


YENi SABAH 5 NlSAN 1940 

on a is n n n 
i,;yüzü hakkında 

ingiltereden 1Dün ihracat 1 B.elediye temizlik G arb demokrasileri Jıalihaz•• 1<onya Mebusu Kazım Gürelin beyanatı 
-6- getirilecek piyasası ,· ~ıerı·ne bu sene .harbinin idar.e~inde da.ha ıkl y. bir vahdet ve bu itcadcleyi us rl 

Kafile bu suretll su depolarının ö -jlnr.dı." demek hakikate uygun olmı- demir nevilerı hararet11• geçi-'; ehemmı·yet verecek bir nıiiddet zadında~i:»ir ran• 
nündeki çe!'lmelerin hizasına geldiği yan bir ifadedir. U 1- dıman vererek nazi AJnumy.a'iınıo 
zaman -şımdi tepeye kalbedilmiş olan-ı Kazım Htisnü, t mail Hakkının hat- Bir müddettcnberi durgun giden ih- kat'i mağlfıbiyetile neticelenmesi hn· 
etcktekı Yusufşar hanesi yanında. ve e- ta Çeicbı ve Müftü efendilerle Eyüp Dün bu hususta bir racaı faaliyeti dün gayet hararefü geç Bunun için ~imdiden smmnCiaki kararlarının tatbikine gi • 
lektrik san rali nr§ıstndal.i sokaktan Sabri beyin kafile ile birlikte hilkfunet toplantı yapıldı uı.i§tir. Bilhassa Rumanyanın memle- Y ri mi lerilir. 
An ko\ anı dan bo anır gibi bir cemmi dairesine gilmilleri ve oradan aY.fll - . ketimizin muhtelif maddelerinden yap- tedbjrler alıyor .Bu -:arada, umıııni tabiye esnsJarı 
gafir cllermde, silah, kılıç, balta, demiri ~amaları esirlerin hayatını kurtarmış ~~ilteued.e'? .g~tirt~ecek demir n~vi· tığı .geniş ~übayaat piyasayı gayet can Yaz mevsiminin yaklaşması dolayı- ve se\•kulceyşi vaziyetlerin 'tarsini ve 
parçaları oldugu halde kafıleye doğru bırçok fona~ıklann ela önünü almıya lQrını~. t:sb.~~ .. ıçın d~n Mıntaka Tıca- lı bı~ vazıyete getirmiştir. . sile belediye lstanbulun temizlik işleri- tecdidi i tikametinde alınan kararlar 
koşarak ge ıyorlaı dı. Yaklaşınca, han- yardım etmıstir. ret Mudurl~°'~de .hır. to.pl~ntı ywıl - Dun R:umanyaya 33600 liralık zeytin ni yeniden tanzim etmek ve daha kuv meyanında gerek Fransız ve .gcrPI• ·e 
giııiz val a gıniz .kumandan, diye Orada olan bitenle i biraz a§ağldıı :nı~tır. Dcmır ıthalat şırketı azalarının 161220 lır.alık p_amuk, 14500 liralıl: su- vctli bir te§kilüta bağlamak üz.ere ha- İngiliz Jıükfunctıer.i.nin de _bir talıım 
bağırmağ ba adılar. Bunlara verilen -anlattığım zaman hakikatin daha iyi ı~.tıra~ et~ği to~lantı Demir ümite_d ı::am, 3970 liralık balıkyağı satılmış - rekete geçmiştir. Bu münasebetle dün tadiliita girişmeler.i -m. nnu bahisti. 
C()Vab ralnız şu oldu. "Ne yapacaksı- anlaşılacağını ümit ederim. Şayet esir- Şırketı reısi Halil S~zerin .. ~~ş~:ınlıg~ tır. ~~na mukabil Rumanyadan p trol belediye reis muavini Lutfi Aksoyun Nitel<im, Transanın -harbe mütccıa .. 
nı~: valiyi, ne yapacakwuz kumanda- lcr-:arasında. ~;ıtk~~ı~a ·simleri ge?eıı- altınd~ ~creyan .ctmı§ ve. onumuzde.~ı I \ .e muştekkatı, kereste ithal eclilec~k. ıiyaseti altında belediye sıhhat ve t.e- ir kunetlel'.ini lt:l7Jrhyruı B. Daladier 
nı ?,, J3a ka bt şey diyen olmadığı gibi letden hcrhangı bıı::.ısıne karaı tclrıka- hafta ıçınde 1.ngıltereye bır heyet gon tır. miz!ik .müdüı ıerinin ve bütün kaza lm.binesj ·stifa etmiş, ~erin ayni 
bunlar kaf'leyi bırakarak camiye ve da yazıldığı şekilde • .. o zaman bir kır- derilmesine ~a:ar. v~rilıni~tir. 1 Ru~an.yadan başka Macaristana 24 kaymakamlarının i§tirak.ile bir toplan- biuede Maliye Nazırlığını yapan ..B.. 
siperlere doğru koşturmağa ba~üamış- gınlık ve kızkınlık gosterenler olmu§· . Bu h~yet lluncı bır toplantıda :.e - bın 6'l3 ~ıraiık keten tohumu, Fra!ısa- tı yapılmıştır. Belediyenin eskidenberi Paul Re,;naud geçmiş, \e B. Dalafüeıı 
lardı. M ğ kısmı azamı çapulcu sa .s~nrad~n hak~katı anlıyarak ~~kir- cılece~tir. .. . ., :~ 4ti398 fu:a1ık kendir. 4562 liralık tü- bir türlü itmam edip devam ettireme- ~·eni lmbinede Milli Müdafaa .Nazın 
i'!1iş. Tezelden mü~afilerin bıraktıkları lerı~ı tashıh etmı§ olacaklarına şuphe tn~ıltercclen Karabu~ Den:ur, Çelı ~n, İtalj:aya 110~0 lir.alık ~umur~. 20 diği temizlik kadrosu toplantıda mü- olarak kalmıştı. Fransız hükünıetiniq 
siliih ve ıreyi y~'1ll ya gıtmişler ca- etmıyoıum. fa?rıkasının yapamadıgı nevilerd·J de bın 500 !liral.ık torık, 3800 lıralık fa ul- zakere me\rzuu olmuştur. . değişmesi tizerine"Ortaya konan pren• 
miye girmcc Halı! bey gözlerine ilil'jmiş Tefrika sahibi yol<la kafile meyanın mır satın alınacaktır. ye vesaire ihraç edilmiştir. Belediyenin umumi kadrosu 700 ki- sipler, ayni direktifler dahilinde Al• 
ni nlarmı \c kıyafetini görerek i§te dan benim savuştuğumu ve evime ka- ~ ~ şiliktir. Bu kadro kışın bir mikdar da- nıanyayı mağlôb •ylemek Ye Anu • 
kumand n budur, diye zavallıyı feci vuştuğumu yazıyor. Ra1dkaten Mer- JIA A.RıTTE 1 ,.OLIST• 1 ha azalmaktadır. pada, huku.l'un "61ı.bL'ikm ü.k k &i 

bir surette hid etmişlerdir. Kafile kez otelinin yanına gelince sokağa sa- BclcdİY.C temizlik amelesinin devam- sa Iarına dayanan bir sulh havası va.o 
vali b yin hına k dar gelmı vuştuğuınu ve sonra yakalanarak hli- f aşmuaUimlerıin aylık Zenbil içinde bir çocuk lı surette iee bağlanmasını temin et- rahnal< zımnında enerjik bir Jmrl'İ<e• 

r l imse tara mdan teca- l.iimet daire ine nasıl götürüldüğümü toplantıları bultındu mek üzere temizlik talimatnamesine t.e giri ilecı 'rini isaret etml rti. 
mı ır. Biraz sonra eura- ~ukarıda arzebni tim. Beni de vali . . . .. bazı yeni hükümler koym.ağa karar Bu harekete nıü,·nzi olarak İngili1 

n toplanan müs ı ~h adam- ve kumandanın bulunduğu odaya koy. İstanbul ~ m ktcp baş mual~~mlerı . Dun, Galatada Galata kulesinin di- vermiştir. Bu suretle yeni bir "temiz- lıiikfımetinin de ayni noldai nazara 
lmaz \ali bey mutlaka hli- '.:tn_u lardı. Elebaııılardan ismilli Ekber aylık mesleki t ~~l~~ı bugun sa- ib:11d~. oy~n oyruyan çocuklar bir zem- lik talimatnamesi,, .mey,dn.na getirile • istinaden bir :tadilat geçirme i bek· 

n götüıülm lidir .. diye o~lu Ali kapının iç tarafıncla nöbetçi· at 14 de lstanbul ıb n.ucı 1Ik_mektepde hıl gormuşler, polise haber vermişler. cektir. leni~ordu. Nitekim B. Cha.nıberlain~ 
bağırmıya b ladıklnrmdan yine kafi- lik yapıyordu. Z bit arkada§lardan yapacaklardır. T plantiya aı~ ru~a : zembil açılıp bakılınca, içinde, amba • Belediye bu kadro ile tstanbuldan Fransa ile birlikte olar.ak giriştikleri 
le halin umet binasın doğru _ha- bazıln~ ?daya ~utta~ıı. \HU.yet ~lo - me hn~ ~ ",_~uı.namenı~ b~nncı la i yapılmış, yeni doğmuş ve göbeği] !;Ünde ancak 1200 metre mikabı çöp mücadelede l pıuıa:uJan hamleJeıi İ• 

· tı. Muhafız zade ınedre- .nunda ıdıler . .Dıg derının de Encuınen lmadde ..... w bu sen ·~1 son sınıf ımtihan- kesilmemiş bir çocuk cesedi bulundu- alabilmektedir. Halbuki 1stanbulun şaret e.ttik:tt'n 'e ıınzi ~ejimlne l a~ı 
sesının " imdikı belediye binasile in- odasındu :bulunduklarını haber almış - ı_arı teşkil etn:-ekte~r. Ruznamenin di- ğu gorillmüştür. Cesedi muayene eden günlük çöpü bunun bir kaç mislidir. azimle barekete receklerindeıı b:ıJt,. 
h~sarl r :C ~-~inası n asında idi,,. ~· S londn bulunanlar baz~n arada- ger ma~d?leı de ilk mektep _son s~- [idliye doktoru Enver Kaı:an .InQrga Belediye yeni yapacağı teşkilatla 1s . e~Jedikten oornkabinesinde bazı tn .. 
hızasma g lındı0ı z man k n bir kı kap yı aç rak yanımıza ugrayorlar rufı.ndn ~kı sene .kalan ta:lebenın vazı- kaldırılmasına lüzum göster.mi§tir. Ço" tanbulu! bir :gtinlük çöpünü .kaldırmak diliit icr.a e~:lenıiş, " a.ldıklar,ı arar• 
kalab:Uıl · mu u. B ta ı bi ve fa at fazla durarnıyarak derhal dönU- yctı ve ılk mektepten orta mektebe cuğu :kimin bıraktığı araştırılmakta _ gayesini temine çalışacaktır. fan tatbik ir.iıı ha ziy.ade bir ,.ah ... 
müftü e ı ve mcb JÇzım Hüs- yorlnrdı. Koridorlardan bükfımet mey geçen talebenin hangi orta mekteplere dır. Diğer tarafd.an ılstanbul dünyanın det tenıin ~Jemistir. İngiliz lmbine• 
nü, lsm il H kkı, Es üp s b i beylerle danından mütemadiyen gürlıltüelr, u- 1 alınacağı meseleleri vardır. Toplantıda 30 kJ I en geniş sahalı bir şehridir. Belediye- sinde, S npılan bu fa.dili tın en ayanı 
maruf d l·a bı ı aç zat da vardı. Ka- ğultular gclıyordu. .Salondakiler de bütün bunlar kat'i bir neticeye bağla- ur.uş ça mış nin her gün temizlemek mecburiyetin- dil<lıat nok Sl İllgil.i%.&hri~e. ~ .. zın 
fileyi orad k ıladıl r. ff diniz g ç aşkınlıkla. karı§ık bir telaş ve hare- nacaktır. Toplantıya Maaıif Müdürü Balık~ı Hasan K~aduman, ~kada3ı de bulunduğu saha 23 milyon metre D. Churclıill'in büJ · ~·c me 'uliYctll 
kaldık, m ı ı>f konuşa.ca kimseler ket vardı. Esinlere kar§ı bir taarruzun '1.'evfik Kut da iştirak edecektir. balıkçı Hasanın cebınden 30 kuruş cal- murabb:udır. bir \'azife dcruhdc ehncsidir. ~ 
bulamadık, merak etmeyin hep biclik- vukuuna meydan vermemek üzere sağa Mllh dis mektebine bir diğı ıiçill: a~i~~e verilmiş, dün Sult~n Bu saha üzerinde 7012 sokak ve cad İngiltere, halilıazır devlet adamla .. 
te hükumete gidelim dediler. 1ki taraf sola yalva:ıp dil dök~yorlardı. Bir a- pavyon jl3v ediliyor ~.hmcd Üç~~u Sulh ?eza. mahkem~~n de vardır. Belediye çöp arabaları her ırından bir kısmmm htiyük harbe•" <lo 
kalabalık b'r halk kütlesi tarafından aJıktİsımı.ıl:ıJ-Iakkt,ıKazı~S~sni~e bir- Naiiu Vekfı.Icti Gümuesuyunda Yük- de suçunu ı:ıraf etmış, bır ay .on ~un gün halkın çöpünü alm::ı.k için 179795 mülıim roller oynanmı olduğu yegane 
sarılmış k ile orta.Jannda yürüyor - ~ikte yazı masasmın ..:sa.g koşesınd~ki sek Mühendis mektebini tevsi etmeğe h~ps·e. mahkum ve derhal tevkif e ... ıl - evi aola§mnk mecburiyetindedirler. hiı dellet olarak göriihnektcdir. l•'il• 

ınin yanına geldiğimiz ısk:mı~de ot~ran Mustafa Remzıye karar vermiştiı:. Mektebe yeni ve mo- mıştu · • Belediye bu geni~ ihtiyaçları .nazarı Jıakika bir misal olmak üzer~ Bı 
zaman akr bamdan Zühtü yanıma so- dogru ılcrJe.d1ler: dcrn hir pavyon ilave olunacak ve bu Ormanda hır ölü bulundu itibara .alarak temizlik kadrosundan CJıambcr.lain umumi had>de de Balı· 
kuldu. Ço 1 nn selamette olduğunu - Remzi efendi, Hacı efendiler .. pavyon dershane ve bazı !abomtuvar- Balo.rköyünde oturan Çatalcalı Hod- ba§k:ı temizlik vesaitini de takviye et- ri~c .ı:!'azırı olantk İngiliz inıJ>arntor• 
söyledi. H y · uradan sizi kaçırayım sizden rica ederiz dışarıda fazla gale- lan ihtiva edecekti. Pavyona )lid ke- bi, bir. kaç gün oV\'el, oğlu 20 ya~nda mek ihtiyacını hissetmektedir. Bugün- Jıığuııu mücadelede it.iare etıuis salı· 
kimse farketmez, dedi. Ben de etrafı- yan görülüyor. Esir düşen zevatın bir ~if ve §a.rtnameler hazırlanmıştır. Pav- N'aimle beraber Bakırköy civarındaki kü vesait bu geniş ihtiyaç karşısında ısi~·etıerden biridir. Bugiin de, Bahri•' 
ma bak.~~· savuşm ~ b.U: tehl~e ~is teca\~~~ ~ğramaları muhtemeldir .. Bu yon 16 bin liraya .mal olacaktır. 1nşaa- bir ormanJıö-a odun ikesmeğe gitmiş, ço.k .az :ve kıymetsizdir. Belediye te _ . e Nazırlığı uhde inde kalan B. 
setmedıgımden sokaı,.rın ıçıne gırmış~ un onunu alınız. Hele :Vali ile kuman ta 20 güne kadar ba§).anacaktır. ormanda oğlunu kaybetmiş, dönüp e·· mızlık kadrosu servisinden 12 kamyon f'hurchlll hnrhi idare işini de üzerincı 
ti.m. Der?.al i t~ biris~ kaçı·y· or .• diye. d~nın ha~a:ını muhafazaya son. derece Vekalet dig·cr tıırafdan Mühendis -.,ıine geJmicıtir. Dün, ormanda, ge:ıcin ve 315 çöp ar:abas. ı ve 6.arazöz r,;alı§. ıalını~ hulunmnldadır. Bu yeni rnzi .. 
b r ;:ı .. ld -n__ dh b dıkk t edi k ı k t b "" kt d B led fco;;i, kara, deniz ve hava k--"'etlen· er ı ses ywu e ı. V'a:rıme mu ış ır a nız,. yo sa mem e e ın aşı- mektebı·n·'n k d d . 1 tm cesea· b 1 t N . . ~ 1 ta ma a ır. e ıye vesaıt kadrosunu .... w .. b.. .. • . . . . . . ı a rosunu a gem§ e e- ı u unmuş ur. aımın sogu { n . . . ı A ı ı · . 1 
hucum oldu. Nalbant Hac~ ~e~med ~a uy.uk .(claket get~ı:ırsımz .. dıye ıs- ğe karar vemıi~tir. Mektebe bu sene donarak öldüğü tahmin edilmektedir. takvıye maksadıle ~enıden 8 arazöz mnı ıar >ıyc reıs t•riuin yardıınile har· 
hayatımı kurtardı. Mestçıler ıçındcn tırhamla karışık nasıhatlerde bulunu- yeniden alı "k tal b ikd div ""- d' . . . ve 16.Jcamyon almagı kararlaştırmış. bi iclare ~ylemektir ki bu da, B. Clmr· 
, .. kA t d . . . . 

