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- Rus Harbi Diin Fiilen Sona Erdi 
Finlandiyada atem 
Bayraklar yarıya indirildi. Hükil
metin tebliği göz yaşlarile din le 

----
Muahedenin 
Tam metni 
Helsinki, 13 (A.A.) - Finlandiya 

parlamentosu Sovyctler birliği ile 
inı7.alanan barış muahedesini tasdik 
etmiştir. 

· Anadolu Ajansmın notu : 
- F.n - Sovyct barı~ mıuıhC'desinin 
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PAR1İDEKİ TOPLANTI 

Vali İstanbul Mebuslarma şehir 
... ""Ilı ..... _ ____.,,,_ 

işleri hakkmda . izahat verdi 
l•inlmı l)cl l'a.'lameı•tosu tarafından Şehir ihtiyaçlarının go'· zo··nünde tu-
tn.;dık ed.lıılİR olduğuna daiı' olarak 

~=::::::==:=::=::=:=:=::::iı!:===:=:H::e?si::'::nkide::'::==bi:·:r :ha:oo:=h:ücu=::m::u::~=::re::t::i ::'klı:r:cşı;:;sı::>uia:a:z:çalı:::::;:;:~a::n::h;:;.a;clkiE· ii5iii==:::=;::::=:=::;;==c:===:===:===:~LS~o=1. ;:::' :::3:::i:=iıı:tt:=:=·;d=e=.I tuld U ğU görül d Ü vali t cb ri k edildi 

~inlandiya Sulhu Sulhü Dünya Nasıl KSrşıladı? 
~lll~.r gihi medeni, mütemed
, ltıu~rakld bir milletin uğra

\ felaket, dünya.nan her tara -
da ul·nndırdı~ı teessür \'e ak-

Roma, Berlin ve Tokyo bu hadiseyi müttefiklerin 
bir ma:;./ubiyeti şeklinde tefsir ediyorlar 

ı Romsı'!n .. ;yasi mi.i,.ahidler, hali ha
zır vaziv1.o'tın ,·ahametini takdir et • 

1 mele husuı-ıundu Finlandiyanın göster
diği realizmi tam bir memnuniyetle 
karşılamaktachrlar. 

Londra, 13 (A.A.) - Sovyct - Fin- ---· --

l~~diya harb~nin sul~ yolile halledil- Avam Kamarasında 
dıği hnberlerın ecnebt memleketlerde 

ilk tesiri şu olmuştur: Hararetı·ı b~r c~lse 
1 Kopenhag siyasi mahafili, muahe- u 
de haberini m~nmuniyctle karşıla - kararsızlığı izale edeceği kanaati iz
mışlardır. har cdilmPkte, ınaamafilı bu kararsız. 

'" dolayısile, vicdanlarda is
' ta \'e kun·et hakkına kar~ 

Clld nefret ve gnleyanı tak
\~ tlınck gibi hiJvu ıta bir fay

levlid f'tle.ccktir. Onun içindir 
~ ~ruğa müstenld beynelmi -

btı trıi.inasebetler düzeni artık 
da mahvolacaktır diyoruz. Parisde Finlandiyanın akıbeti de- lığın, müttefiklerin askeri hedeflcrile 

___ __. rin bir esefle karşılanmakla berabel'. dof;rı udan doğruya hiç bir suretle mii 
: lfüseyiıa CMıld YALÇIN Finlandiya harbinin nihavete erme - nasebeti olmadığı da tebarüz Pttiril -

Nevyorkta: Nevyork Herald gaze.. 
tesi diyoı kı: 

MüttcJ ıkleı in, Almanyn ile olan ih
tilafları netic~si itibar ile. bu yUzden ' 
her hangi bir zarara uğramıı olma -

f [8on11 3 Ulll'ÜÜ] 

i 

~ 
~ si, bu harbin Avrupada tevJid ettiği mektedir. ı 

tlgrnflar Finlandiya ile Rus- ."V"v'VVVV'JO.A"'V'VVV".A-"Al'V'V'VVV'.A.AA.l'V'V"""VV\"""'"""'v-. • \.ı.::ıcanbul mebuslan temmuz, ağus- kün olanlarının yapılması ve müm 
~.,.,,,...l'V'V-.;..AA.iVvV~~A.-..AA."-A/•~oocoooocVv'-~l'V'V'VV'V'V"-"AIVV'VV'v..;.,AA.,...,;v'VV'VV'~fVY"VV' ......... N bcb ~ Ya arasında sulh şartlarının tv& ve eylUl aylarında şehr:iınizin bil- kün olamıyanlarının da se lerinia 

