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Şimal Denizinde diin biiyiik fürkiyeSuriye dostluk 
hava muharebeleri oldu anlaşmasının • 

ımzası 

ltalyaya atiedilen on bir maddelik yeni bir1 

sulh pl3nKnın esasları neşredildi 
Churchm'ln =ı MiUetler Cemiyeti yerine bir 

,__rJutKu Dörtler M·sakı teklif ediliyor 
Fa.kat htt gün İ1lgillz Bahriye 

N o.zınnın me \~l tausettiği me
!lele harbi ku.aıt.tilll.k değil harbi 
seri .btf .;.11ur ·~~tlrmek mesele-

~ .• • '< .~ı.ıf\~ İngiliz 
t. ; sij •• p~ttiiıt{~~~ buna 
~ • ver~e~·'ô · oruz. 

Türkiyeden norveçe Krom madeni götü
ren bir Horveç vapuru bir Alman tahtel
ba.hiri ta.rafından torpillenerek batırıldı 

ı\1t~ak, ... ~arbin~ ·. • ~ "im-
~ ra.r y.egn.Cfi;,.,J<Ui . , a~i-
~~llı:dil'ft Jlu...!<~ 1.fft· / iro ol
~~~~lf,?'4 verilen 
~ J<arar netli§ •. ~ ·~· ,. 
~ ~A~ :ti'- ~ ·~·4~ 
• ~-~~L ~"'1".i~-~-=~~~· ;:--:;;;-;;:-;;:;:;-V&Z8,'1:1,:~ lf ld YALÇIN 

i~i '-rlye Nazırı Churchilli!I 
1 radyoda verdiği nutuk son ~~ • 

yru.i ve ask'i!ri vazivcti güzelce ay -
dmlatan bir Yesikac.r. Fransız ve ln
~ıliz Başvekillerinin bu son günlerde 
l .ondrada mülakatları ve bu mülakat 
nedce.s ~de iki memleketin ~ok sık. 
bir sure~te mesai birliği yapmaları 
hakkında verilen karar müttefiklerin 
poht!:{asında yeni bir cp~qruna ~la
meli teşkil ediyor. Filhakika, yedı ay 
evvel müttefikler Almanyaya karşı 

• 'ıa1 be girişmek mecburiyetinde kal -
dıklan zama.n böyle müthiş bir mü
cadelenin icab ettiği hazırlıkları ta · 
mamhı.m.ış değildiler. Hele yeni teşkil 
edilmeğe baş.anmış daimi İngiliz or
dı.:su tamamen bir başlangıç merha-

lesinde bulunuyordu. I . . .. · .,,,A -A~Aı 00 ı.- d t --'-.J-· ·~-'· • T"-k A b d kra.:ıile ngılız atolyelentı.t.ı-o oon ·uWIM:; nıvıtr ınıan ayyar~rm.ıtı 1mCMf 
.ı .. "' at lm.uıya gar emo "' -

rine karşı üzun senelerdenberi temine Londra, 31 (Hususi) - Bugün Şi- tir. Bir şehrin sokaklarına mermiler! 
ÇP.~8ğı ~eri 9stünlilkten istifa~e- mal denizinde ''e garb cebhesinde bil- diişmtlştür. Tehlike iışareti 40 dakika 
Ve muvaffak ola:tn?,-dı. Bunun zahiri yük hava harekatı olmuş ve harekat devam etmiştir. 
aebebi olar.ı:,k :&İM~ hat~ı. görüyo müttefik kuvvetlerin lehine neticelen· İtalyanın Sulh Planı . -

~· Alin~~ispl.A. ~l't~tlerının ::ıev- miştir. . Paris, 31 (A.A.) - Ordre gazete-

ı ı ııı ıııuıııı ıı ıııııııııııuıım.or AHııııııııııııı 1111 
Bursanın Gölbaşı 
Su tesi1 atı açlldı 

-
Evvelki gün Ankarada Türkiye - Suriye dostluk ve ıyı komşuluk 

nuahedesinin imzalandığını yazmıştık. Yukarıdaki resimde muahedeyi 
Türkiye namına. imzalıyan Hariciye Vekilimiz Şükrü Saracoğlu ile Fran
sa namına iınzalıyan Puaux'yu imza merasimini müteakıb merasimde 
hazır bulunan Fransa Büyilk Elçisi Massigli ve diğer zevatla bir arada 
görüyorsunuz. 1 

~~~ J 
v ~ 

Molotof un 
nutkun 

Nutuk ne Berlinin 
Ne de Romanın 
Hoşuna gitmemiş 

Londra, 31 (A.A.) - Londra si
yasi mahf ill~rdeki kanaate göre, Mo
lotof nutkunda Sovyet siyasetinin 
her hangi bir değişikliğinden bahset -
mediğinden bu nutuk 1ngilterede hiç 
bir aksülamel tevlid etmiyecektir. 

Bu nutkun, Almanyayı da pek mUs 
terih kılmadığı mütaleası yürütülü
yor. Berlin • Moskova arasında bir el 
birliği fikri, k:ı.t'i surette terkedil • 
miş görünmektedir. Bu fikir ne Ro • 
mada, ne Berlinde hoşa gitmemiştir. 

Molotof, müttefikleri, Fin1andiya
ya yardım ettiklerinden dolayı mua~ 

Söylediği 
akisleri 

Ie:ıne ~arşı ·g~ç~.i,E t5ır . sed halınde İngiliz tayyareleri, bu sabah Shet- sinde Emile Bure şöyle yazıyor: 
}'Ukselen ·l)u .• (lahlyane ~r garb ~e- ıand adalarına yaklaşmış olan Alman • 
lnokrasiler·'- beraber bütün insanı • t 1 .. k çmag-a mecbur etmı·ş- Son zamanlarda ortada dolaşan 

LI!"I ayyare ermı a 1• 1 d f · t hük" o. 
yeti lui~~rdİ. ÇünkU bu istihkam ar- lerdir. Bir Alman tayyaresi olduğu sulh P an arı arasın a aşıs -

Bursa, 31 (A.A.) - Nafia Vekili- haze ederken, Man:ıerheim hattının, 
miz Ali Fuad Cebesoy, dün refakat- Sovyetler için daimi bir tehdid oldu-
lerinde Valimiz Refik Koraltan oldu- (Sonu 3 üncüde] 

kas~da liran~ ile İngiltere ~ahat ra· zannedilen diğer bir tayyarenin Or· metine atfedilen bir ~l.an vardır. Gay
~at ~er~~rlikleri~~ ve tah~ıdatlarını cades adaları üzerinde uçmakta ol- da tar~fı~dan n~şredilen . ~~a~~ler 
ı.ı:mat' ~ttiler. 1.ngılız Bahrıye Nazırı duğu görülmüş ve tayyare dafi top· de bu ıddıayı teyıd eder gıbı gorun -

ğu halde Sanatler mektebile Liseyi, iiiiEE=:=:=:=:=::==:=:=:=:::==::::===:55==:==:=::=~§:5es!:5!=:==S9-":ııı. 
Kız Ens\itüsünü ve Askeri Liseyi zi
yaret etmişlerdir. Vekil Enstitüdeki 

[Sonu 3 üncüde] Churchill art.ık her sahada hazırlık· ları tarafından firara icbar edilmiş- [Sonu 3 de] 
lannı ikmal ettiklerini ve yalnız har- X:X:XXX:XYX'~:cGüGVV:VV..;;J..AA.N-..~VVVVVv-..A/'..AA~IV'..'V'v'vvvvvvvv-.,,.....,..,""""""'"""''VYvvvv-vv->(V'"""'"""'-vvw"""""""""' 

~~!~~:~:~~~:::şb:w::: Galatasaray Fenerbahçe 
Harbin müttefikler tarafından ka-

~:ı.ac:::n:ı~~:::lis~~r~~:·:.~: 1 - 1 berabere 
lerinin bile şilphesi yoktur. Çünkü Al
nıan ordusunun galebesine Bitlerin u
far:ık bır ümidi bulunsaydı Lehistanı 
zaptettilrten sonra fethedeceği yerle
rin keudi,.,ine bırakılması şartile sullı 
akdetmeğe talih olmazdı. Bu kadar 
haris . dtı.nyayı fethetmeğe azmetmiş 
bir adamın ~line böyle bir fırsat geç· 
mişken bir parçacık Lehistan ile ik
tifa et ".lesi için ne kadar sıkışmış ve 
ümidsiz bir vaziyete düşmesi icab e
deceği holayca tahmin olunabilir. 
Nasyonal sosyalizmin hırsıcahı, fütu
hat v tahakküm emelleri malüm ol
duğu için bu nokta üzerinde tereddüd 
etmeğe mahal yokt:,r. 

Fakat bu gün İngiliz Bahriye Na· 
zmnın mevzuu bah::~ttiği mesele har
bi kazanmak deği.l harbi seri bir su
rette bitirmek meselesidir. Kendisi • 
nin ağzından İngili.7 ve Fransız hü _ 
kiımetlerinin buna karar verdiklerini 
öğreniyoruz. Ancak, harbin bitmesi 
için "karar V«··mek,, kafi olmıyacağı 
aşikardır. Bu l.ararın .. müessir,, ol~ 
ması da İwab eder. Acaba verilen ka
rar nedir? · 

(Sonu 5 incide) 
Hiiseyin c._~d y ALÇIN 

ile 
kaldı 

fr°aıSI 5 de) 

Ortaşark 
Gittikçe 

kuvvet 
büy üyen bu müthiş 

ne yarıyacak ? 

lııgilterc ile Fransanm şarkta tesis ettikleri 1rnvvctlerin rnerkaleriııi 
ve melhuz niifu.z mmtakıalamıı gösterir haritcı 

1 ı lkba.har geldi, fakat garbde bü- yerinden kımıldayamadı. Malfun ya, 
i yük bir hareketin işareti göri.il- eenelerdenberi Hitler her türlü teca. 
\müyor. Mart ayı girdi, fakat Hitler [Sonu 7 iııcidel 



YENi SABAH i NİSAN 19'1 'A ... .. . 
- - - -

KattJ isyanının 
içyüzü hakkında 
Konıs 181ivstı Kazım Gürelin beyanatı 

-2-

Mübadil tionotarı 
Suiistimali 

\ / Şehirdeki 
Demi.r buhraaı 

l Beşiktaşta 
Bir cinayet 

Müstemleke sahasıadald 
lngiliz ve Fransız 

teşrikimesaisi 

F ransa ile İngiltere son gtiaır 
lerde mühim styaai kan.rlim 

almak arefesinde tiulwutnıilanD.ı g1 .. 
~tikJeri faaliyetle gömrli'ken, bal 
ka bir beşeri faaliyet saha ında d~ 
yani lıam maddeler n insan unsur .. 
lanm göZÖDÜDde tutan bir pian ü .. 
zerinde de geni~ mlkyaata bir ha .ı. 
reket istikameti anetmektıedirler, 
Londra. ile Parls askeri, iktisadi ''8 
mali salıalardaki sıkı berabertlkleri .. 
ne mövazi olan mililtmılelre saı._ 
da da derin bir gör\lş ve hareket 
birliğini ortaya koymuşlardır. Bil~ 
hassa Afrika48ld İngiliz n Fransı; 
topraklannın mtitt.ehid bir kütle ~ 
kil etmesi ve servet membalamıdald 
beraberlik veya blribirini itmam ey_~ 
leyecck vaztyette bolonmuı, mllfJ .. 
terek fikir ve ideal birliği.ne imi " 
mamen bu hususta büyiik bir rol 
o;pıanuştır. 

Blınlann nasıl başladığı, ne şekil· mlüreze. teşkil ederc'K hareket etine- AnlCarada.n bildirildiğine göre, Zey· 
de cereyan ettiği ve ne.gibi facialara si !Uzumu anlatıldı. Birden bire afal- nel adında bir sarraf ve komisyoncu 
sebeb olduğu cahil ve mürteci ruhla- ladı, sonra çarça'!.,uk kendisini toph- Maliye Vekaletine müracaat ederek 
ıın yeniliğe karşı göster.dikleri derin yarak: elinde bulunan bir kaç müöadil bo
huşunet ve husumeti yazılmağa de • - Peki hazırlanayam, yalrnz-15-20 nosunu göstermiş, bunların muteber 
ğer başlı başma bir mevzu addede - gün kadar müsaade ederseniz daha olup olmadığını sormuştur. Yapılan 
rim. Delibaşı; fazla efrad topltyabilirim. Hem de tahkikatta, bunların tamamen sahte, 

- Her şeyi biliyorum ben eski 1 teçhizatımızı noksan bırakmam. Ha ödenmiş ve kasada mahfuz tutulan 
bildiğiniz adamım, şimdilik onlardan 

1 
bir ricam var. Çumra mtidürü ile Ka.- bonolar.ın talfüdi olduğµ anlaşılm.ı~ • 

görünmekliğim bir hal vukuunda1 ra.man ve Sultaniye kaymakamlarına tır. 
memleketteki dindir hoca. ve eşraf tienim toplıyacağ:ım adamlara dokun· Bunları Zeynelc satmak istiyen 
zulümlerinden kurtarmak içindir. Siz mamaları için blı;cr emir yazarsanız Mehmed Nihat ÖzkoY\lTlCU ve Topal 
telaşlanmayın demişti. Fesadcılar o- çok faydalı olur. Çabukça i[ilerimi ' Şadi adında iki . ki~i yalCa.ıanmı~. 
min olarak makinelerini işletiyor ve bitirmiş olurum. Yapılan tahkıkat, bunların, Zıraat 
ilk fırsatı bekliyorlardı. Bu vaziyet - Peki sen vakit geçirme hemen Bankasının İstanbul şubesile Ankara 
İstanbul hükumetile alaka kesilince- git istediğin emirler yazılır. Çabuk merkezinden ele böyle sahte bonolaı· 
ye kadar devam etmiştir. Bu alB.ka. - gelmeğe bak denildi. Delibaşı çıktık- mukabilinde. btr hayli para aldıklarH 
nın kesilmesi, Büyük Mılet Meclisine tan sonra vilayetten adı geçen ma - nı meydana çıkarmıştır. 
yeniden aY..a intihabına başlanması fe- hallere emirler vcrildn. Vilayet ma - Bu işle 1stanbulda da bazı kimscle· 
sadcıla.nn gayretini bir kat daha ar - kamı 2 ili 3 günde bir nahiye ınüdü· rin alakadar olduğµ söylenmektedir. 
t1rmalanna saik olmuştur .. O sırada ründen Delibaşın mesaisinden malii - Bu cihetten, müddeiumumiliklc emni
lstanbnlfian gelen f esad fetvalannı mat istiyordu. Bir hafta.: sonra lfara- yet dircktörlilğü de faaliyete geçmiş 
köylere göndermiş ve ruzu hll:ırda man ve Sultaniye kaymakamları as- bulunmaktadır. 
şehri basmak üzere hazır bulunma - ker ve hapishane kaçakçıla.nnın da Bu işm, bu gün yapılacak tahkikat 
larını köylerdeki elemanlarına gi:ıli· Delibaşa iltihak etmekte oldukların - la biraz daha tn vazzuh edeceği umul
ce bildirmişlerdi. MUdafaai Hukuk dan bahisle bunlar hakkında yapıla- maktadır. 

heyeti bunlardan ha.berdnr olduğu cak muamelenin bildirilmesini isti -
için vali ve kumandam derlial cemi - yorfardı. Cepheye gideceklerle o gi
yet binasına davet cdcrclt alınan rna- bilere de dokunulmaması emredildi. 
lümatı izah etmişti. O günUn akşamı Merkez heyeti merakla neticeyi bek

VENIZLERD.B: 

Denizlerde fırtına 
yapılan resmi takibatttı. fesadcılar liyordu. Deliba~1 işi uzattı. Nihayet Marmara, Karadeniz 'e Ege deni
içtima. halinde yakalanarak tevkif ~ vilayetten; o ana kadaı toplıyabildi- zinde şimal fırtınasının şiddetle hü -
dilmişlerdi. ği kuvvetle hemen Konyaya gelmesi, küm süreceği msad merkezinden bil-

Kumancla.nlık ve vilayetçe alınan şehirde istikbal edileceği için rrruva- dirilmiştir: 
tertibat derhal her tarafta tesirini salat gününün de tayin ettirilerek bil· Barometrelerin birdenbire düşme
gösterntlş olduğu için köylerden kış- dirilmesi telgrafla ÇJımra müdürlü· ğc ba~laınası yüzünden dün Karade -
la civarındaki çayıra kadar gelmiş o· ğüne tebliğ olumlu. nize çıkacak bazı merakib hareket -
lan köylüler izlerini kaybederek sa· (Tefrikada ismi geçen nahiye mü - lerini tehir ederek Büyükderede bck-
vuşmuşlardı. Delibaşın bu harekete dürü Emin Bey, Çumralı Emin Ho - !emişlerdir. • 
karıştığına dair o zaman sarih bir de- canın değil Hukuk Fakültesi müdürü Mm taka liman reisliği vaziyeti bU
lil elde edilememekle beraber içinde. Refik beyin oğludur.Bunun da tashihi tün acentcve vapur sahiplerine bil • 
parmağı bulunduğu şüphesizdi. Za- lazımdır.) Delibaşı müdürlükten ya- dirmiş olduğundan seferde bulunan 
ten Müdafaai Hukuk heyeti ona iti - pılan tebligat üzerine 1/ 10/ 336 tari- vapurlar mahfuz limanlara sığınmak
mat etmiyordu. Vesile düştükçe bu hile Çumra merkezinden vilayete çek tadırlar. 
serserinin bir glln memleketin başına tiği telgrafta "300 süvari, 400 piyade Denizyolları Umum MUdUrU 
gaile açacağı görü~ülüyordu. Bunun ile Alibey köyüne geldim çok yorgun t k A k "tti 
.. .. ·1 ek . . l d"" l"'k lk' .. ·stı ab t .. ,_ e r.ar- n araya gı onune goçı m ı~n çare er aranı - uş u . ı gwı ı r a '-=' sonra . .. . . . 

