
8 NiSAN 1940 idare Yeri 
Naııı.omıaalye, No. 8' latuıbıııııl 

PAZARTESi 1 
-I'eıgraf: YENİ SABAH latanlJıll 

2'1Cl..120X : 2a7'0I 

İkinci Yıl - No. 694 · 
G0NL0K SiYASi HALK GAZETESi 

Her Yerde 5 Kur•ı 

anın ŞİddetlendirilmeSİ Dün ~e--be_ş_A_lm_a_n 
tayyaresi düşürüldd ~=======r=======a~r• Alma ya a •• yU k 

ı endişe uyandırdı Bazı objektif 
Müşahedeler Londradaki mühim toplantf 

Fransız Başvekili Şark Orduları 
Kumandanı General W eygandla 
. yeniden bir mülakat yaptı 

~arıs, 7 (A.A.) - Akşam tebliği: 

Almanlar muttasıl 1ngilt.ere ile 
Fransayı ezcceklerinden, mağlUb 
edeceklerinden, dünyadan kaldı -
racaklarmdan bahsederler. Pekili. 
anıma, bu kat'i ve müthiş galebe 
ne ile temin edilecek? Denizaltalar 
Vasıtasile mi? l\Iıknatıslı mayinler
le mi? Yoksa gizil müthiş silihlar· 
la nıı? 

il ani bu siliihlar nerede? Şim
diye kadar niçin kullanılmıyor? 
Yeni silah olarak topu topu bir 
mıknatıslı mayin gördi.ik. O da az 
bir miidtlct içinde ô.di bir demir 
par~ası l<adar tesirsiz ve hüküm
süz kaldı. 

Garbt Vosges mıntakasında bir kaç 

• • • • • .- • topçu ateşi kaydedilmiştir. 
ıngılız Hukumetı Ankara. Roma Moskova ~~hava~aa~yetiolmuştur.Biri 

. ' ' ' İngiliz tayyarecılen tarafından olmak 

Peşte, Bükreş, Belgrad, Sofya ve Atina ::e 5 düşmantayyaresidüşürülınüş~ 
1 

Elçilerile temaslara bugün başhyor Berlin, 7 :'.:.; Teb~~b cebh•sin· 

L dra 7 (H 
~) İn ·ıt . de mühim bir hadise olmamıştır. Al • 

on ususı - gı erenın h . . . 
Tü k' !tal S t R b" man ava kuvvetlerı 6 nısanda Şımali 

r ıye, ya ve ovye usya u- Fransa il Orta F ·· · . "k ,1 •
1 

·ı M . y e ransa uzerınde ıs .. 
yu - t:.ı.Çl erı e acarıstan, ugoslavya, tikşaflarda bulunmu 1 . . 
Rumanya, Bulgaristan ve Yunanistan . . ş ardır. Dornıer ti 
elçileri Londrada toplanmış bulun- pmden bır A~an keşif ~a?7Yaresi dört 
maktadırlar. Yarın (B .. ) .. -1ed Fr~ız Curtıs tayyaresımn taarruzu-

ugun og en na ugram k di · d" 
h

·•kA tl 
1 

il ış ve en nı uşman tayya-
sonra u ume e e ç er arasında te- 1 · · b · · t"k · k 

1 b 1 k 
re ennın enzını u enmceye adar mü 

.mas ar aş ıyaca tır, Bu temaslara daf d k lim .. ·· .. .. 
11alı günü de devam edilecektir. Al • tür aa e ere sa en ussune donmuş .. 
manyanm ekonomik cihetten dahası- Dun k d - a·· 
Ja tte bluk edil 

. . . ta t a şama ogru uşman tayya .. 
aure a a mesını ın ç e - rel · Lük b .. · d 

H arbi uzaktan seyreden memle- mek gayesile yapılan bu toplantılar Tre en ,. ~e~ ~g liuzderın en uçarak 
ketler ve fcrdler, gözleri önün- sonunda alınacak kararların bu itibar- ves m a şıma n en Al.manyaya 

Yazan: Hüseyin Cahid YALÇIN 

Fransız Başvekili Reynaud 
deki vak'aları derin derin tahlil et- la harbin seyri üzerinde büyük bir te- (Sonu 3 üncüde) 

fWlll---""'-----""'-----------""~---..-.81 tneğe kalkmasalar da, bazı hadiseler ~iri olacaktır. 
oluyor ki zorla gelip zihne çarpı- İngiltere İle Balkanlar Arasında. 
~orlrar ve insanda garip bir intıba bı- tı{tisadi Münasebat 
takıyorlar. Belgrad, 7 (A. A.) - Balkanlarla 

Harp ilan edildi ve muharebe başla- İngiltere arasındaki ticaretin inkişaf 
dı, dl!diler. Herkes, Almanya tarafın- ettirilmesi gayesile İngilterede bir kor 
dan müthiş bir hücum bekliyordu. Bun porasyon teşkiline dair olan haber bu-
da. herkesin hakkı vardı. Çünkü lngil- ı·ada müsaid bir surette karşılanmıştır. 
tere ile Fransa hazır olmadıklarını Yugoslav gazeteleri, harb bittiği za. 
söylüyorlardı ve bunun bir hakikat rnan da bu korporasyonun faaliyetine 
olduğu bütün cihanda teslim edliyor- c.l{;vam edeceğini kaydetmektedir. 
dtı. Onun için, İngiltere ile Fransa ta- " bıgiliz Ba§Vekili G1uımber1ain bir ge:;hıtı estıMııı.dcl •• uikcr?eJ. G;.ı.zctele- ayn! zamandı-. İngiltcreıniu 
rafından şimdiye kadar askeri bir hü- tarafından sel<imlatıırken (Sonu S üncüde) 
cum hareketi vukua gelmemesinde bir OOOOOO~:XX:XX~~~~~~~~~~~~~<>OOO.CC:~::;.o::XXX><:XXX:>C:OCOO<>O~OO<:XX:XXX><:X:>C)<::(::OCOOCOOO 
gayri tabiilik yoktur. Fakat Alman
ların taarruza geçmemeleri hayret 
tvelid etmemek kabil değildir. Çlinkü 
herkes biliyor ki Almanlar bir müda
faa harbinin bile ancak taarruz hare
keti ile yapıldığına iman etmişlerdi. 
Almanlar yıldırım harbi mucidi ve 
ta.rafdan idiler. Bir an içinde etrafla
r~-?1 bir ateş seli ile kaplıyaeaklarını, 
duşmanlannı mahvedeceklerini söy
lüyorlardı. Almanlar hem karada hem 
havada guya kahir, müthiş bir üstün
lüğe maliktiler. Hani ne oldu bu Al
nıan kuvveti? Hani yıldırım harbi? 
Hani müthiş taarruz? 

Edirne ve · civarında 
seylip felaketi 

Birçok arazi su altında 
kaldı . . Tre~ler işleyemedi 

Bulgar casusları 
Hakkındaki karar 
Tekrar nakzedildi 

Milli Küme maçları 
Fenerbahçe Altınorduyu, Vefa Muhafızgücünü 
yendi Galatasaray Beşiktaş yine mağlup oldular 

Mu~ffer 100 metreyi Wrinollikl<3 bitirirken [Yazısı 5 de] 

Bunlar öyle sualler ki Almanyanın 
körü körüne dostu ve taraftan olanla
rı hile şaşırtacak kadar beklenmedik 
Vak'aları müşahededen ileri gelmiş bir 
ha~retin ifadesinden ibarettirler. Bu 

Y eş~lırmak alçalmağa başladı 

İzmir, 7 (A.A.), - Trakya havall • 
sinde casusluk suçu ile tevkif edilip 
şehrimiz ağır ceza mahkemesince ge
çen sene hapse mahkiim edilen Bulgar 
papası Martini ile amele Kirof, otelci 
Sinkoviç ve metropolithane katibi Lom 
bro haklarındaki hüküm temyiz umu
mi heyetince mahkfunlar aleyhinde tek 
rar nakzedil.miştir. Evvelce bu hüküm -==========s=:==:=:s:aae:=5iiiaes&a:s::c:Ciiiii:iiiiiiiii:i:a• 

· suallerin üzerinde durup düşünmeğe 
tnecbur olan zihinler: Demek ki Alman 
Şevket ve kudreti bir blöf den ibaret 
itniş! hükmUnü veriyorlar. 

Sonra, zihinlere hayret veren müşa
heuelerden biri iki tarafın silah ile hü
cum lüzumunu tamamen akıldan çı • 
karmış gibi s:ıdece 18.f hücumile iktifa 
etmeleridir. Almanlar muttasıl İngil-
tere ile Fransayı ezeceklerinden, mağ
h1p edeceklerinden, dünyadan kaldı
rucaklarınclan bahsederler. Pekfila am
tn::ı. bu kat'i ve müthiş galebe ne ile 
teınin edil::?cek? Denizaltılar vasıta.si
le ıni? Mıknatıslı maynlerlc mi? Yok
sa gizli müthiş silahlarla mı? 

.,. . .,.,. .. - ... -.~ . ....... --- temyiz ceza dairesince nakzedilmiş, fa 
kat mahkeme eski kararında ısrar et
mişti. Şimdi nakza ittibaen yeniden 
mahkemeleri yapılacaktır. 

Uydurma 
Bir haber 
Bükreş, 7 (A.A.) - Rumen erkanı 

harbiyesinin Ankarada olduğu hakkın 
da bazı gazetelerde çıkan haberler sa
lahiyetli Rumen makamları tarafından 
kat'i olarak tekzib edilmektedir. 

Arnavutların 

Matem günü 
Hani bu silahlar nerede? Şimdiye lk~..ı 

kadar nı'çı·n kullanılmıyor?, Yeni snı:ı.h -- ·z ~ Dün Arnavutluğun İtalyanlar tara-~ Y e.şı ırmagın Amasya.dan geçen kısmından bir görünüş 
olarak tou topu bir mıknatıslı mayn fından işgalinin birinci yıldönümü mü-
gördük. o da az bir müddet içinde adi Edirne, 7 (A.A.) - Şiddetli ve sü- kalat durmuştur. !nsa.nca zayiat yok- nasebetile Amavutluğun Taksimdeki 
bir demir parçası kadar tesirsiz ve rekli yağ~urlar. yUz~de.n taş.an Tun· tur. v ~onsolosluk ve .Ay~paşad~ Sefaret 

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

Abluka nasıl :sıkıştınllr? 
''BenJ·angının çıktığı yere koşmaya 

hazır bir' itfaiyeciyim!,, 
General Weygand 

1 . 

1 j 

hü~üınsüz kaldı. Almanlar kaç kere ca ve Menç nehırlen Edırnenın kenar Yeşibrmak Alçalma.ğa Başladı bınalarında hazın bır merasım yapıl • 
d~nizaltı hi°bini şiddetlendirecekleri- mahaU;ainden bazılarını ve E~e, Erbaa, . 7 (~.A.) - ~elkit Yeşilır- mıştır. Merasimde §ehrimizde bulunan · 
nı, İngiltereyi mahvedeceklerini ilin Karaagaç yolunu basmıştır. Sular yuk- mak nehırlerı alçalmağa başlamıştır. Arnavutluk sefiri Asaf, Kral Ahmed 

(Sonu 5 snridc) selmekte devam ediyor. Ergenenin taş Mühim geçit yerlerinde §imdilik ka - Zogonun büyük biraderi Prens Celal 
Hüseyin Cahid YALÇIN ması yüzünden bu sabah saat 7.30 da yıklarla münakale temin olunmakta - Zogo, eski hükumet erkanı ve Arna -

gelmesi icap eden konvansiyonel henüz dır. vut kolonisi hazır bulunmuştur. 

Millt piyangoda 
Kazananların listesi 

Edirneye gelmemiş, Pityon istasyo - Harşit Çayının Taşması Merasim esnasında Arnavutluk se · 
nunda kalmıştır. Yine bu yüzden bu Gümüşhane, 7 (A.A.) -Son günler- faretinin ve konsolosluğunun bayrak- lnıilizce Degli Telgrafdan: "Alman ta;yikine karşı kogmak için 
sabah Edirne • İstanbul treni de ha- de havaların ısınması ve yağmurların ları yarıya indirilmiş ve sefir Asaf bir Almanyuya, bir kafes içine tıkılan vahıi hayvan muamttle: i 

reket edememiştir. Zabıta su istila - yağması yüzünden bir buçuk metreden nutuk irad etmiştir. Bunu müteaki'tl yapmak lazımdır.,, 
sına uğnyan ve uğraması beklenen fazla yükselen HaI'§it çayt merkeze Pariste bulunan Arnavutluk kralı Ah- Harp başlıyalı yedi ay oldu. Henüz 1 tıysa bu ilk aylar içinde yapmıştı. Çili\ 
mahallerde sıkı tedbirler- almıştır. bağlı Meyhazar, Pirahmed ve Tekke med Zogoye. bir sadakat telgrafı çe • Almanya yerinden kımıldanma.mıştır. I kli sür'atten istifade etmiş, müttefik· 
Karaağaç • Edirne arasındaki müna- •. (Sonu 8 ünciide) kilmiştir. Halbuki geçen harpte Almanya ne yap- (Sonu S üw ıi<le) 

1 



Sayfa: 2 VENi SaBAH 

Konya isyanının 
içyüzü hakkında 
l{onya Mebusu Kazım Gürelin beyanatı 

-9-

• 

öğleden evvel, Mahmudpaşada 
. Vilay~t merkezinden miralay . Ta- şu~.ıa 1?c1ib:şıj ı .. vurmu~tur .. Yere sır- bir medresede çıkan bil- kavgada biri 1 

hır Eeyın 11] kumandasında -Dalıba ı tı uzcrıne du muş ve gozlerı de açık kadın, biri çocuk olmak fü:ere üç kişi 1 
kuvvetlerinin takip ettiği istikamete bulunuyormuş. Hemen :!-1urad atından yaralanmıştır. Hadise şöyle olmuş - 1 
hemen bir müfreze çıkarılmış, tekrar merek kasatura ile başmı kesmiş, di- tur: -
firarına mahal kalmamak üzere Si - ğer arkada larile birhkte dolu diz . 1 Mahmudpaasda. 31 numaralı :rn..ed
lifke ve Antalyadan gönderilecek müf 0 in l{ar n i 'k m tine doğru kaç-ıresedc oturan 36 yaşında Mehmed 06-
rezelerin de tayin edilen noktaları vak-ı mağıı başlamışlardır. Delibaşının ka- lu Mahmud, bir kaç gUn evvel, ayni 
tinde tutmaları temin olunmuştu. Ter- ra ahın sılah St:Si işitilir işitilmhz medresede oturan Arnbkirli İbrahim 1 
tibat çok iyi alınmıştı. Bu defa kolay 1 kardeşi Ömer yanında ÜG atlı ile he - kızı Şahendeye 40 kuruş borç vermiş
kolay kurtulamıyacak ve kafası ezile- men o i ik m k mu~, hlı.dise mev- tir. Mahmud, b r kaç gündür ba pa -
cekti. Halk ta çok müteyakkızdı. E - kiine gelince yerde yatan başsız ada- rayı istemekte, ~ahende ise verme -
dindikleri malumatı hemen hükume- mm ağası olduğunu görm~ ağlıyarak mektcdir. Nihayet, dün sabah da ayni 
t~ bildiriyor ve ynp~lan tenbihat ~ire- I arargüha tlönmüştlir. Keyfiyett?n alacak ·meselesi tazelenmiş, bu yüz -
sındc hareket edıyorlardı. Delıbaşı haberdar olan arkn.daşları artlk bır iden Şahende ile Mahmud arasında 
hiç bir köylüden yüz bulamıyor. Arka- şey yapmağa i k·n kalmadı. Derhal kavga çıkmış, kavgada, :&.'fa!ımu<l, bı
sına kimseyi düşüremiyordu. Bundan dağılalı ';teklif i ileri sürmü..<ilerdi. çağwı çekerek Şahendeyi sol meme3i 
başka avenesindcn tek tük fırar cd n Bu e ada Ali h ca hemen söze karı-' altınd<tn. ab1 1 lmrtarm .. k üzere 
ler de oluyordu. Ümitleri kırılma ş r k D lib ı ölmekL dağılmak la - araya giren 1!? ya~mdaki Bürhanı da 
başlamıştı. Bır gün Arzının Abdul h zım gel z 1 · · den birisini baş ayı- &ağ memesi altından yaralamıştır. 
konakladıkları yerdeki ceşmede hay - rır yine işimize devam ederiz. Demiş- Bürhan da, elınd ki çakı ile Mah -
van sularken Deliba ı da hayvanile se de dinJiyen olmamış her biri bir is- mudu arkasından yaralamıştır. 
oraya gelmi§ aralarında şöyle bir ha- til5amette ds.ğılmağa başlamışlardır. üç yaralı da c ITahpa§a.hastahane-
dise olmuştur: Ertesi balı kırda başsız bir insan sine ,kaldırılarak tedavi altına alın -

Karanlık semtler 
Çapada 28 Çelebi sokağında 31 

o 

/ Ticaret Vekili 
Geldi ve döndü 
Şehrimize gelmiş bulunan T'ıcaret 

Vekili Nazmi Topçuoğlu, dün Ticaret 
Vekaletine bağlı muhtelif müessese 
ve teşkilatla temaslar yapmış ve ken-
dil.erinden mesaileri hakkında malU. -

ma~alı evde oturan karilerimizden mat almış ve bazı direktifler vermiş _ 
E~ın y,azıor: .. .. tir. Vekil dün kendisini gören bir mu

- Gazetelerde sık sık buyuk 1 harririmize şu beyanatta bulunmuş -
cnın::miyetle okuduğumuz bir ha tur~ 

v dis ~ dır. !stanbulda karanlık " S la da 1t 1 . 
akl ·d bilm k dar - on zaman r a ~aya yap -

sru yenı en em şu a t w .h . h 1- d f ı 
1• b k t ıgımız ı racat, ıt a atımız an aza-
arn a onmuş ur. dır ş· d' 1 · h l ı 

B l d . · b d'd k b'" ük' ' • ım ı k erı12g esap arında a a -e e ıycnın u va ı e ço uy · . . w 1 . 
b . .. rf tt" w. b. caklı vazıyette oldugumuzdan talya-
ır enerJı sa e ıgı ve ır program- . • . - .. ·· ı·· ~ k t b 1 dan ıthalat eşyası getirtrm:ık kolaylaş-a ~a ş 1:11! goru uyor. L' a a e e - . . 1 · 

t. b ml . . b' . ı:nış bulunuyor. Bu ıtıb::ı.rla Wyan < ıyc u progra arın ıçme ızım .. . . 
1 1 k t . - . . - . muesseselerıle temas eden bazı ıtha -
mr::ın ı sem ımızın ısınım gcçırme- IUt tacirlerimizin mal satın almakta 
yi ı.: . bir zaman lıatmna getirme-
miştir. Bu semt senelerdcncri ka 
ran ve ?"ece evlerine gelmek mec 

· tinde olaruar için tehlikelidir. 
Belediyenin nazan dikkatini cel -
be i.zı rica ederim:.,. 

YEN! SABAH - Kariimizin bu 

güçlüğe uğradıkları iddiasını varit gör 
müyorum. Malların bedellerinin kle -
ring yolile normal müddet içinde ö -
denmesine hiç bir mani olmadığına 

göre bu tehirlerin İtalyan müessesele
rine mal bedellerinin vaktinde veril -

- Çekil hayvana su vereceğim. cesedi görd.'ıfünü bir köylü Dinek mışlar, hadisenin tahkikatına müddei- sik"yetinin bir an evvel nazarı iti• 
mediği iddiasile iş yapılmadığını işaa 
etmeleri doğru değı1dir. Memleket 
menfaatlerine aykırı olan bu hareketin 
bazı mal fiyatlarına tesir etmek gibi 
hususi bir maksaclla yapıirrıış olduğu
nu zannediyorum. Bugfüılerde İtalya
druı gelmesini beklediğimiz bir heyetle 
pamuk ibracatmıza mukabil pamuk -
lm mensucat almak hakkında müzake-

- Ağa sıtma tutuyorum müsaade nahiyesi müdürüne ihbar eylemiş, Mü- umumi muavinlerinden Cevad el koy- bara. alınması temennisile belediye 
et te ben sulayıp gideyim. dür Tahir Bey [2J de derhal vak'a muştur. 

