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ingiliz tayyarel8rini 
ş did bo rdıman 
Alman Sylt hava üssiinün büyük 

zararlar g6rd'iJ.fii tesbit edildi 

Almanlar bizden 
19.5 111ilyan lirallk 
mal istiyorlar 

Alılrara, 20 (Buaual llubabirimta· 
den) - Almanlarla C11'911P eden 

,..ı ticaret mlbüereleri yeni bil' 
latlsua ctrmlltlr. Almanlar TOrklJe. 
den almak~ maddelerill ilim 
lerbıi ftlllllalenllr. Bu Hat.eye g6n 
.... nı.. TllrldJidm JUlll1lrtadaa 
buidaya Pdar 11.5 mllyall Urakll 
mal latemektedtrler. lltlk6metbı mu
ftfalratl dala& belli detildir. 
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YA'ZAN.a_ 

TEFRiKA NO: 61 

YENi SABAH 

Alaşehirli Salihle Ragıp Galibin 
f edakarane çalışmaları 

Den izyolları n da~i 
Suiistimal 

Alaşehirli Salih adını taşıyan genç çin bir h&yll düşUnür ve didinirler. 
de, sergüzeşt ve fedakirlık itibari!~ 'Ne yazık ki, bu iş için muhtac oldnk- '{ahkikat görülen lüzum 
Fikri efendinin bir eşi idi. Fakat, gö lan bir mikdar dinamiti bulamaz ve üzerine tevsi ediliyor 
ı:ii ondan daha pek ve daha çok atıl- tabii hayal sukutuna uğrarlar. Bu ~s- . yük b' 
gan a~çası nevi phsın& miinhuır nada. Ra.gıb Galib dinamit tedariki Devlet Deııızy_ollan yolcu ve 1 

bir afacan idi. için lzmire kadar uzanmayı g~ze.~: let sa~ ~ahalhnd~ mey~ çıkarl-
Bu gerçekten yaman ve beeerikli Molla Mustaf anın verdiği eski pusku ~ swıstimal ~kik8:bna aı.~ do_sya 

gencin hakiki ismi Ragıb Galibdi. U- bir cübbeyi mtına, elüı şalv~~ bacak dwı ~~ul ~u~yet Muddeıu • 
zun boylu, ter bıyıklı, genç irisi ve ıanna takar, başına geçirdigı soluk mumiligıne verılmıştir. 
ağır tavırlı ve terbiyeli bir genç idi. renkli, ibiği kopuk f~ine de kirli b~ Tahkikatı idare eden müfettiş~e~ 
Aydın milli mücadelesinin ilk gün- ı beyaz sarık sarar. Koltuğuna bir yeniden bazı memurlann ifadelermı 
lerinde Nazilliye gelmiş ve ihtiyat 1 Mushafı şerif asar ve bu kıyafet ile almışlardır. 
7.abit vekili olduğunu beyan ile elli bir gün lzmire dalar. Diğer taraftan haber aldığımıza gö 
yedinci fırka kumandanı miralay Şe- f Tesadüfün sevkile indiği Ekmekçi- re bilet işlerinde meydana çıkarılan 
fik beye müracaat ve arzı hizmet et- başı hanında, Aksaraylı halıcı Meh • bu suiistimalin diğer iskelelerle de a
mişti. Bu delikanlı, mücadelenin de-ıı med adını taşıyan Delibaş Mehmed lakası olabileceği gözönünde tutula
vamı müddetince, birçok müsademe- ile tanışır, daha ilk günde bu adamın rak Karadeniz mıntakasında bazı is
lerde bulunmuş, cesaret ve fedakirlı- ne mal olduğunu anlar. Kendini, kop kelelerde tahkikat yapılmaktadır. 
ğile arkadaşlan arasında. gerçekten koyu bir hürriyet ve itilafçı ve kıp- _______ 
şöhret bulmuştu. Bilhassa, bilihare kızıl bir isyancı gibi göstermeyi mu
tayin edildiği tahrib müfreze kuman- vaffakiyetle beceren Ragıb Galib 
danlığında Sineltçilerli Hasan Hüse- birkaç gün içinde muhatabının emni
yin efe ile birlikte Ödemiş ile Hacı yet ve itimadını kazanır. Günler geç
lıyas istasyonları arasuıdaki demir- tikçe aradaki samimiyet artar ve ni

BELEDIY•DK: 

Gazi köprüsü hala 
tamire muhtaç 

yolu üzerinde bulunan bir düşman hayet, Delibaş Mehmed. yüzündeki Gazi köprüsünün muvakkat kabulü 
müfrezesini basmak ve bir hayli esir maskeyi aıyınpatar. Ragıb Galibi de nü yapan komisyon köprüde tesbit et
almak, ödemiş civarında içi asker ve yanında bulundurduğu kara yürekli· tiği bazı kusurlara rağmen kabulü 
mühim.mat ile dolu bulunan bir treni ler ara.sına katar. muvakkat muamelesini yapmış, fa -
atıp havaya uçurmak gibi gerçekten Ragıb Galib, arbk dinamit ara - kat bu kusurların kabulü kat'iyet ka
harika addedilecek hizmeUer gören i mayı, yol atıp tren havalandırmayı dar muhakkak ıslahı lüzumunu ha
bu feda.kir zabit vekili, kumandan unutur ve Delibaş Mehmedi aldatıp zırla.aan kabulü muvakkat raporunda 
ta.rafından Alaşehirle Salihli arasın - at.Ianıayı, aldığı haberleri bulduğu. şart olarak tesbit etmişti. Bu kusur
daki demiryolunun tahribine memur emin vasıtalarla kumandanına uçur- farın ıslahı 100 bin liralık bir paraya 
edilmişti. mayı milletin menfaatine daha mu • ihtiyaç hissettirmektedir. Belediye 

Ragıb Galib, aldığı bu vazifeyi vafık bulur. Aradan günler geçer. kusurların ıslahı için müteahhid fir
yapmak üzere,Salihli ile .Alagebir a- Delibaş Mehmed, aık sık yaptığı es- maya bir tebligat yaparak 20 gün 
rasında faaliyete başlar. Fakat, de- rarlı gece seyahatlerinden birinden zarfında bir iş programı hazırlama
miryolunun askeri postalarla ve birer avdetinde, kendisine sadık sandığı sıru istemişti. Firma Belediye heyeti 
kilometre aralıkla emniyet altına &- Elmalılı Süleymanı bir kenara çeker Fenniye müdürlüğüne müracaat ede· 
bndığını görür ve bu vaziyette bir ve: rek kendisine bu hususta daha 10 
iş başaramıyacağına hükmeder. Fa- - Bizimkiler kuvati milliyeye kar gün müsaade verilmesini istemiştir. 
kat, bu hüküm ve faaliyetini terk ile §1 taarruza geçecekler artık, der. Be- belediye bu müsaadeyi firmaya son 
çalışmaktan sarfınazar etmez, yalnız ni de pek yakında Konya üzerine olarak verecektir. 

faaliyetbsahasınıddeb~~baş· SaarmakJihli göndereckler. ~uedgekce Mka~rlar v~ Köprü Dün Sabah Neden Açılamadt 
ile kasa a ara.sın a ır ış rildi, birkaç gun e anısaya gı- .. . .. .. .. 
kararını verir. Ödemiş ile Salihli a- deceğiz ve oradan da yola düzülece- Dun saba~ ?azı kopru~u 8:,çılama-
rasındaki dağ yollarından 0 istika- ğiz. Hazır ol bakalım. ırııstır. Bu hadıse etr~ında alakadnr-
mettc yürüyüşe ba§lar. Bazan dağlar Ayni malfımab yıne o gece, Ala- 1~~3:1 .~ldığımız. maluı::ıata n~.zaran l 
da, ormanlarda bazan köylerde gece-! şehirli Salih sandığı Ragıb Galibe kopr::unun elektrik mo~orlerı. dun. sa
liyerek bir hayli dolaşır ve bir fır- \de müjdeler ve ona da hazırlık em· b~ ~znlmuş ve benzın motorlerı d~ 
sa.t kollamağa savaşır. ri verir. Biribirlerinin hakiki hüvi - hır rou~det çah.ştınlamamışbr. Bu es 

.Ii'akal, o havalide bulunan işgalci- yetlerinden ve vazifelerinden haber- nad Lımhn re:ı_H d. çtek~ı ~? .:• hır 
ler bir tahribci müfrezenin gizlice leri olmıyan gençler, tabii telşlanır \apur bulu~ma ıgı~ an .o~run~~ a
dolaştı~nı hattı tahrib ic,;in müsaid ve aldıkları bu hiyanet haberini men ç~~~~ına l.~zu~ gorm~mı~ r. op • 

0 
' - ı b. ı r-unun motor lenndekı aııza tamamen 

bır fırsat a.raştırdıgını haber alır ve sub oldukları makam ara ır an evve .. . . . 
Ragıb Galibin geçmesi muhtemel o - ulaştrmak çarelerini araştırırlar. 1 auzeltilmiştır. ıa.n dağlardaki yolları ve geçidleri, Fikri efendi, lstanbula gitmek ü- Daimi encUmenin bütçe 
kuvvetli müfrezelerle tutturur. Bu zere, o gece sabaha karşı lzmirden tetkiki 
kahraman genç, bir gün yüksek fun- uzaklaşır. Ragib Galib de, hemen ka· İstanbul Belediyesı Daimt Encüme 
dalıklarla kaplı bir araziden geçer - lem ve kağıda sarılır. Delibaştan al- . 940 Bel d. b··t . . t tk"k. . nı e ıye u çesmm e ı ıne 
kcn taoü•bir zaruretin sevkile, ar- dığı haberlerı yazar ve raporuna, d t kt d. 

0 
. • En .. 

' · · d d - E:Vam e me e ır. aımı cumen 
kadaŞlanndan biraz geri kalır. Di • Delibaşın maıyetinde bulun ur ugu . t .f baytar hh. b··t . . 1 - zıraa maarı ve sı ıye u 
n;!mitlerle tahrib kalıpla.nnı üzerle - kızanlarla. bırlikte bu unacagını ve l . t. •• • k . t• l a· 

· - k - u· çe ennın muza eresını ne ıce en ır -
ıinde taşıyan arkadaşları bu sırada yolda onları bır tuzaga so acagını a . . 

. . . 1 d mıştır. 
bıraz fazlaca ilerler ve o sırada da ve ıle bu husustakı tasavvur ann an 
ansızın düşmanın bir takib müfreze.. uzun uzadıya bahseder. Bu raporunu, Beşiktaşta park 
sile yüzyüze gelirler. Çok uzun süren kuvayi milliyeye taraftar olduğunu Belediye, Beşiktaşta Barbaros tür-
bu şiddetli müsademe esnasında müf j bildiği bi~ zat vasıtası!~ Antalyaya besi civarındaki muvakkithanenin ye
rczcnin efradı biribirini kaybeder ve gidecek bır yolcuya verır. J?u rapor, rini Barbaros meydanına ilhak ede
hepsi birer tarafa dağılır. Bu suretle az bir zaman aonra, o esnada altıncı rek burasını park halin~ getirmeğe 
Ragıb Galib de yalnız kalır. Feda- fırka kumandanlığında bulunan mira- karar vermiştir. Bu itibarla ~uvak
kar genÇ. günlerce o ha.valide dolaşır, lay Şefik beyin elint> vasıl olur. O kithane Sinan Paşa camiine naklo • 
bütün orman ve fundalıkları araştı- da bu fevkalade haberl garb nacaktır. 
rır. Arkadaşlarından hiçbirini bula •

1

cebhesi kumandanlığına bildirir. O kUd d I k il r 
mayınca o civardaki köylerden bi- Fakat, bundan sonra, şans Ragıb S ar a yapı aca yo a 
rine gider, arkasına bir Yörük köylü Galibe maküs tecelliler göstermeğe Üsküdar kaymakamlığının yaptıra 
elbisesi giyer ve bu kıyafeti ile Öde- başlar. lzmirdeki işgalciler, Delibaş cağı yollar Belediye Daimi Encümeni 
mışe girer. Mehmedden daha iştiyaklı bir isyan- , tcJrafından 4.471 lira keşif bedelile mü 

Evvelce, Ödemiş ile Hacı nyas a.- cı gibi görünen bu gencin bir .~uvayı nakas.a~ ~karılrn~ştı. Yollar inşa~a 
rasında askeri bir katan havaya uçu- milliye casusu olmasından şuphele- çok ki§ı talih oldugundan yollarının· 
rurken yanında bulundurduğu hancı nirler. Tam tevkif edecekleri sırada, şası 2931 liraya ihale olunmuştur. 
Molla Mustafaya. müracaat ile başın - birdenbire değişiveren Deliba~ ~eh- Vali Floryada tetkikat yaptl 
d haa· · h·kA ed tk· medin rouamelesindn ve ekş1yıve -an geçen ıseyı ı aye er. 1 1 . ' Vali ve Belediye Reisi Doktor Liıt-
fcdakir elele ve başbaşa. verir iş - ren çehresınden başına gelecek fe- f Kı d d.. F·ı .d k b 
galcileri can evinden yine vum:ak j.,laketi anlıyan kahraman genç, he- tıtk'~lar, un ııryaY.; r ~e ~zı 

men o gece İ.zmirden çıkar, dağ yolla- e .ı er yap~ı~ r. ~ 1 .o~ya a =========================== ·1 K d · t•k ti kaçar gazınonun tefrışı ve kabinelerının de-n ı e uşa ası ıs ı ame ne . k d . t· t· ·1 . . 
f l s b h l KimseyE! görünmeden Küçük Mende- niz mevsimine a ar ye ış ın mesı ı§ en a a rresi geçer ve nihayet bin zorlukla 'lerile meşgul olmuştur. 

Dinara girer. Mensub olduğu elli ye- - *"'' 
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dinci fırkaya iltihak ile, geçirdiği '°L/ST6: 
macerayı ve edindiği malfımatı fır~ 
ka kumandanı Nazmi beye arzeder. Çanta imalathanesin

de çıkan yangın O esnada, Fikri efendi de binbir 
macera ile dolu bir seyahatten sonra 
1stanbula gitmeğe edindiği haberleri Beyoğlunda Perçinli sokakta Şişli 
miralay Esad beye bildirmeğe mu • hanındaA ikinci .katta ~~yuarın çan-
vaffak olur. ta imalatbanesınden dun gece saat 

• •. 23.4.0 da yangın çıkmış, hemen yeti-
Delibaş Mehmed, artık, milli var- şilmiş ve etrafa yayılmadan söndürül 

eı" . 81 A>' ı 5 KHım ı 136 lığımıza karşı cebhe alanlarla omuz müştilr. 
· ~~""' Satıl Yaıatl Saıll omuza çalı~mak üzere o vak.itki dilş- • • • 

l 
- -------• manlanmıza katılmışb. Yanında bu- Kadıköy iskele caddesinde Madam 

~ 1 ı. h'n•ı lı•et oON lklMı lunan seksen atlı ile beşinci Yunan Hormaya. aid 36 numaralı üç katlı 
@~ 'l ~6 O . :.ı :ıı .ı.S 47 fırkası karargihı emrinde bulwıu • k8.rgir evde birinci katta oturan Şe
• 1:1A~ırıa· J "~ ~...... v.... ,..- yor ve Konkayı yine karıştırmak için tanın odasında yaktığı sobadan baca 
-:---
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.. yeni hazırlıklarla meşgul oluyordu. tutuşmuş, vaktinde ;yetiş.ilerek söı:ı -
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DİYOR Kİ: 

""
1i Yeni radyo 

Kanunu projesi 

nutku ve son hadıse _.ııur 

S on günlerde Avrupad& ~ 
edeıi hidiseler ve bU 8ıJlb 

vokua gelir gibi görüneD ~ıı.Şft' 
taarruzu karşısında, ~~ bil JJCI' 
kili Bay Chamberlaln ınubbll ~r· 
tok ile Büyük BritanYB iJJlP jtlt~ 
hığunmı lttiha.z eylediği .. :1'J1111f · 
ve takib ettiği mesaiyi gos Yedi çocuk babası bir 

vatandaşa ikramiyesi 
neden .verilmiyor? 
Sayın gazetenizin karilerinin 

derdlerine yakından gösterdiği · 
alakadan cüret olarak Bizi ta
cize karar verdik. 

Bir ana, bir babadan hasıl o
lan altı çocuklu ailelere ikraJ:ni
ye verildiğini haber alarak biz 
de o evsafı haiz olmak dofayı
sile usulü dairesinde Beyoğlu 
Kaymakamlığına müracaat et
tik, kaymakamlık 6387 No. ile 
12/ 4:/937 tarihinde isticlanuzı 
İstanbul Sıhhiye müdürriyetine 
gönderdi ve lstanbul sıhhiye 
müdüriyeti de 326 No. ve 
12/ 4/ 937 tarihle Ankara Sıh
hat Vekaletine gönderdi. Ve An
kara Sıhhat Vekaletinde 3911/ 
1476 No. ve 15/ 4/ 937 tarihle 
şimdiye kadar hıfzedilmekte ol
duğunu İstanbul Sıhhiye Müdü
riyetinden muhtelif zamanlarda 
yaptığımız araştırmalardan he
nüz evrakınız gelmedı cevabın -
dan başka bir şey alamıyoruz. 

Şimdi bir' çocuğumuz daha 
dünyaya geldi, hali hazırda 
cümlesi bayatta yedi çocuk sa
bi bi olduk. Emsallerimize bir 
defaya mahsus olmak üzere de-. 
ğil, her sene ıçin ikramiye veril
diğini işittikçe teessür duyma
mak kabil olmuyor. Kanı.:ınun 
bize bahşettıği muavenetten u
zun müddet mahrum edilmekli-
ğimizin doğru olmıya.cağını na-
zarıi tibara alarak bir defa da 
sayın gazeteniz vasıtasilc 1stan 
bul Sıhhiye Müdüriyetinin 362 
No. ve 12 1 937 tarihlı evra.-
kımızın meydana c:ıkurılmasına 
d'•lfLl(•t buyurmanı;ı;ı ~uygıları -
mı:lla dill.'rız. 

Abone bedelleri iki mun
tazam taksitte alınacak 

Münakalit vekaleti tarafİndan ha-
zırlanan yeni radyo kanunu projesi 

ı bugilnlerde Meclise verilecektir. Yeni 
kanuna göre şimdiye kadar bir tak
sitte alınmakta olan radyo aidatı ba-
cema iki müsavi taksitte tahsil edi· 
lecek ve taksitlerini vermiyenler bak 
kında doğrudan doğruya tahsili em
val kanunu ahkamı tatbik edilerek 
mıntakalardaki maliye tahsil şubeleri 
tarafından taksit ücreti haczen tahsil 
edilecektir. Yeni kanun haziran bicla
yetinden itibaren meriyet mevkiine 
girmiş olacakbr. 

Diğer taraftan Türkiyede radyo a-
boneleri günden güne ziyadeleşmek· 
i tedir. Harbden evvel 4:0 bin olan a
l bone miktarı son zamanlarda 80 bi
l ne kadar yükselmiştir. 

JCTI~AD IŞL~RI 1 

Peynirciler karardan 
memnun 

Peynir ihracı memnuiyetinin kal -
1 cırılarak lisansa tabi tutulması haberi 
p!yasada müsaid bir tesir yapmıştır. 

Halen buzhanelerde 50 bin teneke 
peynir vardır. Bu karar, bilhassa. §İm 
diye kadar hayvan sahiblerile kontu
rat yapmıyaıı peynirlıanelerin faali -
yete geçmesini intaç etmiştir. Pey -
nirlerin tenekesi 500 - 580 kuruştur. 

Milano sergisine iştirak 
ediyoruz 

5 Nisanda açılacak olı:ı.n Milano ser 
gisıne iştirakimiz kat'i surette karar 
lt.ştırılmıştır. Dün şehrimizden ser -
! giye gönderilecek eşyaların bir kısmı 
ayrılmıştır. Bu eşyalar bir iki güne 
kadar i:.:.a~yaya göndenlecektir. 

JIAHKE/ı!ELERDJ!: 

tir .11 ,e 
• enı 
Bay Cbamberlain, tngilte~ gsF 

dolayısile müttefilderiP )Ja.l' tti'J;ftO 
"he lerini bir kere daha tasl'1 riJ1i de 

gün1 
• ı. ~ .t ;c:P.}C , 

liODr:ılı SOll erın ~ ·ştıl'• 

açık bir tarzda tahlile gil'l~e!ii • 
Fılha.kika, Moslmv& nwalı :ıriti)~ 

Din akdi, Birleşik Amerika 1! 'iJt ı;e
Müst.eşarı B. Sumner Weıtr. rnrl · 
ya.ha.ti, Brenner müJaJro.tJnuı o)ılrıll 
huz nct:ice ve akisleri, V~ bllettl'~ ı 
fevkinde gerek Fransa 'e. gdl' l\ııı· 
İngilt.erede muh:ılifler neı.cUn ·ı: tii • 
şahede edilen. ve muttefikle~et tıf' 
zumu kadar enerjik bir ha-l · Jlla 
zı göstermediklerini tenkid ed~;tı-i8 
lfıha.zala.r önünde İngiliz =--~o çtt 
noktai nazarını izah eyleJll 
kinmemiştir. . sırtSııt' 

Bo aoktai n:ı.za.nn tfadesı ;JJ 
da gözününde tutul3"..ak eo ere dtl' 

.. d~ler . .ıil". 
nokta.; lngilterenin ~u~ aııı'iw": 
vam hususundaki büyük ~rt 
İngiltereı, A vntpa. ve dün? "'bul 
de, Birleşik Amernuuım da lb pıe
eylt>diğt ~la.r dairesinde, ~11'' 
selesini esash bir yere f}ağ ı;ııril' lY 

ça anlaşma ya.pmıya.ca.ğull ı]oğtO~ıl 
lara.k ilfın etmiştir. ~ te,ıJ 
bu noktai nazarı yeni bsŞtı&O 
etmiştir. de tp· 

Ve bunun tahakJroktl ıçın uğiııl 
·ııere -a..: b. d ,.,.J.rlıılllrt ~~n gı ua.~ ır r,ey en ...- . ürlJI'" 

gösteriyor. Berlinin, Ucrı t~f1İll t ' 
a....- l '-·· tn..,.m.., siYS.-.c;e 1 dit 
U<Uo.L {OZaaa:D. ı:.~ • gJı\ld 

hemmiyet vermediğinl ,,-ey ··soıl'\ıtl 
bunla.n, halihazır ,·eyıı Jll11~0-
battı lı:ı.reketinin esasıa.ı; tsJ10 O' 

\'azedilmiş oldnğonu ve pıan lı0'1dr' 
mı göre tertib edildiğini d~ eıfİ)11t 
cihan efkanumnmiyesine jl:ııı fi! ,e 

l.k p::l J1 ve son zamanfarda çe t ,.111,,ııı, 
mihver siyaseti etr:ıfmdıı · ı;ıJl'lJ 
bazı nesri-vat v~ faaliyete bı.l . 

