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Dakik ve tamWAyar 

N\OVA.DO 
Saatleri, ayni zamıuıd:ı tsvı,re 

saa~ılık sana.tının lü 
harikasıdır. 

lM blrincl mükafatı vai'cllfıı 
her yerde arayınız. 

.._ _________ #""• • 

am erlain Af rodit davası kararını 
--

Harbi Balkanlara sirayet 
ettirmek istemiyoruz 

Temyiz tasdik etti 
Cümhurreisimiz · Bu suyetle dedikodulU 

Dün lngiliz sefirini kabul Bir mesele neticelendi 
------------

Abluka 
bahri 

.. --

e;TARAFLIK 
{~u halele, hunu bilirken, vatanı

m,- milletini sen~r bir ferd sıfatilc 
siz, ben, o, nasıl Lita.ra.f olabilMz? 
Iıacb bizim hudutlanmızdan uzak
ta olduğ'u ic:in ı:r.i? Faicat bugün u
zak, yakın lm.!ını~ mıdır? Bngiin 
uzakta zanncdilt>n har!>, aradaki 
milletler birer birer \'C par~ parça 
ezil<Ukten sonra bize gelecektir. ___ _J 

Yaza.u: HU. cyın Cahid YALÇIN 

• • 

O tcde'lbcr. nıilletıerıırası sıya -
set sahasında alışkın bulundu

ğumuz bu kelime, bilhassa Cihan Haı -
binden sonra d ..... ıet, sosyete ve dev • 
letıer arasındaki mLtııasebetlerde vu · 
kun gelen derin dc~rişiklikler dolayısi
lc manasını kaybetmiştir. Bugünkü 
~2 rtlar içinde eski ' bitaraflık,, mcfhı..
mu az çok hir ta.1a\•vüle uğramadıkça 
yeni h:ıyata intıbak c.tmiş olamaz. Şim
di de\ anı etmeltte olan harbde gördii
ğümüz bir çok gcyritabillıkler hep şu 
E>sl.ı. m"'fh mmn yeni....şarllara uyma -
rn.ı•u yü~ilndcn ileri gelm13 ga.rabctler
d •r. 
Eskı ı. rlıl!'rde. cskı amadığımız ma

nada b~lki bitaraflık kabil olabilirdi. 
Fakat bu giin, nasyoııal sosyalizmin 
J;:nb..ıi ve ilan et'Tl!g olduğu hayat te -
ltıkkisi kar ısında uilletlerarnsı müna
E"~tler :le bit:ıraflığa imkan kalmamı~-

edilecek t«eşdit 
kuvvetler 

' t 

artacak 

lngillere Ba.şvchil i Ohambcrlain 

ve 
buyurdular 

Ankara, 2 (A. A.) _ Relsictimlmr Meşhur ve ma.lfun Afrodit dedi ko-J Neticede hep bildiğimiz gibi iddi• l 
İsmet lnönii bugün İngilt.ere JliiyWı dusu nihayet dün Temyiz mahkeme - makamı İbrahim Hakkı isminde birialc l 
Elçisi Slr Huglıo Kna.t.chbull Hupe M sinin kararile tarihe karışmış bulunu- nin mahkeme kararile sabit olan bq . 
sen K. c. !f. G.'i kabul buyuımallar yor. Artık Afrodit serbesttir, istediği- hususdaki vukufsuzluğu ile müstehcen 1 
ve bir buçuk saat kadar görüşmliller- ni, dilediği gibi teshir edecektir. damgasını yiyen eserin tabiini, ve sa,.. 
dir. Davanın safhalarını okuyucularımı- tıcısını mahkemeye vermişti. 

Mülikat esnasında Hariciye :Veldll za tekrar hatırlatmağa lüzum görınü- Avrupaya kadar akseden, bu da~ 
Şükrü Saııwoğlu da hazır bulUllllllll • yoruz. Hadise o derece merak uyan- neticesinde muhakeme suçlu olaraX 
tur. dırmıştı ki, bütün okuyucular, dava mahkemeye sevkedilenleri beraet et--

Ankara, 2 (A.A.) _Komedi Pnm- safhalarını adım adını takip etmi~ler- tirmiş, iddia makamı da bu karıın tenıo1 l 
~ez artistleri tarafından bu akşam ve-- di. (Sonu 7 incidB); J 

rilen Andromaque piyesinin telll8ill es
nasında Reisicürnlıur İsmet İnönü Bal
ke\·i tiyatrOHJnu şereflen~ ve 
tem. ilden sonra artistlere iltifatta bu-
lunmuşlardır. -....................................................... 
r 
Sovyet Rusyanın 
Harp bütçesi 
27 milyar ruble 

-·-Alman hududu Ruslar 
tarafından tahkim 

ediliyor 
Moskov~, 2 (A.A.) - SovyetJer 

Birliği Yüksek Sovyet Meclisi dün 
bütçeyi müzakere etmiştir. Bütuii 
hatipler devlet tarafından verilen 
bütçeyi ittifakla tasvib etmişler • 
dir. 

Yeni bütçede memleket madaı
faasına ayrılan para 27 milyar 
rubledir. 

İKTiSADi MESELELER 

Valinin riyasetinde dün 
bir içtima yapıldı 

Bu t<?plantıda et meselesi görüşüldü . 
içtimalara devam edilecek J 

Harbi müteakıb doğan iktısadi güç
lükleri tedkik ederek bu hususda alı • 
n~cak yeni tedbirleri tcsbit etmek ü
zere dün Mıntaka Tjcaret Müdürlüğü 
salonlarında. milhim bir toplantı yapıl
mıştır. lstn.nbul Vali 've Belediye Reisi 
Doktor Liıtfi Kırdarm başkanlığı al
bnda cereyan eden müzakerelerde 
Mıntaka Tical'et Müdüı·ü Avni Sakıncn 
Mıntaka lktısad Miidürü HalUk, Bele
diye lktısad l.şleri Müdüıii Saffet ve 
Hayvan Borsası komiserleri hazır bu
lunmualardır. 

tır. Na yonnl sosyalistler dünyadaki Londra 2 (Hususi) - İngiltere Baş- alluk eden kararlan hakkında izahat 
bilr..r.ı:flık mefhumunu yıkmışlar VI? vekili Mister Chambcrlain bugün A - vermiştir. 

Ruslar Alman Hududunu 
Tahkim Ediyorlar 

Bükreş, 2 (A.A.) - Havas mu
habirinin Cernautiden bildirdiğine 

göre, Sovyetler, Almanyanın kaJ'l
şısında tahkim edilmiş hat boyun
ca, betonarme istihkamlar iD§ası
na faaliyetle devam etmektedirlıer. 

Şehrin iktısadi vaziy~tini tetkik e
derek alınacak tedbirlerin kararlaştı· 
nlaeağı bu topla.ntılar bundan sonra 
devam edecektir. Toplantıda dün ilk 
olarak et meselesi ele alınmıştır. kendileri brafından acılacak bir h:ırb- vam kamarasında bir nutuk vererek Bu nutkunda Chamberlain şunları 

de lıitaraf kalmak im~k8.nını ortadan büyük harb konseyinin bitaraflara ta- söylemiştir: (Somt 3 iincüde) 
ltaldıt'l'lı~lardır. ooooco~~~~~~~~~~~:X:~~~~~~~~ 
Ahşap binalardan ibaret olan bir 

§ehirue, şiddetli bir rüzgar eserken çı
k:ıcu bir yangının henüz bizim ma
halleye uzak olduğu mülahazasile "bi
taraf,, kalmamıza imkan var mıdır ? 
Ovayı sel bastğı vakit, tufan henüz bi-
1im köye gelmedi diye kendi köşemiz
de rahat rahat oturabilir miyiz? lşte 
tmsyr.nal sosyalizmin dünyada çıkar -
d1ğı yangın da budur. Buna dünyada 
hiçbir milletin lakayd ve seyirci kal -
rnası kabil değildir; çünkü ortada her 
Inilletin c.ınına kasdetmiş bir devlet 
vardır. 

Bıı bir hakih.attir, bir iddia, bir is
naa ve iftira değildir. Almanyayı ida
re eden en büyük şefin kendi ağzından 
~ı1<rnış, kendi kitabına geçmiş ve bil -
tiln Alman milletine bir din olarak tel-
kin ve talim edilmiş bir mezhebin ica
b1dır. H.itler, bu kudei kitabını 
1ıenüz muhalefet ve mücadele mevki
inae iken yazdı. Her muhalif parti ik
tıd:ırı ele geçirmek iç~n mücadele etti
fi sırada, biraz fazla vidlere kalkar, 
tenkidlerintla insafsız davranır, hatta 
der.ıagojı bile yapar. Bunlara alışılmış
tır v~ her tarafta görülmüştür. Fakat 
nasyonal sosyalizmin böyle mubaffif 

(Sonu 6 for.idc) 
Hüseyin Cahid YALÇIN 

............................................ 

ita/yada Asabiyet 
Donanmanın on sınıfı silah altına 

çağırıldı, on üç yaşİndan sonra 
herkes seferber edilecek 

Hudut mıntakası ahalisi, bu mm 
takadaki köylerini terketmek mec 
buriyetinde kalmış ve Alman-Sov
yet hududundan takriben yüz ki -
lometre kadar geriye götürülmU§
tür. 

İnönü Zaferi 
Yurdun her tarafında 

Paris, 2 (A.A.) - Paris • Soir ga- oldukları limanlara avdet emrini al • büyük tezahüratla 
zetesl, Romadan aldığı haberlere at- mışlardır. kutlandı 

fen yazıyor: Glornale d'Italia.'nnı Makalesi Ankara, 2 (A.A.) _ Bugün aldığı-
Donanmanın on sınıf ihtiyatı, bir ta .Roma, 2 (A.A.) - Stefani ajansı mız telgraflar lnönü zaferinin yıldö -

lim de\Tesi geçirmek üzere acilen si- bildiriyor: mil, yurdun her tarafında büyük teza-
lah altına çağırılmıştır. Diğer taraftan Giornale d'Italia, İtalyanın zayıf 0 • hüratla kutlandığı bildirilmektedir. 
bütün İtalyan balıkçı gemileri, mensub (Soıııı 5 incide) Başta halkevleri ve odalarında ol • 
===================================================== mak üzere, yer yer yapılan her sınıf 

Harici ticaretimizde inkişaf 
ihracatımız arttı, Almanyanın 

yerini müttefikler tuttu 

halkın iştirak etmiş bulunduğu bu top-
lantılarda söz alan hatipler Milli Şefin 
dahiyane sevk ve idaresile kahraman 
ordumuzu ulaştırmış olduğu bu zafe
rin harekat safhalarını ve nihayet bu
nun Türk milletinin kurtuluş yolunda
ki mücadelesi tesirlerini izah eylemiş
ler ve büyük eserin yaratıcısı olan lnö
ye karşı milletçe duyulan sonsuz bağlı-

'.Ankara, 2 (A.A.) - Ticaret Veka- lmilyon lirayı bulmuş, 1939 senesinde hk ve sevgi duygularına tercüman ol-
1 t . K . kt·· b··1t . . rt .. b ikt 20 7 . muşlardır. 

.... 
e ı ODJOn ur u enının ma nus • u m ar , mılyon liraya inmiş ve B . 

1 
. t .11 . ~ 

h d k. k 1 1940 1940 . . u batıp erı · emsı er mılli oyun • 
asın a ı ra am ara nazaran se- senesınde ıse 22,2 milyon liraya 1 . . b ' 

· · ilk 'k· d k' ·h tı k k ml . ar takıp eylemı§ ve azı yerlerde de 
nesının ı ı ayın a ı ı raca mızın, çı ara me eket lehıne ehemmiyetli ·ır . d 1 't fTml österil 
dUnya ticaretinin azalmış olmasına rağ bir inkişaf kaydetmişti. m~ 1

. maca e eye aı ı 1 er g -
r.ıen, geçen senenin ayni devresindeki 1939 senesi ilk iki ayındaki ihraca- mıştır. 
ihracatımızdan 1,5 milyon lira daha tımızın yüzde 58 zini çekmiş olan Al-
yüksek olduğu ve ihracat ve ithalatı- manyanın 1940 senesindeki ihracatı _ Vekiller Heyetinin 
mızın memleketler ve maddeler itiba- mıza ancak yüzde 2 nisbetinde iştirak içtimaı 
rile şöyle terekküp ettiği anlaşılmak - etmiş olmasına rağmen keydedilen bu _ Ankara, 2 (A.A.) - İcra Vekilleri 
tadır: tezayüt ihracahmızın harb konjonktü heyeti · bugün öğleden evvel Bagvekl-

Bunu müte:ıkıb diğer bir çok ithalat 
maddeleri ile piyasadaki satışların 

vaziyeti teebit edileceğinden geçen ve 
bu senenin istatistikleri üzerinde ç:ılış
malara da. başlanmıştır. Dün toplantıyı 
müteakıb kendisile görüşen bir mu • V ı~ L.r.t1.: K .3-

harririmize İstanbul Vali ve Belediye 1 a ' " r ıruar 
Reisi Doktor Lfıtfi Kırdar ezcümle ederek tedbirler alm:ık üzere mü.aL.rek 
eunian söylemiştir: toplantılar yap.nağa karar ·ıerdit. Ba.• 
"- Şehrin iktısadi hayatında vu - dema muntazam fasılalarle. yapıl'lc~ 

kua gelen anormal değişiklikleri tetkik (Scmu i hcide) 

SABAHTAN SABAHA: 
................ 

Hudutlarımız içinde nakliyat 
Tay yare seferleri başlarken otobü~ 
ve simendifer arasındaki farklar , 

- .-~,....., .............. 
' •' 

Yenid11n baılıgan tagyare nalcliyatında ıelıirler '•asındaki taggaNI J 
şe/erleri müddetini gösterir kroki 

1Jıracat: rüne muvaffakiyetle intibak etmekte lette, Başvekil Dr. Refik Saydamm ri- Evvelki gUndenberi İstanbul • An- se.'.'erler niS&Dın ortasına kadar ~ 
Şubat nihayetine kadar olan ihraca- ~lduğunu göstermektedir. yasetinde toplanmış ve ruznaıneıPndfı lara • İzmir ve Adana arasında tay - eşya ve posta ru:.klıyatına münhasır_, 

tımız 1936/ 38 senelerinde vasati 21,5 (Scmu i itıcide) dahil i§leri görüşmüştür. yare seferleri yeniden başlamıatır. Bu (Soııu 7 i~~ 



YENİ SABAH' Sayfa: 2 
&! XCWAE 

----- __ .... "il ·z AXLFT 

• a , 
~ ın 

IHi 

hal da u 'iti 
epsea • 

il ti ~vdas 1 Amiral Moureninl 19 Mayıs Bayramı 
Yine suya düşüyor Dünkü HazırhkJarı 

Konya Mebusu Kazım Gürelin beyanah 
-4-

10 - ''Tefrika N.o. 27,, İsyan sa. -rrek, ben §imdiye kadar muntazam kuv ş hr ü:h. İkt d Te~kikleri CJ: 1• 

bahı bu komita yine- ayni ev<M top{an- vet ve- hll':tu..nrettel'ln valiüğini yaptım. e e m ım m -ar a ~Jlerasiminı: Veli ı:aenaı 
t tıı. k lar T-•-..J. ı.:r;ı_; 1. __ ; Bö'-·le asi kuvv"tlere "lili olamam. red- ı·th::.ılat ma _ _LJ __ ~ gelı·yor Şehrimizde bulunan Fransız hava - k(l..Qu sall..asın..ı:a ~aptl:_ 

nıış ı . -"""" arar ı ~ ~ w- .; . , · ._. .. nııe& dan pasif korunma mütehassısı amiral "''r n a; J - ı-
teye bıldirmi~ti deniliyor. Geceden A- dedenm, cevaoını vermı::;-ı. Şeyh Sunu- Bundan ilri ay: evvel Ticaret Veka- M d.. b h T tt k a· · uh l 
laeddin camiine götüriilnrii.ş ve sonuna. 31 el! pençe derin düşünce içinde idi. letin.irı. bankalaxdan akroditif temin et~ taohu~enl un sa al"- vdı aye!stan. e beuln ı~ı~e m.ası m teme 

_ . lti A>c'J.o sıs o unan sn.ı.un n ıçın lı bul kı 1. kadar orada kalmıt:ola.n E:adlHilmınin Bir ~y s,oifemıyor~ Heyette. "'""6"'r mek suretile ecnebi memleketlere sip~ tesbit olunan sığınak mıntakaları hak- 1?ün ö~leden smıra. -tan z 1• 

isyan sabahı Kayıklı kahvede buiun - •şahıslar "l'efnlra No. 25,, e frid yazı- riş edilen muhtelif maddelerden çuval k d h ·t . 1 .. . d taf sesınde hır toplantı yapılmıştır. Toplan 
• . . ı . . ~- . dik.l ın a arı a ve proJe er uzerm e - . 

masına ve oradaki kararları evindeki da ızalı ettıgım veçhıle cevab ver e- imalineı yarıv.ın külliyetli miktarda .1• t 1 t 

1 

tıda bu seoekı 19 mayıs bayramına . . . .; ~ ' sı a a mı~ ır. . . . . 
komiteve bildirmesine i..mlin var mı- ı rınden orada kısa bır konuşma netı- kaneviee dün Bn1gar band.iralı BUI _ u··t h . . .. wı-..1- l led. meld~plerın bılliassa; kız mekte::le 1-ın• ı 
. • . _ . . ~:... ıı.bdül' ha1:_ 1 • . Rif t h a ~ . . . . fü.u e assıs og CUC!ll sonra. ıe ıye 

1

. . k k'll . ~ d k 1 . • chr > Bu kısım da. hayali. ve hll.afı ha· ccsın~ JLW. ç~oı, a oc ' garya vapurıle lımanımıza gelmiştır . ..d .. 1 .. w.. "t . 1- t b ıştıra şe ı erı etrarın a arar.ar ve • . . Ka. ııklı · ımar mu ur ugune gı mış ve f'l an u- . . . 
kiklıttir Bunlara Ir""'sen diğer. yazı- MU.atafaı Remzı heyet halinde } BU iptiill.ı.L maddelerin hepsi burada ı · 1A ·ı h t k ı d rılmıştır. • ~,, °' .. . . . j un ımar p anı e, a şap mın a a ar a 1 . 
laıdan ne nisbette iskonto yapmak i- k~hveye gonderılmışl~rdı. Orada olan işleneceği için bir müddettenberi pi - yapılacak meydan ve geniş caddelere Şimdiden kararlaştırılan şelde· gore 
cab ettiğini tayin müşküfüifr. bıter:ı şeyler bundan ıba~et olup, ne yasada hissedilen çuval buhranı ön - aid pasif müdafaa pHl.ulannı tetkil{ et-' bu sene vilayet namına yapılacak ~e-

ll. - "Tefrib No. 28,T de Alaeddin ~~ ~~ m.~ndan tefrıka".la yazıldı- lenmiş olacaktır. Gelen haberlere göre miştir. Amiral, 1stanbulun pasif ko _ I rasime bütün lise, san'at mekteplen v~ 
tepesine karşı yapılacak hücum terti- gı gLbt bır hıtabede bu~unmuş, ne ~e bu yolda gelmekte olan mühim bir parti runmasına aid tedbir ve hazırlıklardan l muallim mek.teblerinin geçen senekı 
batına dair Deliba.fiı ile Kadı Hilmi ve esnad:ı ~e:hangi. b!r agız~an "tesl~m o- daha mevcuttur. memnuniyet beyan etmiştir. kadrolarının bir misli fazlasile iş -
bfrnderi Mustafa Remıi arasında cere- falım,, gıbi hır fıkır ve soo sarfedillne- Bundan başka yine ayni va-purla .. ~ ....... - tirak etmeleri kararlaştırılmıştır. Bu 
yan ettfi!i hikaye olunan "ll.Uıakere ve miş olduğuna göre bu parçadaki yazı- mühim miktarda. kahve çay ve Ziraat • itibarla vilayet namına yapılacak me-
mi.ışaver~ de hilafı hakilbıt oiması ıa.- rar da asıi3ızdF?. bankasına aid kahve gelin.iştir. J stinyt! • Btıbek rasiıne geçen senenin bir misli olarak 
aıngelıt'. Çünlcü Hilmi ile Remzi o an- 16 - "Tefrika No. 42,, de "Rengi gi- Piya33.da mikdarları azalan V..J fi - bu sene 15 bin genç iştirak edecektir. 
da camıde mi.idafiler nezdinde rehine b. ta'\Tı da değişen Delföaşı Melnncdı yatları da yükselen bu maddel~rm pi- olunda yeni Komisyon İstanbuldaki mevcud spoı 
ölarak lnr!unuyorhırdı. l.füdafücrin kah>ede hşrnıh bakrşfarife Kalfa zade- yasada gayet müsaid bir tesir yaraca- • sa.balarının hiç birisi bu k..tıl,: · fazla 
makineli tüfegi de yoktu. Y-alnız vali- ye dönerek güya hani nerede o Derviş ğr tahmin olunmaktadır. 1-stlTil aklar gencin hep bir arada jimnastik hare -
nİn bir otonıotik tüfecri varclı. Delibası Bekir oğlu gidisi, başı tnşla ezilesi Taş- Hükiimetin bu maddelerin fiyutları- ketleri yapmasına müsaid olmııdığ11ıı 
top hlkayes'i de vukt~ından çok e·vvcl başll Hacı Hffgcyin uğursuzu ile o bir de na zam yapacağı düşüncesile m:ıliarmı İst~luk müdü~lü~. Be~ek - İstin- nazarı itibara alarak baı?ka. sahalar dü 
yazıLr:rı.ş, fazlaca mlıöaiağalıclır. sensin başımr bu belal~ra s?kan~. ~~e~ 

1 
ortada~ kal~ıranlar bu m:ılların vüru- ye s~ı? ~oluna aıd ı~t~mlak ~m:ıme - şünmektedir. Bu :8da ~üşüniilen en 

12 _ "Tefrffuı. No. 3'1,r de bahsedi- di b:ıkayım, hele, hanı polıs mudu~ dile elındelüleri te~ar pıy,ts~.::-~ ar - l~lerını bır. an e~el bıtırmek uzere .. ye- ı:ı~vafık s~lıa Velıefondı k0ş:._ mabal-

1 ·· ı· 1 ·t t plantısı ve bu .. ada :·~ecıo ile Mu3bıfa kaptandan gayrısıı zetm~k mecburiyetinde kalacakıarclır. nıden tedbırler almaktadır. Bu yol uze- lidir. Komısyon burasını tetkik ~de -en a1l ı rnmı a o • ı . · ı · timl~ k' . 
T bo 1 tfM:ı..:ı ütalca da bHilı heı: sizinle biı:lik idi?. Ya nerede kaldt, Çünkü Ziraat Bankası bu malları yine rınde yapılması lazım ge en ıs P m cektir. Bu hususda kat'i karar vi.Jiı.yet-
aş a~.ıya a t:UL erı: m • ·- A 11·· 1 h · 123 · d "baretti Şim ,i ·e · ı d t b t 1 hakikattir. Çayu:bağı suyuna. zehir a· b~n.tır~ .. Ç~kara çıkara.bil: ~azım us- :Skisi gibi ucıız ._.,~tl~ sı::J:~c~ır. Di- epsı ~arça an ı . · . ""' _ te yapılacak bır top antı a es ı o.uı-

ldı -· . ·ıAnıa · .. ·· ·· -·n nu ıle fsmaıl Hakkıyı dıktınız karşıma. O"er tarafdan ,..,..ıırım12deln a'akadu.r jkaclar. bunlardan 81 tanesıne a1t mua nacaktır tı aı ~-:ı yıa ve ı a rı ıse uçuncn gu _ ı 0 -s-· . · b · 
m.ild~I.er esir .dii!';er.ek bükllmet biwı.- dediği yazılıyor. Kere içine aldıgun yu- makamlar toptancı ve yarı toptancı - mel_e ~k~al olunmuş~ur .. Belcrl.ye . u ~ 