- Bak daha çekilmiyor kerata di- mahal ine gideı ek cesedi muayene ve ~ 

yerek tüfeğine sarılmış ve Aptullaha üzerini taharri ettirmiştir; koynun - ÜNiVERSiTEDE: Oahiıı·ye Veka,..letinı'n 
çevirmiştir. O da bu vaziyet karşısın- ! da çıkan portföyün içinde bin drahmi 1 
da ses çıkarmıyarak kenara çekilmiş- ile İttihadcılar aleyhinde kahriyeyi Mısır Cı .... versitesinde Haz•rladığı ynnı· 
tir. Fakat arkadaşlarının yanına dön- i tazammun eden bir kağıd bulunmuş - Tu·· rk lru·· rsus·· u·· l (i 
döğü zaman Eminleri Murada dert tur; Müdürün refakatindekiler cese - .. 

yapmış bu alçak herif hakkınclı ne din parmağındaki yüzüğün Delibaşıya Mısır ve Türk gençliği arasında da.- Bir kanun layihası 
yapılacaksa- yapalım, benim taham - 'aid olduğunu söylediklerinden hemen ha yakın temas imkanları hazırlamak 
mülüm kalmadı demi,tir. Alibey höyüğündeki ailesi celbedilerek üzere son günlerde faaliyete g~ilmiş- Dah~iye ~ekfileti ~rafın~ vili-

ria e sunuyoruz. 

reler cereyan edçcektir. 

Muraclla Aptullah 1zmirden ayrıl - cesed gösterilmiş ve ailesi de Delibaşı- tir. öğrendiğimize göre MıSll" üniver- ~et~eki. t~kliit ve .:vzi!e~e ~ ~un 
dıkları zaman şöylece gizli bir anlaş- yı teşhis etmiştir. Taharri neticesinde sitesinde Türk kürsüsü, ihdas oluna- layı~ası butçe ~encum.enıne verilmiş ve Yeni belediye bütçesi 
ma yapmışlardı. elde edilen şeyler zabıt varakasile bir- caktır. tetkık olunmaga başlanmıştır. İstanbul Şehir Meclisi yarın öğle -

_ Murad, ulan Aptullah bizim bu likt: vilayet mak.a~ı~~ g~:i:~ımiş va.li Diğer tarafda~ yaz a~lan ~- Projede üç esaslı nokta vardır: den sonra saat 14 de toplanacaktır. 
işlerden kurtulmamıza imkan görmü- Gelıp Paşa da ~zugu ~u~ur Taı:':ır da Mısır gençlennden muteşekkil bır 1 - Bugünkü ihtyaca tekabül et - Meclis bu toplantısından itibaren bele 
forum. Akıbetimiz dar ağacı veya bir JBeye terk ve _bın dra~mı~ı d~ J?arül- kaç kafile şehrimize gelecektir. Buna miyen kadroların ihtiyacı karşılıya- diyenin 940 büdcesinin tetkikine baş -
kurşun olacaktır. Yalnız aklıma şöy- e~tam veznesm~ tev~ı ettı~ıştır:. İt- mukabil İstanbul üniversitesinden bir cak hale getirilmesi, lıyacaktır. Belediye daimi encümeni 
le bir çare geliyor. Bilmem sen ne der- tıhadcılar aleyhmdekı kahnye şoyle kafile de Mısıra gidecektir. 2 - Maaş haddinin asgari maişet bütçenin tetkikini nihayetlendirmiştir. 
sin acaba yapabilir miyiz? başlıyordu: .................. seviyesine mümkün olduğu kadar te- itfaiye kuvvetlendiriliyor 

Abd Un" edi ? (lftirak ve Tedenni Cemiyeti) llA A.Rı.FTZ ı kabüD edecek vaziyete ircaı, İstanbul belediyem·. ı"tfaı·yenm· kuv-
- u .... ~ •. n r 0 çare ·. . Allah bunları ve mensuplarını ağıl-
- Murad, bır fırsatına getırıp şu 1 d k k f 1 b dak k.. k M k I . .1. 3 - Memur m.aaşlannm tesbitinde vetli bir şekilde takviye edilebilmesi 

1 ~ k f k hük. ~ ara çar a ' e en ere ar ' ope - e tep enn tati 1 d' w kil k d .. a çagın a asını eser ve umete 1 l"k h tal t ak ahırla ıger ve et a rolarının nazarı ıti- için 940 senesi bü~inde fazla talı _ 
t l. d b.1. k k u1 k ere yay a , as ara o ur , - • h b 1 es ım e e ı ırse o zaman urt ma , k 1. .b. b. tak Maarif Vekaleti bütün resmı ve u- ara ~ ınması. sisat ayırmıştır. Bu tahsisatla itfaiye-

} k w k mak kabil ra saça ... ey ıye gı ı ır mı saç - ~ 1. rta kt 1 . 
ço u · çocugumuza avuş o- özl . ·ht' ed" d Delib susı ıse ve o me cp enn mayıs '-'to.'to.-· nin ihtiyacı olan arozöz vesair malze-
1 Y k . . . km d dır B ma s erı ı ıva ıyor u. aşı d ·t·b t t·ı· . ur. o sa ışımız çı az a • unu h k w• d . t• sonun an ı ı aren yaz a ı ıne gırme- MÜTEFER11.IK 1 me temin olunacaktır. İtfaiye bundan 
. . b'l 1. er a şam yemegın en sonra maıye ı- . . k b 1 tmi ti 
ıyı ı e mı. . b' t 1 kta b k hr. sını a u e ş r. başka vasi mikyasda hortum da sipa -

nı ır yere op ar, aya u a ı - V k"l . - 1 k t tbikini' - ,__ F S f• • • •• 1 • o gün yine birisi firar etmişti. Mu- . ak tt h . "A -:- d e a etın yem o ara a A<;L• ransız e ırının soz erı riş etmek için alakadar makamlara 
. . yeyı u urur ve epsıne AıJ.UU,, e- 1 d w ı:~~-- · t · ti 

rad ~erh~ bu fırsattan. ıstif~e ~t: dirtirmiş. rar aştı~ ıgı. ~ mezunıye ~ : Fransarwı. Ankara büyük elçisi B. müracaat etmiştir. 
mek ıst~mış, a~ş~ Delıbaşı~ ıle goı:u- [Devamı var] han şekillerı ve .devlet olgun~uk ımtı- ) Rene Massiglinin şehr.imize gelerek .. ·•· • 
şecek fırann onu alınmadıgı takdir- . ha~ları bu se~e ilk d:fa ~bik oltma- Semplon ekspres:ile memleketlııe hare- Motosiklet kazası 
de yakın bir zamanda başlanndaki [2 ]Tahır Bey elyevm hıa']JGttadır, cagından vekalet bu ımtıhanların ya- ket ettig~ini yazmıştık Fransız büuffı. .. . 

.. · kl. d ı tatbik kill · • :1....... Üskudarda. ıskele meydanından Mal-kuvetin tamamen dagılarak bır kaç eme ı memur ur. pı ışlna ve şe erıne azamı elçisi garda gazetecilere beyanatta • . .. 
kişi ile yalnız başına kalacaklarını ha- -· =•••-• .. • .... - ....... __ ehemmiyet verecektir. bulunarak demiQtir ki: tepe 8 pla.Ica1ı motosıkletle ve ~uratle · · · K k 1 • d B · · .. ..,. .... ~ ..... : maarif ·· -:s geçmekte olaa Muhteşem Üs1<udarda 
raretli bır lısanla anlatmı!il o da ne ozan o··y erın e unun ıçın SK'4 ... .u.ıze mn - - Başvekil Reyno ile görüşmek ü- ' d bi 
yapmak icab ettiğini sormuştur. fettişlerinden müteşekkil oldukça. lmv- zere Parise davet olundum. Davetimin otur~n Kemal adında 11. yaşın ~ .I' 

vetli bir kadro ...n..~ıecek ve bunlar h k·k~ b b .. b·ım· D.. .. çocuga çarparak muhtelif yerlermde11 
Murad, bundan sonra firar eden o- eı·r facı·a Eı~ı a ı ı se e mı ı ıyorum. onuş- l be lm M ht 

lursa takip edelim. Yakalayıp efradı- bizzat imtihanlara i~ ederek yeni t . bu h-~--L- ~• malriunat ,.,_ yara anmasına se p o uş. u e -
. . . . e sıze - D--... v..- :-em yakaJa.nmHL yaralı tedavi altına 

mızın yanına O'etirelim gözlerinin ö- K (H ") _ ~,. .. __ mızın bir talimatı:ıamenm tatbikat.mı tetkik e- recegım~· • ~ ""' 
.• e. • ozan, ususı ~ d ki dir alınmıştır. 

nunde boynunu vuralım! Onlara da köyünde bir ana gayrimeşru şekilde ece er • .. ••• • 
ibret olsun. Bakalım bir da:1a kaçan doğurduğu çocuğu; bakımsızlıktan ö - ~ Bir otobüs ÇÖi)çUye çarpb 
bulunur mu? diye bir tedbir ortaya lünce suya attı. llAHK811~LıRD•: rOLIS'T•ı Şoför Hikmetiıı. idaresindeki 3101 
a.tm. ış, Deliba~ı bunu muvafık görmüş- H:..ı:~enin tafsilatını verivorum. k F . .., . numaralı Mecidiyeköyü - Çarşamba 

ouıo J Bir motosik!el azasına arenın yaptıgı ış b. · ·hd Ası h k ~ tur. Mura~ or~d~n ~yrılmca. h~men Kozan Ayşe Hoca köyünün Alapı _ oto tisti Fati e an an~ so agı:ı 
Abdullah ·I~ ~oruşmu~, keyfıyetı ona nar mahallesinde oturan AyJınlı aşi- ait muhakeme Fındıklıda 62 numaralı dükkinın dönerken belediye tanzifat işleri on -
anlatmış. Bırlık~. ~~ın ol~uk~.a~~ ar- retinden Osman kızı dul Hatice üç gün 3 sene evvel Maçkada bir motosik- fürtünde yatan seyyar satıcı lsmaili başısı Nedim'e çarparak aya~dan 
kadaşıa:ın~an bı:ısmı ertesı gun~ ka- evvel bir erkek çocuğu doğuruyor. let kazası olmuş, Abdürrahman adın- dört beş gün evvel fare ısırmış, parma- hafif yaralanmasına sebeb olmuş, §O

l'ama~ ıstık~metınde kaçtrmak üze;e Gizli doğan bu çocuğun göbeği iyi bağ ela birisi, kullandığı motosikletle, Teş- ğı ğ\inden güne fenalaşmış, nihayet för yakalanmıştır. 
gec~.cı~n tertıbat. almışlardı .. Bu .Pl~n }anmıyor, bu yüzden fazla kan zayi e- vikiyede Modern apartmanda oturan zabıtaya müracaat ederek hadiseyi Batma kiremit dOştU 
.:> g~n .mu~affcunyetle t~tbık edı~ış derek ölüyor. tüccardan Vitali Amrama çarparak anlatmış, İsmail tedavi edilmek üzere 
ye.ıı bır fırar vukuu Delıbaşıya soy - . w ··ı·· .... k bet yaralamıştı Beyoğlu hastahanesine gönderilmiş - Galatada Zürafa sokağında oturan 
l ·ı - .. b trn k .. . ld ~ Hatıce çocugunun o usunu ay - . . Saime evinden çıkarken başına dam-
~nı mış, ~ne.ş a a uzere o ugu mek için yakınlarındaki Bekirceözü gö Abdürrahman hakkındaki karar as- tır. . 
.:mada Delıba.,:. hemen atına sıçramış, 1.. . A . ··1 balık - liye ikinci ceza mahkemesinde Abdür- ı·ş yUzUnden kavga dan bir kiremit düşerek yaralanmış, 

M d Ar Abd 1 h .1 d·- une atı:yor. ynı go e avına ge tedavisi yapılmıştır. 
~r~ .. ve zmın . u aa ı e ıger len Kayserili bir seyyar satıcı bir ço- rahmanın gıyabında ve dayacı vekili Beykozda Feyzi paşa caddesinde 

;1k{~ ~ışkı ·ıdc ont u ktakid be balşdılakmtanışlardı. cuk cesedi görüyor ve hadiseyi hemen hazır olduğu halde tefhim edilmiştir. 9 numara! Dimitrinin çalşan ameleden Başmdan yaralandı 
l ı uç ı ome re a ar açı son- - hk k Abd'~-ı.. Şoför Saminin idaresindeki 3989 ~ Ab ~ ll h , ~k .ı tt w b. k Kozan jandaıma kumandanlıgına ha- Ma eme, azanın wnu1manm Hasanla ayni fırında çırak Sabri ara-
a c u a .... auan a ıgı ır ur - 1. . t db" . 1.k dikk t . 1.k .. ralı kan y Kuru,....,şmede tram ber veriyor. Mahal me gıden heyet ve e ırsız ı , .asız ı ve seynıse- sında iş yüzünden kavga çıkmış, H - numa 1 on .. ~ -

hükumet tabibi cesed üzerinde tetki- fer nizamlarına riayetsizliğinden vuku san, Sabriyi b.çakla bacağından yara- vny caddesinde, tütün runelesinden 
f 1 l Emt1~li s-Ubaydır. Hayatta ve kat yapınca yuk rda bildirdiğim gibi bulduğu neticesine varmış, Abdürrah- hımış, yaralı Haydarpaşa nünıune has- İbrahim Hakkı Ertürk'e çarparak ba-

dyconı lst!rnbzıld<ulır. öldü~ü tesbit ediliyor. manı üç ay hapse, yüz lira para cezası tohunesinde tedavi altına alınmış, Ha- şından yaralanmasına sebep olmuş, ya-

r..'eni Sabah 
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Tahkikatn girişen adliye ve jantlar- 5~ li~a tazminat ödemeğe mahkum et- san yakalanarak tahkikata ba§lanmış- ralmm tedavisi yapılmış, 60för yaka-
ma; Alapınar köylüsünden bu gölün mıştır. tır. lanmıştır. 
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bir Aydınlı gö ebe inin oturduğunu ve ş E H ı• R H A y A T 1 
bu Aydınlı kadınları~ndan birisinin bir 
kaç gün zarfında doguracak kadar ge-
be olduğunu Ye bu Aydınlıların da- şim 
di Arslanlı köyü kenarında oturduk u 11111111mı1111111111111 ıı mı mm ı 1111im1111111111uııııı111111111111ıı11111ıu111111111111ıı111111111111111111,ı ı ıı ıur ıı ı ı ı ı ı ı 11111111111111ı1111111111111111111m1111ııı1111ıı111111 
larını söylüyorlar. 

Celbedıl n Hatice c;ocuğun kendisi
YÜKSEK MÜHENDİS MEKTE

BİNDE KONSER - Yüksek Mü -
ne ait olduğunu söylemekle beraber su hendis mektebi müzik kolu tarafın-
ya attığını da itiraf ettikten sonra, bu 
çocuğu nasıl kazandığını da şöyle an
latıyor: "Yaylada idik, develeri otla
tıyordl.4m, bir adam önüme çıktı, ceb
ren ırzıma geçmek istedi. Tehdidleri 
karşısında korktum,, diyor. Tevkif e
dilen Hatice, ölü kocasından dört ço
cuk apasıdır. 

Emin Kmtoğhı 

dan, dün saat on dörtte, mektebin 
Gü.müşsuyundaki binasında muvaf
fakiyetli bir konser verilmiştir. Ke
man, piyano ve çellodan mürekkep 
bir orkestra heyetinin verdiği ve 
dört kısımdan mürekkep olan bu 
konserde garb musiki üstacllan
nın seçme parçalan muvaffakiyet
le çalınmıştır. 

Keman, talebeden O. Akçelikli L. 
Yürür, M. Tuğ, C. Eringen, çello T. 

Yürür, piyano E. To.rdella tarafın
dan çalınmıştır. 

Çok muvaffakiyetle verilen kon
ser, uzun müddet alkı~lanmıştır. 

• • 
AMERİKAN KOLEJİNDE MU-

SA.YERE - laUınbiil Amerüııan 

Koleji k'ı~ ve erkek kı.!mı Tink ta-
lebe birlikleri tarafından, Arnıtı'Vua-

k(jyiinde Ameriloan Ktz Kolejinin 

toplantı salonunda dün 80at on al
tıda bir temsil verilmiştir. Müsame-

reye saat on altıdıa istiklal nıarşile 

başlanmı§, bundan sonra Sırat Köp

riisü isimli iiç perdelik piyes temsil 

edilmiştir. Piyesin biri.nci ve ikinci 
perdeleri arasında da güzel ve mu-

ooffakiyetli bir konaer verilmiş, ge
rek kOMer, gerek temsil, sürelli • 
kı§"larla al~Jan'l•&eftır. j 

NİSAN 1940 

U znkşarkta, Japon işgali altında 
bulunan topraldaııla yeni bir 

hükumetin yani \Vangching Wei hü
kumetinin teı:;el\kiifü, bu mıntakalar· 
da aJakalı devletleri geniş mikyasta 
siyasetlerini gözden ~irmeğe se\'lu~ .. 
den bir hadise teşkil etmektedir. J!l. .. 
po ı taraf dan ~-eni bir hfil..iinıetin t.e-o 
şek.küfü keyfiyetiııbı u~~ktrud 

'aziyetin inkişaf 1.D.da. liat'i bir mer ~ 
hale teşkil edip etmiyeceği yolW!!r.a 
sonra vukua gel cek hadiselerin i~ 
batmdan istilll'aç edilebileceldir. Fa. 
futt ne de ol .. a, bu yeni siyasi hare
l<et, Japonlar tarafwd:m Çinde girj.. 
şilen geniı, askeri harekat ile hirleızen 
bir diplomasinin elcle eylediği bir ne.. 
tice ortada bulunımılrtadır. 

'.rolryo, i!d buçuli senelik bir sil:'.hls 
ihtilafı nıütcakib Şimali Çinin tama· 
ınını, merkezi Ç"ınin bazı \ilfı.yetlerinl 
'e sahil ı un takasının büyük bir kıs.· 
mını işgal altına alm!ştır. 

Fakat buna rağmen Japonya, ÇiJI 
ve Mançuko ile birlikte daimi bir rerr 
rfüi mesai emellerıni pratil< olarak 
tahakkuk ettirmek için halil bil~ ük 
miiskiilflta ma.nız kalmaktadır. 

Bu miiskiilih a.rttıran sebebler a• 
rasında., Japon iktı.~i vaziyetinin ı.. 

lam ha.rbsiz başlıya.n hu mücadelede 
büyük sarfiyata uğraması, Çinde lıa.r 
bin devam etmesi, Clıan-Kai-Clıek or
dularının mulıasrunab idame ettirme
si \'C Clıan-King hükfmıetinin mc\'Jti.i,.. 
ni eskisi gibi muhafaza. eylemesi a. .,, 
milleri vardır. 

Japonya, Avropada.ki harbin İJlki
~derecesine göre Uzak~kta elle
rini serbest bir halde tutarak hare.
ket eylemek imkbma bu Çin ~ 
yüziinden istediği gibi sahih ola.ma
maktadır. Onun şimdi istediği Çin m• 
selesini kendi lehlııe halleylemek. nu
nun için de Japon tara.fda.n. bir hü
kfiınetin tesisini taha.kknk ettimıek· 
tir. 

İşte Wan.g Ching We11·hiikfımeti bG 
siyasetin temel taşıdır. B• hükimıetiu 
i& ve on noktada teswt edilen proğ• 
raD11 arasında ea ziyade nazarı dlk
kati celbeden klsun, yeni milli hiikiı• 
metin, Japonya ,.e Manıçnko ile Uzak. 
şarkta yeni bir nizam teşkili ..s'Uı> 
liyetini paylaşmak hususınwbt.ki arza. 
sudur. 

Bu arzunmt tahaklmlm. zımın11.da 
yeni hükfıroot ile "dost devletler(• 
Çlndeki meşru menfaatleri naz:ın dtJ. 
kate alınacak,, müşterek münasebet
ler, dO!tmk rat.talarmr t.emin eyle • 
JP.(ı.k r;ekilde te!\bit edilecektir. 

Nihayet h~rbin tasfiyesinden son· 
ra ekonomik ve endiistri tesisi işinde 
dost, yabancı milletlerin sermayeleri 
ve mütehassıs adamlarına müracaat 
edilecektir. 

Neticede bu noktalar Japonyanıu 
Çin üzerinde an:u ettiği sermaye lıa

kimlyetiDi ve iktisadi hegemonyasaDL 
tembfü.t altına alacaktır. 

HaJhuki böyle bir hükômetln tees· 
süsü ve hele tuımnası büyük devlet-. 
lerin Çiu<lekl menfaatlerilü k:ıt'i sa. 
rette haleldar edetek mahiyettedir. 
Nitekim bu devletlerin hiç birisi yeni 
hükfnneti tanımak yoluna gitmemek· 

te ve Ohang - Kinb hükfunetinl m~ş
ru Çin hükfımeti olarak tanımakta. • 
dırlar. 

