
"nüne getirmek kaf'ıd"r. Pelr ~ z Lr- hi::; fıkralarla günd n güne 
dan ibaret olan mezkur munhedede du techiza.tının fevk ade ten 
mumzil rin, düşmanla, d, ğımk niza . tekemmülü karsı dna bunl ı 
halinde müzakereye g· emiye ~lerı tebilmek iç;in olduğu kadar rn VG 

)azılı idi. O kadar. B na muk ıl 28 terbiye hususmıda da zikrediJe:r. stl· 
mart 1940 tarihli anla m, da pn::n ıp havların ~'iliih ~ltı da kalacak m1 

l , k Frnnsız ve !ngil" n zırlaı Dln mtlddetin Vekil r Heyetince zatıl· 
er türlü müzal"creye girm ev - ması salahiyeti i ni1n ekte d 1ğ11· 
el &ılh şartları üzerinde m t k ka nu bildirmiş 'e Fu t :filrm 

lacakb. Emni) et ve ·met crı ib - fından ilavesi istenilen bent 
ından mil bet ve d v 1ı gO'allti hük etin 

etmek üzere. b' "kte 

nra Fuat s·rme in takriri 
ler k "fcvkalfıde hallerde,, i 

o unm k ıretile bu f aı 

k· 

u 

u 

le 



Dil a 
Harp y üzünden beyhude y ere israf 

edilen tabiat kavnakları 
.,; 

çareler ve m:ı.hiller kurt~r::mış o' say· 
dı iı:;te o zaman y.ışamak 'e-1.'.~eti; aile 
t~şkili ve çacuklara beslenen muhab
bet ve nevaziş ne yüce olurdu. 

o halde dünyaya arız olan kanlı 
cidali kim körüklemektedir? 

Müvazenesizlik kafalarda mıdır? 
Harıtalarda mıdır? 

!~~D 
30/3/191,0 CUMARTESi 

13.30 Program ve memleket saat 
ayarı. 

13.35 Ajans vemeteoroloji J:...ı -
berleri. 

13.50 Müzik. Çalanlar: Yemal N. 
Seyhun, İzzeddin Ökte, Yecihe, Re -
şad Erer. Okuyanlar: Azize Tözem, 
Melek Tokgöz . 

14.30 Müzik - Riyaseticümhur ban 
dosu "Şef - İhsan Küncer,, • 

15.15/ 15.30 Müzik - Karışık müzik 

Acayip bir unvan-Hapı yutanlar-Bayılan şam

piyon-Zamane nükteleri-Lisanın ehemmiy{. t i 

1 
İsminin icabı Denizyollannda kadın parmağı ı 

Yazan : Torik N e cmi 

Acaip bir unvan : ln.nmamayı bir ilerilik icabı sayıyor· 

"Pl.,, 1ktısad Vekaletinin teşebbüsü ile lar. . .. ıı. 
18.00 Program ve memleket saat ... ı· t· . i aptl raht altına Bundan bırkaç gun evvel, akrab • 

ve l"ış ıcare ımız z d 1ı b' b 
ayarı. almak maksadile, an yaş ır a 

18.05 Müzik • Radyo caz orkes-

1

.,, ı) (',..,...L ı ticaret yan, torununa o • 

i 
HOVAl\ILA~ muayyen w 

trası. ) a i r:ı L ı c., erbabı arasında bir kuttugu gazete • 
18.40 Konuşma "Yurd bilgisi ve ~ - iıi ~ Jikler kuruluyor. yi dinliyo~du. 

sevgisi,, • ı I'' ~ Bunlardan bir ta- Çocuk, bır ara. 
18.55 Serbest saat. r! · -. nesi şu uvanı al • lık: . 
19.10 Memleket saat ayarı, ajans , ·• - ··· ·1 • "C lı hay • - İngıltere her 

ı J/ıl 11 I' I mış. an . .. •. İ~tihsal Ve istihlak keyfiyetiHinde ı ve meteoroloji haberleri. -~, ı/ ,jl vanlaf birliği,,!.. ti.irlu hububatın 11 

milletlerin leh ve aleyhine ha.~,ıl ol- 19.30 Müzik - Fasıl heyeti. B" l'k b kart vız· ı·t sanssız memlekete girmesini yasak 
ır ı azası u unvanı - . t' 

muş müsavatsızlık mı va.rdı ·: 1 20.10 Konuşma "Günün meseleleri,, lerinde ve mektub başlıklarında acu· etm.Dı.ş ır.b.. f 1 ı d il b b tırı 
Devletler.in yekdiğerine karşı em- 20.25 Müzik - Çalanlar: Ruşen ba kullanacaklar mı? ıy: ır ı cra om u. u u a. 

niyetsızliği ve fırsatcii vaziyetleri Kam, Fahri Kopuz, Cevdet Çağlar, da manasını anlamıyan kadınca!:;ız, 
her hükfuneti türlü türlü tedbirler İzzeddin Ökte. Okuyanlar: Safiye Almanyada hapı yutanlar: !lisans kelimcs!ni de başka türlü ~ef· 
almağa sevkettiğinden ve her millet Tokay, Mustafa Çağlar, Melek Tok- Alman milli sıhhat ofisi, ilk mek- sir ederek, torununa §U ihtarda ou· 
üstünlük sevdasile ve bazıları hayat 1 göz, teblerdeki ç9cuklara dinamitli hap· lundu: A 

sahalarını tevsi azmile ve bir kısmı 21.15 Müzik - Küçük orkestra "Şef lar tevzi ediyormuş. Bu hapların ne· - Bal..! Görmüyor musun evlu. • 
tahaffuz ve müdafaa heyecanlarile Necib Aşkın,, den sade çocuklara hasredildiğini me· dım ?. Dil bilmenin ne büyük fayda"' 
varlarını yoklarını milli müdafaala- 22.15 Memleket saat ayarı, ajans rak eden bir arkadaş düşüne düşüne, varmış! Bilmiyeni, eloğlu yu.rdunda'l 

Garb cebhe~inde bir lngiliz batarymn nna sarfetmekten çekinmemektedir- haberleri, ziraat, esham - tahvilat, zihnini kurcalıyan sualin cevabını içeriye bilem koymuyor!. 

tıahi nimetlerle bol bol mütenaifil O yavrular ki şen ve masum harel<etller... . . . . kambiyo • nukut borsası "Fiyat,, • bulmuş: İsminin icabı : 
JUlunan dünyanın bugünkü büyük lerile senelerce mesud çatıların -~ ~u kanlı cı~de milletlerın ~evwe, 22.30 Konuşma "Ecne~i dillerde - -:- Büyükle~, gıdasızlıktan ve her Kasım.paşada Bayan Esma ile kt· 
rahatsızlığının sebebleri nedir? vinç kaynakları olmuşl.ardır ... Geçır.ı.- fa.zılct, merdhk .. ve kahram~nhk va- Yalnız kısa dalga postasile,, , çeşıd mahrumıyetten, zaten hapı yu- k t . 

1 
An kı ver· 

1 

talı l sıfları da tebaruz etmektedır Mede 22.30 Müzik - Cazband "Pi.,, .. Saat tuyorlar da ondan .. diyor. zdı. ~.avg_ abeetlmış edr.. ne, zınkı~ onu Beşer kütlesinin tahammül ettl&· len safalı ve tatlı mateme avvu • . . .. · .... • da ığı ms ere ayanamıyura 
ıztırablar sefaletler ve rsıaiırumivet- etmesi ne fecidir!. nı mılletlerın harblerde mubah goru- 23.00 e kadar yalnız uzun lga pos- Bayılan şampiyon : !bir temiz pataklamış. 
ler yerin~ tatlı; asude ve mı:ı.rnd. bir İnsan bir akşam için sıcak döşe· l~n vahşetlerden teva~ki etmeler~ ta- tasile,, • İngiliz .kriket şampiyonu 22 yaşın- "Esmayı üstüne sıçratmak,, diye 
hayat ikamesi neden m;iın~~ün ola - ği~i değiştirse uykusunu yadırga • rıh h~urund~ _Iehlerıne kaydedile - 23·25123·30 Yarınki program ve da Samuel Fov~er geçenlerde Mis buna derler~ olsa gerek. . 
cm yor?. maktadır: . . : guzel ve alıcenabane hareketler- kapanış. Harvey adındı:\ . 1 Bayan Esmanın bu hareketi de, ta. 

Dünya sakinleri yer yüzünde, de- Umumı rahatı bozan ~ar~zıt ne o- . . . . . . .. d~e==:h==i'ç=;l~~ ::a:lı~gı~~=::= gkeızncça;;,ve .. 1 agüze,erllenbir- " ·~ ~~SlJ· ,_,..:.,.,...,· "-.~. -: ı şıdığı isminDiecanbi~y· .ollar ı r d. 8 : nizlerde mevcud ve toprak altindan labilir? Bazı kafalara gırmış ve be- Esırlerıne ıyı muamele bılhassa mu 6~ . ~~,, ~ "' 

fışkıran mebzul tabii servetleri bü- yinleri kemiren ihtiras böcekleri mi· dafaasız kadın; ihtiyar ve masum ço- yetin lıUkümlerini tatbik etmek dahi . B k d , !k . 
yük bir nimet naşinaslı'kla imha ile dir? Bu ~afalard?-ki hararet "Dicta· :~kla~ himaye ~i~n da ci.va~erdli- elemleri Ve ıztırablan bir derece tah- mış. 

1 
~ay~· a; . I! ~ Birkaç vakittir, gazeteler denız yol· 

meşguldürler. ture,, .~i~tatörlüğü mü kaynatmak - gın. yukse~ ~~z:dır. Ve lııssı ınsani- fife medar olacaktır. Cihanı istilaya mese eA e . ıç ır ~ . ,,,~ ları idaresinde bir suiistimal vukuUJl 
Y t t k - dı •0tı'dadı bulmıan harb ateşini söndür- fevkal.ad-ellık dyokb.. · dan bahsediyorlar. Buna dair ola.1 B .. k hava deniz yer altt tadır? e ın emız ını ası r. ...., 

ugun ara, ' ' H b b" b··ı·· f d'l a·v h (Son"" 6 ncıda.) ş_ampı_y. 0. n ar aev-1 rıe<>. riyatı okuyan bir arkadaş: .. Ve deniz altı tahrib ordularile ve va· Yoksa Jıesabsız kaza.nçlarile dün • ar us u. un re e ı eme . ıgi al- .... b d .,, 
=====~====~~=~==~~~~========== film~ıaa_~. -&~~P~~~~~?&~. sıtalarile doludur. yaya hükmeden esliha tröstleri olan 18.dıdır ve gorunmez kaza onların da d . l 1 d f 1maz o· 

İstihsal nimetlerini yakmak ve :~fabrikalarının tahrikatı mı var- BUG·u· .N iM ELEKI s·ınemasında pekfila' başlarına gelebilir. ı1:;ı::?u o ur a, ana or o 
insanlığa çok istifadeli ve hayırlı rtş. .. 1 f l"k t' Lakin, Bay Fovler tam evlenme 
membaları, servetleri kurutmak ve te dunyaya yapı an e a e ~n memurunun karşısına eşile birlikte Kadm parma~ı : 
d .. l tJ .. d b k k mebde ve masdarını bu anormal la Gö 1 . k t b" IUk i lik d çıktıUı sırada, mernu·rnn ·. . A. f.ro.dit davası, bircok kimseler) unyayı zu me er ıçın e ıra ma . A •• k dr . . kA t Pk- z erı amaş ıran ır s va zeng n a rasan a 0- .,, ........ 
için biribirlerile kanlı müsabakaya kik4~ amır' u aletdlli ve ıcaz ar eş · _ Bayan Harveyi zevceliğe ka • • bınbınne kattık .. - "" 

· · · I d' Za Ilı ı-...n · t· b fillerde aram 1 r. MUHTEŞEM SAHNELERLE DOLU NEFİS ? aı· j tan sonra hele şu gmşm.ış er ır. va ~erıye ın u takdi ·ı "d edil - . ·bul ediyor musunuz. su ıne: .. . . . . -
tahribatı seve seve yaptığına kimse ~talarımı~~ . r !, e. ya. . . BİR MUS}KJ" _ ORİJİNAL BlR· MEVZU _Evet! cevabını verir vermeı:, kur bıttı. Şımdı de 
. . d ğil. a· mege seza soz1erınden Bır pıre ıçın M dam B r· a 
tanı e ır. k k k bil' d . ..l' 1 düşüp bayılmış ve kendisini güç be- a uva ı · '°' 

. . yorgan ya ma ,, a ın en şımuı j d d ki bir roma ' ::'\.'ı 
Bırkaç çalı çırpıdan kurulmuş b~ bazı ihtirasların hızı file gelmesi için M ı· K A ·o o la ayıltmışlar... m a .. . .. - :\\ 

k boz k hsulu Hayatta bazan öyle geçidler olu;· nın tercumesı yu · ~~ , Wi yuvasını .ma ve .. ma dünya yakılıyor, mamfıreler çöküyor ~ ~~ 
.b. ilan lar ta ar et ki degmy e babayig-it dayanamaz~ zünden Ali Karni ı.. ~ ...,'\ "' ~-~ aya . yavr~ ını -· rum. . ,ve insan abideleri yıkılıyor. Ve l;>u u- - , ~, 
.nek bıle boş bır şey degılken ınsaıı w d a·· ın zengın· servetle Zamane nükteleri : ,Akyüz, Nurullah ı~ .. 

