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18 M•rl, Ciha1t Harbinin en ıiddetli ve aman ... ~ bir dev
J ri1ttle Ça11alclcalt1y• taarruz eden muazzam ue lisliJn lcuvvet. 
f lerin biiyiik hir hHim•t• ulradıfı pnin gıld6nü.mi1.dür. 
l O ıün yalnız "" galnız bileline güvenip g6ğsünii ıiddetli 
i •afllf'tle.,.. siper eden aziz Meltmelçilc, ati/ alnının daima 
J ltalclcı olan bir safer ile/ili ıigmiı oe mecmu• ( 200.000) 
/ tonilatog• 6a/•11 lftaazzam o• lıegbetli bir ,/eniz lcuvvefi Tıirk 

ı 
azmi Snlntle rrtallfibigetini le•lirn H itirw/ ederwlc. çekilmişti. 

B• ıanlı "1n•n tügler IJrfHrlici, ı&iüsler lcabarlıcı ,.,. •• 
•et destanını dörtllJncü .ag/amızdo. bütün t•/•ilôtile bula. 

i eak•ınız. 

----------------------------~--...-.------------' 
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İstanbul Adliyesinde 
bakılan asırlık dava 

n:;:·~:~u!~':1 Jariciy!wia~ 80 senedenberi bilfiil İstanbul Adliyesini 
::!~rı:ircı::1:U:: :ı:~!:3~m~~ işgal eden dava yine talik edilili 
an ayrılmışlardır. İtalyan Başvekili Bir dava vardır ki, İstanbul adli-

Hariclye Nazınnın yine bu sabah yesini, gUnler, haftalar, aylar, yıllar 
llnden cenuba doğru hareket e- değil, asırlardır işgal eder. "Asırlar-

... yeni 1rir tallop ' Alman devlet reisi Hitlerle Al • dır,, demiyelim. Fakat, muhakkak 
v~ ~ t;aMwwrıa.~ Hariciye Nazın Von Ribbentrop mllseccel olarak, bir asra yakın bir 

~ .. ~~~rt.41' çı~ yarın sabah (bu sabah) görüşe- zamandanberi işgal ediyor. Bu dava, 
. )u rh,~yetler:,Rusya· eri a.ıılaşılnnştır. Mülakabn ilkön İstanbul adliyesinde, tam seksen se-

leb. .,ecpyorlar, ~ oe lnaburg, yahud da MUnihde ola- ne evvel, resmen açılmıştır. Bu dava 
>'enı ~m :kotııbln• oa#f p.yi olmuşsa da bilAhare mWi- ile alakadar ve 17 senedir takib eden 

et ~ttt~ bU· kabn Brenııer geçidi civannda ve 1- avukatlardan Nihada sorarsanız bin 
. Btlt ~ ... derece- talyan topraklarında cereyan edece- yüz bilmem kaç senesinde ihtilaf baş 
hakikate n olduğu bi- ği kat'f olarak öğrenilmiştir. Yarm göstermiş, dava, iki yüz bilmem kaç 

Uzaktan valtaları takib e • sabah bu hususta bir resmi tebliit yaşına girmiştir. Davacılardan ve 
ve muhtelif memleketler Detıf· n6!11'.,ruıecektir. "Muelh[ıni Osmaniyeden ... "Aşı Evi., 
ıözden geçirenlerin dikkati Diplomatik ve politik mahfillerde· gibi mühim bir eserin müellifi, sa • 

ya u.rind• toplanıyor. kt umumi intıbaa göre, Hitler • Mu• bık evkaf kütUbhaneter müfettişi Ha· 
ai'lııettiti munnı bir aolini millakat..wıu WeJlet1'in temas1a bq u'.ic Bıly lf;ı ta.r soraranıJ 

ve ta1kınlık keUmelerlle nle ve bilhassa dlln ltalyan kralı, Dıı yüz aenelikten fazladır. Müruru za -
eluna.bnir. Fransa ve İngiltere, çe ve Kont Cia.no ile yapUğı görÜ.f • mana uğramadan sürer gider. Şu 
~tU ve patırdı etmeden, harbi melerle milnuebeti vardır. muhakkak; 80 senedir, tstanbul adli-

M Daııam11 yılmaa davac,'f.91 Ilı~ için kararlattınnıı olduk- WlllOUnl Yana Ak~ Dönllyor yesinde bakılmaktadır ... 
~ sessizce takıb ediyorlar ve Roma, 17 (A.A.) - Alman bUytlk Mevzuuna geçelim: G~ata rıhtı . Bay A1ı:nMUI Jluht<ır 
ı..._ faik bir ieke..rt kuvvet te - elçisi Fon Mackensen181lin dün akjam mmda, şimdiki Kefeli ha.nı ve Liman d€ vere3eei ve.saire. .. 

~'""il ÇalışıYorlar. Berline hareket ettiği blldirilmekt<>- ıdaresi ile yine oracıktaki bakkal Yedi, sekis maruf ve meşhur avu-
1~ ~aaya henüz müvazeta~i- dir. ( Sonu S iiacü 11&yfad.. BitlM "°" Rorru1 ~ JIM&tOlWye tHHlc eder• dükki.nı ve arka tarafdaki Karamus- l kat, iki taraflı bu fil takib etmekte. 
~ arazi tabakaJan ~ .,. ~X>O<X:XX""'""'rvvVV',,.,,-..'VVVV',,.,,..rvvVV'l.AhrvvVV'l.AA.~vv..~ tafapap. sokağındaki iki dtlkkinın Dava asliye tlçtlncU hukuk mahk• 

'69ılıyor ve hiçbir teY Y•P": • • • arsası. Söylendilfne göre, bugilnktl m88inde devam ediyor. 
\re· jap.rruadığı halde, birçok Al t a 1 . . Rumen Başvekıhnın rayiçle kıymeti 150 bin liradan faz- Dava hakkında biraz tafsillt ve. 
n14r~;ttsmU tAtebhüll . man a yy re erının lıL.. relim: 

~)\b-~-.. ;,onrf.::!!;f~ ~ Sk~pa Flova hu··cumu Dun akşamki nutku v=~::::~z~~:.;11ıı~ K=~ m~:n =~:ıda y::d: 
--terın._ -~ n.aUI~ M --- tar ve Vakıflar idaresi. bugUn Galau nhtımında •~ numa 

Plnadtfı zulmll blrakmıy Muaaolini Rumanyaya, Dava edilenler: Hazine ve Mlnia- 1 Sonu ı • · saııfada 
Harici N&11n Römada • ·- --- taarruza uQrarsa kendisine 

hUZUrunayekabul ~ek ~- Bir lngiliz harp gemisine i•ab ;Jet yardım edeceoini vadetmit 
bulunuyor. Bır gUn ili· BUkreş 17 (A.A.) - Başvekil Ta-

~· İtalya Ue Mosko- vaki oldu. Bir tayyare difşürüldü taresko bu akf8lD radyoda bır nutuk 
ıstiyormUf. Berlln, söylemiştir. Hükumetin harici siya-

\'ya devletlerinin Alman hl- Londra, 17 (A.A.) - Diilman tay Diğer bir bomba geride toprağa dü- setini uzun uzadıya anlatan baıve - lngiltereyi abluka 
~ ittifak ak~etmelerini yareleri dün aktam Scapa.flow Uze- §erek Bridge of Waith köyünde bir kil Rumanyanın bitaraflığındao ay • 
ıortıyomı111. Berbn, Rusya- rlne taanııs etmişlerdir. t.ivili öldUrmÜ§ ve ikisi kadu. olmak [Sonac. 3 üncüd.6] 
?Ya ve Türkiye ile ademi lngills amiralliğince bildiriliyor ki, Uzere ~ kişiyi yaralamıştır. Beş ev 
sakı akdetmesine taraftar bir bomba bir barb gemisine isabet hasara uğramıştır. 

etmta ve fakat az hasar yapmıştır, [Sonu 3 ütıcüdc,] 
gelen bir telgraf da . 11, ,..~ • ,.. .... n<ıı • • 

L ~ Rusya mttnuebetleri hak· 
~ düşüncelerden bahsetme • 
~Ydt ilin doğrudan doğruya 
~fık eden bu safhası ile met
'-.~YJ. zaid addederdik. Fakat 

cenub ve cenubu prkl hu· 
!Qevzuu balusolduğu zaman, 
~ surette allkadar e-

~Ya ile. olu münuebetlerl • 

' dEığer bir değiliklik vu-
~ olduğu kanaatinde deği· 

devıet adamlanndan bqlıya-
~ &azetelerlae vanncaya ka • 

'- Çok ağıslardall bıkJnmıı • 
tok llalıot aözlere muhatab ol

(SOMtı 6 incide) 
a.epa Oalll4 YALÇIN 

~ ...... 

Dünkü Maçlar ._._ 
Galata•aray 4 ler şampiyonu oldu 
Bir kıaım lig mnçları yapı lam rr .. 

fi 

(Yazısı 5 de> 

Dün gece Sirkecide 
Bir hadise oldu 
Bir. polise vazifesini ita 
ederken taarruz edildi 

DUn gece saat 19 da Sirkecide De
mirkapı civarında bir evde yapılmak
ta olan bir nişan merasimi sırasında 
müessif bir hadise olmuştur. 

Yaptığımız tahkikata göre nişan 

yapılan evde Bedri isminde bir adam 
rezalet çıkarmış, evin camlannı kll°" 
mı11 ve bir kaç kişiyi dövmüştür. Bu
nun üzerine evde bulunanlardan biri 
Ec,kağa !ırlıyarak Sirkeci noktasın -
1a nöbet beklemekte olan 435 numa-

{ Son" 3 üncüde] --··--

Tahtelbahir, mıknatı,lı mayn 
ve tayyare hücumlarının neticesı 

t . . 

İzmirin orduya hediye Hitterin bu Jlarbe girerken elindekı dök1ilmüştür. Fakat tııgu~ve ı.e.-
ettiOi tayyareler 60 tahtelbahire ne kadar güvenmiş ay binlerce geminin ririP ~ua 

İzmir, 17 (A.A.) - İzmir halkının oldl1ğunu tahmin edebiliriz. Bu gU • ı ı:nenedilemcdi. 
teberrülerile evvelce alınmış olan 22 vcnmede aldandıklan yalnız asarile Vakıi her gün bir 1kı geminın bat. 
tayyareye ilaveten son alınan 5 tay- değil, Almanların başka \asıtalara tığını, torpillendiğini, torpile çarp • 
ynreye ad konma merasimi nisan i. baş vuramlanndan da anla.şılıyor. ln- tığını okuyoruz. Fakat bunl-.ım ye-

nde yapılacaktır. Bu tayyareler, gilterı:ıyi denizlerden mahrum etmek kfuıuna bakını~: Ayda azami 200 .. 
İkiçeşmelik, GUzelyalı, Alsancak, ör-,için tahtelbahirler kfLfi gelmeyince 800 bin tc>n. Halbuki Cihan harbinde 
nekköy, Çiğli adlamn taşıyacaklar- ticaret gemilerine tayyare akınlarile 11ngilterenin bir milyon ton kaybet.-
dır. bUcum edil.mio, mikna.tıslı mayinler t [Bottw "1 tncida 
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TEFRiKA O: 58 

YENİ SABAH -
t ·uııer \ 
ngı , 

"umandan Derviş Bey bir kenar- Trakyanın mühim birj jr 
ela duruyor vaziy~ti tetkik ediyordu Kısmını sular bastı PKC.:YUCV . 

Dünkü feci 
Kamyon kazası 

Fransızlarla 
arasındaki d ·· 5trı en u 

anlaşması tıı~ 

-·- D''YOR Ki.· Şiddetli bir ateş altında, büyük bir clürbinini gözlerinden kaldırdı ve göğ Son günlerde yağan mebzul yağ • 1. 
intizam, meharetle yapılan bu hare- sii üzerine bıraktı. Muhatabına si • murlar yüzünden 'l'rakyadaki birçok 
ket, asilerin maneviyatı üzerine vu • temli bir na.zarla baktı. Yüksek ses· küçük nehir ve sular taşmış, ekilme· 
kuu beklenilen tesiri, hem de pek faa le : ğe milsaıd bulunan mühim bir arazi 

Dün sabah Beşiktaşta, Akaretlerde 
bır otomobil kazası ol.muş, biri çok 
ağır olmak üzere dört kişi yaralan -
mıştır. Hadise şöyle olmuştur: Top
hane garaji şoförlerinden Hasanın i
daresiııdeki 138 numaralı Belediye 
çöp kamyonu Akaretlerden aşağı i : 
nerken birdenbire direksiyonun fir -
ket denilen mili çıkmış, direksiyo -
nun tekerleklerle alaka ve irtibatı ke
silmiş, otomobil sağa sola gitmeğe 
başlamıştır. Şoför bir yere çnrpıp bir 
kaza çıkarmamak için derhal şiddetli 
fren yapmıştır. Büyük bir süratle git 
mekte olan kamyon, bu frenin tesiri
lc takla atmış, devrilmiştır. Bu dev
rilme neticesinde, kamyonun üzerin
ae bulunan çöpçü Hasan muhtelif yer 
terinden çok ağır surette yaralanmış
tır. Şoför hasan ile yanında oturan 
diğer iki çöpçü de muhtelif yerlerin
den yaralanmışlardır. Yaralılar has
tahaneye kaldınlmışlar. had ,,,e hak
kında tahkikata başlanmıştır. 

H nlihazır harbinde ~ı;i, 
Fransız teşriki ~tti"~ IJj 

hassa lktısadi s~~a. gıt~it· l 
ha sııkı bağlarla oru~k c)ılld • 
senesi kanunuevvel ayıo ~dJ~ 
\'e 1940 senesinin şubata~ uııd 

lasile ya1'>mıştı. Mevziler boşalmış, _ A1 buyurunuz beyefendi, dedi, parçasını sylar altında bırakmıştır. 
panik her yana bulaşmıştı. Milli müf bunu ıcab ettiren sebebi anlıyabilir Dün alman haberlere göre suların 
rezeler de, büsbütün canlanıp şahlan- miyim?.. en fazla tahribat yaptığı mıntakalar 
mışlnr, dalkılıç takibe başlamışlardı. - Avni Beyin, zatıalinizden daha Edirne ovasile Babaeski ve Uzunköp-

Bir kısmı esir edilen ve bir kısmı yüksek bir rünbeyi hw olmaları. Bu, rl.i köyleridir. Bu mıntakalarda ev -
da tepelenen &.silerin bakiyyesi, ma- ordumuzun usul ve teamülünden de- vel~e ekilen. yerlerde yüzde 50 dere: 
rm kaldıkları bu şiddetli talcibden, ğil midir?.. c<:.Sınde zayıat olmuş ve hem de yenı 
ancak, basan akşam karanlığından Derviş Bey, vazife ve salahiyetini zeriyat yapılamamıştır. 
istifade lle, kurtulabilmişlerdi. Tedib mUdrik bir kumandan tavrı ve cid - Dün akşam Trakyada yağmurla • 
kıtası, kazandığı bu muvaffakiyetten dıliğile: r~n k~ra çevirmesi üzerine .. sulnr. çe-
aonra, Pınarbaşı istasyonunda gece- - Gerçi öyledir amma bu vaziyet- kılmege başlamışsa da henuz zerıya
lemcyi muvafık bulmuş, hemen em- te değil. Takdir buyurmanız icab e· ta müsaıd bir vaziyet hasıl olmamış
niyet tertibatı alıp istirahate koyul- der ki, ne zatıalinizin bana karşı böy- tı~. ~iğe~ taraftan son günlerd.eki 
muştur. le bir lüzum ve teamillU ihtara ve ne nıilthış soguklardan hayvan zayıatı 

O gece, Ertuğrul Grubu ErkAnıhar d(. Avnı Beyin emril kumandayı ben- C.:a yüzde 30 mıktannı bulmuştur. 
biye Reisi Derviş Beyin [l) kuman- den almağa, vaziyetleriniz müsaid ol • •"""..,_.,...,....,. 

dasında olarak gelen bir müfrezenin mnsa gerektir. Çünkü, aramızdaki ithalat ve ihracat 
iltihakile tedib kıtası iki misli daha mevcudiyetiniz, mülki ve askerf nil-
kuvvetlenmiş, emir ve kumandayı ar fuz ve salahiyetlerinizi lsilere kaptır p • / _J k • 
tık Dervia Bey deruhtle eylemişti. Ge mış ve şerefmizi esir olarak çığnet- zyasa arlnaa l 
ceyi istirahat ile geçiren kuvvetler, miş ve nihayet bize iltica etmiş sa- 'T" h ••ıı 
sabahleyin gUn doğarken, ileri hare- bık bir vali ve kumandan ol.maktan 1. a avvu er 
kete başlamışlardı. Biraz sonra, kon· ilel'.i geçemez. Bunun için, esefle ve Son gilnler zarfında piyasamızda 
ya vehrl sislere bUrünmUş bir halde kat'! olarak söyliyeyim ki, arzunuzu A imanlarla lngilizler arasında bir re
ve Adeta matemli bir vaziyette gö • ü1'ı:ıf edemiyeceğim. Hem çok rica e- kabct başladığından mühim hareket
rtinUyor, heyecanlanan zabitan ve ef derim beni bu gibi eeylerle işgal et- ıer olmaktadır. Bu sebeble bazı mad· 
.rad, muvaffakiyet imanının verdiği meyiniz. delerin piyasa vaziyetlerinde mühim 
bir tezlikle ilerliyor, ilerliyordu. Dedi. Vali beyi sükuta mecbur ve tebeddill husule gelmektedir. Son bir 

Konyaya. beş kilometre mesafede biraz da mahcub etti. haftalık piyasa vaziyetini neşrediyo-
bulunan Horoslu hana da nihayet va Kumandan Dervi§ Bey, biraz son- ruz : 
nlmıştı. ro kararını vermişti. Herhangi bir Buğday: 

Bu mevki, Konya Uzerine yapıla - noktada &.si kuvvetlerine karşı zayıf G~en haftaki fiyatlarla satışa de-
cak taarruz! hareketi idare bakımın- bir vvjyette kalmamak fikrile kuv - vam edılmektedir. Bir hafta evvelki
dan çok ehemmiyetliydi. Tedib kuv- ve~len?i · ~?Pi~ bulundu~ayı dahajne na7.nran piyasaya noksan mal gel
vetlerinln bütUn zabitleri, metruk bir mtinasıb gormUş ve şehn, her tnra- miş olduğu hnlde Toprak Ofıı::;i piya
J:ınldc bulunan hanın gerisindeki mrt- tından muhasara suretile tazyik ve s&ya kendi stoklarından bir kısmllll 
ta toplanmışlardı. DUrbinlerle gehri tehdidi muvafık bulmamıştı. Süvari arzetmekle ıhtiyacı karşılamıştır. 
ve civannı gözlüyorlardı. Aldeddin kuvvetlerini, asilerin ansızın herhan- Arpa: 
tepesinde bUyUk bir kalabalık görü- f5! bir i~t~kametten firara teşebbüsle- Noksan gclişat seb<ıbılc bu hafta 
nUyor, bağlar arasında da kümeler rı tak.dınnd~ derhal 0 . ta~afa sarkıp arpa fiyatlarında f> parn k:ıdar bir 
balindc, ufak tefek bir kısım kuvvet ntılabılmek uzere, şehnn şımal kısım- tcreffii kaydedilmi~tir. 
lerin varlığı farkediliyordu. larına memur e~iş, to_pçulan da Ho Fiyatların ıdaresizliği yüzünden ih-

Kumandan Derviş Bey de, bir ke- roslu hanın gerısındekı sırta yerleş- racat olmamaktadır. 
narda duruyor, vaziyeti ayrıca tct - t rmıştı. Kısmı küllisi ilerisine ve şi- Keten tohumu: 
kik ediyordu. Kimse ile görüşınUyor mendifer yolu istikametine de bir pi· M h liln 'tg'd al kta ima-' d böl" - ·· u .1 . .. k . a su gı ı e az ma o 
bıraz fazlaca dUşUnceli görünüyordu. ya . e ugun . 1 erı surere emnı~e: sı ve yerli istihliıkin artması yüzün-
Şilphesiz ki, zihninde §chrin işgali tinı t.cmın ctmış ve hareket emnnı den keten tohumu fiynllan 30 para 
plaıunı tesbit ediyordu. Kumandanın 'e~ıştl. . . . . lkadar yükselmiştir. Pıyasada alıcı 
noktni nazarı, vukuu pek tabii bulu- 1':ım süvarı mUfrezeler~. derhal olmakln beraber satıcı bulmak güç -
nan ve hiç şUphesiz ki pek kanlı ce iJen harekete başlamış ve bıraz sonra 1 . ti n·- tar r~· Zal. ..,_ - _ . _ ~nıış r. ıgcr a "an ur~ uı-

reyan cdcccgı-· muhtemel olan ml"ısa vardıgı şehrıp baglılıklan arasında, t K "t . . b dd . "h , • . . . . . raca omı c-.sının u ma enın ı • 
demeden masum ve mag-dur halkın lsılerın şıddetlı atcşlerı ıle karşılaş· t c· U , . ] t b·t t ' t rrıca ıya arını yenıcıen es ı e me-

u k .. ld - k d . . mı§ ı m m un o ugu a ar, az miltccssır ·. si Uzcrine ellerinde malı bulunanlar 
ve mutnzarnr olmalanna matuf idi. Vazıyet, .artık aydınlanrnıtı. 0 : miişteri bulduklaıı takdirde iyi fiyat-
Eu fikirle isi kuvvetlerm· ı.· ...... ı.ir ba llbaıın, tehır kenannda ve batti ı- 1 l 1 ll t b·ı ki rdi • ~· - . . . ara ma arını sa a ı ece e r. 
ricinde muharebeyi kabule mecbur çınde bıle müsademe yapmak ve , -
bırakmak çarelerini araştırıyordu kınci defa olarak şehri kana boya. Pirinç: . 
Btnbqı Derviı Beyin bu diliJün~li mak gaflet ve cinnetini de göstere • • Fiyatlar ceçed.n haftanın aynıdir. 

.. _u Valt Ha dar . ceği anlqılm!ftı Piyasa normal ır. 
U&U, Y Beyın gözüne garp- · a.. 

••• oullUD: 
mlf, merakını ayıtJtlandırmıştı. Ya • . . . . 

d bulunan kumandan A · Be Birkaç alçağın habaset ve biyane- Rumanyaya E>.hemmıyetlı bır partı-
llm a vnı Y · ı k ı· f b 'k 1 fı ıJda..+.w .... sonra De · Be _ tine sahne olan bahtsız Konya §eh· nın satı ması gere yer ı a n a arı, 

s ısıwa........ ' rvış ye 80 • k Btok 1 f r te tirm10 
kuldu ve bir &mir ciddiliğile sordu: nnln sokaktan, ihanet tellallarının l- ~ereTakae 'bençulOOOan aavaııyeAntalge ..,.. 

_ Sis erkAnıharbaiııiz d ··ı mi vazeleri ile, yine uğulduyordu. Fa. tir. n çu ya au-
Dervit Bey?.. egı ~~· ~ran tellallann sözleri biç te l!l&Dll 17,10 parad~ muamel~. ~nnüş 

Kumandan 0 d dil b" il A bınbinnlt utmuyordu. Bazılan: tür. ltalyaya bu gunlerde mühım sa-
' esna a r m e . 1 • d · - · kli 

Uteddin tepesini gözlüyordu. Hiç va- - Haleitemiz efendimiz mUttefiği b§lar _yapı acagın an pıyasa ıste 
aiyetini bozmadan cevab verdi: olan devletlerin kuvvetleri geliyor _ ve aaglamdır. 