1 
d T b nac:.... e e m arı ger '-"='se ı muayene eden tabıbı adıl Sa- K •tıill'. but·· ··d f , __ , 

... u ume aıresıne getırdı. yor ar ı. aş aşlı, merak etme ku • senelere nisbetle ıbiraz fazla olacaktır ih . .. .. . . . . . . tır. amyonlar bundan bir müddet ev- t ın un mu a aa "u~'"\·etleri na .. 
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de "O esna- mandan bey söyl~diklerinizi temine • • • ' 1 Haşım, olum sebeb~ın tay~~ı ıçın vel alınmış fakat karoseri ve şasileri mwa harb kabine:;iue iştiraki fa~·un .. 
da salonda isyaırvalisi Mustafa Remzi çalışae~ğız, ~~~t~ val! v~ kumandanı )Sır Nuk.1k:Ukçul lar kCemıyeb :~~~:. kaldırılmasına luzum goster • d:ği~ti:ilmek üzere b.ir fabrikaya ve - ınun ecfoccktir. 
ve muavini 1{8.zım Hüsnü eski jantlar- b_en evıme goturup rnısafır etmek is - .. ~rıu .ac~ .. './ , . rilmıştı. Bunlar 1 hazıranda belediyeye İngiliz kahinesind •ki tadiliıtm hu 
ma kumandanı .lsmail Hakkı bulunu- tıyorum .. tcluşlanma, bana bırak .. ce- İstanbul uruversıtesı Hukuk Fakul- Çemberhtaşta bir otomobıl teslim edilmiş olacaktır. ~l'kilde tcz'lhür otmesi, gtırb lfrmok· 
yor, esirlerle birlikte gelen rehineler de vabını verd.i. İs~ail Hakkı da göreyim tesi ile ~kara Hukuk mekteb.i ~;zun- kazası oldu ..........,...._.., r:ı.sllerinin rnii~t.crek 1ıir pi.in d:thifüt• 
bunların yanında sıralanıyordu. Sa • Hacı efendı senı .. kardeş .kanı dökül - larını bır ara.ya ~oplıya~~~ ~ır ~u • D.ün sabah Çemberlitaşta bir oto • •AllKZllZUlt.D• 

1 
de hareke• rderck, 8rat'i neticP\'i aı .. 

lonu esrarı. bir sakinlik sarmı~tı. Va- meainin önünü ahrs:ın ikinci bir haç kukçu~ar .ce:nıyetı,,. teş~ılı çın ~aalıye- mobil kazası olmuş, bir kişi, ehemmi- dn.:acak her fürfü :rodblrleri, t~r,.a • 
1i ile kumandan bey, salonda karşıla§- sevabı daha kazanmı§ olacağına şüphe tc gcçı~ı§tır. Cemıyetin ~a.y~~~emt- yetli surette yaralanmıştır. Sabahleyin 62 terzinin alakadar <liic"!~hz itfü.ıu7 eylem k hosusnndakl 
tıklarJ.tbU şalu.iyetıere karşı kırgın ve ?"~kt~r gibi sözlerle pohpohla;Yor ve le~ettekı Jıukukçuları:tı. bır~irile ta - .·aat dokuz sımlarında, Çemberlitaş- muttehit ııol<tai na.zarJarmı göster .. 
hatta kızgın bir vaziyet takınmışlar, ıkı ehle Taşbaşlının sakalını okşayor- n~masını v.e ıneslcklerıne aıd !'1evzu • ta Vezirhanı önünden geçen, Piyerloti olduğu bir İş m::-kfedir. 
görüşmek dee-11, yUzlcrine bile bakmak du.. . . . lar ~trafında emaalanru temm ~de • caddesinde oturan Selanikli Ds'lla.na, Sultanhamamında terzilik eden Ba- Bu sc'bebden lın1ilıa7n hidiselorin· 
istemiyvrlardı .. ,, deniliyor. Del_ıba§ı g~ı~~lye ka?ar Abdülhalim c~tır. • İnhisarlar İdaresine ait 327 plaka JlU- yan Dilberle Necati arasında ustalık. de nazarı dikkaU celtwdcn noktu, ye• 

Bu yazılı:;. noksan ve yanlıştır. Esir- Ç~lebı ve mhftu efendıl~r. bulunduğu- ilk ım,ektep at.bele~ nfn maralı kamyon çarpmış, ehemroiyetli k.al.falı~ mesel~sinden kavga çıkını~ bi nile en Fransız \'e tru1iıi.t gör.en İn· 
ler, salo:ıa geldikleri zaman burada i- muz odadu kaldılar .. ~~ bızı yalnız bı - dış muayenelerı surette yaralanmasına sebebiyet ver • ı1bırlerı aleyhıne hakaret davası aç • giliz kabinelerinin 1Jir.flarb Ji<ons~'in-
Eimleri yazılan ze\ atı. oro.da Lazır bul- rakmaclıl~r. Bazan olum tehlikesi gös- Maal'if müdUt lüğü ilk mekt~p ça • miştir. mışlar, davaya Sultanahmed Birinci de ittihaz cyleuikleri ·'ararJarm ·t.at-
mr. nışl~rdı. Bın:ıdan evevlki tefrikaya teren vazıy~t ve muamelelerle karşıla- ğmdaki çocukların diş muayenelerini Kazadan sonra, ~oför, kamyonla. Jrnc Sulh Ceza ma~kemesinde bakılmağa bıkdta ııe şekil ve \'a~yet iktisab e-
aid yazımda tafsil ve iznh ettiğim veç ıııy~~duk. Bır defası?da ~e~ebi efendi, ve dişleri hasta olan çocukların. ,sürat- mıştır. ~ başlamı§tır. lki taraf, şahid olarak dect.':ği mesele idir 
h!lc gerek bu ze at gerekse orada i- h?nuz. yc~ek yemedım, gıdıp ~ele~im, le t~davilerini temin etmek .maksad!le Yaralı Osman, derhal, Esnaf l:aı:ıta- 20 i~zi ~ös..t:r.mi~ler~. ~-unlar.da.'l on Garb demokradleı'inin Patbikinc gf 
sımlcrini zikrettiğim diğer zevat ka-1 dıy: ayaga kalktı ~e.~apıya dogru ıler- aynı mınt~ka~a ;bulunan bır !kaç ılk hanesine kaldırılnıı§, §Oförün arımr!la- ~~esı .dun .dınlenı:r:ı-ı.ş, diger pn tane- rhmelc üzf'lre oldukları ka.rar-lann e-
fi:eyi Muhaddis rr.edresesi önünde kar- lwedı, hemen ben ~nunc geçerek kula- mektebe hır dı§ doktoru vermek ga - cıına ba§lanml§tır EJnın dınlenılmelerı ıçm muhakemı~ baş lwmmiyet '\"C-ciddiyetiıtin e.n ~·a.km hiı 
şılıyarak b. ikte hükumet dairesine gına, aman efendı hnzı:etleri •. nereye yesile harekete geçmiştir. Maarü mü- ~ · ka güne bırakılmıştır. ishatı, flazi Almanyasmda n lt~lya.. 
ı;elmişJerdır. Hatta içlerinde Mustafa ~ıdi.y~rsunu? Yemeği burada da yı,eb\ dürlüğli bundan başka köy mekteple- Çocuklu kadma ~a~pmış Dünkü celsede, sami olarak ta 40 dıı .mü~ıe<lc e<lilmeğe başlwıan bir 
Remzi de bulunuyordu. mu-şıla§ma hrsınız, a~rılmanızı doğru bulmaya • rini dolaşmak üzere kadrosuna 3 sey- Buı:sa.dan ~stanb~la,. Lalelıde saka .kadar terzi bulunmuş, .bunların .hı.lesini Mdişe '\e asabiyet lıa\•ası \'e btml:ı.· 
salonda vuku bulmadıgıw na g .. re k rum .. demı tım. Merhum da bunun ü- yar diş doktoru .almıştır. İbrahımın evıne mısafır gelen Esma, salon almadıı'Yında k .d k'l . . dar ~ın harice akseden m&tbua1 hücum, 

o ere . . d .. d.. . k w d "k" d k. _ Jel ~ n, orı ora 1 il 
içine aldığlm yazıda vali ve kuman _ .zerıne gç;ı on u, yerme oturdu. A • _ ucagın a .~ ı .!~şın. a ı çocugu o u - taşmışlardır. nu ır. 
cfan da bu iyetlerc karşı şu veya radan yaom saat geçmişti ki Mliftü g~ halde kopru uzerınden geçerken Yf' Dr. REŞAD SAGAY 
bu vaziyeti lmı lardı "Onlar da iki A~ı ~ızka 

1
e
1
fendi d~ tehlike hissederek nıc~mdi 1t~r3a0f5ın1dan gelen Rahb~inin ida- ................ ıuın••-•••-••••• .. 11•• 

Yiizlulüklerın·n utancı ile ıuv · • a~ g a ttı. ~akıt geçiyor gidip öğ- Belediyenı·n sıhh"ı resın e cı numaralı oto us ça~pa- DENJZURDB ı VlLA YETTE : 
r;mıyoı 1 k l k .k. . . d 1 c namnzı ı y1m, demişti, Onun da ko 1.. ra ı ısını e ynra amış, yaralıl:ır tc-=============== yanma sokuldum, namazı bur:aaa aa ntro u aavi aıtma aıınmı§ıar, şoför yakalan - Bir A1'matör müddei- Amiral 1\f ourenin dünkü 

kıl bilirsiniz, bizi bırakmanız do~ 1.stanbul belediyesi son günlerde şe- mıştır. 

tlEN LIK 1..00 Kurut 2700 KCU'Uf 
1 AYLIK no • "~ • 
ı AYLIK [<(00 • 800 • 
1 A Yl.I K lllu ı too » 

5 NtsAN l ~O CUMA 

de-·ldir. O <1a gi.tmekten vazgeçti.:oSa- hir da~ıllıı~e~i sıhhi kontrolleri şid - •·•·• Umumiliğe verildi tetkikleri 
Iond ki deyi g ·rdıler orad _ detlendırnuştır. Bcledıye bıUıassa hal- Tavzih Limanımızdan Sümerbank hesabına Dün balı vjry tte Vali ve Boı di-
maza durdu. Yine bir tehlikeli bı~ ~:. kın kesif bulunduğlt mıntakalardaki Gemliğe gidecek kömürler için koordi ye Re· ·nin riya eti altında Fran ız 
z!y tte vali öz işaret.ile beni çağırdı. tkodı:tro8ııereh ffazln ehemmiyet ~·ermek- Devlet Limanları İşletmesi Umum nasyon heyetinin tesbit ettiği fiyatlar- pasif müd faa mtu eh ısı amiral Mcr 
'Oz r n e bir b mba. olduğunu bir .hU- c ır. on a m zarfında Beyoglu mm- Müdlirllicöünden: dan f zla navlun ta.leh eden arll"atör renin d h r b un uğu bir toplantı 
cum olur a derhal atacağını söyledi. t~kasın~a 200 esnafa ~e tüccara bele- Gnzetenizin 1/4/1910 tarihli nüsha- Sadık oğlu Nazım Liman Reisliği ta- y:ı.pılm_ı tır .• Topl nbya pasif müdafa· 
B n e rica ederim, bıuıdan sarfı na- dıye talımatına muhahf hareketlerin- sının ikinci sahifesinin dördüncü sü • rafından Müddeiumumiliğe verilmiş ~ a ı~lerJle alılk dar blı ün zevat iştir- k 
zar buyurunuz, telilıkc ve felaketi da- den dol yı m telif cezalar verilmiş - tununda limanımızda depo buhranı tir. ebniştir. 
ha faz üzerimıze çekmis oluruz .. me- tir. Bundan b ~a 300 ekmek ve 200 bulunduğu ve bir çok tüccarlar Anado- - • - Toplantıda amiral; lstanbulda yap4 

rak buyurmayınız, mtıtlaka kurtulaca- francala müsadere. edi~lı ti~. Beledi-' ıudan gelen mallan koyacak ardiye İzmir limanındaki yeşil tığı tetkikler lı&klc.mc"' ram'assar ~.la .. 
ğlz ... A kadnslnr çalışıyorlar biraz son ye bun n başka Sırkecıde bır kaç fı- bulamamakta olduklarından b·ınal- ziyah .şam ndıra koptu hat vermiş ''e lfrkauarlar b~ı ıne~e .. 

~ •ım c 150 ra <la Deliba ının geleceği söyleniyor, ~<!!. muv.akkaten kapatm:ı§tır. rın mavnalar içinde beklemekte o1duk- . . . . . . ıeı:r etı·afmda alı.nacak yenı tec.lbır .. 
Va:ıatt Sa•i cev bını vermi. tim. Şehir eclisi toplanhsı ları yazılmakta ise de elyevm Lıtan - !lızmırk lımanı mdeth:ılinde.kı yeşıl zı- lerı anlatmıştır. 

__ ,,,__ _ _,__ _ A lıkt b·tk· b. h . . ya en az şaman ırası yerınden kopa- Ayni heyet öö-lec.len sonra da Va'i 
1 ç an ı ın ır alde ıdık, üç 1sLanbul şehir meclisi bugün saat bul limanında -ardiye darlığı me,•;:un rak kaybolduüu haber alınmıştır B B 1 a· R · '? ·· '· 14 
..... '"'"'

4 ..)Qı. •d•H•• gün~enberi midemize düşen 3-4 kuru 15 de nisan devresinin ikinci toplan _ bahsolmaaığından matbuat kanunu- ~ıniakaya ye;i bir şamandı .ı. • ıl u ~e b~ etıyela teısı mustc~na oln:ı.?'1< üze .. 
11eksımet parça d .b tt" . . ra :;ıı.o-;ıt a- ıe ır op n ı yapmı§t.ır. Aınıral bu 

lık sm an 1 are . :·. Bır tısını yapacaktır. Mechs bu toplantı- nun olbaptaki maddei mah-J..:swıa tev- cağından kaptanların müteyakkız bu· toplantıda Jıarit~ üzer.inde !sm b 1 
ara ara kapıdan salona gec;tıgım za- da bıidce nıüzakerelerinebaşlıyn.cak ve fikan keyfiyetin gazetenizin Uk ~ıka- Jımmalarılstanbı.il Mıntaka Limna Re sımnakları hakkı d · h t lmn u un 
man orada belediye reisini görd.. h + • b 1 di tali t . . b k .. . . - b• n a ıza a a ış ve 

~- z:'. · ııı ~ c. Y~. ma namesm~n azı ca nusha~ının .aynı. s~hıfa ve siitu - ir.liği tarafından denizcilere tamim e - yapılması lazım gelen ~ıiına.klar huk-
[Devamı va1] hı "rmı munakaşa edecektır. nunda tekzıp edılmesı nca olunur dilmiatir kında du'·ş·· 1 · · l t tı • • ':.I • unce erını an a mış r • . 
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(Bel§ tarafı 1 indfoe) Bitaraflar, ne li an kullnnırlam 
llı:erinde ve bu ye er taliakl uk. edin- kullansın! r, n_ekaUi bılirlcr ve iç erın
eeye kadar h r-b devnm tmek nmıin~ Q.en tasdık edezıler ki bı m zaferı z, 
~ hiç bir zaman bugünkü kadar itti - kendilerinin hürriyeti ve bezime "miz 
had etmi§ degıldir de esaretlerinin m deme.si olııcak

Bazı sulh taraftan or 

na 

YENİ 

l HER SABAH 

F la t karşısında 

.-.u 

SABAH 

zılır k 3 
e ey yük eldi 

(Ba§ tarafı 1 indice) j tile yUkselmekte devam eden Yeşilır
mektep binası ile bır ilk mekt.ep binası mak korkunç bır şe ıl almış, Amasya.
sular altında kaldığından tedris t tatil ısta~ nunu ve istasyon ile gehır ara
edilmiştir. Posta ve telefon binası da sındaki üç kilometrelık parke bulvarı 
tahliye edilmiştir. Hükumet ve bele- \•e ırmak tizenndekı bütün evlerin alt 
diye binalarının nlt katını ba n su- katı nı kamılen su basınışbr. Birçok 
lar gıt ıkçe çoğalmakta olduğundan bugd y ambarları ve un fabr.ıkalar:ı su 
evrak mahzenleri tahliye edilmiştir. altında kalmıştır. Sular istasyon mey
Bınanın ta amen tnhlıyesi ~areleri dU danınd ki yüz) roe buyük ceviz kütü
§linülmekt.edir. ğtinü bul\ ar üzermden stiıı.ikliyerek 

suı r bütü ·da til .. k"I tr gotürmuştür. İstasyon su altında kal -
n şı e e uç ı omc e- d d · · · ti 

lik p ı:ke b ı, ·· · d ak kta ıgın an tren ıstasyona gırmemı§ r. 
u 1 ar uzcrın en ma ve v- ·ı k n- d k" b" yUk k"" h r türlü 8 ·• e d bul ı e§ı ırma lU.el'ln e ı u op -

yrusfüer urmuş un - .. b" t zl ld - "b hükfl 
a tadır. Bulvarın istinad duvarlan runund u ~ go erı o ugu gı ı, . . -
•t ddit noktalardan yılolmağn baş- met ır~ı onunde ınşnatı henüz ~-

1 br. Bu sebeple istasyon ile şehir münal ~k~l~§. buld undan
1 

betonarme koprü-
ı da "rt"b t k .1 . t• K b d n ı ı gozu e o muştur. ı ı a esı mı ır. asa a a 
altında kalan evler tedricen çök- Aml .S):a b-Tokat,l Ama~~a - Jl.~rbdaa 
b ı o+. ş a· k d b ~ose erı 'e u şose erın guzergwıın a-

amı57 ... r. ım ıyc a ar eş k" b tı - d ,,...;~.,,,4' 
ev yıkıl ştır 8 1 "stila ı mezruatJ su a gın an se,,. ~er-
van " kını ·- u arınff ık 

1 
ına durmuş \ e kazalarımıza ve cıvar vilit-

• e a ma a muva o amı- . . 
ın nı rd d k d 12 k" . yctlerlc ııtibat kesılmı§tlr. Tokat me--

kurta lm 
a anD_ım lıye .ak r ışı tcoroloji nıcmuıluğundan gel n tel -

ı ı r. ı er ını ·urtarmak - . 
için graf ta ırmagın §ıdd tle akmakta de-

K 
1 

r. 'Wam ettıgı bıldırılmi olduguna göre 
a \ e Ova ray k yl nnde bilbas Amasya k abası her un daha 

s~ lb an ın nlan kurtarmak bilyuk bır tehlıkcy maruz bulundak -
l ın dünkü . z b' . d gun ara n ıyesın en sev- tadır. Kızılırmagın uzun senelerden -
kedı yardımcı) r d iz manznrası- beri gorulmemı bır şıddetle vuku bu

a suları g m ımkdn zlığı knr- lan bu tuğyanın ~ pmış olduğu basar 
da bır ı gorem mi le dır. Bu iki çok bi.ıyüktür. 

onl h lkındnn bir kı mı dağlara çe -
c k ı bılmı·"' . d .1 . . 1 Kızılırmak J>a Tastı 1 ar. v b ~ ı e e ç ı mıyen msan arın S ) ~ .. 

""'-"'~·•.:ı ·etı· hakk d h" b" 1 ~ msun, 4 (AA. - Kızılırmak uç al h v ın ı ır mn umat a- Ç . 
A. C m mıştı J d bö"Jük" k , 1etre ytikselmi I'§nmbada Y ılır-

Bir teklif 
B lr kaç ay llODI"& mek~ -. 

fil olacak n bütün '.l'Urldyeclf 
yüz binlerce gea!;,l bir kaç ay mü~ 
le ltıı kalacaktır. Memleketimbla 
bu.sene a.r.ka..arknJa geçirdiği zelzelet 
seylfıb, hcJ eliin f eliikctleri.ndm sa.rb 
aazar bugünkü dün~ a barhiııill icalt 
etti diği z rurctler ve nihaJet yunhı
mm.un muhtaç olduğu imar 'e kal
kınma. faali~ eti kagısıııda bu yi.ı l ia. 
lerce enerjinia atıl kal1D08J bü.~, bd 
kayıbdır. 

Almanlar bundan dört beş e ,.,. 
\'Cl güzel bir gençlik organizaf;) ond 
yaprnı lardı. J r genç aske.rlik uı iıl· 
detlnden maada m~ea bir müdM 
amme hizmetinde bilfiil ~'nlı§mal mJf 
buri~ ti de idi. Bu sa.,yooe ge&çltW 

h il müdde r.i hnri "nde h · Wıne
tfn ·· rdI '"d muhtelif ijlerde bede • 
nen !:alı ıvorl:ır, m~ticede bU3 k zl.. 

isleri yapıb~ o d 
Bu a de az za.nuuı zarfı da bil· 

yüJ' otostradlair, b"" "ik itan 
ılı 11 lılıılcrce kilomet 

unlar, dl d ruz 1 ·nın old m - r. an arma uman- ~ ,_ b k" , ___ ._._ __ ----- d nı ve z h . Ud"" .. b k.. m~ mctı e ~ tmi ız santimet-
daha kuvvctlı oldugunu iddıa ed bi - ine seyırci kalıyor! r ve m bl bıyeti- lere gitm" r

1
n nd. ıyAesı ~ un.ıd uSamoy- reye çıkmı tır. Çarşambanın Ayvacıit 

lirim. Hummalı bir faaliyetle harbe ni temenni ettikleri Hitlere yardım e- 1 er ır. ynı zaman a - 1 · · d b h lfi 
sun vıl yetinden sandallarile birlikte n:-ı ııycsm e azı arazı eye na başlı· emlekcümizd bnzırlanan arazisini hakiki bir miısel- diyorlar.,, ltı sand 

1 
. d .

