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Onümüzdeki hafta icinde 

' 
kat'i kararlar verilecek 

Lon rada sefirler . abluka işini müzakere 
eri rüesa ile görüşecek ederken Hitlerde s 

a aya şayan 
Bir tasavvur 

A' nı pa.da fcderas) on esasına 

nıiistenid bir Frnn ız ve İngiliz 
blol.."U kurulur '\'e başka devletler 
de hunn iltihak eclerse Alııianya
da bir Uitler <1 6ril yn. bin Bitler 
bulunsa ~;ne ba~ka bir milleti e'l· 

nıcğe kalkmn ınn imkan kalmaz. 
Binuennle) lı, hu günkü Alma.oya.. 
)J ezınrdcn, tezlil etmeden, ~
lamadan bir sulh yapmağa mini 
kalını' or. Alman'.\·a bir ulh üıni-

" ~ 1 

di göriirse \'C saplandığı bataktan 
bu kadar ucuz lnırtulacaimı an
hırsa Ç.eko lovnk) n), ,.e Lehis~ 
nı memnuniyetle iade eder. 

lngıltcrcnin Tü..rkfyc sefiri Hughcs Knac1zltu7l Roma ~c/iri Sir PcrC'lJ. 
Lorcn ile beraber .• 

r------------------------------~ 
j 

Yazan: Hüseyin Cahid YALÇIN 

ondradan gelen bir telgraf har-

Müttefikler şimal memleketlerine 
h • ........ .... "" 

çıkmış olan havadislerin en mühim
:rnini getirdi. Verilen tafsilata göre, 

.. :r. not~ ar"!ler 
lngiltere ile Fransa arasında pek sı- Londra, 6 (A.A.) - Resmi mahfil· ,..alllllll.,Mllllll.ııllllılll-.ı--.Rı•ıA 
kı bir ittifak esasları hazırlanmakta· lcrden biı · ı iğine göre, İngiltere Ha
dır. iki millet yalnız harb esnasında ıiciye Nazırı Lord Halifax, dün İsveç 
değil, harbden sonrn da askeri ve iktı- ve Nerveç Elçilerini kabul ederek hü-
63.di tek bir devlet gibi yaşıyacaklardır. kfımetlerine hitaben birer mesaj tevdi 
Batta müşterek bir İngiliz ve Fran- etmiştir. 
sız parlamentosu teşkili bile mevzuu Bu mesajların muhteviyatı hakkın -
bahsolmakta imi~. Bu suretle teaekkül da sıkı bir ketumiyet muhafaza edil -
edecek devletin herhangi bir müteam- mekle beraber, mesajların müUefikler
zın cesaretini 'kıracak derecede kuv- le İskandinavya memleketlerini alaka
Vctli olacağı temin ediliyor. Bu itti- dar eden meselelere taalluk ettiği ve 
laka barış ve nizam dostu olan diğer İskandina\•ya bitaraflığı meseleleri hak 
devletlerin iltihak etmeleri mümkün kında müttefiklerin vaziyetlerinin tav-

Fransız Büyük Elçisi 
Parise gitti 

Yeni Fransız kabinesinin daveti 
üzerine Fransanın memleketimiz • 
deki Büyük Elçisi Mösyö Rene Mar 
sigli dün ak~ki ekspresle Fran
sa.ya müteveccihen iMrimizden -ay 
rılmış ve garda sefaret erkiru ile 

· alakadarlar taİ-a.fı.nda.D uğurlan • 
mışttr. 

olacağı da ayrıca bildiriliyor. (Sonu 3 iitıci«le) -..ı--.Rı • .-~~.-MMllııııll--

Bu o kadar mühim ve bütün Avru- ================================================ 
Panın ve dünyanın istikbali, beşeriyet 

Milli küme maçları 

PIERRE LOUYS 

AFRODiT 
Tam ve nefis bir te~üın• 

54 resim ve 82 tııbtoyu havidir 

G Az ETE s 1 RerTırda 5 turoş-Tefafon: 20795 
ÇAviren : A VNI iNSEL 

Fi. 100 Krş. HİLMİ Kitabevi 

Göbbels 

Göbbelsin beyanatı 
Almanlar garp devletle
rinin teşkil ettikleri teh
likeyi tamamen ortadan 

kaldıracaklardır 
Milnno, 6 (A.A.) - Alınan propa-

FEY AN AFETi 

7300 ekar arazi 
su alflnda kaldı 

Kelkit de tuğyan ~tti ve bir çok 
köyler au altında haldı 

ganda Nazın Göbbels, Popolo d'İt.alia AmamJadan geçen Ycşilırma'k 
gazetesinin hususi muhabirine yaptı- . . . .. . 
ğ be tta k ri . t hakk da Erbaa, 6 (A:.A.) - Mısli ~rülme- J buku, Gemı buku, Andıran, ıınıı su· 

dı . Yt~nak. as e vazıye ın miş derecede yükselen ve tuğyan edenlbuk köylerini istila etmiştir. Kasaba; 
emı§ ır ı: 

Dü§Illanlanmız Almanyanın Şark Kelkit ve Ycşilırmak nehirleri Mülk (Sonu S ünciide) 

harekatını yaparken Polonyada sapla-~ •• • • 

nıp kalacağına kuvvetle inanmış bu· MUHIM BiR iHTAR 
lunuyorlardı. Alman ordusunun Polon-
yada kayde değer bir mm•affakiyet 
elde edebilmesi için birçok aylar la • N H • • N 
zım olduğu 8!3ylenili!ordu. ~üşman • orveç arıcıye azırı 
!arımız 36 mılyon nüfuslu bır mem • 

leketin 18 günde düştüğUnU teessüfle K h' b t 
görmüşlerdir. Almanyanın §arkta kor os un eyana 1 
kacağı hiçbir tehlike kalmamı~tır • 

Garbde di"1erine kadar silahlıdır. 
!l' " ~· •• f'•J • 1 • ~ .uıt ... J" t1t.!~ .ı ~ı'!tt\;,ı s ı; ue ı araf ·caret yapmamıza 

............................... ~.~~:!!~.~.~~~~.~ manı olurlarsa bu on1 ra büyük zararlar verir, ve 
'\ memleket derhal bir harbe sürüklenebilir ,, 

İtalya ihtiyatları 
davet edecek 

R.oma, 6 ( A.A.) - Yak-ında ye
ni ihtiyat sınıflarınm 8il6Jı altı

na çağrılması derpiş edilmektedir. 
Sanayi fekrasyonu, bilhassa 

milli miUlaf oo içitı ~1§(ln miies-
8eselerde askerliğe tabi ohnıyan 
işÇiler arasında a:4.mi derecede 
/azla mütehasMS i§çi yetif tirmiye 
karar vermiştir. 

Bir tebliğe göre bu ooziyet yaJmlda 
silah altına yeni ihtiyat sMıfları
nın çağırtlmas-ı ihtimalinin bir tre-
tice8idi~. ...ıiıif;,,.... 

Mussolininin Tehdidleri 

Lcmdra, 6 (Hususi) - Norveç Ha- son ihtilafta takındığı t.avn müdafat 
riciye Nazırı doktor Kloht bugiin parla- etmi§ ve ezcümle demiştir ki: 1 
mentoda bir nutuk vererek Norveçin (Sonu S iincfüle)!.,: 

Kadıköy 
•• 
Usküdarın ve 

• 
ımar planları yapıldı 
Belediye inşaatı bundan aonra 
bu pilan dairesinde yaptırılttcak Ve :medeniyet tarihinin inkişafı bakı

nıından o kadar ytiksek ve şümullü bir 
teşebbüs ki eğer doğru çıkarsa ve fiile 
konmasına imkan hasıl olursa dünya
da hakiki bir inkılab vukua gelecek 
demektir. Filhakika, bugün beşeriyet 
lllÜbhem ve seyyal bir takım ihtimal
lere gebedir. Manevi havada bir şey
ler var. Bunların esrarına nüfuz kabil 
olınayor. Fakat bir "intuition,, olarak 
d~nilebilir ki çektiğimiz ızbrablar bel
k~. de bir doğum ağrısıdır. Çünkü bu
günkü vaziyet, bugünkü feci felaketi 

Galatasaray, Beşiktaş Vefa mağlup ı 
oldular F enerbahçe Altayı 
yenmeğe muvaffak oldu 

Roma, 6 ( A.A.) - Mussolfai, 
bugil>ı Anzio civarında hıava defi 
topk:ırııım atış talim"lerindc hazir 
bulıuımuştur. Yanında harbiye ve 
ha.va müsteşar'lari"le birçok getıe
raller vardı. 