- Evet beyefendi, mçiıı sordunuz lar. Korkmayın sa.km. Beraber olup Tiftik: 
bunu?.. Kuvayi Milliyecileri ortadan kaldıra- Hafta içinde yalnız 550 balya mik-

Vall Bey, manalı bir gWUmaeme cağız!.. tannda tiftik aatıbnıştır. İngiliz fı -
De: Diye baj'rıyor, builerı da: ystının dil$ü.klilğU ve lngiltereye gön 

- Avni Beyefendinin dedi. EmrU . - DUtman geliyor düşman! .. Eli derilmiı konsirye tiftiklenn fazlalığı 
kumandayı deruhde etm'elerinl ,,. li- aıllh tutan mUaltbnanlar!.. Hepini& dolayıaile bu memlekete yeniden if
mn de erklnılıarblye reisliği vazife • Horoelu hanında toplanın, memleke- lerin yapılmasına mani teşkil etmek· 
mni ifa etmenizi muvafık rörUyorum timizi kurtaralım!.. ~dir. ltalyadan permiler henüz gel· 
da... Diye haykınşıyorlardı. Fakat, halk meğe başlamamıştır ve piyasaya mal 

Dervil Bey, Bhıfrli btr hareketle artık her leyi b~ açıklığı ile an. arzeden tacirler çoğalmaktadır. 
laDU§lardı. Evlenne kapanmış, hattA Yapü: 

[1] Rahmet.il Dervif p.,._ bu kudunıklann aeslertnl duymamak Bu hafta içinde faaliyetin fazlalat-c::============ için kulaklanm bile tıkamışlardı. Ga- mam dolayıaile fiyatlar tutkunlaı • 
rib defil mi! Delime U:ehmedle yol- mıttır. Gerek Sovyetler gerekse yer
dqlanıtı, o cUn• kadar körükliyen li fabrikalar hesabına olmak il7.ere 
tki yUzlU mtlnafıklar da birer birer 1000 balya miktannda tiftik eatıtı 
kaybolmuelardı. Onlar da birer tara- k»ydedilmiştlr. 
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fa aavupıuflar, zavallı köyliileri or- W!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!~!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!ll 
tada blrakmıelardı. Bu halden, pek meler, gerçekten bir muharebe lid· 
h&.kh olarak müteessir olan ve büs· delile ve fakat, tedib kuvvetlerinin 
bütün çıldıran Delibq U:elımed, artık tamamile lehine olarak devam ed.i -
hiçbir yerde duramıyor, acı acı lav- yordu. 
ranıyor ve: Şemsi mahallesinde, Saraç Kemalin 

- Ah bu namuaus ildiler, bana evinde misafir bulunan polis mUdü-
18 MART l940 Paaarteai külüı giydirdiler!.. rU Necib Bey, günlerce devam eden 

~t~S~St~H~. ı:Se~f:ı-e•r ~IT.!1~3J~6~R·. '!llıl•amrtnS-1 - Ah ne diye 111 tehri ateşe ver- nalıatsızlığın, uykusuzluğun tesiri.le 

•••' 78 Alo• s R--~-.-.. -
18
-,-1-3-2--11 mlanedlm, bafımı bu belllara sokan ya- aerin bir uykuya dalmış, ancak, pat

cı gidileri ne diye yakıp kebab et- lıyan silahlann, topJann hırçın ve 
E•••' S••t Ya•tl 3aaı medim... korkunç tarrakalan ile sıçnyarak u-

,, .... ()fte ıtııh:;i ~U•ot o0te UdMI Diye feryad ediyordu. Bir taraftan yanmıştı. Delibaş Mehmedin evde bu-
9 27 6T 1 ~_ 2215 da, muhtelif yerlerde topladığı kuv - lunmadığını anlayınca, yattığı katın 

-:-:--r.:-~-r--u---ı....:..=.ı.:.:....:.:ı vetlere, adamları ile şiddetle muka - sofasında ternızlik ile meşgul oldu. 
·r-;~~rneet<~+~-1-....:.=-ı.:.=::ı vernet emirleri gönderiyordu. Bağlık- ğunu gördüğü ıhtıyar bir kadıncağı

lar arasmda milll süvari müfrezeleri za telaşla sormuıtu: 
._ _____ _..__~..;;J...;;,.:;! ite biler arasmda bqhyan müsade- (Devam• wr) 

Bu gidişle elbet okuma 
rağbeti azalar 

Tosya gazeteler bayii Bay Meh
med Bohçadan şu kartı aldık: 

"Posta Tosyaya geldi mı posta 
idarcsı bıze paketlerimizi hemen 
vermez, mesai saatini bekler. Me
sai saati çalınca da yine ilk ola -
rak bızim paketleri alamayız; ev
vela gazetelere abone olanlann 
gazetelerı dağıtılır ve ancak bu 
iş de bittikten sonra bizim paket
ler verilir. 

Gazete müvezziliği demek sU -
ratli iş görmek demektir. Halbu
ki bız süratten vaz geçtik. Posta 
ıle namımıza gelen gazete ve mec· 
mua paketlerıni alabılmek içm 
yukarıda yazdığım •gibı evvela 
mesai saatim, sopra da abonele -
rın dağılmasını beklerız. Bu şart
lar altında da tabıi halkın gaze -
teye ve mecmuaya olan rağbeti 
azalıyor. 

YENİ SABAH - Kırtasiyecili
ğin bu acayib tezahilril üzerınde 
faıla dursak gazete satışına ya -
nı öz menfaate dokunuyor da o
nun ıçın mesele izam ediliyor gibi 
bir zchab hasıl olur. Halbuki ka
ziyye hiç de böyle dcğildır. Başda 
hükümet bulunmak şartıle bütUn 
Türkiye fazla okutmaya ve oku . 
maya var kuvvetile çalışırken a· 
yağımı kadar gelmış üç beş paket 
gazete kitab ve mecmuanın mür
selıilcyhıne tevdiı ıçın bu dereci 
lakayd yahud meraı::;imperest dav· 
ranan bır makam belk! saati me
sai bakımından resmi vazifesınl 

yapıyordur. Lakin muhakkak ki 
memleket ırfanına karşı manevi 
bir suç ışlcmektedir. 

..., ___________ ,,_,,______________ 

Dahi iye ve 
İktiaad V '-killeri 

• jle .,.. 
cari anlaşmalar, parıs ..,rııı• 
nıo bilcümle servet .oıeınb da i' 
hai 2af ere varmak zınınııt 
kararlarım tarsin etnıiştit· _..,it' 

• llll"I'" 
nu anlaşmalar, Jıer iki ııil r' 

arasındald mübadele)i fes r-ti' ' 
mek ve dahili mar§Clerle,rcJr.fiİ 1 

Londranın diğer mar~lcr bir r. 
cari faaliyetlerini uhenk 

1 dOğtl' 
ifrağ e~·Jcmek Jiiznmunıl~tııı• ıt1 
du. Bu sehehılen lıa.rb iıtıll ··c;ttrt 
tezi lıaşlıcn maddelerin ııı:et ı# 
satın alınması ve nıcırılc ıııd' 
nın iasesinin temini zıiJlll 
te kilfıt ta kunılmuştu· ğllllı 

l"nkat bu iki imparntorl:CSıııı 
tiva"lannın taaddüdü, bU ·"',... 

~ ,.. tırJllll'"" 
ganın her şeye çare bıt ııss' f 

intaç eylemiş, lnciliı - ~ış ' 
düstri erbabı tııırcliete 5" f" 
bunun neticesinden de, rr:.oııtı 1~ 
ronları umumi konfcderSl!.~1111 il' , 
le İngiliz endiistri fedetıı-~ tff,ı 
mcssilleri, resmi mahiye af'' 
snivi itmam cdf'n bir anJtt-5111 

A k 
.. . .. mıŞıardır. tıit çal a 

n araya Ci On dU Bu anla~mamn nıc'~uuıı;ı"t#; 
Bir miiddettenbcri şehrimizde bu • hn:rnti meseleler teşkıl e '"·eflt' 1' 

lunıın Dahiliye Vekili Faik öztrak ve Filhakika enela, istihsal f<O l'ifıl' 
lktısad Vekili Hüsnü Çakır dün ak • nin, bilh:ıs a say un .. n~tıJ111~gr1ı11~ 
şamkı ekspresle Ankaraya avdet et- sizliği mPsclesinin hal!ı ı~ıı 1 ,,r:_,, 
mişler ve istasyonda bu Vekaletlere tir. Zirn llıra!: İ!:İD ıstı~ ı;eftF . 
merbut müesseseler erkanı tarafın - bir. kaidedir. Jlalhuki eyl~sıı~ 
dan uğurlanmışlardır. li~i Fransayı istihsal 1'9 et111~ '. 

Vekiller Ankaraya gider gitmez yiiulc rlli iıulen ına.hrllJlı JJırtlcııtı 
hiitiin Vckaletlerde temin edilecek o- hunun ncticusi de Fnın~ıı ıtıııltl f': 
lan yüzde on tasarrufun tcminı ıçin nın tenakusu olmuştur. ıı: .JI jtil1 , 
faaliyete gcc.;ecckl<•rdir. gilizlcr ı,fımınuevvcl ayıııı 11 

,·e ~~ 
. t j,.fct JO'" ren hu nwsc•lcyı haJle nı ~ tı 

~ ~ . ı ·ı· ., •• r.ı.c:ı ti~ ta kftnuııusıuu ngı ız • fi' 
1 • jhrt' 

senesinin ll) ni a) md:ı " • 
Demir su borusu fın:ln göriilmuşflir. 1 r ıııt' 

ıde c it' 
ihtiyacı Uundau başka ilk ınal . J1le ııl 

JKTISAD JŞLl!.R/ t • 

Karabük demir ve çelik fabrıkalan sf'h•si de mühimdir. Jlcr ili\eıı J
üniinıiizdekı nısan ayından illbaren lu·tin hiribirinc reluıbet e.tJlsııt1' ~ 

Aya~l kırıl 1 d h b f ı teınirı :ı.ımnında müşterel• _.,ı;ı l b n a gcnış ır surette aa ıyete gc - ııw- ııı' 

Fenooc Kircmid mahallesinde olu- çen'k boru imaline de başhyacaktır. malanln rdmhctfo Iuı.Jdı~ı 1~ 
ran Ayvansaray kumaş fabrikast işçi
lerınden Sıddık oğlu Hilmı dernır ta
şırken dcmır düşerek ayağını kırmış

tır. Ynralı Balat hastalıanesıne kal -
dınlnııştır. 

Şimdiye kadar Almanya. Anıcrıkn ve hu islerin miişterekeD ~aP 
ltalyadaıı temin cdılmekte olan ımı • kurur wrilmiştir. dııllıı tııı~ 
nıul borular, memleketin en rniihim Uunclıuı b. !}kil ihra<'3t~ 

1 
tıtl ti' 

ıht ıync;lann<laıı bırını teşkıl ctme.kte ti hir 'eçhe wrt>bilıne..k •S:.~ılll il1 1, 
ve bu ı:ıcbeble hıı rir.e miihım m ıktar da memleket ı-ıİ\'il aJıalisi af11!' t1t1f. g•., 

• 1r cih" .; 1 
dövı?.ımız çıkmakta idı. Halt>ıı mem· yac;lıırı la.kyıcl eyleme"' .. ı1ıaJlıı:; .ıı 

Bir mandıra yıkıldı t ıı ;ı.t .. 111r leketin senevi h.ı bin toııdan ziyade nwk .) olu dn karar al ı~ ~ı;'"" 
K~mpaşada Kul~ksızda Gümüş mamul bof'uya ihtiyacı vardır. Nafia e&a!i ihracatın tezayüdu-e 

~kagında Hasana aıd mandıra çö • Vekaletinin hazırladığı geniş sulama olarak giiriilmUfUir. . ...J#-1 
kup yıkılmış, ~oı:n~ul~r enkaz altın • planının teferrilatında.n olarak tehir Bütüa bu rne=;~....ıl 
?an sesler geldığinı söylemişi•. ltta- ve kasabaların su tesisatlarının da rar veren bu 
ıye tarafında~ yapılan aramada en- ikmali zarureti bu ihtiyacı daha zı - bir bu8U81yetl de~~;, 
kaz altında kımse bulunamamıştır. yadeleftinnektedir. Jl'raDSIS ve ~Uz ... 

Zehirlenme Karabük fabrikasının bu ihtiyacı unda ''e harb 1(111 .~...., ~ 
Beyoğlu LUJeciler caddesinde otu- tamamen karşılıyabilecek derecede ıs lqmalann harbi mit~ z 

ran berber Hüaeyinin oğlu İsmail bak tihsalltta bulunacağını nazarı itiba- r5İ için de mer'i olfll881 .,,. ":.. 
kal Talib<!eıı aldığı kavurmayı yedik- ra alan ithalltçılar bu ay harice olan dir. Hattl bu noktadll bir ,, r" 
ten sonra zehirlenme aliimi göster • siparişlerini keserek ihtiyaçlarını Ka- hlralnlmıştır, başka da~~,,1-,JI • 
miş, Beyoğlu hastahanesine kaldırıl- rabük fabrikalanna ı&marlamıılear iktisadi or~anlzasyon• it ~ 
mıştır. dır. bllE>Ceklerdlr. Burada 111' Jll" 

Dün çıkan yangınlar ateş söndUrUlmUştür. tAhtnle, mH"takbel h~.~ 
Dün gece saat 22 de Eyüpde İslam- letler Cemiyeti nUvcsl götOP'.- ... 

• Taksimde Fınn sokağında Ma - v 
bey mahallesinde Asiyenin 4 numara- dam Eliz.in 26 numaralı evinin ikinci dir. P".~ 
lı evınde elektnkden yangın çıkmıı, katında oturan Vartanoşun odasında Fakat bunlana tah~;:,._ ~ 
evin bir kısmı yandığı halde itfaiye sobadan yangın çıkml§Sa da derhal fiiliyattaki tatbik hnkP-~ .... 
tarafından söndüriilmüştür. .. d".rülm' nat•• istikbalde göriilecektir. ,.,, 

IOn U .... ur. ~~ 
• KadıköyUnde Yeldeğirmeninde • Tarlabaşı caddesinde· Azize aid mevcud olan lt'Y· her iki '1'. -1 

San~li sokağında Cevadın 4 numara- 58 numaralı evin ikinci katında ku _ bir çok sahalarda okiui'1 ~ 
lı evınde oturan seyyar aoba.cı Omılk yumcu Onniğin odasında sobadan udi 8alıadaki rabl......,.-
sigara ile dolabdaki bir entariyi tu - yangın çıkmıg ve derhal söndürül • vl olduğudur. 6'~ 
twıturmwı. dolab yandıktan sonra mti§lilr. Dr. _.ı ~ 
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ŞEHİR HAYATI 
U llllllllllllllllllllllHllllll llllllllllllllllllllllllllllfflllllllllHUllHlllllllllHIHllUllllllDlllllllllllHlll 111111111!1! 111111111111111111 lli:lfllllllll~ 

Modadaki heyalln Ne ,.... uftledlr. -. ıatme ra Dolmababçe .arayınPl ~ 

M 
gdadald ......... bir ttirltt PÇllMlk lçla JegiM tu'8 -• la- na çarptınyor, orasını d;,.ı ~ 

yerlade dannadığl, lleye • milli deilftirmeldlt. du. Hani biru daha P .,......_ 
lia mıetlcflalnde aıtitemadlym .-n. • • kamyonu denize dü~~JC I": 
u1deiiftlnllii,aillayetdila111r..., Kaza narada oldu oruuıı da geçirip KusPP~ 

keleıılne bqtan kar& ~111 ~·m hii1ük bir görWtö ile .t. D Onktt bir akeam pzeteal, ti. Bugün gazetelerde b ~ 
ulse aotuta .............. Şimdi Be - Beoiktaeta vukua gelen bunbqka tekilde cere>'9° atil, 
lediye bu beyeliaa aı&nl olmak I • kamyon kazasını anlatırken akla olduğunu okuy~cak olaP ~ı~atJs' • 
9İD tedbirler aıatfmyonnıt- hayale gelmlyen ve aa1ı astan ol • azet,e9bıin ~. 

Dl-- bu --~w..J:I.-- -A-1 0•--I. bu akşam g d ,,,_ 
~ 00,,~ .._ ..._ mıyan tefeilat veriyor, koca kam- be ı b d sonra ne 

it.la Belediyeabl 1-. ""--~ sed r ere un an ,il d~ 
.. ... --ti. yonu sırf frenlerinin bozulması ytı- kadar itimadı kalacajınl _,,,., ... 

yapmak, duvu. örmek gibi tedb~ zünden Serencebey yokUjlllldan a- nün. Ne dendnis, Y~wl'IO J' 
ler aeticeels kalmağa mahkfimdur. p.ğıya kadar kO§turdulrtan, tram- bahis yaayı yawı JDlllll'9"- . 
lladeDI ki bu yerin ismi Modadır. vay caddesini katettirdikten son- tuuıda da bir kaa mı oldU 



eni bir Fin heyeti 
oskovaya gidiyor 

landiya ordu•unu aulha rağ
n terhia etmemeğe karar verdi 
17 (A.A.) - lfelelplriden bil- Huuainen halk hilkilmetine gelin • 

g6re, Sovyet - l'ba ban - ce, Pauikivi turih etmietir ki, l'in
bra1emm hig bir terhia tedbiri Juıdiya heyeti m811'1liyeti alla itiraza 
ltınemietir. utramamıl ve HuuameniD adı ancak 

askeri talim.,. terbiye fa- geçici olarak zikredilmietir. 
devam etmekte ve yeni hu - Finlandiya - taveo - Norveç tedafüi 

boyunca en ,..ıı llUllflar ta - ittifakı hususunda da Paasikivi bu· 
tahJrimat illerine bqlan - nun Koekovada mevzuu bahseclUme • 

;:""111Dııak1Wiıll'. Harb fabıikala - 1 mil olduğunu ve Moakova muahedesi· 
"'11en işçiler Uç ay daha bu fa)>. nin tıçUııcü maddesine de muhalif bu-

ipka eıctnmitlerdir. lunmadıfını söylemiştir. Çünkü mea-
Görftpı eıleri Baklmıda kflr madde lkidlerin diğeri aleyhine 

Ta&lll.t mtlteveoclh bir ittüak& girmiyecek • 
·, 17 (A.A.) - Paasikivl, lerini musarrabbr. 
lllüzakereleri hakkında Ha· PoalYlld llosko\ aya Gidiyor 

~qqr· m· e beyanatta bulUDJD~ Helsinki, 17 (A.A.) - "Posiviki,. 
bir heyetin başında 18 martta Mos

beyanata nuaran, Moskova kovaya gidecektir. Heyet Moskova 
:-aı~Pi· mumda Molotof Rua hWdlllıeti ile muallakta kalan mese
~ Petronun adım da IUJIDllbr. leleri ve bilhassa Rus - Fin hududu

Yeni hudud apiı yakan nun sarih bir 19kilde tahdidi mese -
1'11lad sulh mn•hMeslnin hu- lesini görüşecektir. Sulh muahede • 

• Bu mUn!Ulf!betJe Deli Pet- sinde derpiş edilen iktısadi mesele • J 

~ terkedilen topraklar için lere ve diplomatik münasebetlerin ye-
lki nıilyon thalera tediye et - Diden tesisi için görüşmelerde başla-1 

nacakbr. 
·vı, Finlandiya • Rus sulh Pasikivi, Sovyet hükumetine Fin 

---de gizli hilldimler bulun- parllmentosunca tasdik edılen mua-
t.ebib eylemiftir. hedeyi de tevdi edecektir.· .. ··-·· .. 
ssolini ile Hitler bu 
abah görüşecekler 

YE:NI 8ABA • 

[ -···~E~~ ~~~~~= J r GÜ" Ü" M Es E LE si ,ı !:!~!!~!°mm 
Mehmetçik gene o dan bir müddet evve1 başlıyan heye. :.h== _ Ferdler ve milletler Z"'~.=:1::.t~i~.:: B savelet ve atılganlığuua mebzul yağmur!ar heyelin olan sa • 

.moden tıeblP, - llOll sistem ili- a r a 51 n d a· hadald çatlaklığı arttlnnı§ ve çatla-

.... ..__ k _.,__ tahrlb vUlfa.. ğm denls tarafında olan toprak kJ&. 
__, • 

0·-~. .. 1c1·· .• mı dün sabah büyük bir gUrültü ile 
::.. pes ettirdiği günun Y1 onu- ch-ııhıe yıkılmıştır. Gürültü üzeriM 

18 ~ saferi Tlirkb lınaa do- Anlaşman' n biyo 1oi1 k bu aahanm bet OD metre ilenbıde ~ 
1 _..._ x"'"'ıı..n 1 ederek kar- 1 lunan evlerin sakinleri btlytık bir he-

n ~ .:;;=: &~ ~'NiM ve psikoloiik esasları yecana düşerek vaziyetten Kadıköy ::;a yağılan üsttta kuvvetlen mu- 1 ~ haberdar etmişler • 
vaffaldyetle karp koymq olduju Yazan : Prof. Dr. Fahreddin K. Gökay · 
IÜJldlr• . Kaymakamlık bu evler için bir tela• 

m ,.ıı martuua 18 bıel güatl, BugUnlbı normal paikolojüliDde tült 1 nmlar bqaamda 8inir hekimleriniD tike mevcud ohıp olmadığmı telbit 1-
mtlbuek llebmet;clila cuaw dl - adam kriteryumu olarak içtimai mu• parat&aeri klft gelmedi. Demek ki çln hidiae yerine derhal bir mtıııea-
.._ takarak, .,.... dtqmaa aft• hite tetabuk kabiliyeti kabal edil • heDtıs insan oğullan biribirlerinia Öl g6ndermiltir. 
hlaıma: .. Oegemesefrh! •• ,. dediği mittir· Kuhittm. pim tmbihlen dillerindm anhyamıyorlar. Beter' ce- Diln yaplaa tetınler neticeBinde 
w her ,...... oldula pbl, &Wn- karfl ferdbı ftl'ditt nabiyon ,.._ miyeti m•kmıd n mat16b oluı teli- civardaki evlerin tehlllı:ede olmuı ba 
de du.rank oaJan ~ gön- .aı w llOB)'l.bUlte BocisbiliU kudreti mill merhaJealm hmlla vasıl olama- gün için mevmu bahaohnadığı anla. 
dür. bir . Ülll"'" ruhi putbniımımndaki llllfbr. Bayat içlD cidal daftal kar • llhnlfhr. ,. 