1 
.. ..,.~-·ımı mı tır Yine Çarşamb nın Karamusla-

li kamp halin. getiı h ti ev - R~~a.u~, Frans dan bahsebnie ve mediğinden kambıyo mUdtlı-lUgu acı gon crı mesı IoL.CUI §- falı J«;yUni.ı su bas.mı ve yirnıı be§ e- ~ok ~lor \ar ki 
velki Almanya ile s hcuyan em le- demı tır kı: I bordtonun verilmediğinden b Erbıuıda Talırlbat vin nUfusu y:Uksekçe bir yere sığın - sele üıcrind b"i). k dikk 'e eh m· 
l"l •. in~ k n İngiltere arasında ne "- B ~· Fı:ru16a, Almanya tnro.- cali eden ~akama bır te eı ~nzma- r: baa 

4 
mag:. mecbur oluıu tur Kurtanlınac;ı mlyetl durması lfuıundıJ'. İyi bir ı>roı 

büyük bıı· fark vardır.. Almanya da o- fındnn t clid edıliyor. Fr:a.nsız bunu d ib tti , (A.A.) - Son gUnlerde i!:ın icab eden vesait ve malzeme ıle ramla harekete getirilecek 1 ı ·z bin 
·· k h b ....:ı..:ık · So u · Al sın an are r. devamlı bir sur tte ~ - 1 tabiat' ı.- 1 k l lup biten yl ri gorere ar e o:>ı.u:u - pekal bıliyor ve keza, vyc erın - Halbuki bahis mevzuu bo drolann e yagnn yagmur ve b"zzat kaymakam ve jandarma komu- erce enç m .,. yı r • 

lenen İngiltcrenin kendisini miida a.a man 0 ~ olduklannı ve demokrasi- b k tam k bi üdürlUğU- karlar kaza dahilinde geçen ve birle - anı re.ahalllne gıtmi !erdir. 8eyl b mı L mlzd a tığı laralen çok kısa b"r ~ 
· b" ek ld - d - · · tir Hl u ere o.men o.m yom "'en Kelkit ve Y ·ıı k ı ""- ...ı;.,.,.l u~ iJe •·- .__ lçın klıcını ıl~m te o ~ .. o~ - lere ihanet ttiklerini dem~ . ç ne tevdi edilmiş bulunduğunu mez _ ta m _cşı mın • ?ay arının lı kasında nüfusça zayiat yoktur. Bi,ııı. mnvwıı le en e'""' n r.w-o nupa,_. 

dur. Fakat lng~lte.re, ~1~ h~~ - bir zaman harbetmek zarureti bugUn - kın müdürlük mahalli lidine bildir- asın_a sebebıyet vermıştir. ve m1..znıat üzerindeki hasarat tesb;~ blUr. 
ran olmasına aıd _son. wnıd §Ul7sı sö - kil kadar bariz olmamıştır.,, . . mişt.ir. . Bu tugyan neticesi olarak Erbaaya. 1 lilmPktedir. Bundan ba ka memleketimizin Şİlll 
nünceye kadar, ~~llctı h~r.b Iı_~e :3° - Fransnnın Bitlerle anlaşmak ıçm İşbu tekzib ve tavzibnomenln ayni bır kilometre mesafede ka.in 85 metre- Yugoslavyad.il Büyük Seyllb diye kadar islenmemiş bir ç.ok tabi 
kacak olan c~e~Jık tedbırlerm ıttıba- arfettiği g~yretleri b tı.rlata.n Rey : sUtunda, ayni başlık altındn , e' aynen lık Kargı köprüsü ile Erbaa _ Samsun B lgrad 4 (A A.) _ Sava ve Tunrı servetleri işletilr. Uir. Bundan mcntle
aını tehir etını tir. ud sH nn.o §Oylc devam etınlotfr. ilk çıkc.cak nU$hanıza deremi matbuat §O sı üzennde 70 metre açıklığında- nehırleri sularının yükselmesi şimdiye ket biiyük maddi nıcnfaıı.tle.r görebl· 

Bundan §U netice çıkmı tır: Harb "- Fransa a.nlD.§ID.ak için gok cıahş kanununun maddei mahsu ına i i- ki ahşap köprU ve Erbaa - Emasya kadar görillmcmla bir nisbet 'dairesin- Ur. 
patla~~ .zaman Almanların ba.zu:lık: mıştır. Çünkü Fraıısızın kanaati eudur naden saygılarımla dilerim. arasında yine Yeşilırmak üzerindeki de artmı~tır. Belgradın varo !arından MrJd.eJ!lorimizde bu gün mev~ut o-
ları hızım huzırlıklannuzdan çok ılerı kı, iyi niyet sn.hlbi komeular için sulh 50 metre açıklığında Durucasu köprU- olan Zemoun'da Tuna nehri normalse lan \O fakat nın\cu~·etlcıi maalesef 
idi. Şu halde düşmanın bidayetteki fa- içindo y.aşamak çare i daima bulwuı..- . . - • • , sil yıkılmı tır. l\fnddi zarar bilyilktt,11'.. viyesinın 725 santimetre f~kine çık_ qdece bir fanmzl hududunu gegmi • 
lkiyetindcn isff de ederek noksaola.- bilir. Fak t, devo.mlı bir netice elde et· Onıv rsde tal b le;"ınln Bir çok arnzı sular altında kalmıştır. mıştır. Nehir suları, nhtımlan istilft. et ·en İZ<lİ te,.:;kifütlar.ınuı adnmnkılh su• 
nmızı i l ct?J d n ve Fransa!.n .. ve mek için ıınnıu ıu bir adam kAfi de - ri d&J"&Je ı Sular her saat yükselmektedir. MUna- miş ve sokakları istila st.meğe başla _ rette ı lahı \O m tepler arıMilnda 
hatta bize bakım olmak teşebbusunc ğildir. lki nnmuslu adama ihtiy g var- İstanbul wıiv ı · talim taburu • kalatın tem "ni için kayıklarla istifade mıştır. Nefsi Belgradda bir çok ma _ mi terek bir t ldlatın l rulmasi.le 
kiy~ ~tmesin~ inti~ cyJ mck gayet dır. Tamtlhçı Almanya tamamile gay- na bağlı talebe 16 nisa dan itiba?'f!n çarel rine baş vurulmaktadır. halleler su altında kalmıştır. bu havırlı rea1ize etmek lolunda 
tabii ıdı '!3· Hıtl~r, goz k~ymuş. oldu- rl dUrUst hareket etmietir.,, afken derslenni ameli olarak yapına- Anmnsyada. Soıı VaziJet Binlerce hektar araziyi su basmış _ bUyük bir: adım atılml§ ola.bilir. fa-
iu geylen harbsız almak ıstemı§ o~ - Rcynaud, harbi ar.tan bir ene ji ile ğa başlıyacaktır. Amasya, 4 (A.A.) _ Bütiln gidde- t'r. Ha.sarat, çok mühimdir. arif, Milli lüdafaa, Natı ·· ak .. 
IUll veyahud hazırlıklanw taınamıle yapmak husu undaki vazifesinden ba- il• Vokiletıer.lnin birer mum ilin• 
~mal etmemi§ bulunsun, hulasa s:be- hisle 9 kişilik bir harb kabinesi t.e kil ret gemileri kc.filelcrine ve teslih edil- manda hem diplomasi, hem de deniz de tall derecedeki mUlA.hazalar 117.erin- Jen terekküp edecek olaa bir heyet 
bı ne olursa olsun Almanyaı~.ın boyle edildiğini kaydeylemiş, İngiliz - Fran- mi~ ticaret gemilerine hU.cu.m etmia - sahalannda aldıkları tedbirlere kızı _ de durmaksızın sür'atle harekete geç- bu ge~leri en hizumlu ve faydah yer-
l>ir te§ebbU ü icra. ebnemesı o _kadar sız işbirliğini ileri aUrerıek şöyle de - lcrdir. İngiliZ avcı tayyarelerinin ınil- yor. Müttefikler deniz hUniyetini ha • l'lelidJrler.,, • lerde ~· nnak vadfe&lnl ifa ede .. 
f~a ~ayreUe kar§ılanacak bır BCY miştir: teaddid hava muharebelerine ve dil§- Blllllarına bırakmak arzuaunda değil _ Londrada Alman Tedbirler blllrler. Bwıdan elde edilecek madU 
değildir. . "- Böyle.-- bir. i§birllğipin tıu"14te manın harb gemilerinin ve t.eslih edil- dirler Londra, 4 (A.A.) Reuterin eiyas1 ı,a.r hem ~iınn b\i.tun masn.fıld 

Maamafih m~akk~k olan bır eey lmisll yoktur. Hareket birliği harbden mi§ ticaret vapurlannın tayyarelere Yatin guetesi diyor ki: muharriri, Chamberla.in tarafından uid nt ka.t çıkarabWr, hem de aynca htt-
varsa o dn B. Hitlerın fırsatı kaçır - sonra da devam edecektir. lki memle- ka,reı açmıe olduklan a~e rağmen ''Amerikalı dostlanmız namusklra- detlendirllecefi blldirileo ablukayı mev kftmete i:vi bir \arldat IDflntbaı t.mla 
mış ol~aaıdır. . ket emniyeti ve Avrup~ yeniden ku- Alman tayyareleri, yeni bi~ muv~a- ne ve halisane bir surette neerettiklerl zuu bahsederek diyor ki: edilmf ohu:. 

Yedı ay geçti. Bu yedı ay zarfında nılması ica.b ettirdiği müddetçe devam kiyet elde etmiştir. Bir İngiliz torpıdo resmi istatiatiklerde Amerikadan Al _ "Bitaraflarla olan mUnaaebetı ri . _ Bt1 lfin alAkrular makam?a.r tara • 
sak iyi çalı§tık. Bu milddet esnasın?a cyliyecektir.,, muhri~i ciddi surette. ~asara u~~ manyanın komşusu olan memleketlero ze ve hill büyük bir itina ile ria;e::t- fından Çoouk Ti atl'.o~, fantezi ter .. 
zayıf noktalarımızı k~~etlencllrdik. Reynaud, müstakbel eulhti derpie e- tır. Bır karakol gemısı ile hacimleri yapılan ihracatı ilan ettiler. Bu iata.tis- tiğimiz enternasyonal kaidelere taa.1- d\ime f&leıindea ziyade p.önUnde ta• 
Gene bu sırada harb kabılıyet ve kuv- derek Erzatz sulh istemediğini söyJe- yekfmu 7000 tona baliğ bulunan iki tikler inkar kabul etmez bir surette liik eden her iki harekette h . "yi tulma ı memleketin büyük menfaatle-
vetimizi son der~e aı:ıtıracak surette miş ve dcmi§tir ki: vapur, bombardıman çıkardıkları ~- göstermektedir ki, harbin ilk altı ayı ce tetkik etmek lAzımdır. er §eyı ı rinl 1 tilzıun eden bir fi olur. 
taarruzi ve tedafill sılahlar toplndık. 1 "- Almanya bize bu er.zatzı sat - gınlar neticesinde mahvolmuştUJ". zarfmda bütün Amerika ihracatı yük· Binaenaleyh iyi malumat al _ MURAD SEMOG.LU 
Hali hazırda istikbal bize. ne g~tız:se mağa muvaffak olamıyacakt:ır. Bunu Diğer bir kar~kol gemi~ ile cem'an elmiştir. Meseli herhangi bir tskan- hafilde öyle z~nedUiyor ki, m~~~:. ----·-··-.. -·--•-.......... .. 
getirsin asude kalb ve ruh ıle bu ıstık- da dil?-cr erzatzlan da kendisi için sak- 17000 ton hacmınde olan üç vapur, ha. öinav memleketinin 1940 ıubatında ler yeni siyasetlennı· · '"~'·ı·b '-ed M 1 rt ıı·m1 
b 1. b kı· b·ı· · 9 - '41'. eı.w. eıı ev- aaş arı a an mua ı er 
a ı .. e ıye ı ırız.' . . . . lasın. Biz, böyle bir dUşmana. kar§l bi- sam. ugı-ablmı§tır. . • 1939 fl\lbatından daha çok pamuk ve- vel daha bir kaç gün geçecektir. •. . 
. ~~~ı~ k~V\ e~ı hakır. gö~~ - zim davrunız gibi bir davayı müdafaa İkı Alman ~yyareaı, mecburı suret- :ya bakır istihlik .etmesi için hiQ bir se Filhakika lngilterenin Balkanlarda - (Ba§ tarafı 1 mdtee) 

d~gı.m gıbı ~d~rec~gı dnrben~n faızilc etmekle bahtiyarız. öyle hissediyoruz te yere inmi§tir. MUretteba: kurtruııl- hep mevcut olmadığına göre, ithalit ki Elçilerinin hafta sonunda Londra- geçen ay tebliğ ve neşredilınigtir. B.ı 
bırlıkte kendısıne ıade edilmıyeceğine ki biz yalnız bizim v tanımız için de- mıetır. Bir Alman tayyareaı kaybol - fazlasının Almanyaya oldugu- a .. :kar - ya gelmeleri be1 ·ı· B 1 l . defa, kadro dahilinde yapılan d~şik• 

ld x... takd' d k tini k . uh b . C7o9& ~ıenı ıyor. un ar a ıs-
emin ° u6" ır 8 . uvve ay • ğil, ayni zamanda diğer milletlerin mev muştu~. Bır ~av~ m o.re esı esnasın- dır. Buna binaen ablukanın boılukları tişareler pazartesi gtlnil başlıyacak _ liklerie ikinci parti olaııak aşağıda a•l, 
gusuzca ve merh~etsi~ce kullanmak cudiyetleri için de hnrbediyonız. Tek- da İngilizlerın bır avcı tayyaresi dU - vardır. Almanya iaşesini temin edebi- tır. Bu istiııarelere büyük b" eh ·- Jan yazılı 17 muallimin maaşlan 25 teq 
hususun~i azıninı de ıstıhdaf etmi- rar dirilteceğimiz milletler bundan ha- fiirillmü tür. . • lir. İşte müttefiklerin sıkı§tıracaklan yet verilmektedir. ır emmı 30 liraya çıkar:ılmı§ta.r. 
yorum. Duşman, mükemmel snretto riç Eö- r Fransa Hitlerin mecbur etti- Fransız Balırayesi Ta.kvıye Edlllyor ilk civata budur Al Balk lard ti rui taz "k Adana Erkek lisesi tarih öğretmen( 
bazırlarunıştrn Artık yeniden elde e- · p · 4 (A A ) Bahri N · manya, an a e yı . . 

_. : ği bir harbi, yani topyekfuı bir harb ans, . . · · - ~~ azı:ı Bitaraflara gellnce1 bunları ne ez- \lsullerl tatbik etmektedir Hiç §Ü h Şevki Berker., Ankara Kız Lıscsı tabi 
decegı ufak bır kuvvet yoktur. Al_man yapıyorsa bunu Avnıpada topyekfln B. Cnmpınchı, mebusan meclisı Bahn- mek, ne tazyik etmek ne de Alman - k Balkan1 Uttefikl . p a iye öğretmeni Nihal Tokay, İzmir 1 
yanın Çe~lerle ~o~onyalıları kcndı h~ bir sulh tesis etmek icindlr.!.' Y~ _Umeninde muhtelif tipte _ve ha- yanın yaptığı gibi kat.İiam etmek mev- ~:ti· duymak~::r. Fakate.:!:1 

:: kinci Erkek Lisesi tarih, coğrafya öj 
sabına csırler gıbı çalıştırmak suretı Revno.ud yenilik yapacagını beyan cmuen yekfuıu 200.000 tona baliğ barb nıu bahistir. Müttefikler için mevzuu kanl ik ~ ' . retm ni H. Garra Sannat Samsun Ll 
ı b""til sk" cınayetlerine yeni bir · ' ·1 · · te lhl k 1 an şuna na etmek lazımdır kı ' ~ u n e ı . ettikten sonra silahsızlanma meselesi- gemı cnnın ınşaat zg ~~a onu - bahsola.n §ey, bitara.flan ayni zaman- müttefikler Alın 1 ' sesi riyaziye öğretmeni Kemal Aydi 
cınayet ~aha ılfıve etmekten sıkılma- ni hallebnek ve fazla silahsızlanma - mu§ olduğunu beyan ebnıştir, da iki ipte oynamaktan menetmektir. her türlU v~ziy t~nB~: ~!~ niç, Ankara Kız Lisesi ti.ırkçe öğret 
mış oldu~u gazetelerde 0~~~·ed 'ıarla bUtçcnin ezilmemesi arzusunu iz- Nazır, Fra~ bahri . tesll~atını !{eza bitaraflık Almanyayı istifade et- ıacak vaziyett~irle?'. an an u meni Mwılia Seden, Clnönü Kız Lisea 

Başvekı.ı _bun~an so~a gı er e har eylcmi§tir. arttırmak ve Ussu bahrllenndeki fil!t örmek için Fransadan ve İiıgiltereden ' edebiyat öğretmeni A.. Süreyya A'al\ 
il} k~V\etm~n miltemadıyen. aı:mıa.kta !ktisad siyasetine gelince, bu siyaset ve cihazları ıslah etmek için azamı gay malzeme tedarik etmek demek değil _ Bu h~!ıusta Balkanlılara _hatı:lat - Ankara Üçüncü Ortaokul riyaziye o~ 
olduguna . ~· ~oot ederek ışsizlerden de sağlam prensiplere dayanmalıdır. ret sarf etmesi 19.zım geldiğini beyan dir.,, mak ta ıcab eder ki, mUttefiklenn ya- rı:>tmeni Muzaffer Berdi, Bandırma Or 
882.000 kı§ının ff bulmu§ olduklarını Her milletin hayat aahnsı bütün dün - e.tmi§tir. Journal gazeteai yazıyor: kı:::;rkta ordulannm kuvveti mUte • bıikııl tarih, coğrafya öğretmeni Bel 
Bdylemiştir. . ed . ek k tl ~ yadır. Sumner Wellcs'in tevdi ettiği Fransız Ga&etderiııhı Yazılan "Bugünkü vaziyette Almanya inti - m yen artmaktadır.,, kis Sa.karo wlu, Kütahya Lisesi bcd 

H tib,_ lngıl:~ ~ yıyec 1 ~gı muhtırayı Fransız hilkfuneti derhal ka Pans 4. (A..A.) - Alnı aya kareı hap zorluğu çekmiyooektir. İçinde bu- terbiyesi öğretmeni Neı:zat Tur
4 

y11 
bulunrlu_guna ~ır ldm~ .~ı;ag~:- bul etmiştir. § ilan edlİen ekonomik hnr vam edi- lunduğuınuz fevkalide pahalı §8.rtlal· Samsun civarında Denizli Lisesi riyaziye öğretmcnı Mo 
aının °~~a atmıo 0 

ugu 
1 ıayı - Reynaud, iyi niyetli bUtün insanla- yor. Matbuat Alınnnyayı ekonomik içinde RRcak ihtiyacının yüzde yirmisi Raşit Mocan, Balıkesir Er.kek Ögret.. 