ı.._. dil.1:1_,,_.... f :1~~ · kardaki yazıya dürüst bir memba gös- ların depo ve mağn.za.la.rmda araştır - 81 ıstimlake "200,, bıu lira sarfetmış- •oLL"<:YT.'• 
sm:ı. ıw.]>Se ~rı r.:mıan as=-'n .ı- . G · k 1 42 · t:-1~1. r ~ • ı 

• • .:ı termek kabil cleğildir. Çünkü tamamen mal yapmakt dır tır. erıye a an ıs 1.l.1lli:IA muame-
len g~len.ı:ın tarafından propa~an..ta · j · · l2 · dı b ı ·a • 

.. . . hal.. .. alındıw . a"ılsızd1r o halde tefrika sahibinin ~ - lesımıı tanesı arsa r ve un ara aı Bı·r ofomobı·ı HlZU'ı cumlesmdendiı:. Der onun gı ı- " · . . . . • · k ·· ' . etr-· tice h t bund:a i malts clı nedır'~ Hakikatı bıl- muameleler de ıkmal olunma uzere-
çın fes":çılann bAek.l ıg1 ned Delibası miyenler için bunu tayin etmek birazı MA KR.ı.FTE ı . <lir. Belediye Bebek - 1stinye istimlak- yaraladı 
olmamış .. ır. Hatta o esna a - aşı ı İ 1 · d h "lOO b" r ktl -
1 ·ı K d a~ W•1 Kemre belliıde bu-tgüçtür-amma, bilenler ic;in gayet basit Ik mekteplerdeki ÇO- erme a a. . . " A ın. ıra. ve_rece . r. Demirkapıda Nöbethane sokagında 
Jl e onya a .gı ' · k · Bu sahadaki ıstiml.::. 1- ıslen nı"an m b ·· .. .. .. A , ve sa.dedir. Bilmiyenlere dınletme ıs- ki d.A ~ .., - 2 numarada oturan ara a surucusu -
fun yoı;fü.ı. ., _ tenfüyor ki yok mu bunlar hain ve iki CU . arı~ sayımt . hayetinde ilanal olunmuş olacaktır. rapkirli 329 doğumlu Yusuf oğlu Hızı:-
.. !3 - "TefrH<~ No. ~5" ~~ Ja~d~r~~ 1 yüzlü idiler' amma, bunu ancak bir kaç İstanbul_ vıl~J-".tınde yapılacak ılk Aİstimla.k mü~ürlü~~ bundan başk~ evvelki gece saat 23,10 da Sirkecide 
.• umar.danı Hala beyın sunnetsizliı:!ı Jr-~· b'li d H lbuki milliyetçi kah- mektep çagınaak.i çocukların sayılma:. alii:kad:ı.r oldugu dıger salıalard:ık1 Kemalbey sinemasından çılı::mış yolun 
hakkında asiler tarafından yapıldıgı ışı 2

1 
y3okiır. ~-, adı k' btınları hk tanı- sı için bugün öğleden sonra bütün kay istimlaklerini de süratlendirmek için ı·arşı tarafına geçmek üzero. yay' a kal· / 

• 1• .1,_ A • d. au - şı "ar ı _ . . . . ·~ _ 
yazılan ı.<ın da ~.ı..ı..r..ıa ve amıyane ır. takd" d bı'le olmamıc:ıtı On makamların ıştırakıle bır toplantı ya - faaliyete geçmiştir. Koskada y:.ı.):-1.lan d d . . s· k . t fi d . - . dak"ka · · ,Yan ve ır e en !:t • - İs . A ı ırımın an ınınce, ır ecı ara n an 
lI ılıl b"'Y asıler son ı camıe gır- ı~ h"tt- . , ·ımenrıwler hıc· bir pılacaktır. Toplantıda tanbuI vılaye· istimlak muamelelerine belediyenin . hilıı.f 

1 1 
t f d 

. . d"l · · w.r mu ı ıerınc.e sevı ~~ • - t. . . ı · _ . . vtı nızam c:ı. ına. yo un so ara ın an 
ıiıklen zaımın şehid e ı mıştir.. . . zar:ıan mevki ala.marn.lf1lardı. Niçin böy u dahılınde yapılac~ bu sayım etra -

1 
Belediyeler bankasından yaptıgı ıstik- o-elınekte olan 1689 numar:ılı otomobil 

1~ - "Tefrika No. 37,. de ısımlerı 1 ? ldukı-- rsanız onu da ben fında alınacak tedbırler kararlaştırı - razlardan 250 bin lira tahsis olv.-n.uş "' . . _ 
· · -~ · b d e · 0 =.ı.ı.nı sora ı kt s 28 · d ı k . . . - çarparak muhtelif yerlerındcn aaır su-ıu ewel.c<! bildirdıgım!Z ya aneı a am- .. ı;..., . • ç·· 1 ·· lav'k değildile" · r aca ır. ayım nısan a yaprıaca tur. Burada bazı evlere aıd ıstımlak c . . n· . soy .. ,.eyım. uncu :Tt • 1st b Id k"' 1 d lm k .. . . rette yaralamıştır. Yaralı Hızır can 1 r o su;ada şel>ırdekı Rum ki ısesınde Hal" el ala .. le . dedir Tefrika an u a ve oy er e o a uzere mua.melelen ikmal olunmuş bwlar be- ' 

~ngiltcre ile Fransamn 
son kararlan ve Alman 

ihtiyaçları 

M üttefik siyasetinin enerjili bir 
hattı hareket takib etme1o>iw 

gözinünde tutan ve heııü:t tanıamfü• 
belll oh~·an ka.rarl:ırı l~rştsındn. Al· 
manyanm eııdi~e duyduğu muh1e1if 
membalardan sızan haberlere istin:v 
den görülmektedir. Filhııltlka Alman· 
yanın mlitemaruyen, her hareketin . 
de gözönünd& tuttuğu iki mühim nok· 
ti. vardır : 

Bu. no.ktalardnn biri, İs!,;andiııa., 
meınJei<ctlerile muvasala tariklerinio 
ve dolayısile bu memleketlerle olau 
ticaretinin emniyet altında buJunma .. 
sıdır. Diğer nolita. da, ifü madd~leı 

ve gıda maddeleri bakımından bü::illf 
istffadelcr temin eylediği Ba.11:.an Ya .. 
rımadası memkl<etlerile, Tmıa. hav ' 
zası devletlerinde ve hatta .ken<lisi1v 
hududl~rı mü~terek bulunan bü.viili 
devletler n~d.inde, bu istifadeleri .a
zaltacak bir miittefik aksülfi.meli \'f 

siya..'4etfdir. 
Bu cihMfondir ki Loildrru:la topla,, 

nan müttefik h<.rb lwnse~·inin k"rar, 
ları, ve liTihassa İnbriliZ rr.aş ... :ekill n .. 
Clumıberla?n'ln söyUycceği n•ıfalc 

Bedinin '1.iyade:IDe gösk.rdi~i bir m'C
rak ve endi.~ ile beklenmektedir. Ife... 
Je mii~fik donamnasmm Noı:ve!J su· 
la.rında \:& şilnal dan· zi boğa:da.nnda 
lıareketle-rde bulunmıı.sı; Almaıı1ruın 
fs,·eç demir aı:ıdenJerlrulen istihra9 
edfüm ve hub end!istrisi için baya~i 
bir ehem..-ııiyeti haiz buLwıau demir 
ce\h"i'i naıdiyatmın işkal edilmesin! 
mucib o!ahil~eği en~i, Berlin1 çolr 
dt:.şiintlümıektedlr. Zfra ınıutmaırlak 
lizmııt·r ki Almanya. Noı:v ... ~ karasu· 
Ja.n vnsıt:ısile nakliyatına dalın. blı 

t;ttk h:Ut:Ua.r devam m.ealıın i:> etiııclc
dir. Ilt1nı.m sebehi.dc mwıyyendlr. Ya7 
rnevslınim!e demir cev::.ecleı:l Alman· 
yaya Baltık tar:ilrifo gcfullmelitkwı-. 

llalbuH.i :.ıu t:ı.rilün ~ıht> ta. lla.Uıı';m 
uç lrn;mır.dan Alman iima.ularına k:ıt 
dar bu den.iz .r.:üdiyatının mu:nt.a:ıam 
yaptlabıhııesi du.lıa epey bir zamau-:ı 
nıüte\·akkıftır. 1-::te bu nokt:ı.c:hın do· 
layı. Ilerlin, ya.\'a_'5 yı,wa§ ablukanın 
kendisi.w sıkıştırdığını ··e bu kcyfişe· 
tin hilhassa Ecezncr müfilhatmı mil· }ıh· tapfa.ntı yapmışlardır .. deniliyor. _·ı..:a;b. am~ rıh~ tt:r~. yazı. yı 

15
. _ iki tarzda yapılacaktır. 1stanbulda her lediyeye ait bazı yerler yıkılmıştır. kurtara~ otomobilile Cerr:ıhpaşa has-

. · · · scı.ı.u l mclızuu ~e ıguı:ı. b' b il ı k"" 1 . . tahanesıne kaldırılmış vak.adan ı:;onra teakib hns'11e ge!:liğini de forJcetwch-
.ı(onyadaA bır. tthe R~ k1lıs~1 ;ar.~; teı· bilP..rek, ister bil.'niyerek yazmış ol- eve eJ.~rer bey~nn~e ::taeee t koy ~ Mısır çarşısı1':da yapıla~.k ısti~~ - kaçan şoförün ar~ma b:ı.slanmış- tcdir. IleJe rnUt.tefik abluk .... .sırun D:ı.-
0 da Alae<M.ın tepesının etegın e ı . sunlar .. ~avi memba perde. arkasw.da re g mhce ~da1r a mk tahsr -:

1
e ~nı - lakler 177 tanesı çarşının ıçınd~ Jıger tır nlınarka ile ceıınbi r.•\.:,·eç llil?lt.ı.ıJm-

Tcpe sul.:u., edine.iye kı.daı kili.;..;ed~ mü bunu sövlernek end.ise w gayretinde _ cul~r er evı o aş~ra ı. çagın - kısmı da dı.~mda olmak üzen 230 p:ır- Dü·. kü b I I laruıa doğru yald:ıçr.lasil•' 
28 

m:ırtfu 
da."ılerm ilc:ri :ı....ıvveti bul.n.ıı~uguna di .... T.,n.:,...,, Husn·· ·u· v~e İs""""il =-ı.ı.,yı daki çocukları tesbıt edecektiı·. çadan ibarettir. Bunlara aid takdir~ n ..... Y. angm _ a. Şan_ gı.ç ar_ ı 

_ a. ............. .._ ~ _ - yapılan Fr~SlZ - İngi& müşterek ue 
göre ba.h"·<!dilen t.croLuıtıya .imkan ol - bilen ve haklarında yapılan saçmaların ~ kıymet muameleleri ikmal o~ 1ıını~ - Kadıko~unde Yeldcg.ırınenınde Azız yanamesi \'e S<ıvyct Ilnsyamn Kta 
~!l.ıdığı ve a:.sıl.s.lztt~ı meydandadır. da dürüst bir dimazdan çıkmadığını JJıLEDIY~D•ı tur. Bugünlerde tebligata başlanatak- F~y sokagında Sıdıkanın 1 num}Lralı raflılt siyasetne ya!undaa r.illmh gi\-

15 - "Tefrika No. 39,, da heyet ya- derhal ta.k.dir edecekleri için daha: fa.z- G l ek . • tır. evı~~e soba; bacası. tutu~muş, derhal . ründii~ü AJma.ıı malıafllinde lti8Srilil-
"·ış yava~ camiL uoğm ilerliyordu, mü la bir şey söyliyemiyeceğim. azinoyu İş ebn ıçın Yereba.tanda verem dispanseri isti- yct~şilerek ~~af~ ~ıra!.e~e meydan mektedir. 
tfafıler de gelen beyebn yapacağı tek- 17 ..!.. "Tefrika. No. 43,, d.e şahsa 50 bin lira nasıl kametinde yapılacak 17 evin, istimlak verilmeden sondurülm~tur. 
lil1P-ri keneli ural~rın~a ~mıne ça~ • taallük eden yıı.:ıılan okuyunca gayri bulunacak ~ua.melesi de de~am etmekted"~· ~im- ••• 
ş yordu, herkes bırer ıhtimalden bahis- iliti..iy.aıll !!fil.dilin:.. Olruyuculuın velev . . . . . dıye kadar 12 evın muam.eleleci nıha- Kadıköyünde Hasanpa.~a mahallesin ı 

Tüna ha.vzasmda \.'C B.."lfü ~·arda 

le mtıhtelif fikirler ileri sürüyorlarUı. bir. dah~ olSun: kıymetli.: zamanlarım ıe!~~yen~T:~s~~ ~osunu ış- yetlendirilmiştir. de Acıbadem caddesinde Münirenin iki 
1 

Bu arada teslim olmak fikri de biri ta- k~betınem.eleri için on!a...?a kU'ŞI biır . t' kiluze;e. t~ -~ra. k :: ~=~ye katli ve 78 numaralı sigortasız kargir ~ 
tı:ı.fınd;::ı.n ('rlaycı atıhveı::mişti. Fakat bu sey sö~n vazgeçtim. Ya.lmz: bt- Vış 1kr:'etı ~. esısaki~ •1ti~ şır eteben- _ yte DENIZLıRDlf 

1 
evinde soba borusu tutuşmuş, derhal 

Alman ihtiyaç:arının n..ua.yyen 1.Jir Iaoı 
mının tatrrjai me~elesi de Ilerfüı si~ 
ya.setini biiyük düşüncfLfh~o se,·ket -
rnektcdir. Müttefili siyasetiain b·::-a
hınla. kendicine bir tidr ya.paru~r.'ıt
smı t.emin zunmnda. giriştiSi dipfo • 
masi faaliyeti, son hadiselerle tahııtt
kok saha.-.ma iırtmal edebilecek für 

ilun ne mfuı.a.kaşasına. ne de diğer biri ' - - .. e cu mm v 1 razını ug e - yetişilerek söndürülmj.iştür. ı ru:aşağıdakı satırlarda; .• .Kavıkh bh mişfü 
t-ırafından tekrnrl:mmasma imkan kal 1 ve; bu faıaı:i müzakerelerine ~ 0 - . • . .. "'" 
ıwımıştı ""iinkü o esnadaI mevki ku - ,.. _ _:,._lem ah-ı...--ı1 ---:-.:ı--ı..:.Er Şırket hıssedarları bu günlerde .. op• 

'·~ l:ı:-keıı=,'Ui:UW1 ~ llWWW~.ll..L • 

ı.ıundanı Avı bey gazablanrruş, arka- . 1-!.l: • • b" .:ı--;.. -.J- . d ı..-.. ır.. lanarak bu hususda kanır verecekfer -

Karadeniz yaz tarif el eri 
5 Nisana kalch 

memı .ıı..ı.ı.ıSesmm lt: OWM:ılı.:ııu.A a! ~ d" Şrrket k d' . ç h k d'v-
1 ~·ıhc <'U cihet ~yice bilinmelidir ki, · f . d k· t 1 rd de,.;ı+....... ır. en mr J.CS e arar ver ıgı Denizyollarının Karadeniz yaz tari-

' >:>ı hır esa ayna ı ryo u.:..." .......... ..l''-"-· takd" d bel eli · ·· d 
· 1 hiüiımet;mizin yüksek ~erefini A halle Rimı h~·ı ın· ır e e ye gazınoyu mUZRYe e fesinin tatbiki 16 nisana tehir edilı!aiş-• · ~ dr geçen .ma; ın.a._d.Les ır. . . .. . , 

ı •l l!.dccek h(>rhangi bir teklifin mü- Orada ne .Rum ve ne de Ermeni kiıli- ıle kıraya vereccktır. tir. Bunun sebebi Denizyollan tarafın-
. · -ere ve mı.inakaşı şöyle dursun, ak~a sesi olmadlğma göre bahsedilen top- ~adı köy ve ÜslU(far ciha- da~ ha~ırlan~_ak An~araya gö~deril~n 

.,. •rilmesi bile miITete ve memleke .. e lantmm da aslı olmasa gerektir. tme konulacak limbalar tarıflerın heD.uz vekiletçe tasdik edıl-
'" •t bir biyanet telakki edilir, diye, 18 "T f -1 No 46 Burada şu Belediyşnw 2000 lambalık tenvirat mediğidir. .. .. .. . - e rı ca . ,, . . 

ırn: <ı ve bu sozu Earfetmek cureti- noktalar tasrih ve izaha muhta.Qtır. programından şimdiye kadar 1824 Gelen haberlere göre vekalet Kara-
(}st 'ren ağız kzpanmıştır. O sıra· Müdafnnnm: üçüncü güna sabahı vali 1 ıambası t~::in olunan y~rlere k?.nul - deniz halkının yaptığı bir çok şikayet
~ole·ıJer cü.ie alınmıştı .. deniliyor. bey Çelebi efendiye bir mektub yaza- muştur. Dıger 176 tan~sı de .~ugunler- leri göz. önüne alarak tarifede esaslı 
et camfc değil şimdi '•.l depolarının rak dün akşam niçin avdet etmedikleri de ~~ulaca.ktır. ~ milnl:ı.~ değişiklikler yapacak ve bu arada va

. mduğu yerde, evvelce infilak n ti- ni ve müzakere neticesinin bildirilme- l!skü~: ve Kadıköy :mın~ aıt~ pur seferlerini daha ziyade çoğaltacak-
yıkılmış olan sa!lt kulesinin en - .. ~ tu B"" saat kadar sonra. be- tır. Dıgert a.ra.ftan belecliyenm yem tır. 

sıru ... ormuş . u !adı - 1000 lambab.lt · 
:ı oıt~<;J.~ırki çukura ?ötü~üş ve yaz çevresini ufak bir değneğe geçir- hazır gı . . . tcnvırat pro ' E~nebi sulara ssfer yapmak 
du goru!'ımek suretıle oınıuştur. .1 b k h lin k granu da 1 ha.zuandan ıtı.l:Ja.ren tat - . t" I 

'h Scrillsi Aı:ab lisanile valiye mak· lmek sureti eb ,a.~~ 1s a -~ 0~.~~ bik olumnağa başlanacaktır. Buna ait ıs ıyen vapur ar 
,,~l ve asiler tarafından teklifi ifade olan posta eKçısı maı ın ge ıgı tahsisat bu seneki belediye bütçesine Ecnebi sulara gidecek vapurların va-

• . . \r 1. h b . h d cevabi tezkirede hükumet dairesindeyiz konulmuştur ziyetini tetkik edecek olan komisyon 
.mıştır. cı ı azıruna unu ıza e e- . . . el d k" 1 k · ·· 

1
. · ı·-· d · · · · 

••• 
Fatihte Macar Kardeşler caddesındc 

Ata Köseoğluna aicf 53 numaralı 1ört 1 

1 
katlı evin bacasında: kurumlar tutuş - , 
muş, derhal yeti.Şen, itfaiye tarafından 
söndürülmüştür . 

••• 
Beyazıtta Zeynep Kamil sokağında 

Osmana ait 50 numaralı evin b~ası 
tutuşmuş, söndürülmüştür. 

Derdest edilemiyen öküz 
Dün saat 14,30 da; köprü üzerinden 

geçmekte olan Mevhide admda:. bir ka
daıa, ba.~ıboş bir inek, boynuzile VU: -

r.a.rak yaralam.ll?, bundan sonra kaça -
r:ak kaybohn~tur. MevlUJenin teda -
visi yapılmaktadır. 

Kağit oyunu yüzünden 

canhb~a malik oltnad~ işaı-.~ t ~t -
mİfitir. MoskoTa ile ROnnnun hm·eiret 
tarzr, Bcrlinin iimidi gibi çıkm~m1ş • 
tır. ŞirtJh('ı!;iz bngünkü siyasi hadise
lerin zahiri lcısımlanmı bakn:rak kad 
bir iri.ikilin vennek hat.alınır. Fakat 
ne de olsa, bir tafmn umıımi si~'",{~ct 
kaideleri vardır iti l unfu:r, ne kadar 
gizli bir siyaset takib ecliliı·se editr.;in, 
devletıeı·in harelmtferiruJo bulmıma -
ma:r.lık edemeeler. İşte lru. nokta.dan -
dır ki A ımya liltiy~fMını tntmio 
lmsusun.da bii;-iiT< emlişefor duymali
ta d~ •am eylem~tedir. 

Dr. RE..')AD SA6ı!Y 
............... EW .......... ...._ ........... .. 

Kalem y tar.kan- kalbind n 
yaralandı mU.zakere ıçın rı:ey an a mıse er yo · uhtıa-:it encümenin faaltyetj <~un _ ıman reısııgın e ıçtınıa etmiştir. Küçükpazarda Arabçeşme sokağın -

tt b rl d"'cıl<>r T, 1 R Küçükpaz:ı"'da nh<dmdın maha!lc .. arn. rr,ıyoruz, · ır~z SOO:_ra a_ rn ~ .. · Belediye mnhtefü encümeni zabıtai ı\.Omısyon~ vapur arı.. uman!.'1' ~e da 21 numaralı kahvede çalışan '\·e ya-

A.OONE s:ED 

tENftLI r< 1-too Kıırut 2700 Ktıf'IJI 

tı AYLIK 710 • 14!)() ıt 

AYUK 400 ıt 800 ıt 

1
1 AVLU<. IDO » !"° • 

3 NtSAN 1940 Çarşa.m 'a 
' --
111359 H. Sefer 24 t356 K. M t 21 

ıiJ ": 94 "il': 4 ._uım ı 148 l ı:~a•f Snaf Ya.zail .. aıı.I 
i ,lY (;)ti• ,lftıt UMl'lfl ..... B' .... 