831 yılı 18 mu1ıada Hellmed • aellmet ve lhengl 61çmeP yarar. llSIDda bugGııktl t.elmik medeniyet ValOmabna milracaat edilen Kadı-
çlkle dlVÖfM düpnulv bu eh l'erdlerin yekdijerine karii muamele terakkial de bir teJrlmill temin ecı.. köy kaym•k•mı, heyelina marus .,.. 
clost.lanmmhr, o salNk d'ipn*" tandan: karakterl..mhı eau YUlf· nıeınJetir. hilin bot aruiden ibaret olup 2G met. 
ki 'l'ttrk erinla vatam ulnmda uil ıarmı tayine bllDMll4; eder. RobemloD Bil vaziyet muvacehesinde her re uzunlukta. bulunduğunu ve Bele • 
kanun Jıl9 saklDIDadan nasıl seve gibi t.amımUe lmlva içerisinde 1811· millet latllrl&Hni mldafaa ft teeavUs diyenin ehemmiyetle gözönlbıde tu • 
seve akıttığını yakmclan görmtif • yan bir adamın bile karakteri hak • Jere mqbbele için bOtibı ftl'btile di- tarak keeif yaptlğuıı. heyelina mi.nl 
ler ve clvumıerd bir dÜIBUUI tnf• kında htlküDi vermek istersek ainl&r Dinden tırnağına kadar 1111ilıl•nmıı - olmak llaere bugtDılerde bir wl du-
tlle cliipllulda•• gördlllderl ba fe - karpsındaki reaksiyonu ve muhitin- bt. Fakat biltiln bunlara rağmen van inpsına bqlınlt'.llğmı ve fim· 
ragat ve fedaklrlığa hayran kal- deki hayvanlara kartJ muamele tarz aklıselimin bir gün hlkim olacağına dilik bu ciVardaki evler için bir teh· 
llll§lanlL Bagibıkil dostJoklarmuz • Jannı mikyas olarak kabul ederi&. ve insanlann yekdiğerlerini daha iyi like mevcud olmadığmı beyan etmil" 
da dtiıaöa fedak&rlık ve hamaset- insan cemiyetinde ferdlerin normal anlıyacaklanna ve tekimül kanunla- tir. 
lerinlD ae büyük bir rol oynadığı- karakter ve vasıfiannı tedkik sure- ~e. beter ~iyetm..~ ı.:-nnd i.hen- Diğer taraftan aı•kadar .., aahlb-
ıu, r ....... 1r1r . .. 1 e Harbi ve 18 mart tile ruhi sağlıklannı korumayı ken- gmm teessüs edeceğine mananJar ka ı,...: 1..-.. 1:1--= • • tebli'-'' bir · et 
~ fil .. ~·--- ·-••-'-ol a;cı AUUU&mn IÇll1 -- -mı vasi~ 

müdafaası hakkında İngiliz w disine gaye edinen ve bu suretle 1.- esının ~~ ve mu•~ - ınevcud olduğunda ısrar ederek :e. 
Fw askeri muharrirlerinin ka- henkli ve muvueneli bir cemiyet ya- ~sını ~1 ~ek ~~ ıyı dil- lediyeyi protesto etmiflerdir. Heye. 
lemlerhtden çakaa takdirkar ese.... ratmayı istihdaf eden "Higiieu ile• liin4:8 ve sel.un his sahıbi in•Dln 1ıimn devamı neticeai olarak evlerha 
ler, kifl derecede isbat ederler ve ... ,, teşelddllleri ~an~ ~~- sam~ dileğidir. yıkı1ma8l fty& hasara uğramua haliıa 
dost düpnaa bötöa dünya bilir ve ki anJaşman1n paikoloJISIDi de ılım . M~letlerarası anla~ası te~ila e- de Belediyeden bhı1erce lira tamıinat 
takdir eder ld baıtiiniin Mehmed- gözWğil ile muhtelif veçhelerden in- ~cıye kadar her millet kendi fent- istemektedirler. 
çiği 18 mart günü Çanakkalede d6- celemeyi ihmal etmemiıtir. leri arasında karşılıklı sevgi ve uı- . . 
~· lleluaedçWn hayrülhalene- 1939haziranmın 4 üncü günü ts • ]aşmayı kuvvetlendirmek suretile ya ~ye de bu vuıy~ kaqmnda 

.... _,_ ltaı k kısmını nna hazırl•nmahdır .lılillt Şermin miimlrikı oJdulu kadar •uratle hare-
ri, o bhruıaalara layık kahra - ~'::~b. k_ yaı;ıcade, ontab~b . gün etrafmda bir tek kaİb ve bir tek a- kete pçtiii. fakat alellde bir duvar· 
maa evlldlandır. .,_m ır oşesın aa n eşsız la t-lıılib &llenemtr-1"' için eaaaıı 

Türk taribinia dönüm ooktasım Rlliklerini nefsinde toplamıf Lugano kide halinde birle§en Tlirk millef:inin • --.a 
-ıu k daki i · k bad · . eon hidise ve f elüetler ka't"Qısında bir sed yaptınlması lüzumu hasıl ol-

teşkD •• bu müstesna şehamei go enann ş rm asa a ıç ·:ır duğuııdan · tın "kti~. bild'rll 
w laamuet des&aamın ylldönüml· tima eden 4 üncü Avrupa milletleri gösterdiği milli tesanUd, Türk camia- ktedi :mşu: ıecı gı 1 

• 

aü aaarkell o velveleli günde t.er- "HigWrıe Jlentale kongresi bu mev· sında hikim olan karfılıklı anlaşma me r. 
temiz balarını yurdlanna arma. zuu tedkik etti. Kongrenin toplandı- felsefesinin iç kudretini gösteren en ~eyelinın devamı ~den civa.r-
jan edea au1z ve mitbarek tebld • ğı bahar günlerinde Tessin kanto • kuvvetli delildir. Milli camiada içti- daki evler halla hanelerini tahliye et-

{Baf t.araft 1 iMCI asy/ada) setmekte ve bu ittifakın yalmz kuY. lerimhd tebcil edellm, onla.nn yU- nunun berrak semasında beliren bu- mal emniyet ve mütekabil anlaşma- meğe batl•mıılardır. 
lbalfunat alan mabfil)ere göre, vete değil akıl ve basirete de istinad ce manevi buzurlannda buz& ve lutlar ve o zamanki dünya baromet- nın oynadığı rol eşsi7.dir. Dün akpm kendwtle IÖl'ÖleD bir 

· ve Ciano puartescyi salı- ettiğini yazmaktadır. •uti ile etf1erek mübarek ruhtan- resi ibresi Avrupayı tehdid eden kor Bunun psikolojisini etild etmekle arkadatMl'•U, heyelln mmtakasmda 
l'all gece Romaya dönecek • Bir İtalyan GNeraU Garb •ı '8dey~lbn. kunç bir fırtınanın yaklaşmakta ol· evevll aile, sonra cemiyetin içtimai keşifte bulunan Kadık6y t.pıiihea· ı 

l:>Qçe ba gtbıtl saat 
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Cebbeliade A. CBllALEDDIN BARACOÔW duğunu gösteriyordu. işte böyle harb huzurunu bomn Amiller de anlaşılabi- dHd IUDlan söylemittlr: 
:--uv.nı .. çarpm binecek olan Bedin, 17 (A.A.) _ İtalyan Fa. aa -·-· ---·-·--:--:- tehlikesi buharile meşbu ağır bir ha- lir; bir cemiyet dahilinde ferdler a- "- Bu gün yapılan keeif ve tet -

.,eıı.....ı~ ~ ~"'- u-· ~~ch~·~·isHilerı.tle· nnk· umda•vnedüam . .;·-... Gen· ...... ecrual- Alman tayyarelerının va i~risinde bu c;eşid bir pıevzuu e _ rasında ve aile içerisindeki geçim _ kiklere göre buradaki evler için ya_ 
" ·c:ıu uu- A-'111 uaua ""' ... _ .._ tüd etmek, hakikatle bir nevi istih· alzliklerin aebebleri, içtimai huzur - km bir tehlike mevcud değildir. Fakat 

L...._ • günü Sk f i• h m teşkil eder gibi g&ilnüyordu. Böy susJuk ve cemiyette tahadJUs eder. heyellmn daha bqlra ınfthim ve yeni 
_,... Dikkat Bir Makale :in mınt:a:=nı~;e e= apa ıuva Ocumu le bir atmosfer dahilinde ic;tima et- muhtelif nahoş hldiselerin mentele- tmıh11rler göstermemesi için icab .. 

17 (A.A.) - "Berlbı ~ - ,General Melclıieriye İtalyanın Berlin [Ba!J tarafı 1 incide] miş olan kongreye iştirak eden bütün ıi tayin ve tesbit ~lebilir. O haJdu den tedbirler sUratle ahnecakbr . ., 
~o:, ~na• Alman nca- .ataşemiliteri Marras ile başkuman· Qonanma milrettebabndan 'l öUl Avrupa milletleri murahhasları fen! karşılıklı anl&§lllanm psikolojik :na-
..-ının ismini akbyan üç yıl- danbğa mensub bir çok sübay refa- vardır. ler ve milletler &ra81Bdaki anlaşma hiyeti nedi~? itte bu mUsahabemizde Rumen e~~vekı·ı,·n·n 

bir makale ne§rebnektedir. kat ediyordu. Bir düşman tayyaresi düşürülmüt- psikolojisini ilmt gözle tedkik edip kısaca tahlile çalı!fll)ım. wy 
Von Ribbeırtropun Roma Welles s~ini İle Göriiftti tür. Diğer tayyarelerden de hasara dünya medeniyetini tehdid eden fe- "Comprehenaiml muhı.t:Ue,, ; öy .. don akşamkı· nutku 

· hakkında Fransa _ fngilis Roma, 17 (A.A.) _ "Sumner Wel· uğnyanlar bulunduğu zannediliyor. liket sağnağına karşı İngiliz murah- le ruhi bir "upreaaimtu dur ki bu-· 
;---.:ııfttt.. çıkan tefairlerden bah· ıea Duçe tarafından kabul edilmlt • Bu taamıza 14 düşman tayyaresi iş- hası clilile sulh &IJlsı tavsiye, ve la- nun sayesinde karşımızdakileri bü • C-.. fanti 1 lmelde] 
-r.o....,_. Makalenin muharriri tir. Kont Ciano ile Amerika sefiri bu tirak eylemiştir. kandinavya murahhasları lisaniL' de tün hatları ve hugus1y~tı~'1 ile ta - nlmıya-~-ı, fakat icab edel'8e hak-

ltaı kad.ınlann sulhperver rollerini orta- nınz. :-6.... . . . 
.. yan ittifakından da bah mWlkatt.a huır bulunmUflardır. Alml llaklDllda Verilen Tafsilit ya koyarken Türk .delegesi olarak Aradaki farklaı. tepis etmek su- kını mlidah.a ıçm mWıa aanlmak • 

Londra, 17 (A.A.) - Scapa Flowa ben de Lozanda milletimiz adına E- retile karşıbkb mUnıısebet,erimi7.de tan geri durmıyaa.ğuu kaydetmiş · ayhk ithalat 
ihracaltmtz 

Dün gece Sirkecide 
bir hadise oldu 

yapllan baskın teşrinievvel ortaların- bedi Şefin Milli §ef dilile bUtün el- içtimai "Tolheftce,, ımızı temh e<:e- tir. 
oanberi yapılan ilk baskındır. O tarih bana bir formül olarak sunduğu riz Bu öyle hususi bit" kudret ve Ira- Mll9lollalat. Rnmaayaya VWI 
te bir Alman tayyaresi bombalar a- .. Yurdda ve dısda sulh davamıZJ ve biliyettir ki başta mizaç ·.11 karak· BOkref, 17 (A. A.) - Run-&nya 
tarak lron Duke harb gemisini ha· bu davanın realiste neticeleri Lozan terimiz olduğu halde müteaddid ruhi 1911çtik tefldllb reisi Sidorov:lc;i, ..-

17 (A.A.) - Harici tica· ( Battaraf1 ı lllelde) ara uğratmıştı. Keza habrlardadır melekeleriıııisin beYf' · 
h~kmda verilen resın. .ı r. ak.· rab .polise J.ey!iyetf haber vermı....: ... ki 14 teşrinievvelde b .. ir Alman deniz- sulbü • Balkan Antaııb • Montrö, t.i meaaıua•nm natoda yaptığı beyanatta, ltaly~t 

_ lMO k "94'"' Sadabad paktlarile diğer komşu ve birleşmeaile teteldcID eder. son ikameti eenaaında B M 'irii· 
.ı:e.:._.1_ !:,,,~!:.:ı~cı- Derhal vaka yerine koşan polis me- albaı Scapa n.. ~" ::faasıb nı geçe- milletler araSJndakı banş ve anlaşma Psikolojik ~ mizacnruz, te- . R · U880. 

'J& ·~&&AOÇ en ıruru hidiseve vaz'ıyed ım· rek Royal vaa mr nı atırmış ve siyasetimizle 'l'Urkiyenin kongre te- essüri"2ti"''• karakteM--ız· , heyecan- nırı. umanyayı lıer tiiıi1l tul-n:."'.a 
lira değerinde 22.770.593 . . J e 1' ve suç 800 kişi öldürmüştü. J- ........., • 

çıkarılmış boa mukabil lu Bednyı yakalıyarak merkeze gö _ _ zine gösterdiği sıkı bağlılığın verim: iıırımız, sevkitabiimiz ile terbiye, ~rşı ~dafaa edeo!fini . ll~c'UiM 
-852 . - ~ 

2 909 
tilınıek istemiştir. Alıımul llarb Tebliil li eserini ortaya sermiş ve bütiln sulh "entn.inement,, ve muhit bu kudrc- ooylem11 olduiwıu bildlr:rıiftjr. 

lira dejerinde 7 ·815· Berlin 17 (A.A.) - Alman baş- severJerin gıbta ve takdirlerbıi ya. ün teeekkül ve teker~llülünJe rol oy Buna muk.,bil, BWueşin 1;1tJihi • 
ithal ohmmuftur. !'akat suçlu bu emre. itaat etm~ • kuman~hğının tebliği= kından görmek zevkini tatmııtım. nar. Bir hidiseyi herkes ayni göa ile I yetli mahfill~ri 1taJy.mn AIJl'anya U. 

JJluıın ayni ayında yapılan ih mış, bu suretle çıkan gürilltü ttr.ıenne Zuveibrtıcken'in cenubu garbisinde ekimi 
'·095.696 lira ve ithalibmız ise yfrlerce kiti vaka YErine toplanD111- bir dÜllDan keşif bölüğil 15 martta Fakat .Wr ve akil h erinin f eni görmez, ayni şekilde idrak etmeL mutablk olarak kumanya hududla -
03o lira idi. tir. Bedrinin bir iki arkadaşı da polis t.ardedilmiştir. ler .ve milletler ar~sı~~ görmek ia- Ayni bidise kaqısında muhtelif 18· nnı garanti etmek teklffinct. bulun-
•enıen rakkımJara göre, 940 wmunınun vazifesini ifa etmesine Bir ... , ___ ileri müfrHeSi 16 mart- tedıklerı anlaşma dılegı, 1 eylOJ fırb- hısların verdikleri hUkümler ve tea- duiu IQlumı llnclfye kadar tebib 

--...u nasını önlıyemedi. Kuvvetli yıldı - (&miı 7 İtleicle] etmillerdJr. 
tıJı ayındaki hathca ithallt mlni olmak istemişlerse de memur ta Sarre cebbesinde kendisi biç za • 

._ı;un:ı" muhtelif memleketlel' bU,yük bir vazifeginaahk göstererek yiata uğramaksızın bir Fransız ra • 
IU suretle iDkisam eylemek- rnamunu bırakmamış ve mütecaviz • sad mahalliııi tahrib etmiştir. 

. _ . lerden Bedrinin kardeei ile Cemal is- Hava ordusu şimal denizinde ve 
...,. : ~.158 lira değerın • mindeki arkadquıı da kaçmalarına Fransanın tarkmda keşif uçuşları 
..., kilo ihracatta bulunulmq . . yapmıştır. Alman avcılan )3reisachm 

lllukabil bu mcmleketten}meydan vermeden merkeze götür • garbinde bir Fl'ansJz sabit baJonunu 
lira deierinde 3.234.611 ki- müftilr. Maznunlar bu sabah cilnnil dUşUrmUşlerdir. • 

itbaı olunmqtur. meşhud mahkemesine verilecekler • Son günlerdeki kefif uçuşları neti-
,.,.U 2.SM.TU Ura de- dlr. cesiDde Alman bombardıman müfre-

'-a 1-taı.OIT kilo ihnıcata mu- Bidi8e MJ1aamda polis memurunun aeleri. ıs mart akşamı PmaH garbi 
"" ılekettm TU.GS lira de- manevra kaYlll kopm1.11 ve ytid b - istikametinde bir ileri UÇ1JIU yapa • 
l.m.m kilo eua itlaal • numetır. Her eeye nlmen vulfeal· rak Scapa Flow'da İngiliz donanma-

m ifa eden poU. memurunun bu ha- muhtelif ~ hOcum et -
2.1'12.710 lira deialn- nketi .,. fedaklrbğı takdlre ll1U- mfllerdir. Bv taarruz _.smda üç 

-.- Urabk ihraeat ,apılwa dır. aaffı harb gemhrine ve bir Jauvazö. 
ba _......_ 388.719 - • • • • n: bombalar isabet etmll ve ejlr ha-

;.~1nı1a m.878 kilo eua ithal Yugoelavyada ·bir kaza sara uğratlhnıttır. Diğer iki barb ge-
• Belgrad, 17 (A.A.) - Zaluka is- misinin de keza hasara uğramış ol-
a ı.m.. 794 lira dejwinde tu10nu clvarmda bu sabah erken • ması muhtemeldir. Bundan başka 
~ 'kJJo efY& Dıno MDnııte ve den faal bir kaza olmu§f;ur. Stromw, Eaıth Huoae ve Kırkvall 
~?bil ~an memleketi- Bir tnmın lokomotifi hat üzerine tayyare meydanlan ile bir hava da-
~- 19 lira değerinde 887.878 .......... fil mevsiine de taarrus ve btıralan 
~ 1thaı olıDmlQltur. ......,_ toprak :yığınına ÇarpD111, Ku- bombardıman edilmiltir 
~ 1Jll8.618 ~ ~;;:.r- tlç vaginla birlikte sömW Dtlpıan avcılannın . çok giddetll 

,._!'-'192.M2 kilo eoya ihra- m • müdafaasına rağmen Alman harb 
it~ ve bu mesrlebttan 81mdb'e kadar SO yaralı ve 8 ölü tayyareleri vazifelerini muvaffaki -
~Ilı& deiainde 8.3K.68I kilo gıkanJmıtbr. 80 yolcuaua kurtanla- yetle yapmışlar ve zayiata uframak-

edllmlttir. ~ unnediliyor. mm d6mnüşlerdir. 

Harb bütçeleri 

1 nglltere llaliJe Nuan 8lr Hila 8imoa ....,.mr 
llarbiaia tagUten bllt.pıslae .... ... .. 

İngiliz liralık bir masraf tahmil ettiğlai, c.nlerde 
hıul eJlediğl bir natolda t.eJu etmift;lr. 

Ştiphsb .ld •meblağ bir rökonlu. llallye Na
sınnın mukayese yapmak için- 8Öyledlğl bazı rakkam
lar bu hususta beliğ bir m.,.ldlr. lleeeli Amerikan 
lstildU bubi hgntenye tofyekh tam bir mllyaı- ., 
yüz bin franga malolmuştur kJ bu da 1940 harbinin 
bir günlük masrafına muadil llir mebllldar. Kınm 
harbi bu mebliğın ancak üçt:e ikisine muadil bir mas
rafı mucib olmuştur. Bilikls B4>erler harbi takriben 
beş mllyan ppnltth'. 

Blrind apolyona karşı yirmi sene hemen hemen 
fasılasız idame ettirilen harb, talıminen on bet mll
yarhk bir masraf ihtiyar eillme9lal anui lolmJthr. 

19H - 1918 harbi, masraflı ve pelaabya mal olu 
barb ~rilerlnl lllf'ydana • ııştar. Bu barb, lagil-

• • • 
lngiliz h~b faaliyeti 

H arblii Dk• ... "98 aarlmda &iiiS Tıecıh'"t 
...... 1H mDyon st.erllnğUk mukavelena

meler imza eylemli oldutuııu Fransm guet.elerl yu -
•akWır. a. Wbll.ğ ile orduaa mak-a ve .... 
at • ..,..,. ....... edlleceldtr. 

75000 müe11eae harb mahreme ve t:eçhlzata yetif-
tlrmelı .. ~- .......... 1200 taae&I ·
mali lrlandadadır. :500 mtie88ele elbise yapmaktadır. 
lar. Bu müeaseseler yüus tıep'lnlsaai aJDlf)a 500000 
aded elblee vüeme ~· 

Aynea Jim11 bCIU' btiyllr fabrika ~ açıl
mak üzeredir. 

Top =Mt1, _.,..._tm ha§l•11g1cmdaaberl 
bir mlsllae plmlifta. Ve imal edilen olMiıller de 1915 
martmda imal edllllı o~ mlktanndu oa mhH 
fazladlr. 
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18 Mart günU netic~z kalan hücum esnasında Fran.<ıız Bove zırhlısı batarlren 

mız 18 mart Çanakkale muharebesi, gemisinden mürekkeb düşman filosu 
Bugün yıldönümünü idrak ettiği - iM YAZAN : ~ saat (11,30) da (10) tane saffı harb 

cihan h~binde ?ürk sil~~annın ih- A c Saracog\J lu ~?ğaz medhalinde bombardıman mev 
ra: etmış oldugu en bUyük ve en • • zu alıyordu. 
şanlı 7.aferlerden biridir. Anadolu sahilinde sağ cenahı, tn-

Filvaki 1331 yılı martının 18 inci pehlivanlar olan zırhlılardan mürek - gilizlerin "Triumph,, , Fransızların 
gunü çok faik ve kahir kuvvetlerle keb bulunuyordu. "Buve,. zırhlıları teşkil ediyor, Ru
bogazları zorlamaya teşebbils etmiş 1331 yılı martının (18) inci günü meli tarafında da "Golva,. ve "Şarl
olnn o zamanki düşmanlarımız Tür- Çanakknleyc hücum eden deniz kuv- many,, zırhlıları mevki alıyorlardı. 

kiin çıplak göğsünü siper ederek gös- velinin mecmu tonajı takriben (200) Bu dört gemi Boğaz medhalindcn bir 
tndiği merdce ve kahramanca mü- bine varıyor, (128) tane büyük mil içeride bulunuyordu. Biraz daha l 
dafaa karşısında münhezimen ric'at (158) orta ve (650) kadar da küçük !gerilerde, sağ ve sol cenah :lrasında 

t • b. d h B - d · d h'. topla mücehhez bulunuyordu. kalan genişçe fasılada "Lord Nel -e mış, ır a a oga.za enız en u- . ., ,. ? • • 

etim etmeyi hatırından bile geçirme- 18 martta, sabahleyin erkenden, sın,,• ~gaıncrnnon,, • h.uın El~~~-
miştir. 18 mart Çanakkale muhare- müstahkem mevki kumandanı Cevad b~t,, ve Pr:ns, Corc .. zırhlıl~n goru-

. ·· .. . Paşa ile Osmanlı devleti hizmetinde nuyordu. Sag cenahtan (3) kılometre 
besınde mutaarrız duşman kuvvetlen · ı ııg r 

· bulunan Alman Amirali Von "Uze. kadar gende Fransız arın u ren,, 
kcrkunç zayıata duçar oldukları hal- ı · · "l fi k bl h t h ·b 

.. . . dom,, paşanın bir muhaveresi netice- ve ngılızlerın n e sı ,. n tı aı ' 
de; kahraman mudafaa kuvvetlerımız 1 k b" ta . t k f sefaini ag-ır ag·ır ileri geri hareket e-
h . d · ı k d sı o ara ır yyaremız ıı:; ı şa a me 
ıç enı ece erecede az ve ehem- d"ld" ... diyorlardı. 
. ts' h ·ı b "'th' il mur e ı ı. mıye ız asar ı e u mu ış m sa- . .. . . Saat ( 11,40) da düşman atcRe baş-

rnadan muzaffer çıkmıştır. Hava, sakın, guneşlı ve denız ra- 1 dl S - ht k" ('') . "D -
kiddi. Tayyaremiz Çanakkaleden kalk 3 

• a~ cen~. a ı "-: ?e~ı ar 
O Gün ·asıl Muzaffer Olmustuk" t , 16001 t ük" ld'kt danos,, ıle obus mevzılcnmıze ateş ·. · ı ve me re y se ı · en son- . . 