Talimlerden sonra M'U8solini 8'U-
baylara. ve Mkerlere hitaben yap-

Şehircilik mütehassısı Prost Kadı • ı kat'i şeklini tesbit ederek Belediye 1 ' 
köy ve Üsküdara ait nizım planların (Sonu 'ünc-U<l.e), 

SABAHTAN SABAHA: 

Bizde kumar iptilisı 
\1Ucude getiren amiller, bizi böyle uçu-
tuına götüren tekamül ve inkişaflar aı 
tık devam etmemek lazımdır. Bu nok- ı 
ta~a bütün mütefekkir vicdanlar isyan 
edıyor. Herkes gidilen karanlık çuku-

l"un beşeriyet ve medeniyet için mu
ha'kkak bir inkıraz olduğunu ruhun
da veriyor. Bir şeyler yapmak, insan 
gibi yaşamak imkanını dünyaya ver - ] 
!:nenin çarelerini bulmak lüzumu tak-

(Sontt 5 inridc) 

ım eyin Cahid YALÇIN 
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.. BUGÜN 
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.. 

ı 
tığı beyanatta modem ha.rbde ha
va d<ifi bataryalarının 'büyük 
ehemmiyetini kaydeylemiştir. 

• • • • 1 • • • • • • • • • 4 

Adliyede terfi ve 
tayinler 

Ankara, 6 (Hususi Muhabirimiz • 
den) - Adliye teşkilatında son olarak 
yapılan nakil ve tayinlerle terfilerin lis 
tesini bildiriyorum: 

Af yon hakimliğine hukuk hakimi 
Hilmi, Samsun reisliğine Çorum reisi 
Afif Akan, Tekirdağ reisliğine Bilecik 
hakimi Mustafa Suzi, Çorum reisliğine 
Tekirdağ reisi Celaleddin, İstanbul Ti
caret mahkemesi azalığına İstanbul 
sulh hakimlerinden i'azıl Uluocak ta
yin edilmişlerdir. 

Anadolunun elektrik ne olduğunu bilmiyen en 
ücra köşelerine kadar sokularak tahribat 

yapan bir illet : Poker 

6 ncı sahifemizde : - lzmir f-<t7mııl<ırından biri 1.-ttanl)l(lcla m<ıç yaparken ... İstanbul müddeiumumi muavinlerin-

DiŞi YILAN 
7 nci snhifemizda : 

Haftalık radyo prog
ramını okuyunuz .... 

tzm. 6 A A ) , •. 11• k" k F b h c·h d 0 h Al' den Sıtkı Sezai, Necati Kütükçüoğlu 
ır, ( . . - ..ı.uı ı ume arşı- ener a c;:e - ı a - r an, ı b" d t -"' . 'imi 1 d" . . .... ırer erece euı ettirı §er ır. 

la.şmaları bugun Altay - Fenerbahçe Rıza - Reşad, Esad, Orhan - Fık:ret, 
ve Altınordu - Galatasaray takımları Basri, Melıh, Naci, Küçük Fikret. • 
arasında Al~ancak stadyumunda ya - Altay - İbrahim - Mehmed, Ali - ispanyanın Ankara elçisi 
pıldı. ~ . Muz8:ffer, Ö~er, Te~ik - ı:akkı, Sala- Berlin, 6 (Hususi) - . Rumanyada 

Hakem Altınordudan Mustafa, başla haddın, .Morıs, İlyadis, Saım. vazife görmekte olan İspanya elç.isi 
nıa düdüğünü çaldığı zaman takımlar Altaylılar, 30 uncu dakikada kale Aiıkarada vazifesine başlamak iaere 
şu şekilde dizilmişlerdi: (Sonu 1 incide) Rumanyadan ayrılmıştır. 

, 
Kadın - Beg•f•nJi, siz ı•ç•n h•rple bulundunuz, bilirsiniz: .dara 

•laan hir poker m•sasınd•n ıi•ha heg•c•nlınııdır?. [Yu111 3 def ... 
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Gençlerimiz 
nya Mebusu Kazım Gürelin beyanatı izmire gidiyorlar OKUYUCU 

z 1 
1 Şehrimizdeki 

Et fiyatları 
-s-. DİYORKİ: 

Bu dürüst ve temiz hareketleirni tiyat tüfek verilmiştir. Bu serserinin lz İzmir vilayetinin cevabı Hakkında belediye 
tak r etmek Ia.zım gelirken hepsi de mire ayak bastığı günden müfrezesile Zıraat Vekaletinin 
eb yet kavuşmuş olan bu zevata Afyon cephesirıe geld_iği tarihe ~adar hayretle karşılandı tetkikat yaptırıyor 
karşı tefrikııda yazılan yanlış isnat - olan ahval ve harekatından Sokede 23 nisan milli bayramını lzmirde kut nazan dikkatine 1 lstaobul Belediyesi et meselesi üze • 
Inn hakikat zevki taşıyan bır dimağn, mutasarrıf Halil Bey (1] tarafı~d'.111 lnmağa. karar veren Hukuk ve lktisad Kütahya, Bolucek }.<aryesinden rinde ehemmiyetle durmaktadır. Bele -
merd ve diırüst bir memba yakıştır -ıgünü günün~ ~ılayet makamına. mu?ım Fakülteleri talebesinden 500 kişilik bir m-eyvacı Mehmed Uygundan aldı- diye et fiyatlannın yüzde 20 nisbetinde 
marn. 1 habcr1er verılıyordu. Cepheye gel~ık: grup .20 nisanda şehrimizden barcı ... ğımız mektuptur. yükselmesi üzerine celepler nezdinde 

20 - (Tefrika No. 60) Delibaşının ten sonra bir müddet hakkında hıçbır edecektir. Kütahyada devlet ziraat, meyva- ve mezbahada vaziyeti tetkik ettirmiş-
Mersıne canını dar attığı günlerde ha- taraftan havadiı:; alınamamıştı. Yalnız Bundan bir müddet evvel talebe lz- cılık fidanlığından meyvncı oldu - tir. 
rikulfı.de Fikri Efendiyi bu d a da o- Akşehir kaymakamlığınd~n .. gelen bir mir seyahatini yapmağa karar verince ğumuz halde iki senedir istifade et- Neticede yarın Belediye İktısad mü
nun peşinde göı:üyoruz gerek bu kısım- tahriratta, Kadı obası koyune gelen Hukuk Fa.kültesi dekanlığından İzmir tirilıniyoruz. Tevziatın il.dilime bir 1 dürlüğünde celeplerin ve kasapların da 
da gerekse tefrikanın bıda)'etinde he- dört düşman süvarisinin oradan .at~a~- valisi nezdinde tcşebbüsatta bulunul - tarzda yııpılmadığı hissi bizde u- hazır bulunduğu bir toplantı yapılması 
yecanlı roller ifa eden bu fikri Efen- rına arpa, saman aldıktan sonı: ıs~ıl~ ması rica edilmiş ve dekanlık ta tale- yandığı için, evvela ziraat müdü - kararlaştınlmıstır. 
dinın bir hayal olduğuna. hüh ediyo- kuvvetlermin Koçhisara girdiklennı, benin bu arzusunu 1ımir valisine yaz- rünclen müştekiyiz. 

1 
Celeplerin iddiasına. göre fiyat yük-

rum. Firar hadisesi §OYle olmuştur: 4 - 5 gün sora da Konyayı i gal ede- mıştır. Bu husus hakkında Ziraat Ve- sekliğinin yegane ii.mili Anadoludan 1 

Delibaşı B zkır, Aladağ tizerınden ccklerini söyliyerek uzakla.8tıkla~ ~~- Dekanlık lzmirden aldığı cevabı ay- kfilctine de müracaat ettik, henüz zelzele ve seylf.ı.b fel8.ketleri neticesin-
kaçım tır. O zaman Sıfifkeden tahrık tırlı mıidürlınün ı arma atfen bıldin- nen üniversite ilan tahtasına asmak bir cevab almadık, fidan dikme de kasaplık hayvan gelmemesidir. 
edılen kuvvet, akılerin geçti nok - liyordu. suretiyle dün talebeye tebliğ etmiştir. mevsimi geçmekte olduğundan, en- Belediye yarınki toplantıda et fiyat-

hep ·ınin de takıp kuvveti eline duş - bir kaç gündenberi izleri kaybolan De- kutlamak iştiyakına lzmir valisinin bu- dır. Neşriyatınızla aid makamların lınacak tedbirler etrafında alakadarlar 
ceklen muhakkaktı, buna m allak lıb ı kuvvetlerine mensup o~alan na miliıait cevabı üniversite ve bil • j nazarı dikkatini celbetmenizi rica la temas edecektir. 
olunwıama.sı ser erinin on m cera - çok muhtemeldir. Hemen en sen va· hasını. İzmirli gençlikte büyük bir hay- ederiz. ----------
ya a imasına .imkfuı ve fırsat vermış- sıta ile tetkıkat yapılara!· malumat ve- ret uyandırmıştır. Dün bir aralık İz- } v 

tir. Mai~etile birlikte neubası bir mud rilmesi ı.e bu hususta çok müteyakkız mire gidilmemeğe karar verilmişse de Beraet eden eyvacı ıgı 
det r.s:inde kalını elemanlarından bulunulması telgrafla kaymakamlığa lzmirli gençliğin yaptığı bir toplantıda. ı • f • • ızın 