2 
p :tmı§tibenr. b"+"--fl d b h"--1 r.ın oturabileceği bir bina kurmak ar- sahad bo-mak için hutün ı zlnrı el- kadar demir istihsal Nen Almanya, i- Feci bı·r kaza men Okulu edebiyat öğntırumi Necdet 
Muteakı lu:M.u ar a.n a ~en ed k ··zı rl nih t .. h k • S D nizli" T :"-": +-• .:ı. ta. rl B .1 .. 1 d "§tir· zusunu beyan ere so e ne aye lerinde tut n müttefiklerin bu taarru- aşcsını emen ve at'ı surette abluka ancer, e ~ l4UU s J~e 
aş7·ekı ,kşoy e- 1:1\ı · Al vermi§tir. zuna pe ta.bil olarak allka göster - altına aldığımı: takdirde harbe devam Sam un, 4 (A.A.) - PaZ{lrtesi gil· .A. Akif Tütcnk, Muğla ortaokulu tanli 

..:~ :tv~e~iki~ e~:ıun::~inı:~ Almanlara Göre &n Muharebeler lmE>ktedir. edeıniyecek hale sür'atle gelecektir.,, r:..ü saat 20,5 de Ladik istasyo~und~ c ğraf;}a öğret~ ~ onı:ıev EğilioglUa 
Bi er bi b·~ fların hukukuna Berlin 4 (A.A.) _ Büyük Alman Almanyanın bitaraf memleketler ta- Figaro, takib edilecek ha.ttl hareke- havnğa gelmokte olan mal"§andız tre u llaydnrp L.ıs ı tabiıye öğretmeni 

ı ze g ed~co z, f~ : Almanvanın bi- umumi karargfılıı tebliğ ediyor: rafından iaşesı Fransa ve İngiltere i- tin §U olması lizıın geleceğini kaydet- 57 uc) kilometreden geçerken beyelin l''usr&1 Ba.yeı r, Emir,giin oı:taokul11 
r a.yet ıyoruz, a ~,,,_,. k edir d 1 ·ı k" 1 yUk 1 .... bil öiffl>tm · H. 0~'-= Bo-1 "~ zim vicdani vesveselerimizden istifa.de Garbde kayde şayan hiç bir hldise çin çok mühim bir ~esele ar.taya. koy- :cı~ t .. : . . ayısı e ma ıne ve vagonu ya '4 'Y" ?"~. ~ ~g .. '~w, '4111 

ederek kendisinin ''serbestisinden mah olmamıştır. Şimal denizinin ıimal ının- maktadır. Zıra bu lkı mlllet.Cbamber- . 'Muttef~er, ~~!anın h:9'1'b ~ dan çı~ ~e kısmen ~anmıp:ır. G~cie:~ Lise~n .tn~h, coiE'mfya ogrc~e-
. nl olan bitaraflann yp.r _ takasında !ngilterenin §Rrl~ sabili kar.- )nin ve Roynaud'nun söyledikleri gfbi sıne ve ezcümle komur, petril, de.mır- X{aza neticesı gar dö trea Oaınaıı vazi- nı M.ürvet Göktürk, Galatasaray Li • = &J: S.::"etmesine mUtenıadiyen ~ısında. Alınan tayyareleri, dün öğle_...lheynelmil l hukuka rı .. yet arzusunda- ve pamuk tedarik etmesine umumi su- fe bqında ölmtlttilr. Baıkaca nüfua sesi tarih, coğrafya ÖJiretmeni A. <lı 

mw:anı ee:1dccck değiliz. ilen sonra lngiliz harp gemileri ile tica ,dırlar. Almnn) nıüitefıklerin ayni za ıette muhalefet edebilecekleri her yer- ;ayiatı yoktur. F errul.zat Turaç. 
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12.30 Program ve memleket saat 
ayarı. 

Mes'ud efendi nas l llA dm•rül BDI ? 12.35 Ajans ve meteoroloji hau • berleri. 
12.50 Müzik • Muhtelif şarkılar 

Mea'ud ef~ndi pencerenin önüne oturmuş şeftali 
y iyordu. Birdenbire onun etrafını çevir ;'iler 

r . Yazan: . -, r~-=--~~'J]i.~ //ııll~/1~·:111 

\A. Ihsan Şensoy 1 ili ''7' ·-··-

Hoca zade Mesud efendi, zamanın· 
da "Bunaz müftü,, diye şöhret al

ınıştı. Birinci Sultan Ahmedin imam
lığını yapan bu "Şeyhülislam ve 

nüftiyillenam,, hak ve adalet için 
titrer, o vakit milleti kasıp kavu
ran, rüşvet ile geçinen bendeganı 
padişahinin noksanlarını, kusurları

nı korkusuzca söyler, her bulunduğu 
meclıste hükumeti ellerine alan a
ğaların pek ileri hareketlerinden 
acı acı şikayet ederdi. Netekim Os 
manlı devletinin inhitatına amil olan 
bu dirayetsiz, acli şahısların halin -
den dördüncü Sultan Mebmed de 
memnun değildi, bu noktadan Ho
ca zade Mesud efendiye teveccühü 
vardı. Fakat zavallı Mesud efendi 
günün birinde teveccühüne layik ol
duğu bu padişahın katline dair bir 
"emri şerif,, i vereeeğini akıl ve ha
yaline bile getirememiş, · padişahın 
iltifatlarından cüret bularak sadra
zam ve ağalarla daima uğraşniı~tı. 

Çinar vakasından sonra, taFJin 
bir cilvesile, yeniçerilerin arzu ve 
israrile makamı meşihate getirilen 
Mesud efendi, bu lekeden kurtulmak 
için saraya sadakat göstermek is
tedi. Turhan sultanın huzurunda 
akteclilen bir divanda: 

- Sultanım, demişti. Göreceksi
niz kulunuz Osmanlı devletine mu • 
sallat olan ağaları ortadan nasıl 
kaldırmıya sadıkane çalışacak .. 

Nitekim, ağalarla, çok uğraştı ve 
gayretlerinde muvaffak olarak Sı -
vas emlakinden on bin kuruşluk ha
şıl almıya muvaffak olacak kadar 
valide Turhan sultanla, dördüncü 
Sultan Mehmedin takdirlerini ka. • 
zandı. Artık Mesud efendi sarayda 
padişaha sözünü geçiren yegane 
devlet adamı olmuştu, fakat ne ya
zık ki siyasette büyük bir maharet 
Jgösteremedi. (Mevkiini sağ!amlaş
tırmak için her ne kadar boynu ya
ralı Mehmcd paşayı sadarete getir
diyse de, kendi elile kendi çukurunu 
kazmaktan başka bir iş yapamamış 
oldu. Mesud efendi hatasını çabuk 
anlamıştı amma artık iş işten geç
miş bulunuyordu. Çünkil Mehmed 
paşanın gözü çok daha yükseklerde 
idi. Yalnız kendi nüfuz ve iktidarı
nın sarayda hükmetmesini arzu e
diyordu. Bundan dolayı ki Mehmed 
paşa sadarete geldiğinin ertesi gü
nü Turhan sultana çıkmış: 

,_ Sultanım, demişti. Köleleri, 
sadık bir bendeganınız olmak ·dola
yısile haber veriyorum ki itimad 
buyurduğunuz Mesud efendi denilen 
o cahil, gaddar yobaz efendimizin ö
lümünü arzu eder ve Sultan Süley
manı tahta getirmek ister. 

Valde Sultan da için için Mn<;..ıd 

efendiye kızıyor, hele son günlerde 
saraydaki nüfuzunun elinden alın-

Mes'us Efendi derhal yerinden fırlad1 ve kendisini müdafaa etmek 
istedi. Fcıkat.. .. 

<lığını görerek, oğlundan bile uzak
laştırılmasına se~b olan bu adam
dan intikam almayı düşünüyordu. 

Mesud efendi: 
- Siyasete kadın aklı yetmez! di

ye huzuru padişahide bile patavatsız 
konuşacak kadar ileri gitmesinin 
cezasını çekmeliydi!. 

Valde Sultan bu meselenin haki
katini araştrrmıyarak vesile ittihaz 
etti. Oğluna bu haberi ulaştırmak, 
Mesud efendiyi İstanbuldan uzaklaş 
tırmak için fırsat gözlüyordu. 

İşin sarpa sardığını gören Mesud 
efendi, ayni zamanda hakkında kö
tü niyetlerin dönmekte olduğunu da 
hissetti. Fakat bunun valde sultan
dan geleceğini tahmin etmiyordu. 
Valde sultana~ 

"~1ehmed Paşanın sadaretten az
lini rica,, eden bir mektu.b yolladı. 
Halbuki bu suretle Turhan Sultanın 
kendi aleyhindeki işini daha ziyade 
kolaylaştırmaktan başka bir şey ya 
pamamıştı. Nitekim, Valde sultan, 
Mesud efendiye: 

- İki günde bir vezir tebdil o -
lunnıak zararını mül8.haza etmeden 
niçin böyle ham fikre zahib oluyor. 

Diye menfi bir cevab gönderdi. 
Nihayet günün birinde, ne olduğu

nu kendisinin de anlamadığı bir ha
dise oldu. Mesud efendi beş altı ne
fer bostancı ile bir kayığa bindiril
di. Bursaya nefyedildi. Boynu yara
lı Mehmed paşa muvaffak olmuştu. 
Arkasından yetiştirilen bir emirle 
de Diyarbekire kadı olduğu bildiri
liyordu. Bu suretle Bursada yakin 
görülerek saraydan tamamen uzak
laştırılmış olacaktı. 

Zavallı Mesud efendi. Ne yapsın, 
kadere boyun eğnıekten başka çare 
yoktu. Fakat geri taraftan Mehmed 
paşa bununla da iktifa etmek iste
miyor. Günün birinde ne olur ne 
olmaz, diye daha büyük desiselerle 
Mesud efendinin vücudi.inü ortadan 
kaldu mayı düşünüyordu. 

••• 
Mesud Efendi Diyarıbekire git

mek üzere, Bursada hazırlık yap -

mağa başladı. Yollar emin olmadığı 
için, yolda kendisine muhafızlık et
mek üzere sekban yazmıya koyuldıı. 
Fakat talihsizlik burada da Mesud 
efendiye gözüktü. Bursa kadısı Ru
hullah efendi saraya yaranmak ar
zusile İstanbula Mclımed paşaya 
haber üzerine haber uçurarak: 

- Mesud efendi saraya karşı bir 
isyan hazırlamak üzeredir, sekban 
yazıp durur. 

Diye muhafızlık işini tamamen a
leyhte gösterdi. 

Tam sırasıydı, Bursa kadısının 
mütaleası, boynu yaralı Mehmed 
paşa tarafındaR, dördüncü Sultan 
Mehmede arzolundu. Padişah gaza
ba geldi. İlk günlerin teveccühü u~ 
nutuldu. Derhal: 

Hoca zade Mesud efendin in katli 
için bir emrf şerif alındı. 

••• 
Mesud efendinin hiç bir şeyden 

haberi yoktu. Akşam üzereydi. Mi-
şarif olarak bulunduğu evde, pen

cerenin önüne oturmuş yeşil Bursa
nın üzerinde son kızıllıklannı bı -
rakarak batan güneşin güzelliğini 

seyrediyor, kuyuda soğutulmuş şef
talileri ağzından sular akarak işti
ha ile yiyordu. Ev sahibi ile de, bir 
yandan, kendi ahvaline dair konu
şuyordu. Fakat birdenbire evin ö
nünde bir kalabalığın toplandığının 
farkına vardılar, zamanın binbir 
entrikalarını bilen Mesud efendi şüp 
helendi. Ev sahibi şaşırmış, kal -
mıştı. Hele kapının kırılmak için zor 
!andığını işitince meselenin hayre 
alamet olmadığı anladı. Mesud efen 
di pencereden dışarıya bakınca, ka
dıyı, subaşıyı bunların arasında 

gördü. Kadı Ruhullah efendi elinde 
katle dair emri şerifi tutuyordu. 

Onlar da Mesud efendiyi görmüş
lerdi... Ayak takımı haykırıfiıp, ba
ğırışıyor, Mesud efendinin kellesini 
istiyorlardı. Dört beş bostancı bir -
denbire kapıyı kırıp içeriye daldılar, 
merdivenlern hücum ettiler. 

Ev sahibi bir köşeye büzülmüş -

"Pi.,, 

13.30/14.00 Müzik • karıı:ıık hafif 
müzik "Pi.,, 

18.00 Program ve memleket sa.at 
ayan. 

19.40 Müzik. Çalanlar: Cevdet Çağ
lar, Fahire Fersan, Refik Fersan1 Falı 
ri Kopuz. Okuyanlar: Necmi Rıza A
hiskan, Semahat Özdenses. 

18.45 Müzik - Saz eserle1'. Çalanlar: 
Vecihe, Basri Üfler, R~en Kam, 1zzed
din Ökte. 

19.00 Serbest saat. 
19.10 Memleket saat ayarı, ajans ve 

meteoroloji haberleri. 
19.25 konuşma. "Milli kahramanlık 

men k ibeleri,, 
19.40 Müzik. Çalanlar: Cevdet çağlar 

Fahire fersan, Refik Fersan, Fahri Ko
puz. OkuyuQ 1a.r: Melek Tokgöz, Mus
tafa Çağlar, Radife Erten. 

20.15 Konuşma "Bibliyografya,, 
20.30 Temsil ~ Ah, bir çavuş olsam 

Yazan - Kemal Tözem. 
21.30 Müzik - Kü.çük orkestra "Şef 

Nacıp Aşkın,.. 

22.15 Memleket saat ayan, ajans 
haberleri, ziraat, esham - tahvilat, 
kambiyo - nukut borsaSl "Fiyat,,. 

22.35 Müzik - Oda müziği "Pl.,~ 
23.00 Müzik Cazband "Pl.,, 
23.25/23.30 Yarınki program ve
kapanış. 

.................. . ........................ 
Bir genç iş arıyor 

Muhterem okuyıwu! 
Ben 19 yaşındayım ve ortaokul me

zunuyum. Bundan bir müddet evvel 
bir işe girebilmek için 1stanbula gel~ 
dim.se de, muhitin yabancısı bulun
mam dolayısile bir işe giremedim. Bu
nun için şimdi gıdasızlıkla mücadele 
etmekteyim. 

Hayırsever vatandaşlarımın yar
dımlarını esirgemiyerek bana mües
seselerinde bir iş vererek - amelelik 
da_hi olsa beni bugünkü elim vaziye • 
timden kurtararak hayata atmalarını 
insaniyet namına rica' ederim. 

Adresim şudur: 
Kara.köy, Kem.anke§, Yeni.

şehirli sokak No. 27-29 
Ahmed Hikmet 

tü. Mesud efendi kaviyülbünye ve 
cesur bir adamdı, derhal kılıcına 

davrandı. Odaya girenlere: 
- Bre herifler kimlersiniz? Bu

rada ne ararsınız? diye haykırdı. 
İçeriye giren bostancılar bir mUd 

det durakladılar. Sonra odada bir 
boğuşma başladı. Mesud efendi ha 
bre kılıcını savuruyordu. Hatta bir 
kaç tanesini yere sermeye muvaf -
fak olmuştu. Fakat Mesud efendinin 
üzerine yastıklarla ve minderlerle 
hücum ettiler, etrafını kuşatanlar 

pek fazlalaşmıştı. Daha fazla mu -
ka vem et edemedi. Merdane şehid 
oldu. 

Bostancılar bu cesur adamın kar
şısındaki acizlerini ve arkadaşlanrıı
dan birkaçının öldürlılmesini izzeti 
nefislerine yediremediler, Mesud e
fendinin öl..ısünü yerlel'de sürükle
diler, şehir haricinde bir mezbele
liğe attilar hınçlarına galebe çala
mıyarak fü;telik saatlarca taşladılar. 

5 NiSAN ı9'4G . 

Bu mayna buyük amitler bağlıyan 
Almanlar şimdi, bu tabiye/erinin de 
keş( edilmiı olduğunu görmüşlerdir 

f 

Bir manyetik mayn denizden çıkarılırken 

1. G. D. Owvry beitenarıt oomman- !tanesine sahih olmak 18.zımdı. Fakat , 
der: bu da kolay göıiinmiyordu. 

Bugün İngilterenin en meşhur sima- Manyetik mayn, suların ortasında 
Iarından biridir. Bu İngiliz deniz süba- duran ve temasla. patlıyan mayn gibi 
yının böyle bir şöhrete sahih olması taranıp elde edilemiyecek bir halde 
için ne gibi bir hadise zuhur etmiş ve- değildi. Bu suretle 1939 teşrinisani ayı 
y.a bu süba.y ne gibi bir hizmette bu - gelip çatmıştı. Alman manyetik mayni 
lunmuştu? yüzünden ortaya çıkan vaziyeti dil ~ · · 

Bu suale cevab vermek için biraz zeltmek ve bunu geniş bir niSbet dahi· ' . · 
gerilere doğru bir nazar atfedelim: Al- linde tahakkuk ettirmek lazımdı. 
manya, Okyanuslar üzerine ilk denizal- Fakat 22 teşriniaanid.e henüz daha 
tı hücumlarını yapmış ve bu yüzden ne yapılacağı bilinmiyordu. O geceln· · ~ ·• 
müteaddid müttefik ve bitaraf ticaret gilterede Shoburyness'de, mehtab al
gemileri batmıştır. tında bulunan kraliyet topçu kuvvet

Fakat müttefiklerin, denizaltı ge -
milerinin mevcudiyetini gösteren tek
nik techizatı ve su bombalan tekniği
nin tekemmülü ile Alman denizaltı ge
milerinin dfıçar olduğu zayiat, bu 
hücuma sekte vurmakta gecikmedi. 

Bunun il.zerine Amiral Reader müt-
tefiklere karşı bir netice almak için 
başka bir vasıtaya müracaat etti. Bu
nun için de bir "Sürpriz vasıtası teş
kil edecek yeni bir silahın istimalini 
araştırdı. Bunun neticesi mıknatişli 

mayn oldu. 

Bu suretle denizlerde yavaş yavaş 
mayne çarparak batan gemilerin adedi 
çoğaldı ve bu hadiseler tekerrür et
meğe başladı. Bunlardan bazıları, me
sela, Holanda bayrağını taşıyan Si
mon - Bolivae'in batması hadisesi dün
ya efkarıumumiyesini oldukça meş -
gul etti. Müttefikler şüphesiz yeni bir 
mayn karşısında bulundukları anla -
mışlardı. Ve neticede bu maynin man
yetik olduğu da anlaşılm>ştı. 

Geçen harbde deniz harbine müteal
lik mecmua ve kitabları karıştıran 

kimseler maynin zamanında büyük bir 
rol oynadığını görmüşlerdir. Fakat Al
man manyetik mayininin hakiki pıa
hiyeti ne idi?. 

Bu bilinmiyordu. Ortada bir esrar 
perdesi vardı. Bu perdeyi kaldırmak 
için, hiç olmazsa bu mayinlerden bir 

leri askerlerinden birkaçı, semada, do
laşan bir tayyarenin paraşütle bir şey 
attığına şahid oldular. Paraşütün al
tında asılı duran madde sallanarak de-
ni düşeceği yerde, bir kum yığının Ü· 

zerine inmişti. Bu maddenin, gemilerin 
Taymis nehrine girmek için ihtiyar 
eyledikleri kanala atıldığı aşikar idi. 

Şüpheye düşen topçu askerleri ha
diseyi deniz makamlarına bildirdile,r 
ve bu maddeyi bulmak için yapılan 
araştırmalara iştirak ettiler. Saat onu 
geçiyordu. Ay ışığı altında paraşütün 
düştüğü yer tesbit edilmişti. 

Gece saat ikide, mağnezyuın ile alı• 
nan bir fotoğraf üzerine Portsmouth' 
da demirli bulunan ve torpil mektebi 
olarak kullanılan eski "Vern,, "harb 
gemisine,, edilen bir telefon, oradaki 
mütehassısları hadise mahalline çağın 
yordu. 

Saat 4.30 da mi.itehassıslar 1. G. D. 
Ouvry'nin idaresi altında Shoebury • 
ness'e geldiler. 
Şimdi Ouvry kumun üzerine diz çök· 

müştür; ve derhal önünde bulunan şe
yin bir manyetik mayn olduğunu be· 
yan ediyor. Ve maynin her tarafını, 

şüphesiz, en ufak bir yerine dokun ~ 

maktan tevakki ederek muayen~ edi
yor. Deniz yavaş yavaş yükseliyor. 
Yalnız mayni, deniz yükselmeden par-

(Sonu, i incide) 
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inkişaf ede spor 
neler bekliyoruz ? 