Amerikan Hariciye Nazın B. Co:-
dcll-Hull'tin geı;enıcrde irad eyJedi~J 

bir nutuk ile hu nolctai na.zan beyan 
etmiş ~ibi gi:irUnmekteclir. Filhakfüa 

B. CordcJ]-HuH "yeni hükfımctin te
şekkiilii lieyfiyetinin,, biı· memleketin. 

iradesini; komsu hir mmete kabul et
tiıınesi için giriştibri miicadelede ycnı 

bir adım olduğunu ve Vaşington ka
binesinin, Clıang-füngcle merkezi o
lan Çin hüldlınetiniıı, Çin milletinin 

biiy\ik bil' ckseriyefüıin: re3 ine <fa
y andığını ve bu suretle Birle.sik A

'JCrik::ının bu h'iMmeti tanımaUa de 
vam edece~ini süylemistir. 

. Birleşik A:Jn,.ı·ika, Çin işlerile aia
kalı oldu1<lar1 halde, Avrupada.ld meş-
galeleri lıasehile lüşıkile, harelrnte ge
çemiyen dcvletlf ·in pavma, Japonya
nın kal'~ısınd:ı geniş \'e muazzam mem 

balan ve mall kudreme, t;ehlike al

tınca bulun:ın menf:ı:ıtlerin himayesi 
ZlWJUJA~ DL~ se?"!:!=~~. 

Dr. REŞAD .SAOAY 



Dün de beş Alınan 
tayyaresi düşürüldü 

(Bat tamfı 1 indice) \ yüzlerce müessesenin iq& edilmekte 
&eçmiş, müteakiben tekrar Lüksem - olduğunu if§B etmiftir. 
laurğ la.erinden dönmüştür. Almanların Ankara Vapuru 
ReYBaud General Weygaadla Görüştü lliifldll V.Miyett.e 

Pvi., 7 (A.A.) -B. Reynaud, Fran Betgrad, 7 (A.A.) - l5000 t<m bok-
lanın Belgrad Elçisi B. Brugere, Ya- sit yüklü Ankara ismindeki Alınan va
ioaııark ordusu başkumandanı General purunun Yugoslav maka.matı ~f.ın -
~eyg&nd, Polonya Hariciye Nazırı B. dan ittihaz edilen kararlar mucıbınce 
Lleaki, Fas umumi valisi General No- bugün Doubrovikd111 müfarakat ede • 
IUes ve Müstemlekat Nazırı B. Mandel cektir. Geminin lmptanı, sehrüsefer 
ile görüşmüştiir. için pek tehlikeli olan kara sularını 

İkl Alman Tayyaresi Düprüldü takip etnaek suretile kendisine .reh -
Londra, 7 (A.A.) _ Reuter ajan - bertik etmeleri için Yugoslav pılotla

anun Fransız lüıvvetleri nezdindeki nna müracaat etmişse de muvaffak 
llluhabiri, bir Franmz filosunun dün olamamıştır. 
l&rb cephesintle iki Alman dornier Ankara vapurunun kaptanı üç ihti-
layyaresi düşürdüğünü k~ydetmek - mal karşısındadır: 
tecıirler. ı - Seyahatten vaz geçmek, 

Torplllenen No~ Gemisi 2 - BeNberinde pilot almaksızın 
Londra, 7 (A. A.) _ 2118 tonluk Yugoslav kara sulannı takip etmek 

Morveç bandıralı Navarra vapuru ta- suretile seyahat etmek ve karaya o -
-.,)'anın şimal sahili açıklannda ken- turmak tehlikesini gö~~e aln_ıak, . 1 
eleine bir ihtar yapılmakaızm bir Al- 3 - Adriyatik denızı engmlerıne 
laaa denizaltısı tarafından batınlmış - çıkmak. 
Ilı. Vapur bir kaç dakika içinde bat_ Kaptan frank, bilhassa Dou~rovnike 
lllttar. Btıttm zabitler ve 9 tayfa öl- gelmi§ olap Alman konsolosu ıle uzun 
lliitttır. Sat kalanlar bir bitaraf va- uzadıya görüşmüştür. 
Pllr tarafından toplanarak İskoçya Dün Doubrovnike gelmiş olan A -
lahllinde bir limana çıkanlmıştır. merico Nespuci adındaki İtalyan va -

İllgüt;ere 18 TeNane tap :Ediyor purunun zabitleri Otranto körfezinde 
l.aındra, 7 (.A.A.) - Dün Wolver şimale doğru sefer etmekte olan bir 

laaıı>toad& bir nutuk irad eden mu -1 kruvazör görmüş olduklarını söyle -
lilım•at auın, clominyonlann, tn - ı dikleri gibi bazı şayialara n.azaran ~i
llltaoenin ihtiyaçlannı geniş mikyas- varda İngiliz tahtelbahirlerı cev~I~ 
lıa t.Dıin ettiklerini ve gerek impara- etmektedirler. Deutche Levant Lınıe, 
blatun prekae laemen bltün dünya j kumpanyasına mensup olan Ankara 
-.gmlitlertnin lngilterenin emrine 1 vapuru, 7200 ton hacminde olup ~
llnade laulmıduğuııu sCSylemiştir. Na- j mt aıürati 16 mildir ve tayfası 27 kı
lar llali hasırda 13 yeni tersane ile• şidir. 

••••••••• 
AblukaRm şiddenen~ir"mssi 

l Abluka naaıl 
1914 ve 1939 harpleri s u ı h D u as ı . . •ıkııtırJır 1 

arasındaki fark k. ~ı <Bat tıaraft 1 ~ 

HER .SABAH Zamana Göre: 

B u harbde asd acınacak bir Yazan : Dr. Esad Kemal He ımou u leriıı ha.miaDmasuıa fti:it bırakınad&a 
halde buhuıa.n devletler mu· Atina a.janmun Aynaroaian Wdir-ımam edbace demo~t matbuat.1:fajl· oıılaruı Usti1De çuJJanmıfb. tık altı &I 

leekk•k ki, blt.arallardır. Bele m • diğine göre: Aynaroz .kiliaesine bağlı nodaki muazzam sukMun ~~nı llOr içinde FraıısWar tam 450 bin ktei k&J 
valh İakanclillavya 4evlderiala va- on yedi Rum, bir Rue, bir Yugoelav, mağa başladı. Abluka ile ıe ~tmes, betmişler; on iki eyaletleri Almanlarm 
zlyetlerl gergektm mtitlrti!tir mtil- bir Bulgar ve bir Rumen olmak üzere 'hasmı ye~. sermek llzımdır, diyo~lS:. eline geçmilti. Bugün böyl~ bir §el 
külüattr. bütün ortodoks manastırları geçen cu- Fakat duşman nerede? Bunu düşü- yoktur ve ondan dolqı İngiliz Baiv• 

Blrlbt.rlle dövüşen iki kuvvetli peh mart.esi akfamı aabaha lladar dtiııyalnen yok... kili evvelki gb: 
livanın bacakları arasma. 8lklfip kal- sulhUnttn teessüsü için daa.-etmillerdir. I Bir kere totaliter bir idare altında - Almanlar artık fırsatı kaçırnut-
•lf ~ gibi ae ~' Bir taı-aftaıı "Vatlltan,, m ruha.af bulanan bily.ilk bir millet hakikat halııle Jardar. 
ne edeceklerini f8Şll'llUI bir halde mebafili katolik alwbıin lliifuzmıa tek bir adamııı ağzıadaıı çıkacak tU Demekten çekinmedi. Bu, atbk AJ. 
bocabyuı bu ~ likin mtiterak- .gUvenerek Allahın inayetıle cismani bir sözle Majinoya atılabilecek bir Jcud manların bir baskın yapm8m imk• 
ki milletler, mallarını mahsur Al - ve siyasi otontelerini aulll lehinde rette olsaydı bu yedi ay içiJlde har'b ~ illJl etmllkül'. M--ıa 
manyaya el altından altua pahasına istinıale başlamıştır. ejderinin ytlzU çoktan kana boyanmış garbde böyle bir baskına muktedir o
--- IAlftt.ile ticaretlerine revaç Biltun bunlardan a.nlqıla.n tfık mi- olurdu. Halbuki; ifiıı böyle olmadığuı.ı lamayıııca Cihan Harbinde olduğu gi· 
"termenin tehlikeli ikıbetile aı1lk na şudur: Artık dünya mıtıtt Allaha o milletin başında olanlar herkeaten bi sağa sola. saldıracak mıdır? Qc>11 
kaı"§I karşıya bulmnna.ktadırlar. ka1mq demektir. Garb ceb:ne.i iami11i iyi btıtyorlar. Ve yine şunu da biliy~ söylendi ve yazıldı. HolandadNJ, lJel-

Karasula.rında Alman na.k1tye ge- tqıyan Majlııo ve Zigfrid i9tüakflmla- l ıar ki; 1914 harbinde yi~ _iki yquı· çtkadan, lskandinavyaduı, B.11111Uya • 
milerinin mekik dokumalanlu, ablu- nnın yeraltı dehlbılerinde de yine bu ' ela bir pnç 

0

uker olan ~eh ~ dan hucuma ~ ilin edildi. J'a
ka. alUBa atm&ğa karar verdikleri uğurda duacılann pek az ıOllnailiğı.. ka- 1 :Remarek,, Garb cebhesmde yanı bir kat işte mart ayı da: çdltL. A'Jmtnyuwa 
Naziler diyanna maden ve yiyecek r. ati de .Fransız milletini ve lilk tteY yok,, kitabını yazdıgı gün Alman yerinden kımıldadığı yuk. 
taşunalannı mttttefikler t:abü mem- ciimhuriyetini har~kete geçirecek bil' 1 milleti bir Kayurin em · altııHla idi Ne bekliyor ft ne ohlyor '! Acaba 
nuniyetle karjılamamalıtadırlar. raddeye gelmiştir. Bu haıeketin ilk ve harbi yalnız b&rb olarak katııal et· uman gec;tikçe kuvvetlenmek ömiııln· 

Sovyet - FiaJendlya harbiade ol- işareti parlamentonun üç yüz müsten- mi' bir halde bulunuyordu. B na rağ- de midir? Bayır ... ÇilnJdlAlmaııya kuY 
clakça korkulu dalriluelpr geçirmiş kif reyle kabine)ı de'\."ll"mesinde g_ôrül- men marepl Bhıden~ hu~- vetmin d rtt tiçüntt bir ild ayda tıDp-
olan İskandina\Tla devletleri ıdba.~t dU. Bunu takib edecek enerjik hamle- da muntazam kafilel~ hal~de ve ~n~ a mu tedir tetki'l*8 uhil> ol • 
kat'i l<ararlannı l·ermek ve mnha- )eri de bundan &0nra göreceğiz. harb nizamında ~me do~ yüzgen övünürdü ve öyledir de. Dlbıya-
riplere el altından yardımdan sureti Mani dnizinin öte tarafmdan .Qa..aia- döndWer. Ve plıb bıldiklen milyonluk d rt tarafındaki 111ınetlerini haf. 
kat"t~·ede feragat etmek mevkünde tematik bir tayyare aluw .AJ.manıann ordularile mağlfibların en ~ prtla- Ye aylarca taplıyank nmandan 
bulunuyorlar. Sylt bahri Usawıü darmadağın etti. rmı kabul etmekte tereddüd pt.er- ı tifade edecek olan l'raııaa. ile İngilte-

Göriiliiyor ki yeni Avnıpa ha.rbtni Bütün bu alametler boğa. güreşlerin- mediler. . . . Artık ı\lmanyanın ne bir baakı· 
1914 Cilııın Harbinden aymıca.k ı deki ateşin şalın kızdırıcı ve çıldırtıcı İşte bugün Zigfriddeki müselllb ati· ne kurulmu hazırlanmış büyü bir 
kat'i kararlar arifes!nde buhmuyo- rollerine benziyor. Zaten yedinci ayı lrotun bakild mbuı budur. V-e bu anı.ızu mevzuu bahsedilmemektedir. 
nız. Ftlvald 1914 tıal'bhıde bitaraf- içinde bulunan harbin giriş. bir man- korkudur ki; tek~ bir adamın tek bir 'yle olunca harb nasıl bitecek? 
lar ttcaret!erl!li tevsi nretfte 11M1gln tık kaziyesi ile de şu formülü aldı. eözüntl ilu d~dağının aras nda yedi uka ile mi? Fa.kat ablukBDlJl pek 
olmmılar, 'kom!}ulanmn 'btrtbirlf>rfte Madeınki sulh yapılamıyor. O halde aydır hapeediyor. l&m '1 ğı iddia ediliyor ve bu· 
boğu$11p didişmesine mnkab11 onl4 r 1 harb olacaktır. Eğer müttefikler nazariyec · nıı id- n mütt ler de kabul ediyorlar ki 
tasavvur ve tahayyül bile flbıltecllk- ~ Bunda herkes müttefık .. fakat nere- diası veçhile bu emrin çıkmasını 'b6- sıklaştırmak üzere azami gayret sar
lerl 'bir refah Mlvlyefline yt\ksehni~ de ve nasıl? .. İşte bu sual yiıle barb is· liyorlaraa .. daha çok bekliyeceklerdir. !edeceklerini ilin etmektedirler. Al -
lerdl. tikametini de.ğiştiriyor. Ve nafile :ye- Çünkü harb ta8lTUZU emrini verecek manya şimalden. şarktan cenubdan 

LllB ye11t harbde ıllittefttder ay· re. bir sürü nazariyelere meyda.n veri- olanlar şınıdi sulh taamızu P anlan yardım görmektedir. Müt+efikler bu 
ili teeritbenln tek1'&Plll& ınhaMle et- yor. Ha\ ada mı? Der. .zde mi? Karada yapmaıt!a meşgııldttrler. Petrolttn 1t.a.l- ,\ıt.rdımlan kesmek, yahut a~aıtmak Ü· 
llllyeeeMerbtl kat'i Mr ltSll1lla haber mı? ya hududuadaki "Bremıer,. geçidınde mıdindedirler. 
vermiş lftlhnlayerlal'. Rele ta~- '8'!1 üç cebhenin ayrı ayn llımleri, lüks bir vagon içinde son gUnlerde ka · NaSll? 
nflt ahhtkayı akim blnkablleeek her mütehassısları var. Heps: kendi ma- ra~lqtınlaıı p1&n bir taarruz hareke- En-ela 1 kand·rravyanm d mir "l:fr

türlü t.eşebbüsc 1,nreti kat'i~ ede ~ lfunatlarına dayanarak harbin vecibe- ti olamaz. Çtbıktt orada Makyavelın mesitrln önüne ~erek. tsv dmriri 
nl ~ umeiıwiş goörü.nme81 bu 

1 
sini kendi noktai nazarlanna göre ta- ruhu hlkimdi. . . . . Norveç karasulanndan A!manyaj.,. gi· 

işin .ak şakaya ~Hr bir '8n.fı yin ediyorlar. Bütün dün.~ el'kimharb Herkes bllir ki hlkıömdar müellıfı diyor. Bunu keeecelderi- anlaı,Jlıyor. 
'kalmanllı.t ohlwğunu isba.t etmekt.e- 1 ke&ildi. Bu yüden harbi idatt eden bir aeker değildi. Hatta demir yükl'" b~ füi Almr.n va-
dlr. 1 asıl mesul makamlar &'USDlağa mec • Yirminci asrın kırkıncı senesinde puru tam B ltık denizin girerken ya-

llarb lakanc"nevyaya sirayet e- bur kaldılar. cereyan edm bu acayib harl> şimdiye kalanmış, bntınlmı tlr. Vapurlann ka.· 
clecek mi! Eskiden yalnız ordular harb ed rdi. kadar tarihin kaydettiği muharebeler- rnımlanndan Bal - a girebilme1ert için 

(llof mrofı ı Mdtce) Yarı resmi Relazioni İnternationale, Lınandinavyahlar mahsur Alman- Şimdi milletler ve onların rey ve efka den bambaşka hususiyetlere mahknr. kıs, bir yoldan açık denize çılmıalan 
n anevt lWlin tediye UMllUnü twkede-ı müttefiklerin ablukayı te§did karan yayıltMlmıektedeftlll etdldert tak· ırı umumi karargah salihıyetile işe gi- Bu hususiyetleri mütalea. ederken lazımdır. İşte İngilizler bu ~olu -Alman 
~k mübadete aistemini kabul etmekte haltkmda y~ane tefairatta bulunan clll'de. b11 suale möMet eew.b ftlmek neıııer .. netice itibarile: "Şevaleresk,, jestlerle hasmın czilmı- bahriye!riırin tehdidine rı:~en- bka • 
c. ~"Unu b ltiiriyorlar. gazetedir ve diyor ki: Jbnn gelııneldıedir. Harb de sulh de bir çıkmaa giF - yeceğine Finlandiya gayet be ığ bir mak emelindedirler. 

Ekonomik mahfiller lngUtere ile Yu· "Ablu~. ~iyesi hakkındaki A. OEMALBDD1N BARACOOLU miştir. ÇünkU bu bir pari8.naento tabi- şahiddir. Hasmın kendine mahtus tak- Sonra Balkanlardan Alm nyaya er-
~lavya anunnda eeasb bir teşriki me Fransız - lngılız planının fevkalide teh .............. www---·.. . ... yeeidir. Ve bu lf8kjkie muhakkak su· tifi ve tekniti var. Bu şerait altında zalt ve petrol gitmesini .. mek isti • 
91tintn Yugoslav miUetinin hayat atan likeli olduğunu itiraf etmek lizımdır. G ı Abe • rette bir sava§ parlamantarbi teessüs 1rendialııi yere aermek i"in ayni taktik yarlar. Almanya ile h ,·dmhı bfr v~ya 
dıl'dnıı yilbeltmeğe badim olaeağı ka· İngiltere ve Fransa gayri muharipler- enera nın etmit gibi oluyor. "Bu işi~ içinden kes- ve ayni t.elmiği kullanmak lbımdır. yakın olan devletler ta~;"k albndadlr. 
••atindettt.rhıır. le bitaraflann ia§esilli veaika usulüne ttrme bir yol bulup çıkmak için b~ Yalrud da; aulh duasına çıkm~ olan- Bir kere onları bu tazyikten k rtar • 
ln~mı1n A.wlkara ~ l.olldrMa t-ibi tutmak arzll&Ulldadlrlar. Bundan bevsuıatı ıvurulan tedbirler kafi görülmedi. Ye-hamı muvaffakiyetlerini beklemeli. mak lazım. Bu da Yakmsarktaki İngi-

Londra, 7 (A.A.) - lngilterenin ırütees~~r .oıac~lar ~rdir? Avru- ı-n di aylık bir tecrttbe de\'l'esi Fransız "Kim bilir! Belki de harb ililıı sulh liz, Fnmmz kuvvetlerine yUklctilmif 
Ankara btiyük elçisi bugün tayyare panın. buyük bır IUlmı, fllD&l ve oenub Tekyo, 1 (A.A.) - D. N. B. ajuım mi11etini sinirlendirdi. Kahraman Fin- perisinin ltanadlarma işıktır.,, bir vazifedir. General Veygeııdm bir 
ile Londraya gelmiştir. Amerıkalan.,, bildiriyor: landiyanın eUm akibeti de buna inzi- I· Dr. Eaad Kemal Heloinıoğlu işi de budur ve daha dün Ba!kanlarm 
IMr Yugostav Gaetıeshüll Mütalea&ı Alman Nektal Nw.n . Yeni Çin merkezi hWdUlıet nezdin.. .e wTZZ rrn :At l serbeetisi için bu kuvvetlerin arttınl· 
Ronıa, 7 (:A..A.) - D. N. B. ajansı Paris, 7 (A . .A.) - p~ Soir p.ze~ ae Japonya tarafuıdan fevkalide mu-ı Ru manc.u ~ ... da Etlı·me İı ar nıta makta oldtrğu Londnulmı haber ftriH. 

bildiriyor: llİaİll K~g -~ Y.~yor: hhas olarak gönderilen general Abe, J "Q ve Ca.Y 1 yordu. Suriyedelri Fransız ordulan lnl-
Vereme guetesi, İııgiliz ablukasının Von Ribbeatrop bu gün ~l~n ~~ Hisiya - Park'da tertip edilen . vedaı 1. } ·ı J s J,. fe1At-ti• mandanı General Veygand: 

takviyesi münaaebetile lagiltereye şid rs İaveçw ve Norveç ~~rlennı ~ı· .erepsiyonu esnasında B. ~ (8 yan pl Of arJ 8J ap üll\G "Ben yan~!--.ıt. ~ yere ~a-
detli bir ihtarda bulumıyor ve diyor y~ye ~· Göl"Uljllle m saat nutkuna verdiği cevabta ezcömie ~e BiiJaree, 7 (A.A.) _ Rumen hava, (ll<lf fGNfı ı Wioe) la hazır~ itfaıy~, «11,.erelr ba 
ki: lilÜrmüştür. demiştir: ..ı....:- ı...a.ı.ı "ld·-· .. Rum- ~ı . . bah-ı...~ -· a1tmda bl _ kanetlerin gayesım tayin etnılltf. s· Aa.riai · bir ·· nesarewouı -IUlrı ıgıne gore ~ _,, enmn ~nıu -.. 