J
I ','...5~ ~ ~ s._::/ :_::)::~! 
2:~92:, .8 36~ 3 Si 

la birlr~tc gelecegız, mustcrih olunuz .. belediye talimatnamesinin deniz ve ha- Rusyaya gıdccek olan uç armator mu- tıp kalkan Kadire, Hacık.adın mahal_ sinde M:ul'ıabir sokağırrda 3 .rnmar~ıda 
T k . lt nd . n·· tta bulunmu"'tur oturı.ın 18 yaşında Be1{fr elindeki çakı deniliyordu. ez crenm a 1 a Mu u vıı vesaitine ait ahkamını tetkTke baş- raca ' .,, · lesinde Vezir Külhan' sokagın-da otu-

A •• •• İs ·1 H Jd 1 s d ı 1 A 1 ire kalem yontarken dü."}erek sağ ı 1~· Ali Rıza., Kazım Husnu, maı a ı, lamıştır. Bunlar meclisin cuma günkü Bun ar a ı.rnac e sana aid Eti, raıı lne't:>olulu sandalcı Hasan, k·~i!ıd 
zal artl 1 S .• k · 1 · r '""~ meai altindan nğırs urette ya1'alammşı. Eyüp Sabri beylerin de im an v ı. celsesine yetiı::tirilcceirtir. . Galatasaray ve: ..,u rtinün stikbal va- _ . . • 

''1 oyununa karıstıgı ıçın yumruk vura tır. Yaralı ~enç nastRhaneye kald~rıl Bu maruf zevatın ~şebbüsleri ve ver- f1ndrkh, Kaz~ncı yokuşu purlarıdır. Komisyon teklifleri tetkik ~ - ~ 
dikleri rrnılfıınat o anda fünid ve ferah p~l" ~0 cJu~"'()r etmel<tedir. Bu hususdaki krurar bu - rak sol kaflından yaralamı.]tır. nıışı; tafılökat::ı.c ba~lanmı§tır. 
vermişti. O sırada müda:Gler tefrikada Belediye Fındıklı_ Kazancı yokuşu_ gün derhal verilecektir. 
yaztldığı gibi çok sıkışık vaziyete düş- Taksim cadaesini parire olarak inşa 
m:.ış1erdi. :Mustafa kaptan şehid olmuş, etmeğe k:ırar vemı;ştir. Buna ait ke- hhalii! birliklerinin muka
tepe-deki mu .. avemet kırılımş burada şifname 10 bin liradır. Bir kaç güne voleleri Heyeti Vokffece 
bulunan müdafiler de caminin içine 'radar münakasaya çıkarılacakbr. tasdik edildi mnuımumınımmuıınuınrumınnınmmammnımııımımmmımt:nm.nmmmmıııınımn 
~tica.ya başlal':l ış:ardı. Asiler pencere- lepebaşı bahçesi Görülen ıuzum üzerine şehrimizde to-· KONFERANSLAR - Beyoğlu Arzu edenlerin teşriflerini rica~ 

:erden cam•nin içine kurşun yağmuru fa :~:r.im ediliyor şekkül etmiş olan ithalat birliklerinin J-.Ialkcvinden: 4. nisan 194.0 perşem.- deriz. 
yagdıi:ıyorlatdı. Diğer taraftan Selçuk Belediye imar mii<lürltiğti Tepebaşı esas muameleleri Heyeti Vekile tara- be güni1 saat 18.30 da Ev'intizin Te-
f.':arayı cihetindeki 'kapıya yagclırılan bahr~esi H'İn Lır tanzim planı hazırla - fmdan tetkik ile tasdik edilmişti'.!. 

pebaşındaki merkez binasında prof. 
kur:ıl1nlar ca:ni içindeki!ere dehşet ve- mı~tır Prn.n 'f'r.Fl"bn~ imar plamna bağ Mukaveleler henuz şehrimi7.<leki a-
riyordu. OraC:J.,d1er tahaffuz için bir lı olarak yapıır.n ır. Bnr.ra nazaran laka<larlara tebliğ edilmemiş olmakla~ Dr. Nihad Reşad Belger t.arafıiıdan 
lwgeden o bir köşe,e çek.ıliyorlardı. 1 bahçe du~"U1 iarın1 ı ~ metre geriye çe-- beraber bu hnsusda resmi makamlara "Kaplıcalar,, mevzmmda mühim bir 

[Devamı var] kilmesi 18.zım gelmektedir. malirmat gelmiştir. konfpns verilecektir. 

••• 
5 nisan 9q0 cıema günii. ak§rı:mı sa

~t f?-!J . .S() e E'Virıı:i:: saiomında Bay 
izzet Birant tarafmdan (K<'çakçı -
lık) "IMUZıtlu bir kan 'eraı~ verile • 
celctir. Herkes kdlebilir. _..___ 
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YENi SABAir 

arf Grupunda 
Hariciye V kilinin iza

hatı dinlendi 
Ankarn, 2 (A.A.) - C. H. Pal'

tisi B. M . .Meclisi Grupu bugün 
"2/4, 940,, sant 15 de Seyhan me
busu Hilmi Uranın riyasetinde top
landı. 

SAN'AT 
BAHİSLERİ 

Celsenin açılmasını mütea ltib 
~ndrn, 2 (A.A.) - Maliye nezarc-1 leri h~kında ihtimaller ileri sürül • kürsüye gelen Hariciye Vekili Şük- 1 u yazımda s.iz~ Mim?-1' _Ko:a Si- ı ıanm kapatan taş kapaklara benziyor 

tinır. bilfın osu Londranın mali mah - mekt dır: rü Saracoğlu 15 günlük dUnya si- nanın artıstik hiivıyetinden lar. Mina'releri gök kubbesini tutmak i-
fillerinde memnuniyetle karşılanmak- 1 - Kazanç vergisinin a.rtt::ı~a.sı yasi hadiseleri içinde bizi uza'ktan 

1 bahscdeceğim. Sinanın artistik hüviye- çin yükselmiş direkler gibidir. 
ta v mnliyt• nazırının rcaelistliği ba-ı endüstriyi mutaznmr ed~egı ıçı~ yakından alakadnr edenleri izah ti Türk milletinin artistik hüviyeti dı-ı Sinanın e leril .:: , d ki 
. . ' . mUmkün nddedilmcpıektedır. Vergı ser e tuem arasın a 

Bıretı ve hesaplıırındakı sarahat takdır 

1 

"kd . elik" ·yes"ınde ipka edi- ve teşrih etmek suretile grup u- §mda dilşUnülcmez ve anlaşı1amaz. O- da·vnnıı:ımayı canlı . . rd" .. 
edilınekted" mı an §lm 1 scvı mumi heyetini tenvir etmi~. Bun · · s· · · 1 b " ll' • armomyı go unuz. 

M ır. lecek f aknt tenzilat miktarı tahdid e- dan sonra Knstamonu mebusu A- 1 nun ıçı~ .. ına~ın ese:ı_m ~a nız a§lna Şimdi korkmıyarak, güven ile onlara 
emlckete ~ren altın miktnrının art 1 dı"leccktir. ve kendi uzennde degil bır safhası ve ~""' M biliri" • s· bidin Binknyanın adli cebheden ih- b" ı...~ 1 • bul d -' Tür" k . ... J__.,. a z. ınanın eserleri sl\ğlam 

nıa51 ve 1ngıliz milletinin milli müda - 2 - TütUn ve küfill içkiler ağlebi · 1 ır merııuıesı un ugu mımarı yapıdan çok fıızla e lerdir. 
fa.anın tn.lcblermi is'nf hususunda ihtimal bir resme tabi tutulacaktır. tiyaç anınızı teşrih etmek tstediği tekamülü, üzerinde ve içinde düşüne- Bı"r et kem"k d § Y . . d . . 
g

. st dı hakkında.ki takrıri okunarak mu - 1iın , ı , amar, sınır, en sıs-
o er gı tehalükü isbat edeıı hasılfıt 8 - Sınai temettülerin fazlası Uze • mn.ileyhin bu vadide serdettiği mü- · tc · k fazlalcığı mnlı mahfilleı·de memnuni - rinden bir vergi alınması ve peraken- Türk mimarisinin Osmanlı devletinin mı san i r fikir ve duygu hayat:ı-taleala.r gene adli mevzu üzerinde- taş ş k 

)'eti kaydedilmektedir. de sa.tışlann pula tabi tutulması der - ki Bitlis mebusu sure·· yyn Örge Ev- ilk devirlerinde lznikte Bursada şah- nın ıyıcısı. u apılara bnkın bir ke- 1 

1 
. . • b ın' b" altı re. Uzviyet yollıyan a~rızlar gibidir. Şu 

Ekallı) et halmde bulunan muhalif- piş edilmektedir. renin beyanatı dinleruni§ v kür- eser ennı vermıye aş yan u· n satıhla b k b" k lı b" 
ler, hnsılatın arttığını ve masarif.atın . ~ - İktısadcı Keynes'in plft.n~. m~ -, aliye gelen Adliye Vekili Fethi Ok- devıi var, onu Ycşilca.mi örneği üze- h :.8 a. ın ır ere, can ır var-
azaldığuu gorerek bayrçt ctpıclrtcdir- cıbınse mecburi tasarruf mümkündur. yar tarafındıın bu mlltnlealara ge- rinde dli§Uııebiliriz. Bu devirde mimari bedenino"ln ~ovdankes~eyük. benzık ·kyor. clı:Kub~e bu 
ler. Fakat parlfunento ve City muhiti bu 1 A k 1 cd .1 - b. . • .. . s ı se ısmı r. Minare 

1 
-l-+-~: 

1 

1 

e"'e ce s e cevap ven ecegi il- hep sadeyı, hep aklıye, hep bunyekıye 1cri k 11 b . . . 
Sır John S . . d. d plarun tatbikine itiraz etmt:Al.A..-uır er. dirilmesi üzerine n"yase+ ... ,. 00,.,eye d _ "eli B d vird mil tür o ara enzıyor. Her ~yı bl?" ta-

k 
ımon, bUtç yı tcv 1 e er -1 ,. .. aı·ı mahfı"llerın· kanaatine göre ye- ~ ı:: ogru gı yor. u e e ca er., • rafa bıraktık B d h" -c tc m. nihayet verilmiştir. bel ele b"ll bU ·· · · u ya ı a ~n ayn 

n nludl vab vererek bunlnnn niden harb istikrarı tahvilleri çıkanl- •-::o::ıa:..m---~l!Zlll.,..._.._,=- er, ce~m r, se ı er, tun mımar- lnn .. . . bu 1 - lık anıtları süs, gösteriş olmaktan kur- • P rçalanan duşen hıçbır ., • yok-
ıstmad etmedigini i bat ede- ması kuvvetle muhtemeldir. City mu- tur H 

oektir N•"' d d • "' · tuluyor. Bu devir sadelik devridir. Bu · r parça sankı bır uzuv. Bmbi-
. bitinin maliye nazırına tru:n bir emni- ıg e zıraı vazıyet devı"rdc mı"mari eserlen" mıs" tiklikten nne baglı, biribınne bırleşmiş 'e ya -

Mali mahfıllerde yeni bütçe teklif- 1yeti vardır. . Niğ~e, 2 ~A.A.) - 940 yılı Niğde lfı.ikliğe dönUyor, bu devir mimarimizin şamak ıçin çalışıyor. 
vılayetindc zıraat bakımından çok ve-1 kıl tık d "di B d . d . S nnnı bir kart ostal sevr ·er g b" . . . a • ve ınan • evn r. u evır e mı- • 
rımli bır yıl olacaktır. ma.ri eserleri dağınıklıh1;aıı kurtlilup, l üzünden seyrettik. Doğru d -., . Sınan 

Sonbahar ve kış esnasında havala- .. gUnl . B d · · "mı"zin bir satıh değil bir kitlE>dir. Cansız d • 
kin Us 

. • . .. or e§ıyor. u evır mımarı 
nn c e m aıt gıtmesı ve son gun- b. lik bilt"" J""k d · · d · ·u unl d E ı · damın • _ . • . ır ve un u evrı, nızum evrı- c ı ır. ser en yaratan 
ler~ tıynüz~an. dyagmkW:1°:1' ~'llayetimiz dir. Türk mimarisinin Sinana kadar mubayyil ine girelim. 1lh m nın ya 
zcrıyn erm e ço ıyı tesırlcr yap - .. .. 
mıştır. 1 varan bu kendine donme, bütünleşme, ratıcı kaynnklarınn kadar uzanalım. 

. gcli§me devrinin şaheserlerinden işte Onunla bırlıkte ç lım, ca ~ , kop-HJrbi Balkanlara 
• • 

cyaz zehir 
Satan ar 

rl okurk göıtlm 

m h ''C' delısctle Ndım. 'l'~ 
mnrn yedi tan .idJ. Bir gün zarlınd 
İstanbulcla. nyn ayrı yerl rde ta.main 

edi hın eroin a~akçısı 

dHdmt 
ettii-

Bazı mıntaknlarında vaktile yapılıp birkaç tanesi: Beyazıd camisi, Beyazıd rilyil kervan r Yl t 1 rar amızd 
halen tcrkcdilmiş bulunan pamuk ~ - . . . . . 1 d ' ı 
itim. . ·a dırılması h ınedrcsesı, Fatıh camısının zelze e en yaratalım. H yal bır mımar Sinan da mi ., ettirmek ıstemıyoruz 

mm yem en uyan u ·U - • k 1 k-+n kurt lmua olan ha.rem b" }n •·-
.:J- ı.: te bb"· 1 .. be ı ma -~n u \i ız o <U.Uu. . . . . sunwı..ıu şe us er mus t netıt e 

( B~ tarafı 1 mdice) ı vet edılmış olmalıın da ayni gayeye rdi.. d z· aa.t V kal ti taraf J ı mı. Bunun için mmarclerin şeref 1erinc 
"Bızc vaki olacak sulh teşebbUs1eri- matufdur. v?. gı~ en ır . e. e m tl.. Türk mimarisinin bu altın çağı Türk . .. 

nj mUt+~f k Fra Leh" ta: Y""ksek k . h . t" ln .1 gondenlon 26 bın kilo klcvlant cınsı çıkalım. Kubbemn albna yatalım. Su-
.-.ç ı ımız • nsa ve ıs n u onseyın er ıç lmaı gı - mimarları mima.rlıkto mümkün olan tunl etraf d d 1 s:ı1 ·· 

1le m terek bir karar almadan tetldk tere ile Fransayı biribirine rapteden ı;amuk tohumu Aksarayda hazırlanan . . . ııı.- b. im nk nrın m a 
0 ım ne gorece-

et la ı ı kilin k "-~-cdir N" ·d · bUtün yapı, Rleyış, P wı, ıç • re gı·· bak 1 ? B · vü d"" d rnıycccğiz ve okumadan reddedece - bağların kuvvetini, daha fazla göster- r a ara c e ı.u.= • ıg e vı - . .. . . z a un · ır lllEan cu un e ana-
tız. Bız L ehlilerle ve Fransa ile anlnş mi.ştir. Ümidimiz, yalnız harbi devam 15yetinde fevkalade mi.iSbet netice ve- ve k?mpozısyon ~heleri ve mucı • tomi, morfoloji ilminın müşahede, tah-
lna~an her hangi bir sulbü akdetme - ettirmek için değil, ayni zamanda harb r~n do~uz _tohum temizleme m~rkc - zelcrile doludur. Turk yapıc~ zevki lll, tavsif, ve tcsbitlc bitiremiyeoeği 
lnege karar vermiş bulunuyoruz. 1 den sonra, Avrupa sulbünü tarsin ede- nnde eımdiye kndnr 1000000 kilodan en yüksek nnıtlnrdan en hası mevzu- sonsuz §Cldllcr, tcııekkill stirpnzlcn, 

. Ali harb konseyi mukarreratı mu - cek olan bUyUk eseri tekemmül ettir - fazla toh~ tcı;nizlenıniş .o~asına ro.ğ lara, abdesthane taşlanna, hamam kur hay.at mucizeleri. 
oıbıncc:, mUttefıkler, yalnız harb esna- mck için bu yüksek hnrb efirnsı celse- men tcmizlenmış tohum ihtiyacını kar nalarına kadar yayı1mış, mezar ta3la- s· k la kol tUk F.s •. 

nda değil, harbden sonra da hattı lerinin daha sık ve daha muntazam fa- ~.lamağn kafi gelmediği görülerek te- nnı ufak birer anıt haline getirmiştir. anlıınan lıklaro LY .a;ybl .. 1dı~ez. ermı 
harek tl · zl kezl · d- de ibl • - · c var gı cu gımız ;aman e erini mü~terek bir surette tes- sılalarla akdedilmesidir mı eme mer en on or ag c- Açılına ve yayılma halinde olan Türk 
bit ed . ı.: • • • ., dil ·ştir filozoflaıın mutlnk irad sine benzer. 

ceklcrdır. Yınc b..ı m'.i::akereler Bir Alman Tnht.clbahiıi Daha mı · kudreti politik idaresini yer yilzü.nde B ia.ğının "ci k 
gostcrnııŞtir lJ, Fransa ile 1nVJ.ter~ n- Batınldı Bütün kaznlarımızda tamı:ı.mlanmı§ hakim kılarken zevk s:ıltanatını cihana u er yer yuvar . çelı~ m - 5::::::;::::;:=:;:::::=:;;:;::;:~;:::;::~=-=~-:::-:3-
:;181ndakı dostluk ve rr bıtalar her gU-:ı Halifax, 2 (A.A.) _ 4 martta Vier- olan ziraat teşkilatı ile halkın elele ver truııtm tır. Bu devirde "Alaturka.,, eö- vetlne isyan eder gibidir. Eskimek, yı- y I t .. 

aha zıy ae kU\"\·ctlcnmckterlir. ge adalarının takriben DOO mil ı:arkın- .mcsinin müsbet tesiııleri kendini gös • U mantı• 1 kg""zlUğiln" sadeıı"'" ... kılmak §eametlcıini tanımaz, bu kel ve unan 
1 tarl~ka tzo 

BUyuk b . - :ır te kte hitl . ·~~+ z gın, o o I '"b""I k- ~''" gi C3 Q aar konseyı:ıtfe tıdıgımız da biı Alman tahtclbahiri tarafından rme , mu mız zı.~ ve meyva- asaletin zevkte inceliğin sembolü ol • or tnbinti eilslemclt için çG#&ıyor - y rd•mı 
ararlnr şunlardır: tnkib edilmekte olduğunu bildiren "El- ~ı.lık bakınundan fevkalftde mes'ut in- muştur.' Bu devirde Türk maşeri mU • biCllr. Onda dıı,ğlan, ormanları,, insan- Ankn 2 (A . .ı, ) y a 
~ - .Muttefıl.ler, ik..ısaeıi harbe bü- ciervo,. jsmindeki İngiliz petrol gemi- kışaflnra namzcd bulunmaktadır. fckkirosi gibi Tür m rl muha_yyi- hır ve hayvanlar Alemini hiçe sa.yar P. -ede Chambcı Of ~ hi pu c 

kudretlerıni teksif ederek devJ.m s:nin mürettebatı geminin tuhtelba.hiri Niğde vilayetinde n.ğa.Qlama işine de ıes· de çok parlak ve ş.k s&çıcıdlr. bir eda vnrdır. Sinanın eserleri insan eoe "Ywıan , npurculuk od s bır 
ecekler ve: batırmağa muvaffak olduğunu zannet milli bir mesele olarak kıymet veril - ~inanı 1 . to - altından nevinin yaro.tablldlği en iyi, en doğru §tıbesi olan Londradnki Gn t k p-

1 
2 - Bahri kudre .. ıcrini arttıracak- mektedir. ÇUnkU Almnn tnhtelbahiri mektcdir. Köyllller, Belediyeler, Hal - 'Lt__, b" n eserk eermln pragın Fak t ve en güzel eyleniendlr :ve hnttA şey pm" g Cc.ıop ration <. (ımmıtt . k Jbi 

ardır. t 1 . . . akr.b 40 . . af - wruen ıre çı ıv e 6a.DırJZ. a 
A. J>e ro gemısımn t ı en mctt·e ı· kevlıın tar ından tertib edilen ngaç to - tre.fında bakalım· ne g<Sre- lerdlr. Sinan tarif edilemez, zira bir Bernardis, yin ynı ~QDJ.lt{'d l r-

~mruı emılerioin lskandınn\ yadan !ersinde suyun sathına çıkmıştır. Fa- ba~Tamlan münasebctile ulmdiye ka - pragın .? . • kemiyet yığını değil bir keırfiyei: ruımi- topul , Ywııın efıri 1. Llı ( I l a 
edU .. g'=unrefori hadisesi de der.p:,1 kat o aralık tclıtelbahirc 16 kere top- dar yüz bini mUtecaviz kavak, binhrco ceğiz? Yuz bmlerce camller, çeşme • dir Sbıan hl blr ' her. tll ile Londra t• .rok e cımıı. l>r. 1 fık 
d ı:nışıu. R.unun önüre suretj kat'ıye- :e ate~ edil;ıi~ ve mütaarrız gözden akasya dikilmiştir. ler, sebiller, mezar taşları ile ayni ru- · ç ye . 

