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Çemberlayin Fin Meselesi 
hakkında Parlemantoda 
noktainazarı ı izah etti 

Fena propagandalar 

Müttefikler bizi zorla harbe 
sürüklemek istiyorlarmış 

~------.... --~-
Berlin radyoau bu hususta akıllar• 

teşı1iş edecek n 'eşriyat yapıyor 
lngiliz Başvekili Fin dramını Berlin, 18 (Hususi) - Deutsche I habere gore Londrad& çıkan Sunday 

Algemeine Zeitung, bu gUn bir ma- Times 9u haberi vermektedir: 

pakt.na atfetti Alman - Rus 1ı:ale neşrederek fll sözleri söylemek- "Ia.giltt-.re Fialere yardım etmek i· 
tedir: çin Kafkasya Ur.erinden bir hareket 

''Tütkiyenin Ru.sya ve İtalya ıle yapacaktı. Türkiye bu harekete mil· 

Hitler - Mussollni mülakatından ı 
------------~------,...._.._ ____ ~--~-------------
ne ~ıkarsa çıksm karşı koyacağız 
--------------~~----------- --

Cumhurreisimiz 
Kadastro işlerini 
Tetkik etti 

Ankara 19 (Hususf Muha-

olan münasebetleri dostanedir. Gerek • . 
R k tt l b k ,,...., ıaheret etmedi. Fakat milttefıkler, usya. ve gere a ya u ya ınU6. . . 
arzu etmektedirler. Onun için miltte- Tilrkıyeye bUyUk miktarda harb le-
ftklerin nazarları şimdi Moskova., Ro- vazımı teslim etmektedirler. Tilrkl19 
ma ve Ankaranın Uzenne dikilmiştır.,, de bunlan kabul eb.:nektedir. Tür.ldya 

Yıııe Berlin radyosunun v.,rdiği bir f ~onu S imC'li sayfada J 
........... ~ ....... ~-~~T~IWMılii!i!!!!~o--r --.~tt ...... ·~r~,_._.,~!!il!!!!!!!l!l!!!l!!!i9!!1!~~-!i!!!Miiılıi!!!"lli~A .... 

Londra, 19 (A.A .) - Avam Ka- yük bir facianın cereyan etmiş oldu-
manuıında Chamberlaın alkışllll' anı ğu hakkmdaki ilk ıntıbaları değişti· bırımızden) - Rcı~icümhur 
auıda kUrsiye gelmıştir. recek yeni hiçbir unsur meydana çık- lsmet lnönil bugiin saat 11 bu· 

ACI BİR ZIYA 
cukta yeni adliye bınasını şc- ee-

Batvelcil bütçenin 23 nisanda par· mamıştır. Sulh şartlarının tetkiki de rcflcndirmişlcı·dır. tnonil ken- GI B • o Ak ı 
l&mentoya tevdi .ol~acağın_ı bildir • teyid ediyor kı, bu şartlar ancak en dısını karşıhynn Adliye Vekili e esım mer a ını 
mia ve IU ıözlerı soylemıştır: ağır tazyik altında kabul edilebilmiş- l<'eUıi Okyarla bırlıkte ka.das· ı 

Abr Bir Sulla \'apddJ tir, Bu §artla.un Finlandiya istiklali- t.ro bmasına geçerek kadastro du•• n k b tt•k 
Ftıllandlya meselesine gelince, bU· [Sonu 3 ~] {~.1..!!L,1 ay e 1 

1111111111111111ıı 11111111ı 1111111ıı 11111111111111111111111ıırn111111111111u11111111111111111111111111111111 1 111111111111111 1111111 111 1111111 1 ı111111111111 11111111 11 11n1 11 11111 1111 ı ı ı mııı . 
--- ----·~ 

l VellesAmerikayolunda 1 Devlet Deniz . 
:-...ılM,.... .. _ * * * Yollarında mühırn 

Merhumun cenazesi P.erşl'mbe 
günü ş hrimize getirilecek ve 
büyii:k m rasimle kaldırılacak busu halya, Almanya, Rusya müşterek bir be- Bir suiistimal 

yanname neşrederek Balkanlarda sulhü 
muhafaza etmek istediklerini bütün Dün

yaya ilAn edeceklermiş 

Konya fı tekzibi Cümhuriyete Türk 
harlierile gönderdiğini isbatedecek 

Afrodit davasının ilk celsesinin er-ılnrdan Semih Lfıtfiye atfen yazılan 
tesi gUnkU Cümhuriyet gazetesinde sözler arasında.ki bir cilmled.en dola.-
çıkan dava tafsilatı arasında suçlu [Sonu 7 itıoi sayfada 

- ---·-
SO bin lira kadar bir Türk t:ıb aleminin yetiştirdiği en 

büyük doktorlardan. Türk rnılletıtıın 

paraıtl!l ihtilas edildiğ i &.~il VC ktymetlı evlidlanndan bıri O· 

lan doktor General Besım ömc.nn b· 
söyleniyor lümünü büyük bir teessür ve acı ile 

Devlet DennryollRr.ı lı:;l tınesuırn habe. Idık. 
yolcu ve yük biletleri salış mahallin- Milletimiz Ye tıb .ıllenıimız ıc;ın ha
de 50 biu lira kadar tahmin edilen Y.ıkf bir kayıb olan bu ha.beri karile~ 
mUhim bir sui istimalin tahkıkatına nmiıe ızt..ırabl& veriyoruz. 
başlanm~t..ır. Şimdiye kadar suçları [SQnu 7 i1ıcid~l 
tesbit edilen üç memura işden el ~ek-
tirilmiştir. Suiistimalin bu ser \ ı. 1 · 
ıuzun zamandanbcri yapıldığı anlaşıl

mıştır. Vaziyet bu işle alakadar me 
murlardan birinin hastalanmaşı uze-

3 üncü s yfam ızda 

ölümü münasebetile 

rine meydana çıkmıştır. Servise yenı 8tis1 m Hm er Aka l ı n 

'

gelen memur hesablardan şüphelen - !J U 
miş vaziyeti idarenin müfettişlerine 
bildirmiştir. 

Zimmete geçirilen paranın yckCınu 
henüz malüm değildir. Tahkikata de
vanı edilmektedir. Vaziyet MUnaka -
li.t Vekaletine de anedilmiştir. 