- M ~ 

Gümrükt:!n mal ıe cev:ıbda bntunuyor. 8 "1eJJ, 

i Bundan hao;k:ı. tngiliZ :ı..,ııetf~ 
t;alan hH"SIZ aka!andı Fran a "·c tn,..iltcrede dal•~~:.ı~t· 

~ l°' li!:ıw- •, 
Su lu:cıdcki giimriik antrepolarının bir harekı•ttc hulnrunası 

1 
\'ef1 

kim ınarango?. Talat 1 arka kapılarımlan gıreıck dokuz top 1 di~ini ileri s\irenlere üc ce;·:ı 't"(litt-ıı 
Gündoğa.r ve karısı Ad- kumaş G~la~ f:alih, bu. kumaşlar sa- yor ,.e şimci..ye kadar ~b de ~ 

viyc Gündoğar tılırken ~orulmek surt!tı.le ve Aı~~h~ed hareketin esbabı mucib~w:i tıir Jı.!l 
r..._, ____ _. _______ _. adında bır arkadaşının ılıbarı uzerıne ediyor: Ilafümztr miicudelc. \ı tııt 

Kasımpaşu, 'r,(üdikpiyale 
Resne S. No. 27 de mu-

M.A. ARıFTE 1 ;akaJanmış, adliyeye verilmiş, muha- yat ,.0 memat ~.arpu;m:ı.sıclll'·' bti ' 

. _ "f büt k<'mesi dün Sultanahmed Birinci Sulh kazanç temiıı Pde.j im, derfcc>rı ıı: iJJI' 
Vrlay~t maarı ÇB· c:~a_mahkeme~inde bitirilmiştir. Ken y\fü bir fclfılrnt.e manız 1;.alt~:.ır. t.ıl' 

Slnd tasarruf dısını haber veren Mebmedden balı-. kanı vardır. Düsm:ınuıırz!l o. JtJJl' 
Bu seneki vilayet maarif bütçesin- sedildiği zaman. 8:ın11 de~~ş::X ki:. darbe vurmahdı; ki o bn~uıı 6 ttııl" 

de görülen lüzum üzerine $ô10 nisbe- -:--_Onu ne dı~lıyeceksı~ız · Benım dan katliama..<;ın. Daha ~o~ ~:J~ 
t nd b. t uf yapılmıstır. Bu ta- yatagımdı ; çaldı~ım şeylen o satardı. snı fakat - biitün beşetıY~e ~ 

ı e ır asarr . y· k la b . ld • ·· 1 ' • 
f b ... k.. . f · ..,ıerı'ne hıç a a nınca enım ça ıgın!ı soy e • kavuşturacak bir sulbii s~rru ugun u maarı ı., . • . A • • • 

b · ım d ılacaktır mış. Ben zaten çaldıgım: ınkar etmi- 1·,.m· ka"--·ın .... ~ 
ır zarar verı e en yap . . ~ ı.ıt.:> • . +- jljt ~l 

1 k 1. 1 yorum kı... Bunu t.em"m ı· ,.;, de JJ•g ff Orta me tep ve ıse er . . . . y-·' 1 ,, • 

t t ·ı l d Bundan sonra, halrım tt.aşıt, Salı - veldli vuracag;lmız z..unııll .,~ 
1 a ı o un u h. d k h · k · ' _, ·ıtflf'· .,. . . . · . ~. ın o uz ay apsı .... e arar vennış- bili~ onız. nu ~t~u j?;Crl t•n._ ... ~ ıı 

M:ıanf Veka.letmın verdıgı karar tir -· di k ·· ·· ·· ı;Ö\'WV'"-
. · ,r ··• 1 a ı· · gız yere son sozuııu • uzenne uun og e en sonra ıse ve or- - • • • - ;11ı· 
ta mekteplerin ikinci sömestr tatili Almanyadaki tafebelere ıun;y;r· d in .

11 
ve Fr~!l~ ,tıJ 

brıslamış bulunmaktadır Tatil bir haf kavurma jOllanacak e ce e, gı. ere. tııl.-ltıf1P ·~· 
· Al d l h · ıa b 1 tal paratorhıkları sıyası nu rld'" to devam edecektir. Bunun mektep- \ manya a a sı c u unan e- ' te g 'J' 

l · · · · · t· · k la 1 "'östcrilig"Yi veçhile hareL{e l11ıı lcrde dıfteri salgınının başladığı bir oe erımızın ıaşe vazıye ını o yaş- ". ' Fııl'ıtt ıı. ~ 
zamana tesadüf etmesi de aynca tırmak ıçin ıdtclcri tı. 1"afından beşer br. Bu ağn olmuştur. t ,,t_~tılitı 1• 

k ·ı J •• d · ı · d · k zam mekanizma hareke c .., 1 rO kayda değer bir talih eseridir. 1 ı o rnvurma gon erı mesınc aır a- .. .. ltl sed f ı:• 
. • rnrnn.me c;ıkmışlır. Bu sebeble şimdi- sonra da ımcalc, onunde .. c dtıtfl 

Mühım bır konferans k d .. d : ı k 1. t 11 kJn sulhii temin etmedıM: . .. ·- . . ye a a r gon er. en o ı pos a er me ,. . ·c·t· 
Fransa enstıtusu ve Par.ıs sıyasal d Al tal b !er ·ç· k "·ac:ık bir makinP'-·e )>eıtı1~ _af . . . .. ynn.n a ma nyaya e e ı ın a J • J .ıo:~ 

hilgıJer mektebı profesoı lerı:°den Bay vurma. önderilmeğe başlanmıştır. Dr. Reşad Sı~~ 
Amlre M. Siegfried bu gün ılk konfc- g · ~ll''l''l'''l'!lllltı 
ransını, yarın da ikinci konferansım lllllllllllllllllllllllli' ıl!l:!Hı ılıillllHllllllllllllllllllilli!l:lıll!!l;llilı. : lilı!Jll' ıll!lllllll :lı ' 

\e~e:~!~u konferansının mevzuunu Ş E H •ı R H A YAT 
sanayi ınkılabının zamanımız mesc'\le- uııınff 
ıe ri üzeri~deki tesirleri, Hl! llUlll 11 lllllll l l ll!i llll llllllllllllll'll l lllll!ll l llllUll lllllllll l llitlll I ~ııımımıımıı 111111111~; / 

Yarınkı konferansının mevzuunu Mari listadm konseri İN1'LL\.B VE owsLI ç ı 
da Avrupa ve Amerika arasındaki te- .~işli Hallcevinden: .. fi #-' 
z&.d teşkil etmektedir. Güzide san'atkar Bayan Mari f 1 Mf'trt 1940 pazar gıııı • 

Bunlar Üniversitenin konferans sa Ostad 10 nisan 940 çar - ,,. 
ı5 d". . ıeri'' 

!onunda verilecek ve saat 18,15 de §amba akşamı saat 21 de Bey'lğlu 1 _ Halkevimiz Tcoırııte 
başlıyacaktır. Saray sinemasında piyano konseri inti1'obı yenilenecek, f"-~~) 
~ verecektir. ~ - Gençler arasmda ( "'>lı fJlf 

Dün pasif korunma San'atkA.r, bu konııerfn hasılatını mev~uu. etraf!nda milna1;1ı,şa 
· b tamamen azası bulunduğu: Be:;oıl- ""-'' tecni esi yapıldı kon~m.a yapı"lacak, slı ~-, 

lu Halkevi sosyal yardım şubwııin'1 3 - Bunlardan sonra M'ı 111ııı'" 
Dün sabah şehrimizde pasif ko • terketmi-+-ir. n~ • . Bil . - ,,yeıeı .,,... verüee<'>ı ır. ıt1' ... 

nınma iı:ıleri için hazırlanan tayyare c: • tkAr bundan dört .. -e ...... :.- ... ın a ... ....... ~· • teşriflerlm rica ederiz. 
ekipleri tarafından bir tecrübe yapıl vel on iki yaşında ike!l .A.vrupa.nın • • • . [!;eı if.' 
n:uştır. Tecrübeler için tayyareler Ça m1tlıtelif gehirlerinde k~nser Vf't'· RONFER..A;•lS _ Şişlı j{a 
talca istikametinden hareket ettiril- lıliş ve takdir kazam.ııgıbr. d'6f tıf 

nig ve bunların gelişini dinleme cihaz • • :/- 22 Mart cıl'm.ı.ı a~-a~; ::a' 
lıı.rı haber alarak tayyare postalarına KONFERANS --· Emhıöniı Halk 11 de 9alkevimizde l!rof·"9öı ((J? 
haber vermişler ve bu haberler 12 • f 1Jaıı ··• 

evinden: ~mı ısmail Gürkan tan.ı. ıı .ıa ,,ııı 
dakika içinde bUttin nahiyelere tebliğ 1 kkıtl'>' 

U/3/19~0 pCT§emC.s gi!-jı .(Wt ne.'lin sıhhi kıymeti) ıa · 
olunmuştur. - ·r 

17.30 da Ev-lmizin Cc1~1..-0ğıt.A.~Gll. - him Lir konferans, dıt vı 
Diln öğleden sonra vilayette mlite- ki aalonunda resoon• ~Y Nunut<ıh ı - flenr1er ta:ra/ı11dan 

hassıslardan müteşekkil blr kom.is -
Berk tarafından (Maden~ sanat) temsil vcnilecektir, 

yon tecrübenin kritiğini yapmı~ mevzulu bir kmıfnYJM tJe'ı ilıecelcfj,·. Herkes ııe~" 



c:~~~:~ -~~:~A;, ::] 
Sinemalar teftit 

k M I• edilmiyorlar mı? 
y anunu ec ıste a -:.:.a::=::-.:. 

1olhm• lldMI .... bir ..... 

layihasının muzakeresi munakaşall ':.:.·-~ .=: 
oldu. Zirut Vakili izahat vardi =:=" :: 

mtblhwru lt, 11 ,....- meldıeb 
20 (A.A.) - ~ lılll· 1 nam1anna imal edUmtı oı.un. Keneli ....,.... tfıtldl etQI ...... ld ba 
llullD Befet Camtella nam1anna imal fldilmla ohneeında .............. meftR ~ 

1182111lda toplaaarü O&)' kanuni köyffl lclD bir fayda ~ ftllılelE &aWMw• lbhlr l'ülll· 
mlzak .. etmil ft bu mtl- DnW Zi.ru.t fe1etmelert kurummwD temde ,..... • ... ..-Wret 
ileri llrllm mltalea••ra el•nden fabrika almdıktuı m keD· ~ uc" le ..,_ ldı " - ır-

--~ Vekili Mulalim BrlmMD cti8IDe. ~ u slbi bir fayda t. • ha bir .._ bulrnep• ftl'dill ae-
ıa1tıt& ~: mla edeblleceltnl tahmin etmiyorum. vlllcle M1etfmı1 ..._ w ........ h-

adqlanm çok ıor.eı tah et- Fabrikasyon itibarile buna da lnıkln kat koridora.._ a&rs .... .ı..n 
~u .... de ederaenla ben de bu· görtllmilyorÇlbıktl yapraklar toplandı tutamam lllr .ada. (Jterlerlm. ..... 

tlerlni ve icat.l&nnı bul it gibi darhal fabrtb.ya aevkedilmeei diye kadar net1Mn·"hlm let ko
iatınadea ar.wdecıejlm. Bu ilam plir. Zlmınında lırunltulmam, kasam ........ mtUenm bir bava 

başlıyalı epeyce bir zaman amanında harman yapdmuı lbım De dolmutt..- Şimdi _,.. ...... 
18M senesinde Rbede 70 dl - pllr. Eler tam •manında yetietiril- lllır.dell aMbdar melremlana pı 

vüa'atindo bir fidaıalık miyecek oluna nefuetmclen ve randı., lloktal8r ...,.. ...,. dlkkaai 
O r.aman yapılan tecrübeler manından kaybediyor. Onun içindir ~._91 ... .IMIDleW ....... rica 
k1 Rize mıntakaaı, pyet ne- ld bh' fabrika ile de idare etmek ta- edlyoram: 
yetiştlrmek için gerek iklim kabil olmıyacak, mtıteaddld yerlerde 1 _ '1'Hllb beatlll ......_ blk 

toprak prtlan büJmın • tabrlka açmak arurett basıl olacak· madalt .. glbllerde, aMrol ..._ 
elverişlldır. Notusun çok t. tır. Sonra plen parçalaruı ~ par- feıdld ,..,,....._ emm bulada

' toprağın mahdud olma• cıa fabrika lmalinl pratik görüyorum pmm Beledlyemls ..-. ba flllle
laauuıda çay Ol'a8I için gerek ve bwılan ne gibi bir mtllkiyet eea- ...... farlmlda • delf'dh'T 

ehehlllıiy~ü ve gerek içtimai mna dayanarak mal sahiblerine iade 2 _ Bu ballll ber&lla delil aa-
itibarilei bl1yllk bir kıymetledeceib- Bu itibarla ne faaliyet nok· mil puar mlnaebetlle meydau 

u. nasındaıı ve ne de tepik bakımından plM blabablE Jlıdlnde• Deri «el
belerin çok iyi neticeler nr- buyurduktan mtllihazaya benden.Is clllbal eöytedller. o havum, yahm 
hğmen hallı bidayette tered· letirak etmiyorum. Yalım batıra ge- 0 gb, oraya plMelderl leblrleme

., rağbet ptermedi. Con- len iki mahzuru olabilir. Biri8i çayı p yet.eeek bdar p1a oldup mn-
f~ klrlık istiyen ve usun bir ltllyeeek bqka fabrika olmıyacağı 

--·~- llmclayn. lbuhtaç olan bir mahıınuuw. için fiyat hususunda müstahsili tu-
bee sene aonra eemerelertnf yOr edecek bır tesir yapabWr. Bunu 1 - l'aydasuldan dyade saran 

etmefe bqlayınca, halk, ken- da kaaun ikinci maddeainde önlemit- olaa 99 bir eok k6rpe clg.rlerl ~ 
ile gibi bir kuaırç temin edece- tir. Yaprak ftyatJaruu t.bit etmek blrllyee bu salonun açık durma -

dir euemediği için endileli için bet kiftden mürekkeb bir komie- 8lllda • fa7da vardlr! 
:-1111ut' ıa haldı lıdf. Tecrlbekre )'OD tepil oluıw:ak bu ualardan bi· 4 - Meslell leabl aaym Valiaia 

\'eri1ch ve balk clJsleri öati - riıd slnat nduından biriaf ticaret o- hlyle yerk-rt fiddetJe taldb ve ha 
bu tecribelerden mnn l • öaaından ikı.i Ziraat ve Ticaret Ve- &iM,.. Jerlerdea tavellöd edeoek 

ti cay kendi8i ft P.ı. mmta • Jr&letlerinden birlai de de\'let Ziraat warlan talullr eWll IÖ~· 
büyük bir kıanç ve bllytlk itletmeıeri kurumundan. Fiyatlan tee ll'allat oau her Jerl A1" ayn P
meır:baı olacaktır. Bllhaaea bit noktaaandu mu.tahall lehine o- dp g6rme8lne imkia yoktur. Bu 
bir Jrurutıu evi yapıp ta lan bir ifade daha vardlr. iltle ud meaul olmul lbun plea 
satın almağa balla<fılımıa Ziraat Vekili 9Öalerine nihayet ""' Belediye memarlaruım vwJfeal bu 
itibarell halk onun para rirken ~y ftyatlanmn bar hangi bir yerleri görmek deil midir! •• 8-7-

anlaymca w ~ reğbet llUl'etle kuruJaoak tefekkWler ytlslhı· planmla.,, 
te müracaatlar bln1Jirini veli den yftaeleceii nolrts•nın menuu ••• 

balwoel•mıyacatuu iluet eylemil ve Çoo.klara tıerblyevi ........... 
Vekili Dlerlııe devam ıtyll· demiltir ki: temla edelim- Uldll klrpe ftrlr 

Yeldletln bu neticelerden 80ll· Kanunun rubu w flmd.1'9 Jmdar flllerledlli ~ "'mültevv• bir 
llQlıltfnl arttırarak ao bin de • JaPllDI olcluPmm ~. ora· hava ile doldaru ... tsbe bitirim 
t:aylığı vücude ptirmek lçn daki çay liraatlni tamime lll&tuftur. yerlerllll llatuiataa llMmahna 

ahDdJiım ipnt eylemit Bu itibarla arkada11m'Wn istirham da artak .lataabalcla yerbi ~ 
kadar ptinlen tohum mlk- eclecetim. bu teıebbOllUn iJi bir neti· -"' lklmgeHr. 

:)ine bugüne kadar yet:iftl!ı"ilea t"eye dotnı ytlrUmeminl temine ma • ~ Calvendt.elbda yerdea P.. 
llalktan baldcında lahat ver • tuttur. le kadar baldo Yar. 

demiftlr ki: Ziraat Vekilinin bu iahabnı milte- ~. O•M~UDDIN B~COOLO 
köyde 300 mli.lt:Uek fidan - akıb maddeler okunmq ve verilen " • • • • • • • • • • • • • '4 

JI milyonu mtıtecaviz tidMn ,. bir tadil takriri o...me mcttmene ve-- Komedi Franaez 
Yalım balkuı buna rağbet ri1mJa bulunuı dönlUncfl madde mU.. Atin&, 20 (A.A.) - Paris Komedi 
kut dtıliJdir. Çay, tesiain teena olmak tbere kanunun diğer Fruaeıli. BWrreeten buraya gelerek 

lllt!ddet mDft. bançlı idi, fa- maddelertıwı mtlu.keresl ikmal olun - Uk temaillni Kr&ı. Başvekil, Nazırlar 
lene gibi bir amaııdan .onra muttur. ve diğer yüksek şahsiyetler hazır ol-
~ bek._ .. IUun pli· lleclaa cuma stntl toplMacaktır. ciuğu halde dün akşam vermiştir. 

() halde köylllye bu kazançlı • • •• - • • • • 
edPbilmek içiD ona maddi 

Ye takat da temin etmek llzım 1 h .. • d . k 
~~==:t! u umı ı yo 
hrdımı yapb. 8ulÜD bea bin ::. rı:ı= :r:; Avam Kamarasında Ruman. d=· :m::= yanın siyaseti tenkit edildi 
ettltima ao.oeo dekana 10 T ·-..ıı- 'M\. '.. .&> N Ch . ti M . . . haline pı1m11 ve tabak _ ~·· MT ,..... - evs ronıol acaıistanm vuıyetinin muhtemel 

lll'ial'iı ... ı. idi' uiıete getiril • le pzeteainin Roma muhabirinin bil· hıkil8fı bakımından Alman mahfil • 
lu itibarla :U..t bakımın~ dirildiğine cön. bitaraf müeaJıidlet' lerinln bilhusa nuan dikkatini ceı

obn ırıa il halledilmlt bit- Brmner mWlkatanı Bertin, Roma ve betmelrtedir. 
• ~ bıuh•hvm.;. o- M08kova araauıda aörllameler taki~ AYW Kamarwada llübim 

edilmeli siraatl kadar edeceğini tahmin eylemektedlrler. tyı Müakenler 
Cllıdan daha ful& itlDa tati~ haber &lan Berlhı mahflllerinde bull 1 Londra, 20 (A.A.) - Avam Kama

gü.ı haılltı hırabcat olan kanaate CÖl'8 bqbca Sovyet dev· rasında işçi mebuslardan B. Dalton 
hwkiatsı llu,un muhtelif ~ adamlarmduı biri yakında Berlfne qağıdaki beyanatta bulunmuştur: 

-..ıa1Arfn ._ .. "' --..a---•- sıdecek ve Von Rlbbentrop da )(os- •• n.taraf 1 k ti Alın .-- ....... •....--- m,aret edecektir. -:-- .Dl mem e e er anya· 
"lillilrmne auaru. terkibi QC>k 11 ya ihtiyacı olan her şeyi vermekte, 
;salaa gayuı ...,.,,,.,... muh&fa • Biti• Berline d&ıer dömnea G6 - abluka da blr kalbur gibi bu mallarm 
~ . riDg ve Aaman orduau erklnile g6 - . 
el~. Hakika- rDpıtletOr geçmesıne müsaade etmektedır Al -

9* lrlmeeJer bmau taaile ı. · nwıya, kendisine kal'fl en kUçU.k bir 
tdebUeeek, Jllltıneııkhğı bozu- iyi haber alan mahfillerde m1Jen.: harekette bulunduğumuz takdirde da 
llelki de .._ tanin edilemi-~ IÖN Bitler Alman aferini hl, ne kanuni ne de ahlikl bakımdan 
.._~ '8a ltfbula ~ '*' bam· tee ıd etmek "- Reioll8t8Ml iQtimaa beynelmilel hukuku il..t sUrmeje hak 
..,........,._,....._ ..... ,, alaD ba il &*clk pör- davet edecektir. Nul matbuatı Al • 
~llrellde tmılAt ile beDd ab- manyanııı mlh tummmcla buluna _. la yoktur. Baklanda kanun tatbiki 
~. BID1m118J)a cajına dair verilen haberleri tebib istlyen kimsenin elleri temiz olmah-
4-let mut llletmml kanı- etmekte ve töyle d-.lrtedlr: cllr. Alman.yaauı elleri kanla, ctenmci-

"ada lcab edm fabriblan "Ahpenyaıwı parolaa,, afere ka· krimUdn kanile kirleıunietir. Bitaraf'* ft8ife olarak verdi. Mad- dar barbdir. Almlnya llUlll hahline !ardan hig olmı•a bitaraf gibi hare
~-• ola:a a&Ub' ki bu ID- evdet etmiyecektir. 8/10/1939 da ket eblM1eriDi iatemek hakJnmmbr.,, 
~Ddm llJUe bir YUife ll'Uhnr tarafındaa yapılan aulll tek- B. Dalton, Rumanyada htık0m8tle 

• Bu ftdeyl de Devlet lifi Nddedlldiji lgba bu teklif bir da- Demir llubatls tefkHib ara,auıdald 
ltletm.ıerı lmrumuna tahmil ba yaptlmı)'l&Celrt-r. uzlatmadlll babaederek demiltir iri: 
4rkadaflanm Balil ııenı. Rerlindeld umumi lran19t Bitler • "- Bu habet, İngllterede Roman· 

bir ektm l'Af"'l'l'IDJ kabul llWK>lmi mlllk•tı Mbceleriııiıı hafta ,.auı bir taamı& fehJDremne karll hl 
l<en4ilerlDla de buyurduk - llQDll!ldg -- ... ,.... tııbcail mqe edtım.mi .,. kendi &nUIUD& 
burada bir 11\Wle vanhr. merkellinclıeılir. Bugtın ıtoma,a pi - a6re • ._., etllJMİni anu eden Ru -

fabı1laya 'ftll'&in. kendi 1118111 beklmea K•t 'rlloH-1• ..,.U.. mma atim qma ptmemietlr . ., 

Prf. General Besim 
Ömer Akalın 

Rusya İskandinav 
Mill~tleri ittifakı
na muhalif 

-- OIUmünden sonra -
lıloakova, 20 (A. A.) - Yabanc1 

r
gueteler, hedefi Finlandiya hudud -
lunnuı askeri mtıdafauı olmak üze-

re "tedafili ittifak,. ismi verilen itti· 
Y ann : Dr. Eaet Kemal HekimoQlu fakın akdi için Finlandiya, tsveç ve 

Utibl bir memleketla IWdJti · l llyonam •• O köprtl Uattlndea yine p- Norveç aruında müzakerelerde hlıa aaydıfl: tanıdıtl; kmdisia~ ri)'e T&J& ~larak avdet etti. Ben Ka· lunulduğunu bildirmektedir. Finlan
dea 1JiJ1k fifa· nur ve lrfuı aldılı dıköyü vapuruna girdikten aonra dl- diye. Javec; ve Norveç arasında böyle 
btlyUk ..km.. ~imdi artık aram•n otınU,Ordum. bir "tedafüi ittifak .. a karşı Sovyet
deiil. Onu da babralanmuım ebedi "Cahll"•k qlwıın böyle bir but&- llr BirUthıln hiç bir ıürazda bulun
mefahirı ar:ı81D& kaldınyonıs. Ask• hkta nlSbet mnaeında bıle !stirabati mıyacağı da ileri sürülmektedir. 
ri tıbbiv•· mektebinin feyyu 8'ulwı- fedaya kadar varacağına l&hid ol • Tus ajal!Bl IUDU beyana salihı~et-
da yetlten bu topralın en hayn"h n- muttum.. tard1r ki Sovyetler Birliğınin hattı 
lldlanndaıı biri de milletin ha.fısa - Bu ne yüksek bir afktı ki; seksen hareketine dair olan bu h beı ler, h -
mndakt mevkiini itgale giriyor. GeDCJ yqına yıldap.n bu adamı m. botu· Jdkate tevafuk etmemektedır. Zıra, 
ltk; yWaıek tabBil sOmreel daha cu bir uıbrab zamanında bile yazı Norveq parlamentosu reisi Kambro-
dtln ·tıbbiyelilerin bayrumnda ·bu maaBlndaD ayıramıyordu. nun H martta sö lediği malum Sov-
mtlmtas hocalarmı hUrmetle eellm· Ve bu fedklr ve yUkaek ruhlu fa. Y 

1 ak aaglarmm altmdaki gen11 8&ll bu fedaklrlıia ne mebeble tabanı· yet aleyhdarı nutkundan da anla ıla-:::S wam bir ...,. ._ fuilet de9· mW edlyorda ! Ş6hretbıl yapm11; ser t'ajı veçhile böyle bir ittıf ak So\'yet· 
reaiııin aydmblt l~ fahlr ve gurur veUnl kaa0mıı: kmd• yurdunda 1er Birügi aleyhine müteveccih ola· 
la temıp etm1ftL Bundan m da nail olablleceli mtlerm bepıllnl cak ve Sovyetler Birliği ile Ftnlandi
bu 61m• tullet lbldMbıl keneli ha- ziyadesile istlhllal etmış; General, ya arasında 12 martta imzalanan rııu
yat programıaruıın ortaauıda ebedi- profeaör mebua ve bir kelime ile abede ile tam tezad halinde bulunıı-
lettırerek o senit ve nurlu yolda ytl- "BESİM OKER olmuetu. caktır. 
rtımelde ttıkran borcunu ödlyecektir. Artık ne bekliyordu. Clld cild ki· .......... _____ ...... .. 