O zamanki düşmanlarımız pek ko- ra garbe yol verdi. Boğaz medhalin- ~d.ıyor~u. ~umclı tarafınd.a~ı .t2! 
)aylıkla başaracaklarını zannettikleri d be d (2 1 . . . Fı ansız zırh.ısı ta et toplan) le ) a~ -e rmuta ) ngılız zırhlısı ıle - h 
bu işe "18 zırhlı ile müteaddid kru- (4) h .b k k 1 d' .1 lımlar yaparak sag ve sol cena ara-

,, mu. rı ara o e ıyoı ardı. La- d k" t ı· k · k··ıı · · 
vazör, destroyer ve dic7er yüzlerce k' b. ·1 1 . d"' sın a ı ngı ız ı.ıvayı u ıyeı;ıne 

• • 
0 m ıraz ı er eyınce uşman kuva- muzaheret ediyordu "Nelsin "A -

muavm gemıler tahsis etmişlerdi. ln- yi külliyesinin Boğaza doğru gelmek- .. 1 •. .'. Eli b" t' • .1. F d gamcmnon,, ve \.Uın za e ,, ıse 
ı gı ız - ransız onanması, üç dört te olduğunu gördüler Tereddüde ma- 1- ·a· (A d 1 ) · t'h- · 1 . . · 1a.mı ıye na o u ıs ı am arımız-
. yenı harb gemıslnden başka, dritnot- hal yoktu: Dü~man geliyordu. ıa, ~Tecidiye \'C Hamid iye (Rumeli ve 
lara nisbetle modası geçmiş, lakin Tayyaremiz derhal Çanakkaleye Namazgah) istihkam \'C tabyalarımı-
kara istihkamlarına karşı korkunç dondü ve vaziyeti rapor etti. Filvaki lzl hedef Htihaz etmişlerdi. 

Jr. 

Üç sene emek ... 9 milyon dolar sarfile ... Biiyük bir ordunun iştirakile 
vücuda getirilen ... ve sinema tarihinin en büyük eseı i olduğu biitün 

sanat dünyasınca kabul ~dilen ... 

Bir sinema harikas1. .. Bir harikalar harikası 

GUNGA DiN 
(Fedailer alayı) 

İngiliz edibi RUDYARD KİPLİN(,'in §Öhretl alcmşlimul büyük edebi 
§ah eseri... Bir sinema şaheseri olarak canlandırıldı. 

Eşsiz ltahramn.nlık ... Sa\aş ... Sergüzeşt. .. EntrJka ve Aşk Fi.imi. 

Baş rollerde: GARY GRAND • VICTOR 
Me LAGLEN DOUGLAS FAIRBANKS 

ve Dilber JOAN Fontaine 1940 s~nesinin 
bu en büyük filmini takdim için 

SU.MER 
Yarın ak§am sa.at. 9 da fevkalade ve hususi bir GALA tertib etmiştir 

Yıu-m ak5Ml ldn yerlerinizi tıimdiden tanin eılt>hlli~iniz. '.l'f'll: 4~851 -C•••u• .. 

• • 

ayan. ıoji 
12.35 Ajans ve meteoro 

leri. ,, 
12.50 MUzlk: MubtelJJ. 

"Pl.,, IPI 
1~30/14.00 Müzik: 1{~ 

'- zik "Pl.,, ıeıret 
' 18.00 Program. ve ı:nerxı 

____ ......,,,__ ____ ~----~~--------~~~--:::;r:-"~-;;~~~ ayan. ~ 

18.05 Müzik: Radyo caz 
0
terbi)°f 

18.40 Konuşma "Umuıni 

1 

beden terbiyesi,, 
, 18.55 Serbest sa.at. 

19.55 Serbest saat. .'11 • 

19.10 Memleket saat ar-' 
ve meteoroloJ·i haberleri. . 

-~rı· 
19.30 Müzik: ~it kOuw- cıJ 
5 kadın ve 5 erkek okuytl 

ile. gaJJlı 
, Çalanlar: Vecihe, Ruşen. Sf)~ 
~ ı det Çağla, Kemal Niyazı 

K"ıt!HR!iO Fahri Kopuz, 1zzeddin ökte~biat 
· ~ 20.15 Konuşma "Fen ve 

1 

gilerl.,, . 
20.30 Müzik: Saz eserl~itf 
Çalanlar: Reşad Erer, 

Vurulup t.ertemiz alnından. uzanmış yatıyor 
Bir hilil uğruna yarab ne güneşler batıyor 

Ey, bu topraklar için toprağa dUşmüıt asker 
Gökten ecdad inerek öpse o pik alnı değer 

Sana dar gelmiyecek makberi kimler kazsın 
Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın 

Hercümerç ettiğin edvara da yetmez o kitab 
Seni ancak ebediyetler eder istiab 

Bo, "taşındır,, diyerek kabeyl <liksem ba.c;ma 
Ruhumun ,·ahyini duysam da geçirsem ta.c;ına 

Sonra gök kubbeyi alsam da rida namiyle 
Kanayan lahdine çeksem bütün ecramile 

Mor bulutlarla açık türbene ~tsa.m da tava.o 
~· e<li kandilli süreyyayı uzatsam oradan 

Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına 
Yatıyorken gece mehtabı getirsem yanına 

Ti.irbedano l?;İbi ta f ccre kadar bekletsem 
Giindiiziin fecr ile avizeni lebriz etsem. 

Ti.illenen ma~ribi akşamlan sarsam yarana 
l'ine hir r;e) yapubilcllm diyemem hatırana. 

l\IEHMED AKiF 

l Düşmanın gemi toplarından ve ba-1 bıraz gerisine <;ekilmişti ki bordasın
calarından çıkan dumanlar Boğaz im da bir infilak oldu. Gemiyi saran du-

l tidadınca dağılıp yayılıyordu. Fran -1 manlar içinden koca zırhlının sancak 
sız taretlcri, yaylım ateşlerden ça - bordasına meyledip alabora olduğu 

1

1 tallı alev1er içinde kalıyor; lng~liz ge görüldü. Saat tamam (2) yi (3) ge
milerinin bordalarında şimşeklı he - çiyordu. 
lezonlar peyda oluyordu. Sahilde yer I Düşman muhribleri hemen Fransız 
c!epreşmesini andırır sallantılar hasıl zırhlışının devrildiği noktaya seyirt
olmakta. denizin yüzündeki hava ta- tiler. Bunlardan biri mermilerimiz -
bakası mermi infiliı.kıyle ihtizaza gel- jden birısinin tam isabetile batırıldı. 

mekteydi. Öğle iizcri eski Çimenlik Bu arada sabahtanberi Bozcaada ci
iı:.tihkamındaki eski kule harab olu - varında kalan \'e ihtiyat kuvveti va
yor ; bir obüs minarenin üst kısmını zifesini gören (6) düşman zırhlısı da 
alıp götürüyordu. Karşıda Kilidilba- Boğaıa giriyor ve düşman muharebe 
hir kış1aları alevler içinde bulunuyor: hattınıt akviye ediyordu. Bunun ü -
beıtaryaların yakınındaki evler yanı· zerine muharebenin b~langıcından -

•yordu. beri bombardımana i~irak eden ve 
Saat 1,20 de Hamldiye iı:;tihkilmı - ü:tihkamlarınıızın ateşiyle hırpalanan 

rr.u; ateşe başladı. Yarını saat sonra bazı gemiler değiştirildi ve saat Uçe 
Fransızların "Bovc,, zırhlısı bir ta • doğru bombardıman eski §iddetile de 
rafa yatmıı:; bir halde meclhale doğru vaına başladı. 
c;:ekilmeğe mecbur olmuştu. Ayni za- Saat ( 4) sularında İngilizlerin 

manda Kilidilbahir tarafındaki Uc is· "lrrezistibl,, zırhlısı Hamidiye isüh -
tihkamımız da "Golva,, ile "Şarl - kamına epeyce yaklaşmış bulunuyor
many,, zırhlılarını ateşleri altına al - du. (20) dakika sonra bu geminin bir 
mışlardı. Bu sırada "Golva,, o kadar tarafa yattığı ve bacalarından beyaz 
ağır surette yara1andı ki şayet alel- dumanlar, buharlar çıktığı görüldü. 
acele çekilip Merkeb adasına baştan- İngiliz zırhlısı akıntının keyfine tabi 
kura edilme:::;eydi muhakkak suretto olmu3, hareketsiz bir halde obüs ba· 
batardı. "Bove,, istihkamlanmızm a· tarya.larımızın ateş sahasına doğru 

te§ sahasından çıkıp Kepez burnunun (Sonu 7 inci gyfada) 

san, Fahri Kopuz. V 
20.45 Müzik: Çalanlar • 

Ruşen Kam, Cevdet Koı.all· Jfı ~ 
Okuyan: Müzeyyen seD 

Hoşses. diOIİ • 
21.15 Müzik: Konser tak 

lil Bedii Yönetken. fl. t 
Radyo orkestrası "Şef: 

Alnar. arı i 
22.15 Memleket saat aY ,;ı:ı.,11 

haberleri; Ziraat, EshaIIl • ••ti>.şc.I 
Kambiyo - Nukut Borsası ••l'I ~ 

22.30 Müzik: Bir Konçerto 
23.00 Müzik Cazband ''1'1·•' ff 
23.25/23.30 Yarınki pr<>~ 

kapanış . 

...---.---A-11 o-! . A---11-.-o ! 
LüzıJmlu Telefon numaraıarı: 
- YANGIN 

2~'ffl 
İstanbul itfaiyesi: ...... 1~4 
Beyoğlu itfaiyesi.: ...... ;~ 
Üsküdar itfaiyes~: ·- d}Jtfa 
Kadıköy itfaiyesı: ..... 21996 
Bayazıd kulesi: " ... -..... 4ifjft 
Galata kulesi: -··-··-"' f!Bll' 

Otomatik olmıyan yerle~d: sar 
trala "Yangın., keliJllesııı 
Jemek kafidir. 

POLİS 
24352 

Polis santralı: ·-·-::-·:---'. 2z4:lc: 
Polis nöbetçi müduril· 

snnıı blDAD 
44995 

İstanbul ve Beyoğlu: 6o536 
Anadolu yakası: .... --

IlASTAHANELEB n~ 
216,... 

Cerrahpaşa: "' _____ ........... 2~ 
Haseki Nisa: "'"_ ... - .... 4~76 
Beyoğlu: ____ ..... --· 8o0ı4 
Etfal: .. -........... "_ ... _........... 6ff119 
Zeyneb Kamil: __ _... 

ELEKTRİK 
44SoO 

Beyoğlu ciheti: ..... ---· 24318 
1nstanbul ciheti: _ _... 

l'tlUIITELİF " 
4513" 

Kadıköy iskeles~: - 4ı.1o9 
Üsküdar iskelcsı: ...... '}.~ 
Şirketi Hayriye: ...... --.. 25019 
Sirkeci garı: -·-- c,019' 
Haydarpaşa garı: ........... . 

l\flt,YO:N1AU HARCANAUAK - ON DDJLERCE FİGÜRAN ve MUAZZAM SıUINELERLE Bt)1·t11' 
AŞK , .• KAID~AMANLIK DESTAI'ıTJ • 

Baş Rolde ' 

RONALD COLMAN 
ÇARŞAMBA 

T ü R K Ç E Sözlü NOsHAsı 

i P E K'te 

A K Ş A M 1 

FRANSIZCA Sözlü NOst-t~51 . 

MEL EK'ıe 



ı: 

IMO YENi 8ABAB 

bün Yapılan 
koşular 
l>Un beşi Halkevlerinin olmak üze. 

it lltı kros kantri yapılmıotır. Be • 
~de de Galatasaray denizcileri ara
~da iki kategori üzerinde kroe 
~İiaabakalan yapmışlardır. Birinci 

tegori 3000 metre üzerinde yapıl • 
'1ıt ve bu koşuya 85 yüzücü iştirak 
etJııiştir. Neticede on bir dakika on 
"niyetle Ziya birinci olmuş ve sıra
•ııe Mehmed, Ferid ve Sadullah de • 
~e almışlardır. İkinci kategori 2000 
) ~re üzerinde yapılmıştır. Dündar 
~~· dakika on yedi saniyede koşuyu 
~nrnış bundan sonra Oktay Re • 
1

1(• liilnıi gelmişlerdir. 
ile A.kşam üzeri Galatasaray klübiln
~ ~ıücülere bir çay ziyafeti veril -

1 Ve madalyaları dağıtılmıştır. 

Beşikta91n 

sokak koşusu 
lleşiktaş Halkcvinin tertib ettiği 

~i krosıarından birincisi diln 65 at
~ i!}tiraki ile yapılmıştır. 3500 
. """"ı.re Uzerinden yapılan bu koşuyu 
~~ez:uı hepsi muvaf~~yet ile bi • 
""ttır. Neticede bınnci Osman, 

İlıçi Takfor, üçüncü Yaşar, dör -
~tl Necib, beşinci Suad, altıncı 
~im gelmişlerdir. Birincinin de
~i 12.25 dakikadır. 

BakırköyUn 

Halkevi koşusu : 

'kırköy Halkc
llti.n koşusu dün 

~h 3000 metre 
tıı-. tinden ya pılını 'i 

ıcoşuya 18 atlet 
~ak etmiştir. 
~l'inciliği Todori 

ış, bundan son-

Dünkü Maçlar 
Galataaaray 4 ler şampiyona oldu 
bir kıaım lig maçları yapılamadı 

DCJrtler maÇtndan bir tntfba 

Dun yapılacağını yazdığımız dört Halid Galib tehir etmek istemişse de 
cins spor hareketi havanın muhalefe- saat 16,30 da maçı oynatmağa karar 
tine rağmen yapılmıştır. Yalnız Tak- vermiştir. Biz sahanın çok fazla ça
sim stadyomunda öğleden sonra bir murlu ve su birikintilerile dolu ol -
futbol maçı y~pılabilmi~. Şeref sta - ması itibarile bu maçın oynatılma • 
dındaki ikinci kUme mac:ları tama - masını daha doğru bulurduk. 
nıen oynanmış ve Kadıköyündcki fut Sabah maçları: 
bol maçları tehir edilmiştir. Kadıkö- T k . t d t rt•b t · .. . l a sım s a yomunun e ı e mış 
yundekı Fenerbahçe - stanbulspor 1 1 ~ t d"rt kı·· · t• k t . • .. . o ' ugu ıırnuaya o up ış ıra e -
maçı mılh kumenın 31 martta başla- . t· B 1 G ı t p . . mış ır. un ar a a asaray, era, 
mak mecbunyetı ve gelecek hafta Fe ş 1. K rt 1 k" 1 ·a· . . . ış ı ve u u uş e ıp erı ır. 
nnbahçenın Beşıktaşla bır maçı bu- . . 
Iunduğu için hafta arasında pcrşem- Haftayıtl}ler on beşer dakıka.lık 
be günü oynanacaktır. milddetıe:ıe. oynandı~ndan .iki devre 

Taksim stadvomunda sabah maç_ arasında ıstırahat verılmcmış ve maç 
Iarı tamamen ~ynanmış ve Galatasa- !ar biribiri ar~aı:ıın~ fa~ılası~ y~pıl -
ray şaınııiyon çıkmıştır. Bu maçlar n:ıış~r. H~fta~ımle.nn nızamı muddc
on h<!şer dakikalık haftaymlarla oy- tın uc:te hır_ nısbetınde oynanması :e 
nanmış olduğundan dört klübün i~ti- lıavanın soguk ~ulunmas.ı dolayısıle 
rakile teıtib olunan turnua bitirile - oyunlar çok serı ve zevklı cereyan et-
bilmiştir. miştir. 

Öğlt•den sonra Taksım stadyomıın- İlk maçı Galatasaray ile Kurtuluş 1\ liikmet, Ah -

~· Kaprel ve 
'-~trıed gelmişler-

--"'-...-.= da yelnız Beykoz . Topkapı ma<;ı ya- yapmışlardır. Galatasaraylılar bu 

Todori 

Kadıköy Halke-

pılmıştıl'. Ru oyunu evvela hakem ma<.;lara on dört kişilik bir kadro ile 
iştirRk ederek milli küme için iyi ha

bakalarına dün başlanmıştır. Hara - zırlanmak fırsatını bulmuştur. 
reUtbli olRan b~ maçlarda ~DavudpaGşa E- • Kurtuluşun rakibine nisbeten znyıf 

k S • y e cyogluspor Doguspora ala· . . 
vmın OŞU U • ' ,.. . '. bıılunma:;ı Galatasarayın ıkı d<'vı·eyı, "° d d'' tasaray Akınspora, Sııleymanıye de l t n b. h ~ k· . ti . . .._ "'a ıköy Ha.Ikevinin koşu$u da un . . < e a ı ır a ımıyc e geçırme~ıııC' 

"I""· Beşıktaşa hükmen galib gelnıişlerdır. ~ . 
~ "Vaffakiyetle yapılmıştır. 3000 met F t'h .. I k I _ ld aınıl olm11s ve sarı kırmızılılar yaı ım 

flıerinde yapılan bu krosda Habib a 1 gureş o a 1 açı 1 saatlik çıyunda 3 - galıb gelmişler -
flıı ~ g\lzeı bir derece ile birinciliği al- Evvelce de habcl' vermiş olduğu - dıı·. 
~ 9tır~ Memleketimizde birinci ~ın~f mu7: gibi ls~an.?ul giireş kliibüııün İkinci maç Pern ile Şişli takımları 
ı~edılen bu derece 9.46 dır. lkıncı~ ~atıh şubt•sı dun sa:ı~ onda ı~ıcra - nrrıı;ın<la yapılmıstır Bu iki rakib klii 
V . llobert Kolejin meşhur atletı sımle a<:ılmı~tır. Mt•rasımde vah mua- biin mac:ı çok sıkı ve iddialı olmm: -
~~lıdeınir almış, bunlarda~ son.ra vini Haliık:. böl?"e a~başkanı 1',e~idun, tuı~. Bütün gayretlerini sarf etmelerine 
~f, Halil, Garbis ve Lfıtfı gelmış-ı İstanbul bölgelı ıstışare hcyetındcn ragmen her iki takımın bır çok teh
~ ~· Birinciye bir çivili ayakka~ı, Hafız Be~im, Fatıh kaymakamı Rcbii likeler atlatmasından sonra rn::ıc gol-
~ cıye bir sveter, üçüncüye de hır hazı.~ bulunmuşlardır. süz olarak bitmistir. 
~it t. fanilası ve külotu hediye edil - T.oren Hafız Besimın kısa bir nut • Oçünrii 'macı Pera 8ahayı tcrkf't _ 

tır. ku ıle ba!3lamı~ bölge başkam Feri - mNlcn I<urtıılıı"a karşı ovn.ndı Ye ko-
BeyoOlu Halk - a.~n. d;~ Reden Terbiyesi Genel Direk- lay bir oyun çı~car<lıktan. sonra mii -

evinin koşusu: torhigü namına bir hıtabede bulun • sabakayı 2 - O galib bitirdi. 
muştur. Bundan sonra gUre.şçiler a - .. .. .. . 

~"o~ı Halk · · 3000 etrelı'k ralannda b. ö t . .. b k norduncu mnc:ı Galatasaray ıle ., g u evının m ır g s erış musa a ası . . · . 
b u, Şişlide yapılmıştır. Birincili- yapmışlardır. Bilhaı:;sa olimpiyad ~ış.lı oynadı. Galnta~arayhlar r::ıkıb -

~kı' ti ti rd M · 11 55 ı·ıe şamılı·yonu y 1 H 1.1. k 1 krıne karşı sıkı bır maç cıkarmnk tı.._ ~ a e e en anısa . aşar ı e a ı ın arşı aş- . . 
\ 111'· ikinci Osman, üçüncü Stiren, ması alaka ile takib edilmiştir. Bun- mk ecbıı1rı1yctıııde kalarnlc oyunu 2 - 1 

rctıı-cU B k beş' · Kr.. ı d beki ·r ı · · ·:ı?.anc 1 11 "· ' '4ıJ v.r er, ıncı 11zım ge · an sonra zey er vazı e erını yap- . . . . . 
lel'dir. mışlar, ve halterci Cemal yaşının i- Bcsıncı mnc; Şışlı ıle l{urtııluş ara-
8isiklet müsabakası : lerilemiş olmasına rağmen bir eJ;{zı- mıdn yapıldı. Bundan e\•vel oyun oy-

il· bisyon yapmıştır. Davetliler büfede mynrak oldukça yorgun diismiiş olan 
'lliklet müsabakalarının dördün - izaz edildikten sonra merasime ni _ Şisli J{urtuluı-:u yenemedi \'C oyun o.o 
~ün Mecidiyeköyünde yapılmış, hayet verilmiştir. bitti . 
~ . altı kişi girmiş fakat 75 kilo Bu sene yapılacak Kırkpınar gü- Altıncı maç Galatasaray ile Penı 
'ı;j elık mesafeyi 3.20 saat ile Paul 
'l ()tıcf olarak Baret de 3.30 ile ikin- reşleri için de klüb tarafından ayrı- arasında yapıldı . Her iki takım da 
,'-tak bitirmişlerdir. Diğerleri ya- ca bir serbest güreş takımı hazırlan- turn11ada hiç mağli'ıb olmamış olduk-

~etmişlerdir. mıştır. Balkan ş:ın1piyonluğunu k~ - l&rından bu maç turnunnın galibini 

V 1 b 1 1 . zanmış olan pehlı~·anlanmıza da klüp gösterecek final miisabakası idi. O • 
ı... c 1y O maç arı. azasından Bay Ahmed Feshane ma - · 
,~bul~ 0 ybol ajanlığının tertip mulatından birer kat elbiselik kumnı:ı yun çok sıkı ve ciddi bir mahiyet al-

ft Olduğu volej bolü teşvik müsa- hediye etmiştir. · ıştı. Oyun baslar başlamaz Gala ta-
rı ı ay ~nğdan akına gecerek tehlikc·li 

ı nzyiklere başladı. Sağ içde Gündiı -
zün gerilerden topu çıkararak uzun 
paslar vermesi takımının müessir ol
ması hususunda ba~hca amil olmak -
ta idi. Oyunun beşinci dakikasında 

kalecinin degajmanını haf hattında 
yakP lıyan Gündiiz sıkı bir vuruşla ilk 
~oıu attı. Devre bu netice ile bitti. 

İkinci devrenin başlangıcında yine 
Gündüz on sekiz pas üzerinden çekti-

ği bir §iltle ikinci sayıyı da 91kardı. 