·· .. . . . gur a unyan en • ı Ataç. Bedreudin Tunçel kapıştı "" 
lara bas ve her turlu_ nımetlerın bız. rinden gazlar ve benzinler kullanılı· Filme ilAve ctlarek: Am~rikadan hususi o lara k Her fırsatta bir nükte savurma·;1 ı Ankarada çıkan Ulus refikimiztl-e her l~re mevud bulundugu bu dünyad~ı r d ıu 

bl · · d k d Y0 
• g etirtitlen seven bir aşina .. mı.z va~dlr kı_·, so_ n z.-.a.- ı· gün bir taraftan öteki.ne tariz o ıztıra ar ıçın e yaşama ; nevza_ · Zavallı insanların cihan sanayiine 1 d k d ld -

an sütsu.z ve yavru arı ac ve aç . ı· h. t. . üzl' b' n on en ı az o a arı ve etro urna l ·· ı bilA E S R ki• y M d l M J l mau ar ate au o ugu ve ışsız guç- ı lıirer yazısı intişar ediyor. 
, . _k ve zıyne ıne ızme ıçm y E!rce, ın · ·· kaldığı için nükte kını büs nı 

bırakmak; yoksu_I aıı:ıe_rı ç_o~altm~ Ierce metre kan arzda çalışarak is- suz mera - Şu kadın kısmı, kitab kahrarna 
ve binnetice nes_lın ~aiıyetını mucı~Jtihsal ettikleri kıymetli cevherler, B u gUn saat 12,45 ve 2,3 0 d a ten z Hath matinelerom...ı• bütün arttırmış. olsa dahi, erkeklt>rin huzurunu :ır:"'ır· 
olmak hamakatınde ısrar etmelen demirler; çelikler ve her nevi mac'len Geçen gün, onun da bulunduğu bir mı ya, aralarına tefrika sokmağ~ y·r 

ı ı b" rnuamm .. ah 1 H l' 1...1 h f+ h mecliste, başka bir arkadaş, çocuğu- tiyor. .. an aşı m:ı.z ır .. a ve gun · ıer ve altınlar hep dünya tahıibatına erg ı n . . . ....er a . ~... ve er z a man bb h ı.ı. 
lann en bi.iyüğüdur. sermaye teşkil ediyor. A nun Atman müre iyesinden uşu- 'j Erkek adı taşıyan hiçbir eser Y. · 

L L E netle bahsediyordu. zünden böyle bir dava çıktığını sıı Hukuka, emvale; hu_d_ udlara_ ve Beceriyetin imhasına masurf bu • d ı b dA 1 

h k t l h t "o/ nın S0ffibl'·nn a nur arı e e· 1 Bizim nükte meraklısı, başım sal- hatırlıyor musunuz? topraklara . a sız ecavuz er nı_ a_ye mı·ıyarlar için birka" sene mütareke Cf.'11 1 N ıi 
1 kt dı - 1 !it lıyarak: Torik "'~ 1ı.arblere baıs 0 nıa a r. Bu baılıre- aktedilse tasarruf edilecek para ile Şöhretleri s o nsuz olan yr!d ı'llar d o g"'uyo r . 

d~ insanl~ ~alnız ~iribirlerini öl - !bütün dünya baştanba.şa mamur ola- - Neolacakazizim?dedi;meşhur j İ rtihal 
durmekle ıktifa etmıyorlar. rak yeniden inşa edilebilir. MiLYONERLER BARI Filmini meseldir: Kenarın dilberi "nazi,, de . i 

olsa nazenin olmaz! Merhum Mecl si Me~rıyih Rc:'15 

Şe_h_i rler bombalanıyor, ormanlar Akıllara hayret verici bu muaz - Güzel MADLEN KAROL'un b:ıJıltıcı gözleri, yakan tebessümleri Şu nükte de yine 
0 

zatındır: 1 Mehmed Sükuti efendi zevcesi, ~:r: 
devrılıyor; mezruat yanıyor ve mah-

1
zam sarfiyat insanı maksadlara talı- ne zevkine doyulma~ bir şaheser yaptı. _ 0 yalan, bu yalan Fini yuttu sin 1:':1ryağ fabri~ası mü.~ü.:ü Sn'iıu~~:~ 

sulat berhav~ olu~~~· Şirin ve __ mesııd l sis edilmiş ve bütUn zekalar; dimağ- İçinden kayn.ıyaıı bir volkan gibi şahlanan bir yılan, o da mı yalan?!! ,ve Tumcnsa fabrıkası mudur I '~· 
FRED MA.KMORREY ona ne büyük bir kudret verdi. h · · 0~ 1 

yuvalar tahrıb e ılıyor. Hanuman - lar ve dehalar insanların r:ı.hat ve lnı· Naı·m f"'i.kf.•ti ve Çanakkale sort:;U 
lar söndürülüyor. Akan yaşlardan huzurlarına. matuf bulunmus olsaydı Lisanm e emmıyetı : hakimi İbrahim Sükuti ve !staııbt.! 
~özler kör oluyor. Zulüm ve istiHl - ve bütün hastalıklara ve marazlara M • LYO ~' ERLER BAR ı Artık kötü bir adet oldu: konu- müddei umumiliği tedkik bül'oı:;unci:;. 
dan kaçan aileler terki diyar ediyor· şifa ve sıhhat verici serumların ke~- 1 191 şurken de, yazarken de, her cümley•.! hakim stajyeri Meserret SükLıii'ni:ı 
lar. Amansız soğuklard::ı. ve kaı-Ial· finc, ilim ve m:rnrifin daha vasi mik- v mutlaka bir iki tane frenkçe kelime valideleri Zübeyde Şükuti clün vefat 

1 Milyonların, kudretin, güzelligin, ihtişamın toplandığı senenin en ı• 
i~inde açıkta ka ıyorlar. Sefil, peri - yasta inkişafına hadim ve münhasır müstesna filmidir. karıştırıyoruz. Recai zade merhu - etmiştir. Cenazesi bugün saat 11 ::> 

çan ve mahvoluyorlar. kalsaydı ve fakrü zaruret denılcn mun meşhur Araba Sevdası romam ; d<l AksarayJa Ordu cad<.lcsinJc :~ .: 
O aileler ki bu haileleri yapan ço· mahrumiyet ve ihtiyaç ortadar. kal- İlave M 1 K 1 ve Paramunt Jurnal kahramanı Behruz beyin şu zamanda illin apartmanından ka!<lırı!•1 ral~ ~ ı;r 

eukla~ı ne büyük şefkat ve muhab dırılmış ve herkesin kabiliyet ve ih- B l 1 birçok halefieri tliı'ecli. Bal gibi türk-
1 
kezefendi aile kabristanına. dclnedilC' 

ı ugUn saa ve 2,30 ta~zilath matineler VM44.'!i ı 
'Jet ve nazı naim ile büyütmüıılerdir. tisasma. göre jş temin edilmi~ ve: bi··. çe karşılığı bulunan kelimeleri kul- cektir. Mevla rahmet eyliye. 

l!lllllllliillllllllllllllllilillllilUllllllllilllllilllllllllllillllllllllllllilllllllllllllllllillllllilillllllllllll 
- 8 _ ımı>?, usanmış bir .vaziyeti vardı. Av-

ı ! 111ill!11l!!!!1!~!1lI111!lI11!1: l ! 1!1!1'.!~!ı! 1 1111Hi1!111ı~1111ti11H1fli11iııı!1lif111 !i ıı l l l l f 1 !ill1ii1İl!'~1lll111 ' 

t b , .• · b _ nıpanın rr.uhtelif memleketlerini do-
Sababları has a aıacı Veysı~ ı ı l d' • · .. d · - · h ' . aşmış, gezme ıgı, gorme ıgı emen 

r~hmıyordu. P:.ınsurnan, tedavı, tu- hemen hiçbir yer kalmamıştı. 

Doktor ziyaretlerini gittikçe scy - ı ketsiz kalmaktan rr. iidlliş sıl,ıldığını· 
n'kleştiriyordu. zı sanıyordum. . 

hıtiyar doktor nihayet bir gün el-1 - li'ilhakika böyle durmuktan hı~ YAZAN~ A s. 
valet işleri varclı. •. Her türlü kadın tanımıştı. Yirmi Perihan, Veysi için .. müstesna bir 

Fakat, öğle ~emegın~_cn -~o-~·~ ~-e~ç beş yaşında .. aşkı temelinden tanıdı- şahsiyet halini iktisab etti... O, ar
kız, oda~a g_eliyor ve orgusunu ?r~- ğını.. aşk denilen şeyin her türlü de- tık sıkılmıyordu. 
y~rd~'. Şım<lı uz~k~ zamandan~~rı bı- rccesini gördüğünü iddia ediyordu. 1 Bununla beraber genç kız, Veysi
rıbırını tanıyan 1 1 arkadaş gıbı ko • Uzak diyarlardaki sergüzeştlerinden nin a,_şkın olduğu hayata tamamile 
nmtuyorlardı. . b . ta, Leyla ile flörtüne kadar geçen yabancı idi. Bazan öyle hayret ettiği 

Veysi, annes~leff abasını ~ok eskı- müddet zarfında hayatı öğrenmiş ol- ı:;~yler vardı ki. Fakat Perihan, Vey-
den kaybetmişti. 1.r~?tom~b.1_1 kaz_:ı.s~- duğu kanaatinde idi. 1 siyi heyecana düşüren fevkalade göz 
nln Sebebl·,,.et verdıgı bu olum hadı- . . . . 