Çok temenni ederiz ki gelecek sene 
mekteplerde atletizme fazla 

ehetnliıiyet v.erilsin 
YAZAN .: 

Kerim Kanok ... -

23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMI 

Bu mesud tarihin yurdda ha
zırlamış olduğu her türlü terak
ki ve i~kişaf imkanlarından en 
çok istifade edecek çocukları -

mızdır. Bu büyük gUn en mA.
nalı ve sevinçli bayramlarıdır. 

Bütün mevcudiyetlerile kutlasın-
lar. 

Ç0e1ık E~irgcrM Kurumu 
G enel M erkezi 

'.l'ürkçeye Çf,viren: Htl'SEYİN OABlD YALÇlll 

Partilere demokratik rej imde 
büyük m~suliyet terettüb eder 

-179-
Fakat bazı partilerin Reich'm 

muhtelif ülkelerin hükümranlık hak 
!arına tecavüz ettiğinden dolayı halk 
ça mergub olmaktan hal! kaldığı yo .. 
lundaki iddialarla yalan söylemele
'ri başka bir sebebden ileri geliyor. 
Farzedelim ki Reich kendi hegemon• 

yasını bu kadar geniş tutmasını 
bundan dolayı, umumt mükellefiyet
ler şimdiki kadar ağµ' kaldığı mlid· 
detçe, hususi ülkelerin muhabbeti .. 
ni kazanacağına htimal verilmeme
lidir. Bilakis, muhtelif ülkeler 

Reich'ın bizi esaret haline sokan 
Diktatı tatmin için muhtaç olduğu 
derecede yüksek vergiler tediyesine 
mecbur oldukça, Reich daha çok ve 
daha canlı ha.smane hissiyat He kar· 
şılaşacaktır. Muhtelif ülkelerin 

yor. 
İşte bugUngkU Reich ile eskisi a

rasında, mümeyyiz farklar umumi
yetle şunlardır: Eski Reich dahilde 
sulh ve sükunu hükümran kıldı ve 
hariçte kuv etini gösterirdi. Halbu
ki Oümhuriyet ecnebiye karşı za/ ı, 
gösteriyor, devletin vata;uia§ları e
ziyor. Her iki takdirde de vazi;yet
lerden biri diğerini t evlid ve icab 
ediyor: Kuvvet ve hayat ile dolu 
milli bir devlet dahilde birçok lmv
vetlere muhtaç değildir. Çünkü va
tandaşUır ona karşı muhabbet ve 

merbutiyet beslerler. Esirler hak -
kında lıüküm süren beynelmilel bir 
ruhi halet tebalarına ancak icbar 
ile, angarya ile korkıı tcll~üı ıde

bilir. Çünkü şimdiki r ejim "Her va
tandaşlar,, dan bahsettiği ~a=rıan u
tanmazca olduğu kadar de yüzsüz
ce bir yalan irtikab ediyor. Bijyle 
vatandaşlar ancak eski Almanya da 
vardı. Oümhw'iyet ec ıcbileriıı hiz
metinde bir esirler mfüıtenıl.ekcsi ol
dıığu için, vatandaşlara malik ele -
ğUdir, olsa olsa tebaUırı bulunw·. O
nun için, mim bayrağa malik dc~il
dir. Onun yalnız fıirik bir a7ameti 
vardır ki hükumetin bir kararname
si ile kabul edilmiştir ve kanuni ah
kam ile himaye olunmuştur. Alman 
demokrasisi için Gessler'in şapka

sının roH.lnü oynıyacak olan bu tim
sal muahh:ıren daima kavmimizin 
kalbine yabancı kalmıştır. H:Udar 
mevkiindc iken gayri hassas bulun
duğu bir ananenin ve büyüklüğü 

kendisine ufacık bir hürmet bile 
telkin etmiyen bir mazinin timsalini 
çamurlarda sürüklemiş olan cüm
huriyet bir gün tebalarının kendi 
timsali için duydukları bağlılığın 
ne kadar sathi olduğunu görmekten 
hayretlere düşecektir. Cümburiyet 
Almanyanın tarihinde bir perde a· 
rası vasfını kendi kendiliğinden ai
mıştır. 

İşte bunun içindir ki bu devlet bU• · 
giin, yaşamakta devam için, muh~ 
lif ülkelerin hükUmranlık haklannı 
yalnız maddi sebeblerden dolayı d&ı 
ğil psikolojik sebeblerden dolayı da 
kemirmeğe mecburdur. Çllnkü mali 
bakımdan sümilrme politikası dolay.
sile vatandaşlarının kanını son dam• . 
la.sına kadar akıtmakla beraber u .. 
muml memnuniyetsizliğin bir gUıı 
açık bir isyan halinde patlak ver • ı 

mesini istemezse bizza.rure onlar'Ul • 
son haklarını da ellerinden almağa · 
mecburdur. 1 

Biz Nasyonal - Sosyalistler yuka• 1 

nda bahsi geçen dtisturun tabirleri· 
ni değiştirirsek aşağıki esaslı kai· 
deye vasıl oluruz: Vatanda§ların 

men/aati hududların üzerinde tak
dir ve himaye etmesini bilen canlı 
ve milli bir Reich, onlara, devletin 
Bağlamlığuuia>ı endi§eye düşmeden, 
dahilde hürriyet takdim edebilir. 
Fakat diğer taraftan enerji1~ bir mil-

li hükiimct, her vatanda~ bu gibi 
t edbirlerin milletin büyitlclüğii igin 
elzem olduklarını takdir edince, ge· 
rek ferdleriıı gerek hususi ülkelerin 
hürriyetlcriııe geni§ nisbette tecavü
ze kendisin mezun addedebilir. 
Muhakkaktır k~ dünyanın bütün 

devletleri, dahili teşkilatlarının te • , 
kimUlü ile bir nevi merkeziyete doğ
ru yürümektedirler. Almanyada bu 
hususta bir istisna teşkil etmiyecek· 

ı 

tir. BugUn hususi ülkelerin "hü .. j 

kümranlık hakkını haiz devletler,, in 
den bahsetmek bir ahmaklıktır. ÇUn ' 
kil bu hükümranlık o siyasi teşckkUI 
lerin gülünQ boylarına uyar bir şeY. 
değildir. Hususi devletlerin eh.:.ın- · 
miyeti münakale vasıtaları ve idad ' 
teknik bakımından gittikçe azal· 
maktan hali kalmamıştır. Modem 
ticaret, modern teknik mesaf elerl 
muttasıl azaltıyorlar ve mekanı da· 
raltıyorlar. Bir eski zaman devleti 
bugün yalnız bir vilayetten ibaret 
kalıyor. Şimdiki zamanın devletleri 
vaktile olsa birer kıta addedilirler• 
di. Almanya gibi bir devleti idart 
etmenin zorluğu, sırf teknik man• 
zarası altında tahmin edilirse, yüı 
sene cvevl Brandebourg gibi bir vi .. 
18.yeti idare etmenin zorluğundan da· 
ha büyük değildir. Bugün MUnihi 
Berlinden ayıran mesafeyi geçmek 
yüz sene evvel Münihten Starnberge 
kadar olan mesafeyi katetmekten da 
ha kolaydır. Bugünkü Reich'ın, bü
tün arazisi, şimdiki nakil vasıtalan 

nisbetine göre, Napoleon harblan 
zamanında Cermen konfederasyonu .. 
nu vlicude getiren orta boydalti her· 
hangi bir devletin arazisinden daha 

az geniştir. Zihni tebyin ve mü
şahede edilen vakıalardan çıkan 

neticelere kapalı kalmış bir adam, 
zamanına nisbetle geıi bir adamdır. 
Her devirde böyle körler bulun • ı 
muştur, ve daima bul~•a::-aktır, 

Fakat bunlar tarihin tekcrleğıni y:ı- 1 

vaşlatabilirlerse de onu hiç lıi~bir 
zaman durcturaır.ıy~caklardır. 1 

Biz Nasyonal - Sosyalitsle:- b.ı 
mütearif eterden çıkarılması lftl":ı-:.ı .. 
gelen neticeler karşısında kör k.ıl .. 
mamalıyız. Burada da, kendilerine 
milli adını veren burjuva partilerin 

büylik büyiik cümleleri biz teshir et .. 
memelidir. "Biiyük cümleler,, tftbiıı· 

ni kullanıyorum. Çiinkii bu 1111 li e 
rin kendileri de maksadlarrn n fıi .. 
le çıkarılması muhaklmk oJı:,.ğuııa 

inaıımazl:ır; çünkü vuku:ıtm ı l • 
dığı şe3d1 ve tarzdan dol:ıyı en 
başlı mesuller onlardır. Eillı,• ,a 
Bavyerada, merkeziyetin azr.1 :ı.: ı:ı• 

sını talcb içın çıkarılaıı f, ' , aJJ:.ır 
bir siyasi parti maskaralığıııciarı ha:. 
ka. bir şey değildirler, hiçbir f:amimt 
maksada delalet etmezler. Bu par .. 
tiler bu gfü;tcrışli beyanatları h:ıl:ikt 
ve ciddi bir şey haline sokm:ı.ğa ne 

zaman teşebbüs etmişlerse. tJUıis! is• 
na, pek fena surette mu'\laffaid:, et. 
sizliğe uğn.mı§la.rdır. Rcich ne za ~ 
man Bavyera devletinin "hi.iki.im• 
ranlık hakkına karşı bir baydudluk., 
denilen şeyi irtikab etmişse l end.si
ne karşı, müstekreh bazı tefevvi!l•at 
müstesna o!mak tize•·e, hiçbir mu· 
ka vem et goST.erilı:ııemiştir. 

[Dev.rm' ıar] 
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No: 6 YAZAN : M. Sami KARAYEL 

(B<ı§ tarafı 1 indice) ı Fakat inklr biı izah olamaz. Bu ce- lki ihtiyar derdleşirken, güre§ te kaid miralay Sere! Beydir. 
de kaldığını, koca Anıasyanın orta • reyanı inkar etmek için harareti han- ayakta devam ediyordu. İki taraf alt- Şeref Bey eski sporcularde.ndlr. 'lW 
sından geçen Yeşilırmak sularına ka- gi kuvvetin idare ettiğini izah etmek tan kalktıktan sonra; birlbirlerini elen- nınmı§ ve muhterem bır zattır. Bald' -2-

Yazan ı Abdullah IHSAN ŞENSQ! pıldığını biliyoruz. !Azım.dır. Fransız Alimi bunu izah et- se ve tırpanlarla hırpalamağa başla.- nız ne diyor: 
Harbe girmedik, fakat harbe giren mediği için bUyük cereyan, ilimdeki mıelardı. " .... rtif~kadan biıisi, Adalı Halil 

Zellha.nm ağlama1an hıçkırık ha - J 
ltnde devanı ediyordu. Benim yüre • 
ğin1 yufkadır, bu kadar içten ağla
mıya da.yanamadım. Patates çuvalla
nnı yerJ t.irmekten kan ter içinde 
kalını§ olan Bayram a.ğw:ıın yanına 
gittim. Bayram ağanın keyfine pa
yan yoktu. 

- Ef endiın i dcd@n i§te .olur 
böyl , diyordu. Getirdik pa tesleri 
Eraıköyiuıe tr nle ... Oradan yukledik 

abalara .. v akın ef dım .. patates 
:.r lln en : ... Yalnız biraz faz
la oldu par ı ... B ş bı,ıçuktan aldık .. 
Bir h yli z hmet d dık.. Yediye ol
du b e . ak kize.. Kalır efen
dim yıne de bir kuru k'r .. bu za -
mand ı ya k ıçın fiy tı arttır -
m lı r azar ... 

O gün y· e 
B b N ıd 

boy 

1;:.teşler topal eşekle pazara nak- Fransa ile İngiltere Uçer, dörder bin mevkiini kaybetnıemi§tir •• Kışın ha • ~sa.sen iki pehlivanın da. ~~t?ki Londrada .. ıken onları bulvard~ ~ez~ 
. . . kişi kaybettileı'. Biz ise Erzincan fe- fiflıği veya şıddeti hll.la şu nazariye tabıatleri hemen hemen bırlbı:-lerıne ken gör.mu§ .. Adalı caddede yuruyor' 

Fakat tam bu ticaı·~t ıçm .Ba~ liketmde 4-0 bin 'l'Urkü kaybettik ve ile izah edilir: mlisavi idi. İkisi de tırpancı, elt>nsed, muş .. Yaya kaldırımından aşağıda yQıı 
ağa harekete geçmlştı ki ikı ~ledı- felaket onunla bitmemi§tir. Erzincan M k .k k"rf . d k ikisi de hasmını ezici ve ezerek yenici rlidüğU için usule muvafık değilmi.., 
ye memuru geldı; Bayram agada.ıı la civarında. binlerce ev yıkıldı ve mem ~ sı a il 0 h ezm en ~ ~reyan, idiler. o vakitler Londrada lordlar, asilzadr 
ruhsatıye sordular, almamış olduğu- lcketten, hariçten toplanan para ile bu ~c su~~. kıt ava~ lSl • ~~ Yalnız Aliço, Adalıya naıaran C1aha ler, 7.engınler akşam ü tü hususi ara' 
nu öğrenince on lira ceza yazdılar, bu binalann yenisini y pmak ~re henüz an geçtigı aı;un ereceı yenici ve üstad idi. Ad:-:ı.lı ha::3mının balarile bulvar gezintisine çıkarlar • 
kitfı d mimi gibi, Ustelık elind:ki temell ri atın ya başladık. Derken bir tanzım etmektedır. . altından kolaylıkla kalkmıştı. Fakat, mış ... Lordun biri çift koşulu iri ka • 
k~ ıtar~ da damgasız olduğun~ go • aeylfi.b f fi.keti daha .• O ?ald~ bu ce~an ned~n a;ru ha • Aliçonun ne ayarda pehlivan olduğunu nada atlarile bindiği arabayı süı creı 
runce <>lç 1 r kanununa muhalıf ha- Bu n JQ.t;, dünyanın her tarafın- rareti, druma t~m ~eınıyor · Neden anlamakta gecikmemişti. geliyormuş .. Adalı, yaya kaldırımındJ 
r~k tten do 1 br 2 bıt varaka tan da. müth" oldu. Avrup" ve Anıe · rı bazı .. kı§l.ar çok şıddetlı oluyor: Adalı Halil; ne de olsa ihtiyarlamış- yürUdUğü için İngiliz seslenmiş; 
zım kıldı r.. . . b' e görül emiş bir kı geçirdiler. . . ~kti, vakın bu cereyan daima. ay- tır diye hasmına kıymet vermiyordu. - Destur .. 

B yram n a çılgın gıbi patate lerı rex t d rcc · sıfırııı altında otw.u, n• korfezden çıkmakta ve yayılmaktn Fakat onun çapraza girişi, alttan üst- Fakat; Adalı her nedense işitmeW,.. 
tekme ) or, toı al eşeği durm dan a- kııkı bulan) ler asırlardanberi böyle is de takip ettiği istikamet daima ay- ten hareketleri; onda daha çok ekmek İngiliz tekrar bağırmış: 
nırmıy b 1 dığı içi sopadan geçi- bir 6 ğuk görm m · !erdi. Bu yüzd rı · d ğildlr. Binlerce hava ve Bahri olduğunu göstermişti. _ Destur .. 
riyo du. Diğer tam bir a ay ço- 0 enleı pek çoktur. t şeraiti omın yolunu değiştir - Adalı, elense ve tıı'Panlarla hasmını Nihayet; Türk pehlivanının işitm~ 
luk toplanmı : Bunun bcbi nedir? dir. Me elft. haftalar sUren bir hırpalrunoğa koyulmuştu. Aliço da, diğini veyahud işitip de aldırmadı 4 

- Aı voti zoti.... Harar t d ini Gulf Stream. i al ıi.izgarı Gulf Streamı cenuba sU- nevzuhur hasmına mukabelesini iste - nı görünce, iri ·hayvanlar'le Ada ya 
D h 'Y ıy . bir su eyanının yin ettigi rükl yince, hatta bu cereyanı dağıta- diğind n dalın ali\ yapıyordu. arkada'{l bindirmiş .. Adalı kaya ıbl 

b b id ı 0 ur. Bu büyük c yan Avru- rak Avrupad iddetli b r kışa sebep Zaten, Aliçonun elense ve tırp·m an bir gövde olduğu için iri kadanalardnrı 
panın garbın en ge er; yüksek hara_ olmaktadır. me burdu. Adalının zorlu addolunan biri olduğu yere devrilmi . öteki kada-

birine? ... 
D'ye b'rnz tatlı ert cevab verdi. 
1 i kalb · a am çok halim selimdir 

d , boynunu b" tü, adeta kabahat 
kendirinde im· gibi: 

~ Sen 'b ir in? Zararın neresin
d döniılse kardır!. diye mırıldandı. 

••• 
lki gün sonr , iyi kalbli ahbabımı

zın evınd yln , B yram ağa, baba 
Na ıd, k ra k ı,, kara gözlü, esmer 
güzelı, yaramaz k çUk Zeliha, ben 

rettedir. Kı iyi mi g çti? Sebebi bu Anlaşılıyor i Gulf Stream bu ~ene ve her esi yıldıran elense ve tırpan: na da onun üstüne düşmüş, araba da 
c atfolunw-. Kı§ pek müthiş Avrupaya gen böyle bir muzıplik yap- lan yeni hasmı kar§ısında tam dengı- bu hareketlerin tesirile devrileıek yol· 
midır? Seb bı gene odur. tı. Fakat bu muzipliği Finlandıya için nu b lmuetu. cularını ve sevkedeni terituvar tlzerme 

Dun a alimleri arzın bu tabii rad- bi noktadan hayırlı oldugu halde, za- Her iki tarafın vurduklan elense ve dokmUş. bUtUn bu hadiselere karşı A· 
yatorlin key ine tabı olduğu kanaa- vallı Türk memleketi en büyük zarar- tırpanı rın sesi, dağların yamaçların- dalı Halil yalnız sırtına vuranın kiın 
tındcdi . Yalnı 19 .. 3 senesinde bir !arını çekti. Fılhakıka eğer kış bu de- dan akis vererek ortalığa yayıltytır - oldngunu görmek için başını çeviriP. 

1 u un m ddet Bahri M - ece mtithi§ olmasaydı, Finlandiyanın du. . . . bakmış ve yoluna devam etmi tır. 
rak, Amerik • uka.vem ti kabıl olmaz, yahud kolay Adalı, ıl.erı ayaklarıle, hasmınm bal- İşte; Adalı Halil bu derece kuvvet" 
ı şmi§ olan k 0 mazdı. Halbuki emsalsiz bir kışın dırlanna ı.ç~en dıedan hamam ~apısı li ve mUşkUI bir adamdı. Hikaye ~ • 
kUnden sarsın • topladığı karların erimesidir ki, Yeşil tokmağı gıbı vuruyor .. elenselermı de hil\dir, mübalağa yoktur. 

ırmağı taııırmış· Amasya havalisip.i tırpanlarma uyduruyordu. Böyle bir çap taşıyan Adalı, Aliço 
Gulf Stream ismindeki cereyan mev- sular altında bı~akmışbr. Yağ güreşinde elense ve tırpanfar1 ile meydan yerinde kozunu pay etme--

cud d ildır All h b t · d . kl hasım ayak değiştirirken va.ki olur. ve ğe çalışıyordu. . a e enn en sa asın. 1 1 h ak d v. 

~www ~~ ~ tırpan kulanı 1r.. asının ay egış- La.kin, Adnlının kar§1sındaki hasmı 
rvvvvvvv vvvv-v VV'V'VVVV ~ www tirirken yerden kalkan ayağının boş- Kanadanın iri kadanalanndan da.hl 

1 A b• t luğuna doğru elense ve yere basan a- zorlu ve zarblı bir pehlivandı. Yaşı eİ" z cı ır ren yağına da biçimine göre ya içden ve lisine gelmekle beraber bir nevcivan 
yarışdan tırpan vurularak dii§Urü!Ur.. yapısı ve kudreti vardı. 