• 
General Besim Omcr AJ.-alın 

~~~~~~~~~ 

--· •...c.:ıu 

Ankara 19 (Hu-
susi) - Mıllt Pi

yango tdarc Me<:· 
!ısı ve Varıdat U
mum mUdür mua

vini Nıhad Ali 0-
çUncil şehrimize I 
avdet elmi§tir. Ni
had Ali ÜçUncU 

F'Tansadn Loterl 
Nasyonal denilen 

MiUi Piyango /dı:ı- Fransız mllll pi· 
T6 Meclisi Reisi yangosunun mo--
Nihad Ali Uçifooil k . .._ .. 

anızmasıw ~ • 
kik etmi~tir. 

Fransız milli pıyangosu idaresi Ni
had A..ti Ü~UncUyU Şerburgda yapı • 
1n.n Tiroymantine davet etmiştir. 

MahkemelerlD h 
- ----

= 

[Matbuat daool.m1nda f'OBUIMttedt görUn'letı ma1ı:ınralardan] 
- T<mıahkdrlık ~ttim,· 'herif aootine 25 kuruş i6tedi. Ben yirm! 1ı:u

f'Uff'Yln fa.::w oormcdi'u d61uıınaloı :mtım başk<ıs na katıhrdtm. Keşideden evvel Fransız piyango 
rei& söylediği nutukta Tiltk piyango 
ıdaresinin bir milmessilinin araların- Evet, Aynaofya.dakl o köhne, fa. nın hemen yapılmasını ıstiyordu. Bu
da bwunduğµnu söyleyince bazır bu- kat koca bina yanalı yedi sene oldu. nun içm ne lazım 9 Tabii başda ıın • 
ıunan 30.000 kişilik halk kütlesı aya- Adliye, mahkemeleri, icra daireleri ra... Ftlka1 adlıyenin b4 en mühim 
ğa kalkm13, yaşasın Türkiye diyo ile sokakta kaldı. GUç hal ile barına- ihtiyacı içın lüzım olan para ardı. 
bağ\rnrak Türkiye lehine t.ezalıilrat.

1
cak birer yer buldular. Bu yerlerin BUdceıniz en, tasaırufumuzdan değil 

ta b\ıltmmustur. maru:arası o kadar. acıklı idJ ki, her- adliyenin enelerd nbcri kesesinde 
[Sonu 3 4Lııcüde] kes adliyooıizin anına. 10.yık blr bina- ıSo uı ; nc!cle) 
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B gençler, D~libaşa refakat 
ederek onun kötü n;yetlerini 

meydana çıkarıyorlardı 

T athcı Abdulkadir 
boğulmuş mu? 

l 1 lediy nin büdc s·n e ·r b ç k 
. ı ıııtıtt· Dr 

lman devlet reıs. . e 1111rtıl0 U 
tnl\'an Ba.ş\•ekili ıl · ~ 

. - rr11l 
ummn1 idnreı;i ''e atacaırt ~ d~ ~ 

Oğlundan ve Emin is-· 
Felaket, knra ylli."ÜDU göstermişti. isyanın blançosunu lst.anbuJdaki e- minde birisinden şüphe 

Vaziyet tedib kuvvetlerinin asiler ta- fendilerine vermek üzere lzmırden ediliyor 
rafından ve dört yandan sanlmış ol- aynlırken, Delibaş Mehmedi, gızlı el-
duğunu açıkça gösteriyordu. Çünkü, lere emanet etmiş ve tefrikamızın Veznecilerde 72 - 74 numaralı dük
o istikamete gönderilen bölüğün bu başlangıcında bahsettiğimiz ekmek- lcanda tatlıcılık eden 50 yaşlarında 
tarzda geriye dönmesi, biç şüphe yok cibaşı banma yerleştirmışti. Şamh Abdülkadirin cumartesi gün_ü 
ki, felaketten başka bir mana ifade Ağa, Kirkordan aldığı talimat mu- sabahı dükkanının üstiinde ya.ttıgı 

edemezdi. O sırada, karargaha doğ- cibince, ismını ve hakiki hüviyetmi 1 odada ~lü b~lu~~~ğunu, öl~ sebe -
ru dört nal ile ilerliyen bir süvari e- herkesten ve bılhassa Türklerden sak hının şuphelı gorülerek cesedin mor
mir neferi görülmüştü. Bu da, yak- lıyordu. Handakilere, düşüp kalktığı ıga kaldırılmasına lüzum görüldüğii
laşt1ğına arlık ka~iyelle hükmolunan kimselere, Konya Aksarayı ahalısin- nü yazmıştık. ~org henüz kat'i ra
felaketin habercisi addedilmiş ve bü- den ve isminın Hacı Mehmed oldu- ı porunu vermcmış ohiıakla beraber 
tün çehrelerde yeis alametleri belir- ğunu, seyyar halıcılık ıle meşgul bu· Abdülkadiriı~. ~ğularak ö~düğıi ve 
ınişti. lunduğunu söylüyordu. Kendi halin-

1 
boyun kemıgının kırık oldugu anin -

Kumandan Derviş bey, gelen emir- de, yumuşak ba§h, sofu bir adam şılmıştır. Tahkıl:ata devam ctrnekte 
beri bizzat ve pek uzaktan karşıladı. gibi görünüyordu. Pek az kimseler-, olan zabıta, Abdül ·adırle arası açık 
Neferin hürmetle uzattığı raporu, is- le görüşüyor ve bunlara karşı da şa- olan ve asker bulunan oğlu Suphi ile 
temiye istcmiye aldı, alnını çizgi.len- yanı hayret bir derecede ağız sıkılı- ewelce Abdülkadirin yanında çalı -
direrek okumağa baş!adı. Helecandan ğı. gösteriyordu. Gündüzlerı handan şan ve iki üç sene kadar evvel bir ge
mcraktan büyüyen gözlerin müte - nadiren dışarı çıkıyordu. Fakat, ba· cc dükkandaki kasadan bır kaç yüz 
cessis bakıştan hep kumandanın zı geceler esrarh seyahatler yapı - lıra para çaldığı için hapse mahkiım 
yeis ile kırışan çehresine takıldı. yor ve bu seyahatlerınde handa en edilen ve bu yakınlarda nıuhkfımıye- 1 

Der\'iŞ beyin yüzü, seri bir nazarla çok düşüp kalktığı kımselerın bile tını tamamlıyarak çıkan Emin üze -
süzdüğü raporu daha bitirmeden, gül refakatini kabul etmiyordu. rinde şüpheler 1Jyadelcşti~nden ve 
dii, arkada.,ıarına döndü ve: O sıraJar-da, ağanın yanında, hemen muhtelif emarelerin de bu zan ve fiÜP 

- Hay Allah cezasını versirı. Bize hemen şırdaşı denilecek kadar içli heleri takvıye ettiğinden.bu ilcisıni 

amma da korkulu dakikalar yaşattı- dışlı bulunan ıki genç bulunuyor, iki- nezaret allına aJmU?tır. 
lar .. diyerek raporu aynen okudu. si de herkesın nazarı dıkkatine çar- Diğer taraftan. hadisenin talıkika-
Meğer, geldiği gölülen kuvvet asi- pıyordu. Bu geıı~ler, Delibaş Mehme- tile meşgul ol:tn müddeiumumi mua · 

ler değilmiş. Tedib kıtasını takviye de birer murid gibi hürmet ve hiz.. vınlerinclcn Sezai de dün aksama ka
lçin gönderilen bir süvari alayı imi3. t <'diyodarclı. Delibaş da, yakın - dar tahkikatla m~guJ olmuş, şüµhe 
Geride bulunanlar, o sırada havanın lan da bu gen<:lerden bıriru Elmalılı altında bulunanlann ifadelerini al -
kapanıklığından, koyuluğundan ya • Süleyman, diğerını de AJaşchırlı Sa- mı.ştır. 
nılmrnlar ve biraz da vehme katnlıp lih diye tanıyorlar, her ikısine de Yine hadisede alikası olduğu şüp
bunları asi sanmışlar ve bildiğimiz ayni derecede emniyet ve itımad gös- j besile ifadesı alınan ve Uzerinde 400 
gibi. ortalığı telaşlandırmışlarınış. teriyorlardı. 

1
Jmı kadar para bulunan, Abdtilkadi-

Hakikat anla§ılınca, tabii, başta Elmalılı Süleyman, banda bulunan rin komşu ve hemşerisı lerıi Suphi~ 
rumanrlan olmak üzere bütün karar- yabancılar-la mümkün olduğu kadar nın paralı bir adam olduğu ve bu ka
~ılh heyetı f crahlamıştı. Gelen süva- temas etmekten çekiniyor, merak e- clar parası bulun:ıbilet..'Cği . ayni za -
ri alayı ile. zaten muhtelif istikamet- dip vaziyet ve hliviyetıni soranlara, manda da, Abdülkadirin !'_'.Ok samimi 
lcı den ilerlemekte olan tedib kolları kencJisini o günkii ahval dolayısile ve her sırrını bilen bir arkad:ı.şı oldu-

kuvvctlcndirilnıiş ve he~ı~n: tahs~ini terk mecburıyetınde kal~ı~ l ğu ~öylen~wk~~~·i·r .. .. . ... 
- Derhal Konya.ya gınn !.. ve aganın hınıaye ve şefkatine sıgın· ı Hadıscnın dııgumu hen uz çozule -
Emri verilmişti. Aradan çok geç- mış bir medrese taJebe.sı gibı gös . mcmıştir. Devnm eden sıkı tahkikat

ncmişli . .Milli müfreze kumandanla- teriyordu. Esmer çehresine pek ya- 1 l:ı işin içyiizünün bugün yarın anla
nndan Haydar bey, .göndcr~iği bi~ k~şa~ siyah ve kıvırcık sakalı. ter-ı~ılac·ağı ve failın meydana çıkacağı 
raporda, Elmas pchlıvan müfrezesı bıyeh ve malıcub tavırlan, pejmür- muhakkaklır 
ile bernb r hükümet konağını i~gale de kıyafeti ile muhalablan üzcrınde · 
V'"' asi kuvvetlerinden mühim biı• kıs- iyi de bir İeSll" bırakıyordu. 

------
BELEDIY!!uE: 

ınını esir ettiğini müjdelemişti. Bir Elmalılı Sükyruu.o, Delıba.ş Meh-
az sonra. bir taraftan tedib kuvvet- med ağanın yanına, Kirkor Şişman - Pasif oruvma f?<lF r ~ 
lt>ri kemali i11tizarn ile şehre giriyor, yanın delaleti ıle Mersmde gırnııştı. Istanbulun havadan paşif müdafaa
diger taraftan da, ba.şt.a Delibaş :Mch Kirkor, DeJıbru?ın Mersıne vünıdun- sıııda kullanılmal\ üzere yaptırılan 
mc'<l olmak Uzere isyan 1<tl\'Vc:.leri, dan evvel bu genç ıle bır kahvede ta- LIO ıulıımhanın ımalı ıkına! olunmuş! 
perişan bir halde şehri tcrkediyo~du. nışmıı~tı .• B~ileym~n söz ar~srnda as-lvo bunlar ılhıiyf! müdiriycti tarafın-

Büyük .MillcLMeclisi Hükumetinin, ker fırarısı ~ldugunu v~ ıdnm ce. -
1
dau tesellUnı cdilmiştır. Bu 110 lu • 

kahraman kuvvetleri, şehre girer gir- zasına mahkum bulundugunu, q~ bıl- lumba ıtfaıycnin Fatih, Rami, Halı • 
mcz hemen milli idareyi yine kurmuş hıı.~~a. idam edilmek üzere mevkuf cıoğln, Btyoğlu, tstinye, Beykoz, üs
<'.anlanmak istidadını gösteren taas - bulunduğu Kayseri hapishanesinden kü<lar, Kadıköy, Enmköy, Bakırköy, 
subu ve saray taraftarlığını bir da- kaçtığını ve bin müşkiilatla Mersine Ye~ilköy, Büyüka.da, Heybeli ve Bur
lıa hortlamamak üzere boğmuştu. iltica edip canını kuvayı mılliyecile · gazdaki 13 mıntaka funırliğinc tevzi 
Kon~a me~tli avaz~Jerle uğuldu- ıiıı elinden kurtardığını acıklı bir su- olunacaktır. itfaiye miidürlüğii pasif 1 
yor, ısyana ~şt~ra~ etınıyen asıl halk rette anlatmış ve muhatabını inan- korunma işlcrı için lüzumu bisso1u . 
so~aklara dokül~~ş: kurtancılannı dırmıştı. Kirkor, bu yoksul gencin nan bir mikdar daha tulumba sipariş 
selamlıyordu. ~ü.kume~ me~~amna kuvayi milliyeye karşı beslediği busu etmeğe karar vermiştir. Bunların 
t~!1lanan ak Y~<:· pak . ~yurekl~r metten istifade kaydına düşmüştü. mikdarı JOO ii mütecaviz olarak te.s
§UKran yaşları dokuyor, vılayet dai- Birkaç gilnler ufak tefek muavenet- b·t 1 m "lur 

· b" d h · . ı o un U-ı • 
r<:~nne, . ı: a a wınm.~ek Uzer~ ~e- terde bulunmuş, bazı hizmetler de Diğer tarafdan 13 itfaiye gı:upun-
ktl en mılh b~yragı hunnetle selamlı- gördUrmüştU. Hatta, bir vazife ile da ders gören mahalle itfaiye ekiple _ 
yol'. ı.;ılgm çıghklnrla aJkışhyor, alkış onu Karamana. bile göndermişti. Sil· rinin mik'darı 3000 ki~iyi bulmuştur. 
lı'-'orlardı I yman da ge · kt '· ·· ıın· ·· ~ .. 

.J • ... ~- • .rçe en açı.r\ guz ugu- İstanbul itfaiyesi mıntakalannda 
. . . .. . nu ısbat etmış, Karamandan. Kirko- ders gören hususi ve resmf müe-sse -

Konyanın ıstirdadı gUnu, Bozkır ıs. nm dileğinden çok fazla haberler 
1 

.tf . .,,..,,k ·ı~tın b 
· · k 1·1,...,,.. se er ı aıye ~ ı " a mensu ze-t ıkamctine açan De ı"-'GoS Mehmed, getirmek suretile becerikliliğini ger- .kd 

512 
d. 

·ıı· üf" ı · tak"b· d k 1 \•atın mı arı ır. mı ı m reze erın ı ın en ya ası- çekten göstermişti ve nihayet, söyle- . . • 
nı zorlukla kurtarmış, nihayet bir diğimiz gibi, Delibaş Mehmedin yanı- OtobUsçülerm taleplerı 
gün, kendini Mersine dar atmıştı. na yerleşmiş ve onlarla beraber tz- reddolunacak 
Orada, kendini bekliyen Kirkor Şiş- mire bile gelmişti. İstanbul otobüS(lülcrinin belediye-
manyan ile buluşup kucaklaşmıştı. Alaşehirli Salih de, Delibaşa tz • den taleblerini tetkik eden komisyon 

Zeynelabidinin fesadcılanna uyan mirde ve bulundukları Ekmekçibaşı bugün belediye 1·eis muavini Lutfi 
ve Konyayı kana boyayan bu azgın banmda sokulmuştu. Kuvayi milliye- Aksoyun riyaseti altında toplanacak
isi, az bir zaman sonra, Kirkor ile 
birlikte lzmire gelmişlerdi. Kirkor, ,. -., 

eni Sabah 
ABONE 81:Da.J -TUrtdye ...... 
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ye muhalefetleri sebebile anasının ve tır. Muhasebe otobüsçüler için hiç bir 
babasının ve bUtiin akrabasının De- fedakarlık yapamıyacağım bildirdi
mirci Mehmed efe tarafından boğaz.. ğinden bu taleblerin reddolunmaSl 
Jandığmı ve kendisinin kaçıp kurtul~ muhtelemdir. 
duğunu söylemek suretile merhamet !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!""~!!!!!!!!'!!'!!!'!!!!!!!!!!! 

ve muhabbetini ka7..anmış ve pek az makamlara bildinneğe memur edil -
bir zamanda ağanın mahremi esrarı mi.ş fedakar gençlerdi. 
olmuştu. Elmalılı Süleyman, tefrikamızın bi-

Elmalılı Süleyman, ağanın katibli- dayetinde miralay Esad beye mensu
ğini yapıyor lst.a.nbul ile muhaberesi biyeti ve feragat ve fedakarlığile do
nl t.em.1n ediyordu. Alaşehirli Salih lu olan sergüzeştleri beyan ve bika
de ağa ile, Aya Fotiıü kilisesindeki ye edilen Fikri efendi idi. Bu kah -
fesadcılar arasında aııtCllık yapı - raman genç, isyanın ilk günlerinde 
yordu. Esad bey tarafından, isyan mıntaka~ 

Hiç §Üphesiz ki, okuyucularım, De- sına gitmek üzere Antalyaya gönde
liba.ş gibi bir hainle teşriki mesai e- rilmişti. Fikri Efendi, isyanın ma· 
den bu gençleri nefret ve linet ile kus neticesini ve bilhassa isyanın 
karşıla.mı.şiardır. Fakat, şimdiden gizli elemanlarının Mersine cekildik
haber vereyim ki, bu gençler, sanıl- Ierini, Antalyada öğrenmiş ve ayni 
dığı gibi, ne kuvayi milliyeye dUşman vapurla Mer.sine yollanmıştı. Orada 
ve ne de Delibaş Mehmedin fe.sad yol- yazdığımız gibi, Kirkor Şişmanyana 
daşı değillerdi. Bilakis, Delibaşa re- sokulmuş ve sureta kara yüzlü bir 
faka.tle onun tasavvur ve teşebbüs- hain olmuştu. 
lerinl öğrenmeie ve q,lakarlar milli r Dcnw11 ııcı ı) 

milyon lira ık bir "ÇI ldu 
. 

Bu farkın mezbaha ve gümrük resimlerin-
deki noksandan ileri geldiği söyleniyor 

he hakkında konuştu ve 1 ·yetıtr 
çinde bnbmduğu ka.nştk vı:ııı .tJııı:ı' 
den çıkıp bir müddet daWı Ubiytll
noktai na7.arının mutlak gs ,.rrdıt~ 
ne götürecek bir lınıırlıh deli ıo11tb 
olan ihti)'ac m temiıı cde<':ı olJI • 
p.rttarnu 7eDkJe11 bir gaarr lJirl~ll ~)' 
rak Avrupaya ve bilh~"'!leıdsttfll-
Amerikaya karşı ileri suru• •f'' ~ . 

~§!. 
Alman dedet n"Jisi ) . . • • 1't' ~ l 

lstanbu1 Bcle<.lıyesi 940 senesi büt- 'için Belediye vergilerinden yapıla ı set prensiplerinin, tabiri cDgt~11 f • İllt 
cesjn.i tetkik etmek üzere Vali ve Be- ' tenzilatın önlenmesi için verilmekte ta,..... 0 numvanm mukadd~rs.tuıı · 

01 
So 

Jediye Reısı doktor Lut.fi ı<ırdann ri- idı. Hıikfımet bu sene bu tahsisatı decek hattı harel<etin el!iası:ır• bıı.ıtıl 
yaseti altında bir toplantı yapılmış - BeledıyPye vermemiştir. Diğer taraf- ..... r ır ,·r rıı. 

defa olarak teshite ..--ış ~' t•b..,.. 
br. Belediye Daimi Encümeni azası- 1 t an Relcdıyemn gümrük resminden çelik pakt refüd ttaıynn JJat"":ıı Jllır 
nın <fa h •zır bulunduğu bu topl:ıntı-ıaldığı hısseclen de 400 bio lirayı mü- ·..,.a."t ı 

ne de gM1:('rirlrnn, bu sır tı M • 
~·a Beledı)c Reis muavinleri Rıfat tecU\'tZ bu· l<aytbı ve yine barem do- ayyen paha.lartlald tcıahiit~ 
Yenal ve t.ut f• Aksoydan baııka Be- luyısile 100 bın lirayı mütecaviz biı tur 

vam etmel<te bulunmuı; • aıı • 
kdiye Muhasebe Mi.idiirü Muhtar A- zararı mevcuttur. ftDJI ~· 

Co tezaııürat, bir tora. _1-ıj<t'f' car ve butürı Bcledıye devaır müdür- Belcclıye bu ac-ığının 900 bin lira - IJlBP ı 
manyntla ikttsadi , .e tjcıırı fiti 

kri iı;;tırak ctmışlerdır. sını bıı sene yaptığı fa;ı;la tahsilatla te tecelli ederken şimalde de.fceıı~ 
Bu toplantıda Belediyenin yenı büt kap!!.ma kt aclır. Ou itibarla Belediye - harbinden ve onun te\•lid el :ıJll~ 

Ct'.sindc dairelere konulacak tahsisat nın şımdılıl< açık miktarı 600 bin li- 1ulıll11 
endişelerden henüz ınır ertı'dl 

mevzuu balıscdilmıştir. r:ıya kadar düşmektedir. Belediye bu olan lslw.ndiaav mern1t>lıetl 
Ö - d·- ·· b B 1 aç1cmı kap:.ıtabıleceğını tahmin et -

grcn ıgımıze gore u sene e e - . · müsahede edilmektedir. u·h~ 
d. b · t · d 1 5 ·ı lir lık b. mcktedır- • · )111 •·· ıye u c;esın e , mı yon a ır E J-...1· 0 . • E .. . ll iJ Fı"n _ So\"'Ct mnııJıcdcS• fl.rl!e• . ı •C ... -uıye aımı .ncumenı m - .; t:1·· 

açık vardır .. su açık BeJedıye varıda- ron küsur fıra olarak t esbit olunan zırda, Finlandiyayı, hroı:'crı ~n 
t•nın. muhtelıf sebeb_le~lc aza.lm_ası ne- yenı Bcterlıye bütçesinın varidat kı _ artık Sovyet ülkesine gıre.ıı tıiJt:d'• 
tıcesm~.~ ~ubur etmıştır. Bel~dıye her lsımlamıırı telkikinı bıtirmiştir. Da • bı•rzabından harekete g~ ıııJUl"' 
sene huırnmcıtten 500 bın lıralık bır imi Enciimerı dün de Valınin dyaseti bir Sovyet t.aaJTuzumı., lrii~~ tJli'P' 
mczh;ıha tn.lısısatı almakta ıd.i Bu :ıltıııd:ı y·ırtığı bir toplantıda bütçe- ün bütün maddi kuV\'e~ lt" <;:J 

tahsıs:ıt, Cel:il Bayar hükıimetı 7.a - niu ma~..ırifat fasıJlanrun tetKikine dele merdanına sevkett nı i-"" 
• --:ı.-..ı F. to ~rı • n~anındn. ctııı 10 kıını~ m:ıızlalllması başlamıştır. ıamaa ~Cnnuue 10 P . ~~ 

'VV'V\.,...,..~"V"VVv ..r.;vvv~ .. ..., •-vvvvvvvvvvvvvvvvv~~ tila aJl.ında bulundunı.e:ık b•~r~ 
V'V , ...... """"" ..,...,....., ~..,, ,,~~ ~~ • tı. 

Tak~im kı .., lası m yı~ ti- lrulceyşi \'a.ziyet ihdas ctmıı;ı .• e» 
• MA ARıFTE' 'lünkii Finlamli,vnnın b~~':1'r. ~ masma b\'..., l amyoı· ""' eov 

lstanbul belcrlıyesı 'l'aksinı kışlası- Üniversite gençleri koJu hağlanmLq bir ,-aı:;yc1:..,_ıı. lı' 
maideki diğer iki memteke.ı-- 'ııe,l; 

nın yıkılması ışun dürı müt~hhıde ı İzın; e ~i,.Jecekler bakımdan müsbet bir ıuırcliet 
havale etnliştır. Bclcdıye ı-;ıımlılık kış- ~ 

lanın Mete t·a<ldesine ve 'I'aksınıe ba- lzmir Belediye Reisi Behçet Uz Jeueceği de liınid edilemd- ~· 
Zira Alma.n tazYiki. l~'ıırr' kan kısımlarını yıktırac:ılctır. Her iki Onıvt•r-sitc Rcktörlüg-üne bir telgraf kf:I 

yarımudrı.8ında ağır basnırı ...d1 taraf ıçıııde mahal,ere 45 gwı müsa- .. d k O ·l ... ı · · ~ ır:"-. gon erere nıversı c gen....,eruun d d v .. , ___ .. ivea ,,... ,.,,,,, 
ade verılmışlır·. Bu suretle klŞlanın • . . evam ır. e mu\.Ulımu • • ,~rvr 
·k "het · k 1 3 .. 1 her sen..: yaplıklart 23 Nısan gezıntı- 1ekctleri AJmaa siyn....et nubaıı ~ ı ı cı ıııın yı ı musı ay surece<.· 

1 
..., 

1 th-. Beledıye. miileahhıd kışladan <;ı- let ını bu f:iP.ne lzmıre yapıııalanru is- (,'c>1<mek kin uğraşmakta« ır. . 11ıii 
{) bt'lıdt>n l"lmnc.linav milll'tlcrlnırı ...ı· kan taşları da belcdıyeye btraknıak tcrnıştır. ıııv<'r·sıtc rektörlüğü bu o v 

tefik. ordolann Finla.ndira. Y." t"P • şaı'lilc bu ışı 999 liraya vcnnL'}tir taldn mcnınuıııyetle kabul etmıştir. nfll " 
manlı ı.r yanlınıa koşmak •...-- ...... ~ 

Müteahhıd bu parayı taksıtle bele- Scy;~lıalın ş 'Klı ve günlen üniversite · • i oıı•~ 
diycye V<'re<:cktir. Belediye kışlanın 11\klanndan geçmesine uıAfJ ısve9~ 

ılc lzmır Belediyesi arasında karar- htLo;rısundaki ka.rarlnı'.ı \e jJ 
diğer ikı cıhelrnın yıkılmasını ela en ~ 
yakın bır ı.amanda ihale ede<>ekttr. laştınlacaktır. Seyahat üniversJtc J~·rlinin tesiri altnıda ilk o ,-e ~ 

gençhğı nrasında büyük bır alaka u- rnda tnvas ut rolii o :-ıuı~:_1 ,ıcdL 