Seksen seneye yaklqan hayabn<IA tablan okunuyor.. binlerce talebesi 
bu mllmtu ve güside vatan 4JOCUiu bu hocam diye ytlkeek namlle iftihar 
memlekete natl oımattan bir la duyuyor. BUyUk, kUçttk. zengin, fa· 
halt kalmamıştı. Bütün omrUnü dol· kır herkes kendisme hürmet ediyor. 
duran seneler bütün bir ~alışmanın Ve bu fani dünyada biç bir flnl me\f 

Fransız kabinesi 
Dun istifa etti 

faydalı eaerlerile doludur. Hususi ha· cudıyete naıub olmıyacak büttln ni- [Baş tarafı 1 incide] 
yatı muntuam bır çalıtma progra· metler krndı faziletli avucunun için· da tekrar CUmhurretBint zıya.ret ede

mlle daima H~ık içinde: sıcak: munis, de bulunuyordu. rek yenJ kabineyi kuramıy c&1r. s•Jf 
bir terbiye: ner.aket ve ner.ahat 1~.ln· Ertesi aabab erkenden yine bu aziz l4:111llft1r. 
de geçmiştir. hocamın evine gitmeğe mecburdum. Cümhurreisl bunun ttzcı ıne kabi • 

Her devırde:- her yerde ve her teY· Ytne bermutad keııdısım giyıomif nedeki Maliye Nazırı Reynaud'yu d -
de ve her ferde daima bir gilneş ha- ve yası m&a81 önünde Qalıtır bul - vet ederek yeru kabineyı kurmak va
rareti ve bir güneş nuru gibi milte- dum. Fakat bu defa yüzü gWUyordu. z.ifesiıu kendisine veroıiştir. Reynat d 
beaaım bır sima ole görünen doktor Zeki ve nur aaçaıı .,göalert de parh· ..ı-bal •·---Iara ha 1 ..... a.•,,t 

Ö k d di . t d k" Uk li -'"·- \ftR" - __ ,_ım.., .. r. n ıce-Beeım mer en ı mevcu ye m en yordu. Her aman ı a te ve ~ ., 
ziyade ımlletinm mevcudiyetine bas· cumlelerle konUfuyordu. yi yann •bah bu sabah • Cümhur-

f in b·ı b" d dı reisine bıldırecektır. Umumi kanaat n ne s ctmeıs ı ı en ır a am . . . • . . . • • • 
Onu mesai odasında kıt gilntt aaba- Dönütte epe~ Utümüt ve yorul - bu cevabın menfi olacağldır. 

hın yedısınde muntazam giyinm11 o- muştum. Tekrar yazı masasının başı- IAlldnda Aldslf'r 
larak çı;.hşır ve geceleri geç vakit yi- na geçtim. ltte buraya kadar yaz - Londra, 20 (A.A.) - "Havas, 
ne ayni kıyafette ya11 yazarken gö- dmı. Bak namı bitmek üzere dettJ mi? Daladler kabmeainm istif asanı Lon 
rUrdUm. Çok kere "Aathme .. nefea dedi. dra endife&iz haber almııtır. 
darlığı nöbetlen i~nde yazılarına de- Ben - Bari nöbetini• biraz hafif- Umumi ıntlba tudur in, Fransıa 
vam e~ekte old~nu hatırlıy~rum. lemif m1ydJ diye aorarken, neteli ne- pullmentoeu, müttefiklerin Finlflta-
Talebehgımdonben ne zaman zıyare- eeli gttıtıyordu · di lebıne daha mtıe.atr bir tanda 
tine gitaem muhakka kBUrette yeni y bet k tli ı ya 

. . .. __ .,. - uı nö t uvve ıe ınce mtıdahalede bulunamamı, ve Sovyet • 
bir illnı mevzuu Ur.ermde ça!U9U .... ta Aathme nAetl hafltliyor diye cevab 
oldutunu. matbaada bullmakta olan verdı. ·• l"inlandtya ıhtillfının ihdas ettlfi a 
kitabının tashıhlerinı yaptığını ve a::s:as:zcc a:c.z== • = . kert vaziyetten istıfade edemenu ol • 
bir taraftan da hastalannı kabul et· T f malanna t.eeastınınn beyan eylem~ -
tiiine pJıid olurdum. una eyezanı til'. 

Bir kııt gtintl kar, tipi: soluk bar Şuraaa muhabhak ki dün lngaltere-
havada geceleyin kendi kaloriferli Budapeete, 20 (AA.) - BudalHlf· dtı Cbamberlame yapılan tasvibe l".ııi 
odasında mutadı veçbile yine yuı tenın cenubunda buaule gelen ve neh· nıen bu teeesüfe Londra dahl iftir k 
yazıyordu. nn akmasına mini obı""&k suların ci· ebnektedir. 
Konuşacak bir halde değildi. Mt1b- \:ara yayılmuına 1ebeb olan 10 met- ~ oktal ·uan 

teıisı olduğu nefes darlıfı o kadar re ytlkaekliğindeld buz aeddine tay- Beri" 20 (A. ~) Bu ak 
göğsünü sıkışbnyordu ki; bu halile yareler tarafından bombalar atdmış- edil m, • ·

1 
b-i •·bl }:mdnıa • 

r en yan reem r ""' 15 ... • en ı-
yine yaza yazmakta devam etmeeıne br. Sed bi.ll bombalara mukavemet Hvor ki: 
hayret ettim. Ve bu hayretımi sak · etmektcdır Tuğyandan bır kaç kiti ·Si t Al h fil k t · ek yas man ma a ı şu anaa • 
~y~yarak kendıaine yardım ebn ölmU.,tUr Sular 10 metre kadar yük- tedir ki. Franaada vuku bulan kabı e 
lığim mümkün olup olmadığını sor - Mhniştir. teteddUlft, Httler hükftmetlnı ım a 

dum.. Yur;oslavyadald 7Alv eıyltyeceğıni din c-den hlikQmetln kt: ı-
- ~ Kadıkoyünde oturuyorswı, Belgrad, 20 (A.A.) _ Yug !.&Y• d: h.delien ytlzttnden ezlri bır mu -

değil mı., C:ledı. yadaki su bukuılan, aitgide daha vaffakıyetaizlife uğramıı olduğunua 
Taaccüblc: tehdJtklc bir bal alıyor. Tuıwıın il&· bir dıelidillr. 
- Evet, dedim. . kın larum, hl Bı1h Frans in . 
- Öyel ise ben aeninle köprttye canataodan gelfla tae w assa ız • -ihz aıyauıe • 

kadar ynrttyeceğim. Haydi Çıkahm. ll yerinde duran buzlar bır sed lef- tmln Rua - Finlandiya aulhü ale Br n
Yine hayret ve dehşetle "Pekı!,, kil etmektedir. Bu yilr.den nehrin a· ner müliLkatile uğradığ, muvaffaki • 

dedim ve çıktık. yaklan da tatmaktadır. 100 bin rlö· yetsizlik bu istifanın ia&IDl te§ki• 
Yolda yaya ytlrttyorduk. o .. anla· nlhnden f'azla toprak su altındadır. ettiğine ve Berlın - Roma mıhvennuı 

tıyordu.. Nöbet ll'llufbrdığı wnan • Cenubi Sırbiataııdan haber verildi· bir kere daha ablt olduğu üzere \'0-
aokap çıkanıam yUrOdtıkc;e biraz jlne göre, orada da tehlikeli .u bu- zWmezliği Fran.aaa etkin umumıy • 
genişliyor gibi oluyorum. Ve dö - kmlan olmut w beyellnlara aebebi-,ainde bir peaik tevlid ettiğine ben7b 
nün yıne çalışmama devam edebi· yet vermietir. mt'ldedir • 

Alman demiryolu şebekesi 

A ......,.... 1aila ma4clzlerlll fılqfepı dalaf1 • 
sile b8ytlk mkıatdar t*tlll li~. 

........... ıt 1d 1 ~ ....... _ 

re yat m..Uzlzlf lloktwwh- &lrtUea vblm Al -
maelwr IPa alu' w belde 8zMııllk eet1ce1er wrdlll 
~. Kit meywlriple Pik fiddet petıer -
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15, SO dereee ..pk., meHli fm w. • ,....n•• 
Y&IOPtıekerlekw ............ ~WrelmbM• 
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)'ttk bir darbe ............ 

B1a MbeWm Almu dmliryollvl nWeldU b4' .,. 
mlye~ ..... lftttr. SaliblJettAr ldut ....._ 1 18-
battaaberl tamirde olaa vacoa mlktanm 82000 .... 

olarak tahmla etmekte "' harbha ldaHlll .. de -
illa vapna ........ oa.tapaa ... ,.....,.. ... 

.. Mldalarüa dolapbr ki, .:.......,... ..... 
..,,.. tn.lerl .. ftlD o1an11 ...,,.. bir ...t 7els ........ 

J Sinema ile dahili propagan a 
. M arWmberl hllhMla .,. 12ısı111r gtiatarile• 

.................... AhS" halbp1a bt 
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R AD v o r Topkapı semtinde Tra~val~ 

PASiF KORUNMA iSLERiMİZ 
il 111111111111111111111111111111U11m11111111111 fllf fl'I 111111lI1111111111111111111111111111f111111111111111111111111111111I111il11il111111ilIU1111111111111111111111il11 il il 

Herşeyi hükumetten ·beklemek doğru 
değildir. Herkes kendisini, ailesini, malını 

korumak için tedbir almalıdır. 
~zan : Faruk KÜÇÜK 

Ankara 19 - GUnUn en mühim m&
selesl; söylemeğe hacet var mı? Pasif 
.korunmadır. 

Pasif korunma için ne gibi tedbir· 
Jeralındıt.Ncleryap~dıt.Bir~va ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J 
hilcumu yapıldığı zaman halk ne ya· 
pacak ? .. Mekteblerdeki pasif koru · 
ma işi ne alemde? ... Apartman sakin· 
leri nereye kaçacaklar? .. Pasif ko . 
nınma için İstanbul kazalan ne gibı o.-. .u..--.. ıı. ö.et 

-lıı.lt '-'it - .,..... ...... teşekkUller vlicude getirmişlerdir? ....._ 
Bunu anlamak için dört be§ kere 

vilayet seferberlik memuruna müra· 
caat ettim. Her def asında: 

- Pasif korunma için icab eden 
tedbirler alınmıştır .. , Fakat bunlar 
mahrem işlerdir, yazılmaz.. bunlan . .. . 
yamıak demek ecnebi te§killere· gel ise ucincl derecededır. Çünkü hava raflıdır. Muhtelıf tipte bınalarda alı-
yaptığımız işleri gör demektir. S~nra hücumlannda zehirli gaz, bomba ve nacak tedbirleri hulisa. edelim: 
nihayet bu iş para meselesidir. lstan- mitralyö~ ?is betle az kullanılmak • ı - ... Apartmanlarda bodurum kat
bulun pasif korunması için 44 milyon ta.dır. Zehırlı gaz umumt harbden son- ları sıgınak olarak kullanılmalıdır. 
liraya ihtiyaç vardır. Demek ki lstan- ra yalnız Habeşistanda kullanılmış - Fakat bir bomba isabetile bina çök -
bulun pasif koruma işini ikmal etmek tır. . . tüğil takdirde enkaz altında kalma -
senelere mütevakkıftır. - Ya Pol?nyada, Finlandiyada mak için bu bodrum katının dayanık-

B ·şi bir de Hava Müdafaa Genel kullanılan zehırll gazlar. lı bir hale konması lazımdır. Bu da 
Ko:u~lığından tahkik edeyim de- - Hayır, ne ~landiyada, ne de ya potrellerle veya direklerle temin 
diin. Komutanlığın en salahiyetli i- Polonyada,ze~~rlı. g~ kull.anılmamış- edilir. 
mirler:inden birisi: tır. Şunu da soylıyeyım kı gerek can 2 - Bir kaç katlı mağazalar apart-

- Hava Müdafaa Genel Komutan- korumak, gerekse m!11 korumak için manlar gibidir. 
lığı halkın havadan gelen tehlikelere yaln1% h.Ukfunetin, yalnız ~lediyeı 3 - Bir katlı mağazalar ve dük -
kal'§ı korunması için bütUn esaslan , kanlar bir ev gibidir. 
hazırlamış ve vilayetlere tebliğ et - 4.: - Bahçesi olan evler de bahçe-

miştir. ain bir kenarına hendek veya siper 
Komutanlığımız yurd dahilinde halinde sığınak yapmak en iyi bir 

memleketin ihtiyacı için ve halk ta- çaredir. 
rafından neler yapılacağını kararlaş- 5 _ Ahşap . evler sığınak otamiiz-
tırnıış bunlan nizamname ve talimat- lar. Bunlann ya bahçelerinde siper-
namclcrle tesbit etmiştir. ler yapmalı veya toprak katındaki 

İstenıldiği kadar olmamakla bera - bir odasında bir siper yapmalıdır. 
ber bir çok vil5.yetlerimiz bu husus-
da tedbırler almıştır .. Pasif koruma 
tedbirinde en geri kalan vilayetler a· 
rasında lzmiri ve bilhassa lstanbulu 
zikretmek lazımdır. 

Siperler meselesine gelince, bu si
perler ya bir aile için bahçede yahud 
bir semt için umumi bir meydanda 
yapıla bilir. 

Bu işle vilayetler kadar belediyeler Siperlerin pianını size veriyorum. 
de meşgul olmalıdır. Bir çok vilayet· Bu ihtiyaca göre'büyültüp küçültüle-
lerimiz şehrin iman diye parklar, ti· bilir ... 
yatro!ar, sinemalar için para ayırı • .Hal'lc bu pldna göre siperlerini yap-
yorlar. Fakat pasif koruma işine ge· malıdırlar. Esasen biz plan nüınune· 
lince para bulamadık eliyorlar. lerini viliyetlere gönderdik. Onlar 

Meseli. İstanbulu ele alalım ... İşitb- foma Genel Komutanı Hflari Ktlkq halka göstereceklerdi. 
jimize göre otobüs işinin tramvaya - Kontr Amiral Mourenin TU.rki-
havalesi dolayısile tasarruf edilen rin İ§ yapmasını beklemek doğru de- yeye gelmesinin sebebi? 
100.000 lira ile tiyatro binası yapı - fildir. Herkes kendisini aile sahibi _ Amiral memleketimize Başve . 
lacakmıl. Halbuki bu para pasif ko - olanlar ailesini" mal sahibi olanlar ma- klletin daveti Uzerine gelmi§tir. Bu
~ya sarfedilae idi tam yerinde linı nasıl konıyacaklannı düşünmeli rada tetki.katta bulunuyor. lzmire, 
bır 11 olurdu. . ve buna göre hazırlanmalıdırlar. Hü· tstanbula da gidecek, bu seyahatine 
p~ ko~ ıei. para n;ıeselesin - killnet ve belediyeler ahaliye ancak komutanlıktan bir sUbay da iştirak 

den zıyade teekilit ıdare itidir. Para- . edecektir. 
mız yok diye bu ili yUz llatilne bırak- yol göstermek auretile yardımda bu - .. ed k 1 k - ba 
mak veya geveet tutmak zararlıdır. lunurlar. Teşekkm ere ayrı ıseslr en . ~a 
rn .. trtt ...... uı k da 1 H dan el k tehlik 1 k izahat vererek arkamdan enıyor. 

b
..-il-. pf1 orunmaı---~be z . o a- ava g ece e ere &1'11 - Pasif korunma için, halkı ten-

ır. ara e yapı tM;GA ton aıper- lnsanlan ve lüzumlu eeyleri koruya- · h d ·b· lfunat ister-
.erdir Vili. tı rin k di bUd el . . vır ususun a ne gı ı ma 

• ye e en c ennm cak yerlere mğmak derler. ı bize U t ed" · Sıgı"' nak vüa' ti d · d k · asrafl sen z. m racaa ınız .. 
..... ;;,. aı .. 

1 
ereceaardım e ı m a yapa. Bu sığınaklar insanı mermilere, planlan, ve alınacak tedbirlerin hep-

.._.& &9&er v r. · l size izah ed · 
Utanbulun size hava müdafaası mermi parçalanna ve gazlara karvı B1D erım .. 

icin 44.000.000 liraya ihtiyacı var koruyacağına göre başka başka ka-
demişler. Kabul. Fakat bu para yok lmlıkta veya tertibde olurlar. Beneral Dr. Besim Omer 
diye hava hücumunda halk ölecek Bir evde aıtınak olacak en iyi bir Akahn'ın cenazesi 
mi?. Bedavadan yabud cUz'i masraf- evin alt katı veya bodurumdur. Bu Vefatını teessürle haber aldığımız 
Ja pek çok feY yapılabilir. Kuman - katlarda bir odayı aıtınak olarak ha- Bilecik mebusu General Dr. Besim 
danlık ~per plim nümunesi de gön- zırlamak her aile sahibi için mtlm ~ Omer Akalın'ın Ankaradan nakledi
d~tır. Bunu her vatanda§ göre - ltüııdUr. Bu gibi sığınaklar tam isa- len cenazesi bugiln saat 11.30 da me
bilir. Bunl~ mahz:em değildir, Bunu bete göre değildir. Parça tesirlerine raslml mahsusa ile Babılll caddetti 
mahrem dıyenler ıti btlytltmek, ken- k k • acak bl hald bul 18 numaralı evinden kaldınlara.: öğ
dilez:me ehemmiyet verdirmek istiyen ~. oruy r .e unursa le namazı Beyazıd camiinde kılmdık
lerdir. Bugün hava hücumlannda Wıdir. Avrupa tehirlennde de bu tan sonra Merkezefendidelrl aile kab
bomba ve mitralyözden korunma &ı esas kabul edllmlftir. Tam isabete ristanına defnedilecektir. 
plinda gelir •. Zehirli gudan korunma kaqı yapılacak sığınaklar çok maa-

Senenin en büyük ve Harikalar filmi 

SER SERi KRAL 
Bq rollerde: RONALO COLMAN ~~~c:!T~~NE 

Bu ün T~rkçe iPEK' ,-.. Fr~sızca MELEK' g usbası le 'la..I Nushası le 

1'~~ 1 ~-~ 
!1/ S/ 940 PERŞEMBE ~ ;;;::,:~~~··~iii: 

12.30 Program ve memleket saat 
ayarı. 1 

12.35 Ajans ve meteoroloji haber- ) 
letl ı 

12.50 M.Uzik. Çalanlar: Fahri Ko • ı 
puz, Cevdet Çağlar, Hasan Gür, Haı:a / 
eli Tokay. Okuyanlar: Sadi Hoşses, 
Melek Tokgöz. 

13.30/ 14.00 Milzik • Kan§ık mü -
zik "Pi.,, . 

18.00 Program ve memleket saat 
ayarı. 

18.05 MUzik - Radyo caz orkes -
trası. 

18.40 Konuşma "Bibliyografya,, • 
18.55 Serbest saat. 
19.10 Memleket saat ayan, ajans 

ve meteoroloji haberleri. 
19.30 Müzik - Fasıl heyeti. 
20.15 Konuşma "Sıhhat saati,, • 
20.30 Müzik. Çalanlar: Hakkı Der 

man, Şerif İçli, Hamdi Tokay, Zühtü 
Bardakoğlu. Okuyanlar: Safiye To
kay, Mustafa Çağlar. 

21.00 Müzik - Oyun havaları. Sadi 
Yaver Ataman. 

21.15 Müzik - Radyo orkestrası. 
"Şef - Dr. E. Praetorius,, • 

22.05 Müzik - Melodiler "Pl.,, • 
22.30 Müzik - Opera aryaları "Pl.,, 
22.55 Müzik - Cazband "Pl.,, • 
23.25123.30 Yarınki program ve 

kapanış. 

--Allo ! Allo ! ~ 
Lüzumlu Telefon numaraları: 

Çapaaan tramvaya oiniş 
• eli 

T k . . d" . tenuıı op apıya ışlıyen tramvayların az- debaşma doğrudan gi ı..;ı p.t~ 

lığı yüzünden bilhassa mekteplerin mek için bir zamanlar çapa ·, v •· 
başlama ve tatil saatlerinde halk ve Ali arasında tek vagonlu trsJ11\.'· ;e
talebeler büytik bir müşkülata ma - 1 abaları işletmekte idi. :Nasıl bı:nJ" ti 
ıuz bulunmakta.dırlar. Topkapı ve Ça beb dolayısile tatil olunduğunu j}ı. 
pa hasta.hanelerin ve mekteplerin bol w • enidell r.ı 
bulundugu· b·r s tt" B "tib 1 madıgımız bu seferlerın Y Aı~ 6 

ı em ır. u ı ar a . "bti)'fl.!f' 
vesaiti nakliye ihtiyacı çok fazladır. dası halkın ve talebcnın 1 

Bu hatta işliyen tramvayların fazla- karşılıyabil_ecekti_~· . . ti gast" 
luştırılması kat'i bir zarurettir. Bu talebı, bugunkil vaz.ıye vel' 

Tramvay idaresi hatta işliyen tram ren yukandaki resimle bcrabe~ ot? 
vayları çoğaltmak ve bilhassa Şehza- diyenin nazarı dikkatine arzcdıY 

Zorla ırza Belçikanın 
Geçmenin akıbeti Majinosu ıı>'d 

1 Brüksel, 20 (A.A.) - Belçiklldıııı • 
Tam beş sene ağır hapis müdafaa nezareti harbin ~~n fllt 

cezası oluyor beri memlekette vücude geti. rr.v' t 

YANGIN · . . dafaa tertibao hakkında bıt 

1 
Şehreının.'.ade Ka~rıyenın kızı Sa - tm kt dir 

ba.h ti . 20 artınd neşre e e . a , geçen sencnın m a, . . . • 
Kamil ve Niyazi adında iki arkadaş Bu raporda denılıyor }rJ . . dıJ • İstanbul itfaiyesi: _ 24:222 

Beyoğlu itfaiyesi: -- «644 
Üsküdar itfaiyesi: - 60625 
Kadıköy itfaiyesi: _ 60020 
Beyazıd kulesi: -- 21996 
Galata. kulesi: -·------ 40060 

Otomatik olmıyan yerlerde san· 
trala "Yangın,, kelimesini söy· 
lemek kifıdir. 