Bu goldeıı sonra Peralılar harekete 

geçtiler ve bir kaç dakika Galatasa -
ray kalesini oldukça sıkı§tırdılar. Bu 

Ui2yiklc."'Clen birinde sağ açık Talca 

takımının ilk golünU yaptı. Oyunun 

bitmesine pek az kala Peranın beki 
Hristo bir favulle penaltıya sebebi • 
yet verdi; bu fırsat Galatasarayı 3-1 
galib vaziyete gel}irerek sarı kırmızı 

Yeni şayia ve 
Tasavvurlar 

(Başmakaleden devam) 
duk. Fakat bu gibi tezahUrat iki mem 
leket arasındaki esaslı dostluk rabıta 
ve ananelerini kıracak bir mahiyeti 
haiz olmadıklarından bunları gelip 

. geçici, sathi ve anzi hadiseler tellkki 
ettik. Filhakika Türk - Rus mtlnaae
betleri normal bir şekilde bugtlne ka
dar devam etti. Bu münasebetleri es
ki mütekabil samimiyet ve itimad se
viyesine çıkarmak yine Sovyetler Bir
liğinin elin'dedir. Çünkü ortada bir 

• değişiklik varsa o, bizim tarafımız • 
dan vukua gelmiş değil, Moskovada 
kendisini göstermi~tir. 
Yakın tarih henüz hatırlardan çık

mamıştır. Türkiye Sovyetler Birliği 
ile bir ademi tecavüz misakı akdet -

• mek istedi; Sovyetler ile esaslar ü
zerinde görüşüldü. Bu konuşulan ve 
kararlaştınlan es3lilar liğıda intikal 
ettirilerek imzalanmak içın vukubu -

· lan davet üzerine Hariciye Vekili -· 
miz Moskovaya gitti. Eğer An • 
karada görüşülüp karşılıklı tasvib o
lunan esaslar Moskovada değiştiril • 
rr.emiş ve bunu değiştirecek başka A.
mıllcr Sovyet siyaseti üzerinde daha 
ağır basmamış olsaydı, iki komşu 
devlet arasında eoktan bir ademi te
c&vüz misakı imzalanmış olacaktı. 

Hatta o derecede ki Türkiye, garb 
demokrasilerile aktedeceği ayni ade
mi tecavüz misakını Sovyetlerin men
faatlerile telif için de bir çok çalış • 
mıştır. Meselenin bu safhası tahat · 
tur edilirken İngiltere ve Fransanın 
bu müzakereleri teshil için 8.deta fe
dakarlık edercesine uysal davrandık
larını ve ~ilerinden geleni yaptıkları
nı tekrar etmek iktıza eder. Sovyet
krin arzularını tatmin için, Türkiye 
Cümhuriyeti Fransız ve İngiliz hü · 
kumetleri ·nezdinde teşebbüste bulu • 
narak aktedilctck ademi tecaviiz mi
sakında Sovyetlcr lehin(' bazı tadilat 
icrasına onların muvafakatlerini bile 
i~tıhs:ıl etti. Fakat Moskova, mahi -
yeti biz<'c mt•<.;hul kalan, yalnız Von 
Ribbcntropun nagilıani Moskova se
yahati ile ayni zamana lc:;adlif eden 
hır takını !Wlwbll't:- tC'.!iırile ademi te
l':tVİİ7. ınısakını imznlarnndı. Dikkat e-
1iılt•ct>k nnkta<lıı ki Türkiye hundan 
oıırn r:-:ırh cknıokrasıl<'rilc imza et

, · h •ıh ıı·ır ıc lr Tiirkiyt•nin is· 
tikbaldo mi.ittefikleri lehine bir har

. ı .. 1111 So\'yetlerlc harb haline 
~ıtnı<'ınlk sartilc tahıliıl rtti. 

l te TiirJ.:ıye !'ıovyetler Birliğine 

knr!jı ıımınt>vi cln:;t lu~unu mııhaf:tza
yıı hu kadar it iuıı gli~lt•rnı is ve hu 
dost !uğun ~fosknwıda lilyıkile takdir 
<'dıhn('<lığıni fiiliynltn nıfü;alıedf> et • 
nıckle bc>raber. yinr ötedeııberi <:iz<li
ğ: yC1ldnn ayrılmamıstır. Aradan c -
p( yce zaman gcçlı. Hu zamanın temin 
C'ttiği diif~iincC' ve dent•me miiddct i 
:\losl:ov:ı zinıamdn rlarınııı zihinl0ıini 1 
h nvirn lıizm<>t ettiyse de daima mcv- 1 

cud do~thığun f•skı samimiyetine tı\"· 

del dnwk istiyorlarsa bunu m~mnu
niyctlr lrnro:;ıJarız. Konışulan hakkın
de hi<:bir zaı arlı fıkiı bcslcnıiyen 

Tüıkiyc, Stıvyctlcrlc dl' eski tasavvur 
dairesinde bir adt'mı teı•avıiz misakı 
im7.ahım:ıktun geri kalmnz. Yalım~ şu 
nıı s6yl<'mek isteriz kı ilk müzakere 
günleriııdeııbcıi zaman epeyce· :, Urü
nıiistür. Aktedilecck bir Tilrk - Rus 
ademi tecavıiı mısakı yalnız Türk -
Rus nıenfoatleıini muhafaza için o
lı. bilir. Bunun, dolayır;:ile bile olsa, 
>. lınnn, menfaatlerini muhafazn için 
bir fı.leth izmeti g<irmesine razı ola -
nıayız. 

HtlM~ la Cahld YALÇIN 

takım turnua şnmpıyonu oldu ve 
maçtan cıkarkcn kupayı ıı ldı . 

Beykoz Topkapı 

Öğleden sonra Be\ koz ılo Topkapı 
<ıı asında lig maçı j apıldı. Hakemin 
havanın muhalefetine bakarak epey 
tt•reddüdden sonra oynattığı bu ma.ç 
havanın yağışlı ve sahanın nizami 
rnziyetten uzak bulunması dolayısile 
ısvkli cereyan etmedi ve Beykoz ko- ! 
lay blr oyundan sonra 7-0 galib gel-ı 
di. 

Şeref stadı: 

Şeref stadı yağmurdan diğer ea • 
halaıa nisbeten daha a.ı; müteessir 
olduğundan burada ikinci klima lig 
maçlarına devam edilmiştir. 

Kurtulu§ gelmediği için Eyüp hUk· 
men galib gelmiş, Alemdar, Kale}i 
6-1 yenmi3tir. Ana<lolu takımı gel • 
mediği için Anadoluhisar hUkmen ga 
llb addedilmiştir. 

~,. te+lııw : •DsıtrtM O.A'AtD Y ~~J 

İlk günden beri partimizde 
parçalanma aldmeti görülmedi 
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Kendi bayrağı üzerine daha ev

vel, başka birinin hakketmiş oldu
f.u şeyi yazmak, onlara programı· 
nın direktiflerini istiare etmek, son· 
ra, bütün kavimlerin halikleri 
imiş gibi, ayrı bir heyet vücude 
getirmek büyük bir yüzsüzlük de
ğil midir?. 

Yüzsüzlük bilhassa şunda kendi
sini gösteriyor: Yeni bir parti teg· 
kil etmek suretile bir ayrılma se· 
bebi teşkil etmiş olan bu unsurlar 
(tecrübemizle biliyoruz) ittihad ve 
vahdet lüzumundan bahsederler. 
Hem bunu da muanzın arkası.odan 
yeti~mek hakikaten imkinsız ol • 
duğu anlaşıldığı bir zamanda ya
pa.rlar. 

İşte ırkçıların parça parça ela· 
ğılmaları bu suretle vukua geliyor. 
Herhalde, 1918 de ve 1919 da 
"ırkc;ı,, adını taşıyan bir takım 
gruplar, partiler, ilh .. bir silsile ha
linde tesis edilmişlerdi ve müessis· 
terin bunda hi<; mesuliyetleri olma 
mı!?tı. Sırf vukuatların inkişafı ne
ticesinde bu vaziyet tahaddlls ~ 
mıştı. İçlerinden biı; ağır ağır te
bellilr etmiş ve l 920 den itibaren 

gayet güzel muvaffakiyetleı: elde 
<:yll'nti~ti. Ru nasyonal, sosyaliRt, 
demokratik ve işçi parti idi (N. S. 
D . A. P.) ( 1 L Müessislerinin esaslı 
merdliklerini şu vakıa gayet par • 
lak surette isbat ediyor: lş başında 
bulıınanların esP.rini daha az bu 
muvaffakiyet ihtimali arzeder gibi 
göriinetı kendi hareketlerini fosh 
V<' hiç kayıdsız ve :;artsız diğer ha
rekete kalb ve ilhak ederek fcda
ldirlıkt.1 bulunmaya k~ndi kendi • 
liklerinden karar vermek gibi cid
ıkn hayran knlıııac;ak hir iş yaptı
lıır. 

nıı sözler bi!hnssa .J ulius ~t rt'icher 
hakkındadır. O. p:ırtıniıı (•n yaşlı 

mü('ahididir. Nureııberg'de o ?.a
man humın :ıdı Alnıaıı . osyalist 

l'~ııtisi idi (0. S P.) N. S. D. A. 
P. ile D. S. P. binbirlcrinden 1ama
ıııeıı ıııiist:ıkil suı<'llc teşekkül (•t
ınışlcrcli. [i'akat gayelt•ri uyni idi. 
D S. P . nin Pn yaalı şnınpiyoııu, 

şimdi söylediğim gıbi, Nuı cnberg

dc pıofesör bııhınnn Julms .'tre -
irhf'r idi. Başlangıçta, o da vazıfc
sinin kudsii vasfına ve hareketinin 
ısı ikbaline ıman getiı miş bulunu -
yordu. 

N. ~. O. A. P. nin kuv\'ct itiba
rile ve iııbısat kııdr<'li itibaıile üs
tüııhiğünii ıdrıık eder ctnw.z D. S. 
P . lehine \'e V\'c•rkgcmeınschaft 
<Amele Cemiyeti) lehine olarak 

tlirlii ttirlii faaliyetten vazgeçti ve 
tnraftarlarını N. S. D. A . P. nin 
snfları arasına girmeğe mecbur et-

ti. I'endisiııe karşı mUcadelede bu 
paı ti galebe çalmıştı. Mii!;terek ga
ye uğrunda yine parti is~ikametin
dc mUcadeleye devam edilmesini 

istiyordu. Haddizalinde pek mii • 
him olan bu karar ayni zamanda 

gayet uygun ve zamnnında bir ka· 
rardı. 

Parti sıfatile faaliyetimizin baş
langıçlarından itibaren, kendimiz
de ufalanma ve parçalanma gibi 
şeyler müşahede etmedik. O za • 
manki adamların mcrdce iradeleri 
ı;;aycsinde herşey yine ayni dere
cede merdane, doğnı ve rnei'ud 

bir surette neticelendi. 
Bugün, "ırkçı ufalanma ve par

çalanma,, tabirile anladığımız §ey, 
yukarıda dcdığim gibi, ancak istis· 
nai surette borçludur. Evvelce ne 
kendilerine has fikirlere ne de 
kendıleıine has gayeleı e malik oı... 

mıynn hn-risicah bir takım insan .. 
lar N. S. D. A. P. nin muvaffaki .. 

yetJerinin aruk inkar kabul etmeı 
bir hal aldığını göratince, tam bu 
dakıkada, birdenbire iclerinde bir 
"istidad,, hissediyorlardı. 

Birdenbire, ortaya bir takım 

programlar çıktı ki tamamı tama
mına bizimkinden kopye edilmiş -

(1) Partinin adını teşkil f'drıı un
nnın ilk harfleri. 

lerdi. Bizden alınmış fikirler mU • 
daf aa ediliyor, senclcrdenberi uf
runda mücadele etmiş olduğumUI 
gayelerden bahsolunuyor, N. S. D. 
A. P. nin çoktanbel'i takib etmek .. 
te olduğu yollar tutuluyordu. Bu 
yeni partileri, N. S. D. A. P. n.in 
daha eskiden mevcudiyetine rağ .. 
men, neden dolayı tesise mecburi• 
yet hissedildiğini izaha çalışıyor .. 
lardı. Fakat ileri sürülen sebebler 
ne kadar neeib iseler bu beyanat• 
ta o kadar sahte idiler. 

Hakikatte, bütün bunların esa • 
sında yalnız bir lmil vardı : Ne pa· 
hasına olursa olsun bir rol oyna· 
mak istiyen müessislerin şahsi hır
sıcahlan. Halbuki partilerin tama.· 
men ehemmiyetsiz bir surette sah· 
neye çıkmaları yalnız başkalarının 
fikirlerini benimsemek hususunda 
onların cUretlerini isbat ediyordu • 
Bu gibi cüı«Iere ise her günkü ha.
yatında "hırsızlık,, denilmesi mu .. 
taddır. 

O zamanlar, bu politika "Klepto
man,, lannın kendi i§leri lehine he
men yakalamıyacaklan hiç bir te-

lakki, hiçbir fikir yoktu. Sonralan, 
"ırkçı milletin parçalanmasına,, de
rin derin, gözlerinde yaşlarla, esef 
edenler de yine onlar olmuştu. 

Başkalannın sesini örtmek gibi 
tatlı bir Umid içinde, muttasıl itti
had lüıımmundan bahsediyorlardı. 

Maksadları feryadları ve ebedi ı:i• 

kflyetleı;le başkalarını yorarak y~ 
nız evvelce çalışmış fikirlerini de
ğil bu fikirlere müzaheret için ya• 
radılmış hareketleri de hırsızlara 
yiyecek olarak atmalarını temin et• 
mektl. 

Muvaffak olamadıkları ve bu 
yeni tcşebbiislcr (baştakilerin fikri 
kıymetlerinin değersizliği yüziln • 
den) beklenilen şeyi temin etmedik-

leri için, umumiyetle. taleb:erini 
tnhfif ettikleri ve "Amele Cemiyet-

l~ı-inden., birine sokulabilmckt~n 
mt•mrıun oldukları görüldü. 

O ?.amanlar, keneli kcndilerım n· 
yakta dıırı.ı.mıyan şeylerin hep mırı 
hır "Amele Cem iyclleri,. ne iltıhaJC 
et tik !eri göriildii. Biribırlcrinc :ısıl
mı:3 olan sekiz mcfliıcun muhakkak 
hir "Gladiatcur,, teşkil ettiğı ka -
ııaa ti bcslı>ni} ordu. 

Mcfliır,lar arasında gerçekten .·a
lim bir adam bulunması kabildi:' 
Fakat salrlt•rini ayakta tutabilme-

si için biitiin kuvvetleri fazla gl't
mczdi ve kendisi de mcfliıç hale gi
rerdi. Biz amele cemiyetleri ilı.; bu 
birleşmeleri daima bir mancvı n gi
bi telakki ettik. Fakat bu lıus ısta 

şu aşağıki miihim miilahrmılan 
hiçbir zaman unutmamak lazıındıq 

Amele cemiyetleri halinde te -
şekkül hiçbir zaman zayıf grup • 
manları kuvvetli grupmanlar ha -

llne kalbctmeğe imkan temin et -
mc.z. Bilakis, kuvvetlı bir grupman 
çok kere böyle bir ittifakın zayıf 
düşer. Zayıf grupları bir araya top 
lıyarak kuvvetli bir huzme vUcude 
getirebilmek fikri yanlıştır: Fjlha,. 
kika, ekseriyet, her şekil altında 
ve ilk zamanlarda ne gibi şarUal' 
içinde teşkil edilmiş olursa olsun, 
- tccri.lbe ile ı:ıabit ki. abdallık "e 
cebanetten başka bir şey temsil et
miyor. Binaenaleyh, müteaddid 
grupların bUtün birleşmeleri, mil -
teadclid kafalı müntehab bir ku • 
manda heyetlt arafından sevk ve 
idare edildikleri için, cebanete ve 
zafa terk ve teslim edilmiş oluyor
lar. Bundan başka, böyle bır top • 
la.nma kuvvetlerin serbest faaliye
tine bir engel vücude getiriyor, en 
iyi şefin ıstıf ası uğrundaki cidal or
tadan kalkıyor ve binaenaleyh en 
selim vo en kuvvetli fikirlerin ni -
hayct kat'i galebeleri tehlikeye dil
§Üyor. Bu gibi cemiyetler ahv l ve 
vakayiin tabii inkişafının da ciuş ~ 
manlarıdırlar. ÇünkU çok kere bun 
lar uğrund cidal edilen me~eleniır 
hallini tacı etmekten ziyade mene l 
diyorlar. ~ 

(.Devamı wr ~ ı 



Berdan Regülatörünün KEL ALİC:O i~~ 
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"Vefakar arl<adaş,, açılış merası mı LTAN Al. ,~~ 
Yazan: MUcefl3 YAKAR 

o gUn Semiha Vecibenin Şişlideki 'idi, merakı daha artmıştı. İki sevgili 
evine misafir gitmişti. Salonda otur- har şeyden bihaber, konuşarak gü • 
mu.' konuşuyorlardı. Semiha, okulda ilişerek misafir odasının yanındaki 

tal~belerl?, uğrnşmak~n çok yorul- , yazı odasına girdiler, Kena~ın n~ 
dugunu soylUyor, Veeıhe de kocası · ı li sesi çınlıyordu : "Ah Semıhacıgım, 
run zaman, zaman yaptığı hırçınlık- karımdan bir re7.alet çıkmadan ay -
lardan bahsediyordu. Bir aralık kapı nlıversem hemen seninle evlenir, u
çalındı. Vecihe kapıya koştu, gelen zun bir scvahate çıkarız. Semiha iti-

Nafia Vekilimizin hazır bulunduğu mera
simde çiftpiler namına söylenen nutuk 

No: 120 YAZAN : M. Sil mi KARA.~ 
efendi 

Bir saat gi.ireşin yarım saatini tır· m: çarptırm·lk ve bu suretle 
panlarla ve elensclerle öldüren Ali - kl'ini mağlübiyetten kurtarnıak· re'' 

1 ço, artık karşısındaki hasmın kıva - Allahtan olacak, Aliçonun ç&~}ıli· 
1 ma geldiğini sezmişti. la sürdüğü Sultan Aziz c.le taJO Mersin (Hususi) - Tarsuaun Ber

dan auyu regülitörUnUn Nafia Veki
limizin hazır bulunduğu resmi k\lşa
dmda Qiftçiler birliği namına Ali i'ı· 
rat şu nutku söylemiştir: 

l f \ r • ı ~ "- Sayın ar.kada§lar, postacı idi, bir te gıa uzattı, ecıhe raz ediyordu. Hiç zannetmem Kenan-
merak ve acele ile açtı, içinde şu cüm- cığım boşanma iei zannettiğin kadar Bugün burada. sayın kıymetli ve • 
le yazılıydı : kolay olmasa gerek... kilim izin yüksek hlllurlarile Berdan 

uk ı regUJitörUnUn açılışı mtinasebetil• "~bln, annem çok hasta, çab ge" Vecihe uğradığı bu fellket karşı- bana da iki söz söylemek fırsatını 
N.:>bıle... 1 sında hiç soğukkanlılığını kaybetme- verdiğinden bahtiyarım. 
.. :'e?.ihe annesinin hastalığına çok di, çantasından çıkarttığı kUçUk bir Aziz kardeşlerim, bahtiyarım di • 
uzuldu, kocasını yalnız bırakmak der- k&.;..d tı 

1 
d 

dile bu üzüntüden geri kalmıyordu. ;:· a ~~ sa r arı yaz ı. yorum. ÇünkU; bugün burada kud • 
F akat Semiha her zaman olduğu gibi Sevgılı Kenana, vefaklr arkada- retli Cümhuri~et Türkiyesin~~ a2;' .. 
bu sefer de arkadaşının derdine or _ eıma, m~t ve haşmetı semalara yukse en, 
tak oldu ve onu dili döndüğü kadar BOB yere üzülmeyin, boşanma işi insanlığa ve medeniy~~ gıpta vere
teselli etti. Vakit kaybetmek olmaz- korktuğunuz gibi bir rezalete sebe - cek _şahcserl~de? bırıni açıyo~z. 

d· Vecihe kocasına telefon ederek biy~ vermeden hallolacak, Kenan Bahtıyanm. Çünkü, asırlardanberı e~
' ·z.yPti anlattı. Kocası bu ani yolcu-

1
sana mes'ud olmanı diliyorum, sana leriııı ~~de b~ğlıyan ilmidsiz bır 

luğn hiç itiraz etmedi, bilakis: "Ça- da Semiha, hiç bir arkadaşına kocanı hald~ gozlen daıma semada bu,ı.. -
buk ol, vakit geçirme, diye ısrar etti. emniyet etmemeni tavsiye edeceğim, \e bır katra su an~~n, senel~~dcn 
Vecihe elinde küçük valizi ile Hay - o insan vefaklr bir arkadaş olsa bi- beri ~urnklık acı~ı ıçınde kınanan 
dnrpa.cıa garında trene binerken ar - le,, hız çıft~ıler, bugün bu~ada ovamızın 

· ' · k · 1 kalbi olan bu bentden yıne ovalarımı-lta.dası Semıh:ıya terrrar te rar rıca Aralık kapıdan içeriye dilşen bu . 
· "A d b' · ı za gıden kollardan kan vermek su -.edıyordu. rada sıra a ızım eve küçük kağıd parçası her ikisini de . . h . · ı k 1 retıle can verıyoruz, ru venyoruz. gıt, Kena~ın ynlnızh ctan canı sı ı- derin bir uykudan uyandırdı, hele lia at veri ·oruz. 

Jır. ah sem ele çok yoruyorum amma içini okuyunca ikisi de §&.§kın şaşkın 1 y } . 
se-nden başka benim vefalı arkada - . . . . Burada Romalıların İskenderlerı, 
şım vanmı, hangisine söylesem eve bınbırlenne baktılar, 0 arada sokak Kleopatradan c:Jaha daha inkiraza uğ
gelip J{enanı yoklnr, tabii hiç biri kapısı hızla kapanmıştı. ramış de\' misilli varlıkların gözleri 
aman Scmihacığım dediklerimi u - Bir sene sonra Semiha ile Kenan "Berdanın,, yalnız aşkını seyretmiş
nutma emi canım,, diye tekrar tekrar evlendiler, fakat sevgili okuyucula- Jcrdi. L • J Ve nihayet nev'i beşeıin 
tcnbih etti, kucaklaştılar. Tren acı nm ne derece mes'ud oldular, onu ilk nesline muasır ve ilk insandan da-
ac.ı düdilk öttürerek u7.aklaşırken, Se- ben de sizler gibi merak ediyorum. ha çok eski olan Berdan bugüne ka-
miha da, çiçekli bahçelerde sarhoş dar, on binlerce serıe evvelki gıbi başı 

gibi o daldan o dala avare dolaşan Çorluda pası"f boş terütaze akmış durmuş. t~te bu-
bir kelebek hafifliği ve sevincile Ke- radan binlerce senelerdenberı geçen 

nanın ~:azıh.anesine .'!~tti. _tki .. ay ev- Korunma bir lahza durmayan bir lah7.a dirılen- I 
-vcl Vecıhenın verdıgı bır suvarede miyen Berdan bugün kudretli Cüm -

I<tnanln nn~aşan. Semiha bugün ar- Tecru·· beler·ı huriyct Ti.irklüğüııürı medeni hamlesi 1 
kadıışmın gıtmesıne çok memnun ol- 1 önünde mütevaziane bir halde bü7.iil-
m~tu: Gerç~ ~{~nanın ~vinci de . az Çorlu (Husus!) - Pa~if korunma 1 miiş. O~un emir ve işaretini bekliyor. 1 
degıldı, her ıkısı . d~ bu hıç bek~enıl - komisyonunun tcrtib ettiği alarm 1 Her sahada e.msalsiz varlıklar ibda 1 
miyen fırsattan ıstı~~~e .e~me~ı dU - tecrübesi gündüz yapılmış ve bu iı ' eden kudretli hükümetimiz dR.ima 1 
şündiiler ve pazar gumi ıçın bır Ada . . . ld v k ·k .