~e ir dahilindeki maili tier.de Fin _ Sovyet suJhunüJl . ..,ıı 

yandırmıştır. · . t 1r 1" 

i"lhi am duvarlar ln~ltcrc \le Fransanm siyası. 1 tl' • 
Belediye son yaJ.bnurlar dolayısıle Şi~li Terakki lisesinde vaffakiyctsizliği olarak IJerliJI ıııll 

$ehir dahilindekı bır <;ok duvarların difteri vak'ası görfildU rafından ~öst~riliyor ve ~'~~piti 
çökmek tehlıkesıne maruz kaldığını öğrendığımıze göre son günlerde im noktasında Alman sı~ n 
tcsbıt elmıştir. Bu itıbarln kaza kay- Şişh Terakkı Jısesmde üç dıfterı va- hikim oMuğu ileri siiriilüyor· ,_,, 11~l 

1 • "'mlıkl"'rtrl"' b. er tan1ım uonde k Alm:ın_ya, nt'tieedc ~imafde ıl . ...ti' 
l n1aı<.. u • .. ır · r--_ • ası görülmüştür. Bunun üzerine Sıh- eı-~ 

k b k b ı d b t ı siyasetinin demmınn hi:tınet e ı·ı·ıı· 
rere u ~ ı. uvartann tes 1 0 u- hat Müdüıfüfü ve Maanf Müdürlugu·· •·· 13 ' J 1 narak bır h:ıdıscye meydan vermeden b ve ahlu1uının bu mıntalml!ı!t · ,,,l• 
kılma . te . t · derhal harekete geçerek mektepte di menfaatini ihlii.l etmesınc ·,ıı"ıı yı sını ıs mış ır. .10ı. " 

S hh t d 
. Ü A k icab eden tc<..lbırlerin alınması karar- olacak bir rnziyette bnlııou 

ı a mu ur n araya · 1 -1- d" . f laştırmışlaruır. Mektep sür'atle de - SCVIDÇ e 1 an l' ıyor. 'd ti~' 
~i 1 

f kte ed · ı kti M ktebin tatil Onümfu..de.l<l 1!,adl'it"ler, _bn 1

0ı'ıtıı • 
Belediye Sıhhat işlen· "üdürü Os- zen e 1 ece r. e . ~ 1 r· nın ue dereceye ka.dar dobro~ ·tt.tf • 

ıran Snıd. Sıhhıve Vekaletınm ani bir 0 unmasına uzum görülmemiştir. ğuno şa~maı: bir kati~·etle ~os 
daveti ü1.crine dün sabah Ankaraya Düterı olan 30 talebeden biri dUn cekttr. f' 
hareket etmiştir. •vefat etmiştir. Dr. R~ad S~ 
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·:·· . ~1 
Okuyanlar Allah rızası içm om muharriri haznmo Akaretlenle klrı Bariton llısan Balkır ı){~t· 
- .. . n I 

8 
r c.lduğunu bihniyonnuş ta Seren- konserini verecektir. Dörl yıl ~3 ,,• l:.rusunu soy 1e 5 1 t·ebey yoku. uncfa diyomıutı·· Vesa- lln konservatuvannda ta.JısUinJ) 

tt>if .u.ar snbahı Be!;oil•tnşt.a bir 
knmyon kazası oldu: Bir 

kamyon dı·nilıli; bir IJ~i ağır, ikl 
ki~i hafif yıu-ulantlı. O günl<ii bir 
al<~ gazetesinde kaza tafsilii.tı
nı okurluk.. Alla.lıalluh ... 1\amyonun 
freıü tutıunmı~, büyük bir süra.tle 
vokuşl.aıı imııiş .. Dohnnhahçe sa -
~yının du\·arma ~PruJl1··· .Ka.m
yon param parça olmu~ .. Duvarda 
da bir geclik açılını~. 

O a.k!j&Dl zahıta muhA.rriri arka.
dnşımn ~eldi. n.azamn hakiki şek
lini anlattı 'e yazdı. Kamyon du
' ara ça.rpmamı~tır. Takla atınış, 
l ani devrilmiştlr. 

Ertesi günkü nüshada, bu sütun
da bir yazı yazıldı. O gazete ile li
tife edildi. Menu kournm &ekli ol
duğu i~.'in, kazama zama.u ve me
liam iin·riudc du.rulnıncb. Duvara 
~arpıp ~~rpmııdığı es~uu tlzerin<le 
miitalea yürüttUdU. 

O giin, bu ak,lilS.IJI guetesinin bi
rinci sayfa mda "GörenJer Allab 
l~iıı söylesin,, başlığı l\lfmda Ud 
fotoğraf ve miJıtar yave lleşredll
di. Sözde bu re&imler ouin.nn iddi· 
alarını te~ ik ~ennif. Daha y:m-

itt., \"esaire.. pan bu .kıymct1ı genç sana. ııl· 
R<'Simlcre baktık: Kamyon du- bu ikinci konserı ıçin rtıllıı:ı· 

varın dibinde değil; ha.tti yaya sevenlere çok ince bir zc,·klC 1J' 
ı,ald.ırunma da çıkmamış. Cadde- zırlanmış eserler ''erecektir. pı!l ... 

t}.'l' oin otomobil yolu üzerinde. On ta. yenler bu cuerlerin araı:unda 
rafında duvara çarptığına delilet sUrprizler bulacaklardır. Jll' 
edecek hasar yok. Duvar da ayu. İhsan Balkır geıJç bir istidat ~1 • 
gibi meydıında: Ne gedik var, ne rnk memleket san:ıt hı.ıy:ıtındil 0 ıe 
deşik! Yani, bu rettlmler. bir gttn rerken hazırladığı bu ıtonse~,, 

.. 'V''' twvel yazdıklan yazılı tekzlb tdi • Sclıubert; Sı·humann, Belı•o ·ıe 
yor. Lullydenden seçkin par~Jstl o-

Nitekbn yaptığımız tahkikat t& Verdinin Fravıvata, Bıogolett0 ıı· 
lddlala.nmm teyld etd. Söylediği w perasından, Mozartın, Don Ju3~\1 •• 
ıniz ya\•elerde lııte: "İşte biz böyle dan Bariton aryalar söyliyece!•t t• 
demem.iş miydik?,, gibi bir eda vv. Bu konserin en büyük hususı~~ıe 
Kendi aleyhlerine olan vesikayı. !.erinden biri.si de bu aryalearı '.ıl. 
lehlcri.nd~ lmltt gibi göstermek Is- bısa.n Bal.kınn türkçe olarak 01' 
tiyorlar. yacağldır. jl 

Buna, Türkçede, avamferlbi, mu· Diğer bir hususiyeti de ceJ U 
pta.ta fllln denir. Denir amma, Ba.lkınn hazırladığı bir ço.k yet 6 
bo, onnn da f eıvkal&.desi, alelAdebi, ıarkılarla bilhassa "Naz e:, 
değil de tahtflınde.sl, yani, 6.dide.a kız!,, isimli bUyUk öz Türk~ 
Jll "'"""' Jarını dinletecektir. ue aşa6..,,ı... iiJe • 

İhsan Balkırın garb müzik • • • • 
GENÇ BİR TÜRK SAN'ATKA-

RININ KONSERt - 27 mart çar.. 

eamba günü akpmı saat 21 de Sa,.. 

ray sinemasında g-enç Tlirk sanat-

minden bize verebfleceği bu JıOll 
aerde bir çok yenilikler olacağı f1JL1' 
lla.kkaktır. 

Gene san'atkw muvaffakiYetJeı' 
dileriz. 
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YENi SA.BA•, 

ebzm·J~Dj' Cümhurreisimiz 
Kadastro işlerini 
Tetkik etti ~! ~roilerde yapılacak tadilat layihası 1 ~~1~~ Mecıı·se henu .. z verı·ımedı· faaliyeti~iR:e~~~;r:t~i~~::~::. ' 

Y Reisicümhıır bilhassa tstanbu-
·~·ed· lun kadastro işlerile fazla ala-'· si~ h kadar olarak bu hususdaki fe.-

(1:1~1~ ll a. kk_ak olan. Tuz ve muamele!' aliyeuo kaç sene sonra. bitece-
.. ğini sormuştur. Umum müdür 

ırşi~ @rgılerlnt! zam yaptlmıyacagıdır İstanbulun 15 ve tekmil Tür -
·ttıfİ' kiye kadastrosunun ikmali i-

r,l~I: tııl lc.tra 19 (Hususi Muhabirlmiı -1 da mer'iyete geçmesi kuvvetle muh- çin de 50 senelik zamı:t.nın hesa-
p ba katılması llzım geldiğini 

l ~ _Bazı vergilerde yapılacak temeldir. Muhakkak olan bir şey var- söylemiatir. 
t tçın hııı:tırlanan yeni vergi ka- sa o da; tuz resmine ve muamele ver-

1 

,,... 
~bugün de ~eclise verilmemiş 4 gisfne hiç bir zam yapılmıyacağıdIT. Ankara, 19 (A.A.) - Reisi- , 
ı:ıu hususda şımdiye kadar gaze- Vergilerde yapılacak zam kesbi ka-1 cümhur İı;met 1nönl1 bugün 1 
e Yar.ılanlar birer tahminden i- tiyet edinciye kadar piyasalarda spe-1 saat 16.30 .da Çankaya köşkün-

. lr. l{anun meclise yarın verlle· külisyonn mlnl olmak için lazım ge-. de Frnn$1.Z profesörii Siegfr.i-
~~. l<anunun nisanın ilk haftasın· len tedbirler ahnmıştır, •.__ed-'i·k•a•b•u•l•b•t-ıyu_nn_u_ş.ıa.r.tl.ır_. _ _.. 

emberlayin~ Fin 
meselesini ~izah 

MilU Piyango 
işinde yenilikler 

tt • [Bn~ t.arnfı 1 in<>ide] e ı Mılli Piyaııgo idaresinin aldığı do-
hiblar ni~an bnşında şehrimize gcle
cektil'. 

(Ra~ tamfı 1 inci smıfarl.a] blarm Sovyetler Birliği tarafından . 
ı·e tarna'mlığmı vahim bir tarzda yapılan sıılh şaı·tlarını kabul etmiş Öğreııdiğimıze göre bu dolaplar altı 

: etmemiş olduğ·u iddiası boştur. olduklarını öğrendik. yuvarlar kafesli kür·ı>dcn ıbarettır·. 
lşlar,, Hti.rriyeti bütiin sevenler Şayani takdir bir cesarell~ son da.- Rcsidenin ba~langıcınrla mcmul'lar 
Pinıandiyalıların uzun ve kah - kikaya kadar harbetmiş olan bir mil- bu cloluplarııı behenııuı içme üstün

~nca müdafaalarının nihayet a - ktin kararını tenkitl etmek bize diiş d:- O dan t-l a k:ı.rlaı· ya:.:ılı 1 O yuvarlak ı 
ve teçhizatça kendilerine ezici mez. bılye altyorlar .. Bir eleklnk düğme-

~ lar~da faik ola~ nıuarnd~rının Chan:1b~rlaln sözlerine şunu da ita-' sine ~okuuuı' duku~ı~az ~hu küreler 
·kından gelememı~ olması cıdden ve etmıştır: keudı kendıne ~evnlıyor. Solll'a keşi
~ bir hadisedir.,, Şubatın ikinci 15 günü i<;inde Fin- dE>de hazn· bulunan her haııgı bir sa
e Chamberlain sürekli alkışlar a- landiyaya projelerimiıd anlatmış ve hts l<llrelere merbut bultırı:rn lastik 
llda sözlerine şöyle devam etmiş- bize aleni bir talebde bulunmasını ve bir pompaya basırıca bilyelcrden biri j 
1 

fakat bu talebin 5 marttan evvel ya- diiıjüyor. 

u:lnlcketimiz diğer ~e~e~etlerle p1lıruı.sı lazım g~l~iğini bildirmiştik. Mesela ılk PVVı'hl amorti c:ekiiccek. ı 
te bu kahraman mıl!etın ihyası- Bu taleb gelse ıdi, lsveç ve Nor·veç • Memur elt':kt rik düğıncsme basıyor. 

Yardım etmekle bahtiyar olacak • ten kıtaatımızın geçmesine mfümade Dol d.. .. H d b' . · 
. istiyecektik "allrn~lar . Bu iki mcm- ı:. ~p .~~uyor. a~ının an IJ'l!U 
k . . . .,. " lastık dugıneye b::ıı-;ınca nı·rtrnl 3 nı -
~· ~d.iya. İstila:ra Uğramazth l~ketin müsaade edeceklerini Umid e-
ırııandiya mukavemetinin gevşe - diyorduk. Fakat İsveç, Finlandiy»ya kamı dföşiiyor. Bu surel1e ~onu üı:le 
~ hütün dünyayı mühim surette ~enfi ccva.b verdi. Bu cesaret kıncı bilen bütiln biletlere amoıi 1 i:-ıah~t 
ıteessfr etmiştir. Sonuna kadar im hır şeydi. Maıınıafih lsv~in noktai ediyor. 
.lıla tevessm etmiş bulund~tğumuz nazarını df:'ğiştireceği ümidinde idik 50 lira ka?.ananlat· i~itı l~s1ik bo -
~VUz siyasetine kü<;ük bir milletin ve hazırlıklannuza devam ettik. Mart ruya tkı a_~f~ ba::;ıhym·~ ~ kür~den 
ıtq k~re daha kurban gitme.si gibi e- b~~ız:da Finlundiya aleni talebin to - ~umaı·~ duı:,.;u~or. ;'1esda Ol le (7t 

?ır hadiseye şahid olduk. Bu yeni hırını arzu etti. ı:;oııu lı ılı· hllt'll .JO lıııı 1aL7,anıyor. 
~rlaki mcsuliyetlen de Almanya J\:ü.~ük ınilletlori nıulcawmcl et - 100 lira kHzananl:ır iein l:\stık bo-j 
"it tılaı:naz. Çi.inkü, Alman • Sovyet imek uzere bidc..~mekteu ba~ka bir şey ruya 3 kere basılıyor. (3) nuınar'a. 
. lı, olmasaydı Finlandiya asla ~- kurtaramaz.,, , uiişüym·. Mesela (8), ( 6), (!) l ı:;onu 
'ly;ı tığramazdı. "aJkışlar,. jllltler-i\Iusı.,.olini Mülikntı HakJmıda. ~65 le bitenlP.r 100 lir-:.ı ka?.:.ımyor. 
~Uılhasıran Alman tehdidi altın -ı Hitler - Mussolioi mfüakatı hak • 1000 lira 1<~in ( ı ı nık;wı (] OOO<H 

l' ki, korkuya kapılan 1skan~~~v 1 kıı~da c~a.ı:ıberlain derui5t.ir ki: için ro' rakam w nilıayet ıno.nno 
11 lbı>tnJeketleri, kahraman kuçuk Bu milJııkattan her ne çıktuaa için (6) rakaınınm cii.iı-;ııwsi lii7.ını ge-
~1ıındiyayı kurtarabilecek olan müt ~sın, karş1 koymaya hazırız. Harbe liyor. 
ı~ Ynrdımlannın geçmesine mini gırerken teabit etmiş olduğumuz be-
lı~hu·dır dcflerden aynlmıyacağız. Bu dolablar st·~·yar oldııgu ıı: ııı ba-

~'iııt· . · ,.. Dalı s:.· _. , _ dema kesıdekr Tiirkiy<'nırı muııtl'lif 
andıJa~·a A"'kf'r (.ondemı1."k a ·~ 1ddetJe llar~1·• t tı.tm.-k vilayeth•riııdt' y<ıpıla< aklır. 

l\l<>~JPsİ ı\1~101-tı 
li'inı . 1 . Bu dolaplanıı ilk l~erübesnı ın 1 !l 

«ndıyı:ıya asker göndermek hu- Iarhın ı;evk ve idarNıi hakkında I , 
aıttıda Ch be ı · ·· le demia lise Chamk- 1 . .. 1 . . 1 . Mayır; (.enclık bayramında Ankara 
~· aın r aın şoy ~, • •f\":r aın sıı soz en sov <>nw; - · -
· tir : · · · st:ıclyomıınd;t yapılıııası düsiiııifüiyor. 

l{ıinunuı-;:ıni ortalaruıda Mareçal Bazı kimı:;e\er daha şiddetle hare- 1 Maalrnım bıı huı-;m;<la lwniiz kal'i bir 
~rı~'·rhciın, Finlandiyadaki mümeli- ket einıemizi istivl'bilir. Faka1 hükii karar wrilmis değildir. 
~~ 1%e, insan istemediğini Ye elin- n.ctin omuzların~ c;ok ağır bi~ mcı:ııı- Diğer tarafdatı ö~rcndiğimize ~ö • 
i'. 1n.ıvvetlerin buzlar Göziilünccye lıyet yUkl<.>nmi&tir. Mııvaffakiyet ih- re bımclnıı :;oııra milli piy::ıngo bilcl-

tı\;ı<J.~ kafi geleceğini bildirmiş ve ma timallcri az, fakat tehlikesi bUvük lcı'in lıe!ıcr kl•sic10sı bir tcrtib adde -
~ fıh mayısta. 300.000 kisiye ihti- 'e hatta bir fE>lakete miinccr olabile- dilecek (3) kc$ıdclık bit tcıtıb olmı

ı olacağını ve bu askerlerin mü - cek acele lıarekctlerc sürüklenmive _ yacaktır-. 
11trıe1 l r t b' • .. .. ol- -· . ~1 • a un ve er I}e gormuş cegız. Bu <la hmıiiz tasavvuı· halindt·L1iı. 

laz l -· · ·· ı · t' ~- ım gc ecegını soy emış 1• Vuracağımız zamanı ve yeri, en iyi Bu hususda verilmıı:-; bır kaı ar yok -
k ize ayni zamanda anlattı ki, ge- mil!'!avirlerimizin mtitnlcasile lntihnb tur. 

ilı:ı F'inıandiyada, gerek ts,·cçte bu· e:deceğiz. Bw1dım ba~ka milll pıyango idaresi 

ıı "-lnıanyada yapacağı aksillamel- Fakat ayni zamanda şunu da ilave bayilik hakkında yeni kArarlaı ver -
~~en~~e edilmektedir. Ve mezkur etmeliyim kl, zaferi temin etmek için mi§tir. 

~·ı etın resmen Finlandiyaya gön • en iyi vasıta harbetmelt kararımız.ı Badema acled ve mevki nazara alın 
t
1 

ıııiycceği ümid olunmaktadır. ve birliğimizi muhafaza etmektir "al- makslZm tayin edHen mikdarda bilet 
ıııı.g~liz kabinesi va:riyeti büyük bir kışlar... alınması şaTtiJe idareye tahriren ınü-

lı:l a ıle tetkik etti. 5 §ubatta yük - K tli ·· tt f"kl · · t 
L I'( ha b . . . . uvve mu e ı crımız var: m - raca.atta bulunan her vatanda~a ba-
~ıı . t meclısının toplantısında Fın torl ktak' k d ı · · dıy . • . . para u ı ar eş er:ımız, MRnşm yilik nıhsatnamesi verilecektir 

ltı aya hır askerı heyetı seferıye . .. . · 
L. <teri!- . 1 . .. .. '"ld"' ote tarafında mukemmel ordmnı ıle ~ ...... - ..... 
'qr,... ...esı mese csı goruşu u ve . F d I 
·~~laştırıldı. Askeri hazırlıklar bil- 'ı'e sonsuz va,~a:d1pdervl_erlilkğlle sadık dost ena proo. agan a ar 

., hh· ın;r tl ld t b arımız var sı et 1 a ışlar,. ve bun 
,,~d flU a e yapı ı ve nınr a-, . . .. .. . . . . 
~ ~· yani Mareşal Mannerheim'in lan~ w~e~~ının .. ustunde de nıçin har- [Bas tarllf• l umde] 
~ltı ~ıt ~ttiğ'i tarihten iki ay evvel 100 ~ttıgınıızı mudrl~ hu!un~~mız var: yakın bir harbe ba.5lamağa hazırclır ... 
~ lti~ıJik bir kuvvet harekete ha:ı!ır Vıcdanlı her ferdın dıledıgı ve Roo- Alman radyosu bu havndısi şu yol-
r ha.ıe getirildi. seveltin ta\•sif eylediği devamlı ve da tefsir etmektedir: 

~~Uttefik kuvvetlerin İskandinavya ahlak~. bir sul.h kur~ak. .. "Müttefikler 'l'iirkiyeyi bir harbo 
ljq 1eketıerinden geçeceği §ayiaların lngrhı Tan arelerı Alman Ussu sokmak için ısrar etmektedirler ve \r haberdar olur olmaz Almanya ih Rahrilerini Bombardıman Ettiler tütün bu teşebbüsler bu maksada 
~~ lr;; tniidnhale ede~eğjni !leri s~re- . ~ondra, 19 (~~usi) - Buglln ln- matuftur . ., 
~~. Veç ve Norvec;ı tehdıd etmı~ - gılız tayyarelerı Sıt adasındaki Al - 'YENİ SABAH - Berlio radyosu-
~, man ~ü bahrilerinj bombardıman nun TilrkÇ6 olarak verdiği şu haberi 

~ıı~ arad~, ~hıl~~diyanm. Par!s ve etmişlerdir. yukarıya dercodiyoruz. Ba§Vekilimiz 
1~ılld~elçılen. ı_rıu:tefikl~nn _hır ay doktor Refik Saydam, Ttirkiyenin ha 
~e ~. ·~00 kışı gonderrı~ g~ndere· Pasif korunma işinde rici siyasetini ve harb mevruundaki 
~lata~ıın sormaktadır. Naklıye va- İ b J • oüırtincelerini gayet sarih olarak bil-
~a"til;ı hus~sunda sıkıntı çekmemek stan U en gerıde dir~ştir. Ve bu meyanda da harbe 
tijlld .hatta bu kuvvetten fazla::;ımn Ankara, 19 (Hususi Muhabirimiz·- girmek hususunda hJ b' , d t _ 
lı crııebileceği cevabını verdik. den) - Pasif korunma komutanlığı yik görmediğimiz· d ~-~ /e~ : ~-

~~ı-etı lıususta Finbındiyalıların bize Dahiliye Vekaletine bir tezkere yaza- manyanın TUr.k:ç~ n~~;a~ş ~ro _ 
lb h~kleri cevabın mühleti Finlandi- rak vilayetlerin pasif korunma i§ini pagandalarını Türk vatand;arının 
,'lif) Uku~et~ lıfç bi~'. kar~r .v~~:meden U:mal ettiğin~~n bahsetm~tir. Pa - da dinlemiş olmalarını nazarı dikta~ 
h &e~tı \e bu muhletın ın.,ııa bul sü korunma ışı en yavaş g1deıı vila- alarak bu izahatı vermek lilaumunu 

1 
tarihin ertP~i giiııü Finl::ıııdiya- yetler İzmir ve İstanbuldur. hissediyoruz. 

BUyUk Adamın ölUmU mUnasehetile: 

Besim Ömer Akalın 
1862-1940 
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Yazan: Prol. Dr. Kazım İsmail GUrkan 

Hitlerin sulh 
Şartları 

[Baş tarttj1 1 inci s r.uf<r •1n".ı 
2 - Dört bü~·iik de,·tet arasın4 

da yapılacak bir paktlAy A\·rupa 
uüfoz mmtakalarmın taksimi ve 
Rusyay1 lcomünlzmd('n lrnrtarmak 
iizett. icabında Nilaha. da. mi.iracıaa6 

Beş gün eYvel, Tıbbiyeliler bayra- lamıyal'ak deı ccedeclir. edilerek bir anli lJoSşevfü ~iyaset 
mırım şeref 'koltuğunda~ pamuk saç- Neşriyatı arasında doğum me\•!uu takfbineı başlanması. 
!arının çerçevelediği tarih dolu si - bir köşede kalır. Zira onun temas et- S - tngilteı'edeki Alman yalıud1-
masıııı saygı ile selamladığımız ho - 1 mediği , telebbli \'e neşretmediği. tıb- lerlnin Filistine, ltalyada.kilerin "" -
calar hocası Besim Ömer, artık haya- bi - sıhht mevzu yok gibidir. ı.r~istı:ına ve Fransadaliilerin :abuta
ta gözledni kapamı~tır. Kızılay (Hilaliahmer) in kurulu _ gaıd<a.ra gönderilmesi , .e ond:ın son-

Son yıllarda onu her göı-üşte ve şunda ve umumi barb içindeki mu _ rıı mutlak bir elin serbestlsi. 
her anışta; .olgun yaşının ve dolgun vaffaJı:iyatı.nda. birinci dereoede rolü ~ -: l'tlut1ak bir ticaret serhesti!'>i. 
hayatının bıze ilham ettiği bir nevi olanlardandır. Sık sık tekrarladığı lptiduı maddelerden mahrum rııeııı -
şüphe ve korkunun içimizden seğirt- Avrupa sey1ı1hatlerinde mütenddid leketJer bu maddeleri s.-.rbest~e te -
tiğini duyuyor, sonra panldıynn gö&- hongrelerde nıemleketintlai temgil et darik ooolJileceklertllr. Biri~ Amö-
leri ve sağlam dimağı, hayatiyetinin mişt:ir. rfktt ile A\TU.p& kıtası era-;md~ sıkı 
izlerini verince onu ölmekten uza.k. 0 1 ... d" ı.cd lh . . k bir ikfü~adi t>lblrliği :rapılacıtktır. Al 

. . d b l .. mı \.a ırga ve ö. e ane::;mın a- İt 1 tih 1 • 1 hayatın ıçın e u arak mutcselli o- d teh ı··kı bekl d 1 .. man ve ayan m acere1 eırme .:o-
l d k ı ti ~ pısın a. a u e er ve ers ermı ı.~ 1 k .. t ·ı ~ 
uyor u . s sna tanımıyan ezeli kl dini rd~'- T'-'-...: 1 .. hilcıı. _ J.Ayı.t gos en ettaur. 

hü.k.. M'll t M li . . ılm il .zev e e ıa.. ıuuır erını ıı - Al ~ f d wn, 1 e ec sının aç as e el 1 b d h lı :-> - manya, ~" ~ne MT ın a ~-
Ank "d Biiyü.k" H Y ez- e, aşın an geçen eyec&n kt ti t l k 1 rini · l k ..... ara.ya gı en ocamw, k' la 1 1 

t fi ttt~ . 
1 

m sem c e ~ gerı a aca •ıar, . va. a r a, nası er e ;;ını CRn an-
vazıfe bal}ında yakaladı. Ömer clı ·r d 1 1 "slü il di yabud kcndblne bunlara nmkabil . - . ö ran ı a e er e su ve neşe e n· . . . 
Şevki Paşa oglu Bcsım mcr, 1862 letirdi müstemlt'kf'\ verilooektir ·veyshut ta 