POLİS 

Polis santralı: ....... __ 24382 
Polis nöbetçi müdürü: 22418 

SIHHİ 1MDAD 

İstanbul ve Beyoğlu: 44998 
Anadolu yakası: - - 60536 

HASTAHANELER 

Cerrahpaşa: -........ --"- 21693 
Haseki Nisa: -·· .. - - 24553 
Beyoğlu: __ .... _ .. _, __ 49476 

Etfal: -· ._ ......... -·-- 80014 
Zeyneb Kim il: - .. - .. ·-·-- 60179 

ELEKTRİK 

Beyoğlu ciheti: _ 44800 
lnstanbul ciheU: _ 24378 

MUBTELlP 

Kadıköy iskeleel: - 43732 
Üsküdar iskelesi: _ 41709 
Şirketi Hayriye: _ 20045 
Sirkeci gan: -··-- 23079 
Haydarpqa garı: -- 6079' 

bır akşam beraberce alıp Ki.milin e- Meı_nleketi muazz~ bir çeli:l< ~· 
vine götürmüşler, iddiaya göre, ceb- var hımaye etmektedır. Bu çe 11u1,-ır 
ren, evvela Niyazi kıza tecavüz et- \·ar melhuz herhangi bır tsn~ t, 
miş ve sabaha kadar yanlannda alı- muna karşı aşılmaz bir ınanı blw' 
lcoymtışJardi.r. Katlriyenin §ikiyeti ti- eder. Tarlalara, ormanlara ve tJOf 
zerine y~alanararl: mevkufen ve gizli lıklara uzanan bu çelik duvarı.Jl 
olarak muhakemeieri yapılan Niyazi yetmiş kilometredir. 
ve KWrıilin haklarındaki karar dün ,. • • -
~iri~ci. Ağı;. Ce~a mahkemesin~e ve- lzmirde bir heyeUU1 

t ıW 
rılmışür. Nıyazı beş sene yedı gUn İz . 20 (AA) _ y~anlll tıi' 
hapse, müebbeden amme hizmetlerin- mır, . . b'u·,,riil< 

- d Ç 1 d ,... de J tP ~en memnuiiyet ine ve mahkümiyeti- gın a arı.< ere mev .. ıın ısr 
ne muadil müddetle kanuni mahcuri- ı heyelô.n vuku bulmuş ve yaman ııı bÖ' 

t · tı · .1 b • orıılaT yet altında bulundurulmağa mahkfım yu esısa. na aın azı · ı.ı tı)f'· 
edilmi§tir. yük bir beton tünel harab oJ.ıll fl.11!1 tC"' 

KA.milin mahkömiyeti muhtelif se- Heyelanın çok yağan ystğnıurl tıı'· 
beblerle beş seneden iki sentı bir aya siri ile vukubulduğu a.ııhışılınıŞ ~ ıf' 

· indirilmiştir. Oralarda mesken bulUJlJllad@ ıtl 
911 

• • - bayat tehlikesi yoksa da Yatı' , ddl 
Posta mUvezzilerine 100 suyu tesisatı tehlikelidir ve ~ t I· 

bisiklet Alındı zarar büyüktür. Belediye t#ıı. 
Posta idaresinin tevziat servisleri çin derhal faaliyete geçmiştir. . 

sistemli bir surette motörleltiribnek " 
tedir. KDy Enstitüleri hakk1 

1lk parti olıaru müvezziler için ıoo kanun _ . ..J 
bisiklet aluımışbr. Bu miktar bir par- ubslJIP"" ... 
ti daha yakında mUbayaa edilecektir. Ankara. 20 (Hususi M ,, 
Bundan başka uzak mıntakalar ve den) - Köy enstitüleri ~ 
lı:öyl~re yapılacak posta tevziatı için J..mda Maarif V eklletince b 
motosikletler ıWnacaktır. kanun Meclise aevlrACiiJbliştir· 

en 

GUNGA- D IN 
-v~;;;i.-;;;d;;~··;;;;·- (Fedailer Alayı ) 

tUtUnler •• 
Belgrad. 20 cA. A.> -- Almanya Şaheseri S U M E R Sinemasıl'd• 

Dubrovnikten bir milyon kilogram 
tütün aimııbr. Diğer cihetten sıovak OBrUlmemlt bir muvaffaklyetle devam ediyor 
ya da Dubrovııikten 300 bin kilogram DIKKA T: HergUn saat 11 de tenzlllth fiatlarla maı-. 
tütiln satın almı§tır. Yakında Fran- Seanslar: U - 2 - 4.!0 - 6.30 ve suare "da 
sızlar da Yugoslavyadan milb.im mik· Hanıit: SUvareler için biletlerin evvelden aldırmaşı rica oıunut· 
tarda tütün alacaklardır. .. ________ Telefon: 42851 ------~~ 

Bu Akşam SARAY Sineması 
TORKÇE SÖZLO 

TARZAN 
., (Maymun Adam) ın 

En bUyUk ve harikullde maceraları filmini takdim edlJOI' 
Baş Rollerde : 

JOHNNY WEISSMULLER ve IAUREEI O'SULLIVAI 
Balta glrmemit ormanın esrarı. . . Afrika vahfllerl ••• 

Dev Maymunlar ••• Fillerin maceralare ••• 

Türkçe Sözlü Fevkalade Bir Film 
ilaveten: YENi FOKS JURNAL dünya havadisleri 



YENi SABAH 

Yunan ve Yugoslav 
atletleri cuma 

Yarmki Voleybol müsabakası 
IUnü geliyorlar Galatasaray ve Fenerbahçe takım-
ninncı Balkan kros kantri p.mpi- /arı heyecanlı .bir maç yapacaklar 

)onası için Yunanistan ve Yugoslav-J 
:nın davetimize milsbet cevab ver- fil~~ .. "'. ;;(~-ki;• ... "."#~- ,..~ N • • - ._=::~, 
.klerini ve bu ekiplerin cuma. sabahı 1 ~ : "{ " ~ ,..:~ e. .,.. 

tirk:eci ·garında bulunacaklarını yaz-
1 

__ ... ~, • ._ , lftı:• pi~·· -> A'1'~$ · Jd!, !. 
- ~-;~ • • ''..jp/~'h ~ - {;it'! ' ...... ;;JtıQ' • v 

·~tık. Yunan atletleri Pition istaa- ...,. .~ . . J. ~ - .;,>1 .~ ~ . .~ • ., ~ 
)o -~~;.; ~~1":: ~ »k~;$ ~~::~ ~~-.ıs · rf"~5~~:~~ 

~·~=~:::~~f:~:~:~=~·~ı: ""~ .~ · _, ·'"' \, - ~w•:. .. ,4-
ll<ludunda her iki ekipi Türk atle - • ffllff ' M '',.' >'.r 

e~ tıılll federasyonu reis vekili doktor wj· '~~ ~ ı:i't,, . 

t~ ~<Uı.an Hün karşılıyacak ve lstan - 'lfl " · ' •,- $,;J.. ' 
ıı· k lıla gellnceye kadar kafilelere ref a- a . 

ı:t edecektir. ,, :i7' ı , ' 
~ 1 
~1• ti bUnkU sayımızda Balkanlı atletle- , , ~· 
il , .n lstanbulda geçirecekleri günlere ;? 

''d""' . ıııl ~ 1'~.ogramı yazmışbk. Bu program-! 
a dun akşam bir değişiklik yapıla· 

ta.1c "b·d ıu a ı eye çelenle koyma merasimi-
liln cumartesi günU icrasına karar ve 

llliştir. 1 

~ ~alkanlı kafile reisleri İstanbul va· j 
~ ~ cuma gilnü ziyaret edeceklerdir., 
~ Ugün, pazar günU Deniz Lisesinde 
a.pılacak merasim programını derce- ' 
di~oruz. Hava açık olduğu takdirde 

ıa.'I ~erasinı Lise bahçesinde, fena oldu- ~ 
• ~ takdirde ji.mnastikhane salonunda ! 

al>~acakbr. j 
ta~ınınastikhanede her milletin bayj 

gı. bulunacak ve takımlar bayrakla-

~~ altında yer alacaklardır. Müsaba
"<lla:rı İstanbul Valisi açacaktır. Da-

~tliler salonda yapılacak olan otur-
a tertJbatında yer alacaklardır. Oa'Uztaaaray 'OOLeyboteülerı 

lt~":1i mUsabakalan aç~ıktan. ~onr~ : Voleybol sporu bugünlerde yeni bahçe takımları arasında bir voley
tizm federasyonu reıs vekılı mı- bır hız almıştır. Ajanlığın tertib et- bol maçı yapılacaktır. Her iki klübün 

y-J :ltfirlere boş geldiniz diyecektir. Lise tip müsabakalar umulduğundan faz.. uzun bir mazisi olan rekabetınin bu 
atı.çesinde yapılacak merasimde mar la rağbet görmüş olduğundan bu spor sahada da ileri adımlar atılması hu

~1 Çalınan milletin bayrağı göndere lizerinde artık durmamızın zamanı susunda rolü olacağı şüphesizdir. Ga
t~kilec kt' S . .

1 
rta kte gelmiştir. Ajanlığın müsabakasına latasaray takımı bu sene çok kuvvet

,.. hiııası ~ .~r.d k.eyırcıdi~r o. ·1 m.e, dp giren kfüplcrin ekserisı· bı' r kaç gun·· , li bir şekil almıştır. Bu sene İstanbul 
, onun e ı mer venın ı erısın e . 
~~ alacaklardır. jiçinde teşkil ettikleri voleybol takım- şampı~onu ~l~ Galata~aray ta.kımı-

aıl l3i . . • . . • 1 ları ile oynamışlardır. Büyük klüple- nın Muhendıs ıle yaptıgı şampıyona 

0 ile :ı~cı. ~e~en mıl!.e~n mıllı mar~ı · . . . . maçında ve sömestr tatili vesilesile 
• bırıncı, ıkınci ve uçuncU. gelenlerın ı nmız ıçındc Fenerbahçe de atletızm 1 t b 1 ,..1 u"·ık· . 

··' l-a · şubesine merb t b' v 1 b 1 b . s an u a g_ en .-ıu ıye takımı ılc 
..... 1: .Ytcıkları şeref direğine Gekilecek - ld u ır 0 ~Y 0 şu esı yaptığı hususi müsabakada göster • 
tC' ı.ıı- B açmış o ukça kuvvctlı bır takım teş- . • . 

~ · undan sonra Balkan marşı lle kil etm· t·, M kt 1. 1 b 1 .. 1 . mış oldugu ytiksek oyuna bakar isek 
alk b - . . .

1 
k . ış ıı. e ep ı vo ey o cu erın k . an ayragı ındırı ece tir. de klü .. . . yann ı maçı Galatasaraylıların ka -

bav t1·ı kl b Ud" ı·· --- b" . p musabakalarına ıştirak etme- zanması ihtimali kuvvetlı'dir 
e ı er me e m ur ugu ı - len kabul d 'J . ld - d 1 . llas e ı mış o ugun an e e - Fenerbahçe tak d M hmed 

t ında hazırlanacak büfede ağırla - man bakımından klüp takımlan ol _ V . . . . ımın a e • 
acaklardır. duk . asfı gıbı kıymetlı elemanlar bulun-

ça zengın olacaklardır. makta ise de bunların ancak Galata-
Kon greye davet Y~ın .. akşam saat altıda Galatasa- saraya karşı sıkı bir maG çıkaracak-

lloğazi~i Spor f{Jübündcn: ~klübuncle Galatasaray ile Fener- lrını ümid etmekteyiz. 

lt l\iübümüzün senelik kongresi 24 
n 11rt 910 pazar günü saat 15 de Ar- Balkan krosu münase betile: 
~~'>'utköy Parti binasında yapılaca - H k 
~~:':.::'.·= Jôtfen gelmeleri Ü Üm verirken . neleri 
~. :~:~~::1'ş:y::~:;çenin nazarı itibara almalıyız 
~ Yeni idare heyetinin seçimi. Yazan Semih Türkdoğan 

(( l 
1 Balkan kros şampiyonası bu pazar' 

iz ı• selerı• · d k • günü HeybeJiadada yapılıyor. Kros 
arasın a ı için intihab e~en yerin güzel, oriji-

1 
nal ve bu kabıl yanşlaı·a olan müsaid 

vo ey bol ma ları =~~müsabakanın ehemmiyetim ç Şuphesız mışli yokuşlu, arızalı bir 
.-.-l#İiİiili,~~· arazi, bir koşu pistinden çok daha yo-

1 

rucudur. 
Buna mukabil kros kantrinin de -

. ğişik bir manzara içinde cereyan et-
11""""'"'""'1.i--, tmesi atleti başka türlü oyalar. 

~oşarken dalına aşılacak bir tepe, 
ı geçılecek bir koru, üzerinden atlana
cak bir çamur veya su birikintisinin 
mevcudiyeti müsabiki yorsa bile ru-

1 hunu sıkmaz ve asabını bozynnz. 

Bizde kır koşusu hafif atletizmin 
diğer branşları kadar eskidir Fakat 
Balkan şampiyonası şeklinde iştira
kimiz yeni ve bu pazar yapılacak ya
nş bizim için bir başlangıçtır. Mallım 
olduğu üzere: mu.knvemet koşuculnıı
mız yazın yapılan muhtelif milsaba · 

"fiüı7t~Ü Kt:• l!::.ııı 1ci b. t k kalarda koşarlar; kışın yaptıkları ha-
• ~ · m M.e e; J a ımı zırlık ise yine yaz mevsiminde yapı -

ttı~z liseleri arasındaki voleybol' 5_15 Erenkö o-alib " lacak müsabakalar i<:indir. Halbuki 
~~ları_na dün de Çapa Kız Muallim Muzaffer Süh y ıab F . Muk~ddes, diğer memleketlerde ve Balkanlarda 
~~· tebınde devam edilmi§tir. Alınan cel Ayş~ ey ' azılet, Mtibec • kır koşulan ve Şam})iyonalarına bil-

ıceıer şunlardır: ' " · . hassa hazırlanan atletler vardır. Bun-
Kandilli _ İnönü 

15 
_ ~ l\lualUm - Jstanbul lar ~~ yanşlann r;pesyalistidirJer. 

lg. ıa Bızım kır ko~ularına seçtiğimiz ta-
ı... lı_ 15 Kandilli· alib "H di S 15 • 2 Kız Muallim galib "F'evziye, kım elemanlannın seçmelerde ve di· 
~ g a ye, a· Melahat H · M l'h v • k ~· F'ahrünnisa, Bahri e, Medih • ayrıye, • c ı a, Muzaffer, ger pıst oşul~rındaki aldıklaı·ı defle· 

:lia,, Y a, Fatma,, ce1er oldukça ıyidir. Fakat bu atlet -
CüıuJı i. .. ~açlara gelecek hafta da <levam ler bilhassa kır koşucusu olarak ye. 

6 • 15 ur set - Ereukoy edılecek ve turnua bitirilmiş ol. e. k-jtişmiş de.ğildirl r. Her sene Pariate 
tır. (Sonn 7 ln<ıi sayfada) 

Mülakat etrafında 
(Başmakaleden devam) 

öe sulh ihtimallerini okşadıklan hal· 
de Paris ve Londradan akseden ses· 
ler hiç te bu ümidi takviye etmiyor
lar. Bilakis, Fransızların bir harb ka 
binesl teşkilini düşündüklerini, lngi
lızlerin de büyUk bir hararet ile ha
zırlıklanna devam ettiklerini görilyo
ruz. 

Filhakika, İngiliz ve Fransız nok
tai nazan ile Alman noktai nazarı 
bıribirine o kadar zıd ve telif kabili
yetinden o kadar mahrumdurlar ki 
bunların nasıl ortası bulunup ta bir 
sulh aktedilebileceğini bir türlü kes
tıremiyoruz. 

"İkisi ortası,, U.birile tavsif ettiği
miz bir sulh Almanya için bir mu · 
vaffakiyet, müttefikler için de bir 
feda.karlık v~ bir ricatt eşkil edece
ği muhakkaktır. Vakıa, Alrnanyanm 
iddiası çok büyüktür; açıktan açığa 
bir Avrupa hakimiyeti davasıdır. ~ 
bu noktai nazardan muhakeme edi -
lirse, Almanyanm Avusturyayı ve 
Südetleri muhafaza ederek Çekoslo
vakyayı hür bırakması, Lehlilere ba
zı müsaade1er mukabilinde Danzig 
ve Koridoru alarak Lebistam tahli
ye etmesi bile kendisi için büyük bir 
muvaffakiyetsizlik sayılabilir. Fa.kat 
yeni sulh, Almanya.ya büyük gaye • 
leri uğrunda daha iyi hazırlanmak 
\'e harbe girişmek için daha iyi bir 
zaman beklemek im.kanını verecek -
tir. Almanya bu suretle geri çekilir
se daha hızla ve daha katiyetle sıç
ramak için gerilemiş olacaktır. 

Fransa ile İngiltere ise nasyonal -
sosyalizmin kökünü kazımak ve mil
letler arasında hak ve adalete müs
t~nid bir düzen kurmak fikrile bir 
harb açtıktan sonra Hitlerle şöyle 
böyle şartlar dairesinde bir sulh ak
tederlerse bu onlar için öyle bir ge
rilemek olacaktır ki artık bir daha 
ilerlemelerine imkan görülemiyecek
tır. Bu şartlar dairesinde aktedile -
cek bir sulh garb demokrasilerinin 
tarihinde inhitata doğru bir dönüm 
r:;oktası vücude getirecektir. Bu gün 
nasyonal - sosyalizmi bir kapana sı
kıştırmış bulunuyorlar. Bu kapanı i
dare etmenin ve içerdeki azılı düşma 
nın mukabil hamlelerine ceva.b ver • 
menin zorluğuna göğüs germek ikti· 
za eder. Çünkü bundan içlinab için 
duyulacak arzu bir daha telafisi im
kansız zaflann mukaddimesi olur. 

"ikisi ortası, ,dediğimiz bu sulha 
garb demokrasileri için bir mağlubi
yet ve beynelmilel müstakbel müna
sebetler için bir feJaket teşkil etmi
yecek bir t~t rz ve mahiyet vermek yal 
nız bir şart ile kabildir: İstikbal hak
kında teminat almak. Garb demokra
sileri askerlik sahasında kat'i bir ga
lebe temin ettikten sonı a bu teminat 
pek kolaydır. Almanyıyı bir daha be
lini doğrultup birleşcmıyecek surette 
parçalamak dünyaya nefes aldırır ve 
milletler arası münasebetleri kuvvete 
istinad ettirmekten ayrılmak yolunu 
hazırlar. Fakat şimdi böyle bir şarta 
Almanyanın razı olabileceği akla bi
le getirilemez. 

İtalyan diplomasisinin geniş baya· 
lı . Anıerık :ı tavassutunun hüsnü ni -
yeti istikbalde Almanyadan bil' taar
ruz hareketi gelmiyeceğine. sil.lhlan
ma teşebbüslerine nihayet verilece -
ğine, milletler arası ihtilafların ha
kemlere havale olunal'ağına. millet • 
ler arası yüksek bir zabıta kuvveti 
vücude getirilebileceğine daır kalb!ere 
kat'i bir emniyd ve kanaat verecek
ler midir? 

Bu kanaat uğurunda bugün alAka· 
darların bilaistisna az çok fedakar . 
lıkları göze alacaklarını Umid ede • 
riz. Almanyanın hazırlamakta oldu -
ğu rivayet edilen sulh taarruzu eğer 
dünya efkarı umumiyesini bu bakım-

• dan tatmin edebilecek biı mahiyet ar-
1 zederse bu taarruzda Alımınyanm 
muvaffak olacağına eminiz ve mu • 
vaifak olması için biitUn km·vetimiz
lc biz de yardım edeceğiz. Fakat Al
manya tarafından böyle bir jest mı· 
kansızdır, Hitler Alman Reichiui ih· 
ya ettikten ve tekraı yükselttikt< n 
sonra hesabsız biı· hareket ile heııı 
kendisini hem vatanını mabv ve in • 
kiraza stirilklediğini görerek bir vic
dan azabı duyar ve Almanyayı kur
tarmak için kendisini ve nazi çılgııı -
lıklarmı feda etmeğe razı olur, Al -
man milletini hür bırakır ve bu bü • 
yük Alman milleti de, bütün medı>ni 
milktler gibi, akıl ve mantığını kul
lanarak dünyaya bir hakim ve efen· 
di topuzu gibi kalkan yumruğunu bir 
medeni knrde§ eli gibi uzatırsa, an
cak o Zl;\man hakiki biı sulh akdedi~ 
lebilir. Btt.eyJ• Cahld YALÇIN 

Sayfa: tJ ~ 

•• 

Alman kavmi Rusya gibi bolşevik 
bataklığında sürüklenmiyec~kti 

- 164 
Halkın milmessilleri hitabelerini 

ve müracaatlarını istedikleri ka • 
dar çoğaltabilirlerdi! Saflar ara
sından hiçbir şey çıkll'ayordu. 

Yalnız "hainlerin,. düşmıll'ca fer· 
yadları halk nezdindeki mel"gubi
yetlerinin istinadgahı oian kimse
lerin hissiyatı ne olduğunu onlara 
anlatıyordu. 

O zaman, ilk defa olarak, bir ke
re daha asker gömleğini sırtlarına 
geçirmeğe, bir tüfeği yakalıyarak, 
fikirlerince "sUkfuıet Vıd asayiş,, 

hizmetine girmeğe, vatanlarını tah· 
rib edenlere karşı, başlarında de -
mir miğfer, yürümeğe hazır genç 
Almanlar bulundu. 

Bttnkır serbest heyefler 1ıal.i~ 
fedai 8tfatile toplandıla.1·, tnkıM .. 
ba şiddetli bir kitı be8lemekle 1J6.. 
raber, onu müdafaaya, binaena • 
leyh, fiiliyatta, takv-iyeye kalk
tıltır. Bu suret'le hareket etmekkJ 
dünyan.m en iyi mı.anına tabi olu
yorlardı. 

lnkılabın hakiki te~kilatçısı, o • 
nun hakikaten sicimini çeken a • 
dam, beynelmilel Yahudi, o zaman 
vaziyeti pek iyi takdir etmişti. Al· 
man kavmi, Rusyada olduğu gibi, 
bolşevik bataklığının kanlı çamur· 
lan içine sliıi.iklen.meğe henüz ol· 
gun bu)unmayordu. 

Bu, büyük kısmı itbarile, Al • 
man münevverlerini ve Alman işçi
lerini biribirlerine gittikçe daha 
fazla yaklaştıran ırk vahdetindeu 
ileri geliyordu. Halk tabakalarının 
ve kiUtürlU unsurlann biribirleri • 
ne büyük nisbette nüfuz ve hülfil 
etmiş olmalarının da bunda tesiri 
vardı. Bu, Avrupanın garbindeki 
memleketler için müşterek bir ha
dise ise de Rusyada tamamen meç 
bul bir şeydi. Filhakika, o mem
lekette, münevver unsurların çoğu 
Rus milletinden değildiler yahud, 
hiç değilse, slavlıkla. hiç alakalan 
yoktu. 