1 yordu. O sırada vilayet merkez 'ıe . Konyaya gelmemize müsaade buyu - E~'Velkı gun şehrirn~ .. g~lmış 0 ~ 
yetlerinin reisliği valilere verilai- nılmasını rica ederim.) diyordu. Vila- Denızyollan um~ müdürü İbrahim 
ğinden bu mesele ilk topbntıda mev- yetçe müsaade olunmuştu. ~cm~l ~ybura dun tekrar Ankaraya 
zuu bahsoldu. Heyet kat'i karannı (Tefrikada nal1iye mildiirü ta.rafın- gıtmıştır. .. .. . 
bir türlü verar. iyordu. Nihayet bu dan mübal8.ğalı şekilde yazıldığı zik- . Umum müdur Ankarad:ı bır kaç 
müzakerelenmaalesefDclibqınınku- reclilen telgraf bu olsa gerektir:) Fa- ~.kala~ ve_Suan Hunte: .. vapur 
lağına da gitini~, koşarak vilayete kat 3/ 4 gündenberi Çumra tarafla - ı~ıye mum~ssıllerile s?n _gonışme • 
gelmiş valinın el ve eteklerine s?.rıl- nndan gelen yolcular fena haberler len ya.pamk ımza merasımınde bulu -
mış kurnazca sözlerle hayatının mu- getiriyorlardı. Bunlardan çok sinir - nacaktır. 
hafazasıru ve kcndisiue fena nazarla lcnen vali 2/ 10 336 tarihinde öğleden ~ 
bakılniamaBlDl i:,tirltanı c.tmiştir. U~ evvel Derviş Bekir oğlu Mchmedi rna l"OLIST• ı 
lu durduğu takdirde kendisine bir ~y karna çağınmş DeJ.ibaşının şehri ba
yapılmıyaoağı teminatını aıı.;n bu sacağına dair fona haberler aldığını, Hiç yüzün.den kavga 
adam bir müddet sakin göriinmlişse şimdi hareket ederek, eğer böyle bir Evvelki gece saat 22 de Sirkecide 
de gerek fCeadcılamı şiddcl.ini artı _ fikri var.sa derhal yapmasını, yap - Kzerl si?~masında d~vulcu Hayr~~ 
ran tahrikiti gerekse ah%! intikam mazsa: ... başına olsun diye tebliğ ey- ti'ampetını .Ahı.b Mes ud adında bınsl 
saikasile az zaman sonra yine şüp . lemesini şedid bir lisanla tenbih et' - devirmiş, bunun üzerine aralarında 
heli vr..ziyet göstermeğe başladığın • miştiı Vaziy~tin aldığı ehemmiyet ve kavga çılCmıştır. Arab Mes'ud Hay· 
dan bu defa merkez he.ye-ti kat'i ka- nezaket, Den'i§ Bekir o~lunu şaşırt- riyi epey patakladıxdin _sonra: Me • 
rannı vernı"!'k istiyordu. Keyfiyetten mış deriial yola çıkacağına. dair söz sudun arkadqı Salana.ddmy~e ışe ka· 
bahisle ceyJheya g<mderilmck üzere verdiği halde öğleden sonra bala hü - nşmış, bir: kunduracı bıçagıle, Hay -

kolordu kuma d d .. d . J<umet meydanına dolaştıgıy valinin riyi sol kaba etiniD iki yerinden yara-n anın an musaa e ıs- . 
tenildi. Kumandan oaşında Delibaşı gözüne ilişmiş, tekrar celbettirerek lamıştın Y~ı Hnyrı Cerrabpaşa 
gibi bir çok serseriler bulunduğunu 1 niçin hareket etmediğini hiddet ve a- hastalıanesme kalclınlmış, · Salahad 
söyliyerck omca icabına bakılmasını sabiyetle sormuştu. Derviş Bekir oğ- dinle Mes'ud yakalanmıştır. 
yazıyordu. Nihayet Delibaşının bir ' lu mueretler ~y~n ~e~ek. a~aö~ ~n- Bahktan zehirJenme 
müfreze teş. il e(lerck cepheye sevki cak hazırlanabıldi şı~d~ bınıp gıdı - Şehremininde Mevlinekapı cadde
ve hakkı.r.daki muamelenin orada. tat· yorum cevabını vermıştı. sinde 36/1 numaralı evde oturan ls
biki muha00re noticesinde kararlaş- Blla.bare yaptırılan tah~i~atta ya. mail Hakkı karısı Hanife, Sarayme~
tı. Fakat he. azasın" an bazıları ağa rım saat sonra. ha.:e~e~ ellıg~ a~laşıl- da~ında b~lıkçı . ~ehmedd~n al~gı 
nın buna aslı... yanaşmıyaca.ğını ısrar.- ~ıştır. Sulama mu~uru Nadir ımza - torık balıgın1,. pışırerek, .evınde dort 
la iddia t..Jiyorladı. nununla beraber sıle Yozgat merkezıni dolaşarak gelen yaşında çocugu Babaeddınle beraber 
tecrübe · d d -·ıı d" v· telgrafta: Delibaşının, hükumet kona yemiş, biraz sonra yavrucuk zehir -

s•no e m• arız egı er ı. ı· - b k ah' ··a·· .. .. · anı · ·· · ş· r ç 
!ayetten Cumra rnüdüılüğune verilen gıtnt·ı-· asal"a dn I:ye rnuüzu~ .?8.~r lenme al etlen gosternıış, ışı °: 

. . -. M h idi K a· e ıgı yarın a :ıı..onva erme yuru- cuk hastahanesine kaldırılarak tedavı cnur uu:ıne e nıcu ge . en ı - -· . · .. 
· k b li 1 h h" ycccgı yazılıyordu. Bu telgraf; o gun altına alınmıştır. sme o ayıcı ır san a cep eye ız. - . 

met zamanı ge. ~'1i ve hemen ·bir akış·am ~ed~~?ınden dasonr
1
a mek_tupçu, Bir mÜ\18ZZİ yaralandı 

BEr-!ILIK 
IA,LI"( 

po ıs mu uru yamn o arak ıstas - . 
----==--:------- yondaki Bağdad oteline giden vali Aksarayda Yusufpaşa caddesınde 

tarafından odasına girer r' rm _ 191 numarada oturnn 19 yaşında ga-
gı ez mev .. .. M tar T k . d 

ki kumandanı Avni B y , .1 . ti zcte muvezzıı us aya, a ·sım e, 
e 'ert mış · Sam' · ·cıar · d k' t b"I 

Kısa bir görüşmeden sonra istasyon mın ı csın e ı o omo ı çar -
telgrafhanesi , asıtasile acele 12 in- p:ırak başından yar~lanmasına sebeb 
ci kolordu kumandanının haberdar o~~'.'./, yaralı tedavı aı:ına alınmış 
edilerek kuvvet istenmiş ve şehirde 1 sofor yakalanarak tahkıkata başlan • 
de mümkün olan müdafaa tertiba - mıştır. 

• tının sür'atle alınma ına teşebbüs e- ı !!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. !!!!!!!. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. !!!!"I 
• dilmişti. Delib:ı ın km'\ etleri tefrika man olmasına as.la ıhtı~al :·crıle-

' AYLIK ,...., ı eoo • ela gösterilen mil-dardan ç k f zl mez. Zamanındakı gençlenn lıır ço -
---------- ' 

0 
a a ~ ·a d"d 

0

h alık S 1 r~ISAN 19-40 Puarted olduğu gibi hepsi do muntazam si - guna 1 a 1 e oc • yapmıştır. a-

1 AY'LIK 

- lanlı ve terki lıoybelerinde. mebzulen ray rüzgarlarına kapılacak kabiliyet wffi.S"fer2:_1f \356 R. M rtl9 fişek mevcud idi. Bunlarrn ekserisi ve hilkatte bir adam değildi. Talcbe-
cıı... 92 "Y: 4 l(anm ı 146 do cepheye gitmek üzere iltihak et • leri onu yakından bilirler. Oğlu Ka -

:ı: f / IT tt s t mişler Delinin asıl maksadından ha milin hareketinden dalına şikayet & c.••• .,l.:ıp "a•a a• -
. I - .u ••• 

/ 
berdar değiller., -Mer-hum Ali Kemali der, derin teessür ve acı duyardı. 

~ _ ~. ~~ ~. ;ıoae 1' ........... ~fendile Emin Hoca arasında yazıl • Rahmetli icra dosyaları arasında bu-

~~ı~ 9 19 ~ "'l ~ 1815 S3 clığı şc~'.l~ bir i~tirkap ".'eselesi mev- nalmıı ve ömrünün milhim kısmını 
,..,... n.... *t Aı.a. y..., ,...,.. cud degtldi. Emın Efendi de o zaman burada yıpratmıştır. Doğru ve tok 
- - · Ali Kemali Efendi gibi uyanık fikirli sözlü bir insandı. 
~ -'1 1 3 9 :l.9 18 34 20 07 ' Oı hocalardandı. Gençlife, iençlere d~ (De~m• var) 

Blrço W mallar mavnatar EVvellCi gece saat yirmiye doğru, 
BeşiKtaşta bir kahvede cinayet ol -

içjnde yaömur tehl ikesine muş, iki sandalcı bir kahveciyi bıçak-
maruzdur la yaralıyarak öldürmüşlerdir. Hldi· 

Son aylar zarfında itlialAtın art - se şöyle olmuştur: 
ması... ve ihracatın da gec:en yıllara na Beşiktaşta kayıkçı Hakkı ile Ra .. 
zaran noksan olması yüzünden şeh- sim, ~arda epey rakı içtikten sonra, 
rirnizde bir depo buhranı baş göster- sarhoş olarak, Beşiktaş iskelesinde 
miştir. Mehmedin kahvesine gi~ler, kah-

Vapursuzliık yüzünden bir kısım ve içmek istemişler, Mehmed kahve 
malların da depolarda beklemekte ol- vermemiştir. Bunun üzerine, iltisi bir 
ması bu ihtiyacı bir kat daha arttır- den Mehmedin üstü.De hücwn e~ 
maktadır. Bir çokt üccarlar Anadolu ler, bH;akla muhtelif yerlerinden ya
dan gelen malları koyacak ardiye bu- ralamışlardır. l\lehmedin kardesi A
h.unamakta ve mavnalar içinde kal- rif, kardeşini kurtarmak üzere ;rala
mktaadır. Yağmur mevsiminin yaklaş rına girmek istemiş, bu sırada; o da 
makta olması yüzünden bu malların elinden yaralanmıştır. 
mühim bir kısmı tehlikeye maruz bu- Mehmed derhal sıhhi imdad otoma 
l~~n:1::~.tadır .. Belediye, Ticaret Mü • bilile Beyoğlu hastahanesine kaldırıl 
ourl~oıı ve Limanlar Umum Müdür- mış, fakat, aldı~ ağır yaraların tesi
lüğµ ile Gümrükler İdaresi depo buh- r.ile hastahanede ölmüştür. 
ranının önüne geçmek için elverişli ueh edi lı 1 d H kk 

h . m m yara yan ar an a ı, 
ma aller aramaktadırlar. Lımanda 1 ·d· · ak b d ak ı R 
yeni depolar yap1lincaya kadar bulu- ıa ı~enm t a ın a y a anmış, a-
nacak yerler kısmen ıslah edilerek sım açmış ır. 
knllanılacaklardır. Rasim, dün akşam tızerl, Be§iklaş-

ta, muhtelif yerleri saran polis me

Birplôtin 
• 
iğnenin 
Ba~ına gelenler 

murları tarafından yakalanmış, Hak~ 

kı ile beraber, heD ikisi hakkında tah
kikata başlanmıştır. 
Hakkı ile Rasim, bugiln, meşhuden 

İkinci Ağır Ceza mahkemesinde mu
hakeme edilmekti zere adliyeye veri
leceklerdir. 

Şükrü adında biri Pangaltıda SU1J> 
Agop mezarlığı önünden geçerken yer • ......... ' 
de taşlı ve pli.tin bir iğne bulmuş ve ICI3AD IŞLMJ 1 

Galatada Lüleci Hendekte kahveci İthalat ve ihracahmız
ama Rızaya göstermiş, Rıza buna kıy 
met takdir ettirmek üzere Kapalıçar- daki son vaziyetler 
şıda kuyumcu Mustafa ile Matyosa Vapur buhranı sebebile ihracat ya-
götürmtiş ve platin olduğunu anla- pılamadığı için son haftalar zarfında 
yınca iğneyi 300 liraya satmıştır. hariç devletlere yapılan satı§lar. yan 

Paralan aldıktan sonra 145 liraya yarıya düşmti§tür. Buna mukabil !
bir rad~o ve dükkinına d~ mobi·l·ya talyanlarla yapılan anlaşmalar ve A
alarak dilkkimıu tezyin etmiş ve Şuk- ı merikadan takasla sipri3 edilen mal· 
rtiye iğneyj 20 liraya sattım demiştir. Jnn gelmeğe başlauuun ithalatı mü-
Dil~inın yeni çehresinden şUph~ him mikdarda fazlalştırmıştır. 

Jenen ŞükrU kendisine sattığı yeri gös . 
te · · sö ı · . büyilm"' Amerıkan bandıralı Explorer vapu. 
rmesmı y ey,ınce ış uş ve .1 d ~ v • 

Şükrü polise 'derek hid.ise . anı rı e ma enı yag, oto malzemesı, de
nuştır gı YJ at· mir eşya, radyo ve a.lisamı, elektrik 

Poli~ derhal tahkikata giri§miş ve malzemesi, mücellid bezi, kimyevi 
ktıyuıncuların iğneyi 360 liraya Ha- CC:Z111 foto .ma.lzemesi, sinema filmi, 
şimyan isminde bir kuyumcuya sat- röntgen fılmı, laboratuvar levazımı, 
mışlar Haşimyan da iğnenin taşlarını teneke levha, makine ve aksamı, pa-
çıkara~ak p~amıştır muk mensucat, kakao çekirdeği, ba • 

P 1. .v • n .. , ... :.._. t ı kır çulfuk, boya gelmiştir. o ıs ıgnemn par~ uu. op amış . . . 
1 ve sahibini aramağa başlamıştır. Şilk . Buna ~~k~bil ~emleketimiı:den 
rü ve Rıza ile kefilSiz mal alan ku _ zil, av darısı, ıç cevız, fıstık, barsak, 
yumcular hakkında· kanuni taıtibata haşha,, iç ve kabuklu fındık, yaprak 
başlanmıştır. tütün, taze torik::baliğı ihmo edilmi"' 

.. .. • tir. 
Bir kadın yaralandı ~ 

Kadıköyünde Kuşdileinde tıeri so- Denize dUtUH81! 
Itakta 13 numaralı evde oturan 45 ya- Ksımpaşada: Hacı Husrev mahalle· 
şında Fahriye evinin sokak kapısı sinde Kulkk sokağında 5 numaralı 
önünde düşmU,, kapının buzlu camı evde oturan HUseylnle kardeşi Mus
ile bileği ağır surette kesilerek yara- taf a Haydarpaşa. önünde balık tut • 
lanemış, Haydarpaşa Nttmune hasta- mak fu:ere sandalla giderlerken Sir -
hanesine kaldinlıp tedavi altına alın kecide araba vapuru iskelesi önUn -
mıştır. den geçtikleri sırada yanlarından ge-

Yangın başlangıcı çen Feyzihuda. motörilnün arkasına 
Dün saat 10.15 de, Eyttpte Akar - sandallarını bağlamak istemişler, bu 

çeşme caddesinde Çıkmaz sokakta aralık ikisi birden denize dUşmüşl~r
Bedianın evinde soba borusu tutuş - dir. Motöiiin kaptanı Hüseyinle Mus
muş, etrafa sirayetine meydan veril- tafayı boğµlmak üzere iken kurtar • 
meden söndürülinUştUr. mıştır. 

Bu suretle İngiliz ve Fransız müs 
temlel<at N azır.ları en geniş toprak'.· 
larda bile bu müşt.erek ~alışma pli
nını tatbik sahasına yerleştirmek ve 
her iki imparatorlu~.,. tek bir blok' 
haüne getirmek i~in uğraşmışlar ve · 
bunun neticesinde de sıkı bir tesa· 
nüd te5is etmişlerdir. 

Bu gaye ile İngiltere ile Fnmsş 
blr anlaşmaya vararak müt.eadru4 
tedbirler de almışlardır. Fllhaklk4 
Fransız Müst.emlekit Nezaretile Co• 
lonial office'in sıkı bir temas halin:• 
de bulunmn.Jan ve muayyen bir te. 
şelikülün her iki daire arasında ~ 
imi bir irtibat temin etmesi bu ted• 
birlerin başındn. gelmiştir. 

Londra ile P.arls, Anupadald lıa.rti 
de gerek lıarb malzemesi ve gere.il 
asker ihtiyacını tatmin hususun~ 
giri11ilecek faaliyetleri işk8l edeceM ı 
'e yerli ahalinin herhangi bir ayak,. 
lannıasım tcvlid ettirecek ecnebJ pl'G 
pagandaaına hedef o1a.cak mllste~ 
leke mmtakalannın ic.ıüma.i, siyas& 
ve iktısadi ''azlyetlerine gittikçe 8.1 
laka. duyarak, bu ecnebi propa.g8A4 
dasını resusiz bnuaeak bir çalaşıwl 
programı haz.nolamı§lardır. 