Mu;:;ta:fa Asım, Abdürrahman kcndı - emrolunmuştu. (Bilıi.hare bunların De- bu seyahatin mutlaka yapılmasının Ü- A rrodı•t n ışa. 1 ıçı 
sınden ayrılarak Iskendeııın Antak- libaşı kuvvetlerine mensup olduklün ni\·ersite gençliğinden rica etmiş ve TJ 
Ya taraflarına !Titmişlerdir. tahakkuk etm• ti). Ertesi gun·· Ü Ka - bunun üzerine 20 nisanda harekete ka- d Tcdbı•ler alını yor cı- Malatya mebusu Nasuhi Bay ar ta- aı 

Kard ı, Ömer, Topal Osman, arzı- dınhanı kaymakamı Bekir Sami imza- rar vernmi. · 
rafından Picrre Luis'den tercüme edi- Yaş sebze tarım ve satış kooperatif-

nın Abdullah1 Eminlerli Çerk :Mu - sile gelen müstacel işaretli telgrafta, ~ len .. Afrodit,, kitabı aleyhine açılan da- lerinin şehrin kalabalık bazı semtle -
rat, Pınarbaşlı Asım, Güzel Gsta. Ali DelibaRının dün gece Atlandıya gele - VlLA YET1E : k 

1 dı B 1 .. t•• - .. vanm beraetle neticelenmesi ve arn- rinde a"tıgı- umumi satıQ mni'i-azaları Hoca yanında kalmış ar r. un arm rek Çerkes !lvas ile gizlice göruş ugu dik 
1 

.. . ~ :.. '"'O 

M inden 1stanbula geçecekleri h - ve Konyayı ~ak üzere teklifte bu- Takdir edilen Kaymakam nn t~y~ce .tas · 0 ~ası uzenne\halk arasında büyük memnuniyet u -
- viliı. et 1 An • 1 ba evvlkeı gun kıtaplar adliyeden alınmı3 , dırdı_ . . k ratif b -

ber lındıgı zaman ~ i mBa ~ad~kl . lunduğu, onun da bazı vadler e !~; Dahiliye Vekaleti Alemdağ yangını- ve atışa çıkanlmıştır. Piyasaya veri- lyand Ankgı ıçınd odaope -1. ~ .matgtazk~k-
talyalıyı haber.dar etmı§t . ın ı erı dan savdığı tlyamn alessabah V.&UU .. d:~..ın 1 . . d bü'yu··k bir fe- 1 1.:t:ı. la .. t ---"·-d .:.. ar an ara a açmi.1.h ıçm e ı - b ... nın son u.ı. .uımes ıçın e en Al p r uç saa :w.u. .uu a \.ilmamen 
vapur oraya ug~aY11:1ca Antalya za ı- olan müracaat ve ihb::ı.rma atfen yazı- dakarlık gösteren Beykoz kaymakamı satilmıştır. lere başlamıştır. Müstahsilin malını hiç 
tası şayanı takdır bır gayret ve cesa- lıyordu. Sadeddin Ertür ile yol işlerinde büyük mtab b.. .. t b~ h 1 tını bir vasıtaya Jüztım kalmadan doğrudan ! 
retle vapurdan Topal Osma~la r:nar- Artık Delıbaşının vilayet dnhili.n~ bir faaliyet gösteren Sarıyer kaymaka- zelzele ;:ıak::del~rine ı.::err~e~rne- doğruya müstehlike arzeden bu mağa-
başılı Ası~ı çık~ıı:naya muvaff~ 01 

- girdiği tahakkuk etmişti. Derhal ıki mı Hüsnüyü takdirname ile taltif et- g· ka a vere "Semih Liitfi kitabe- zalar gerek halka taze ve sıhhi şartları l 
muşlar, dıgerlerını elde edememı.5ler- müfreze tertip edilerek önlerini kes - . ti ~ r r 

11 
.. • d 

1
'd' - haiz olması bakımından ve gerekse u- ı 

d' Bunlnr da Konyaya sevkcdilirken . . . mış r. vı, yurdun her koşesın en a ıgı .ıs -
ır. . .. . . . . mek üzere birisi Zıvank ıstikametıne --~· ra 1ı talebleri cevapsız bırakmamak i· cuz fiyatla satış yapmasından gayet 

yolda firara teşebbus ettiklen ıçm l"ğ . d s·ıı .. . d z 1 dına t:ı.h r f d 1 t" ı . ti 
•• •• •• < ı en e ı e uzerın en a a - u'/lL rDJTl!D•ı çin bir haftaya kadar yeni tab'ını çı- ay a ı ne ıcc er vermış r. 

Topal Osman vurulmu§ ve olmuştur. . şt \T ı· · da • • ' . - · ·· 
F . affak l A d k"' .. rık olunmu u. a ı ve aynı zaman kııraca:ktır Fakat eserin şöhretinden Diger taraftan Avrupa harbı muna-
ırara muv o an sım o. oyu- 1 h G r A • l M • · ' 

k d el · · l · d De havali kumandanı 0 an mer um. a.ı~ mıra ourenın istifade etmek istiyen bazı kitapçılar, sebetile geçen yıllar kadar ihracat ya-
~~ a ar g t m. ve g~lı:n~şh d ~un~ Paşa keyfiye~ten. ?ahiliye Vekale~.nı tetkikleri terciime isinde tanınmamı~ ,.e hiç sa- ı pamıyan kooperatif meyvalarımızın da l 
ı. şı~ın er esı sene vı a;> e u u B haberdar ettigi gıbı merkezde ve rnul- . ı:.1 •. tli olm. ·a · ,.._, __ 1 , ... naan f ... ., hilde tamamen istihlak edilmesi için 
gırdıği sıralarda o da Haydar ey ı"'-- el t dbirl · c:ı...ı...: .... : .. dc bulurum pasif mudaJaa "'"'11~e 1) n ım .. lllill .,.,, ....... t 

ı httkattn. alınması ~u g en e en ~~ l k 'k b k ıill t.er · eler y p l çare:ıer aramaktadır 
müfrezesi tarafından yakalanarak s - ta ·in ve tcsbit ve halka hitnbcn bir de ı.:ıütchassısı Amiral Mouren dün Çu - a e sı , ozu <_ zen c~ .. . - . . . 
tik mahkemesi kararlle asılmıştır. ) . . . .. b kl Ka akla giderek tetkikat tırarak hemen pıyasaya stirmuşlerdır. Gelecek yıllar ıçın de Avrupaya ya-

Deliba ı lzmire ugr· amış kısa bir te- beyanname neşrey.lemı~.ti. Bır ~ .so~- u u vte Av. l r~lhassa Boga· zdaki Büyük bir fikir davasınn mevzu te1'- pılacak ihracatı daha şimdiden iyi bir 
·det eden takıb mufrezelen hıçbir yapmıa ır. mıra k·ıa · tm k · · ·· t h ·ı ~akkufdan sonra arkadaşlarını orada ra av .. . . . . tr l tankl vaziyetini incelemiP- kil eden bu kitap artık bir kiı1' ve istis- şe ı e organıze e e ıçın mus a sı 

k vvete tesaduf edemedık ıen gıbı De-1 pe 0 arının · ".I d f i tte ti t' ·ı tJırakarak lstanbula geçmiştir. Orada u . ~ • tir mar mevzuu olmamak lazım.gelirdi. E- arasın a enn sure meyva ye Ş ırı 
Ze"~elabıdini bularak elini öpmüş. libaşı hakkında da bır guna malfunat · B I d' d k' t 1 t serin maddi ve manevi bir çok külfetle- mesi etrafında projeler hazırlanmak • 

~ u ed·-· · " 1 • ı rd' Bek e e ıye e ı op an ı d yaptığı marifetleri ona anlatmış, tak- eld? ~ em ıgın~ soy emış ~ ır.. • .. . uh be M"' d"' r _ rine katlanan tabii Semih Lutfi Erci- ta ır. 
dınnı kazanın"''• yeni bir hareket için lcnılmiycn bu netıce, hayreti mucıb ol- Dun Beledıye M .as~'" .u. urRıfu t yas bile, kitabı yeniden 8000 nüsha bas Çünkü Avrupadan yapılan sipari12 --.; · · ı ·· 1 bi ·· h ı -·· de, B 1 diye Reıs ıuuavını a etraflı talımat almış, kendisile işgal muş ve zıhın ere şoy e r şup e ge • gun e e .. d .... M hta A tırarak bütün snfi hasılatını Erzincan lerde meyvaların nev'inden başka kut-
kuvetlerinin lstanbuldaki mümessille- miştir.: Yenal,. M_uh~beb.~f.u urlu tı u rlm • felaketzedelerine vermeğe hazırlandığı ru bile tcsbit edilerek teklif yapıl..."llak-