yılında lstanbulda doğmuştur. Zama- ı H · ~ . . bl~ olmazsa Almanlar Afrlkanm nıu-
nının okuma metoduna göre boynun- er~~~: r:8'~00 n~e ı~ınde ve_ sın 1 ayycn mıntakalarına seroost«:e lıic -
dak. .. 1 .1 S'"l . ed ,_. hatte gorunhrrlt:. Beka.rlıgını, dogum Tet ~-bit ~•~• dl 

ı cuz cesest e u eynrnmy flı'l h k. . 
1 

.
1 

. h d . 
1 

. el.n:' e<ucıuor r. 
Kaptanpn.şa ilk ınektebine girmış, c um 0 uşı c ıza. e emıye:ı enn sn- 6 - Polonya.ya, a.şağldaki ~artlar 
biraz soma dayısı ile Kosovaya. gi l - ~~ lerıne şai-;~lnı la ccvab \'Crır, ~esle - <!ahilinde istiklô.U iade Nlilecektir: 

1 

tiği için ilk tahsiline oradaki Askeri ~>ıne ola~ alakasını .. he~· lıoşlugu dol- :ı - Polonyada mf'rlu•ri bir mınta.
ı·ü~dı ye~ine dPvam etmi~tir. ouran bır m~e:nl~ mı.lınd~ tutardı. ka ihda~ t>dilecelt ve burada 10 mil

i Li;l'yi ve yüks"'k tsh~ıli lakib et- Bcsiın Ömer: St!\'İyesini, dostları ve ) on Polou~·ah nttfus toplan:ı<>alchr. 
ı nıck ii:.:ere yalnız b~ına te.kra.t· l!<it.an· laleix'leı i arasındakı fübanuı da.ima b - Gdynia '<"l'~t bir Po!onyn ti-
! bula gelmi:) ve Kuleli A~;kcri tıbbıyc üı.-tiin tutmaya mm·affak oldu_. 1927 mant olacaktır. 
idadısilc A~l\eı-i Tıbbiye mchlebıni de 1.cdrıs huyntınıu kırk seııf•yı geç • ~ - Polon}1\ tfoal'('tint>, Danzi~d.-n 

1 ikmal etnıı~tir. nıesı vm;ılesile orıa tt>ıtib cdiien jil - tranı;;it sel'be!itisi '-erilerektir. 
Turnam elli be~ yıl evH•] Askeri hilede lıeycctı.n ve talıassüsleıini sak- rl - Polonya hududu, be~·nelınilet 

Tıbbıyt•yı bitıı cı·ck yüzbuşı tabıb ıiit- !ıyam.ulı. l•~ski D:u-ülfi!nuııuıı lağvi- hir lwyelin miirıtknbesi altındn yaın
besini alan yn mi iiç ya"?ında Bu;iın n<• Jmdc:ır; bir göğiıı. hı:ıı:ıu.tlığından hıl'ak bir plebisit e8a.'il li~t"rlnden h\
ömeı, ne~tini .müteakıh hemen Hay- m11ztarih olnıaı:ıııut ı·~ğmen, dersleri _ ~·in edil{'ICtkfir. 
darpaşa Tatbik:ıt nıelth'bını.lel~ı ınırn· ıı~ dcnımdı:ı adetft bir ihtiras gö~tt'r- ~ - ~o1on~ada \ '6 bfü\in Tun:ı. lmv 
viııliğe ve biı· ::;ene sonnı <iıı bılmilsa- di, son \';ı;:ifesi ohuı rnebmdırğı.ı da zasın<ln ~kalil~ tllcr m~elf>sl ge.niı 

balrn mektebi tıt;hıyc muıtllım nııı • t~lıı:Uükl<' benimsemişti. mih-yn.stn bir :ıhaU miihade-lesilr bl-
aviııli,ğiııe gc<:mistir. Besim Önıerle, 'I'ück tnbabcti tari- tedUrccktlr. 

K<ıdyc•r hayı:ılına hır sun·_tle haş- hinde tir dt>\'İr kapatıyoruz. Şıı knclar 7 - Çek1e~; Slo'akln.r n .M:ırnr-
lıyan nıC'rhum, tah!'ılını gemşl«tnıck ki kapanan l-rih, 'tlrkıtda kalanlara. •ar 2~ sene muddt"Ue Abnım;ra.va lıa~ 
fGin Parısc gıtmtıj \'e onula dcvrııı dolgun ve değerli !qlhifelerle' beren ~ Jıınacak olsn U~ taraflı bk dt>'\1et t~

J fü::;t:ıdla.ı ındaıı Pina_rd. Rıııı<it·loqııe- 1 mi~ yaprnklar açıyor. o. amn haya- len ed~reklr.~~ir. Bı~ Ur, turllflt dı'YI t 
d~ıı ıslıiade t'lnrn;tır. it , . " ,_ _ı...,J t 1. • .1 • sana:n ve mnna.h-alnt ba\tımmdan Al· 

· ı ı;uıuf' {Je" mn.ııull antyf! nıısıu o- • 
Avdetinde kibal~ mu~llım muavin -ıı b 'J k b" 1.1. k' tl i m~nya:nı bazı imttyazlnr Hrt'cekHr :: ı cı·e ır ı:ıu\·a a ıve e ıavut • · · 

tiği vazif~ile e:helt·r htwalığında ~-ı ı' nt" ik al 1 1 .~ b' 11 ~ R - A \"U'lt\1r'\1\ Almıın:rn:ra mii1ha• _ .. __ ı ıııauı:ıı ·m· l·tıen t'.J~1.en ır <. ır. • · · 
Iısu·kı~n 1897 d~ r~ı-en dogum klımg-ı H t .. .. f il -· k..'l.!a{"3khr. • 
lı~<·alı~tıı Almıştır. . 1

1 
J :1 . 11~~ınırlı on:mı c e l8&.}k'~I e kegı - 9 - Bir ne\i ı;imriiklcr fcdr.ra~ -:- .. ı ·t'!l l'l'HJ ıçırH Pn yıt nız '::!\' ·ıı· ve ıpt.a • 

Besım Oıner, lerlris vnzılesılt- hır- hi~kri oec·ı_)'oı'. ~onu fr~kil edllce~k \'(" hn frder-.ı~ -
likte umumi tıb bıl~ısın<.ie mm affa -1 ......... .,:-.. · .. " ___ ,,0 -· • ) on bU~iik ve kü~ük devletlrrin n·e--

n - --- .. _ • •••••••••••••"•••• • 
kıyet ve tekamülünü ~iir'::ı.lle go~;lc• • l\,ıı ~ nafii :ırasında bh· 8.lıt"nk trsi-. td<• -

l nr-ek :il'İ<n ark;ıya: umumi sıhhı_ve n'ıannara ve Ege , .... ~kttr. Bu federas'.\ ona Alnuın~-n, t -
lmeclisi, mülki lıbbiyı• meclisi aza \'e denizinde fırtına talya, Yugoslıwyu., Ruwunya. Ro -
J t'Cii::>likltıdıı·' seçılmıstır. 1.iarmn r.a, t~ge ve Kıı rndt>mzde bır bemya, Slonk.l a \-'e Mae.aristıuı ı~· 
ı Mcşı·utıyct .. ır~kıh!b •. ııı müt~•:kıb, lıafl;.ıdanherı baslamı~ ot:ııı fırtına hil o1aes.klardır. . 
nwrnlclcetın nıulkı sı!ılııye tcı;;kılatı - (~iau !ıiiklinı RÜrm~ktedir. Hu ~ebeble lU - Ballranlar ~t.atitko..;u tchpf -

nııı t•ıı ~'i'.k'.."k __ ~'.:tk:ın11 olan Sıhhiye bir <.;ok ıskt•klere vapur uğrıyamadı-1 fiil f'ıdilttektlr. . . .. 
ıuuuııı mtıdurlııguuıı de ulıdt·sıııc al - ğır.dan ınlıhun miktard:ı lhra<":tt e.s-1 1 l - İtalyan mallan Oıbnt'!dl• ~tm1 
nııs ve lıiitiin rt>snıi vuzifclf'riııin anı- ya~ı bırikmi~lır. · ı rük r••sminden mn:ıf' \'e tical't't srr -
ı;ıııda ıwı-;riyatını biiyük bir gayretle K::ıı·:ıdcn.z<lt•n düıı ile hicbh- vapur bcsti,..inc mazhar olncut:, Süwys l,t\-
idıımc \'l' tıınıiıı~ d~ı.ıit;l~r. . ·-· gelıılcmı!"llr. Boğ"Rzdruı <:ık;ı.:ak gemi- nah mul<.av•-tes:Dln tnlazaı;;1 tarihi o-

1fl1 t dt• Tıb l•akıııte:-ı tt'ı:.;lıgınt' ve !er de B:ivükdı•re (jnünue havanın a- lan 19t~ sencsme kadar. Jı:ımal<Lm 
HH!) da Darülfıinun Pınınliğinc ınti- ı..ılı.rn~rnı ;eklt•mrktedir. ~rhf'st ~t>t.~c..-ldil'. Tunus bal~ıı.nl.ırı 
habla ~r1nıi~ v~ Pm~nlılttr: ikın<'i int1- J 

1 
~ ua bir stnfü veı-Uece-ktir. 

h~bın<ıa ~:ı ıbkrı t.-tiılmı~lır. T eKemnıul ve h a Nr,·yorlı Tinms 1-.ra.7.Ch.•si, '\'011 Ri!l-
1 Besim Onıcı ııı bıyoğrafisını kısa • - •) • k :ht•ntroıııın, hu !ôıtılh tel.:liflerini 8m ı -
~ıitııııl~mı dc~il ancak bır cild kita. etİlrlHDlJ en ta ~..., llf'r Wt•J!cse blldirdi~ni ildw edivor. 
ba sığdırmak mi.inıkiin olur. bu \ 'a - ınuameleleri Söyforıdl~lne gör." .\lıııan llıı;id -
zifP Türk lıekimlerinın, Türk ilim a- Ankara, 19 (A.A.) _ Ticarcl Ve_ ,,o Naun, Fiihn•rin fP.klifJcıi katml 
damlannın yapmakla :zevk duyacak- kaletindcn tebliğ edilmiştir: <'dilmcdi~i takdirde, hii~i.ik hir tn ır
lan biı· is olacaktıı. nız nuratla onu 2. 8099 sayılı takas kıu-arnaınesı- roza intizar edilmNi lfümn ,xt•ltliii,iııi 
sadece hatıı1ata.bilccek \'akialnrla a- nin tatbikine mUtedaiı' talimatname lıir ~ok ~-~rde tekrar f'tru~-:ıtir. 
nıyonız: hlikiimlen clairet>inde bir sene zar _ Sunıner We11esin bu ~enait ılahilin 
-~sı_m Ömeri hekim, hoca. yu~cı, fında tekemmül,.~ intaç ettirilemiyen 1de .s?ll_ı~n :tkded!~~mlycce~ııc ~I~ . -

muessıs ... s1fatlanle derındeu tlerme takaı:; m\lameleleri aşağıdaki a~asıar sohruyı ık.na etti"'f \ 't' • ın,-.ohnıı•!n 
mütalea etmeliyiz. Y t't işliği devrin dairesinae ta8fiye edilecektir. sulh plamm bir Jı:ı)"li i:ndil f'h1rn .... i H-

i
şa'.şaalı alemlerini tadan, genelik ve ı _ Evvela iUıalal yapılmış olup zumnnn Filhrcr~ a.nlutnı:ık mnl.~t -
clgıır>_luk yasla~·ında oJ.tuğu. gibi ilıti- . da mukabilinde bir seııe zarfında ih- une Bren nere gittt;U !iÖJ lennıektefür. 
yarlıgınclu dnhı memlckctm daima ' racatta buhuıuJmadığından dolayı te-ı -~ 
sc~g-ili_s~: mergubu ~lara1~ -~şıya~ b~ kemmill ve lııtuç ettiıilememi.ş ta.kas G f k F•ı f 
degcrlı ustad, bcnımsedıgı vazıfeyı muamelelerine 20/ 3/ 1910 tarihinden a en o ve 1 o un 
lı.akkilc .~aı~~bilmck içı~ istibdad dev- başlamak §8.rtile tiç aylık bir tasfiye 1 b ı 
rınde mUf5kullcrle de ugı·aşmış ve mü müddeti verilir. Bu müddet 7..arfında eyanat arı 
<.:ıdelelt-ı vapmı?tır. w • evvelce ithalatı yapmış olan tüccar Sofya, .19 (A.A.) _ 0 stefani,, 

1~emlel~ette hır (Dog~ evı~ ~çt~- doğrudan doğruya ihracat yapabile- Le Soir ismindeki Belçika gazete-

l rabılme~ ıçın sultanın do~.?:' g~nilnU ceği gibi gerek ithalatçı ve gerekse sine beyanatta bulunan Bulgaristan 

1 fırsat bılerek saraya verdtgı arızal:ı- ecnebi ıuüteneffi tarafından carllBa.şvekili Filof Bu''"' ristan b't 
ı n hikaye ed~n tatlı sesi, şimdi duyu- prim tediye edılmek suretile dahl ilı- raf kalını:ıP-n de' ~ed.a --~ fı ki\ : 

·b· k ı ğı d "'"!:)- vam ecegını, a a, 
yonı~. g1 ı: .... u a m adır. ~ raç hakkı takas limited şirketino dev- icab ederse istik1i.lınl \'e hürri etini 

1 
S_u.tctnı dogurtarak, paşaJarı evlad redcbilecektir. her taanıısa k Udaf el 

sah1bı ederek edindiği mevkiden halk Bu tasfiye ~1UddeLi zarfında taka.s "ini Sö l · ti ~ft~. k'I aa ecel k • 
kiltl - - rtı b . k&.- 6 y.emış r. ~ .. e ı, mem ~ & 
.. . ~ı~ın ı ~ ına _çare ım. -~~arı muameleleri intaç ettirllemodiği tak-~ tinin millf emellerini tahakkuk ettir_ 

C.· l«ıı aı ak fo kul«> dogum klinıgını aç dirde baukada bulunan ithalat bede- mek üzere bazı komşu ı k ı&> · 
mış \', tek :ıı etti - 'f d meme et _nn . .c. emmu rmış, ve ı a e-,Jei ecnebi ınütenefftln muyafakati a- içinde bulundukları mu·ıcku"l v · t 
nı.n uil.,ile yü . bet") d. -- k' !l a:ınye . 
.. J.~ z ısa ı_e ı~>eeegım . ı lınmak şnrtile klering hesabına ne.k· ten Jstıfade etmeğe t.eşebblls etmive-
bu. m_emlekettc sıhhi dogumu tesıs !edilir. ceğini ilave e ı · tir · 

etmiştır.,. ÇünkU Tıb mektebinde 2 - Evvel! ihracat yapılmıs olup Bük 19 Y emış · . 
modern manasile doğum ve domun da mukabili d b ' f d "t reş, (A.A.) - Ayan mc-clı-

.. . . . , c• n e ır sene zar ın a ı - sinde bir nutuk irad ed G f " 
patoloJısı bılgısi onun eseri olduğu halUta bulunulmadığından dolayı te- n 'lk bi . . . ~ a en_o o· 
0 "ibi (Ebel'k) d-'-· kt b' ·1 j erJ r lisanla. şımdiki Avrupa ih-
c . ı 11-111; me e ı ı e, ki - kem.mm ve intaç ettirilememiş bulu - til!fınd · . . 
tabı ıle .. her şeyi ile onundur. nan takas Jnuanıelelerinde de 20 mart taraf a R~yanın. tamamıle bı • 

Neşriyat cephesinden alınacak Be- 1940 tarihinden ba§lamak şart.ile üç b' kalacagını, bUtUn devletlerle 
8~ Ömer Paş4 icl; tarihe karı~ aylık bir tasfiye rollddeti vet·ilir. Bu ılh~ .komş~larına ~~ı •. ~osta.ne 
Türk hekimlerinden ve belki de her müddet zarfında mücbir sebeb lı - bir sıyaset takib ed~gıni, ıstıklalmi 
hangi bir ilmin müntesiblerinden hiç dığı halde takas muameleleri ~n: ve tam~ye~ sarsılmaz bir tmmle 
kimseyi yarıştırmaya imkan yoktur. ettirilmediği takdirde alil:adu-la; koruya<'agını söylemiştir. 
Ki~b. halindekj telifab altnuşı geç : ithal haltkım kaydederler. Ve ithal kiye CUmhuriyet M~rk~ B~as;n~ 
tlği gıbl. mecmua ve gazetelerdekı hakkı takas limi~d ~lrkcrtnıe l!cvro- ve takas tetkı'k hey ı· Ur , ti 
Yazıl ı d k f ı ·b· 1 e ıne m a ... aa an ar a - on erans arı gı ı- sayı- lunur. Bu husustıı. aU.kadR.rlann TUr- lbımdır. 



YICNI aa••• 

Rumanyada Ka·rol 
müstahkem hattı 

Kral Karol vatanın siyaset ibresini 
çok maharetle idare etmektedir 

A vrupada hali harbin tabaddilsUn
den beri Rumanyanın keabettiği nea 
ket ve Rumen hUk\unetinin göster • 
dıği haklı teliş bizim de nazarlarım~ 
dan ka~mamıştır. 

Rumanya -1914 Cihan Harbinden 
sonra Balkanlarda bududları; Dob -
ruca, Basarabya ve Tnuıailvanya kı

talarının ilhakile genielem.if, hddi 
zatında inkişafa mUsaıd aervet mem 
baları ve müsbet topraklan daha iyi 
işletilerek mesud bir devreye ve re
f aha kavuşmuş bir Wkedir. 18 mil
yon nüfusa maliktir. 

Bu zenginlik, Rumanyanın sahib 
olduğu ve bugün dünyanın üzerine 
titrediği ve bütUn harlı gözlerin dl • 
kildiği "petrol,, Jerden ileri gelmek
tedir. "Ploeshti,, Rumen petrol sa • 
nayii merkezidir. 

Eski ve yeni barblerde takib edi
len siyaset dahi hep gazi istihdaf et 
mekte ve belki "petrol,, barblerin 
belkemiği bulunmaktadır. Kral Karol mü.atalı.kem Twıttoıdan bir mauara 

Bu tehlikeyi müdrik bul~nan Ru - YAZAN . ti ve ıatiklilinm muhafazua için 
manya· evvelce tarzı kadım olarak (&i · ) . . 

' • .. · cidden çalışan ve mıJJetınce çok se -
şimal ve şimali prki hududJannda; B h • O d • · 
na a ve Dobruca havalisindeki a Tl Z ~nız vilen kraııanmn namını tebcılen bu 
"T~jan,, ve yukan Karpat "Car - .. .. asri ıatıhkimlara "Carol,, müstah • 
pathes,, vcrsanlannda" sathı maille- b~lacak ~avuz ve akınlara karşı b_u kem hattı namı verilmiştir. 
rınde,, ''diğer tabirle Macar ovalan· yUk lıtızJıkle tahll emnıyete alındı~ı Bu nevı müstahkem hatlann mil -
na hakim bulunan Alpes de Transil· gıbi diğer cıhetlerden melhuz tehh· l ıeueri, askerlerı , memleketlerı hatta 
vnıııe ve bilhassa "Moldavıe,, de vU- ı kelere karşı da son sistem "Çek .. oto- ' hürnyel ve istıklillerı muhafaza V.? 

cudc gctirjlmiş "atik kaleler,, <>ski matık sılahlarla tam askeri müda· sıy:u t edicı layemut bır ''deha ese
sistem askeri mania hatlanndan ıba- faa tcdbirlerının d~ ıttıhazında kusur ri, olduitında efki.rıumumiye birclş-
rct bulunmakla memleketin tamamıı edilmemıştir. mcktedır. 

mülkiyetini müdafaaya gayri kdfl Karol Müstahkem Hattı - "Kichı· t te Balkanlarda zengın mevkie, 
görüldüğünden "e&rol,. m\\stahkem m~ .. den "Czemovılz,. c kadar ım- mur 1 am askeri teşkılata, ıaşc bol
ha.ttınm yeniden tcsıslne acil lüzum tıdııd ve yukarı I\a r pathcs k.ıyahk hı una ve bünycsıne gorc "Mngınot., 
g rülmUştür. .. . larına ı lmad eden ve kış mevsımm srnıı malık Rumen devl~tı her an 

Bu scbebdcn Rumanya hukumetı de buz tutan "Dıııe li.'1 .. nchı ırı e ın müh•yakkız ve hazır va7.lyettf"dır. Ve 
kısmi seferbcrltk yapaı ak ruı ane bak:ın bu hnt, Franlızlarıu heı mrı rnudataa~ daha fv.I:\ 

"1 000 000 bir mılyonu mUtecavl7 
" meşhur "Magınot hatlıı daıı n ıl artın kt dır 

J'I r k ' ingülerını "U. R. S. S.,, Rus b daJ kU ıı t U t h 
b -d ba cm ve ~ ıa ıı < çapa m sa • Çol mudebbır , v@ f'nt'rfık kralları 

) Y'. Ru~danky~n9ın ubg ady am . rı kom Yt r altı mud ıına ı:ıığınnklarıdır. haşmetlfı Garol hazretlerı de vata -
Jncsabcsın e ı asara ya an ve ıs-
tıliıya uğrıyan Polonyadan ayıran Gayet kudrdlı uzun menzilh ve ?ınm • ıynset ı~ı esıııı çuk maharetle 
hudulannda muhkem surelt<' vUcudt· seri ateşlı topJaı . bol r <.>bhane ve mli· ıdare ctmcktedır. 
' ırdığ i "Carol,, hattı imtıdadınca dafaa malz m • mü ehhez beton· Terakkıyı sevdik len. sulh ve mUsa 
(atr.uş olan "Granitchers,. l tbıı cdı- aı n ı.: ıı ı 1 ı H <'lıl< kalkanlar vu lemctı ( Ok aızu ettık l ı ı c.;ın temenna 
ı~n hııdud mul afızlarıle bu en koı ku blokha\:zhırdır cderız kı bu hsh~ eın Jl<'l mele kanlı 
in cch ıeler: bu aoktalardan 'uku 

INHISARLARDA : 

Bu seneki tütün satışları 
4 milyon kiloyu buldu 

Memleketimizin muhtelıf tütün 
mmtaknlrında bu sene mahsuhinden 
bugüne kadar köylü tarafından ya -
pılmış olan satışlar 40 milyon kılo 
raddesindedir. Bu mikdarın müfreda· 
tı şöyledır: 

... 
ACilR CE ZADA -

Öldürdüğü adamı ocakta yakan 
Nevzadın davasına dün bakıldı 

Ege mıntakası; 32.153.164, Mar • ~ I k C Vd t • k d • 
Dl ra; 1.116.566, Karadeniz <Sam. eV%QQln G r l •I e t! tn ~n l - ı 
8Un dizi) : 4.308.354, Karadcnız (De- • f.n• f asalluf ef ft• ı;,l·nİ 0• On _lan 
net) ; 695.474, Şark mıntakası · ( 1 @ ,.. 5 ._. Uı 

m:ırt tarihine kadar) 1.191.124. b . b ·ı /d .. J d • 
Tarlada yapılmlf olan ilk tahmın- fr ÇOCUğU l • 0 UğUnU •OY t! l 

lere nazaran rekolte 57.853.000 kilo ---·-

i-:e de ambara ~lren tUtl\nüu kal'i Kcndısı köyde bulunmadığı .sırada 1 yordu. Kocam ı::ımılı ~cldı . Bunları 
mikdarının taknben % 10 fazla ola· karısına tasallut ettiğini ö~ndifl kendlSJııe anlattım. İnanmadı "Ak . 
cağı kuvvetle muhtemel olduğuna iÖ· kôyUn muhtarı Ahmed Cevdetı bir i rabanuzdır, nasıl olur?,, dedı. lfocrun 
r e- istihsalin hakikt mikdarı 63 mil - geoo 'kendı evınde bekltyerek kllrısı- gittikten sonra bır gece eH• geldi \'~ 
y u kilodur. Bu hesaba nazaran lU· na ta~allfll etmek llzcre geldiği s1ra- beııı tabanca ıle tehdid ederek pen -
t :.m mahsuJUnün büyük bir kısmı ıunı- da çı!tc ıJe ~Jdüren ve öldUrdUkten ceremn önünde, sedirin Uarinde t&
dı n s tılmıı bulunmaktadır. Pi~ a- sonra da ocağa koyup kısnıeıı yakan cavilzde bulundu. Bir mUddet ~oara 
s aı ı ge<; acılmış olan Kaı adenız "• ocak b casının t:utu!jması uzenoe ce· gebe kaldım . Ç uk oldu, ROnı a da 
Mam1ara mmtakasında sat.Jşlar ha eed iiöndüron ve o civardaki tarlaya öldü 
r · m. trıektcdı . Mahalli ıömen Şılenın Kervansaray koyiln - 8lr gwı kocanı odun ktıenıege köye 
i'htıye.ca sarf~dılen ıark mınt&.knsı den Nevmdın muhakemesine dUn 1- cıtmitti. Ahmed Cevdet eve geldi. 
tu ünleri lnhısarlar idaresi tarafın - kincı ağırce7.a mahkemesiude devam "Bu gece sende mi»atirlm,, dedi. Ben 1 

tın alınmaktadır. edllnıi§, phidler dfnlenilmi§tir. Ne,·- korktum. Kollliumuz Alinın evıne gi-
- • - zadm ku'lsı 17 ya1J1nda Fehıme, şe - dip o gece orada kaldlm. Eı tesi sabah 

Yangın hadetı kabul ettıkten eonra yemin • eve goldım. Jandarmalar gelmiotı. 
n t 12 de Galata Per~nıbe- eız olarak dinlenılmıı ve unlan aöy Hikiruin soı'd~ muhtelıf sualler-

p 1arında cam taciri Mınoko~a aid lemıştır : de, Fehime au cevablaıı vermi§tir: 
c m de lostında ayna imali ıçln ha- Bu ışi bqında.o anlatayım · - Cevdot, annem1n teyzesınln <>i-
z nmakta 1 n maimukatta kaza- Kocam askere gitmiıtl. Cevdet benim luduı. Jandarmalnn 'gelclikleı i vaktt 
n dan yaı gm ıknuş, d po kısmen evıme bır ıki defa geldi. Tasallfit et - odada beyuı parçaları ve insan kaw 
~ ıltt n onra itfaıye tarafından mek te<lı ve fena tekliflerde bulun- &i>rdüklerinı b Jmiyorum. Bunu baııa 
8 ndilrUlmliştür. DePonun igortalı du. O kapıdan '1rdikçe ben pencere- IOrduklan vakit de tavpn keetik de-
o dugu anl ılm zabıt. a tahk k - d~n çıkıp kaçtım . Geldikç.e "Ben bu ınedım. Ahmed Cevdet bana ne p&ra 
ta ha 1 nmı tır g g 1 coğim. . ., gıbl ~&le.ı söylU - verırdi, ne de ecta.rı falan yapa~ 

RADYO 
l!~ 

!0/3/19~0 ÇARŞAMBA 
12.30 Program \•e memleket uat 

ayan. 
12.~ Ajans 

berleri. 
12.50 Müzik 

"Pi.,, • 

ve meteoroloji ha-

• Muhtelif p.rkılar 

13.30/ 14.00 Mllzik - Küçük orkes· 

- 6 - Yazan: Jlikmet ~ 

Çer kes Zeki Bey, Vahdettinin gözdelerin~ 
bir inin kardeşi olduğunu öğrenmiştı 
Uzunca boylu oldukça yakışıkh kır•" 

bıyıkh ak saçh bir adamdı 
tra "Şef . Necib Atkın,,. elli 

18.00 P ro:p-am ve memle-ket uat Çerkez Zeki beyi bir gün dostlanm Kalktı. Vermiş olduğuın 