"Evvelce bir defa aanksiyonlar za. ·ı- ıraz ~. w yeaın m~- - Uzak şarkın tensiki kat"t bir saf- havacılarını yetiştirmek ve mnlann rakttğı gibi tebrin Sonla mahaileBtıı- Şimdilik :r:ıtkanlarda yangın !o~. 
lbanında aiWılar doldurulmu§tu. O za P.: a gazetecileri. ~ mU~ • haya girmiştir. Çinin tekrar inşası İtalyan hava malzemesi ile ünsiyet et- de ve bir meyva babçarinin ajac;lamu Fakat İngil~, Mtihı ~~ ıstihn
lban, 17 şubet 19!'< da Lord Rother· ~ N~rv89t;e .bır ıcraat Y~~ iate. - bir çok zorluklarla karşılanacaktır. melerini temin etmek üzere angaje .sikiip götiirmüttttr. lltuM sat.1n almak teşebb~dedtr. O 
Dlere, İtalya ile bir harb vukuu halin· d~klerıne ~ olan A~m~ .hu~~etı • Çunkinge kal"Ş'l askeri mücadeleye ve edilen İtalyan r,..,keri ta.yyareeilerinin Şehir merkezindeki balıçelmn de zaman Almanya ne Y-Pa~ · ~ 
de İtalyan hava kuvvetleri k&r118Hl'ia nm lakandııwıvya. vazıyetinin ~ı· bazı devletlerin Obstrüksiyon pollti • en iyilerinden mürekkep 30 kişilik bir ayni akibete uğrıyacağından endife Veygand, Almanyanın kuçük bır ha· 
Lıgntz filosunun maruz kalacağı bll • r.~ ~akı~ ~akıb e~~~ oldugwıu kası• lcarşı mUddaa.ya. devam .1~ gnıp Bilkreşe gelmiştir. edilir.ken havalanıı birden bire soğu- reke~ne kanp bıtmr, ~kltyor .. Cihan 
)Uk tehlikeye İngiliz Başvekilinin na· bıldırmlj ve . şoyle dermttir · -edecektir. Yeni Uang - Çi1lg ~ Veı Ci· _ ••, - ka ~evrilmesile sular bir metre Kadar Har~de Almanyanm ~ mfttteifi.1derill 
lan dikkatini çekmi~ti. O zaınaaclan· . - MUttef~ler ~yaya maaen ni, tarihine ve binlerce senelık mede- . . , 1 eküııaiıtir. l6 y~nGa. bir delikan- cephesı Balkanlarda miitt.efık erdnlar 
beri İtalyan bava filosu kuvvetlenmiı ıl~r~ .~ı ~ ~yorlar. Fakat niyetble dayanarak isttkWe ve millet- H~vacıhkda bır y~~tlı~ lı Harşiaiıı bir kolwıdan geçerken bo- tırn.ftftdaıı karulen cephe He yarılmış. 
buna muküil İDgiliz ve Fransız filo. hızım böy!e bır te§eb~ .karş.ısmda ler arasında tam bir müsavat& doğııı V~, 7 (A.-!'-:) ~.Dun bır aa- ğulnmştur. tı. ilk 98rsıntı buradan o~ ve ilk tff-
lan da. Almaa hava kuvvetleri kaqıl- i.t:ıl kalacagımw zannedıyorlarsa _alda· yürüyecektir. Buna binaendir ki Ja- , keri p_ılot -~ayyar~ ı~inden dışan-ı Yugosl&\')'ada 'ruğyaıılar lim olan Btttgar -ardu~ Hli. . 
lllnda ınetgul bulunmaktadır. Bwadan n!yorlar .. Alma~yaJUn menfaatlen mü- ponya Çinle olan mülıaJ:ıebetleriDLkom sını kıç ,go~~n bır uçuş yapmıştır. Belgrad, 7 (A.A.) _ Yugoslavyada Almany~. ~tra~ındakı ablukamn sicJ • 

. başı. ttaı)'a dünyanın en büyük daıUz. dafaa edil~ktır. . ıusunun kültürel ve moral temayillle- Nevyorktakı Mı~~ıı tayyare .m_ey - ı tuğyanlar ciddi endişeler veren bir dtttenmesı ıçırr bir d_e So~et RueyMian 
altı flloawıa maliktir. Buna binaen ı. Muttefiklerin Azimleri rini hesaba katan sağlam bir eaaaa Qaıundan ~alk~n bm~aş~ Carı, ikı bu· şekil almıştır. Belgradın bütün alçak ~ııtti Uzakşark ~ohle bıle yapılan nak 
taıya Uzer ine bir tazyik icraum iatıe • . Lon<!1"a, 7 (A.A.~ - AlR~~mya aley· dayamalıdır. Diğer devletlF Çin çuk ton agır~ıgındakı bir bom~rdı - 'mahalleri su altında kalmıştır. Banat'i Hyabn durması lazımdır. Rusymı~ Al-
lbek IUurs b. hare' et olur bındekı ablukayı şiddetlendirmek hu - AakkıRdsıki battı hareketleri bu hattı man tayaresıne dışarısını kat ıyyen tamamile su istila etmiş ise de tuğyan manyaya ne kadar yardım ettiği pek 

uz ır ·· .,, susun da İngiltere ve Fransa tarafın - A&rek.eti sarih aurette aydıPıatan va- görmiyecek bir şekilde oturtulmU§ ve bılhaesa Vreac ve Novisad mıntaka _ 1 belli değil Fakat petrolü veriyor ve m 
S.O.ada AJd~ler crnn verilen karar hakkında tefsirler.de kılara o-öre tetkik etmek icab eder. yalnız aletler ianesile uçarak Virgin- lanııda bir feliket halini alımttır. mUhimmi buchlr. Balkanlar Almanya-

ler~ 7 
(J..A.) - İtalyan ~~- bulunan "Sundan TiMes,, gazetesi Ner Nankuı hüldlmeti birliğe ve iltikWe deki Laııgley Field n. anına inmiş - Binlerce kişi evlerini terketmek mec- I ya kar§ı kazanılınca Sovyet petrolil -

l'I. 1 ıntltter.klerin ablukayı takvıye a v~le İsveç, Almanya tarafından t.ebdid doğru- inkişaf ettiği takdirde Çinin ve tir. lniş sanki tayyaı eci g(}riiyonnui buriyetinde kalmıştır. Hasarat bir I nUn Ahnan} ... ya sevki &e güçleşecektir. 
,;;. an hlıkkmd-ı tefatratta balunma. · e~ilen menfaatletlni kendililderiaden binn«ice bütün uzak şarkın yeni 9ün- .gibi mmıtazam obnu9tur. Bu Uçıl§ ha- kaç milyon dinar olarak tahmin edil- Çlnkti BakQ petr'>Deri R11111mya tui-
lia la beıııaw bu m.uaa Lwdra, Pa· korumak istemedikleri takdirde ken - yesi ,.~cı devletJerin hesaba sat - vccMlk tarihinde ilk "IWr UÇUi,, t11r. ımektedir. irile ve Rumanyad-. işlen...sre:ir gönGe • 
....:. aeru..ı. lüeMlnav met!lieketle- dilerini bu zarurete ikna edecek tedbir muı ieab eden bir emri vakidir. Bir Hind şefinin sözleri Tiimekt~. 
~ ~ pnlt ~ &J!l'I' ler a!mak icab ed~ceğiai yazmaktadır. Madras, 7 (A.A.} _Kongre şefle -1 s -11-..· • BUtUn bu abluka ~oirleı:i mu\18f-
'9ali . · . 1talyamn vrupa Almanya tntııar Vazlyetlncle Ba Bi I'!"' • rinden Murthi burada ımm haftayı IRMf~ntfrfft VAftl tak olsa bile 1ıbluka ile Almaııyanm 
.... ,~ ......... r•-ıan teldb zet~e Berlinden bildin~yor: . 9lıll r.aıginlll açarken irnt ettiği ı:mtakta, Hin'dis • n:.i..'!tt L ~ Vlll yakmda t~ olaca'ğuu beklemek ba· 
--.uu göetermektedir. Sıyasi Alman mahfiile~nde, bıt;a - tana istildal ,.erildiği taırdi!"de bttlihı UHmn 1\Hrarıart tadır ve anla~ ki mtitteftkler •· 
-.'lletJıaat. General lramicle8tn su.ete- ~~n abl~ya yapacagı he~ türlü balosu Htndistanm nizım ve bilşe"'-zm tetıli- Moskov 7 (A.A.) - HükW:net, kol· rasında da işi mttmırttn oRla~ kadar 

Japtliı ~ ile Lorcl llaHfax tavızın mft~tefıkJere yapılmış bır yar· kesine karşı .koymak için İngifterenin kozları ;;di e klMilar old - ibi her msa kesmek Üzere ba.,IrR çarelere baş-
lac>ta,& da ıau..r bir 1flr &Jll'l1or. dım tefükı edileceği kaydedilmekte· Ankara, 7 (A.A.) - Türk Basın ıb mda harl>edeceğinı bildinrriş _ . i . Y . ek ugu ~ vurmak taMvvunı hftimdir. 
larafandan t.veç w Nervege ftl"ileJl dir. AlmalJya intizal' vaziyetindedir ve Birliğinin itk y1Um '8tivareııri dön ak - yan q zır~e t.alı83~ edil~ h tar miktan - =-_ s • ı:= .. = , w 

ltaıyg pwtehriae Berlindeld ma- tsveçle Norveçtn Fnmsız notasına şam Aikarapa!as saılonlamrda veril - tir. he.ftarım köı!laGıııda .KM· na gore degıl: malık oldukla.~:1 hek - ..,. Mtııatmm b:r km 
laa~ Alman matbuatıadald ak karşı akstfllmelleri ne olacağını bek _ miı w l:IU,wt bir 11nwaffalriyetle aa - Kalldltada . . . . tarlarm heyeti mecmuasına gore mu - dalat oldu 
IUll"'ellere dair telgraflar gelmi§tir. lenıeırtedlr. H1tm!n 'loıenUz diytloıne.tik baha 11111ie.r clevam etlldfttr. Baioda lana Amd, :ı. dlilen ıe:~ ealm- ayyen hayvana~ ve hububat ''ermeğe Kahire, 7 (A.A.) - Kralice Feride 
l'opo]o d'Italla bu haberleri "Almanya pl&ıada cere)lan edeceği anlaşılıyor. vekiller, mebuslar, sefirler, fikir ve ne deYama 8 'et ey •

1 ır. m~~ur eden bır kararname neşret - ar Jıaz qoaığu·~ya getirmiştir. 
lııgUis p1lnlarmı tahrib edecek vasi • Vaziyet ıa..ttc Rrışıktır. Oç hafta ilim ı.yatma wıı.ab pilıliyetler, ts- Ruman;"edıt li'ir ~e'"'I 1 mıştır. w • • m --.o!"..:~""~--
lettecllr,. bqbia albnda Lepediyor. wvel Almanye taafından llatlaun tanWI ve Ankara J1111.t.ın.t nwuplan yırr.:gr .. ı Karam~e ayni zamanda kolkozla- çac.ıı mantmn ~içeğiıiir. Se-

Diltr 'bir pzete de ttöyle yam)'or: diplomatik tauTtız Jtentız müüet bir 1tuJumu.-ı-mr. Siivare çok nesilı lııir BUkreş, 7 (A.A.) - Dun ~~e Pıa- n a~ yetiştirmeğe mecbur tutmakta - virris. ~yunz Ai~d.t ôµneqni&. 
nSterUng harbinin bbdm için olan netice vermemiştir. Brenner müıika- :va ve tqkııı. bir JM18 içinde sabahın hova, petrol işlE:tmt ou.:.ında bır Yaı;1- dır. . (:.ak Et*~K11n1mm 

lebıntea1, Londramn t&9iki unUpdp ıao tının :yos1ıova ile ROılllayı yaklaştır _ geç va.itine kadar. clevJm etmiştir. Bir gm çıkmlfbr. 1\ ahruımt d~ptılarıle bır 1 G~teıer. bunun m~e~e~ muda - Gieatıl M&-ıı...i 
"1n eğenlere temin e9ği avantajda• mak olan esas hedefine Molotofun çok sörprizler ve numaralar 11.,t motör fabrikasında mühın: tahribat 1 fUBI ı~ olan ehemmıyetin.i tebarüz,------- =~~iiii!ii 
IOk daha b8vııklllr... nutku pek ziyade zaıar veruıf~ir. artırmıetır. yapmıştır. ettiriyorlar. 
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Birçok memleketlerde yapıld.ığı gibi bizde 
de halkın elinde bulunan hurda demirleri 
toplamak için bir demir günü yapılamaz mı? 

PAZARTESi, 8/4/1940 

12,30 Program, ve memleket snat ayan. 
12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri. 
12,50-13,JO Müzik: !VIuhtelif şnrkılnı· (Pi.) 
14,00 Miızik: Knrışık müzik (Pl.) 
18,00 Program \'e memleket saat ayarı. 
18.05 Mtizik: füıdyo caz orkestrası. 
18,40 Konuşma: (Umu.ni terbiye ve be

den terbiyesi) 
ıa,55 Serbest ~ant. 
19,10 Memleket saat ayarı, ajans ve me

teoroloji haberleri. 
19,30 Müzik. Cal;ınlnr: Ce,·det Çagla, Fah

ri Kopu":, izzettin ökte. Kemal N. Seyhun. 
Okuyanlar: Sadi Hoşser, Sem:ıhat özdenses. 
Mahmud Knrındıış. 

bugün için ~ok kıymetli hamulelerini 20, 15 Konuşma (Fen \'e tabiat bilglleri) ı 

boşaltıp geri dönüyorlardı. ! 20.30 Müzik, Çal3nhw: Şerif içli, Fahire 

lıfim Piyango cliln saat on -
da Ankara llalkevi salonıoufo çekil
m;ş, nilwyetlcri O, 2, 4, 8 ve 9 1.a biten 
1/ 1 O biletlere birer lira amorti çık-

m ıştır. Kazanaıı num<ıralon a*°ğıdı 

sıraya konmuş halde ·eriyoruz: 

150000 
Lira kazanan 

. . Fcrsan, Refik Fer ıın. 
Akşama kadar yorulmak bılmiyen 1 Okuyanlıır: l\Iu tafa Çaglar, Radife Er - , 

h alk bu vatani vazüeyi milli Marseye- tem. 

33069 
50000 yizlerile = Marseillaise candan yap -ı 21,00 Mlizik: S:ız e"erleri. 

mışlar<lı. Bir günde binlerce ton hurda 21,15 Konser t:lkdimi: Halil Bedii Yönet-

demir ve maden toplanmıştır. kcn. 
Müzik: R;ıdyo orke. tr:ı ı (Şef: Dr • .E. Pı·r.e

• Dünyanın ı'n müktesid mılleti olan t ıt'ius) 

Fransızlard9. ınevcut külliyetli ihtiyat ş 11: Semihn Bnrk oy. Sopra 10. 

külçelere damln damla yığınlar yapan 22,15 Memleket • nt n'·arı. ajans haber -
bu teberrü stokları da kattlmı~tır. leri, ziraat, eshnm - tah\lliıt, kambho - nu-

B. . d 'ht· .. l l kut borsası (Fiyat.) 
ızım e ı ıyacımız must..ace o - 22,30 Miizik: c. z.ban CPl ) 

mamakla ve elimizde kafi mevcudu - 23,25-23,30 y, nnki program Ye kapanış. 
n1uz ve karasularımızda battnış ve pey ..... ea.,, ....... ıı ... • .. ••••••••n••••••••••••• 
derpey çıkarılmakta bulunan demir ve surette tedariki elzemdir. 
zincir aksamıle mühim nııl·tarda hur- Muharip dcvletleı harbi rlevam ettir
cln demir ve muhtelif madenler vere- mel· için iptidai mr.ddelere şiddetle 
cek bir çok g~mi ankazlarımız hulun- muhtaçtırlar. Askeı i malzemesi ve cep 
ınakla beraber denizden çıkaıma ve hanesi bol olmıvan muharipler harp 
b~zma .ameliy"si bak.ımın~an ~imd~den meydanında intlharn ve gıda macldı>
?u~endı~nne hureke~ın dn?a maku. ve !eri az olan mil:ctler de iktisadi saha
ıhtwatkarane ol:ıcngı da aşı'« rdır. larda ölüme •e arzı teslimivete mah -

Pınaenaleyh harb haı ici olmaklığı - kumdurlar. · 
mızl:ı beraber diğer millefü!dn göster- Dahn henüz zail olan "e ver ver du-

Almanyada geçenlerde yapılan madeHi eşya topuıma giinürıde diği bir lüzumu onların vaziyetleri do- mantarı söndtirülen (Jfos ~ Fi~) har-
kamyonlara yüklenen muhtelif madeni eşyadan bir kısım !ay?.Sil.~ teve~:;ı ettikleri ifrata. vaın1~- binde ccphaH. fıkdanı felaketi kalıra-

Büyük muharib devletlerin homur- mak uzere bız de 1940 enesındc bır man Finlileıin başma eelmişti. Zira ge-
danarak yanan cjderasa vü.ksek izahe 1 y AZAN 1 defaya mahsus bir (Dt'mir günii) tayin niş cephelerde biiyük ve de\ amlı sn\·-
fırınlnn gece gündüz maden cevherle- : ve h~rd~ları topl~rsak bu tedbi~. ve ha letleri püskürtmek için bol cephane \'e 
rini ve hurda1arını yutuyor. Bacaları Bahri o·· zdeniz reketımızden katıyen zarar degıl. cok mühimmat sarfma. mecbur bulunmuş-
volkanlar gibi tütüyor. Ocaklara dokü- istifade etmiş ve ihtiyat malzememizi lardı. 
len cevherler çabuk eriyip akıyor. Mü- biraz drıhn zenginleştirmiş oluruz. (Fin) ülkesinin fabrikaları ateş Ye 
temadiyen ağızları açık ocaklar cevheri lu~asını teştlitl ctmel~ı~ yüzünden a.71 Harplerde sinirlerin mukavemetile alev saçnn b ı kızgın namlulara demir 
ve maden bekliyor. mıkta:da ve uz.un ve ıvıcaçlı .Y0 ll.arda eı ber harp ınnlzemes·nin d" mebzul (Sa> u G ı; c1da) 

1n n koll. rı, elektrikli çelik burgu· gelm,.ge mahkum kalıyor. Şımdı m:ı • 
far P rf ratcurs Vt: elektrikli Jai - d n tedariki için Almanlarca bulunan 

f pell ıyor ... Katar- e meml k t d ıirndeki hey 11 ~ 
ııi bu a a bo altı - d · mck \ e bu s n yii nefi e p 

laıını h rp sanayiinc tahvil i ·n eııt -
Bir türlü ym k bilm·yen bu cehen- m kt'r. 'Y ınc Alm nyada m d nı p ra

n m fııınları ne ba bu kadar gayretle lar çinko m kukfıta tebdil edılip ma
niçin çalı ıyorlar? denleri imalatı harbiye emrine ,·eıili

Dcmi.r, hep d':mir 5ıt: rmak içindi~. yor ve iznbe fınnlanna scvkcdiliyor. 1 
Fnbnkalar, ımalathaneler demır; Fransızlru- da geçen hafta bir "De-

harb meydanları \e batarya kuman - mir giınü tertip etmişlerdir. Hilkaten 
danlan menni diye bağırıyorlar. neş'eli ola ı Fransız halkı bugünü bü-

Bütün muharipler ve gayri rnuh:ı - yük bir aliika ve muhabbetle kaı ıla
ıipler demir \e lık pe indedirler. Mil- mış, apartım1nlar, evler, mağazalar, 
Jetler, binb r it n ve t tiz planlarla dükkaıılar aıal rında rekabete giriş -
ku dukları mc ni sehirlerinin tarihi mi. lerdir. 
fb·a 1 rini ve ~ü ler·ni düşü?m.~yo~; Vu.tanpcrverliklcri de maruf ol n 
artık gozlcrı zıynet •e fantezı gormu- Fransızlar evlerindeki hurda bakırla
yor. . _ rı, kurşun parçalarını, çinkoları, kırık 

1 te İtnlla, halıharbde bulunmadıgı sobaları kazma ve kürekleri baltaları 
halde -~~~fr .~htiyacını hazırlamak ü- ütüleri, ~ckiçleri, boruları, sdçlan, pııs~ 
zere butun guzcl §atolarının, bahçelc- 1 . .

1 
. d • k . 