. rk İl hükfı ete .. narın ıştirakıle ır top an yapı ış- ·- . . . rinden lazım gelenlere tanıttırılmı~, Muhbır Çe es yas, m _e şup - ki b"' . sırada dıger kitapçıların, hem meslek- tadır. Halbukı memlekctımızde meyva-
837 senesi temmuzu iptidasında lzmire heli bir adamdı. Milli mücadelenin ilk tır. ~opl~tıda bu sene utçenın va- daşlarına ait bir fedak.8.rlığı, hem de cılık Avrupada olduğu .gibi fenni bir 
hareket ettirilmiştir. lzmirdeki avene- günlerinde bazı fena hareketleri gö - ziyeti tetkik olunmuştur. fel8.ketzedelere ait maddi hisseyi istis- tarzda yapılmadığı için gelen teklifler 
sine kıymetli selamlar ve yeni hareket rülmüştü. O zaman bir daha tekerrür mar ederek kapışmak istemeleri elbette tamamen kaI'§ılanamamaktadır. 
pl lan getiren bu serseri temmuzun etmemek artile kendisine dokunulma- llOTEFZRlflK ı doğru olmaz. Her bakımdan tenkidini ı Bunun için mcyva mıntakalarıncla j 
15 inci günü hükfunet konağında mira- mıştı. Kaymakamın nezareti altında • •• mümkün ve lüzumlu bulduğumuz bu nümune bahçeleri kurulması hakkında 
lay Metaksas tarafından kabul edi- köyünde oturuyor, her hareketi göz Denız Musteşarı istismar teşebbüslerine alet olmak is- da tasavvurlar mevcuttur. 
lere: Manisallaki 57 inci alaya müla- altında bulunduruluyordu. Konyaya an şehrimizde temiyen okuyuculara, "Afrodit,, eseri- ~ 
zım unvanile gönderilmiştir. cak vilayetin milsaadesile gelebiliyor- E lk' gün saat 9 da şehrimize ge- nin Nasuhi Baydar tarafından Pierre Beşiktaşta otomobil kaza""I 
Man~aya ~di~ zamnn .alay kuman du. Acaba !lyasın bu ihbarda sadakat len ;~iz

1 

müsteşarı Tuğamiral Hüsnü Luis'in asıl n~hn:ın1~~ terc~esi ya- Ortaköy Nar sokak 8 numarada o-
?anı, Türk esırlenn?e~ Delıba~nın ma- maskesi altında gizlenmiş bir dolabı Gökdeniz dün saat 11 de Haliçte bu- pılan ve Semıh Lutfı ~ıta~~vı tarafın- turan şoför Mehmet oğlu Ahmet Be
ıyctınde calııı~ak ıstıycceı:ıe~n ser - var mıydı? Şaşırtma yaparak ansu:.ın lunan harb gemilerimizi gezmiştir. d~n çıka~ılan asıl ~adıde ıı~sh~a.n ~r kirin idaresindeki 3799 numaralı kam
best bır~kılaralUaı~ı, kendıle~ne 1:~Y~ bir hiidJse mi çıkarmak istiyordu? Bu lzmitte de iki tUccar Milli ciıme .~len fam 'e. ~ki .tn.b ını ~ır yon Beşiktaş tramvay caddesinden ge
vanİ sılal~ v~ t~hı~at ~~ v~~ıl~~e~~ı gibi ihtimnllerden ve iki istikamette çı- Korunma kanunu mucibince ~ç 

1
gun 

1 
bekle~~r.:1 ~vs~ye. cderız. çen Hüseyin oğlu Hakt.ıya çarparak 

stokylemf. 
1b~rku. rtsırl er fen tı - dd dnşı ku kanlan takib müfrezelerinin eli boş mahkemeye verildi l '!.ece 1 ıemfikrie :~. 1 

rckı mhe endn \:f·~~~- ay:ı.ğındn.n yaralamış, bundan sonra da 
e ı ı ır u uş usa a e ere - . . . CP~ı yan ıs on eme , em e ı;;ıb.· • • _. •• 

muvafakat <.tmişler ve cepheden bizim dönmii3 olmalarından bahısle Dyasın Şekere on k~ruş za~medıldıkten ketzedelere ait bir teberrüün de baş- elektnk dıregıne çarparak .ş~for ya-
tarafı:ı. gectikten sonra da fırsat bul- tekrar celbi ve keyfiy tin bir kat da.- sonra mcmleketın m~htelıf mın~a : kaları tarafından istismnr edilmesine nında bulunan kamyon sahıbı Hasan 
duk .ı. ü ~ dörder firar etmek sure - ha tamiki ile acele cevab alamaması lannda bazı muhtekırler ellenndeki meydan vermemek lazım gelir. Fehmiyi de sol kaşı üzeıinden yarala-
tıle Dehba ıdan uzakla~lardır. kaymakamlığa yazılmıştı. Bunun ceva- mallan saklamakta ve re~ m~am- ~ :rnıstır. Her iki yaralı Beyoğlu hasta-

. · 1 ı ı d ı E ı· k"" ·· lar da bu gı'b"ıler hakkında şıddetlı ta- hanesın· e kaldınlmır:ı ve cınfo··r '-'akalan Delıba ı verılen bu esır ere evve ce bı daha alınma an evve v ıya oyu :.. :..~ ., • 
bul ktad l l'OLIST8, kendısile birlikte kaçanlardan mürek- muhtarının ihbarı vaziyeti aydınlattı. kibatta unm:ı ~r ~· el h mı§tır. 

k .. f k'I t..r. . til~ ku . . .. . Dün 1zmitten Rehrımıze g en a - T d ep r mt1 reze teı:; ı e mış. ı a v Delıba.şı bır akşam evvel koylenne d b"' .. k 'k ramvayın şerar~sın en - • -
vetleri kumandanı tarafındnn kendi i- gelmis 300 kişilik yemek ve hayvan- berlere göre o~.ada. a ~yu mı ~- Ahş poligonu 

7 NiSAN l&tO 

Fransız ve İngiliz teşri:" 
kimesaisinin yeni 

istikametleri 

M ütt-Ofik matbuatını son günltr
de meşgul eden mühim mese

lelerden biri hiç ·· phesiz İngiltere ile 
Fransa arasındaki tc rfü:i mesainin 
halihazırda ve istikbaldeki inki~:ıf 

ta.rzbrı \'e tahiyesi meselesidir. 
l<'ilhakika İngiltere ile Fr:msa, hu 

gün cihnnşiimul inıpu.ratorlulda.rı \'9 

asırlık niifuz ·ve tesirlerinin mulıafnza 
ve idamesi hususunda., kendilerini ye .. 
re sermek için uğraşan bir hasmı ile 
bir hayat \e memat mi.ica.dele.sine gi .. 
ri~mi11 bulunmald.:ı.dırlur. Bu lıa~ at · 
\'e memat mücadelesinde İngilttte ile 
Fransa esaslı bir menfaat i Ura.ki ve 
ylikscl• görüşlerde \'e noktai nazar .. 
lard bir ittiha.d ile beynelmilel si .. 
yaset sahasında görünmektediıier. 

Kuvvetli bir surette Jıazırlannu,. \'9 

fakat bu kuvvetli vaziyeti idamcye 
zorlnkJa. inıJrun bula.hilecel• bir diŞ .. 
man kar~ı wcla bu mcnfant \'C gö ~ 
riiı;lerdeki birliği Jıer ne olursa ol .. 
sun, kendilerini gizli propaganda. tir 
arruzlanndan korumağa Parls ile 
ı .. ondra. faaliyetlerinin ilk safhasın • 
da ~·er vermislcrd·r. 

Nazi Alın ny ının bu günkü h rb-
de ımmı.ffakiyet ilıtimn.lleriucl(•n (ıj .. 

risini, Fransayı İngiltcreden a~7ırma.· 
) ı · tlhdaf de bir :faaliyetin miısbet 
netice \'ermesi olduğu kanaatini ta-
ıdığı rtıl malfun olmus ir ke~ i .. 

yettir. Bunı<la dn, kuvvetleri a} ırıp, 
onr:adan tel'er teker bu ku\'\ etleri 

ortadan kaldımuıJ{ mevzuu balıisür. 
Bu u pek iyi bilen garb demokrasi 
lcri böyle bir harusenin vukua gel ... 
rne ini, h tti. ortamda rh ayet 1 • 
tinde bile dolaşı:ıa....ctını bertaraf için, 
mü t&kbel tarzı hare..ketlerini d bey· 
nehni! l hak ve adal t, ve hukuk 
pr ipleri dahilinde tesbit ey n ek 
yoluna girmiş bulunmaktndırlar. 