ayan. dan birinin refakatinde "Yeni gazi- lık kiğıdı iade etmek JsteclL 

18.05 MUzik - Çalanlar: Vecihe, no,, da tanıdım. Kendisile lstanbul- - Madem ki bu pata~ 
Refik Feraan, Fahire Fersan, Cev - danberi muaref esl olan bu dostum, tirdi, 88.klayınız, yann_ ı~uı 1"' 
det Çağlar. Okuyanlar : Radife Er- Zekı beye dair bazı vakalar anlattı- olur, mllsaid bir vak~'"""' 
ten Mahmud Karındaş, Semahat Oz.. fından, bana da kendisini gıyaben dersiniz ... Şimdilik bana luau--
de~sea. tanıtmı§tı. Osmanlı aaltanallnın son dedim. 

18.55 Serbest saat. padiphı Vahideddinin gözdelerin - Salonda biraz oyıın • 
19.10 ME:mleket saat ayan, ajans den birinin kardeşı olduğunu, onun- sonra çıktı gitti. Gece .. ~ 

ve meteoroloji haberleri. j ıa beraber lstanbuldan kaçanlar me- ra nhtımda Yahya MwntaS 
19.30 Konuşma "Dış politika hl- 1 yanında bulunduğu, San Remoda, "e- ~uk. Benim yeni gazin~ t>Ul ______ _ 

d. ı · niştesl,, ile birlikte oturduğunu ve gum sıralarda o da Varıete ıse erı,, f 
19.45 Miızik - Fasıl heyeti. 1mütarekede de muzıkai hümayun mU da imiş ve Zekinin dört ytıs Ot-
20.30 Temsil - Muhtarın kızı. Ya- dürü olduğunu öğrenmittim. isimle- fazla kaybedip çıktığını göf'lll 

zan: Orhan BUrçe. ı ri Osmanlı tarihinin kara sayfaları- - Saa~ kaçtı? artB'-'.: 
21.00 Serbest saat. na g~miş, vatandan çıkmış veya - Yedı bu~uk ile seklS .. ._ .. , 
21.10 Konll311la 0 HaftabJ< posta 

1 

çıkanlmış olan bu gibi kimseleri bil- Anlamıştım: Zeki bey ~ı '1' 
kutusu,, . mek ve tanımak ister im; sebebi de, tan sonra doğruca .. Varıete,, dl ..-..... 

21.30 MUzik - Riyasetictlmhur ban hiç görmediğim ve bilmediğim bu a- miş, dört yüz elli frangı ora 
dosu "Şef: lhsan KUnçer.,, jdamları yakinen tedkik fırsatını elde mişU. 

22.15 Memleket saat ayarı, ajans etmek ve Osmanlı imparatorluğu de- ••• 
haberleri, ziraat , esham - tahvila.t, nilen çok vasi bir Ulkenin o vakit ne Zeki beyle yine bir akplll _..-..--_ 
kambiyo . nukut borsası "Fiyat,, • eekilde ve kımler tarafından idare gazino,, da tesadüfen bul, 

22.35 Miızik . Cazband " Pi.,, edilmiş olduğunu bizzat anlayıp bu Oskestra, "Guilloume Tell fO 
23.2~ 23.30 Yannki prograın ve vesıle ile ihtılil ve istiklal hamlele - tUr,, Untl çalıyordu. Zeki bill 

kapanı,. rlmızın ne kadar yerinde ve musib rek: 
hareket teşkil etmiş olduğuna bir de- - Bunu bizim muzıka da 

---Allo ! Allo ! .._. 
LOzıJm~u Tı :ıton numaraları: 

YANGIN 

İstanbul itfaiyesi: - 24222 
Beyoğlu itf aıyesl: - 44644 
Üsküdar itfaiyesi: - 6062:> 
Kadıköy itfaiyesi: - 60020 
Beyazıd kulesi: - - - 21996 
Galata kulesi: ... . 40060 

Otomatik olmıyan yerlerde san
trala ''Yangın, , kelimesıni söy
lemek kafıdır. 

POI IS 

fa daha imanımı kuvvetlendirmek. amma nedir bir türltl akııına 
Uzunca boylu, oldukça yakıı:ııkh, yor .. dedi. 

kıranta bıyıklı, aksaçlı, tam bir Çer- Bu fırsattan bilistifade 
kez tıpinde olan bu adamda, itina ile merak ettiğim bir teYi k 
giyinmiş kelli felli bir efendi kıya - aomıaklığıma mtlsaadesinı 
feti vardı. Kendisini tanımıyanlar le- - Musikiye tabii aşinasıJlllr 
tanbullu bir aaılzade bile zannede- bey efendi... . . . ••JI,. 
bılırdi ... Fakat yeleğin in altından sar - Hayır beyim, musıkınlP 
kan ve ara sıra madent aesler çıkaran bile bilmem! ... Bızden sonra geld'1" 
Çerkez kemennln gtlmüş itlemelf par sil mekteblerde u çok_ :·o~, 
çalan bu ;,.annı çabuk izale edecek 

1 

Tek • Dllın - Tek!,, l öğreD 
bir mahiyette bulunuyordu. San Re- onu da bilmem... ıtJ 
moda vt>fal eden Vahidcttinin kilçtik - O halde nasıl oluyor d• uS' 
oğlu Ertuğrulu. ablası Sabiha sulta- kal hUJnayuna müdürü oldUP 
nın nezdine getiren Zeki bey, NiS<le Tebe:-ı~ünı t•derek : bit 
sultaııın misafıri olarak bulunuyor - Anlatayım ... Bu tuhaf , 
ve biraz da mevcud ile geldiğinden, kadır ... dt.•<.h. Bıı· gtiıı Yıldı~ 
~ğlem·e maballcnlc gazinolar da sık nuyordum. Hilnkinn beni ç ~ 
sık devamdan hali kalmıyordu. nı m>ylediler. Huzura çıktıııl· :..il 

Polıs santralı· 24382 Sultan Me<·id. Sultan Aziz evlad· §ah ~ayet beşuı, ıdi. OnUndeld~ 
Polıs nôbetçı roUc!Uril: 22418 ları arasında teamül halinde bulunnıı tepı:ndc duran nıuhtelıf uıeyY o1J 

snuıı tMDAD ve tarihi bir sebebe lstinad eden ol- yıyor ve l.fıtfı Simavı beyle it 
dukça bariz bir hoşuudsuzhık htiktim yordu... . ~ 

fstanhul v~ Bt•yoğlu : 44008 fermadır. Bu itıbarla, gerek sultan - Gel Zeki .. dedı , BeD1 

Anadolu yakası. 60536 Vahıdeddlııln şahaı ile r.fradı ailesi· yaklaştırdı: 
11 

~O' 
ne, gerekse yakırılerıne - hazınel has- - Şimdi mabeynci beyle ~ 

HA 1'AllANm,EK 

Cer ı ·ı h paşa. 
Hasckı Nı.-a. : 

Be,> oglu 
Ettal 
Z yncb Karıtıl : 

ELEK'IRİK 

sa Nazırı Refik bey miletesna . kar- nuşuyordum ... Seni muZJkai Jı 
21693 ~ı 8tımpatı hıslerı beslemekten uzak nll mUdür yaptım ... 
245!')3 olan hıilıfe Mecid, Zeki beye yüz - ?! ... 
4(9476 vcrmıyor, fakat oğlu Faruk efendi- - Ne vnr?. ,aae • 

_ S0014 nııı <lostu ve kafadarı bulunması do· - Şevketmaab efendirnl'-· 
60l79 luyunı .. bu duygularını fıilen izhara nlz muı:dkiden katiyen aııl&Jllaro;; 

kadar gıtmıyordu ... Onun içindir ki - Oraya müdür olmak ic;lD ~f 
Zekı bey Nise avdetinden birkaç va- 1 kiden anlamıya lilrum var 1111. 

kit sonra feDa bır vaziyette kaldığı - ?! ..... 
Beyoğlu ciheti: • · ·- 44800 vakıt, eskı dosllarınıu muavenetine - SoruyonJm .. söyle.. ti 
1· s tnnbul cihetı: - 24378 muhtaç olmuş, halifeden ciddi bir yar - ft,ikr i ku.Hır"&nemce .. biralo-

Ml HTFLtF 

Kadıköy iak<'lesi : 
Oskudar ı . kelesı : 

~ı k 11 ifayı ıye : 

.. 43732 
41700 
20045 
23079 
60W4 

dını görmemıştir. şey, ... bilmek.... ·,.O oı • 
Bır akşam "Yenı ıazmo .. ya ~t- - Muzıka1 hUpıayun mild'!;.,tı• • 

mıuum. Zekı bey perıpn ve dUtUnce- dun. Yarından ıtibaren yenı 
lı bu halde, oyun ma.easından uzak nP. gidersm: o kadar. ~' 
bır koşede oturuyor, kapıyı gözetli- - Allah ömür ler versin. l 
yordu. Benı göriince hemen yanıma fendimizin... . ..od 
yaklaştı , selamdan 110nra. Ben hururu phaneden g~rıl~.YP-

-----~ - Prens Mustafa gelecek mi ac&· çıkmafa hazırlandığım sırada · eli .......... Bi·;··;~···ç·ÜktÜ ......... ba dersmız?. - Gel, ıundan da biraz aJ .. u' 
- Hayır, onlar bu akpm .Monte rek kendi elile bana bir aalkllll 

Kartald(I ı.:kııı •okagında A~ta Kulodalar... uzattı. Dl"r 
ai<l bır numaıah ahşab e\ yagnım · - Emin uıısını.-? Blllhare it başında, muzıkal 11~....-
dıın çöknıuş, ııı\fu ~ zayıııt olmanu.s· - Evet.. yun mUdUrlUğtınUn, hiç bir ıtıı:;;. 
tn · Bu .ıon ve kat'l l'evabıma fena hal· lüzum göstermiyen basit bir""'-

& ı z ız;: s 0 ±;B de canı sıkıldı, uabi bir hareketle mUdUrlUğUnden başka bir ,eY ; 
Kocam ııu;kere gıdeı kcn bana 50 lıra ehle saçlarım sıvadı.. dığını anladım amma, anlaY 0~ 
bır.kınıgu Benım param vardı ve J k be d k . .b 1 -...ıı k da rezil 1 k k 

1 
· ıe nıil - a y e a aı gı ı ge m.... . a r o ma or msı ,,c1r 

h
1 
eıdıhtıyza~ımı :an~~ pa;aı~~ kdaı~ • Hallmkı bu sulta damıa burada bu- did ~eler uykusuz kaldım, b J 

ıar ımlı. a en, e~ .. ınkı e l4rdı 8 aAha.. Junuı . Bu ~Y söylemek istiyen fa- lar atlattım. 
an ça DJI, para '-'- azanı un. - _...ı 1 h bir •- •• • 

ed C d t . ti b·-ı t kat ceeaı'8t lllNemıyen ere as _. ' 
m ev e ın liiaa ıum avan ara· redd 'dd - j}Jı 
sında bulunmuı, anıma, onu biz koy- u en ~nru.: . Zeki beyin Niste bulunduğU t,.t" 

1 

dık Dü l k 1 - Şey ... Sir.den bır ıatırhamda bu- manlar Faruk efendi ailesil• lh.., • ma . aman aı ımız oymuı o&· . • • __ --:m.,...-_ 
caSLvd lunabllır mlyım, beyim 7. ber babasının yanında otıw: • ..a .,t• 

. ır. Estağfurullah, buyurun.. dan, Sabiha Sultan Niso g~loı.· 
Dınlenen ıaludlerden Hasan <l~ _ Efendim nem hr nem yok ver kit t 

1 
ld .ıJ.. 

d işti k .. • sa ıo a mıe o u6 ... a 1
-- .a.ı&J. 

em r · • dim ... Pal'aeızlıktan dolayı blraktı • lı ; r oda&1nı 1Atki beye tahsil ~-.a 
Vak'a ıecetıı kahvede uturuyor• ~- "el elin devam ediuor Bana B da kalk ba~ ,,.,....... 

•- " J • u ora yatar ar ~ 
jduk. Alaturka ~at ?örde doğru Ah· elit frank lütfeder mllllnls, yarına vakitler yem inl bile ~rad• Jı~ ...d 

1med Cevdet geldı. Bıı'l.Z 1t<>nra ~~~kıp kadar? ... Belki pns ıettrlnlniz.. ihzar ederdi. ~ilihare Faruk ef~ 
gittı. Neı eye i•ttiğini sordum. l a - - Buyurun.. ile Sultan daha aerbeet olmak ,. 
rı.u.. düfUne gldeceflm. Tıraş ~hu.ağa Gözlerinde bir parıltı belirdi, be- halifenin nezdinden çıkıp keOdl V 
gıdıyorwu,, dedi. On beo dakıka ka- men maaaya kottu. Ufak bir müddet partmanlarına taeındıklarındaP:..._ttl 
dar ı;onra da bir 6ilab eesı duy<.luk • .1181 fında dört yüz frank kadar yap- ki bey de bahçede bulunan p-ol· 
Sonradan da Ahmed C.vdetuı öldl\ R t.ı . Yanına yaklaıtm . UstUndekl odada ıkamete nıecblll' ,r 
rWdilğUnU öğrendik. Sisin gibı oyunculara akıl öğ- mU§tu. Faruk efendi eaa"'en b&~d'· 

Diğer bazı p.lıidlor de dıuJenılouş- , 1 etmek haddim dcğıl amına, mal\un nın verdiği maaş ile aıı n keııdi1 .,.. ler, fakat bir ıey bılmedlklerııu, silah ya ' I<:tUJU dalıilı.iıı yenfd.,, derler, bu reslıtl temin edebildiğinden , ~·~ 
seırtmi duyduklarını söylemlr:lerdir. günlük bu kadarla ıktıfa ~<liniz, çUn- ye kudretli bir hami olmaktall ,ı.t' 

Gelmiyen phidleı in celbi ıçin mu • kil devam edecek ohu·sanız hepslnl tı. Prens Mustafa ısc, bı guu ~J 
hakeme bqka gUne bırakılnuştlr. kaybetmek ıhtımalinız vaı .•. [!>1.n ı ' 

1 



z liseleri 
leybol maçları 
'Ydan fazla bir mUddettenberi 

an devam etmekte bulun • 
tız liseleri ~oleybol maçlannın 

a iki hafta kaldıfı halde mil • 
eJ'an heyecanım muhafaza 

ir. Buna da eebeb kuvvetli 

1 Birinci Balkan Krosu 
müsabakaları 

n biribirlerile olan maçla • 
IOn haftalara teudtlf etmeBi • \ 

ilk maç:Kız Muallim • la • , 
liaesi arasında yapılacak g\l • 

Hazırlanan müaabaka programını 
aynen neırediyoruz 

"1 heyecanlı maçıdır. Kız Mual • 
lbektebi ıimdiye kadar yaptlfı 

ı:..----. lllthsabakadan Çamlıca mUstes
L,mll•llWepsj· i kazanmıt olmakla turnu· 

en kuvvetli takımlarından bi -
._:_Bilhassa geçen hafta Kandllll
~ı oynadıfı oyun bu maçlar es-

oynanan oyunlann en ytık
lddedllebilir. 

bul Kız Jiaeei iae ıimdiye ka-
1 

ftptığı yedi mac;tan Çamlıca, E-. 
mUstesna diğerlerine galib \ 

ir. Geçen sene pmpiyonu bu 
hptığı maçlarda rakiblerine 

daha zayıf görmekteyiz. Son 
·ile oynadığı oyuna bakanak Yu~ta• 1ropcu1Gr Atina ataaınaa !,Gptıklan aon mUli takım aeçmeai* 

bugün kazanmak ihtimali ôndeki Balloan 10.000 §ampiyonu Ragazoa ikinci vaziyetu, Nitms, üçüncü 
lzdır. Kendileri bu maçı muhale- kofUCU Balkan maraton §Ompiyonu Kiryaktdisdir 
IUrette kazanacaklannı söylü - Birinci Balkan kroalanna &id bil· rincisi,. Christoe Varcakis ve Vaai • 

ise de eğer çok çall§Dlll iseler tün teferrüat gUn geçtikçe kat't gek- Uos Mavropoatolos "1939 Uç bin ma· 
kandilliden daha iyi bir oyun lini almaktadır. Gerek koşunun mu • uialı birincisi,. dir. 

Uirler. Fakat galib gelmek 1 vaff akiyetle yapılması, gerek mlsa- Yunanlılar seçmelerini pistte yap • 
i bir silrpriz olmaz ise Umid 

1 

fırlerin lstanbulda kalacakları mUd- mışlardır. Bu seçme esnasında alın • 
teyiz. det zarfında azami derecede hüsnü Dllf olan resimdeki ilk Uç koeucu, Ra.-

1 maç: Kandillei • hıönt1 ara· kabul görmüş olmaları için icab eden gazos, Nitzas ve Kiryakidistir. 
)'apılacaktır. Kandilli yap • bUtün itler derpie edilmekte ve bun- Ekipler havanın lodoslaması ihti· 
~ oyunda turnuvanın en tek· tarın ikmali hususunda hummalı bir maline mebni cumartesinden Büyüka
'e en kuvvetli iki takımı olan faaliyet earfedilmektedir. daya geçecekler ve geceyi Akasya o

ca ve Kız Muallim mektebine Organizasyon komitesine bazı kıy- telinde geçireceklerdir. 
flb olmalarına rağmen diğerle • metli organizatör ve idareciler de it- 1 inci Balkan kroslanna aid proğ
hlib gelmiş turnuvanın kuvvet· . hal edildiğinden bu komite şu zevat- ramı aşağıya dercediyoruz: 

~lanndan biridir. lnönü ise' tan mürekkeb olmaktadır. 22/3/940 sabah saat 6.46 Sirkeci-
iı yedi maçdarı İstanbul, Çam- Adli Giray. Bilrhan Felek, Adnan ye Yugoslavt akımının muvasalatı. 
leız Muallim mekteblerini mağ .. HUn, Semih Türkdoğan, Naili Moran, 22/31940 Sirkeciye Yunan takımı-
diğerlerine galib gelmiş turnuva- Füruzan Tekil, Ali Rıza, Vamık Ge - nııı muvasalatı. 
tehlikeli takımlarından biridir. zen. Ekip şeflerinin İstanbul valisinı zi-

hafta gilzel bir oyun ile Bo • 1 Rumen federasyonu kat'i cevabını yaretleri. 
flileri mağlflb etmelerine rağ- vermiştir. Bu cevab menfi olduğun • 24/3 flto gnat iictc He) heli Deım: 
bugün normal olarak Kandileli- aan Rumenler gelmiyeceklerdir. Bn - Lisesinde Birınci n ikan l ı (l• lnı n n 

&alib gelmek ihtimali kuvvetlidir. na yegane eebeb olarak takımlarının açılış merasimi. 
~ ınaç: Erenköy - Cllmhuriyet li· hazır olmadığını Ueri süren Rumen - Saat 3,5 Rıririci B.ıll,.ın krıı umın 
·arasındadır. Erenköy turnuva- ler, mektublannda: "Yenilmemizi is- hareket 1sareti. 1 

\ilinciden üçüncüye kadar derece terseniz gelelim .. diye gnrib bir cüm- Saat 'l Hc-yh"lıUt' llrnıı LısP ı ~n-
k olan Çamlıca, Kız Muallim, le de kullanmakt.adırlar. Biz her şey- lonlnrmd:ı çay. 
illi takımlarına mağli'ıb olmuş ~eri evvel Balkanlı sporcular arasın- Snnt n da Tok ttl.iy ııd:ı. 1~ta~ıhul ı 
buı, İstiklal. Şişli Terakki, Bo • c.a bir tesanUd fikri gütmekte oldu - Vah ''e Reledıye Reısmın zıyıılt'lı. 

Çİ takımlarına yaptığı maçlarda ğumuzdan Rıımenlerin bu zihniyeti- 25 3 !HO snnt n.5 H ılltnnlı :ıtl<-l • 
!) gelmiş kuvvetli takımlardan bi- ni garib bulnmktayı7. TU.rk tal\ımı lc•rm ahidey<- ı:;etenk koymnl:ıı ı. 1 
· Cumhuriyet takımı ise bu işde fazla zayıf oldııg11 zaınaııl.ır bile nal- Saat 10 ~rhrın gr ılCl rk ) rı lt-ı mı 
\lvanın f'n kuvvetli takımlarile kan olımpıyatlaı ına t!'ltıı nk rl:ni~ ve· 7ıyaret. 
lafjmnk tahhsizliğinde bulun • ycnildı~~ı v. kit lnınu lııçbiı 7.aın.ın Snnl l l'nı kol~ltlt: nt ldıznı tf'1e· 
na rağmen memleketimizin en Balkan spor undan a~ nim. k ~<'b('bı o· ras} onun ın h•;lf' Ye mc.:ı 

tli muallimlerine sahih olmalan l:lra.k ilen ı>iıı mcmiştı Snnt 5. l t nbul bül, . ıııııı c ayı 
·ıe sonradan vujyetleıini dü • Bulgar fedcı asyonu «la tukınılaı ı- Yeni bir dUnya rökoru 
ğe muvaffak olarak güzel maç.. nıo hazır olmadı;;ını ılcrı sür mü!'; ve New-y 01 ktlu Y~le i nh cı :oit('ı::i tn-

~kanmştır. Şimdiye kadar yap- 3 kisidPn mlııc kk(•b bit müşahid h<'· Jumı 1 100 m('t re rı be ·t yfü:me 
yedi maçtan Ş~li ve lslik~ll )Ctl göndcrcbıle eğınl, kabul cdildiğı diinya ıckonıııu b('~ saııı)~ gıbı bil

lanna gatib diğerlerinde mag · takdırde hn\x>ı daı· cdılmclerini isi"· ) Uk ve arık hır foı kla im ınıtit ır 
Obnut$hmiır. lki takım arasında mi§tiı·. Fcd('UlS) onuınmı; vcrdigi cc - S d b 

1
., n Toı.ı 

· · ·· da . . an s uııı, ope. unC'.ın \ e . · 
Yese yapar ıeek Erenkoywı • ,·abda, bu ış ıçın nnl .. ahıd spot·culnr ı d . r"kl<t b olnn bu takım mesu "1 bas ğ . ..ı'lü Til kl t• - 1ı1h· 1 ı:,oıı an mu ~ , r tı ı goı u r. r ;veye ge ınnege sa" ıycti o · fM i 3,.51 4 dal<ik da lmı ·t u 3 ;)9.2 
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1111 madıgını Bulgal' tnkıını nıUsabaka - · .' .. . • 1 M • j ' ' . • olan eskı dunya roltoı 11 Amc>r ıka mıl-hHra ourenın 1d'~rnd ıştnk·ak etmek t~to g~lwgı t~kı "ılı takımı laıafınd:m B<>rlındc l!l38 
" u e co nıemuun olarnı;ımızı r)ı • d 1 ı~tı 
1 edkı•kter•ı dinnıştir. ı "l'llC; C ya:ıl ~

1

1,. f bir kOŞU . 1 
Yugot;lavln •t lmelc hususunda hiç eyne mı e 

"'1ttara 19 (Hususi :Muhabirimi?.. bir minılerı olmadığını yazımslar, an-ı Fransız atlP~.ız~ fedNasyon.~ı 24 
) - 1'\irkiycde puit korunma cak cuma gUni~ 1stanbulda olnutları mart pazar gwrn yapıl~ak uzef'f' 
~tini tetkik için da·ıet edilen a- hw~u.suna ınusaadf! C'tmeınlzi taleb •t Fransa. lngıltere ve Belcıka arasm· 
Mourcn burada teına&Janna bq mlelerdır. 

1 
da beynelmilel bir kros kantıı tertıb 

r Amı· nl bu-dan l"mir ve p c .. ~-· ·· '- etmı!';tıı Koı,u Bolonya oımanıııdıı · • •.. ~. rogranllıl. gor.ı umar'--'ı gnııu ~-

blıia gi<ld• k tetkikatta bulu • tanbulda olmaları icab eden Yugogjav ywpıl:ıcaktır. 1 
ve bırcı ra.;, "l hazırlıyacaktır. laıın, tren yoı gunluğwldaıı sonra din- D YET ı 
ileyb uugihı öA;lıxlw aonra Ha· lcıımck ihtiyaçları lıakkındakı bu di- 8'-den Tf'rhl)Mıi Atletizm ··~dı•ra.-. 

'-11 1 ki . k b 1 ..ııı-. k d"l . ~onundan. """ste18rlıfmdan, H.ıv& komutan- t! erı a u el.lWuış ve en ı erme 1 ~ • • 

,ı_ • • • . cuma günü fstn.nbulda olmularının Aı;;agıda ısımlctı yazılı hakemlcrın '44n, ve Dahılıye Vekaletınden 
2 

a · ·· H 
~ mümessillerle mti.akerelerde bizim için de menınuııiyPlbahş bit· hfı- ı.~ .maı t pazar ı"unku sanal 15 dP lkey-

dise olduğu blldirilmlştiı. ut:liad:ıda yapı nca · .ırmcı Ba an 
u~tur. Haftıa sonunda Hava . . kır koşusunda hazıı· buhınn1alan ı i-

li ıı.ıt.ndan bir aUbayla beı aber Yugoslavlar talmnlarmı seçmışler . 
&• fed bileli i 1 d' ca olunur. ı tetkike ıidecektir. ve eraayonunuun rm ş er ır. . . . ~ 

l{ıymctli kOiuculardan tcrekküb c • Adıl Giray. Semıh Ttil'kdogan, Fcı-
~e · J • • İ •h a den bu takun epey kuvvetlidir. Ekip ik Önem, Reşad Erte. Nacf Aljı, S~· 

ynır erımız 1 r Ç Yugoslavlann genç koşucusu Josefldık, Mufahham Elmen, YUBut Bozog· 
edebileceğiz Kolnikden ba,ka, Joslp Bnıcan "İs·ılu, Turgut Öztufan, 1. Balkır. T~u 

-Aıı1ta . tanbul 1935 altıncı Balkan oyunları l\enber, CemaJ Vcuç. Ömer Besım, 
l'a 19 (Husuıl Mubabmmız "lbirfncl$1 Kvos Jakar ve Glonar ·A- Taha, Neriman Tekil, Ali Rıza; Ce • 

A vrupada harb ~ladıktan " ı ·ı U ğl Ç B n-~-b v"' 
il . lekeand'dan terekkilb etmektedir. Ka mı zuno u, · a.şaran, ~ • 

~ır çok maddeler meyanında fileye M&yö Miro Çerne rlyıu;et et. ğan. Mufahhıım Yazıcı, lı""ikri Çıpa! 
l' ıhracatı da menedllmişti. Son r.ıektedlr. Garbıs Andonyan, Nuri öz. Fethı 

rda. memleket lhtiyacwa y&- y 11 d 
1 

ki .. t .d Dinçer, Füruzan Tekil, 