Şüphesiz, harbin ida.r.e&üıe taal • 
IOk eden meselelerde Fran.&a ve tn,.. 
gillz müst.omlek.~ otoriteleri arasıD.9 
daı da.ha. evvelden samimi ve 'Sıkı biı 
teşriki mesair tahakkuk ettirilmlS 
bulıınnıak..a idi. !&kat pdi bu a.ıı• 
laşma ile ha vaziyet dalı& müt.esa
nid blıı bale ifmğ edilmliUr· Ayrıca 
11npt.ere ve Fruenın bidbiriDe 
kom!Hl tA>~ valllerl. de mu 
ayyen ~ koııferaular y., 
pacak ve harbin ida.ıeiK bakııom ı 

~ metrepollare U\ıumgeleeek ma«ı. 
di wıeurlarr temin cllıeünl bk pro
gram tah&.m.da tal~ uuma kOıı! 
yacaklanlır. 

Bunun i~ iP lkt.ıiadi bakim • 
dan dıt.t mliftlırek servet membal&-o 
rmdan. azami ND.dmıaa eldi eyle • 
mek i9in müstemlek~ mahsulleriııia 
istih!lal ve satı§ PJ'Ogramlan büytl)t 
bir vüs'at ile vüou.M getirilmiştir. 

İngtlt.ere ile Fr.ıua İrnpanrorluk .. 
Iarı t.opyekfın bir halde, t-alih8.ZtJ' 

harbini idare için, he~ sahadaki fa
aliyetlerinoi a.J!ttumıf v-. ~ttara.oak 
!:aııeler aramakla :aıoı:gul bnJ.ıı:ımalt 
tadırlar. 

D.r. Re.sad SAG.ı\:Yı 
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1K1NC1 lNÖNÜ ZAF.ERl 1Ç1N 
TOPLMTTI - Eminönü Halkevin
den: 

Türl' istikwline aid biiyük zafe
rin ilk temel taşı o"lan lnönü mu -
1ı.arebesiııin yıUlönümü., 1 ni.sau pa
zartesi akşamı saıat 20. SO da Evi
mizin Cağaloğlundaki .salonunda 
a,.'t;'Qğıdald. program gibi kutlana -
oa.ktır. Bu törene gelmek isttyen -
Zerin davctiyeıerini ev b-ürosundan 
almaları rioo olunur. 

Fatih llalkevinden: 
ikinci lnönii. zaferinin on doku -

zwıcu yıldönümü münasebetile 1 
nisan 940 paz.arlesi gil.nü saat 20 
dB Saraçhane~ Ct1 kurağı
mızda bir toplıt.ınh haarl.anmıştır. 
lkn'l:tiye"ler 611 dtreloytörlüğiinden 

alıoo.bilit. 

Program:.s. 

1-Konferans Halkevi reisi Sır
rı Enver Batur. 
~ - Danslı eğlence. 

KADIKÖY HALKEV1NDEN -
lnönü zaferinin yıldöntimü müna
scbetile 1 nisan pazartesi saat 18 
de yapılacal{ toplantıya azanın ve 
ve Halke\ i mensuplarının teşrifle
ri. 

~ H 
TÜRK HEKİMLERİ DOSTLUK 

VE YAB.DIM CEMİYETİNİN YE
Nİ İDARE HEYETİ - Titrle He-

1:-imlcri Dostluk ve Yardım Cemi
yetinin 30/3/1940 tarihli fevkalade 
top"lantısında yeni nimvmamesi mu 

cibince istifa eden idare 1ıeıJeti ye .. 
tine reisliğe Prof. operatör Dr. 
Mim Kemal Öke, Umumi k<itipli -
6e Ahmed Şükrü Emed. muhasebe-

• 

ciliğe Prof, Dr. Lfıtj' Aksu, azalı
ğa Prof. Dr. Ali Rıza At<fu.:;v ve /h .. 
san Arif Dermatl intihap c( snıi§
lerdfr. 

• il 

TOPLANTI - C. H. P. Taksim 
semt ocağından: 

Ocağımızın 2/ 3 940 salı günü sa
at 19 da yapılacak aylık toplr.;.ntı• 
sı programı. 

1 - Açılış ve bir kaç soz. 
Yavuz A!Jadan 

2 - Milli korunma kanunu 
hakkında konuşma. 

Muhsin Tu&sav-6& 
3 - Projeksiyon, memleket 

manzaraları ve kome
mediler. 

Faruk AlrOWi 
4 - Çay ve ı>asta . 

.. ... . . 
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Bugünkü Bulgar Ordusu 
Almanların 

••• gun geçtikçe 
sayesinde bu ordu 

kuvvetlenmektedir 

l 
Bı.'!JCr md.~·.uı:ıan bir kı8'mı 

ı:~ 

. ,. 

ayarı. 

12.35 Ajans ve meteoroloji ha
berleri. 

12.50 Müzik-Muhtelif şarkılar "Pl. .. 
13.30/ 14.00 Müzik - Karışı!: prog

ram "Pl.11 

18.00 Program ve memleket saat 
ayarı. 

18.05 Müzik - Radyo caz orkestrası. 

• 

t nları 
çırıldı? 

----.. ··-·----
!&tanbul tariki/~ sevkedilen bu 

·altı.nların miktarı 75 ton, kıymeti . . 

-21 milyon lngiliz lirası idi 
18.40 Konuşma "Umumi terbiye ve 33 yaşında olan kaptan R. E. Brett 

beden terbiyesi,, İngiliz filosundan olmasına rağmen 
18.55 Serbest saat. . 4216 ton hacminde "Eocene., ismin-
19·10 Memleket saat ayarı, aJanS deki bir Amerikan petrol gemisine 

ve meteoroloji haberleri. 
20.00 Müzik . Halk türküleri. Sarı kumanda ediyordu. Geçen eylul ayı-

R.eceb ve Azize Tözem. nın bir gününde kaptan Brett sar -
20.15 Konuşma "Fen ve tabiat bil- nıçlı vapurile Köstence limanına var-

gileri,, · .. . . 1 mıştı. Brett'i o sırada ngiliz konsolo-
20.30 Muzık. Çalanlar: Vecıhe, Ru- - k 1 ·· 1 d' 

şen Kam, Reşad Erer, lzzeddin Ökte. I su çagı.~ar~ şun arı ~oy e ı: 
Okuya.nlaı: Sadi Hoşses, Semahat öz - Turkıyeye yctmış beş ton sık-
denses. !etinde bir altın hamulesi nakledeı· 

21.15 Konser takdimi - Halil Bedii 
Yönetken. Müzik - Radvo Örkestrası. 
"Şef - Dr. E. Praetorius,, . 

22.15 Memleket saat ayarı, ajans 
l:a berleri, ziraat, esham - tahvilat, 
kambiyo - nukut borsası "Fiyat,, . 

22.30 Müzik - Opera aryaları "Pl.11 

23.00 Müzik - Cazband "Pl. 11 • 

23.25/23.30 Yarınki program ve 
kapanış. 

~-------------'! 

,-- Allo ! Ailo 1 ·---
Lüzum'u Ta:e;on numarallrı: 

YANGIN 

İstanbul itfaiyesi : ...... 24222 
Beyoğlu itfaiyesi: : .... .' 44644 
Üsküdar 'İtfaiyesi: '...... 60625 
Kadi!töy irfiliyesi: : ... :. 60020 
Beyazid killesi: · ......... !~ 21996 
Galata kulesi: ''. ...... '..~: .. : .... 40060 
. .. • t ... 

misıniz? Bu hamule yirmi bir milyon 
İngiliz lirası kıymetindedir ... 

Brett bu muazzam rakam ve böyle 
bir hamulenin naklinin tazammun et; 
tiği mesuliyet karşısında evvela şa
şırarak kaldı. Polonyaııvı son Hariciye Nazın 

Miralay Bec1c Brett kimseye kendisine v~rilen va- I 
zifeden bahsetmiyerek yine döndü ve 
bir demiryolunun müntehi olduğu bir "Sahilden giderek yirmi bir B2..3.t 

rıhtıma yanaştı. Gece yarısı tren yolculuğu müteakib Kabataş Türk li· 
geldi. Her birisi yetmiş beş kilo a- manı~~ geldik. Ve orada Almanya~ 
ğirlığında tahta kasaların i<:erisine faretımo. k~rşısında rıhtıma yana~
çloldurulan altıri her zamanki bir tık. Bu va~ıyet, Polonyalı yolcuları
yük vagonunda bulunuyordu. Bu al- mı ilk d~fa olarak tebessüm ettiqne
tmın gemiye nakli dört saat sürdü. ğe sebeb oldu. Derhal İngiltere, Fran 
Nakil işine bir adam riyaset ediyor _ sa, Polonya ve Türkiye arasında ko-
du. nuşma!ar vukua geldi. Birkaç sa.'lt 

· . . • .. .. sonra ~~.Ydarpaşaya geldik, altın. 
, Bu adam, aynı trenle, dordu kadın bir trene nakledildi. Oradan haliba-
ikisi - ~e. ~üçü~ ~ız olınak. ü~re yinui zırda em?iyette oldufynu, Parise git- " 
altı kışı ıle _bırlıkte g.elmışti:. -Yorgu~ ·tiğintq~rendim. Bu s~reµe Alman • 
tavr1 heyecan ve ıztırabla dolu bır lann istNaae ede<:eklerini üıİıid ettik 
ei~eti geçtiğini göst~r:n_ bu @t da -te'ri dört milyar altın frangı kaçırmıs ub 

Rumanya, Yugoslavya, Y rıanis - ıkerlik hizmetini kabul etmiştir. Bu iyi d~ldir. Bir ç~ğÜ a'ğır vesaiti nak 
.ta11 ve- Türkiye atasında merkezi bir suretle tam silahlanma devresinde liye $Vkiyatıı~.a. gayr~ şa.lih ~ar .Y.ul-ı 
mey.kide bulunan Bulgaristan maziqe bulunuyor. · . lardruı başka bir şey değild~r. ... t 

Otomatik, oıtnıy;µı._ yerler.de sa,n.
trala "Yangın,. keljınesi!ıi sö.y
lem~k,. kafi.d~r. ... ·~· , , 

· mıralay Matuszewskı ı~ı: Altın da olmakl ...: bvünebiliri~'. • · '. u3 'ıf 
'Almanlal"ln gö~leri önünden kaçın- Fak·!ticapttn Br~t~ tiiihi~ keİıJ~d:ı•ı 
lan PQlony~ bankasının allı!llan !di. disine ~<.·rm~ oldufu.bu garib hamu- 'f 

olduğu gibi istikbalde de Balkan mil Ha.dır kadrosu meslekten 35.000 Bulg!!-r arazisi mukavap.et_e old.~k- , -
!etlerini biribklerille karşı koyacak sübay, asker olmak ti.zere· 90~000 ka: ça salihdir. Şimalde budud Tup.anın 
her hangi bir ihtilaf da. mühim bh· rol iiar bir unsurdan mürekkeb bulunu-- geİ:ıiş suJarile (y~z Dobricc hak -
oynamağa namzeddir. Bu gari~tan bo yor. Bunlara · "iş kıt'aları,, mn 800 kında ~rk kısmı miistesn.a), cenupta 
ğtizlarıİı yakınında bulunmaktadır. kadar tutan adamlarını da ilave eyle- mühim kuvvetlerin zorlukla geçebi -
Bu 'sebebden Türkiye için oU...ığu ka- mek lazımdır. . Jeceği Rodop silsilesile teşkil edil
.dar~ muhtemel bir müstevli için de Bu kuvvetler dört orduya, on piya- mektedir. Fak~t Türkiyeye karşı 
·k_i~. ~tli . bir • müttefi~- vey.:ıhud da de fırk~sına, bir dağ a.iayına· ve ~i J şark kış~)'. da~~ sıkı b_ir : ~l~edir. 
mtıthış bır hasım olabılır. de "sen11 fırkaya ayrılmıştır. [Balkan sılsılelen m~mleketın ikı kıs-
. tstiklilini elde ettiğindenberi, A - Seferde, bu kuvvetler, 6.000.000 mını, Bulgar ovas1 ile R~~liY.i ayı-
dalar denizinde bir .. pen~er ı~ i :tihsal I nüfuslu bir nüfus i~i~ büyük .bir ra -ıtır. Fakat müte~dılid geçid ve boğaz-
eylemek arzusunu goderıyo · 'I unay1 kam olan 500,000 kışı raddesmde o - Jar arzeder. . . 
400 kilometre kadar Jzuıılugunda çe-

1 lacaktır. Bu rakam üzerinden 35'0 
1 

Orduda, · Alman inuallimleri bulun-
viriyor ve toprakları üzerinden de bini kaı:ı ordusuna, 200.000 i hava 1 maktadır. • 
garbi Avrupayı 1stanbula rapteden ordusuna, 10,00Q i deniz kuvvetleri- Hulasa, Bulgaristan, askeri bakım. 
büyük demiryolu hattı geçiyor. Ni - ine, 120.000 i de mahalli kuvvetlerine ' dan Alman vesayeti altınd~ görün -
hayet Karadenizde iki limanı vardır. ayrılmış bulunacaklardır. /mektedir. Fakat istiklal ~ususun~aki 
Varna ve Burgaz. Bulgaristan, bu su- 1 Zirai bir memleket olmasına rağ - 1 kuvvetli zihniyeti, şüphesiz Bulgaris
retle, Balkan yarım adasının sahne men Bulgaristan, başlangıç halinde tanı tehlikeli hılminin arzularına ram 
olabileceği bilcümle menfaat ihtilaf - bulunan, fakat kendisine makineler olmağa mani teşkil edecektir. · 
!arına karışmak vaziyetinde bulunu - veren Almar.yanın teşviki ile inkişaf "Le Te'mps,, 
yor. !etmekte olan bir endüstriye maliktir .......................................... . 

Neuilly muahedesi (27 teşrinisani Daha şimdiden tayyare atölyelerine Macar· Başvckı·Jı• 
1919) mec-buri askerlik hizmetini kal- ı sahipdir. 
dırmıştı. Son senelere kadar bu se - Almanya, Bulgaristana çok mik - D •• •• 
bebden Bulgaristan uzun devreli bir tarda silah, cephane ve tayyare sev- 0IlUyOr 
ordu tutmak mecburiyetinde kalmı~- j kiyatı yapmış ve hala da yapmakta- Budapeşte, 31 (A.A.) - 30 mart 
tı. (Evvela 12 sene, sonradan altı se- dır. Almanya tarafından yapılan bu akşamı avdet etmesi beklenen Kont 
ne). O zamanlar müsade edilen aza- 1 yardım sayesinde Bulgaristan mo - Teleki, ailesi ile birlikte Triestede 
mi asker mikdarı 33.000 ki~ı idi ki dern silah bakımından oldukça zen - ikametini temdid ettiği için ancak 31 
bunlardan 20.000 i faal askeri kuv - gindir. Bir çok tankları, iyi bir topçu mart akşamı Budapeşteye dönecek • 
\."etlerini, mütebakisi de jan:krma, malzemesi, tayyare c..efi topları, ve tir. 
riimrük, orman muhafızları ve zabı- 1 ciddi bir tayyareye karşı müdafaa İyi haber alan mahfillerde söylen
la kuvvetlerini teşkil ediyordu. 1 t~lölatı vardır. ~~va ku~vetleri bi~ diğine göre mumaileyhin seyahati 

Newilly muahedesinin askeri hü - kaç ay evvel 300 u ılk keşıf tayyarcs1 İtalyan - Macar dostluğunu sağlam -
kümleri Balkan antantı konferansı olmak üzere takriben 550 makineye laştırmağa yardım etmi.ştir. Her ilci 
tarafından 1938 ağustosunun Sela - malikti. Bulgar askeri mütehammil memleket de Budapeşte ile Belgrad a
nikde kaldırıldığı için, Bulgaristan o ive enerjiktir. rasında daha büyük bir yakınlık hu-
vakittenberi iki senelik mecbtıri as - Yollar oldukça fazladır. Fakat öyle sulüne çalışmaktadırlar. 

'lllllltllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
- 10 - j basını terketmek lazımdı. Fakat, kı

"Evet, Perihan karısı, .. canı .. ha- zmın parlak bir istikbale kavuşma
sı ihtimali önünde, Fikti bey kalbiyatL olacaktı.,, 

B" ,..k ··· ı ,· · t miz bir ruhun nin duyduğu sızıyı göstermiyer·ek 

ı. dU).U .b~oz cıını t e . • 
1
• ){"adar metin idi. Ve bu sebebledir ki lratli adımlarla yürümesine devam e-

ı a esı gı ı açan o emız çocugu \en- d' d ö 1 . 1 .. .. .. 
J . h. . k' t . k ··k kızına. bu teklifı kabul etmesi iciı1 ıyor u. n erınde bu unan surunun 
ıı mu ıtıne çe ·ıp gc ll'mc , onu yu - - . 

1 k 
. . b. 1 k t 1 kt de cvcvla teşebbiise ge<;en o olmuşt•ı . arasından ge<;erek, ufak bır tepeye be tmc ne ıyı ır rnre e o aca ı. , .. .. .. .. 