Harbden evvelki Rusyada yUk • 
sek münevver tabaka kendisini 
halk kütlesine rabledecek muta • 
vassıt bir unsurun yokluğu hase 
bile her an mahvedilebilirdi. Hal
buki bu kütlenin fikri ve ahlaki se
viyesi inanılmıyacak derecede a -
şağı idi. 

H.usyada. bUyUk kütlenin cahil
ler ve tirnmiler kalabalığını ktiçük 
münevverler zümresine karşı tah
rik mevkini elde edilince, bu mem 
leketln mukadderatı tayin edilmig 
oldu ve inkılab muvaff akiyet ka • 
zandı. Ümmi Rus Yahudi dik~ 
törlerinin müdafaadan mahrum bir 
kölesi oldu. Yahudi diktatörler ise 
bu diktatörlüğe "halk diktatörlü
ğü,, adını verecek kadar mahir 
da\Taudılar. 

AJmanyada cereyan eden vaka 
şudur : 

Almanyada inkılabın ancak or
dunun tedrici t.efesslihü ile meb· 
:suten ıni.itenasıb surette muvaf. 
fak olduğu ne kadar doğru ise in· 
kılabın ve ordunun infisahının ba;. 
kiki ajanı da cebhcdeki asker ol· 
madığı o kadar muhakkaktır: ge
tirlerini doğduğu memleketin gar· 
nizoııundn sürüklUyen yahud bir 
tarafta iktısadi bir unvan ile elp 
zem ve mütehassıs gıbi yaşıyan az 
çok muzlim alçaklar bu işi gör· 
müşlcrdir. Bu orduyu ·on binlerce 
asker kaçağı ela takviye etmiştir. 

Bunlar, büyilk bir tehlikeye atıl -
madan, cebheye arkalarını çevil'e
bilmişlerdi. 

Her zamanda, hakiki bır cebin 
pek aşikardır ki. en çok ölltmden 
korkar. Öllim ona ~ebhede her gün 
binlerce muhtelif şekiller altında 

manzur olur. 
Zayıf, mUtereddıd ynhud taban.~ 

sız gençler buna rağmen vazife 
hududlan dahilinde tutulmak iste-
nfrae bunun yalnız bir çaresi va~ 
dır ve her zaman yalnız bır çaresi 
olmuştur: Kaçan bilmelidir ki icti
ııab etmek istediği şey bu ka-çma
sı yüzünden muhakknk surette ba
~ına gelecektir. Cebhede ölmek 7;,a
bildir. Fakat., kaça.k sıfı:ıtile, öltım 
muhiıkJC{(kfrr. 

Ancak her türlü firar kaidesini 
şiddetle cezalandıran bu kat'i teh· 
did Hedir ki cemaata karşı olduğu 
gibi ferde karşı da bir tedhiş te
siri elde edilebilir. 

Askeri kanunun bütün mfınnsı ve 
gayesi bundan ibaretti. 

Lüzum ve zaruret hasebile bir 
kat daha artmış ve münhasıran 

fıtri fedakarlıklara istinad ede
rek, bir kavmin hayatı uğrundaki 
büyük kavgayı nihayete kadar ida
re edebilmek imkanına inanmak ga 
yet güzel bir şeydi. Vazifenin ihti
yari surette üası arzusu en iyi va
tandaşların hattı hareketlerine 
dalına haklın olmuştur. Fakat. va· 
sati adamlar için bu artık bir ha
kikat değildir. 

Bunun içindir ki böyle kanunla.
ra malik olmak elzemdir: Mesela., 
hırsızlığa karşı kanunlar esaslı su
rette namuslu kimselere karşı ih
das olunmamışlardır, sallanan ve 
zayıf unsurlara karşı yapılmış -
!ardır. Fena kimselere necnt veri
ci bir korku tahmil eden bu ka
nunlar olmasa id namuslu adamın 
bir aptaldan başka bir şey olma· 
dığı, elleri boş kalmaktan yahud 
mallan çalınmış hale düşmekten 
ise bir hırsızlığa iştirak etmek da
ha münasib olacağı fikriı.ıin alıp 

yürüdğü görülecekti. 
Bunun gibi, bütün tahminlere na 

zaran, birkaç sene devacı edecek 
bir harbde onlarca asır eski bir tec 
rübenin takib yahud müşkül da • 
kikalarda ve sinirlerin pek §iddetll 
surette imtihana tabi kalmaları la
zımgelen anlarda kendi kendilerine 
pek güvenemiyen adamları vazife
lerini ifaya mecbur etmeğe yg5.n 
salıh ve kabiliyetli diye öğrettiği 
çare ve vasıtalardan sarfınaz.'1.r e
dilebileceğine ihtimal vermek ma
nasız bir şeydi. 

Gönüllii kahramanlar hakkında 

askeri kanun bittabi lüzumsuzdur. 
bu kanun yalnız kavmi sıkıntı ic;in 

de bulunduğu bir dakikada kendi ha 
yatını cemaatin hayatından daha 
kıymetli addeden korkak ve hod· 
gama karşı iyidir. 

Bu zayıf, karaktersiz adamları 
kendi korkaklıklarına mağlfıb ol
maktan yalnız daha şiddetli bir 
ceza korkusfü. menedebilmek münı
kündUr. İnsanlar öllimle hiç du.nıp 
dinlenmeden mücadele etmcğe, haf
taJarc.!l müddet, çok kere iyi bes
lenmemiş bir halde, kontenjan da
vetlerine icabet göstcrmeğe mec
bur oldukları zaman, iyi yolda de
vamları hapiş yahut şakka hizmet-
leri korkusile temin edilemez. Bun 
da yalnız merhametsizce tatbik e
dilen ölüm cezası müessir olabilir. 
Çünkti te<:rübe kendisine gösterir 
ki bu gibi dakikalarda hapishane 
muharebe meydanına nisbctle bin 
kel'e daha hoş bir ikamet yeridir. 
Çünkü hapishanede hiç olmaz • 
sa - paha bulunmaz bir kıymeti 

haiz olan - hayatı tehlikede değil· 
dlr. 

Cebhede ölüm cezasının !Jgasın
dan ve ırkı idare kanununun gay
ri mer'i hale sokulmasından dola
yı ahval ve vekayi zalimane bir in· 
tikam almışlardır. Bir kaçaklar or
dusu, bilhassa 1918 de, geri mııı
takaya yayıldı . 7 teşrinisani 1918 
den sonra birdenbire karşımızda 

meydana çıktığı görülen ve hıkıli
bı yapan o bilyUk caniyane teşki
latı viicude getJrmeğe yardım etti. 

Bizzat cebheye gelince, doğrusu 

aranırsa, onun bu teşkilat ile hiç 
bir iştiraki yoktu. Cebhedekileı"Ul 
hepsi bittabi ate§ıl bir sulh arzus~ 
besliyorlardı. Fakat inlulfi.b için eıı 
ciddi bir tehlik~ teşkil eden kcy .. 
.fiyet de işte asıl bu vaziyet MI. 

Çünkü, mütarekeden sonra, Al~ 
man orduları kendi d<'~duklaı1 

memlcirnte yaklaşmağa başladıkJa .. 
rı zaman, o zamanki :nkıl!tbcılaır, 

dehşet ile dolu, :zihinlerinde ynlnıa 
§U suali evirip çevil'uıekle me~ " 
gul idileı · "Ce:bhedeki kuvvetlcı ne 
yapacaklar ? Asker bunn C"'Va~ 
gösterecekler mi?,, 
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havaların müsaa.dsizliğinden burada. ile lise galib gelmiştir. . . , ;. Ali<'O~.,. 
sporlar ~urgun bir vaziyette idi. Ba- 16/3/940 cumateei bilnü Lise • Sil Fakat; Adalı hiç bird va1;!,tt"basj ~- 1 o?.larıı:_ yanılnat gıttı. Uzaku.:ln . 

- O .. ma~allah, R.rtık gazeteler .. e
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iba_ ş.lamı~tı. O, aev_gilim., b~~-ik .ev· harın başlamaslle, sporcular fa.aliye- nat va ABkeıi Orta olmlu arasında tına düşmek istemiyor ~· ıyar 1uk- go~ege ~a ıkş ıh. . .... de oturu -
· 1 A B k 1 1 b 1 liçoyu mağltib ederek unparator 1 Alıço, bır a venın onnıı .. r-hikayeler yazıyorsun... Alınış yUrii· gllım, canımın lçı, gözbebeğim, ru- te geçerek aarlarında müsabakalar yapı an - ta ım flrı vo ey o ma- ak . sti ı . i k 

1 
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mUşslln yahu .. tebrik ederiz. Kaç ku- hum, hayatım, canım durmuş bana tertib etmişlerdir. çında, her ik takımı da galip gelen başrdpehlivanhk Unvanını ahn 1 • ı !ıoyırd~~l~~::y~:fu~nn a 1 a . 
ruş alıyors· • n?.. bakıyor, o kalbleri delen kirpiklerin Okulların spor başkanları da buna s ı k ·· ze1 1 yo u. ı ~ vıdı 

... anat okulu ?~c~t an, ço .gu Adalı He.Hl, vücud itibarile çok dtiz- Aliço; etrafına toplananlara ~ .. tıı Utancımdan o kadar kızarmışun gölgelendirdiği gözlerini stize süze, iştirak ederek üç okul arasında mil- oynıyarak seyırcılerın tev~~Unü gün idi. Adalı Halil 
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vakitler yirmi maceralar anlatıyordu. Qnun ...... 
ki, bu yaşa. kadar saz benizli olarak sedef dişlerini göstere göstere, bir gü ga.baka yapmak için fiküstür tertib kazanmışlardır. Altı aenedır hıç bir üç yaşlarında idi. sözleri herkesi güldürüyordu. ~ 
tanınan ben. arkadaşımın bile naza- l~le beni yakıyordu. etmişlerdir. mağltlbiyet görmiyen Konya Sanat Adalıyı hepimiz ismen tanırız .. tn- Adalı, Aliçoyu daha ziyad~ y~ 
n dikkatini celb~t.tim. Yüreğimin nasıl olup d& çat diye Geçen pazar günü öğleden sonra, 1 okulu eodUstri saha.sıı.ıda. da daima gilterede, Fransada, Belçika.da, lta.1- dan görmek için kahvenin bır le~ 

- Anlaşılan aldığın paraları fıs - çatlamadığına ve "of, yandım bil- Sanat okulu ile Gençler birliği ara. • ile. rli_yerek bu sporcu gençleri ve ken yada, Viyanada güreşleri va.rdır. . sine oturdu. Halili tanıyanlar ~~ 
tık üziime veriyorsun, dedi. Baksana ı lah!,, diye küt diye yere düşmeyişi- sında yapılan heyecanlı bir futbol dil 
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be be 1 ene ra r mus~rran ça ış~ Sırası geldiği zaman cıkuyuculan - verdiler.. ıtı· 

hele şu yanaklara al al olm\11 .. Eski- me iimdt bile hayret ediyorum. maçında. ilk devrenin ba.şlamasile spor başkanı Bay Hayrı Koralı tebrik ma Adalının Avrupa gtireşlerindeıı Aliço; geniş salkım çardağın a ır· 
den neydi?.. Sevgilim bir iskemle alıp yanıma yedi dakika içerisinde "3,, gol Genç- eder daima muvaffak olmalannı t&- bahsedeceğim. na oturan iri adamı göziindPn ktı'S 

- Ya ... Öyle .. diyebildim. oturdu: lerbirliğı kalesine atmışlardır. Kısa 
1 

ed ri 
Arkadaşım devam ediyordu: - Ne kadar dalmıştınız, dedi. h>ir za~:ın içerisinde atılan bu "3,, menn e z. Adalının Parİl!I ve İngiltere gilr* mamıştı. . d!tfil 

bi dim BU PAZARKl MAÇLAR !eri meı:ıhurdur. Avrupa spor tarihin· Adalı, hakikaten iri yarı bır a ·M·ı _ Gazetecilik tatlı bir meslektir - Ben mi? diye kekeliye l . golden Gençler birliği oyuncuları a- :ı d a··tu hl' 
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·çinden :<ı;., 
Çü k d b · o Bu pazar -anu ögwleden sonra gen" de büyük namı vardır. .. ı ... u · .n pe . ıvan. a. nn. ı ;•aekı,el değil mi? Hem de hani insan beş on n U sevgillmln yanın a enıın rasında panik başgöstermi:;tir. yu- ı;.. v 

1 
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dakikacık bir çalışma ile hayatını ka- dilim tutulur, ellerim titrer, dizle- na hikim olmak için, kırıcı oynıya. · ler bilği ile Siiel orta okulu arasın-

1 
Adalı Halil, vilcud itibarile muşek- lt:bılır. b.ır şekıldkeb1?1·k rı v: otu:rnı.ıs· 

zanabilir gibi geliyor bana ... Zor bir rimin b çözülürdü. Ve nası o u rak birinci haftaymı 3 - 1 Sanat oku-ağı 1 Id da Yapılan futbol maçında her ikl kel bir pehlivan_dı .. Al. içoya nazaran ensesını gerere ır enar. 
•Arafı vok. tstediinn vakit yazar "İ· ı bilemiyorum, illve ediverdim: . lunun lehine birinci devre bitmişt. ir. karşılıklı oyuncular iyi bir teknik o- tam ayarda denılebilırdi. Üste de, A· ı tu. . .. . d "ordtl· 
~ J b' v ı· k ,.t· 1 Alıço· sozlerıne devam c 1J Z"rsı·n, dayarsın tahrir mlidilrüniln ··- Şey ... Canım, hayatım, seni dü- İkinci devrede sanat okulu kalecuıJ- yun oynamıı:ıiardır. Yapılan bu maç.- ıçoya nazaran ço gen ... 1• . ' _..J·vor • 
" ~ . - . · · · • Bılhassa, Makarnacıdan bahs~1J. • önüne, alırsın vezueden paralan .. oh .• !· eilnUyordum... nin yediği bir darbe ile, kaleci bayıla ta Gençler bırlıgı 2 - 1 galıb gelmıştır. Aliço ile Adalının d M k h' miyen Ahç0 • 

Y 1 u. 1 a arnacıyı ıç sev dıJ 
gel keyfim gel... Bizim gibi ne mü • - a an.. rak oyunu terketmişti.r. .Bu pazar günü lise il~ Sanat ok~lu Kırk ınar Üreşİ onunla eğleniyordu. Ve gıynbıı1 
meyyiz, ne müfettiş, ne de amir U- Diye suratıma bir fiske attı. Kalecisiz oyun oynıyan Sanat oku- aı asında 2000 metrelık -iO klşılk P g 1;1öyle diyordu. 
ziinti.ısU, Ye ne de iş sahihlerinin yti- - Sen ne akıllı şeysin, diye ar- lu oyuncuları, eski itidallerini mu · maraton koşusu yapılacaktı. Bunda. Adalı Tü~kiye ba" pebliva~lı~~ı _ Abe, saft yağ· fıçısı be! .. flert ·ıt 
ziine sert sert söylenen kinayeli söz- sız arsız sırıttım. hafaza. ederek ikinci devreyi 4 • 4 be-- Sanat okulunun haberi olmadıgı· için almak azmıle Kırkpınara ge mışti. d be · d 

ı k · . .1 bo öl ;ı., k omuza nzıyor u. fi leıi... - Nasıl an adın Allah aş ına se- berabere bitrmişlerdir. bu koşuyu gelecek haftaya tehir et- Fakat, yalnız, Alıço ı e. Y ç~:Ce - Tehey! solur durur meyd:ınc 
_ Yahu .. bunları nereden biliyor- ni dUşUnmediğimL. Ayni pazar günü, lise ile Süel orta mişlerdlr. değildi. O vaktin pehlıvanlar~ ıçmde be!.. 

sı;n? diyecek oldum .. o, beni dinle . - Aptal aptal sayıklamandan .. okulu arasında yapılan ikinci futbol Ali Rıw. GÖKÇEN Pa~ukçu.nl~ ?aman, Hınço oglu, Ka- - Abe! kündecaza gelir be!. 1. 
medi bile.. miskin miskin düşünmenden.. ~~~~~~~X~~~~~~~~~~~~~~ ragoz Alı gıbı sayılı fırtınalar vardı. 
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_ Haydi.. haydi. Allah versin, Hani,bu kıza da. az kızmadım. Be-- Fakat, bütün bu pehlivanların en 
1
• 1Y

1 
e, ı~. 1 ç 0 kşta akar yoa. rdu .Adal1 ı 

t · b ı yüzü v ·ı . t• SABAHTAN SABAHA . . . AI. ·a· Ç" k" ıvan arı gu me en ırıy · t:'tı· giizümüz yok. şte baksen, diye SÖ· nim btitiln hasletlerimı öy e me eznecı er cınaye 1 belalısı ıhtıyar ıço 1 ı. un U, O Al' l ld • · 'tmı'-ti J 

k " 1 kt k l rdı güne kadar Aliçoyu kimse meydan- k ıçonudn a yl·cı 0 ugbundu ışı m"·u·~tetı· zü uzatıyordu. arşı soy eme en zev a ı .. Kara Jen ı·.z at, ne e o sa onu u erece 
Baktım ki bizim arkadaş bu hu • - Hikaye yazacaktım da... Esrarını muhafaza aı cian çıkaramamıştı. •Zi bi!mıyordu. . • 

susta bizi bir hayli daha tra.şa tuta- Sevgilim, bu sefer o, yıldırımla vu- Ve abluka Aliço, Adalıyı işittiği halde şahsan Sonra. Adah Aliçoyu hiç ıle ihtl ti 
cn.k... rulmuş gibl yerinden sıçradı. E d ·, y o r tanımıyordu. Fakat, onun akranı a - yar bulmamıştı. Hiç ellielik adalll b 

_ Bitader, o kadar güç meslekte - Sen .. sen .. bikayen:ıi yazacaktın.. _ . [Ba~ t~rafı 1 iodde] rasında temayüz etti~ni biliyordu. derece zinde olur nıuydu ?. Adeta otu: 
ne bunalıp duruyorsun, sen de yaz Kafam kızmıştı: Geçen cumartesi sabahı, Vezneci- yac~~ını tasrıh etmıştır: . Kırkpınar güreşl~rme mutad~ oldu- yaşında kadar gözüküyordu. gose:>' 
bir hikaye, ver gazetenin birine, al - Evet.. Jerde tatlıcı Şamil Abdülkadir yata . Bızımle ~evletler_arasın~akı son mu ğu v~hile Osmanlı ımparato~lugunun kulağı yerinde idi. . " 
liracıkalrı, bak keyfine! .. diyerek ar- Diye haykırdım .. ve devam et~im: ğında boğulmuş olarak bulunmuş, ilk ahede, y11nı Montro. Bogazlarımızın 1 her tarafından ytizlerce pchlıvan gel· Adalı, hal:imını kuvvetli göro1uştıı_ 
kadan "Allahaısmarladığı,, bastım - Sen beni KaramUrsel sepett mı olarak da kendisile arası açık olan yabancı devletler donann:ıaları~a a.ç_ıı mişti. jHer halde yapacağı gür~in çetiıı 01 
ve uzaklaştım.. sanıyordun 7 Canımın içi, e1'an sura- Suphi ile evvelce kendi yanında çalı- ma.sma müs:ı.a?e etmıy_or. Türkı~e b~r Kırkpınar panayır yeri olduğu için lacağını anlanuştı. . 

Benim ikf gilndenberi zeytin ek - tıma hayretle bakıyordu: şırken bir gece dükkandan para çal- harbe gırmedık~e Bogazlan hıç bır hemen bütün Rumeli Kırkpınara ko- Ali~o; biraz daha söylendilct.en So1~. 
mek yemekten imanım gevriyordu; - Demek sen hikii.ye yazacaktı~ dığı için hapse mahküm olan ve bir devlet .do~.~ın~as~na açmıya~aktır. fJUP gelmişti. _ . . • ra; hiç tanımadığı ve mertı.kınl cdb 
halbuki arkadaş neler söyIUyordu. hal mtiddet evvel mahkümiyetini bitirip Kald1 kı Turkıye ıle Rusya arasınd.a Bilhassa beyle, a.galar, ,ıfthk sa · der Adalı a seslenerek: 
Boyacı küpü değil ki bu.. daldır - Ya ne zannettin... çıkan Emin zan ve §tlphe altına alın- hi<:bir ihtilaf ta yoktur; memleketi- bipleri pehlivanlarile ve maiyetlerile _ Abeyhoş geldin be!. de<li. 

daldır doldur... - Neyazacaktın? mıştı. Zabıta yapılan tahkikatla, Sup- mizin bugünkü harbe girmesi için bir akın, akın Kırkpınara geliyorlard1. Adalı ~ukabele etti: 
Tam iki gündür yazacak bir hikl- - Bir §aheser... hinin vak'a gecesinde asker bulundu- sebeb. ~e gorWememektedir. . . Çadırlar kumluyor, alış verişler o- _ Hoş bulduk usta!. 