·' . Ve vazıyet bu merkezde iken Bur- lere mahktı. 
sesi dolayıı=;il~ pe~ genç yaşta, yerın- sanın civarındaki bu münzevi ve or - Genç adam, ufak ve insana derin 1 

oe duramadıgı bır ~amanda, muaz • manlarla kaplı bir köşede, kendisi i- zevkler tattıracak gibi dumn du- ! 
~m bir servete sahib olmuştu. çin tamamile yeni bir tipte bir genç c:ıklann arasından çıkan her sözii 1 

Tecrübe~iz bir. genç iken kendisini kızla kar<?ı karşıya gelmişti. Karşı - candan gelen bir ile alaka d.ln1iyoruu.1
1 

hstyatın eglcncelı taraflarına kaptır- sındaki vücud şimdiye kadar tanıdığı Diğer taraftan Perihanın bassasi-
nuş, tahsilini fazla ilerletmemiş ve tiplerden ayrı idi. Perihan, temiz, yeti ve her şeyi çabuk anhyan dirna- ! 
bel:' türlü arzu ve hevesini tatmin im- saf, samimi.ve .gizli düşüncesi olını • , ğı bu kadar ayrı bir terbiye ve ya
kilnlannı :ıramıştı. . yan, her cihetten taze bir gen~ kız· ı şayış tarzının ümit. ettirmediği bir 

Yirmi beş ya,şında, her şeyden bık- dı.. )'aklsı.sınayı ilci gene SJ"a..~ında milin-

lerini oO-uc:turarak: 1 hoşlanmıyordum. . . 
l.u'" kılmıştı ::-- 9 1 y ., D k b ·ı u'ntZI n n . . . . . . . . ş· - a . .. eme tınısı, ı ram~ 

Fikri bey kızı yanında olmadığı va- - Artık ıyılcşm1ş gıbısınız. · ım- , uz3.ttıracılk kadar hoı:;nnmm gitti!. 
h:tıer Veysi, hastabıkıcı ile ondan di yavaş yarnş yüriimeğe başlamalı. j - Evet, hoşuma giden ç~k taraf 
bahsed;y.>r ve Ikbal hanımla da, ay- Memnum·unuz ya Veysi bey? dedi. ları var .. 
ni mevzu üzerinde konuşmaktan ge- - Doğrusu pek memnun değilim, - Bunları öğrenebilir miyim?. 
rı kalmıyordu. bacağım hala acıyor. Böyle bir sesı;izlik içincle. çok iyi bil· 

Fikri beye gelince, o da bir müd-
1 

Doktor şa5ıra.rak sordu: diğim tabhtiniz ile bur?..rln hoşuıHızıı 
clı•1 tenbed mütemadiyen çiftıik işle - _Ya .. neresi acaba?. Ağryan nok- ~idec~k bir rey bulabildiğ'inizi aniıya· 
rı.lP.. mcşg:"l oluyordtı. . ·· t · · · · " .. ~,.· r . .,.1ım p,,ı'"; ..:ıe "'"T ... "'·ıı ın or ~... t ":/1 go:o: cr.r rn·:;,nız ~ ·· · ··· fi '" 

' Bvde bu!undıı~u zr.m~rnl;ııctı i:=::~, . - • ı ... ···ııda akıllı upı.ı bir i•ı"'va hayatı· . r: · ' :ın ıştc, ayaga lmıkmak ha- . . ' 
kızının ev scıhil>csi rolünü mü! "·n- n " ıht•'vııcını"' v F"' . . ı 1·1 b - ' '- . "" - .. 
lnel Surette l·ra ettig-inı· go··rereJr n.·.~.m ~i r·ıma ge.r:.ı ççe acagım bana "(!ı H .. . - ·1 , . l - ses ' . . . . - ayrr. eıy•ı:: uıJgi . .l. ı .ıa ıgı, 

mm oluvor ve kızını bundan dolayı ··erıyor ... Bıı·az tenbehm gahba .. Z:-n- .;; .. zü;';'ı zaten :;,_,mem :V·- ı..:.,d. da sev· 
<laha ziyade takdir ediyordu. neder~em... . 1 mi yorum amma.. bur .. Jaki lıa.yatıııı 

_ vı - Selım bey bu ~o~uşmaya şahıd _?1· 1öyle yalnız ve sessiz değil ki.. Ya -
Günler geçiyordu... Veysinin kınk muştu. Doktor gıttık~n sonra yege- nımda, her gün gördüğüm konuş • 

bacağı şimdi tama.inile iyileşmiş gi-' ninden hayretini sakhyamadı: · ıtuğum güzel peri kızı var .. ' ' 
bi idi - Bu da ne demek Veysi? Hare- ıne,·ıunı ,,.,.\ 



YENİ SABAH 

v 1 i Küme aç 
ve Türk Futbolii 

Amatör futbolcülerin para için büyük klüb
lere geçmeleri maçlarda zevki kaçırıyor 
Qugünkü maçlar 
Aceba ne netice 
Verecek 
Milli küme maçlarının ilk oyunla

rı yarın yapılacaktır. Galatasaray 
Fenerbahçe ve Beşiktaş - Vefa ta -
kımlannm karşılaşması halinde baş
lıyacak olan bu rağbet gören turnu
vanıı k müsabakaları en heyecan
lılarındandır. 

Hava güzel olduğu t. : dirde ço!< 
büyük bir seyirci kütlesi t.oplıyaca -
ğmdan şilphe edilmiyen bu oyunların 
ikisi de Taksim stadyomunda yapıla-

caktır. Lıg maçlarının şampiyonu o- Fe>ıel' ve Galatasaray takı111lnrı 1wl1.:ı selamlarken. 
lan Be;,;iktaş Vefa ile muhakkak 
zevkli bir maç yapacaktır. Bununl:ı Futbol lig maçları bitti. MiJlt kü- maları için bir. sebeb olamaz. Bu 
beraber milli kümeye pek de iyi vazi- me başlarken, üç senedenberi çok teşe_kküllerde çalısmak istiyen ida -
yt-t: . ·• <!miyen siyah - beyazlılar müsbet ve hayırlı neticeler vermiş o-

1 

recilerin mevcudiyetini yakından gö-
t. 11npiyonuna yalcışan bir o- lan bu üç şehir turnuvasının,'lig maç rüyoruz, çahşmak istiyorlar ve "t.a· 
yun ı;:H"e:ı.nrlarsa milli kümede kea- tarının yanında niçin daha cazib velrarin nereı:;inden dönülse kardır,. dü
dileri için iyi bir vaziyet yapacak • verimli olduğunu izah etmeğe çalı • şüncesile klüblerini seven birçok a
lar ve son günlerde Fenerbahçeyd şacağız. dam işbaşına geçmeyi ve yurdlarını 
5 _ ı yenilecek ka.dar düşen formla- Milli kümenin· cazibe ve ehemmi- diriltmeyi arzu etmektedir. Buna baş 
:mı bu suretle yükseltmiş olacaklar· yeti .maçların üç şehir arasında ya.· lıca bir mani var .. vaktile iyi idar; 
dır. Beşikt:ış•n pek de müsaid olmı- pılması kadar iştirak eden takımlu. edilerek üstün bir vaziyete gelmiş o
van bu vaziyeti karşısında acaba Ve- nn hemen hemen ayni kuvvette ot· lan klüblerın cazıb hali. 
(a. {Akımı fırsattan istifade edebile· masındandır. Evet baştakı klüblerimizde birçok 
cck midir? Vefanın Kasımpaşaya Filhakika lig maçlamia bakacak cazibeler mevcuddur. Bunlann en ev
kıı.c~ı son oynadığı maç hatırlanır- olursak birçok oyunlarda gerek o - vel gözle görülen ve futbolcüyü çeke 
~ bu sualin cevabı pek de müsbet 0 . yunculnrın gerek seyircilerin ıztırab I ni, konfor, sıcak duş gibi mazhari • 

0::ı:ıaz. Birinci saftaki takımlar ka- duyduklarını görürüz. Buna sebeo yeller değil de zaruri masraf faslı
nar oyun çıkarabilen Vefa kale ön • maçların eks.:riya mahiyet ve kara.k dır. 
terinde o :rıi.-.rl( lıe müessir hareket terini kaybetmekte olmasıdır. Birma 1 Büyük kl.i.iblerimiz fudbolü oynı -

- , n s·Jrı,,.ış l ıınıuvanin başınd& çın karakteri temiz ve şuurlu bir mti J yan delikanlılara yol parası vesair 
l; . '· ear .• ılnb:!ir. cadeledir. Maalesef birinci küme fud- masrafları karşılığı olarak para ve-

GONüN MÜH.L\i _MAÇİ bol takımlatnnızın yaptıkları maç - rirler. Evvela çok muhtaç- olana yar-
GALAT ASAhAYLA F"'NER larda ·bu c;ihet pek endt>r görünü-:. dım etmek suretile açılmış olan bu 

0 
~ Lig maçları bazan öyle gevşek vıı , çığır nihayet klübleri bu hale sok -

ARAS~~ . LA~AKTIR . öyle heyecansız cereyan etmektedir muştur. Bugün hali vakti yerinde o-
Bu m.ıçın d'.gerın~ nı~b~ten hatz ki fudbole olan merak ve alakasını, lan bir fodbolcü bile klübünü, giydiği 

oh:luğu ehemmıyet bır kalıte farkı tatmin etmek üzere stadyoma gelen ayakkabının bağını almakla mükel
değildir. Fa hat_ k~r-şıla1}~c~k tahım ·,seyirci çok defa evinden kalkıp raha.I lef görüyor; işin garibi kliip te bu is
lamı biri ı:..i~cı bırı .de uçuncü olma- tını bozduğuna pişman olur. iteği tabii bulmakta ve hiçbir reak0 

-

m- üir ewelkı ~yuıı.~~n daha sıkı ve Halbuki hakiki fudbol çok heye - siyon göstermeden bu işi yapmakta.
r..:.ı:1&J. ahenkli bı_r muMbaka seyredi - canlı ve ·zevkli bir oyundur; ve dün dır. 
lec~~fre. işa.rettı~: B~ndan -~aşka ha~ yanın bu sporda ileri gitmiş olan hor Bu böyle oldukça, yani parası· olan 
Jeti n1lııyeler ~z~rı~~~'. otedenben tarafında fudbol lig maçları teha • ı klüblcr fudbol- istidadlanna zaruri 
l':ı.kabet eden-~~ ıkı buY_Uk klübümü- (cüm derecesine varan bil' seyirci a- masraf karşılığı olarak para verdik
zü:ı tevlıu ettıgı semp:ı.tı de maçın e- kını tevlid eder. çe parası olmıyan klüb fudbolcü mün 
hemm.iycti bakımından büyük rol Bizde birinci küme lig maçlarında I tesibi bulmak bakımından her zaman 
oynamaktadır. . J ilci üç sınıf vardır. Ve ancak bunla- yaya kalacak VP hüsnü niyet sahibi 1 

u.ı.ata ... aıaym lıg maçları e~na~ın- rın aralarında yapacakları maçlar birçok idarecinin kolları yanların,-ı 1 
da tuttuğu form Fenerbahçenınkın - hcyecnlı olur; yanız heyecanlı d1yo- sarkacaktır. 
ö~.l biı-.. z iaha mUsai~ t~sir bırak. - . rum, çünkü zevkli olabilmesi Herdeki Bi.zim bildiğimiz spor bir külfet de- l 
ııttşt.r. Fakat sarı - ~ı: ı~ızılıla~ın lııç sınıfı teşkil eden iki üç takımın kar- ğildir. Binenaleyh bu şekilde hare • 1 

b.:1 ... ıenıııedik bil" m:glub:yetlerı onla- şılaşmasıua bağlıdır. ket ederek sporcuyu teşvik etmek işe 
rı lig mn ;la1·mda F cner~n ~rkasında ı Diğer birçok spor şubelerinde ya - başka bir mahiyet vermektedir. ile· 
yer almağa me..:bur etmı~tır. pılan maçlar mecburi bir müddet dol rrcleki klüblerimizin idarcileri ekse -

Ft>nc-rb:ınr,e lig bidayetınde pek de durulmadan kat'i ineticc verebilir, riya fudbolün en çok para getıre~ ı 
,\:.dımanlı oyw1la~ ~utturama~ışt.J. '". fakat fudboldeki bir buçuk saatlik o- spor olduğ·unu binaenaleyh futbolcü 
Gilha~sa takımda ıstık.~·~: temın ede- yun mecburiyeti, ligimizin birincisi nün de emeğinin karşılığını alması 1 
nıc,11..-ık Fcncrlilt:rde gorili.en başlıca ile sonuncusunun çok farklı oyununu icab ettigini söylerler. Biz bir emek 
kımur olarak lmlnıal;_tadır. Bununla zorla oynatmayı ve seyrettirmeyı i- ınukabihnde ka7.anılan paı-anın ha -
'Jer a.bcr Fenerlıahçe lıg maçları eo_ · cab ettirir. ram ollluğunu iddia edenlerden deği
nunda gii,:el bir bitirir-; yapmış ve ll~ Başka diyarlarda fudbol zevksiz ol· liz. Bilakiı:ı, hır marangoz, bır terzi, 
şampiyonunu altı gün .c~·v~I 5 - 1 _gı- muyor; buna başlıca sebeb liglerdeki bir memurun emeği mukabilinde p.J.
bi çok f;ı.ı klı bir maglu_bıy~~ ug -