O ı . .; . d b ld - b \'e butun bunların ustunde de Pe tırmandılar. Genç kadın, yanlarından 
rman arın ...... ıc;m e u ugu u . . . . • 
.. k h k . .. 1 · k rıhanın evlenme teklıfını kabul et . kaçışan koyunlann, ve hele hu·-:ula-

mutevazı ızı, er esın ~oz erı a - . . . . . 
k kild b. h t .. d.. mesı ıçın başlıca bır ses. Veysınrn nn arkasından baktı. Bu yumuk yav 

maş:ıca şe e ır aya sur ure- .. .. . . . • 
k · t d . - .b. t• t· kt· açık nazarları, ve tebessumu olmn~· rulardan bınnı kucagına aldı. Ok -ce , onu ıs e ıg-ı gı ı ye ış ırece ı. . . 

P 
·~ b .. t.. k d 1 f k tu. şamayı ne kadar arzu etmıştı. Hal-

erıııan u un a ın arın ev ıne çı- . . . . .. 
k k h k \ ' · k k ktı Veysı, genç kıza: bukı Veysı, etrafındakı bu guzel tab aca , er e~ eysıyı ıs anaca . . _ . . . .. .. .. 

B .. 1 d .. ·· d · · v . . - Sensız yaşıyamıyacagım ... Ba - loya b1r nazar bile atmadan yuruyup 
oy e uşun U&."U zaman eysının _ . . . . - 1 ·tmi ti 

ylizli sevinç ve zevkle parıldıyordJ. cagımın ıyıleşmış olmasına ragmen, gı . ş : . .. .. . . . . 

B 
· k'' ··ı · 1 h eğer o küçücük elinle beııi tutmaz - Şımdı tepenın ustunde ıkı cesım a--· cnım uçu c nışan ım .. o , ne • .. . 

k d 
· 1 · j san, asla yürüyemiyeceğimi anlıyo · gacın golgelen altında genç kız, kar-a ar sevıyorum n... .. . _ 

Ve hayata ~·eni atılan Perihan bu r~~· Hal~~ki.. seninle, daima, da~m:a şılar~~~~ ~neş~n. zıyası ~!tında al.tı
k gUz 1 gencin a.qkı karşısında nt.· bırlıkte yu:rümek istiyorum, demıştı. na burunmuş gıbı akıp gıden denıze 

Sçol d e abilırdi? Böyle bir a 't ve Ve işte. bunun için .. bilhassa b•! - bakıyordu. 
1 ayan . . d' k . p .h . iht' ,, 

V · ·· k maştırıcı .raziyeti ve nun ıc;ın ır ı saadet ve aşk ile gözle- erı an gayrı ıyan: 
eysının goz a 1 . . . • "l k .... k p , V . b k ka.d .. 1 , t' k .,. d hasıl gözleri ka- rının ıçı gu en uçu erihan, \ ~y - - eysı.. a , ne ar . guze ·-· 

serve ı ar,..sın a . . k 1 De .... 1 · k ' d' ·· 1 <l' 
azd ? D . k' bu"tu·· p n· ı.;ının ansı o muştu. nı:ıı oy e sevenm ı, ıye soy en 1. 

maşm ı . .ıny .. 1a ı n e - · . . _ . . . 
h nl b ~·· ct·· c k b. h~ - VII - Veysı tedbırlı bır tavırla: a arın aşını uon t"'e e ır -.- . 
dise idi bu! Yalnız... I - Oh, \'eysi, bak şu küçük kuzu- - Evet çok gü2el, diye tasdik et-

Yalnız .. bu tatlı hayalde kara bir ya! Ne kadar da sevimli ... Öyle hız- ti. Ve derhal ilave etti: • ·· 
nokta. vardı. Babasını, ddma birlik-1 h yürüme .. k~rku1iacaksınt. • - Filhaxika,· ~nti-için çıkıldıi.t 
te yaşıyacağıııi tlmid ettiği . sevgili Da. l Veysi, genç karısını dinlemeden sil- zaman güzel manzara önünde, içten 

B tt . d. s d o· t h • ı 1ı:J,:; ~. it• "" I· :ntl · r~ .• şım l un ay ıspa c g.a- h~den ~~rt.UJ<luğu zarr.an çok sevindi- , 
zetesınde şunları anlatıyor: . . ğini Cie. saklarrııyor. 

Polis santr.alı: - ................ 24382 "Nazi. casusları, Polonya 8.ıtmırı , - · --------~--
Polis nöbetçi müdürü: 22418 Eocene üzerinde nakledildiğini bili- • Kamvoı.1.1 Çarpısma 

~\ , T , R 

_sµmJ 1MD~ yorlardı. Evvela. Rumen olan tayfa- ~339 n.umarau vat.~1anın ~çlaresin • 
yı, böyle b}.r hamule rüzünden ma- deki )13. numaralı Har~iye . - Ak~ • 

· İstanbul ve Beyoğlu! ' 44998 'ruz kalacakları tehlikeyi göstererek n .. y tpı::_nvayı M"'f;rtıı~ıl;et ca9.d~sin ,· 
-An d ı k · 60536 ayartmak istediler. MürettebatU\ ya.- den t ei;erelr şoför :orginin idarezi.l.-a o u ya ası: ............ , , , ı . 

rısı kaçtı. Sonra, Almanlar, bir li - deki 3591 numar:J.11 ve J{nap boya fab 
HASTAHANELER 

Cerrah paşa: ........................ 21693 
Haseki Nisa: .................. 24553 
Beyoğlu: ............................. 494'16 
Etfal: .................... : .... : .......... 80014 
Zeyneb K!tnil: .................. 60179 

EJ,EKTRİK 

Beyoğlu ciheti: ............ 44800 
tr:stanbul ciheti: ............ 24378 

MUHrnLtF 

Kadıköy iskelesi: ···:·· 43732 
Üsküdar iskelesi: ...... 41709 
Şirketi Hayriye: . .. .... 20045 
Sirkeci garı: .................. 23079 
Haydarpaşa garı: ............ 60794 

man memurWJu elde ettiler. Bu adam rikasına aıd kwyonfa. çar"'.~mış, 
böyle hususi bir hamule hakkında tramv~y ' hafi~ has~.a uğramış, -ha • 
müsaadeyi mutazammın bir vesika dise hakkında tr.l:kikaü başlanmış -
olmadığı için hareket edemiyeceğini tm 

söyledi. Ben _aldırmıyarak ~çık deni- y ..:zUnd•:l yarzla ~dı . 
ze c;ıktım. İkı sat sonra, murettebatı . • . . · ~ 
.d w. t' k . . . . d". ct•• s·· Kumkapıda'1(!1)'Ulu"Sokakta 22 ntı 
egış ırme ıçın gerı on um. u - alı ,.ı 

3 77 
-

. . • mar .ev.µ.e ot ra 4 numa.ra}J 
.ratle tayfa adedım tamamlamaga k ... ,~ f' .. . . d s· ·~ . 

ff k ld · amyonun şo oru ~:me trKC.'.ll rıli· muva a o um. · . 
.. . . tımız:ı~ kamyonuna pnmuk ')~ ıye81 , 

Ve _Kost~nceyı, mırala.y M~tus - yerleŞtirh:ıt::n ~; üvazenc§'i~; :. kayb~ }' °' 
zewsk1 ve ış arkadaşlarında~ hır k~- aip düşerek yü~ündP':'l y..ı.L-.ıl<J.nmış. 
çını da yolcu olarak beraberımde gö- Ccrrahpu• -... hastr.hanc-::.inc kaldırıl ~ 
türerek, terkettim. Birkaç saattenbc- mıştır. • 
!'i denizde idik ki Berlin, herhangi bir 
sebeb ile Polonya alındığından Ru -
men arazisinden çıkarılmasına mü - ôLÜM 
saade etmemesi için Bükreş hükfımc- !{ıyn·~tli h::l.! ~./ e ~r.e~asından, 

tine ihtarda bulunuyordu. Almanlar ~meslekdaşl~rı a:.'r ;:,ında .i:falll E}ün 
veya Rusların, bize herhangi bir za- Bey na_m:le manıf) ç:>cuk hekim: ve 

======----:=:::::..:::::.."":.;::..-:..== manda hücum edebileceklerinin faı- ?olis mektebi sağlık bilgisi mt.allmti 

Çİndekİ yeni 't ında idim. Her ihtimale karşı, sa - doktor Niyazi Alinin eniştesi r:~niı 
hilden sekiz yüz metreden uzakta mekteni albayı H. Eyüp Yaı dım talı· 

Hu""ku"' mat tanınmıyor seyrettim. Bir tayyare veya denizal- tı te.lavide bulundu~u 1\ .. ~~.ıı:iye Sağ· 
u , . ı gemisi tarafından hücuma uğradı- lık evinde dün vefat etr.ıü~tir. Cena· 

Vaşington, 31 (A.A.) - Hariciyt' Jım takdirde vapuru sahile bindire - zesi bugün öğle namazını rr.üteakıb 

Nazırı Hull, Amerikanın yegane Çin 

1 

cek, bu suretle altın hamulesini kur- Teşvikiye camiinden kaldırılıp m&J -
hükumeti olarak Çunking hükumeti- taracaktım. Hakikatte bir tek tayya- feni mahsusu ~ulunan Edirnclmpı Şe-
ni tanıyacağını bildirmiştir. re gördük o da bize yaklaşmadı. hitliğine defnedilecektir. 

111111111111111111111ıı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ı 111m mı ıı ırm ı ı ııııı:ııı ı ı ııh 
- Fakat her zaman arzu ettiğin d:ıyanamıyarak ciddi bir tavırla söy· 

gibi hareket etmeni istiyorum Peri- lendi: 

. s. - Deminden, arkaJaşL.rı:r. bizin . l~ ı
h~ ı ... 

, . . . . . - Doğru... b::>!'aber gelmek arzularından ca~·;lık· 
1 g~leb~ bır takfdılr hıbssıl~ scydr~~ek ı · Veysi eğildi ve karısının elini uzun 1 !arına öyle memnun oldum ki... y~ .. 
1 yı ır şey, a. cat cnım uşuncr?m uıun öptü. Sonra birden doğrularak, ' b~:o:imle birlikte kahvaltı etselerd;., 
•1 daha ziyade, biraz evvel oynadığım önündeki taba!!a saldırdı. · · 

1 
" Perıhan safiyetle c .. v ... b ve~di: 

ı tenis maçındaki hatalanmı gözden _ Haydı, şimdi yeme<<e, dedi. Aç . . . • • . . . 
geçirmeğe doğru gidiyor. Bu güzel b' k d -b· · tih , 

0 
- Ne ıçın? Pr.nfila :.:ev·mli i~::ı;ın-

manzara bana fazla tesir etmiyor 1 
11v ur. gıafı dı~ ~ ~lar. t lar .. iyi vakıt geçirirdik. 

• •• . . .:· 1 eysı, r a an pışırı en aze, yu - : . 
1 

• , 

Bır muddet daha, hafıf bır ruz - murta, peynir, ısmarlamıştı. Halbuki - Clab.lı · , .. yalru ... nesele başka. 
garın serinlettiği bu yerde kaldılar. rafadan bir yumurtayı yemek de Onl~r, yt~murtayı Lu şeldlde yemez. 
Nihayet Veysi, karısına dönerek: güçtür. Kimi, yumurtayı kırarak içi- ıerdı. ~enı~ blt şek.ide yemen, ocin.r•.l 

- Perib~, .karnın aç mı? di~~ ne ekmek sokar, ve bu şekilde yer, l rı~le. - aJ-nnın bı.ı.lımmamasını tercıb 
sordu. Demtnkı oyun, sonra bu yu· :!Qmi kırdığı yumurtayı ufak kaşıkla edM ım. 
rüyüş ve açık hava karnımı öyle bir 1 içer . Peril...ı.n yüzü kıpkırmız, oltlu. Mah 
acıktırdı ki.. o gün, kocasile birlikte yalnız ba- cubiy<>f:inden burnunu nerede ise ö -

ı - Benim de öyle .. haydi köşke gi- cıına, gazinonun tenha bir ~-öı:~esinde ' nündeki tal>ağın içerisine sokaca .. ttı. 

1 d.i ' : ·~ ...,..k~dar vakit kay~e-ceği'!:. oturan Perihan, protokola ehemmiyet 1 
• ~h.'. \ ~ysi ~öyle bir ~yi naı:ıl soy-

: C ~azınoda kahva!tı edelım. verr~eden hareket etmek istedi ve kır Iıy. bılıyoruu . 
l -:- ı:asıl .is~ers:~· . . a·:;ı yumurtanın içini ufak bir. taba - , . S"s • ~!karmadan. ve ne v-ı:-ıtığını 

Bır1,1, sonra gazınoda ıdıler. Ma - ğa boşalttı ve kızarmış francalayı ba- 1ılmP .,n. yumurta!:lını kaş ,da yeme· 
·' sanın üzerindeki vazoyu, Veysinin tı.ıaralC yem~ğe 0Qaşiıı:-dı. J~ başladı. , ' ' 
· işaret~ ile garson ~ülletle .. dold.~~~u. ·f •ı ',\7e~si, ·karısını~ bu hare~~t!ne hay · ·~e yine gayri ih~lyııri olarak k.e~ 
· Perıhan,_ s~det dolu .g?.~~erı~ ~?~ . ~tle. b~4\~~ .• ~aş.la~ış~.-?özler!n: tiği 1:"'.tniri 1sa~ıı. ile yiyecek yer· 
• casına·~evtr~ ~e · ~6ylend~. . _ . f'd(!ır ~~t ~a~~ı ~~~<11: Evyela ele el}!i~e~~ 1 

... c_c,gın u~ıle aldı ve aJ· 
- Veysi, ıstediğin zaman o ka.dil- c;'\.l'kut; etti;· fakat i.kıncl yumurtanın zına o ·§{.kılt.:..! golürdü. - · · · • 

scı·imli ve tatlı oluyorSuıı ki.. l da ayııi ikibete uğradığını 1[Öıiince · "Deva-nı tı~} 
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alatasaraY Fenerle 
1 -1 berabere kaldı 

Milli Küme maçlarının ikincisi olan Vefa 
Beşiktaş maçı da beraberlikle bitti 

Milli kiline maçları dün başladı. 1s 
tanbuldaki maçların biribirlerile öte
denberi çekişen dört rakib arasında 
olması Taksim stadyomuna fiyatların 
ik~ misli olmasına rağmen istiabından 
fazla bir seyirci kütlesi toplamıştı. 

Saat ikide başlıyan Beşiktaş . Vefa 
rnaçı umduğumuzdan biraz farklı ve 
Vefanın l~hine bir cereyan takib etti. 
Dün gördük ki Beşiktaş geçen hafta 
Fenerbahçe karşısında tesadüfen mağ 
lfıb olmamış, bu neticeyi formdan düş 
nıesi ve en iyi oyuncusundan mah - Ji!Wft~i!liilll 

ıum bulunması neticesi almıştır. Dün 
oyunun bidayetinde bir sayı kazan -
nıak gibi bir avantaj elde etmesine 
rağmen Beşiktaş takımı mağlubiyet- ·"* 

ı;.;;""._.,. 

ten, kaçmlan bir penaltı sayesinde ~ 
kurtuldu. Siyah beyazlılar milli kil- ~-
mede lig mnçlarındaki mevkileri ile 
mütenasip bir derece elde etmek is-j Fener · Galatasaray maçından bir intiba 

t .vorlarsa_ antrenmanlarını enerjik ol "kamilen doldurmuş bir seyirci kütle- meyince Beşiktaş bütün turnua ınüd· 
r :tkt::ın zıyade şuurlu yapmalıdirlar '.si önünde başladı. Bidayette Beşikta- detin<'e r.ok büyük ıes· · ı b'l k 
kanaat" d . z· d- 1~·· d ; ın o a ı ece .. ı~ ~yız. ıra unn.u oyun a ı-ın seri ve atak oyunu karşısında Ve- bir tehlike atlatmış oldu. Fakat Vefa 
~oste~aı .kı ~~}ktaş b~r sürantreiı :Ja müçlafaası . oldukça bocalıyordu . penaltıyı kaçırmakla ~evmid olmadı 
dı:~::~ehlıkesı karşıs!??a_ bulu~akta- 1· S~ya~ beyaz .~o:,verd bir kaç defa ra- Ve ~tüste ~şiktaş kalesini sıp-mağa 

F , · • . . .kıb kalenin onunde çok tehlikeli bir b&şlıyan yeşıl beyazlılann tehlikeli 
r ene~b~~çe - Galatasaray ~aç.1?.a · §ekilde belirip toplandıktan sonra Şe- pozisyonlarından bi.riDde Mehmea Ali 

g~ ınce • ~un sarı kırmızılıları bildı~ı- 1 ref yine böyle' bir kargaşalıkta bir bu ~el bir · yumrukla· büyük bir tehlike 
mızden bıraz fena bulduk. Bunda ta- . . .. .. d h tl t h.· • kım fişkT . d -'I'. hli ld ğ . runla. ılk Beş1ktaş golunu çıkardı. Ga- a a a a tı . .uu dakıka sonra bunalan 

ı ının e cıa o u µnu zan- b k . . · n..o·ktaş ··d f - ·· d · · 
ncdiüoru G lat ' d-· • k ll yet ça u gahb vazıyete geçmiş olan ..,..'Ilı mu a aası onun e 1ı0l ~çın 

J z. a asarayın un u an- . ro.·-· d k · · jı "'ı ye A t kt·k F k M . . . Beşıktaş tak~mında bundan sonra bir ve ıgı pası emar e bır vazıyette 
"' gane a ı aru ve usa gı- 'kb' l'k .. rd .. k yakalına sa· ç k N · di ~ bi iki oyu n F . t hl'k 

1
. 1 nı ın ı go u ve sayıların tevali g a ı ecı.z rege vuran 

ncu ı e enerın en e ı e ı tm . .. .d.l B . - bir şütle be be rk ı·· ·· ık a \ıncısı F'k ı· . t 
1 

b' . t ~ ı k ı e esı umı ı e eşıktaş saglı sollu ve . ra r ı go unu ç arınca 
' · ı re ı a ı ır vazıye e so - Vefa oyund ·· ı ··rül· b. hA 

r., .k olmuştur. San kırmızı haf bek tenlikeli hilcumlarla Vefa kalesini ab- . a goz e go en, ~ aki-
l • • ' l k etf B'd tt 1 b mıyet kurdu. Fakat geç kalmıştı O-

rı : 1!'d1, Hücum battmın en iyi eıe·. lnın yeşil beyaz talüm üzerinde bir mo yun bu şe~ılde uç da~ka sonra bıttı. 
ıattı en ıyi oyunlarından birini· oy- 1 u a 1• 1 aye e . yapı an u sayı-, . .. . ·. . 

r ıı!Jrı da top kontrolü ve gÖrü.Şleri fral Dözukluğu husule getireceği timid Fenerhah~ 1 - Galat"sa?ay ı 
• · olan sol iç ile sağ açık idi. Galata .1 edilirken Vefalılar takdire değer bir ı ···İki ezeli ve kıymetli rakibin nülli 
E' ' :ıy ta~~mı dün belki en iyi g~nle-jitida}le yavaş yavaş düzeldiler; git . kurne turnuasının ilk gününde kar.şı-

en bınnde değildi~ fakat son yir- ti~çe daha. iyi oynamağa başlı yan !aşması çoktandır görülmeyen bir a-
- · laka tevlid etmişti. Halle bu maçı yıl-

~İEL2~C -,--_,, .. ~~·rf'l'x·-mrr'""ll:"'. . ' !arca Galatasaray - Fener karşılaş· 
masına susamış bir vaziyette bekle • 

Beşi1do.ş - Vefa rn.açmda 1ıeyecanlı bir an 

ınekte idi. Buna sebeb milli kiline gi
bi mühim bir turnuaya ilci takımın eh 
formda girmekte olması ve Beşiktn
şın formunu kaybetmesi üzerine sam 
piyonayı bu iki takımdan birinin, ka
ıanacağı hissinin uyanmış olması i
di. iki takım şu şekilde dizildiler . . 