ka .. uıınn ı ar a ge ece erım eyı 

dar ıtok mevcu~ olduğu ıoz etınişlerdlr. Elen takımı be& koıucu j Hakemlerı ve da\etlıleıı koıu ma-
e tutulınuı ,.e ıhttJa.çtan fazla \Je bir idarecı ile gelmektedir. Koeu· hallJne getirecek huausi vapur ıaa.t 
kıamının e<ınebi memleketlere c.ulardan biri ihtiyattır. Bunlar •ıra- 13.00 de köprUnlin Ada ıgkel~den 

temın ıçın ihracı lisansa sile At8Jlasioı Ragazos "1939 00 bin lıareket edecektir. 
.ı.:.vad rR•l!la alımnasıni1 Heye- metre bnincisi,, Nikolas Nitsas, Ste- Milli küme işleri 
~ kaıaı venlmı~tiı'. lıvos Kııyakidia "U-39 maraton bi - A.nkarada klilı> 1t1ura.hha.1lanuın 

Amerikanın 
ı Sulh teşebbüsü 

(Bıpn•lraJeden devam) 

suih taraftarlığı etmek gayet kolay 
olduğu halde, bu rolü kanaat verici 
bir surette oynıyabilmek Almanya i-

çin çok zordur. Çünkü İngiltere ve 
Fransa kendi hcsablanna hiçbir gey 
istemiyorlar. Onlann manevi vaziyet-

leri Maginot'daki mevkilerinden bile 
eağlamdır. Devletlerarası münuebet
lerde hak ve adalet iatiyoruz, küçük 

devletler için hayat hakkı istiyoruz, 
diyorlar ve Çekoslovakya ile Lehia • 
tanın ihyuı lüzumunu ileri sürüyor
lar. 

Halbuki Almanya öyle bir wlh ta
raftarlığı etmek mecburiyetindedir 
ki bUtUn gasbettiği Ulkeleri kendi • 

sinde bıraktıktan bqka müstemleke 
ler bahsinde de kendisine birçok mü-

saadeler göstersin. Bununla da iş bit
mez. ÇUnkil Almanyanın hırsıcahına, 
iştihasına budud yoktur. Bundan do-

lııyıdır ki ıtmdi sulh teklif edenler ve 
ı.ulhü kabul edecek olanlar Almanya
nın müstakbel bir tecavü7.de bulun· 
mıyacağına dair maddi teminat iati
yeceklerdir. Eğer bu teminat hakika
ten ciddi ve müessir bir teY olacakaa 
Almanya buna razı olmakla istikbal 
i~in hülya ettiği fütuhatı kendi elile 
kendisine seddetmiş demektir. Al • 
manya buna nasıl razı olacak? 

Herhalde gönW nzasile bu gibi ka
yıd ve şartlara nza göstermiyeceği 
nıuhakkaktır. Muhakkaktır amma 
razı olmamak ta bir fela!<ettir. Nae
yonal • sosyalist ricalinin bu felake-

ti anladıklannda hiç şüphe edilemez. 
Onlar İngiltere ile Fransanın harb 
ilin ettiklerini görür görmez şaşır • 

aılar ve derin bir hayal sukutuna uğ· 
rudılar. Çünkü bu hiç ihtima! verme
dikleri bir aksülimeldi. Onlar demok-

rnsilerin aczine, tereddtidUne, irade· 
Eızliğine kat'i bir iman besliyorlardı. 
Ne kndnr hata ~ttiklerini anladılar~a. 
da İ!3 isden ~"<:mi :ıti. · 

Mamafih, IJitlcr ümidsizcc bir tc--1 
1 şcbbüsde bulunmaktan ı,-eri kalmadı. 
Lehistan ile ikUfn t'dcrok sıılh yap
mak teklifiııdc bnhınd•ı. Fakat Al • 
manya Lehj tnnı <:ı ~n"m ğt• kalk ır
ken hesabında ıır 1 adaı )amlıaış ic;e 

mlittcfıkleı Alman).t ::. lım b ilan 
edcrk(lll O ltndar bilt>I'\!k \'C cllşÜnCl'ck 

bir karar \lf"rını~l ı rlı. Onlarda hayal 
"Ukut 11, pı• ınanlık ) oktu. J ehıslruıın 
ezılnır i ml\t1 e'lkiC't i lrnı aı l.ırındım 

ciöııdlİt•rnC'zdı. Omm kin Uitlfı·n 
rnllı {('klıfım t lıh tıkr w 11 tıd.l 
gn~bt:ttı; ııı \ l r. l ri ın<lf' ı-t, h~i.ileı. 

Şımdı Hı1 il r Amf'ı k •ıın taHıRStı· 
tıında.n ıqlı"ı.<lr t'.d ı , v.-tl.in k1a
taıımık ş ı tıle bit· ı.ıılh v prmıga mu
lınkknl< kı cüıı t.n • ktır. Barhrlc mu-
•:aff ıkı} e• ı.lı ııdl ' mıJıgırıı hınya 

dı ı de tıeı kt>ı:ıt<'n l} ı 

hiliyol'. B ı c n uı ol"•asa ıdi l.Rhıs-
tan \al< 'n ıııı m11te 'k.ıb Rıtlh ı h·r 
)111) dı., 

Fakat '"' ı- ı iı r. fil! kurtanla • 
cnktıı? B ıı ı ını l ılm('ytz. Bıı b ıhda 
nz çok k 1lmlt ~ay:ın, h r halde mli 
zakcı e ıne\ zııu ol ıbik'cek bir fjekıl 
diişiınıılii) or elen il •bılıl'. Çiinkli Hıt l<>r 
ile hı ~olinınııı miilal,•ıtı böyl<' hır ii· 
mide 1btın:.t dmek lazımdır. Mus.mli 
ninın llıtleı iızerind<' u7.Ja~tn 1cı bn 
te11lr ynpmış ol:ıc gına ihtimal wr ı
rız. Çiiıı ltlı daha ha rblıı l;ıaşlangırın· 

do bile ı~ın ılc\ lenmcmt'..;ı ıçin Duçe 
tnmfıııdıuı gııyı et s:u fcdilmie oldu -
ğumı bilıyvruı s;nR<'ıu leyh oon mu
la.Jcatta Hıtler Du<:cden ıt.idn.I \ .. t.,.. 
vekktil tavsiye.ııı alınışt.ıı·. 

Avnıpada bu bazırlıkla1' olurken 
Aıııerikatl .. ıı Hooson~I tin hazı b~~ a. • 
nalı akS('dıyor kı ınıJlC'tleı arnsında 

karde.şlık vo rnı;anhk hısie•·un iz, kii • 
~tik de\•le-tle\in emin y amaları rn~u
munu tl~ri t!Urliyoı. Şu halıl~. Ame-

rikan CUmhuıTeisınin tavaiye edece
ği bir sulh <1aha ziyade miittefiklerin 
idealine uygundur. Şimdi Aınertkanın 
gayreti de, Avrupada Muft801fninin 
gay~U de Hitıere lıttpı yaldı!!lamak 1 
g:ıycsin.e matuf bulunuyor. Yaldıılan
sa da. yaldıılanwua da, ergeç, Hit· 
ler hu hepı yutacaktır. 

Ht1M1t. C.k!ci l'ALÇIN _ 
az 
i8Uraki ile csaıtlaı·ı teei.-it edilmii o
laıı milli kün1c talimatnamesi ta.be - • 
dllmckte olduğundan, buıld\ktcı u I 
iOnra mıntakalara. tevzi edilecektir. 

Yin'3 bu talln.a.tname hUkUmJcrinc 
~öre tetektW et.mlt bulunan mUU kil
me orpnisuyon komitesi yıuın ı!k ( 
içtinıaını ya pv.aktır, 

--- - -- --- -

~ tetllm : BOSftlN OAlltD 1'AL(Ut 

Cephedekilerin inkılap ile müŞte
rek o.lan hicbir noktaları y oktu 

-1es-
Filhakika, binlert.:e ve binlerce 

defa fedaflere müracaat edilmiş ol
dutu hesaba illve edilmelidiı : 
Cebhe için fedai, fedoi devriyeler, 
/ed4i emirberler, /edai telefoncular, 
tayyareler için fedailer, nehir 
geçmek için fedatler, denizaltılar 
için fedaikr, hücum kıtalan için 
fedaUer ilh. Dört buçuk sene için· 
de daima ve daima, bin vesile ile 
gönWIUler muttasıl gönüllüler bul· 
mak Jbımgeliyordu. Daima ayni 
jest .görUIUycrdu: Tüysfu: bir de
likanlı yahud kemale enııiş bir a· 
dam, ikisi de vatanperverlikten tu
tuşmuş yahud büyük bir pbsl ce
saret ile yahud en yüksek bir va
zife şuuru ile meşbu bir halde ileri 
atılıyorlardı. 

On bin, yüz bin teklif vukua ge
liyordu. Yava y&ftl, bu insan ihtl· 
yat hazinesi kuruyor, ttıkeniyor

dti. Ölmfyenler mermilerden maUU 
hale geliyorlar yahud yavq yavq 
o ~k cilz'I arda kalanlar arasına 
karışıyorlardı. DUşünUlstln ki, her 
.§eyden evvle, 1914 senesi fedailer 
denilen kimselerden mürekkeb ko
ca koca ordular çıkardı. Bunlar, 
bi?.im hiçbir işe yaramaz parla • 
mentoculanmızın caniyane ıuur • 
suzluklan yüzünden, sulh zama • 
nında kıymetli hiçbir talim görme
mişlerdir. Onun için müdafaastz 
bir halde, bir top gıdası gibi, düş
m11 nın önüne bunlan abnıı oldular. 

O zaman, FJaniros'da maktfll 
yahud mecnıh bir halde yere seri
len dört yüz bin insanın yerine mu· 
adillcrini koymak kabil olamadı. 
Bımlann ziyaı yalnız aded bakı • 
mmdan takdir edilemez. ÖlUmleri 
Tı r·ız \'l rıırcabuk bir tarafa 
mcylettirdi, hem de iyi tarafa de
ğil. l<nvalıl., cinayet yahud ceba • 
net unsurl:ırı, hasılı, miıfrit kütle, 
fena kUUe eskisinden daha ağır 
lJ. stn dı. 

Çi.inkU fazla bir şey daha vardı: 
Dôrt buçuk sene yalnız müfrıt 

gnıplarm en ileri muharebe mey
dnul.:ırında nılidhiş surette zayiata 
ujrrımakla kaJmanu~lardı. Fen:ı

IH rın gnıpu da ayuı müddet 7.nrfın
da harikulade bir mu lte masun 
kalmıştı. 

o r.ama.ıı f eo.ı i olnr.ik ilerj atı· 
lan n· İıavatını feda ettikten ~n
ra \\ alhall ı.·ya yülrnelcn kalnıı.ınnn 
l·:ı.rd.ır hrı biı ıi!l ytrine. o zama
na k ı lıtr ihtiy tlı bır 1 ar<'..kctle ev 
vcld ıı nı 1 a mı donPrl'k memleket 
iund<' .ı" ol; f.ıydah suretle bir 
meı::gtılı) <'l bıılım:~ kumaz1nrdan 
bıı ı ı, ın olmıı, Lıı. 

Bimıcnnleyh, harbin onu şu tab 
lo) u aı zediyoı ctu: 

M tlll"t in kalabalı!< • t ta ı_..ımfJ, 

kc·ııdı knıı veı gisınl muntmı:am su
rt'fte od n::ı ti. En iyılerden mU
ı C'kk~b mlifnt sınıf nümuı~c teRkil 
c lcl:ck bit J, lırumanlıkJa hemen 
h ·nen t:nmamen ken liı:;ini fe ln et
mJ, bııhınuyoıdu. 

Fenalardan mUrekhb m!lf'dt sı
ıııf bır taraftan n minasl7. k"nun 
lardar. dı~"r tttrnftan ot1keri ka· 
nmmn gayrı k~!i suı elle rotbikin· 
d('n yardım görorek maatteessüf, 
t::lm blr halde m::ıvcud duruyordu. 

So"yaJ bedetllllli::in gayet iyi mu 
hofRZl\ edilen bu m"C'dAr par<:ası o 
zsnuuı ınkı1Abı yaptJ. Btum ancak 
nıcmlek~tin en lyJ ummrlurian 
mllrekkeb ıl"'i paı çaamın artık mU 
manaat cJemlyecek h.i.'~ bulunma· 
aı sayesinde y:ıptı: ÇUnkU o paı·~ 
ci'müştll. 

Binaennleylı, Alnıan inkllabma 
"halkçı .. matını verirken pek btt· 
yük bir ıhtlrazf kayıd dermeyan 
etmek liıımdtr. Bu kabil cinayeti 
bizzat Alınan ka\ mi lrtlkfib etme
mrıtir. Onu yapanlar aaker ka .. 
çaJcla:nndan, pca:t-. enlderden, ılh. 
mürekke'.'b muzlim ecJAf ve <>rtiıTa .. 
dan lbal'ettirlcr. 

r"cbheaekller kanlı mücadelenin 
bıtnıeetnı sellmlıyorlardı. J)ofduk
le.rı memleketin topı'llklannda tek
r8.r dolaşabilmekten, karıl:nına , .• 
oocuklanna kkVURmaktan memnun 
oluyorlardı. Jl'a.ke.t onların inhlflb 
ile lıiç nıll3t..erek n'>k~P an yoktu. 
bılullbı • E.\"1!'.l :< riuaı. Hele mü-

tevviklerini, teşkilltçılarım hio 
sevmiyorlardı. En çetin mücade
lelerle de\<am eden dört buçuk se
H ean•aında, onlar parti aırt.Jan • 
lannı unutmuşlardı. Partileri ter
kib eden heriflerin hepai kendileri 
için yabancı adamlar olmuılanh. 
lnkılab Alman kavminin yalnız kil· 
çUk bir kısmında gerçekten hafif. 

çe sevilmişti. Bilhassa onu teş ~ 

vik ve yeni devletin bUtUn teref 
vatandaşları için minnett.arlık all
meti olarak petrol torbasını kabul 
etmi§ olanların sınıfında. Onlar in· 
kıllbı, bir çok kişinin hA.li düştük
leri hata gibi, haddi zatında sev -
miyorlardı. Al7.ettiği imklnlardan 
dolayı seviyorlardı. Fakat yalnız 
halkça mergub olmak bu Marksçı 
haydudlarda otoriteyi uzun müd
det muhafaza için Wi gelmiyor
du. Buna rağmen, genç cU.mhuri
yet kısa bir kargaşalık devresinden 
sonra yeniden kısas kanunu tatbik 
eden ve iyiler partiainin eoıı un • 
surlanndan mUrekkeb olan bir kud· 
ret tarafından birden bire bağlara 
vurularak istenirse ~e pahasına o
lursa olsun otoriteye muhtaçtı. 

lnluli.bı yapmış adamlann o zo.. 
manlar en çok korktukları §ey, kcn 
di kargaşalıklannın kasırgası i· 
çinde, ayaklannın albndaki ·sağ • 
lam zemini tamamen kaybetmekle 
ve birdenbire, bu gibi ahvalde bir 
kavmin tarihinde mllteaddid defa

·Jar vukua geldiği tlzere, bir tunç 
pençe tarafından yakalanıp başka 
bir sahaya naklolunnıaktan iba • 
retti. Ne pahasın olurs olsun, cl\m· 
huriyet kuvvetlenmek lazundı. 

Binaenaleyh, halk nezdindeki 
muhabbetinin azlığı yUz.llnden, he
men çarçabuk, yeni bir teşkilatlı 
kuvvet yaratmağa mecbur old}L 
Buııun Ustllne daha sağlam bir oto
ri t e tesi:; edc'bilmek istiyordu. 

1918 . 1919 seneleric:n ki.nurıu
C\'Vel, kanunusani ve şı..bat günle
rinde, inkılab elebaşılan ayakları

nın altındaki toprağın gevşediğini 
hissettikleri zaman, etraflanndı 

onlar için pek zayıf bir garanti o
lan halkın muhabbetini sili.h kuv
vctile tahkim etmeğe h zır kim -
seter aradılar. 

"Militarizm aleyhtan,. cUrnlıu -
riyet askerlere muhtaçb. Fakat 
kc•ndis.inin otoritesinin ilk ve yega
ne temeli • yani halk nezdlndekt 
ttıbnrı · anCAk bir pezevenkler, 
hınnzla.r, yankesicıler, asker ka -
taklan, ilh. Sosyetesine kök !'al· 
mıitı. Biz bu güruha kötülerin 
müfrit sınıfı adını verdik. Bu şe
rait albnda, bu muhitlerde h:ıyatı
nı yeni bir idealin hizmetine tv.hsis 
eat .. 'Cek bir adam bulunabileceğini 
ünlicl etmek boş bir hUJy~ idi. 

/çi>tdc i11k1lcibcı dü~ii>ıce varlı
ııa 11 ve it?1•ılcibt yapınış olan .,os
ycıl tabaka, ne b" inkılabı müda • 
/na içiu a.sker temin ctmcğe kabi
liyetli idi, n11 de bmıu yaprr..ağfJ 
mii.Btakl bwlmmyordu. Çünkü bu 
sosy<il tabalot:ı, hiç bir au.ret'le, ciim
Jıuriyetçi bir devlet te§kil etmP.yi 
istemiyordu. O yalnız sevl:itabii!e
rini, daha iyi nıemnıın etmek i{'in 
cooelki d.f>vletfo teıkiMhnan bo:nıl-
711481 emelinde idi. Parulaaı: "Dflı. 

zeni 1Je Alman cUmhuriyetinin blo-
1ıaa«,, de~i, daha ziyade: "Cüm-
1ıııriyctfo yağnıa.81,, ıd1• 

O zaman, halk nıümessillerinin 
en mUdhi& bir cnd~e ve ıztırab i· 
çinde çıkırdıklaı1 alarm feryadı 
bu ~osyal tabakada bl.R aksi &a.daı 
lıulmnd1 · Billıkf11, orada, n:uka· 
' cımetteo ,.e ıucraret.ten başka bir 
taY tevlıd etmedi. 

Filhakika. o ilk ıtinlerde, bir iti· 
ınctd ve iman yokluğu intibaı hisse
di!lyordu. J~rtık yalnız halk nez. 
cJ;nde haiz olduğu itibar ve mu -
lıabbete değil de kudret\ i~ne 
ldinad eden bir otoı·ıteuin te~\
l.ii! ettiği ıörUltJnce, bu uosu.rlar 
·<;;in inkıl~l-:n 'mı.slı gayl'si olan 
h!r h.kun hareketlere karşı müca
<ldtı! baı:hyacağı t<ıhnlin olunJyor· 
du. Hırnzlığn ha), iddiasına karşı, 
hlr htrsııdar 'e- ye.fmacılar cı-tesi 
tarafından. hapi hanelerden kaç
mış bır Piıril e azil tarafınd:ın .r • 
tık lı c<lılen ~ıum ve !11tıbhda 
k&rıı ro'llca.~le. [Det·amı .,·oı·} a 
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HAYA TINDAKİ SIR 
Yazan: Necati CELASUN 

D 
ıı;ıarıda kar lapa lapa yağıyor. doktor Allah bana lcızgın. ÇünkU o· 
Odadaki karyolanın yarunda nwı tarif ettiği yolda yürUmedim .. 

bir genç kız hasta babasının başın- Ben bfr günahkar kızım. Beni iyı din· 

Geminin arka tarafı 3 günliJ:k 
•eyyahatten •onra /ngiliz 

sahillerine gelebildi 

da duruyor, gözleri ya§lı.. 1 leyin. 
Yatakta yatan ihtiyar mırıldandı: - Lakin hususi baya.tınız beni a· 
_ Saadet.. kızım... Bu hastalık • lakadar eder mi? 

tan ke-ndimi kurtaramıyacağım. Bu· - Evet doktor. Zaten bu ricamı 
nu biliyon.ım. Yalnız sana bir şey söy reddetmezseniz. "Ölmek üzere bulunan 
liyeceğim. Bunlar belki babanın son bir hastanın ricası reddedılmez, bil· 
sözleridir. Şu anabtarı al.. konsolun 1 hassa bir kadının .. 
ikinci cekmeccsini aç. Orada bir ha· - Anlatın dinliyorum. 
tıı a defteri gôreceksin. Haydi getir - Ben bundan. bir mUddet evvel 
onu bana.. tzmire dayımın yanına gitmiştim. 

Genç kız ağır ağır kalktı, ytiriidü. Dayımın köşkil Karşıy kanın deniz 
Konsolun çekmecesini çekti, defteri sahilınde ... Güzel bir yerdeydi. BU • 
aldı ve tekrar babasının yanına dön· tün tatil aylarını orada geçirdim. lıt· 
dü. te bu eyahatlerim esnasında bir genç 

- Al baba... doktorla tanıştım. İsmi Celal .. Bel· 
Hnfif bir hırıltı.. öksürdü. Sonra ki günün birinde ona rastlarsınız. 

defteri aldı. Onu deno bir aşkla sevdim. Hem de 

Bu acayip seyyahat nasıl oldu ? 

- Bu defter benim, senin hayatı· sevildiğimi bilerek. Onunla beraber 
nı aydınlata.n yazılarımllır. Onu oku, geçirdığim birkaç aylık hayat .. ask Oı; günlilk seya1ıatten 3omxt Itıgiuı 3ahilleriııe u~n yannı. oopur 
görecek ve anlıyacaksın. hayatı, ömrümde nail olduğum en . 

Kuvvetli bir öksürük fazla söyle· büyük saadettir. Onunla hayatımızı A Uu Okyanusu?~a bır _Almanf 
mesine mani oldu. Öksürük dinmedi.! bideştıreceğimiz smıda dayım öldü. denizaltı gem ısı . 1ngılız ban· 
Fazlalaştı Gözleı ini hayata yumdu. Ve ben lzmire dönmek mecburiyetin- dralı, 8000 tonluk lmpenal Transport 

Soba harıl hnrıl yanıyor ... Dışanda 1 de katdım. Ona yakında döneceğimi adındaki gaz gemisini torpidolamış-
m hı bir tipi devam etmekte.. vadederek lmıire gıttim. Fakat bu· tı. 

Babasını kaı a topraklara bırnkalı nu yapamadım. Sözümde duramadım. Denizaltının attığı torpille ikıyo 
ti ay olmuştu. Zayıf ruhlu ve gevşek yaratılışlı i· bölünen gaz gemısinın baş tarafı bat· 

~ ı f' ı l ha basının hatn a dcflerinı dim... Başıma gelen bır felaket bu· tı; lakın makmelerin ve kazan lan o 
aklına geldı. Gözlcıi yaşaıdı. Zorla nun ne olduğunu takdır edersmız ... bulunduğu kıç tarafı batmadı. yüz • 
) iırliılU .. anahtarı aldı. Konsolun çek Aı tık hayatımda felaket seneleri ge- me~te devam etti. lşte bu yarım g~ 
mece iui açtı. Defteri çıkardı. Yaş- Jıp çatmıştı. Ömrilmü barlara hasret mı ıle Atlas Okyanusunda "107,, mil· 
Jı gözlet ile flayfaları ÇPViımiye baş· mi tım. Cemiyetin bana ayırdığı yer I~ bu mesafe _katederek lngilız sa· 
lauı. terde kendime vazife bulamadım. On hıllerıne ulaşabılınış olan lngılız kap 

Genç kızla beraber satırlnn oku· dan Celftlden yalnız hır hat1ram var. ~ı Smiles denizcilik tal'ilıinde mis-
yalım: Kı7.ım Saadet.. O şımdi &yoğlunda l~e ender lesadtif edılır maceı asını 

" ) hastalıaııesinde harici· ( ) sokağında 36 numaralı evde §oyle anlatmaktadır: 
ye kısmına bakı>•ordum. Bir gece.. ihUyar bir kadının yanındadır. Çok "- lmperüıl T10.11sporl gaz gemi· 
soğuk fırtınalı bir gece .. saat 12 de bedbahtım.. Allahın bedbaht ettiği sı şubatuı 11 incı günü bir dü.şman 
kapım r.nlındı. bir kul.. . ., denizaltısının attığı bir torpilo ile 
~a~rclım ''Kım o?,, İnce bir kadın Gö:r.lerı yar;;lı d rın hır uykuya dal- ıkıyc boliiudü. Miirettebata hemen 

se mı duydum. 
1 

ı dı . Kmm ... o r..elll bendım .. Beni hıç ge:ıı_iyi terketmelerını emreltım. Ge-
- Açar mısınız doktor? tanımadı. Tanıyamadı. Oııu ert si l'8.. nıının murettebatı "44,, tayfadan iba· 
Karyoladan f ırfadım kapıya koş· bah gozyaşl&n içrnd k nı. topraklara retti. Bunlardan bıri torpilin infilakı 

turu. gömdük. O Sttadet de sendM başka sırasında yaralanarak öldü, diğer ıki· 
- Ne vm·? biri değildi. si de tayfa gemiyi tcrkedıp can kur-

• Dok'or hariciye kısmına bir G k c1 taran filllcalanna atlarlarken denı"ze enç ız eften göz yaşlarile ka· 
ha ·ta geldi. Bitkin bit· kadın. Onu ha a h k ki dücıip hozuldıılar. pa ı, ıç ırı · arını tutnııyıt çalı1;1tığı ~ ~ 
ber vermeğc geldim.. fukat tutamadığı gori.ilüyordu. "Hava müdhış soğuk \"e karanlık· ı 

Acele giyindim. Hasta bakıcı kızla tı. Biz denizaltı gemısinı go· •-n-1~·1 ık. 
b 

· ·k y Pencereye yRklaştı, gfü:lerinl ufka • .. ~ 
eraber onun yunma gıl.t.i · organı dıkerek.. Yalnız korkunç bir infilak bize tor-

acıuca .. cökmü§ bir enkazdan bir pitolı.ındığımızı öğrclmış oldu. Ku • 
et ve kemikten ibaret hir kadınla "- Anne, anneclğım !, ,diye mırıl· 
kaışılaştını. Gözleri kaıaulık ve kıı.· dandı. Hayatındaki sır ancak seneler manda köpriisUne fırlıtdım ve gemi· 
p ı. B ~ ucunda duıdum. Jkı da · sonra çozülmUştU. nııı ikiye bijlümfüğiinü gördüm. lki 

•••• c m.e••"" gemi paN'Osı biribirindcn su·· ı·aUe u-
kika sonra gözlerini açtı etrafına ba· • • ,... ~ ......... ·-·--·....... ·~· 
kındı . Sonra <'ııpıııarak : Mmtaka ticaret mi.ldürü zaklaşıyordu. 