11 1 
b. ~• · ·et · ·ı l ı . . . k la t k ld 1 elektrık santralının ~a ıgı esı ve- mı ete ve ınuu-.ıce çı çı ı e e e e 

gezıntısı arar ş ırara ayrı ı ar. d''d 'ki 1 .d ed'l · t• · ı .. .. . . ya uzun u u ere ı nre ı mış ır. vermek remzini, bu muazzam esenle 
Pazar gunu Ada ıskelesınde bu- . . .. . dd 1 d 

1
. 

1 
ı · k k t·ı 

1 S 'h b .. h k 'tki Alarm ıııaretJ uzenne ca e er e rea ıte ıa ıne ·oyma sure ı e en 
luştudarh. cmkı a u~ftn' Çe: vakl"ı .lb~- bulunan halk ıue,nııcak yerlere ve ev- canlı bir surolte tebarüz cttırnıiştir. 
den a a şı ve zarı ı. ıçe ı e ı- . 

l . . . d , d -00 d lerde bulwıanla.. ahzenlerıne ko- Bu eseri ilk defa bize müjdeliven sc erı ıçın e şen, mes u . vı anın a . .. .. .. .. .. .. ~ .. 
en ufak bir ncı his._c::ctmeden kalıka - şuşmuşlardır. kalbimız Buyuk 1nonu bugun buyuk 
halarla gülüyordu. Bir saat siiren bir Az 7.amaucla en kalabalık c~ddele:- 1 mmeline o müjdenin semere::;ini he-
yolculuktan sonra BüyUkadaya gel - de kimseler kalmamı~ ve ?1: ış~~ ala- diye ediyor. , 
diler. Güneşli bir nisan günü idi. De- kalı memurlar da vazıfolerı~.ı mukem- Biiyiik lnönü, yenilmek, yo -
niz mavi bir çarşaf gibi dUz. çamlar melen yaptıklarından tecrube mu - rulmak bilmiyen büyük milletinin 
yesil elbise giymiş sülün boylu kız - vaffakiyetle bitmiştir. her ferdinin kalbinde 'en canlı ve en 
lara benziyor, güneş her \akitkinden Çorluda hububat deposu kudretli bir smette yaşıyorsun. Mil
daha canlı parlıyor ve nihayet bugün Çorlu (Hususi) _ öğrendiğimize Jetin }ı('r tuttuğun işi mutlaka başa -
Uıbint sanki düğün yapıyordu... lki göre Toprak Mahsulleri Ofisi Çorlu racağına imanı kadar innanı vardır. 
sc\ gili , büyük bir çamın altında ta şubesi için istasyon civarında büyük Her zaman her an seninle beraberiz. 
nkşamn kadar herkesten uzak kendi b" b b b d tı ~ k T ·h· h de rı' nde oldııgu· gı' b·ı sen . "zl .· .. üll . b ' 'b' ır u u at eposu yap rmaga a - arı ın er v 
ilemlerınde. go eı 1 gon ~1 ın ı- rar verdiğinden bu işe memur edilen başımızda olduğun halde her şeyi ya-
rinin içinde y~şadı~~r:. Vakıt ~~~ geç memurlar mahallinde keşü ve tetki- pacağız. Her fieyi başaracağız ve her 
olmuştu. Scmıha g~nun tatlı ruyala- kat yapmağa başlamıştır. şeyde mutlaka galib geleceğiz. 
mıdan ve sarlıoşlugundan daha kur- ı A:??ni Se«it lşte bunu bir daha hahrlatmak im-
tulmamıştı, Kennnın Şişlideki apart- ___ "' 
manına geldiler. kanım bulduğum ıçin<lır ki bahlıya-

Snat 11 olmuş Kenan daha eve gel- Aydmda zehirli gaz nm. Kıymctlı vekılim1~e ~lersıiı çift· 
medi diye Vecihe merak ediyordu. Ka kursları bitti çileri namına teşekkürlerimizı arze-
pıda anahtar tıkırdısı duyunc.-ı Ve - A~~ın 16 - Vilayet pasif .~orunm_a derken yine Mersin çiftçileri namına 
eihe bir siirpriz yapmak içiu misafir teşkılatına mahsus olmak uzere bır içli sevgi ve bağlılıklarımızla beraber 
odasına saklandı. Geldiğini haber n.üddettenberi halkevinde devam et- şükran hislerimıziı ı Büyiik lnönüne 
vermemişti. Kenan birdenbire geli - m~kte olan zehirli gaz kursl~n ~it _-

1 

arz buyurmalarını bilhassa rica ede- • 
time kim bilir naınl sevinecek diye mış ve ku.rsa devam edenlenn ımtı- 1 rim.,, 
düşünerek ayak seslerinin yaklaş - hanlan yapılarak ehliyet vesikaları 

masını bekledi, fakat o • ı•· Kenanla verilmiştir. . 
konuşan tatlı bir kadın &.--si duydu, Bu hafta içinde açılacak itfaiye 
1esi tanımakta hiç güçlük çekmedi, kursu için de hazırlıklar ikmal edil
evet bu Semiha idi, fakat bu kadar miş ve icab edenlere tebligat yapıl -
geç vakitte bir erl{eğin evinde işi ne mıştır. 

[*] Romalılann Miyiik lskcııderi 
bu ırmağın mansablarmda mıunuım 
saraylar inşa cttirm~ ve bıı saray -
Zarda Kleopatrayı misafir 1~alm1 ede
rek scfalıet ytı7nyonltt. 

E 

IE 

Bay Ali Fırat 

Sultan Aziz, hücumlarını seyrek - vanların UstUne gidiyordu. •. ııııt • 
leştirmişti. Çünkü, hasmı fırsat ver- Padişahın sırtüstü düşecegı oıınıı' 
miyordu. Bu hal karşısında en çok hakkaktı. Ne sıyrılıp hasmın:~ or \1 

UzUntU çekenler seryaver ile, 1bo ve :turarak kendini kurtarabiliY 
Makarnacı idi. ııe de mukavemet edebiliY~~duÖ,rde' 

tbo, işin kıvama. geldiğini anladı. Nihayet; Sultan Azizin ırı :O ~ 
Makarnacıya dönerek: !:)İnin sırt tarafı Makarna~ çarP' 

- Hüseyin ne oluyoruz!. 
- Görmüyor musun?. 
- Çok fena.!. 
- Fena demek te bir me8ele mi? • 
- Görilyor musun nasıl öldürüyor 

kırk okkalık gövdesinin Ustun~ tuğıl' 
tı. Padi~ah, evveli bir :ığaç )<il 
ne çarptığını zannetmişti. azırı ııı· 

Makarnacı, bu suretle çapr. 
1 

yrr
Z!nı kesin:işti. Birdenbire oldllfstifıııie 
de duran padi~h, bu andan 1,ırı · .. '? 51" 

gureşı · · . .. . ederek hasmının çaprazından 
- Bu, herıfle gureş yapma~ gü9 - l· rak kurtuldu \ıb 

tu a · birtıı 
r.. Sultan Azizin kurtuluşu ·p • 

Dgvru ~ 
-

0 
... ec:eri idi Eğer Mal{amacıya 

11
0\" 

_ insan bu heri(le ğüreşe kalktı - · H k' da bütün :: ~ p 
.d 1 rr.amış ve .ua arnacı •let' 

mı pehlivanlığının yarısı gı er·· d • . v 1 •. 1 ö do<Yru mc) fi 
esının agır ıgı e ne . o dişil ' 

- Öyle.. . yardımcı olmamış olsaydı, pa 
_ Ben, padlşahın yerınde olsam . ., d .. wı•b du·· ı:;ecckti· , .. .. . . . . k yuz e yuz mag u -.. . tt«ı 

mudafııa gureşıne ~ekılırım .. yo sa B d . cigverı Btı- J 
--c:====:s:~ıc::::::a--==- u sıra a serya verın ııcJ' 

yenecek. . gelıniııti. Efendisinin Makaı11 ,ıitl· 
_ Oyla .. fakat, efend1miz kaçak k ld • go··r·ı·ınce se 
. . • ? çarparn sıyrı ıgmı 

gtireşır mı . d' tı· 
l d d · eli h ı acı 1

· · uı. - l!üc~~ ar ur . u. şun e v Mabeyinci ~~a hri Rey bile kiı<; llw 
matlagı gıbı durup duruyor. Bakalım 1. • bn ştu ÇUnkli. padişahı lıJ. 

k h.. 1 mı yu u • , . or , 

Yakalanan 
Y ankesicilcr 

Dünkü sayımızda, arkadaşımız ne vakit bıı.şlıyaca . ucumd ak~.. bildiğine u~ar gibi sürüklcnıY r. ıce-
Faruk Küçüğün bir röportajı vardı. - Çok geçmez, bır kaç a 1 a son- Ad - ld ~ rden bir k3 ·~i 

amcagız o ugu ye ·feııdı 
Burada me\•zuu bahst>dılen ve muh- ra hücumlara geçer. · r"' havava dog·ı·u hoplarnıştı. E 11· 

O ·· k.. ef d' · k •aıru ' • • ser) telif ycr.lerde kadınların ellerinden - yle .. çun u, en ımız n: - kurtulduktan sonra· sevinçle 
t 1 k k bekenin na gelmiş helvaya döqdü. ' 

çan a arını apıp açan şe - Ah bu herif beladır \'esselam !. vere :H d l All h k~· 
mensublan olan Arnavud Cafer, Mu- • _ am o sun.. a 
zaffcr, Yusuf, Ahı aham veYerasimo~ 1 :::>eryaver de UzüntU içinde idi. O dedi. !Jfıe 
yakalanmışlardır. Bugün adliyeye ve- da, ne yapacağını şaşırmL'jtı. Mabe - Halil pa.cıa, mabeyinciye ınt11'•1 111• 

rileceklcrdir. Bunlar,- şimdiye kadar, yiııci Fahri Beyin hiçbir şeyden ha- etmedi. Ne söyliyecekti ki, oıan ° 
Kasımpaşada Anastasyanın içinde beri yoktu. . yordu ve olacaktı. . 1<: 
120 kuru~. Şişlide Oropsinin 15 lira, Bir arnlılc mabeyıncı, paşaya sor- Mabevinci ellerini uğusturııı.ıı Iiı;e 
Sıraservilerde Madam Visterin 11 du : _ P;ı:,ıa birader .. büyük bir teb 
lira, Firuzağada İrininin 70 lira, Har ' - Paşam. lyi gidiyor değiJ mi'{. at.lali ık değil mi? ııırl 
b1yede 8cnbcnua lisesi öniinde Ma - - 1-;h !.. Deyince, paşa: [Dcn:umı .'_.,,.,1 

dam Elbt·rt Lilinin pırlanta işleme - _ Yoksa fena mı paşa birader? •••••••••• .. ••••••••••••••••••••••• 
Ii altın saat ve 750 kuruş bulwıan _ Şımdilik o kadar iyi değil Be-

1 ,.antalarını kapıp kaçmıQlardır. Bu f tt " ,.. ye em ... 
saaUe çantalardan ikisi bulunmuş - _ Maı:yıllah efendimiz boğmnıyor. 
tur. 

Sarkıntılığın 
Sonu budur! ~ 

-- ' ' ' · ' ' l cif\' 

M · H lk · d Halil Paşa, c~vab vermedi. Ne söy- Dün köprünün Kadıköy iske.e· ı-ı'.'jJ 
anısa a evm e 1. . . . ... k .1 ..,_ _ 1.. ü .... 1 Um d da geıı" bır ;,;c . . ıyebılır<lı. nla urnacı ı e J.uonun < u- mruugu s a ın " C ~ ... 
adebıyat gecesı şündiikleıi gibı üç dört dakika ya Mu7..affeI' Acar adında bir gen ıcsı~· 

Manisa, 17 lA.A.) _ _. Halkevimi:r.- gcçmis, ya geçmemişti. Aliçonun has,almış, kızın şikayeti üzerine Y~rfct 
c!e lertib edilm kte olan edebıyat ve ır.ıudan ayrılarak çırpındığı görüldü. narak adliyeye verilmi~t~r. ~~ıııiİ · 
aile gecelerinin dördiinciisii halk ede- Pehlivan keyiflı ıdi. N:ısıl kayifli Acar mahkemede, kendısı~e, b•I Jı.ı· 
biyatı mevzuu üzerinde yapılmış ve olmazdı. Padişah efendi bir saatçik 1 gülsüm Un istihfafla baktı~ını'.ttiğitlı, 
halk edcbiy:ıtıııın mahiyeti ve millf güreşle yenir helva haline gelmişti. kışın bir kaç defa tekerrur c J'iİçiilC 
bünyemizdeki rolü iizcrinde görfü:nne Sultan A:dz, hasmının çırpınması - artık tahammülü lrn.lmıyara.k ı~tıı 10 
l<•rde bulunularak bir çok parçalar o- na muk:ı~le etmedi. Aliço; çırpıuıp hanım, benı nereden tanıyoısll de r • 
J ·unımıştur. Toplantıda halk türküleri don<lü. Ve, yavaş yavaş hasmının ü- böyle bakıyorsunuz?., diyi:ıc~ ıtııW 
ae söylcıırnişlir. Büyük bir alaka u- ı Zf·rine gellyomıuş gibi bir ta \'lr aldı. !indeki şemsiyeyi "Şimdi scnınJ<ilıcJıf· 
yandırnıı e<lcbıyat geceleri toplantl- ı Fakat, hu tavır sahte idi. na yapıştırırım,, diye hn,•:ıyn . 111c1ı.ı· 

d . · d - k d ' · ı k ttc btlll ı !arına devam c ıleccktır. ı Hasmına emniyet telkin etmek isti ıgını, en ısıne ta are dıJı:t 
İsparta Vilayet Umum yordu. Nıtekiın, öyle oldu. Hasmının ~mu, ~e~disinin ona söz atına 

11 M 1. · t 1 t vanıııa '-'akla!"tr yaklaşmaz birdenbi- soylemıştır. • .. . ıı 
ecısı opanısı · .,, 'i .,. lk o ·· ··1 .. 1uıı'u ·11 

Isparta. 17 ( A.A.) - - Vilayet u 
mıımi meclisi daimi encümen azala
t •ını seçerek diin m~saisine nihayet 
vermiştir. Umumi meclisin 314.043 
lira olarak kabul ettiğı \'lliyet bütçe
sinin yiizde 50 buçuğu maarife, diğer 
kısımları da sağlık ve vilayetin inki· 
şafına yanyacak yerlere sarfedilmek 
üzere aynlmıştır. 

Erbaad" hayvan tevzii 
Erbaa, 17 (A.A.) - Reşadiye, Nik

sar, Erbaa felaketzedelerine dağıtıl· 
mak üıeı e Ladik istasyonundan sev
kedilmekte olnn öküzlerden Erbaaya 
gelenler kaymakamın riyasetindeki 
heyet tarafından zürran dağıtılmak
tadır. Dün de 100 öküzün tevziatı ya
pılmıştır. 

h ! bir yay gıbı fırladı \'e çaprazı top- 1"1a 1 eme, mmu~u sun . • b:l~ 
J ·ıdı sorulması için muhakemcyı tt\' 
' • ~il 

· · . güne bırakmış Muzaffer .Aca 
Şımtlı padışalı, Alıçonuıı kollım a- k' f· k ' · t • 

d.. .. k .. i .1 ı me arar vermış ır. 
rnsına uşmuş, oca gov< esı e mey-

danı harnıanlı}:arak gt•ri geri UÇU - İzmir fuarma h zııhk r· 
~~ ~ 

· . İzmir, 17 (A.A.) - Onuncu LıP 
Sultan Azız, hasmından yaka~ını 1 1 . f ıünasclJe ~ 

k ~ 1 t F k . k. nas yona ımır uarı n uıılil 
urtarmaga ça ış ı . a at: ım a~ Devlet demiryolları idaresi 45 g ..,.ı ,. 

yoktu. Oyunu ustalıkla almış ve kı- halk lk.arct biletleri üzerindeJl ; r • 
litlemişti. de 50 tenziUlt yapmuğn kanı~ '~:-:ıı· 

Padişah, muhakkak yenik düsecek- miş ve kararını fuar komit.e51 re 
ti. Makarnacı ile tbonun ayakta dur- ğine bildirmiştir. ·si 
dukları yere doğru geliyorlardı. lzmirde bir resim serO' . 

tbo, Hllseyini durdurdu, iki kurnaz tzmir, 17 (A.A.) _ Amatör ~11· 
pehlivan derhal işi karıştırmağa ko- samlar sergisi Halkevi saiontııld:rıı· 
yuldular. çılmıştır. Teşhir edilen tablolar ,~ 

lkı pehlivanın maksadı.. bir ağaç sındn Hersi için kıymetli üıniclJel' 
gibi dikilmek, iki pehlivanı kendileri- ren bir çok eserler vardır. 

~ 
belerin toplanmasına bilhassa bu se- bile bile müdafaaya mecbur ol~ıı~ır 
b"b amil olmadı mı? Ve yine aynen l{ocasını kurta:mak için ynl•J<llbl~ 
bu sebebden dolayı değli midir ki, hadette bulunacagını herke;: JllııdJ' 
kimse b~kçiden. şüp~elenmeyi batı - eder, nitekim bu ihtimali rnı_ıtese )'J' 

- Konserden döndükten sonra, kiini de muhafaza edemedi, iistelik 
)·azıhanelnde bazı mektublar yazmak sıhhati de artık eskhıi gibi ağır ve 
lbtiyordum. Fakat müzik beni o ka- zorlu bir mesuliyetin üstünden gel · 

'oar gaşyetmişti ki, başka meşgale mesine milsaid değildi. Orayı ter -
Ue kendimi avutmak ve musikinin ketti. Sihinghurn diye bir yere gitti 
hafü·.amda kalan tı.henklerinden uzak ve orada bahçesile, çiçeklerile ve mu
laşmak istemedim, diyordu. Ostelik sikisile haşhaşa kaldı. 

rından bıle geçırmedı. yen de ileri sürdüler, fakat kıJll 1ııd• Tefrika No : 43 - Doğru.. . dının bu şefkati kendi oğlu bıı.1<~ 
İhtiyar adam sicimine bir düğüm Ben: Şimdi başka muhakkak olan başka göstereceğini hatırına getirıncd1{ııı 

yolda oğluma da rastgeldim, beraber Tabii hadise de bütün esrarını mu
konuşa konuşa eve döndük. Oturup lıafaza etti durdu. Çıkın ı:ıimdi işin 
r.·ektub yazmayı canım hiç çekmedi. içinden?. 

Ireland, bekçinin ka.ruruun sesini - Londrnda bu hadisenin nasıl ce-
duyduğunu söylediği anda katiyen reyan ettiğini ve esrarın hakiki ma-
evde olmadığını isrnrla söylüyordu. hiyetini bir ben biliyorum. 

Bilmem hatırladın mı? Bekçi ifade İhtiyar kumkuma sustu. 
verirken, karısının sesini duyduğunu Verdiği izahatı harfiyen ve hiç bir 
söylemiş ve "Ireland, sen hala bura- teferrüatını kaçırmadan dinlemiş -
da mısın, seni ben çoktan klilbe git- tim. Maksadım artık bu sefer işin 
Dliş zannediyordum.,, dediğini söyle- sırrına vakıf olmak ve neticeyi o an
mlşti. . tatmadan ona söylemekti. Bütün gay-

İşte Ireland bu sözün sarfedildi - retime rağmen bu maksadıma nail 
i1nf söyledikleri saatta konserde oldu olamadım. Bir iki kişi müdürün ka
funu işbat ediyordu. rısını bu işde suçlu gördüler, bu soy

Tabll banka direktörüne hiç J>ir gunculuğu kadın yapmıştır dediler. 
• teY yapılamadı, fakat adamcağız mev Ben bu fikri ileri sUrdüm. 

daha vurdu. - Bu davada kat'i bir karar ver- bir şey daha var. HolU müdürün oda- - Du hırsızlığın Robert taııı.sli • 
mek çok güç dedim Netice mutlaka sına rabteden camlı kapının kilidll dan mı ika edildiğini söyleJl'lel< 1 

- Bayan lreland iyi, orta halli bir 
burjuva kadınıdır dedi. Üstelik ko
cası da kendisine istediği kadar para 
veriyordu. Zaten kadın da muktesid
dir. 

Bir mesele daha var. Hadise cere
yan edeli iki sene oluyor, bu müddet 
zarfında sizin gibi diişünen İngiliz 
polisi bunların arkasına hayli düştü 
fakat hiç bir ipucu bulup çıkaramadı. 

. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 
Burada okuyucu Juidiseyi kendi 

dii§iitısün ve bu soygunculuğun fail
elrbıi buZmağa çalt.şsm. BuZamazS<l 
aşağıdı:ı'ki i~hatı Oh"USUU. 

şüpheli olacak. olduğu da muhakkak. yorsunuz. 
ihtiyar: -~~.~.m saat on il~ on bir arası~da - Tabii değil mi? 01çıı:ı1· 
- Yoo .. dedi. Bir kasadan on bin mudurun odasına bır şahsın da gır - "Şu kadına doğruw hayran . tıif 

d ' • · ·· · 0 zel<1 
İngiliz eJirası çalınıyor. Bu hırsızlık 1?'1 uzerın ~ zeı:e kadar şüphe et - Cür'etli, cesaretli, met~n ve 
da gece saat on birden evvel oluyor mıyoruz değıl mı?. kadın imiş vessel!m. ı;t' 
değil mi ? İ§te ~u elimizd_eki mal~larJa o Akşam, itiraf ettiği wçhile ~Jll,,. 

