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iz yaln-z Hitlere ve 
Nazizme düşmanız 
~alya ·ve Sovyet Rusya ile 

harp istemiyoruz ! 

1 
Rugiin sulhün düşmanı, cliln

)ayı ka.nştınuı bedbaht eden i
ltıU yalnız Nasyonal • Sosyallmı
den iİm.rettir. Kuwetten ba.5luı 
hak tanımıl an ,.e bu tün dünyayı 
fethetmek~ ~üı elli milyon 
.\Jman !:-iftl!li 11} nnıeleli ıahat 
l'ahat yap.t.acaJl,, bir Almanya 
lopralua.n temin e~ lcmek tımelini 
bcsuy n hu mczhcb orta.dan kalk 
lltadılu:a hiçlıir milletin rahat) 
ınıistakil ,·c emin..)·ıışamıısına im
kan olamaz. 
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Muhasebeci Riza İkinci İnönü zaferı·nı·ıı . 
V c hemşiresi 

Mahkiim oldular l büyük yıl dönümü 
Biri 2 sene 2 ay diğeride 

iki gün yatacaklar Milli Şef millet~n makus 
ka=~~r~~ı:!:ı!:::t:~ taliini bugün yenmişti 
rak 3800 küsiir lirayı çalan Rızanın 337 yılı ma.rtının 23 üncü günü ak· 
duruşmasına meşhuden dün bakılmış şamı düşman ordusunun Bursıı ve 
tır. Uşak gi"uplıırı ileri harekata başJa .. 

Maznunun avukatlarından Suad mı§lardı. 
Tahsin müvekkilinin suçu, gayri şuu · Milli Şefımiz İsmet lnönünün ku
ri bir halde işlediği ve kleptomaniye mandası altındaki garb cephesi kıt'a. 
müptela olabileceği ihtimalini ileri !arımız E kişehirin şimali garbisin
sürmüş ve müvekkilinin tıbbı adeli de tahaşşüd etmiş bulunuyordu. 
tarafından müşahede aJtına alınma - Düşman harekata başladıktan üç 
smı istemiştir. • giln sonra yani martın (26) ıncı gü-

Müddeiumumi muavini, evvela, bu- nün akşamı İsmet tnönü'niln işgal 
na lüzum olup olmadığının tesbiti ettirdiği mevzilerin sağ cenahı ileri
için adliye doktorunun ehli vukuf o- sine yanııştı. Muhat·ebenin lnönü 
larak maznunu muayene ve rapor ver- mevziin:ie kabul edilmesi kararlaş • 
mesini ve Salihanın tecziyesini taleb tınlmı~tı. Tedbirler ve tertibat ta o
eylemiştir. Mahkeme bu talebi aynen na göre alınmıştı. Ferdası günü bü ~ 
kabul etmiş ve celseyi öğleden sonra tUn cephede kıtaatımızla düşman ara
saat 10 a talik etmiştir. . sında temıı.s hasıl olmuş martın 28 in-

İkinci celse açıldığı zaman tabibi de düşman sağ cenahımız da taarruza 
adil suçlunun tahtı miiŞahedeye alın· geçmişti. 29 martta düşman taarruzu 
rnasını mucip bir mahiyette görme ~ inkişaf etmiş ve mevzii rnuvaf faki • 
diğini bildirmiş ve müddeiumuminin yetler eİde etmeğe ba§lamıştı. 30 
tecziye istiyen talebini müteakıb mü- mart günü kanlı ve şiddetli muhare-
dafaa yapılmıg ve karar verilmiştir. belerle geçti ve bu muharebeler de Milli Şef ismet /nöni< lstikW 

Bu karar mucibince; (Den.mı 7 ncide) saua:şı emastnda 

ğı!~:a;!: k::::;1~::ğ; llllllnHllllUIHlllllllllllllllllllJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllt 

sab!t görülmüş 591 ve ~22 incimad- Jy ASİ BİR VARD PRICE de ıle 3 sene 13 ay hapsıne, fakat ta- ... 
kibat başlar başlamaz paranın iade Ü L A K A T 
edilmesi 523 üncü madde mucibince ••••••••r' 
hafifleticı sebeb göribımüş ceza 2 se-
ne 2 aya tenzil edilmig ve Salihaya da 
mesıılk parayı bilerek sakladığından 
2 gün hapis ve 260 k~ para ceza-

. 

Ve Dünya Vaziyeti 
tıı vekllinıştir. ·,. Meshur ingiliz gazetecisi şöyle diyor ~ 

Satic davası 
· Türkiyenin rolü yaptığı anlaşmalarla tayin edilmiştir. Brın. 

dan /adasını ne Londra ne de Paris aklından ıeçirmez, Tıirkige 
tarihine kaydedilecek büyük CJazİ/esini vakarla başarmaktadır. 

\.....__-"---'---il Konuşan : CiHAD BABAN 1-----
~ omadnn sonra, MC>bkova Ja r . ~ l 
~a::tı:ı~ ~~;::~~k~~a~~ ~;: 1 General Weygarid Pa. r_i_s_· B. gitti · : 
tı elti., v59V~~l~~İn tecav~ bır . 
atb~ atılmak ~ı.~~:eı::e~lcn rak- \_; J 

Yusuf Ziya Oniş, Tahir, 
lsmafı İsa, Netet Kasım, 
Ziya Taner ve Sada"dm 
mahkOmiyet&eri diAerle-
rlnin beraetleri istendi 

D üııyaoın ell meşhur gautecisi (Ward Price) ı '.rürk karilerine t.anıt
maı..ra lüzum yok. Deyll Meylin Şark ve Yakınşark siyasetl müt& 

ba."'SıS.I, 1910 da Türkiycye gelip iki sene burada. oturan aAlam, ,.e oodat 
Satie ~inasının Dellizbank namına sonra da fU'Sat dü~tükçe, memleketimizi ziyaret eden tngilterenin en kucı 

lld:ıki t~ bı~t"!!tJf!!jf e· tX>y~~ der- Londra, 30 (Hususi) - WintsonÇörçil bu akşam saat 9.30 da harb 
~l tccyyüd etmı~ nl • ,..mem- vaziyeti hakkında radyoda bir hitabede . bulunm\1§ ve şu sözleri söy-
U11fydu;n ba~ka btr ~~ J9V~d ~de- lemiştir: . ·. [Sonu 7 incide] 

t. Roma ile Moskov~, .. bı!'ibırle-
00 00 8G 

00 
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b~ &}zle~erek Brenner mU1Cı.kitı aka-
1Me ortaya çıkmtŞ olan . Al~tın. ı. Harb Balkanlara sirayet}Sefirler Londraya niçin 
~lhn • ııt:3 ittifakmt tekzıt> etme:- k 
1 .. le >- • ·kJl.rdır F etmeyece . çag"' nldılar '~ ar~ vcrmediklerı aşı i:I. • a-
~at iki payitaht ~uhur eden ilk fu:- Londra, 80 (A.A.) -:- Tiin.es gaı- Roma, 80 (Hususi) - tngilt.e-
ıqllardart istifade ederek harbden u- ıe-teshıin diplomatik muharriri ya- renin Balkan _ve cenub A,·nıpası 

ı.k kalacaklarını temin etmekle ef- zıyor: sefirlerinin Lonchaya çağırılnialan 
~arıumumiyeyi t~kine hizmet eyle- Almanyanın merkezi ve cenubu hakkında tefsirl8rde bulıman slya-
~ışlerdir. Bugün vaziyet, Brenner [Sonu 1 inci sayfada] [Sonu 1 itıcide] 
~~~nbnın ert~i gUnil ~~~bire ,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

'Ucud bulan sürpriz havasından kur- ·ıı 1 n Balk nla h kk d ~~~·:.~::ı;.,!~~:~~!':~b~·!~: a yanı a r a ın a 
~~k::ı~yg~;n;;r~~lya şimdiki halde teklif ettigv 1 yeni garanti planı 
~Cl.tbe iştirak etmekte bir fayda mü
ıllha?..a etmiyor. Buna nncak mecbur 

lursa iştirak edecektir. Tabüdir ki Molotofun nutku ve . yaptıgv·ı tesir 
lt<ı.lyr. menfaatlerini harb vasıtasile .. . . w • • 

t~lhin etmekten ise sulh yolile bu~ı- l\.ope?~ag, 30 (A.A.) -:-. Polıtıken ISov~etlerle baglanmakta hıç bır men-
la.ra kl6men nail olmayı daha tercıh gazetesının Roma muhabın yazıyor: faa.tı yoktur. 
f:tter. Rusynyn gelince, o yrJnız hu- Bugünkü şartlar içinde İtalyanın rS'onıı 3 illıcü sayfada] 
~lldlarının emniyetini düşünür. Ce- t::::::: !SL1 - ea 

~~~~1: ~::~l~~<l:t~~i~::ı~~ı~~e;~~~: Dünkü aktif korunma tecrübeleri 
de bir emeli yoktur. Yalnız bir Basa
~abya mes<'lcsi kalıyorsa da bunun 
1~in de bir harbe lüzum görmemekte
dir. 

(Soıııı 5 incide) 
Hüseyin Cahid YALÇIN ,. . 

Konya isyanının 
• •• •• • 

ıçyuzu ----Tefrikası hakkında 
Konya Mebusu 

( Kazım Gürel) in 
cevabı 

-·-

250 bin liraya alınıpda vaki yolsuz- retli ga.etecisi. [Sonu 3 iltıciide] 
~f'V'V'V'V'VV-VV\.-V....l'v'v'VVVV'VV-.--.,,...,....'V'V"V'VVV'VV'.""'-~~ 

luklanndan dolayı yapılan muhake-

:::::.~==t~:::!':; DEN İZYOLLARI KOOPERATİF İNDE 
müddeiumumi iddianamesini okumuş-
tur ve demiştir ki: 

"- Yusuf Ziya Oniş, Tahir Kev -
kcb ve İsmail tsanın merbut bulun • 
duldan tktısad Veki.Jetine yar.dıkları 
16/11/1938 tarihli tahriratla Satie 
şirketine aid binanın kısa bir müd -
dettenberi Denizba.nkın fili tasarru -
funda bulunduğunu söylemek ve 

[Sotıtı 3 üncüde] 

Rumanyanın 
Nezaketi 
Zelzele mıntakasında 
kurulacak köy için 
tahsisat kabul edildi 
Bükreıı, 30 (A.A.) - Türkiyede 

zelzele mıntakasında bir köyün ku -
rulması için kredi açılması hakkında 
mebusan meclisine bir kanun teklifi 
yapılmıştır. 

Hariciye nazırı Gafenko hükumet 
namına yaptığı beyanatta bu teklifi 
kabul ettiğini, bunun Rumen mille -
tinin cesur ve samimi bir dost olan 
Türkiyeye karşı duyduğu tesanüd 
hislerinin bir delili olduğunu söyle -
miştir. 

Meclis hariciye nazırının bu sözleri
ni hararetli alkışlarla karşılamış ve 
kredi açılması hakkındaki teklifi it
tifakla kabul eylemiştir. 

Koordinasyon lheyetinin 
içtimaı ; 

Ankara, 30 (A.A.) - Koordinas -
yon heyeti bu sabah Başvekil Doktor 

Refik Saydamın riyasetinde toplan • 
i mış ve rumamesinde mevcud madde. 

--------~--------------~--~------------------

Sabık meclisi idare 
mahkemeye verilecek 
Denizyolları kooperatifinin senelik 2070 lira karla kapanmıştır. 

heyeti umumiye içtimaı dün yapıl - Ancak, kooperatif geçen sene zarar 
mıştır. ettiğinden amortisman bedeli ayıra..• 

• G~en sene 12 bin küsur lira zarar mamış olduğu için bu seneki kar a • 
eden kooperatifin bu seneki bilançosu [Soıııı 9 de] 

SABAHTAN SABAHA: -
Kömüre, kiraya dair 

BugUn 2 ci sayf•mızdadır 
\ ww jr -

E'Zektrik fabri'/ta$tnooki teo rübelerMn bir gl>rlJnii4 (Y aı "-" 7 de ı 1 JP-ri tP.tJrilf etmiştir. 
Bekta§i>ıin duası ve feleğin Mmerdliği (Yazısı 7 DJide) 
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Konya Bbusu Kazım :Gürılin bapnatı 
-1-

Almanya1a 
ZeytinJajı jhr.acatı 

Konya-,,ıebua«Beôzını Gilreı ga- bir hayret ve heyecan içinde okumu,ş- ~~tinyağ i~racat birliği zeytin -
zetenıizde int~r etmiş olan (Kon- tum. Konyaya ve isyanın cereyanına ::ag ıhracatı fıyatlannı 148 kuru_ştan 
ya fStJ<ınının iç Yüzü) tefrikası ait kısımları okuyun~ JÜpheye düş- 52 kuru§a çıkardığı için İtalyanlar 
hal,.kında bize bir mektup gönder- tüm. Bunlara kıyasen o yazılarda da. piyasamızdan ellerini çekmişler ve 
m~i. Saym mebu,, f! Mart 19.40 hakikate uymıyan şeyler bulunaöile- Yunan piyasalarından mal almağa 
tarihli nüshasında inti"'ar müm bu c~e ihtimal vermek ıztırarında başlamı~lardır. 
mektubunda tefrikada çıkan ba::t: kaldım. Tefrika sahibi lfıtfen onlara Diğer i:araftan Almanlara ihrac 
vckayiin hakikate uym.r.Ulığmı söy- ait me'haz ve .vesikaları göstermek edilecek malların listesinde 300.000 
ZUyor ve o1;u.yııoulara: "Tefnl\{l - zahmetinde bulunur.larsa gönüller- liralık da zeytinyağı olduğu için bu 
nın inti§ar eaen -maıımı.atım dahi· iicki bu gibi _şüpheler de ısilimniş o • malların sipariş vaziyetini tesbit et
lindeki- lxızt kısımumnda hdkil\{l- lur. mek üzere Almanyadan bir heyet 
te uymayan tenakuZZar-.oordı. T ef- 2 - (Teirika~o. 1) ae bahsedilen gelmiş ve Ankarada müzakerelere bacı 
rika biter bitmez bunlan ve Kô;3ım isimler arasındaki Müftü zade Meh- lamı§tır. Fiyat üzerinde anlaşma hu~ 
Tlüsnii.,lsmail1la1dkı 'Beylere aid medBeyYalvaçlıÖmerveVehbiHo- 1 ld.w"J: keli d ·Aı- 1 b"" 

. 'kt w 1 h.. . tl . h kk da k su e ge ıgı a r e AUJ.Uan ara u-
$6'1.'J(lplarla bitzı • c yamcagının va- ca arın . uvıye erı a ın o uyu - '"k t"l hal" ü b. lik t fı 

T ·ı..:ka b"tt ' ;u 1 t · "ht" u.- B yu par ı er ın e ır ara ndan dini veriyordıı. 01•.• 1 ı. :n.on- cu arı envıre ı ıyaç varuu. u su- "h t 
1 

ktı .,,,, ı d E k. 8 ti d b . . 1 . t ı racn yapı aca r. ya mebusu KU3ım \TUTe e s ı.J - re e o zaman a u ısım erı aşıyan ~ 

hir ve Konya tar.afkmnd.a seyahat- maruf şahsiyetler zan altında bırakıl
te bulımmaaına rağmen sözünil tu- mamış olurlar. 
laralc cevabını giiııclerdi. Elimi:?e 3 - (Tefrika 'No. 15) de yazılan diye Büdçesi 
bir l\{lç güıı tea~hurla uilsıl olan tevkifat meydan istasyonwıda değil, • • • yarın 
bu 0qıxıpnam01J'' tarihe h·i::met Sarayönü istasyonunda şu suretle ce- Meclıse v..erıliyor 
l\{lsdilc, ıayııcn ııoşrcdiyOTUZ: reya~ ettiğini hatırlıyonı_m: İstanbul belediye ve :vilayet büdce-

Türk1şe Post/ 1n11iltere1e ısmarla-
Gazetesi nacak vapurlar 
KapatıtdJ Bir mliddettenberi Ankarada bu • 

lunmakta olan Devlet Denizyolları u
mum müdürü İbrahim Kemal Baybo
ra dün şehrimize dönmüştür. 
Yarın akşam tekrar '.A.nkaraya git

l nıesi mukarrer bulunan umum müdür 
/dün havuzlara giderek tamir edilmek 
te olan Tırhan ile diğer gemileri gez-

1 miştir . .Mumaileyh dün kendisile gö-
1 rüşen bir muharririmize şunları söy-
lemiştir. 