1 ye mevzuu bulamıyordum. O sokak - O da ne demek? ğu Davudpa§a kışlasında olduğu tes- lngıhz v~ Fra~sız ~azetelennın Ka luyor, güreş için hazırlıklar yapılı - _ Abe, sen de pehlivan nn!!ın ~~ 
senin bu sokak benim, kaldırımdan - Öyle bir hükaye yazacaktım ki bit edilmiştir. Bunun için, serbest bı- radenızdekı naklıyat ıle bu derece a- yordu. Bu meyanda Adalı da gelmiş· Diyince; Adalı şaşırdı. Bu daill~i.Jlİ 
kaldırıma dolaşıyor, camekanlarda cihan edebiyatında nUmune sayacak- rakılmıştır. Emin hakkında tahkikat Ui kadar olmalarının, he~e Almanyaya ti. düşer gibi söze ne cevab vereceg . 
çeşid çe~id yan yatmış, ayağa kalk- ı ıardı.. devam. etmektedir. 1 l-u yoldan yapılan naklıya~ı~ parla : . Adalıyı Edirneliler tutuyordu ve bilenıedi. Bereket versin Adalıyı t 3 

nuş ,askıya takılmış, duvara çakıl - - Nakıs tarafından... Her türlü ihtimalleri göz önünde mentolara kadar aksetmesmın sebebı bütUn Edirneliler Adalının taraftan nıyan pehlivanlardan birisi: 
mış eşyalan seyrediyor, lokantaların - Olsun .. o da bir şöhret... tutan tahkikata memur müddeiumu- nedir? Al.manyaya Rus petrollerinin ı idı. Aiiço; Şumnulularla. beraber gel- - Usta!. Tanımıyor mW:!un? • ıı 
önünde yutkunuyor, barların önün * _Sen i<)hret aahibi mi olmak isti- mi muavinlerinden Hakkı Sezai ile za. sevki için yalnız Karadeniz yolu mu mişti. _ Yok be!. Nereden ta.nıyara1'1' 
den geçerken ah! diye yürekten ba- yorsun? bıta heı· cihetten tahkikatı derinleş- vardır? rt k Adalı Halil, Kırkpınara gelir gel - be? .. 
ğırıyor, gecmişime, geleceğime me - - Elbette.. tinneğe dün de devam etmiş, yeniden Hayır, Rusya ile Almany~ . ~ ı mez, ilk iş olarak Ali<;onun gelip, gel- - Adalı Halil pehlivan!. 
ded okuyor. gelenleri, gidenleri kon- - O ... Yavrum onun kolayı var?. ' hemhudı,,ı,hır. Bakfı petro~Ierı~ı ara. ınediğini sormuştu. Merak ediyordu. Diyince; Aliço; bıyıklarını bilke • 
trol ediyor, fakat yine de, yine de - Ne yapabilirim... E~inin arkadaşı olup beraber. mah.. yolile ı.h .. ya.ya vermek ım~a~! yok Bu, namdar pehlivanı şahsan görmek rck: 
bir hika~e m-~~zuu b~lamı~ordum. - Hi.iseyin Cahid siyasetten bir kum olan Muştak, maktul Abdülkadir dcğildır. Ancak petrol ve komur en ve kuruntusunu defeylemek istiyor - - Baka! .. Adalı sen misin be? d~ 

Eve d?ndUgum vakıt e~k~.dosyaları ~ey anlamaz, Halid Ziya kırk yılda ile sıkı fıkı ve yakından ahbab olan ağır maddelerdendir. Bunları deniz · du. Nihayet; Aliçonun geldiğini söy. di. r-
karıştı.:aız_:ı, komşudan odunç al~ - ine yaptı, Yunus Nadinin makalesi Kemal, dükkanda her gece içilen ra- den nakletmekle karadan nakletmek letliler.. Halil pehlivan, giilerı>k cevab ve 
ğım Koroglu destanının muhtevıya- beş para etmez, Nurullah Ataç dedi _ kılann şıı:ıelerini sık stk uğrıyarak arn.c;ında hem masraf, hem vakit. hem Adah, Alic:onun Şumnulul11.r!a be- di: 
tını tekrar tekrar okudum .. yok .. y.ok. ğı'n de kı"mdir, Yusuf zı·ya ı'le Orhan satın alan Kıpti Emin, Abdülkadirin imkan ve kolaylık olarak sonsuz fark d h l 
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Kafa sıfıra s~fır elde var b~ .. Şım- Seyfi de şair mi? 'Ömer Seyfeddin de son çırağı İbrahim, eskiden Abd.ül - !ar vardır. Bu büyük farklar olma · 
diye kadar hıç mevzu kıtlıgı çe~. • hikaye mi yazarmrn .. gibi cevherler kadirin yanında ~alışan garsonlar . saydı İtalya, yanıbaşnıdaki müttefiki 
memiştim. Fakat nedense bu son gun yumurtlar. Edebiyat 8.leminln en dan ve halen Bakırköy bez fabrika . Alrnanyadan aldığı kömürlerin denız-
lerde kafam d~nıuş gibiy~~ akşam meşhur şahsiyeti olursun. sında çalışan Hüseyin ve daha Ab • den naklinde okadat ı:.;rar eder miy· 
olmuş buna ragmen ben hala çalışa- _ Fena değil amma .. ben yapa • dülkadirle dostluk ve münasebetleri di? Kara.dan trenlerle i~i üç günde 
mıyordum... marn.. bulunan bazı kimseler isticvab <>dil .1 İtalya hududuna girecek olan kömlı· 

~asamın başına .. esneye ?11eye _ Ney.e... I mişlerctir. Bu istıcvablrdan sonra, ak rün denizden şimal denizini, hem de 
g~tım, oturdum: Örumcek agı .. t~t-ı _ Vallahi korkarım .. hepsi" ber- şam g~ vakit bazı ip ur,hr> elde _e. mayin tarlaları yü.,,ıinden lngilterenin 
mı~ş, toı.1:1 clektrık .ampulunun sonuk ! taraf, Nurullah Ataç 0 kahn bastonile dilmiş, zabtta ve müdJcıurntımilik l'?imalinden dolaşarak koca denizi aş-
ışı;ı benım daha z1yade felsefe yap- kafamı kırar, haydi pısmk, öyle ise hi bunl:.ır üzer inde yürüyerek katilin masına, Ccbelüttarıktan Akdenize gir 
ıııama sebeb oluyordu ... Başım elle- k~ k d h 1 d k y .. 't t mesine ve oradan Italyaya varması· .. .. . aye yazma tan da vazgeç... er a mey ana c:ı acagını ·ım ı e -
rim arasında ne duşuntiyordum, ne- • . d b kl . 1 . na razı idi. lngiltere ile büyük ihti-
ye bu kadar dalmışım şimdi bu hu • Sevgilim b:ni k~llarımdan tutarak 1 ~~~se e e enen netıce a mamamış· laflara düşmüşlerdi. Nihayet İtalya 
susta b,r şey hatırlamıyorum... zorla, ~tu.r~ugıım ıskemleden kaldır- , . . . , razı oldu ve Almanya müttefikinin 

Fakat birdenbire omuzuma doku- dı .. Evımızın Boğaza nazır balkonuna Şımdı~e .kadar ıfades1 alman.~rın İngiliz kömüril alarak İngilizlerin nti-
b. 1 b . ldı 1 ul çıktık .. inanır mısınız: 1 sayısı yuzti bulmaktadır. 
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ak . nan ır e cnı yı rım a vur muş fuzu a tına gınnesıne enge o m ı· 

gibi yerimden zıplatmıya kafi gel- - Senin için çıldırıyorum.. diye Bu cinayeti, AbdülkadtrlP, düşüp çın kömürü karadan nakle mecbur o-
dı Basımı döndürüp baktığım vakit hayatım, canımın içi, pilicim, biricik kalkan gençlerin işledikleri muhak - luyor. 
az daha sevincimden kücük dilimi 'yavrum dudaklarını bana uzattı... kak görülmekte ise de, faili bulup Kara nakliyatı ile deaiz nakliyatı 
yutacaktım... Yaşasın hakikat.. hikayeyi varsın çıkarmak için daha bir iki güne ihti-j arasındaki farkın ehemmiyetini biz 

Ah .. kalbim heyecanla çarpmıya hayali kuvvetli olanlar yazsın. yaç olduğu da tsıhmin rdilmektedir. kendi buğcl~ylarımızın naklinden de 

Bu karanlıkta ve bu siste kan Kohen her sabah Thromorgton so-
i?.i bulunur mu?. kağındaki yazıhanesine gidiyor, öğle 

Biraz sonra, bir emniyet müfetti- yemeğini lokantada yiyor, akşam ye
Şi uı bibi a,lli, bir taharri memuru meklerini de evinde ve ekseriya ma· 
, ıalıulline gt:ldiler; halkı da • sasına dostlarını davet ederek yiyor. 
ğıttılar ... Sonra doğruca Kohenin 30 Sofrasında arkadaşları olmadığı za Tefrika No : 46 
numaralı evine gittiler, kapıyı çaldı- manlar da. muhakkak çıkıyor, ve bir bu zencirin her iki tarafında birer mış ve bu araştırmalar sonunda, Lon
laı ... lçeride cfort tane hizmetçi ka - kfübe gidiyor. Orda. ekseriyetle ge- anahtar vardı. Bu anahtarlardan biri J dranm maruf kibarlarından genç bir 
dm vardı. Adamlara cesed gösteril- ce yarısı~d~~. s.onraya kadar kalıyor. ka bakan zntkvcmfhypcmfhyppupupu ı zatı tevkif etmiş. 
dı. Hep:,i efendilerini tanıdılar ve dö- Katledıldıgı akşam saatd okuzda e"ı·ne aı·ddı" di2'.erı· de evin parka ba-

• ~ Aleyhindeki deliller şwılarcilr: ği.inmeğ ehaşladılar. e~d~:1. ~ıkıyor. On~an sonra nerey_e han bahçesine ... 
_ II - gıttıgını, ne yaptıgını nasıl katledıl· B d . t'h tt'l k' k t'l 

n · h ı ld u kül k'd a· ~· . h' t ·ı . b'l . 1 un an ıs ı raç e ı er ı, a ı rolıs er ıa e m ş nıev ı e ıgını ızme çı erı ı mıyor ar. .. .... . 
1
_,J.kt 

1 
ta 

· · · d ·ı k b' 1. curmunu ış ~ı en sonra, yo u • ıdı. Ortada ıpucu enı ece ır şey Tabancaya ge ınce, onu tanımıyor-
1 

.b d k k akt . k b 
ı hk.k t d. d kun b" 1 0 .. d" d u e ere açın an ıse, par a a· )'Oktu. Ik ta ı a ışe o ur ır ar. or u e: k b 

1 
ed . · · · k t' 

netice vermedi. Civardaki komşula- - Biz Kohenin tabancası oldu • an a ıç en ıçen gırıp es ırme 
rın sorgusunda Kohen hakkında faz. ğunu bile bilmiyorduk. diyorlar. Me- ~~ldan gitme~. terci~ etmiş. Onun 
la bir malftmat edinilemedi. Hizmetçi ğer ki, son gün almış ve kendilerine ıçın de ma~t~lun .ce~m.den ~nahta:.ı
lerine gelince, onlar da fazla bir şey göstermemiş olsun. nı almış, buyuk bır ıhtıyatkarlık gos 
bilıniyoriardı. Hatta efendilerinitı de- O gece, katiller hakkında fazla bir tererek anahtarları beraberinde gö · 
yam ettiği muhtelif klüblerin isim- şey öğrenilemiyor. türmemiş, fakat bahçeden içeri girin-
lerini bile söylemiyorlardı. Cinayeti takib eden sabah güneş ce parmaklıktan dışarı attvermiş. 

Bundan fazla öğrenilmiş ueyler ortaya çıkıp da sisi dağıtınca cesedin Tabii tahkikat burada durmamış, 
tundan ibaretti. biraz ilerisinde bir zencir bulundu ve polis her tarafı inceden inceye ara-

Cinayetin işlendiği, şubat gecesi 
Harwood klübilnd~ki kumar faslı hay 
li hararetlenmişti. O gece Kohen fev

ı kalade kazanıyor ve baka.rada otuz 
rakibine karşı banko c;.nuyord.u. 
Bir müddetten 'beri fevkalade bir tali· 
bi vardı. Hemen her gece cebine bin· 
l~rce lira. iııdlnneden, evine döndü · 
ğü vaki değildi. 

Kohen'in ne kadar talihi varsa, 
Jhon Aşley ismindeki zengin delikan
lının da yüzüne şans hiç gülmüyor
du... Bu çocuk bütün servetini ku . 

ra beı gelrl iğini haber alınca er a - enim ıı~t ıı . . 

- -· • JHI 
biliriz. 1stnnbula. ve lzmire on, on b~ manya ve Bulga.riHlana ge,tigını. lir 
günlük yoldan, yani Amerika.dan ge- I manyada işlendiğini göstermektc< •t 
len buğdaylar, kendi topraklarımız · I Vakıa Almanya, Rumanyc.ıdan ~tı ı~ct 
dan gelen buğdaylarla sene!erce re - rol alıyor. Fakat t"D geniş tahrııın ıı 
kabet etmi~tir. Bunun büyük bir ~e- göre Rumanya. Alman ibtiy~cıı~'t 
bebi, deniz yolunun kara yolundan onda birini ancak vermekctcdır. .,,. 
uc:uz olmasıdır; kolay olmasıdır. görülüyor ki Rus petrolleri .~·cti~nı;t: 

Gc!elim Karadeni?.e: se Almanya harbe uzun muddı>l 

Almanyanın bugün en büyilk ihti- vam edemiyecekt~r. . )lilİ· 
Yacını ve en büyük darlığını petrol Baku petrollerı, Karadenız sad. 

• kle 1 
teşkil ediyor. Altı aydanberi Alman- ne; yani Batuma borularla na ·ıır· 
Iar tarafından gösterilen faaliyetin lır, oradan sarnıç gemilerin.c verı 

91 
hedefi yalnız petrol teminine matuf- Bu suretle, yani deniz tarikı olıllaı; e 
tur. Rusların Bakudaki ocakları çok hatta oradan Tunaya naklediJıll~. 
zengindir. Bu ocaklar, Rusların ihti- senede milyonlarca ton petrolün ~ıı
yacını tatmin ettikten sonra Alman- r&. yolile Almanyaya geçmeı;i irıık3• 
lara da faydalı olabilmektedir. Mik· sız bir hal alır. eti-
tarı beni değil; fakat gelen haberler, işte Karadeniz münak'!latına \" 
Baktı petrollerinin ham olarak Ru • len ehemmiyetin sebebi. 

mar masasında mahvediyordu. - . --Oğlu isbatı rtişd ettikten s~nı;~ 
İhtiyar bir nefes aJdı. evladına fazla pars. vereceğine o 01 j(• 

-- Size izah ettiğim şu teferruatı, kis aksini yapm1ş ve basit bir e.Y11 

ancak birkaç ayda mütead·:Ud kJmBt.:- la çocpğunu yaşP..dığı hayeı.tın içiıı • 
Ierin ağızlarını anyarak eı~ etilin, de mlişkill bir vaı:yete sokmuştu· 

... :l i ·ıc,. dedi. Bir solukta anlattıgmı iU ha.d - Jhon A.şley diğer taraftan h~! ... 
0 selerin toplanması beni hayli yordu. ten müsrif bir gençti. .Kendisi.Ilı 1:,.,; 

Biz yine hikA.yemize devam edelim. lalardan kurtaramıyordu. KadJ~ıl1~ 
Jhon Aşley Lon<irada ~k itibar dtişktin olduğu gibi, yine bu ~bt.l·I" 

görüyordu. Müzayakada oldujtunu, lar yi.izünd~n tahsilini de pek ııedın 
dışarıya belli etmemekle beraber. tememiş ve üstelik kumara d:ı ' 
f evkalnde sıkıntı çekmeğe başlaroıe- danmıştı. 
tı. Bir taraftan gırtlağına k~dar bor- B. n.· ede be . , ıdfallıo 

·· .. 1 b d' - ta aftan ır ""ı sen n rı LJC1! ·•U· ca gomu en u genç, ıger r M d h tın "' ı. ı:ıtı U' 
• • 011 e aya a ~ta x.anı:ıını., · r 

da. bal.>asından fevkalade çekıniyorrlu. 1 'd • . . h fta. taıcdt 
. 1 ze.ı oı ugu ıçın er tara n , Babası zengın olmakla beraber . . . . . e .:ı:rve 

h ..ı 'd bel" l b' d d yl emlıyor ve bırÇılk n:eclı.s.er auı ve a ı ır a am ı, og unıı '1 • . _ • "'. • tı iuıı: 
fazla müsriflik etmesine kızardı, mr-ı edılıyordu. Bu begı!ndıt:ı h..ıya o.ııı 
kaç kere: me edebilmek için p~ra lazın··:1ı~u$irı 

_ Sen böyle devam edersen ce- da kumardan cede.nk etmeyı . .,, 
.. til F'lhak'k · ·· tle ~a?ı biı;,c bir vapur bileti koyar doğru A- mue · _ı • 1 a eJ{sı?. ıye Jaıı 

vustura!yaya gönderirim, orada ne nır, ve lıilyilk masraflarına bura 
halt edersen et.. diye de tP.hdidler sa- temjn ~ttiği ki.rla'da örterdi. 
'urmıı~hı. (DcV'1mı t':(Jf) 
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Besim Ömerin·cenazesi 
bugün kaldırılacak 

k [Baş tarafı 1 inci sayfada} den kurtulamıyordu. Bir otel odasın· 
ara caddesinde ve Kız Lisesinin kar da, bir şimendifer kompartimanında, 

'1ıııııdaki evine getirilecektir. bır hastalık kazanacağından korku -

·, 

'l'ENI BABAB'-. 

• 
Su işlerine sarf için 

Maliye Vekaletine bono veya tahvil 
çıkarmak salahiyeti verildi 

Ankara., 20 (Hususi Muhabirimizden) - Muht.ellf su işleri için sar
fedllen paranın sureti t.emini hakkında.ki kanonun 22 oci maddesi yeni blr 
lil.yiha. ile şu yolda değiştirllmekt.edlr : llesmt ve askeri merasim saat 11 yorduk. Mesleğimizin muhterem bir 

de nıerhumun evinden başlıyacaktır. piri idi. Birkaç sene evvel İstanbul 
Ütnerale askeri merasim yapılaca • Seririyatınm bir mecmuasının bir "Mezkfrr 31 milyon liradan §imdiye 
~lldan cenaze bir Türk bayrağına sa nüshasını onun hayatına hasretmiş- kadar sarf edilm.iyen kısma tekabUl 
tılacak ve top arabasına yerleştirile- tim. Besim Ömer bir paşazade idi. edecek miktarda banka tarafından 
tektir. Merasime Vali ve Belediye Re- Gözünil açtığı vakit servet ve saadet çıkanlacak bono veya tahvillerin 
~I Lütfi Kırdar rfvıuıet edecek ..... ı.. gördU. Ve hayatının hiçbir noktasm-

ttfa.sma ve faiz kuponlarının tediyesi
ne kefalet etmeğe Maliye Vekili me
zundur. Ancak bankanın bir ııerıe i
çimle çıkaracağı bono veya tahvil 
miktan 7 milyon lirayı geçemez.., 

!!layf• : ., 
04 

GiZLi SILA 
• 
lngiltere ve F ransada 
500liboratuarseferber 
Miknatrslı mayn Fransn ar 
tarafından icad edilmiş 

----=>~-H ~- '~ 
~llıiıde bulunan mebuslar, generaller da sıkınb ile karşılaşmadı. Daima - e Bütiln Fra.nsız ilim ve fen llemi, mamalıdır ki ilini ve teknik knvvd.i 
ta.nbuı kwnandanı, emniyet mildUrU parladı ve bahtiyar yaşadı. Çok yaz- ı • ı • t ı • • laboratuvar kadınlan ve erkekleri, muharibler de, böyle değişik ndice 

ltııazede hazır bulunacaklardır. dl. Hayırlı cemiyetlerin bir çoğunda ngı iZ ayyare erının Sorbon profesörleri. münferid araş- ler tevlid edebilecek keşiflerde bulu-
Generalleı i"in cenazelerde mutad ,..alıştı. Kızılayın ikı'nci defa kurulu-! !I ~ tıncılar harb için seferber edilmiş • nabilir. 

~an asker, bahriyeli, polis vesair kı- şunda büyük emeği geçti.O gelişi gU- şedı•d bombardımanı tir. Bu ha.rb Ju1s Vrne'in bazı keha· 
~·lar da kendilerine tahsis olunan şe- zel bir şahsiyet değil, mümtaz yara- tlınin ve fennin seferberliği.. bu netlerinin tatbik s.'\h:ısına. girece-·ini 
~~de tnerasime iştir~ edeceklerdir. blmış, bulunduğu her yerde kendi- kelimeler biribirine tezad teşkil edi- acaba. görecek mıdir:' ~.Iüstahkem 
. tıaıe saat 11 de evınden kaldırıl - sini hissettiren büyük bir mcvcudi- yor. İlim, esas itibarile, tedkik ve mevkilerin etrafında vızıldıyarak nö· 
~~!.an sonra merasimle Beyazıt ca- yetti. Bir memleket onu, profesör, ( Başfarafı 1 incide) akşam Sylt adasına taarruz etmek mütalea hürriyetine bağlı herhangi bet bekliycn uçan forpil, uzak mesa 
tı~ne getirilecek ve. cen~e namazı sefir, mebus, vekil diye iftiharla ber- ı resmt bir tebliğde bildirilmektedir. istemişler ise de ancak bir evde yan- bir menfaat gözetmiyen bir araştır- f elerden öfüm saçn.n, motörleri dur· 
t· lldıktan sonra Ünıversıte merkez kese takdim edebilirdi. Nihayet ha- Hava nezaretinin bu tebliğinde bom gın çıkarmağa muvaffak olabilmiş - madır. duran. ta.yy~relrri ateşliyen csra -
ıııasına götürülecektir. yat kaidesi bu kadar güzel şerait ı- bardıman edilen üssün ehemm:yetli lerdir. Fakat bütün alimler ve araştırıcı- rengiz ~uaa rastlıyacak mıyız? 

tlniversitedeld Merasim çinde yaşamış, büyümüş, bövle bir surette hasara uğradığı zikrediliyor. Bir düşman tayyaresi düşürülmüş- lar, bu vazifeye büyük bir şevk ve Şüphesiz fen, ezciimle rnctvo hP.r 
t~ Üıı~versite .. cenaze merasi~ ~Una- vücudü SO yaşına yaklaştığı ğun eli-\ . ~o~um, Alman .. tayyarelerinin İn- tür. heyecanla girişmişlerdir. Halihazırda gün daha büyük inkişafa mazhar c~-
,~~tıle bugun saat 11 d?n ıtıbare~ mizden aldı. Bilhassa hekimlerimiz i- ı gıhz fılo~u?a ve tüccar vapu~la~ına Bir İngi~iz Ta.) yaresi Ifayıb 500 15.boratuvar, altı aydanberi gün- ., ktad1 r. Uz::ıktn.n r:ıdyo ile id::?.re e· 
İJ '.l olunacaktır. Generalm cenazesı çinde göz hekimi Esad paşaya, Akil taa.rruz. ı~ın .. harek~~ noktası ıtti_h~z Londra, 20 (A.A.} - İngiliz hava dtiz ve gece Fraıısaya yeni taarruzi dilen tayy1.re keyfiyeti oldukqa c:ı 
llt\tersite me!'kez binasının alt sa1o· Muhtara ,..1 •

1
h .. d R d k . ettıklen ustur. lngılız tayyarelerının nezareti, Hornum Alman üssüne ya- ~ teciafiii silahlar bulmak i~in çalış- kidir. Böyle bir tayyareyi. bfi: "k ~ 

41 , '" .... eş'\ a arşı samı- .. B Abo 
, lla konulduğu anda bütün talebe mı hisleri pek kuvvetli idi yaptıkları bu hücum, Alman tayyare- pılan taarruza iştirak eden tayyare- maktadır. u la ratuva.rlar, sarih Jici madd:·iPrle dolu olarak ar.ık bir 
l'ıı.d~ hazır bulunacaktır. F h . . ::· . lerinin 9rkney adalarına vaki olan ta- ilerden yalnız bir tanesinin avdet et- l teskıFıt altına toplanmışlardır. ....ı1r i, hcrl1u~~i bir khlikc mcvcud ol-
~ Urada ünıversıte ve Onıversıte ? • • • •• • • • • arruzlarına muka e eı ı mısı teşkıl mediğini bildirmektedir. Taarruz, fa- u ~ara .. ~ .. aı:rıya. mı mer· '11:1 sızın L•Omb:ırdıman ederken ta· ~ . . . . a reddın Kerım.in Soz1erı b 1 · b"l · ·ı . 