1 ~ cmm, Rüştil Ats.sm ZlVaretıne ge1 rek l&re-
geçı eeektır. kaybolmu6tı:r. hu taşıyan zengin bir anıt dünyası kı:v kendine benzer. Gew Slnan znmandan k ti fel"ketz · 1 . t 1 Al . . . , - • - . ekAndn Unezzih bir Albüı d - e arz ~ e en ıc.n op amış 

kutn~nny~ zay•f bıtaraf devletlcn kor l"rnıısız Gazehl(\rinin l\lcmnuniyeti Sivas öljrelmen okulu ~lan. .. cebkenleri, ,ealvar. vo _pa~- . m . n m e oldul:ları 2FıO :oterl"nc.-.• k b;r c;eh" ken-
1 U ak , Ve onlara kurb-m olan dev- Paris, 2 (A.A.) _ Bütün Fransız • larile gozlerl kamn§t;ıran bır bıçim ve ği1dlr. FAni bir insandır. ~ ba Zl • disine teVl. etmı~ .rdır. 
tıne:rın likıbetinı göstererek tehdid gazeteleri, lngil~e ile Fransa ansın- talebelerı Mersinde renk rtiyası. GUzel şekillisini, canlı mo- manı ve mcklinı aoan dUhi bir lı.sandır. ! Buy.Ik .1 ı:nız ı. t' ı. çekı m l!i ~ r 
u:teaır. Onların hukukunu ~y~klar dnki işbirliğinin daima daha ziyade sı- ~~ersin, 2 (A..A..) M - Başta_ müdür tiflerini, halılardan yağlıkla.ra, ~pı 1 -~ ~inan. .. İ.3te koca sına:ı .. işlı. ,·ım kc "Jli sın (. F "mış Vl.: ) ı.man 

b"ta almaktnn vn.z gcçmcmı'jtir ve kılaştığını tebarüz ettiriyorlar. ve oğretmcnlcr oldugu halde Sıvas Er- halkalarından ka.51k saplanna, kitnb Türk Sinan. .. Sinanı tanıynnlar..a tanı-, gemicıliğ. koopc• ... ~ • konut n -
1 n:~an isWa i~e tchdid e:ın~tedi~. Fransız matbuatına nazaran, abluka k.ek Öğretm~n ?kul~ son smıf ~lebel:· kaplarından afıre durnklanna kadar mıyan bir olur mu hiç?... t~pli!;rıe ı.ı rı il h ... r Nlerı:...ı lrn 1... ıln-

tara an sonm .\jhanıberlam yıne hı- ı;iddetlcndırilmelidir. Fransa ve İngil- ı1Dden 34 kl§llik bır grup ile yıne Sı- yayan bir sanat demokratlığı, Slıınn bu 1 B. BAIJI'AOIOOLU yı teşe\ttur etmı tir. 
ftötl fl~r mcse~c~ne temas cdetek şu tere, 28 mart Londra Yüksek Harb vııs orta okulu müdür ve öğretmenle- renk, biçim ve hakikat ve haynl Ole - - --..-._,..~~....,,=--

11 s 'Ylcmıştir: !Meclisinin kararı mucibince buna bil- rindeıı mürekkep elli kişilik diğer bir mind en tnbii bir telif bir terkib, bir 111,. 1 • 1 1 

Co; Bıtara:ı~rı~ ~u~~kun~ h~?1?t tün vnrlıklarilo koyulacaklardır. kafile bugün şehrimize gelmişler ve is- yüksek tepe gibi yükseliyor. Her l§CY, c r it n 1 
et k ıs~~ışun..zı, gozlcrımı~ 1 Gazeteler, İngiliz Bahriye Nazırı tasyonda maarif mUdlirU ve muallim- Türk olan her tecrübe onun eserindo 
~filu: 0rme~ıt,'lnc h:ımletmemek la -jChurchill'in nutku ile Fransız kabine Ierimiz tarafından ka.rşıl~lardır. yer bulu çık ınfına. ve büyük §C? hal b: .r~ 
bit.ı r. Ha bı C!l kısa. zamanda zaferle müzakereleri nrasında bir münasebet Misafirlerimiz Halkevinde bir müddet ~" k , • r z i rrnt • ıçi .A! • . , • d • d .. .. . . . nı.L azanıyor. 
dc:Itnnden n, man:,ıayı ı_p~ı aı ma - gormektc ve muttef~klerı.n a~luka cı- dinlendikten sonra şehrin görmeğe de- ' Sinan tar:ihi bir yUkscliı in olgun ve • 
~in mi.at mahru.~ etm_elıyız.. ~n~n vatruruıı sıkıştırmak ıs~lerın~en ve ğer yerlerini gezmişler ve tetkiklerde kUisik ifadesidir. Sinan bir sıçrayışın en ·--
ku~ <. e!ı~~er, ı. tısncli _ harbı but~n sıkıl~~tı.racaklanndan şupbe ed.ile:ni - bulumnuşlardır. 'Misafir talebeler ya _ kuvvetli bir ftnıdır. Sınan bir muva.f- Paris, 2 (A.A..) _ Paristeki Macar-ı lüncnr m~hafili, ?folctof.ın son n ıt-
(!1.t, Dr-'.e etmege ve teşdıd Y~~egı~ı y_:ızmnktad~r. ~rbk. Hıtler rın öğleden sonra Adanaya gidecekler ı fakiyct tarihinin erginlik safhasıdır. lar mahafiline göre, B. 'feleki, Roma- kunun M.-.c r k· bm 
lar e kara .. 'ermiş bulunmaktadır -ınıuttcfık huldimetlenn şıddetli mııkar dir. Sinan Türk mimari con.-."'yasının en da .son derece mli,Şkill bir siyası vru:i • b km ı:: 

· 1 b""tiln b"tarafl ı ·· rcratı ·· kti 1 6
''"" maruz ır:ı lıi 0 

a ke . u ı ara muza - 111 gorece r. _ ·- yüksek, en geni~ ufuklara bakan yük- )Ct bulmuştur. Mumaileyh, halihazır - 1. rr 
:r 1 nd D · · ·· F 1 !?iliz tı · · · · tikrli · haf te ırler. B. Tt'.'" ' bı yız. anımarka ıle bugun ransız - n0 gayre erı arasın - -t il" I . H t d I sek tepelerinden biri ve başlıcasıdır. da memlekctierırun ıs a m mu a- . . 

l:rıuztı uret anla :nıası yaptık, !sviçre ile 1 dald insicam yalıuz günUn müthiş aıe- p mua ım erı .. 8 a~ .~ Sinan biı iradı gibi anlaşılan Türk mi~ za için Ahnanyo. ile mukarenet }hlyda kmclal•ı m U:. b'-.lllll t hin 
hcrclcr devam etmektedir. ~delerine inhisar etmemektedir. Dün- . Antep, ~ (A.A:) -:- Bugun 35 kışılık mnri hayatının karar ve icra safhası- etmek arzu eden biltün Ma.carlann teh Almanv n ,.., 

'!'ürk 1 . . hır muallim kafilesı başlarında Mna- . . tad fiki" b ı tt "ği d M , ı 
''"' 

1 
ıye, spanya,_ ve Yunanistan ile ynnın yem bar;tnn kurulması eserıni de .f ua·· .. Tu ut T h ld ğu h 1 dır. Selçuk sanatı İznik ve Bursa ca- <:Edine maruz bulunmak ır. Bu r, u c. ı sıra a c ı O\ru1ın 01 ya 

ltın C' e tıcaret anlaşma.lan yapmış bu-
1
ihata eylemektedir. Bu gibi mukn!'J'C- ~ :. ~~-k rg .. ar a:; .. u Ha· milcri lstnnbuldu 'Beyazıd ve Fatih en- t ki Başvekil B. İmredy tarafından ve- Bcsaralı)a m1. c e.mJ atması mı... ıc-

r.UYtll"Uz. Irat derin nki.c;ler yapmaktan hali kn- .. : ır tı .1

1 
gdc:zısı yapın uzere a- mileri' olmasııydı Smn.n var olamazdı. rilcn konferanslar silsilesinde or+ayn dderin yenı r. i.. n geç:rılme~ no 

.oıtar 1 ,uı.ya gı nı.ş er ır. ,_,,.,t 
on a dev' etlerden mal alacağız ve nmnz. 1 Lakin Sinan olmasaydı, bu orijinal 'ille atlllllll1 ır. toraftar ol, n Mac, rmr tarafınd::u bir 
onıa ... ır.aı \"eı·eceğiz ve tabii olarak• Radnm.ııerin İçtimaı Rcsm" Fr be eri sanat tecrübesi eksik kalırdı. Budap enin siyasi mahaflli, daha nn1 teEvik addcdılmektedır. Bt.r.ı Lr 
'lu-ı~rın Alınanlarla olım münasebet -ı Pnris, 2 (A.A.) _ Radikal _ sosya- . ( 

1 
T' • Mımarizınin vicdnnı son adalet hiıkmü g çenlerde lmredy - Osaky kabi!lesi Almaııy tarafındıın te<-avüz edıldığt 

• kc ın 1 ~ .... : •. b d . Pıı.rıs 2 A.A.) - 1 Nısnn tw.ihli .. . lm dı t kil d"l .. d ·ş etm tt' "eli letıc eı mı u.wyeccgız, u ev- lıstlenn pnrlamcnto grupu bu sabah ' . • . · nu Vcrmıf;l o az · eş e ı mesmı erpı f' { 1 • s rad b" z me ı t gormi.ış oldu Ia.rı 
la tın rı~. iJ,nanıara asgari mallarını I toplanmış ve partinin Reynaud kabine- resmi teblig · . 1 Sinnnı yerli yerine koyduk. Şimdi er B. Tel · A.I.manya ile muknrcnetin Çe 0 0 ak) n Alma yaya lh. 'u 

n rı clbc:t hı.zımdır. sine kn~ı ittihaz edeceği tarzı hare- Snrre:ın. garbın~e. topçu ateşi şid - nun esenni yerinde seyre ba lıyalım. A1nınn mo.li i l rinin bozukluğu dola- . . • . . . • 

d 
tun b taraf memleketlerden ma- ket hakkında mllııakasularda bulun • detlenmıştir. Her ıkı tarafın tayyare- C.nhzadeyi Sillcymanıycyı· Selimiye-ui l'l3He Alnıanyaııın borçlarını ödeyenu- ışını h:ıurlatm:ı.kt dırlaı. -.ı d~UJl-

enı r ' 1 · büyük" b" f li t ·· t · ı ':i'. ' ' ~J ' uğu cetl o l r. :.n mUhlın ):\ır tn ttı.ı ı. >' gları alacağız. Norveçin bü- mu<;tur. erı ır aa ye gos ermış er • ı se~ retmek için onlara ya.klasmnk de- yccek bir hale gelmiş old sırada . • . • 
"te!ıkb hnıı y ğl rına talib olduk. Müt- Azadan bazıları kabineye niçin mü- ?ir. Bir c~k ha~a muhareb:!ez:i o~.uş ğil, aksine oıılıı.rdan uznklastırmak ge- Macar iktisad sisteminin Alm~ sis - kını ımt y zı:r e~ etmek u~rc R~: 
gık devıetı rın Balkanlarda bir harb zahcı·ct ettik'"'• ncclen müstenkif dav ıse de neticelerı malfun degıldir. Bu - rektir Ormanı seyretmek i .. tiyen insan temine bnğlnnm:: ı demek olncagı mü- yanın Bük lıükfimet ilzenndt .}n 
ea arınagu ugraştıkla.rı hakkındaki rnndıldannı iz:ıb ('fmi!]lerdir. Sureti tün tayyarelerimiz, hareket üslerine ların ağaçlardan uzaklaşroıya mecbur taleasında bulunan büyük emlak sa - paca tnzyıkten ıstif'ad '?t~ ~nm za
bı~ayı tekzıb eden Chnmberlain bu umumiyetle nnl:..s:ılı~rına göre partinin dönmüslcrdir. 31 mart tarihindeki ba. - olması gibi. Tayyareden, Marmaradnn hibi Macarları temsil etmektedir. mnm hulill e P ete. ll.Ş oldugunu au .. 

., le- hakkında demişür ki: azasının vaziyeti paskalya tatili e~nn- va muharebeleri eonasmdn evcı tayya- Siı anın camii rine bakıyoruı. Bwıla.r Diğer tnraftan nnzilcr, dn.imıı Ma - alc ~eyun gôrmektedır. 
- 'l'ürkıye ıle yaptığımız anla§ma sında değişmemiştir. relerimizdcn bir grup, kendisinden da- bir arsaya. bir mnhellcye, lstanbul §eh arların küçük cmUi.k sahlbleıi.ne mil- _:arisd ki M cnr mnhd.fili, şu neti .. 

nı }'n JDde harbin Balkanlara inmesine İçtimaı müteakib grupun bin-osu, ha kuvvetli bir dli8man grupuna tesa- rine ynpılm.ı5 değildir. Bunlar yer y:ü- zabc.rct ve bilyük mal sahiplerinin men ceye vanyor: 
a:rki 0lınU§ bulunuyoruz ve lı~binjpart.inin reisi sıfatiyle Daladier'ye toplcfüf etmistir. İki to.yyaremiz dtislirfil- züne oturtulmua sanat dağlanchr. !le- fn tl rln do2"rudan doğru.ya m.u.gnyir B. T lekı, muhaliflere uı..ıkavcmet 

l'\ız 
0 

Avrupa ya Birayetıni istemiyo • Inntı csnnsında. ileri sürülen noktai nı:ı.- müştür. Eir ıf lot, p n. ütü ayesinde m 11 ri yer yuvarlağının ortamna atıl-ıolan zirat ı0lahnt harcketlcnne ta.raf- edebilmek için buttin mP.!ıaretinı isti • 
1 daki sefirlerin Londraya da· :zarlar hnklıında malCıınat verllmiştir. kurtulmağa muvaffak olmutıtW'. jrnı gibidir. Kubbesi bu dünyaw."'1 ~P- tarlık etmi§lerdir, mal etmek mecbudiyetindedirler 
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12.30 Program ve memleket saat 
ayarı. 

12.35 Ajans ve meteoroloji haber
leri. 

12.50 Müzik-muhtelif şarkılar "Pl.,, 
13.30/ 14.00 Müzik - Küçük orkes -

tra "Şef - Necib Aşkın,,. 
18.00 Program ve memleket saat a

yarı. 

. Dünya Buhranı kaTşısında gerek 
Yunanistan gerek Macaristaıi ken 18.05 Müzik - Fasıl heyeti. 

18.55 Serbest saat. 
19.10 Memleket saat ayarı, ajans ve 

dilerini müdafaa edecek 
B alkan yarımadasının ucunda 

bulunan Yunanistan bizzat, bir 
-takım adalarla uzanan ve Akdenize 
doğru müteaddid burunlarla delik de
&ik ayrılmış sahillerini yayan, dağlık 
bir yanmada teşkil eder. Merı.:ezi ve 
cenubi kısımlan oldukça münferid ve · 

h l, J d • l meteoroloji haberleri. a a e ı r e T 19:30 Konuşma "Dış politika hadi -
selen,,. 

kanlarda yerleşmesini tasavvur etmeli 19.45_Müzik - Çala.nlar.: Vecihe, Cev- · .. 
güçtür. . det pagla, Kemal Nıyazı Seyhun, 1z -

Trianon muahedesi "Haziran 1929,, zettın Ökte. 
Macan.stanı m b A b' k lik . Okuyanlar: Muzaffer llkar, Mefha-' ec un ır as er sıs- - . .. 
temi ile toplanmış bir milli ordu bu. _ ret Sagnak, ~ıze Tozem. 
lundurıiı~k ha.KlCından mahrum etmiş- 2~.30: Fl'emsil - Anhyan saz . . Ya.zat\ ,f; , 
ti. Fakat 23 ·a~stoı:; 1938 de Bled'de Vahı öz., · • •r:•' 

1 
.. ~ ..... ;,, 

• 

ı Balkanları sarsan sarsıııtılann tevlid 
ettiği akislerden masun 'kalabilecek 
silsileler vücude getirir; fakat hassas 
mıntaka sahil mıntakası, Makedonya 
ve garbi Trakyadır. Burada eski Avus
turya - Macaristan imparatorluğunun 
uzun zamanlar emellerini üzerinde te
merküz ettirmiş olduğu mükemmel Se

küçük itilaf devletleri ile Ma.carista.Il 21.5Ş Serbest saat. . . ~:· , 
'arasın.:ıa aktedil b. anl~.,;\. b .21.10 Konuşma. b· . . 

"' en ır ~.-a, u. 2130 M .. 'k R' · ümh b d · 
devlete ~eni.den. silahlanma hakkını ,4~ f . uzthı - Kı~asetic ur an ° ~~ 
tanımıştır. ::.. su s>~ - san unçer,,. . · ", ,lı.';, . 

,.... vak't M •. tan ·· I'k 22,l.5 Memleket saat ayan, aJans ,fı.li\'~ 
ı , acarıs uç sene ı mec- h b . . . A ~ ·U'~ 

burAı ask lik hi t· . kab · ı t . a erlen, Zıraat, Esham • Tahvılat, , . 
er zme ını u e mış • K b. N 11 • 

tir O d 
. b . am ı~ • ukut borsası Fıyat.,, 

. r usunun organızasyonu u se- ' · .. . · 11 

bebden tam bir değişiklik içindedir. 22.35 Muzık - Cazb~d Pl.,, 

1930 Sınıf k d l k h
. b" 23.25/ 23.30 Yarınki program ve ka- ı 

ına a ar o an ışım ıç ır 

Yunanistana bu uzun ve dar deniz askeri talim ve terbiyeye m~k ·değil- panış, :.·ı~. 
cebhesinin bağlanması, eski zamanlar- di·r·. F.akat b .. ir .. müdd.ette. nberi, .. talim - · ı A. il ., Aıı · ı ı danberi Adalar denizi sahillerini kolo- b _ O O ... _ ~-- Paris • Soir gazetesindeki bir ına--lton petrol lhım&elmektedir. Poloni. gormıyen utun bu ihtiyatlar, uç ay- • • 6 ı 
nllerle iskan etmesinden ileri gelmek lık bir müddet içiıı cağırılmışlar ve u- .. : kaleden: . sef~ri, üç hf+fta zarfında bir milyon ıo: 
tedir. Bu sebebden bu memleket de, mumi bir talim vet erbiyeye tabi tu- Lu"zı•mlu Telafon numaraları·. ·' Alman membaı olmasına rağ - petroıµn sarfını mu~ib olmuştur. 
Balkanlarda karı~ıklıklar tevlid ede.. , tulmuşlardır. !J .. metı bitaraf memleketlerden l:lize Bu şartlar altında, Alınan erkô.nl 
bilecek menfaat ihtil.Aflarına giriş · · 90.QOO . k.işiye baliğ olan hazar kuv- , YANGIN • ' ·kadar gelen haberler, yeniden garb ceb harbiyesinin uzun sürecek bir taarrut1 
mekten ictinab edemez. vetleri, sekiz kolordu, iki süvari alayı, ı hesinde bir Alman taarruzunun ya.Kin va.hun ' bir ' tehlikeye maruz olmadS: 

Sulh .. zam~~da m~buıi askeıi .. hi.~· bir motö~Jü grupa ve hudud muhaf'l.- fsta.ı;ıbul itfaiyesi: ~··~ 24222 bir zamanda vukuu tehdidini işaret nasıl atılabileceği anlaşılamaz. 
met mud~etı ıki se~edir. Y~ız Musl:ı· , . .... ,,. ·• ·• . _ z~ile mükellef se~ avcı alayına tak- Beyoğlu.. J~ajyesi: ·--· 44644 ediyor. · Ili 'fuıcü Reich için a.kil8.ne hareJ.-f ' 
mantar bır sene ·hızmet . gormektedır . . ,:;; • t1> >t, • ,_ sim edilmiştir. - . r.t. Üsk~~ itf~iyesi: "--· 60625 · Sinir harbinin, biraz eskimiş yeni· bir tin başlangıcı jandarma korkusu de 
''90000,, kişiye v~~:w h~er kadro$1.l, .! Y-unarı askeri bir e/~~u oorimfr Diğer taraftan,. kırk kadar gemi, dev . ı Kadıköy itfaiyesi: .. : ... 60020 safhası olan bu haberler, petrol mese- ğil, benzin :fıkdanı endişesidir. 

lanik limanı bulunmaktadır. 
Dünyanın üzerinde titrediği petrol kuyukırından biri 

b~r sü~ari !ırk.ası ve ~mni ihtiyat va~ r~nin ~z old~ dağlık b~ mıntaka olup .lüklere ~~lik dört taburluk ' bir•1lehlr ,Gal~ta ~p.lesi: ...... ~ ... " ..... 40060 • yctr: ,Bir· kere daha.; petrol.techiza.tının ve .. Karadenizdell." geçiyor. 
hıdlerınden mürek;kebdir. hır mustevUye karşı mücade~eye yari- muhafaza kuvveti va.nb,r~ ~, .. . , Otomatik ôlmıy4n yerlerde ~~- .modern bir ordu-içln bileümle taarruz . liıı.lihazır , iflba.ıa.tı, gayrikafi de 

0 

beş kolordu, on. dort pıyade fl!'ke.sı,1 " • , çalıYof' lriye gemileri ve muhtelif motörlti bö- ,l;leyazıd k~e1:>i: ..... L~ .. 21996 lesinde yeni bir- aktüel veçhe verdiri- Almanya için, petrol yolu Rumaıt) 

Tali~ görıı:ıüş, ıve s.eferbe~ edil? bile - ~acıı.k bi: . ..şekildedir. Bilh~a, makine- Harb ha.İin<J~ Macar -ordusu 200.000 tral& "Yangın,, kelimesini, söy- t:eŞebbüsUiıü şarta. talik ettiğini tekrar sa, hemen be~en bu iki membad' 
- c~k kımselem~ . adedi. ~aknbe.n '6.oo,, ı... teşek~~er bural~ ~reket etmek ila 30~.009 askerlik bir k1.1~t göst-e- Jemek kafidir. edelim. · .. ge~E'.:f~e?ff'· Bunun içindir ki Dr. cı:ıı 

bı~e ,çık!r· Fak.~t sılah ve tecbi?:at te. gUçluge maruz }(ablCaktır. Dolayı- recek ve bunlarla sekiz kolördu sefer • · :·,'.•Alma.nya.o:senede anc~~ 3.25Ş.OOO t9n dµjsf\ JiHilj;-~te ~Utemadiyen mW:a.Jc
1 

n.emb~lan "350.000,,. kişi~en fa:la bir sile_ de, kıtadan~ .hemen ayrılm.ı.ş bir haline getirllece1ctii'. Umumi<ih.tiyatlar ' fOLİS Polonyaı petrolü da~il" istihsal edi- r~~er yapıyor ve mümkün mertebe f~ 
kuvvetin seferber edilmesıne musa~e vazıyette bulun~ Mora yarınıadası üç ağır topçu alayı \'e iki tank taburu- yor. Hatta:sentetik petrolün mütezayid la mahrukat istihsali için gizli tehdı 
etmez. Birkaç ay evveline kad~r tank- kayalık ve arızalı toprağı sayesinde nu· ilitiva edecektir. . · · Polis santralı: .......... w .... ~ 24382 stihsalinin bu rakamı dört milyon to- · lerde bulunuyor. 