1 
· k 

1 . . ı çıvı erı, ma enı ornış erı, nrvo a 
nnın; parklarının ve npartımanların 1 h t" ı·· d • · k' . _ parça arını ve er ur u ma enı es ı 

demır parmaklıklarını ve bagların şran Fr "T>ır-11• ·:ı .... a f N ti 
l k kl ··kt" .. tr d 1 . eşyayı • ansız ıHI ı ınu a aa ezare 

pu azı arını so uruyor. a e erme . .. d 
1 

dd 1 ·· h . b. 1 k nın o gun mey an ara, ca e ere, so-
gore ta mıncn ır mı yon tona ya ın k ki 1 .. d a· ~. .. . . . . . a ara ve varoş ara gon er ıgı yuz -
en ıyı cınsten hazır clemır elde edıyor-

1 
k • k 

1 
d 11 

l 
erce as erı arnyon ara o c urmuş -

ar. 1 d 
İtnl~anlar - II beş harbinde de bü- ar ~r.. . 

yük bir yeküna b 1ı olan evlilerin, ni- Hı~ ıyatı .. gal~yan etn;ış lıeyec~~lı 
" nlılann albn alyans Alliance ni- halk, tehalükle ıkametguhlannın ko c 
~an yüziıklerini toplamı , e harb ihti- b~c ki.arın~. ablmış, .. saklanmış eski de 
yacına tahsi.s etmi ti ve yerlerine haıb mırlen ve luzumlu luzumsuz f zla m -
hatıra ı olar le ç lik halkalar dağıt - deni eşyayı bulup, yerlerinden çık rıp 

be\ e seve kamyonlara koşturmu 1 
n' a - Daha ileri gi- dır. 

y 'kil 

gger: VALA NUREDDİN 

Un Rollerde : SUA Vt TEDÜ - HEF1K KEMAL - NEVZAT 

OKÇUGİL - FERİDE CA TAN - CELAL ÇAGDAŞ-

Miızık: GREGOR ve orke trası. 

Dans: lspanyagüzellık kı ali esi; LUC!A LA BELLA 
YIUIAZ ALİ: 

YILMAZ ALİ : 

Ancak en mükemmel Amerikan 
Fılnılerile mukayese edilebilir. 
En müşkülpesent meraklıları 
bile takdire sevkedecektir. 

En on film tekniği, en nefis eser, 
en mükemmel reji ve Türk zek:ı ı mahsulüdür. 

l.Tfl..lUAZ ALİ : 

YILl\IAZ ALİ : 

YIL . .1\IAZ ALİ : 

1 tanbulun güzel ma.'Ilzaralı, kibar c !onları ve kor
kwıç batakhaneleri içinde cereyan eder. 

U rak ve he) ecan, Aşk ve zevk, müzik ve raks, 
neşe rn kahkaha mevzuudur. 

t l ilütmın bilfiil 

Li ra kazanan 

--~60 

2 o 
Lira kazanan 

32889 
1500 

Lira kaza an 

60 7 
12000 Lira kazanan 

48580 
GOOO Lira ı;a7.anan Numaralar 

9234 1&804 24858 29544 

4000 }*im Kazan nlar 
13504 16118 18854 20450 27869 
38408 

20.ıO Vr-.ı Kazauanlar 

6158 8758 S374 1569G 26238 
301 9 42093 435&2 

l OL" a Uuz.ınaı 1 r 

'i 4 
111..ı7 

1 3 -0510 
2;ı970 27415 
316 ... 9 32363 
43007 43446 
48755 49484 

5133 G 53 
S816 1035 

1 l 8 167 o 
21892 23605 

39 9 
22 

21277 
2 61 2 744 31240 
33664 35392 37891 
44055 41312 41596 

150 I....ira lfaz"nanfar 

51 79 139 214 642 
669 73'3 l 008 2:-31 2597 

3271 3473 3474 3539 3782 
3814 4 2 5091 5 84 6133 

·6342 7471 93 3 9535 10203 
10631 11030 11748 12023 129U8 
131'12 13169 13229 13609 13923 
14100 14485 14703 15130 15684 
16096 16240 17389 17758 18390 
19036 19472 20167 20314 21415 
21484 21536 21835 21919 22719 
22906 23336 23393 24087 24182 
24981 25592 25603 26315 2639() 
26815 27155 28357 23784 28960 
29340 30336 31142 32102 32343 
32843 32929 33048 33255 33843 
34391 34739 34841 3:009 35297 
35523 35569 36213 36547 36557 
36589 36627 36817 36914 37127 
37496 37911 37921 38285 38336 
38592 38769 39613 39689 . 40400 
41100 41334 41563 41572 41833 
41938 42530 42C34 428 9 
3018 43697 439-7 
o - -s 1 

7 
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Piyangonun talilileri 
Milli piyangonun dül)kü keşidcsinin. 

talililerinden bir kısmının lstanbulda 
olduğu anlaşılmaktadır. 150.000 lira 
kazanan 33069 numaralı biletin onda 
bir parçalarından birinin Beyazıttaki 
gişcılerden birinde adresini vermiyen 
birisine, diğe•:inin de Sirkecideki gişe
lerden birinde David adında birisine 
çıktığı anlaşılmıştır. 

50.000 lira kazanan 16260 numaralı 
biletin onda bir parçası Kireçburnun
da oturan V:! Mecidiyeköyü Belediye 
garajında çalışan tanzifat mcm ru 
Mehmede satılmıştır. Mehmecli bileti 
satan bayi diin evinde aramışsa da du
ği.ine gittiğini söylemişlerdir. 

15.000 lira, Kadıköyünde Pazaryo · 
lunda kunduracı Koçoya, 12.000 lira 
da Müberra adında bir Bayana ~ıkınış· 
tır. 

19 
307 
616 

1753 
2~10 
2622 

fiO Lira Ku.zanan!:ır 

33 134 150 
311 489 592 
743 817 1183 

1344 1355 1519 
2016 2048 2089 
2329 2353 2461 
2820 2970 2985 

3147 3205 3243 3314 
3334 3423 3459 354.2 
3510 3ı3G 3760 3803 
4054 4070 4086 4163 
1183 4212 4286 4332 
4476 4fi17 4565 4584 
4597 4708 4718 4762 
5004 5132 5287 5464 
560-1 
6238 
6768 
7123 
7527 
7748 
8058 

5671 5S03 6094 
6256 6462 6610 
6785 6801 6895 
7230 7309 7380 
7516 7660 7677 
7789 7825 7830 
8085 82~9 7384 
8562 8576 8739 
9007 9 79 0080 
g: 2 93 3 9103 
9d39 9 o 9798 
9910 9. 5 10149 

1 ..,sı 103 2 10 4 10003 
10796 10883 10 81: 11 33 
11323 11418 11549 ll~v9 

11916 11960 120::10 12184 
J2357 l2149 12468 12546 
12762 l 2910 13112 13113 
13191 13239 13258 13280 
13499 ]3673 13708 13740 
13847 13915 14082 14194 
14271 14287 14288 14296 
14109 14561 l JG 5 11G52 
14900 1 971 14992 1'"058 
15110 1 ... 142 15239 1f:l269 
1G550 15753 16561 16ô08 
JG881 16943 17~'>1 

215 
611 

1281 
1631 
2203 
2520 
30Q6 
33H 
3543 
3902 
4176 
4.112 
4595 
4811 
5562 
6200 
6741. 
6897 
7482 
7716 
798~) 

84.01 

123"5 
1275! 
13155 
13436 
13 ()1 
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Kad:köy iskelesinde 
bir h3disa 

I~öprlinün Kadıköy iskelesinde la· 
r:ık, ayna vesaire gibi ufak tefek sa· 
tan Fatma dün vapura girmiş, iskele· 
memuru kendisini vaptırdan çıkardığ; 

sırada, iddiaya göre, Patma, kendisın~ 
hakarette bu!unmuştuı·. Fatma, diın, 
nöbetd asliye mahkemesi olan a lıye 
döı düııcii ceza mahl.cmesine yerilını..,
tir. 

,r 

en 
rdi. Ve b 

r, i ıkb 1i düşündük.~. it. 
·ği bir kocanın yanında çocu 

tan mi ti! Biraz düc:ünme e, ani mag;a ı Veysinin, son zamanlarda karıcına ş· h · l · b' ...... ı k. · t hk d ~ • up es:z, :·~ ır •:ı:~ e ~ ı ı ar e- saa etli bir hayat sürereK ihtiy. 
_ E\ et z zlın ... Sizi g çenlerde Su- ihtJyncı vardı. ısmaıladığı biraz orijinal tuvaletler, decek d gıl ıdı. Ha~ta sıncm, larda, mıt bir kadın olarak k--rıdısini g· 

adiyede, çok güz 1 bir kadınla otom o· - Bir artist! Velev rutı t namzedi makyajlar, saç boyalarının hikmeti tiyatrolarda halk kiıtlclerini heyecan- ) "' du. 
bı.lde go·rdü ;:, diyordu. de olsa. OıJerada oynama;;a bile ne de ,,u··cudu·· şı·ındı· anlaşılı'-'ordu. Karı~ıı1111 dan tı·treteıı gu··zel " .. tı·stıcı·ı· sam·m· " "' ..... ı ı 0 • v~--i.,j!l böyı ... b. · n b r d · ·· 

Veysi s kın bir tavırla: - Ne de olsa bir artist!. diye tav- olsa bir artis.t ~larak ?ı:taya çıkmışt~· ıbir artist gibi orijinal giyinmesi la . larak takdir ediyordu. Fakat şahsi tir me· iş~lduğu b;JI 
1:i ıs 1 

{- :ı 1 uşı.n· 
- Pekalü, size anlatayım... Bu .. sif edilmek! Bunu ela Veysi nereden çı- Demek Veysının muhıtınde, bu v zı- zım geliyordu.. tnbint, zevk eseri olarak böyle bir sını, gaye: parlak,\e::e:~~u~a~diı;ar~~ 

nasıl diyeyim, bir aile ananesi gözönü- karıp bulmuştu ... Kocası, "iyi bir kız, yette bir kadınla evlenmek nıübahtı! j "Doğrusu, içinde bulduğu vaziyet şöhret ve cazibe hayatına, aile yuva • ·iğ' bir kadın olar k .. . . t• _
1 

ne alına.rak yapılan evlenme değil. .. sade, namuslu, ciddi ... Bursada bir ai- Demek, Vc,,,·sinin ve onun cibi kim- ne de tuhaf 1·dı· •.,, sı d 1)· k dı t . tt·· · d . • c •• goın,t-.• 1~ ıyoaıu. 
J ~ n a ır a na eıe up e en yaşa- Onun ıçın ·çıl· ve d ~·-·ı t 1 ti Hayır .. ben bıı aşk evlenmesi yaptım. le yuvasından .. ormanlarda yaşıyan bir selerin n~zarın~a bir artıst ile ~v~en-ı Perihan, ciddi olmaktan ziyade si- yış tarzını teı cih ediyordu. . "' • egı~ı c uva e e-, 

Perihan bu son kelimeyi saadetten peri ym·asından buldum.,, diye kendisi- me·k· tenkıde _ugrumıyor. Bu hal ıtıraf 
111

.
1
•11• bı't• haı·eketlc gu"ıu··yordu·, kalbı· 0 1 .. t . b' h .. garıp ınaç t:naletleri, göz kamaştırıcı 

1 . . , sac e ve mu e\·azı ır ayat sur- mı.i• cvherler aırı1 ..,;;.1 ar"· a· d gözlerinin içi do aı ak ışıtti. ni tanıtacak yerde ne sebebe mebni e<lılıyordu. }i akut, ne kadaı namus - kınlmı?tı. ""~ •. ..ı e ıyor u. 
E • ek evlen<l·ım Karım b d 1 b 1 'ld k d' . d b. . k 11 . .. d 1 :. mck içiıı varatılnııştı. Belki elt'afına P"r·h·tn acı ""1 •·ı· ! " d' c:o~ ·ı - ve.., sever ... u a am ara u şe u e en ısın en lu, tcı ıyelı ve a ı ı gonnu.;ı e o sa " . . . . .. ~ .. .. . '" • ' "" h umse ı. ı..:x:vı f\H 

bir artist. Onu severek aldım. bahsetmişti. bir çiftlik kahyn.sının km ıle bir aile Ah, demek bır artıst ıle evlenmış hurmet toplıyacık buyuk bır h-ı.nım bu· kimseye hoş g;jrünt1v,, için, isl2-
Perihanm Jmlbine soğuk bir duş at- Her ikisinin sevgisi, bu kadar sade- kurulduğu söylenemiyordu. H ıttfı böy ö;Yle mi! .. Mükemmel, mademki bu her.kesi b~~s?ttir en bir tiyatro krali- ı ıncdi~i lıı1 tıH'rı takıı•: . ..t:c •e hoşıan-

tı: Bir artist! Bu esnada Veysi iza- lik içinde daha tntlı değil miydi? le bir kızın b:ıb:ısı talihin bu· <larbesile cıns kadınlardan hoşlanıyor. Ben de çesı mevkıını asla alamazdı. ,.ıadıgı bir takını h aıt;:kctleri sank• 
batına devam ediyordu. P'erihan ayaklarının ucuna ba.:>arak tahsil seviyesile mütenasıp bir işe gir- onlar gibi olacağım ... Onlar gibi ben Herkes istidad ve kabiliyetine göre 1 hoş!Jnı~·ormuş kibi yapm:ık Jrndar g>-

- lste böyle azizim. Karım fevka- döndü ve odasına çıktı. Sanki başına,! miş olsa bile.. de sergüzeşt sahibi olacağım ... Her - hareket eder. Perihan, makul ve hıssi 1 nül üzücü bir şey ycktu. 
ladc müstaid bir genç. Doğrusunu söy kendisini sersemleten bir darbe ye - Bu olacak şey değildi. kes beni tanıyacak!,. gecintiler , sobanın başında uzun ve [Devamı ·" ~~ 
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m ma ları 
Fener Altinorduyu, Vefa Muhafız

gücünü yendi. Galatasarayla 
Beşiktaş :yine mağlüp oldular 

Ankara, 7 (A.A.) - Bugünkü milli I _...__ _ _________ ...;;;... __________ _ 
küme karşılaşmaları düne nazaran mnı· - ·"" 
kayese kabul etmez şekilde hararetli 
ve heyecanlı bir cereyan takib etti. Ge-
rek Vefanın ve gerekse Beşiktaşm, 
Gençlerbirliği ile Muhafızgücüne kar- , "' 
~L uğradıkları dünkü mağlubiyetten 

sonra bu takımları, bugünkü maçta 
nasıl bir netice alacağı hakkında fut
bol rneraklılarının faraziyeleri. bu iki 
değerli İstanbul takımının, dünkü o
Yunları etrafında ileri sürülen müta
leaıar ve serdedilen noktai nazarlar 
biribırinc tam:ımen aykırı bir mahiyet 
aı·?.elmekte idi. Bu itibarla "19 Mayıs 
Stadyomu,, 25 bin kişiyi mütecaviz bir 
lıaık kütlesi ile dolmtuı bulunuyordu. 

Halk biletini bir iki gün evvelinden 
tedarik etmiş olma. ına rağmen, stad
da Yer bulaınaınnk endişesile günün . - -~ 
tı~k erken saatinden itibaren Ulus mey DUnkil müsabakada 40 O metre başlarken 
danından stada uzanan geniş caddede 
bir sel manzarası halinde akmağa ba~ 
lamı~ bulunuvordu. 

Nihayet, birinci maç hakem B. Ziy· 
Ozanın diidüğile başladı. Hava çok m; 
Said. yemyeşil saha üzerinde temi 
r-eııklerile gözüken Vefa ve Ankara · 
kincisi Muhafız, ~iddetle alkışlandıla' 
İki takım da oyuna başlamak üzere : 
tıni akh;;'l vahit. misafir takım şö~ 
b:r bdro ile dizilmiş bulunuyordu: 

Raleci: A2 •d, 
Bekler: Vah'd, G. ro. 

o··nkü atletizm 
müsabakaları 

• 
7-favanın müsaaclesizliğitıe rağn1en 

iyi dereceler alındı 

Bazı obje ti 
Müşahede ar 

(Başmakaleden devam) 
ettiler. Fakat neticede haftalar geçi -
yor ki bir tek İngiliz gemisi batıra -
mıyorlar. Alman denizaltıları bir ma
sal gibi ortadan kayboldular. 

Ya yıldırım harbi? Almanlar bunu 
yapmak değil, yapmağa kalkmak ve 
başlamak cür'etini bile gösteremedi
ler. Denilebilir ki bütün bu karşılıklı 
tehdidler artık gülünç bir hale gelmiş
lerdir. Fakat çeneler hiç yorulmuyor; 
Gülünç olmak ve bundan çekinmek 
hissi ortadan kalkmış. Hala ayni teh
didler savruluyor. Daha dün okudu -
ğumuz telgraflar General Göringin 
Fransa ile İngiltereyi mahvedecekle
rini söylediğini ilan ediyorlardı. Peki 
amma ne bekliyorlar'! 

İngilizler şimdiye kadar nasıl teh
likeli dakikalar geçirdiklerini anlatı
yorlar. Hazır bulunmadıkları zaman
fo.rda taarruza uğrasalardı çok müş
kül mevkide kalacaklarını itiraf edi -
yorlar. Buna inanıyoruz. Çünkü bü -
tün bildiklerimize, bütün kendilerinin 
söylediklerine uygundur. Şimdi artık 
kılıçlarını bilemişler, mukabele edecek 
hale gelmişler. Peki amma, hücum et
miycn bir düşman karşısında mukabe
le mevzuu bahsolamaz ki. 

Anlaşılıyor ki Almanya kıpırdan -
mamağa. müttefikleri yalnız blöfler
le bombardıman etmeğe karar vermiş 
bulunuyor. Anlaşılıyor ki bütün Al -
man üstünlüğü, bütün Alman kuvveti 
bir propagandadan ibarettir. Fakat 
ortada öyle bir m:ın::ı. hissolwıuyor ki 
muharebeye başlamağa iki tarafda da 
niyet yoktur!. 

Müttefiklerin askeri ve sivil şefleri 
açıkça söylüyorlar. Harbi mümkün 
olduğu kadar az insan feda etmek su
retile kazanmak istediklerini anlab -
yorlar. Bu yoldaki ins:ıni ve medeni 
düşüncelerini hürmetle ve takdir ile 
telakki etmemek kabil değildir. Ancak 
bazı z1lim memleketlerdir ki askerle
rine hiç bir ehemmiyet vermeden, sırf 
kalabalık kuvvetile gal be kazanmak 
için, onları bir mezbaha) a yolelar gibi Hafhr: Sii1e\ m n Sefa, 0ükrü. 