- Evet. meçhulu halletmege çahşacagız. kutusunun içinde mektub oluP ·yor· 
- Bunda tereddüdümiiz yok. Şimdi şu basit muhakemeyi de yü- dığına bakmak için aşağıya iı11 J:O' 
- Evet fakat kat'i olarak bildiği - rütelim. Bir de bakıyor ki nıutad hilfıfıntıı 1''' 

miz de bundan ibaret. Jrelandın cebindeki kasanın anah· casının çalışın~ odası, ar~lı~tıriııts'' 
- Pek o kadar değil... Kasa hiç tarını, lrelanda çok yakın olan biri- pıyı açıyor. Bır de ne gör:u~ de<Jİ'' 

zorlanmadığına göre, o kasanın ken- si, aşırabilir, yahud anahtarın bir olan oğlu ayakta kasanın o_?,iln ){a~· 
di anahtarile açılmış olduğu da mu - eşini daha evvelden yaptırabilir de· ve elinde tuttuğu kibrit ışıgıle 
hakkak değil mi? ğtl mi ? Sonra bu öyle birisi olmalı- yı kanşbrmah.tadır. ,... ) 

Ve lrelandın Uzerinde biltün şilp - dır ki, Madam lreland onun suçunu [De•.xunı vı· 



YENi 8.&BAB 

anlı bir ylldOnümü istanbul Adliyesinde 
bakllan asırhk dava 

(Başt.arafı 4 UncU sayfada) düşmanın harekete kudreti olan ge - [Bat tarafı 1 incide] 
~eniyordu. Bir aralık birdenbire mileri ric'ate başlam•tlardı. Hepsin - nJı Kefeli hanı ve bunun yanlarında
~ur gibi oldu; fakat toplan it- de yaralar, rahneler vardı. '1nflek - ki atik 62, cedid 43 numaralı ~kka.
:.'""IYordu. Taretleri, son ateş vazi- sibl,, muharebe kruvuörUnlln bae - liye mağazam ve atik 66, cedıd 47 

rı/İı ~ ınuhaf aza etmekteydi. Efradı, tarafında, köprü üstü irtifam& ka - numaralı eski Ticareti Bahriye mü dit" kapama ameliyatiyle meşguldü - dar çıkan bir alev sütunu görünüyor- riyeti binası ve bunlann arka cephe-
. Saat beş sularında bu zırhlının du. Sonradllll anlaşıldığına göre bu ainde Karamustafapaşa sokağında 

~b'!batını almak için muhribler gemi torpido dai~ hi~ından bir atik 55, cedid 51, 5.1 ve 55 .. numaralı 
_"'l'tzjstibl., e yaklaştılar. Efrad gti- mermi veya mayn ısabeti almış ve dükkanların yerleri, Karagoz Abdul
"'ıeye tabur olmuştu. Fakat obüs binnetice muharebeden sakit olacak lah ağaya ecdadından intikal etmiş 
~rimizin tesiriyle herkes k&Çll - derecede hasar%ede olmuştu. "Kilin,, arsalardır. Abdullah ağa Qlünce, o -

başladı. ce "Netsin,, zırhlılan da obils batar· ğulları Osman Beyle Halil ve Meh-
l>tışınan atee hattım takviye için yalarımızın ateşlerine maruz kalarak med efendilere intikal etmiştir. Bu· 
~) dan 800 iki gemisini de dumanlar i4;lnde kalmışlardı. raları satın almak istiyen ve muva· 
~ Maamafih taarruz hareketi· Şimdi Boğaz sularında "Triumpb,. fakaUe karşılanmayan bazı zengin 
'Ilı akinı kaldığı artık apaçık görü- ile akıntıya tibi olarak b~taryalan· ı' Rumlar Melek adında bir saraylı~ 

Ordu. Düşman gemileri (Bo~· mızın ateş sahasından hance çıkmak vasıta etmişler, bundan sonra da ış 
1') Ya doğru yol vererek birer, iki· istiyen "Oşin,, zırhlısından başka düş anlaşılınca "Divanı ahki.mı adliye -
'-'dönüyorlardı. tık dönenler ara • man gemisi kalmamıştı. Biraz sonra de,. dava başl&Jllıştır. 
~ İngilizlerin "Oşin,, zırhlısı bu- düşman muhnbleri mürettebatı al - Uzun ihtilaflardan ve davanın tür
~U~or, bu zırhlının birdenbire bir mak üzere "Oşin,, in. etrafını sardı - ıu safhalar ve ıstıhaleler ?eçirn:ıe -
.:"'1'lllıa fena halde yattığı görülü - lar. sınden sonra, o zaman yenı teşkıl e
~u. Yavaş yavaş Boğaz medhali· Ertesi sabah Çanakkale Boğazının dilen Beyoğlu bırincı hukuk mahke -
~ kadar sürüklenmek istediği bel - muzlim sulan üzerinde üç büyük yağ mesinin 22 eylül 1299 tarih ve 342 
Vdi. lekesi görülüyordu. Bunlar, mezar - numaralı ilamıle bu yerlerın Karagöz 
L.~n., Halilili açıklarında iken, ağ- hklardaki taşlar gibi, dalgalara gö -!Abdullah ağa veresesine aıd olduğu 
~ ihtimal, gayri ihtiyari olarak mülen üç düşman gemisinden birer bildirılmiş, fakat asıl ıhtilaf bundan 
~ tarafa doğru bir kavis res - nişane idi. Bu nişaneler "lrrezistibl,, sonra çıkmış, işe saray müdahale et
'· Bu esnada bir tarafına pek zi. "Bove,. ve "Oşin,, zırhhlannın enka- mil} ve ilam infaz edilmemiş, nihayet, 
~yatmış; bataryalara karşı ce - zının Uzerlnde zahir olmakta idi. Karagöz Abdullah ağanın oğulların -
~ \'eremez bir hale gelmişti. ~u a· Bir ~ansız filosu ile ~~viy?. e~~ • dan Osman Beyin oğlu Bay ~uhtar 
~kadar toplan yeniden işler bır ha- len lngılız donanması o gun Türkun Yeğtaş dava evrakını ve vesıkalan 
"t..._httriıen "Dardanos,, lstihkimımız kahramanlığı karşısında pes demiş, Hariciye nezaretınde tercUme ve tas
,."'l'eZistibl,, zırhhmna karşı ateş aç- Mehmetçiğin çelik göğüsü karşısında dik ettirerek Avrupaya kaçmış ve 
~-başlıyor ve bu yaralı İngiliz en son sistem silahlar, ve dev cüs - Parisde "Feryad., adında bir mec -
1.:ıaı harbini, tam saat yedide, Bo- seli (38) lik gillleler llerlligQn ol - mua çıkarmaya başlıyara~ davasını 
~_akıntılı sulanna gömüyordu. muştu. saraya karşı müdafaa etmiştir. İşte, 
.~os,, bataryalannın tekrar İşte bugUn böyle şahametli bir za- 0 zmandanben bu davayı takib eden 
~. dtlemu ateşini de yeni- ferin yıldönümüdür. "Yeni Sabah,, Bay Ahmed Muhtar, bugün, evkafla 
te.. faaliyete aevketti. Bütün düş - bu şerefli ~nün şehidlerini fatiha • beraber bu asırlık davanın davacısı
' gemileri, olanca ateşleriyle ev - larla anar ve onlann huzuru manevi · dır. 
' lakit ve imha edildiğine bük - yetinde huşftla eğilir. Son celse ... Bir kaç gün evvel. .. Ye
~eri "Dardanos,, 1-.taryalarına Düşman bu korkun<: musaraada il- d; sekız maruf avukat, bakım huzu
~ç bir hücuma geçtiler. Li.kin çU zırhlı olmak Ü7.ere (6) gemi kay· runda yer aldı. Manizadeler vekili a
~ınan "Dardanos,, susmadı, llUB- betmiş, takriben (1000) telef, (1000) vukat Nihad, <;antasından bır evrak 
~adı. Bu arada "Mecidiye,, iR- mecruh vermiştir. Bizim zayiatımız toman çıkardı. Bir elile bir ucundan 
~toplan da atete başladı - ise (24) tehid, (79) yaralıdan ibaret tuttu; diğer eJile sağmağa başladı; 

· · kalmıştır. uzadıkça uzuyor, adeti, yer gök ka· 
~a ak§am karanlığı çökerken A. CEMALEDDIN SARACOGLU ğıd kesildi. Bu, uç uca eklenmiş eseri 

~===-============================ cedid kiğıdlanndan adeti bir kiğıd 
ı,. k d l Roosevelt'ı·n bobini ... Avukat Nihar, klğıdı sa • l\.lmyager a ın ğarken anlatıyor: 
lt ? • - Efendim .. bu, tedavül kaydıdır. &,eden öldü • meSajJ Uzunluğu dört bu<;uk metre ... Dakv· 

v . . tuo ile yazıhdn. Tapu arşıvmde ug-
-.,.~~ıkapıda Okul sokagında 11 ~u· Vaşıngton, 17 (AA.) - Kraliçe raşa uğraşa uzun zamanda çıkanlım. 
.:~ apartmanda oturan kadın kıı:n Wilhelmine tarafından . Nevyorkta Bır ehh vukuf raporile bır de mahal· 
~ Kimuran evvelki~ evde bir topl~na~ Hristiy.an Ce~ıyetlenı .kon- elın krokisi eklıdir. Bunu mahkemeye 
~ geçirerek Hasekı kadın h~s- gresı münasebetile çekılen mesa1a ce takdim ediyorum. Ve tekrar sarıyor .. 
~esine kaldınlmıştır. Za~~~ k~ vab o~a't'a.k B. '!l°?sevelt radyoda bir Avukatlardan bazılan davaya de-
\ . hastahanede yapılan butun ~ mesaJ neşretmıştir. vama bazıları da evrakı tetkik ıçin 
..:ıere rağmen k~aı;nış, dün M~~da hüliı.sa ~larak, düny!'-11ın mühl~t verılmesine taraftar; her ka
'U.ttır. Cesed, nobetçı adlıye dok- b~ış ıçın manevi hır esas ara~ıgı ve fadan bir ses çıkıyor. Zira, bir kısmı 
~Enver Karan tarafından mua - ~~r barışın ise me~valan .tar.yık, zu·ıdava Uzerınde etüd yapmış. Bir kıs-

edilmittir. lum ve esaret oldugu takdırde devam ı buna vakit bulamıyacak kadar 
~"' edemiyeceği kaydedilmektedır. :e~i angaje edilmiş. 

~MROKLERDE ı Roosevelt, insan kardeşliği nazan Hakim avukatlar evrakı tetkik 
(1 d itibara alınmadıkça• her türlil barupn ettikten ~ra davaya devam edil _ 
Gınrüklerde tekaü e i~klnsız oldu~nda ısrar etmekte ve mesini münasib ~.ıluyor. 

çıkarılacaklar §O~le demek~edır: . Karagöz Abdullah ağa veresesin -
\tekiıetlerin büdcelerinde temin Kilçük mılletler kuvvetlı komşu. den Ahmed Muhtar, mahkemeye bir 
~ olan yüzde on tasarnıf için lannın korkusu içinde yaşı~acaklar- telgraf göndermiş, bu okunuyor. 
~lıklara ballanmıftır. lstanbul • bant ~ild olamaz. Bır ~ Telgraf da diyor ki: "Evvelce gön • 
~l Başmüdürl .. ğüne merbut insanlara muşterP.k anlaşma zemım· derdiğim 9 mart 1940 tanhli arzu -
~ h u memurlann ni bulmak imkanını veren Wlfüler hak halim mahkemede okunsun.,, 
!itil d al :tk~ ed"lmektedir. kında serbest müdaveleyi inki.r ettiği Avukatlardan bazıları arzuhalin o
~ Qıem:~l~ 30

1 
seney: dolduran- t~kdirde basiretli ve. kiyasetlı ola -

1 
kunmasını istiyor. Bazıları da "E -

"'l' derhal mecburt tekaüde aevke - n az. ~ilah unutuldugu takdırde ba· fendim, bize maınm.. çok uzundur. 
~klerdir. Bundan başka müdür rJş idil olamaz. tşı__e ~u. ~aslı. ~- Zaten bildiğımiz eeylerdir de. .. ,, di -
.:"'ll\'inıilderi de J.Ağvedilmektedir. lH unutu?11uş oldugu açındır kı dun· yorlar. 
\ '1ıretıe Umid edilen miktarda ta- ya umumı harbden son harbler ara- Hakim söylüyor: 
~ temin edilemedi... takdirde sın~aki yıllarda hakikt bır banla _ Zabıta tahkikatından vesaire -
~ ~ malık olmamıştır. . l\ memurlardan da bır kısmı kad· den bahsedıyor. Epey de uzun. 

harıcı edilecektir. Benim, ölme.~ine imkan olmıyan •- Avukatlardan bazıları: "Malüm 
delet ve kardeş~k Ul~~lerinin nıhayet malüm !.,, diyorlar. ' 
nmzaffer ol~na .•tımad~ ~ardı~. (',,özler Bay Muhtann vekili Yusuf 
EunJar en yuksek ınsanl ülkulerdir Kenana çevriliyor: "Hani, bu işi ya· 
ve müdafaa ve mu~afaza -~ece~ler- pan sensin!,. gıbi. 

!!_NIZURD• ı 

i\araya oturan Bulgar 
dir. Bunların zaf erınde bütün dünya Yusuf K b ver·ıyor · vapuru . . rdı b f . enan ceva . 

'b.. ıçın kazanç va r ve u za erın mey- B h li d" •· · b·ı · 
.. il' '-- • M - u arzu a ver ıgını ı mıyo -

-...::. ... _ ~ gtbıdeııberi Ege ve ar· vesi, işte barıştır.,, Maamat·b b" J·"- olan 
aı~ bq1ı lodos fırbnası el'an rum. ı · ıı:ce ma uuı 
~~ ' yan . . noktaların tekrar izahı olsa gerek. 
~ kaybetmemıştir. Rumen-Yugoslav ticarT Hı;.ı.· . L"'Q yllzden Bozcaada civannda • . • AAım soruyor. 
~~a oturan Bulgar bandıralı Çar it bırht)ı - Bu dava için asırlık, filan di -
aıı.~d vapuru el'an lrurtanlama- Belgrad, 17. ( A.A.) - Rumanya - yorlar? 
~-Geminin vaziyeti günden gtt- Yugosla~ ticaret odaaı. bu sabah Avukat Nihad cevab veriyor: 

l.ebıtkeli bir vaziyet almaktadır. Rumanya ticaret nazın ~stu ve Yu- - Ben, on yedi senedir bu davayı 
goslav nazın lvan Andrenm huzurla· takib ediyorum. Aldığım zaman alt -
rile açılmı§br. mış senelikmiş. Fakat, ilk ibtiilf iki 

Merasimde hazır bulunan hariciye yüz yirmi bu kadar sene evvel çık -
1( it k ·ı l nazın lılarkoviç irad ettiği nutukta mış. Yani 11 .. ?? ·"bin yüz bilmem kaç,, 

O U ÇU 1 e ame e odanın iki memleket arasındaki tica- tarihinde... Tersane çavuşlarmdan 
~-·· arasında ret bağlarım takviyeye ve Balkanlar bilmem hangi çavuş dava açmış. 
t...~çu Yahya ile amele Ahmed arası te§l'iki mesai~i .tetvike hadim Avukat F. Paçalı söze kanşıyor: 
~~da Batpazarmda D lira a- olacağını .k~ydeylemıştir. - Davaya tam 80 senedir İstan -
ll.. ~ l'Uztınden kavga etmi§ler, biri- - • - bul adliyesinde bakılıyor. 
~~dövüp hakaret etmişler, Ah- Molotof. BUkrete Avukat Nihad tekrar söz istiyor: 
~ İab.yanın ceketini yırımıştır. gelmıyecek - Benim kanbtime göre tapu 
~t.anahmed üçüncü sulh ceza ~ükre3, 17 (A. A.) "Semnalul,, kaydi yanlıştır. "kroki üzerinde par-
S esinde muhakemeleri yapıl - gazetesi Molotof ve eski Alman dev- mağını gezdirerek., Şuraya bir hattı 
~ah.yanın sabıkası olduğu anla - let bankası direktörü "Schacht,, m sürh çekilmiş. İ§te hata burada. Bu
S dan sabıka kaydının getirtil - yakında Bükreşi ziyar~t edeceklerine rada mahallen ke§if yapılması li.zım
~ ~muhakeme bqka güne bı- dair ecnebi matbuat tarafından veri- dır. Bendeniz bunu rica edeceğim. 

otır. len haberleri tekzib etmek1!dir. Hlkim, sözün uzıyacağım, fakat 

SABAHTAN SABAHA 

İngiltereyi abluka 
[Bq tarafı 1 blelde] 

tiil ay olmuttur. Gene İngiltere ab
luka edilemedi; gene İngiltere galib 
geldi. 

..,., ,-
'CT 

GÜNÜN MEVZUU 

Fertler ve Milletler 
arasında 

Almanya eo tahtelm.hirle girdiği 
bu harbde, aon Uç ay içinde IU neti- (Baf tarafı~ üncUde! telkine müteid isterikler, hiddet ve 
ceyi aldı: milller ayn ayndır. Fakat bu hü - inqliklerine bir dakika sonra piş -

Birinciki.nwıda 31 müttefik, 37 kümler ve teamüller arasındaki ay- man olmağa meyyal tipler ile bunla
bitaraf; ikincikinunda 26 müttefik, nlık çok aykın olacak ol~ ~enk· rm yerleştikleri bedeni yapılannı ve 
37 bitaraf şubatta 21 müttefik, 27 sizlik hasıl olur. Bu lhenksizlik ev· hayatın muhtelif ~a~a~n?-ki te -
bitaraf g~i batırdı. Görültiyor ki' veli aile hayatında kendisini göste- mevvüç ve tahavvüllennı bılınek ve 
deniz harbi gittikçe şiddetlenmiyor, rir. Bundan dolayıdır ki lsvi~ ve bunlann ferd ve cemiyet hayatında 
hafifliyor. Bilhassa ıu nokta mühim- diğer bırc;ok şimal memleke~enn~e \ oynıyacaklan rolil evvelden keşfe -
dir: "evlenme istişare adalan,. tesiS edil- derek tedbir almak, karşılıklı anlaş-

Hitler harbe başlarken Almanya- mıştir. Bu odalarda karakteroloji il-1 ma noktasında az bir k~ç mıdır? 
m elindeki gizli bir silihdan bah - mine vakıf sinir ve n1h mütehassıs- Fcrdler arasında ruht cazıbe, sem-

n •• setti: Bu silih ortaya çıkınca akar lan, evleneceklerin mizaç ve karak· pati ve antipatiyi yaratan afektu. 
sular duracaktı. Vakıa birincikanun· terlerim, antropoloji ve psikoloji ba- faktörleri tanımak ne kadar faydalı
da miknatıslı mayin denızleri bulan· kımından tedkik eder, evlenecek çift~ dır. Bazı menfi ruhlu ve sırf itiraz 
dırdı. Birdenbire batan gemilerin sa· lerın mizaçlarının yekdiğerile uyup içın yaratılmış "ldee de contradic -
yısı iki üç misline çıktı. Bu nasıl şey- uymıyacagını evvelden inceleyip ta- tion,, sahibi, 8.mmenin düşünüşüne 
dir? Kimse bilmiyordu. Tahtelbahirı yin ederler. daima aykırı "Paradoxal,, olmaktan 
görmek, yahud ışitmek mümkün ıken Karşılıklı ş.ntaşmanın biyolojik e- zevk alanlarla her şeyi kara gören 
denizin içinde duran ve uzaktan gecen saslannı etüd eden Parısli J. şu hu- bedbin mizaçlıları, cemiyet ahengine 
bir vapura kendi başına saldıran ma- ti.sayı yapmaktadır: uymıyan defetist, asosyat-'karakter
yin kadar korkunç ne ola\nfir? ı - Karşılıklı anlaşma, psikolojik leri tanımak az faydalı mıdır? Men -

Kinunuevvelin mehtablı bir ~~e· bır hadısedir. Şahsın derin temayül· faat iştiraki, hayati menfant birleş-
sinde Taymis nehri ağzında nob,.t \erı üzenne bina edılmiştir. İnsanla - meleri bazan biribirine zıd görünen 

lbekliyen iki İngiliz zabitı bır tayya • rın yekdığerlerine ka:'"Şı esaslı mua- şahsiyetleri nasıl birleştiriyor, nasıl 
renin al<;aklardan uçarak drnıze ~ır mele ve hareketlerim t~kil ejr. u:r.aklaştırıyor? Hele karşılıklı an -
cısim bıraktığını görilr!e~. Bu zabıt: 2 _ En ıptıdai şahsiyeti hayvani· laşmalarda yaş zihni seviye ve kül-
lerden biri o gece, ertesı gtin bu cısını yeden en mutekamıl şahsıyete kadar tür seviyesi ne kadar kuvvetli mti
denime araştınr, bulur. Bu may 

111 
•r muameleler "identique,, olmamakla essirdir? Sosyal sahada müşterek 

!suyun derin olm~~ğı Y~~lere bt.ra ~ beraber bınbırine çok benzer. Karın- tehlike ve korku; karşılıklı anlaşm:ı
kılmaktadır. lngıl.ız za.bıtı tehlık~lı caların karşılıklı mınnettarlıkları ve nm en kuvvetli faktörü değil midir? 
cismi, suların çekıl~esınden de 1~1 • <;ocuğun anasına ilk trbessümü bir Bu korku en uzak sayılanlan bile bi
f ade ederek kondugu yerde tet~ıke karşılıklı anlaşmadır. Bütün normal- ribirine yaklaştırmaz mı? 
başlar; sırrını keşf~~r. t:~ 0 gün~ terde bu hal görülür. Yarıakıllılar~a Ferdler arasında menfaat birliği, 
den sonra ele geçırıv en 

1 
·i-ytu- ve hezcyanlılnrda ise kaybolur. Yı - ıztırab ve müşterek tehlike nasıl kar 

nasıl ka~ kon~!a~ ı:~: = ne bu anlaşma dimağ} sistem: nörove şılıklı anlaşmayı davet ediyorsa kol-
kafası düşUne düşüne jetatif sistem ve dahili ifraz gudde- lektıf psikoloji bakıntından milletler 
ede ~]muştur. . l 700 k"l "ki Jerımizin iyi çalışma.'>ile de alakadar arasında da bu tarzda tarihi anhış· 

Miknatıslı mayın er ı o 81 e. . .. ıoo· v· · · d. -· 
. ded. . . d 300 kilo aı71rlığın· dır. Demın soy ıgımızı ımagı mu· malar, "entente cordia.le,, ler tesis 
tın ır ve ıçın e n· vazenesi bozulan bir adamın karşı· · 1 b 1 d"l k··ıt·· 
da infilak maddesi vardır. lngiliz il- . . . ~ eder. Tarıh ra ıta ar, ı , u ur, sos 

. . v k dar kat'i ol- sındakı ıle anlaşması ı~kan_ı var ~- yal organizasyonlar, rejimler, din 
:•uştunın :~:":e c::ı:ıa~beri mik- dır? B'-':"un gib~. sedmp~tık sıstemh rıt- bu anlaşmalan teshil eder. Bilhassa, 

• mındekı teşevvuş e ınsanın armo· . d kA ili d .. 
natıslı mayinle batan gemiden bah- ı . . . . ınsanlarda mevcu ve te am e og· 

v . . b ·nı . nısını ıhlal eder. Kalbınde, mU.nase· .d h.. . t fikri ı....a ...... i cemi-
solunmadıgı gıbı artık umayı erı . . . . . ru gı en umye ~ 

. 1 . • ta I betsız bır çarpıntı, mıde faalıyetin· . t· • 1 d k r . Alman tahtelbahır ennın ve yya - . yette ıç ımaı grup ar arasın a a · 
relerinin de denize döktüklerinden de ıttıradsızh~ msa~ın k:ıve. n~: şılİkh anlaşmanın en esaslı amille -
bahsedilmemektedir. sini, mıitekahıl m~nBase e~ıbn_ edaı rindt•n birini teşkil eder. Kollektif 

intizamı hozmu mı. unun gı ı • . . . k · tl Tayyarelerin va'purlara bomba at· . . . . psıkozlardır ki bır ısım cemıye er-
malanna ve mitralyoz ateşı açmaları- hılı ıfr~ guddelcrı?ın ıyı çalışma· de büyüklük, persecution, kıskançlık 
na gelınce bu da ilk günlerdeki kil· ması halın<lc. mes<•la kadılnlarda kmud- v. s .. fıkirleri tarzında zahir olur ve 

. . . . ti ayyen haftalarla o zaman ara te a · bo 
çük muvaffakıyetlennı kaybetmış r. .. .. . . . anlaşmayı zar. 
Çünkü lnuilızler en kü<;ük gemilerini dum eden gunlerde geçımB1zl_ak,. huy- lşte bundan dolayıdır ki gruplar n-

,,. · 1 k ·· .. 1 · 7 Hele ıç ıfrazı de tayyare dafii toplarla teçhız et • ~u~ u gonı mez ~ı · rasında ıyi bir anlaşma yaratmak i-
m ışlerdır. ıyı çalışmayıp zehırJer dı~rıya çık . çin mılletlerarası ahengini bozan se-

lngılterr.nin denız muvasalasından madığı ve kanda b.iri_ktigi ~~nl~r bebleri kaldırmak, iktıs::ı.di, kültürel 
mahrum edilmesı işi gene kala kala. bu hırçınlık, neşesızlık, geçımsızlık münasebetleri sıklaştırmak ile kol -

ltahtelbahırlere kalıyor. Almanya dah~ ~~k a~az .~1 ?_ le.ktif anlaşma teessüs eder. lşte bil· 
haftada bir ıki tahtelbahirınin ka~ • Bulug çagı dedıgı~ız olgun,~uk .ya- yük milletimizin, kollektif psikolo -
bedilmesini gö1.e aldıkça koca denız- şın~ ve ona taka._c!.~ü~ ed~ F6'J11'r jinin bu sarsılmaz esasları altında 
lerden Alman tahtdbahirlerini uzak-ıberte,, adını verdıg~mız ça.gda erkek dünya siyasi muvazenesinde oynadığı 
la.ctırmak kabı! olamaz. Fakat onla- ve kız <;ocuklarda ısyankarhk, ça - .h ta .. . d to 1 ·ı v .b. • d v• ve cı anın gıp sını uzerın e p a-
rın 1..ararları sıfıra değilse de sıfıra buk kızma, aglama gı ı ruhı egı - d - k 1 ki 1 1"" ·ıe biz 
yakın bir kıRmına indirilebilir. lngil- şiklikler, gec:imsizlikler, talebe kav- dıgı ~rş~ ı 1

1f~~ aşm~1; ~ B 

!
tere sahillerinı bır mayin tarlası içine galan, kıskançlıklar. huy değiştir - e

1
ne a abür. ttlnı ar.leletl temr. ul 

· · d ·zal ·· - an a15mayı mı ere enn 
almıştır. Bu tarlanın ancak şimalın- melen, arka aş nı an .. gormez mı- ed 

1
. 