Bir 

k b 1 d Aşağılan zayıf olan pehlivanlar ka- Bu iki dev cüsse pehlivan kar~ı kar-Z a J VU U U U vi pehlivanlar kartısında tırpanlardan şıya biribirlerini elense ve tırpanlı 
fazlaca muztarip olurlar .. elenseler de dövmeğe ve tokmaklamağa başlamış 4 

••••• 

amele ikiye parça 'anıp öldü 
ık · de yara ı var 

böyledir.. lardı . 
Fakat; karoı kartı ya boğuşan Ada- Elense ve tırpanlar yirmi dakika 

h Halil ile, Kel Aliçonun aşağılan da kadar devam etti. Her iki tarafın en • 
ıaruı.oleri de biribirlo .. ln.• uygun ve dol- aıeleri, baldıl'lan mosmor olup §işmit" 
ıuııdu. ti. 

Adalının ensesi blr manda boynu Bir aralık, Adalının göğila çaprazl• 
gibi idi. Baldırları ve ayaklan hürmet- ·~;~ örül' dU Al' ıa 

1.zmir (Hu ) - Dün gece Alsan-/ albna düşmüşlerdir. Ameleden Kasım li ve müşkUldU. na gı, ""'6' g · ıçoyu nası _,,., 
ca.kta f i b r tren kazası vuku buldu- Şirnı:u>k ayagı· kayarak arka us·· tü ray- Al. tarif h et kt B bo§ bulmugtu. Koca Adalı, hasının! 

an bir ar d ydık. 

u... Alacağım bir 
patatesl ri p zara ... 

y ~im vallayi yine de 
:a... Amma sataea,ğım beş 

__.. , ıçoyu e ac yo ur. u, k ilan 1 .. d" 
lan . . t "'la guldü. .r. b" ı,..;...; .. .n. "'ld" - .. il an-1...ıı lar n-~ . d" . . o arasına. a ıp sur u ens nı 0 0 w a~ meş t.'UD.U ve ır ~u.uu o ugun UilAl.4 ~nne uşmuş, üzennden geçen mUstesna yaradılmış adamın her ta • . . . · 

B yram a - , y ni k ifler arife - nüshamızda kısaca vermiştik. Yapılan tren zavallıyı iki parça yapmı~. Hüs rafı peh1ivandı. Hele, kalçalan, oyluk- Fakat, bu, sUrtiş ancak beş altı 4"' 
sinde bulun n insanlara has bir ta- tahkikata göre f in. eoyle olmuatw-: nü ve aUkrU de tekerle1der arasına la b ldı 1 ef l b' h gül dım kadar devam etti. Ne oldu, ne oli 

~ n, a r arı sane o an ır er dı Adal b'rd b' yUz UstU 
vırla gözlerini tavana dikmiş, düşü· Devlet Demfryollan amelesinden d~il§lerse de iyi bir teaadüf eseri kadar kuvvetlı ve adaleli idi. ma. ·· . v.~~ . 1 en ıre 
:nüyo du. Kasım Şimeek, Sükıii. ve Hüsnü, gece olarak kurtuımualar, vücudlerinin ve Aliço, elli altı yaşına geldiği halde yere dil§ttigu gorUldU. 
- Bayram ağa, dedim. Patatesler kahvehanesinde bir müddet oturmuı - başlarının muhtelif yerlerinden yara. daha hA.1! göbek salmamıştı. Çakı gibi Aliço; hasmının çapruını bir yan 

bitti mi? lar ve yatmak üzere vagonlarma git • lanınıelardır. Yaralılar derhal memle- gergin ve adaleli bir karnı vardı. baş oyunu ile bozmu§, üste de altına 
Ba~ını bana çevirdi, muzaffer bir mek için yola çıkmıelardır. ket hastahanesine kaldırılmıelardır. Bu tarife bakılınca her iki pehliva.- almıştı. 

kwnandan gibi koltuklarını kabarta Bu sırada, Kemerden 20, 47, Allan- tık tedavileri yapıl.mı§ olmakla bera • nın yaradılıe itibarile hem ayar olduk- Adalı, yere düşer d~ez birdenbirf 
kabo.rta böbilrlendi: ca.k:tan 20,51 de ve gene Alaaııcak ga.- ber, her ikisinin de hayatlan tehlike- lan görlilürse de Aliçoyu elli yaamda ayağa kalkıp fırlamak istedi. ~x:l 

- le dediğin belli olmaz mori, de- nndan 20.50 de hareket eden üç tren, dedir. Makinist İbrahim tevkif edil - almak 18.zımdır. Aliço; bir şimşek çeviklili!e ha 

K . uk Zeliha, 

di. Var yeni bir fikrim, vtillklıı lA- yolda muhtelif hatlarda buluemuala.r- mi§tir. Aliço; Adalı gibi geııo iken onun üzerine atıldı. Kiebetinln arka kasnwı 
zım Uç ytiz lira .. satrrlar yine Ada- dır. Üç amele, vagonları.na giderken -·- elini tutacak yoktu. Okuyucularım ğından tutt:rak olduğu ye~e mıhladı 
paıarwda iki kuruşa misir ... Burada bu üç trenin arasında kalmışlar ve ne- Bir talebe vapurdan belki eu mU18.hazaya dalarlar: ve dı§ kazıgı basb. Seyirciler heyecwı 
var ~diden beş kuruşa. müeterlsi reye kaçacaklarını pşırmıelardır. denize dUştU - Eğer, Aliço, Adalı Halil yaeda na dUşmüetü. 
)lillf.ı.hi.. Her ilçU de, kendilerini yol kenarı- Denizyollan İdaresinin Pendik vapu- olsa idi ne ayarda. olurdu. Vali ve kumandan pa§aı hayretteO 

İyi kalbli ahbabın suratına. bak • na a.tmağa çalı§lXllelar, bu esnada ge- ru evvelki gece köprüden Adalara gi- Hiç şüphe yok ki, Aliço Adalının hayrete dUşmil§tü. Oyun Adalıda. iJ.-eO 
tım, oda: len 34:2 numaralı ve makinist İbrahi - derken Klnalıada. açıklanna geldiği va iri ve mUşkUl çapı yanında. daha baş- bu nasıl olmuştu? Bu kel ne yamall 

- Nasıl, acaba Uç yUz lira daha min idaresindeki Seydiköy katarının kit Sanayi mektebi talebesinden Adem ka bir gösteris farkı arzederdi. bir pehlivandı? Ne yapm.;ştı. Ne olmut' 
versem, misir alsak, e\'evlki zararı- isminde biri denJze düşmüştür. LA.kin Adalı Halilin vücudünü ya - tu da böyle olmuştu? Yanında bulu • 
mızı çıkarır mıyız?.. gibilerd bana rinin içi güle güle haykırdı: Talebenin denize dii§tüğünü kunse bana atmamalıdır. Hillisız onun bir nan Gtimülcünelilere sordu: 
bakıyordu. - Bayram ağa, ağabeyim bu iei görmediği için vapur yoluna devam et- mandadan farkı yoktur. İri ve adaleli - Ağam, bu ne iş? .. Ne oldu?. 

Zclihaya gelince, Bayram ağanın beceı emiyecek, bu sefer horozlanmı miş ve o sırada tesadüfen bu civardan bir adamdı. - Pa~m, buna yan baş derler .. 
yeni bir Adapazarı seyahatini duyar sana ısmarlasam fena olmaz değil ı seçmekte olan bir balılı:çı kayığı .kaa- Adalı için gu, hikft.yeyi anlatırlar.. - Mukabil bir oyun değil mi? 
duymaz, o~şturmayı bıraktı; gözle- değıl mi?. zedeyi kurtarmıştır. bana, bu hik!yeyi anlatan zat milte - [Devamı ooı] 

den mütemadi • -sekiz bu uk raddelerinde zavallı ka- ziyade karanlık bir hale koyuyordu. pencereleri önünde iç gömleği ile ma: 
·cıd tli b'r he- pısı ltadını, kapı nın önünde halı si- Filhakika, Madam Owens, saat do- dam Owens ne yapıyordu? Esrar ayni 

._.,,._-c:,.,O"•u's duyu) rdu. Herkes le:rken görmüş o duğunu söyledi. Ka- kuzda zihayat görülüyor. Ve ~ilpheli kalın karanlık perdesini muhafaza e-
pıcı k dının klyafeti hakkında verdi- herhangi bir kimse de, odasına ne gir- diyor ve zabıta bunu aydınlatacak bet 
ği m u at "Kadının ba§Inı ve omu- mi§ ve ne de buradan çıkmıştır. Demek hangi bir ize vasıl olamıyordu. 

ir 'ntih r mı? zunu örttUğü eski şal, ve bu örtüş tar· Tefrika No ! 61 ki katilin: Ben ise, zabıtaya, ilk mahkeme esna 
t' ı adi esi mi? mevcut oldu- zı,, noktası no~~sınaA Madam Hall ~e tün bu eahıslar jahadetten çekinmi - ı dan bütün gün ayrılmamıştı. 1 - Kapıcı kadını birinci kattaki sında genç litografı endişe ve heyccad 

duruyordu. karırnmn verdıgı malumata ve yaptıgı yorlardı. ı Eve, herhangi bir şüpheli şahsın ve odasına çekmek, içcrismde bırakan şeyi anlatacak ,e, 

bel , muh keme yeniden tarifata tetabuk ediyordu. Bunu müteakib genç adam okumağa hatta kendisine yabancı bir kimsenin 2- Onu öldürmek, ziyettc idim. Fakat başı<asının, hcl• 
lon hın ahınç dolu idi. Arth~run babasının iı:ıi çok kolayla- koyuluyor ve bütün gUn dı~ya çık - girdiğini görmemişti. Halbuki, ziya- 3 - Büyük bir ihtimamla soymak, zabıtanın işini yapmayı hiç sevmem. 

akin görünü- şıyordu. Birçol< kimselerin kapıcı ka- mayordu. Demek Arthur katil olamaz- dece aydınlık istiyen ince bir it ile uğ- 4 - Hırsızlığını yapmak "Bunun Zat Artı b" , · .. · • 
d "h t .. l 1 . b tt ~ d .. . . b k afl d e-:ı ıur ıı an çın uzenn 

ak tebessüm 
1 
ını zl ay~ dgodr ·ı,' cbr~lAk~ sa~l e og· ı. Zabıta mucnmı a~ a t:afr ar .a raştığı için mütemadiyen camekanlı için de dolabı ve bütün eeyayı eeaslı su yığılan halcsız şüphelerden asla ızbra.b 

tam Rubens _u ate y~sın e egı . ı a ıs, aı e ~- ~alı veyabud ~· .mut~vef anın ~ll' kapının yanında Ç,&lı§mışb. Bundan rette araştırmak,, duymıyacaktır. 
şe orciJik ile gında, çikolatasını ıçmekle meşguldü. cuınet buhranı tesın altında kaldıgı maada gelmiyen ~k mühim bir müş 5 - Kaçmak y ı b b il k d" · 1 üd· 

M. .. G H 11,. b h tak' A • • • 
1 

' • • a nız a as e en ısı, nası m 
H ıı cin yet sa- o yo reen ı ın u usus ı §a· hakkında efkanumumıyenın bır kısmı- t . . . d bekl' rd H" k. . . . . . 
• ' .. hadetine iki uşalt ile müteaddid kimse- nın ileri slirdüğüv" mülahaza kabul et- ~~~ını e ıyo u: ıç ı:nse eve, . G~~ı ışlerı ancak bır çeyrek saat his bir vaz:yet içerisinde bulundl.ğunu 
b geçı ' came- lerın· şahadet! de ın' zmı' am ediyordu li d' t V yl h . yıt gozune çarpmadan gıremezdi. Kapıcı ıçerısınde yapmış olmalıydı. Ayrıca biliyorlardı. drun Owsns'i ba · me y ı. e og unun aysıye ve §ere- w • • 

. ::Jı ile örtınüş H va o kadar fena idi ki, Arthur, bü fi için Mösyö Green Hill madam O - kadının odasının. b~lundugu ~ırincı 'ufak tefek bazı noktalar vardı ki, Genç adam evine sabahın tak ıben 
'"'"'""'"'~· e nkl gibi tün gün ateş başından bir lilıza bile wens'in, kendi karısının bir akrabası ~a~ ?ıkan merdı~enın medhalı avlı bunlar ~a ~ut~a~ surette zaman sarfı- saat beşinde gelmişti. Son treni k l.ı1·~ 

k ıu t · rken gördüğü- ayrılmamı tı. Uşaldaı-la, kA:.iblerden olduğunu isbat eden kiğıdlarda gös- ıçerıs~~e, camekanın hemen yanıba- n~ mucıbdı'. Bır ıple, mesela en. ~ağı dığı ir:in, yayan yürümek istemiş~ ·lu· 
· b ~ .. n ett'. n nu J ocası da görmii§- mad:ı bunu babasının muhte:lıf mUşte- terdi. Bunun :neticesinde. Arthurun, ıka. şında ıdi. Camcı ustası mutlak sw-ette, bırka.ç dakıka zaman sarfını ıstıyen nu şaşırmış ve saatlerce Han.ptı-. d'd:ı 

H tta M dam Hall, kocasına, dük- rileri ce teyid edebJirdi. kadına hediyeler verme~inde şa- saat dokuzda dükkiuuna gelınesjnden pencere şasisinin mahirane tamiri de dolaşıp durmuştu. 
ınlarının kaldırım ile bir hizada ol- Eğer madam Owens katledilmiş · e, l' k bir hal yoktu. itibaren ta ihtiyar kadının cesedi bu · bu meyanda idi. Eğer Periyi Streetdeki §ekorci r iJ~ 
asından çok memnun olduğunu., zira_, keyfiyet mevzuu baha günde U~ şu - İddia yıkılmağa başlıya du. lununcıya kadar geçen zaman zarfında Hayır, bir katil mevzuu bahsola • diğer şahidin, madam Owensi kapını~ 
ylc buz gibi bır havada. basamak t&- sın, ve zihayat görmü!f ?lduklan saat Arthu'rwı bu iele bir al .. ası olma- hiçbir yabancı §alısın bu merdiven - mazdı. önünde çalı~ır ve halı silkerken gonnt 
·zıE:menlıı ~oo bir şey olmadığını da sekizi kırk be§ geçe sonra vaki oima- dığını mevzuu bahsetmeden birkaç ea· den 5ıkıp. i~~ğini temin ediyordu. tı~cle gör~UğUmüz gibi intihar fara m.41 olmaları halinde genç adamın y8 
ret etmı§tı. lıydı. Arthur ebeveyninin yanm.1a ve bid daha ve bilhassa camcı ustası elin- Şuphesız kı bır adam tarafından bu ziyası de hakikate uymayordu. ziyetinin ne §l:Cil alacağını düşüı Li 1 
ü~ü:ı\!U. bir ı hic, madam Martin, Uç kfi.tib ile birlikte kahvalb ediyor"" lenildi. Bu adam, tam saat dokuzda kadar sarahat ve mut.lak bir katiyet- Bir kaza? .. O da mevzuu bahsola • Ur.iniz. 
ni sokakta oturduğu ~çin sabah saat iki uşak da hizmet ediyordu. Buna bü- Rubena atelyelerine ~elmit ve dHkkan- le yapılan phadet, bir ~ daha . SabaJıııı saat dokuzunda açık lf.' e1xmıı var 1 
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Bono sahte 
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ASKER 

anyeti mayn nasıl tesirsiz buakıldı 
(Baş tarafı 4 üncii.de) Plijdı., adamları ve arkadaşlan,ku• 

la ak d · k~ F k Ou . lak kabartmış Ouvry'yi dinliyorları. · 
(Baş tarafı 1 indice) J.ı..rpa 3,60 5,75 (Baş tarafı 1 indice) 1 - Akrabamdan olan Yervant bana ça m a ım ansız. a at vry 1 . . . . . . . •. 

d.9. • r 3 00 5 00 • - A " • her r b l· n bı' kı'mse çlerınden ıkısı şeflennın verdiği ma-
surme, ekme ve dikme işleri başla- ~·uıa ' ' lann ikametgaha raptan serbest hıra gelı~ dükk~nımın ust katındakı odayı şeye ça e u a r . . . lUınati not ediyorlar. Diğerleri da. Dil 

dı v1.:ya başlamak üzere. Tarlasmıi.8Ül'- Dış piyasalarda haTlJdenberi baza klldıklannı yazmıştık. vn liraya kıralacilı. Yukarıda ne yap - . Her ı:ıeyd n evvel med ve cezır tesı- kaza vukua geldiği takdird4l, onu k~ 
ıneye, tohumunu :rtınaya yenidenlko - mallarda fjyat artışı yüzde het1a- D.. aht k" lık .. 1 k ya tıklarından haberim yoktu. Bir gün çı- rıle meydana gelecek cereyanların t k . . t tikt d 
Y,Uldugu· h ı:l d • b d -m bile '1Wiyl-.ı~-.. un, s e ar ışı e uza ve - .. . . . kad d b . d b 1 arma ıçın e e uruyor. . , azı an ıgı u snıa. a, ...,y~ Y" QLU. k ~"' ı~k 

1 
.... 1 b' k' . kıp baktım Taşlar uzerınde çızgıler o ar zaman an erı aranıp a u u- B üz a Ou , . . . d 

Çiftç.iJcrimı'ze hır ı·kı' so"zu"m. ~·ar. Onla- l) p • fi t .. -h • ınwı.n a Cl. a an goru en on ır ışı, .. .. .. · . b k tı· .. . azan r g r, vry nın sesını e .. • amuguıı ya: lıo.1.1.ışı. h kl~ d ta . d'l b tl dli gordum. Ne yapıyorsunuz?,, diye.sor· naınıyan u ıyme ı mayn numunesı- w. t· . 0 k't• 
11 söylemek için radyo başına gel~ Amerikada %22 - "27 kuruştan a arın .