Porl r: Ner • ~e' ~:i, Gazi, Sul 
A 

~Ie~·.simin iki~ci <~tlctizm ~üs::ı.bakn.- j r:ı.ber son yüz elli melı e fazla değ·iltli. harp ~e::danına_ atarlar. ~!üttcfik~er 1 .arı d:.ın şıddetlı yngmHLa ı agmen Ka- Ben kolaylıkla 50 saniye yapabilen Gö-1 g.alc~Jeyı u'lman ılc Alman~ ayı aç, ıp
.köy stadın.la ) apılmıştır. Pıstin su renin formunu gösterecek vaktin 48 tıdnı maddelerden rı ahı um bırakmak 

:. nu ayn •ha ~a edere1{ yalmz )irikintil rılc <lolu ve çok çamurlu ol- olduğunu tahmin etmekteyim. Bir cok Ye teslim olmnğa mecbur et:nek sure-
kaleye Bedrivi tiımek sureti!e şu şe- ·nası dcrecel1.:r üzerine büyük tesir yap imkansızlıklara rağmen iki senedir Bal tile kazanmak istiyorlar. 
lrilde yer alnıı. tı: nııştır. Havanın bir atletizm müsab:.:ı.- kan ş:lmpiyonluğunu elinde tutan bu Buraya kadar pek t abii görünüyor-

Kaleci: Bedri. kası için hiç te elverişli olmamasına atlet normal şekilde yaşamak ve ça- ı:a da tayayre haı·bine pek akıl ermi -
Bcklr>ı:: Fethi, Abdürrahman. rağmen pc~ y~~ında .. Mısıra gidecek o-ı lışmak imkanl.a~ını bulduğu takdirde yor. :Müttefikler açık şehi~·Ierde si~~ 
Banar: Haşim, A'rn1ed, Necabettin. lan atlctlcrımızın musabaka alışkanlı- Avrupı:ının en ıyı 400 cülerine kafa tu- halkı bombardıman etmıyeceklennı 
Foı·l ır: Şahin, İbrahim, Rıza, Celal, j-ından mahrum kalmamaları için bu tabilece1~ bir kudrettedir. ve ancak dfüıman böyle bir şeye kal-

Tnrgut. yam;lar tehir edilmemiştir. Receb, dün Zat'eyi iki metre geçe - karsa mukabelei bilmisil olmak üzere 
Ovınıun r-e<'en ilk do.kik:ıları. maçın ~unu tebaC'Üz ettirmek icab ederk i bildi. I{ros ayakl~abısile pist koşusuna istemiyerelr yapacaklarını ilk da-

l: P: c reyam· h kkıncla hir fikir ver- geçen hafta yine ağır bir pistte ve ya- girdiğini gördüğümüz bu atlet bida - kikada ilan ettiler. Bu sm·ctle muha -
1 ek en u ahtı. Çi..ml i iki taraf tn, mi.ı gışlı bir havada ilk müsabak~larmı y.ıp yette yavaş bir tempo tutturmasaydı, ribler arasında zımni bir anlaşma te
s vı. kuvvet mnnzaı aı;:ı arzetn1ekte ve mış olan atletleriınizın kendilerini kon- sonda yine ayni Finişi yapabilirdi. essüs etti. Bu sayededir ki uzwı asır
:H nı nıüessiı· hü umlarla bıribirini teh trol etmeyi ö~rendiklcri dilnkü müsa- 1500 de Rıza, saate karşı koşmağa ların mahsulü olan kıymetli payit.aht
dııi etmekte iui. b,tkalarJa göriilmüşLür. Zira geçen haf mecbur kaldı. İzmitli Kemal bidayet- lar ve büyük şehirler ve bir çok gayri 
. Zaman zaman değı~en hakimiyet va- ta tam hazıl'lıl;lı olmadıkları için, sölı- ten itibaren ayn bir tempo tutturmuş- muharip insanlar ve çocuklar vahşi 
ııv:u ıki takım üzerinde de müsbct b:ı retlcrindcn ziyade ilerdeki formlarını tu. Uzun mesafeler üzerinde şimdiye bir ölümden ~urtuldular. Fakat aske
~a~~ee ver~eklı:_n uza~ k.alıyor_d~ .. Mu- düşünmüş olan atletler kendilerini Iü • kadar Türkiye rökorları yapmış olma- ri ve sınai merkezlerde de hüc~ar 