"- Ankarada İngiliz Svan Hunter 
firmasile yapılmakta. olan müzakere
ler son safhamna gelmiştir. Bazı for
maliteler etrafındaki noktai nazar 
farkları halledildiğikten sonra muka
velenin \bu haf ta imzalanması kuv • 
vetle mtihtemelelir. Svan Huntere ıs
marlanacak olan 11 vapurun şartna
me ve müzakelerinde en ziyade göz ö
nünde bulundurlrn nokta, vapurların 
bir an evvel inşa edilerek teslim edil-
mesidir.,, 
~ Mıralay Refet Bey vah ve kolordu si yarınki .eu>hir meclisi içtimalarına 

yeni SBbBh Gazetesi azı .ljleri k · afta N'"' ,._ /. / .-·tı·ı1u· · .. ı~~'"°-e k_umandanına_ ce. t. ıği telgr ; ma- sevkolunaaaktır. Evvelce yazdıgı-mız ıa ı'l3A.D 'ŞL8R ' 
m . u ...... bo uld - K k d Kapatılan gazetenin binası 

" • • • • • 0 • ınc z __ . ~gu .~ç·ı·n .. onya~a a ar gibi büdcenin viliyet kısmının ted - T. ft k 
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Birleşik - Amerikada .•• 

B irlejlk Amerika Avrupa ..,.. 
<liselerini, harb sahasında 

karşılılaı cetihe almış devletleile, 
her an bu lhtllifa karı~ iStiaa
<lında bulunabilen devletlerin mti
t.ckal>il noktai nazar ve emellerinin 
ne :vadüle yredebielceklerini an .. 
lamağa !;'ahşırken biraz aa bizzat 
kendi milli menfaatlerini düşiindü • 
ren ve ayni zamanda cihan siyase "'" 
tine taalluk eden meseleleri de na
ı.armdan '"ka~ırmarrui.ktadır. 

Bitaraflık siyaseti takib etmesi
ne r~en JüPbesiz müttefikler le
hine daha i~n gelen bir hisle te
mayül eClen Birlefik - .Amerlk&ytı 

A\Tupa hadiselerini \'e Avnıpa mil-
Jetlerinin emellerini ~te heyneJmi.. 
Jel lıtikuk kaideleri preMipleri ~ 
i:Jar bu milli menfaatlerinin ~r~e
veledi_ği zaviye bakımından tedlciK 
etınektedir. 

Halihazırda Va!)ingt-On sh·aseti· 
nin elıemmiyet verctmi üç ;..esel• 
vardır: 

- ı-Oenubi :Amerika ile olaa 
münasebetler, 

2 - A \'rUJ"l harbi kar~ısında it
tihaz edilecek tanı hareket, 

3 - Pasifikte Amerikan toprak· 
lanmn emniyetini ve Panama ka
ruı.lmın möaafaası. 

"O !kıncı ~an~~ ı~ıbaren Yem gelemedıgını, goru5ulmek uzere eş - kikleri daimi encümen tarafından ik- Şehrimizde çıkan Türkişe Poot isim ,ıı:İ İ ~e yapağı 
Sabah,, Jn ikınc~. ~hifesın~e (Konya raftan ve ileri gelenlerle birlikte teş- mal olunmuştur. Daimi Encümen be- 1i Almanca gazete hilkfunetin bir ka standardı Cenubi Amerika. ile olan münase-
tsyanının 1ç Yuzil) ba.~lıgı altında riflerini rica etmişti Vali ve kuman- 1 d" k 1 d bazı d . ı . . ı het.lcr meselesinde BirleŞik Amerika 

. .1 k tl k" 11. · e ıye ısım arın a aıreLerm rarile ve hükumetin siyasetine mu - Tiftik ve yapagwı standardizasyon 
çıkan tcfrıkayı dı { a e ta ıp e ım, danla birlikte giden heyet arasında t dk.k' . 'km 1 tm· t' .:D . • .. en ziyade Alman propaganda ve te· 
.. .. • · · · · d ti· bir .. . . . · e 1 mı 1 a e ı§ ır. aınıı encu- haiif neşriyat suçile bila müddet ka- nizamnamesinin tatbikine yarından çunku hadıscnın ıçın e ya.'.ıa .m, Abdulhalım ÇClebı Hoca Alı Kemah, d"" d hh. ''d" 1 .. -·· b.'d vessü ı-;iyaseti.nin bu mıntakalara 

k · · k f ' men un e sı ıye mu ur ugu u - patılmıştır. Karar evelisi gece ga- itibaren bac:lanacaktır. Vekalet ihraç • -çok safhalat"llA ya ır..ı aıt va ı ve Kara Hafız zade 'Mustafa paşalı Mus- . . tedklk. . "h ti eli . tiı ~ ynyılmamasrm ıtcm.in 110kta8ını göz· 
cesının mı ı aye en rmış . t bl' - w t · 1 tz şahidim. tafa, Kadı Hilmi, 'Mazlüm zade Hacı . . . . · . . . ze eye te ıg olundugundan gaze e tıp erini tamamen tesbit etmiş ve - önünden çıkarmamak gayesile ha-

Bu tefrikanın geçen yirmi sene Osman, Taş b:µ;lı 'Hacı Hüseyin, A - .. Şchır me~lısmın _yarniki ıçtımaınd~ dün çıkmamıştır. mir, Samsun, Mersine de göndermiş- reket -etmektedir. 
içinde vak'aya aitl olarak okuauğum ğaç ayağın Hafız bulunuyorlardı. buace ~eclıse. ~erılmeden,. e':el vali .............. ' tir. Bundan sonra yapılacak ihracatın A.Ynıpa harbi ka~a :1Birle -
yazıların hepsinden aaha inzl~ ma - İstasyonda müzakere uzaö.ıkça uza- v~ beledıye ~~ıs_ı doktor Lutfı Kırda~ J-OUST•: bu tiplere uygun olmasına dikkat fjilc Amerika.nın gösterdiği tarzı ba· 
lfımat ve tatsiliLtı ihtiva ettiğini tak- mış oraUa bir neticeye varılamıyaca- b~: ~ut~~ soylıyece~ ve bu senekı eclilecektir. !'ellet "infirad siyasetinden,, ziyade 
dirle zikrederim. Mühim bir gayret ğını .anlıyan Refet Bey; makine ha . budceyı ızah edecektir. Sivaalı topal Hasan --•·•·--- de bir bitaraflık, la.kat mane,·i ~ 
nahsulü oıauğu meydandadır. !Bu - zıı::dır ep bitlikte A-nkaraya kadar Öğreneliğimize göre vali ve beledi- bulundu hada, ve :Almaııların 1\metikan em-
lUnla beraber neşredilen kısımların- ;gider müzakereyi orada ikmal ve in- ye reisi büdcede tasarruf imkanların- OENIZI..:ıRDı ' üasını almak hususunda karşılaş -

"h da rtıa b h d kt· 19 10 939 tarihinde Lamartin cad da hakikate uymıy.an tasliiha tavzı a taç ederiz demi§, derhal heyetle bir- n 8 se ece ır. Karadenı·z postaları tiklan ınli~külat dolayısi1e rıili bir 
l t k 1 d ·· ~• idi kö U h t h <lesi Billurses apartmanında 10 nu -muhtaç noktalar a ena uz ar a gozc likte treni hareket ettitmiştir. ıvı8C ya y as a ane- tema~iil ile miime~·yiz bir bitaraf· 

çarpmaktadır. Esasen bu gibi tarihi Görüşmenin Ankaraya aid safhası sinin mukaveleleri maralı dairede ikamet eden vapur a- Karadenizde yaz tarifeleri yarın - lak takibidir. 
hii.diseleri tam v_e kamil bir şek~lcle mühim ve enteresandır. Tefrikada imzalandı centeliği ile meşgul Apostolun yaz • dan itibaren başhyacaktır. Fakat Vaı:tinı:;ton bu meselelerden 
yazmanın kolay ışlcrden olmadı.gını buna temas edilmediği için ben de 

1000 
takl M .d. k"" h" h lıkta bulunması hasebile meydanda Yeni tarifelere göre vapurlar Ka - belki daha ziyade olarak hallhazır· 

da takdir edenlerdenim. Şimdilik be- şimdilik ondan bahsetmiyeceğim. [1] '"Aha ~a. 1 kecılıyle .0d·.· .. .şe ırli ~e bıraktıkları bircok ~a :ve balye ha· radeplB lima?ılar.ından eski tarifelere da Pasifikteki Amerikan menfaatle-
nim };_zılnrım -tefrikatla ma'IUnıatıma 4 ~ (Tefrika ?o. 18) de .... Arika- ;:1 d~esını~ 1:1~~e e e~ıAtf~n ~a d • linde olan on halıdan üç adet kıymet göre birer gün evvel hareket edecek · rile alakailar görünmektedir. Bu me-
dahıl- kısımlara ait olacaktır. Vak'ayı radan fıc:kırmakta olan milli cere - .

1 
evıyltce ~eısı . ~rM u kı. t rafır ar r b"yük· 1r halıs k 1 ı ı · K-"~ · d 

b
. .. tta b. :ı1 • • • 1 e a nn muavını ... ares ı a ın- ı, u an ını seçere ça a - ve İstanbulda birer gün evvel buluna- se e enn mevzuunn u.uıornı:ra an 

yakından ılen ve goren zeva n ır yanları, mcmleketın halasına ve mıl- 0 . al tı nın Sivaslı t<>t>al Hasan namında biri- caklardır. Gidi.§ seferleri aynen ibka şhnalc doğnı giden ve Alaskadan 
;okları hayattadır. Bunlar da gerek letin. istiklaline matuf bulunan te - an ımz anmış r. . si olduguy anlaşılmı3tır. Hasan çaldı- edilmiştir. Asyaya kadar uzanan sahiller mın· 

f "k d ·· d .. kl ri muhtacı tashih bb'" h k tl . k . de Valter hastahanenın tatbikat plan-
e n a a gor u e şc us ve are e erı pe yerın l d .. de - b la gıy bu halıları Bursa sokağında 37 nu B' kay k d '(d' takası, Okyanu8daki Havay adaları, 

cihetlerle başkaca bildikleri hakikat- bulmuyordu ... Bu kanaat yalnız ...... arını pey erpc! gon rmege aş - ır . 1 evr.ı 1 Guam adası ve nihayet Filipin aUar 
!eri gerekse yazılarımda tesadüf ede- de...değildi . .Kony.anın ..... gibi eşrafı ..... :~h Buti_1ar ıkmat!n::ur olu:az maralı Kasım. ~y ~p~manmın ka- OfJimanına tabi.Ali reisin idaresin )arı 1:e#kil etmektecfu.. Billıa&sa Fili· 
cekleri o kabilseyleri tashih :ve ikmal :gibi Alimleri, hük\ımetin .bazı erkan laa~ ane ınşası m sayaç rı- pıcısı olan hemşıresı Alıye saklat~ır~ deki 7 tonluk motör lzmite gitmek ü- pinfore Amerikalılar büyük bir e-
P.ylemek IUtfunu esirgemezlerse - tak- ve memurları müstesna, büyük bir c ır. • mıştır. iYapılan araştırmalar ne~ı~e- zere Sirkeci rihtımından geçerken hemmiyet atfetmektedirler. Zira 
Jire değer bir himmetle mühim kısmı ~kseriyette o sırada aynLkanaati ta- DskUdar ı.v,e Kaöfl<ôyOn :sinde halılar ve bu meyanda dıger Hüseyin ve Mustafa isminde iki ba- 1934 tarihine kadar bir himayeo!'Ck· 
vazılmış olan1>u tarihi hadisede- ha- şıyordu ... ) lienilmektedir. Hakikate imar pillnlar,ı, muhtelif tarihlerde soyulan ha.len tes lıkçı kayıklarını motörün yedeğine lini haiz olan ve fakat halihazırd.s 
kikatin te-mhürünc, doğru bir şekilde uymıyan bu yazıların noksan mallı - Şehircilik mütehassısı Prost Üskti- bit eililmemi_ş iki apartmana aid muh bağlamak istemişler, fakat sandal, gittikçe ekonomiye doğru bir isti 
tarihe geçmesine büyük vrardımda mata dayandığını tahmin elliyorum. dar ve Kadıköye aid imar plinltırını telif ~yalar bulunmuştur. El çantası suların tcsirile alabura olmuş veba- kamet alan bir rejime tabi buluna.rı 
bulunmuş olacakları aşikardır. ha - Çünkü bahsedilen.zamanda değil hat- ikmal etmi.§tir. Bunlar §elıir mecllsi- korniş, atlas perde gibi bazı şeyle- leıkçılar da denize dökülmüşlerdir. bu ada.la.r, Birleiik Amerikanın Pa.· 
hata.girmeden evvel §Urasnu ;söyliye- ta heyeti tem.siliyenin Ankaraya ge- ne aevkolunacaktır. :ri ihtiva eden bu ~yalar istirdat e- Kazazedeler etrafdan yetişen motör sifikteki ve Uzak Şarktaki lktısada 
yim ki ; vakit :vakit l{onya halkının lişinden daha dört ıay evvel Konyaaa 'Diğer taraftan .§ehircilil< mütehassı fillmlş ve Hasanla Ali hakkında tah- kayıklar tarafından kurtarılmışlardır'. ve siyasi IDÜfuz . e tes~ t.e~ 
kalplerini derin bir yara halinde sız- Müdafaai Hukuk teşkilatı kurulmuş, sı Barbaros türbesinin tcıaiıni pro- kikata başlanmıştır. -K kö k'"prU Ü ~ d tefıkll etmektedir. B~uu. PasifikU 
latan Delibaşr Mehmed isyanı; cahil, milli davanın kazanılması için yalnız jelerile m~l olmaktadır. • ara Y 0 s açı ama 1 Amerikan ısiyMeti me,·zuu babsdir. 
ınüteassıb ve mahdud bir zümrenin manevi mtizaher.etin kili gelmiyece- ~ Demze dllfmUş Karaköy köprüsü vukua gelen bir Garb demokra6iileriuiıı oldu - ka· 
hareketidir. IJialkın 11.iim ekseriyeti, ğini takdir eden bir sınıf halk taraf- GÜMRÜKLERDE: Üsküdar solak_ Sinan mahallesin- arıza yüzünden dün sabah açılama- dar Birle§ik Amerikanın da.~_yas1 
aklı erenleri e münevverleri bundan tarından nakden ve aynen on binlerce de Karabaş sokagında 23 numarada mıştır. Bu itibarla harice çıkacak ve ve iktısadi nüfm:unu Uzakşarkta 
tamamen beri :ve bihaberdirlor. Bi· liralık teberr.ü e yardurilar yapıl - ~Ümrüklerae tasar~uf oturan Şakir oğlu Karataş bu sabah Halice girecek olan gemiler bulunduk tebdid edeıı ve emellerini başka mın 
nnenaleyh, bu vaktılyı Konya isyanı mıştı. Bütün bunlar"Müdafaai Hukuk Bir nili8.lldan itibaren gümrük kad· Üsküdar iskelesine kayıdlı 27 numa- ı~:ı mev~iler~e . ka~ardır. ~~. takalar da gitürecek gibi bar.an bir 
jiye değil, Delibaş Mehmed veya Kon cemiyetinin mevcud kayıdlarile müs- rolarında yapılacak tasarruf hak - r~ sandal ile balık avlamak için Sa· dun tamır edilmış oldugundan kopru tavır alaıı Ja.JtOnyamn, .istili siya • 
yada Deliba!'jı Mehrned isyanı diye i- bet şeylcrilir. Bundan başka milli is- kınila dün geç vakte ka<lar Ankara _ lacak önlerine çıkmış ve lodos netice- bu sabah açılacakbr. setinden end.İ§e d.uyuJma.ktadır. 
J~mlePclirmok hakikaten daha doğru tiklal ve istilüasa çalışabilecek zevat dan hiçbir emir gelmemiştir. Bu iti- si sandalın devrilınesile denize düş - - • - Diğer taraft.aıı Avnıpa.daki harb 
ifadesi olur kanaatindeyim. İleride is- arasından bidayeten İstanbul mecli- .. .. . .. mUc:tü.r. Karataş liman idaresinin Al· rtyağmdan yaralath ve mücadeleler dolaywile İngiltere· 

· · ·· tt· 1 · barla İstanbul gumrukler baş müdur- ~ 
yanın mahıyetı, mure ıp erı, cerc - sine seçilen ve bilahare Büyük Millet .. -·· b .. k.. . tt tay motörü tarafından kurtarılmış _ Mecieliyeköy Büyükdere cadde - nin nazar.lan, Franıwnn faali.yeti 
ıan sureti, hadiseye tekaddüm eden Meclisine iltihak ederek ?.aferin is - h~~ kadroları ugun ~ vazıye eme- tır. sinde 4/ 1 numa-ra'da. kahvecilik ya - Pa'iifiktcn ziyade, "ihtiyar kıta,, ya 
.. ınıanla (324) .me.8rutiyetin Jüının - tibsalino kadar vazifelerini canla saısıne devam cdecektır. pan Manastırlı Esad oğlu Kasım ko- • ~evril.mİ.!jtir. Birleşilc Amerika .bu • 
~m~~iK~~~n~~~ ıif d K b 1sl ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~kaç~~~~~~~~~~~ 
. . .. . d. · tl · · t tk"k başla a e en onya me u annın üf" reze te•.,kiline onlar memur et- için bir defa 30/ 40 kadar atlı adami- . w . w 
ı ı.ımaı ıktısa ı vazıye erını e ı - . . .d. .· . . rem ~ H lil 1 R b dınd k t kalmış~bidir. Bu eebebden \faşing· . ' .. y B 1 h" ıntıhabı ha ısesı vardır kı bu da yıne . 1 d" Konyada parlak bir istik - le şehıe gelmiş millicfler tarafından a og u ece a a ı çocuga a -
lcrıme gorc yazacagun. un arı a- H t· T T . Ank d mış er ı. ı"yı· şekilde karşılanmış, -=-~çır· edil - tığı demirle Recebin. ayağında_ı:. ya • tonun .Pasifik~lri vaziyeti daha na· 
i ise hakkında daha esaslı bir fikir . ~ye 1 emsı ıy~~~ ara a ~esa- bal yapmak içinde bir an evvel gelme- ııw:><U - zil le 
ve, kanaat husulüne Yllrdım edeceğini .ısıne b~şl.a~~~ınww evvele ~esad·üf· e- sini sabırsızlıkla bekliyorlardı. Ruhu miş, yedirilmi, içirilmişti. Bu hareke- ralanmasına sebebıyet vereligınden c ''e müşküldür. We bu mese ' 
.. . ef .k . aer. 'BıHlirdıgım yalnız şu ıkı hatlıse: b k D libac:ı eline o-o.ren bir fırsat- ti hemruhlarını ciddi hayret ve endi- yakalanmıştır. Tahkikata başlanmış- Birleşik t.Amerika efkirıumumi~·e6i· 
umıd ederek t rı aya g~ıyorum. k k . . . . , . . ozu e ~ o~" t ni, ~ok dalın fazla işgal eden bir ma-