1
a . lnzımS elt 1 enhza dı üa .~ .~ dum "Bono basıyoruz.,, dediler. İç;i - aiıp -götürmemesi lazım. gış ırıTy~~: v:i~i~ di ı.. .. .n..h l 

Her şeyden önce sizlere çiftçi arka- 32 kuru a yeye verı mış er, u ana me çuncu ·. .. . . . " .. . . . - eA.."tll' e ' ye """"E>u.uyor, 1 
daşlarıma blitün yurddaşlarınıın önün- ş .,, Sulh Ceza mahkemesinde sorguları ya me bı: .şuphe ~ırdi. Menettım. Bu taş· Bu .suretle ~·ucu<le. geti:.ılen ekıpler- Ouvry adamlarına doğru dönmeden. 
de leş kkür edecc:!im. İngilterede % 50 pılmıştır. Bu on bir kişi şunlardır: Ev- ları _sıllil,,. d~dıın. ~~da~ .s~r~, St~l~ den bır tanesı, bahrıy~ subayının ku- bir kere iki kere tekrarlıyor. Bir müd-« 

c- "' Mısırda %50 - 75 velce İskan dairesinde ralışırl~en, itfa yo··' a .. let.ler. mı aldı gıtti. Bın buyuk, bırı manda·n· ı .. altın. da ~. yn. ı cer_ eyanları.n dettenberi Bil bay bir şey sötttemiyor. 
•)a~·ın başkanımız Dr. Refik Say - H' distanda ct 70 82 ~ k k k t b kt l B .:J- bun 1 t - b k ld b 

3
& d u: 10 - edilmiş mübadil bonolarının numara uçu 1 ~ .. ~~-- 1:-:'a 1 a:. ~n. ~. . .. · ~ ~p g~ uremıyece~ ır şe 1 e tes 1: Adamları nefeslerini kesmiş duruyor• 

1 
am geçen eylfıl içinde verdiği bir söy- 2) Buğday: vt. salıiblerini zapt ve tesbit ederek bu ı.a.r. d.a.n lciiçugunu, oldugu_ gıbı, buyu. - ıçın ugraşırken bır kısmı da maynı lar .. 
evde dünya ve yurd işlerini, Avrupa- Şikagoda 01. 73 "2 8 kuruştan d l k d ttım B dtik 10 ' bonoların sahtelerini yaptırmaktan suç gunu e parça ıyara emze a · ır parçalamak için lazımgelen malzeme Ne oluyor? .... 

i karışıkları .anlatmış ve sana da 4,8 kuruşa,ı l: k k d r oda.da alıştılar Bu aı ".<;ok ekiniz,, ög-bdünü vererek boyle _ . . ~ 
59 

lu gazinocu Hüsnü Al.kin, dükkanınm ıuçu ay a a ç . _. °. . ve etleri .~rayıp bu:mak \:e~a derhal Fakat işte, şefleri konuşuyor. tyt 
1 Kanada Vınıpcg % i.ızerinde sahte bonolar hazırlanan Ga- zaman zarfında, pazarlık ettigımız gı- oracıkta vucude getırmek ıçın çalış - bir haber var: Ouvry maynin en has-ıı 
ıkle hem kendin kazanmış, hem mem- Roterdam % 185 "2 45 ten 7 ku- b' 15 ı · ldı r::n ~: d Y · t 1 

ft • • • lck . . 7c ' ıatada Fermenecilerde hırdavatcı A•·- ı, ıra a m. t.JV ·ura a en an ~11 maga koyulmuşlardır. Zıra bır Alman sas noktası olan ve infilak i~inin y&< 
etı kazandırnııs olacaksın demı_ş- ruı:;ıa · '..:ı • ı nıatun Başk p lma..:ıı · 1n u· ı · ·b· • A • • .. •• ti ~ " " şak makinist Yerv"nt ta<> üzerine re- c.ıuunç a 1 'i • a ara a um. maynı, g ı.z mayn en gı ı malum gane amılı bulunan detonatoı'u bul • 

· Lo dr.a 01. 15 "3 den 3 75 ku- ' " ' "' I ·1 R k' d Nih k · ~ · · s .· .. .. . ..~.. .. n. 1°' ' ~;imleri yapan kEseci Stelyo sahte mü- Iavva 1 e u ıye e, adın en- bn· şey degıldı. muş ve sonra da onu sökmeğe muvaf"' 
• C\; ınçle O'orduk kı bu ogudu tuttun ruşa ~ ' :rı · · "N t d bi · di elintl "" b. -· .. •• .. • - • ' • " badil olarak gösterilen Mustafa mest- 1 1 erını 0 er e r ış var,, ye ça- Nihayet İngilizler bu nazik ve teh· fak olmuştur. 

k 
n 6eldıgı, guctmun yettıgı kadm- S) Arpa: "dı••ını h'et' şeyin hazırlanmış oldu ı·ı ı· · · · · Ufü'!l.nı ektin Lonclra. ~ 

66 
.. 
2 40 

dan.Ak _ c;i, sahte mübadil olarak Hacer namı· • l'.'l ' • " - ı te ı ışı netıcelcndırerek, yükselen de- Şimdi daha rahat bir kalb, daha s~ 
s:na sc "gil . .

1
• ~.... • ........ ~wh-i>- c ' u Niha<;la bono temlik eden Nikadın kı ,mu, noterı~, Paranızı .~a.rr:amen al- zm önünde çekildiler. ri b'ir hareketle işine devam ediyor., 

. 1 ı ar:ı. ... a~, ~--.-&& ruşa,, . . T·h d "b dil dınız mı? dıye sorması uzenne şaşır- t · · b. · · · · d h · ı§te bundan ,e candan Rotcrd:>m o! 121 .. 2 80 den 6 20 kardeşı Havva, yıne Nı a a mu a - ·" T' d k .. . .. Saat 12.30. Deniz yenibaştan uzak- şını ıtırmesı ıçın a a bırlıç saat 
•• u ıo. , , . . . . . b lik d dıklarını, Nıha rn olunu durtmesı u- bel ı l~ 

Yurdumuzu bırdcn göz önünde tlita- kuruşa mış gıbı Zekiye ad .e ono tem e en . " . . . . laşıyl'.>r. Dalgniaruı arasından mayn temek azını. 
rak " haldı R fi R k' oterd yala 1 zerıne ev.et,, dediklerını, Nihadın bun- t kr. .. .. .. .. .. . 

' cpsıni .katardk söyliyebilirim ki Anvers ct..132 zı e ıa u ıye, n e ne 11 b' üh" b tı- H e :ar gorunuyor. Artık sokulccek bırkaç parça kaı.~ 
bu )ı kıs eki~ g en yıldan daha üs - Marsilya r: 83 "210 dan 3 90 şahidlik eden, adliye karşısında. ar.zu- ar -:mın:ld ır mt urb. ~ rn~ k~v- ·Keşfedildiğinden 15 saat sonra Ouv- mıştır. Fakat ne görüyor? İkinci bir. 
ttindür, daha rtur. 'kuruşa ' halci ve muameleci Hüsnü Say, A~med ':a, 'k~ ~~ 1 e-~~;r~ _ ır .. ~ a,. iu ze ry, mayni parçalamağa koyulmak ü- detonatör. Bu suretle, bir müddet için. 

13 dan daha · ün ve daha çOk ola- Görüyorsun. Avnıpad:ı Am~~ikada Hikmet ve Halil Küçült, Nihad Ozko- ae ::rv~ 1 
t fa 't!.f : . ~nnı. ~y ~er t'. zere. Fakat bazı tedbirler de lazım. kendisin emniyette hissetmiş olduğunu 

calttı, amma yaz.ık ki, §Urada burada cl.a yedi sekiz ~y içinde e~yce bir yük- yuncu tarafından kendisine bono tem- u~~ a .. e~~~ ;~şk r ; b Yanındakilerin hepsi maynin parça . OıivTy anlıyor. Ufak bir şanssızlık, in .. 
sbu ha kını don kesimi ekinleri yer yer <::cliş Yar Bu yükselişin durmıyacağt lik edilen ve üç defa Ziraat Bankasın· -1. .k~rı·gun dı. a"N zt odyunb~u al ~ta. lanmasında bulunmayor Ouvry hemen filakm kurbanı kendisi olacağını an• 

ira b ' "' ... ' 1 t lummda 1 gc ır ı ı ıra ver ı. o er e ır şan - · 1 n z ozdu. Ym ddaki büttln ekim ya- hiç olmazsa düşüklük göstermiyeceğini a~ pa':"a o an pos a ~em?1' o~ ı lik var P"el bir imza et. dedi. Gittik. yalnız başına olarak bu işi yapacak- ıyor. 

2
_1nda büyük bir yekfın tutmıya.n bu i-:ıdia ettirecek elimde ve gözümüz ö _ mlitekaıd ve maHll Halıd Kırmaz. Baska 'btri:ı namına ba~a imza ettır- tı~. Adamlarını epey bir mesafede em- Deniz 'Slibayı maynin arbk biltü.'.ı '!"• 

d1Ya11ıar çiflçi arkadaşlarımın ekimin- ııünde sebepler var: Dün Sultanahmed Sulh C~a mahkc- ,. 1 • 8 <l ··gr- a· k' . d nıyet altına aldırmıştır. Deniz sil bayı 1 rarını öğrenmiştir. Artık bunun ha! .oı e . . . . .. ı ar. onra an o en ım ı, oı a a, . . . . • 
_ go lerccekleri fazla çalışmalarile 1. _ Avrupa hemen baştan aşağı roesınde sorguları yapılan bu on bır b ht b' bon . tt· . _ vazıfesmın telılıkeli oldugunu bilmiyorımini ölçmekten başka bir şey kalmı .. 

um H"' .. Alk' Ar k y ana, sa e ır oyu cıro e ırmış d ~ .1 V . . dı . 
~~~m - kapanacaktır. lıarb içinde veya ona yakın bir du - suçludan usnu ın, şa , er. - ler. egı · e ılıma da yok. Zıra ne ka- yor. Mayn 750 kilo sıkletinde oluP. 

{(B . ~~ bunları da hesaba katarak rumdadır. Bütün bu devi.etler ziraa.t vant: Stelyo'. Mus~af~ Havva ;e Refıa Halid Kırmaz da şunları söylemiş _ dar ihtimam ve dikkatle hareket etse, 300 ldlo mikdarında patlayıcı bir mad• 
e~~~ ~· a~ıl~~~. ı .~i~!.er kı~lıkların işlerini ::ıksa.~.am~, t.oprak ürünlerini Rukıye .. te~~if edılmışle:, Halıd Kır: tir : iste~iyere~ maynin infilakına sebeb deyi ihtiva ediyor. 
b ~~ı, gıdışııu - onumıızdeki ayların ;azaltmamak ıçın bın bır çareye baş vu- maz, Husnu, Ahmed Hıkmet ve Halt! _ Nihadla ahbaptım. Ona 15 li a olabılecektır. Bu takdirde de, girişe- 19 kanunuevvel 1939 da Kral Ouv .. 
\•: ~=ırcceği bilinmekle beraber - iyi ruyorlar .. ~ .M. ol~~ harb ve l\.üçilk serbest bırakı~ışl~rdtr.. kadar borcum vardı. Bir gün Nih~d ~~ği tccriibe mahvolacaktır. Bunun ry ile yn:rdımcılarından birkaç~a ni ~ 

l<ı utlu buluyorlar. . . lıarb halinın :~sı~lerını. t:amamla - Sor.~su ~~mda Husnu Alkın şun- bana gelip "Bende bonolar var. Para ıçın ,metodla .çal~~acak ve en ufak bir şan vermiştir. 
Yaıııiıklarm d~rum~ b~ ... Şun~ sıra .mak kolay d~il~. Onun ıçın o dev - lan soylemıştır: laıacağım. ~akat, alacaklılarım peşimi hareket veya .muşahedede bu~unacak Bu mayne büyük ümidler bağlıyan 
Yiııe "c~rın, beıı~m soylıy~c:1<l~~ı~ ~e let1er her vak<itkinden daha fazla dışa- _ Eskiden tanıdığun makinist Yer- bırakmıyorlar. Bunları sana ciro ede- olu~, onu yüksek ses!~, . sıgınakda Almanlar şimdi, bu tabiyelerinin de 
Yetti . 'ı~k ek, elmden geliligı, gucnnun rıda.n mal arıyacaJtlardır. vant bana 42 tane bono getirdi. Sahte yim. Paraları bankadan tahsil et. Son- beklıyen arkadaşlarına bildirecektir. keşfedilmiş olduğunu görmüşlerdir.,, 

Bug~ • .'adar ço~ ~" olacaktır. 2 - ~vrupa ba~ş za~nınd.a . ve olduklarını bilerek, bunları Nihada ver r<> bana ver.,, dedi. Kabul ettim. Bo- -- -
iç· çok ek,, dıyışun ve bunu demek bereketlı yıllarda bile kcndı yetıştır - dim ve mukabilinde 2500 lira kadar noların sahte olduğunu bfoniyordum 
it 111 radyo başına gelişim bir darlık eliği ile kendini besliyemez ve fabri- bir para aldım Bonoların hazırlanması n·· ı ·· b tah ·ı tti llk' f . A O E IA.A ı• ı• K T ı• D A R orı.Usu d· d ? H . . . h . . · oy e uç ono sı e m. ı se e - 1.,.1 

1 
. • var a on an mı. ayır. kaları ıçın ham maddelerın epsını i•'inde benim dahlim yoktur. .· d d"'rd b' f · d d .. b" 

k Iıllı Şefimiz lsmet lrıönünün ''ilci cıkaramaz Jfer yil vapurlar dolusu ye- "' 
1
.m e 

0 
er, . ~r se e~ın .e e uç . ı~ BELGEVŞEKLiliiNE 

•at lll::ıb.s 
1 

b - T. k k.. . · . uk: .. d Yervant ta şunları anlatmıştır: lıra alıp kendısıne getırdım; Geyıklı 
1.. .. u ,, uyrugunu sen, ur oy- mcklık ve yemlikler, pam , yun, e- .. .. Alk' . B' k h ed ı· t•·:- o d 
llStt lO 

1 
. . d b. 

1 
.. ünl' • • Jıa dd 

1 
,.. , - Husnu ın ıle tanışırdım. ır a v e tes un e ı.uu. n para a para 

' yı ıçın e ır ço t ur er ıçm ri gibi çeşit çeşit m ma e er ~v- . · 1 d y lnız b ı · ~erıne t' d'kt el lıv bn .. b' • gün beni buldu. "''Bır matbaacı ve kli- a.ma ım. a , orcum o an 15 Jırayı 
y ge ır ı en sonra ar gın rupaya taşınır. Bunlardan ır çogu . . . . . ? d . Stel 1 dı B' .. d t di 
ur~da liı.fı olur mu artık? Amerikadan ~· ~ec1ıd bulaHbı!.ır :nıyızb.,, beedi. ld _ yhaoy

1
u a ma 

1
. .ırk. gliun e, di~amvay parası '· 

l3ır vak'tl k el •. 
1 

b d · v Am 'k b a.u um. usnu de era r o ugu - ye zor a ı ı ra ver . 
on H .. i yıl ~. ecr,l ç? b' egdıı' undanan on • 3 -:- Bu yılk'~-~. d erı danın "rül~zı de konuştuk. Hüsnü Stelyoya bir bono Bunaan sonra dinl~nilen adliye kar-
h on e erı ıze şan va - yerlerınde mauou.& ıyı urum a go - .. . " . . . . . . · ,,ur doluı:ıu b ird 

1
. eli n·· .. 

1
A Ar. t' A gosterdi. Bunun aynını yapabilir mı- ~ısında arzubalcı ve temlık muamelele-

ı>'b· Uo ay ve un ge ır .. un muyor. Mese a Jan ın vrupanın . ? . "Y · d ... nı..·t 1 H" · H" .. S 
ı:.ı ı, nınma bugun· t r · b' b ·cıa w·yük· b .d b 1 d b' 'd' yız .,. dıye sordu. Stelyo da apanz,, rın e ga.uı o an useyın usnu oy, 
çık e sıne ız ug y ug ay anı ar arın an ırı ır. i:1 di H'" .. ·ı be be ak b d Ah d Hik t Halil K' ük d N' 
b· arıyoruz. Yiyecek bakımından hi_ç Orada şimdi ekinler biçilip dövülmüş- e . v usnu.ı e ra .. r.t.~ drak_amd an h dme kid mte vdıke 1 uç 1 e, ı-
ır sı.kıntı yok .. d • h b 

1 
.. kin1 Arşagın magazasımn us un e ı o ayı a ı es en aru arını, evve ce mn-

B . tur. Al ıgımız a er ere gore, e er k S 1 d 'l't d t 1 · ld •. k dil · R 1.· 

ıh ugUn harb içinde değil, dışında bu- zorlu ve donlu kıştan çok zarar gör - ~ul~u T. te yob a a aB velae e~~ ~e: ~ekecı. o ugliudnu: lend - erme.. ludi ... ~~~-
,,nan ve "İftçi memleketi tl b. .. h 

1 
d.. .. .. 600 OOO tırdi. aşlar uldu. un rın uzermı nın ayın va esı o ugunu soy e gı -

Çok "' say an ır muş ma su yarıya uşmuş. . . . . b k k d b' · t 1 · · · hitlik t l · · · 
l'l' devletler bile yiyecekler için bazı vagondan.,, "250 - 300.000,, vagona in- 1ı§ledi. Bır bouçu ay ıka ar ır zaman- na~·~·~ {rkır ıdç~ ~at dıkel me.e~~. ısdte-
ııanııar cıkarmış ya.saklar ko _ . t' da 42 tane no yapt . ıgını, en ısını anı arı ıçın uç e-

~rdır. Haftanın ş~ ve bugünler=et mı! ır. Bö 
1 

bi 1 k lm b"l b• Stelyo da Yervantın söylediklerini fa giderek bonoların temlikine ait tak 
l'ern~ınek gı·bi 

0 
'"'nlA""de ı.... ı-~· k kliky·e· dr zor~ 0

d 3:5a1 
1 

e u tekrar etmiş, Arşak demiştir ki: ıirde şahitlik ettiklerini söylemişlerdir. 
ailın · b"' .-L ua.yvan ....- ·arışı ıçın e engm enız er aşırı 
y ~ct~~~~D~~~~k~oil~dromalpti~~~k~~~ti~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~;ek çeşitleri üzer.inde de buna ben- ve p:ıhalılanch ... Vapurlar kıtlaştı, sey- ketl~l~ ~ptığı ticaret anlaşınalar~d.a Bunun ek.iminde sağlık bakımından 

. sıkılıklar vardır. rekşleşti navlunlar arttı. Sigortalar da,.gonıruz. Yapılan bu karşılıklı tıca- ç;ok dıkkatlı olmak. sulamada kusur 

ve -
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Tabletleri her eczanede bulunur 
f Poata kutuau 1255) Galata, latanbul 

Istanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan1 

Almacak şeyler 
Göz kliniğine altı ayak buz dolabı • 
Nebatat h'nstitüsünc üç ayak buz dol:ı.bı 

Adet 
2 
1 . 

Beherinin 
ınnlıa.nımen 

bedeli 
Lira 
325 
255 

Mn\'akka.t 
teminatı 

Lira 

68 

Şimdilik en az üç buz dolabı 9/4/940 salı günl1saat15 d•.: Rektörlükte 
açık eksiltme ile alınacağından isteklilerin 68 liralık muvakkat teminat mak ... 
huzu .. ve .. )40 ~~ .. 1:.icaret Odas:ı vesikalarile gelme len, ş."l.rtnamesi her gün 
P.ektorlükte gorulur. "2148,, ~lZdc ise hangi şeyi ararSln da istedi yükseldi'. Daha bir takım. masraflar r~t pa~~~a :opra._k ürünler~- etmemek gerekti.r'. Bunu bö~le ya~~a· 

b kadar bulamazsın? Bu aramak ve bindi. Sonra araya bir de Amerikadan zı, yetiştı diye en karlı bır surette, su- yınca sıtma retiriyor. Çeltık dedigım 

ij~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~. ~~~~~~~~~~g™~R~ft~~~B~.--m•••---------~-------------ki:;;:n ve ben, her aradığımızı istedi - 5 _ Avrupanın çoğalan ve çoğala - D_ahası var: Hükumet .. d~stlarımız İn- elden ka~~~n_ıamak için sulamada k~~u İstanbul Belediyesi İlanları y ı kadar buluyoruz.. Amma çok arı- eak olan istei!ine deniz aşırı memle - giltere ve Fransa.dan odunç para aldı, ııun dedıgmı tam yapalım. Bu yıl ızın 
tnanıar claha var. Dışandan, ruşa.n kctlerden gettrme zorluğuna karşı Tür ileride ödemek üzere harb aletleri sa- verilen yerlerde kendimizi bu suretle 
h~~~~m.~Iu~~~P~k~ro~&~~~~~~ru-~~w~~L~lı~~~g~~cl~hl~~~~~~~~---••••••••••••••••••••••~--~ 
;yem hol para bizden bir çok şeyler an- mund!!.dır. Ben, bugün alıcıların iste- ordumuzu karada, denizde, havada bır daha geniş ekin izini alabilmek için yu . İtfaiye ~iidürlüğü için lüzumu olan bir adet komple projektör açık ek 
d otlar da istediklerini istedikleri Jm _ dikleri malları verebilirsek, ayakları- kat daha kuvvetlendirecek bu son si - zUmüz ol.sun. s.ıltme suretile satın alınacaktır. l':ıthmin bedeli 1230 lira ve ilk teminatı fl2 
~bulamıyorlar. nı alıştırabilirsek onları yarın için de, 19.hların büyük bir yekun tutan kar~ı- Şirr.di gelelim hayvan yemine. Ar _ lıra 25 kuruştur. Şartname Zabıt e Mut.melat Müdilrlüğü kaleminde g'i>'\i • 

le . ~tdumuz bu aranılan toprak ürüiı- barı§ oluşunda da kendimize ve pa - lığı malla dönecektir. Demek ki senın pı;ı ve yulaf ekiminde de kusur etme. lecektir: İh~le !2/4./9~0 cuma gUnU saat H. de Daimi E...'l.cü:nende yapılacak~ 
tını t' ~ f zl .. "nl b. k 1 0 d tır. Talıplenn ılk temınat makbuz veya mektupları ,.e 940 yılına ait Ticaret 

t\a.r Ye ıştirebilsin ve bu yüzden çoH zarımıza :bağlamış olacağız inancında- yetitirecegin a a uru ere ır.ço . yı - r u için yulafa çok ihtiyaç var. Arpa Odası vesikalarile ihale günü muayyen s~atte Daimi Enciimende bulunma• 
rn a kaznnmı_ş, menilekete de para sok yım. lar için dışarıdan pazarlar şımdıdcn da çok aranmaktadır ve aranacaktır. ıarı. ..2405,, 