Galata.saray: Osman, Faruk, Ad . 
nan, Musa, Enver, Salim, Süleyman, 
Salahaddin, Cemil, Buduri, Sarafim. 

Fenerbahçe: Cihad, Ali Rıza, Or _ 
han, Ömer, Esad, Reşad, Filfret, Na
ci, Melih, Basri, Fikret. 

Galatasaray santrayı yapar yap 
maz oyun çok sür'atli bir şekil aldı. 

Galatasarayın akınından sonra Fe 

nerbahçe sol açık Fikret vasıtasile bir 
kaç ~k~n yaptıysa da bunlardan yal· 

ıi dakikada çok iş görebilecek bir va İstanbul dördüncfü:;ü bir an Beşiktaş nız bırı tehlikeli oldu. Bir aralık sa<>· 
• t°• 

zıyette bulunuyordu. ayarında bir oyun tutturdu; ~u ara· açık Fikret soldan gelen topu çok gij. 

Fenerbahçede santrhaf Esad takı- lık Hakkı .. t.akımının beraberlık sayı- zel bir şütle direk: sıyırarak dışarıya 
ınının oyununda başlıca müessir olan 1 sını kalecının hatasından da yardım attı Buna Galata .. t·· t b' ·· k • · saray us us e ır 
oyuncu i~i. Sol haf bek Mehmed Re- gor~re yap .. ı. _ kaç akınla mukabele ediyor, fakat Ci 
§~.dın, sag açık ve santraforun bazan ı Bıdayette kazandıgı avantajı bu şe had yerinde çıkışlarla top topluyor
duzgün, hazan da atak oyunları Fe- kilde kaybetmiş olan Beşiktaş bir ta· du. 
nar takımını diin bir kaç defa kat'i raftan tekrar hakim vaziyete geçmek Galatasaray o"' dak.k k d F sur tt . k " ı a a ar e 

e, e gol yapabilecek vazıycte so • ümidile, Vefa da tutturduğu tempo - ner nısıf sahasında dolaştı. Fenerbah 
tu. I• akat sol açık Fikretin yakından dan istifade etmek düşüncesile bir çe buna karşı soldan ak 1 
ınarke edilişine Basri hiç bir suretle müddet çekiştiler ve devre bu ı:;ekilde fakat F - F.k t· 

10 

ar yapıyor 
tnüdahal l d. . .. . ~ . arugun l re l yakından nınr-

_e el eme ı. yanı nıutevazın olarak berabere bıtti. ke etmesi Galatasaray kalesini ol • 
S~rı lacivertllilcr dün Gala tasa rayı İkinci devrede Beşiktaş yine haki. dukça emniyet altında t t d 

Yenılmek için oldukça müsaid buldu- mi'-·et tesisi gavesile oyuna başladı ller ı·k· t f k lıukuybo~ u. la 
0 

. J J • •• ı ara ın arşı lı ucum • 

1
' r. yunun son dakıkalarında yoru- Buna Vefa ayni şekilde mukabele et· ları ilk yirmi dakikadan sonra rnii . 
:'ln Fener bahçe o ana kadar kaçırdı- ti. Bir aralık V cfalılar Beşiktaş kale- savi bir şekil aldı. Bu anlarda Galata
~ı 1muhakk·ık golleri bir tarafa bıra- sine oldukça endişe uyandıran inişler sarayın sağ, Fenerin de sol içleri ak-

a ım, şuurlu bir taktik kullanmış ol· yaptılar. Bununla beraber on ikinci samakta idiler. 
~aydı, hem oyunu kendi lehine bitirir dakikada sağ iç mevkiine geçmiş o- Fakat karşılıklı hücumlann ya a-
. em de Ankara ve lzmirdeki raldble- ian Bediinin ayağile Beşiktaş ikinci madığı golü Küçük Fikretin otuz p t 
~:re avantaj ver~emi~ ~lurdu. Taktlk sayısını da kazandı. reden çektiği enfes şüt yapb ve ~:~ 
. . sP?rda olctugu gıbı futbolde de Bu sayının husule getirdiği aksüla- latasaray nisbeten hikim. oynamış ol 
ıyı netıceler elde etmek için esastır. mel ile Vefa gayet enerjik bir oyun masına rağmen 1 - O mağlü.b vaziye-

ne~ikta~ 2 - Vefa 2 tutturdu ve hatırladıkça esef edecek te girdi. 

~· C_ ~~ktaş: Mehmed Ali, Hüsnü, 
1
Ta-, leri bir kaç ~ozisyondan üç orta isti- Galatasarayın silkinerek bir akın 

... ı, .ı.luseyin, Rıfat, Cihad, İbrahim, fade edemedı. Oyunun bundan sonra- yapmasından sonra Fener sağ t-ıraf. 
Rıdvan. Bedii, Şeref, Eşref. iki kısmı Be~iktaşın galib geleceğine tan yine indi. Yine küçüle Fikret bu 

V~f:": Safa, Vahid, Süleyman, Ga· ı k.atiyetle inanm~~ haleti tuhiyes~ i . ~er yakında güzel bir şüt çekti, Fe
ru, LUtfi, Şük;:ü, Necib, Hüseyin, çınde devam ettı,: Vefa takımı yavaş nerbahçeyi kat'i bir netice alacak v:ı~ 
Rakkı, Sulhi, ı.Iehmed. yavaş ağırla~ı~orou. 35 inci· C1i.kika·· ziyete sokacağı z3.nnedilen bu şilt av

fotanbulda milli kümenin ilk ina.çı da Hüseyininıbe\ine foJ1 ~rP.rl~~efa ~idince Galatasa~ ü~ri t k 
>lan bu oyun Taksim stadyomunun kazandığı bu~ ı>Jıaıtıd$.n ~~e •• ~ ~ a 2'ÖSterdi ve -- ı...-·- foer-•fll'l. t 11. '1b.1' t t.J.ı .. u ·~ ,,p_ .-.&• ...... -.u.&IAI 

(Basmakaleden devam) ~:;w •CTinıo : H'Ou:TtN c..uıtn y .&LÇD 

Naayonal s~•yalist Partiai men
auplarının çektikleri sıkıntılar 

Burası ihtimal ki askeri veya dip
lomatik bir sırdır. Çünkü Mr. Chur
chill'in ağzından kafi derecede izah 
edilmemiş olduğunu görüyoruz. Yal -
nız, şu kadarını anlıyoruz ki, daha 
ziyade, Almanyayı bitarafların yardı-
mından mahrum etmek yolu üzerin • - 17 5 - tarif etmek için kullanılan düsh!· 
de yürünüyor. İngiliz Bahriye Nazırı- Şuralar saltanatı esnaSlnda, ru sırf belagat tesiri yapmak mak· 
nın teminatına göre, bitaraflar AI . Münihte büyük halk içtima - sadile müraiyane bir söz addede-
manyaya yiyecek vesaire vermeseler lan vukua gelmiş ve bunlar da m~yecek samimi bir federalist tam 
di harb şimdiye kadar çoktan niha. Almanyanın mütebaki kısmına ve bu düstura tarafdarlığını izhar et· 
yete ermişti. bilhassa Prusyaya karşı kin ve nef tiği sırada Bismarck tarafından 

Harbin ilk zamanlarından beri bu ret o kadar muvaffakiyetle neşir ve yazılmış yahut hi~ değilse kat'i su· 
sütunlarda bitarafların düştüğü gaf- ! tavsiye olunmuştu ki, yalnız şi- rette tesis olunmuş Prusya devle-
let ve hataya işaret ederek harbe ni- malli bir Alman bunlarda hazır bu- tinden topraklarının bir kısmının 
hayet vermek hususunda mühim bir 1 lunmakla hayatını tehlikeye atmış koparılmasını temenni edemez. E-
rol oynıyabileceklerini temin etmiş olmayordu. Bu nümayişlerin sonun ğer Prusyalı bir muhafazakar J>ar· 
bulunduğumuz için, bugün :Mr. Chur- 1 da, çok kere: "Prusyadan ayrıla- ti Franconie'nin Baviyeradan ay -
chill'in bitarafların hattı hareketi j cağım!,. "Kahrolsun Prusya!,, rılnıasını alenen istemiş yahut ta-
_hakkındaki bu sözlerine kayıdsız ve "Prusyaya karşı harb edelim!,, gi- cil etmiş olsaydı Münihte az mı fer· 
şartsız iştirak ediyoruz. bi manasız bağırışmalar da işitili- yad edilirdi? 

Bu münasebetle İngiliz Bahriye Na- yordu. Bu, öyle bir ruhi istidaddı ki Böy~e olmakla beraber, federaliz-
zırının sözlerinde çok ehemmiyetle Baviyeranın hakimiyet hukuku _ min ciddi surette celb \'e teshir et-
ka_rşılanacak bazı sözlere de tesadüf jl nun bilhassa parlak bir mümessili tiği kimselere acımaktan başka bir 
cdıyoruz. Onun teminatına göre, müt bunu Reichtag üzerinde şu husumet şey yapılamazdı. Bunlar nasıl alçak 
tefikler harbe girdikleri zaman Ja - ı avazile hülasa etmişti: "Prusyalı hokkabazların kurbanı olduklarını 
pon~~ ve İtalyanın bitara~ yahut harb olarak çürümekten ise Baviyeralı anlıyamıyorlardı. Bunlar bilhassa 
harıcı kalacaklarına emnıyetleri yok- olarak ölmek daha iyidir.,. aldanmış adamlardı. Federalist fik· 
tu. Demek oluyor ki Almany-;>ya kar- İlk defa olarak, etrafta bir avuç , rini böyle tclvis etmekle tarafdar· 
şı harb ilan ederlerken Japonya ve dost, bu deliliğe karşı, mUnihte ları onun mezarını kendileri kazı. 
İtalya ile de dövüşebilmeyi hesaba Loubenbröukeller toplanmış bir !ç- yorlardı. Reich'in federalist teşki-
katmışlar ve göze almışlardı. Bu gün · tim ada itiraz ettiğim zaman bunun . latı lehinde propaganda yapılırken 
böyle bir ihtimal tahakkuk etmemiş benim için neler ifade ettiğini an- böyle bir siyasi teşekkülün en esası 
bulunuyor. Uzakşarkta Japonyanm lıyabilmek o devrin içtimalarında unsuru yani Prusya tezyif ve tah· 

• mutlak bir füıkiİniyet kazanmasına hazır bulunmuş olmağa lüzum gös- kire garkedilemezdi. Çünkü bu kon· 
kabil değil tahammül etmiyecek bir terirdi: O zamaı:ı bana harb arka • federe devletin hayatı elden gelcli-
Amerika varken ve Çin harbi Japon- daşları yardım ediyorlardı. Hezeyan ğı kadar imkansız hale sokulmuş 
y~ senelerdenberi böyle yıpiatır ve içinde bir kalp.balık bize karşı anır- oluyordu. Sözde federalistler .teşri-
yorarken Japonyanın İngiltereye .<lığı .ve bizi tepelemek tehdidini nisani inkılabı ile tesis edilmi~ de· 
harb ilan edeceğfoe ihtimal verilemez. gösterdiği 2aman neler hissettiği- m.okratik rejimle. ayni .şey addedil· 
İtalyanın da İngiltere ile harbe tutu- mi.ı tasavvur olunabtlir.J3Ü kalabaA . me,şi en so~ !mkansız olan Pnısya· 
şarak bir muharebe sahnesiiıde f aa- . lı~, büyük. kısmı itibarile, asker ita,.. ya hücum ettikleri için bu neti~ 

. liyet göstermek fll"Satını -araya~ bü- ~a)darında~, ayakı sürümüş Are bılt~ bütün bütün alQJ a!-m~ ):>i~ hale ge. 
tün bir ti:ıofüz ve 1Ffansız kuvvetleri- yere sığınmış olanlardan, terekkütjtı.~jj~rdu, Bu sözdt' ~'Federalistlerin,, 

! nin hırsın~ şiddetini - kendi ~rine ediyordu.. Vakitlerini geri ltiztnet .. ~ahkir 've tenkidlcri ekşeriyet iti· 
çekmeğe meydan vermiyeceği tahmin lerinde y~hut memlekette geçirmiş- ,barile .cenubi Almanyayı yahud 
olunabilir. lerdi. Biz ise vatanı müdafaa· edi _ . yahudı olan )l'(eimar teşkilatı esa· 

Mr. Churchill, İngilterenin Rusya· · yorduk: Maamafih, bu sahnelerde si.y:Si muharrjrlerine değil bu teş· 
ya harb ilan etmiyeceğini·de sarih su · benim için bir.fayda vardı: taraf- kılatı esasiye ile taban tabana zıd 
rette söylüyor. İngiltere böyle bir darlarımın küçük kuvveti bana ken bir mevkide bulunan eski muhafa· 
harbi isteseydi şimdiye kadar birçok disini daha sıkı surette bağlı hisse- z_akar Prusyanın mümessillerina 
VeJlileler bulabilirdi. Yedi aydaiıberi dıyordu. Çok geç~eden, bana ha- tevcih olunuyordu. Bu cidalin ya·. 
cereyan eden va.Kiiyi, müttefikler po. yatta ve ölümde sadakat yemin et- h~dilere temaştan itina ile müc;te-
litikasının itidalli ve hazımlı davran- tı. . nıb da"111.nması hayret :vermemeli· 
malart Rusya ile bir müsademeyi ha- Bütün 1919 senesi zarfında mut- dir. Bu keyfiyet bütün muamma • 
kikaten arzu etmediklerini isbat eder. tasıl tekrar eden bu mücaleleler nın anahtarını bize ihtimalki temin 

İşte görülüyor ki icabında Japon- 1920 senesi başlangıcından itibaren · ede~. 
ya, İtalya ve hatta Rusya da dahil daha şiddet kesbeder gibi göründü- · İnkılabdan evvel yahudi • nasıl 
olmak üzere bütün totaliter ve dikta- ler. Bir takım içtimalar vukua gel- halkın dikkatini kendi harb ofisle-
törlük devletlerile kat'i bir hesap tas- di. -Münihte Sonneustrasse'de Wag rinden yahut daha doğrusu kendi 
fiyesine azmetmiş olan demokrasiler ner salonunda olanını bilhassa ba- kendisinden başka tarafa inhiraf et 
yalnız Almanya ile karşı karşıya kal- tırlıyorum- en şiddetli hücumlara ti.rmek ve kütleleri ve bilhassa Ba-
mak gibi muvaffakiyetli, mes'ut bir karşı koymak zaruretinde kaldık. vıyera halkını Prusya aleyhine a-
vaz.iyet temin etmek imkanını bul • Çok kere tarafdarlarım, düzünelcr- yaklandırmak yolunu bulmuşsa, in 
muşlardır. Şimdi, onları ve bütün be- le, fena muamele gördüler, yerlere kılabdan sonra da on kere daha 
şeriyeti kat'i zafere götürecek yolun atıldılar, ayaklar altında çiğnendi- misal olarak yeni yağma teşcbbü· 
üzerinde engel olarak sadece ufak te- ler ve nihayet, diriden ziyade ölü sünü herhangi bir surette örtmesi 
fek, cılız ve aciz bitaraflar dikilmiş bir halde salonun kapısına atıldı- lazımdı. Yine Almanyanın nasyo 
bulunuyorlar. Azim ve imandan, ce- lar. nal unsurlarını biribirleri aleyhin 
Raretten, nüfuzu nazardan mahrum Yalnız başıma, ancak cebhe ar q ne tahrik etmeğe muvaffak oldu . 
olan bu küçük milletler son neticeyi kadaşlarımın müzaheretile, giriş • Bın·iyerah muhafazakfarlar Prusya· 
geciktirmekle hem kendilerini tehlike miş olduğum mücadele o 1.aman lı muhafazakarlar aleyhine tahrik 
içinde yaşatıyorlar, hem bütün dün. bunu adeta kudsi bir vazife gibi te- ediliyordu. 
yayı bu teşevvüş, buhran ve ıztırap lakki eden genç hareket tarafın • Bütün sicimleri elinde tutan ve 
içinde bırakıyorlar. İngiltere ile Fran- dan idame ettirildi. Reich'in mukadderatına hakim bu-
sa bu hale nihayet vermeyi kararlaş- Bugün bala benim için yalnız Ba- lunan yahudi gayet dessas bir su-
tırmakla hakiki derdin üzerine par • viyeralı tarafctarlarımıza güvene - rette tekrar bu işe koyuldu, 0 ka.· 
maklarını basmışlardır. Yalnız bu ka- bildiğimiz o zarnanlar<la bu buda- dar anif ve beceriksizce kudret ve 
rarlarını nasıl tatbik edeceklerini gör kılık ve hiyanet hulitasınn bnti fa. salahiyet suiistimalleri tevlid ettı 
mek gerçekten meraklı bir şey olacak kat muhakkak surette nihayet ver- ki bunda daimi surette kurban 0 . 

tır. mek için çalışmış olduğumuzu söy- lnnların kanları galeyana gelmeli 
J{H~yi• C•hld y Al,(:JN leyebilmek bir gurur ve iftihar ve- zaruri idi. Bu kurbanlar hiçbir za. 

silesi teşkil eder. Budalalık ve hi- man yahudi değiJdilf!r, Alman va. 