Polis nöbetçi müdüı:U: 22418 k w • lar hemen t:un~e yok. gi,bi i~. Ha· •. uzu.n bi~ muk~vemet ~termeğe. müs- Hava );tuvvetlerl takriben 400 tayya- nıı. çı ardıgını farketsek bile Almanya Yine bu sebebdendir ki TürkiyeJI 
r va.kuvvetlen, yuz kadar i;}k hat tayya-,ite!lıd b_ır, ~~taka teşkil edeeektir. ,. reden mürekkebdir. . ,.... ·biıı taarruz devresinde senede 12 ila vaziyeti Berlini o kadar endişeye d~ 

relerinden mürek~eptir. . . ·u ı.. Faka~ -Oçı~ kilometre urunluğuİı· Son aylara kadar, Umumi Harbden- ıl5 ımi:lyon ' ton istihlak edecektir. Mu- şürilyor. ~ Yunanista.nın toprak altı maden ser- da ve vasati olill'ak' altmış kilometre beri tekrar yenileİımiyen silahlan 91_ ls~bli) ve Beyoğltl': 4'.998 . ~-~~~ liarö ma2_~esini harekete ge- · Boğazlara h8.kim olan Türkiye, ~ 
vetleri, ehemmiye~lidirn:'Deıuir, lignit, derifli~de ~ajunan Makedunya sahil dukça karışıktır. Tamam.ile zirai bir Aiıldol1;1 yakası: .w ........ 60536 ' çi~ıek için .her sene 8 Ha 10 milyon hakika Karadenizin anahtarlarını elif 
b' k ·ı k 'k ı k falt t J1.1!n ·di · .. d f Bul · la • tonıUk bir açık verecektir. 9~ m,tui.qr. Boğazların statükosıı' 
laıo sı_ •tihrom, mh:e ·edi~Ur~~\llld..ı1 - eda ~ t" 1tşenkrunl muh.ad _aadsı Vardganstailn m~ mem,leket olan ~ari,stan, .. buna. rağ-. ::.ı. HASTAHANELER~-~- s' . . .., 'Dıısya, en iyi CU>ra.it altında·, bir Dili- tarl.H,erlip etmemesm· e go··re, mu··ttJ 

nn ~s ~cı, ı ıss , erec e ~ ere o 8J} . u u un ar e Merıç men, birkaç ..senedenberi endiis~e , 1 .,,.., ,...,.,.._ ~ 
rakkiler göstermesine r;Lğmen, h~nüz arasında. ınilruru oldukça miişkülr olan ciddi bir inki• ... " hamlesi Yerm>ı::ıtir. ·F~ a. ....,_ h 2 - on• tondan .fazla petrol ihrac edeme- petröı gemileri İngiltere veya Fraı>t ,,~ ·"it ç,, . ~rra paşa: ........... :............ 1693 · t' · R R · h' d b +->· r. 
tam.amile inkişaf etmiş değildir. . bir .daii' silsilesi tara. fından .geçilmesine ı<at nAtTol müstesna, M"carıs· tan, ·ı'lk H k' N' ımş ır;' uınanya, eıc e sene e ir ya n.umen petrolündeki hisselerini " 

p _. "' • a.se l ıaa: ..... ı ...... , .... , 24553 ınil o 560 000 t t 1 · l l 1'( 
. Yu.~an .end~~isi m~te~adi ~ir in- rağmen. ta~iatile da~a n.a.zik olaeak • maddeler cihetinden harice mµhtactıv-. ~eyoğlu: ..... ~ ... ~.~ ............. 494.,6 ~ .. € hh.ild ~~~ ~& rod tbeının eye - ede.bilecekler veya bu münakaleyi ' 

kışaf halinde.dır. Fabrika: ad~cli 1930 tır. , _ ~ rı~"' . Portatif silah ve cebhane imalatı için > • ' m yı aa ew.ıuş ıse e unu tama- ı:nek mecburiyetinde kalacaklardır. 
da on dokuz bin beş yüzden 19~8 sene- ' 

11 
• - fabrikalara sahih obnasına rağmen, ·Etfal: .. J .................. ____ ... " sooı4 fu~le Almanyaya teslim edememekte- ~Eğet TUtkiye, herhangi bir se~ 

sinde yirmi bir -~n ad~dine çıkmıştır. MAOAR ORDUSU : .~-")- .· havacılık me.lz~mesj ve modern vası- Zeyneb Ki.mil: ...... k .......... 
60179 

tlir. 'Bu siıretle Almanyaya, ihtiyaçla- tahtında müttefiklerle birlikte hııf 
Bununla beraber Yu~anistan . b\!tün ' . - . talar vücude getirnıek i-çin techizata ELEKTRİK .. ,t:. rını karŞılam:ak için .asgari 5.440.000 .. ,, (Sonu. 7 incid8 
harb m~lzemesini imal edecek v~chile T ~zlu bır ~~mlek~t ~lan ~aça~: malik değildir. 
mücehhez değildir. • ~ . tan bu~ ~adi.selenn tesırı B"tün k'" ük ili . . . Beyoğlu ciheti: .'. .......... 44800 

Y 1 b k 
. uht 

1
.f .d · ıle, mukadderailiiin• BaJkan yarımada- u uç m etler gıbı 0 da, ih- tı tnstanbul ciheti: ..... " ..... 24378 

o şe e esı, m e ı nevı en ve L-<' 1 k tl . .. k dd tına. b w tiyacı olan tayyareleri tankları tank- ', . . · . sı mem e e erının mu a era ag ' .. • . _ .... .....,. 
vasat derecede olup on yedi bın ki- lı ld - .. · ktedir ...,;;~~ .. . lara ve tayyareye karşı mudataa terti- l\IUHTFd..c.ll' _ . . o ugunu gorme . ı Ulltl. uzerın-
\ometre uzunlugundadır. Her nevıd~n d b 1 k ~ A ·aa· A batı için lazımgelen vasıtaları haricden 
t b'l d di t k ' b . . b b ' e u unan ve mer ezı vrupa n • . _ 

o omo ı , kataed a rı en yırmı eş ı- dalar denizi ve bogw azlara dogr-u gı· den getırtmege mecburdur. 
ne varma ır M · t daki ll bek · 3 

• • • " • 1 yollantı kısmı azamını elinde tutan . . acans an yo ar şe ~~ı 

Kadıköy iskelesi: ...... 43732 
Üsküdar iskelesi; ...... 41709 
Şirketi Hayriye: ............ 20045 
Sirkeci garı: .................. 23079 
Haydarpaşa garı: ............ 60794 

Demıryolu şebekesı 2700,, kilomet- Macaristan Habsburg imparatorluğu- bını betondan veya asfalttan ve 20,, 
re uzunluğundadır. Bunun "1500,, ki- nu.n ortad~n kalkmasından evvel Bel- bini de vasat bir vaziyette olmak üze- 1 

lometr~si normal h~th, "1200,, ~il~ - grad ve Selaniğe doğru Avusturya te- re "30.000,, kilometre u~unluğ.~dadır. 
me~relik kı:ımı da bır me~~ genışlik- vessüüne mebdei hareketi eşkil edi _ 4000 i kamy~n o~ak. uzere 25.000,, 
tedır. Demıryolu şebekesının hemen yordu. Bugün Macaristan daha ziyade, aded otomobıle maliktir. Ne kadar da çok mevkuf 
tamamı tek hatlıdır. Almanyarun, bir gün aşağı Tuna hav- Demiryolu şebekesi, ufak bir kısmı 

·ı 

ı: 

Yunanistan, altı denizaltı gemisi, on zasına doğru ilerlemeğe teşebbüs et _ çüt hatlı olmak üzere takriben "9000" varmış 
iki torpido, iki kruvazör, ve 1905 den meyi istemesi takdirinde, gerek tehdid kilometredir. Roma, 2 (A.A.) - Piemont prensi- , 
kalma bir zırhlıdan müteşekkil bir kü- veya hile, gerekse kuvvtle fetheyleme- Macaristan tamanıile bir ova mem- ııin üçüncü çocuğunun dünyaya gel • 
çtik donanmaya maliktir. Yegane bah- ğe mecbur olduğu, bir nevi tampon dev lekelidir. Hududlan mukavelelerle tes- mesi münasebetile kral tarafındım i
ri üs ~alamindir. Korent körfezi üze- letdir, zira, Almanyanm, muvasala yol- bit edilmiştir. Tabü hududları ancak, lan edilen kısmi umumi af neticesinde 
rindeı nihayet bulan Yu.nan yarımada- tarından bir kısmının arasına girecek şimali garbi ve cenubu garbide Tuna takriben 10 bin mevkuf serbest blra· 
smın merkezi kısmı, müdahale tarikle- Macar arazisine riayet ederek Bal - (Sonu 7 incide) kılmıştır. 

. . . 
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Ferah Bugün 2 
s inemada ÇEMBERtİTAŞ 

.. A YSE ~,ufüsfrKçyeE:ıına 
., 1 " 

Filimleri yalnız en mükemmel makinelerle görüp işitmek 
istiyen hassas müşterilerin nazarı dikkatine 

Sözliİ 
Şarkılı 

FilJ1lİ 

Avrupadan yeni getirttiği ve 
Bugünden FERAH s·ınema tesisabm " K örting t! 
i tibaren fabrikası TUrkiye mu' 

mesili Necip Erses 
müessesatına kurdurduğu 940 sihema tekniğinin en son harikası 

Yeni Filitre Cihazı Mirof onik Ses Tertibatı 
Makinelerle filimlerini göstermeğe başladığını İstanbulun hassas 

illi••••••:,. sinema merakh!arına müjdeler. ~ J. 
~ ...,-1 

11!111111111111111111111111111111111111~111!~111~1111111~~~~1~~~~~:: 11 ~~~~111~:~~~!'.ll~~: ı:~~:I ~~ 1 ~~~~:~~~1:11:~~: l~~~::ıı~!ll~~~lll ~~~~11~:!:~~11:~~~111 ~~~:ı~~~;Jil~~ 
Ha~buki bugün, kocası kendisini a- ve ~~ak biı şapkayı geçirmekle meş- le yemeği vaktine kadar odasından cık Daha fazla ne diye zihnini meşgul 

deta tahkir etmişti. Bilhassa, her vesi guldu'. . . . ~ madı. Yemekten sonra biraz uzo::ı.n<lı. cckti. Akşama kocası gelince, du)'d 
le ile, kendi hayatını ve kızının istik- 1:' eşı.l b_~r .~mmaştan ~ap~lmış. e~bıs~sı Fakat uyuyamadı. İkinC.iye doğru as- üzüntüyü unutmuş olacaktı. MadC 
halini temin için durmadan çalışan ba- sevır~l!.yuzu, ve~~ ~iklennm gol- - Peki dedim ya, tabii anlıyorum. ı pacakları gezmeyi başka bir güne bı- faltta yürüyerek, Bostancıdaki deniz kendisi de c:ğleniyordu. Mesele b~ 
basına imalarda bulunulması hoşuna g~ledı~ı şahane gozlerile ne kadar da Bu. güzel gezintiyi kaçırmayınız. ] rakabileceklerini ve zaten denizden kenarındaki gazinoya gitmeğe .liarar Perihan böyle düşünürken bird~ 
gitmiyordu. Kocasının, ailesinden ve guzeldı. . - ... · . . . korktuğu için, karısının yanlarında verdi. Evlendiğindenberi, ilk defa ola- re sıçradı. Ve dudakları arasıfll 
babasından utanacağı ne gibi bir şey Perihan, aynada~. aksine bakarak - Oh! Merak e~~'.. ~zülecek bir rahat edemiyeceğini de lakırdı arasına rak yalnız başına gezmeğe gidecekti. gayri ihtiyari "Veysi! .. ,, kelimesi 
v~dı ?... gülümsedi. Veysiye hoş görünmek' için şey y~k. Akş~_a g~ş~. . sıkıştırmıştı. .. .. . . Köşkten çıktı. ladı. · 

İşte, evlilik saadetleri üzerinde ilk böyle şık ve güzel görünmesinden· Perı~an, duşunce~ d~celı telefo- Evet ko:ası ozur dıleyordu. F,:"kat. Hava fevkalade güzeldi. İlkbahar Kocası, önündeki villalardan bİ~ 
bulutlar çıkınağa başlamıştı. Rüzgar memnundu. nu yerın? koydu. Hizınetçı kız yanın- a:.k~daşlarıle de, evde ka:,ısı oldugunu güneşi insana adeta bir tatlı okşama den çıkıyordu. Yanında da bir kadıf 
bt•nla.rı götürmüyor değildi. Fakat bu- Tam bu sırada telefon çaldı. dan -~essı.zce uzakl~ştı. . . duşu;ımeden~ .ve tereddud e~eden gib geliyor, denizden doğru esen rüz • bir erkek vardı. Erkek yaşlıca -ve 
!utlar tarlandıkça, fırtınanın kopaca- İçeriye gelen hizmetçi kız: çe~~~ş~~~d~r=~ıf;:~~~~~ ~;ı;~ ~~!~· kendısile konuşmadan, sozleş-. ga;ı ;::1aş~r1yord:. h.. .. .. .. yıft~. kadın .ise orta yaşta, oıdt 
ğını. da işar~t ederler .. ve genç evliler, - Beyefendi sizinle . konuşmak is- ile ahenkta~ degıw'ldi . - 'ıQ.te Veysi böyle bir tabiatta' .... •: an'.b. e~d~nNeme~l ~.~unudu- çirkin, fakat çok şık g,yinmişti. 
hak1katen cıddi sebeb olmaksızın ara- . . • "' . . ... nu ı.1'ıuş gı ı ı ı. eşe ı e yuruyoı u. . • larında bu kabil hadiseler çıkarmak- tiyor, dedi. Kocası öğle yemeğine gelemiyece- ·Bir şeye karar verdi mi bu kafi! Bu- Af,jfaltın kenarındaki villalarda çiçek _ Şaşkın bır halde oldut.:-a yerde 
tan ekinmelidirler. Genç. kadın telefonu tehalükle ~line ğini bildiriyor~u: ~ol~ rastladığı. a~- n~ neticesi~in ~e ola~il~ düşün· ~er 'aQ~ış, etnıfıi tatlı bir koku neşre- lan ~~rihan, _kocasile_ arkada,şl~ 

ç aldı. Bır lahza. hareket etmeden dinle- kadaşları kendısını bır kotra gezıntı- müyar. Hatta, böyle bır hareket ban,.. diyor1ardı. · kendısme dogrı.t gddı&ıru gördii· f 
. _ - IX - Cli: Sak.in çehresinde. hafif 1Jir hayret sine israrla. davet etmişlerdi. Yemeği ıztırab verse bile!..,; diye söylendi. Ge'nÇ kadrn kendi kendine: · · birden, genç ·ka-dın, kocasının keıı 
Parlak ve güneşli bir günün, köıi .·dalgası geçti; fakat yine tabit bir ses- yolda. yiyeceklerdi. Perihan sanki, etr.afında her şeyi' · .:...._ Veysi' de yaıumda - olSaydi,·· ne 'ni ·görmüş olduğunu ve fakat wP 

k i.in her tarafını aydınlığa. boğduğu le cevab verdi."' Vey.si, gayet ' ıüizik bir -şekilde ka- durmwj gibi garib bir li&.leti ruhivcı i-' iyl'cfüıcakti? ·diye söyleı.ldi. _ , ???ı; ,garürmıeic istediğini farketti· 
bir sıra~,. Perilian, odasındaki aynanın - Peki Veysi! nsından özür dilemiş, ve birlikte ya- çinde kalmıştı. Bu histen kurcu.mak, Fakat bu düşüncenin menfi tesirine [Deocmı 1 
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Sporu teşvik 
Edecek mühim 
Bir karar 

1 

(Ba§?lUlkalcden devam) 
scrcplcrden istifade etmesine imkan 
yoktur. Çünkü iktidar mevkiine gel -
dıkten sonra, eski fikir ve maksadını, 

Genç Yu .. ksek atlayıcı hedef ve gayesini, usulUnü bir tarafa 
Tilrk~ye ç.t.viren: IIUSEYİN CAJltD YAL-ÇIN --bm:karak devlet başında bulunmanın 

verdiği mes'uliyet hissile daha rnantı-

J f • ı ki ve ameli bir meslek tutmuş değildir. er ) an atıyor Bilakis, Mehı Kampf'da tesbit ve ilan 
edilen mezheb hiç inkar edilin.edikten 

Allnanya, Federal bir Devlet mi 
Yoksa merk~ziyetci mi olacak 

Bir seneden fazla bir zamandanberi başka kitaptaki usuller takib olunmak -177 -
LJ h l •• b şartile, aynen ve harfiyen tatbik olun- Bu tabir üzerinde ısrar edi • 

Pl'ürk sporunun kalkınması için bir plan nayafımın en eyecan 1 Tl':U&a a- mağa başlanmıştır. Binaenaleyh hala yorum. Bitkinlik hasıl oluncı -
.ve program dahilinde çalışılıyor. Dev- bütün Almanlara adeta cebren dağıtı- ya kadar kanı akıtmak. Çünkü 
letleşen bu işde şüphesiz ki ilk düşü- kast.nı Balkan Sampiyonu lan bu kitap, nazi Almanyanm kalbini, ancak tarihe hiç vukufu olmıyan bir 
ııülen, gençliği spor yapmağa teşviktir. 1 ruhunu gösteren bir vesikadır. adamdır ki asrın ve büyük devlet a-

Bu hususta baş vurulacak çareler Pantirise karsı yaptım Bu kitap meydanda iken ve Alınan damların muvaffak olamadıkları bir 
sayısız olmakla beraber içlerinde mü- . . . . .. Reish'ının bu kitapta çizilmiş progra- meseleyi bu hareketin bugün hele 
h . ı · d ki b ı daima gözö- Her şey gıbı spor da mevsımınde gu· 

1 
mı harfi harfine tatbik ettiği füliyat kadir oldugun-u zannedebilir. un en var ır un arın 1 ldir H 1 b. tl tiz 

·· t"k b" kilde ze · ava ann ısınması ıze a e • ile sabit iken bir milletin göz kapayıp Zaten vakalar kendilerini göste • nunde tutulması ve pra ı ır şe · kl" "k h k ti · · .. -· · · 
mın ası are e ennı gorecegmuzı yerinde rahat oturması Bitlerin bo • riyorlar .1924. de, ırkçı hareketin en 

tatbiki icab eder. müjdeliyor. Hakikaten yakında. atlet - yunduruğu altına girmeğe gerçekten yük~k vazifesinin "ultramonta • 
Biz bunlardan biri üzerinde duraca· le:rimizi seyretmek zevkini bulac:ı..:,au. layık olduğunu isbat etmekten. tiaşka nisme,, ile mücadele olduğunu bir .. 

iız: - Ötedenberi Türkiyede atlet bulunduğu- bir mana üade etmez. dertbire keşfeden efendiler bu hare-
Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı· nu. fakat atletizmin mevcut olmadığı- Nazi Al.manyası maksadını keti mahvetn'iedilr, ırkçı harketi 

tıın *~külüridenberi bir usul vardı. nı haklı .olarak iddia edenler vardır. açık bir surette söylemiştirl pa- pa.r~alıil:h1ar. r: ılar arasında bir 
Be~elmile-l olmak şerefini kazannuş HakiJ<aten ~izde. kıymetli atletler rr,ev- da şimdiden iki yüz elli milyon liita-:1 Bismatck'. it;ın imkansız kalmış bir 
ııporcular. spor müsabakalarına biletsfa 

1 
cuttur. Yenı yetişerılerle beraber An - m ferah ferah banndıraCak ve be.Sti."1 şeyf yapma~& kadir olduğunu zan-

girerlerdi. karada yapılacak olan on .birinci ~al- yecek geniş topraklar istiyor. ~A.vrupa· nedecek kadar".ha'm bir ka.fanın bulU-
Amatörce spor yapan gencin milli 

1
kan oyudi~~nda bi2ibet~emsn· ı~~~~::pl~ da hiçbir büyük askeri de\•lct bırak • nabileceği zannına karşı protesto e-

f k. ... · an ve ger spoı- şu rnağa tahammül edemiyor; bütün'dun- diyorum. Nasyonal • Sosyalist şef-takımda yer almak muv~ a ıye.ınılrine nisbeten çok az himaye ve alaka yada hükmü cari bir cihanşümul devlet lerinin ilk vazifesi dalına Nasyonal-
göstenİıesini ma~en .mükafatlan~ır~a- gören bu gençleri okuyucularımıza ta- olınak emelini besliyor. '.Avrupayı ta- Sosyalist hareketi bu gibi kavgalara 
yı ve onlara bu ımtıyazı vermeyı şı~· nıtmayı zevkle ifa. etmeyi bir vazife te mamen nüfuzu altında utmak gayesi· sokmak için~ vukua gelecek bütün 
d~~~. kad~ ~imsenin fena karşıladıgı lakki ~?iyoruz. . ni takib ediyor. . teşebbüslere gayet kat'i ve azimli 
gorulmemıştır. Bugun okuyucularımıza takdım ~e- ş h ld b b"li k •atanıru surette mutialefet etmek ve böyle 

w· • Ank ti f 0·-· u a e, unu ı r en, \ , 
Bir sporcu milli takıma girmek için cegımız. atlet, .ar~~ ye ş ır ıgı milletini sever bir ferd sıfati.le sız ben, projeler lehinde propaganda yapan 

1Uphesiz ki bir çok istihaleler ve çetin kıymetlı ve sempa.tık yüksek atlayıcı 
1 

b"taraf 
1 

b·1:..:-
1 

H b hız" 'm ları 'derhal paptinin saftan arasın-
. · ·· al be l b · t"d d o, nası ı o a ıuıu.. ar ı 

imtihanlar geçirir. Hele spor yapma - J~·rfıd~r. 1:fenuz t e .o an u ~ıs ~ a . hududlanmıulan uzakta. olduğu i~iİı dan çıkartnak. olacaktır. Fiiliyatt~~ 
nın normal yaşayıştan madud olma - bızc şımdıye kadar bır ço~ ~adLrde Genç atlet Jerfi mi? Fakat bugün uzak, yakın kalmış 1923 senesi şonbo.hannda buna katı• 
dığı bizim muhitlerimizde bir sporcu- bulunan dereceler elde etmiştır. rnin memlekette terakkisi için de şöy- d ? B .. kt edile harb surette mµ,·affak oldular. En mute-

' . . b Aslen İstanbullu olduğunu, 1919 da 1. d"' .. .. . mı ır. ugun uza a zann n ' ~ 'llir:·p)'otestaı bizün saflanınız 
nun mılli takıma gırecek kadar se at dog-duıTıınu söyliyen Jerfi bize Sf)ora c uşunuyor. . . w .. aradaki milletler birer biror-.P,.!l~ÇaıP8J'- . .da .. _ t k'd kat l'k 

ff 1~· t ·· t · · b"raz o- - Halkımızın genıı::ı bır ragbet gos· "!dikte · b" 1 kt' n;..: arasın ,., mu e t 0 t ve muva al\ıye gos ermesınm ı nasıl başladığım şöyle anlattı; 0 d~ . . . ~ . . . ça ezı n sonra ıze ge ec~ U' • .oçr; .
1
- ~ .•.. d .. w •• h ld . d 

dUşünülürse ne büyük bir manevi kuv h h h Türk e c· vib. fut termesı, atletızmın terakki ve ınkışafı !inde bu zihniyet hüküm sifrdükçe ya- ~ e yan ana. yuru ugu a e vıc anı 
t .. ld• w l l - emp·~ emen er g n ı .,. ı - iç_in esaslı bir çaredir kanaatindeyin •. k ak b-yilk· k"" ük' bUt·· devlet~ kendi dini ~kanaatlerile zerre kadar ve esen o ugu an aşı ır. bol oynamış ın, uz , u , U" un Un . . d"" . t' 

· U h h k · · t"f d "' . m azaa vazıyetıne uşmemış ır. • Binbir mania ve imkansızlıklara . gö· __ Spora. mektep takımında ful.bol muma. ma sus ve er esın ıs 1 a e ler ayni 8.k.ıbete maruzdurlar. BıtlWaf fk· . . d arl beşeri ti tnh 'bk~ 
gUs gererek kıymetli bir sporcu olmuş oynamakla b8şladım. Bir'. kaç sene An- edebil~eği kapalı. kı~lı~ salon!~ ve kalsalar değil, Alman 88.flarına iltihak ~~~ıe gir"şmiş 1~~k~ ş~de:ı~ ' 
ve milletini yabancılara karşı temsil et kara mektepleri arasınd~ yapılan mü- yazlı~ ~çık sahala.ta ıhtiyaç v ırk. e'aerek i\lmanlarla yan yana harbet- k 

1 
l b·ı·~ıs birib' 

1 
'n 

. . . • . . . Bu gıbı salon ve sahalar· he.r meste i . 1 ali t bo avga on ara ı a ır erı e miş bir gencin bugünkli gibi stad ka- sabakalann blrineillğıru. elinde tutan iuftaki h Ik k 1 . tif d - se er ya;m yın_e nasyon~ s?sy ~ . - hUrmet etmeyi ve mUtekabil~tı biri· 
l>Wtidan döndiliiilmesini doğru bulmu- 9'&zi Lisesi takımında oynadım. Daha ~\~: -· ~ ~n ° ay~~ a :ne_ yunduruğuna gireceklerdir. ~i~ U~u- birlerini takdir eylemeyi öğren.mi 
yoru:ı. . sonra Ankara Albnordu klübünüri mer lı~ ı ec;~ı ~re: I e ~~ şe ~ e o a. ıpi ~arbde Almanlarla ~ütte~k değil ti: Ayni zamanda bu 'Seneler. zarlın-

r-.:.. • b 1 h" b" .t. d kez muavin mevkünde oynadım. Beni lahıır.. . etızmtıkışi ennın rl trve 
18 

., miydi'K? Eliniizden ıelen fedaki.rl*1 dadı" ki parti M~ez fırkası aley ucrçı u spcrcu ar ı~ ır ı ıraz er- . . d ıçın ma.n ve şuu u an enman " '""' .. ld - 'ıiaı ... -
tm d ,, k ı gld' b'l t· futbolden ayınp atletizme teşvık P. en 1 d iht" dır Bö" 1 ... b" lı yapmıyor m~yduk? Boyle o ugu ,. - liinde en büyük bir .;.;~detle cidal et;.: meyan e t: f}l} AUZU uzu ıp ı e h. di . . di b-ın· h·ı hatırlı ara a ıyaç var . y u ır ça ş;.. d b. . R ç di tarak 9"" 