. . Konya hal ı e senyetınm mıllı ıstıh- ta . tifade etnleği kurmuş, öteden· şeye düşürmüştü. Bundan sonraki ır. 
1 ~İsyanın l~~nbulda~ı ~crt~ba· - Hisa karşı gösterdiği temayül ve ta- be~i ı~timad ettiği fesadcılarla giili gelişinde fesadcılar onu bir akşam Boynundan yaralamış hiy(•tle ortada durmaktadır. 

tına aıd yazıları 1 7.aman ar a erm rnf.t~.rlığ.m~n ~çık, kat'i delilini te~kil hasbihallcr yapmış, topladığı kuvveti yemeğine götiirmüşler; orada acı ha- Kasımpaşada Kulaksoy hamam so·· ===-=---=-=====D;::r=. ı:Re==·=şad~=S=A=G=A==Y== 

.-------------------· ' ah 
ettıgı aş~kar. ıken buna karşı tefrika- elindeki silahı, onları kenelisine ve - kir ve sitemlerde bulunmuşlardı. De- kağında 4.1 numarada oturan Nuri ç k ı· f 
da okserıyctm '.A.nknrada fışkırmakta l r karc:ı kullanmıştır. Hakikat libaşı aldıgıy telkin neticesi lttihad - ofrlu Rızayı vine Kasım.paşada Hacı OCU ıva rosunun 

·ıı· · "hl" k ren e e o.ı ~ " J_ 
olan mı. •. cer;J~~ v~ ıstı b a~ ar - iyi anlafiılubilmck için Delibaşının cılara çok düşmandı. Ona !ttihadcıla- Hüsrev çeşme sokak 7 numarada ,·ık lletnSl·ıı· 
şı ...... gıbı me ı amıatte u unuyor- ·d· .:ı Ik" · ntini göster - rın dünua ve ahrette yeri olmıyan fe- oturan Abdullah og-lu Hüsnü Atilı. il 
d d ek k .. 1 .. .. b" ha ısc:uen evve ı vazıy... " u cm c;o o çu uz ve tartısız ır • . .. h k lf th dı mek Iüzımdır. Evvela bunu ızah ede- na insanlar olclukları anlatılmışb. Mil tersane caddesinde Musanın kahvesin Ankara, 30 (A.A.) - Çocuk tiyat· 
soz, a sız ır 1 am r. yim. Köy bekçisi olan bu adamın is- liciler de ltlihadcıların beknyasıdır. de aralarında eski bir kavga yüzün· rosunun .J nisan pazartesi günü ak 

5 - (Tefrika No. 20) de tashihe · . b unlar da kalan halkı memleketi so- den boynunun sağ tarafından yara - 5amı bir defoya. mahsus olarak bil· 
""' ydınla.tılmıya muhtaç çok ,.....u··hı·m mi birinci Bozkır ıs~anma urnun_:ı . 

1400 Kurut R700 K•rSJt ;akikatler 'Vardır. ·.u.ı. eokmasile başlar: .x~~andan AMf yup soğana çevirdikten sonra diğer· laclığından yakalanmıştır. Yaralı has yüklere -vereceği temsilde yeni sekil 
110 : 1480 • _ w . •v . Beyin elinden mıllı mucadelcdc c;a lı- !erı gibi kaçacaklar. Nasıl oldu da tahaneye scvkedilmiştir. de l{aragöz - kukla ve çocuk piyesi 
~00 illOO > E ber yaztldıgı § k tlde ığfal edılen w . ·· vermek suretilc yaka _ sen bunlara a ldaMrnk içlerine gir - Otomobil çarpmış örnekleri gösterilecektir. İstiycnler üe 
110 3 IQO • D ı·b ~ 3 l . . 1 . şacagına soz 

e ı ~şı ~ e ıvnıevvc gecesı an - sını kurtnrabilmiştir. • füdafai Hu - d~n? Senin gi~i merd ve ~iislüman Dün saat 10.30 da Beşiktaştan gel- ret muka~ili. lmru~dnn v~ gece gi~e-
sızın ısyan bayragını açmışsa başına . . . • • d k 1 bır adama dogrusu bunM layık göro- mekte olau 1874 numaralı otomobilin den ycrlerını tcdarık edebıleceklerdır. 
topladığıJmvvct bir nnda mantar gi- kuk ~emıy~tının l\.on)~ a u~ı ~u-
b' d . f k <l B'" 1 b" nu mliteakıb oraya yaJ,Jagyna a ba~- mellik diyerek hissiyatını tahrik ve şoförü Veli o-lu Haydar Hilal tütün 

0~:;~:c:gı:~ g~ı~rvi~~yc~Y~er~:z~:~ lamı§, verilecek hizmeti i f. : hazır f iğfal ediyorlardı .. Meş.rutiye~ten ~on- deposu önünden geçerken Ortaköy - Köseivanof istirahate 
- .. l . t" A ada ')ır çok ra Kon~·a. mcrkezıle cıvar koylerınde de C_eıımeci sokag-ında 101 numarada k"ld" 50 nahiyeye ve şimendifer istasyo - oldugunu soy emı!? 1• z 11 ı - ·~ ç.e ı ı 

--ı-----1 nuna onar kilometre mesafedeki köy- ları Delibaşın itimada §~~an ?lU:adı- ı vhc lbalzıkmlüt~hl;fkaltıkndka baş~yan tttki. - oturan Arnak kızı Takolin Kiremitçi- Sof ya, 30 (:A.A.) - Eski Bulgaı 
de hazırlanan bu hareketten bükü- ğmı bilmekle beraber 0 glllllerın ıcabı 1 ac ~ı 1 ' 

1 
" çı. 1 

• avg~ arı va ıt ye .çarparak vücudünün nıuht~,lif yer Ba§vekili Köscivanof istirahat etmek 
met memurları milli teşkilatçılar ne- olarak birden reddetmemiş cali güler v~l~ıt o kndar çıı:'k~n şekıller .almı§tı lerınden yartilanmasına sebebiyet ver Uzere dün Bulgaristandan ayrılmııitır 

ı---ı--11 den haberdar olmadılar. Onlar aa bu yüz göster.erek başından savmı_ştı. kı ısyan hareketinın en mühim .se - diğinden yr:~~• .ttınıştır. Yaralı Bey- Başvekil Filof, hükumet erkanı v~ 
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kadar gafil ve beceriksiz insanlar Şehre indikse cemiyete uğrardı. Sa- beh ve saiklerden birisi de arzetti • ıoğlu Zükur hastahanesine kaldırılıııış birçoK dOlifbtrı Xöaeivaıı.ofu .istasyon 
~-~-....:.--------.:...-.: mıyUı. Delibaşı cepheye gitmek üze· dakat ve merbutiyetini göstermek ğim fırl\acıUk ihtilaflarıdır. ve tahkikata: başlanımfbr, da sel8.mla1'll.:.<tlardır. 
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Modern Türk Bahriyesi 
Bir Fransız gazetesi, Türk de- ı 
niz kuvvetlerini nasıl buluyor? 

Son poı;ta ile gelen Le Temps ga- 'l 

ze~mden: ~~~~"'~~~~~~~-=-:::::::::"3i~-;::"':-.:;:::;:-:;;;''h:JZ"'.:::::!:'.~ 
Türk bahriyesi. cihan donanmaları 

heyeti mecmuasında ve hattfi. memle
ketinin umumi müdafaa sisteminde 
mütevazı bir mevki alır. Bahriye Ve
kflcti 1928 kanunusanisinde lağvedil
miş ve yerine Milli Müdafaa Veka
letinin bir müsteşarlığı ikame edil -
aıiştir. 

Halbuki Türkiye, sahillerinin vüs:.ı
U, kara münakale tariklerinin kifa
yetsizliğini muayyen bir nisbet dahi
linde bir taraftan kabotajda sefainin 
iktisab eylediği kıymet, ve bilhasstt 
1914 - 1918 de müttefiklerin geçe -
medikleri bır sed olan ve bugtin de 
mesud bir netice olarak Türk siya.,.e
tinin lehlerine çevrilmesi dolayısılc 

hareketlerine açık duran boğazlara Zafer Torpi<lomu:> 
hakimiyetin temin edildiği fevkaltı- 1 
de sevkülceyşi vaziyet gibi muhtelif defa maynl~r vasıtasil~ h_asara .uğn- lcr. Tonajları 1206 dır. Kudretleri 
noktalardan mühim bir deniz devleti~ yan bu gemı 1928 :senesı nıhayetinden 50.000 beygirdir. Süratlen 38 mildir. 
dir. 1930 mart ayına kadar geçen bir Fakat tecrül.:elerde bütün kudretlerile 

Bu tekamül, 1938 senesi bidaye müddet zarfında Saint lazaire - 11 mil yapmışlardır. Silah ku,·veti dj-[ 
tinde Londra ve Ankara hükumetleri Penhoet tezgahlarııun ihtimamilc, ğer iki torpidonunki gibidir. Bunlar 
arasında im:r.alanan anlaşmalarla ha- l~i.tU: tamamile yeni .~ir hale geti- da İtalyanlann "Turbine,, sınıfına t 
rekete geçmiştir. İngiltere, Türkiyeye rılrnı,Ştir. ~en sene surati ve hava dahildirler. 
16 milyon Türk liralık bir kredi ver- nücumlanna karşı himayeyi .fazlalaş Herhalde seri ve daha kudretli o
miştir. Bilhassa milli müfüıfaaya ta- t.ırmak Jçin yeni bir faaliyet dilşUniil- lacak dört başka torpito 1939 senesi 
alluk eden altı milyon, İngiliz tc7.gih- müştü. I bidayetinde İngiliz tezgahlarına ko-
lanna münhasır olan deniz inşaatı Halihazır şekli ile, Karadınıizde, l nulmu§tur. 
siparişlerinin bedelini tediyeye ya ·- muta,•assıt Sovyet deniz kuvvetleri 1 Türk bahriyesi kuvvetli bir mo • 
nyacaktı, Bu faaliyet, bütün Yakın- karşlSlnda mühim bir rol oynıyabi-,denı denizaltı filotillasına mnJiktir. 
şark sahilleri iç •de en mükemmel li- lecek gil7..cl bir gemidir. 23000 ton hac N - 1 "Birinci İnönü,, ve 1\' • 2 "İ
aıan olan lskendcrunu ve Hatayı ter- minde olup, kendisine yirmi milden kinci İnönü,, denizaltlnrı bir Holan
keden Fransa tarafından takib edil- fazla sürat temin eden 52.000 beygir da tezgahında yapılmışlardır. Satıh
ili. kuvvetinde makinelerle mücehhezdir. ta "505,, su altında "620., tön maı 

Bu yeni siyaset, Türk bahriyesini Hareket sahası, saatte 15 mil süratle mahrecindedirler. Kudreti 1100 bey _ 
hilcUmle Almnn ve Rus tesirinden 3.000 mildir. (28) santimetrelik on gir olup, satıhta sürati 13 buçuk mil, 
kurtarmağa müntehi idi. Bu iki rnem topu - tamamile Alman kaJipresi - dalmış bir halde sekiz buçuk mildir. 
leketin mütehassısları, Çanakkale is- Cl5) santimetrelik on topu, ve dördü Silah kudreti, 75 lik bir topla 450 
Uhktımlannın yeniden kuruluşu, veya lıava defi t6pu olmak üzere (8,8) lik lik altı torpido kovanından mürek
lstnnbul, Zonguldak, ve İzmir liman- fjekiz topu, 4 mitı alyözil, 500 lik iki I kebdir. 

tarının_ asrile~tiri~esi giQi •. başlıca ~enizaltı torpıto ve k_ovanı. va_rdı_~· f ''Sakarya,, denizaltısı l93l de do
bahıi ışlere mUteruffi< teşcbbuslerden Yavuz,, dan başka keşıf vazıfesı go- nanmaya girmiştir. İtalyan m r. 
yavaş yavaş uzaklaştırıldı. recck iki hafif kruvazör vardır. Bunıtındandır. "6l0,, :ve .. ~ t am~ a_ 

lard b• · "H 'd' di k" " on a.c lngiliz tes ri, bahriye kadrolarının an . ır tanesı.. . runı ıye,, r ·ı, mindedir. 16 ve 9 buçuk mil süraUe 
~c:ıekkÜlilnd:. hissedilmeğe başlamış- bu gemı çok. cskıdır .. O~z. beş senc.1 eeyretmektedir. 10 mil süratle 4000 
br. Bu kadro halıhazırda 400 sübay t.\'VCl faal hızmete gırmıştir. (Hali millik bir hareket sahasına sahibd' 
ve 3500 bahriyeliden mürekkebdir. hazırda mektcb ve mayn gemisi ola- 102 lik bir topu ve 533 lik ltı t ır~ 
Malzeme oldukça karışıktır ve muhte rak kullanılmaktadır). Diğeri "Mc - pito kovanı vardır. a or 
lif membalardan gelmektedir. Tüı k c.idiye,, dir. Bu da hemen ayni to - "Dumlupı a d . ltı ,1980 •. . "d d "3350 k b" n r,, enıza sı, " ve 
donanması ancak bir tek buytık mu- naJ .ad. ır, ton,, ve eme tar ır "1216,, tondır. SUrati 17 buruk ve 9 

·-r. • l"kt" "Y gemı ır :ı tarebe s\;.lm ıne ma ı ır. avuz . ., · buçuktur. Ayni silah ku\'vet' rk 
Bu Hambourg'da Blohm Voss tez • Türk bahriyesi, yeniden tcşekkiilü tir. Fakat 48 mayn +..... kıtanedma 1 

d t . . ha lı k ~ıma ır. 
giı.hında 1911 yılında inşa edilen e."- sırasın a gayre ının ş ca ısmını "G" ı d . . • 
ki muharebe kruvazörü "Goebcn., dir hafif sefineler ve denizaltı gemileri hındaur~ap:::ns::y~. akdı KHadılks tezga-
bu · · 1914 h b' · b"d · ·· · t k ü t · ti · f1 ısc e, 0 anda ve gemının ar mm ı ayetın- uzennc e s e mış r. Alman planlarına g·· · d'I · . . . • • . ore ınşa e ı mıştır. 
<!en ıtibarcn Alman umumı erkanı - Filhakika, Türk donanması hepsı "780,, ve "960,, ton istiabınd d A _ 
h b. 'ni k dl rn:: k" · a ır. Y ar ıyesı n ma sa arına 1. ı.!r ıyeyı de İtalyan insaatı olan dört modern ni silah kudr.:!tine maliktir 
bağlam.ak hususunda oyııadığı kat'i ve yeni muhribe sahibdir. "Kocatepc,. "S ld "Abl "Y ld. 

93 1 aı· d r .. . . . . a ıray,, ny,, ı ıray. . 9 
ro m um u · 1 Adatepe,. 1932 s nesı t:eşrınıevvclm 940 d bT ·ı · 1 a· 8 . · · · b. 

1914 d n 1918 e kadar, bilhassa beş de servise girmişlerdir. Tonajları ve a ı ırı mış er ır. ırmcısı ır 
"!~!!!!!!!!~~~~~!!~~! ~ · . (Sonu 6 ncıda.) = 12t>O tondur. Kudretlerı 45.000 bey· __ _ 

23 NİSAN ço llii n l'P.A.MI girdir. Süratlcri 3 milden aşağı de· 
ğildir. Hareket sahaları 15 mil sürat
le 3500 kilometredir . .Mürettebat 140 
kişidir. Silah kuvveti, l20 lik a·i~t 

topu, 3 hnva dafi topu, 20 lik iki mit 
ralyöz, 533 li.!k altı torpito kovanın
dan mürcltkebdir. 

23 Nisan Çocuk Bnyrnmı ve 
Çocuk Haftası çocukların yalnız 
c:;ıcnmelcri için değil, en mühim 
• . rd davsının tahakkukuna hiz
met makiJndi!e tesis edilmiştir. 

Bu ik sefine, ltalynnların "Boren,, 
_ sınıfı vahidlcrini hatırlatmaktadır. 