Şüphesiz umumi Jıarb ertesinde, 
Versay su1h muahcdesilc, di~er nınğ
lUlılann mukadderatını tayin eden 
sulh urnalıedclerinin hazırJnnması sı
r md Paris ile Londra anısında bir 
iy i ce.kisme vulmln lmu ve Ji'ran .. 

sızlar, Ahnanlara kanu kat'i bir ~ .. 
min t istih edenıiyc-.xek mü teude-
ke v nüfuz Jnn mesel l rinde de 
oldtik~ )nıv~etli bir muhalefere ma· 
rnz knlıru§tı. Burada. as rolü, ln~
liz Silaaetinin Avrupadıı. kuvvetD 
berri bir devletin tees il üne karşı 
muh!llcfd;i ve kuvvetleri tevt.l t:e .. 
meline da.yanan pren pi ro! oyna • 
mı tı. 

F:üm.t teknik ileri l i i, A \Tl!pada 
lmvvct ası da ·anan ve istllil ~~in 
tab!ate mngayır bazı prensipler ile-:-• 
~iiren siyn i r jimlerln ortay çıkma· • 
~ı, İnı;Ut.eı e il~ Fran ın hakiki me-.. 
faat!orinin n rnfta <>IC!'Jğunu ve 
idamel mevcudiye i~ blrlbirldinir. 
bilclimle maddi \'e mı .evi lmvvctle -
ı ..ic itmam eylcmıtk filz?•ll! Mi -;.ini ve 
ilhassa her iki de\'lron d siyaset -

terini i tinnd ettirlliltlr.rl 'ii'ts~k hu· 
kuki 1 ı· iJılfı.I enflrUği ni ô ter
miş buhmmaktndır. 

~euelerin, a'raJa.·mda ı-cüCJld 1 fot 
te"lid eylem ine rağıncwı, aılctu zım
ni \e ıkı bir nnla.şn nıe\'cut oln.o 
Fmn ile lngiltc~ halihazırdıı, biri
birlerinden mlicaJeie zııı.1 ıı h ricin
de dr .. ayni menfaat ve noktm nnzar 
birliğini muhnfnz:ı edeoeWr.rlni, 'e bu 
nu da. ileride ta fe.deratif bir ~ki bi
le müntclıi ol hll cek bir ·yasi for. 
mül altında. fiiliyat snlıasma okn • 
eaklarım da tasa\1'-ur etmelitedirler. 

Bütıln bu hfi.di er Loııdra ile ne para, silii.h, bolca cephane, kafi mik ları İ"in de nrpa saman hazırlamala- ta şeker v.es_aırc tsıcadrek . ya?and 'ka: korkmuş ve bayılmış Bcşi1zf.a-§ Halkcvindcn: 
kk• . Af , 1 B _ "' . . 1 

.. •• mid ve şerıkı Efe a ı ısının c ı ı f d B 'k tar me are \le yon n ozantı a rını sbylemış. koyluler bu soz karşı - .. da la t . Ortaköy - Aksaray hattında. işliycn Beşiktaş halkcvi tara ın an eşı - li'ra.nsanm Jı rhnngi tin bir miti" _ 
k. . d"f k"' .. . - tuccarın depolıırm yapı n aı aş ır 

ı· ınd ı şımen ı er opn..erım at - ında biribinnin yuz·· üne bakmaga baş- . ilın . 100 225 numaralı tı·aınvay Kabataş iske- ta.~ jimnastik klübü Şeref stadında vü baza ile bu i."e ~işmedilderhu, bi!a. 
· · · b h li d 'h ma.larda beyannamesı ver emış 

mak re dınamıt ve ır Y e 1 ' I mı ıar bunu goren Dclıba.şı siz fakir ul tur lesi önünde kontak yn.pmıstır. Bunu cude getirilen atı§ poligonu açılmış - ld , ı.endi me\:<'t ili.~ et'erini muh:üaza 

1.LIK 
3 AYLll< 
a AYLIK 
1 AY~IK 

'f'Dr iye 

1 :l Kuut 
710 • 

..... 
TOO Kwuf 

1400 • 

• 
• 

• ' . . . sandık şeker b unmuş . 
·nız biliyorum. Anc k 50-60 kışılik Müddciumwnililı: bu şekerleri mü - görüp tc ne olduğunu şaşıran tramvay tır. Her gün saat 15 den itibaren atış il birlikt,e, cliin)ayı h~:ır ' 'c sül>fın İr 

k dar hazırlayın, faz.nsını buraya ge- sadere etmiş ve mulıtckirlcri de adli- yolcuları arasındaki Fahri lnzı lclfil yapılacaktır. Atış yapmak istiycn ka- 1 çinde :\ll t.aca1t b"r vnzi~ ün ihd. 
tırm y lim,. erid 1 koylülere misafir yeye sevketmiştir. korkarak bayılmıştır. 1clal Beyoğlu dın ve erkek vatandaşlarımızın her i i in m"uı.dcie)i k~bnl ettiltlcrinl gös 

del m .demı ~r. .. .. Hava yine soğuyacak 1 hastah~:sin: k~ldırılmıştır. gün Beşiktaş halkcvi idare mcmurlu- termchtecü:. 
O n E lıya yun e konaklıyan- A 1 rasad is+..asuo undan veri- Elım zmcıra kaptırmış ğuna müracaat ederek kayıdlarını y p Dr. RESAD SAGAY 

· l" n mrn J tırnıal:ın lfızımdır. 
1 

~ıyo~u.~. o~yal g~ ınce- len maliimata. göre bugünd itibaren Galata rıhtımında bağlı Aksu vapu-
ye a Y ar rar n erın ye- Ege Marmara ve Karadenizde tekrar runun 3 numaralı ambar zincirini ile- ·11.'!~~:!!~~=~~~~2~~~ 
k(mu otıızu bul . şinutl fırtınası başlaması kuvvetle ten Hüseyin oğlu Ali Tıınçer snğ elini 

Bu lgm ı .. v h':-"llazı:k ya- muhtemeldir. zincire kaptırdığından küçük parmağı 
p rak konaklamak uzere Uo•ad.~gı h:r İstanbul mıntakası liman reisliği va-1yan yerinden kopmuştur. Tedavisi Be-
köyde evvela f zlıı. mev'-ut g~ tenr, ziyeti alfıkadar denizcilere bildirerek yoğlu hastahanesinde yapılmıştır. 

23 NiSAN ÇOCUK BA 1."RAMI 
DBNI'!l..EhD 

Denizbankın al ığı 
vinçler ku la-- ı1 a '!lıyor 

1 
onra. da bir meıhamct olmak üzere o millcya.kkız davranmaları lüzumunu a· t k . b" h 1 t 

-------ıı·------~ koyde i e edilecek .ı mı dalın az had- iliı.n etmiştir. ır a 51 ır ama a çarp 1 

Bu mesud tarihin yurdda ha
zırlamış olduğu her türlü tet'ak
ki ve inkişaf imkanlarından en 
çok istifade edecek çocukları -

mızdır. Bu büyük gün en ma
nall ve sevinçli bayramlarıdır. 

Evvelce D nizb:ııık tnrafınd:ın saru 
alınarak bilfıhare Devlet Limanlar U· 
m·ım Mfülürlıiğüne intikal eden büyülı 
vinçler gayet a5ır oldukları için lmlla· 
nılamamaktadır. Cmum Müdürlük bu 
· 'inçlerin vazi etlcrıni tetkik etmekte
dir. Bu vinçlP.rden Kllrac1cnizde yapı· 
lacak lımnn inşaatında istıfudc dilıp 

edilemiyeceJi tc~kik edilmektedir. 

9 16 5 34 :A 16 15 55 

~1-{aıt_;ı,._.,._-.. ·UA .... V- N-ı 
ı~ - ı zv 9 ıo 18 ·o 20 13 3 s .. 

de indirir, bununla hakiki kuvveti hak Uddeiumumi muavini Şoför Ali oğlu Salfilıaddinin idare-
kında muhataplarını aldabnnğa ve ııa- Suat vefat etti sindeki 2178 numaralı taksi Marpuççu-
şırtmağa çalışırmış. :Müddeiumumi muavinlerinden Suad lardo'l. geçen hamal Osman oğlu Meh-

[ Devamı oor] Akcaver dün g~ce saat 22 sıralarında med Demirtaşa çarparak belinden ağır 
Beykozdaki evinde mesai masası b&- surette zedelenmesine sebep olmuştur. 