. . . . a seyı şun u n vuzu ı e . - b. tar fta b . ki { tt. e ızı us arına yem ye a lennı alıyorlar, fak.at bur.1h.nn centıl- yabiliyoruın. Bir gün jimnastik iınti- ~a ır . w a n u sporu ın şa e. ı- lh - t bb"" tmediler mi? 
· · ·A . - . rırken dıgert araftan da beynelmılel su yapın~ eşe us e 

men hallerilli ve onların en tabu ~u - hanı verıyorduk.. Degerli hocam İlyas .. . . . . BugWıkü nasyonal soşyalist Alınanya 
biti · ·• k ld • ··_,3··k cı. 1 f bilin k . . ah d b' musabakalarda bınncılık kazanmamızı enne para ue so u ugunu go.uu - .,.na sını ı geçe e ıçm s a :ı. ız- te . d ktir ise dünkü imparatorluktan bu husus-
çe biz m"azzeb oluyoruz. zat atletizmin bütün branşlarından ken mın e ec.!., · • , · ta çok ileri giden bir deviettir. Çünkü 

Bir kac: -sene evvel rökortmenlerin dimize göre dereceler yapmamız lazım- --:-.. -

1 
.. •••d••·---b-:-·-

1 
- dünyada bir hak olabileceğini inkiıı: e

askerlik ınUddetlerlnin kısaltılacağı gl- ~~l?.~i söyl~ G~i Te~iye Ensti - ita ya a asa ıye diyor ve yalnız kqvve~ tanıyor. 
"'~ ı.'=--' ~• kl tusu beden te•ljiyeşı şubesı salonunda · B ürik"' h "'..ı h""':l-f A.ı:-.? N uı ~mıtıJ.-.kazanaca arını duymuş . . .. .. . ....... _. lan•mali vaziyeti ve mih•kül otan şev- ug u aruue ~ n~. e 

• . ~· atletızmın bij.tun branşlarını tecruU\.- - . .... · ç k 
1 

- ı; v~ bu kaoaruiı <la fazla bulmu~'"uk; k ld k ~ .. k k tl ge kttleevJ:r mevzileri dolavu•iJe harbe gı·. ~eıııstan, ne e os ovwıya, ne şu,, n 
:t ye oyu u ~- yu se a amayıı. "~ .,- b~ ·· hAk• · ti · · Milli talmllQ girmiş Veya rokortmen 1. k d. · lar ·u ·u kend· remiyeceğine dair "Neıtt .. :York Ti _ u. :Almiu:iya. dunya a ımıye çın 
. ınce ar a aş ~rı p gerı p . ı- . . . . "' . leli-· ·· A 

olmuş spor ularımıza bu şekılde de - lerini denediler. işte 0 gi1n bana üınid mes,. gazetesınde çık9:11 bU: tnakaleyı -çaı-~ı~~r._-.allb g~ ... gı·~. ~P~: 
ğilse de, bazı imtiyazlar verilmesi ga- \eren mütevazi dereceyi yaptım. 1,58 mevzu~ bahsederek diyor ki: n~ lı . ıstıımasız· b~tllil kuç~ mille 
yet U.bii ve isabetli olacaktır. ' atlamıştım. o zaman hu aerece Anka- "Bu ltalyaya. karşı yeni bir tehdid len Al~~~ya~ emı~ ve keyfı ~1!::1~; 

Y w "k ·· G l o· ··k · · n· "k' .. be n ı"dir 7 Herhalde bö"yle bı·- tez cUret • dır, Buyük milletıen de bu ku"" ....... "' aptıgımız tahkı ata gore ene ı- ra ro oru ırıuş. ır ı ı gun sonra · ı . • .. . 

· kl d t k. b" hik- ed ·başka b" · sırasuıa duşeceklerdir. rektörlük bu huSllsta yakında bir ka- nim rökor duyuldu, i.iplerden ave - a~ane ır ay en . ır şey .. . . . 
. . . ler başladı. de~ldir. Harb yalnız para ile kaza - Boyle bır realıte karşısında bıt&.raf-

rar verecckmış. Bız bu kararın g.;çen tl tizmd k b" 1 B"lh a · sanlar silihlar _,. lık hülyasına d;;..,mek korkaklıgımızı-k d tatb"k edil kt 1 Ankaranın a e e ısa ır za • nı maz. ı ass ın , Y<> """ 

se~~ye a 
11 ~. ı. . me ;._ 

0 ~~ ~· man zarfında ileri gitmesini göstermek maneviyatla kazanılır. Harb kolay bir vicdanımızdan saklama~ için bir ~.ah.a
sulun tetnadısdehinde olacagını rmıd itibarile Jerfinin lm sözü üzerinde du- iş değildir. Şimdiki Avrupa. faciasının ne aramaktan başka bır şey dcğild~. 
ediyoruz. Kı.:..ı bir kurs devresinden rulacak gibidi~. J{lüplerin temayüz e- ilk yedi ayı bunun yeni bir ~alidir. ~~g~ öyle bir vaziy~t varo:r ~ k~
sônra hakem namzedliği kaz~nanların den bir atleti davet etmesi bu işi o mu Diğer cihetten İtalyanın tehlikeli bir çuk bıtaraflar çok kati ve muessır hır 
staclara biletsiz .. girmeleri temin eriilir hitin anlamış olduğuna delalet etmez vaziyette bulunduğu iddiası da haki - rol oynıyabilirler. Bütün bitaraflar ne 
k ·11· t k · · k b" mi? Biz İstanbul klilpleri arasında kate uymamaktadır .İtalyanın tahtel - Alınanları, ne müttefikleri iltizam et-en :nı ı a ıma gırmış oca ır soor- · . • . . . t . d b .

1 1 . . . · böylelerini görmediğimiz için bunun ü- bahirleri ve tayyarelerı hınihacette n- meden, kendi araların a, eynelmı e 
cunun. stadlara b~~~tle gı.rmesı pek tu- zerinde bir an durmayı lüzumlu bul - giliz ve Fransız filoları için müthiş bir mUnasebetlerin insanlık mefhumlarile 
l'ıc:if oluyor. Gençligı teşvık ederken bu duk. Jerfi şöyle devam ediyor: mania teşkil edebilir ve harb halinde telif kabul edecek surette tanzimi için 
payc:e yü~~clmış ~ercfli çoc.ukları da "O sene Ankaranın en kuvvetli klüp l~giliz .ve Fra~~ız .sahilleri': en bekle· lameli bir pli~ !lıerinde ittifak eder~er
tnlrdır v~ hurmetle karşıiamalc herhal- lerinden biri olan Altınorduya girdim. nılmedık ve muthış taarruzlara hedef se bunu her ikı tarafa da kabul ettire-
oe elz

0

mdir. Bu klilbün kaptanı olan Orhan Şeref olabilir. cek kadar ağır basabilirler. Bitaraflık 
F. T. Apakın çok yardımlarını gördüm. İki New - York Timesin zikretmeyi u - olamaz. Bizler için faal bir siyasete 

Kispest'in yapaı ağı yıl sonra antrenör Ratkayın stil öğret- nuttuğu kara harb meydanı hakkında geçmek, ne istenildiğini bilmek ve ka
mesi üzerine Ankara rökorunu 1.84 e da Giornale d'Italia, müttefiklerin t - rarlaştırmak ve bu yüksek prensipleri 

maçlar ç1kardım ve 1939 - 40 senesi Türkiye talyan ovalarına doğru ihtiyatsız bir muharib taraflara kabul ettirmek ar -
Macaristan futbol şampiyonu Kis • 1birinciliğini 1,78 ile aldım. taarruzda bulundukları takdirde daha tık bir vazifedir. 

peştin 13 ve 14 nisan tarihlerinde şeh- Atlet kendinden bahsettirmeğe baş- seri bir şekilde kemiklerini kırmak fır Hüst-~in Calıid YALÇIN 

G 1 Iayınca heyecanlı günler de baş göste- satını bulacaklarını yazmaktadır. • ......................................... .. rimize geleceğini ve a atasaray, Fe-
rir. Jerfi de en heyecanlı müsabakrısı- Bu gazete netice olarak yalnız ka . Metaksasın nutku 

nerbahçe klüplerimizle oynıyacağını nı anlatmak için şöyle bir mukaddeme ğıt üzerinde yapılan hesap yanlışlıkla-
yazmıştık. yapıyor: rına meydan vermemek üzere vazıyeti Atina, 2 (A.A.) - Başvekil B. Me· 

Mevsukan haber .:.ldığım.:.a göre kıy - Bence spor, güzel samıtler gibi - aydınlatmak için bunları hatırlatmak t:aksas, Drapetsona işçi mahallesinde 
mer-· 1\faca.: .. ~kum ayni tarihlerde ~eh ciir. Haki~i sportmenler her hangi bir istediğini ilave etmektedir. söyl~i.ği bir nutukta ezcümle şöyle 
x-imi:de olacağını tc)id euniştir. Bir menfaat beklemeden kendilerini spora 13 Yaşına Kadar Herkes Seferher demıştır: . .. • . . . 

· ·· 1 V('rebilmcnin zevkini tatmış olanlardır. 1 . . Avrupa harbı, hukumetın ışçı sınıf ihtımale gorc Macarlara karşı stan · . A • • Roma, 2 (A.A.) - talyan kabınesı 
1 

h" 
1 

programını tamamile tat-
Sporun ahlakı da bundan ıbarettır. Ben b .. B M r · . · ti d t e ıne o an 

bul muhtelitinin çıkarılması da düşü- b'"t·· .. abak la h ec nla aşkla ugun . ~o. ınının rı~~e ~ e op bika müsaade etmemiş ise de şimdiye 
.. . u un mus a nı ey a • ' ll\narak dahili sıyasete muteallik ka - · · · -

nillmektedir. sevinde girerim. Bununla beraber yap . . . . kadar sarfedilmış olan mebalıg de bo-. . Mı rarlar ıttihaz etmıştır. .tm . t· z· b tl . Gu-reco. :· ılerımız sıra tıgı· m müsabakalar içinde unutamadı- Kab" harb d mili ti şuna gı emış ır. ıra, u sure e, ıs -
rr ıne, zamanın a e n se- "kl T tam · t" f" tam ·ı "d• l ğ1m vs diğerlerinden ayrılan biri var- fPrberli w. hakkındaki kanunu tadile tı ~ ı, . 8:1111ye ı ve. şe~e ı ~ı e 
gı ıyor ar dır ki 0 dı; 'Balkan şampiyonu P:wta- gı . . temın edilmış kuvvetlı bır Yunanı.stan 

1·.,rar vermıştir. ·· d tir"l · t" Milli güreş takımımızın Mısıra çağı- zisi dört santimetre ile geçtiğim rr.ü • vucu e ge ı mış ır. 
. . ....,. .. . 13 yaşından yukarı kadın ve çocuk-rıldığını evvelce haber vermıştık. \.·Ü· sn.bakadır. O gun beynelmılel atletızm 

1 
f b dil kl reli 

F d yonumuzun bu daveti ka müsabakalanna ilk defa iştirak ~1i - ar se er er e ece e r. KudUsUn memnuniyeti 
reş e eıııs • . - )'Ordum Türkiye birincisi Polad '3on Arnavutluk İmar Ediliyo~ K d- 2 (A A ) Tü' ki il S bul ettiği ve milli takımın nısanın son . · . . . u us, · . - r ye e u-

. • h be dakıkada müsabakaya ıştırak etmek · Roma, 2 (A.A.) - 22.500 İtalyan riye arasında akdedilmiş olan dostluk 
haftasında Kahırcde bulunacagı a r ten istinkaf ederek beni o yıl Yur.a - ~melesi önümüzdeki av iç;nde Arna - muahedenamesinin büyük bir memnu· 
alınmıştır. nfotan ve B~an şnmpiyonu olap. P~n- vutluğa, gidecektir. · orada yeni niyetle karşı lanmış olduğu haber ver'.tl

Gtır01Sçılerimiz Balkan şa;npiyonasın tazis gibi d,eğerli bir atlet ile karşı ~ar- yo.l inş;: ·:ıda ve •;-1'\rı genişletmele- mektedir. A.rab gazeteleri, demokrat 
danberi fasılasız çalışmakta olduklaı:m ~ıya bıra~b. . rinde çalışacaklardır. A • • • devletlerin ittihadını veyakın şark 
dan MısırWara karşı iyi bir netice al- • Terakki istihalelerini bizzat k_endi nk kafi~e en ziyade ilJSizleri.n bulun- devletlerin.in teşriki .mesaisini 6lkı§la-

- k.!..ı:- · ~ ncfsmde ı.; .. a.otw.;a olan Jerfi aUetiz - duirn viliyetlerden topluıacaktır. maktadır. mamıs· llÇklenme u:ı\4.U • • ' .. ~~. • • • -:-o.~ ·---·-- __ •• 

mişlir. Bu, diıit 8ebeblerden dolayı 
değildi, sırf nıilll, ırlt~ı ve ilttısadl 
noktai na.zardan vukua gelmiştı. O 
zaman muvaffakiyet bizim lehimiz
de tecelli etti. Nasıl ki bugün de Cti.lia 
Syi~alfiliıat sihibi olduklanru iddia 
edehlerin J\atalannı isbat eafyof. 

• Meiheb kavgl..ları 'hazan bu son 
seneler zarlmda .. öyle ~daettl ·~kes
kin bir hü 

0

8.lmıştir ki Allahın e1 çelt .. 
tiği kim'Selere mu.sallat olan körlilğe 
düşmüş ırkçı tnuhltler hattı liıfreket
lerinhi ne derece mA.nasız olduğlınu · 
görmüyorlardı. Halbuki Marksçı ve 
dinsiz gazeteler, icabmda, dini rnez.: 
heblerin avukatı kesillyorlar ve ·bu
dalalıkları bazan her ölçüyü geçen 
ve taraflardan birine atf ve tahmil 
edilen beyanatlan bir taraf tan diğer 
tarafa taşıyarak ateşin üzerine yağ 
atmağa çalışıyorlardı. 

Fakat, tarihi ile sabit olduğu üze
re, birtakım hayaletler için kaw
nın son damlasına kadar harb yap
mağa kadir olan Alınan kavmi gibi 
bir kavim için bu türlü silaha müra
caat davetleri öldürücü bir tehlike 
teşkil eder. Böyle bir şey bizim kav-
mimizi fiiliyatta kendi hayatının 

bağlı bulunduğu meseleleri halle ça
lışmaktan daima inhiraf ettirmiştir: 
Yine dini kavgalarımız içinde eriyip 
giderken, diğer kavimler dünyanın 
sair parçalarını paylaşıyorlardı. Irk
çı hareket "ultramontaim,. tehlikesi 
Yahudi tehlikesinden daha mı kor -
kunçtur yahud bunun aksi mi vaki
dir diye diişünürken, Yahudi ırk 
sıfatile 'bizim hayahmızın temelini 
te§kil eden şeyi tahrib ediyor ve bun
dan dolayı im\ ınioıizi müebheden 
tahrib edi~ or. Bu ırkçı şampiyonlar 
hakkında, Nasyonal - Sosyalist hare
ket ve binaenaleyh Alman kavmi le
hine, samimi bir kafö He ~u duada 
bulunuyorum: "Yarab, onu böyle 
dostlardan vikaye et. Düşmanlarına 
gelince, o yalnız başına onların hak· 
kından gelebilir . ., 

••• 
Yahudilerin 1919 da, 1920 de, 921 

de ve sonraları o kadar hilekar bir 
surette tahrik etmeğe muvaffak ol
dukları federalizm ve vahdetçilik 
mücadelesi, Nasyonal - Socyalist 
hareketini, iştirak etmek istemediği
halde, tevlid ettiği esaslı meseleler 
hakkında bir vaziyet almağa mecbur 
ett:L • 

Almanya federal, bir devlet mi yok• rl 
sa merkeziyetci bir devlet mi olmak 
lazımdır. Bu iki tabirin fiiliyatta ml· 
naları nedir? FiJsrimce, ikinci mese-
le daha mühimdir. İptida buna cevab 
verilmeden meselenin bütün ehem· 
miyeti anlaşılmak l:abil olmamasın· 
dan değil. Muanzlan tenvir edecek 
ve uzlaştıracak bir mahiyette olduğu 
için böyle diyoruz. 

Federatif bir devlet nedir? 
Fedoratif devlet tabiri ile biz hü· 

kümranlık hakkını haiz devletlerden 
mürekkcb bir cemiyet kasdediyoruz 
ki bu devletler hükümranlık hnkKı
nın verdiği salahiyet ile ve kendi 
iradelerile birleşir]~ ve kendi hüküm 
ranlık haklannın arasında istimali 
var olmak ve payidar kalmak için 
federasyona 18.zıın olan haklardan 
federasyon lehine vazgeçerler. 

Bu fıtri düştur, fiiliyatta, elyevim 
yer yüzünde mevcud konfederasyon· 
!ardan hiçbirinde kayıdsız ve şartsız 
tatbik edilememektedir. En az Birle· 
;şik Amerika devletleri teşkilatı esa
siyesine uygun düşüyor. Çünkü bu 
lJ<onfederasyonu vücude getiren dev· 
Jetlerden çoğunun bidayette herhan· 
gi bir hükümranlık hakkından vaz • 
geçmiş oldukları iddia edilemez, Çiin· 
ki içlerinden çoğu, konfederasyonun 
hakim olduğu yerlerin heyeti mec· 
muası üzerinde zaman ile t~ressUm 
etmişlredir denilebilir. Bunun içm· 
dir Jı:i Aineı'ika Birleşik devll'tlcHiıi 

vücude getiren bususi devletlcı· mev• 
znu bahsoldlikları zaman çok kere, 
fek:nik ve idari miliahazalara g'ÖTe 

'hudulan kararlaştırılmış, ekserlyı 
ılır harita üzerinde cedvel tahtası ile 
~'izı1miş', evvelce bir evveline has 

''"'hilkllınra.nlııc 1ıalilarının kiff esin~en 
rnll.hrum u (:>k geniş arazi mevzuu 
bıihsoluyor demektir. Konfederas
yonu evveıaen mevcud ve !ıtikilran-
Iık hakkını haiz dcvleCer teakil -et
meilllcr. Bu sözde devletlcıin bUYfi)t 
bır kısmını evveli konfederasyon l\rll. 

::)cuae getirmiştir. Muhtelif devlet1e
bir.ikılan, yıiliud daha doğrusu ta· 

"nınan gayet genış müslakil haklar 
·bu aevıetleı cenıiyetin hususi viisfı 
ı( hıç bir mUna:s~ti haiz değildirler. 

Bunlar, arazilerinin •:üsatinc, me
kan Clahilindelti genişliğine teka1'iil 
ederler. Bu g~nişlik adeti koca 1 bir 
kıta kadar vnrtllr. Binaenaleyh An\e
nkan biffigini terkib eden devleti 'n 
siyasi hükumranhklanndan bahse
dile.nez. Teşkilatı esasiye ile tayin ve 
garanti edilen hakıarda..ı, daha doğ 
rusu :mtiyazlarından bahsolunubilir, 
Yukaı ~aa tt.n'iıit ettıgimiz düstur, 

Almanyayı terJdb eden hususi dev· 
letıer hiç şüphesiz Almanya•ia daha 
evve! devlet sıf •til' .ıevcud olını.ş V< 

Reıch o.ılardnn çıkmış olmnh!cı bera-
ber, Almanyaya da tamamı tamı.· 
mına tatbik edilt m·~· Reich hıısust 
aevletlerin hür irade'"?-. ve müsav 
el birliklerile İ:C!ikil edilmiştır. İç
lerinden bırinın, Prusyaru , hegemon
yasının tesir ve netices!le vü<'ud 
bulmuştur. Arazilerinin genishğl 

bahsinde AlI!'an devletler arasında 
mevcud olan büyük ınUsa\ atsızlık 

Reich 'ın teşekktll tarzıı.ı Birleşık 

dl'vletlerin teşekkül ..arzı ile muka
yeseye imkan bırakmaz. Kudret ba
kımından eski Alman .wnf <>dcre dev 
Jetlerinin en kuc;ükleri ile en bti~ .ik
leri ve bilhassa hepsinin en bil.} ı.iğL 
arasında şevket ve satvet bakımın • 
dan o kadar bir far.t vardır ki kon
federasyona ifa edebilecekleri hız • 
metler gayet gayri müsavi bulunu-
yordu. Reich'ın tesisinde ve konfe
derasyonun teşekkül iine l: "psi ayni 
derecede iştir-ı.k edl'mcdiler. Fiili • 
yatta, bu devletlerin çoğu hakkında 
hakiki bi&- h'.~.ümranlık lıalı.kın_: .. _ı 
bahsedılemezdi. De;·:et!!ı hükümran· 
lık hakkı tablri idari ve manadan 
mahrum bir düsturdan başka bır §CY 
değildi. Hakikatte gerek mazi gerek 
hal bu sözde "hi.ikümranlık hal. ıunı 
haiz devletler,, den çoğunu tavan a· 
rasına atmışlar ve "hilKümranlı) 

hakkını haiz., o siyasi teşe.,1<Ullerin 
zC.f ını gayet açık surette iebat el· 
mişlerdi. 

[Devamı wrJ 





YENİ Sr\BAll 

lsADAHTAN SABAHA Harici ticaratim;zde Petrol Vurd çocuJdarJna 
i n ki ş af Mes~iesi ve y :andan ardım Hudutlarımız 

J ~ __,,.. (B"1-~ taraf~ 1 fod.ice) Mf! y ı·ç:.nd°"' nakıı·yat 
,. wy Tu·· rkı· ve·. ı"' ı roıu·· Ankara - Ç'ıocu~ Esirgeme Kuru - '(I 

Fırtına yüzii.nden 
Vukua gelen 
Kazalar Almanyanın 1940 .senesınôe pıya - J : IJ & mu pneı1 merkezinden biıdiriliyor: (Baf tanı(ı 1 iıtd&ce) 

samızdan alamadığı mallerdaa yüzde (80§ tamfı 4 iitwüde) ~esirgeme kıırumu ınmeı mer- dır; ondan sonra insan da na1doluna- Karadeniz, Marmara ve Ege deniz-

Şi:FA 
Bulmuş -

~~ ını İngiltere ve Ffansaya, yüzde 35 girmcğe mecbur. olursa vaziyet Alınan- kezinde 940 yılı ilk üç ayında kuru _ ı caktır. lerinde şiddetli şimal fırtinası devam 
mı İtalyaya v~ mü~~mak.i yüzde 25 ini ya içi~. vahim olacaktır.. . . 1 nıun polikliniğine mümcaat eden .2.224 j Tayyare nakliyatında. çok y~~ayız. etmek~edir. Diin Karadcnizdcn gelmesi Bay J. o. c. Yazıyor: 
de Balkanlar ıle dıger bitaraf devlet - 1ngıliz _ Fransız harb sefınelenne hasta çocuk diş bi.kım evin.de de 2.185 Senenin bir kaç ayı işliycbilen uç beş bekıenilen Dumlupınar vapuru yolda Ekseriya okuyoruz. Tedavi g<Wen 

AGRI 

lere satmak kabil olmuştur. Aşağıdaki Boğazların açılması Kar:ıdenizdeki bü 1 çocuğun dişleri muayene ve tedavi Edil 1 hattımız var. Onlar da ü~r, beşer yüz şiddetli fırtınalara tutulmuş ve güç - ·ıa. 
1 

, fakat, ALLCOCK 
cedvel muhtelif memleketlerin Türki-ltiin scyriseferin hükümleri altına gir- imiştir. Kurumun çoeuk sarayındaki kilometrcliktir. Almanya ve Amerika liikle Sinob limanımıza iltica etmiş ve ~ ç adr \arbmıhş edil. k t'" . Y~· 

·ı .h . . ...__. . . 1 bu .. den 1. 1 . tir sın an :ı s ınce, a lj en mu-
ye ı e ı racatınclakı hıss~.w.m son se mesini temin edecektir. 16.177 kilo ~ sütü te\ zi ve 36 ç.o- ayda bir kaç yüz bin .kilometrelik se - yuz ımanıınıza ge ememış . baı· w d ··ıa· B. zat k t tb'k 

1 d · d -· ı·-· · ·· t · ·eli l · Al B ·· l · b kl kt d. a.ga egı u:. ır a şam a 1 
J:le er e ne şekılde egış ıgını gos er - Bu nokta öyle ehenuruyctlı r n - cuğo. da elbise, ayakkabı, çamaşır ve- ferler yapan tayyare servislerine ma- ugun ge mesı e · enmc e ır. eu·-· b' ALLCOCK ak b' 

kt d. . .. .. 1 . . ı P t . .. .. Aı- 1 • d 1 . ıgı ır y ısı, ır gece 
me. e ır: manyanm Ankaradaki buyuk e çısı von rilmiş. bir çocuğun mektep levazımı liktir.ier. Hele A.merikada artık bı.y • azar esı ı,'1lnu nlıenız en ge cmı - --md t ... .ww..a-ek , d 

tth • K .ı d.. .-ı · tir Ql.l.ı. a esırını 0~.... , e evam.· 
. al.at: Papen lngiliz!erin Montreux muahede- tedarik edilerek okuma imkanı tı>min yare ile seyahat payton arabasile se- yen a1..•C§ vapuru uu gamış · lı sıcaklık t rt ed k - . 