1 
takımların kuvvet farkı gösterme - ra kazanması ne kadaı tabii ıse fud. 

ratmıştır. Fenerbahç .. mın ıyı . oyuıı ıneleridir. lrıgiltcrccle ikinci veya. ü · lıolcünün de fu<lbolü oynayıp scyir
gösterme2:1i hiç de hayret edılecek çüncti ligden bir tnkıının birinci lig cilerin zevklerini ve ruhlarını tatmh 
lıir hadi:se olm::.ı.clığından san - liici- liderini çok müşkül vaziyetlere sok · 

1 edcı·ek ücret almasını 0 kadar veri~
wrcl tal- mını b"raz açılıp ?t~ min - tuğmlLı, hatta ycntliğ"ini i~ittiğim ı: üc buluruz. Fakat amatör ya•ıl he _ 
v 1 üzeıt.: rarıdlman vcrmesuıı, taraf vakidir. vcskanm, yalnız spor yapmak zevki 
t :r:ar lıa.·h 01 :ırak istcmekt~clirl.~r. l Kuvvet deı·ecelerini ele alacak olur 1 ic in spor yapıyorum diyenlerin fazla, 
1. r ınki maç fı'ener?~lıçenin _bır d~. ~ snk bizim birinci kümede anca.it bic- n•nhtaç olmadıkça klüblcrind-1n, zevk l 
ı·· · tok aı mı geçırıp ge<;ırmedıgı l;:aç takım kal::ı.biii,. Bunun içindir ki ll•rini tatmin etmek için harcaJ.kla-1 
lıakkındn kafi bir fikir verebilecek milli küme maçla.-ı heyecanlı, zevk- n parayı alınalarmı doğru bulır..uyo-
nıa"ıiyettcdir. li olmakta ve her sene sabırsızlıkla nı:.::. 
Beyoğlu Half~evi.ıin kır beklenmektedir. Eğer fudbol para getiriyorsa onun 

ko ~USU Takımlarımız arasındaki kuvvet getirdiği parayı yine fudbol işlerine 
Beyoğlu Halkcviııden: farkına sebeb klübler arasındaki fark sarfedelim fakat oyw1cuya vernıiye-
31 mart 940 pazar günü saat 9.30 tır. lstanbulda, Fenerbahçe, Galata - lim. 

da Şisl~de tramvay deposu önünden saray, Beşiktaş ve biraz da Vefadan Bu para meselesi ortadan kalktığı 
başlıyar.ık Iii.iriyet abidesine gidiş ve sonr rahat rahat bir fudbol takımı gUn lsc.:ınbulun bir ucunda oturan 
.. ~ıı:ı -1000 nıctrdik bir kır koşusu teşkil edecek klüb göstennek zordur. gepç fudbol oynamak bahanesilc Şeh 
l..!tlib eJ!:mi.,~ir. Bu koşu kamilen Bu farkın talıassülüne de sebeb mu rin diğer ucundalü kltibe intisab et
_ _,,JL ... ~ ~· • ·~·~ yapılacak ve mütea· hakkak ki ilerideki klüblerin mazi - mek için bir tercih sebebi bulamı • 

1 

J.:j:.~.1 ter ~!b edilecek olan pist koşu- sinde hakkile çalışmıq iıhı.r~cile?·i.1 yacaktır. l 
!1 .ı.a. :ıır iıa .. 1.:.•kA o'.aca.k~tr. Ve_ dc-ıme~rcu<l ol~;ası ve bu say_~c1.: 'ın ;. : l 

1 
Bu olmadığı takdirde bir" t raft ;n 

reca nhnlaıa ~u1::ıfat verılec~ktır. lerm matluoa muvafık bır ;.r· zrngin ve binnetice iyi fudbo:cü tn0- il 

· · · · t:. · 1= ct.:."1c~: istiyenlernı. imiş bulunm:ı.:-·d1::-. lıyabilen klüblerin, diğer bu nft :_~ 
he .. ;·. ·r•. !7 d<>.1 fübaı·cn Evimı·ı Fakat diğer klüblerin mazilerinde zengin klüpl€.rin gölgelf'dıği teşek • 
· :.ı ~' 1>?' Gtı') sin{' müracaııt ederek herhangi bir eksiklilt veya idaresiz-ıktillerin fudbol takımları ayni kilme
-;.:.ıyıd o!uııın::: .ırını rica ederi~ j lik ~ugün bu ~eşekküllerin çalışma. de y~r alacaklar; bız iie fudbol lig 

a 

ya n 
(Bacımakaleılcn devam) 

< lmaması harbin Akdenize de §ümul 
peyda etmesine imkan bırakmadı. 1-
talyanın Balkanları yutmağa kalka
cak bir komünizm dalgasının teşkil 
edeceği tehlikeye lakayd kalamıyaca
ğını ilan etmesi Balkanlarda sulhün 
muhafazası ihtimalini kuvvetlendirdi. 
Balkanların herhangi bir istilaya ma 
ruz kalması, yahud nüfuz mmtakala
ı·ına ayrılmak istenilmesi Balkanlar
da umumi bir harb başlangıcı teşkil 
(deceğine ve Türkiyenin buna 13.kayd 
kalamıyacağına dair Hariciye Vekili
mizin tam zamanındaki ihtarı, Baıl -
kanların emniyetini mükemmel su -
rette garanti altına aldı sayılabilir. 
Bu arada Rumanyanın ve Yunanis -
tanın hududlarda mühim müdafaa 
tahkimatı vücude getirmeleri, Balkan 
larda tesanüd lüzumunu hayati bir 
?aruret ve icab telakki eden Bulga· 
l is tanın akılane siyaseti vaziyeti bü
tün bütün takviyeye hizmet etti. Ro
ma ile Budapeşte arasında teessüs e
Jen dostluk mii.nasebetlerinin inkişafı 
herhalde Balkanların sulhü namına 
mes'ud bir hadise teşkil eder. Bu iti
Larla. her şey Balkanlarda bu yaz 
mevsiminin süki'm içinde geçeceğini 
anlatıyor gibidir. Balkanlarda bütün 
1ngiliz sefirlerile birlikte Romadaki 
İngiliz sefirinin de Londraya davet 
f;dilmeleri bir bakıma çok manalı bir 
Jıadise addedilmek lazımgelir. Mütte
fikler Balkanlarda hiçbir harisane e
mel beslemiyen ve Balkan· .'arın istik
lalini kendi menfaatlerine uygun gö
ren yegane büyük devletlerdir. Fakat 
hunlar için bugünkü harbde Balkan
ların çok büyük bir ehemmiyeti o}· 
duğu inkar edilemez. Bal.kanlara ya
J1ılacak bir hareket Türkiyeyi de a • 
çıktan açığa tehdid eder. Halbuki bu 
gün Türkiyenin ve müttefiklerin ~e~ 
iaatleri biribirlerine o kadar samımı 
ve hakiki bir tesanüd ile bağ:tanmış
lır ki Türkiyenin maruz olabileceği 
hir tehlike n.;Jttefikler için en fena 
ihtimallerden birini teşkil eder. 

Şarkta, sağlam temeller üzerinde 
kuvvetli bir Türkiye sulhün en birin
ci garantisidir. Böyle bir Türkiyenin 
mevcudiyeti ta Asya içlerine ve Af
rikaya doğru geniş havalide emniye
tin sükf.ınun, sulh içinde mesainin ' . timsalidir. Bunun için, Balkanlara aıt 
mese1eleri bu nazik z:ımanda. hep bit· 
:ırada müzakere ederek cenubu şarki 
Avrupasını Aıffian ihtiraslarından ve 
entrilcnlanndan masun tutmak müt
tefiklerin en esaslı dü:?Ülle~lerinden 
\Jirini teşkil etmek tabiidir. 

Balkanlılaı· bu gün iktisadi icab -
Jarla olduğu kadar siyasi ve askeri 

\'aziyet dolayısile de Alınanyaya yi
yecek ve ham maddeler bakımından 
yardım etmek mecburiyetinde bulu -
ııuyorlar. Almanyaya karşı askerlik 
hakımından Balkanlar yolu kapandı· 

gı kadar iktısad sahasında da Al -
manya ile Balkanlar arasında bir sed 
<'ekmek imkanı yok mudur? Mütte -
fıkler bu meseleyi müsbct bir suret
f e hallettikleri gün zafere doğru kuv
,·etli bir adım daha atmış olacaklar-

clır. Şimal denizinde ablukayı sıklaş-

1 

tırarak Alınanların. i~tid3! maddel~r
aen mahrumiyetlerını çogaltan mut
tefiklcrin Balkanlar için de bu sefir-
ler konferansında bir hal çaresi dü
şünmeleri pek akla gelecek bir ihti
maldir. 

ar • • • • • • • • • • • • ___.. 

Koza böcek tohumu kutu· 
larınm fiyah indir.idi 

Bursa., .:i (Hususi) - Şehrimizde 

kurulmuş bulunan Türkiye tohumcu

ları birliğile koza satı~ kooperatifle-

! 
rinin iş birliği yapması surctile ev· 
velce 120 kuruş olarak tesbit edilmiş 

olan böcek tohumu kutulannın fi -
yatı 85 kuruşa indirilmiştır. Koza 

müstahsilleri bu yeni fiyattan mem
nun olmuşlardır. Ayrıca satış koope-

ratifleri aldıkları hususi bir tedbir 
neticesinde kooperatif ortaklarına 
daha ucuz fiyat ve müsait şeraitle 
tohum tevziine başlanmıştır, 

Denizlide dut fidanı 
dağıt y )rlar 

Denizli, (Hususi) - Halkevi köy
cüler komitesi beraberlerinde Dr. 

I baytar ve ziraatçiler olduğu halde 
Semikler ve Göveclik köyl'!rine gide
rek lıa' · ' .... _, ~a bulunmuş ve 
Halkevi· .... • .,, · edilen beş bin 
dut fi<l;ır ·· 1 

• ·- • t f>\"Zi eylemiştir. 

- =-
maçlarınd:> 1' ~y· ıt!c yere heyecan ve 

l
zc,vk :.ı.rıya~·.ı·ı·-.. 

Fii.ru::an TEKiL 

İlk tecrübeler üniforma kabul 
etmenin lüzumunu tasdik ettirdi 
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Yalnız, demokrasi kafaların ra

hat rahat doldurulmasına müsaade 
edilmek cesareti gösterilmediğin
den dolayı inledi. Demokratik bir 
cümhuriyette, bizler, anif bir hü· 
cumu, sulhcü sözlerle karşılıya
cak yerde, yumruk ve sopalarımız
la püskürtmek hakkını istimal et· 
mişiz. 

Umumiyetle, burjuva matbuat 
bu zamanki gibi pek zelil yahud 
korkak davrandı. Yalnız birkaç 
samimi gayre~e hiç olmazsa C0-
bourgda nihayet marksçı haydud
lara hadleri bildirilmiş olmasından 
dolayı sevindiler. 

Bizzat Cobourg'da, Marksçı ame
lelerden hiç olmazsa bir kısmı, 

yollarını şaşırmış gibi telakki etti
ğimiz ameleler, Nasyonal - Sosya- • 
list amelelerin yumruklarının teş
kil ettiği ders ile anlamışlardı ki 
bunlar da ideal uğrunda mücadele 
ediyorlardı. Çünkü tecrübe ile ma
lumdu ki insan yalnız inandığı ve 
sevdiği şey uğrunda kavgaya atl
lıı-. 