~;ti~~mKiiılimiiiiiim~iiEliiiiiiiii "Tınaztepe,, ılc "Zafer,, daha yenidir 

Çocuk }<; irgeme Kunnmı 
Genel 3Jerkczi 

- " 
Belediy~nin aldığı 
Yeni tedbirler 

r 
r 

Komedi Fransez artistleri 
---··- Dün şehri gezdiler Bunlar sebze ve meyva 

satışlarında ihtikara Dün akşam üçüncü temsillerini ver 1 Sanatkarlar dün gece suvar 
miş bulunan Komedi Fransez artist- Müsset'nin aşkla oynanmaz piye 

mani olacak leri dün şehrimizde muhtelif gezinti- ni fe\'kalade bir surette temsil et~ 
Belediye muhtelif mıntakalardaki ler yapmışlardır. Artistler gruplar ler, ve uzun alkışlarla takdir edil 

sebze ve meyva fiyatlarındaki insi - halinde gezmişler ve kendilerine bele- lerdir. 
camsızlığı ve tezadlan nazarı iti • diye tercümanlar tahsis etmi§tir. Temsilin fevkalade kalabalık ol 
bara alarak halkın mümkün olduğu Vali ve belediye reisi Doktor Lut- st g~dropda ~ü~ m?şk~la~ v 
kadar ucll7.a sebze yiyebilmesi ve es- fi Kırdar bugün saat 16 da Komedi vermış, ve seyırcıler, pıyesın hıtam 

. . . dan sonra, karışan paltolarını 
naflar tarafından aldatılmaması ıçm Franscz artıstleri şerefine bir çay zi- k . k . . k v 

1 yeni bir tedbir kararlaştırılmıştır. Dü yafeti verecektir. md e ve gıyme ıçın ~o ugraşmış 
ır. 

ı,ünülen bu tedbir şudur .. Belediye her .................................................. " 
gün gazeteler radyo ve her mıntaka- re yann belediye reis muavini Lutfi lsvsçten finlandiyaya 
da tesbit edeceği muayyen yerlere Aksoyun riyaseti altında bütün kaza 9000 amele gidiyor 
sebze ve meyva fiyatlarının o günkü kaymakamlarının iştirakile bir top-
toptan satış fiyatlarını ilan edecek- lantı yapılacaktır. Helsinki, 30 (A.A.) - Finlandi. 

tir. Halk bu fiyatları esas tutarak Belediye ayni zamanda her mıntn- hüklı.meti ile İsveç sendikaları, ın 
sebze ve meyva alırken bulunduğu kada belediye veyahud da emlaki mil- messilleri arasında aktedilen bir 

mıntakanın vaziyetine göre bir fiyat liyeye aid bazı medreselerde mıntaka laı:1ma mucibince..Helsinkiye İs\·eç :> 

'·erecektir. halleri açmak üzerede tedkikler yap- pı endüstri amelesinden 9000 k 

Bu işin tatbikatını hazırlamak üze tırmaktadır. gönderilecektir. 

Bugün s A R A y sinemasında 
2 güzel ve müntehab filimden mürekkep f ev kala.de bir program 

EGLENF..N VİYANA... :: Talebi umumi üzerine: •• 
Gt.lLEN VİYANA.... i! 

SEVEN VİYANA... H 

BİR GECELİK SEVGİLİ i 
Theo Lingen - Paul Horbiger 

,.e HlLDE KRUGER tarafından yaratılan bu neş'e 
kahkaha filmi görünüz. Seanslar 10.45 - 2.15 -

5.55 V<! 9.35 de 

:a •• :: :: •• •• •• •• •• •• :: 

TA R ZA N 
( Maymun adam ) Türkçe aözlU 
Johnny Weissmuler -

Maureen O'Sullivan 
tarafından çevrilen ve şimdiye kadar görülen en 

hariku.ıade maceralar. Seanslar: 12.15 - 3.50 
ve 7.30 da. 

tıaveten: Yeni FOKS J URNAL en son harp ve dünya. haberleri 

••••••••••••• Bugün saat 10.45 de tenzilatlı matıne ~--•••••••••-

Dünyanın en büyük filmi ... Dünyayı hayrette bırakan ha
0

rika ... 

GUNGA - DiN 
(FEDAİLER ALAYI) 
E1ANSIZCA Nüshası TÜRKÇE Nüsh ~sı 

SÜMER ve TAKSIM 
sinemalannda cidden görülmemiş bir muv~ffakiyetle devam 

ediyor. Mevsimin zaferi olan bu şaheseri yaratanlar: 
Gary Grant - Douglas Fairbanks - Victor Mac - Laglen 

Bugün TA.KSİM'de 10.30 - SUMER'de 17 de. Tenzilatlı matineler 

f AylardanJ>eri bekle<Uğiniz ve senenin en muazzam ve müthiş filmi geldi 

BUGÜN TVRONE POWER 

İPEK HENRi FONDA NENCY KELL Y 
Sinemasında: 

gibi 3 b~'ik yıldız tarafından harikulade bir surette yaratılan 

SEViMLİ HAYDUT 
Büyilk heyecanlar - Harikulade maceralar - Nefis bir a.'.2k ve 

sergüzeşt şaheseri 

FRANSIZCA SÖZLÜ ve RE~U<LI 
Filme ilfwe olarak Foks dünya haberleri ve Balkan kır ko~usu. 

DİKKAT: Filmin uzunluğu dolayısile seanslar: 11 - 2 - 1..15 - 6.~0 
ve 9 da. Gece temsiller! için yerlerinizi evvelden aldırınız. 
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ldal-iirhk eden babalara bayılırım. 
- 9 - Selim beyin alnı kırışmıştı. 

Ş ıran S hm bey, yeğenine ba • - Gülme Veysi. Seni ciddi suret-
kal alınıştı .. ~akat birdenbire Veysi- te ikaz ediyorum. Burada bir eğlence 
oin kasdettigını anladı. mevzuu bulamazsın. Fikri iyi bir a

- Küçük Perihandan mı bahsedi- damdır. Ve kendisini de severim. Kızı 
Fakat Veysi meseleyi bu zaviyeden 

tedkik etmiyordu. Yastıklarının Uze-
)'Orsun? 

1 
• • •• için haya bnı verir .. ve eğer Perihana rinde doğrularak itiraz etti: 

- Evet. F krı beyın kızından. Gu- dokunulacak olursa bunu asla affe- H · •· . ,, • - ayır, gitmıyecegım... Söyle -
zel değil mı · ·• demez ... ı~te sana her şeyi söyledim. dim ya, seviyorum .. Bunun ne uemek 

Selim bey ciddi bir tavırla ccvab T kkü" ed · N 'h tl · ld - b' · ? . - eşe r crım. ası a en- o ugunu ılınıyor musun . 
vcrdı: · ··k ı Yaln b l · 1 1 b · · b 1 b . . . _ nız mu emme ... ız un ar: yerın- - şte unun ıçın ura arı ıra-

- Evet, Pcrıhan güzeldır... Eger de değil.. hatta çok geç bile... Olan kıp gitmen tazım yıı. 
sen _de ~a~kına va:dıns.a, doktoru~ıoldu zaten. Perihann. aşık oldum! - Olmaz. Bilakis burada, çok cn-
lavsıyesını derhal dınleyıp, buradakı V . . .. .. ··ı·· k b" h 1 t k h cca v · · b. 

k 
eysının yuzu gu unece ır 3 - eresan, ço ey n encı ır şey 

· f · kısa es ı· ı .• ame mı men azım. 
1
de idi. Selim bey de kendini tutamı- var. Ba ka taraflarda artık gözüm 

- Neden?.. iyarak hafifçe güldU. yok. Bu evde kalmak istiyorum. 1 
- Neden :mı? Çünkü Perihan, uslu( _ Öyle ise azizim, böyle büyük - Söyledim ya Veysi, bu i~in so~. 

bir ge~ kız. hatta çok iyi terbiye 1 hastalıklara, esaslı tedbirler lfwm. nu fenaya varacak gibi geliyor. 1 
görmüş bir kızdır! Fikri, kızı için bil· Şimdi bir -otomobil ~ğırtayım ... Ar • - Hayır, fena bir neticeye vara-' 
yUk fedakarhklardaıı çekinmedi. tik yolculuğa tahammül edebilirsin. cak bir şey YJlptığım yok ki. 

- Tam d:ilşilndüğüm gibi. Ben de Bir gün daha fazla kalman doğru - Olabilir, .fakat muhitimizin. .b&· 
.yi bir terbiye görmeğe ve hele fe-, delil !.. ZJ ıiüşUDM ve telikkileri var. 

j şeyini kaybetmıştir. Serveti yok .. w· lenmc işini, babasına do r dan doğ°· 
Perihan, ı;Urdüğün hayat gıbi b:r 

1 
ruya açacağım. lmı ılıklı evgi b~h· 

~ yaşayış tarzına yabancıdır. sinde ise .. ben biliyorum. 
" - Ehemmiyeti yok. Mademki hcı· - Demek kararın kat'i.. tcrcd • 

- Söylediklerimde israr ediyorum. istediğimi yanacak lt:ı.dar param var. düd etmiyorsun de~ril mi?. . ., 
Perih::ını seviyorum. Onunla evlene - _ Şüphesiz, iyi terbiye ve tahsil - Neden tcı cddütl edecel.mişurı · 
ceğim.. görmüş fakat ne de olsa, babası, çift Pcrih~nı scviyoı um, dedim yn. . 

Selim bey yerinden sıçradı: liktc kahya, senin girdiğin salonlar-! - Öyle ise mesud olman ve bıuı 
- Ne dedin? ldaki adamlara benzemiyor. Sonra la- dan pişmanlık duymaman için dua 
- İşittin ya. zı da böyle muhitlerde yaşunamış, 1 etmekten başka çare kalmıyor. 
- Demek Perihanla evlenmek is- velhasıl bizim muhitimizden değil... Veysinin, gayri şuuri olarak bel 

tiyorsun? N . an G"" 1 ki fazla izam eylediği bu büvük aş:k - e zıy ı v:ır... ..u7.c ve sc - · . . 
- Evet, bunda şaşacak bir şey var . r 1 0 d 1 , 1 . . her şeyden bıktığını iddia eyJıye 

mı?. vm~ 1payraa.·~·ı· ben a 0 mı)~.0 şey erı, JS·lgeııç adamın kalbinde yavaş yav:ı:; 
ı, • J n verecegım .. 

- Öyle ise bu kararının ne neti- ö . . . . uy:ınmı tı. 
.1 b. -· . k b"l - yle amma .. bırıhırınızle konu. G - h t cbeırı ce ı e ıtecegını pe ı emeın amma, 

1 
Se . . enç y::ı.şınn ragmen aya ı 

!yaptığın budalalık olacak. 1 twmz ~u · nı sevı\or mu?. '"!iyetsiz Ye 16.! ':l.yd hh- 7.aviyc altı~ 

1 
- Bilakis iyi bir hareket. Ara • -:- Evlemı:ıckten ":1 ?.: ~~yır, daha ~an gi:i .... n Veysi. i> ·r.i ... bire k~dı 

mızda ne fark var? teklıf etmedım. Bu cıucli ışı esasıı t:u smde heyecan ver ıı..:ı b.ı· nis tevlıd e 
- Yavrum. Bak beni iyi dinle... rette_ düşünmedim. 1 den genç. ruhen ve cismc."1 taze \'• 

Ve d~ ayni 7.&Dl&nda. Perihan, i- - Görüyorsun ya... !sevimli bir kı7. oniinde bulun.yordu. 
yi bir aile kızıdır ... Fakat babası h~r - Fakat şimdi düşünüyorum. Ev·I (Devamı var) 
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Mektepı·ıe liki 
Dün Taksim ve Şeref stadlarında 
yapılan müsabakalar zevkli oldu 
Mektebliler liğinin tehir edilmiş o

lan oyunlarına dün Taksim ve Şeref 
stadlarında devam edilmiştir. Tehir
li maçlar daha iki hafta devam ede -
cek bundan sonra kümeler birincileri 
birincilik ve ikincilik için, ikinclier de 
tiçüncülük ve dördüncülük için karşı
laşacaklardır. Bu oyunlar nizami müd 
detk. yani bir buçuk saat olarak oy • 
oanacaktır. Beraberlik vukuunda o • 
yunlar yarım saat temdid efülef!ek, 
buna rağmen beraberlik bozulmadı
ğı takdirde kura çekilerek birin~i, i
kinci, üçüncü ve dördüncüler tesbit 
edilecektir. 

Vefa 2 - Şi~li Terakki O 
Dün Taksim stadında ilk maçı Vefa 

ıle Şişli Terakki oynamışlardır. Vefa 
Şişli Terakki karşısında şuurlu ve a
henkli bir oyun çıkarmış, Şişli Terak
ki buna gayretli bir şekilde mukabele Da.rü.şşafaka - İstiklal ~ından 1,ir sahne 

etmiştir. Birinci haftaym başlar baş- !kinci devreye galib vaziyette başlı- ı miş ve İstanbul lisesi bütün gayret
laınaz Vefa bariz bir şekilde hakimi- yan Haydarpaşa bilhassa sağdan in- 1lere rağmen s1hadan mağlub ayrıl -
yeti tesis etmiş bulunuyordu. Orta meğe koyuldu. Fakat bir çok fırsat- mıştır. 

oyuncularının müessir oyunu Şişli Te l~rın San'at mektebi kalesi önünde Boşı"ktaş J"ımnastı"k 
rakki kalesini oldukça sıkıştırıyor - hıba olması Kırmızı - Beyaz takım {' . 

du. Bir 8.n mütevazin bir şekil almağa lehine kaydedilecek iyi bir not olmu- Ki u·· bu·· n u·· n kon gres., 
yt.z tutan oyunu Vefa haftaym orta- yordu. Bu arada Haydarpaşa sol açı-
larına doğru kendi lehine çevirdi ve ğ1 şahst bir gayretle rakip kaleye ka- I Dün saat 14.30 da BeşiktaŞta Aka
sol içi ilk g~lü. yaptı. Mağlub vazi · dar indi ve çok güzel bir şütle üçüncü' retlerdeki • kılıp . lokalinde Beşiktaş 
yete düşen Şışlı Terakki mahkUın bir golü çıkardı. klübililün senelik kongresi sami Ka
vaziyete gi;memek i~in çalışmağa b~ San'at m~ktebi ancak üç gol yedik- raye!in· riyasetinde· topianmıştır. K1li 
tadı ve devre bu şekılde bitti. Vefa i- ten sonra tehlikeli olabildi. Bir kaç bün bir senelik idari ve mali rapor
kinci devrede yine müessir old~ Fa· 1efa Haydarpaşa kalesine kadar inen lıarı okunmuş ve sporculardan vefat 
kat galib Ul,kım bu haftaymde olduk· yeŞil formalı oyuncular geriye hep eden klübün azalarile bölge asbaş
ça ağır o~nu!or~.u. Üç ortanın hazar )OŞ döndüler ve Haydarpaş~ sol iç~ kanı Fethi Başaran, Galip1 Sedat Rı
ft.ni tehlıkel_ı hucumlar yapmasın< ~l bir pozisyonla dörqüncü gofü za ve İzzet Muhittin için bir dakika 
rağmen Yeşıl - ~e~azlılar ancak bi le biraz sonra çıkardi. Devrenin son- ayakta ihtiram vaziyeti. alınmış. 
g"ll daha çı~arabıldıler. ırına doğru kale önünd~ki .ir kar- '_ .Klübün •portifı .~ı_şma.sına aidaza-

Haynye S - Kabataş 2 5aşalıktan güzel bir burun çek'.e~ sol nın. yaptığı samımi . tenkidlere idare 
!kinci maçı ~abataş ile Hayriye ç bir gol daha çıkanrica ,Ha.yda;paşa·ıheyetinih cevabı muvafık görülerek 

yaptılar. Evvelkine nisbeten daha se- ırtık müstağni bir vaziyet aldı ve~ ide.re heyeti ibra edilmiŞtit. · 
ri \'e daha z~v.kli ~.lan:.bu oylinun bı · pek az ao~ <;>yun 5 : O Haydarpaşaj Yeni yapılan ıaar~r ;~ımlııde he -
cinci dev:es~?ın ~Uyük bir kısmını lisesinin galibiyetı il~bitti.; . . y.ete ziy Erdem, HÜSD.ü Keseroğlu, 
Kabataş ustun bır oyunla geçirdi. Darüş!}afal<a 5 - İstiklil' 141 Abdülk::S:dtf ZiyJl Karamürse', Fehmi 

Arada sı~da ak~ yapmakla be - Şeref stadındaki m~k.~b_l~ler ~aç - Erok, İhsan ·özkaya: Sadri Usluoğ -
raber Hayrı~ e kendınden beklenen o- ları da oldukça zevkli oımuştur. ~k lu ve İhsan Arca seçilıriişlerdir. 
yunu b~. derve~e gösteremedi. Kaba- olarak Darüşşafaka ile 1stikl9.l ta : j Bundan sonra yedek azalıklara Ab
taşın ınut~:ııadi tazyiklerine rağm.en kımlan karşılaşmışlardır. Darüşa - dullah Posan, Dr. Emin Şükrü Kunt 
devre golsuz olarak b.itti. fakalılar gerek f erd ve gerek takım 1 ve Mecdi Enön ve mürakibliklerde A-

!kinci devreye Kabataş yine seri itibarile rakiblerine faik oldukların - 1 saf Bozok, Mecdi Enön ve Sedat Gün
akınlarla baaladı ve bunun semeresinı dan bütün oyun imtidadınca tam bir yol seçilerek saat 18 de toplantıya ni
iki d~k.ika ~~n~~ sağ için Dömivole hakimiyet tesis e~m~şleı·dir ... ?~un 1 ha yet verilmiştir. 
bir şutıle go_rdu: .. başlar başlamaz İstıklal kalesı onune 