1 

B da "ilm. tah · t ·ıli k 

~ktörlüğil namına Tıb Fakültesi pro ~end~sını goren bır muharrırımıze etmektedir. sılalı surette yedi saat sürmüştür. kezı,, teşekkülu mühım hır rol oyna- savvur etmek imk:i:ıs1z de"'ilr1ir 
1~otii Akil Muhtar bir hitabe söyli- Onıversıte Tıb Fa.kültesi profesörle-ı Kopenhagdan bildirildiğine göre, Kayıp telakki edilebilecek olan bu maktadır. Bu sahada teknik yn.lnız Alm::.nlar 
)~ektir. Bunu Tt!vfik Remzi Kazan- rmden Fahreddin Kerim demiştir ki: garb sahilinden ve Romeo adasından bir tayyare müstesna, diğer bütün Fransa topraklarında yapılan la - da değil, her ik taraftadır. 
~lin hitabesi takib edecektir. Tıb "- Besim Ömer Paşayı, Lise ta- bu bombardıman hadidesine şahid o- tayyareler avdet etmişlerdir. Mevcud boratuvaıfa.ra, içerisinde çalışan mü- Bundan başka unutmamalıdır ki, 
~altü.ıtesinden 2 talebe de birer bi- lebesi ik:n memlekette sağlık yolun- !anlar bulunmuştur. Taarruz fasıla- malfunat, taarruz neticesindeki ha • tchassıslann, bilgilerine ve teknikle- Alman fenni taharriyatı. laboratuvar 

he irad edeceklerdir. da halkı ırşad eden ve hıfzıssıhha ba- !arla tekrar edilmiş ve İngiliz tayya. saratın pek fazla olduğunu ve Alman rine göre en muvafık taharriyat sa- Jardan, Yahudi ve nazi aleyhtarı, 
~lıııu müteakib Üniversitecfo yapı- kı::nından sıhhi yaşamanın yollarını releri her yarını saatte bir hücumlar hangarlanna, doğrudan doğıı:ya bum haları tefr1k edilmiştir. fılimlerin ihracile bi.;yük zorluklara 
t.. tnerasim nihayetlenecek ve cena- öğreten b~r m~et mürşidi olarak ta- f yapmışlardır. Tayyareler Hindenburg ba isabetleri vuku buluduğunu gös. ' Almanhrın gizli silah tehdidlerile maruz .ha.lmıştır. 
~Üniversite gençliğinin iştirakile nı~ı~. Onıversıtede bize doğum ders-ıhangannı da bombardıman etmişler- termektedir. beyanatta bulundukları bir sırada, Al-ıanyanıı. en bi.iyük kuvveti her 
~~azıt _ Aksaray yo1ile merhumun l~nnı o okuttu. Vazifeye karşı canlı dir. Bombardımandan sonra hangar - Tahribatın Resimleri Alrn<lı Fransızlar da bu hususta çal~bklan· türlü fabrikalarda, r ..... i.!temawyen te-
.,1e tnakberesi olan ,.Merkezefendi,, hır alakanın ve talebeleri ile hasta- dan alevlerle karışık dumanlar yük - nı ve fakat müstakbel harbin tecrü- kemmdl ve yeni tatbik sahaları arı. 
''""' Londra, 20 ( A.A.) - Saat 9 a doğ-
" •t;arııgın~ a götürUlecektir. Bütün !arına karşı ~efk1tin adeta mücessem seldiği görülmüştür. helerini ihata eden mutlak gizli faa- yan tekr:ik adanlarmm fevkalade 
'IE: 1 ru iki lngilz tayyaresi Sylt adası U-
.. tasinı imtidadınca .,..bir bandosu bır timsali idi. Derslerinde kendisine Toenderden 3'elen bir telgrafta han 1 liyetlerini işae edemiyecekleriıri söy- ı,:okluğudur. "'-a•- ..,.. zerinde uçarak dün gece ngiliz tay-

-eı:n havası raJacaktır. has bir konuşma tarzı, bir üslfıbu garlar kısmında büyük bir yangın Jüyorlar. Benzinin sentcı:. şeker v~ a~Iwı ~ yareleri ta.rafından bu ada da ve bil-
Doktorlann thttsa.ı;lan vardı. Bazı tabirleri yıllardan beri ne çıktığı bildiriliyor. hassa Hornum hava üssünde vukua Halbuki Fransızlara göre, Alman haline getirilen ~ellü1oz, mi.itcnrlchd 

~Utun·· tıb ~ı . . ·. derin bir te- silden nesile intikal edegelmiştir. Bü- Yine lngidiz hava nezaretinin teb- propagnndn.sının Hitlerin gizli silfıh- gıda ve eıınüstri ersatzhn, ıne~ela 
a emımızı t" . 1. v. .. bo b d b balı getirilen hasaratı tetkik için fotoğraf b d 1. . .k k Ur içinde bırakan hazin hadise do un ışleri hıfzıssıhha şartlarına isti- ıgıne gore, m ar ıma~ . usa almışlardır. !arından iri olarak gösterdiği ıuık- e ınmıyen sent•;tı aı1ı:uk gibi bu -

~'h>Ue h 1 k arkadaş- nad ederdi. :Mümeyyiz vasıflarından saat 3 de devam etmekte ıdi. Taarru· n:ıtisli mayin bir Fransız ilıtinuchr. lu~lar "tayyarelerin benzin hazinele-
l'ıtıı .:.er ~n:ı~~ ~s ~wnla uzun biri kadın ve çocuk psikolojisini çok za iştirak eden ilk tayyareler, Usleri- İngiliz IIava. Nazmnm Bo}ana.h Scnclcrderıberi nıütcadclid ter:mııı'- ri bunlaı dan ynpılmıştır. Bu kaııçuk 
elergıa;~a~:lı~ ~de~r ve talebesi, iyi kavramış olmasıdır. Memleketin ne salimen avdet etmiı.;;lcrdir. Pilot - Londra, 20 (A.A.) - Bugün A · !erde. hunlardan mühim mikdı:ırcia 'rn~unlarm delip gcqnıcsine rağmen 
tak yetişen operatör M. KemalleJbu muhterem hocası doğarken alnın- lar muayyen hede~ere vasıl oldukla- vam Kamarasında beyanatta bulunan stoklar m<:vcıuldu. Fransızlar, bıın- bir ılaınla ber.~i'' kn:vbctmcmdttcdir,. 

ıııııştuk. Duyduğu teessiirü bütün da baht yıldızı ile doğmuş ve bu on- r~nı ve bu h~~deflerı bombalad.ıklar:ını Hava Nazırı Kingsley Wood, dün ge- ları kııllanmadıkl::mnı, zirn denizlere cıksC'riya muvaffak olmuş mua.uaı:ı 
~avemetine rağmen saklıyamıyan dan son nefesine kadar ayrılmamış- P.~ylcmcktedırl~~- Tayyarelcr proJck C<' İngiliz hava kuvvetleri lara.fınd:ın hakimiyet <'Sasının mmt<'rik!erin elin gayrC'tlC'ri isaret etler. 
~etr .. ~ tır. Onun yıldızı ilim semasında kim- tor huzmelerı ıçınde kalnmılar ve Al- Sylt ~d:ısımı. yapılan taan"Uz~arda mü ide bıılundıığnmı söyliiyor!n·. Fakat. Almnn askerlerinin bir ö-

ı operator. j man hava dafi bataryaları ateşl"rile teaddıd hangarla_ ra ı·c bc~z .. ın depo • ı .L.ng .. ıl'ız b·•. 'ıı·ı· vC'lıleı·ı· n ı'ı1. l:1tı ınayı1- liim f3ııaı vc.valıu<l da, uz:.ık ın':!safe-
Oııerato··r '!'f Kemalin Sözleri selerin yetişcmiveceği irtifada dai . k < 1 l dı L ~ - c' "

1 
J -,, ,, . · I arşı aşmış ar r. larına bombalar ısabet elUgım ve bun Jr-rin tı->!';irını ort·,dan kaldırclıldan h'rdcn motö ... :cri rllırduracak bir ci . 

~ Tıb alemimizin bliyük hocası m~-~arlamı~tır .. o. eski.~ıbbiy~de, meş l Akına. 30 Tar. ·:ırc tştir.ı•t Etti ların ateş aldıklarım ve Alman üssli- malfınıdur. Gemileriıı etrafını daimi hazla ilerlc>nıell'ri bdtleııernez. Bun· 
t:raı Besim Ömer bir zamanlar ba ru t)et tıbbıyesınde, Cumhurıyet tıb- Londra, 20 (A.A.) _ Sylt adasına ~c giden kii~iik d~mir):oı~nu? ?a a- bir elektrik cereyanı g~en bakır kab- h~r. henüz roman sahasındr. rulurıan 

<l~ hocathk etti. Evvela lnymetli bi~~s~nde ve bütün sosyal hayatla •yaptlan baskına iştirak eden İngiliz ı gır hasara ugraclıgını bı!dırmıştır. lolarla sararak, mnynin tekneye doğ- ~ılfıhlanlır. 
<ı.lenıimizde yalnız ismini duyan t alımın mesaisinin mükafatını idrak bombardıman tayyarelerinin en son Fram;i7. ll:ırb TPhllı{i ru cezb kudretini sıfıra indirdikleri Diğer taraftan muharebe gv ·!crf 

{ Ç<>cuktuk. Tahsil sıralarında, etmiş bir bahtiyardır. modern Wellington ve Whitley tipin- Paris, 20 (A.A.) - 20 mart akşam de biliniyor. ~cdkiki de mühimdir. Almanlar sn:\ 
(!ttınizde bizi kendine büyük bir Birkaç ay evvel 11Türkiyede sağlam den oldukları bildırilmcktedir. tebliğ"i: Ay•ıi :~:mı.uıdn Fransız bP.hriyc rcn~~erde i.i~ vcy~ dört bin gaz nevi 

~rl ve sevgi ile bağlıynn bir Ş3h- ç~cu~. yetiştirme,. hakkındaki eseri-ı Tayyarelerin adedi hakkında henüz Cephe boyunca temas un~urlarının mahfillerı de daha müessir himay~ tccn•l:>c_ etmışlerdır:. F~:ıt b•ı.ı!:ız: -
tll Oldu. Aradan geçen uzun sene- nın ikın?i c~IdL:_i ikmal etmişti: Bu resmi bir malfımat olmamak!~ b~rı:· faaliyeti kaydedilmiştir. sistemlc>ri viicude getirmişlerdir. dan r.orru, vtcsbı~ ı~uskulatı ve ıstı · 
~ bı·auşlarımızın ayrı olmasına onun azımkarlıgının en basit hır mi- her, baskına en az 30 tayyarenın ıştı- Cephenin İngiliz kıtaatı tarafından Fransız ve İngiliz keşifleri bidbırinı 'nal zorlııg·u yüzunden fiili olaru.1f 
~en hayat bana. kıymetli gene: salidir. Kürsüsünden başka sosyal a- rak ettiği haber verilmektedir. işgal edilen kısmında iki devriye ko- taınamlamaktaci.r. · kullnmlnmıyacak gazlerJir. 
lta arkadaş olmak fırsat~nı .verdi. lemde kendini sevdirmiş ve tanıtmış- Almanların İddiası lu arasında vuı·u bulan müsademe Harbin r.idayeti'lde!.h~ri ıt~ı-rınsızl ·~:ıbi:ı: ile Fr.u•sızların ve ln~Jiz· 
11 

t o, daima ilmi ile, fazıletile be- tir. İçki düşmanlığını 1318 de mern- Bertin, 20 (A.A.) - Resmen bildi- 1 tamamile müttefiklerimi7.in lehine ta:ık!arı hurımlılrınl<in<: fo;kiye~ gfü . 1
1~rın mute~assıs grupfa.~ının -~~i.fe-

~~hl' izim ve bütiin tıb illemimizin lekette ilk ortaya atan 0 oldu. lşret rildiğine göre, İngiliz tayyareleri dün neticeleıım~tir. 1 termiışlcnl: r Zırhları tanklar:ı karw 1 sı bıı gazfaı ın nifcle~. olabılecegım öğ-
"" Ydı d' -======--~================================================= renmck ve ,pas mudafaa ve icab•n· 

L> • : • • • • • a ,ı eserini g_eçen gün kütüphanemde • ı kullan·l.rn loplara mukavemet eder- -
;~dı ı.htıs_ası dahılınde fevkalade buldum. ı~kı aıeyhinde resim. levha Welles Amerıkaya Ba.lk,'. n krosu ken, 50 meb·e mesafeden atılan 75 da meı:ını mu1~:lbele b.Llmisil için y:ı-

a.{f,,,k ti 1 1 eserle lı·ı b' b.. Al 1 k ' . 1 kı pılacnk tedaf'uı ve taarruzi tertı~rı-... "' ıye , ça ışma arı ve - ve projeksiyon samlanm bizzat ken- ı' ır o .ı~ man aı ın mırı ıa · nn· • 
C>lıirnü d k d d h k t ft" ld 1. d tı ha71rlıı.mukbr. bi.. n en sonra. .. ar asın a e~ disi bizlern hediye etmişti. Binaena- a re e e 1 m .. b ı· ı :ın gc ıyor u. ! .. h: hoşluk ve teessur bıraktı. Sag

1
1eyh bugün Besim Ö . f i t unase e ~ e Almanyada, fenni esaslar dahilinrl n~ılızlcr de 19:0 denberi l!rni ta-

ıt karakteri, mükemmel bir ira- babet ve hekimlik hametr ıdç ıma a- Hitlerin hususi müşahidinin - . . teksif eclilmiı:? bir silah imt.latı sis ·lharrıyatla mc>şgul resmi bi!" teşek!;-Ul 
Vıırcı T fi. .

1 
b'T" ya ın a aramız. [Ba.ş tarafı a mcı ~a.~· hımızdaJ t · k 1937 1 .. . . . vücude gctirmh~1crdi. Simdi onlar da 

~liie b~· :ım ~.nası e u u
1
n va- dı. bir sembol gibi bulunur. Şeref kol- verdiği yegane beyanat yapılan Avrupa milletleri kros şam- c~tı_ııncaD. t ~ el~Cll~e getırıle~ı~- !i'ransızl:-ır vibi Universiıerini seferl>"r 

. ır hoca ı<lı. Meslekdaş arına . . · · t' k ed 1 k mıs ır. er sene ik planın tatbikı- l'' 
~ R'öst k t 

1 
bel . k t tuklarını daıma ziynetlenmirmişti 8 Cenova, 20 (A.A.) - Welles saat pıyonasına ış ıra en eı ır koşu· · . hir hale koymuslnrdır. 

~ , erme , 11 e cnne ıyme , · . . . k d 1 1 k ne memur Mar~al Golvery ılmi ur-t 
· 'lleJt \r t .. d V• sene evvel 40 ıncı hoeaılık yılı kutla- 11 de Conte dı Savoıa vapuruna hın- sunun ur u 0 muş ve ya mz ış mcv . . - H·ıli hı·· H'·ı müttefiklerin bul 

e evazu or.un e_,1şmez ve . · · d atı 1 d' ganızııımın başına. harblc 420 lik bir • · 
l'ıı~lı karakteriydi. General Be-! mrkvn heyecanlı göz yaşlarına şahid miştir. Vapur saat 13 de Ncvyorka sımı~ etsl pobr yaJ;Jan 

1 
~t1 _eı1· ırk ve u- bata ryaya lnımanda etmiş olan ve dııkh ·ı enteresan noktalar Manş dc-

(jh. ıol şt k G t b b 1 k t t . t• mumıye e u yarışı ngı ız er ·azan· . . . .. .. . lnizi üzerinden gidip ge~:nektediı. 
·"ere kar§ı göı:-terilen bu tak- mu u . eçen sene ı ayranım- ıare e e mış ır. maktadll". sonradan ünıversıte poresforu tLyın . t ,,.·ı; • • . : 

\'e alttk d" k .. t h . 
1 

da omuzlarımı düşen ve başını süsle- Welles'in ne"anatı edilen General B k . ti . t • il<Tarısız arnyıcıLrı nbı z alımlerm., 
rtı ' a u.n co mu e assıs o - " Kır l:oşularına dair mallımat verir- ec erı ge rmış ır. ! T ar J • d 
lif.ttı.~ söylemek iste.:im. Bu saygı yen ak saçları ge_vrek ve hecelerine Roma, .. 20 tA.A.) - B. Suınn_cr ken bu pazar yapılacak yanşlardan Herhalde, Almanlar tarafında nf ız ır:: er\te d'J!'~~a~sız mütehas-
·1/gı biç şüphesiz yerinde bir ka- czunltık Vf:ren sesıle bayramımızı ne- IWelles, dun akşam matbuata aşagı · alınacak neticelel' hakkında ne hii _ Super Bertha'ların yeniden faali~rete s sarını gorme e U.Leı. 
·~~hgı" n bariz bir ifadesidir. Tür' k şelendirmişti. Artık O, hayata gözle- caki beyanatta bulunmuştur: ki . ul kk .................... ,. ................ ., ••••• ~ küm verilebilmesi lazım geldiğini lgeçece erı m ıa atır. Bundan baş · ingiltere.nin ltalyava cevabt 
b'.~i~ şefkat ve sevgisini kaza _ rıni yum~~· Besim ~erin ?Iümü de 1 - Ne herhangi bir muharib ta- izah edebilmek için bu rnukacid' 1 ka, iclcrinde fasıla ile pathyacak bir , 

1 .~3'i.ik hocam için şimdi ne mut- hayatı gıbı gıbta edılecek bır hayat- raftan, ne de herhangi diğer bit' mem yaptım. ımel 1 
' çok mermiler bulunan büyük bomba Roma, 20 (A.A.) -- Abluka h,\k· 

)undaki İtalyan protestosuna İng-il
tcreııin cevabı bugün Romaya tevıli 
edilmiştir. 

01U:ye diyebilirim.,, tır . ., leketten hiçbir sulh teklifi almadım.! Bizim için yeni bir mü!'abaka olan obüslerindrn bahsedilm~r. 
'ı~alhar Osmawn İhtisasları Bt.sim Ömerin Cenazesi Geliyor 2 - Herhangi bir muharib tarafa, bu yarışlardan alacağımız her t· . Topçuluk sahasında bırçok ta · 
~lıi"~tı:ıite Emrazı Akliye ve Asa- Ankara, 20 (Hususi Muhabirimiz- ne de herha~gi . diğer bir hükumete, kar addolunmalı ve unutı~lmam:~1~; 1 havvüller vukubulabilir. Fakat unut-
~~~~ M~u~m~k~~)-~~~~il~~~~her~~~~~~~~~n~~ ~k~~noo~~~&~~~~ =~~=======================~=========== 
~~~ren bir muharririnıize derin lzesi bugün saat 17,30 da kalkan tre- hn~gı b~r teklıf.~e bul_unma~a memur olduğu gibi- elde edHecek tecrübedir. Gümrük Muhafaza Genel Komutanhg-. ı İstanbul 

l~inde şunları söylemiştir: ne takılan :4627. n~~ralı furgonla ~~~~eclim ve boyle hır teklıf yapma· ,.. 
~ l:lıı Tıbbiyede tahsil ederken lstanbula gondenlmıştır. . . . Von Papen geliyor Levazım Amfrliği Sabnalma Komisyonundan : 

~tli h C 1 b w 3 - Vazıfem, yalnız, Amerıka Bır 1 T kTt 'ht" . 1 000 d d ~t ocanuz Ferik rütbesinde i- enaze a ayraga sanlı bir tabut- 1 'k D 1 tl . . . B R it .1 Ankara, 20 (Hususi Muhabirimiz- - eş ı a ı ıyacı içın a ınacak 1 a e erzak torbası ile 400 
t-_reru ve tatlı bir lisanla konu- ta idi. Merasim lstanbulda yapılaca- Heşı .. evNe erı rBeısıC .d lolosHevıeı . ı. e den) - Alman btiyilk elçisi Fon Pa- çuvalın açık eksiltmesi 6 Nisan 940 cumartesi günU saat 11 de yapıla -
"<l.~t .. 1. v d b d arıcıye azırı . or e u ıçın caktır. 

Qh <\.l'I; fakat cazib bir vaziyette gın an ura a ayrıca merasinı yapıl 1A t t 1 akt .b t b 1 pen bu akşam lstanbula hareket et - 2 '• g() nıa uma op am an ı are u un • - Bunların muhammen bedeli 2840 ve ilk teminatı 213 füadır. 
~ ~ ılUğil altından mavi gözleri mamıştır. muştur. miştir. Yanında bir çok Alman fir -
1lırı_"Çardı İlk.. kı tli ki b- DOKTORLARI DAVET malannın mümessilleri bulunuyordu. 3 - Şartname ve nümuneleri komisyondadır. Görülebilir. 
ı.ı"\tt • ~nce ym~. ~ .. . . • ·•·--- 4 - fsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzlı:ı.rıııı hamileu 
~ e ~onra bızzat kendısmden ıs- VTürk GmelmJogı Cemıyeti Başkan... İngiltereden ahnacak İstasyonda kendisile görüştüm. Ba- Galata Mumhane caddesi İbrahim Rıfat han jkinci kattaki koınisyona 
;ıııı :ı~tık. Sıhhat şo.rasında onun lı&'lndan: I JJa şu sözleri söyledi: müracaatları. "2178 
t, "q1tlık te .. b ı · d h · · c vapur ar 1stanbula g·d· N . · ·t " ~ı' eru e erm en epımız emiyecimiz azasından saylav pro- . . . - ı ıyorum. ıçm gı . 
~b. ettik. Seneler saçlarını be _ fesör Dr. Besim Ömer Akalın vefat . An~ar~, 20 (Husu~i Muhabı~ımız- tiğimi ben de bilmiyorum. Belki dost-
~~ kendisini ihtiyarlattı, fakat etmiştir. cıen) Ingıltereden ~ubayaa e<lılecek lannız İngilizler bilirler. 
~ ~ d kilsı d · 11 vapur hakkındakı anlaşma Suven - . --
:r i ~ e. ~n ze aıma genç Cena.ze:i bu~gün 21 Mart 1940 saat Hanter firmasile bugün imzalanacak- Afrodit davası temyizde 
~ lı: idi. Bazan gece geç va- 11 de Cagaloglundaki evinden kaldı- tı. Şekle aid çıkan b' "ht·1~= d Ank ~ adar .. el ··zı .. dinl - .. .. ır ı ı iilı..an o- :ıra., 20 (Hususi Muhabirimiz· 

~ llıllar ~ ~0• erını er· rılacagından butun aza ve meslek • layı mukavele bugün im7.alanmamış- den) - lstanbul Müddeiumumiliğin -
~ll Jtaı~~ ~~ ~tmalı .olmas_ma ı daşların bu hazin törene iştirak et- tır. Anlaşmanın yarın "bugün,, imza- ce temyiz edilmiş olan Afrodit dava-

unız hicbır vakit endişe- nıeleri temenni olunur. lanacağı ümid edilmektedir. sı ayın 24 ünde müra.faa edilecektir. 

Harp Akademisi sat ınalma kon1isyonundsn : 
Beherine tahmin edilen bedfll 14 kuruı-: 50 sani!m olau 14.96 w'--.I 

köhne er fo~nin açı}< arttırma. ile ı:ıatışı 5 Nisaı• ~HO ı!uınn gfu.ü s~.; 
14 de Akademı satmnJına komisyonunda yapılaca.kur. Fotinlcr ·her ı;ü11 
A~ademi deppoyunda g?rli.lebili:r. Arttırma mtinak:ısnsınn giı cccl.Icrin 
mu~akasadan evvel Beşıktı:ı.ş Malmüdti!·lüğ"Une yatıı'llmıl7 1G27 kurı.IB.ltık 
temınat mak.buzlarile ınezkür günde komisyonumuza mliraca.nt ları. 

"2112,. 



kJfa:. YENi SABAH 
il~ r ASKERl SATIN ALMA " FABRiKALAR 

• 
KOMIS

1

YONU iLANLAR! 1 -----.-..--Dr 1 Hafız Cemal , A N i T E s 1 R 
l.okm.:ua &kbıı 

1 
. . 