S. A. nın kendisi de bu va' ·l<lan 
büyük istifadeler temin etti. O ka
dar çabuk çoğaldı ki Partinin kon
gresinde 27 kanunusani 1923 de, 
bayrağın selamlanmasına 6000 ka
dar insan iştirak edebildi. Bu mü ~ 
nasebetle, Hk centu1ie'ler tama -
men yeni üniformalarını giymiş 

olarak meydana çıktılar. -
Cobourg tecrübesi S. A. için bir 

üniforma kabul edilmesinin ne ka
dar esaslı olduğunu isbat etti. Bu 
yalnız heyet ruhunu kuvvetlendi;-
mek için değil karışıklığa meydan 
vermemek ve biribirini tanıtna işa
reti teşkil etmek için de elzemdi. 
O zamana kadar S. A. lar yalnız 
bağları taşıyor.lardı. Şimdi ona ma 
lıim ol~n gömleği ve kasketi de ila
ve ettiler. 

Cobourg tecrübesinin şu mühim 
neticesi, oldu: Kızıl tedhişi sene
lerden beri başka partilerin bütün 
içtimalarına mani olduğu yerlerin 
hepsinde mwıtazam bir usul daire
sinde kırmağa ve içtima hürriyeti
ni iade etmeğe başladık. Bu an 
dan itibaren, bizim Nasyonal - Sos
yalist taburlarımızı bu kabil yer , 
lerde tahşid ettik. Yavaş yavaş, 
Bavyeranın kızıl kaleleri Nasyonal 
Sosyalist propagandası karşısında 
birer birer düşmeğe başlr.dılar. S. 
A. vazifesine gittikçe daha fazla 
intibak elti. Gayesiz ve bayati e
hemmiyetsiz bir müdafaa hareketi 
örneği olmaktan gittikçe uzaklaşa
rak yeni bir Alman devletinin ya
ratılması uğrunda canlı bir kavga 
teşkilall rolüne kadar yükseldi. 

Mantıki inkişaf 1923 senesi mar 
tına kadar devam etti. O sırada, 

bir vaka zuhur etti kı beni hare· 
keti müessis yoldan inhiraf ettir
meğc ve onda bir istihale yapmağa 
sevkeyledi. 

3. - 1923 senesinin ilk ayların
da Rukr arazisüıiıı Fm n.'lı-:lar ta
raf mdan işgali. S. A. nın inkişafı 
meselesinde büyük bir elıemiyeti 
haiz oldu. 

Ilugün bu babda ::ıerbest suret
te yazı yazak henüz iikUn ueğil

dir; milli menfaate hiç uygun ge
lemez. Bu meseleden ancak umumi 
münakaşalarda temas edıldıği ve 
umumun ittilaına arzolunduğu bir 
nısbet dahilinde bahsedcbilıriın . 

Bizim için hiç da bir sü~priz 
teşkil ctmiyen Ruhr'un işgali key-

fiyetı artık o korkak ricatler poli
tikıunndan vazgeçileceği ve müda
fa hatlarına tamamen muayyen bir 
vazife tahsis etmek lazımgcleceği 

ümıdini doğur<lu. O zaman safları 
arasında binlerce genç ve kuvvet

li insanı muhtevi bulunan S. A. da 
bu riıilli hizmete iştirakten imtina 
edemezdi. 1923 senesi baharında 

ve yaz ayları esnasında S. A. bir 
askeri mücadele teşkilatı haline 

münkalib oldu. 1923 senesinin bun 
dan sonraki vukuatlarında bizim 

hareketimize talluk eden inkişafı, 

büyük kısmı itibarile, işte bu yeni 
teşkilata atfetmek lazımdır. 

1923 senesi vukuatlanndan, bü· 
yük hatları itibarile, başka taraf .. 
ta bahsettiğim için, burada yalnız 
şunu anlatmak isterim ki o devir· 
de S. A. nın istihalesi, eğer bu ye
ni teşkilatı icab eden şartlar yani 
Fransaya karşı faal bir mukaveme
te kıyam edilmesi keyfiyeti, yeri
ne getirilememiş olsa idi bizim ha· 
reketimiz için zararlı olmak zaruri 
idi. 

1923 senesinin neticesi, ilk ba· 
kışta ne kadar müdhiş görünürse 
görünsün, yüksek bir noktai na
zardan meseleye bakılırsa, hemen 
hemen elzem idi. Çünkü S. A. nın 
kat'i istihalesine mani oldu. Alman 
hükumetinin tavıt ve vaziyeti bunu 
lüzumsuz hale sokmuştu. Hareketi· 
miz için de bir faydası yoktu. O· 
nun için, itiraf edilmiş istikamet 
terkolunarak yine ayni yolda yü -
rünmekte devam edildi. 

1925 de yeniden tensik edilen ;par 
ti S. A. yı başlangı~ta işaret edi
len prensi~rc göre yeni b~tan 
bina etmek mecburiyetindedir. Par· 
ti iptidadaki kudı:;i telakkilere dön· 
meli ve S. A. ile hareketinin ide
ali uğrundaki mücadeleyi temsil 
ve takviye için bir ilet yaratmalı· 
dır. 

S. A. nın bir müdafaa ligi yahu i 
bir gizli cemiyet rolüne düşmesine 
meydan vermemelidir. Bilakis, S. A 
yı Nasyonal - Sosyalist ve ırkçı i· 
dea.l İçin yüz bin kişilik bir mu
hafız kun·et otarak yaratmağ-.ı 
çalışmalıdır. 

Ol\"L~CU BAB 

ı· Federali;.m Bil' Jfaskedt, 

. Başka Bi,. Şe:ı.J Değildir 

1919 senesi kışı esnasında daha 
ziyade 1920 senesi baharı ve yazı 
esnasında fevka!,iıde Oir ehemmi
yeti haiz olmuş olan bir mesele 
hakkında bir ''nzirt?t almak mec
buriy~tinde kaldı. Bu kitabın bi • 
rinci kısmında, Almanyanm maruz 
olduğu yıkılma tehlikeli hakkın • 

da şahsen müşahede etmiş oldu -
ğum alametler-den bahsettiğim sı
rada, Almanyanın ~imalini cenu-

bundan ayıran eski hendeği bil -
yültmek içiıı İrıgilizlcrle Fransızlar 
tarafından yapılması mutad pro • 
paganda tarzına imada bulunmu;;
tum. 1915 scııesi baharında, sis • 
tematik surette Prusya aleyhine 
müteveccih ilk hicviyenameler inti
şar etmişti. Bunlar harbin mesıı

liyetiııi yalnız Prusyaya yükleti .. 
yorlardı. 1916 da, bu mücadelem~-

hirane olduğu kadar da hakarete 
değer kat'i şeklini almıştı. En aşa
ğı sevkitabiilere miir acaat ederek, 

c;enub Almanlaı ını şimal Almanla· 
nna karşı fışkırtmağa çalışıyor· 
du. Semerelerini vel'meğede başla

mıştı. Gerek hükumette ve gerek 
ordudaki o ıaman.ki yüksek ma
kamlara - daha doğrusu Ba,·yera 
ordusu seflerine - bu mücadeleye 

nih:ıyet vermek için icab eden a
zim ve kati:etle müdahale etme -
melerinden dolayı muahazı!lerde 

bulunmak hakkı Yardır. Bu öyle 
bir ithamdır ki bundan hiçbir za-

man keııdilerinı teınizleme-Tc m-:ı -er 
,·affak olaınıyacal.lardır. Fakat 
Allah onların gözlerini karartıyor-

du ve onlara vazifelerini unutturu

yordu. Hiç biı şey yapılmadı! Bi
lalcis, muhtelif yerlerde bu müca

dele oldukça iyi bil' surette karııı· 

!anıyor gibiydi. Vahdete götüren 
tekamüle yolu kapamakla kalını . 

yarak federasyon tcmnyülJerini d~ 
otomatik surette kuvvetlendirece. 
gini düşünecek kadar dar kafalı 
idiler. Fakat tarihte bukadar des-

$aS bir ihmal nadiren bukadar acı 
bir cezaya uğramıştır. Prusyaya 

yapılmak istenen hakaret ve zi -

yan bütün Almanyaya şamil old·ı. 
Neticede yıkılma tacil edildi. Yal 

nı.z Almanya parçalanmadı, en 

evvel bizzat Alman devletleri par. 
çalandılar. 

(Devam1 var) 
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[Ba~ ta.rafı 1 incide] / ran bir başkumandan, Mareşal Çak- 5 .. 1-ı--==~+-=::l=:~;-r--:--"tl-t 
l3urada cok mühim iki nokta vardır: mak vardır. '4._~~_µ:=+.I ~--il=·=lı-t:I :;:::;"!-. 
Selanik ve Çanakkale Boğazı. Buna Türkiyenin işgal ettiği fev- 5 1 ltll !111 

Seianiği herhangi bir gün Alınanla- kalade müsaid sevkillceyş vaziyetini ( 1 1 111 1 
tın işgal etmelerine müsaade eyle - ilave ediniz. Avrupadaki topraklan 1 1 \ 
tll.ek imkansızdır. Buraya yerleştikleri vasıtasile Balkan milletleri arasında 7 -..;~~:--.;.:I = 1 I• 1 
takdirde, şarki Akdenizdeki bütün mü hiç olbazsa, Yunanistan, Rumanya ve 8 lal 1 1 1 1 
llakalatımızı ihlal edecekler, felce uğ ya Yugoslavya gibi büyük bir rol oy- 9 l•l•I 1 • 
ratacaldardır. Boğazları işgal etme- nayor. Onun eski Cümhurreisi, dfilıi tOJ 1 ! l•I 
lerine de müsaade edemeyiz. Zira, ak- Atatürk değil midir ki Balkan paktı-
ti b.kdirde, Karadenize girmekte ser- nı ortaya çıkaran? Türkiyenin etra - SOLDAN SACA : 
bcst olamayız. Mes'ud bir netice ola- fında bütün şark komşularını, Irakı, 1 - Bir arabi ay - Müteassıb. 
tak, ne Yunanhlar, ne de Yugoslav - İranı ve Efganistanı toplıyan meşhur 2 - Cümle - Fasıla. 
lar Almanların Seliuıiğe girmelerine Sadabad paktı da vücude getirendi- 3 - Hindlilerin mukaddes mabu • 
tsla müsaade etmiyeceklcrdir ve Türk ğer bir Türk devlet adamı değil mi- du - Sokaklarda satılır. 
ler de, a;\'lll şekilde ne onların, ne de dir? 4 - Portatif ev. 
müttefikleri Sovyetlerin lstanbulda Yalnız coğrafi vaziyeti, onu, şarki 5 - Gömleğe takılır. 
3'erlernıelerine müsaade etmiyecek - Avrupayı ve bütün Yakın Şarkı ihti- 6 - Başta bulunur • Sonuna "Ş,, 
tir. va eden muazzam bir milletler fede - gelse herkeste vardır. 