· bilir" ki · ~ e ım. 
ide bir noktadan ic;eriye gınle 1 yız.. ·•••••••·----•-•• 
bu nokta hem dar, hem tı0nsuz bir Hayatın dönüm Yaflnd&klJırbna - R 
müdafaa sistemine bağlıdır. Bir de lar bazan ne kadar bedbahtlıklara. Umanyaya 
kafile usulü tatbik ediliyor. Yani ti- minasızlıklara .ebeb olur, değil mi., 
caret gemileri bir araya geliyor, et - Bılhaasa "cınsi grize-lnatinct aerxuel,, B l 0

T Alman 
raflannı hafif kruvazörler, torpido - tenasüll grize, karşıhkh anlqmada 
lar muhafv.a ediyor. Yola öyle çıkı- ferdlerin nıhl teeekkftl ve inkişafın· Heveti gelecek 
yorlar. Bu kafilelere tahtelbahirler da ne kadar hlldmdtr. Tatmin olun- .. J 

•• 

taarruz edemiyorlar. ÇUnkU etraf - mamıı cinsi hisler ve içtimai niza - Bukreş, 17 (A.A.) ~ ~eu~er: 
daki harb gemileri tahtelbahirleri ı mm, abli.ki H&nsürün baskıları albn· Reşmi Rumen mahfıllen bir Sov-
denizin altında ve çok uzak mesafe - da hapsedilmiş, tatmin edilmemiş yet - Rumen ademi tecavüz paktı i
lerden işitmek, onlann izini bulmak,· cinsf a.rzulann yaratbğı ic; mOcadele çin ikı memleket arasında müz.'\ke -
yakalamak imkin.lanna sahibdirler. !si, denınf "conflit,, lerin d~uğu relerın başladığından katiyen haber
Kat ılelerc saledıran tahtclbahirlerin g~imsizliklerin felaefesl ne kadu dar olmadıklarıru bıldirmektedirler. 

sonu ula hayırlı olmamıştır. derindir. Almanya Elçıliğile münasebeti o -
30 ikincikinwı eabahı bir Alman Hayabn ilk çocukluk devresinden lan mahfellerde do!a§an şayialara 

tahtelbahiri bir kafileye hücum et - muhtelif afhalanna kadar ciul kud göre, gelecek hafta Bükreşe bazı yük 
mış, beş bin tonluk Vaclite lngilis ret ve grizenin fent ruhiyatında oy· sek nazi şahsiyetleri gelerek Alman• 
ticaret gemisini batırmlftlr. Fakat nadıjı rol De kadar mühimdir. Fi'& ya hUkümetinin kentlisine iktısadi ve 
etraftakı harb gemileri birdenbire udun kurdutu ~'P311CllattaJyae,, mek- siyasi tavi%lcrde bulunmak şart.ile 
denizaltı bombalan saldınnlflardır. tebi, bu nevrozlan yani sinir buh - Rumanya hududlannı garanti etme• 
Tahtelbahir izini belli etmemek için ranlannı, geçimaizliklerin 9ebeb1e • ğe amade olduğunu bildireceklerdir. 
bir müddet hareketsız durmuo, kafile ıini ortaya koymakta, günee ziyuı- ----
yoluna devam edince müşkülatla su- °:'1 ~ta n~ ka~ h~et etmit- Mısırm aldıOı bir tedbir 
yun üstüne çıkmıştır. Çünkü yara - tir. Psıko - fiziyoloJı ilmı bize insan lUıhlre l7 (A.A.) _örfi idarenin 
lanmıştı. Kafilenin uzaklaşmasından denilen mahJflkun beyin ve bünye •· illnını rr.'uı.euıb alınan tedbirler ve 
biraz sonra geriye donen ve bir bay- basındaki bUtUn hususiyetle1ini ta - Almanya ile mllnaaebetlerin kesil • 
kuş gibi akın yapan İngiliz tayyaresi, nı• r. Cinsf bezlerimizin, teesstlriye- . iberine Mısır bUkfuneti A1maa 
ıikinnı suyun üstünde yakalaml§, timiz, mhmc:1mız ve kara.kterlıniz tı- ::ulitını nan eden levhalann ve a
za.ten harab bir halde olan tahtelba - zerindeki teairini g&iterir. Ruhumm, tttlerin kaldırılma81Dl emretm· tir 
biri bir bomba ile suyun dibine gön- bedenimizin ve bedenimiz i9e nıbu- ış · 

dennijtir. muzun tDeriDde temr ediyor. Bede- Alt f• •l•.. d- .. 
Bir yıldınm harbile ilin içinden Q&- n1 ve ruhi aeotez yant karakter ne tn ıyat an uşuyor 

kacağmı uman Almanya alb aydan- bedeni yapılıf arumdald mtmue - Siyasi hAdiselerin bir kaç günden· 
beri yalnız denizlerde ve havalarda bet.lıerin teehiai ferdler aruuıdaki beri bir parça dilıeWıiş olması yü • 
faaleiyet gösteriyordu. Fakat bu faa- karşılıklı münasebetin tanziminde ha zUnden esham ve tahvilatın yükael -
liyeti de henüz büyük bir eser vere - kimdir' Kretschmer adlı Alman nıh mektc olduğunu yu.ını§tlk. 
memiştir. • hekiminin tesbit ederek kadroladığı Geçen hatta zarfında 20 liraya ka
~-----------~.....,- karakter testleri bi~ muhtelif ferd· dar ytikselmış olon nltın fiyat111n 
sadedden de dışan olarak uzıyacağı· lerin nıhl hususiyetlerini t.aylne ya- dört gündcnberi ehemmiyetlı surette 
nı anlıyor, karar veriyor: rar. Evveli zeki rıeviyesinin, sonr..a da dUimeğe başlamıştır. Evvelkı gün 

- Vekillerin evrakı mUtaJealan !- karakter hURUsiyetlerinin tayini, me 18.70 kurtıi olan bir altın diln 18.23 
çin.... seli, durgun ve §enler, hassaa ve eo- kuruşa dUşmilftür. Altın pıyasasmııı 

Dava, yevmi llıara talik olunuyor. ğlıklar, mtıbal&gacı ve hiddetliler, ayni süratle dilimekte devam cd~ 
Adftye Muhabiri maymun iitihalı ve sathi görilflWer, ği kuvvetle tahmin edilmektedir. 



Sayfa: 1 YENi SABAH 18 ll.&Btf .,.._ 

LMA( 
1 2 3 4 5 ' 7 8 9 10 

Soldan sağa : 

ı - Faydalı bir müessese. 
2 - Hatırlar. 

3 - Yükseklik, iyi değil. 

4 - 1ııaret. 

5 - Şeref, bir işaret edatı. 
6 - Askerler taşır, nefer. 
7 - Dizmek. 
8 - Evlerde bulunur. arkad-:!=! 
9 - Bırakmak. 

1Q - Gömleğe takılır, yer. 

Yukarıda aşağıya: 

ı - Nevyork zenciler mahallesi • 
sinin if.mi, hakikat. 

2 - Birdenbire, deynek. 
3 - Söze karışma. 

4: - Hükümdar, bir böcek. 
5 - Anadolu, bir işaret edan. 
6 - Rabıt edatı, mana, bir gıda. 

7 - llim. 

S' 

ı 

T. iŞ BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesablar 
iKRAMiYE PLANI 
lacı et 2000 liralık= 2000- L. 
3 ,, 1000 " = 3000- " 
6 " 500 " = 3000- " 

12 " 250 " == 3000- " 
40 .. 100 .. = 4000- it 

7S " SO ,, = 37SO- ,, 
210 ,, 2S ,, = 5250- ,. 

.Keş.ideler: 1 ıubat, 1 mayıs, 

1 ağustos, 1 lkineiteşrin tı&rlh· 
lerindA yaınhr. 

1 Devlet Demiryollan-nanlan 1 
Muhammen bedeli 3500 lira olan 10.000 Kg. gresyağı 25/ 3/ 940 pa· 

zartesi günU saat "10.30,, on buçukta Haydarpaşada gar binası dahilin· 
deki komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

w - -----------a Bu işe girmek istiyenlerin 262 lira 50 kul'U§luk muvakkat teminat 
As_kerlik İşleri J ve kanunun tayin ettiği veaaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar ko· 

_ _ misyona müracaatlan l.8.zımdır. 

y cktamaya dave t Bu i!lle aid ıartnameler komisyondan paruız olarak dağı~~~.~dır. 

Ba.kukôıı Askerlik Şubesinden: 

ko~d" ~:1~·kv~ ~::~~~ :ı'.~ı;:; Toprak Mahsulleri Ofisi lstanbul $Ubeslnden: 
(D h · ıl 1 ~ 1 b"lr.. "ht· t 1 aded 48 kilovat takatinde a safhalı 4:00/ 231 volt 50 peryotlu mUt&-a ı t ogum u ı umum ı ıya . . 

. navıb cereyan dınamosu. 
eralının ı;enelık yoklamalıınna 20 1 aded yukarıda eb'a.d ve evsafı yazılı dinamonun. ikaz devresi için 
mart 19-10 gününden itibaren başla- serf nazım. 
narak 24 mayıs 1940 gününde niha- 1 a.ded yukarıda eb'ad v., evsafı yazılı dinamo için 3 kutuplu otoma-

tik şalter. · 
vet \'erilecektir. 4--~-11- --ı b"lec k b'add azami 500 ' 1 aded yukarıda yazılı dinamoyu ı..a.ıu UL cue ı e e a · 

2 - Yoklamalar askerlik şubesi adedi devirli dik ve dinamo ile akople olacak tipte Dizel motörü. 
binasında her gün saat 9 dan 12 ye 350 metre 23 santimetre genişliğinde 8 kat örgülü ve 8 milimeU.. 

kalınlığında balata kayışı "Nümuneye göre,, 
kadaı devam edecektir. 100 metre 12 santimetre genişliğinde 6 kat örgülü va 6 metre kalın-

3 -- H er doğumlunun yoklamaya lığında balata kayışı "Nümuneye göre,, 
130 metre 12 santimetre genişliğinde çift katlı kösele kaY18. 
8 aded Minimaks marka yangın söndlirme cihazı "Tip 10,, 
t aded beher tombası 100 kiloğram hazneli Kronos marka veya ben· 

zeri seyyar otomatik kantar. Ayarlı siklet ve çuval ağırlıklarile beraber. 
4 aded tamamen demirden mamftl 1000 kilogram çekerinde Şember 

muhtarları da yoklama günlerinde marka veya benzeri, seyyar baskül. 

geleceği günler aşağıda gösterilmiş
~r. Yoklamaya bizzat gelinecektir. 

4 - Mahalle mUmessillerile köy 

behemehal bulunacaklardır. Yukarıda müfredatı yazılı eşya kısmen· veya tamamen karşılıklı p&-
5 _ Yoklama müddeti zarfında. zarlık suretile satın alınacaktır. Talib olanlann şartname ve nümuneJeri· 

ni görmek üzere şubemize müracaatları ile 19/ 3/ 940 salı günü saat on 
kanuni mazeret olmadan yoklamaya beşde yapılacak pazarlığa iştirakleri rica olunur. --'~06h _ 
relmiyenlerle mümessil, muhtarlar -~~ii-~~-~~~~-iiiiiim~~~-~~~~-i~ii 
we resmı, ııususi daire muesseseıerne Askarf Fıbrikılır Satıı Alma lomisyonu llAnları 1 
fabrika, şirketler ..... vesairede mUs- ••••••••••ı••••••rw•••••••••mıııii 
tahdem olanlan yoklamaya gönder • 
Pıiyen amırler, hakkında. kanunun 
ceza ahkamı tatbik olunacaktlr. 

311 ve 312 doğumlular 20 • 22 mart 
1940 günlerinde. 

313 - 314: doğumlular ~ - 27 mart 
.94-0 günlerinde. 

315 - 316 doğumlular 28 • 80 mart 
11940 günlerinde. 

67 kalem muht.elif at.eş tuğlası ve harçlan alınacak 
Tahmin edilen bedeli "176.000,. lira olan 67 kalem muhtelif ateş tuğ

laaı ve harçları Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 25/ 3/ 1940 pazartesi günü sa.at 14 te pazarlıkla ihale edi
lecektir. Şartname "8,, lira "80,, kuruş mukabilinde komisyondan ve
rilir. Talihlerin muvakkat teminat olan "10050,, lira ve 2490 numaralı ka
nunun 2 've 3. maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıh:lanna ve hu ~1., 
ali.kadar tUccardan olduklanna dair Ticaret Odası veaikasile mezkUr güİı 
ve saatte komisyona mUracaatları. "1890,, 

• • • 
317 • 318 dofumlula.r 1 • 8 nisan 1000 ton kükiil't alınaea.k 

lMO günlerinde. Tahmin edilen bedeli (200.000) lira olan 1000 ton kükürt Askeri Faf-
~ 319 • 320 doğumlular 8 • 12 ııJ.saıı rikalar Umum MüdürlüğU merkez satınalma komisyonunca 25 mart 1940 
1940 günlerinde. pazartesi gilnU saat 14.30 da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname (10) 

321 • 322 doğumlular u . 19 nisan lira mukabilinde komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan 
194-0 günlerinde. (11250) lira ve 2490 nuJ:na.ralı kanunıın 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 

323. 324 doğumlular 22. 2G nisan komisyoncu olmadıklarına ve bu işde alakadar tüccardan olduklarına dair 
4940 günlerinde. · Ticaret Odası vesika.sile mezkôr gün ve saatte komisyona müracaatları. 

325 - 826 doğumlular 29 - 80 nisan ============================<=
2
=05S= )============== 

"
1

-
8 nıayıs ı94o gilnler~de. İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri 

827 • 328 doğumlular 6 • 10 mayıs 
ll940 g11nlerinde. Umum Müdürlüğünden : 

829 • 330 doğumlular 13 -1.7 mayıs Beyazıt tramvay muhavvile mevkiinde bulunan bir aded müstamel 
~940 günlerinde. dinamo 30/ 3/ 940 cumartesi günü saat 11 de pazarlıkla satılacaktır. 

Muvakkat teminat maktuan elli liradır. 
331doğumlular20 - 24 mayıa 194:0 , İsteklilerin şartname almak üzere Metro hanının 4 üocu katında Le-

gUnlerinde. 1 vazını dairesine müracaatları . ' '1998., 1 

sa m 

Ne fena tenvirat. 

Y'enl l'UNGSRAM ICRIP7011 . ampulllU'ını . 

lcullanmalı suretlle. arm para il• coll d.,,. 

bol 11111 elde edecetını Patro-. neden .,.,,.. ı 

malt ıatemıror r 

• 
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Bostancıda Sahilde Sat ı lık Arsa 

lstanbul LIYIZHI laılrlll~ 1 

Satına ima lomls onu ııanıarı 1 

[ 

500 trampet, 500 avcı borusu, 500 kuınlııl' 
fifre alınacaktır. Pazarlıkla eksiltme- Bostancıda Çatalçeşme karşısında denis kenannda önü s.ıır, 
si 20 mart 940 çarşamba gUnU saat area satılıktır. Bostancı'nın en güzel bir mevkiinde, .koya n ,. . 
15 de Tophanede lst. Lv. Amirliği sa.- tramvay durağı yakınında, duvarları ve rıhtımı ve kayıkhanesi Y bif 

tın alma Ko. da yapılacaktır. Nümu- pılın.ış bir halde bulunan arsanın 21 metre cephesi ve takribell O) 
Jeri Ko. da görülür. İsteklilerin te M dönüm murabbaı mesabası vardır. İsteklilerin her gün saba.hları ~l. rı · 
minatlarlle belli saatte Ko. na gel • dan (12) ye kadar "Yeni Sabah,. idare memurluğuna mUracaa ~ 
mel.eri. (712) (1985) .... ____________ .,_ ....... ~-

• • • =======-================================~· 
Zeytinburnu hastahanesinde yap ç k b . . ..., \J d 1 r 

tınlaca.k elektrik tesisatının pazar - ocu uyutmasını ögreten ögü e 
lıkla eksiltmesi 21/ 3/ 1940 perşembe ııe· 
gtlntl sa.at 14 de Tophanede Lv. &mir- Çocuk Esirgeme Kurumu Geneli Merkezi çocuk bliyütme u.su 
liğt atın alma komisyonunda yapı- rini öğreten OğUdler ne.şretmiştir. Annelere parasız gönderilıileıct; 
lacaktır. Ke§if bedeli 1668 lira M dir. Cocuğun kaç aylık olduğunu adresle birlikte Ankarada çocuk . 1 

kuruatur. Dk teminatı 147 lira 64 lru- airgeme Kurumuna bildirmek katidir. ~ 
rll§tur. Kegif ve tartnameai komia • ~ 

yinda ' örUlUr. Eksiltmeye girecek.le - r.ıUr•••~~~~~ı 
rin birinci 8lllıf yüksek elektrik mil- B A K E R " ~ 
hendiai oımaaı ıarttır. ! Ankarada tt 

• :~14 • 2018'~ MAGAZALARI l. 
Yıldızda Orlıaniye kıelasında Nak· Size, Gabıı.rdllı ve Tlreed par· A K B A 1 

llye okulunun elektrik tesisatının pa.- deeülerini, Trench • Cotlan, en e 1 
zarlıkla eksiltmesi 21/3/ 1940 per· birinci İngiliz ve Fransız ku • Kitapevi • Kiatçılık • 'J.'i.if~'~' 

maşlanndan spor ve fantezi kos · ccıw 
aembe günü saat 14,30 da Tophane- ve yabancı dil gazete, uıe ya.· 
v tümleri, her yerden müsaid şart· gr~ u 
de Lv. !mirliği satın alma kom.isyo- kitap siparişlerini en do ld~.· ı 

1 
Jar ve ucus fiyatlarla takdim et- .,.,.. 

nunda yapılacaktır. Ke§if bedeli 1991 mektedir. 1 pan bir yerdir. Erika ye. . 

lira 30 kuruş. Dk teminatı 149 lira '••••-••••••••- 1! yazı makineleri satış yerıdit 
35 kuruştur. Keşif ve şartnamesi ko· _ 

1

- i Telefon: 3377 ~) 

misyonda görUıür. Eksiltmeye gire- , Kiralık kat. - l!.-=--Or~. Hamfız*"'*Ce~m~al-.J;:..-' ceklerin yüksek mühendis olması ... __ 
earttır. "715,, "2010,, Fındıklıda cadde üstünde 

• • • Tramvay durağı civarında ikisi 

Piyade ve Atış okulunun mutfak büyük, biri küçük üç oda bir sa- 1.ıo•~ .... ... .,Jdll1 
londan mUrekkeb havagazı, ter- ııullAM P f i 

ocakları yaptınla.cakb.r. Pazarlıkla kos ve elektrik tesisatını muhte- D•hlllye MUleh•••~o~ 
eksiltmesi 21/ 3/ 1940 perŞembe gün- 1 al k T Di yolll vi bir daire kir ı tır. aliblerin van riQ 
Uk saat 15 de Tophanede Lv. amirli- tramvay caddesinde berber Bay Muayene ıeaatleri pa.ıar ~i 
ği satınalma komisyonunda yapıla • E.m.rullaha müracaatları. her gUn 2,5 • f sah ve cUill ı.Jc•f!J 

caktır. Tahmin bedeli 900 lira ilk te- • ----------• sabahlan 9 • 11 ha.kiki fezs9S 
mina.tı 67 lira. 50 kuruştur. Resım ve kabul olunur. T. 

şartlan komisyonda görülür. - Or. Feyzi Ahmed Onaran • • ===========~ 
"718,, "2079,. 

• •• Z A Yi sD 
Müuhass1S1 ııe.t1 9 

Harb Akademisi süvari grupu hay- Pazardan maada hergün sabah- lzmit Akçakoca ilk okulun 8lietıl~ 
vana.tından üç baş hayvan 20/ 3/ 94.0 tan akşama kadar. Ankara cad. senesinde almış olduğuın şeb ~f'IJ • 
çarşamba günil saat 10 da Edirnekapı Cağaloğlu yokuşu köşe.,si 43 No. memt zayi ettim. Yenisini alacS 
haricinde• Topçularda Atpazannda pa Telefon: 23899 dan eskisinin hüknıü. yoıctur· 

.... 10. 48 
zarlıkla. satılacaktır. Talihlerin betli _ . _ . ~ _. İzmit Çukurbağ M· J." 

saatte Atpazarında bulunmaları. tırması 22/3/ 1940 cuma gUnü saat Mustafa~ 
(719) (2080) 

• • • _:14 de Tophanede Lv. amirliği satın ••••••--··-....... ....- ğl1İ 
alma komisyonunda yapılacaktır. Sahibi.· A. Oemaleddlıı S~o..t 

Tophane ve Davudpaşa fınnların. 11,,. .. ~ Tahmin bedeli 21 lira teminatı 315 NeŞriyat müdürü : MaCid ":'. ~ 
da birikmiş olan 1400 kilo kırıntı ve kuruştur. İsteklilerin belli saat te ko- Basıldığı yer: Matbaai ~ 

!kazıntı ı;atılacaktır. Pazarlıkla art • misyona !elmeleri. "720,, "2081,. ....... ·-··--· -••••• .... 

Cild ve ziihrevi hastahklar 