Ecnebi memleketlere olan eski borç- sinde istihsal eylemiş oldukları Boğnz-lvc 6181 çocuk ve annesi kurumun -sı - yalıa.t kadar basit işlerden oldu. Ota- Fırtına yüzünden evvelki akşam halli teaki evtmı . t•ere agn;yan ma • 
1 · · - T'· l T ha ed b' d · k 1-· n~ n e ı.ş ır. arımızı ve yem aktedılcn kredi anlaş- lardan geçiş hakkını kaldırmaga w· t 'cak banyosunda. b:ıııı.yo almışlardır. <la bir iş ada.mı için tayyare dururken op n e ır enız u.ası OwıU§, .1.11?.' • _ 

trıasına n.it amortisman taksitlerini ö- hükumetini sevketmek için olanca kuv-ı Kurumun gündüz bakım evinde 3S5' şimendifere binmek~ bizim tramvay nizyollaı."lnın iki 'apuru çarpıı:tmıştır. . AL~COC~ .. Romatızma. Lumbago, 
aeyebılmek için aktü ve bir ticaret mü!vetile çalışıyor. Türkiyenin bitaraflı - çocuğa 19.519 kap yemek verilerek iŞ!iycn yere merkeble seyahatimiz ka- Ayvalıktan gelen Kemal vapunı Top- ~Ya:-ik. delıkli ALLCOCK yakılarüe 
va~enc!:l~ temininden yani daimi $Uret- ğmı ilan ve 1936 dan evvelki vaziyetini bakı.bi:ıakta bulunmuş ve 85 çocuğa da dar garip ve iptidai addedilmekte hane rıhtımına yana§lrken sulara ka- şüa)lap olmuşlardr. 
te ıthalattan. fazla ih~cat ->:apma.ktan I tesis etmesi isteniyor. j 210 'lira 22 kuruş para y~rdımı ya -il imiş. Merkebin yanında tramv:ay ne pı_:nnş ve rıhtım~.a ~a~~c bulun~ ~LCOCK yakısının teı.·lit ettiği 
b:ıska çarcmız olmadıgı malumdur. 1t- İngiliz - Fransız - Türk anlaşması ve pılınış. Kurumun çocuk bahçesinden i kadar tehlikeli bir nakil vasıtası ise şi- Ugur vapurunun uzerıne duşerek şıd- sıhhi sıcaklık, OT.OlfATlK BİR 'MA· 
halat ra!cka.mlaruwı tetkiki bu bakım- Ankara demokrnsisini garb dem?kra- '16.679 çocuk istifade etmekte ve Ke- 1 mendiferin yanında da tayyare ancak d:tıe bi~dirmiştir. Müsadcm: net~ce - SAJ gibi lıenıen .ağrıyan yerin etrafını 
d~n cndışeye mahal olmadığı ve filha· 1silerinc bağlıyım menfaat nişancsı, da- çiörendeki ana kueağında. 225 yavru 0 kadar tehlikeli bir nakil vasıtası ha- ı:ıınde ~gur v~p~ hasara ugn.dıgın - kaplar. ALLCOCK yakılarındaki kır • 
kı~<a 193~ senesinin ilk iki ayındaki 18 ıha evvelinden bu manevraları tesirsiz daimi. bakını altında bulunmaktad14.·. linc g~tir. Biz nasıl Beyazıddan dan dun trunı: ıçın havuza alınmıştı:. mızı daire ve kartal resimli markası
nulyo_ı. lıralık ithalata mukabil 1940 bırakıyor. Bu suretle lwnımun ~ ayda yardım Harbiyeye gitmek için on, on beş da- B~ı ~bebie. Ugur :'Upurı.mun yapaeagı na dikkat ediniz. Eczahanelerde Z1 
Eenesının ayni devresinde ancak 10.5 Kafkas mıntaka.sırun civarında Wey- yaptığı çocuk sayısı 28..312 ye baliğ kika tasaYTUf edebıllnek üzere bazı:mıı- dunku lzmıt seferı başka vapur hare- buçuk kmııştur. 
milyon liralık bir ith::.ıat yapıldıgı v~ gand~ordusunun mevcurliyeti Kremlini olmu.ştur. hat.aralarını ve rizikolarını göze alarak keti imkansız olduğu için yapılamamı~ 
Yal~ iki aylık kısa bir zam.an zarfın· ihtiyata sevkediyor. Molotof, Ankara ..- tramvayı tercih ediyorsak Amerikalı tır. Denizyolları ve lim~~ reisliği mü-
~a ticaret müvazenemizin 11,7 milyon ile Moslmva arasındaki münasebetler- ASKERLiK KÖŞESi da bir kaç saati tasarruf edebilmek sademe hakkında. tahk~kata ba.şlamı§ 
ıı::alık hir aktif fulası arzettiği gö - de görülen soğukluğun mesulü Potem- ~ı-e b<u.ı tclılikelerini göze alarak 1 ve ~e~aı. vapuru kaptanı düı1 sorguya 
ruım{!ktedir. kine'i tasfiye etmiş bulunmaktadır. Vu e Macar tayyareyi tercih etmektedir. Şimen - çckılnlli_..u ... 

1939 enesin· ilk ilci ayında ithali- Stalin, büyiik elçisinin vasıtasile Türk nan v difcre göre tayyarenin kazandırdığı ----------

Jl .. 4.HXEA!J!Ll!RD~ : turıızın ytb.d~. 48 ini ~n.etm~ ~lan hükumetme dostane teminatı göste- Orduları zamanın henüz na.:zarımwla büyük bir 
mıza .ancak yuzde 28 nmbctindc ıştirak riyor. kıy.meti yok an'l.aşllan. Geçen sene tay-
~~yanın 1910 sen~d~ki i:haı~- Her şey, F:inlandiya sergüzeştinden (Bfi4tuaf•4 ü.rı<;ii&) yare seferlerinin_ bo§ olmasını başka Ellerinde kelepçe varken 

. s~r.etle kaybettigı hıssenm yuz- sonra, Sovyetlerin muvakkaten müt- ve Varclar nehirleri ve mı.ali şarkide bir §eye at!edemiyoruz. • ah t d rl 
edehilrnı" oldugu- 'e Tu·· k·y 'thala"tın ·· ·· · . . B' Çinli · ..::ı:" d bahset yıne r a urmuyo ar ~ \ r 1 e 1 - tefiklerle her turlu çarp!§mayı ıste - de haJ..ilıazırda Karpatluı la. teşkil edil- ır • ye şımcnuı.ı.er en - .. .. _ . . 
ele 40 ına Amerikanın, yüzde 35 ince, medi<Yini crösterir bir ı:ıekilde cereyan kt di re işler: "Köyüne onuula iki günde gi- !Dun ogleden evvel adliye korıdorla-
ltalya.nın ve yüzde 15 ine de İngiltere edivo~ 0 ~ ime e r. he t dip gelebilirsin;. Halbuki şimdi on ıriin- rınua bit' ~ok kimseleri heyecana dü-
ve Fra . 1 _ .. . .J • Macar topraklarımn men am or- . " . -· ~ hA d' lm .ki h"--·· 

. nsanın kamı o.dugu gocühnek - D«>c ta afta Mo"kova da Alman- daD. Tti . tiLa. takd .. de de ~dip geliyonmn deı:wşler, Çınli şuren J.Ju a ıse o uş, ı ma n.um, 
tedır. 10 r Z: . n . ".. . '' . . !tasın geçen na, ıs ırm 1 ° tl . biribirleriııi kelepçe ile yaralrımışiar -

yamn Rus ıstıhsalı uze1·ındc gıttıkç<! istifade edilecek bir mania arzct - ıuyre c.. . . .. dır B h:: ..l:-- .. l . ·tir. 
---• ..... b.. ·· ' r k , _ Pı:-ki, gerıye kalan sekiz gun ne . u ca.umt: şoy e geç.mı§ • •kt d" 1 J uyuyen vaz ıyec ı~e .arşı m-..:uı~t:YIY~n mez. Teis'Ş8.rkta bir müdafaa hatb çiz- "'"""~·ım' demi"'' Receb, Asliye Üçüncü Ceza malıke-1 ısa n 111ese e ar bir hareket tezahur edıyor .ı::: 1 erın . 'kd lduk ..... .., ... ~ . ~··· " ı ıu F. 1 ,1· 1 . d k" :.d h 1 · mekte ıse de, su au arı yazın ° ç Simendiferi ağır bulanlar, sekiz da- mesinde bir Jorsızlık suçundan -yedi bu-

~ m anuıya mese esın e ı mu a a esın dıi' ~ . . . . . • d H . d _ 
(Baş tarafı 1 indice) ıdenberi Sovyet müttefiğiııe karşı gös- az . . . . • , _.ikanın kıymetını bilenle~ .. ~ızden çuk sene, arka aşı ayd~r a, ona ya 

bu top1antı1araa bir çok maddelerin . -· 1 . . . , k .. ül- Bu suretle Macanstaıun fi.zikı teşek- bu sekiz dakikanın ktymetını bılccek taklık etmek suçundan bir buçuk sene 
vaziyetleri tetkik edilec k an rmal fi- t:r~ıgı .. t~vır, talya ~e ıstıJere gu~. külü, faile kuvvetlere karşı koyması vazivetteyiz. Bir müddetten.beri ağır hapse mahkiım olmuşlardır. Haydarın 
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SOLDAN SAÔA : 

e 0 tulu gorunen tekarrub Brcnner mu - . b tti~· takdirde ka mete pek .J • • • di- b" h l k d d- b h 
yat yük.~cln-clcriie umumi vazi~•eti sar . . . ' . . ııca e gı mu :ve inkiııaf eden tayyare na.klıyatı ışme ar ger ır ırsız.ı suçun an tm sa a 1 - lstanbu'"'n bı"r semtL· 

_ ı » lakatı, Krerolıude bır memnunıyetsız- .. . ~ y. • •• • • -n ·· ·· c hk · d _. 
san amiller tamamen ortadan katdırı- . . . . musaıd olmıyacaktır. Bununla beraber tık hız verecegımıze de şuphemız yok- yıne uçımcu ezama emesın e mu - 2 _ Bir sayfiye yeri _ İçinde yaşar. 
lacaktır. lık uyandı~ıs gıbıdir. Bu, A~~ ~at- Macarlar, enerjik ve tarihinin de isbat tur. Çünkü memleketin her türlü mu- hakemesi yapılmış . .şahid olarak dinle-

Bugün ilk o1ar:ı k et meselesini gö-I buutının, u~ taraflı anlaş.~~ uzerınde ettiği veçhile istiklallerini müdafaaya vasala ve münakale hatlarına ihtiya- nilen ~eceb de, aleyhinde şahadettf; bu 
rüştük. Son zamanlarda fiyatlar yüzde 1 kon_uşmak u7.ere Alınan hükumet mcr- azimli bir millet teşkil etmektedirler. cı vardır; geniş hududlanmız bunu lunmuştur. Mahkemeden çıkmca, Hay 
20 hatta 25 e ı d ··k 1 · • b -lkezıne Molotof un hareketi hakkında "Le Temps,, · b ettirir. dar, Recebin üzerine saldırmış, bir müd <a aryu semışve u a·-· h b . . . d - ıea 
günlerde yine düşmeğe başlamıştır.! ver ıgı _ a enn mevsımsız v~ ogru Toprağımız demir ağlarla örüldüğü det dövüştükten sonra, Haydar Recebi 
-!:Iavaıarın gayri tabii bir şekilde so- o~adı~nı ~cynn eden Tasa aJansının Afr d•t daV8SI halde bu as geliyor. Meaell Trakyaya burnuııdan, Receb de Ha~ kUlağı-
~k gitmesi yüzünden vukua gelen şıddeUı tekz1bındcn de anlaşılıyor. O 1 bakınız: tstanbuldan Edirneye her~ nm arkasından yaralamış~. 
hayvan zayiatı ile nakliye imkanları _ (Btlıf tarafı 1 i71diu) iki tren bir de ekspres hareket ettiği Orada bulunan muhafız Jandarma -
ıun güçleşmesi fiyatların yükselmesi- lNHlSARLARDA : yiz etmişti. Temyiz mahkemesi bu ka- halde günde on, on beş otobüs işlemek lar iki mahkfunu gUçlükle biribirlı!rin-
ne sebeb olmtıı:;tur. Bu hususta icab ran iddia makanwun gQEiterdiği tem- te, hepsi tıklım. tıklım adam taşımak- den ayırmışlar, yine, ikisi de tevkifha-
eden ~edbirleri alarak fiyatları mfuta- I~uhtelif piyasalarımız- yiz esbabını ma.kul gocmiyerek ta.Sdik ~- V~ bunun bir sebebi~ neye gönderilmişlerdir. 

rız. 

3 - Şeref kazan. 
4 - Aldatma. 
4 - Aldatma. 
5 - Kabile - His11e. 
6 - Bir vakit. 
7 - Çok değil - Bir geyik cinsi. 
8 - Olur - Bir rakam. 
9 - Yapmak - Bir yemek. 

10 - Cilve - Mel'un ol. 

YUKARIDAN AŞA GIYA: 
1ca .. hır hale koyacağız. dan a ılan tütün etmiş ve bu suretle açıld~ğı gü:ı4en bu- le gı~ tr~ hattmdan uzaktaki Makbuz suiistimali 

Etten sonra ilk olarak çay ve kah- Y p I güne kadar, alika ile takııı edilen fakat menzillerine otobüsle~ Jrol»:Y.vaaıl Makbuzlarda tahrifat yapmak, üç 1 - Bir tatlı - Gizlenil~cek yer. 
Ve vaziyetini tetkik edeceğiz.,, satış ar.~ . .. .. . bir tarafdan da bizi ~bir dava. ni- olma.lan ve daha ucuz gitmel~dir. liralık makbuzların koçanlarına 50 ku- 2 - İsim - Yemek - Balıkçılar kul .. 

Toplantı dün ak]iam saat 7 de nira- Ege mıntakasımn butün tutünlcrı hayet bulmuştur. ..~e~~ .. dört li~a~a, altı ~ saa~ ruş kayıd geçmek ve yol paralarına ait la'lır. 
Y~tlenmiştir. Bu !ıafta zarfında ikinciısatıl.nııştır. ~~unsun Trakya ve Ko ~ Temyizin .kararı şadur: goturd~ yere, .. ı~.ı buçuk liraya ~ makbuzların koçanlarına da yardım 3 - Işık verir - Bir kısım Karadeniz 
bır to,ı>lantı daha yapılacaktır caelı mıntaka.annda satışlara hara , 1 ı-.ı Cümh . ..,.... ....-r...ı..ı~.:...- saatte gıtmek buyük tasarruftur. Bu kb k . . .b. .. ,. kk halkına verilen isim. 

"" • · . . ;..ı~- T;1: ' stan..w. un,- .--..al.UUU. - v • ma uzu oçanı ımış gı ı cuz ı ra am. 
• • • • ~ •• • • • • • • reth olarak devam edilmektoı;:ull.. ı:oı.ı - T-· tarafından .. dd t"nde istida na ragmen memleketin her tarafında 1 k n 'hfl" ta b 1 4 - Erkek - Birnotn. 

l:> kil• • R yatlar yüksektir Bilhassa Bursa mm- mı ıgı mu e ı tren boş kalmıyor en büyük müııaka- ar yazma sure ı e ı ı as u un - 5 - Meşhur bir Mısır-firavunu - Bir-
'oaşve ımız uınanyanm tak d · ele- nı"sbetle fı· _ 1edilerek ~ edilen dava evrakı 1 ~'-.-..:-: ,=....ı: • Bu 1..L. Ali rt,,._ maktan maznun olarak İkinci Ağır Ce-

·ı . .. . e.sm a geçen sen •... .. . .. . .. _. e ~ g\11.-uyor. yo ua 'Y"""" • edilmek spor tabiri. 
cenıı es1ne teşekkur etti yatlarda anormal bir yükseliş mcvcud- Cümhun,et Bepıüdde~w:numılıgı ma- tinkayum ihdas ettiği uzun ve kua. za mahkemes~nde m~eme - 6 - Rabıt edatı - Bir metre. 

Ankara, 2 \A.A.) - Rumanya mec- dur. Geçen sene altmış, yetmiş kuruş ~ınd~ tudik ~hını .. natı~ teb - müddetli biletleritı hele bi!~ ücretle- te olan Belediye t.ah~ld~ ~ Ulu- 7 - Hayatın sonu _ Yüzünde bir i· 
lisi tarafındarı Anadolu zelzele mınta-. arasında satılan tütünler, bu sene yüa lıgname ile dainDia gonderılmekle rindeki tenzilitm himmeti hadsiz he- sanın ~uhakemeeı. d~ ~ıtırilmiş, hak- şaret olan. 
kasında bir köy İftşa ettirilmesi hak - on kuruşclan müşteri b1ilmaktadıi". okunup it aaJapldıktan sonra icabı sapsızdır. kın~akı .. k.~r~-~enlmiş~. Sadık, 7 8 - Japon parası . V'ilcudde bulu .. 
kında verilen karar münasebetile Ru- düşünüldtL Tren yollarının yanmda şoselere de sabıt go~duguııd~~ sene.. 0~ .ır nur -Genişlik. 
tnarrya Başvekili n. Tataresko ile Dr. ırakta MillT l<o~lisyon "Zabıtil&me Dliimlerecatına ve du - ne derece ehemmiyet verileceğini hü- ay, on gun hapse um edilmiştir. 9 - Bir isım - Otomobil. 
Refik Saydcı.m arasında aşağıdaki tel- kabinesi ruşma sauhatma :nazaraD ~ssül e- kumetin programından öğrenmiştik. Bono sahteklrh'1ı teeyyUt 10 _ Bir istik:.ımet _ zaı:~:.ın. 
graftar teati edilmiştir: y d d 2 (AA ) y . ·ır 1 oa- den netice mahlrameee takdir olunma- Şoseler otobüslere yol açacaktır ve o- ediyor 
Ekseıan8 3. Re/ı7c Sııydam . Bag a b,. . '. · B-G.tnıd~~a~a~ _ sına ve kararm dayandığı mucip se - t<>biis kolaylığı, ucuzluğu, kesdirme Ankarada meydana. çıkanlan muôa-

lısyon ka mesmın . ı an ı ın 1 . Driilmi ld ·tı · ·· zünd bu.ki -
Türlciye Başvekili dan teşkili, Irakta ve kom§U Arab b?b~re n~ ~ g; yen ~ ~n gı . nesı ~ en . ça ugu dil bonolan üzerindeki sahtek_arlık h~-

t A ka 1 . d d h·ıA . t'k -f bilcümle ıtirazlarnı .reddile usul ve ka- j ıle şımendüere daıma rakıp olacaktir. d!sesile tstanbulda da bazı kımselerın 
n m memlelwt crm c a ı ı ıs ı rar ve az ak b' . Tilrk r 1 k.. ·· ·· ö-

~wncn hük"-ncıinin de bütün kalbi min bir nişanesi olarak karşılanmıştır. nuna uygun. ve ~dir ve kanaa~müs- 1 An~ 1~ ma 1 0 ~ . omuru alak~dar olduklarının a~laş:ldığın: .ve 
ile ış.tirak ettiği JMrlcmanter teşebbüs Mü.cıahidler eski başvekil Nuri Paşa tcnid ola.ıı mezkür kararın tebligname 1 t~ cc~ebi_ ınalı. olan benzinı YB:~tıkça bı;. cıhetten zabıta ve müddfumumılık
i.izerıue, parlamentomuzun ahir.en zel- Saidin hari~iyenezarctinde kalmasının veçhile tasdikine 28 3 940 tarihinde ş~endiferı tercıh e~:1' .m~vkımde - çe de tahkikata geçildiğini es.'Velki gün 
zeı d ' • . . . . • ifakl kar ildi yız. Tayyarede benzm ıstihlik etmek- bk e en pek elim hır sJrctte müteessir Irakın dahili sıyasetındc takıb edıl - ıtt a ar ver .,, .. .. .. yazmış · 
olan A . h f artık ı--t•· t k beden le beraber onu busbutun başka nokta- D'' b . 1 al"k lar ld w ti 
,·· .. ~adolu bölgelerinde bir Tück kö- mekte olan Juıttı ha~e~etın mu a aza Bu kararla . . ~-- ıye ~ lardan ve bu meyanda milli müdafaa . un. u ış e . a. ~ ı o ugu n~ -
~unun ınşnsınn. muktazi masr.afın ya- ve İngiltere ile olan ıttıfak muahede - dava hakkında ılen surulecek muta.lca- kt d d t tk"k .T h t cesıne varılan ikı kişı yakalanarak ifa-
Pılın:ısı için hüklımete mezuniyet ve- namesinin tatbik edileceğine delil ad - lara ve içtilıad kapılarına da yol açıl- no kasın k~~ da .c ı ve mu a aza e - deleri alınmıştır. Ancak, bunların ya-
ren b' k . me mcv un cyız. . hk 1 1 
1 

\r amm Irabul etti~ıni ekselans- dedilmcktedır. mu~ bulunmaktadır. • __ a .... _ .. ___ u·--•• kalann:alanle ta. ı mt t~am anmış 
arına arzetmekle pek bahtiyarım. Bu - • - Diğer tarafdan, "Afrodit,, in hula- IKTISAD lŞL.l!R/ 