1 
Beşiktaşlıların yeni idare heyetine 

Gol Hayrıyelıler. uzerinde bir ak- çabuk inebilen Darüşşafaka açık ve bu sene de mu.vaffakiyetler temenni 
sülamel husule getirdi ise de Kaba - orta oyuncuları bilhassa tehlikeli ol- ederiz. 
taş tesis etmiş olduğu hakimiyeti bı- makta idiler. Oyunun sonuna kadar Ha kem Şeref Mutlu 
rakmak tarafdarı ~öı-ünmüyordu. bir tarafın tazyiki diğerinin de mü- hakkmdaki karar 
Bununla bera~er İlayrıye takımı ya- dafaası şeklinde cereyan eden bu Bir gazetede yaptığı neşriyat dola-
vaş yavaş .r~ ~UIJ n.ısıf ~ahasına yer - maçta Darüşşafaka beş gol çıka~r: 1 yısile bir müddcttenberi maç idare e
leşti. Tedrıcı tazyık bır anda bunal- mıştır. İstiklal lisesi kuvvetli rakıbı- dememekte olan hakem Eşref Mut
tıcı bir hal aldı ve kadir beraberlik ne karşı golsüz oynamamış ve Şeref ı lunun bu kere eskisi gibi hakemlik e-
golünü çıkardıktan sonra da hemen sayısını olsun yapmag~ a muvaffak ol- d b'l · .. d dilmi t" e ı mesıne musaa e e ş ır. 

gevşedi. muştur. B ·· k ·· 
Vaziyet berabere olunca l{abataşlı- Taksim 3 - Ticaret 1 ugun U spor 

tar iyi oyunlarının semeresini kaybet- Yeni teşekkül eden Taksim lisesi hareketleri 
memek gaycsile te~~r seri akınlara son günlerde göstermekte olduğu iyi Sabahleyin: ı 
başla~ılar. ~u hal ıkı da~ika _devam oyunu ~ün de Ticaret tak~ k.ar?ı- j Feneıbahçe stadında; mevsimin 
(tmedı. Galıb geleceklerıne manan sında bır kere daha seyrettıım.ıştır. ilk atletizm müsabakaları (koşular) 
m yriyeliler Kabataşı tekrar tazyik Ticaret lisesinin oldukça kuvvetli 1 Şeref stadında: Mevsimin ilk at
etmeğe koyuldular ve çabuk netice bir müdafaaya malik bulunmasına letizm müsabakaları (atma ve atla
alan bu takım ikinci golünü de İsme- rağmen Taksim lisesi bariz bir haki- malar). 
tin ayağile çıka~<lı'. Fakat Hayriye - miyet kurmuş, ve mühacim hattı ken Taksim stadında: Hususi maçlar: 
nin galibiyet s~~ıncı uzun sürmedi ve dinden beklenen randımanı vererek saat 9 da Galatasaray B - Beyoğlu 
Nevzadın aya~l~ Kabataş ikinci ve üç gol çıkarmıştır. !spor 10.30 da Kurtuluş - Gfuıı.eş. 
beraberlik gol unu çıkarınca biraz fe- Taksim lisesinin bu hakimiyeti ti- Öğleden Sonra: 
ruhlamağn ~azırla~ırkcn. sauı:adan caret müdafaasıı:ın ga~reti karşısın- ! Taksim stadı: Mahalli milli küme 
kopan Hayrıye fo~\:erdlerı tevhıd va- da daha farklı bır netıce vermemek- maçları; Beşiktaş - Vefa, Galata.sa -
sıtasilc tekrar galıb vaziyete geçtiler. tc iken Ticaret liscs: de bir gol çıka- ray - Feucrbahçe. 
Beş dakika sonra da oyun 3 - 2 Hay- rabilmiştir. Bu suretle maç 3 - 1 Tak lt~enerbahçe stadı: İkinci küme 
riyenin galcbesile bitti. sim lisesinin galibiyeti ile neticelen- maçları. 
Jla.} darpaşa 5 - Sanat Mektebi O miştir. p ·· k ·· l b l 

Son maçı Haydarpaşa ile San'at . Yüc:ı. Ülkü 1 - İstanlml Lis~si O azar gun U VO ey O 
mektebi yaptılar. Oyunun bidayetin- Oldukça cüsseli oyunculara malik maçları 
den itibaren Haydarpaşa gözle görü- bulunan fakat şimdiye kadar anlaş - San Künıe: 
nür, bir şekilde hakimiyeti te- mamakta ısrar eden Yuca Ülkü lise- Beşiktaş - Beyoğlu Halkevi saat 12 
sis etti, yani rakib nısıf saba- si dün kuvvetli bir takım olan !stan- Topkapı - Davudpaşa ,, 13 
sına yerleşti. Maamafih sağdan sol- bul lisesi önünde çok iyi bir maç çı- Eyüp - Boğaziçi ,, 14 
dan biribiri arkasına hücum yapma- karmıştır. Beyaz Küme: 
sına rağmen Kırmızı - Beyaz takım Sür'at ve enerji itibarile daima na- Altıntuğ - Doğuspor saat 15 
San' at mektebinin müdafaasını kolay zan dikkati celbeden İstanbul lisesi Fenerbı:ı.hçe - Beyoğluspor ,, 16 
k0lay yaramıyordu. Nitekim ilk go- takımı üç ortası vasıtasile oldukça Alemdar - Beylerbeyi ,, 17 
tünü Haydarpaşa sağ haf bekin uzak- tehlikeli akınlar yapmış ise de Yuca Kırmızı Kiline: 
tan rüzgarın da yardımile çektiği bir ülkünün bir çok fırsat kaçıran mu - Galatasaray - Vefa saat 18 
~ütle çıkardı. Aradan beş dakika geç- hacim hattı bir gol çıkararak maçı Hakemler: Naili Moran, Ali P..ıza 
ınedcn Haydarpaşa Müzdadın şande- kazanmıştır. Yuca Ülkülüler anlaş - Sözeralp, Lutfi, Popof, Kenıber. 
t.le ikinci goli.i de yapınca Kırmızı- tıkları ve çalıştıkları takdirde çok iyi Saha komiseri: Fethi Dinçer. 
Beyaz takım galibiyeti garantilemiş bir takım olacakları hissini vermek- NOT: Müsabakalara ilci defa isti-
,, ... kilde r .... hat bir oyun tutturdu. Dev- tedirler. Maç baŞdan nihayete kadar rak etmiyen ekipin liğ haricinde bı
;c 2 - O HaydarpaŞanın lehine bitti. sıkı bir mücaaeıe halinde cere:yan et- rakıla.cağı tamimeıı tebli( olunur. 

--~ 

Moskovanın 
1 

zah ı ve 
tarihinde Yahudilerin 

ıkar yol Alman 
(Ba~makaleden devam) 

Bugünkü realite işte budur. A vru
pada harbe iştirak etmemiş iki büyük 
devlet harbde kendilerine bir men
faat arıyacak değildirler. Binaena -

oynamış olduğu roller 
-174 

Prusya aleyhinde sun'i surett~ leyh, harbin bir an evvel bitmesi bu~.-ı 
lar için faydalı olmak zaruridir. körüklenen kinin en büyük bir hıra 

ve şiddetle boşanmış olduğıı Münih 
Birdenbire bu netice pek doğru gö- şehrindedir ki en evvel irsi büküm-

rülmiyebilir. Çünkü biribirlerile ç~- dar hanedanı aleyhinde bir kıyam 
pışan üç büyük devletin yıpranma- patlak verdi. 
sından Rusya da İtalya da bir fay~a Harb esnasındaki düşman propa
bekliyebilirler. Böyle bir mütaleaJl!n gandasının Prusyaya mıihasım bir 
esassız olmadığı aşikar ise de har-r fikir hareketini yalnız başına vü
bin temadisi ne gibi ihtilatlar doğur:ı- cuae getirebilmiş olmasına ve bu 
cağı kestirilemiyeceğinden ve her -

1 
tuzağa'diişen halk lehinde mazeret 

han~ bir i):ıtilaf behemehal bu iki bü- 1 Jer bulunmadığına inanmak yalnış 
yük devleti de işe karıştiracağındap, 1 olur .. Harb esnasında umumi iktı
melhuz bir menfaat uğrunda: muhak-

1 
sadiyatın teşkilat tarzı, Reich'ın 

kak 0-;ir tehlikeyi bert~raf etmek em.e- her tarafını vesayet altında bulun
li daha g~ib ~elmek ~kıl ve mantık duran ve bir dolandırıcının kurban 
icabıdır. !arına yaptığı gibi memleketi istis-

Bu mütaleaya istinad ederek diyo- mar eden gerçekten manasız mer
ruz ki Rµsya da, İtalya da harbin de- keziyct: İşte Prusya aleyhindeki 
vamından ziyade harbin bir an evvel i · bu zihniyetin doğmasına. yardım et
bitmesinde kendileri için menfaat ta- mi-ş olan. başlıca sebebler. 
savvur.edecek µıevkicieditier. Ban~· Çıhıku muta.d tipteki halk ada-: 
sus, ha,rbin niha.y~t _bulma~: ~V:upa- 1 mı için .mefke;leri · Berlinde bulu-
da her devlete ıstıkrar, ıstıklal ve ı na.n harb ofisleri l>izzıat Berlin de
muhtariyet temin eden bir düzenin mekti. Berli;ı ise Prusya idi. 
teessüsüne bir l:iaşla~~<: :-u:u~e -~e.~i- Harb ofisleri adı altında maruf 
rirse mevzuu bahs~t~ımı.z ~~ı ~uy~ olan bu yağma işlerinin ne Berlin
devletin böyle bir ıhtımalı ~u~uk bır 1 1i ne Pnısyalı· hatta hazan ne Al
alaka ile karşılamaları tabııdir. j man olmıvan adamlar tarafından 

Küçük devletlere gel!nce. ke~di c~s teşkil·edH~iş ·okluklnnı halk ada
selerine nazaran harbm en agır vu- mı 0 zman aklıncfıan bile geçirmi
künü yüklenmiş ve bü~-ük zar~rlar yor gibiydi. o yalnız Reich'm pa
altında k.almış bu memleketle~ın en yıtahtında işliyen ve kendisinin ki
büyük temennisi harbin nıhayet nini yalnrn Prusyaya ve payıtahta 
bulmasıdır. Harbden hem ticaretleri tevcih eden 0 menfur teşlcilatın ka
haleldar oluyor, hem maliyeleri bo- ba hataları ve mütemadi tecavüz
zuluyor hem istiklii.lleri tehlikeye dü- 1 lerini görüyordu. Bahusus ki bir 
şüyor. Çünkü bugün hiç bir küçük taraftan "Bavyera. hükfımeti tara
devlet m\lha,riblerin bitaraflar huku- fından,, :vakıaların bu suretle tef
kuna tamamen ve nihayete kadar sirini cerh : için · hiç bir şey 
hürmet edeceklerine emin olmadıkla- .. yapılmadığı gibi bu kanaat için 
rı gibi galebe Almanya tara:fında l epeyce keyifii bir tebessümle de 
kaldığı takdirde istiklallerinin de gi- ı karşılanıyordu. 
deceğini biliyorla~-. . Yahudi harb .ofisleri perdesi al-

Muhariblere gelince, bizzat Alman tında Alman halkınm zararına o
mille~in e~se~yetinin. s~~ tarafta-{ larak teşkil etmiş oldu~ menfur 

1 
rı olduguna ıhtımal verılebılir. Alm:ın yağma mücadelesinin nılıayet mu
yayı böyle hodgam, haris ve çılgın ıs- kaYemetler- tahrik edeceğini ve 
tilalara sürükliyen zihniyeti Nasyo- ı behemehal etmesi lii.zımgeleceğini 
nal - Sosyn.1.!zm doğurmuş, körükle- daha o zamandan anlıyamıyacak 
miş ve Alman milletine zorla tahmil kadar ahmak değildi: Oiilar ken
etmiştir. Bir kolayı bulunur da bu disinUı boğazlarına sarılmadıkları 
Nasyonal - Sosyalizm afeti ortadan 1 müddetçe korkacak bir şey yoktu. 
kaldırılır ve Alman milletinin pek Fakat halk kütlelerinin ümidsizli
meşru ve tabii ola~ hayat hıikkına / ğin.in ve nefret ve isyanının infila
hürmet olunursa böyle bir neticeyi 1 kının kendisine zarar vermesine 
Alman milleti minnettarlıkla karşılar. ! mani olmak· için, onların hiddetle-

Fransa ve !ngiltereye gelince, on- l rini başka bir tarafa tevcih et -
lann beynelmilel münasebetlerde bak 1 mekten ve bu suretle o hiddeti tü
ve adaletin ~ille~ sü~mesin~en, kü- ı ketmekten iyi bir ça_re olamazdı. 
çük devletlenı> mustalcil ve hur yaşa- Bavyera Prusya ıle ve Prusya 
malarından baıJka bir arzulan yoktur. Ba~era ile kavga etmekle 
Binaenaleyh, beynelmilel münasebet- iktima etsinler, bu hariku -
lerin istikbalde böyle bir şekil alaca.- lade nefis bir şeydi! Kavga ne ka
ğı garn.nti edilince ve hürriyetleri dar şiddetli olursa, Yahudi için o 
gasbedilmiş milletler tekrar ~tiklal- 1 kadar iyi idi! İki memleket hırs ve 
lerine, kavuşunca onların sulhu mem şiddet ile kavga edecek olurlarsa 
nuniyetle telakki edeceklerinde hiç Yahudinin sükun ve rahatı çok iyi 
ı;iiob -!:·.~ez. temin edilmiŞ olurdu. İşte bu su-

...,ugun ı:ıu.~.~!' -"ii15manı, dünyayı retle umumun dikkati bu beynel -
1 karıştıran ve bedbant eden amil yal- milel cambazlıktan tamamen başka 
ııız Nusyonal - Sosyalizmden ibaret- tarafa c;e' rildi. Bu tamamen unutul 
iir. Kuvvetten başka bir hak tanımı- muş gibi görünüyordu. Bu kav
ya.n ve bütün dünyayı fethetmek, "İ- galann te§kil ettikleri tehlike be -
kı yüz elli milvon Alman "çiftçi ve dibi hp.le girmeğe başladığı ve te
am~lcyi rahat - rahat yaşatacak .. bir emmül ve mülahazaya kabiliyetli 
Almanya toprakları tem.in eylemek insanlar - ki Bavyerada bile sayı
emeliııi besliyen bu mczheb ortadan lurı çoktu - göz açmayı iyi dti§ün
kalkmadıkça. hiG bir nrilleiin rahat, meyi ve daha çok itidal gösterme
miistakil ve emin yaşamasına imkan ı yi tavsiye ettikleri zaman bu az -
olamaz. gın mücadele si.ik(ınet bulmak teh-
~u h:ılde yapılacak şey her mille- likcsini gfü;teı·di. Bunun için Yahu

dinin başka bir tahrike müracllat 
etmesi ve muvaf fakiycli ondan 
beklemesi kafi gehli. Şimal ile ce
nubu lıirlbirlcrile kapıştırarak mü
cadeleden istifade etlenlerin kaf -
fesi. derhal, hadise üzerine atıldı
lar, ateşi körüklemeğe başladılar. 
Nihayet f,'izli gizli devam eden 
nefret ve isyan tekrar alevler saç
mağa başladı. 

tin kendi hi!=;sesine dü~en vazifeyi ifa 
etmeleri değil midir? Nasyonal - Sos 

1 

yalizm ne kadar çabuk ortadan kal
karsa. yer yüzünü kaplıyacak felaket 
ve ınntem de o kadar az feci olacak
tır. Umum beşeriyetin menfaati bir i 
noktada birleşince bütün kuvvetlerin 

1 
de birleşmesinden tabii ne olabilir? 

Yapılacak iş pek sadedir: Nasyo- ı 

nal - Sosyalizmi beşeriyet harici ilan I 
etmek! Kan dökmeğe de hacet yok. 
Rusya, şimal devletleri ve Balkanlar 1 
Almanyaya hududlarını kapıyarak 1 

yiyecek ve ham madde sevkiyatına ı 
nihayet verdikleri dakika Nasyonal -
Sosyalizm yıkıl~cak ve dünyanın ü- · 
:erindeki kabfıs zail olacaktır. Bun-! 
(hn sonra, yeni rl~i.;en ve umum mil- t 
let1er ir.in hay:ıt hakkı ve beynelmi-
lel ahlak ve adıılet. · ı· 

. BUM>yla Oalııd YALÇIN 
.) 

Yahudi o sırada muhtelif Alınan 
kavimlerini meşgul etmek ve iki 
arada onları daha tam bir surette 

soymak maksadile dikkatlerini 
başka. tarafa çevirmek için mahir 
ve ince bir manevra kullandı. 

Sonra inkılab geldi. 