Neticede, son günlere kadar yüzde rasyonunun merkezi yapmaktadır. 7 - Ziyaret eden - Bayramlarda 
l'ilz, Alman ve Sovyet taraftarı olan İki deniz kenarında bulunan Tür - kurulur. 
Bulgarlar kalıyor. -Madem ki yakın kiye hem Akdenizi ve hem de Kara- 8 - Beyaz - Tabii hamam. 
bir zamanda Sofyaya gittiniz- Bul - denizi kontrol edebilir. Kafkas hudu- 9 - Deli - Bir harfin okunuşu. 
t'aristanda Alman ajanlan, seyyar dunda, Erzurum ve Karstan geçerek 10 - Bir nevi sank - Rabıt edatı. 
tüccar, müh-::ndis, tebdili kıyafet et- Gürcistana inmeğe ve Tiflis, Batum, YUKARIDAN AŞAGIYA: 
iniş sübayların dolu olduğuna bizzat Baku petrollerini tehdid etmeğe mü- 1 - İstanbul civarında bir kaza. 
bahid olmuşsunuzdur ve onların mü- saade edecek en mükemmel tarika 2 - Bir nevi kumaş - Emlak. 
leaddid tayyare üsleri ve bomba de- maliktir. Bundan maada onun ittifa- 3 - Biı· sebze - Acemce ayak. 
Porlar1 tesis ettiklerine inanmamızı kına sahih olınıyan bir ordu, ne Irak- 4 - Aralık - Mevcudiyet. 
icab ettiıcn sebcble:· var ... Fakat bir ve ne de 1randa hareket edemez, zira 5 - Bir sual edatı - Bir emir - Ra-
tniıddettcnberi bir deği1;iklik vuk:ua yan taraftan vurulmağa mahkfun- bıt edatı. 
gelmiştir. Komünizm cndisesinin ve dur. Znnedersem, hiç bir zaman, Tür 6 - Satan. 
ınüttefik.ere karşı Türkiyenin dosta- kiye hayatta bukadar ehemmiyeti 7 - Diğer. 
te vaziyetinin Bulgnri$tanı düşündür haiz olmamıştır. Ayni zamanda ha- 8 - Ağaçlık yer - Saat yapar. 
llüğü anlı.şılmaı·tadtr. Alınan zaferin- yati menfaatleri doğrudn doğruya bu 9 - üstün - Ayak. 
<len o kaclar emin bulunmuyorlar ve kadar tehdide maruz kalmamıştır. 10 - Sigara mahfazası. 
kendiJşrıne iyi n_cticcl?r. \'ermiyen ge- Bunu biliyor, hissediyor ve bunun [EvveZM günkü bulmacanm halli] 
~en harbin tccri.ıbelennı tekrarlamak içindir ki bize karşı almış olduğu ta- l 
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tan çekiniyorlar. ahhüdlere itimad edilebilir. 
Vaziyet bu merkezde iken şarki Av Esrarengiz şark ordusuna gelince, 

tuyada deminden işaret cttiğım seddi o da iyi yerleşmiştir ve bulunduğu yer 
VUcude getirmcğe muvaffak olmadı - den her tarafa müdahale edebilir. 
ihmız için müttefikler, Asyada bır ceb Bu münasebetle Weygand güzel bir 
he tesis eyle:roeyi münnsib gürmüş- tabye kullanmakta ve "Nerede ateş 
lerdir. Berlin ve :Moskova gazetecile- çıkarsa oraya koşmağa hazır bir it
lerinin gününe ve iı;:nde bulundukları faiyeciyim.,, demektedir.,, 
f'Uhi halete göre istihza veya endiş.e .... - ... ···-··-.............. _ .... .. 
lle bahsettikleri "esrar~ng~z ~ark or- SABAHTAN SABAHA 
dusu,, mı meydana getırmışlerdir. --.---------

Bu ordu, o kadar esrarengiz de- Bır boks maçının 
ğildir. V c bilhassa her tarafta casus-

b n bulunan Almanlar için İngilizle-· Karnı tok s . ·ı . 
n Mısm:"..ı ve Filistinde topladıkları eyırcı erı 

tsker1cıi "Ana.va.tan, Yeni Zelanda, (Baştarafı 1 inci oo.yfada) 
A. vustrn.Jya, Hindistan kuvvetleri,, artık bitarafların içinde iki tarafa da 
hunlar iiç yüz veya dört yüz bin rad- hulus aakanların bu oyunlarına pek 
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istanbulun havadan 
aktif müdafaası 

<lesinde tahmin etm~lüedirler. Fran- meydan verilmiyeceği anlaşılıyor. (B<ı§tarafı 1 inci aayfaCc.) 
~ız ku" etlerine gelınce, Sovyet ga- Zaten bir :ıy evvel İngiliz Bahriye Saat 10 ile ıı arasında Seliı.ıiye 
Zetecileri de dört yüz bin ve Alınan- Nazırı Churchill "bitaraflar bizim sab tabya.lanndan hakiki tayyare defi 
>ar da yüz altmış bin kişiden bahset- rımızı tüketiyor,, gibi bir şey söyle- toplarile Sivriada ve garb istikame • 
t'lekteclirJer. Onları bu ~alı?1inlerinde mişti. Bir kaç gün evvel de Harbiye tine doğru hakiki topçu atışı yapı1.a
bırakalım ve herhangı bir rakkam Nazın bitaraflardan bahsederken: cak ve bu saatte Adalar ile Yedilrule 
tikretmiyelim. Müsbet olan bir şe;9' - Bir boks maçının karnı tok se- arasında hiç bir vesaiti nakliye i~ 
\'arsa o da, birinci ~crec~e unsurlar- yircileri... miyecektir. İstanbul Liman Reisliği 
<Jan "miistemleke pıyadesı, Cezair ve Tabirini kullanmıştır. Yani bitaraf Vilayet ve a.skerl makamlar bu hu • 
~·as avLl askerleri, tayyare kuvvetleri, !ar, bu kanlı maçın karşısına geçmiş- susta. bütiln tedbirleri almışlardır. 
flh . .,, müteşekkil bir ord~~a malik ol- ler, parsa topluyor; ve iki tarafı bir- Marmara ve İzmir, Mersin hattın· 
ciuğumuzdur. Bu ordu mukemmel bir den kızıştırıyorlar. Vakıa bazı bita- dan gelecek vapurlann da muayyen 
Malzeme ile mücehhez olu~- Geneı:al raflar için vaziyet doğrudur. Mütte- hudud haricinde tevakkuf etmeleri i· 
:Weyga.nd tarafında~ he~: gun takvi- fikler har!:ıi kaybederse evvela bun- çin bu mıntakala.ra. liman motörleri 
~e edilmekte ve talı~ goı:nektcdir. ların postu elden gidecektir. Öyle ol- gönderilmiştir. ~tışlar bir saat .de-

Harbden evvel, ~~rk~~ı:~n .. Alm~n duğunu bildikleri halde Almanyaya vam edecek ve bı~&.hare verilecek ışa
\ı,. Ruslarla bağlı gı~ı. gorundukl~rın.i mal satıyor, onlara yardım ediyorlar. retten sonra denızde seferler tekrar 
hen.im gibi siz de bılıyorsunuz. Al - F inla.ndiyadan sonra sıra kendilerine başlıyacaktır. 
tnanlara, kendilerine müh~ndis, -~s - ~elecekti. Buraya asker göndermek- .. . ~~. Mo~ ~idi 
kerlerini talim için munllım . s~b~y ten çekindiler; asker gönderilmesine ~u~ .Türkı~enın pasif ~onınma 
fönderdikleri ve --~s~r:ı da ıstıklal mani oldular. Fakat bu harbde çok vazı.yetini tedkık ederek hukfunete 
ntücadelcsinde kendıenne yardım et - zarar g·ır b"t fl d k d __ 1 bu hususta rapor verecek olan meş -
?niş oldukları için borçlu idiler. Fa - d' B" 

0 
en ı araık ar İna .~0 . eır: • hur Fransız pasif korunma mütehas· 

. .. t ır. ır ay evvel ç an gılız istatis- . 1 M d"" ft""'"'""" t 
hat ışte? ... Bır gun talyanın Antalya tiği h b" b d be . 170 ded sısı Aınira ouren un ~ .... saa 
. . . . 1 d' . .. ' ~r ın ~m an n .a 22 de Trak vapurile ve Bandırma ta-
~ahilıne ıh. aç ya~ma an en ışesı on- muttef ık gemisinin batmasır:.a muka- . . . . · 
ları bize yaklaştırmağa başladı. Son- bil 141 aded bitaraf gemi battığını rikile .şehrımıze gelmiştir. . 
ta Alman tchDdi ve Bulgaristan Al- L·ıa· .. t" . Amiral, Galata rıhtımında Emnı -

ı ıımış ır. Yanı Almanlar tarafın- t ··d·· .. M ff Akalı "-
b'ıan entrikaları vukua gcldi: Bağır- ,ı b t 1 . . . ye mu unı uza. er n ve Uj· 

uaR a ırı an gemılerın tonaJ olarak ta bul p "f K ··düril Fran 
ırıağa vakit bu~ad~_ıı Altnanla.rı ıs.- yüzde altmışı müttefiklerin ise yüz- "' n k a:ı 1 _?runm:a:utaraf da 
tanbuln. ycrlcşmış germekten tıtredı- de kırkı da bitaraflarındır. ~k:z lonso os ugu er . m n 
ler ... Ruslara karşı, duyduklan hisler .. ~ . . .. . .. rşı anmıştır. 
ga:rri muayyendi, ve daima öyle dur· q Bo~le olduga halde. bu_ vazıyete du- Amiral, bugün Vali ve Belediye 
tnaktndır. ,,.en bıtarafların kcndilerıne bu zararı reisi doktor Lutfi Kırdarla beraber 

.. 
1 

. verenlere karşı harekete geçmcmele- şehir dahilindeki sığınakları geze -
Fakat bu(Tun on arın azunlc ve · a 1 . ı . . 

.:ı "irüst b" t 0 

1 ··ttef kl . k ı 1• 0 eçememe en kadar bunu mnf aat- 1 cek ve mevcurl pasif korunma tesısa-
uı ır a.vır a mu ı crın a.m· ı · · d ·· 1 · · · · · . erme e uygun gorme erınden ılerı ı tını teftiş edecektir. Amiral İsmn· 
~ı~do. bulunduklarına bahse~ılm~me- geliyor. Hem atesten uzak bulunmak, bulda §imdiye k:ıaar yapılan işler haJr 
lıclır. Bu da, geçen lıarbde bıze kar:tı hem beş on gemi kaybolsa bile harb kında alakadarlardan izahat alacak
ce~he a.ıma:an~a sebeb olan ayni a- ihtikarı yapmak ... İngiliz Nazırları • 1 tır. Amiralin şehrimizde kalacağı 
hul doa1y1sıledir. Onlar her ne paha- nın gazabı da bundan ileri geliyor ve müddet mallım değildir. 
sına oh rsa. olsun hala Avrup:ıdn. el- artık anlaşılıyor ki bu h:ıle bir niha-
lerinde kalan son topraklardan fora- :).et verilmek üzeredir. Polonyada hcalk aç 
gat etmek ve ne de Boğnzlan Alman- Bir kere İngiliz donanması !sveçle Vaşington, 29 (A.A.) _ 1'.fobusan 
lara ve Ruslara terketmck istemiyor- Danimarka arasındaki Boğa:ıi tutmuş Meclisi Hariciye Enciimeti, Merkezi 
lar. Bu mıntakalarda ha.-b patlarsa, tu.r. Bu civarda bir Alınan tahtelba- Polonya. halkına yardillı edilınek ü . 
onln.rın yapacakları muavenetin kat'i hiri, bu donanmanın tazyiki yüzün - zere 15 milyon dolarlık taLsisatı ka
olacağını beyan etmek ifrata düş - den Norveç sularn~a düşmüı;ı, silfilıla- bul etmiştir. Merkezi Polonyada yeni 
xnek değildir. rından. tecrid edilmiştir. Bu bitaraf mahsule kadar 7 milyon k;şinin r~ 

Türk askerinin medhini yapacak ~mn~kada dah~ büyükw hareketlere bulunduğu beyan edilınektedir. 
aeğilim. Asu1ardanberi 0 cesaretini ım gunlerde şahıd olacagız. 
6e tahammülünü isbat etmiştir. Ve Balkanlar da yeni bir faaliyete sah da mücadele edeceklerdir. Ortaşark 
j.lllid::ı.faasmı mUttefikler her gün ıs- ne olacak gibi göriinüyor. Deyli He - ordusu bunun için oradadetr.,, 
. aıı için meaguldilrler. Ve nihayet rald şöyle yazıyordu: Bunun manası kapalı değildir ve 
~nlann başında geçen harbde kendi- "Yeni bir Alman tecavüzüne sed yakında büsbütün ortaya çıkaca:ı ~,. 
ıtini göstex.,o:ı\;3 alan ve hala genç du- çekmek üzere müttefikler Balkanlar- bi görünüyor. 
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Bay J. O. O. Yazıyor: 
811 Beyoğlu, Kamer hatun Y. Kal- 2320.- Dükkanlı evin 59 M2 

yoncu kulluğu malı. Kalyoncu H. 522/900 
kulluğu caddeii E. 75, Y. 83, 
83/1, taj 83, 83/1. 

1603 Beyoğlu, Kalyoncu kulluğu es- 25.- Arsa 25 M2 
ki Cami, yeni Kornişçi E. 7, 
Y. 9, 7, paf. 19, ada 444, par-
sel 26. 