1 
olmadıgından yemden tahkıkata de -

h~~eketi bütun Rumen milletinin müt- Teleki amiral Hortiye sa halinde neşredilen ay~ ı bir tercü - vam edilmckted"r. Bu talı'kikatm r.u -

[Evvelki gütıkü bulmacar.111 Jı.alli] 

~e'-ık asil Türk milletine karşı olan sa- izahat verdi mcsi de müddeiumumilik tarafından Fındık ihracatındaki gün neticeleneceği ve bu işle alfi.kası 
~kane dostluğunun ve tesadününün . toplattırılmıştı. Bu terciime hakkın .h "}'""f h ll d•ı ı• olanların akşama kadar tamamilc >ney ...... _,...,....~~=-~.,.=~~~~~==~=: 

bır tezahürü ol·..,....,k k"'·bul etmeı ..... 1·n1· Budapeşte, 2 (A.:A.) - B. Telekı, l b a a e l W dana. çıkarılarak adliyeye verilecekleri ......... .... ..,. daki takibat da durdurulmuştur. 
'\'e bu vesile ile de yiilisck ilıtiramatı- naibi hül;:umet amiral Horty'ye Roma Bır milyon lira kıymetinde yapıla • muhakkak addolunnıaktadır. 
ının ka.bulünii cksclanslarındaıt rica e- gö1ii meleri hakkında malUmat ver - cak fındık ihracatının ihracatçı tüc _ Malatyada ırza geçmiş du~uşm="~H 
derun. miBtir. Nazırlar meclisi, gece topl<tu- Komedi f ransezin carlar msında taksimi işini kararla.s- I , Bazı evralun zıyaına sebep "lmak ve 

G. Ta .. arcskO mışbr. Ayan ve mebusan ınecli ler: tırmak üzere dün Ömer Abid hanında stanb~lda ~{akayı ele vermı~ aldığı kaydiyeJc:i vezneye yatırma.nak 
haricıye encümenleri B. Cackı'nin bey- nazigane bir hareketi bir toplantı yapılmıştır. ~ alatyada bir kadının ırzına ~ca:viiz vesaire swctile s a. k :lık ..,e eırni -

liJJcy ııs 1J G T R7WV.. ~a, Bu§Vcikli nelmilel vaziyet hakkında vereceği i- Ankara, 2 (A.A.) - Ş ırimizde bu- İstanbul Mıntaka Ticaret Müdürü cttıktcn onra İstanbuh~ kaçbgı anı - 1 yeti sui stimaldcn s u 0 r!!.k !kinci 
· ·B a7r:1 

zalıatı dinlemek Uzere p~embe günü lunan Komedi Fransez h yeti 4 nisan Avni Sakmcniıı başkanlığı altında ~ıı:ı-~ l\tfalatyalı M_~m~ın Yı:1<~anma- Agı-r Ce n. mahkem ·nde rnuh keme 
c. . . d'l ı t• .. .. . . d · t d Tı b 0 d sı ıçın stanbul muddcıumumıligme l\ a B .. 1" ıçtimau davete ı ece{ ır. perşembe gunu saat 16 da Andromak ccıeJ! ... n e en ıç ıma a a zon, r u ~ C . ~· d .. ed len Dokuzuncu H 1 uk ma k e i 

30 ıı crcş · · h fT B T ı k" · · · ve Giresun fındık ihracat bürolarının latya Agır eza mahl.emc.,ın en gon-
1 mart tarı i telgraflanndan do - Dıp1oması :n.a aL ı ı, . . e e ı~m eserile Le Caresı;;e du Samsac~cment . . ,, d rılen tezkere üzcıinc Mehmed yaka· mübaşiri nüşdu Suı ml2in muhakem"-

yı ekselfı.nslanna bilhassa teşekkür P..oma seyabatmın İı;alya ile '.Macarıs - komedisini tekrarlıy.ar.ak gelirini Kı- muıa~h.~sl.ırı da bu.lunmu:>-~r. Yapı - lanmış dün Sultanalımcd Birinci Sulh 1 sine dün devam edil i tu 
c r \ c ·· ,, t arasındaki dostluk rabıtalarını sı- lan goruşmelerde bılhnssa ıhracatçı - • 
a. •1 mut\.el < Rumanyanın bu çok an... · _ -~ • 1 C 1 .1 zılay cemiyeti Anka.)(! merkezine tc - lann mtital alan yeniden tetkik edil- Ceza mahkemesinde sorgusu yapılmış- :Müddeiumumi id ·ar.mı y r t.k, 

. ~ çok dostnne hareketinin bütün ı,ış~ırmaga IDl.'l.ıaı o muş ve san ı c b .. tnı ;. k< • ....,;,..ı d' H .. .. . . 
'l'ürklcri k lbc . .. . c· 0 arasında Venedikte yapılmış erru e ege arar veru~er ır. e.. miş ve ihracatın tüccarlar arasında tır. Ru~du Suıçme ın suç nun sahte rlık 
etti ni ka ı· .1 derındcn ~utelıussıs lıan cr~rüsmeleri teyid ctmicı oldug-~ yetin bu güzel .hal'eketi .Aırlcarada bü- tevzi m'ikdarı kararlaşbnlmıştır. Mahkeme, Mclımeclin tevkif edil rek ve emniyeti suiistim:ıl olmay1p v :.reyi 
• C Se an..,larına temın eylemek O an ° . ı ~ uHlr bir k · ·· d 'l . k 
ıstc iııı. Bu tf. .c 1:.1_ t n1 · d mütalcasındadır. J- ala a ve memnumyet uyan - Pamuk ipliği buhram Malatyaya gon en mesıne arar ver - ihmal ,.e ruiistimal mahiyet'nde oldu-
Y .. k sure e .ı.e <ı-Ae yeı enn e d B . bil tler m1 tir 

u elcoek olun. · k.. iki ı -;•-==== = & R& ırml§tır. u oyuna aıt e yarın Pamuk ipliği buhranı son günler zar ş ·.., ğunu söylcmm, bu suç!arda.n dolayı 
keti b ~lı Y~?-1 oy, ~cm e- -- saat 14 den itibaren Halkevinde satı- · .. 

. ag Yan tesanüd ve dostluf,'Un tah 23 Nisan Çocuk Ba.J•ramı fında yemden başlamıştır. Ali.kadar- . . .. . . . Türk Ceza Kanununun 240 ve 2u0 un-
lip kabuı etmez h' . la k ~- lacaktır. lar tarafından piyasada yapılan tetkik- gısıne gore tanzım edılmiş olan fıyat- . .. l 
di ır remzı 0 ra e._.. Çocuk sesi yurdu şenlendim w • • k ld 1ni ü cu maddelerme gorc ceza andırılma. -

Yen kal~cJ.ktır. Y.üksek ihtirama- • Pe1'9!'"he gttntt verileceğt evvelce ler neticesinde 20 ve 22 numaralı ip- lir l:m vergının a ın ası Zeine . . . 
tını~ lütfen kabul buyurıılmasını rica Bayramda çocuklarımızı neşelen • ilin edilen matine poetik ba münaae -ıliklerde darhk olduğu neticesine varıl- düşmemiş ve ayni şekilde kalmıştır. suu ıstemıştir. .. 
ederı~ dirmek için el birliğilc çalışahm! betle cuma önüıa&C 11 ,._ teiair edil- nuştır. Alakadarlar fiyatların iedtrıilmesi için Muhakeme, mudafaa ve kar:ır ıçin 

Refik Saydam -- mi.ştir. Bundan bagka evvelce istihlak ver· tetkiklere başlamıştır. ba§ka. güne bırakılmıştır. 
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BOVOK TENZİL ·A·T 
Otedenberi İYİ MALI UCUZA SATMAYI MÜŞTERİYİ ve memnun etmeyi gaye 

' 

edinen 

':HA SAN D · E P·O S' U: 
Kendi ve ıtriyat 

AMERiKAN 
müstahzar atında yaptığı büyük ucuzluğa ilaveten 

/ 
YERLi - AVRUPA ve 

parfümeri mallarını rekabet kabul etmez FiATLARA indirmiştir • 

HASAN DEPOSU vitrinlerine bir bakış bunu isbata kafidir 
HASAN DEPOSU: Bahçekapıdan Beyoğluna giden tramvaylar durağı karşııında 

--.-...----------------~} ı;tanbul Belediyesi İlinları 
I 

Kurtuluşta Büyük Grant garajında haciz altına alınan Sütüdübeyker 
markalı ve 1135 No. lu hususi otomobil 4/ 4/ 940 perşembe günü saat 15 de 

')· açık arttırma ile satılacağı ilan olunur. "2604,, 
••• 

1 
Cerrahpaşa, Haseki, Beyoğlu, Emrazı Zühreviye hastahanelerile Zey-

nep KAmil Doğumevinm 939 mali yılı ihtiyacı için lüzumu olan kuru üzüm, 
kuru kayısı, üryani ve kuru zerdali 2190 numaralı kanunun 43 üncü mad -
desinin son fıkrasına göre pazarlıkla satın alınacaktır. Tahmin bedeli 1638 
lira 17 kuru~ ve ille teminatı 122 lira 37 kuruştur. Şartname Zabıt ve Mu
amelit MU.dlirlilğü kaleminde görülecektir. İhale 18/ 4 1940 perşembe günü 
Ja,at 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz 

' veya mektuplan ve 940 yılına ait Ticaret Odası vesikalarile ihale günü mu-
1 ayyen saatta Daimi Encümende bulunmaları. 412607,, 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
............. z ........... !!l!İİll .................... lllllii 

I - Şartname ve nümunesi mucibince 100.000 adet bakalit kapak mü
feahhidi nam ve he.c:ı:ıbına pazarlıkla satın alınacaktır. 

Il - Pazarlık 10/ IV 94.0 çarşamba. günü saat 14,30 da Kabataşta Le
vazmı ve M.ühayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

m - Şartnamesf sözü geçen şubeden parasız alınabileceği gibi nümu
ne de görülebilir. 

JV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 5~7,5 güven-
me paralarile birlikte mezkur komisyona müracaatları. "2592,, ,;;.. 

lstanbur Levazım Amirliği Satınatma Komisyonu iıanrarı 

A-4-0lu ciheti Rumeli ciheti 

19.5".>0 Kilo bakla 36.800 
16.()0\) ,, en~ar 22. 700 
10.500 ,, ·ftmiz otu 26.600 

E..000 ,, bezelye 12.400 
4-500 demet dere otu 10.150 

1..'\.500 ait~ marul 16.300 
8.800 Jemet maydanoz 10.600 

10.000 adet yeşil salata 19.100\ 
8.500 det.4ct'° taze soğan 17.000 ,, 
Yukandu yazılı 9 ka lem sebze Rumeli ciheti ayrı ve Anadolu ciheti ayrı 

.,aak iizere kapalı . zarfla eksiltmesi 15/ 4/ 94.0 pazartesi günü saat 15 de 
Tophanede Lv. imirli~li F-tınalma komisyonunda yapılacaktır. Rumeli cihe
tinlıJ b.hmin b6.Jsli 00 72 Iiı·a 45 kuruş, ilk teminatı 425 lira 43 kuruş, Ana
dolu cihetinin tahmin bOOeli 3284 lira 35 kuruş, ilk hminatı 246 lira 38 ku
"1§1.nr. Ş.ı~nallM:!C. kom.ayc:ıda görülür. İsteklilerin teklif mektublanru iha-
le saatinden bir sa.At en•eı komisyona vermeleri. "755,, "2491,, 

• • • 
3')00 c;itt mahmuz alınacaktır. Pa - si komisyonda görülür. 

Arlıkla. ekailtmef!l 5 13 910 cuma gü- "751,, "2487,, 

nü saü 14,30 da Tophanede Lv. amir- ••• 
liği satınalına Ctomisyonuni,n yapıla - 1000 liralık kadar gaz yağı alınacak

eaktır. Tahmin bedeli 1350 '1.ra, ilk te- tır. Pazarlıkla eksiltmesi 4/ 4/ 940 per

minatı 20?. lira 50 kuruştur. Nümune- şembe günü saat 14 de ~ophanede Lv, 

AnkDra Borsası 
1 Nisaı' 194:0 

Ftyatlan Kapa.ruı 

Lor.dra 1 Sterlin 5.24 
New-Yorlr. lOO Dola.ı 148.75 
.Parla 100 Fr.J.:.ık 2,9470 
Milano 100 Liret 7 .54 

amirliği satınalma komisyonunda ya

pılacaktır. Kat'i teminatı 150 liradır. 

Evsafı komisyonda görülür. İsteklile -

rin belli saatte komisyona ~elmeleri. 

"752,. "2488,, 

••• 
2000 liralık kadar toz şeker alına -

caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 4/ 4/ 940 

perşembe günü saat 14,30 da Topba-
CeneVH- 100 a'V. Fr. ~9.2725 ned~ Lv. amirliği satınalma komisyo-

: __ ·· ~-~-:.·-=:=;4"-··~·-:,. ... t'·;;~- ·.ı'·. ~~:.:}::..~-:~;. , ' p; • .:ıı":: '.~ ... 7·. ··!. 

A Nl TESİR 

BAŞ, DiŞ. NEZLE, GRiP, 
ROMATiZMA soğuk alginhğı 

bütün ağrılarını derhal 

keser. Lüzumunda günde .. 
3 kaşe alınabilir. 

\ 

Büyük ikramiye 150,000 · liradır 
El lıanlarmda da yazıldıOı gibi 3 Uncu keşide 

biletlerini herkes 

NisHın 4 üncü günü akşamına kadar değiştirmelidir. 
Aksi takdirde bu numara Ü.zerinde hiç bir hak iddia edilemez. 

l lstanbul İkinci icra Memurluğundan: 
1smai1 Rasime ikinci derecede ipotek gösterilen Yüsriyeye aid Alemdar 

mahallesinde Aziziye caddesinde ve Fatma Sultan camii sokağında eski 14. 
47, 49, 43, 51, 45, 53, 4, 2 yeni 24,17, 22, 28, 20, 26, 18, 19, 9, 21, kapı 33 
ada 7 - e -9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 parsel numaralarla mürakkam hududu se
nette muharrer kargir, bahçeli iki hane ve yedi kıt'a bila hava dükkan a .. 
çık arttırmaya konulmuştur. Gayrimenkulün bulunduğu yer İstanbul Hük(l .. , 
nıet konağı karşısında ve esas cadde üzerinde olmakla beraber bina tamire' 
muhtaç ve elektrik, havagazı, su tertibatı vardır. Bu gayrimenkullerden 12 
parsel 28 kapı numaralı dükkanm iki cephesi camekan, zemini çimento 
kahve dükkanıdır. 10/ 11 parsel, 24, 26 kapı nı.ırr.:ı.ralı dükk5.nlar birleştirile
rek bir dükkan halinde mastan.el olup 26 numaralısının cephesi demir yap· 
rak kepenklidir. 8 parsel 20 kapı numaralı dükkan cephesi demir yaprak 
kepenkli, zemini asfalt bodrum katı mutfak olarak müstameldir. 7 parsel 
18 kapı numaralı dükkanın zemini tahta, cephesi camekandır. 9 parsel 22 
kapı numaralı mahal han methalidir. Burada bahçede natamam bir oda bir 
mutfak, bir aralık, bir ocak yeri vardır. Birinci katta bir lroridor üzerine 
altı oda, bir hela, sol taraf kısmında bir koridor üzerinde beş oda bir hela 
vardır. 

İkinci kata bahçeden tahta asma bir merdivenle çıkılır. Sol taraft:ı. bir 
koridor üzerinde bir hela, bir oda, diğer koridor üzerinde üçü yülrJü, do • 
laplı ve gayrikabili iskan, biri kabili iskan olmak üzere dört oda vardır. Di .. 
ğer koridor üzerinde i~e ikisi camekan bölmeli olmak üzere beş oda, bir he· 
ıa. vardır. Buradan üçüncü kata çıkıl1r. Yük1ü, dolaplı bır oca, bir sofa, bir 
tclras vardır. Diğer hane: Bahçeden kapıdan girildikte hinanın sokak cephe
sine nazaran diğer ev gibi birinci kattır ve bir koridordıt.u sonra bir oda, Mr 
hela mevcuttur. Odanın altı 20 No. lu diikhandan kullanılır mutfak mahal• 
lidir. İkinci katta merdiven başı, dört od:ı vardır. 13 11 pur-~el, 17, 19, 21 
kapı numaralı üç dükkan birleştirılmiş, zemini çimento, cephe~ camekfu 
olup matbaadır. 

MesaJıası .-
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7 parsel numaralı ma!ıal 
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13.50 r.1ctre murabbaı 
10.50 " 

269.50 " 
7.50 " 
6.50 " 

28.50 " 
35.5\) !) 

31.00 " 

" 
·> 

" 
,. 

" 
Olmak üzere 4.02.50 metre mw-abbaıdır. 
Bundan 123 metre mw-abbaı mahal bahçe olup mütebakiaini b!nalar iş4 

gal etmektedir. Dükk8.ıılar havasızdır, haneler bilahare dükkfınlann tapu 
kaydına mukayyet olan irtifadan sc-ıraki havalara müştemildir. Bu emla -
kin tamamına 16000 lira kıymet t.--kdir oluIUI'ı ~tur. Bu gayrimenkule ait 
şartname 27/4) 940 tarihinden itibaren hm·1..fi'sin görebi1mefıi için divanha • 
neye astlacaktır. Birinci arttırması 8/ 5 / 940 tarihiııe rrüsıı.dif çarşamba günil 
saat ondan on ikiye kacla" İstanbul İkinci :cra dairesind~ icra olunacak ve 
muhammen kıymetin yüzde y.~tr.:iş bcşı:ıi bulduğu tb.kdirde . .m çok arttıra4 
nın üstünde bırakılacaktır. u g:in böyle bir bedel elcJo edılmezse en son art· 
tıranın taahhüdü baki kalmak şartile arttırma on beş giln temdid edilerelf 
23/ 5/ 940 tarihine mUsadif per§emlıe gün.il ayni mahal ve sı..~tte icra oluna
cak ikinci arttırmada 228C numaralı kanun htikümlen g "'ô~1iJnde tutularak 
en çok arttırana ihale ~ilecektir. İpotek sahibi :...lacaklılarıa diğer alaka -
darların gayrimenkul üzerindeki haklarını, hususile faiz ve masrafa dair id
dialarını evrakı müsbitelerile 20 gfuı içinde icra dairesine bildirmeleri, aksi 
takdirde hakları tapu sicilliıırl-e mukayyet olmıyanların satıj Le<lelirrin pııy· 

laşmasından hariç blrakılacakları ve talib olanların muhar:ımcn kıymetin 

yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi veya milii bir banka teminat mek
tubu ibraz etmeleri VP. fazla maUlmat almak istiyenlerin her Laman 37 / '2 t05 
numara ile dairemize milracaat 1.debllecekleri, arttırmaya istirak edccel·1

p • 

rin evrakı tetkikle şartnamej'i okuyarak murteviyatını kabul e~miş adrfoiu· 
nacakları ve müşterinin yalnız 20 senelik taviz becleli ile ferağ lıarcı ve ihalE; 
pullarını vermeğe mecbur olduğu, diğeı rüsum, vergi borc:laı ı borçluya ait 
()lacı:ığı ilan olunur. "2b577,, 

··. 

l.,•wec as• u~eı•E~•) 
Güçlük!erle Nasıl l\lü<'a.delc 

Edilir? 
Yazaıı: Herbcrt N. Gassoıı 

Bu asırda Gassonun eserini oku
mamış iş adamlarına muvaffak 
olm.ış gbzi!e bakmıyorlar, bu 
eseri mutlaka 0kuyunuz. 

.A.msterdaml')Q no~ 69.3575 
Berlin 10-1 Ra1ianmrk -. 
Brüa.el 100 Belga 22.18 
Atına 100 Dr&hıni 0.97 
Sot)'& 100 L-lva 1.7775 

~~a y~~~~ Kill hmm~ WO ı ___________________________ ~ı liradır. Nümune ve evsafı komisyonda Devlet Demir~·olları İlanları 
görlilür. İsteklilerin belli saatte komis-

yona gelmeleri. "753,, "2489,, 

· Fiyatı: 50 !;uru~ 
Sat!ş yeri: İstanbul, İnkılfıb 

Kitabevi 

Praı 100 ~ kronu -. 
Uaı.clrld ::.oo P~l 14.1625 
Varıj0'!& 100 Zloti 
Budapeete 100 Pftgö 26.5325 
BWaeı 100 Loy 0.6325 
BelgT-ad 100 Din&r 3.4475 
Yokolıama l.00 Yen 34.9175 
Stokholm 100 lave~ kr. 31.0050 
KoU:ova 100 Ruble -. 

m1LU1 VE TABV1I.A T 
~ 20.03 
SJ'fa8 - Erzurum 5 19.52 

••• 
1805 aded tevhid semeri müteabhid 

nam ve hesabına alınacaktır. Pazar -

ilk.la eksiltmesi 4/ 4/ 940 perşembe gü

nü saat 15,30 da Tophanede Lv. amir
liği satınalma komisyonunda yaptla -
caktır. Tahmin bedeli 7220 lira, ilk te
minatı 541 lira 50 kuruştur. Nilmune
ı.:ıi komisyonda görülür. İsteklilerin bel

li saatte kanuni vesikala.rile beraber 

'--------------- komisyona gelmeleri. 
..... _. 

Bedeli Türk - İngiliz kredi anlaşmasından tediye edilmek üzere mtiba
yaası takarrür eden lngiliz lokomotiflerine ait takriben elli kalem yedek 
parça pazarlık suretile ve münhasıran İngiliz firmalarından satın allına • 

........§ ... w?&•,am 

caktır. al:-===~~=-==::ı·-~-·-= Bu hususta tanzim edilmiş olan §artnameler Londrada Türk Ticaret A· ı ~ 
Ankara da 

teşeliğinden ve Ankarada Devlet Demiryollan Malzeme Dairesinden tedarik Or. Hafız Cema•I • ı 
edilebilir. Şartname almak istiyenlerin bu kabil malzeme imal eden bir İngi- AKBA 
li2 fabrikasını temsil ettiklerini firma ismini vermek su.ret.ile bildirerek, tah
riren veya şifahen yukarda sözü geçen yerlere müracaatları 18.zımdır. 

Verilecek tekliflerin en nihayet 20/ 5/ 940 tarihine kadar Ankarada Dev
let Demiryolları Merkez Dokuzuncu Arttırma Eksiltme K-om.isyonuna tevdi 
edilmiş olması lazımgeleceği ilan olunur. "2439,, 

Dahiliye Müt.ehassısı 
Lokman Hekim Kitapevi - Kağıtçılık - Türkçe 

ve yP bancı dil gaz.?te, flllccmua, 
Divanyolu 104 kitap siparişlerıni en doğru ya-

Muayene gaatleri pazar hariç pan bir yerdir. Drika ve :ideal 
her cUn 2.6 • f l&h ve cumarte.l yazı makineleri satış yeridir. 

' 

Sahibi: Ahmed Cemaleddin SARAcoGLU '· saba"hıan 9 • 11 hakiki fıka.ra Telefon: 3377 
N~riyat Müdillü: Macid ÇETİN ~ ym: (Yeni 8&baJi lla~ .... lt.abul-·ol·un.:· ur··---·rc .... ~_.-.. D .. _ , ___ _.kll!l!l"9---·mt'4'4RIY~ ,-_ ..... __ .. . ·- -