,·erd ortadan rakib kaleye akmak te
ı:;ebbüsll>rine girişti. 

Açıkta Süleymana karşı Fener mü
dafii Orhan bir kaç defa gaflete düş· 
tii. Fakat Galatasarayın sağ tarafı ,~ 
deplasman yapamamak yüzünden bu 
fırstlardan istifade edemiyor ve saiY • ::> 

açık topu sürdükten sonra ya bizzat 
kaleye yanaşıyor yahut topu marke 
olan oyuncuya geçirmek mecburiye· 
tinde kalıyordu. Fenerbahçe sol ta . 
raftan işledikçe daima bir sed olarak 
kendini gösteren Faruk Fikreti bed
bin oynatacak kadar tutuyordu. 

Bir aralık Fener kaptanı bir kar- 1 

gaşalık esnasında şüt pozisyonuna ! 
girdi, fakat fe?a. bir vur~şla topu av
ta attı. Sarı lacıverd sae;dan inmeğe 
ancak devrenin bitmesine on dakika ı 
kala başladı ve o ana kadar arasıra 1 
llkın yapan küçü~ Fikret Galatasara- t 

'Y.:n sol gerisini dr ~ •\·;ıı meşgul et-ı 
tı. Fakat s~:-· kırrr.·-···ıann nisbetcn, 
taze kalt.ıı~ ""l tar ... ;· nldukça yerin- l 

ı de müdah~Je!erle : •. ~ !ı=r· müdafaa tat 
bik ederek devre~·i .tehlikeye düşme. 
den 1 - ~ bitireli. '" 

yanet diyol'um. Çünkü eminim ki ~.a~~?a~.ları i~iler. Baviyeralmın !!,iir· 
aıkadan yüriiyen kütle zekasız na- du~u dort mtl;\·on amelesi ve ,·azife· 
muslu adamları.lan mürekkepti. Fa- lerile meş~ul mii-.tahsillPrilc B«>rlirı 
kat ışi tertib ve idare edenler !c - dP~ildi, garh m~!~a!lr:criııın :\'!llnız 
hıncle böyle hir mazeret göremiyo- w ahlllkı bozuk Berlini idi! İ•'alm1 
r um. Onları Fransa parasile c:ahşan onun hini bu mahallelere t~Hcciih 
birer hain telakki ediyordum ve bu- t>tnıiJordıı, o .''almz "Pnısvalı •• ..,elı-
gün de hala o kanaatteyim. Bir \'a- ri ~Ö7.öniinde tutuyordu. · ~ 
kada, Doıten meselesinde, tarih Çok kere ncvmid olacak scbebler 
şım<lidcn hükmünü vermiş bulunu- vardı. 

yor [1 ]. Yahudinin halkı başka tamft& 
O zaman bizim mücadelemizi bil meco-ul eder"k a·kk t' · k "'" " ı a ını endinden 

hnı:;sa zorlaştırnn şey, bu entrika - inhiraf ettırmek hususunda ibra; 
!arın yegane ı::ebcbi gibi tasvir cii - ettiği mehnreti bugün de müşahedı . 
len federalh;t temayülü birinci pla kabildir. 
na cıkararak, gerçekten takib f'di- 1918 de, sistemRtik bir yahudı 
len :;ayeyi gizlemek hususunda tat- aleyhdarlığı mevzuu hahsolamazdı. 
bik ettikleri meharet olmuştur. O zaman yalnız yahudi kelim:-.Jini 
Prusya aleyhinde kinleri keskinle.~ - telaffuz etmenin bile ne kadar zor 
tirmenin federalizm ile hiç bir ala- ld -o. ugunu hala hatırh~'orum. ya, 
kası olmadığı aşikardır. "Federa. - bd sızc a al abdal bakarlardı; yahut 
li&"t bir hareketin,, konfederasyona en şiddetli bir muhalefete m~r·~ 
dahil bir devleti inhilal ettirmesini kalırdınız. Bi7im !!~:...;-:..i düRmanı .. 
yah11t müteaddid parçalara bölme- mızın ki~ olduğunu cfkii.rıumumi 
~ini görmek insana hayret verir. - v~--., göstermek içı· ya. t • · -,, .. k .. B' ,_ - J n P ·r-,mız ıll; 
yun u, ısmarcr_ tarafından..~acn'ı . teşebbüs 0 devirde hemen hiç mu 

. · (I]_ Do~~. Mıeaan a)Tılık it& • vaffaltiy~t ihtimalf 8.l"Zetiiıiyordu 
' nketi şeflenndfln biri ldL. .,.~,._ r 
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Bursa Valisi Refik 
Koraltanın tetkikleri No: S "l' AZAN : M. Sami KARA YEL 

SÖGÜT DALLARI 
Kaplıca sahiplerinin dert· 

leri halledilecek 

Sıra, Aliçoya gelmişti. Caz ~r, se- Adalı, kara ve koç bıyıklı ablal 
sini daha ziyade yükselterek: ~hr1tlı.. kara saçlı, fevkalA.de g~ 

- Adalı, Adalı .. hasmın bu mcv -ıomuzlu, çekmeceli göğüslü, kal~all 
danın yirmı senelik eridir .. bu me~r- elh ayaklı bir adamdı. 1 

Muhtere-ın v e kıg.,,.etli hocam , Kimya-

71er - Eczacı Hikmet Güneyman'a : dandan gelip geçenler .. çaprazından, Aliçonun, Kırmızı benekli, çilıi su.' 
---~ ~- klindesinden kurtulmamıştır. bfaman ratıının üzerini •USliyen iki iri kırını " 

Köyün deresi, bahçelerinin içinden j tabı gölgeliyen söğilt dalları altında. B ('m'. • ,,.._.,_ 'l..:.~ı ..ı ) 
d' on1ar k 

1 
d b" tl b b k 

1 
k b' .b. 

1 
. ursa rıususı Mwıawrnıuz~ıen -1 hepsi halledilecektir. biı: pehlivandır .. sakla kendini Gapra- Y.ı.ya Ç8.l8Il bıflklan vardı. Dört kij( 

~ker. ı ... 'Ve • 
1 

' .. ~~:r a
1
nnda u. · ı Eıaak erceboaş lmaşa .a ark~ ' ırıadır eknt- Dün saôah Valimiz Refık Kor.ahan Bunu müteakıb kaplıca -ı:;a .eri zından, ktindeı;inden.. §e ve ileri doğru otan çenesi inadcı ~ 

~ .. sogut agaç an .,,.. .. J\se en erenın, ne arıµ zu asıı m ansız s n a ki "derek k il te d 1 • fı1 kuytu bir köşeamde, heı gece gizlice 1 yeminleri arasında, dudaklarında bir- ~ r~~e1 -gı t tk~kca ıtmis1:1 e.ruıb dv- J' dün belediyede reis Neş'et füperin -Adal!, Adalı.. ne oldu~ .. em~.. .ı~nın en bUyiik ışaretlerinden b 
bileşerek, mehtaba hail olan bu sö- kşen sevgilisinin dudaklarının, ;tadı m n~:"" arını . e ı .e :ı, ur.a a odasında ve valimiz ıRefik lKoralta - ne olacagım de.. el, elden ushındur ıdı. 
güt dallarının golgelermde seı:işırler· 'ardı. Dünya i:ıir 1Lnlya gelecek dağ- kendısıne beledıye su ışl~ ıfen mc - mn riyaseti altında bir toplantı •yap; ta ~edek.. !Aliçvnım tepesıade bulunan bee oQ 
di... ıu dwrJlecek, Dış çatlıyacak olsa, mum İhsan tarafından izahat v rJI- mıelardlr. Bu toplantıda Bursa me· - Adalı, Adalı .. ha.smı.m ihtiyardır kıl saç; ayaz kafasının t eariç ve ivi • 

mı."'tı·r Bu sular u··zerı"nde bazı ı·ı ı·a btısl" ... ı Muhi~dın· -0 <> .. s ile doktor o A. di11e gu .. venme gençligı··neı. ke.r.şındaki ~a"larmı örtıneg~e kafi gelmiyordu. 
Parolaları; yanyana bulunan ar · Ummüş ölecek, fakat ... bir ba§kamnın ,. · · - .., u ııcc- ..._,. ;J ~ 

lar ·1er· su· rn··ı kt d"r Bu "ıddı·-'arın di ı· · k ta b ı ı d ihtiv. ar bir kurddur det:li. Adalırım suratı da inadcılıgıv nı de-ltdarında, ça:pa çapalar, tohum ser . olınıyacaktı... 1 ı me e ı · a.ı \.Onu u unmuş ar ır. Ve iki pehlivanın ardlarına bırer rn oleak i§aretıeri havi idi. Adalının 
per veya orak biçerken, Basanın, in- . .. • • - • • • • tokat vurarak meydana sa:.lladı. riğer çene.ti de .iJeıi ve dört köşe idi. nu .. 
ee söğüt .(}allanndan imal etmiş oldu-ı Ha an, altı ay sonra, köyüne gazi Kançeşme mevki inde 1 1 İnebolu sper pehlivanları da birer birer yiğitlik - daklan bir.ibırine yapışık ve ileri fır-
ğu küçük diıdüğünü, çıft süren yahut olarak döndü .. {;Ok hararetli bir tıün· r 1 lerini sayıp döktü. laktı. Amı<ı bir adam olduğu bellJ ()ı 
doven çeken hayvanlara öttürüyor lgü hucumunda yaralanmış ve Jıeyeti b ı·r yaralama haA d·ısesı· 1 Kıu·· bu·· nu·· n kongres·ı Bilhassa. Karagöz Ali ile, Fılıbeli hıyordu. 
ll' .. u ı?ib_ i, bir .k. aç defa uzun, u. zu. n öt sıhhiye on·a·, ısrarı.na. rağm .. e .. n iki ay ~ Kara Ahmed Uzerinde durdu. C"-Zgır. Adalı, dimdik gö,ıdesile, hic omln( 
lurmesı ve guzcl sesli Ümmuşun de hava tcbdılı vermıştı .. Koyune ayak lzmir (Hususi) - Kemer istasyo- ' İnebolu (Hususi) - 1ncbolu spor Karagöz Ali için şunları söylemieti: eğilmeden çırpınıyordu. İri ellerini 
buna, yanık bir köyli.i türküsü ile mu· ba ığı gün, onun, çok seHliğı koy nu üzerinde, Kanl]eşme me-vkiinde mü klübü senelik kongresini bitirdi. 1n - _ Bu.na derler Karagöz Ali .. Us- oyJuklaıına !:lrpaka vuruyor, sağa 
ka-bele etmesinden rbaretti.. cocuJclarınd n birisi, boynuna lmı · esessıf bir tecavüz hadisesi olmuş, ıki tihab sükfuıetlc kaymakamımızın ri- taların ustasıdır.. Adamı yener iki sola sekerek peşrev yapıyordu. 
Kardeş cocukları idiler.. Küçüklük-,' e: muallim ymalanmı§tır. yaseti altında ynpılmıştn'. En fazla cıirhemhk yerınden .. kendini sıkı tut Aliço da, kjnJi idi .. hasmına kar§l 

lc>rindenberi ayni aıle içersinde ~etış- - Has n Ağa be, demişti. Amcau Evvelki gün öğleden sonra mual- rey alan ve reyleri müsavi gelen De · Hınço oglu. sanki, Sultan Azizin huzurunda, hu# 
mı erdi. .. Daha o zmnan r b r l ır- r-ihn Gmmüşü, Ramazan Dayının Der leim arkadnşlarile birUkte hava al - nizyol~~~ ~.centesi Rn,-ylıanla orta o - Filıbclı Kara Ahmed içın de: zur pC§revi yapıyormuş gıbi sekere1' 
lcrıne 1 arşı, fazla ~ km d ym . \ ı k eveı diler.. mak ve gezinmek üzere kırlara giden kul mud_uru Yusuf Zıya.dl~. . _ Filib 1ı yaman bır pehlivandır.. çırpınıyordu. 
dlan bu çocuklar, en yı ~u O bu haber karşısında e'<velfı do- 1 kız lisesi muallimler.inden Bn. Sa.ba • Acente Ryhanın m sgulıyetının faz hınzirin önünde dal budak kalmaz.. Elli bin seyircıden hemen hepsiııin 
ycTkınl klarınııı ink . af ıç nde iU • nakalmış, sonra, yaralanmazd ı bir hat ~utay ve Manisa orta okulu öğ- lalığı dolayısile ~ya. lüzun_ı gö~l- çaprazına dağlar dayanmaz .. he, Ka- gozü Adalı ile Aliçoda idi. Diğer çift< 
n1u ·ler ve nihayet, gençlıkl~rmın bu gece evvel, cebhedc, toprak ü tünd' retmenlerinden B. Kemal Özgenç bir meden Yusuf Zı~a reıı::t f"~ılmışt1r. ra Osman sıkı tut kendim!. Iere göz atan yoktu. 
en olgun de' relerinde, bırıb rını u ken gormüş dlduğu bir uy yı kayalığın yanında oturmuş ar, ko · A~ente Rayhan 1939 senesi ldubün Kamburla ç, kır çetin pehlivanlar· Herkes, öteki çiftleri güreşlerinin. 
ç lgın gıbi sevmişlerdi. btırlamı tı ... O gece, riıyasında, mev nuşmağa başlamışlardır. reısı ıdı. . dl. Cazgır bunl r için de, bır çok met- netıcelerini evvelden biliyorlardı. Fi< 

Erken evlenmek adet olan koyle · u b hı hadı eyi olduğu gibi gör · a·r aralık ıki meçhul şahıs mual- . İl~ devr~lerde çlı maları takdir e- hiycl rde bulund libeli Kara Ahmed, muhakkak Kara 
rinde, bunların, her teklifı reddetme- mü , ve miithiş bir ıztn bla uy nnu ı limlenin yanına gitmiş, kendilerini dılmış denız yarışları ve kır balosu Aı tık merasim bitmi~ti. Davul zur- Osmanı yenecekti veyahud Kara ÜS( 
len, günun birinde saklı mak tlan- tı . O hald , hayrete ne muha v d ? tehdid <.'Cler k: tertip etmiş, A} ancık ve Aban~ye gi- nalar , lnmğa ba ıamı;tı. Pehlivan _ man Filibeliye pes edecekti. ZateDt 
nı çığ vurmuş ve ıkı ısene evvel de, Cebhede ıl.en ümmli ten bir iki "- B da ışiniz ne biz bekçiyız... dilerek maç yapılmı~~n·. Maalesef lar. tam bır huzur peşrevi yapıyorlar- ikisi arkadaştı. 
H • ın, Ommüşü lmak içın bır te- m ktup almış ve son defa rahatsızlı· Sizi 1 k a götüre eğiz!,. son zamanlarda taha.dus eden sıyasi dı. Karagöz Ali, bıraz sıkıntı çekse d~ 
(;( bbusü, ailelerinı kendi aleyhi rın ğından bahseden ve kendi el yazı ı- Demişler. B. Kemal Özg nç, bu a- vaziyetler .dolayısile ~b~atile ~lt~p Adalının heyecanlı olduğu goriilü- muhakkak Hınço oğlunu meydandaıı 
h rekete getiren bir hadise bır me na pek bcnzemiyen mektubunda, e damların yalan söylediklerini ve kötü dur-~ bır ~ale gc1mışt1. l~lerının yordu. Ne de olsa gençti. Sonra, kar- çıkaracaktı. 
Eelc olmuı:;tu. k~ mektuplardaki Ommtişü ar mak, mal dlarını anladığı için bittabi tu- çokluguna bınaen açılmış ve meınle- şısındalu hasım tarihi biı hasımdı. Yalnız, ortada Kamburla, Çakıt 