1 lştığını bildirdiler ve bu §art- Af d. t .. .. d k 1 Mı· ı ıAı Korun rfl a tün kazalarını dolaşarak balkın ih - bildirilmesi istenmişti. Vali ve Bele-
~.ettiler. Ancak, Fin Mehusan ro l yuzun en çı an Ufd. tiyaçlarını tesbit etmişlerdi. Mebus- diye reisi rioktor Lutfi Kırdar 130 
~ ın muahcdenameyi kabul et- Kanununun 31 ı·ncl larım•z tarafından tesbit olunan bu madde tul:ıtı bu ihtiyaç ve dilekler 

hdair bu satırları yazdığımız sı- d 1 d d • ı de ihtiyaçlar eylfıl ayında yapılan bir' hakkında dün mebuslnru, Vilf1y1..:t, 
en~ bir haber gelmemiş ~ldu- ava ara evam e 1 ı Maddesi de merı·yette toplantıda Vali ve Belediye Reisi dok Parti merkezinde yapılan bir toplan-
' ıldn edilen sulhUn kat ı ol- tor Lütfi Kırdara bildirilmiş ve bun- ı lıda izahat vcrmi?tir. 

~Pek hükmedilemez. Hatta ba- ---- larırı tetkik olunarak yapılması müm- [8(11ıu i iııcidc] 
filin aJeybde olduklarına dair Müddeiumumi, Cumhuriyet Gazetesinde 100 kuruştan fazla aht 

t_oer bile intişar etti. k l d d l H.k M ·· ·f p verişte satlcı taleb muka· 
ı.'ı"-tıgıw bildirilen a...rt. lar ger- çı an yazı ar an o ayı ı met unı , eya- b'I· d 1 i ~ ~ ı m e atura verm ye 
~ ~rdır. Bir mUs~~il"te muh- mi Sefa, Mekki Said ve Salahaddin Gün görün mecburdur 
~ andiya hükfım~~ ~ı~r. Fa- teczı·ye . . . t d. Anka.... 13 (A.A.) - Ticaret v~ 
aa. ltadar. fedakarlığl ğÖ$8 aldır- sını ıs e 1 ..... 
~ Ufl ok d h killiğinin gösterdiği lüzum ve koor · 

Finlandiya Sulha 
~ f ~kı Rus tek e~ G , . a a A!rodit davası dolayı.sile yapılan açılmış ve tevhid edilmiş olan altı da- dinasyon heyetinin teklifi tiz.erine 
ot- aıı.a ola~ak.ka~ul ;cıırµuş bu- muhtelif neşriyattan dolayı Cumhu- vaya dün akşam saat 16 buçukta aa- Milli Korunma kanununun sı inci razı olmasa bile ... ~n mılleti liaysiy'et. ve §e· riyet guetesi aleyhine milddeiumu - liye altıncı ceza mahkemesinde de - [Smtıı 3 «ncüd6] 
~ . amıte kurtarıroş, dünyada mllik ve İbrahim Konyalı tarafından vam edildi. (Sonu 1 ncide) 
:d~~n~ili~~kbirk~============~============ 

§an ve şöhreti kazanmıştır. 
büyük meziyet ve kabiliyet-

i~ daha parlak maddi netice
tiran etmemesi gerçekten t~ 
~ liYlktır. Hakkın bir kere da
~ et ve çokluk karşısında mağ
~ğunu kaydetmek ve buna se

bnak bugün insanlık hissini 
~~ bedbahtlığına uğramış bU-

\t }'a. insanlan için gerçekten a
~ bu, medeniyet namına, ma

" 11~eğe layık bir neticedir. 
4~Unya batmağa mnhkumdur, 
~tiı lt devam edemez. Eski zaman

llara katlanırdı: ecnebi bA • 
(SonM 6 incide) 

~ •• , Htlaeyta Oahld V ALÇIN ............................................. 

Müttefik Generaller 
• 
lngiliz ve Fransız Hava 
ralleri Eakişehiri ziyaret 

Gene
ett: 

lngUitl Ham Jfare§aıı OrgmıeraJ Kdatm Orlıaıfil 

Ankara, 13 (A.A..) - Lıgtlterenln Mitchel ile ]J'ransanm pı1d lldenls 
orta şark Ye hava on:lulan bq ku- hava kuvvetim kumandanı pneral 

mandam orgeneral Slr William G. ~·. _[Son!.!_ Ctıofld.el ... 