;.zın sag nc~gı Şahın ıle sag ıçı lb- zumundan fazla yormamışlar ve de - sına rağmen Rıza bizim seviyemizin yaıulmıyor. Almanlar yalnız denizde 
~~~ltnir gayretli oyunu, topun daha receler de bittabi düşük olmu§tu. çok üstünde bir yarım mukavemetçi _ gemile~e ve bazı bahri üsle~e. baskınlar 

) ~le Vefa yarı sahasında dola§ma- Dün yapılan müsabakalar bazı atlet- dir. Geçen senenin sonlarından itiba - yapmaga çalışıyorlar. lngılızler pek 
sınua miit!ssiı bir ıol oynuyordu. Bu !erimizin ümidleri Üzerlerinde temer - ren yavaş yavaş Rızanın kafasına yer- kızarlarsa Sijlt adasına yaptıkları gibi, 
g ı~·rF<tli oyuııa Turgut ,-c Rızanın da küz ettirecek kadar kuvvetli oldukları- le;şıneğe b3şlıyan bu hakikat nihayet müthiş bir hücum ile cevap veriyorlar. 
~.Jt·(,lıtnları, işi biraz daha teshil edi - nı göstermistir. bu gencin pek yakında birinci sınıf bir Sonra bunun arkası kesiliyor. Ayni t ~t ıu. Diğer taraft·, Vefalılar, dün- Şimdiye kadu· tecrübe edilen' bir koşucu olmasile anlaşılmış olacaktır. zamanda da, !ngiltcreyc bir daha hü-
1-u acı mağlubiyetin Ankara spor ma- nokta vardır: Fenel'bahçe pisti böyle 1 Bu müsabakalar Mısıra gidecek at- cum olursa cezasız ve mukabelesiz 

1 u~ tınde tcvlid ettiği fena tesirini iza- yağışlı ve çamurlu havalarda koşu de- !etlerimiz hakkında bir fikir vermiş kalmıya.cağı ihtar olunuyor. Böyle 

l 
ıçın canla ha. la calışmakta ve Mu - recclerinde tur başına iki saniye ka- bnllaımaktndır. muharebe olur mu? Taraflar hiç ol -

1'l ızı - b. "b' l · · 1 ' k 
11 

n • n Yapmakta oldugu akınlara ay- dar bir fark husule getirmektedir. Gelecek h11fta yapılacak müsabaka- ma.z~a .. •r~. ır erıı~ın asAerı _mer ~z -
mukabele etmekten geri durma - Gören'in, Rıza l\faksud'un ve :Muzaf- ların bu hususta edinilmi~ olan fikir lcrını, buyuk fabrıkalarını, şımendifer 

ına~ta idi. _ ferin dünkü dereceleri üzerinde düşü- üzerinde tadilatı yapması ihtimali da- merkez noktalarım tahrip etmeğe ça-
; : f~lılaı ın, Muhafıza naz2ran daha niılı.irken bu fark nazarı itibara alınır- ima mevcut rılduğundan Kahirede maç lıFıırlar. Açık sel!irleri ve sh·il ahaliyi 

rn r bir oy· n cıl.arm. ı;:t., ı rı:ı.r e- sa bu cocukların çok iyi vaziyette ol- ya» ak atktl1.:rimiz ancak gelecek haf bo~ba~d~~an etıne~1ck Y lund.aki in-
. ·r ü .. ıtada dukları aııl~ ılır. Ancak ::;unu da söy- t ki Y ı l n sonunda tayin ed'l..,cek- "'anı dusunce a kerı ln ili etlerı haiz 

1 '. z r 'll ' 1 i ( ı . t" r, Ü re de t ı uhare-

~m 

1 bi ' r"t1J 
r ·-i m fl •r. Berabeı!ık 'cıa etl r. Bu iti rla Muzaffı..:rin nor-

)' ·ı yeı i' n lı"r l,ete r-e ·n Mu- ı al şar lar chhil ndP 11 s:ı.niye, Göre-
ıl J • ı· b' h"J' . tl . 400 . :ı,. n . · nıs u ır a nınıy e oyunu nın de 50 sanıs e, Rızanın da 1500 

:, Yı 1
, 
1"lılerinn cevi ··ıerse de başka de 4.7 dnkika ü .. eıinde koşu yapabile

' 6 he~. Paınadıklarından devre 1 - 1 be- cekleri anlaşılmakta clır. 
t-lıkJe b'ıttı· K .. '"ki . .. t . d d h İ1t" . · 1 uçu enn yuz me resın e a a a-

hir ınc~ ~ev 0 de Vefanın muhakkak ş:ığı kategoriden geçmesine rağmen 
lıl ı gahbıyet peşinde lmştuğu kolay - Ferid, biivüklerinkinde de İrfan wibi 
•as . . 1 J o , haf. czıhyordu. Akınlar daima Mu - bir kıymeti atlamasile küçük Cezmi bil 

ız k·tles· t ··ı · · te . _' · ıne eYeccu ı etmış vazıyet-, hassa temavüz etmişlerdir. 
deıısag Iniidafi Fethi de yediği tekm-::- 400 metr~de Gören rakiblcrinden• ay
cunı:~ııztarib h11luııduğundan Vefa hü· rılmakta güçlük çekmedi. Bununla be
kiyor'.ıtını rerldetmekte ınuşkülat çe -

11 h mu esns smda Sulhi, GOk sıkı bir şiltle 
~·a~t~ı~ a.fızgücünün, her şeye rağmen takımının ikinci galibiyet sayısını yap- 1 
l'abi/ı .akınlar belki bir sayı kazand.:- tı. Bundan sonra, Muhafızın bi.itün gay 
<>fs:ı. ırdı. fakat merkez muhacim Rızl!., retlerine rağmen beraberlik sayısı ya-
sl~ k~ılmakta ısrar ediyordu. lpılamadan maç 2 - 1 Vefanın galibi -

ıncı dakikatlayız. Bir Vefa hücu- (Sonu. 6 ıncıda) 

i 
an , 1 ..... 2 

~ katego i 
z f 'l, C mı, rfan 11.2 

400 m. 1 in i l<ate~ori 
Güıcn, Z re, Recep 52.2 
ısno nı. ı inci Imtebori 
Rıza, Keınnl, Vit.ali 4.14.7 
200 m. 3 üncü kategori 
Sadun, Orhan, Sezai 25.1 
800 m. 3 üncii kate~ori 
Hüseyin, Hasan, Bedri 2.17.2 
5000 m. 1 inci kategori 
Art3n 'r~akipsiz,, lG.44.1 
Şeref stadında da .konkurlar yapıl -

mıştır. 

Gülle, Arat 13.45 
Disk, Arat 
Cirit, Kem:ıl 
Yükı:ıek atlama: 
Necdet 
Dördün··ii kategor i : 

42.80 
53.60 

1.57 

Füruzan Tekil 

ÇIN 

Beılin, 7 (A.A.) - B im Olimpi
yat stadyomundu yüz bil1. gec;en bir 
seyirci önünde Macar ve fJman milli 
takıınl,u ı arasında yapıl .. n f ı:tbol ma
çı 2 - 2 bera.berlikle ndıcelenmiştir. Bi
rinci haftaym sonunda vaziyet yine 
2 - 2 idi. 

Atıcll ı k müsabakası 

Ankara, 7 (A.A.) - Dün ve bugün 
de büyük bir alaka ile takib edilen au
cılık teşvik müsabakalarının 2 ncisine 
70 den fazla bay:-ı n ve bay iştirak et
miştir. 

Şimdilik 7.Pki Kıtff': ve Nuri Vural 
1) ar puvanla r ökoru muhafaza et -

mektcdirleL 

Atıcılık müsabakaları 21 nisan 940 
a kadar devanı edecektir. 

Sayfa: 5 

Türkçeye çt-viren: IIÜSEYİN CAII1D YALÇIN 
------~~~~_...~_...;~--------~~~~~--

Büyük bir nazariyecinin büyük bir 
Führeı olma&ı pek nadiıvedir 

-182 -
Nazari bilgilerin zenginliğini bir 

Führer olmak için mümeyyiz ehliyet 
ve liyakatin delilleri zannetmek ta· 
mamen yanlış olur. 

Bunun zıddı pek sık vukua gelir. 
Büyük nazariyeciler nadiren ay- . 

ni zamanda büyük teşkilatçılardır. 

Çünkü nazariyecinin ve program 
fabrikacısmın büyüklüğü, en evvel, 
mücerred bakımdan doğru kanunla
rı bilmekte ve tesis etmektedir. Hal 
buki teşkilatçı, en evvel, bir psiko
log olmalı, insanı olduğu gibi al .. 

malı ve bunun için de onu bilmeli .. 
dir. Onun kıymetini az görmekten 
çekindiği kadar fazla görmekten de 
ictinab etmesi lazımdır. Bilakis, sar
sılmaz bir hayat kuvvetine malik, 
bir fikri neşre ve ona muvaffakiyet 
yolunu açmağa tamamen salih bir 
canlı uzviyet yaratmak için zafı ve 
hayvaniyeti hesaba kalmamalıdır. 

Fakat, büyük bir nazariyecinin 
büyük bir Führer olması daha na
dirdir. 

Bir muharrik çok kere bir Füh .. 
rer olabilecektir. Halbuki ilmi ruha 
malik kimselerden çoğu bunu kolay 
kolay teslim etmek istemezler. Hal
buki bu pek akıl erecek bir şeydir. 

Bir fikri halk kütlesi arasında neş
retmek kabiliyetini haiz olduğunu 

isbat eden bir muharrik, bir dema
gogdan ibaret olsa bile, daima bir 
psikoloğ olmak icab eder. O, daima 
insanlardan ve dünyadan uzakta te

emmül ve mülahazalara dalan bir na
zariyeeiden daha iyi bir Führer ola
caktır. Çünkü sevk ve idare etmek 
mevhibesi bir Führerin liyakat ve 
kabiliyeti!~ hiç bir mi.inasebcti .haiz 
değildir. Şunlardan hangisinin daha 
büyük bir ehemmiyeti haiz olduğu

nu anlamak için münakaşaya giriş -
ınck tamamen faydasızdır: ideall .... r 
ve insaniyet gayeleri düşünmek ve 
bulmak mı ~·oksa bunları fiile çıkar

mak mı? Hayatta da çok kere böyle 
oluyor. Diğeri olmazsa biri tama -
men ahmal{ça bir şey gibi kalır. En 

güzel nazari bir telakki, eğer Führcr 
halk l!ütlelerini ona doğru harekete 
getiremezse, gayesiz ve kıymetsiz ka 
lır. Bunun aksine olarak, bir zeki 
nazariyeci, insan mücadeleleri için 
gayelerini tayin etmezse, Führerin 
bütün dehası ve hamlesi ne e:-:..em
miyeti haiz olur? Fakat nazariyeci 
ile teşkilatc:mın ve Führerin bir a

damda birleşmesi bu dünyada tesa
düf edilemiyccek en nadir bir şey
dir. Bu hirlcşme büyük adamı vücu
de getirir. 

Evvo:lce <le söylediğim gibi, parti
de ill{ faaliyet zamanlarımda, ben 
propaganda ile meşgul oldum. Pro
pagan.fanın küçiik bir insan nüvesi

ni yavaş yavaş yeni mezheb.. ile meş
bu hale sokarak, ileride, bir teşkila
tın ilk unsurlarını teşkil edebilecek 

malzemeyi yetiştirmesi lazımdı. !şte 
bu suretle propagandanın gayesi u

mumiyetle teşkilatın gayesini teca
\ üz etti. 

Fğer bir hareket bir dünyayı alt-
ii t et k 'e ~ ri .e yeni b'r 

1 z ·nmış 
an m lz1::m ·i 

· lırıe'.et b ınu ip-

ti:.la iki grupa ayırmalıdır: Taraf -
darla1· ve azalar. 
Propagandanın vazifesi taraf dar 

toplu..maktır. Teı:;kilatın vazifesi aza
lar l::ızan.n.., klır. 

edilmesine, müdafaa edilmesine ili" 
tiyaç gösterir. On tarafdar arasın .. 
dan ancak 5ki aza çıkabi[T. Taraf .. 
darlık sadece bir tasdik gayretini ta 
zammun ed~n Aza olmak için doğru 
olunan fikri temsil etmek ve bol bo~ 

neşreylemek cesaretini haiz bulun 
malıdır. 

Sa.dece kabul ve tasdik gayretft 
pasif şekli dolayısile, tembel ve kor-

kak olan insanların ekseriyetine uy. 
gün gelir. Aza olmak ancak bir e 

kalliyete ugun gelebilen bir tefek , 
kür faaliyetine lüzum gösterir. 

Bundan dolayı, propaganda mut· 
tasıl hir fikrin taraf darlar kazandı· 

ğı hakikati üzerinde dikkat ve iti• 
nasını toplamalıdır. Sonra, teskilat 

tarafdarların kabiliyetleri içinde a· 
zalar aramak hususunda dikkatli 

davranmalıdır. Bundan dolayı, pro· 
paganda celhetıneğe muvaffak oldu· 

ğu kimselerjn herbirinin ehemmiye· 
ti, iktidar ve kabiliyetleri, bilgileri, 

zekaları yahut karakterleri hakkın· 
da kafa pat.latmağa muhtaç değ·H-

dir. Halbuki teşkilat bu unsurların 
içinden hareketin zaferini gerc:ekten 

mümkün hale sokacak unsurları bü 
yük bir itina ile istihraç etmelidir. 

Propaganda, bir mezhebi bütüt 
kavme nüfuz ettirmeğe çalışır. Teş, 

kilat kendi kadrosuna yalnız, p.siko· 
lojik s~beblerdcn dolayı, fikrin ya-

yılma:3ına zarar vereıniyecek kimse
leri ithal eder. 

Propagandn halk kütlesine bir fi. 
kir telkin eder. }.frl.sad orada zcl"er 

zamanında kendi ini hazırlamaktı.-:. 
Halbuki te kilat, taraf darları ara -

smda zafer uğrundal,i cidali idare· 
ye en azimli 'e 1 abiliyetli göl'iınen 

tarafdarlarınm daimi, organik ve 
kavgaya hazır bir ferdi sayesinde 
zafer için cidal yapar. 

Propaganda insanların heye~i meo 
muasında büyük nisbette çalışmış-

sa ve miicndelcyi umumi surcltc i
dare edece]{ propaganda ne kadar 

toplu, kuvvetli 'c sağlam olursa bir 
fikrin zaferi de o katlar kolaylaşır. 

Propaganda bütün bir kavme bir 
fikri doldurdu mu, teşkilat bir avuç 

adam ile bütün neticeleri istilıaç e
debilir. Propaganda ile teşkilat, bi

naenaleyh, '!:arafdarlarla azalar, bu· 
na göre muayyen mütekabil bir va· 

ziyett~ bulunurlar. Propaganda ne 
lrndat' iyi çalışmışsa hakiki azalar o 
kadar mahdud olabilirler. Tarafdar

larm sayısı ne kadar çok olursa a· 
zaların adedi o ]·adar az olabilir. Bu 
nun aksi de doğrudur. Propagımdn 
ne kadar kusurlu ise teşkılat o !:ad ır 
çok mühim olmak lazımdır. Bir ha

reketin tarafda.rlar trupu ne kadar 

zayıf kalırsa. hala muvaffakiyet el

de etmek ümidinJe i e, azaların ade-
di ok •. d ok olm lı ır. 

· in a .la
rı kaz nma .tır. Pı opagandanın ikin· 

ci vazife i m vcut vaziyeti inhilal Vjl 

buna yeni mezhebi l;:abul ettirmek

tir. Halbuki teşkilatın vazifesi kud

ret ve şevket için, mezhebi kat'i su-

Bir hı:.reketın tarafdarı onun ga
yeleriı1i tas\•ıb ve tasdik ettiğini be
yan ~den adamdır-. Aza, o uğtırda 
mticadJ::le eden kimseuir. 

rette muzaffer kılmak için cidd ol· 
malıd.::::-. 

Tarafdıırı propaganda bulur ve 
haı·ekete cc!bcd~r. Aza teşkilat ta
rafından yeni tarafdar toplamak i
çin 1:.izzat harekete geçme , sevk e 

ichar olunur. Sonra bunların içinden 
yeni azalar cıkarlar. "Tarafdar ol • 

mak., yalnı1 bir fikri pasif sur~tte 
Kabul etme;c• Iüz\...ID gösterir. "Aza,, 

olmak bu fikrin faal surette temsil 

Bir inkılab, eğer yeni dünya telak· 

kisi bütün kavme öğretilirse, hatta 

icabında z?rla tahmil olunursa ve, 
diğer taraftan, me··'{ezi teşkilat -bi· 

naenaleyh hareket- yalnız devletin 

asabi merkezini işgal için behemehal 

elzem miktarda asgari insanlardan 

terekküb ederse, kat'i muvaffakiyet 
daima elde ec:e'lir. 

[Devamz var] 



8-yfa:• YENI SABAH 

(&ı§ tarafı 4ancüde) 

Demir Günü Milli Küme maçları ASKERLiK KOŞESI 

• (Ba§ tcvJft 5 Mcttle) 87 nci dakikada ka!ecinin sebebiyet ilk ~olü kazandırdı. Bundan sonra o- ve çelik yeti§tirmekten aciz 'kalmı§lar- No: 9 YAZAN: M. Sami KARA.YEL ' 

ıel! De neticelendi. Ve Vefalılar An • verdiği penaltıdan dilrdü cU golll de yun mütevazin olduğu kadar ağır bir dı. d h l lm i. Aliço, hemen hemen yenılecekti. Bel-,kendisi gallb gelmişti. Likin, Adah • 
rara stadını dolduran halkın çok ha- yapan Gençlerbirtlği takımı bu mühim şekil aldı ve her iki takım da başlan • .Muka.veme~ er bua azah 1 asınd la • ki, otuz adım kadar meydanı gerisin, nın altına düştüğü ve kurt kapanındd 

--·-~- sah . te 4 2 1-------ğ af"ak ld ...+ .. 1" l glizel n1 k mıl ve milessır olan a or u arca . .,. İki ö .. dn.,n__,,,Uğü. hald ı· ·p 
:ettiler. C:aıçlerin aldığı bu MtiOOlle kenai betmeğe başladılar. Bununla beraber bırA .elaketı uzma b·. beta 

1 
rs z ı acı kuvvetli ve cüsseil pehlivan canla- altına alamadığından dolayı asabılet • 

raretl1 alkıglan al'llllW.UA ayı r • maçı • ~ a muv • o u. gı~wr.n• §UUr u ve oyu arını ay . '1 A . dır V tedbi 1 l'k genye harmanlıyarak taramıg::ı 1 nune aşırıp wı;ı~ e ye 1§1 

blrHM 1 b"lhass T.• taf H ş· li d h ğı b du N"teki 34 telafı kabul etmez ır a cır. . ~, IJetlkta' - Gen~ 6A oyuncu arının ve ı a .-us a, a ış n a a r asıyor . ı m "h' tı bzul b" nnı dişlerıne takmıştı. ııııiışı... 
Bira, aabJl'Slshklı beklenen Eeşik -jsan ve ?ııfünı.ir:ln çok gUze1 oyunların ·!itncü dnkiknda sağ iç'kalecinin elinden Cephane ve mu ıınına d= ır thtlyar cazgır. bu hb. ktırçısında ol- Aliçonun kel kafasındaki tek tillt 

af - Gençlerbirliği maçına gelmişti.ıdan ziyade Beşiktaşın hakikaten bo -ıkayan topu ikinci defa Beyoğlu Spor ordunun m~~ev~:run d"" 1~ duğu yerden ayağa kalkL"UŞtJ Hakem !kıllar dikilmişti. Pos ve gümrah bıyıke 
;mçlerlıı, dtln Vefalilara karşı çıkar-'tzuk ve şahretine 18.yik olmıyan oyunu kalesine soktu. Peralılar buna 40 mcı j obnaaı .taı:"ıdir dah :~ ue 

0 
nn heyeti harekete gelmışti. Herkes Ali - ları diken diken olmuştu. 

rıtı ge9lek oyun ve~ da lnill olmuşt\D'. dakikada kazandıklan bir firikik atı- da bu ~htıyaç k a ~nz ;·t. h _ çowın ne auretle yenik düşeceğıni bek- Adalı, çırpınıp narasını attı. Hasım-
luhafızgUctlne ,_ılmeai, bu maç hak· Beşiktqm yalnız sağ müdafü Hüsnti ırndan istifade eden Bambino vasıta- ~lkı ya~lma t~ 0 an ~un ili~ liyordu. nın özerine J81frken birdenbire kısır .. 
lada evvelden bir hDköm 1181'Jlmeai- iyi oynaıma, kaleci ilk dakikalarda çı- sıle mukabele ettiler. Fa'.kat şahsi bir lerın ?rtjhıi taha~ ve t.etktf 

1
1k edi d F.akat, düşünUldftğU gibi ohnailı. ~ir ca gtrdi . 

.:ı-~ ti k rd w •• • bir taraf b kı ı ki · · k d · ş· ı· sebebı ('Petrol - ,.aza) a 0 unursa a Ali d h 'Ik hamled buı·· it mini idi. Ve amat.arıer uaıu •e ce a ıgı muessır oyun a ıra- a ş a on se z ıçıne a ar gıren • ı;:; ı • takib t·- h" ..• mi senedir meydanı tutan ço, genç Aliço, a a ı eve un aıo 
akkında mütalea yürütmekten imtina kıhl'I& bütün talumda. ancak vazifesi- sol açığı Dıran kalednın solundan cok (D nur) de onu at ıgme ıç şup hasmının kuvvetli kollarındm bir an- sabiyetile hasmına girmişti. Şimfü çap 
diyorlardı. Oyuncular aahada görü - ni yapml§. bunlar araamda sadece sağ' gUzel bir ştltle üçüncü golü soktuktnn he yoktur· . l 

1 
:ıl ll tler da sıynlarak dbniıp one çöktü. ram ıli°ço toplaıwştı. Adalı uçuyc rdu. 

ilr görilnmez stadı müthiş blr alkış iç Rıdva.ıı temayüz etırıiştir. sonra devre S -1 Sişlinin galebesHe CeHabcş. ha,.~~ ~=ın ___! e _ Adalı, hasmı önune. çöker çökmez. !Koca gövdesile ça.yırlan biçiyord1•. 
1s bul Ank Diğw lar bitk' b'tt' mıvetı onunuı:; AUIUu5•ı J.m::Se - hal . di 1.·· Ali li . diw. h b'n-n... 

ufanı kapladı. tan ve aranın. er oyuncu yorgun ve ın ı ı. .. dd tabi . bazı . lkel bah- durmadı. Der sarmaya gır ve r.un ço, e ne geçır gı asmını u.awwı 
u sene birincileri karşılıklı olarak §U bir ha1de olduğu hissini vermişlerdir. İkinci devreye Peralılar çok seri baş mu. eada. ~ af ~ ere 

1 
deyi doldurdu. yenecekti. Seyirciler, ayağa kaikmıt • 

adro ile dizildiler: t.nlrde Fener Gallh, Otllataauusy ladılar. MağlCıb vaziyette her ne paha· sedıp ~ 63.kın~erı ~r 1~.~ dasır ar • Aliço, ayağını dikml§ hkliyordu. Ne la.r, yerlerinden fırlamışlardı. Zaptiye• 
'lt_,nri .... : MağHlb sına olursa olsun kurtulmak istedikleri d:1 berı ıstifa e e ı eml e ıgın tlen . ghayk- yapacaktı? Ne demek istiyordu? Her ler tüfeklerile seyircilerin heyecanml 
.....,..., .... .-q .. _._ 7 (A. "') Bugti k"" 'lfi .. ··ı·· ~. -o.-- :c:ı ı· d . .. n m şuf k lml§ yera u serve en a ah tek k" ...... ı... lardı Kaleci: M. Ali. .QIJUI", ..n.. - n u mı goru uyuı-uu. .ouıw. -sr· ı e aynı su - w Allwi , al halde, ya, topuk ellemek vey ut, tes me ~ıyor . 
Bekler: Hüsnü, Naci. kiline maçlan sahanın trıöüıılerini dol- rat1e ve anudane bir şekilde mukabele 1ı n yaptıgı ho -: mı aktrınd~n paça beraber a.ynğa kalkmak istiyor- Oldu, olacaktı ... Adalı, hasmının • 

d kala'--1·k bi . . kiltles' .. .,_t "di d m den cev erıen ge me e ır. d k ulm k . . ... ı...+. Niha ..a Haflar· Httseyfn Rıfat tbralıJm. uran ~ r seyırcı ı o- etme!\ e ı . . lık :.ı • du. in en urt a ıçm Ç0U9w. Y""" 
. , , .. d l tır Oyu h n..: t fm k kı ki Bunları i trn ve ınsan cuemıne . . d ld d kt . . afla d w girdi"ler s---41 Forlar· 1"--41 Cl-4' Hakkı Rıd - nun e yapı mış . n er Jı~ı ara: ço sı çe • . b azif h' Adalı, kUntevı ıyıce ı r u an seyırcı r nna ognı . ~ • '"""9•-· ~ .. -, ' ~ arz tmeyı d med m ır v eve ız- · • van, Hayati llk maçı tefkil eden Altay - Galata- me i hnlinde ve tarafdarl rın ugultU6u . . H . sonra, aşırmağa C'.alışL t ;;e, o vakit yarılmıştı. Bereket versin bu kar~ 

Geaçlerbirliği· saray· ka'l'§ılaşmaeı bilhassa. hareketli içinde 38 inci d kıkaya kadar bu vazi- me b one rm u ~e ~~şıetana Aliçonun gerildıği g üldb. lki zor, bi- hk içinde Adalı bir fll'8at bulup sıynl-
'Kaleci: ~- ve heyecanlı oldu. yette devam etti. Bu arada gerek Pera yap t ~ böy e eaı e ve es- ribirlerile kar~ılnştl biri ha•, landır - d: Hasmının önüne d\iitU. 
Bekler: Nuri, .Alımed. tkmci dev.reye 3 - O .mağlub vaziyet- gerrk Şı li bir çok tehlikeler atlattılar. b mağa, diğer d ye e mıh,anmağa çruı- Aliço; hasmını altına alır ahnaz D-
Hafl r: Münür, Hasan, Halid. te çıkan Altay, Galatasarayın yaptı~ Fakat 38 inci dakikada Pera sağ açı- . şıyordu. zerine çullandı. Etraftan bağrışıyor • 
Forlıu-: Saliı.haddin, Ali, Ali, Musta- 4 üncü gole mini olamamışsa da fev- ğımn direğe vurup geri gelen şütüne ~ır ği 

1 
Adalı, ol nca kuvvenle hasmını ha- lardı: 

fa Naci kalide enerjili bir oyunla üst.üste 3 Bambino yere yatarak çok giizel bir etti g ye,kplet:"°lh ' valımdınp aı:rıtmağa cabaladı. Fa.kat, - Me ıdana çıkın! .. 
' · 1 ak k d' k f d P -ı..::.. ı 3 2 · derr.'r .:.k r, kuey..m, nı e ı ·· · · · w 1 · d Ah·aı· · · · d gür 1 Gen lcrbirli<Yi kuvvetli ve tecrübeli go yapar mr m cereyanını en ı a a vur u. 'Ta w· ece • vazıye- bır turlU hasmının sagn arını yerın en - , ının ıçın e eş o maz. 

rudbi ç Beşik~ş· karşısında çok tem • lehine çevirmiş ve b ııdan sonra da tine geçmiş bultmuyordu. m D. , ·tl . h oyn tamadı. üstüste küntcsini ta2ele- - Snkatlanırsınız .. 
"nli hareket ediyor iki takım da mü- elde ettiği iki fırsab gole tahvil ederek Bu golden sonra g lrbiyet ümidleıi ~ dve sa;'de 

1 
eı: i ~p yen Adalı muvaffak olaınıyacağını gö- tıtivar cazgır, yetişmişti. Allçond 

~vi bi oyun çıkar:yordu. Top bazan sahadan 5 · 4 galib çıkmıştır. bel ren Per , ... 1 <;ığı v <Jıtasile teh1i- k" . . · 
1 

p, :aad e e~~hzı~ rüncc künteyi boşaltı, kemaneye geçti. omuzlarına dokunarak: 
;ec:ikt;şın hakimiyeti albnda 've ba- Bundan sonra kar,µlaşan Fenerbah- ortaya ge n tnpa yeti~en olmadığı i in k 

1 
• ~ e topra ilr. an ısuktı da Seyfrciler heyecan içinde bekleşiyor - Usta, ortaya çıkınız!. 

ı.-· Al..,~ d tak l d k' kcl' b" · · tı K l · · d tl tı ı ınmr:kt&dır. Tonrak as ve m a • · ·ım · · · ti AI" d" l · d H , .. -.J.n da Gençlerbirliği tesiri altında ka- çe - ı ••• uor u . ım .. a~. ~ın a ı ı ır m y p . a ecıyı e a a p de tir. • lnrdı. Hele, Alıçonnn ~enı e.sını ıs • ıco· ın emıyor u. a_:mıına ~ vw 

ıer ar Sınd·• ve ayaktan nyaö-a dur- maçta Fenerbahçenın ustun bır oyun bu ftrs, tı kacırdılnr. . .. . . yen ek.:ıeriyet nefeslen durmuş bekle- dış kazıkları vur.muş, oldugu yere ça» 
a " o 1 dıw .. • 1nı·· t•· B' · · d .n.. d S 2 ..... 1. . d Jcow, u, balar ,.e dernır 

adan dolaşıyordu. Oyuncular arasın- çı rnr gı goru ucı ur. ınncı evre - '-"J'lm a - "'ısını ol 
1 

şiyordu. mıştı. 
~ g&ae en çok Gençlerbirlfğinin küçük de işi sıkı tutan Fenerliler, küçü~ Fik- bitti. p~ . ve. a bn Ad&lı, küntede, çaprazda epeyce ken C&7.gır, emrini tekrarladı: 
"u'stafası çarpıvor ve alkıı:ı topluyor retin bir ceza vuruşundan yaptıgı gol- Kasımp:ı.,a. 1 - Güneş O lı '· lli~gmıızti~ bftş disini zorlamıştı. Kemanede biraz ne- - Usta! .. Meydana geliniz .. Burada 

~ !>" • • d B ra no:>t- n nrımız: T' serve mız ve . 