_ öldüriin beni.. ne olur .. Of!, Çek An karaya gitti MUrettebat ıki cankurtaran filika-
tırmeyin bu ıztırabı.. lst.anhııl Mıntaka 1'ı<"aret Mtidtiril ınnda yer aldılar ve SÜI"'.ttle &\'ara et· 

Sonı a yatı ·ır gibi oldu. Hafif bir 1 A \~ni. diın Anka.raya gıtmiştir. Mu • tiler. Araıl~rn bir buçuk saat geçtik· 
sinir buhr:nı ~~iriyordu. G<~zleri~_ıi nıaıleyh Ankarada hır kaç gün kala- t~n ı:ıonra gcmınin kıç .. tar~fınııı hwa ı 
o solgun gozlcnm actı. Ve benını goz «ık. bu müddet ?.aı-f1nda Vekalet büt yilzmokte olduğunu gordük. Baş ta 
}erime dıkti. Bir an b<iyle knlclı. Son· c psinde temiıı t-.dile<·ek yUzd on ta- raf coktun batmış, sular altında kl\y-
ra: sa rnıf ıcin temaslarda bulunacaktır. bolm~tu. · 

- Doktoı? -·- "Anladım kı, vapurun kuvvetli böl 
- Ne ıstiyorsunuz? Piyasada canlılık var me tertibatı sayesinde kıç tara! bat-
- Biraz su!. • . mıyacak, bu yarım gemıye avdete ka-
Kendi elimle bardağına su koyar • lth Lla~ ve ıhı acat pıyasalarında rar vcrciim. B'"'nim ıçınrlc bulundu-

kcn o da kesik kesik mırıldandı. hararcllı m4ameleler devam etmekte· ğum filika .... cmıye döndli ve derhal 
Rize bir şey söylemek istiyo • dır .. ~ılhassa pı~asal~ıa Almanların mahtab ve s~ıre yakarak na?.an dik· 

ru Sizinle konuşacağım. Söyli;c· da ıştırak etmesı lngılız vo Fransız· kntı ü:tcı·imize çckmE>.ge çalı"'tık: 1..ft-
ceğim şey size belki garib görün:ir. l.ırı harekete gelırmiştiı · kin civarda bizden ba.şka ~ımscler 
Fa at ı ılJlae bir his benim derdimi . ,?ün _müttefiklerle Alınanlara ve yoktu. Sabah olup etraf aydınlanınca 
anlıyacağınızı söylilyor. dıger bıtnrar memlekcUcre 300.000 iki filıka da gemiye avdet ettı . Bun· 

Suyu içti. Devam etti: 'lıı_alı.k ılıracat nıwımelesi kaydedil lar küçiik hir sandalda "17., saattan 
- Fakat ayakta durmayın .. kork n'ıı;:tir. fazla kalmışlar ve so!fuktan yarı don 

m~~m. g~ç~ez hastalığım size. .. Öle· ı BunJarı.n ~aşında lngiltcreye ve. 1- u..; bır h le gelm;ıerdi. Güverte 
cegunı bılıyorum doktor. tnlyaya tiftılc, kendır, Fran aya tü - gemici çıraklanndan "16,, ya.,ında 

- Ne münasebet.. tün, Almanyay fındık gelmektedir. bir ço~uk filıkaya pijama ile binmi.<>· 
- Evet biliyorum. Beni de öbür Diğer tarefdan Rum n bandıralı tı Bu 1.avallı kendinden geçm~ bir 

ruı.stalar gibi teselli edi}•orsuouz. dok Bcsarahya vapurile de diin motör ve halde bulunu}'ordu. 
toı. Allah tan ümid kesilir mi? Fa.-3t oto aksamı gelmiştir. Mnkineleı ı muayene ettiğımi.z za. 

Parktaki cinayet 

man bwıların çalışacak bir halde bu
lundııklarını gördUk ve içinde bulun· 
duğumuz yanın \'apuru bir limana 
kadar sevketmeğe karar \•erdik. Üç 
bU<"Uk g\in hemen hemen fa~nlaf\lZ 

dümen başından ayrılmadım. İkiye 
bölünmilş bir geruinın arta kalım 

parc:ısını se\•k \'e ıdare hiç de kolay 
bir şey değildi. Bu itibarla cereyan-

1 
laı bızi bıraz yolumuzdan alıkoydu· 
du \'C süriiklcıli. 'l'orpilin infilakı es
nasında tehnzıınız de bozulmuş oldu-
~ ı· dan bu kıymelli Aletten istifade 
edemiyorduk. Nihayet üçüncü gün 
bır harb g·~11 ı bfaı gördU ve bir ro-

l mörkörilıı yanfımile Ralule baştan 
kanı uındirchk ... 

C. H. Partisi 
l\1ec is Grupu 
Dün toplandı 
Ankara H~ (Hu usi Muhabirimiz • 

den) - C. H. PadıRı Meclis grupu 
bııgılıı "Hl 3 H'10 .. ~t 15 de reis 
vekili Tmbı.on mebusu Hasan Saka· 
nıu riyusetıııdı: toplaııciı . 

tık defH .ııoz Hlttıı +i.urı<'iye Vckrn 
ŞUkrii Sarac-oğlunun, . ı lisiıı kış t.a
tili esna}:ırıdu ce~eyau t•.dc11 ııiynsi ah· 
nıl \'C \•akayıı v~ clı·vlellcrle olıtu le· 
mas ve nniıuı!!cbcUcn ihtJva edeıı U· 

z:ıın bcyaıı,ttı dınleucJiktcıı ve bazı so· 
r ulan l'.lllalk·re i(•ab ~en c·evablıu ve
kıl taı afıııdaıı w•rildıltl<>n sonra bu 
bcynnal \"e u.alıı.ıt <;ı up Uırıumi He-

1 

\"ctıııec ınıitt~fık;ın t •• svih olııııdu \'e 

rııznamedc b~kıı bır nuuJdc olnıadı· 
ğınrl:111 toplaııtıya nılıayet , ı·rilılı . 

Fransız kabinesin
deki değiş_.klik~er 

_....,,-.--~- . --:.. ~- ·- ....-

$ 
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Padişah, ne seryaverine, ve ne de Bundan sonra, sarayda bir dabJ 
mabeyincisine tek bir kelime söyle • liçonun Jlfı olnıadı. Gidin lbtt gt<i~ 
ınoden yıkandı. ziyindl, durmadan a· Aliço, .Sultan Azizin son de\'jtlt. 
tına binip Dolmabah<;e sarayına git- rinde yani 1292 senelerine d~ 
ti. . . . . Deliormanda buJwıuyordu. Se~0 Aliço da, gJywdi. O da tek bır lif ları Kırkpuıar gürq1erine geliJ 
söylemedi. Zaten ktminle konuşaca.k- 1293 Moskof muharebesi çıkJJl• ~ 
U. İbo ve Ma.karna.cı ela bırakıp gıt- evvel Deliorman serbest y&iıy<J 
nıiRlerdl. • Türk UDt>Uru hiklın bulwıUY~.u. it 

Yolda giderken Makarnacı ile lbo Ali~o, ihtiyarlamı§'tı; elliyi ~d: 
aralannda funları kODUiDluPrd.ı: Fakat daha halıl Kırkpmardll ' fl 

- tbo, nihayet oldu bu iş!. ğer yerlerde .imparatorluğun bi3 
- Sus Hllaeyin, çok fena oldu!. livanı idi. Onu yenen yoktu. 
- Bu herif beladır .. belAJ.. 1292 seneslne doğru, Ada1ı 1 ıı 1 
- Gördün mU ça.prazlan T. isminde bir pehlh'an türedi. j\:tı 
- Ya, o künte!.. Halil aslen Deliormanlı bir poın pel1 
- Olur ~ey değil. O ktinteyi. kiD1 Adalı o vakte kadar yetiSCU 

yemiş olsaydı sırtı vururdu yere.. lh·anların en jyilcrinden ve ifıl fli 

1 
- Efendimiz çok sinirlendi. dendi. İki metreye yakın boyu ,.::ıı d 
- Fena, çok fena. Geni§ omuzları, iri ve ıne\"ZUll il' 

- Ne ise, bu vesile ile biz yaka- lcleı i, gtizel ende.mile göze çnrP1~ 
mızı kurtardık. du. Sonra, okkalı idi. Yüz otuz 

01
• 

- N~en? lık vardı. Adalı ayni zamanda li 

- Hıç olmazsa bize kızacak tara· ve ceı:ıurdu. 
fı kalmadı. Adalı Halil, iyi yeti~ruiş biı l .V 

- Doğru .. biz AJiçoyu yencmiyo • livruıdı. Bütün Rumeliyi dola:: 
1 

ruz diye kızıyordu. Kendisi de anla· baş alnuştı. 1tı 
dı ki bu herif yenilmez. Nihayet Kırkpıruu'J. gelip !JO)' "~ • 

- Ahço, burada kalır mı de~in? ~ekti. ~akat., ka.r615ına gınıuı Çl 
cagını bılıyordu. Bu da: 

- Zannetmem .. bolca ıhsanı şaha· I"' ı Al" ·d · - 'l.C ıco ı ı. 

ne vererek savur.. Nitek· · · b k d · # . ım yınnı u ·a , ' • , ı.· .. 
- Bil" gtıreş daha yapar mı der- Adalı gibi yclişenleı niha\ et J,.r; 

• ., • ..-1 \ t 
sın · ··· liço ile karşı kar8lya kalmı.,.ın.ru1 • • 

- Bwıu da zannetmem .. yeueml- kırılarak başaltı guıeşiııe du!llı.ı; 
y1X.-eğiııi a.nlndı .• dedi. lerdı. 

AJiço, llıJkılıura geJnııtlli. HaJU sa- (Dcıl(l.11 ı t.ıcr ) • 
bu81zlıkla bekliyordu. Yalnız Halil - w • ::ı-== - - ~ 
değil blitün İhlamurdaki ı>ehlivıı.uJar Tütün pi)·as sı 
bekliyordu. 

Hattfı tstnubulda lıulunw pelıli • hararetlendi 
~anlar da bckliy<udu. Ihlamura ge • Mem!ekP-tımizin muhtelıf tUtiirı fl1

111 

lır gelmez herkes oııuo t.'Uratıw kon- toka.lan d b k" rl t r:ıf1!'!~ 
t 1 U. F k Ali gU ._.1•• • • n a u 11 n o~ u l 
ro e ı. a al ço. 1er ytir.ıu ıdı. Rimdı •e k 1 ... 0 1 , kilo t H iT ··.. ) acar, mı\on 
u 1 1 gorun ·o: E>etılmıstır. . 
- Abe! Ne o, bir yere gitwedm r.o rrı 
· be" B ·· be' ded. ı~.ge mıntakasında satıl:ın 

mıH 
11

-,.. u~ ~~ ··· ı. 32 milyon, !\-faımaı sı mıııtaJ,A"uıd 
a 1 ce\•a ~e ı: milyon 116 bin kilo. Kanıd<'nizd<' 

- u~ta. senı b kledım beı aber <.:l· m'ılyon k ı d 1 .,,,jl' ve şar ı n a ... · .. 
kar17- · diye. 1200 bin lulo tüttlıı mfüıtııh11ilır1 

1 
SonAlra bcraben·e odalamut giltJ • lındcıı t<ıkmı~ bulunmaktadır. 

er-· ıço gülüyordu. fütlil sordu; 1ııııı • 
_ Ne oldu usta?. Tarlada yapılmış olan Ut . (111 

- Ne olacak ı.-ı A.... b. kü • lera göre yeni n:koltc ;,7 nııl) 
ı.n:: ••• ~um ır o C'ö.'.} b" (! 

tf".CUZ be!.. o·>•> in kilo İSC de :ımbaıa rll ! 

- Amrıırt yaptın lıa usta! .. 

- Ben söylodığimi yapanm 

-· Ctireş çok stirrlU mıi ·1 •• 

Yooo ... 

Nııı:;ıl bulduu padış ıhı? . • 

mnlın k:ıt'i olarak yüzde on f:ııl 
l«7ıılıilr cdcceğı ii~id cdilnıcktccfıı 

be!. Bu sene piyasaların gec; ar.ılrrıaS' ı· 
I< • 

daıı Kuradenız ve Marmaru ınınt:ı et· 
larında s.atışlar h ı leli• devaıil 

mektedır. 
·- (kçeıı sererkınd •rı tıuı it gı-ldi 

bana! .. Et fiyatları yükseldi 
Ne olacak şimdi? .• 
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froditten çıkan dava Modadaki heyelAn ACI BiR ZIYA ŞiF A 
Bulmuş Yakayı Valinin riyase-

[Bat tarafa t llaclde] lbqlığmm ne olduğunu bilmiyor mu- • .k • 
tıendisine hakaret ediJdiil iddia: sunuz! tinde hır heyet tetkı ettı 
'-diği rapor üzerine "A.frodit,. İbrahim Hakkı cevab vermiştir: Modada, Devriye eokağı ile çocuk 

i toplanan İbrahim Halda - Biliyonun: "Cumhuriyete ce - bahçesi arasında vulrubulan mevzii 
tarafından CUnıhurlJet gue vab,, dır. Müsveddesi şimdi yanımda beyelln bactiseshıi dUn Vali ve Bele-

aleyhine açılan hakaret n gön- yok: gelecek celsede getiririm. diye reisi Lutfi Kırdarın hazır bulun 
tekzibi neşretmemek davasına Etem Ruhi tekrar aöz alarak eun- duğu müteh88819 bir komisyon tetkik 

4aliye Yedinci Ceza mahkemesin lan söylemiştir: etmiştir. Komisyonda Vali ve Bele· 
·-·- devam edilmiştir. Mahkemede l - Avukat arkadaşımız Suad Ziya dıye reisinden başka, Heyeti Fenniye 
t ,. ......... w. tıriyet gazetesinin neşriyat mü- I bizim vaziyetimizi sanki mücrimiz gi- Müdürü Nuri, tmar Müdürü Hüsnü, 
..... - ..... H.ikmet Münifle v~killerinden bi.tarif ~e tasvir ~tmi~ti.r .. Ke~disi bil Müşavir Hulki, Yollar Müdürü Galib 

Zıya, davacı lbrahım Hakkı mıyor kı, gazetecıler bınbırlerıle dost ve Mühendis mektebi jeoloji profesö-
Yah ve vekili Etem Ruhi Balkan tur ve muhasamat patronlar arasın- rü Malik vardı. Müthassıs komisyon 

-ı.•~"- bulunmuşlardır. Geçen celsede, dadır. Bu arab harflerile yazılmış ma bu tetkikatı neticesinde hazırladığı 
____ h vekili İrfan Emin, gönderilen kale ilmidir. Halbuki tekzibimizin mev raporu Belediye Riyasetine vermiş • 

ınektubunu arab harflerile ya- zuu ayrı idi. Gösterdiğimiz şahidlerin tir. 
olduğu için neşretmediklerini celbine karar verilmesini isteriz. R d h 

1
A Modada Devri 

~ --:·- . . .. . . apor a eye anın • 
tı. Hıkme~ Munkıf, abrab harfah- . Bun1db~n ~nra, mah~eme, şahhıdkle- ~e sokağı ile çocuk bahçesi arasında 

olan bu tek::ıb me tu unu m nn ce ıne arar vennış ve mu a e- 20 • 30 t l'k bir saha dahilin-
. d . ..... k' . d b k .. b k ve me re ı e vermış ve emı'ilwr. ı: merun evamını aş a gune ıra • de vuku bulduğu tesbit edilmekte ve 

Mektub arab harflerile yazıl • mıştır. t::ebebleri aranılmaktadır. Rapora na-
Ondan dolayı koymadık. Tan Gazetesi Aleyhindeki Dava-

bundan sonra İbrahim Hakkı eqz Afrodit davası görüldüğü sırada zaran: . . k b ld -
IUDlan söylemiştir: 'fan gazetesinde Sabiha Zekeriya im- .. Heyelan hadisesmın w u u u~ 

' Bu, bE-nim gönderdiğim mektub zasile çıkan "Afrodit davası,,' "tleri erazinin vaziyeti şisti olup yol bu şıst 
ir. Hikmet MUnüe, lokantada, ~"f. geri zihniyet,, ve "Gençliğin bas- ~zeri~ otu~ak~dı~. Son zaman~-

..a--: · · erdi-· Pe- sası·ye•ı ...... lıkl tı üdd · oa yagan şıddetlı yagmurların tesırı-ye ~ ıçın v gım ve ...,, VQ9 ı ç yazı m eıu - . • .•. d'k th 
n yazwma cevab veren bir ma mumilikçe Afroclit davasına aid mah le- mılanın gevşedıgı ve ı sa 1 m~-
. Hikmet benim hasmım değil keme karar ve muameleleri üzerinde ilde tutunamıyarak kısmen kaydıgı 

bımdır; benim hasmım Yunus m ütalea beyanı mahiyetinde görül - ve kenarlardan döküldüğü görülrnüş-
dir. dilğünden Sabiha Zekeriya ile gaze- tür. Buna karşı alınacak çare şu • . 
~et Münif de bana 111 cevabı te sahib ve neşriyat müdürü Halil dur: 

§tir: Lutfi aleyhine dava açılmıştı. Bu da- Yolun kenarından başlamak üzere 
' İbrahim Hakkının gönderdiği vaya dün Asliye Aİtınca Ceza mah - sağlam zemine oturacak bir istinad 

b mektubu budur. Posta malt· kemesinde devam edilmiş, maznun - duvan inşa etmek suretile imlamn 
ile karşılaştınlırsa bu anJaşıhr. larla vekilleri müdafaalarım yaparak 'kaymasına mini olunacaktır. lstinad 

da dostluk olduğundan bah • bu yazılann mahkeme karar ve mu- duvarının f ennen icab eden mevkiini 
or. Halbuki gerek Altıncı Ceza ameleleri üzerine mütalea beyanı ma tesbit için mahallinde yapılacak aon-

kemesinde, gerek mahkemenizde biyetinde olmadığını söylemişler, be- öaja göre duvar inşasına başlanacak 
lıinıe davalar açmışbr. Benim bu raetlerini istemişlerdir. Müddeiumu - tır. 

dostluğum nasıl kabul edilebi- mi bu müdafaalara madde maddece- Çöküntü mıntakasına iki ev tesa -
' 8iae bundan başka mektub gön· vab vererek eski iddiasında ısrar ve düf etmektedir. Bu evlerde henüz çö-

e- iş değildir. ~atbuat kanununun 30 uncu madde- küntülerden mütevellid bir arıza gö-
lbrahim Hakkı tekrar söz alarak sme göre tecziyelerini taleb etmiştir. rülmemiştir. Fakat evler berayı ih-

. ki: . Muhakeme, karar için başka güne bı tiyat tahliye ettirilmiştir.,, denilmek 
' Benim tekzib mektuAbum yenı rakılmıştır. tedir. 

erle yazılmıştır Hatta bunu mu ., • • • • - ___.. • • • • • • , . . 
· daktlJo Nahid Belediye yapılacak ıstınad duvan-

" Ahmed okum~ı.•~ •--'"' d' llAHKıllE.LZRDZ: nın mahallini ve ka<:a mal olabilece-
,,azınıştır. Bunlar 9G'""" ouu~ m -· · k'k k ·· d'" d 'ti · le . . " Ii·-ı..ıeril\e gmı tet ı etme uzere un en ı -

r rse hakıkati soy 3~~ y l h• 1..... b b' k "h d' 1 t be a ancı şa d ıgın sonu aren ır aç mu en _ıs ça ~ş ırma_. 
,. yoktur. . . . _ E'a başlamışbr. Bu mühendısler bır 
~Ol'ahim Hakkının vekıli Etem Ru- Rızede yalan şehadette bulundugu .. . . . 
de şunlan söylemiştir: icin hakkında takibata başlanacağını J kaç gune kadar mesaılerını ıkmal e-
' Davamızın tamamile aydınlan - , U:Olıyarak lstanbula kaçan Dursun, ~ecekler~ir. Beledid'yehblunu .. miık'teakib 

Ve bu yazıda hakaret kaseli o- Rtzıe müddeiumumiliğinin ihbarı üze- Guvarın mşasını er a muna asaya 
Olnıadığını anlamak için, bu yazı rine İstanbul zabıtası tarafından ya- ~ıkaracaktır. 

• .. u ....... _ - sonraki etımhuriyet gaze • lralanarak adliyeye verilmiştir. Dur- Eyüpt.eld Heyelan Hadisesi 

nüshalarını okumak lizımdır. sunun sorgusu dün Sultanahmed Bi- Diğer taraftan Eyüpte de bir du-
r tetkik edilinıe, i&in mahiyeti rinci Sulh Ceza mahkemesinde yapıl- varın yağmurlar dolayısile çökmesi 
iyi anlaşıhr. mıı ve mahkeme. tevkif edilerek Ri- yüzünden uf ak bir toprak çöküntüsü 
~: 

1
zeye gönderilmesine karar vermiş • olmuştur. Öğrendiğimize göre bu hi-

' Onları getirirseniz tetkik edilirjtir. dise bir heyelan değil, lialettayin kü 
· Bir cesed mezardan ~ük bir hadisedir. 

~eın Ruhi: çıkardacak --

'a:o~~~.:lursunuz diye Ci~~gül~ ?leünkeş apartımanı kapı- F ransada yerleşmiş 
!ftkim İsmail Hakin! ~ &" ~-a.u ı ansı ve çocukları 
....... . . . bir müddet evvel havagazından F.ehir T u·· r k 1 8 r Sız davayı yalnız bu yazı ıçın k> .. -ı .. ıer bastah kaldın'-• .. 

• • • &.... t le bizi ~ • aneye uu.ag • 
iZ, demi§tir. Di&...a gaze e r lar, kanm ve çocuklan iyi olmuş, fa- [Baş tarafı 4 ii.ncüde 1 

~etmez. 8ÖS alan Cilmburi _ kat, Frangül, bir müddet sonra ölmüş semahat olarak taahhüd ettiği mahi
hzet:eai soıı:.li s ad z· da ljUll· tür. o zaman Belediye doktoru tara- ye beş yüz frangı, üçüncü ay nihaye-
85 ıem·~.1 u ıya fından cesed muayene edilmiş, veri- tinde bili.sebeb kestiğinden, Zekinin 

....._ ~1 .1 • ph'dl . - 1m , len rapor üzerine de gömülmüştür. vaziyeti fevkalade vehaemt peyda et-
c!olru ~O: ı er;: ~~ 1 Son zamanlarda, mllddeiumumilik, mişti ... Nesi var nesi yok satmış bu· 

ele mektubu uy= ~ yt 1 Frangüliln ölttmüne aid tahkikatı de- lunduğundan, para edecek hiçbir şeyi 
kad .. 1 ...... ge .... ı. 'd la mek .. ve rinleştirmeğe lüzum göstermiştir. Bu ve kimseden hiç bir ttmidi kalma-

ar aı;p«U • sıcw•ı o ra gos • ı . . de •~'-ikabir li . lü ştı · ~- k . . d nun JÇUl 1.cuı ame yesıne - mı ..• • 
• J.9 uzıyaca ve ıçm en çı-. ··rillma.,t.. F illün edi ••• 

b' h l alacaktır Demin - zum go O&Ş ur. rang ees • 
ır a ~ikleri ": bugihı, gömtlldüğü yerden çıkarıla - İki gün mra ile Zeki görünmemiş-

~ ~mlığm~an ld - bnm söy. cak ve morga kaldırılarak ötUm se • ti ... Bunu gayri tabii bulan Faruk e-
~ ın ne 0 ugunu 1 e beb' tahkik · ed'l k · f di k l d b. · oda tlnedil ı ve tayın ı ece tır. en , ya ın ann an ırın sına 

.ı __ • her. y N d'dir Hik Kumaf hırsızları mahkOm !göndererek hasta olup olmadığını 
""1111 asmımız unus a ı , k'k t· k · K · 'd 
~ uzd dl Uekkilim" · oldular tah ı et ırme ıser. apının ıçen en h.• ao.n.um ur ye m ı kil. dl. ld - ani l de bal 
~ a1tmda bırakıyorlar. Bir müddet evvel David adında bir ı 1 0 ~gu . aşı 1~ ve r aç-
~ Batkı burada demiftir ki: sablkalı ile arkadaşı Ayı Mehmed, bnlır. Zıekı beyı yatağında son uyku 
' Eıtıette .. Yunm Nadi t.fılril ma Sultanhamamında, Aııastasın dUkkl- suna daimi§ bir vaziyette ~turlar. 

\ ~etini kaJkan yaparak her tara- nından 20 lira kıymetinde bir parça ı Odayı saran marsık kokusu ile kar· 
L.. ~yor. Aaıl onun bqanJa gel- kumaf çalmıtJar, David hemen yaka- yol~n yanında ~~ mangalın için 
~ ve onunla heBahlapıa)'I ister- lanmış Mehmed, bir iki gün sonra l dekı yanmamış kömürlerden, hayab-
' ~ ve Jnımqı Mahmudpa _ 

1 

na sutkasd ettiği anlaşılır ... Vefatın· 
~Ziya aözlble devamla: p.da tuhafiyeci Ziyaya sekiz liraya dan evvel bıraktığı mektubla, pen-
' Mahkemeye veaib. ibraz ede - sattığı anlqılmıştı. -Sultanahmed Bi-ıcere ve kapıda bul~ 1Jfak tef~k 
~ lar; phid diDJetmekle mektu - rlnci Sulh Ceza mahkemesinde yapı- aralıldann bez ve lti.fıd pa~anle 
\ lra.b harflerile Jlli, )'8Di harfler- lan muhakemesi sonunda, Mehmed, tıkanmış Olması, intihann birkaç va
h.~ ~lduğu anıa11ıemn, deıniftir. dün, dokuz ay hapse mahkfım edil - kittenberi tasarlanm11, hazırıanmıı 
""'l'abim Hakkı: mi§tir. Mahkeme, çalınmıı mah bi - bir plan dairesinde ku\'veden f'ılie çı
~ Ben bu JU111 her Cumhuriyet leret alan Ziyayı da llekiz lira para kanldığına ftiphe bırak au, ve, sal
~e verdim. Bu, Peyami Sa- cer- mahkhı etmit, kestirerek tanat devrinin aon muzıkai hllmayuıı 
~-~asmna aevabtlr, demiftlr. elblae yaptırdığr lamt";§'D da elbise müdürü Kaymakam Çerkez f.eki bey, 