İlk vvela Ha anın b b sonra b ş rn nafıle bir em k olmuştu. Bu- zaklarına kapılmak istememiştir. Fil- ketin teve:.c~hünü k anmıştı~. önüne geleni maglüb etmiş ezmiş bir vardı. Her ikisi. <le sarp pehlivrm ıcUc 
amcası yani Ommti im b b. <:::1 g z b n r ı;m 11 0 , mirtcm dıycn onu du- ha;l • mütecavizler Bn. Sabahat Ku- Cuma gunU akş, ı H~lkev .salo · pehlivandı. ler .. Bunların bırıbirini hırpalıyaca.k .. 
gelmisler, an'ane hilafına ol ra.K k · Rtinmti ve onun a. kı kalbinde, v tayı a;lar k götürmeİt isteyince §id - nunda ıktısad kontroloffi Nedım ce- Fakat Adalı: yalın kat bir pehlivan ları ve hangisinı galib geleceği ına~ 
tiyen böyle biı evlrınmcğe razı olamı-.tan a kılc mezcolarak, duşman kar- detli bir mukavemet başlamıştır. İki miye~ ~evzu.ıu içtimni' bir ıJwnferans olmadıgından Ahçodn.n korkmuyor . lfun değildi. 
racaldarını bildirmı leı di... şısında ı cndisine bır çok büyük ha- suçlu B. Kemal Özgcnci fena halde vermıştır. Dınleyıcılerı çok alkışla ' du. Ne yaparsa vap ın evvela kendi- Adalının peşrevi .. seyircilere timid 

Gerçı ümmi.~, b b • ı, evlenmek hu-
1
rikalar yarattırmış ve zaferi ı ka· dö dükten sonra ayağından tabnnca mı§tır. Nedim İstanbul 'talebe bırliği ni ezemezdi. • veriyordu. Lofçnhlar, Şumııulular, 

susunda biç kim cyı dinlemı~or ve zanclırmıştı ... Şimdi ise inkisar, onu, kur mile yaralamışlardır. Bn. Saba-ı !reisliği yapmış ateşin bır gençtir. Hakik ten, Adalının örs gıbi bir Serezliler, "iümulciıneliler, Kavalalı· 
lnadi b" ı rarla her teklifi redd di bütün kftbusile sardı; lakın o, hıç hat ta gözünden yumrukla yaralan •

1

. lede oturan İbrahim Ar"plar ve Os-Jvücudü vardı. öyle kolay kolay ezıle- l~r, SeUi.nıkl~ler. Edi':1eliler bırıbırlec 
yurdu fakat eski bir iı.dete teb an, kim e~ E', hatta, kentlisini kahpece mı~tır. man oğlu Rlistem olduğu ruılaşılarak mezdi. Safi adn.le ve kaya gibi idi. rile bahse gırmışlerdı. 
d h k • .ii ük y da iken, iki 1 kandırm . olun amcasın bile acı bir SuçlulaJtlll Buca Yuk rı mahal- 1 ikisi de tutulmustur. Boylu boslu sallı bir adamdı. Bir Edirnolı ağa, Lofcalı Abdı.Hah 
b y · nişanlanmıs oldukları, ko - ı:-öz söylemiyor, yalnız, ruhtrnnı her l _ _ _ Beyle münakaşa ediyordu. Anfallah 
~ün r fınd n Ramazan Da) nın oğ- c · m rci ıçinde, su uyordu .. Dervi c de düşm lar tar fından ba !arak, - Hele, hele, dediler .. Sor, şu sö- askerlenni öldürdüğünü... düşman Bey Lofcanın zenginlerinden 'e; ıleri 
ıu Dervi i'", bir gün gclccektı ki. ev- m,.zinin müsaid şartlarından istıfade ya:kıhp, yıkılôığını işitince, yin evvc- ğiit dallarına, neden böyle hep i de- kur. unlarına bir miicize eseri, yal· gelen çiftlık sahiplerinden bir ~ yeli. 
ı · c m bur 1, caktı... ile para oynatarak, askerlıkten çü - la Oınmil§ii hatırlamaktan kendini a- Jik, deşilt ?!.. nız, aöt;'lit dallarının hedef olduğunu .. Aliçoyu tutuyordu. 

11 
ve ·

11 
\;arh;mı m sus ri.ığe çıkarılmış olan bu asker k, c. • 1 mamıştı, hntta, d ha il riye gide- Hasan, ıztırabın yüklenen müphe- ve nihaw•t onun da scrsesi bir kur- Edirneli ağa· Abdullah B ... ,o. 

, , ~iy e b'r ş k de ğına ka ı, muzt rıb bir kıskm çlıihn rek: "- Ac ba, Omm"iş ne oldu?,, miyetler içinde bunalıp kalroL,U. O . unun isabetıle, kınlan bir dalla bir- - B"'yım: ne :.ıahse girer r • 

n iki lrnrac , n h yet, çocuk . E'V ıd ettiği büyük bır kinle b lanı- diye k ndi l end"ne bir de sor- ara, kendi ninesi onu, bağrına vasla- hkte k.ı~ an bir yıldız gibi, ng. çtan - lstedığin bnhse ! 

1 rını ) p, ı.av n , t de bıga- yor O nmüşc, hazan kızıyor, bazan, , m~tu .. O zamnn, biltUn kin :ve nef - ! yarak: di.ıştüğiımi. muztarip bir lisanla, an- - Ben, bır kı rnk koyarım ort va. 
ne k 1 ı aı ak, b"r g ba b a ver h k ver du. reti, birde~ire ayaklanarak ona ı~· l _ Ha an dedi .. Ümmüşün suçunu !attıktan onrr: - Az değil mı?. 

\; u j e i 1 b. 1 . l r - Nıh y t, koydeki bu miskın hayat, tır b vermış ve o ka larını çatll\ yu- ba bşla ki sana. bir .şey deyivereyim ı O d kahraman to· - Öyle 18_C bu çıft manda .. 
dı. Hll \;C ı u 1: hu u un Hasanı, sıktı .. ve Hasan, ık ayının zünü ek "terek: "- Gebersin, kah - ı - Yoksa ... ümmUş öldü mb nine? nınum . Z v l Ümmtişüm kucaihm- - Az gelır ... 

h '"n bul an hitamını beklemeden, 011 beş gün zar pe', demi ti. Ü ·· h"d gitf • ı da on n · · te hm ederken bana: - Soyle öyle ise .. ne koyalım. 
f f d k d b. k ••• g·· .. mk muş, Hşe ı kı og_~ .. gib' Nı· " d dı IIasan ko··ye do'nerse - Sonra kaybeder&İ.1 ağam:'. Ya--bir "kir at- m a, cndisin e ır parca ·uvvet uyu ncı, asana, ayruar ı ... .. , 

1 
,., 

b 1 . bulunca, dövüşmek için derhal ceb - Artık harb bitmiş ve memleke k · lik a· N · · ona de · · b" · D ·ı:ı.> ı k d" zın: 0 ur san ..... e etsız ver ı .. ınesı, gozyaş- , ..:n ervı~ ... zora arı ı· . .. 
nı " n r k - he'-'e gıtmek üzere hazırlandı l akat, liıs b lmuştu ... Bu efer, Hasanı d . 1ve' c ıler emme ben Dervisi kendi· - O kaua gı venme pehl 

J J 1 arasın a . • • • ~ be • 
na 

, y kl o an < kerli0 "n ifası- bu gidiş başka gidişti kalbi ebedi bir şılıyan gözleri yaşlı ıhtiyar, nine er, Düşmanın, ilk evvel Ommüf'lerin me koea edinmedim ... Bana gücenme· yımG. • . 
"b Ü .. .. k d . k . tik h" ·ı d l d • ona . , . G"" l" .. d b 1 h' k" - uvenırım .. !'. tiı. b .. tırı ır. -ılım 

0 "t akı , mmu u, en ı ne ve· ı m ve ın am ıssı c o u ı ı; eger, · . e\: ·ni sardığım fareden ür-ken kanlar sın.. on umu, on an aş ca ıç ım- . k" . 
rC" el ı r"ni vadecleccklerdi. Tabii, Ha- harbde Şehid olmaz da sağ kalırsa, 1 - Du~d~n .. ~~ :!asan? dıye 80• r- . .. ' . . seme vimedim ! . mc umu koyan . .ı oı laya!. 
• d b ı n .. c. k ve b ki de tekrar köyUne dönecekti: ve bir ge- dular .. k yun uzu duşman bastı, ~aJ<- gıbi, nuşmandan korkan Derv;ışın ta- r • . . • - Esk cen o s. ıui ne ,.:e!. 
o ürli" .b. "hti rasına gı"zlenerek '-Oradan ya- \ e nıne ı elim gogsune sokarak - Şimd· n 
k ndil rin ı· · minnettarlık duya- ce yar ı, ince söğüd dallarının, uç- tı, yıktı .. Bir 8 • gı 1• ı yar, genç, ' ' d 1 bezl · · d M k 1 es rnr .. 
aktı. Qnd n s ra d me ek kalını- lanna dolayacag·ı bez parçalarına gaz çoluk, çocuk, kadın, erkek demeden, nına gelmek istemiyen kanınnı, ağız ora an, yeşı er ıçm e, 

18 
aya - Artık ıhtiy r" ı .. ellilık .. 

dı kılı "rdi d 1 .J'!kUf.. le _ '- ben7,er bir şey çıkardı ... Hasana hita- Zaran "ok k' • k 
yacaJt ve Hasan askerde iken Ümmi.i dokerek alevlcndırecek ve DC'rvıele h pimizi kıy ' çtan geçı " 0 usu ur r savurartw\. yanına ça· b - J •• "en anı çı ıı:ı 
şt". Ramazan Dayının oğlu Dervişle 1 Ü mm ti ün yatak odalarının altındald i Hab rin, delıRCtinden değil de faci- ğırclığını ... ve Ümmüşün de o anda en: B al • 1 d di koy l .ıkalım neyin \ urs& ?. 
evermek, i den bile olmıyacaktı samanlığı tutuşturarak ateşliyecekti. anın kahpeliğincfen azah duymuş o- bir ~ılgına dönerek, dn:varda1<" mav- - _unu . ' ogu ' . : ·... . - ~;· koyacagımı koydum .ı.11 

V 1 t tlı · t k l 1 H ·lk baml d b" fikri sa . k d v gib' 'Ik ,_ 1 Açtıgı yeşıl bezler ıçınde, Basanın, soyJeyın ... F"l ka H 1, harbe yeni gir- e on ar, a ve mes u uy u aıın · an asan, ı e e, ır • zen avra ıgı ı, ı 'o!\Urşun a, 'Zn· . Ü .. . ... 
d ı l t d · lb t ib" kaf ı k rlrnnç t d b · "d b' -ı..ı .. k bıı zamanlar, mmuşle gece buluş · - Bıı suru koyun!. 

mJ bulunaj güzel yurduna, y nık an uyanıp ta a ev er or asın a, 1m· ı gı ı ına sap an n . en, ne zaman an er a ır mu:ıı u 1 . k 11 d • Ü .. 1 ll t eli Et af dak ı , . . . . . . ma arı 1çın u an ıgı ve mmuş e - Damızlık mı, kc mu? 
. - iıı CP.lik bir kale yapmak kin. d~~ diye haykırarak yanarlar1<en ken bir ılıtima e ti re .. r ın . ı er: !'.~ı .. nef~t .et~ıgı bu adamı 61dütdü- başbaşa vererek, ınce söğüt drlların- - Dam;.ılığı ne yapa\!•~ız! 

l:ır k ü sonra, a rre çağırılmış- dısı de karşılarına geçerek, gillecek , Hele, dep.iler, gel.. Sana bıı şey E:,-Unu ... gızlı bır yerden ateş ederek, dan imal etmış olduğu küçük bir dü- ı:eı;ip pehJirnnlara zıv.ıf·t 't·ı I~ı~~· 
1 t bu. ··n cebhe (' gidiyordu . ve ve bbylcce onlardan, müthiş hır ıııti -gö terek!.. biı kttç düşman askerini, itler gıbi ye- dük vardı. _ lfaç tanı>.. ~ 

der n clP vurcl müd fansına lro - lmm almış olacaktı. Gıttıkleri yer .. H anın, k lbinde-
ı re serdığini... karanlık ydllartlan ka - Muztaribane devam ederek: - Vuz koç!. 

n her ferd gibi, eref ve gur rln ••• ı kı sevgısıni ebediyen gömdıiğu bu mu k ku ld kt kra 
k bar n gö ü, ömründe yalan ,.e ıi- Harp, buttin şıddc>tılC' dE>uım edi kaddes yer, dere kenarı idi; sık sô · i çara rtu u an sonra, te r, ya - Bunu, dedi .. belki bir hatıra o- - PeküJa .. k.obul ett~m !. deu. 
~, 

1 
n 

1 
rl mek lduğunu bilm mi . ordu .. Ve Hasan, mufrezesmm en gtit d.ı larmın senn golgelığiydi. kalanmak tehlıkesile, karanlıkta: bu larak saklar diye, sana, Ommüş vid:. O ''a.ta ~ri.ıı. lt:>yun o .rt.ldur U\1.H 

sogfüt dallan arasına cıWlendigı-·ni... ve k H .. bl "'ı'r paı., ,.ek· t · d L..,Jl 
l; r ın anın, bütün saffetile b ğlandı- k hraman bir en olmuı:;, vatan mu · Onlar · t>·- ••••• :ve artı , asanın ızwr.a an " :.. J um ı...maz ı. ~ ·• r Jtım• 
ı: buyuk b r ümıd kuvvetli bir \: · dP habbeti ve yurd kavgası içındc, 'efa- - Ogul, diye yalvardılar .. Dıyh er sabaha karşı düşmanlarla, soğUt dal- taşmış, n ineler gibi göale.'1 ıs: .nuu. - 1 k•ırt..~a ol.bıı ben er koçun nıha · ., ili 
Vf' b nl t:lll, son u te llisı ile, d lu sı7 Ommll'2U eritmış çoktan yok et-! bakalım ŞU suya, kaç gavurun leşini ları arasından saatlerce, kurşun, kur'f- tı..... rtanvdı E'lh r.! •:nış altın li.-ıı ederdi 
cJı. .. Vcdudaklarmda dün gece ıneh· misti .• ı~ukat bir giın, kendi koyimün aldı, gotürdü?!.. 1 ,şuna çarpıştığını. .. ve bır çok dlişman ı.Bürhan Cölok (Deoo.1 , 1 ) 

n z? 

mel t plan bizzat elımlc kadın go - ı [ ~ f ufak bir sermaye bırakacak bir hal - döndü ... Patrvnuna J..arm · eU: . 
türiır rırdim ~1 1, D ~deyim. Hem ben de artık .hanım ol- raııe lwnu~ım mnd .. m Ü\\ Ru . 

e- Bu sefer d; öyle_ ynı mak istod"m, • ' 1 J ->~ l\ ( ~ , mak istiyorum. Hizmetçilikten °1Jk -
1 
~n atôlyc."'ri!ıe donr üı.tcn • a bıı 

ıakat ıcımôe de bır kuruntu d --- \ • l &f} I tım... durgunlu\ı: bız ~!{tı·. 
B fJr attan ıstifnde derek hen bu Han sahibinin ifadesi de bunı.Ja B:r r ıüddet ,,e yapacağını bıll'mo 
kuruntuyu izale etmek, hem de ka - Tef ıka No ~ 7 bitti. di ... S<,ııra bir sinır bastı, ,.e ~ vallı 
mla konusmak ıınk ını aradım. Bır konuşmayı yersiz buldum. Ve kndı _ 1 _ Öyle ise sizinle hesa.b kesmek İhtiyark umkuma hayli yorulmuş· kaJu, hüngur .hiuıgur ağ-lama· lıaJ· 

gün g "turüp m ktı:ıbu kendı"ıne ver- na e'\e gelmesıni söyliyerek oradan mecburiyetinde kalacağız dedim. I tu. Biaz durdu. Uzun bir neflı!S ald.... ~adı. Niçıo. Bunu kımsc biım 
ayrıldım. Ertesi giin sabahleyin gel- Bu sefer güldü. Bardağını boşalttı. Yalıuz vaziyetin böyl" old 
di... - Pekfıla dedı .• Mukadder imiş ne - Mesele mühim azizim dedi... Ha· numaro6o l)turan re anıl d 

- Madam Owens dooim. Sizın son yapalım. kikaten enteresan değil mi? Lynon ak an nal tarını bır p ~1 
Bre nbıre kızdı.. .. . ~Evet bu işde bir psikolOJi rd\ • karken gozlerile gaı-ınfü· .• rnh l' h m 

değılim ... 
O b ınu haddı d n r. a 

i · de dinledi. 
- Olabilir, dedi. 
-Vaziyctinizi ıslah etm ·duşun-

,. 

unum .. 
an- Tabii bn cevab üzer.ine yaı 

a şe:r kalmamştı .. 

:::; dedı hep kotü ınsanlarsınız. h k U - . · t ıı · ..... k · 
b

. d el • . te ass ın ço 1 zum v:ır. K ıcı.nın cınsıpı t:s:: ı \..'.L.mc ıstemı. k t 
·anın ıraz saa t oretıesıne • . 