~~~ ~~~~oo~aw~~~~~~~~~~~~~~~~~n~~~ıw~~~========~~==~======~~======== 
\.'e te ~aşbakanın sana çok ek deyişi kolaylığı vardır. Malımız temizdir, nin için hem emniyetli, kazançlı. ~em yemleri üzerinde çok uğraşmalısın. Yal 1 :tandul defteı··darlıg'"' ından .• 
lr benım bugün onu tekrarlayışım özlüdür ve çalışırsan daha temiz özlü de bugün vatan korunmasında sılah • nız satmak için değil, hayvanlarını da- • 
d~!an ~tür~... Biliyors~ dünyada yapabilirsin. Görüyorsun, malının sa- l~ borçlarını ödemek gibi şerefli ~a iyi be~le.mek iç!n de ürünleri dahrı Açık ücretli vazifeler için Lise ve Ortıımektep mezunu olanlar arasınçfa 
1etl ' duzcnlık kalmadı, bır çok dev- vlmanmsı, para etmemesi ihtimali bır ış... . fazla yetıştıreceksın. 8 4 940 tarihine müsadif pazarte.:ıi gilnU saat 13,30 da lst:mbul Üniveı ı, 
h er arasında barış bozuldu, dövüş yok. o halde gece gündüz deme, dur- Onun için tekrarlıyorum: Ekebildı - Söz aramızda, bizim büyük bir ek _ ~':~t~.ukul{ Fakültesi birinci sınıf derE:haııesinde müsabaka imtihanı vapıla-
'l'~ dı ... Bu l.."arışıklıklar ne kadar sil- ma ek. ğin kadar, elinin vardığı, gücünün yet- fıikliğinıiz ve kabahatimiz var: Hayv.l'l Giı'mek istiycnlerin aşağıda yazılı vesikıtlar ile birlikte 5 4 940 cumn 
ntıı • bu, kestirilemez. Gönül ister ki Çok ekebilmen için sana hükillnct tiği kadar ek. . 1. rımızı hiç iyi beslemiyoruz ve onla- günü saat 17 ye kadar Defterdarlık Sic 1 kalemine müracnatları il.Un olu • 
y .. a nınamazlıkhır tczce bitı::in ve dün- yapabileceği bütün yardımları yapmış Şimdiye kadar hep "ek,, dedım am- r ı bakmıyoruz. Göreneğimiz yok da bu nur. "2573,, 
<:~tam ve emniyetli barışa kavuşsun, tır. Bu yıl muhtaç çiftçilere; yapılan ma ne ekeceksin onun için bir şey de- c{ndnn olsa gerek ... Yoksa hayvanımızı J - Meklep vesikası, 
,,. ~a ne yapalım, işin tutum ve gı· . reşit reşit tohumluk y::ı.rdımı 18 mil - medim. Bunu hazırlığına, yerine, vak- nyi beslemekle verdjğinizi, harcadığı -

2 
- Nufus tezke.resi, ı..ıu 

1 
b .... . · 3 - Hüsnühal ves:kası "Kazananlerden alınacak,. 

f).nı ı~nun daha süreceğini gösteriyo:. yon kiloyu geçmiştir. Ayr.ıca 2 milyon tine, toprağına gört} herkesten daha ıyı nızı onun i~ile, sütü, eti, yünü ile kat 4 _ İki adet fotoğraf. 
lı::ıt/ 1: 2.cin toprak ürünlerinin aray_ış ve kiloya yakın Kfo.vland ve Akala pamuk sen anl:r ve se~ersi~.. . . ~~t c,karacağ·mıza aklımız ermez de- =============================== ===-=--==:==========-
ı:ı hYı 1 azalım ak, arrocak, onların tohumu dağıtılmıştır. İlk agızda (:;lındekiııı, hazırdakini ek, !,ıl. Bak sana söyliyeyim arkadaş: ...... 
g~ a..,ı düşmiyece.1<, y··kselecektir. Bu Bundnn ba lm zelzele yerleri çiftçı- vakit geçirme, ondan sonrası ve faz- 11ünde çok verimli, kazançlı bir iş a
l~n bıle <'""n yıllar karmılaştırılır.sa leri için 10.000 çift öküzü dağıtmaya lası için sana şu öğütleri verebilirim: cılm tır. Bunn tam başarmak için dü-

İstanbul Elektrik, Tramvay ve TiinE l İş~etme· 
leri Umum Müdiirliiğünden : 'i 1 rda ep y b·r yükseliş vardır. başlanmıştır. Ziraat Vekilli~i elindeki Eğer yeri, .toprağı, ~~vası uyar~a zenini ~üzelte~ek, hayvanlarını kuv -

... ıılıuJ Ve 1 ir Borsalarındaki sürme, tohum atma ve temızleme ma- pamuk ek. Tıcaret Vekılı arkadaşım- vetle!]dıreceksın. . 
Fi~ at Arb'"1ları Şöyledir kinelerile yetebildiği ve yetiştirebildi- dan da sordum: Pamuk dışardan en Seninle böyle bir konu~ma yapaca· 

Harbdcn ıği kadar artırabilmek icin de yeniden is-tekli müşterisi olan mahsullerimiz - <Tımı Başbakanıma söylemiştim. Bana 
evvelki Şimdiki orak ve hurman makineleri getiriyor. den biridir. s :vgilcrile beraber sana şu .. ..ları söyle-

fiyat fiyat Bunlarla her yere ve her işe yetişemi- Pamuk ekimi için Vekilliğimiz her ınemi buyurdular: 
Kilosu Kilt~u yeceğimizi biliyoruz. Fakat bir çok t.iir1ü yardımı yapmakta, kolaylıklar "Bundan altı r..y önce dediğim gibi 
Kuruş Kuruş yerler ve işlerde çiftçiye büyük yar - göstermektedir. Susam, keten, aspir, ekebildik.eri kadar ek3inler, bazı kötü 
40,00 60,00 dımımız olacaktır. eoya, kendir, fasulye, böğrülce, bur - niyctı: ve düş .. nceliler bir takını dedi-

3.30 4,50 Bu zorlu ve sıkışık bir zamanda hü- çak Yesaire de şimdi ekilecek ürUnle~·- kodu~ar yapnb lirler. Kötü, yanlış h!l-
6,00 8,50 kfunetin epey bir para ayırarak çift- <lir. berler çıkar':.bilırl"r. ~u sözlerin hiç 
8,00 11,00 çiyi dfişünmesi ancak Cümhuriyet dev- Ticaret Vekili arkadaşımın radyo - l irlne aldırış etm0 sinler. Gönülleri ra .. 

11,75 ı&OO rinde gördüğümüz ve alıştığımız şey- da dediği gibi iyi tütün yetiştirmekle btt Vt' tasamz işler:ne b:ıksınlar.,, 
14,75 17,00 lerdcndir. de çok kazanırsın. Pirinç en verimli bir Bu elçilikL beraber benim de sözl~ 
10,00 15,00 Hüküm.etin çiftçiyi en başta düşün- urun amma onun için biraz az usik- rim bitti. Şimdi son söztim: 

4,50 5,75 mesini, korumasını yabancı memle - liyiz de bir türlü dilim varmıyor. Arkadaşlar saban ba§'"a. 

21 3 9{0 p~cr~embe günü pazarlığı .:·".pılmak üzere il5..':ı edilen muhtelit 
kereste pazarlı ı 1l 4 940 perşembe gunu eaat 15 de tek~ar y::ıpılac ktı~ 
Muvak1rnt tammat 204,56 lira olup p"'zaı hktan evvel idı:..rc ve~n1.:si:ıe v· u 1 
r ılması lazımdır. Pazarlık ı::ıetro han binasında arttırma eksiltme !romı yo
nunda yapılacaktır. Bu işe r-:t sartnameler idarenin levazım mti ·irıu~un .. 
den parasız olarak tevzi edilmektedir. "2184,, :> 

Üsküdar Cümhuriyet Müddeiumumiliğinden: 
Üsküdar ceza ve tevkif evi için 31 Mayıs 940 tarihine kadar abn:ı calC 

~zam1 14.400 kilo ekmek açık eksiltmı:;ye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 1476 lira olup muvakkat teminatı 110 lira 'i O kuruş· 

tu~. E~siltme. ~.~4/940 cumartesi günü saat 11 de Üskild2; Ci.:nıhtmyet 
M.uddeıumumılı,'.;ı makamında toplanacak komisyon huzuruııua yapılaca!•tı". 
İstekliler kanu~i v~i!~!:...'"! i~ c;..!'!lkte meıkılr giinde komisycna miirnc~rnt .. 
ları, b:.ına ait şartnameyi gömıel: ve .fa21a .malumat almak i:ri.i ıcr..erin t:ı.;. 
til günlerinden maada her gim mosa.\ saatleri dahllinde Üsküaar C. MUWJ~ 
Waıımıiliği kalemine müracı.aUar..ı il&n olunur. "2437,., 
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BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRiP 

!{OMATİZMA, SOGUK 
ALGINLIGI 

ve bUtUn ağrılarmı derhal 
.keser. Lüzumunda günde 

3 kaşe almabilir. 

Ankara istasyonunda Hipodrom yolu ile bahçeli evlere giden cadde a· 
rasmda yapılacak şose ve bu şose altından kanalizasyon inşaatı şartname 
ve fiyatlarında tadilat yapılarak yemden kapalı zarf usulile ve vahidi fiyat 
W-erinden eksiltmeye konmuştur. 
'"' 1 - Bu inşaatın muhammen bedeli "35000,, liradır. · 
+ 2 - İstekliler bu işe ait şartname vesair evrakı Devlet Demiryolları· 
nın Ankara ve Sirkeci veznelerinden "175,, kuruş bedel mukabilinde a.labi· 
lirler. 

3 - Eksiltme 18/ 4/ 940 tarihinerastlıyan perşembe günü saat 16 da. 
D. D. Yolları Yol dairesinde toplan'l.cak merkez 1 inci komisyonunca ya· 
pılacaktır. 

t - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektupları ile bir • 
hkte qağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat 15 e kadar komisyon 
reisliğine tevdi etmiş olınalan lazımdır. 
"V a) 2490 sayılı kanun ahkamına uygun 2625 liralık muvakkat teminat 

b) Bu kanunun tayin ettiği ves1kalar. 
· . c) Bu gibi işleri hüsnü suretle yaptığına dair vesikalar. 
- Bu iş için evvelce takım alanlal' yol dairesine müracaatla yapılan ta· 

dilifı ellerindeki takımlara işaret edebilirler, . . . • "2467,, 
e e • ~""T'I~ 

Bedeli Tilrk • İngiliz kredi anlaşmasından tediye edilmek üzere müba· 
yaası takarrür eden Ingiliz lokomotiflerine ait takriben elli kalem yedek 
parça pazarlık suretile ve münhasıran İngiliz firmalarından satın alıma • 
cakbr. 

Bu hususta tanzim edilmiş olan şartnameler Londrada Türk Ticaret A· 
'feşeliğinden ve Ankarada Devlet Demiryollan Malzeme Dairesinden tedarik 
edilebilir. Şartname almak istiyenlerin bu kabil malzeme imal eden bir lngi. .. 
liz fabrikasını temsil ettiklerini firma ismini vermek suretile bildirerek, tah· 
Tiren veya şifahen yukarda sözü geçen yerlere müracaatları lazımdır. 

Verilecek tekliflerin en nihayet 20/5/ 940 tarihine kadar Ankarada Dev
let Demiryolları Merkez Dokuzuncu Arttırma Eksiltme Komisyonuna tevdi 
Jdilmif olmasr IB.zımgeleceği ilan olunur. "24390 

------..:.-. 
BALSAMIN Kremleri-BALSAMIN Güzellik eksiri 

BALSAMIN Rimelleri-BALSAMIN Pudraları-BAL-
SAMIN Rujları-F ARD BALSAMIN. . 

Dl lnD&r mahflllerin kullandıklan ve bütün dünyaea tanınmış sıhhi gü· 
ıellik möstahza.rlarıdar. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
......................................... ~ 

1 - Şartname ve ntimunesi mucibince 100.000 adet bakalit kapak mü
teahhidi nam ve hesabına pazarlıkla satın alınacaktır. 

11 - Pazarlık 10/ IV / 940 çarşamba günü saat 14,30 da Kabataşta Le· 
~azmı ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

m - Şartnamesi sözü geçen şubeden parasız alınabileceği gibi nümu
ne de görillebilir. 

iV - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte %7,5 güven-
ine paralarile birlikte mezkur komisyona müracıı.atıarı. "2592,, ~ 

Adalar Malmüdürlüğünden: 
1 Vergi borcundan dolayı tahtı hacze alınmış olan Büyükadada Nizam 

} 
Bü:yiik Tur sokağında 8 kapı numaralı Onlfiyes aile bahçeli evin 17 /4: 940 
~arşamba günü saat 14. de birinci mUzayedesi yapılacaktır. İsteklilerin ş~ra· 

, iti ~ek .üzere kaza idare heY.etiııe ~üraca.atları ilin olunur. ''2674,; 
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SOLDAN SAGA : 'f J 

- EN BIRINCJ . ..... 

Kan, · ~KllvVet; l fştiha' · Şurubudur 

Adabı Muaşeret 
Yazan: SVBEYLA MUZAFFER 

Askere, talebeye, kadına, erkeğe, 

ve herkese günün en lüzumlu kitabı 

Fiyatı 50, cildli 75 kunı~ 

INKILAB KİT ABEvl 
1STANBUL 

Fatih Sı!lh S üncü Hukuk Hakimli--
ğindetı: 

,· 

.JL [Dünkü bulmacamn halli] Mahkememizce terekesine vaz'ı.,00 
olunan müteveffa Ohannes Samoilyar
nın mutasarrıf olduğu Samatylda 
Sancaktar Hayreddin mahallesi d&
mirci Oskiyan sokak eski 34 yeni 8 ~ 
sayılı kargir hane ipotekli borcundan 
dolayı satılıktır. Hanenin muhammen 
bedeli 978 lira olup rüsumu tellaliye 

. l 

1 2 3 4 5 6 i 8 9 10 
1 H Ali11 lRlAINJAlYi I 
2 A il AIRIAlF A:r e;lz 
3 VIAıRIA 1 1 lL" 0

1

R 
4 A l•I 1 N 1 L 1T11 !m A 
S DIEIFl• IB AIR\• IA R 
6 l IN!• l 1 l• l• IEIN s E 
7 SIA!AI Tl••IN A•1T 
8 tl•ID AMA.RUM 
9 E l•ı ı•As t••E 

10 ... R.......,E .. I, M.iııiiiılııııiııt llllıııiiLiiııılııiııiAİİlllllTiiııııi1•MiıılııiAiııiıııl!. 

ve ihale pulu ve taviz bedeli müşteri
ye ait ve diğer müterakim vergi w 
icareler terekeden ödenmek üzere ta,.. 
lip olanların 10/ 5/1940 cuma günü 
sat 11 de yüzde yedi buçuk pey *1k - 1 
çesile birlikte Beyazıdda Fatih Sulh [ 
3 üncü Hukti.k mahkemesinde hazır 

========::::::::::============== bulunmaları lüzumu bütün ala.kada.ra-

TürkİyO tiftik ve yapağı : ~:~~=!~:~fe::~mma 0 -

lhracatçıtan Birliğinden: İ L A N l M, 
11 

• ı' I' Lı 1 .1 • 

19/ 3/1940 tarih ve 2/13694 sa.yılı ~ " • 

kararname ile çıkan statü formUlüne Osmaneli Asfiye Hukuk IU.Jdmliğia· ·p l YJ'AN GO 
intibak etmek üzere 12 nisan 1940 cu- den: \ . • 
ma günü saat 14 de fevkalade umumi Osmaneliri.in Camiikebir mahallesin- . , 

heyet toplanacağından birliğimiz yev~ den Ahmed auıusi ünverin tstanbul- BUyOk_ ı'kramı'y·e . 1SO,OOO lı·radır 
mi mezkftrda İstanbul Ticaret ve Sa- da Beşiktaşta Abbasağa Deme sokak 
nayi odası içtima salonunda bulunma- 9 No. lu evde mukim Ali kızı Zarife 
lan rica olunur. rıa;~· .. 1-t~~~,1 ünver aleyhine açınıe olduğu bo§an - El hlnlaranda da yazıldıöı gibi 3 UncU ketida 

DUZNAME: ~- ~. ıtn:; 1 ma davasının icra. kılınan muhakeme- biletlerini herkes 
1-Yeni statünün okunarak k"aoulü sinde müddeialeyh Zarife ünverin w. NiHnın 4 ilen rrünü akşamını kadar da~ittirmelidir 1 

2 - İdare heyeti ve Y-edek aza. in.· metg9.hı meçhul olduğu çıkarılan~-· • & Y 
tihabı. 1~, vetiyelere verilen meşrubattan anJ. \ .-· :Aksi takd,irde bu numara üzerinde hiç bir hak iddia edilemez. 

3 -Murakıb intihabı, "ıi§~ şılınıg ve davacı ikametgilıı meçhul ~ ., 

cıan müddeiaıeyhe ne.nen tebliga~ ya- Gümrük Muhafaza Genel K. İstanbul Levazım 
1 pılmasını istem.iş ve talebi de H. U. AJ... . 

Ankara Borsa•• M. kanununun 141 inci maddesinin mirliği Sabnalma Komisyonundan : . 
dördüncü bendine uygun götüldüğiin- 1 - Beher takım 78 lira muhammen bedelli 50 adet komple eğer ta"' 
den ilanen tebliğine -karar verilmie Jwnı açık eksiltme ile alınacaktır. J 
bermucibikarar mahkemenin bırakıl- 2' - tık teminat 292 lira 50 kuruştur. l 
dığı 18/4/1940 gününe müsadif per .. ı 3 - Eksiltme 20 Nisan 940 cumartesi günü saat 11 de Galatad• 
şembe günü kendisi veya bir vekil gön- Mumhane caddesinde İbrahim Rıfat hanında satınalma komisyonunda ya .. 
dermediği takdirde gıyap kararı veri- pılacaktır.ls . . . . . . 
1 

v. tebr v k k . lmak 4 - teklilenn eksıltme vaktınde teminatlarını yatırmış vesair istenı· 
ecegı ıg ma amına aım 0 leA belgeleri de komisyona getirmiş bulunmalan. 

üzere ilan olunur. 5 - Arzu edenler fenni şartnam'?flini her gün komisyonda görebilirlet• 
.. 2668,, ' 

> 
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