[1] Elyevın Zongmclak l\lebusu Ha.- şında. bazı evrakı tedkik ederken ve- Yaralı CeITahpaşa hastahanesine kal-
Hl Türkmen. fnt etmiştir. dırılarak şoför yakalanmıştır. 

BüUin mevcudiyetlerile lrutl:ısm-
lal-. 

Çocuk Eairgcnıe Kurumu 
Genel Mctkczi 





SYLT ADASI TAARRUZU 
ALINACAK DERSLER 

Almanlar 
hücumunu 
caklarını 

bundan sonra, 
tekrarladıkları 

Müttefiklere ka~·şı 
takdirde ne ile karşılaşa-

artık 

,1larda ve istikametlerde olmak üzere 
nahirane ve mükemmel, cüretkarane 
~areketlerle, bombardıman edilmiştir. 

iler tayyarenin, herhangi bir barajla 

~!rakmak istemediği, muayyen bir he
iefi vardı. Bu taarruzda kırk tondan 
·azla bomba atılmış, bunların tevlid et 
ikleri tahribattan doğan yangın alev
eri Danimarka sahillerinden görülmüş 
rn ertesi gün alınan fotoğrafların da 
ıakiki vaziyeti gösterdiği mühim ha
aratın vukubulmuş olduğu anlaşıl -
~ıçtır. 

tamamile bulunuyorlar •• v o 

ogrenmış 

Sinemasmda KELLY gibi üç büyük Yıldız tarafından .. 

Harikulade bir surette yaratılan 

SEVİMLİ HAYDUT 
Büyük heyecanlar - Harikulade maceralar - Nefis bir aşk ve sergüzeşt 

şaheseri. Fransızca sözlü ve renkli. 
Filme ilave olarak: FOKS dünya haberleri ve Balkan kır koşusu 

DİKKAT: Filmin uzunluğu dolayısile seanslar: 
11 - 2 - 4.15 - 6.30 ve 9 da 

Gece temsiZleri için yerlerinizi evvelden aldırınız. 
::.m:::ı•••••Elllll-- AY M ±UM Silk 

Turing klübünün dünkü toplantısı ') 

SOKAK KIZ/ 

'BUGÜN 
•• 

SUMER SİNEMASINDA l 
Göreceğiniz en büyük 3 Fransız artisti 

VİCTOR FRANCEN - HARRY BAUR ve ANNE DUCAUX'tın 

Yarattıkları 

Taptığım Kadın 

.- Bugün TAKSiM sinemasında 2 büyük film birden -
1 - JACI(/E COOPER : : 2 - Umumi arzu üzerine • • 

FRED BARTHOLOMEV p. ÜL : ABD VEHAB'ın en büyük zaferi 
: iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!:!l!iiiiii!iiii~~iii:iiiiiiii~~ii!iii~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ı 

ÇOCUKLARI ~ AŞKIN GÖZ YAŞLARI ALAYIN 
Filminde 

istanbulda ilk defa 

• • • . 
• • • • 

Seanı:.lar: 10.15 - 2 - 5.45 ve 9.30 i 

Türkçe sözlü - Arapça şarkılı yeni kopye . 

Seanslar: 11.50 - 3.35 ve 7.20 de 

...-......... mll!~~!"!'!!!~~~~~~~~~!"!'!!!!"!'!!!~~!"!'!!!!"!'!!!~!"!'!!!!"!'!!!!!!"!!'!~~!"!'!!!~~~~"""""~~~!"!'!!!!"!'!!!!"!'!!!~!!!"!!'!~~-~-~2&4~~~~~~~~'!'!!!!!~!'!!!!'!"!'!!!!!!"!!'!~~!"!'!!!~~~!'"!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~"!!!~~---~~~---=~ 
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_ 16 - ı giderek küçük gazinodan telefonla köş karısının vücudüne ehemmiyet veri - fevkalade ııazik ve her arzusunu tat • 
Perihan zihnintlen: kü aradı. Kocası herhalde eve gelmiş yor, ayrı kalmak istemiyordu. Veysi, 

1 
n:i~ için çırpınan bir kocanın vaziy..:-

olmalıyclı. Şimdi kendisini muhakkak A S gen<} karısını seviyordu. tını takınmıştı. Ona kıymetli müccvh~r 
- Öğle yemeğine gelmesi için bir 

~~at kaldı! diye hesab ediyordu. Mü
l:emmel ! Yemc~i de bugün yalnız başı-

1( • 

bekliyordu. Belki de hafifçe endişe bile İşte Perihan, gazinoda, herkesin lcr, şık ve pahalı elbiseler alıyordu. 
duymağa başlıyordu. Perihanın bu yeni hevesi de ne idi? sordu. Fakat cevabım bir türlü vere- evlerine çekildiği bir va~dtte, ufak bir Giızelliğini daha tcbaruz ettirecek en 

Hakikaten, telefonun öbür ucunda Veysi bir gün evvelki sahneyi he- miyordu. kır yemeği yerken bunları düşünü - ufak tuvalet teferrnatile meşgul olu • 
ı:a yese!.. . . . . Perihan rn.kayd bir tavırla kocasile men hemen unutmuş gibi idi. O akşam Yalnız ortada canını sıkan bir yordu. yordu. Bu maksudla da, lmrısına sac-

Bu, genç kımsclcrın, evlılık hayatla- konuşmağa başlayınca onun oldukça dostlarile fazlaca alkol aldığının ha - şey vardı: Yalnızlıktan ne yapacağını Büyükada .. güneş ... Akdeniz iklimi- !arının düz bukleler halinde düzeltm~-
rının ilk günlerinde tasavvur etmekle asabi bir halde olduğunu farketti: yal meyal farkında idi. Yalnız zihni- bilcmiyorclu. ne benziyen bir hava ... Yeşil bahçeler yi ve kumral bir renge boyamayı tav-
~·akit .. g:çird_ikl~ri. tehli~e~iz ~:e zara::- _Alo!. Sen misin Veysi? .. Beni ye- ni henüz tamamile toparlıyamamıştı. Genç kadına gelince, telefonda ko- ve çic;ekler... siye etmişti. Perihan saçlarını Veysi
~ız. kuçuk bı~ ı_nlık~m ıdı. Boyle bır meğe bekleme. Kollej arkadaşlarımdan Herhalde, Perihan, bir şeye kızmış casının canının s!kıldığını anlamıştı. Veysi ile karısı birkaç gün için Bil- nin istediği ~ekildc tanzim etmiş ise 
ıntıkam sevgıyı _ca~.:ı.ndırır ve barış - birine rastladım. En samimi arkada- olmalıydı ... Belki de bir gün evvelki Veysinin sesindeki bu memnuniyet - yükadaya gelmişl~r Yat klübe inmis- de tatlı kestane renkli saçlarını sarıya 
mayı daha zevklı hır hale koyardı. Fa- şım. Beni bırakmadı. Yemekte berabe- kar~ı1aşmada takındığı tavırdan alın- sizliğe karşı ilk aksülameli, isyan duy !erdi ' - boyamamıştı. 
kat unutmamalı ki haricen bu kadarı riz. Gelince sana anlatırım. mış olabilirdi. Fakat şimdiye kadar mak oldu: B · 1• .. 

11
.k tab" t k.. . Buna mukabil, makyaj işinde olduk 

.. .. b"" 1 h k tl d . p "h " k . - . . h V . h .. k. ··1 .. ·1 t t u eze ı guze ı • ve ıa oşesın- ·1 • ·t . t• 1{ zararsız gorunen oy e are e er a- - Ne dedın erı an. Fa at ogle- karısıııa ıyı muamelede bulunmuş, er eysı, er şeyı ı ı o çu ı e ar ıyor. d f 1 b" d k k" tl . t 1 ça ~.ı:!rı gı mış ı. ocasının hoşuna git-
h 1 d l k "e ız ~ . t" . . di-· . şb B H h . b. kt k a· . e aza ır tanı ı ü esme ras ge - k . . d d • ~, a sonra arı mey :ı.na ge ece • ~ den sonra yapacagımız gezın ıyı u- ıste gını çırpınırcasına yapmı . u er angı ır no - a en ısıne veya . kl . h l·k kt B b bd me ıçın e, uaan..~!'!!la ruj sürü -
tırab verecek dramların mukaddimesi- nuttun mu? Günler kısa... O kadar sebebden Perihanın ufak bir kusura bana taalluk etti mi, bu husustaki ha- mıycced en Smud_a \.da ı. t ~ se_b~ en yor ve yanaklarına da oriji;-.~! ~::-
dir de. Bunun için bu gibi oyunlara geç gidemeyiz. ehemmiyet vermiyeceğini sanıyordu. reketi başka türlü oluyor! Galiba er- genç a am ua -~ye. edyap ıgı gı ı mdo- renle koyuyordu. 
b ı d· h h 1 dı . uh kkak E- b . . . al k k t - b"" 1 1 k' dern hayatın koşesın e yaşamıyor u. t aş vurmama r a a ayır ı r. - Beni bekleme Veysı, m a ger una kızmışsa, kendısını y - e rnan ıgı oy e o aca . " . .. .. _ şte o gün, elbisesini hemen değü~-