ugu .. n Mustafamn ay~üına gelen top le ılk sayılarını kazanmışlar ır. u maçtan evvel yap:lan Kasımp"- f feslendi. Allc;o, sessız duruyordu. Sol r,üres olur mu?. 

-ı::ı- B" d Fikr tin ~-1 dıw Gü d ~ alıl b' re nh mız caktır. ' ağın üze . k•- - -mhakk k hed !ini buluyor. Hasan da ıraz sonra a e Oıl.llla gı ~a neş maçın a, .n.asmıpaş. ar ır . ö ay m rıne Ol.llımu<:, sag ayngını Aliço: kızdı ve: 
;ı iyi oyunlarıııdan birini oynuyor. Bü to~u Melih, ikinci defa Altınordu ka- k.orner atı~dan istifade ederf!~ ~irm- ~n zdeıüz dikmiş va~iyette. idi. . . - Abe, ne var burada be?. 
in cenahları büyük bir melıa.retle i- lesıne sokmuş.tur. cı devrede bır gol yapmışlar, ikıncı dev Adalı, bırdenbıre hasmını ılen fırla- - Görmüyor musun ahalini ~tn& 
.Lre ediyor. Sağ iç Ali ise, usta bir zc- . 1ki~c~ dev~e oyun tamamen F~ne- rede her iki tara:f ta gol çıkara:m~ıı:; l~· "O • ciılar. ~rken kurt kapıuıına gır~. Fakat; ih- girdiniz? 
.l ile gol çıknrmak için Beşiktaşuı za rm haki~.t~eti a~tında cereyan ~tmışee ve ~aç. 1- O Kasnnpaşanın galebesile Bt d n sonra yapllan Ocak talebe- tıyar hasmını kurt krıpanıle uz'>tamadı. - İyi ya be! .. Ne olacaksa lıerllM' 
ıf taraflarını kolluyor. de sarı lacıv~ler, .mı avantajdan is- bitrniştır. lerine mahsus parkura 7 bınici iştirak Hasmının Uzerinde takılı kaldı Bun - yakınd:ın görsün be,. 
Fakat, bütün bunlar, ikinci dakika- tlfade edenıemışleı;1ır. Buna mukabil Beşiktaş Halkevinin kC!\USU etti. Bunlard5.ll üçü hataaız olarak bi- dan istifade ecİen Aliço. Adalıyı üze - Güç hal ile Aliçoyu meydana getire-

·a, sağ açık Hayatinin elde ettiği fır- Altınordu kazandıgı penaltıdan bır sa- Be~ikta.cı Halkevinin tertib ettiği talı tiıdiler. Zc:m n üzerinden yapılan tas- rinden asırarak öni.ine düşürdü. ,bildiler .. Aliço arkada, Adalı önde meY. 
ıttan istifade ederek gol yapmasına yı yapmı§tır. . minen 3000 metrelik sokak koşusu dün nifte B y mal "Murat,. ile birinci, Adalı, öne düşüp kayınca Aliço bir- dann geliyorlardı . 
• furi olamıyor. Biraz sonra, Hakkının Son dakikalarda Fenerbahçe ~e bır yapılmıştır. Bir çok atletin iştirak et- B v Kon "Z~fer,, ile ikinci, Bayan Ca- denbire toparlandı ve hasmının iize • Aliço, söyleniyordu: 
ençler kalesine sokularak Şerefe ver penaltı kazanmıştır. Fakat Basrı topu tiği bu müsabaka olduk~ heyecanlı bide ' Efe zı ·ıe ucüncü oldular. Bu rine saldırdı. - .ı.. be, çapraz ne dernektir gör<l\111 
Ji şaheser bir pasla, Şeref tarafın _ kalecinin eline. vermek suretile bu fır- olmuş ve Osman ile Habib aonlara ka paı ·urd fl • di.} e kadar görmediğimiz Fakat, har~ke~eri çok .~i, ~üsi' sler, mU? .. 
.m sokulan ikinci sayı, Beşiktaşın ma- satı heder e~ş ve maç bu e~retıe ~-l dar çekişmişlerdir. Neticede birinci bir hu u i · t vardı. Par.kurun ortasın- kurtuluşlar bır şımşek sur atile oldu • - Soka,. m1 ın bencazı ı;-npra7 .. 1? 
· lehine bitireceği zannnıı veriyor. Fenerb:ıhçenın galebesile netıcelenrnl§· Osman, ikinci Habib, üçüncü Takfor ·da b' a dan mua\:yen bir yerde lğu için i~i taraf ta ~all~şb. .. - Te he! .. Hepten veri ler cevabt 
Gençlerbirliği bu devrede aaman za- tir. gelmişlerdir. Vakit 12.4 dakikadır. inivor o tlnde kapı tarzındaki bir mi.- Adalı, one ve yere duşer du. ez dort adama be . 

an Be.,iktaş kalesi önünde hakikaten ş1~·•1· Param y~n dj ,·p,..,h·ocam niayı kap gibi açarak atı ile oradftıı elli ola-ak tazı gibi ~açar.ak hasın n. Adalı, Aliçoyu cev:ıb,;z b.l'akmaoı. 
iyük tehlikeler yaratmasına rağmen 'lfl •j" ~dl :l ~' gecjyor, k ~ ı kapadıktan aonr.a atı- dan uzaklaştı ve ay~a kalkıp kurtu1- dönerek: 

.ı iki gole ancak 35 inci dakikada Ha- İeta:nbulda dün yegane mühim fut- Geca mu··.ft~a:La'-·- na bir.erek p .KUr&.. devam edıyordu. du. . . . - Usta! .. Ne s(;vlenir dururnıın bet 
ının 18 pas çizgisi dışından yaptığı bol hidisesi Şi9li ne Beyoğlu Spor a- u :ütU ll\ ıar~ Böyle bir parkur esnasında attan inip Alıço, hasmın~ kaçırmışb, İkı pehlı Ne gelirse elinden· yap be!. 
lle mukabele edebildiler ve birinci rasın(bki hu8lls! maçtı. Saat 16,30 da Her ayın ilk cumartesi ak~uu ya- binme ve parkura devam etm~ hem bi- V?,n tel:rar ayaga kalkmıs oldular ve _ Bak H M be, Da:"\ ... l· 
~ 2 -1 Beşiktaşın lehine bitti. Ahmed Ademin idaresinde her iki ta· pılmakta olan deneme mii.a.bakaları 1 nicinin kudretini, hem de atm terbiye- gureş tekrar ayakta ba"'1amış oldu. 

1 
~ abe' •· · ' 0 

• açmaı 
lkinci devre bn.slıyah henUz 3 daki- kım şu kadrolarla oyuna başb,dılar: Ocağın kapalı manejinde icra ea mi~-ı sini meydana koyuyordu. Büyük bey- Adalı, ayağa kalkıp serbest.isini al- ar var.. . e · · . 
_ olmamıŞtı ki, Nacinin sebebiyet ver Şiıt&i: Ermennk, Vilastardi, İhsan, tir. Gerek atlar ve gerekse biniflerin nelmilel müsabakalar.~ ha.zan yapılan dıkta.n sonra çır.pınarak kalm sesile bir - <1orelim, su aç.nazl~rını be .• 
:?ı penahıyı Mustafa gole tah,'11 e· Serkis, Angelidis, Arşevir, Soldor, Şa- gittikçe artan bfr kudret ve kabiliyet 1 bu tarzın tatbiki binicılerimiz ve atla- sevinç ve neş'e narası salladı: CazF,ır-, araya girdi ve: 
rek Gençlerbiröğine beraberlik sa - varş, .Nobar, Jirayir, Diran. göstermekte oldukları bu bini.!ler ınüm nmız icin cok fay.dalı olmuştur. - Haydi usta be!.. - Halil, sen sus! .. Sen kürtll· ün! 
;mı kazandırdı. Bu ıgolden sonra büs Beyoğlu Sper: Koco, Civelek, lstav- taz ve kıbar seyirciler tarafından he- Bıında.n sonra yapılan .5 numaralı Aliço, fena halde sinirli idi. Adalının dedi. 
tün harareUenen .oyun hakem öme- , Kanili, Maruli, Lemberk, F.ilipa, yec8.ll ve alila ile takib edildi . .Bu mu- Dresa.jda Bay Müller .. Zafer,, He bi • naraama cevab bile vermedi. Oyunda 

n, lüzumsuz ve yersiz düdük sesleri- Karamanlengos, Bambino, Ratlif, Şüll- vaffakiyetlerden dolayı Ocağw. idare rinci, Bay Kon ".Erol. ile ikinci, Ba-
ikide bir kesil'~ ordu. Bittabi bu ha- rü. heyeti \ e reisi tebrike layıktır. Bilhas- yan Cahide üçüncü oldular. 

ket, oyunun en hararetli bir devre- Sahanın çok fazla çamur olmama sa t.öyle her ay :muntuam olarak bu 3 numaralı Dr.esa.jda :ise Bay Kemal 
ıde yapıldığından, maç güzelliğini, rağmen oyun zevkli ve seri bir jekilde i§i bqarmaları Türk biniciliğinjn in • birinci, Bayan Teondorf ikinci geldiler. 
n yaı ıya kaybetmişti. başladı. Her iki takımın oyuncuları da kişafı bakımından büyiül bir ehemmi- .En hafif şekil olan 1 nUJDarab Dre-
Glttikçe açılan Gençlerbirliği, 53 ün nyaklar.ında topu tutmayıp, gililel dep- yeti haizdir. sajda Bayan Leyli birinci oldu. Mayıs 
• dakikada sol açık tarafından orta- lasmanlarla oynuyorlar. Bu arada. Atlayışlara Ocağın fahri hocası o- avının 4 üne tesadüf eden ilk cuaıar • 
"lnn topu, ktiçUk Ali gole tahvil e-I Şişli kalecisinin biı· blokajı takımını mu lan Jaayan MelQ.hat Akselin "Şahap,, t~i müsabakalarmm açık manejde u 

ek 3 - 2 gaUb vaziyE!te geldikten hakl<ak bir golden kurtardı. ile yaptığı güzel bir parkur ile ba§lan- at 17 de yapılacağını duyduk. Daha 
ma rak"bine faik ve futbol mer .. klı- Bu tehlikeyi atlatan Şisli beş dakika. dı. Frens Halimin ''Şahab,. 1 her mini kalabalık seyirciler önünde yapılacak 
ım tatmin eden cidden güzel bir o- kadar Beyoğlu Sporu sacr.ıı sollu sıkıq· atlayJ.9ta yüksek kudretin meydana olan bu açık manej müsabakalarmda 
ın meğe bd!jla(h. Beşikta ka- tırdıktan sonra sol iç Mikrop 15 inci koyuyordu. Prens Hallinin dliz yarış- da. Sipahi Ocağına ve binicilere mu • 

ı bir çember içine alımnıştı. dakikada yakından bir şutle tak.roma larda çok muvaffakiyetler kanı nan at- vaffakivet temenni ederiz. 

)stanbul Maarif Miidürlüğünden : 
Maarif Vekffiili Köy Öğretmen Okulları i~in aşağıda ciı s ve miktarı ya:z.ıb 

bakır takımlan pazarlıkla satın alınacaktır. Tahmin edilen be<..eli 3555 ıir .. ve tc lnatı 

111 L. 2& Jt. dur. bteklll• bu bakır takımlarına ait ırtnar.ıeyi Maarif MLld ı.ıığil 
YarcltnktörlOtund• ltirebilirler. . 

Pazarlık 10 Nisan 1940 pe1'1911lbe S(lnU saat 15 de Maarif Mtidürlugünde toJ)la .. 
nacak komi170ll ırıariletile yapıl8'latı il6n olunur. • (2896) 

Eıyanın Clruıl 

Aaur1 çamalll' ka:ıanı 
Helvacı kazan ı 

M ktarı 

ao adet 
30 ade\ 

8e'1erlnln f • , tı 

Kuruı 

8 00 
5850 

VekOn 

Vekün 
Lira 

JJCO 
l'165 

3555 

--



zor 

geçer. 

Gözleri yakmaz, su Ha 
çıkmaz. Kirpikleri dök
mez. Terilibindeki BAL-

I SAMİN cevher.i sayesin
de kirpikleri besler ve 
uzatlr. Siyah, IAcivert, 
kumral, yeşil renklerinin 
bakıştaki ifUsunklr cazi
besi şa ı hayrettir. 

[L __ A __ sk_e_r_IilC ___ ı,_ıe_r_i __ J 
bir Beyoğlıt Yerli Askerlik Şubesinden: 

1 - Şubemize mensup ve henUz ar-

l kerliğini (Muvazzaflık) hizmetini yap· 
mamış 316 - 335 (Dahil) doğumlu 

jandarma eratı bu defa askere sevke-

dileeeklerdir. 

2 - Bunlardan nakdi bedel kabUl 

edfl.mjyecektir. 

3 - Şubede toplanma günü 25 ni -
san 194.0 sabahıdır. 

4 - Bunlardan İstanbul haricinde 
olanlarn, bulwıduklan yerlerdeki as -
kerlik şub lerine derhal müracaat et

meleri. 

5 - Çafulanlarm tayin edilen gün 

de n·· , hüviyet cüzdanlarilc şube -

mize müracaatlan ilan olunur. 

· stanbul Belediyesi İlanları 
ilk 

59 l 

ye M duriyeti bahçe ınde yen·dcn yapılacak gnz od tı. 

y B ı ı~e subcsı a ının t i. 
hılınde yaptırılacak betonarme çerçeve in tı. 

• ındaki arsada bulunan molozların kaldırıl rnk tcsvi
ına uuvar çevrilmesi. 

da çayır ve b yır sokaklanndaki eski mec:r.mn yeni mec-
lD 04 r ' r ptı. 

14 ,05 E pt R'.Ulll kışlasının a ı ta nkmakta olan mccralannın kapa -
tılm sı. 

~ ~t'.Şit bedelleri ıle lut temina miktarları yukarda yazılı inşaat ve tamirat işleri 
.Yrı :v•ıh. •·-' l 1 " cı>.6JU eye konulmu tur. Şartnameler Zabıt ve Mu:ımelat Mudurlüğü 

)~ ı c~~~ oıı.:.cet>ktir. ihale l''/4/1940 pazaıtcsi gilnü saat 14 de Daimi Encümende 
fı~. ı r ır. Tıilipleun nıc tc."!liııat r.ıakbuz ''~ya mcktuplıırı, :ihaleden 8 gün evvel fen "'u 'UrlUğünc muracaatla alacaktan fenni ehliyet ve 940 yılına ait Ticaret Odası 

nıe ihnle günü mi.Uayyen saatta Daimt Enclımende buhmmalan. d453> 

Fos FARS OL, Kaııq:ı en hayatı kı mı olan klrmızı ym·arlacıkbn tazeli~ erek çoğa.Itır. Tatlı i~Uıh temin eder. 
Viicude devamlı gençlik, llin!:lik verir. Sinirleri canlandırnrnk nsabi buhranları, uykusnzlu~rı.ı giderir. l\hıaıınid in· 

hbazlatdn, barsak tembelliğinde, Tifo, Grip, ~türrie~ e, Sıtma nelmhatleıiode, Bel ge\'şekliği 'e ademi iktidarda 

\'e kilo almakta sayanı ba~Tet faideler temiıı ecler4 

Ji'OS F ARSOL'ün: Diğer bütün kuvvet şuruplarından üstünlü-;.ü DEVAMLI BİR SURETTE J{AN, KUVVET, 

iŞTİllA TEMİN ETMESİ ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir. 

Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

PRATİK 
Yazan~ Dr. Fuad Ali 

Bu yet geniş ilim ve san'a-
tın, h sçe kol ylıkla y pılması 
için uzun, u.s:ındıncı bil · erd1.;n 
\az g ilmiş ve gayet pratik bir 
yol takip edilmiştir. 

Bu kitabı okuyarak yazılanla
rı güzelce tatbik edenler, arıcılı
ğa elveristi olan mmtakalarda 
pek mükemmel mahsul alabilir-
1 r. yatı 50 kunıştur. 

1NKILA.B Kitapevi 

t ve miktarı yazılı 

bakır takımları pa.ı:arlıklıı tın , lınacaktır. Tahmin cdılcn bedeli (966) lira ve tcmı
natı 144 L. 90 K. dur. 1stcklılcri bu bakır takımlarına ait şartruuncyi Maarif Miıdur-
lugu Y direktö de ler. 

Pazarlık JO Nıs n 1940 pe embe gunu saat l5 de Maarif Müdıirlügundc toplı:ı
ifetıle J' lac. ı illin olı'ınur. 

Beherinin fiyatı YekOn 
Eşyanın C nsl MlkUırı Kıııruı Lira 

Büyuk kaı.an kepçe i 20 adet :!:iO 50 
Süzgc li kevgir 30 adet 250 50 
Bakır büyµk geç 20 adet 2030 406 
Ku • kepçe <lGO ad t 1 460 

Yek On 9'S6 
(2602) 

Böbreklerden idrar torbasına. kadar yollardaki lıastabklarm mikroplamıı 

kökünden temizlemek i,Ç.ia. HELl10Bln bıJJa.omn 

Böbreklerin çalışmak kudretini arttırır. Kadın, erkek idrar zorluklarını, eski 
n yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağr:ısnu, sık sık idrar bozmak 
ve bozarken yanmak hallerfai giderir. Bol idrar temin eder. İdrarda kumla-

rın, mesanede taşların teşekkülüne mani olur. 

DİKKAT : HE L M O B L Ö idrarınızı temizliyerek mavileştirir. 
Sıhlwt Vekaletinin ruhsatını haizdir. HER ECZANEDE BULUNUR. 

' .~ . :· .. .... . . - . : .. 

İstanbul Maarif Müdürlüğünden : 
Maarif Vekilliği Köy öğretmen Okulları lçla aşağıda cins ve miktarı yazılı 

bakır takımları pnzarlıkla satın alınacak:tu·. Tahmin cdılen bedeli 4246 lira ve teminatı 
636 L. 90 K. dur. istekliler bu b kır tnkunlanna ııit ~artn:ımryi Maarlm Müdlırluğü 
Yardirektörlugunde görebilirler. 

Pazarlık 10 Nisan 1940 pe~embc gilnü saat 15 de :Maarif Müdürlüğünde topla
nacak komisyon mnrifetıle yapılacağı iU'ın olunur. 

E§yanın Cinsi 

Börek tepsisi 
Bakır çny ve su güğümü 
Ba.: ~ karavana 

Miktarı 

100 adet 
23 adet 

1000 adel 

Beherinin fiyatı 
Ura K. 

9 45 
3 70 
" 45 

Yekun 
Lira 

045 
851 

2450 

YekOn 4246 

(2693) 

Doktor aranıyor 
Zonguldak Mıntakası İktisat Müdürlüğünden: 
1ş mükellefiyeti şubesinin Zonguldak, Ereğli, Devrek, Bartın kaza

larile Çaycuma nahiyesinde vazife görmek üz re be§ doktora ihtiyac vardır. 
Kendilerine seyahat yevmiyesinden başka ayda "250,, lira ücret veri

lecektir. 
Bu vazifeye talih olanların bulundul arı mıntakanın merkez ve köyle

rinde sıhhi ve içtimai yardım işlerinde calışae.ık kabiliyette ve fnal olmaları 
şarttır. 

İsteklilerin 20 4 940 tarihine kadar hal tercümesini, fotoğraf, diploma 
tarCı ve numarasını muvazzah adre i ile berab0 r Zo~ldakta lktısad Mü-
duıiJ.ğüne veya Ankarada İkbsad Vekaletine göndermeleri. "2652,, 

İstanbul Maarif Müdürlüğünden : 
Maarif Vek lli •i Köy ö etmen Okull:ırı için :ı :ı ıda cins ve miktarı yazılı 

bakır takımları p zarlıkla satın alınacaktır. Tahmin cdılen bedeli 3180 lira ve teminatı 
( ~77) liradır. 1s lerın bu bakır takıınıarma nlt §nrlnameyi Maarif Mtldürli.iğil Yar-
direktörlüğünde bilirler. 

Pazarlık 10 Nısan 1940 perşembe güml saat 15 de Maarif Müdilrlüğilnda topla-
nncak ltomisyon marifetile y pılı:ıcngı nan olunur. (2095) 

Beherinin fiyatı Yek On 
Eıyanın Cinai Miktarı Lira K. Llra 

Bakır düz tabak 4.000 adet 40 1600 

l Bakır ~ukur tııb:ık ..2000 adeti 40 800 
Bakır maşrabıı 2000 adet 39 780 

VekQn 3180 

1 

ÜHIMD1R! 
Ankaranm 

YAYLA ~AKAR AL RI lDA 

rı 

Ana.dolu ciheti Rumeli ciheti 

19.500 Kilo bakin. 36.800 
16.000 adet enginar 22. 700 .. 
10.500 Iillo semizotu 26.600 

8.000 ,, bezelye 12.400 
4.500 demet dere otu 10.150 

13.500 adet marul 16.300 
8.800 demet maydanoz 10.600 

10.000 adet yeşıl salata 19.100 
8.500 demet taze soğan 17.000 
Yukarıda yazılı 9 kaJcm sebze Rumeli cilıeti ayrı ve Anadolu ciheti ayrı 

olmak üzere kapalı zaıfla eksiltmesi 15 4 940 pazartesi günü saat 1'5 de 
Tophanede Lv. Wnirrği satınalma komisyonunda y pılac:ı.ktır. Rumeli cihe
tinin Uıbmin bedeli 5672 lirn 45 kuruş, ilk teminatı 425 lira 43 kuruş, Ana
dolu cihetinin tahmin bedeli 3284 lira 35 kuruş, ilk teminatı 246 lira 38 ku
ruştur. Şartnamesi komisyonda görülür. İsreklilerin teklif mektublar.uıı iha-
le saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. "755,, "2491,, 

Devlet Demiryolları Hanları 

Bedeli Türk - İngiliz kredi anlaşmasından tediye edilmek üzere müba
yaası takarriir eden fugiliz lokomotiflerine ait takriben elli kalem yedek 
parça pazarlık suret.ile ve münhasıran İngiliz firmalarından satın alına • 
caktır. 

Bu hususta tanzim edilmi~ olan şartnameler Londrada Türk Ticaret A
teşeliğinden ve Ankarada Devlet Demiryollan Malzeme Dairesinden tedarik 
edilebilir. Şartname almak istiyenlerin bu kabil malzeme imal eden bir İngi~ 
li% fabrikasını temsil ettiklerini firma ismini vermek suretile bildirerek, talı~ 
riren \'eya şifahen yukarda sözü geçen yerlere müracaatları 13.zımdır. 

Verilecek tekliflerin en nihayet 20 5 940 tarihine kadar Ankara.da Dev· 
let Demiryolları Merkez Dokuzuncu Arttırma Eksiltme Ifomisyonuna tevdi 
edilmiş olması lılzımgeleceği iliın olunur. "2439,, 

••• 
Ankara istasyonwıda Hipodrom yolu ile bahçeli evlere giden cadde a• 

rasında yapılacak şose ve bu şose altmdan kanalizasyon in§aatı şartname 
ve fiyatlarında tadilat yapılarak yen :den kapıı.lı zarf usulile ve vahidi fiyat 
üzerinden eksiltmeye konmuştur. 

1 - Bu il'l§Patın muhammen beöeli "35000,, liradır. 
2 - İstekliler bu işe ait şartname vcsair evrakı Devlet Demiryollan• 

nın Ankar.a ve Sirkeci veznelerinden "175,, kUI'U§ bedel muk::ı.b linde alabi· 
lirler. 

3 - Eksiltme 18/4/940 tarihinerastııyan perşembe günü saat 16 da 
D. D. Yolları Yol dairesinde toplawıcak :merkez 1 inci komisyonunca ya. 
pılacaktır. 

•1 - Eksiltmeye gi,ı'ebilmek için isteklilerin teklif mektupları ile bir .. 
lıkte aşağıda yazılı teminat ve ' aiki ayp.i gUıı mı.at 15 c kadar komisyon 
reisliğine tevdi et.mi§ olınalar.ı 18.znndır. 

a) 2400 yılı kanun ahkamına uygun 2625 liralık muvakkat teminat 
b) Bu kanunun tayin ettiği ves:kalaı. 
c) Bu gibi i§leri hüsnü sur tle ~ ı)tığma dair 'e ikalar. 
Bu i için eV\·eloo takım alanlar yol d · e ine mürac atla yapılan ta• 

dilatı ellerindeki takımlara i aret edebilirler. "2467 
" 

Malatya Def t rdar ığından : 
1 - Ek . tmeye konulan iş: Besni merkezinde }' pıl ak h. umet ko· 

nağı ikmali inşaatı. 
2 - Bu. . rak: 
(A) H:e if v .... rak ı. 
('B} Hu si f nni artname. 
(C) Mukavelename. 
(D) Eksiltme ş rtnamesi. 
3 - ,.. pılac k ın tın k "f bed 1i "16869,, lira "76,, kuru tur. 
4 - Muvakkat teminat 1265 lira 23 kuruşt n ıbarettir. 
5 - Eksiltme Mal tya deft rdarlı nda 19 4 940 tarihıne rastlıyan cu-

ma günü saat on be tc komisyon huzurunda yapıl tır. 
6 - Bu in t & alı zarf u u · e ek!biltmey onulmu. tur. 
7 - İsteklilerin ihaleden 8 gün evvel Nafıa MüdiırUğünden ehliyet ye

sikası almaları lazımdır . 
8 - '11cldif mektupl rının 24fJO sayılı kanun h .. küınleri d resinde ha· 

zırlnnarak ihaleden bir saat evvel ihale komisyonu rıyasetine verilmesi meş
ruttur. 

9 - Bu senede vuku bulacak gecikmelerden dolayı mazeret ve mes'u
liyet kabul edilmez. 

10 - Tafsilat almak istiycnlerin defterdarlık ve Nafıa müdürlüğüne 
mUracaat etmeleri ilan olunur. "25G3,, 

Sahibi: Ahmed Cemaleddin SARACOGLU 

Ne§riya.t Mü.dürü: Macid ÇETİN BaaıldJb yer: (Yeni Sabah Matb R::;•) 



Sayfa: S 8 ?t.'lSAN ~ 

il Uğurlu elli NiMET ·ABLA · · · ~ · ~ 
i~ ş· d·y kadar işitilme· iş bir ~ı 
~~ . OR K Dl t1 
li En büyük ikramiye olan 150,000 lira isabet _ tı 
~! eden 330 9 N. biletin sahibi iki -müşteriye birden t1 

-~ 150,000 LİRA 1r N TAM ; 
İ~ 300,000 LiRA Kazandırdı Ihômadoğru~ söyı•r•nuğurıuen1MErABLA i 
I~ N i MET . G i Ş ES it 
ı~ SAHiBi uau RLu EL ı ·t 
I~ NİMET ABLA Bu •n büyük iki ikramiyeden başka bırçok ikramiye daha verdi t 
il' •••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••m•••m••~•••••••• j •! = Bu işidilmemiş ve misli görülmemiş muvaffakiyet gösteriyor ki NİMET ABLA gişesinden 1 ~ 
lj ! bilet alan ve inad edercesine sonuna kadar takip eden sayın müşterilerine günün birinde İ ? 
lll 1 kendilerini de zenginler ve bahtiyarlar meyanına katabilmek ümi<Jini vermektedir . = ~ 
I~ ••••••••••••••••••m••••• ••r~•~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ 
fi~ Birinci 150.000 Lira t 
S] Nimet Ablanın uğurlu eliyle ver- ı 
I~ ~iği 33069 H. N o. Iu biletle J. c• ti1 ,N;033069 ı-ı Bay DAVID'e 1 
il! ikinci 150. 000 L i r.a t 
12 Yine Nimet Ablanın uğurlu elif le 1 . I~ _ verdiği .. · 3~~69 H.. No. lu biletle ~ 
" • 1 inci Ui0.000 lira Jrasanau BaY. Da•iiliıı uğurlu bileti Karagumruk cad. Hacı s. 170/1 ~ 

I
~ No. da Bayan LEMANA kazan dırdı ve paralarını tamamen verdi 2 ıncı 150

·
000 

nr. kıw>ııruı Bayan Lım•n ' 

1 50, 000 L 1 R A 15,000 LiRA 12, 000 LİRA t W Yine NiMET ABLANIN uğurlu eliyle verdiği Yine NiMET ABLA'nın uğurlu Cliyle verdiği Yine NiMET ABl.A'nın uğurlu eliyle verdiği t 
~l 16260 No. biletle Mecidiye köyü Belediye 6007 No.lu biletle Kadiköyünde, Pazar Y o- 46580 No. lu biletle Bayan Müberra'ya f 
~, yollar Şubesi Garajında amele bay Mehmed' e lunda kunduracı Bay Koçu ya · . , 

li Bunlardan başka 3 adet 6000, j1 ~ 
I~ 2 Adet 4000, _5 ade~ 2000! 21 , ~ 
·~ adet 1000 lıralık ıkramıye 1 li Vererek şimdiye kadar işidilmemiş bir muvaffa- j 
~i _ kiyetle ikramiye dağıtmak rekorunu kırdı .... ~- . ~ 
: ~BilJW< ikramiye kazanan !ram.ay !>ile~ i Bay Arif Buyük ikramıye kazanan Kurtulu~ lmıoıvay pilintonu B. Alını• ı 

li NİMET ABLA talihli müşterilerinin evlerine bizzat giderek müjdeledi ııe paralarını 1 
ı~ tamame!l verd!· Adre~i ol?1ayan n:ıüşterilerin de bilet~erini getirip parala!ını alma- ı !4 . [arını rıca edıyor. ~ '-lıç bır_ nam ıle . on para kesmıyor ve bahşı~. dahı almıyor. j 

'· ; NAZARI oı· KKATE ·. Veni biletierimiz gelmiştir. Son günlerin iz:lihdmtna kalmndnn biletlerinitİJı 
1§'1 vaktile NiMET ABLANIN uğurlu elinden a•~nız. f 
f;§.j ADRES: lstnnbul Eminönü tramvay cad. 29/31 • ·o. da HİÇ BİR YERDE ŞUBESİ YOKTUR J 

li NiMET GiŞESi Sahibi NiMET ABLA l 
İiiifiiıOOli~~ıı~w•mifüiıiiiiiii~i~i~iOOijiWi~iiıWi&mı~ilın~il'"ll"'"iiiiiifiiiiiiiiiiiiiiaJliii~iii~iiıWiiiiOO~ijijJii~m~nı~iillfüifüilWiiilt 