A..,al1'1a vaıalı malzeme müte3lıhidJeri nam ve lıesabma 1abn a)ınacaktır 
w Muhammen Muvakkat Şart.nama 

lılal~n1enin c:inıi ve mikta.n bedeli terninatı bedeli 
Ura lira kr. Ura la; 1 

f 
2:5 ton nikel 62.MO 3. 13 

25 kalem çelik M.000 4-0M>. 00 2. 80 

75 '2.000 8150. 00 2. 10 

60 aded kok.il ve bqlığı 17.010 1275. 75 

İhale tarihi 

28/?dart/1940 pereenı~ gtlnü 
saat 10 da 

28/Mart/1940 perşembe günii 
saatl0.30 da 

28 !Mart/1940 perşembe gUnü 
saat 11 de 

28n.t:art/1940 perşembe gU.öü 
sa.at 14 de 

205 kalem nmbtellf eiektrik 89.IJOO 21>~. 00 ı. 95 28/Mart/l.9'0 perşembe günü 
malzcmet;i saat 14.30 d& 

Cins ve mikUir!ıu·ile mı.:.lıam..TUen bedelleri yukanda yazıll malr.eme mUteabhidleri nam ve hesabına hlzala
rrnda göstcrileu gtln \'e ııma.tlerde Askeri Fabrikalar U. MUdllrlUğU merkez satınalma komisyonunca pazarlıkla 
ihale edileceklerdir. Bunlardan 60 aded kokil ve başlığımn vartnamesi parasız ve diğerlerinin şartnameleri hiza.· 
Jarındaki bedel mukabilinde komisyoncbn verilir. Talihlerin yukarıda yazılı teminatlarla 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3. ınaduelerindeki vesa.ikle komisyoncu olma.dıklartna ve bu işle alakadar tUccardan olduklanna 
dair Ticaret Odası vesik&J!ile mezkQ.r gün ve saatte komisyona milracaatlan. "2110,, 

• • • f 
150 ton ma.wt almacak ~-•••••••••••'= 

kalar Umum MüdUrlilğü .tılerkeT. Satmalma komisyonunca 23 Mart 940 

-

D•hlHye MUtehaasıeı ı 
Divanyolu 10 i 1 

Muayene 1aatleri pazar hariç 
her gün 2,5 - f salı ve ~umuteai 
sabahlan E' - 11 ha ~~dd fıkua 

kabul olunur. 't'. 22398 

mirliği satın alma komisyonunda pa· 
zarlık.la eksiltmesi yapılacaktır. Hep-
3inin ta.hm.in bedeli 21.095 Ura 85 lm-

, 'llf ilk teminatı 1582 lira 19 kuruş~ 
tur. Nümune ve prlna.mesi komis -
yonda görtilür. 724 - 2128 

••• 
Maçka lt:ıelasında cam~kin ve böl

meler yaptınlac&ktır. Pazarlıkla ek
siltmeai 26/ 3/1940 sah gün.il saat H: 
de Tophanede Lv. Amirliği satın alma 
komlııyonunda yapılacaktır. Keşif be
deli 945 lira 78 Jnıruş, ilk teminrı tı 
71 lira 5 k:unqtur. Keşif ve prtna,.. 
m.eei komiayorıda görülür. 

72;) • 2129 
••• 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, 
ROMATİZMA, Soğuk Algınlığı 

ve bütün ağrılarını derhal keser. Lüzumunda 
günde 3 kaşe alınab~ 

=================:::==========· ~ 
Tahmin edilen bed!:"IJ "23.670,. ura olan 150 ton mazot Askeri Fabri- 1 lstanbul LIHZlll lmlrllll ı 

cumartesi gilııü saat 11 de pazarlıkla ihale edilecektir. şartname parasız Sıtınalma Jorrrsvonu frtıırarı 
olarak komisyonda verilir. Talibl~rin muvakkat t.erninatı olan "1775,. lira iİll••••••••••••ııi 
''25,, kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle Tophanede Lv. eşya ve teçhizat 
komiayoncl~ olmft.dıklarma ve bu işle alaka.dar tüccardan olduklarına dair ambarının tamirile eski Feyziye mele 

240 adet hamampeştema.lı alına~ • 

~~a~~~:~t~~~:~~ ! ;~: KIZILAY c·EMI.YETI 
Ticaret Oda..~ v~ikMile mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. tebl bin . tami . in .... 

"1940 asının ınşa ve nn a.a.· ==:=.:::======================"== palı zarfla eksiltme.si 22/3(1940 cu-

ŞJ.R KE r1· HA YRI. YEDEN ma gUnU saat 15 de Tophanede tst. 
. ~ Lv. amirliği satınalma komisyonun-

K it R A l I K D U" K K A N L A R da yapılacaktır. Keşif bedeli yirmi sekiz bin beş y11z yetmil) doku~ Ura 
altmış kuruştur. llk teminatı 2143 
Ura 50 kuruştur. Şartname ve keŞlt 
ve pl~nlan komisyonda göı11tUr. b -
teklilerin eksiltme 88.atlnden bir sa.at 
evvel teklif mektublarını komisyona 

İskelelerimiz ittisalinde 

Biiyükdc•'i'de >·irif'i gazino olmak üzere "5,, , Çengelköyünde "2,. , 
Kuzgunculı"~ "l,, dükkan pazarlıkla kiraya verilecektir. Görmek için 
iskele memurluklanna, görüşmek için Şirketi Hayriye idaresine mü-

racaat edilmesi ilin olunur. 

vermeleri. 690 (1758) 
••• 

Tophıtne ve Dıwudpa.şa fırınfo.rın -

·ft~~~~~~~--~-~-•••••••••••••~~birikm~~anMOOkUobnntı~ 
Oıniz hYazım Satınalma Komisyonu ilanıan kazıntı satılacaktır. Pazarlıkla art -.. llM________ tırmaaı 22/3/1910 cuma güntl eaat 

15000·--kil:•. omt•oz•lje•k•er----------- 14 de Tophanede Lv. amirliği satın 
ı _ 'l.'ölımin edilen bedeli (5722) lira (50) kuruş olan (l5000) kilo alma komisyonunda yapılacaktır. 

toz ~kerin 26/Mart 1910 tarihine reelıyan salı gtinü saat 16 da pazarlıkla Tahmin bedeli 21 lira t.eminatı 310 
ekf:ıltmesı yapılacaktır. kuruştur. isteklilerin belli saatte ko-

2 - llk tcminab ( 429) lira (19) kuruş olup ~rtnamesi her gUn kow 
mi:ıyondan alınabilir.:. 

3 - - lstekelilerin 2490 sa.yılı kanunda yazılı vesaikle birlikte belli 
güıı ve saatte Kasımpa.şada bulunan komisyona mUracaatlan: (2137) 

• • • 
1400 kilo tire çorap lpllği 

misyona gelmeleri. "720,, "2081., 
• •• 

hanede ı .. v. amirliği sa.tın a.lm.a ko • i 
misyonunda yapılacaktır. Tahmin be- / 
deli U4 lira teminatı. 21 lira 60 lcu-ı 
ruştur. Nümuneleri komisyonda gö· 
rWUr. {727) (21:S5) 

••• 
200 aded tank bqlığı alınacaktır. 

Pazarlıkla ek.si.itmesi 26/3/1940 ealı 
gllnU saat 15 de Tophanede Lv. Amir
liği 11atıo alma komisyonunda yapıla
caktır. Tahmin bedeli 900 lira ilk te
minatı 67 lira 50 &curuetur. Nllnıune
si komisyonda görlllUr . 

(728) (2156) 
••• 

300 aded ikJ cins cam ördek alına
caktır. Pazarhkla eksiltmesi 27 mart 
194.0 çarşamba günü saat 14 d,! Top
hanede Lv. amirliği su.tınalma komfs· , 
yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
270 lira kat'f t.eminatı 40 lira 50 k&.& -
ruştur. NUmunelcıi komisyonda gö- ' 
rUlllr. (72!)) (2186) 

••• 
Kilo 

3000 çinko levha. 12 ~o . 

Umumi Merkezinden: 
Cemiyetimiz harb, .kıtlık, muhaceret ve emsali ahvald~ zııb~~ 

ed~n hastalıklarla yapılacak mücadele ve bilhassa. seferborlık ~\e 
auıda hastahanelerde Kızılay eiae hemşirelerine yardımcı lfftf

3 

çalışmak üze.re Iatan~da Aksarayda .kain ~ i 
KIZILAY HASTABAKICI HE.MŞERİLER . MEt<TfS 

dahilinde 

GÖNÜLLÜ HASTABAKICI 
yetiştirmek için 1 Nisan 1940 tan itibaren üçüncü kurs açılacıık~r. 
Meccan~ olan bu kurmı aşağıda yazılı şartları haiz olanlar alınır. 

1 - - 20 Hl 4ô yaş arasında bulunnık. 
2 - En az ilk mekteb tahsili görmüş oimak. ıer 
Kaydolunmak ve dersler hakkında ma!Umat almak istiyerı 

yuJcanda adresi yazılı mektebimize müracaat etmelidir. ı.ı.· 
İkinci devre kurs için kaydedildiği halde U~lincU kursa )ca.Jaıt 

rm t<:krar milraca.atla k:ı.ydolunmaları. . ıe 
Şefik ruhlu, h1'.ytrpP.rver hemşirelerimizin bu insani işe ııevi:tl 

korja<"a.kla nmı kaniiz. 

l - Tahmin b<.'<leli "2282,. lira olan "1400,. kilo tire çorap ipliğinin 
26/Mnr-tl1910 taı·ilıine rastlıyan salı günü u.nt 11 de pa.za.rhk eksiltmesi 
>·apılacFtktır. 

Dört milyon aded ali1minyum ça
dır düğmesi alınacaktır. Pazarlıkla 
eksiltmesi 22/3/1940 cuma günü sa.at 
14.30 da Tophanede lst. Lv. amirliği 
satınalma komisyonunda yapılacak· 

tır. Tahmin bedeli yirmi dört bin lira 
ilk teminatı 1800 liradır. Nümune ve 
şartnamesf. komisyon~ görillUr. 1k.l 
yü:'I; elli bin adcd olmak üzere ayrı 

ayn taJfblere vedlebilir. 

1500 pirinç levha. 1.5 rpilfmetrellk. 
3000 tanekt= levha. 0 . 7 mtliınetreHk. 
Yukarıda ya.zıh 3 kalem levhanın 

pazarlıkla ekslJtmP.ei 27 /3/lfl4Q çar
şamba gUnU .at 15 ele Tophanede 
Lv. amirliği satınalmn .komisyonunda 
yapılacaktır. Hepsinin tahmin bJdell 
3420 Ura kat'i teminatı 513 liudır. 
Her kalem ayn ıtyrı da ltıale edilebi
leceğinden lst.ek!ilerin komisyona gel-

Gayrimenkul Satış İ1anı . 
lstıınbul Emniyet Sandığı diraktörlüğUnd~:~, 

r ya J, • 
2 -- Kat'i tenıınatı "342., lira "30,, kurut olup eartnamesi her gün 

komisyondan alına bilir. 
3 - İsteklilerin 2400 sayılı kamında yazılı ve.saikle birlikte belli gUn 

ve snntte- Kasımpaşu.da bulunan komisyona gllrac.aatlrı. "2138,, 
• • • 

10.000 kilo ı:ıahun . . . . . . . 26/Mart/940 sah gtinU saat 14.30 
10.000 kilo nohut . . . . . . . 26/Mart/940 salı günU saat 15 

'{.21 - 2125 
••• 

Adt'd 
meleri. (WO) (2187) 

l - Deniz birlikleri ihUyaCl jçin yukarıda yazılı iki kalem yiyecek 84.000 tahta çelik. 
maddesi hiMlarında gösterilen gün ve &a&tlerde pazarlıkla alınacaktır. 83.000 bUyük delikli tahta düğme 

••• 

2 - Pa1.arlığa iştirak edeceklerin belli gtin ve saatte, evsaf ve şart- 167.300 küçük delikli tahta düğme 
ları öğrenmek istiycnlerin her gün Kuımpa.şada bulunan komisyonumuza Yukarıda miktarı yazılı Uç kalem 

0.30: 0.32 Mm. lik. 6000 kılo aç 
levha alınacaktır. P&".arb~lR f'ksilt • 
mesi 27 /311940 <'arşnmba günü aat 
14.30 da Tophanede Lv. imirliği A

tınalma komisyonunda yapılacşktır. 

Tahmin bedeli 2040 lira. kat'i teminatı 
306 liradır. lateklilerin komisyona 

=m~ü~r~ac~~~a~t~ln~r~ı·~~~~·~·2~1~3~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ırm~z~~i25/3n940paur~i 1 ---- günü saat 14 de Tophanede Lv. A .. 

ı • mirliği satınalma komisyonunda pa,.. 
stanbuf . Belediyesi llinlan zarhkla alınacaktır. Hepsinin tah • 

.---------~----------------·m~~~~Ml~OO~~~fik 
gelmeleri. (731) (2188) 

.Hasek~ lın.stahancsi için alınacak sabit mutfak ocakları kapalı zarf 
.usulıle eksıltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 7650 lira ve ilk teminatı 
573 lira 75 kurııştur. Şartname Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kalemin
de göriiloccktir. !hale 28/3/940 perşembe günü saat 15 de Daimi En -
cümende yapılacaktır. Talihlerin ilk teminat makbuz veya mektublan ve 
940 yılına aid Ticaret Odası vesikalarile 2490 No. lu kanuna göre hazır
hyncaklım teklif mektublarını ihale gUnU saat 14 de kadar Dalıni En-

1 
cUmene vermeleri. "1923,, 

• • • 
Cihangir yangın yerinde Tavuk Çıkma.z.ı ıwk~ında 39 uncu adada 

2/J numaralı, 1,90 metre yüzlü ve 35 metre murabbaı ı:ıahalı arsa sa. -
tılmak ~re açık arttınnaya konulmuştur. Tahmin bedeli 320 lira ve 
fik temınatı 2~1 liradır. Şartname Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kale. 
minde görülecektir . .İhale 28/3/940 perşembe günü aaat 14 de Daimi 
Encümende yapılacaktır. Talihlerin ilk teminat makbuz veya mektub
~ilc ihale gUnü muayyen s~.::.tt.e Damıt Encilme.nde bulunmalan. "1956,, 

İstanbul Gümrükleri. BaşmüdOrlğündcn: 
GümrUk v~ inhisarlar Vekft.leti Şube Müdürlükleri için 12 parca. 

mefruşat yaptınlması fut .28;3/~0 pe!'Fmbe günü saat 11 de 2490 sa
yı\1 kanunun hükl\.111lerl aaireelnde pazarlıkla ihalesi yapılacaktır. 

1 - lhalll ~i 607 ilra ohın bu işin Dk teminatı 45 Ura 53 ku -
ruştur. 

2 - Mefruşatın ciM V6' ev.,a.fuu gösterir resim ve şartnameler Ba.ş
mUdürlUk Levazım 8er"wisinde her gün görillebillr. 

3 - lstcklllerln kanuni vesaiklerile birlikt.e Ba§müdürlilk binasın • 
,öaki komJsyona. gelmeleri illn olunur. "2180,, 

teminatı 104 lira 7 kuruştur. Nürnu-
ne ve şartnamesi komisyonda görü • 
lür. 723 - 2127 -

••• 
Aded 

.Kilo 

l5H 
568 
588 
60 

••• 

2/16 yün iplik. 
2/ 8 tinı iplik. 
2/12 tire iplik. 
12 No. Valter. 131.500 

122.500 
2.600.000 

83.700 

galvanızli erkek kanca. 
galvanizli dişi kanca. 
erkekli dişili alUminyum 
küçük kapsül. 
yuvarlak halka. 

Yukarıda yazılı 4 kalem iplik 26 
ınaıt 194-0 salı günü sa.at 15 30 da 
Tophanede Lv. runirliği aa.tına.lma ko
misyonunda pazarlıkla alıne.caırtır. 
Talunin bedeli 6212 lira 88 lrunış ilk 

Yukarıda yazılı dört kalem çadır teminatı 465 lirn 96 kuruştur. NUmu-
ll!alzemesi 25/3/1940 pazartesi günil neleri komisyonda görülür. 
saat H.30 da Tophanede lst. Lv. i- (732l (2J8{J) 

~==============--===================· 
İstanbul Defterdarlığ1ndan: 

~luhammeıı hedel 
l.ira Kr. 

Davudpaşada Topçulaı kışlasında Ölçme ala -
yında meYcut hurda Ariyel motosiklet par -
çalan 
Beyazıtta mülga tasfiye muhasipliği mahze -
ninde bulunan on üç adet piyango keşide do-
labının ahşa.b demir ve telli c~m kısımları 

100 00 

hurda fiyatı. Beher kilosu 30 kul'uş 

Teminat 
Lira Kr. 

7 50 

JO 

Mebmedio 73 hcsab No. sile Sand1ğınıızda.n aldığı ''600., ırnhnl<~ıtl 
birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğinden . 

0 
rıııı~ 

da yapılan takib ilzctine 3202 No. lu kanununun 46 ucı mnd<lN;ıyn:erbC)~ 
tufu 40 ıncı maıidesino J;Ör4' sntılınıun jcab eden Boğaziçinde .ac eoı " 
Bürhaniyo mF.hnll~inJ~ H:ılid efendi Nuri Bey sokağında eskı. 9 ~r t•\'~ 
No. taj 3 numaralı k:ı.yden 4367 metre ıııurabbaı arsalı kargı! us t:ıl 
tama.mı bir b:ıçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. S~ıı:L ııı1 
alcil kaydımt göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istlyen tubtl l~ 
pey akçesi verecektir. Milli Bank:ı.Jarımızdan birinin teminat n1ek teıtnfü • 
Ira.bul otunı.:.r. Birikmiş bUtUn vergilerle Belediye resimleıi vdCJl jtıb , 
rüsümu bcrçiuya aiddir. Arttırma şartnamesi 26/ 3/94.0 tnribln k ıııılt1~ 
ren tetıdk etmek ~stiyenlere Sand!k Hukuk lşleri ServiSinde açı flle<ıe • 
durulacaktır. Tapu sicil knydı vegajr lüzumlu izahat ta şartnddl< ed~tı 
takib dosyıı.sında vardn'. .\rttir.naya girmiş olanlar, bunları ~ 3d 
rek satılığa çıkanlan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenın1ı:,1ııli C9: 
itibar olunur. Biriııcl ı&rttırma 2115/ 94-0 taritıine mUsadif salı &Ür· )l'\ 
faloğlunda klin Sand.ığımmla saat 10 dan 12 ye kadar yapılacak ııJlfl"1~~ 
vakknt ihale yapılabilmesi ic;:in teklıf edilecek bedelin tercihan g~ 
lcab eden gayıimenkul mUkelleftyetile sandık alacağını taına.rne11 sJ< ~~ 
olmuı şarttır. Akei t:ıkdirde son arttıranın taahhüdU baki k~}1lı li~. 
tile 3/6194-0 tarihine müsadif çarşamba günU ayni mahalde ve ço1' ~
atta 800 arttırması }'e.pılacalrt.rr. Bu arttırmada gyıimenktıl en art il·~ 
tıranın üstünde bırakılacaktır. Haklan tapu sicitlerile sabit o1!1llY raJ1 ~1 
kadarlar ve irtifak hakkı sahihlerinin bu hakleı-ını ve bususıl~c e~·ı'' ,.1 
masarife dair iddialarıru ilin tarihinden itibaren yirmi gU.n tçin ~ıcı~l1t" 
müsbit.elerilo beraber dairemize bildirmeleri llzımdır. Bu ıuretle ~ ~ 

1
• 

bildir.nemi' olanları~ )lakları tapu sicillerllt sabit olmıyanarl '~ i~t;yfl~· 
linin payl:ı.şmaııından hariç kalırlar. Daha fazla malQmat aıına ıııc 111 

ferin 939121 cosya numarasile Sandığımız Hukuk İşl<!rf s.rvts 
racaat etnıe!eri lüzumu ilin lounur. · 

• • • 
(( 

D f K K A T . ıeı?. 
Emniyet Sandığı, Sandıktan alınan gayrimenkullt ipotek S: ~il 

lstiyenlerc muhamminlerimizin koymut olduğu kıymetin %40 ı 5uı-tU 
vüz ctmer.1ek Uzere ihale bedelinin yımaınak adar bc>rç verınek•·.zoC~ 
kolaylı:. ~östermektedir. ~ ~ 

. İstanbul Nafia Müdürlüğünde~!~ 
8/ '1 / 940 pazartesi günü saat 15 de lstanbulda Nafıa MUdilt~~dıı ~~ 

siltr.ıe komis;.-oııu odasında "4867.49,, !ira. keşif bedelli Hey';ell ye ~ır 
natoryomun<la yapılo.c~k kömürlük duvnn iıış~tı açık cksilf.Ple ,,,. 
mılm'JŞt.l11'. ~ııt~ oa 

M•ıkavele, ek.sili mP., bayındırlık ieleti genel, husus~ ve f.n1!ıre11i1' 
mele! t proje kesif hüllaasiyle buna müteefrri diğer evrttk 1 

görül•}cektiı-. ~· 
,\fuvakkat teminat "366,, liradır. jş ) ~~· 

İstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: 
Beherinin . 

muhammen Mu\aldcat 

Bebekte Büyük Bebek Kiliı:;e :ıokağmda fi 
numaralı eYde mahfuz on altı kalem ınuhteli· 
fülcins hurdn eşya 
Osküdarda Selimiyc kıı-.;Jası ve Daya Hatun 
caddesinde 65 numaralı dükkanın enkazı. 
ÜskUdarda AY vergileri idaresinde bulmrnn 

17 30 1 50 

lsteklilerin en az bir taahhUdde ''3000,, liralık bu işe ~rtzN tJ1l1 tıC 
tlğma dair idarelerinden alır.aş olduğu vesikalara istinaden JsttıP eJtli\ 
layetine müracaatın eksiltme tarihinden "s,,· gün evval ahııtnl~zı•:t·~ 

_ve 939 yılına aid Tic.aret Oda~ı vesika lan ile gclmeloıi. . ---~" ı 
- --- -- -~ d~" 

1 50 !Türk Hava Kurumu İ.5tanbul Vilayet Şubesıfl ol~ bedeli teminatı 
Adet Lira I~ira 

Göz klinlğine altı ayak buz dolabı ~ 2 325 
Nebatat EnstitUsllne ü~ aynk buz dolabı ı 255 as 

Şimdilil· en a?. üç buz "dolabı 9/4/940 salı günü saat. 15 de Rektör
llikte açık eludlt:n:ıe ile alınacağından isteklilerin 68 liralık muvakkat te
::o.ıinat makbuzu ve 940 yılı ticaret odası vesikalaı ıl h deri. gartna . 

~ai oor gün RekWrlUkte görüliir. "2ı4s .. 

18 

köhne muhafaza sandalı enkazı. 1 13 
Bebekte Bebek caddesinde 272 sayılı sahılha-

ı . · w el'te (ti( 
10 ı Kurumumuz tarafından her on lJcş giinde bir ncşredı 1 ~sf 1'' 

tHavttcılık ve Spor mecmuası) nın lrrtıınbuldn tabettir!Jruesi .-ıll'·~~ 
etmıştır. 29 Mart SHO cuınu günU saat on beşde mlimı.knsa.Bl Y;(ıı# ~ 
tı:. İE\tc~h. matbaa sıı~ibleriı;in 1!1üna~tı.sa gUn vo saatinde ''.~ f 8 ıtt et 
go:·ınek ıçın de her gmı Cngııloglıındıiki §uı:ıe merkezine nıUJaC;~2.ı48, 

nede mahfuz muhtelifülcins eşya 288 80 22 

Yukarıda yazılı menkulat hizalarında gösterilen nıuhammcrı ne<ld -
Jer üzerind"n satılmak tizere açık arttırmaya konulmuştur. İhulc 8 1 · !HO 
t:ırihım m dff perşembe günü saat on dörtte Milli Emlak Müdüı m . 
~hinde mütt• ı,kil komisyonda yapılacaktır. 8ntıı-.; r('drli nakden ve pet 
r;inendiı. T b iıı ı ıuvakkat temim t n• udım'1 ıyy<'n giu: \•e ı;a-
atw lmmi:-vonıt miir. -..,atları. •·21:.1,, 

len. 

Sahihi : Ahmet C4".maleddin SARAÇOCT~U _ .~'f' 
:.1-k~rhııt nıiı l•ırl': Mıwit ÇE'T'!U RMıldıta yer: Mat~ ~ 