Halk adamı ve bilhassa küçük 
burjuva ile az killtürlü amele, 918 
senesine kadar, yahud da.ha doğru
su o senenin teşrinisani ayına ka- . 

dar hakikaten cereyan eden şeylen 
Alman ırki unsurlarını bilhassa 
Bavyerada biribirlerinden ayıran 
kavgaların bizzarure tevlid etmele· 
ri lazımgelen neticeleri doğruca 
anlıyamamışsa Alınan halkının ken 
disine "nasyonal,, denen kısmı hiq 
olınazsa inkılab patlak verdiği gün 
bunu takdir etmeli idi. Çünkü ha
reket muvaffak olur olmaz. Bav
yerada inkılabın şefi ve mürette
bi kendisini Bavyera menfaatleri -
nin mümessili yaptı! Beynelmilel
ci Yahudi Kurt Ei<ölner Pnısyaya. 
karşı Ba\'yera kozunu oynamağa 

başladı. Halbuki, her şey hesab e
dilince, bütün hayati Almanyanın 
her tarafında bir gazete karalama
cısı sıfatile serserilikle geçmiş olan 
bu Şarklının Bavyera menfaatle -
rini müdafaaya hiç ehil olmadığı 
ve bundan başka onun nazarında 

Allah tarafından yaratılmış geniş 
dünyada bir Bavyerarun mevcudiye 
tinin devamı gayet ehemmiyet
siz bulunduğu bedihi idi. 

Ba"'Yeradaki inkılibcı kıyama. 
Reich'ın mütebaki kısmına. kar,;1 
bir tooa.vüz \·aziyetini verrneğe, 

Kurt Eisner hk de Bavycranm 
menfaatleri yahud arzulan nol<taJ 
na.za.nııı te-n iç etıni olm.ayordo. 
O Yahudiliğin murahhası ttıfatile 

hareket ediyordu. Almanyayı Ba V· 

. yeralılann yardunile daha kolay 
parçalamak için Bavyera kavmi· 
nin sevkitabiiye müstenid temayül 
ve antipatilerden istifade eyliyor · 
du. Müdafaası parçalarunıŞ Reich 
tamamen bolşevizmin şikarı ola · 
caktı. 

Onun ölümünden sonra, iptida, 
onun kullanmış olduğu tabıyeyi is· 
timalde devam ettiler. Alman dev· 
letlerini ve hükümdarlarını en kan 
lı tahkirlere garketmiş olan Marks· 
çılık, birdenbire, "müstakil parti,, 
adı altında ( 1) kökleri hanedanla· 
rın ve Alman dt'vletlerinin mev· 
cudiyetinde bulunan hissiyata ve 
sevkitabiilere müracaat etti. 

(Amelelere neferlere aid) ~ura· 

ların cümhuriyeti tarafından Bav· 
yerayı bu şuralardan tahhs etmifı 
olan askeri kuvvetlere karşı idar~ 
edilen mücadeleyi propaganda "Ba\ 
yera amelelerinin Prusya militariz· 
mine karşı mücadelesi şekliuJe tas· 
vir ediyordu. Şuralar cümhuri:•eti· 
nin ezilmesinden dolayı Münil ~e 
sair Alınan ınemleketlerde hasıl et· 
t·ği tesiri yapmadığı i~te bu suretle 
izah edilebilir: Halk kütlelerini akıl 
ve mantığa davet edecek yerde, 
Bavyeralıları Prus) aya karı,. da.· 
ha ziyade co8turdu ve hiddetlen· 
dirdi. 

Bolşevik muharriklerin ~üralar 
cümhuriyetinin alınmasını "Pı us· 
ya militarizminin,, "anti miiita · 
rist,, ve "Prusya aleyhtarı., Bavye· 
ra kavmi üzerine bir zaferi diye 
tasvir etm~k hususunda g0ster Jik· 
leri hiiner Ye sanat bol bol ~emere
ler verdi. Kurt Eisner Bavycranın 

miiess~an Landtag intihabatı mü· 
nasebetile Mimihte on binden az 

• 
taraftar bulduğu ve komfüıist par 
tisi üç bin rey bile kazanam:ı.dığı 
halde ciiınhuriyctin sukutundan 
sonra iki partiye Yerilen reylerın 

yekiınu yüz bine y ... klaQmıştı. 

İşte bu tarihten itibarendir ki Al 
man ırk unsur.arını biribiı!eri a 

leyhinc kaldıran bu m::.n:ısız tnhrilı 
lere karşı bizzat mücadeleye gıriş 
tim. 

Zannederim ki, bütün hayatımch 
Prusyaya karşı gösterilen husu 
siyet aleyhinde bir protesto olarali 
girişmiş olduğum mücadele kadn.ı 
halkça sevilmiyen bir mücadcleyt 
atılmamışırndır. [ De1~mı va:J 

(1) Die Una.bhangige Soziafü. 
tiche Pnrtci muhasamatın son ay 
larında. Sosyalist mebusların. cks.ı 
rlyetlndcı\ a~rrılnn ve harb t;D.hsisa. 
tına. rey , ·ermekten imtina eden sof 
yal demokrat partisi parçasıdır. O 
tarihten sonra, ~oUannı şaşının 
koyunlar tekrar sürüye a,·det et
mişlerdi 
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31 M A ltT 1940 YENi l"AlSAD 

lk- 1 z f • SABAHTAN SABAHA 

İn İ - Ü erin Kömüre, 

büyük yıl dönümü , Kiraya d-;,. . 
Bektalinin biri hamama gitmış, \ 

(Baştara/ı 1 inci aay/ada) lkumandanma şu telçafnameyi çek- cehde metelik yok. Yıkanıp ~karken 
...ışmanın lehine tecelli etti. miştir: hamamcı aynayı umtmlt ve hamam 

Fakat 31 mart günü lsmet ln&ıU ı lnönU muharebe meydanında Jlet- param oı.n -teliği istemiş. Bektaşi 
mukabil taarruza geçmiş ve di.işmanı ris tepede Garb cephem kumandanı para vermeden h~dan :çıkamıya
perişan ederek 31 maıt günü gecesi Erkinı Bar'bi,ei Umumiye Reisı cağını anla~nca ellerini kaldırm1!: 
ric'ate mecbur etmişti. Artık düşman lsınet Pqıaya: ı - Yarabbı; ya ban~ on para gon
mag·ıub ve münhezim ric'at ediyor B"·t·· ta ihi ilemde siziıı lnönü der; ,Phod IU kubbeyı yıkıver de be-

u un r ' · b b T ı· d k rta ve lsmet İnönü askeri tarihimizin dan muharebelerinde denıhde et- m u erı m e m en u r. 
§atılı bir sahifesini daha yaratmış o- ~;iniz vazife kadar ağır vazife de - Derken kubbe ~dür, güldür yı -
luyordu. ruh de etmiş kumandanlar enderdir. kılmış ve Bektaşı hamamdan f ırl~ : 

Ebedi Şef Atatürk "Nutuk,, da bu Milletimizin istikll1 ve hayab dibi - mi§. Oraetkta karşısına çıkıp elını 
Danlı ve heybetli galibiyeti şöyle tas- yane idareniz altında ~refte vazif~ uzatan ve: .. 
vir ediyor: elrini gören kumanda ve silih arka- --:- Allah nza_sı .ıçm ~ ~···. .. 
"İsmet Paşa 31 mart günü mukabil daşlannızın kalb ve samimiyetine - Dıye sadaka ıstıyaı bir dilencı go -

taarruza ge<;ti ve düşmanı mağliıb büyük emniyetle istinad -ediyordu. runce: . . . . . 
ederek 31 mart - ı nisan gecesi ric'a- Siz orada ~ atipnan değil mille- - Çekil, demiş. Şmıdı Allahın ıs -
te mecbur etti. Bu suretle inkıli.bı - tin maki& talihini de yendiniz. lstill ~i ağzına alma, H~~tin hasisliği 
mızın bir sahifesi ikinci İnönü zaf e- altındaki bedbaht topraklanmızla be- .iist~dc. Bak Gll para ıçm koca kub-
rile imla edildi. raber bütün vatan bugün bütün mtiıı- bevı yıktı: . . .. .. 

'Efendiler,, düşman çekilirken tehalanna kadar zaferinizi tes'id e- Onun cib!. -cıhanın b~~k~ du~ -
garp cephesi kumandanile ı nisan d. 0 .. hı • 'stiliaı · munda fclegın namerdlıgı üstündedir. 

_ . .. ıyor. uşmanın ını !l azım En kü ilk bahanelerle ve en kü ilk 
gunil ce.eyan eden muhaberat o gu- ve hamiyetinizin yalçın kayalanna ç . . .. .. ç 
nün tahassusatını tesbit eden vesika- b rak h d h ld N _ ihınallerımız yuzunden pahalılık kub-

a{jını çarpa ur e aş o u. a besi . +.n.ın • • -beş Ik· 
lardır. O tahassiısatı ihya için o gün- mınızı tarihin kitabei mcfahirine kay- . . nı - we-: )'lrDll . sene"Cvve ı 
kü muhaberattan bazı telgrafları ay- deden ve bütün milleti hakkınızda e- gıbı - tcpemıze yıkabilır. 

v ••• 

oen okuyacagım: bedi minnet ve şükrana sevkeden bü-
"Saat 6 30 da Metris tepeden gör- "k zaf ••. t b .k ed Bu kışın başında ht1anbul az kal-. yu gaza ve erınızı c rı er - . k 

düğüm~: 'Gündüzbey §imalinde ken üstünde dW'duğunuz tepenin 8İll8 am köm~ ka~c: :· ~arb ~.~
~ 9ebat eden ve dümdar binlerce düşman ölülerile dolu bir mış, ya ~ .me . e e er en omu~ 
olması muhtemel bulunan bir diimnAn d _ tt• d.v. k dar getınnek ıhtimalı kalQ:ıamıştı. Kendi --- mey anı ~r'CL meyre ır ıgı a - lma • 
müfrezesi 81,ğ ceııah ~un taar- illeti . .k diniz . . ga'şa&Jl ~·1rJa kaYnt mız limndı ve 
nıdarilegayri aıuntaaam çekiliyor. ?1 1i .1 m:,ı"mr~ .et::le de peki.la kavrulabilirilik. Fakat depo -
fakından takib ediliyor. Hamicliye ttı 1 

eh11.:: b·"' d 
1
-

1 
.. 1 neka- lar bo,alıverdi. Nakliye işleri çabuk 

zır ve AUü w.un ugunu soy em 1 k dı ı· k.. ·· f" t istikametinde temas ve faaliyet yok. isterim... yo una onama. ; yer ı omur ıya -
Bozöyi« yanıyor. Düşman binlerce Bilyük Jıllllet Meclisi Reisi lan fırlayı rdı. 
maktullerile ?oldurduğu muharebe 111J8TAFA KEMAL Bereket ki bunun ~nü ç~b:k alın-
meydaalnı sılihlarımıza terketmiş - . .. . . . eh ve bu kış maden komUnnru lstan-

lşto yıldönumünü hürmet ve tazim- bul gec:en kışdan biraz daha fazla tir.,, 
Garb Cephesi Kumant~ı le ve bugilnlerin aziz ışehidlerine t&k- fiyatla tedarik etmi§ olmakla beraber 

İSMET ran ve fatihalar lhdasile karşıladığı- istediği kadar boldu. 
Bu zafer ve muvaffakiyet üzerine mız bu mübarek gün böyle ulu ve IJ& Şimdi hamdolsun, kı,şı geçirdik; 

Ebedi Şef garp cephesinin muzaffe.r refli bir gündür. yaza girdik. Belediyenin faaliyetine 
================================== bakınız ki, bugünden gelecek kışın, 

Çorçi:in nutku 
yeni bir kömür buhranı karşısında 

kalmamamız için tedbir alıyor ve şim 
diden, öMtmUz.deki kış bir kömür sı
lnnbsa çekmiyeceğimiz temin edili-

.. ( Ba~tarafı 1 inci sayfada) mektedir. ıiadiye kadar cli.İIJD8,D lıi- 1yor .. Bu bir hakikat olacak !111 ?. Bil-
·•)lüttefıklerın .militerek davası taraflarm 200 gemisini hatırını§ ve meyız. Qinldl 1tıtanbul beledıyesı her 

uj:ruDda bütün kuvvetlerimiz sefer- bu gemilar ae 1000 tane bahri}ı li öl- yaz, mfistakbel kış için bazırlık yap
ber ecJilmiftir. İktıaa4I haJ&Wma -,e miit•ür. Ba faciadan ribJha•ru Al- lllıll. teminct wrmi§. Aer kit miiltak
di bir barb ekoııomisine göre tepsim mantv m~aldllır. ıbll yaz hUJwıda vWlen1e balWIDUll 
edılmijtir. Davam~ a~kça. bildiri)' Bia ayni zarnencJa niçin hi.rb et· ve bmaJar yls u.tü kahnı!)tır. Bu• 
onız. BütUn ldlçlk milletleri •iman tiğimbi de eoraJllDrlar. ıOn1ara wrile- fa in§aaılJah bu, böJ!e olm&z. .Bu de
deblet.Jndm kurtarmak ve onlara ..- eek oe.6 taılar: .Bug1tn 4wupa ka- fa da •btte• tarPD şu: 
best nefes aı.a hürriyetini büfet· na ha ... n 818'1 boyanmnnıpa, lıarb Blllııdij9 Jlllll .._ ay somaki buh
mek gayemizdir. ettiğimiz içindir. Biz harbi durdura- rw a,a ti& pek iyi ettiji Jlal -

Biz bUyUk zaferi kuanacağmma hm, o zammı tu mali aonmlar, aiçin dıt llir ..rJ "Vaki olan kira buhranını 
kat'iyea emini&. Franea ile müttenr harbettiğimizi daba iyi görecekler - p1Bla inç g:.innUyor. Bu buhran .... 
ten U5 milyoaluk büJ1k bir bnete dir. MütteOklerin çak kuvvetli ol - mlı}, çatmıJtır. Kiralann, bir iki .-ı 
malilriz. Halbuki Aım.irya aaeü 76 duklannı hatırlabrmı. DlnJanın han- U müstesna oıarak, şehirlerin her 
milyonluk bir kuvvete aa.hibdir. Os- gi ucunda olursa olsun harbıetme~'e aemtinde fırladığlnı haber ahyorua. 
telik bunun 16 ınilyonu da kendisine muktediriz. Bu'8n harb sahasını ge- Ev saltibleri eski fi)lıaan asla b.a. 
düşman ~surlardan mürekkebdir. nişletmek istemediğimiz içindir ki bü ba katmıyarak kiralara istedikler.i 

Çok kımseler tarafından §U su.ı1c yttk mikyuda bir harekete ~I de War zam JllPD&y& bef1ıtmlflardlr. 
manJZ bkbm. Harb uzwı mu drP. - jillz. Ru8ya 11e ltaı,a ile .laarbetmek ~ Wbnıın •11nda, yaai bir 
cek? niyetinde değiliz. be ay evvel kiralan .mubafnm -. 

Ejer .Almanya. mi1\etıerin hUı riye- Bizim hasmımız Hitler ve Alman- .,.,,_ 'tizere eski 1matmat1ar htl _ 
tine hürmet ve hukuku düvel kaide- ların nazileridir. Gayemizde yalnıs kllU!r.inm t . . k __.__ 
lerine riayet etmiş olaydı. belki hiç onlan ezmektir. .-. ,._

1
kira a~enl eınını a& ~ • 

azdı Bugün bazı 'N - bilmi bi lef .. a ~ A- cı ar, geçen sene &aı-
de olın Ahnan1arın bitaraf mem- e yaP_tıgı~ yen r ~ ... - ça • •' sa önümüzdeki sene de 
leketler,ktukl . . bir taarruzun - Zlinden bir milyondan fazla Alman, kwbntlarw ayni fiyatla temdid 
dan kor . arı ıçın ona malzeme ve bugün garb hududlarma yayılmış 1 clııbl""a*lenli. Bu tedbirin bile kafi 
yaşanı~ imkAn~n veriyorlar, tablt bekliyorlar. • > 1ıjr 111111ene anlaşılmıştır. Bu 
b hidıse harbm u?.Stması b o- N t• --• b" . a· u .na se ez e ıce ve ~er ızım ır.,, talatirde de kiralar, kiracılar değiş _ 
luyor. lngfltere bUtUn bu vaziyetleri 'Weygaad Parist.e tltte ~ gitH, k t ~ t .. d-
gmıaeıı kaçırmıı değildir. Londra 30 (Bwnıst) _ Fransanın ~ı.-: HrH= -~:....ı .. ~ ~r~ tedm~-· 

tson Çorçil b a uawm-J -.... ev ~f:o'"""rının ıs ıgı 
w~ . . . ~ an sonra, şark orduları bq kumandanı geae - fi.ratı 'WM'mlJm kiracıları bir çok 'he.-

aöderJJSl ~~ ~bine irıtika1 ettir - ral Weypnd Parisde Bat•ekil Rey- lwneJerie ~ güç c1eğildir. () _ 
miş ve deıDJ§tir.kı: . naud .ile uzun bir mülikatta bulıın - mm içic hem llu llahanelerin öalinil 
Korsanlık. dev? ~ı_-~h~. intikal edeli muştur. Generalin Pari.ie geldiği an- almak. hem laot binaJarm ve apart -
beri ):JugÜD gördüğümuz faeialarm cak bugün i§aa edilmi§tir. ,.nıann eüi mukavelelerine wtina -
hiç biJine tesattlif ~~·· İngi - 8aıtç PuWea Ayrdclı dm kiraya ftl'ilme.ml temin etmek 
tiz ve Franmz gemile:ı bahri bdre- Paris, 30 (A.A.) - Sovyetler bir- gutbr. Vor 

timis say .~de tam bır emniyet için liğinin Paris bUyük elçisi Suriç dün 
de &eferl rını yapmaktadırlar. Dli§ - akşam saat 22/15 de Semplon ckş -
man ailihsız bitaraflara hücum et - presle Parisdeıı hareket etmijtir, 
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Sefırler Londraya niçir r iarp Balkanlara siraye 

lr.n-R ... ticaret anlafmaSt 
Tahran, 30 (A.A.) - İran - Rus 

ticaret ve seyriaef ain muahedesinin 
tasdiki hakkındaki kanun layihası 
mec1iee tevdi edilmigtir. çağrıldılar etmiyecek 

(Baş tarafı l incide] ( Bqtarafı J fncicJe ) kadar hiribirleılal kl&kMPD -- • 
si mahfili r, bu da\ette askeri bir fal'kİ Avru,.ama YIQltığı iktlSadi 
ga)enin ~cud ohnadığım, fakat tazyika oasd mul.abele edilebil~ 
gerek Fransa ve g rek İlagllterenln, ğini müzakere lıWiusunda Fransa 
Ba)kaDlard bü~ ük lllİkyaata bir 'e İngili:& DU1rlan bir müddettir 
il) asi '\e iktuıadi bir taanuz. ge- sablrsızlaıuyorlardL 
~ cekl rini tahmin etmektedir. Ay- Ahuan diplomasisi şimdilik ı. 
ni nı hafil Londrada topJanaa bü- siretle hareket ediyor. 1'1akat ildl-
l ük b rb konse)inde ltaıyanua va- l8dl bplgmdp= &lmuaya küçiik 
zb etinin de ariz amik tedJdk edn- clevletleri keadlslle ticarette bul-
ro"ış .ofdugu kanatiııdecJir. mağa tMWketmek ~in bül ük llir t. 

p ıtRISDE H ARB KABINRBI allyet urfecllyor. Fakat AlımİI t.ek 
lillerl o c1ereoeWir Jd llabul ettik-

ı.ondra, 30 (Hus~si} - Bwgün lerl takdirde bu kUpük devletleım 
ParisfAt IMfwkiliD ft7uet.i •"mda lstlkllll 1ıaleklar o1acaktır. 