Yalnız, Perihan çok gençti. Bu ka-
1 
benimle birlikte gidecek değilsin ya. nız bırakıp gitmesi için bir sebeb yok- Bununla beraber, düşündükçe, ko- Bır gu~: ogle~e~ sonr~'. as_:~lt~ yap tirdikten sonra, Veysi ile birlikte çay 

'3.ar derin düşünemezdi. Veysiye, bir - Oh Perihan.. latüe ediyorsun tu. Suratı asılmış olarak sofraya o- casının memnuniyetsizlik gösterme - tı_kluı ~u gezıntıden dondul,lerı . va- içmek için hole iniyordu. Aşağıda ye
gün evvel yapmış olduğu hareketin ce- galiba... Sensiz gidemem. Beraber turdu. sinden hoşlanmamış da değiidi. Giriş- kıt. ~erı~an _kocasın~~.' hakl~~n-~a bes~ şilliklerin kapladığı bir nevi galeri gi
zasını çektirmek kendisine gayet nor- gelmek lazım. Yemeğini bitirmek üzere iken, bir - tiği manevra muvaffak olmuş, küçü- ~~dı~ı hıslerı_ ve_ onJı~al duşuncelen bi bir yer vardı. Perihan buradan ge 
mal bir hareket geliyordu. - Bugün olamaz. Arkadaşımla be· denbire, Perihanın öğleden sonra ya- eük planı kocasına tesir etmişti... E- uzerınde garıb bır kcşıfte bulundu. çerken, yan tarafından gelen bazı li-

Bu sabebden, kocasının avdetini bek raber olduğumu söyledim ya... pacakları . gezintiden ka~mak için ko- ğer Veysi kızmış ise bu, yalnız kı;<la- . O ~n _genç k~~ın odasına. elbi~e~i- kırdılar üzerine durakladı. üç erkek 
ıemiyer~k genç kadın giyindi. Ufak - Pekala, pekala; serbestsin. İs- lej arkadaşı hikayesini uydurmuş ol- cağı içindi ... Şimdi anlamıştı .. oı.a. gö- nı degıştırmek :çın çıl~, Veysı~ın konuşuyordu İçlerinde· birisi Veysi 
bir gezintiden sonra postaya mektub tediğin gibi hareket et. ması ihtimalini zihninden geçirdi ... re hareket eylemesi lazımdı. ~srı:arlamış. ~l~u~ y:nı. model elbıse- idi. Scsinde!ı tanımıştı. 1..iayri ihtiy·.ri 
'\ ermek için Erenköyüne kadar yürü- Hiddetle konuşuyordu. Nihayet ko- Bir an, bu düşu:ıcesinin b~ hakik~t. o- Her ne kadar ~?cas~ hazan ka~ini ıerınde~ b~ını ~ymıştı. Jmcr:ı 1 ' <'rek dinlec'i. rtübde hiç ta-
dil. Oradan da Caddebostanma kadar cası birdenbire telefonu kapadı. lup olamıyacagını kendi kendisıne kıracak tavırlar gosterıyorsa da, yme Veysı, bırdenbıre, karısına karşı nıdılrl!)• .. Vo1

• _Devamı var] 
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maçları 
Vefa Boğaziçini, Daruşşafaka, Ci. Sarayı, 
Yüca ülkü taksimi, 1 i ar et, Şişli Terakkiyi, 
Hayriye muallirrı mektebinj mağlup ettiler 

~-~,""-·~· ..... __ ··----·-----·--

Ticaret - Sanat Mektebi takımları 

SABAH 

• 

· takaya şayan 
Bir tasa.vvur 

Sayfa: 5 
1 

Türkçeye ~viren: HÜSEYİN CAHİD YALÇ'll\ 

A lmanya da 
tarihi 

Münich sehrinin 
' ehemmiyeti 

- 181 
Güzel sanatlara karşı beslediği te
mayüle büyük Almanya için duydu
ğu samimi muhabbeti de birleştiren 
birinci Louis idi. Devletin membala· 

bir zaman muahaze etmeyiz. Bili• 
k is, sair her türlü temerküz şekille
rine muhalif olsak da bunun ordu· 
ya tatbiki bizi memnun etmekten 
başka bir netice tevlid edemez. Rei· 
ch'in ordusunun bugünkü mevcudi• 
yetine göre, hususi devletlerde k a,.. 
lan bir askeri kuvvet m uhafaza et .. 
mek manasız bir şey olacağı mülahe.• 
zasından sarfınazar edilse bile, 
Reich'in ordusunda tatbik edilen te
merküz ettirme keyfiyetini biz bir 
terakki tel8.kki ederiz. İleride millt 
ordu yeniden teessüs edildiği zaman 
bundan vazgeçmeliyiz. 

Zaten) yeni ve 1nuoo.fferane bir 
telakki kendisini ileri doğru iten fik 
ri zembereği felce uğratabilecek bü
tün rabıtaları, reddetmelidir. Nas
yonal sosyalizm, prensiplerini, Ş'im
diye kadar konfedere devletleri b~ 
ribirlerinden ayıran hududlara ehem 
miyet vermeden, bütün Alm.<uı vı9 

kendi telakkilerine ve planlarrna 
tevfikan rnil1etin terbiyesini temin 
etmek hakkını iddia eylemilidr. Na
sıl kiliseler siya~i hududlarla kendi
lerini bağlı ve tahdid edilmiş hisset
mezlerse Nasy01tal - Sosyalist fikir. 
de hususi devletlerin arazi ta ksima
tı yüzünden kendisin müfid teldk'la, 
etmez. 

Na.syonal - Sosyalist mezheb kon~ 
federe devletlerin siyasi menfaatler~ 
rıin hizmetçisi değildir. O bir gün 
Alman milletinin 1ı ükümdarı ve ha
kimi olmalıdır. O bir kavmin ha.yatı
nı sevk ve idare ve teşkiUita rabt 
vazifesile mükelleftir. Bfruıenaleyh, 

artık kabul etmediğimiz bir tekamül 
tarafından çizilmiş hududların üze
rinden aşmak hakkını amirane bir. 
sesle taleb etmelidir. 

Omm fikirlerinin ga'lebesi ne ka
dar tanı olursa bütün rnemlelcete 
bahşedeceği f erdı 1ıiltriyet de o ka
dar büyii.k olacaktır. 

ON BİRİNCİ BAB 

Propaganda Ve Teşkilat 

1921. senesi benim için ve hareke1 
için, birçok bakımdan, hususi bir 
manayı haiz oldu. 

Alman amele partisine girişimde11 
sonra, derhal propagandanın idare
sini elime aldım. O zaman bu şubeyi 
en mühim addediyordum. İptida, tei 
kilat mcselelerile kafa patlatmak ~ 
tan ziyade asıl fikri mümkün ol .. 
duğu kadar çok insana yaymak 
mevzuubahs idi. Propaganda teşki
lattan çok ileride yürümek ve ip
tida bu teşkilata yoğurulacak insan 
malzemesi kazanmak lazımdı. Onun 
için, ben pek fazla seri ve ma .. 
lfımatfuruşane bir teşkilata düı;ıma
nım. Bu yolda bir hareketten çok 
kere ölü bir mekanizmadan başka 
bir şey çıkmaz, nadiren canlı bir 
teşkilat doğar. Çünkü bir teşkilat 
varlığını organik bir hayata, orga• 
nik bir inkişafa borçludur. Muay
yen mikdarda bir takım insanlara si .. 
rayet eden fikirler daima bir düze
ne doğru temayül gösterirler. Bu 

dahili manzaradan da büyük bir kıy~ 
met çıkar. Fakat burada da insan
ların zafını hesaba katmamı::.lıdır. 
Bu z5.f ınünferid ferdi bir otorite· 
ye kar51, hiç değilse başlangıçta, sev 
kitabii ile bir mukavemete sevk ve 
teşvik eder. Bunun gibi, bir teşki

lat yukarıdan aşağıya doğru meka
nik surette inkişaf ederse büyük tch 
like şu noktadadır: Bir gün kemli
sini henüz doğru surette intibak et
memiş ve kafi dereced ~ktidardan 
mahrum diye tanıtacak bir şahsi
yet, hareketin içinden daha kabili
yetli unsw'ların yükselmelerine kıs
kançlık sevkile mani olmağa kalka
caktır. Böyle bir ihtimalden çıkacak 
:!arar bilhas~a bir genç hareket için 
felaketli bir şey o1abilir. 