1604 Beyoğlu, Yaşhasan nar sokak 45.- Arsa 45 M2 
E. 33. 

1605 Beyoğlu, Hüseyinağa Y. Koca- 77.- Arsa 
tepe Cambaz sokak E. 13, Y. 
25, 27 mük. taj 23, paf. 47, a-
da 529, parsel 10. 

1606 Beyoğlu, Feriköy Eşref Ef. so- 104.- Arsa 
kak E. Y. 63. 

.77M2 

- 104M2 

1607 Beyoğlu, Birinci kısım Kır cad. 104.- Arsa f: 103,50 M2 
E. 120. 

1608 Beyoğlu, Feriköy Şişli Kasım- 280.- Arsa 
paşa cad. E. 127, Y. 171. 

160~ Beyoğlu, Feriköy Birinci kı • 138.- Arsa 
sım Feri sokak E. 118. 

J610 Beyoğlu Ta.tavla Kostantin Rus 244.- Arsa 
sokak E. 59. 67, Y. 60, 68. 

1611 Beyoğlu, Tatavla E. Kostan • 244.- Arsa 
tin, Rus E. 59, 67, Y. 60, 68. 

140M2 

138M2 

122M2 

122M2 

46.40 Ekseriya. okuyoruz. Tedavi gören 
ilaçlar varmı~, fakat, ALLCOCK ya
kısından bahsedilince, katiyen milba· 

5.- lağa değildir. Bir zat akşam tatbik 

ettiği bir ALLCOCK yakısı, bir ge
ce zarfında tesirini göstererek ve 

9 
_ devamlı sıcaklık tevlid ederek ağrı· 
· yan mahalli teskin etmlştirt 

15.40 ALLCOCK, Romatizma, Lum.ba .. 
ğo, Siyatik, delikli ALLCOCK yakı· 
larilo şifayab olmuşlardır. ı 

20 80 
ALLCOCK yakılarının tevlid etti-

. ği sıhhi sıcaklık, OTOMATiK BlR 

20.80 MASAJ gibi hemen ağrıyan yetin 
etrafını kaplar . .ALLCOCK yakıla-

56.- nndaki kırmızı daire ve kartal resim
li markasına dikkat ediniz. Ecr.aha-

27 .60 nelerde 27 buçuk kuruştur. 

48.80 
btlkW Caddesinde Komedi 

48.80 Kısmında 
Gece saat 20.30 d& 

1612 Beyoğlu, Tatavla E. Kostan • 244.- Arsa 
tin, Y. Rus E. 59, 67, Y. 60, 

l21.60M2 48.80 Y ANl .. IŞLDU.AR 

68. 

1613 Beyoğlu, Tatavla Kostantin 
Rus sokak E. 59, 67, Y. 60, 68 

1614 Beyoğlu, Tatavla E. Kostan • 
tin Y. Rus sokak E. 59, 67, Y, 
6ü, 68 

1615 Beyoğlu, Tatavla E. Kostan -
tin Y. Rus sokAk E. 59, 67, Y. 
60, 68. 

1616 Beyoğlu, Tatavla. E. Kostan • 
tin Y. Rus SCıKak E. 59, 67, Y. 
60, ~. 

1635 Eminönü, Beyazıt Çadırcılar 
cad. 13, 15. Y. 200, taj 200 No. 
ada 613, par. 106. 

l 641 Beşiktaş Ortal~ Dere Çıkma
zı E. 16 Y. 18 No. 

1659 Büyih..derc, Der~ içi E. 13, Y. 
25 No. 

1869 Eminünü, Katip Kasım, Y. Ya
lı mah. E, Langayı Kebir. Bos .. 
tan derunu Orta Bostan Y. Ka
tip Kasım sokak E. 22, Y. 1, · 
l; 1, paf. 208, ada 819, par. 16 

1672 Sarıyer, Büyükdere, Büyükde
re cad. E. 139, 1411 Y. 130, 132 
taj. 130, 13?,. 

1693 'Beyoffil.. Kalyoncu kulluğu Ö
mer Hayyam sokak E. 15, Y. 
17, No. paf. 18, ada 446, par. 
18. 

1C>5 Beyoğlu Kamerhatun Kara.ku
rum sokak E. 10, Y. 14, taj. 12, 
14, ada 362, par. 11, paf. 7. 

1606 Beyoğlu, Tomtom Camcı Fev· 
zi sokak E. 25, 35, paf. 36, a
da 326, par. 15 

244.- Arsa. 

244.- Arsa 

244.- Arsa 

244.- Arsa 

K01'IEDYASI 

122M2 48.80 SAPAN 
122M2 48.80 

Türk Anonim Şirketinden : 
Şirketimizin 21 mart 940 tarihinde 

122 M2 48.80 akdi kararlaştırılan umumi heyet ~ç· 

l22:M2 

195.- Dükkarun 6 Ma 

timaında ek~!'iyct olmadığından 20 
48.80 nisan 940 cumartesi gUnü saat 9 da 

Galatada Voyvoda caddesinde Nur 
han 7 numarada yeniden içtima 

39.- d"l Vo •ı• l e ı ecegı ı an o unur. 
1/2 H. "iğ~ 

31.- Arsanın .....,.. 123 M2 
1/4 H, 

Ruznamei müzakerat 
6.20 1 - Meclisi İdare ve Mürakib rapor· 

larının okunması, 

25.- Arsa 24.50 M2 5.00 2 - Bilanço, kar ,.e Zl\l'ar hesablan· 
nın tedkiki. 

411.- Bostanın 
10/80 H, 

587.- Dükkan ve 
evin 1/2 H, 

68.- Arsa 

174.- Arsa 

54.- Arsa 

3288M2 82.20 3 - İdare Meclisinin ibrası, 
·1 - İdare Meclisinden çıkacak sU4 

lüsan azanın yerine diğerleri
nin intihabı, 

69 M2 117.4o 5 - Mürakib intihabı ve ücretinin 
tesbiti. 

34 M2 13.60 ======================= ---..-----.. 
87 M2 34.80 

54M2 10.80 

Güçlüklerle Nasıl Mücadele 
Edilir? 

Yazan: Herbcrt N. Gasso,ı 
Bu asırda Gassomm eserini oku· 
manıış iş adamlarına muvaffak 
olmuş gözile bakmıyorlar, bu 
eseri mutlaka okuyunuz. 

1697 Beyoğlu, Muhittin Fenar! Y. 205.- Arsa. 102.50 M2 41.00 Fiyatı: 50 1.,-uruş 

Satış yeri: İstanbul, .fnkılab 
Kitabevi 

Kuloğlu Altı Patlar sokak Y. 
E. 13, taj, 11, 13, paf. 24, ada 
4d8, par. 26. 

1699 Beyoğlu Pangaltı Dolapdere 
cad. E. 84, Y. 72. 

26.- Arsanın 
870/960 H, 

-2-
Tu.ksitle Sa.tlla.nlar 

512 Fatih Başçı Murat mah. Zin· 90.42 Arsa 
dan arkası sokak E. 2, Y. 6. 

743 Fatih Sofular mah. Yeşiltekke 108.- Arsa 
sok.P.k, E. 32, Y. 48, taj. 32, 
paf. 170, ada 1061, par. 19. 

'1f5 Fatih, Sofular Yeşiltekke so· 80.- Arsanın 
ksı.k E. 36, Y. 52, 68, 70, paf, 1/2 H. 
170, ada, 1063, par. 8. 

755 Fatih, Aksaray, Yenikapı, Ya· 71.- Arsa 
lı malı. Alboyacılar sokak E. 
80, Y. 94, paf. 208, ada 838, 
p&r. 54. 

780 Eminönü, Küçükpazar Katip 120.- Odalı 
Şemsettin Süleymaniye Dök - dükkAn 
meciler sokak, 93, 95, taj. 93, 
95, paf. 97, ada 377, par. 13. 

781 Eminönü, Küçükpazar, Katip 90.- Dükkan 
Dökmeciler sokak 97, taj. 97, 
Şemsettin, Süleymaniye mah. 
paf. 97, ada 377, parse~ 12. 

784 Fatih, Saınatya, eski İlyasbey 99.84 Arsa 
İmrahor cad. No. 11, taj. 11, 
Y. Hacı Hüseyin ağa. 

807 Beyoğ-Iu Feriköy mah. Birinci 2373.- Arsa 
kısım Kostantin sokak E. 47 . 

843 Emınönü Aksaray Yalı mah. 80.- Arsa 
Alboyacı'.ar sokak, E. 82, Y. 
96, paf. 208, ada 838,. par .. ?5 

1025 Eminönü, Büyük Yenıhan u • 100.- Odanın 
çün.:ü kat, No. 15, taj. 15, paf. 1/2 H. 
87, ada 259, par. 15. 

-3-
Paza.rlıkla Satılanlar 

716 Üsküdar Altunizade Veysipa- 500.- Köşk ve 

57.46M2 

90.42M2 

54M2 

80M2 

71M2 

5.20 ========================= 
Zayi ruhsatname 

Thibaud Gibbs ve §Ürekası şirketi 
tarafından "Gibbs,, namı tahtında 

18.08 ötedenberi imal edilmekte olan Gibbs 
diş macununun Türkiyeye idhali mil 

21.60 saadesini havi 1929 senesinde Sıhhi-
ye Vekaletinden Platon Lagopulo ve 

16.- Fettel Şirketi namına verilen 12/33 
No. lu ruhsat vesikası ziyaa uğrrunı~ 
bulıınma.sı itibarile hükmü kalma • 

14·20 dığı ilan olunur. 

Thibaud Gibbs ve şilrckam şir· 
keti vekili Naknamara halefi 

16.50 M2 24.- Gabricl Kuto 

16.50 M2 18.- Ankara Borsası -29 1'Iart 1940 

45.95 M2 19.97 Fiyat.lan Kapa.nıı 
Londr& 1 Sterlin 5.24 
New-York 100 Dolar 146.20 

678 M2 474.60 Pa.ris 100 Frank 2.9675 

80 
M2 16.00 Milano 100 Liret 7.4325 

Cenevre 100 İsv. Fr. 29.2725 
Am.sterda.mlOO Florin 77.6156 

41 M2 20.00 Bertin 100 Rayişmark ~ 
BrUksel ıoo Belga 22.18 
Atina 100 Drahmi 0.97 
Sofyı:ı. 100 LeYa 1.8375 
Prag 100 Çek kronu -. 

100.- Madrid 100 Peçeta 14.1625 
Varşova 100 Zloti şa sokak No. 1, 1 tnj. 3-1. bağın 1/4 H. 

Adresi ve tafsiatı yukarıda yazılı gayrimenkullerden: Buda peşte 100 Pengö 27 .0525 1 - Numara altında gösterilenler peşin. 
2 - Numara altında gösterilenler ilk taksit peşin 

faizsiz sekiz senede, 
alınmak' şartile BUkreş 100 Ley 0.6325 

Belgrad 100 Dinar 3.565 
3 - Nl.Ullara altında gösterilenler peşin veyahut sekiz taksitte ve 

faizsiz olarak pazarlıkla satılacaklardır. 

İhale 11/4/940 da perşembe günü saat on dörttedir. Müzayede sıra
sında verilen bedel mukadder kıymeti geçtiği takdirde taliplerin depozi
toJarını %20 ııisbetinde tezyid etmeleri ve mlihür kullananların mühür
lerinı noterden tasdik ettirmeleri lazımdır . 

İsteklilerin pey akçesi, nüfus tezkeresi ve üç adet vesikalık fotoğ
rafıa birlikte bildirilen gün ve saatte şubemiz emlak servisine müracaat-
ları bildirillı·- "812 Ul')91.3 ,, ~ .. 

Yokohama 100 Yen 35.31 
Stokholm 100 İsveç kr. 31.005 
Moskova 100 Ruble -. 

ESHAM VE TA.llV1LAT 
Türk borcu II peşin 19.50 
Ergani 20.02 
Sivas - Erzurum 5 19.50 
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Lüzumun4a günde 3 kqe U.abilir. 