. b8rb kabilleSi bir içtima akdetmiş- Balkan devletlerinin arkaeına. 
u .. ı..&rem .g..ps-• n.. 

,tir. - ccsr zcumetıa, devamll olarak 8llllı lehinde bulll-
(, .....a a.- llmr h> • ..,,._ DMI kaoetll lllr Tlirkiye VM'lbr. 
... 1'ürldye, Belbıfwda fimdije 

şular ara.ı;ında bir anlaşma ya.ra.t:
mağa büyik bir dikkat ve ihtimam 
ile ~- MiUWlkler de 
rüddye tle llenbeldlr. O 'PiiU-9 
ler ki,._ aylar._. Balkaa mil
letlerine ve Balkan bükiımetlerine 
kendi slyuetteıtnl anlatmağa ta -
hşmışlar ve lcabmda Balkanlarm 
mildafaaamı temin için mü.tt.eflk 
orclulamt ,orta prkta tah§it ecDl
mif) oldoldarma c1air teminat ver
m.i~. 

NDıayet BaJka.nla.nla 1ıir de tfal 
yan lriifm ftrdır, Alman nöfazlle 
beraber git.melde ise de bu ntifoz 
a)'lll, ı ıh tw,.. ••' s# •l
al de p.ıc:cıllt.p 

.Sl/S lMO PAZAR 12.15 A,am w ~ !lıa-
12.30 P.ragram ve memleket saat berleri. 

ayan. 12.50 IBillk - N 1 tıW ..+' 
12.35 Ajans ve meiıeol'oloji lla- 12.50 Müzik • Muhtelif prkılar 

berleri. ':Pl.. • 
12.50 MUZik. Çalanlar: Falüre Fer- Da/MM lllıdi - Kili" .. IHI 

R&n, Refik Persan, Cevded cqıarR ~ -'"9cllt Af/taa., • 
Fahri Kopuz. <>kayanlar: ıt.dife 1lr :11.00 ;Jilı091- w memiılke\ aalit 
tan, Necmi 1tu.a .A'haelrn .8)11.l'L 

.lJ.39 l'-00 Jııliblik - .JCÇik orkea· 18.95 llizlE • llul .i:ıe,ııeli. 
tı·a "Şef - Necib Aşkın,,. l&tl6 S.bmt aıuıt. 

18.00 Program ve memleket .saat l9.l8 M 'ııll t mat QmS. .,. .. 
ayarı. Jw ••BDNlejl • dr teıi. 
18.05 MUzik - Radyo caz orkestraaı. 19.30 Konu'Şma "Dış politika hadi· 

18.30 C)Dcat BUti. \ Sfieri,, • 
18.M Serlulllt mt. '4 ... "'..... 19.45 Jıltilıllt-QdnJe-: V9Cibe ~U>Alf a.1..,..& r 
19.10 Memleket stıat ayarı, Ajans det (llllar, B: d . 6eylum, 1-i- ~ ~ 

ve meteoroloji lıaberleri. dia ~ ~; Kwiftw 11 • l - mr ~ 
19.'SO lllltizik. Çalwnlar: Cevdet Ko- kar. ~ ...... Am. 'D ı. 1 - .ut - .A1iiiıı. 

m, Ruşen Kam, Bepa :&-er, Vecihe. -.. ~ • .&MJ9a Bu. Y- ı _ W-"lrfan1&3 ,,,,,.. 
Oku,__.; lliia))&l Smar, Muzaf- Vôi Gıl. Buar ........ ~ 
fer Dar. Yeni türküler ve halle 3M'- 2l.IO Sattut ..ı. 1 - • lli•lr ~ 
kılan. zı.ıo K•m• a a $ - '9ir 41itek 

20.15 Büyük tOmar Sinanın iSıtimli· 21.JI lllmt -ai~ 1ııaa 1 - 1161& ·Bir -9 • 
ııün 352 nci senei &levr ymi münaae- <.1ow ''lef - llııısan Kmoer., • ta. M 
betile: ltON•flll•: lDltetik -balomdan 1 22.l.S M Wr« -.t ayarı, aju8 1 _ &iki fi*...
Mimar~ - Profnör 1amaiı Bak- h&tlelleri, *-t, emam - \Uıvl&t, 8 _ Tath c11ıft1 .9i1'.,ta, 
lu Baltacıogtu. kuntJbııo • n1*a.t llm ı m ''ll'iJat., • ~ • 

20.30 Konuşma - Sinanın hayatı ve ~ lllmik _ Cuhaıad --rı.,. 'I - ltani olmek; J' 

eserleri. Türk yüksek 'Mimarlar Bır- ZB.21/2LIO Y&nllki P•- iN lt - ltayıd .. Geail1ili • ~ ~ 
lıği namına Mimar Bedri Uear. kepame. WK.ADm.l.N CIYA :- -

20.50 Türk bestekiırianadan Be' ·r ı _ O.metwıı• -.bibiain ~ 
ağa, Itri, Mehmed -Ca ve Tab'i'dım ' •.ll9tl J _ Akıl • ~ • -~~ 
beste ve semailer ''Pl.,,. 12.IO ~ ve :mewlt+et aat __ .... _. 

21.00 Mtızık ~ Halk tiirkilleri ve o- a7an. r ~ ~,,-"" 
yun havalan. Ada.nah Aziz ve Sam 1%..35 &jw w met-ooloji lla- • - Bir iltlwnbl llljada • .. ~'-' 
Yaver Atamaa. blrll!ri. & - Tavq • Jıfelrtub. 

21.15 MUzik - Beethovea 'hakkıHa l2.IO Mimik - ljildLat w ._ 9 - Devir • ıtırmm •!la: { W 
k Ce d M d h k ..... O-inler: Olıvdet: ÇCleı'. IWa- 1 ....... ı. bir __. Aldilbak 
onuşma - . v et em .u .;. ri Kapuz. ı...tctilı Oılı:t.e. Oloıyaa}ar: - .n.~ • ı-.... • ~ --.-:: 
21.35 lılUllik - Olia Muzıgı - Beet- Ariıle flln•, lfttten- a.ar. Dört 1Didin bir eaa1. :\ 4lft 
cıven ~. Ç&lular: Rauf Ök- hdk tlrtiWL 8 _ Usat. --~..ı 

tem "Klarne~,, Dr. Paul "Korno,, Mus lS.19 Xiailr • Balk tiiddl•i. s.aı 9 _ Gl'&IMI' baJi1mı9 ..., 
tafa Sesar Fagot,, Gılbert Back Yaver Atuua ,.. San .Bıeoeb abibi 
"Kenaaıı,, 'Waltar Gerhardt "Viola,, 13.IG/H IO lfidt. &anpk pns • 
.Enver .Kakıcı "Cello., Receb Dujal rmn "'.Pi. • • 10 - .8ir nota • ÇiftçDerlR 
"Kontrbas,, : l8.00 .p.811 .. "\le •• .. it aat ölan bir 11çU.. 

~.2.00 Müzik • Operet seleksyofila- ayan. 
rı Pl.,, . 18.05 Fevkalidt 1>rogram. Co • 

22.15 _Me~teket ~ ayan, a~ans medie Prançaıae saıratklrlan iara -
ha1'erieri, mnat, eLP' -1ahvıllt, fından 
kambiyo - . nubt llo~ ·:~1at,, • l8.4Ô xam1111a. 

22.30 .AJIUl8 apor "llCl'Vlil. 
22.40 Müzik _ Virttıoz'lar "Pl,, • 18.55 Serbest saat. ~... .. ~ -
23.00 Mttznc - -CUbad ~... . 19.lD M.weket aaat ayan, ajua 
23.25 23.3(). Y-..ld ptıJC1'81a ve ve meteoroloJi lıaherleri. 

kapanış 19.M Mtillk. 'Çatanlar: Ha1dn Der-
i tı HM P4f..&.,.. ınan, '8rif içli. B-. Gtir, Ha.ti 

12.30 Propuı w -tlBliet M8l T~ Okuyanlar; .SUi Hopes, Ra-
ayarı. rıye 'tokay, Mahmud Karında§. Ye-

12 35 A · ....__ ..:t-ji ba nı ~ar 'ft ~lriller . . Jan8 V9 mec:evtuıv - '11\ 11& V' ua....: ... _t -·.: 
berleı:a. . ~.~ -.oau,.. .-.... -" 

12.50 Müzik-Muhtelif şarkılar "Pi.,, 20.SO Mu.i~ - 1'asıl heyeti. 
11:80/14.96 JılWk _ ~ ıınc- " 21.15 Miizik - Radyo 0~1. 

ram "Pl §el - H. J'end AJnar., • _ _.::=::::::===== 
11.80 ?ııaaam 98 manleket saat 22.05 xtızik - Selolar "Pi.,, • 

&J&n. ,, U.15 Yır? 'nlt mt .,,..... ~ 
11.81 Mllmk- Radyo caz orbstruı 'ha~, ziraat, Mh~ - -tabvftlt, 
11.IO Konııama -UJllWlll tarlliye ve kambiyo - mılrut boa sur "Plyat,, • Şeb :imizde bulunan ll'P!ıılnlftlr 

..._ tıerbiywl,, 22.30 Müzilı - Cazl•ıd 'Pi." • müda: IWla..SJ amır.) 
H.m Sll1aellt mt. 23.21 21.30 Ytnüi 'P"'l!'am ve düad aa.t~baren tetkiklerine 
11.JO M'rieka ~ çm, ajans kapanı§. ~ f' _:: !~:-ı dn- ___ ._ V&ll "e 

..., $1!aırolo.J lııılllmteri.. .. ~ ·~ .. _ ... WW& Ull - ' 

'll.IO .MIWk • Y..ı eedalar 7e tir- 5 4 M8 CUM~ ·~ lediye Reisi Doktor Luttt 
külar. <>"'+•: K 1 lif. •yhan, 12.IO Pı ... ve •ıtmıııiilt aat yaret etmie ve pu!f na~ 
Basan Gir, P.ahri KopaL Okuyan: .,...... de .kendine w vumv• 
Mutafa Çatlar. 12..W Ajam w .-etıearoloj H· . 
•.oo-... _ a.. tirldUeaıi. Sarı ı.ten. mı • .ıı aua.aı Halik ·~~~ 

BecS ve ..._ ,_,___ 12ll0 )(lıdl - MUIMıellf priıtilar pçidma aa W •••ıtt& 
2.0.15 K..,... 'Tcı w talli.at bil- ··~.sbı Dün -ayni umanda am 

gı1eri t•• ın.ik • iKanalk Wif ala ~-. ~ MI' top 
20.30 •Müzik. Qelnler: Vealte Jlu • .a.ik '111.,, • ~w·- _..,. .. 

ı;en Kam, ReP'.d ._., t f'k ~ Jıl.t8 Pr•w w mıım'ellll ~ .mıaıır. ~planacta ~ .. fllllwtıııııl 
Okuyanlaı: S&di B ıııı 8 'ıat.ıös QVI. ve~lt ..aldtidlri clellul•ll 
denses. ' li.'60 MiWDr OıııhıMr: OlıfM QIC WI' .. Tatlı.Uda .barit& ._.... 

2iU.5 Konser tğ llw4 - lldl Bedi Jar. l"alliaıe la a, lleftk-.W 1rr, P&b kikat yapıımıı ft bul 
Yiiaetll-. lıfUzik - ...,.. .taestrası. ri Kopuz. '*'4 't : tfe..a ._ A- m\ittür. 
'"lef - Dr. Z. Praeı.on..., , hwlla, ıfl > ı Ö9ll ı • l!L • .1 .. 

!2.15 llm:Jeı.t saet awan. a]ana l&.'6 lUlıik • a.. ..-lari. '1alan- Aıliıral dtbı ayni zam~~ 
llaberleri, ziraat, eshaı - tahvillt, lar: Vecihe, Buri Uner. Buts Kam, kumandanı General Avm t.ha 
kambiyo - nukut banası ..,.._t,, . 1ueddin Okte. yaret etmiftir. 

ıı.ao )(tmk - Opera ar,m.ı "Pi.,, 19.()9 8uı'tmt ..... .. •• 
23.00 Müzik - Culaaııd "Pl .. , • 19.10 Memlek~saat ayan, ajans .. _ ... __ t..~ı... 
23.25/.23.30 Yarmki program ve ve metwoıojl .._ i. Dtin -~ MNıMlllYia • 

kapanış. 19.2:iKMHIP71 "Milli~ faraolunaa dilpwı tayy enııe 
2 4 ıs.. SAU menkıbeleri,, şı hakiki mermilerle tayyare jefi 

1!..30 Program ve memleket saat 19.,o lüsik. eaıeg•ar: Oe.vdet Çoi lan 'tar&fındaa atıeıar }'& 
ayarı. lar, Fahire Feraan, Refik Feraan, AtıNa.r ilnhame Selimiye 

12.35 Ajans w meieoroloji Jıa- 1"ahri 'Kopu•. 'Okuyanlar: Melek Tok- -....t-ı.ı bam ... -..ı.. ... __ .__..!::...~ 
berleri. ~~. tıhatafa .ç&itat', Radife Erten. ~ _,,,_ -..& ... 11&UM&l., 

12.50 .Müzik. Xad.mlar koro heyeti 20..15 .KGaUllD& ·~" Jmfbr. ~ecrübeler .saat 10 -
tarafından halk ttirldileri programı. .20.30 Temeü - Alt, bir ıs;avuı olle.m kadar devam etmiftir. Bu 
Sadi Yaver Ataman .,.. San Receb Yazan - K.emal Tozeın. zarfında Anadolu ve Adalar 
refakatile. 21..30 Müzik - Küçük arlrıe&tra '!Şef • . 

lS.30 14.00 ııtüzOC Kanşık hafif Necib Ajlnn,, • da vapur seftWieri tatil otuam 
müzik "Pi.,, • 1 22.l:S Memleket saat ayan, ajans Tecrübeler çolt muvaffakiy 

18.00 Program ve memleket ıaat hkaberleri, ziraat, esh~ - tahv.ilit, muştur. Atı§lara iştirak edea 
ayan. ambiyo - nukut .bonwu 'Fiyat., • ve erler takdir kazsnmışlardıt 

18.05 Müzik - Bir konçerto "Pl.., • 22.R3 Müzik - -Oda müziği "?'!.,, . v . . • 
18.40 Konuşma ''Çiftçmın saati 23.00 Jlllidk Cuband ''Pi.,, , D~er tarafdan dün, Sil 
18.55 Serbeat saat. " • 23.25 23.30 1".anzaki progr;am ve elektrik fabrikasmda da hir 
19.10 Memleket saat ayarı, ajanı :kapanış. runma tecrübesi yapı1Jwttn'. 