Bu scbcbdı>n dolayıdır ki, bir müd 
det propagan.la ile, irtida merkezi 
bir noktaya aid bir fikri neşretmeli, 
ve sonra, y:ıva.ş y""vaş çoğalmış o
lan insan ınıı.lzemesi i1,,inde "Führer 
kafalar,, n.ramaları ve onları tecrıibe 
etmelidir. Bazan öyle olur ki haddi 
z:ıtlarında pek değ~.ş:~ ~•laT ana .. 
dan doğnı:ı rvJırcı• diye telakki O· 

lunabilirler. [Devamı var] 
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Bir jandarma onbaşısı 
bir genci öldürdü 

1 

Almanya i~te o sıralarda bir taraf- ediyortlwn. En mil§kul jşleri ~r' 
tan Monr~ taraftarlanna avuç dolu- mak ıçm lazımgeJen casus te:kJJf;ııl 
su para dokerken, diger taraıtan da dört scncdeııberı okumuştum. ıUiak tf 
barb sanayıı ırnal eden fabrikalarda fek burada zikre değmez va kalanda Jtil 
ki jş«:ı e?"m arasınna. komünis~hk pro - met dahı etmiştim. Fakat rc<c:n )l 

~L~~iıiı....:;;.._...,.::z::a::::::.:!!.::;.;;~_,;;.....1 GAS US ROM AN l pagandası yapıyor. Bu tab ikalaı da hangi bir te§ebbüsc henuz gingrne..ı 
T f 

.k N . 
1 

J grevi r yapiırarnk, İngilizlere mal mi§tim. Onun frin bu davet: biraz bi" 
e rı a O • verılmeınesinı temine uğraşıyordu. heyecanlandırdı. Hem sevmdım. )\ 

çin emir aldım. Alınanla!" o sıralarda lşt.€ beyle bır zrunanda Londruda bım atmaga başladı. Yold. g11l01' 
l'e orta.ya Amerikada buyuk bir faaliyet goster- bulunuyordum. ~ntt.lğıın pa . iyona genç zabitin ağzmı aramak u,1~ 
ç kıyor. mt:ğe başlamışlaı dır. Bırleşik devJetle- sabahelyin bir znbıt geldi. Knınyı vm·- B ni tcrslc<li: 

sı 'çin rm lngıltere ~e l<nnsa lehinde barbe du. Ben sabah tm:aletimi yapı;) o dum. - Maclmazel. de<li. Vazıfem zı 'Y~ 
t - gımıesi ihtimali J{ayseF Vilhclm ve o- O saatte kimseyi beklemediğim için, nız merkeze davetten ibaı thr. 

· n n tevabilni titretiyoı:au. Diğer ta - ihmalkar kıyafetimi düz~Jtrneden: I !<''azla ileri gıdcmedim. \mır 
1 u raftan Amenkanın İngiltere ve Fran- - Giriniz! dedim. sonra, tanımndığım b·r mir •. ~ 
i cU.. sava, maddeı iptid iye. para, ve mal- Deha üofrrusu i<;.criye girecf'k olanı ş. ında idim. 

· .. ve zaı zr.me bakımından biıyük mikyaE.ta yar panşivoncu kadın tahmin etmiştim. - İsminiz Emmn def l mi 
• Ti ti - dı 1 y pm ilıtim ı d muhakka r gi- öm.imdeki aynadan içeri gırenin bir - Evet kumnndamm 

cog t da b' idi. .. Alman~a doğrudan dogruya zabıt olduğun gonince, ev\ ela ;şaşır- - 1. S. S. (l) den aiplomalı. 
:u ı<ınla- Amerikru ın aleyhinde bulunamıyordu. dım. Fakat ış işten geçmiştı. Çıplak - Evet kv • amlamm. 
t dı ı, F · at mc 1 keti lı.gi iz alcyhterlı a ayal ı. rıı ı, ızun kimonomun etekleri - Amcı iJ,aya gıdc<' k. ·m . 

ye- teş\ .ic c~~ ek bır z .~!n bu m tu. Bu altına klıy ak sordwn. Bu söz beynimd bo b. g:ıbi 
c 1e · ın uze.rıne ektıgı f esad tohumla- - Ne ıstiyoı unu,,.? dı. Aldı<':ım a ı eri te 

ı rıı rın n me> ·v r vermesini ~ı s~du. ~u Genç bır mülazim .. hazırol Yaziyct!n gibi oldtırrı. Sc\ iı ç ve ı . 
~ de .z mm ı.onroc }l pı ıdı. Malum de durclu.. rb ni adet:t nefcsı ız hu, , 

c,ırt ~ « ğ ı '8· y • Am ı ed Mon e iamınde bir a- - Sıze bir vazıfe wrilccck ... Mer - k" ı A 'k 
0 d . 1 .. . .. merı a... o ne ... 

ta 1 it' a <ı < pı rta'-' bır pren b atın ~e bu keze g lınız? dedi. B' d b' " u er ın · 
a ole t "J..y' - pr n p ae Amer.·k , Amerikalıların- - Racta ?. O d · ~ . ı - ra a ne yara rı d ~ • 

ı ıuzda a a- dı , kımse bize karışmasın, bız de A\- - Hemen... 1 ' ' ,, .... c um. 
rupa ı ler:ine kanşrmyalım, demi!-'... - Bcrabel' mi gideceğız 7 1 'l'amınndıf:ırn mir, lııj 

• ~ • Emma 8tronıbel Du • a vukuatı, hmbler zihnıyetıeri - ~"'\et Madmazel. . . :raya getiren " b tc: 
ta ıt f e cyı , Ju < aynı 1mdntfo T ı} t"kt , • t l . çok leğıştiı dıgı Ju d , bugun bıle A- Bıra"' durdu. Önunuc gıvıncmıyece- BPrabn g d :r d ,. . ransa" an ı e o r aıı p ~ · - ı ınız .. :r ı ı· n ... 
{)alışacak kada tc bel ve güzel menk da bu pren pe sadakat gost r· gım anJnoı. lzımgclcn 1"{ m 1 , d 

• • 4' ' ı fl 11 • • (i ı. 
·patla- Umurı: Hz.rb. 1914 senemmn y~- m . en JW5nll . ~r. lf#te A1· - Sı7· dışarıda bdilıy cegun.. Biı· dnkik:ı 011 ,, g• mu -pıı 

• d.ağdlı ~ a } <lan u- da patı< · Ben de o • nın tc§rm · m ~ d, b g il , da :duşuıı ı ır..sa -j B ~v.ıb 'H'.IJncdım. O dışarı çıktı, o<lasındn ı<lim. 1 amı ' 
1a ı a1 e\"\! İL e ikan: t dme~'e buJundu-•Ja kendi mcnfaatı ııarnma meded bentle .1b uıı.k gı;prtdım. Bu 'J.IV~ıar- .__.-=----

a<hn A e 'kHY.-3 gitmek j. ur: ar ve onları harekete gcı::irir. da mül 'm biı vazife a acağllnı tal.rrun j (1) cuuatuk ~ kteblnln h. fltrl• 
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TARAFINDAN L ~ 
~ . 
,; .KONCA., GÜL,: 

TANGO 

11 
,,, AYŞE,, 

TANGO 

PLAK N!· 270!53 

ODEON 

YENi SAllAR. 

1 Devlet Demiryolları İlanları 
•• 

Muhammen bedeli 4500 lira olan 1000 Kg. Kopal ve 1500 Kg. Flating 
vc:rnik 15/ 4/ 940 pazartesi günü saat "10,30,, on buçukta Haydarpaşa ga~: 
binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alına -
cuktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 337 füa 50 kuruşluk muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komis -
yona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyonda parasız olarak dağıtılmaktadır. 
"2436,, 

Adana Belediye Riyasetind~n: 
Veteriner Müdürü ahnacaktlr. 

DE~İZ LEVAZIM SATINALMA 

4000 kilo yün fanela ipliği 
2000 kilo yün çorap ipliği 

KOMİSYONU iLANLARI 

KAHZUK 
- ~MEYV 

~Tu~~u 
. ' 
~EQ YEMEKTEN SON~A 
KULLRNINIZJ.
SİHHı:ITINIZI 
KAZQNIRSINli:ı ' I "' ': -
.... ~~ 
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Herkesin Üzerinde ittifak ettiği bir hakikat : 
Sabah, öğle, Akşam her yemekten sonra 

günde 3 defa kullanmak şartile 

RADYOLiN 

Dişlerinizi tertemiz, b~mbeyaz ve sapasağlam yapar. Yirminci asır 
kimyasının harikalarından biridir denebilir. Kokusu güzel, lezzeti 

hoş, mikroblara karşı tesiri yüzde yüzdür. 

RADYOLi 
Kullananlar dişlerini en ucuz şeraitle sigorta ettirmiş sayılırlar. 