......_ mordu: haltnde, aalılbi olan kumqçı Anas - emri hakkı bek1emedeıı, bu feci 9UNt 
~ t.tılaılb ,._mn taaa iadesine karar vermiştir. te hayatına hatime çeker .. 

..,. (Bq tarafı 1 lllclde] l"'Mecliai Sıhhiye[ Umumiye,, ve "Mec 
Bu eltm haber karşıamda merhum lisi Tıbbiyei ı.yııkiye,, de i.za ve reis 

Generalin evine giderek kardeşi A- olarak bulunmuş, bir aralık Sıhhiye 
glh Akalın ile konuştuk. Çok müte- MUdiri Umumisi, Tıb Fakültesinde A Ci R 1 
essir olan ve hıçkınklannı tutamıyan reis ve Cümhuriyetin lllnından son- Bay J. O. C. Yazıyor: 
Bay Agih. bundan iki ay kadar ev- ra Dal'iilfünunda rektör olmuştur. Ekseriya okuyonız. Tedavi gören 
vel ölen büyük biraderi Azmi Akalı- Hilaliabmere çok hizmetleri olduğu illçlar varmış, ~~at, A~OCK:. ya
nın teessür ve ıztırabına bu ikinci ız- gibi, ebeliğe, çocuk bakımına, çocuk-. ~ı~nda': _ba~sedi_lınce, katıyen nıub~
tı ahın inzimam etti~ni ve bu iti - l· . 1 . hül" mem- laga değildır. Bır zat akşam tatbık r 6 • <1.rl 1<0ruma nıese esme, asa tt .ğl b. ALLCOCK k b · 
barla derin bir yeis ve ıztırab içinde lcket için havırlı her işe dair teşeb- e ı ır . . . ya .. ısı, ır ge-

- .. ı· k d · ı· k' · · ce zarfında tesınnı gostererek ve bulundugunu soy ıyere emış ır 1 • b:iste Besım Ömer Paşanın adı he - . -
. . devamlı sıcaklık tevhd ederek agrı-

- Merhum kardeşım ayın 17 ncı l"'len daima başa gelmiştir. Pek çok ahali' te k' ım· t' 
·· ·· k Bil "k M'll t M yan m ı s ın e ış ır. 

pazar gunu a şamı yu . 1 e ec defa Avrupa Kırmızı Salih kongrel~· ALLCOCK, Ro tizma, Lwn b • 
ı · · · timalarında bulunmak üzere bu- ma a 
ısı ıç . 1 be abe A k rine Türk murahhası olarak iştirak ğo, Siyatik, delikli ALLCOCK yakı-
radakı mebuslar a r r n araya . . E 1 · 50 k d Ço 1 -1 ·r . . . 

1 
. t· d etmıştır. .ser en ye ya ın ır, • arı e şı ayab olmuşlardır. 

gitti. Kendısının ha ve vazıye ın e . . 
. . A . . ğu sıhhat kaidelerinin halk tarafın • ALLCOCK yakılarının tevlıd etti-

t,ıçbır fevkaladelık yoktu. Hatta bu d· 1 lm . . lmJ tır Bir gı-· sıhhi sıcaklık OTOMATİK BlR 
.. 1 rd k d' . . k . . h'ssetti-· un an aşı ası ıçın yazı ş . , 

gun e e en ISlnı ço ıyı ı gı- MASAJ ·b· h - · 
. · - . · kısmının adını yazalım: Seririyab Vi- gı 1 emen agnyan yerın 

rıı damıa soylerdi. ~kara~an hemşı l5.diye Emrazı Nisa, Hıfzıssıhhat, etrafını kaplar. ALLCOCK yakıla
rem tarafından ven len malumata na- . : • nndaki kırmızı daire ve kartal resim
zaran kendisini bugün "dün ög-ıe ü- Tabıbı Etfal, bunlardan başka evlen- li '·--·-- dikk t ed' . Ec ah " _ • m&r&AıSUUIL a ınız. z a-
zeri görmüt, ve yemekten evvel bir me, do~, ç~cuk ~e .~11e. h~~ • nelerde Z1 buçuk kuruştur. 
müddet konuşmuşlar, bunu mütea - hasına, goz, dış tUtun, ıçkı vesaıre 
kib ağabeyim kendisinden aynlarak bahislerine dair bir çok risaJeleri var 
Ankara Palasa gitmiş ve orada ini dır. Bizde ilk ve mükemmel tıb 1181 • 
olarak bir "zifı kalb,, neticesi ölmüş. namelerini Besim Ömer Paşa çıkar -

Cenazesini lstanbula getirteceğiz. mıştır. "'Nevsali Afiyet,, adını taşa • 
Hilkümetin de yüksek alikasını esir- yan Ye dört sene c;tkanlmış olan bu 
gemiyeceği muhakkaktır. Cenazenin salnamelerden birincisi 1899 tarihin· 
perşembe günü şehrimize getirtil • de çıkmıştır. Birincisi 400 sonun-

Fran "iZ n~rlamentosu 
Hafi bir içtima 
Akdetti 

mesi muhtemeldir. cusu 700 sayfalık reaimli ve mükem- Kabinenin değişeceği ve 
Cenaze yarın geliyor mel eserlerdir. L ı · H · · 

O• ~ı"" . .. h Ge ava ın ancıyeye 
gren'"b.mıze gore mer: um. ne- -

ralin cenazesi bugün saat 17 de An· SAP AHTAN SAE AHA geleceği söyleniyor 
karadan lstanbula hareket edecek • Parla, 19 (A.A.) - Mebusan .Mee· 
tir. Generale Bilecik mebusu ve ayni Mahkemelerin hali lısi. harbin sevk ve idaresi ve Fin • 
zamanda asker olduğu için muazzam Iandiya hakkında.Jd istizahların gizli 
merasim yapılacaktır. Hilkümet bu ( .Baştarafa 1 incidt- ) bir celsede müzakeresine ittifakla ka 
merasimin idaresi1li Vali ve Belediye kalmış, toplanmı:J bir para. .. Başka rar vermiştir. 
Reisi Doktor Liitfi Kırdara te•\rdi et- ne li.zım ! Arsa ve yer ... F..ski yer be- Buıı:.ın üzerine tribünler boşaltıl • 

miştir. Cen~ me~imi için ~~Ilı.· ğ'enilm:.vordu. o canım ~yı kaj~ış ~e.saat 15,30 da gizli celse akte
mat almak uzere muracaat ettıgımız patmamalıyız, deniyordu. Dogr.ıdur. dılmıştır. 

Vali ve Bel~i~e ı:eisi Doktor Lutfijtstanbulda böyle bir bina için yer mi . Saat 17 de celseye fasıla verilmiş-
Kırdar dem ıştır kı: eksik., 1stanbulun hadsiz hesabsaz tir. 

- Bu müessif haber karşısında arsal~rından birinin bu işe ya:ı.,yaca- ı .~1 ~AH .- Bu gizli celse 
sonsuz bir ıztırab duyuyorum Gene- ı ~ rk ld y . munasebetile neşrıyat yapan, Fran -

· gını sanı en a anıyonnuşuz. e.nı bu · · da ka 
rale lstanbulda büyük bir merasım dl' 1 b 1 d aız radyosu ıçtıma n sonra, -

a ıyeye sene erce yer u unama ı. b' ed b' t beddül lm 
yapacağız. Cenaze yann lstanbula Nihayet, geçen sene hapishanenin ınhte lır ld e_ b'lcti~apı. asınbın 

1 kf H d d d ğruca mu eme o ugunu ı rmış ve u 
ge ece ır. ay arpaşa an ° yıkılması, buraya adliye binasının yeni kabinenin Daladierin riyaseti 
Gülhane hastahanesine naklolunacak iuşası kararlaştı. Hem de ne müşkü- altında Harbiye Nazırlığına Mare13Ql 
~ saat 11. de hastahaneden• bil- lıltla, ne mühim davalara, münakaşa- l petainin, Hariciye Nazırlığına da La
yük merasımle kaldınl&rak na- lara eebeb olarak kara.rlaftı. Asırlık valın gelebileceğini bildirmi§tir. 
mazı Beyazıt camiinde kılınacaktır. hapıshaııe yıkıldı ; amma adliye yine J . 

Geneı:aı Merkezefendideki aile mak- yapılamıyor ve hili mahkemelerin Well~s Amerıka 
l>E:resıne defnolunacaktır k' · -ı. - ı..:- k"--· de k. · ··tek' . ımı !ll""Ul7-1 uıc ~ın ınıı o ı 1 d 

Üniversitedeki bDyBk köteeinde batti bir kısmı da polisin Y ) Un 8 
teessUr yaka silkerek bınLktığı köhne Tom- [Bu tarafı ı incide] 

. C~uriye~ i~imndan eonra Da- nak daireaine göç etti. 
1 
Roomwelte toplıyabildiğtm maıtimatı 

rülfununda emınlik yapan merhum Bu hazin bali adliyembin mi bir götürnıekten ibarettir. Bu vazifemin 
Generalin ölümü haberi iinivenitede mihıteaabi psetemhle göucladtji 111 hududunu tecaYils etmem. 
büyük bir teessür uyandınmşbr. O- manzume ile tasvir etmektedir: Bitler Jlüli.katıu Mf!Plmm 

ı;iversite, Generalin cenuesine ~ Münib, 19 (A.A.) - Brmnerden 
geniş mikyasta i.ştirak edecektir. İş- O L D U avdetinde Bitler MUnihte bir mUd • 
tirak şekillerini kararlqtırmak tir.e- .8Gt1a ..... b eytü, M M1et oldu; ,det durmuş sonra Berline doğru se
l'P üniversite heyeti bugün toplana· Y•nlPI l*der içita ddğt 1taccilet oldu. ! yahatine devam etmiftir. Bitlerin 
cakbr. Bl~ ı..ağt mybederek tUhke- maiyetinde bulunan zevat HiUerin 

Gener alin tarihçesi .eler,· pek memnun kaldığı bu mWü.abn 
Do - tarih. 1861 olan General. 50 Şeı.ria Mkimleri tnGhkllnw •fokt 1 Alman • İtalyan münasebetlerinin 

guşberi hı lerile h bb oldu. , çerçeveei içine girdiğini fakat bazı 
seoedeıı. . em eser: ' em sıh . Çtktı t4 ~ ptıuılltın ~n; ecnebi mahafi.lleriııin bundu san • 
fakilltesiadekı derslerile halkın Çünkii ciınalan manmı atalet oldu. l aaıyonel neticeler beklemesi için 
hatine. memlekette hekimliğin ve e 1 Poet4..,. fiatüd ~ verBi• hiç bir sebeb mevcud olmadığım be-
beliğin terakkisine çok hizmet etmiş, dtigerek; yan eylemektedirler. 
herkeain sevgi ve saygısını Jrazanmıı /fi,,.U Bay AUge arn de1:418t oltlu. Mü~k Dır Beye-eme 
bir üstaddır. Besim Omer lstanbulda §u rntasfirlijimi= a.... '6di ~ airdii,, ı N~ 
doğmUftur. Babası 1861 da Sultan bııgüx 1 Zlirik. JJ (A.A.) _ Buler Nacll • 
Hamidin tahta çıktığı yılda ilk açılanlYctnı a.•1111'2111 Mri aeı.ıet old'U. richten.pzetesinin Bertin muhabht 
MiUet Meclisınde mebue aıfatile bu • Yıktl .dratlıe Jiapia~ Jfiri Bik- Mussolini ile Bitler arasuıda yA.p& • 
!unmuş, BOnra Kastamonuya s.ttrille • met; lan mUllkatın neticelerinden 'liri, ,JJ. • 

rek Sinopta mutasamf i~en ölmüş Ah bilamc, M f80C111t, t1e beaôkt oW.. manya, Sovyetler birliği ve ltaıya ta.
olan Mardalı ömer Şevki p&&f&dır. Ko- Hakki& .Uiıı aaN.YI kal4ı Prostua rafından müşterek bir beJumam• 
aova Askeri Rüşdiyesi ile Gtllhane ttHM; neerolacağdll va tN ~yaı10•mede bll 
Askeri riildiyesi ve Tıbbiye idadisin- ~eh.ritı man içUı ~ 4"t oldu. lmemleketlerin Balkanlarda sulhtl. 
cı. okuduktan sonra A&kerf Tıbbiye-1 En ni11a,et_, fikiıit" Ali.dwı biae gün muhafaza etmek ar-r;o·•wıu bildirecek· 
ye girmiş ve 1883 de doktor çıktık .1 <ioğdu; ' terini e&y!emektedir · 
.,__ Us '°"a. . t'h ·ı beliklll'tttht Bq c9li.8' evnnagi wWlet oWu. MuMOlinJ - DalacBer Mlalikatı Mıf 
uwa 110nra m a""9Aa mLLanı.e e . . " . 
..:ıı--: ıı· ..: .. ~ .... ta . 1 i>üşdfl imıide gonfilkr, dedi a4ltt.te- Roma, 19 (A.A.) - Reuter muha-
ue&lN mua mı muayın......... yın • ...n-. b' · · k ~.&.: • 

dilmiftir. 1885 de Pariae tahsile gi- -·, ırının a1~~·· -~ teyıd olun· 
~ 1889 k dar _.z b 1 fatıll ~tle buy,,,., c8hı 08tJkt oldıı mıya.n şaylı:Jara göre, B. Daladier • 

. . 
8

. ~ . v.-.ua n urun~ Gerçi tciviJ,tG .em ~m salı veyabud ÇM"tUDha gilnil <:meve
tur. Tahsilini bıtirdikteD. 801U'a dön- na'ı:li tle; 

1 
de B. MuS&Oliul ile bir ffeülmede 

~~ 0 mene Askert Tıbbıyey~ mu.l • Bod"""" alltna tdhalt dalôJel oldu. bulunacaktır. Bu haber Parts ma • 
liıiı olmuetur. Hayatını melll~ tah .OOrı:Uinüt1 der~k pkntMı dör- bafilince teyid eJılmemektedir. 
sis ~ olan bu zat -~eı:ıleketim.iz. . tliincii "4t<ı; j !\lacH' Başvekili &>mada 
de ihtisasın ve meslek ıçın yqamanm l.Mt\a ~mı.oo ronııti del.alet Budape§te. 19 {A.A.) - Koat .,. 
ilk ve mOkemmel bir ~dir. oldtı-. kontee Tc1'.kj bu sabah ltaıyaya ı;it • 

Hiç 8V'lmmenıi1. hmis genç :iken KöAtte tomnık affek--ı h"tl8rını ba.1ı§etti mişlerdlr. Macar devlet &Jamı 24 ve 
eöhret k•unmlf, ukert rltbe itiba- W:ı:e; 

1

25 martta !·.-ussolini ve Kont Ciaoa 
rile de terfi ederek ferik olmUftur. Baki §'llra, yem me'vüY" Rdak-t dldu. U• göıta.,,;ecektı... 
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Soldan~: 
1 - Avrupada vuku bulan bir 

şey. 

2 - Bur.ı:;anın meşhur dalı - her· 
keste bulunur. 

3 - Bir mahluk - Evin bir kısmı. 
4 - Her şeye kanşan - Gece lllk 

\•erir. 
5 - Rabıt edatı - Okuma yamı& 

bilmiyen. 
6 - ümid - Ev yıkılınca kalır. 
7 - Cesed - tıi.ve. 
8 - Yama - I•~ski bir harb sillhı -

Vilcude getirilen şey. 
9 - Bir kuş - Bir nota. 

10 - Bir nota - Ana baba • Edeb. 

Yul. ı.ndıuı a.~ağıya: 

1 - Noterde yapılır. 
? . r. - Mütekaid 
3 - BüyUk bir mevcu<liyct önUn· 

dl' hissedilir - Arkadaş. 

( - Isım - A.teş yanınca kalır -
Bir süs. 

5 - Aded - lIA.veli. 
6 - Di.iz durmamak - Bir uzuv. 
7 - Melun - Başına "T,, gelse ke

çinin erkeği olur. 
8 Kraliçe - "Kesmek., ten emri 

hll.Zlf. 

1 epebaşı dram 

.. ---- Sailam diller ve ap bakımı matlüa -----· 

RİDA DİŞ SUYU 
ile lılmba NIRr. Mhtalwa._ m&JI olmMI ....,_.dit ft dit etleri

nin ea derin ,....._ ııruu · girerek MU.ıptik tMlrhd yapar. 

1 lstlrl Fürltıllr Slhı '91 lDllisy• lllnlın 1 
81 kalem andlt.ellf .af.et tailul Ye baqian almaealı 

Tahmin edil• bedeli "176.000,, lira olan 67 kalem muhtelif ateş tul
lu& ve barçl&n Askeı1 l'abriblar Umum Müdürlüğü merkez atın .mı. 
komiayonunca 2:5/3/1940 pazartesi günü saat 14 te pazarlıkla ihale edi
lecektir. Şartname 118,, lira "80,, ku.naf mukabilinde komi.iyondan ve
rilir. Taliblerin muvakkat teminat .>lan "10050,, Ura ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3. maddelerindeki veeailde kc1"mi8)'0ncu olmadıklanna ve bu iflıe 
a llkadar ttlecardan olcluldaruıa dair Ticaret Odua veeikasile mezktlr gUn 
ve aaatte kom.Jsyona mllracaatlan. "1890,, 

• • • 
1800 t.on ldlldlrt almaeak 

Tahmiiı edilen bedeli (200.000) lira olan 1000 ton kttktlrt Askeri Faf. 
rikalar Umum MUdUrltlğtt merkez satınalma komisyonunca 25 mart 1940 
pazartesi gUntı saat 14.30 da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname (10) 
lira mukabilinde komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan 
(11250) lira ve 2490 numaralı ka.ounwı 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklanna ve bu ilde aWrada.r tüccardan olduklanna dair 
Ticaret Odası vesikasile mezktlr gtın ve saatte komisyona mUracaatlan. 

(2(X58) 

D ı:==::: T. 1$ BANKASI 
••• 

....... o.a. 1 ...... . .. 
Gtlndlls .. t \4 de 
QOCVK OYUNU 
Gece aat 2>.30 da 

~ 1D2UD1B KENDİ YERIND& 

1940 Küçük 
Cari Hesablar 
iKRAMiYE PLANI 
ladet 2000 Uralık- 2'00- L 
J .. IOOI " - SOOO- ,, 
' .. 500 " - 3000- " ZAYi 12 ,. 250 ,, - 3000- ., 

r.evcim Aliden muhassas maaş ku- r " 100 ,, - 4000- ,, 

= zayi ettim. Ycnısini alaca • ıı:" 50 " - Ş750- n 

k . . . b k il ., 25 ,, - S2SO- ,. 
tıa ısmm u m yoktur. 

Vefa Sarı Beyazıt mahallesl Ta,. Ke,ldeler: 1 ,.ı.t, 1 ma71&, 
vaıılı Ceşme sokak 22 nwnanda 1 ~ 1 Ncd ...... tıuila- . 

Asiye leiUcle ,........ 

Ne ,.,.. ,_.,,, ... 

Yeni r u" G s R AH IC R 1 p T' o. • .. ,,.,,,.,, ... 
lcull•nm•lf su,.,11& •ın• Nr• il• COlr alle 
IJol 11ılı elde edflcellnl Patlon. neden •nla-

malı ııtemıvor r 

lsıanbul LIHZJI laMruıı 
Sıhlla lmı lorrls onu lltnlırı 

~burnu hastahaneelnde yap 
tınlacak elektrik tesisatının pazar • 

1ılda ebiltmeai 21/3/194.G ~ 
gDnU saat H de Tophanede Lv. Amir-

' utl atın alma komisyonunda yapı
lacaktır. Keşif bedeli 1968 Ura 50 

k~. ilk teminatı H7 lira M .ku
ru,tur. Ketif ve p.rtnamesi komis • 
yinda görillür. Eksiltmeye gireeekle -

rin birinci sınıf yüksek elektrik mü
hendisi olması §8.l'ttır. 

"714 - 201 <t,, 

••• 

(,,,.O. f'OC'OfO 

[,,,. w •f." .. '" 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden ı 
llohamme11 

beclell ~ 1,3 ........ 
nevi Ura Kr. Lira Kr. 

Pqalimanı ve Şark D. kire- idf' 
mit aktanlması vesaire işi 580 75 4:3 55 Puarhk ~· 
Fıçı çemberi 1000 kilo 310 00 23 25 Açık Ek. .,e fll'! 

1 - Keşif ve şartnamesi mucibince yukarda yazılı tenıiJı8t 
zeme hizalannda gösterilen usullerle eksiltmeye konmU§tur. ,_ 

ll - Muhammen ve keşif bedelleri, muvakkat teminatı.arı, ~ 
saatleri hizalannda yazılıdır. • g.lllO 

lll - Eksiltme 25 III 940 pazartesi günii Kabataşta [..eV 
Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. ~~' 

IV - Şartnameler her gün sözU ge<:en şubeden parası• erd• f,.. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gUn ve saati , 1ı'·• 

güvenme parasiyle birlikte mezklır komisyona gelmeleri. ' 1 
• • • __ dr. 

I -.- İdaremiz ihtiyacı için 100 kiloluk 70.000 kadar tuz çuvalı .,_--
Yıldızda Orhaniye kışlasında Nak- lıkla satın alınacaktır. taP 1' 

liye okulW}wı elektrik tesisatının pa- il - Pazarlık 21/ ill/ 940 perşembe günü saat 11 de Kaba 
zarlıkla eksiltmesi 21/3/ 1940 oor- vazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktlt· #~( 

m - Şartnamesi her gün eöztl geçen şubeden parasız aıın• ~ 
gembe günü saat 14:,30 da Tophane- IV - fsteklilerin pazarlık için tayin olunan glliı ve sa•t!t-w ,,-
de Lv. amirliği satın alma komisyo- e~ecekleri f~yat Uzerinden % 7,5 güvenme paralarile birlikte ~ ~ 

nunda yapılacaktır. Keşif bt!deli 1991 =m=ıs=y=on=a==m=ur=ac==aa=t=la=n=·=========================~=--- ,,,r,,· 
lira 30 kuruş. tık teminatı 149 lira Teknik Okulu Sabnalma Komisyonu • 
35 kıİruştur. Keşif ve şartnamesi ko· daıt 
misyonda görülür. Eksiltmeye gire - Başkanlığı~ s.tlt ., 

Yıl~da bulunan okulumuzun 3718 liıa 68 kuruş ketif ~ ~a.lllf 
ceklerin yüksek mühendis olması k l bil d 1 b rd l'k · • t 26 3/940 ~ a em mo ye, masa, o a , pe e ı vesaıre tesi8a ı .., 
-rttır. "715,, "2019,, __ • ....aa JI.• - rastlıyan sah günü aaat 15 de §llrtnamesine göre Gtımttuu,,----:: 

• • • Mühendis Mektebi muhasebeciliğinde toplanacak olan k~ tik 
Dört milyon aded alüminyum ça- ihalesi yapılmak il7.ere kapalı zarf usulile eksiltmeye konın~:: ... t.ıı· ~~ 

dır dUX-esi alınacaktır. Pazarlıkla minat 278 lira 90 kuruştur. İsteklilerin 2490 sayılı kanun ıle 
15ua yazılı belgeleri teklif mektublanna koyarak eksiltmeden bir aa&t:-8ıro1~~'f.: 

eksiltmesi 22/ 3 1940 cuma günü saat kadar .makbuz mukabilinde komisyona vermeleri, şartname ve •"".::..JL. 
14.30 da Tophanede lst. Lv. &mirliği nüınune vesair tafsilitı görmek ve öğrenmek ve ilk teminat y~~ 4 
satmalma komisyonunda yapılacak- tiyenlerin eksiltmeden bir gün evveline kadar okulumuza ve 8JlPP ele 
tır. Tahmın bedeli yirmi dört bin lira nU de GUmüşsuyunda Yüksek Mühendis Mektebi ıriuhasebeciut!O 

lanacak komisvonumuza gelmeleri. Postada vaki olacak gecUaneter 
ilk teminatı 1800 liradır. NUmune ve ~ilmez. " ı..•~·t• 
şartnamesi komisyonda görülür. İki lliiiiiiiiİlll••••••••••••••••••~ 
yüz elli bin aded olmak üzere ayrı 

ayrı taliblere verilebılir. 
721 - 2125 Bostancıda Sahilde Satılık Ar~,. . . .. 

Piyade ve Atış okulunun mutfak , 

ocakları yaptınl-.caktır. Pazarlıkla 

eksiltmesi 21 3/ 1MO pertembe glln
tık saat 15 de Tophanede Lv. lmirli

ii aatınalma komisyonunda ya 
caktır. Tahmin bedeli 900 lira ilk tem 

mtnatı 67 lira 50 kunıttur. Resim ve .. _D•r•.•a•H•B•A•N- S•A•ll-I -··------~ 
prtlan komisy~~ 16~9,, BAKTERiYOLOJi 

••• LA.BORATUARI 
Topbaae ve Da~ fınnlarm • Umumi kan tablil&tı, frengi 

ela birikmış olaa HOO kilo kınntı ve noktai nazarından Vueerman \19 
Kahn teamWleri, kan Jdlreyva .. 

kazıntı aatil&caktır. Puarbkla art • tı sayılması. Tifo ve ııtma tıasta-
tırması 22 3/ 1940 c-.na gtlnil saat hklan f;e§hisi, idrar, balgam; ce-
14 de TophaDede Lv. '*rlirliii- satın rahat, ~t ve au t.ahlil&tı, 
alma .komiiyonwıda fapalU.aktır. Ultra mikroako.Pi, hususi a811ar 

istilızan. Kanda Uie, ~er, Klo· 
Tahmin bedeli 21 lira üminatı 315 rt1r, Kolleeterin miktarl&riiUn ta-

.lltltdP ... 

Pazai'dan •Hda b.ergibı 
tan aqama kadar. AJıkal'& 
Cafaloğlu yokuıu köteli d 

Telefon: IS899 

kunıttur. lsteklllerin belli liJaatte ~ yini, Divanyotu No. ııs; 

misyona celmelari. "720,. "bl,, ı•·2uWl···---------·ı ·-------I 