\'e meteoroloji haberleri. Bu tecrübede rnefruz bomba 
19.SO Müzik - Ankara radyosu ki- .G 4 IJ.NO Cl1MART.ESl . .. • . 

me ses ve .sa.ı heyeti. İdare eden _)le- 13.30 Program 'e memleket saat renın du~ğü farzolunarak lr 
ı:;Jd Cemil. ayan. ma ekiplennin 'bunlara karşı lwı• 

20.15 I\:onuşma "lktısad ve hu1cuk 18.35 Ajans Ye meteorolojı ha- leri tedkık olunnıu~ur. ,-ecrilbe 
saati. • berlen. vaffakiyeUl olınuştur 

20 30 Müzik - Fasıl heyeti. 19 30 Müzik· Ç anlar: RU§en Kam • 
21.15 Müzik - Oda miıziği -lloıart Cevdet Kozan, 'ecıhe, Reşad Erer. r.cvdet Kozan. Vecihe Reşad 

Klarnet kenteti. Ça~anlar: Hayrullah Okuyan: Müzeyyen Senar. Okuyanlar; M~fer 'tıkar y 
Duygu "Klarnet,. Licco Azr:,ar "~ inci 141!5 Jıf.iizik _ Halle türkuleti, oyun yen Senar. . . ' 
keman., Enver .Ka~ 2ncı ke- ve lı:arışık havalan. Sadi Yaver Ata- 20.1!5 Koouıma "Güniln mese 
man~, ~t .Albayrak 'Vıola,, Mesud man ve Aziz Şenses. 20.~ MUsik - Fasıl heyeti. 
Cenıl Çellı,, · H.30 Mtizik • Rıyaseticümhur ban 21.15 Müzik - Küçük o~ 

21.35 Müzik. Küçük orkestra "fJef- dosu ı Şef _ 1hsan Klincer,, . 'Şef - Necib Atkın,, • CIJlllF..-.M 
NC;CJD .J\tkm,, • 15.15 ıs.so Muzik - Melodiler "Pi 22.15 Memleket saat ayan, ,. · 

22.15 Memleket aat ayarı, ajana 18.00 Program ve memleket sa~t' haberleri, ~ eabam - t.ah 
haberleri, ziraat, esham - tahvilat, ayarı. kambiyo - nukut borsası ,.1'1yt.t., 
kambiyo - nukut borsası "Fiyat,,. 18.05:MtisiS. Rad10 caz orkeıRruı 22.SO Kon"llQa "EcneW ııı.ııuııı..,. 

22.35 M'ftzik - Caz~d "PJ.,, 18.'° .ıw-wwma ''Yurd bilgimi 9 va1na k• ela'- · 
23.25/23.30 Yannki program :ve sevgisi,, • • 22.30 Müaik. Cazbancl" 

ka:panıf. 18!55 Serbesf aaat. :ı.'3.00 e kadar y~ uzua 
3/4/JJNO ÇABŞAllBA: 19.19 :llemfebt aat ayan, ~jans ta.sile.,. 

12.30 Program ve men'*'I .- .. m•uNloJi •••atat. 21.25!21a T...ıd 
.,_,_ - •·•---·o+nhc8 a da•• ~----
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1 Hakiki Dostun T avaiyeıi Budur: 

Sabah, üğle ve akşam her yemekten sonra günde ilç defa 

.· ~ 

. •. . 

RADYOL.iN 
. . 
.... __ - - . . 

Yurdda ittifak haline gelen bu kanaati 

tesis niçin ve nasıl muvaffak oldu? 

~ENt SA.BAR 31 HA.BT iNi 

Akşehir Bankasının 30 llkkanun 1939 gayesi itibarile tanzim edilen yıllık umumi blancosudur 
' AKTIF 7

· 

NUKUT: 
Kasada~ 
Bankada t°1{' -

• • 

SENEDA'I' CVZD~il : ' .. 4ı 

:Vadesine üç ay kalanlar . 
:Vadesine üç aydan fazla. kalanl.: 

ESHAM VE TAIIVaA.T : 

Borsada kote olanlaı 
(Mevduat karşılıkları). 

AVANSLAR: 

,., 

\ 

. 16858 9'l 
245 30 

Lira Xr. 

17104 27 

' 57695 13 J ~6970 68 (.--
"40724 45 

'"": ~200 00 

' •• 1 

Emtia ve vesaili mukabili --- .... r 55603 
Su ve elektrik tesisatı muliablli rf •· 299943 

356-116 61 
24 r 
02 { 

Su ve elektrik malzemesi mukablU 162 82 
Elektrik istihlak vergisi mukabili 707 53 ~--

BORÇLU U. CARI : c-- '- --

Açık kredi ~ 
MUHTELİF BORÇLULAR : 
İPOTEKLİ ALACAKLAR : 
MENKULLER: ,' 

Kasalar ~ 

Makinalar • 
Mefruşat 

GAYRİMENKULLh ••• 

·. 

Banka ve sinema binaları 
Diğer gayrimeclculler 

NAZIM HESAPLAR: 
YEK"ON ••• - •• , • • • 

! 8200 00 
[ 3800 00 
, 4355 84 

60000 00 
18900 00 

a391 09 

,. 172243 55 
11282 84 
11355 84 

78900 00. 

6490 92 
717080 25 

PASiF 
SERMAYE: 

f 
lHTtYA'I' AKÇESİ : 

Kanuni ve n.izam.l 
XARŞU.IKI .. AR : 

~~" Jtiuhtemel zararlar ıtar§ılığı 
{Bankalar kanunu mucip), 
Tesisat karşılığı 

... ' (İmtiyaz mukavelesi mucip}. 

MEVDUAT: 
Alacaklı tüccari H. Cart 

[IASARRUF MEVDUAT! : ' 
' \.. Bir aydan bir seneY.e kadar va~ 

·~ ôeli • · ·· 
,. :Vadesiz tasarruf ~ 

MUHTELİF ALACAKLILAR : -, " · 
TALEP OLU1''MAMIŞ TEMETrU 
LAR: 
İTFA TAHSİSATI : 
938 SENESi TEME'rl'U 
NAZIM HESAPLAR: 

. ' . . . . .. • • 

1721 ~ , 
. 11803 il 

8868 90 
' 5898 27 

-· 

Ura Kr. 

600000 00 / 

47443 00 

6525 09 

6G60 Gh 

9767 17 

126 2·1 

5000 00 
15635 68 
. 6490 92 . 

"t-----.,...--
71i080 25 

· .. ~ Akşehir Ban)<asının 939 senesi umumi kar zarar tablosudur 
ZiMMET 

MASRAFLAR: 
Maa§ ve ücretler 
İdare masrafları 
Hakkı huzur ve müraxabeleı 
:Vergi ve harçlar 
Müteferrik masraflar • , 

1 

2531 35 
270 56 

1177 36 
2~2 84 

1225 79 

Lira Kr. 

5491 90 

MATLUP 
Alına.o faiz ve komisyonlar: 
Banka hizmetleri mukabilinde ahnu 
iicret ve komisyonla": 

' Müt.ef erri.k kirlar : 
Esham ve Tahvilat kfırü 

J,ira Kr. 

3291 11 

ıU3 81 
2788 98 
154 00 

5915 5::. 

Çünkü "RADYOLİN,, in terkibi 'mütemadiyen taze piyasaya çıkar. - '(eril~n Faiz ve .~Ö~yoal.u: 1 

yüksek bir kimya şaheseridir. Çünkü "RADYOL!N,, diğer ma • Muhtelif K~kla.r: 
Çünkü "RADYOLİN,, in terkibi' -- İhtiyat akçesi . 

Su \'e Elektrik işletme ka 
..... 1011 9~ 

908 00 
• 605 35 

yüksek bir kimya şaheseridir. cunlara nazaran çok ueuzdur. Muhteme zarıırlar k~ıl.ıP'ı 
Çünkü bütün "RADYOLlN,, kulla- Artık bütün bunlardan sonra. "RAD AMORTİSMANLAR : - ' 

nanların dişleri temiz, ve güzeldir. YOLİN,, kullanan on binlerce kişinin m•A TAHSiSATI: 

302 65 

,, _ 
Çünkü "RADYOLİN,. emsalsiz rağ ne kadar haklı olduğunu anlamak ko- y E K '() N : , • • • • 12568 43 YEKUN: , • 1 ' • • • 1 1 

beti dolayısile hiç stok yapmadığı. için laylaşır. 

Sabah, öğle ,.e akşam her yen;ıekten sona günde 3 defa 

1 

SATIŞ 'iLANI 
İstanbul döndüncü icra memurluğundan: 

Musa Kazını ve Ali Kamuran tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 
20726 ikraz !\o. sile borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek 
gösterilmiş olup borcun ödenmemesinden dolayı satılmasıua karar vel'ilen 
ve tamamına yeminli üç ehlivukuf tarafından "3864,. lira kıymet tak • 
dir edilmiş olan Şehzadebaşmda Emin Nureddin mahalle ve sokağında es
ki 2, 3, 3 mükerrer, 3 mükerrer, 3 mükerrer yeni 2, 4, 6, 9, ll,, 13, 15 
No. lı bir tarafı İsmail menzili, bir tarafı Ahmed menzili, bir tarafı Fevzi 
menzili, bir tarafı tarik, bir tarafı Halid konağı, bir tarafı . Şehzade camii 
duvarı, arkası su kemeri ve tıi.rikiam ile mahdud kayden durumuna 
cari nısıf mru;~ halkalı mailezisini havi bahçe ve ahırı müştemil konak 
arsası ve ehlı\""..ıkuf raporuna göre Şehzadebaşı polis karakolu karşısındaki 
burmalı mescid ~okağıııdan gidilen "1288,, metre murabbaı mikdarında 
içi toprak dolu arsanın taı:namı açık arttırmaya konmuştur. . 

1 - İşbu gayrimenkulün arttırma §art.namesi 2/4/940 tarihinden 
itibaren 935/ 1333 No. ile İstanbul dördüncü kra dairesinin muayyen nu· 
cnarasında he.:·kesin görebilmesi için açıktu:. tlanda yazılı olanlardaıı faz· 

~ ·~ malumat alma.k iStiyenler, işbu şartnameye ve 935/1333 dosya No. sile 
memuriyetimae müracaat ~tmelidir. · 
r ·2 :_Arttırmaya "iştirak için yukarıda yazılı kıymetin % 7.5 nisbetin
'dc pey veya rni1ti bir bankanın teminat melituzu te\idi edilecektir. (Mad· 
de: 124). • 

} 3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiblerini" ~&yrimenkul üz~rindeki h~klannı . hususile f~iz ve masrafa 
fiz.~r olan idd alannı işbu ilan tarih~den itibaren yirmi gün çinde evrakı 
mUsbitelerile birlikte mernuriyelimize bildirmeleri icab eder. Aksi halde 
!'akları tapu sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç 
}.alırlar. ~ 

4 - Gösterilen günde arttırmaya istirak edenler arttırma şartname
sini okumu~ ve lüzumlu malumat alınış ve bunları lam:imen kabul etmiş 
ad ve itibar olunurlar. 

5 - Gayrimenkul 2/ 5/1940 tarihinde perşembe @nü saat 14: den 16 
ya ·kadar İstanbul Dördüncü İcra.memurluğunda üç defa bağınldıktan 

sonra en çok arfürana ihale Edilir. Anca.)< arttırma bedeli muhammen kıy
met!n % 75 şini bulmaz veya satış · istiyenin alacağına rüçhanı olan "diğer 
alacakhlar bulunup da bedel bunların bu gayrimenkul ile temin edilmiş ala
:aklarının mecmuundan fa~ı:laya çıkmaı.sa en çok arttıranın taahhüdü ba
ki krı.:ı:ak üzere arttırma 15 gün daha temaid edilerek 17 / 5/ 1940 tarihin 
de cuma günü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul Dördüncü İcra memurlu
ğu odası.1da arttırma bedeli satış istiyenin alacağına rüçhanı olan diğer 
alacaklıların bu gayrimenkul ile temin edilmiş alacaklrı mecmuundan faz-
laya çıkmak ve muhammen kıymetin % 75 şini tutmak ıprtile en cok art· 
tırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve satış 
2280 No. Ju kanuna tevfikan geri bırakılır. . 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen 
mHhlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisind~n ev-
\•el en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa razı 
olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on beş gün müddetle art
tırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihade arasındaki fark 
ve geçen günler için % 5 den hesb olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca 
hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. (Mad
de: 133). 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcını . 
yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve· ihale karar pullarını vermiye · mec

burdur. Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve dellaliye resminden 
D'llitevellid belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya aid olma
yıp arttırma bedelinden tenzil olunur. İşbu gayrimenkul yukanda göste
ri!en tarihte lstanbul Dördüncü icra memurluğu odaS1nda işbu ilan ve 
gösterilen arttırma §artnamesi daiı:eainda stılacab ilin olıınıu:. "~., 

w 'FIS 

1 • 
1 

Büyük ikramiye 15Q,OOO liradır 
El iıanlarmda da yazıldıOı gibi 3 Uncu keşide 

biletlerini· herkes 

Nis,nın 4 üncü günü akşamına kadar değiştirmelidir. 
Alc:ıi takdirde bu ••mara üzerinde laiçbir h•k iddia edilcmeı: 

Dınfz LHazım Satınafma Komlsronu iltnlan 
. 

. 
ı - Tahmin edilen bedeP "2685'),, lira olan, mevcud fenni ve idari 

~artnamesi muçibince yaptırılacr..k "Jr aded deniz motöriinün 5 Nisan 930 
tarihine rastlıyan cuma gün;' saat 15 ce Kasımpa:şada bulunan Deniz Lv. 
Satın alma komisyonunda pazariılda eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Kat'i teminatı 114027.50,, lira olup şartnamesi her gün iş saati 
dahilinde ve 134 kufuş bed.:-1 mukabilip..de mezkur komisyondan alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sa:,,lı kar.unun istediği vesaikle birlikte adı ge-
çen k?misyona mü~caatları. "2440,, 

s 
Sahibi : Ahmed Ceır.aleddin $ARAC0CLU 

Neşriyat mü~ürü: Macid ÇETİN ı•-..<ulilub " ..... ··rni Sabrh Matbaası 

•••••• Sağlam di~ler ve ağız bakımı mutlaka ••tmr.ilil*llD~1 1 

RİDA DİŞ SUYU ~ 
1 ile temin edilir. Müstahzann ma)'i olmasa dolal,sile diş ve dis ederi- • 
~ Diıı en derin yerlerine kadar girerek anti~ptik tesirini ~·apar. m:.-J 

istanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: 

'.Alınacak şeyler 

• Beherinin 
nıuhammen 

bedeli 
Adet Lira 

l\lu\'akl<a 
teminatı 

Lira 

Göz kliniğine altı ayale buz dolabı ~ 2 325 
Nebatat Enstitüsüne üç ayak buz dolabı 1 255 68 

Şimdilik en az üç buz dolabı 9/ 4/ 940 salı günü saat 15 de Rektıh 
lükte açık eksiltme ile alınacağından istekli}( rin 68 liralık muvakkat t .... 
minat makbuzu ve 940 yılı ticaret odası vesikalarile gelmeleri, şartna 

mesi her gün Rektörlükte görülür. "2148,, 

İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden : 
Sandığımız borçlularından Fatma S<,bire ve Receb Serrnet mıra<.:rı l, 

rına ilan yolile son tebliğ: 
Murislerimiz 12446 hesab No. sile e.andığımızdan aı<lı°'ı 500 liraya t , 

küdarda Selamiali mahallesinde ct:ıki Selümsız meyhaneler ycııi Sdam 
cadde Üzümkızı sokağında eski 355, 355 mü. 355 mü. yeni 3S5. 2 1 No. 
üstlerinde odaları olan kargir bir kahvakane ve iki dül<kunın tamamlaı 
birinci dere<:ede ipotek göstermişlerdi. Vadesinde ödennıiyen boı 
16/ 5/ 938 tarihinde 1086 lira 5-4. kuruşa '·annıştır. Bu sebeble ve 3202 Ne 

· lu kanun mucibince yapılan takib v~ aÇ1k arttırma neticesinde rnczkiır g .. -
rimenkul 675 lira bedelle sandık namına muvakkaten ihnle cdilmi~tir. 1-
bu ilan tarihinden itibaren bir ay ic;indc 938 1222 No. sile Saudığimıza mij 
racatla borcunu ödemediğiniz takdirde kat'i ihale kararı verilmek üzı:r 
dosyanın icra ha.kimliğine te\'di olunacağı son ihbarname makamına· kair: 
olmak üzere ilan olunur. "2512,. 

<=================================================== 

.. 
hti.kW Caddesinde Komedi 

Kuı;m1nda 

Gündüz saat 15.30 da 
Gece saat 20.30 da 
l' ANLJŞLIKI .. AR 

Gaip aranıyor 
Vanın Vastan kasabasında rf' ı, 

yüı.başı Halil'in evladları kard0~ı . 
Lutfi, Abdullah, Fe\ ziye Vt.! Sn 

~~~~iKiOi~iliED~Yi, iAiSiJ~~~~ yirmi dört senedenbcri meydanda , 
~ -~ ıoadıklarından kendilerini aramaı 

. i 
iŞ ADAMLA ı<.ıNA ' yım. crede olduklarını bilen ve J 1 • 

M Ü J D E !ren var ise aşağıdaki adre~e İnı>: 
1 nci kitab çıHı: yet namına haber vermelerin i nca 

Ticaretin Sırrı derim. ' 

llERBERT N. GASSO~ .. ,un 
e5erleri, ıson tabdarındım tercüme 

ettirilmiştir. 

Fiyatı: 50 kuruş 
Satış yeri: ı 

lstanııuı. lnktlah Kitabe'i 

Tophanede Doktorun kahvcsindc

Ccmal Hurt 

Sabibi : A.. Cemalcddin Sara{'oğı., 
Nepij1Lt müdürü : Macid ÇEl't .. 
Basıldığl yer : Matbaai Ehil1.zin 