• • • 
• lttaiye mtıdlrliitl için lilıumtı olan kilo hikl nilk lııoya açık 
tblJtme mreUJe .abJi. alınaeaJrtır. TahıiıJn bedeli 780 lira Ye ilk tmrinatı 
• lira CIO lmrultUr· lartnaıne Zablt ve Kuamel'it ~ blem .. 
~. lhale 141•1940 -pa.arteai gilnil eaat ı• de ı>aiml EnCi. 
._. )apllaeaktır. 'l'alipJerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ve 
ltO yfaia ait Ticaret OdUı vesikalariJe ihale .günü muayyeıı eaatte Da· 
imi l:aclmende bul\lmllalan. ••2«56,, 

Gümrü\.'Mulıafaza Genel Komutanhğl lstfUlbul 
Levazım Aınirlifi Sabnalma Komisyonundan : 

1 - Telklllt n.tiyaci • almaeak 1000 adet erZak torbua De (()O 
çuv'1m açık ebil~ 6 Dİltall MO cumarteei günü aat 11 de yapılacaktır. 

2 - BunJann auhammen bedeli 28'0 ve. ilk teintnatlan 213 liradır. 
3 -. Şartname. Te nümuneleri komiayonaadir. GariUebiliİ'. 
4 - I,deklileı:ia gUn ve saatinde ilk Wninat makbuslruiı hAmilen 

Galatada KumhaM caddeei lbraıüm Rıfat han ikinci kattaki komisyona 
mtiracaatlan. .. 2178,. --

U. Müdürlüjiiildea ı 

isi ·~ IMml - Slllallı .,.. lllllan . .., ....... 
lAnl ICr. 

1 
1 

130 8'l 1742 25 362,910 Biyilk catet mat dUğmesi 
180 2400 ..00,000 Kat kaput dOinıesi 
128 10 &114 88 8.090,675 BtlyU.k madeni dtlğme 
as 51 1273 41 j24,488 Beyaz ldlçtlk kopça 
'lG 60 1008 - 860,,000 Siyah bUyilk ,, 
1 z 70 14,000 Puıtalon tokası ~ 

12 159 75 710 Mukavva. 
Yubnda JUllı yedi kalem melbusat malzemesi 15/4/l.MO cuma gll

ntl mt 1' de TopheJMde Lv. Amlrliii satın alma tmaiayonunda puar
Jıtla al••caktır. lsteklilerin teminat ve kanuni veaikalarile belli aaatte 
kcalayona gelmeleri. ''749,, ''2485,, 

••• 

19.GO& Kilo bakla 36.800 
16.000 " enginar 22. 700 

-. 10J500 n ..U. otu 28.600 
8.000 " llıııı,e 12.400 
ueo a.net dere ota ıo.ııso 

1U80 Met maral 18.800 
~ ....... ,... 10.800 

.. • -- ldlıt ,.... --. 11.100 
uoo demet tue aoiuı 17.000 

Yubnda yazılı 9 kalem lle1me Rumeli cl1ıetl ayn w Anadolu ciheti 
ayn oım&k tbere kapalı zarfla ebiltmeal 16/i/JJNO puartelll gUnl ... 
16 de Tophanecle Lv. Amirliii atın alma tomıa,onuncla yaplacaktır. 
ltumeli ci'wtiaht tabmin bedeli C58'l2 Ur& 45 kmıJa ilk teminatı 4:25 Ura 
43 ~ Amıdolu cihetinin tahmin bedeli 32M lira 35 kurul ilk teminatı 
246 lira 88 kuruftgr. Şartnameal lromlsyonda a&illlr. Jatelrlilerin t.eklif 
mektublaruu lbaJe aatinden bir aut.evvel kcmdayona vermelerL 

"'115G,, "2491,, 
• • • 

37 metre &tlu almacaırtır. Pmr
bkla elrailtmelll 2 .... tNO Sah glntl 
mt 14: de TopbtMde Lv. lmirliil 
S'aunaJma kopaiayonmıda ,apı.cat
tır. Tahmin '*leli 185 Ura, bt1 te
m'natl 27 lira 75 Jrunıet;ur. Nlmun&
&ı komi&yonda &örWtlr. "740,, "2381,, 

••• 

3000 çift ID&hmwı ahnaa.ktır. Pa
arlıkla eUlltmeıli &/3/19'0 cuma 
cbtl ait li,80 da T'ophanede Lv. A· 
mirliji atın alma tomiayonmda ya
pılacaktır. 'l'abmln bedeli 13l50 Ura, 
ilk teminatı 202 lirt l50 kurultm'· 1(1 
muneai k~ gOrlltr. 

"751,, "mf,, 

1 

Yunldaşlarımızın Nazarı Dikkatine : 
Muhtemel hava taarruzlarına karşı (korunma 
kanunu) nun kabul ettiği ıekilde hazırlanan 

"PASiF KORUNMA TIBBI ECZA SANDIK,, ları 
Can laboratuan tarafından hazırlanarak 

piyasaya çıkanlmıpır. 
Resmi, hususi bütün milessesatla ev, apartman, metteb, müal· 

le, köy, kasaba, nahiye ve kazalarda lllibk bnmma N'lnmJDMn 
birer sandık bul1mması behemehal Jl.mmchr. Bu •ndaklanu hacim 
ve fiyatı, aile nutusuna göre değjftiğinden 1*' ~ ~
za aile nilfwAmuzu bildirdiğiniz takdirde derhal btialoi ~ 
cek ve fiyat hakkında maliUnat verilecektir. Sanclıklana lberiD4h 
"CAN,, markaamı arayınız. 

Umumi Deposu: CAN LABORATUARI 
lstanbul, Bahçeqpı, İl Buıkası arkumda No. G. Teleılm: 21939 

3 
)IUteahhid nam ve heabm& 
770 aded Da '71130 A. 
200 " B6 '3/ 10 .., 
UO ? ,, Bö '3/ 10 IOI 

Tahmin edilen bedeli (17.901) lira olan JUbrıda )'Ul1ı lg bJem w 
CelDaD 1170 aded Böhlerit E marka llel't madea b1emJer1 mttteahhld -
ve hesabına Askeri Fabrilra1ar Umum lltldUrlqtl merk• aba a1iDa 
mlsyOQ.UDca 2/,/lMO lalı gUntl saat 1._30 da puarhJda ihale edileceldıtr. 
Şartname pa.ruas olarak komisyondan verilir.Taliblerin muftkbt tem.ı_ 
olan (1342) lira 58 kurut ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 8. mıldelllllll-~ 
deki veaaikle komisyoncu olmachldarıQa ve bu lele allkadar ~ 
olduklanna dair Ticaret Odası veeilra•ile meskGr gün ve saatte WriılıQ_., 
na mtlracaatlan. (2282) 

••• 
Mllfeeit\W _. ve hl•laa 1 aW tona ....,., ehneak 

Tabmbı edileD bedeli 20-099 lira Olua 5 ıyled torna tezglhı m&teahJıfıt 
nam ve mı.allua Askeri Fabrikalar Umum. KilclllrHlğ1l llerkez •baelmi 
komisyonunca 2/4/l.MO salı ... mat 14 ele ~ lh"8 tlnaı6ektlı: 
8t''••!fllf~ ola•*'•' o.,_ ..wr. Taliblerbl ~:.._115 
- - llOO ıq,..w 2488 DDIDU'&lı lwnmmı 2 ve a ~ 
Dleılrc...,... ....... ,.. - - ........ cıar tlccUdaD. oltl .... 1 • • 
el* Ticaret Ollm wmh-U. IWklr &lıı ve mtte ~ .-.1!11111~~ ...... - ~ •• 

••• 
20 No. bı hamule motörilnUn tek· 

nelli tamir ~. PuarilJda 
ekailtm:eai 3 • ._MO Carlun1- gQDll .. 
at 15 de Tophuaede Lv. imirlitl -S. 
bnalma lromiayoaund& yapılacaktlr. 
Keeif bedeli 810 lira Ut teminatı 60 
Ura 15 kuruftur. Ketif ve prtname-' • 
ai k'omi•yonda ıörllltlr. 

~·1-tG,, "2399,, 
.. . .. 

Ton 

' • 

Dr ...... n•n 
ÖksOrOk Şurubu 

Okallrtlk ve nefes darhjı, bot· 
maca ve kıumık öbQrllklerl 

için .. teeirli illçtır. 
Herkal kullanabilir. 

latar&hl lldıaci ICN DcMnraitedM: 
Golatada N~ hanında tl • 

çUııcll katta aigorta acentel,iii pp • 
müta .. .Mlla;i' ...... 

• .... ,...u.-. ............... 
Tahmin edilen- bedeli "18.000,. lira o1üı 60 ton yerli Linten ...... 

ukerl fabrikalar Umum lllldnrHJill merkez Satnalma komiaycm_., 
15 • ._940 cuma glhıU saat 1',30 da puar~ ihale edilecektir. ~ 
~ olai'ak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat oJaC 
"13:50,, Ura ve 2'90 numaralı bnunun 2 ve 8 maddelerbıdeld veealJrk 
mı.yoncu ohnntıanna ve bu lele aJlkadar taccardan oldııklarlN 
Ticaret Odam •taaile mezldllo iUD ve au.tte kom18yona m-.tıatL 

"2323,, 

Harp Akademisi sabnalma komisyonundan~ 
BeheriDe taıhmin edilen bedel 14 lmrUI C50 antim olan 1'91 *1ld 

köhne w fotininin açık arttırma ile •tıp 5 Niaaıı INO cuma gtlnil •• 
H de Akademi atmalma komisyonunda yapılacaktır. Fotinler her sll 
Akademi deppoyuDda görilebilir. Arttırma milnakua11na ~ 
mUnaka•ad•n evvel ~ KalmUdtlrl~ ,atınbmt 1821. ~ 
t • et m' t ' da •rd 1W ....- ltim1 

,_~ mlrM•tll~ 
~ Jml KMt=tm B'aıta;ae. 

Mm)gl » ~ ~nin Da.===================:+::::=~ 
• u ı 'H ahmj ........ lll'lmanıt•n: 

fstanbul K. Jılı Kil. da milı!llat bahman muamele ve helal mauırlül 
l&nnda istihdam edilmek tıare mlitekaid veya lh. sUbay f'e memurlar-
dan isteklilerin K. lık 2. Ş. sine mUracaatlan. "22-ta,, 

hı.... v. C".eJata. .... 
8ind\t mevcUd '°72 lira 57 kunit mev 
duatum hacis ve ceJ.bedildiğinden 
icra kanununun 103 üncü maddesi 
mucibince tebliji muktezi ihba.nıı i- ====================== 
Jııuıetgihuımn meçhuliyeti haaebile 
illnen teblitlne karar verilmlftir. 
n&nuı netri tarihinden itibaren bu 

hueusta bir diyecelbıiz varsa bir ay 
içinde usulU dairesinde dairemizin 
939/4485 wnarah doayasaıa bildir . 
meniz mezkfır madde mucibince teb· 
liji muktui ihbe.r makamına kaim 
olmak bere ilin olunur. 

ZAYi < 

lstanbul Defterdarlığından : 
Tamir edilmekte olan Betllltaf kaymakamlık konaluıda yaptım 

IJl881n& lllziım görillen 800 ketifli eJdtrik teeisatı &Çlk eJadltmf:Yt 
konubnuttur. Ebilbne 8 Niaan 940 puartell1 ,unu aaat M de lılilll -Bal 
~ mUdilrlüğünde toplanacak olan komJayonda yapılacPtır. M~ 
teminat. 80 llriıdır. LiteldUerbı bu ile benzer en u ~ 11 tiP 
tıklanna dair idarelerinden abme olduklan vesikalara 
bul Villyetine mtracaatla elailltme tarihincktı itibaren 8 enel ~ elıllJet .. 940 ydıııa alt ~ Odw - 13 
muktezldir. 

Keelf, prtname vesair evrak MllU Dıllk llösayede Btlrolqnda 
rWebiUr. "2154, 