ı lil edeınıyo sunuz? bu yru tlan sonra bu nevıden hezeye- muvaffak olamnmrn . Kadın 

n saadetin de meşru surette te • 
ı. <'dilmesi zaruri olduğunu anlat -
tım. Bu sefcı luzdı. 

na ba lama.qı olacak bir iş değil... ıa JJ':he ır ımıı ~u ... 

en ... dedi benı ışımden atar 

Kumkuma bır kahkaha at~ı ... 
insanlar her şeyi yapmağa muk 

tedirler azizim dedi. 

z atınız.. Haylı param var. Beni Elinclekı sicim diığümlerle do:.nuş-
ye kadar silrtikler... Benı se - tu .. 
de var .. Hangisi ile bo.ya.tımı O devam etmeğe l>fı;§ladı : 

sem, milm'üJDden sonra tma - Kadın o akşam t€krar atöly"'ve' 

Mnd:un 0,,te•ıs b~ttln ual e em n-
fi C' vnb vermış ? ~.din; açma J\ ıs 

Lynon da yapa k bır i g 
çı 'JP ôıtmıı::t Bı• haJı. • Jen 
at sonra Madıtm OwP-.nsi o.il Jdu • 

fD, ı arı ·ı:aı l 





Sayfa.: 8 

1 1 
1 1 

ili 

ı•ı 

l SOLDAN SACA : 
l - Bir nakil vasıtası - Acemce su. 
2 - Değnek - Orta. 
3 - Bir nida - Beyaz. 
4. - Bir hastalık - Bir böcek - ls • 

tik bal. 
5 - Riyaset. 
6 - Kalıp almakta kullmlır bir 

madde - Başına "A,, gelse bir 
peygamber ismi olur. 

1 - Kalın bir kumaş - Sahur vak
ti. 

YENl - SAB:A:R 

1 stanbuf leHzıı l111irllli 
Satınarma Komisyonu lıanıan 

Ton 

30 Lavemarin kömürü. 
20 Kriple ,, , ~ 

Yukarıda yazılı maden kömürleri
nin pazarlıkla eksiltmesi 2.4.940 Sa
lı günU saat 15,30 da Tophanede Lv. 

amirliği Satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 

767 lira 50 kuruş, kat'i teminatı 115 
lira 12 kuruştur. İsteklilerin belli sa

atte komisyona gelemeleri. 
"747,, "2400,, f.J, . ., .. 

Transformatör, . 
Aynalı ark, 

,\ 

Tevzi tablosu ve eıektrik enste
lasyonu, 
s~ kısmı ampilifikatör hoparlör, 

sah:qe hoparlör, operatör dairesi için 

senkron motör komple olarak. 

1 NtsAN ı9tf ' 

• .. • •• • .. .. :ı. • • • J ~ • • " • 1 

A NI .. 
T ES i R 

B AŞ, D i Ş. N E Z L E, G R 1 P; 
R O MA T i Z M A, soğuk algınhğı 

ve bütün ağrılarını derhal keser. Lüzumunda 
günde 3 kaşe alınabilir. 

8 - Dişi bir av hayvanı. 
9 - Doğru - Sıra. 
ıo - Mübarek bir mahlffr• - Namus. 

Yukarıda cinsleri yazılı sesli sine
ma parçalarının pazarlıkla eksiltme-

si, 2;4;1940 salı günü saat 13.30 da lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşlet-
Tophanede Lv. Amirliği satın alma melcri Umum Müdürlüg\J ünden : 

YUKARIDAN AŞACiIYA: 
1 - Faideli bir hayvan - 1nsan. 
2 - Eserler - Anıt. 

komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 1200 lira kat'i teminatı 180 lı- Şişli malzeme parkına teslim edilmek şartile, 

300.000 adet granit parke taşı . 
radır. Şartnamesi komisyonda görii- 20.000 adet butis taşı 3 - Kapılarda bulunur - Esatiri bir 

Yunan kahramanı. 
4 - Fasıla - Ve. 

lür. ..ati "750,, "2486., satın alınacaktır. 
ilf.:.i . Muvakkat teminat 1000 liradır. 

5 - Serserilik. 
. • • • ~ . 16/ 4/ 940 tarih.inde saat 15 de paz:ı.rlıkla ihale edilecek olan bu işe 

1000 lıralıl< kadar gaz yagı alma- · aıt şart.nameler idarenin levazım ml:JCrlüğünde parası7 olarak tevzi edil~ 
6 - Sarhoş olmak için yanılması 

zaruri bir iş. 
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 4/4/940 mektedir. ''2413., 

7 - Fransızca bir harfin :.ı 1~mıu~u -
Zayıf. 

8 - Aile - Bir rak~n. 
Bir Komprime ·1-layat Karşılığıdır 

perşembe günü saat 14 de Tophane
de Lv. Amirliği satın alma komis -
yonunda yapılacaktır. Kat'i teminatı 
150 liradır. Evsafı komisyonda gö -
rülür. İsteklilerin beİli saatte komis-

9 - Ehli bir hay V'an - Kürkü kıy -
metli biı hayvan. 

En sıkışık zamanda size en büyük yardımcıdır. 

10 - Bir kaç taae - Elinizde varsa 
kazanırsınız. 

Ralori, gıda, lezzet ve nefaset bakımından tatmin edici mahiyeti 
,.e yüksek evsafı haizdir. yona gemeleri. "752,, "2488,, 

Mercimek, bezelya, buğday vesair çorbalık komprimelerimizi • •• her yerde bulabilirsiniz. 
f!vvelki günkU litılnıacanm halli] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ÇAPA ARKA MüSTAHZARATI 2000 liralık kadar toz şeker alına

caktır. Pazarlıkla eksilbn.esi 4/4/940 
perşembe günü saat 14.30 .da Topha
nede Lv. Amirliği satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Kat'i teminab 
300 liradır. Nümune ve evsafı ko -

misyonda görülür. İsteklilerin belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

M.NURİÇAPA KunıJuş tarifli: 1915 1 c ı u ı Mi*A!R I T~E lsıTif, 
2 El 3 , Al S \~~ i_T r L ; U ~ F 
3 Mı s lı.I :> t ~ I AINIGIA 
4 A 1 MI -~' 1 D iE \rl\Qta("i~ if.ı 
5 LIAILIEiSI \1 f MlA1K 

İstanbul Maarif Müdürlüğünden: 

6 EIL !· A. IN! iL lAI 1Ml 1 
'1 .!J A i N 1 t 1 N; : R ,RI ~ : L 
B TIN~ L lll ! A \ C 1 .il R!E 
9 1 iNI >-. :NIM,AlKl•c l., 

Maarif Vekilliği köy öğretmen okulları için aşağıda cins ve miktarı 
yazılı bakır takımları kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Tah -
min edilen bedeli 12497 liradır. Muvakkat teminatı 937 lira 28 kurustur. 
!r.tekliler bu bakır takımlarına ait şartname ve resimleri Maarif Müdür-

"753,, "2489,, • lügü yardirektörlüğünde görebilir. İhale 2 nisan 940 salı günü saat 14 30 
da Maarif Müdürlüğünde toplanacak komisyon marifetiyle yapılacakfu.. 
'i'eklif zarfıları en geç saat 14 de kadar kabul olunacaktır. "2092,. 

rPRATİK ARICILIK"\ 

,, 

l<i NIOfT lllEIN •P i lR -
Dr. Hafı z Cemal 

Dahlllya 
Lokma» Bekim 

MUte"taeaısı 
Divanyolu 10-! 

Muayene &aatleri p-J.zar llariç 
her gün 2,5 - c si:llı ve cuma.ı .96i 
aaba.hlan 9 • 11 hakiki fıka.ra ı 
kabul olunur. T. 22398 

- z= 

Eşyanın Cinsi 
~~~~--~~~ 

Börek tepsisi 
Bakır dliz tabak 
Be.kır çukur tabak 
.Büytık kazan kepçesi 
su~geçli kevgir 
E:>..kır büyük süzgeç 
Kt:ı;tik kepçe 
Bakır maşrabıı 
Askeri çama.şır kazanı 
Bakır çay ve su güğümü 
Bakır bulaşık ltazanı 
Bakır karavana. 
Helvacı kazanı 

s 

Sayın miiştcrileriniizc müjde : • 
Sabık ŞAMLI ve yanan ATA ATAREK mağazasındaki fanila, TRİ
KOTAJ, Çamaşır vesair TUHAFİYE çeşitlerimizi ayni sırada sabık 
Tayyare Piyango müdüriyeti binasının sağ tarafında 4.7,2 No. da 
bulabilirsiniz. 

HAYRİ KOYUNCU 
................................ :mıs:lliaımm .. d 

[!hiarlar U. Müdürlüğünden ı 
I - Keııif ve şartnamesi mucibince idaremizin Pulathane Tütün 

Bakımevınde yapılacak döşeme kaplaması ve müteferrik ikmal işleri ka-
palı ı.ııtrt 'lHUli!~ eksiltmeye konmuştur. 

lJ - ı{"'şif bedeli 15663,25 lira, muvakkat teminatı 1174,74 liradır. 
IH - E!-.siltme 9/IV/940 salı günü saat 15 de İstanbulda Kaba • 

taşla. Le .zım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapıla • 
cakt!:-. 

r ı - Şartnameler her gün Levazım şubesi veznesinden ve İzmir, 
A.nk-.;ra, Trabzon başmüdürlüklerinden 40 kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektu_plarını kanuni. 
·•esaikle %7 5 gti~enme parası makbuzu veya banka teminat mektubu
nu ilıt!, a ec...'!c~k k~palı zarflarile şlırtnamesinin F fıkra::;ında yazılı ve
sa-''ti müualweı.ı tarinit!den 8 gün evveline kadar umum müdürlük inşaat 
>Julıo.W.e w<:rITJ.elcri ve fenni ehliyet vesikası almaları, ihale günü de ek
s:ıtmc .ra.ı.tinc!en bir saat e•rvel mezkfır vesaiki makbuz mukabilinde yu-
k::.1·d&. adı gec.cn komisyon ba§kanlığına vermeleri lazımdır. "2215,, _. 

Devle~ Demiryolla~ binlan 1 
l'iSllH!ılBIBlllS-. ... llıBllııilli .............................. llllli 

ljeC!cli 'l'tirk - İngiliz kredi anlaşmasından tediye edilmek üzere mü
bayaa::)ı takurrh eden İngiliz lokomitiflerine ait takriben elli kalem ye
dek parc;a pazarlık suretile ve münhasıran İngiliz fiı·malanndan satın 
alınacaktır. 

Bu hususta ta.n:nm edilmiş olan şartnameler Londrada Türk Ticaret 
Ateşeliğin<len ve Ankarada Devlet Demiryolları Malzeme Dairesinden 
tedarik edilebilir. ŞarLname almak istiyenlerin bu kabil malzeme imal 
eden bir İngiliz fabrikasını temsil ettiklerini firma ismini vermek surc
tile biklirerck, lal!rirrn veya şifahen yukarda sözü geçen yerlere müra-
caatları lazımdır. . 

Verilecek tekliflerin en nihayet 20/ 5/ 940 tarihine kadar Ankarada 
Devlet Demiryolları Merkez Dokuzuncu Arttırma Eksiltme Komisyonu-
na tevdi edilmiş olması lazımgeleceği ilan olunur. ''2439., 

Beherinin fiyatı Y ckfuı 
Mikt.an Kş. Lira 

Yazan: Dr. Fuad Ali 
100 adat 

4000 " 
2000 " 

20 " 
20 ,, 
20 ,, 

460 " 
2000 il 

30 ,, 
230 il 

1Q il 

1000 ,, 
~o 

945 94:) 
40 1600 
40 800 

250 50 
250 50 

2030 4.06 
100 460 
39 780 

6000 1800 
370 851 

5500 550 
245 2450 

5850 1755 
Yekfuı 12497 

Bu gayet geniş ilim ve san'atın, 
herkesçe kolaylıkla yapılması için, 
uzun, usandırıcı bilgilerden vazge
çilmiş ve gayet pratik bir yol ta
kip edilmiştir. 

Bu kitabı okuyarak yazılanları 
güzelce tatbik edenlel\ arıcılığa. 
elverişli olan mıntakalarda pek 
mükemmel mahsul alabilirler. Fi
yatı 50 kuruştur. 

İNKILAB KİTABEVİ 
________________________ ..... 

[ lstanbul Belediyesi Ilinlan 

Senelik 
kirası 

96,00 

150,00 

144,00 

420,00 

225,00 

301,00 

270,00 

12,00 

24,00 

84,00 

120,00 

60,00 

36,00 

312,00 

180,00 

tık 
teminatı 

(1) senelik 
7,20-- Tahtakalede Rüstemp~a Malı. Nalburlar So. 348 

11,25 

10,80 

31,50 

16,88 

22,58 

20,25 

0,90 

1,80 

6,30 

9,00 

4,50 

2,70 

23,40 

13,50 

No. lu dükkan 
Tahtakalede Rüstempaşa Malı. Tahtakale So. 85 
No. lu dükkan 
Tahtakalede Rüstempaşa Mab. Balkapanı So. 17 
No. lu dükkan 
Sirkecide Hocapaşa Mah. Ebüssuud caddesinde 5 
No. lu matbaa · 
Sirkecide Hocapaşa Mah. Ebüs~ud caddesinde 
11 13 No. Iu matbaa 
Sirkecide Hocapaşa Mah. Ebüssuud caddesinde 
7,9 No. lu dükkan 
Sirkecide Hocapaşa Mah. Ebüssud caddesinde 15 
No. lu matbaa 
Kantarcılarda Kepenekçi Sinan medresesinin 2 No. 
lu odası 
Kantarcılarda Kepenekçi Sinan medresesinin 12 
No. lu odası 
Un.kapanında Yavuzsinan Mah. Zeyrek So·. da 5 
No. lu dükkan. 
Küçükpazarda Hoca Hayreddin Mah. Asmalıtürbe 
So. 1 No. lu l{avaf Şemsettin türbe odası 
Zindankapıda Ahiçelebi Mah. Zindankapı So 46 
No. ıu dükkan 
Çiçekpazarında Hoca Alacddin Malı. Sabunhane 
So. Leblebici hanının üst katında 17 No. lu oda 
Sultanhamamında Hoca Alaeddin Mah. Çiçekpa • 
zarı So. 2 No. lu Haseki Mustafa Ağa mektebi 
binası 
Çemberlitaşta Atik Alipaşa Mah. Mehmetpaşa So. 
3, 5, 7 No. lu kargir ev ve dükkan 

Yıllık kira muhamm.enleri ile ilk teminat miktarları yukarda yazılı 
gayrimenkuller 1 ila 3 sene müddetle kiraya verilmek üzere ayrı ayrı 
açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameler Zabıt ve Muamelat Müdür • 
lüğü kaleminde görülecektir. İhale 12; 4/940 cuma günü saat 14 de Da· 
imi Encümende yapılacaktır. Talihlerin hizalarında gösterilen miktarda 
ilk teminat makbuz veya mektubları ile ihale günü nıuır.JYen saatte Da-
imi Encümende bulunmaları. "2406., 

....... Sahibi : Afuned Cemal~din SARAcoGLU 
Netriyat aödürii: lıta.r.id ÇETİN Bıısıldub :ver: Yaoi Sa.balı M&thaJısı 

Böbreklerden iclrar torbasına kadar yollıı,rdski hastalıkların mikrobları:nı 
kökünden t.emizlemel. i;in HEL~OBLÖ kullanınız. 

LMOBLEU 
Bö~reklerin. çalış~ak ~dretini arttırır. Kadın, erkek idrar zorluklarlll\ 
eskı ve yenı belsoğuklugunu, meı:;ane iltihabuu, bel ağrısru, sık sık idraf 

bozmak ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder, 
İdrarda kumların, mesanede taşların teşekkülüne mani olur. 
DİKKAT : HELMOBLö idrarınızı temizliyerek mavileştirir 

Sıhhat VekMetinin ruhsatını haizdir. HER ECZANEDE BULUNUR. 
... . ~.' .. •• .. ;~_ ..... ,..._~. ~- •• ,ı,~ ... ,ı ·.... : ·.· ~. 

İstanbul Limanı Sahil 31'1hiye Merkezi 
Eksiltme Komisyonundan : 

Fare itlafı işlerinde kullanılmak üzer~ merkezimizde mevcut nümu· 
nesine göre 300 adet leğen satın alınacaktır. 

A. Beherinin tahmin bedeli 232 kuruş olup tutarı "696,, liradır. 
B. Şartnameler merkezimiz levazımından para.su alımr ve nümu • 

nesi görülür. 
~ r. C. Eksiltme 16 nisan 940 salı günü saat 14 de Galatada. Kara Mus· 

tafapaşa sokağında mezkur merkez saunalma komisyonunda ya• 
pılacaktır. 

D. Eksiltme açık olacaktır. 
E. Bu işe ait muvakkat teminat 52,20 kuruştur. 
F. Eksiltmeye gireceklerin 1940 senesi Tic.ıret Odası vesike.laruu 

göstermeleri şarttır. ''24.03,, 

f· 

.... 

I ,.. 

M 11_ l_ I 
Dl·YANGO 

Büyük ikramiye 150,000 l irad ı r 
El İlanlarında da yazıldıOı gibi 3 u., :;;,ı keşids 

biletlerini herkes 

Nis1nın 4 üncü günü a~şdmma ~~oar dag:ştirmafid!r. 
A1ui takclird. b. auı.ar.a iiarinde ~C"ba, \•lr ul~i!! ~ ietwle~ 

"' 