Dul, yetfR;" maaşları /ngilt~re ve Fransa acaba hangi 
cebe indiriliyormuş yoldan a8ker gönderebilecekl~r? 

Üsküdar malmUdürlilğUnden tevzi 
edilen dul ve yetiın maaşlannda bil· 
yük bir suiistimal meydana çıkanl
dığı haber alınmıştır. Ölmüş olan dul 
ve yetimlerin maqı veaikalanndaki 
fotoğraflan değiştirmek suretile ya.
bancı phıalar tarafından alınan ma
aşların mikdarı büyük bir yekfuıa ba,. 

liğ olduğu söylenmektedir. Emniyet 
lmlrleri henüz isimleri gizli tutulan 
bu §ebeke hakkında takibata başla· 
D113br. 

[Bonıı ~ ilncG aay/ada] 

Abluka Uzakşar
ka da mı teşmil 
ediliyor? 

Londra ıs (Husust) _ DaDy Te- Petacımo limam Rusların elinde olduğuna. göre müttefik1eritı Finlan-
legraph gazetesinin verdiği malUm.ata diyaya tek yardım yolunu Rusla1'1n Karelide istedikleri htldudu, 'ki-
göre Vlaclivostok limanına bir çoh rolıyaoaklan Bmıgöyü gösteren harita.. 
Rus, Japon, Amerikan ve diğer mil - D nn, Finlancliyalılann Ruslarla hayret uyandırmıştır. 
letlero aid gemiler Almanyaya sev - anlaştıkları ve bir sulh mua- 1tiliifın esasını şu nokta teşkil 
kcdilmek tizere kendisi için hayatt bedesi tnzslamıya razı olduklan ha.- ediyor: 
haiz maddeler boşa:t.maktadır. B:\) beri geldi. Bu haber dün kat'i de • ı - Karelı berzahının ve Mı:ı.nner-ı 
mad~eler Şarkt Sibirya d~iryolu va ~,dl. Benll.z Diyet meclisi bu ani _ hayın hattını~ Ruslara teslimi, 
sıtasile Almanyaya sevkedilmektedir. 6 " aş 2 - Hangode Ruslann bir Us vtı
İngiltere ve Fransa büktimetleri bQ mayı tasd!k etmemişti. Fakat gör - cude getirmeleri için bu limaııın °"' 
vaziyet kartısuıda mu,tereken ma - dük Jd, nnıere birçok fedakarlıklara tuz sene mUddetle kiralanm~ı .. 

[B_OfMI 1 üncü aayfadal ınal olau böile ~r anıA.&PXla t;tmumi bir (Sonu 5 itwKJ.J 



YAZAN.a_ 
TEFRiKA NO: 54 

TBNI l~B~B 

Hain eller hep açılmış, korkudan Hurda demirleri 
Allaha yalvarmağa başlamışlardı Karabük satın 

- MUdilr bey, nasıl bu gidinin e- leniyor ve bu haber, bilhassa, hain- Ahyor . 
Wıe gider misin?. Bu da senin derin· lere şiddetli bir korku venyordu. 
den bir çarıklık gön çıkarmak isti - Mildafaai hukuk reisi Sivaslı Hoca Memlekette meveud olan hurda 
yenlerdendir hani, bilmem bili yon Ali Kemali efendi ye aopa altında can demirlerin gUmrUk rüsumu vermeden 
mu?.. verdiren, Alieddin camisinde binbaşı ihraç edilebi.~esi için VekaI~te ya -

Necib bey acı acı gUlmUş, fakat a- Halid beyi öldüren istasyon civarın- pılan teşebbüsler müsbet netice ver
fanuı teklifini reddetmemişti. Saraç da tayyareci mW~evvel Etem be- memiştir. İşiWğimU.e göre Vek8.let 
Kemalin kara yilzllne tükilrilr gibi, yi parça parça eden, Piri Mehmed bu demirlerin Kara~ tarafından 
hı11mlı bir nazar attıktan sonra, ağa- paşa camiile, kışla ardındaki çayır • ~b~ alınarak işlenmesıne ka~ ~~1:~ 
ya fU cevabı vermişti: lıkta birçok zavallıları türlüt ürlü iş- mıştır. İçinde eski Unkapanı koprusu 

- Bilirim onu da ne çiçektir, se- kencelerle inleten zabitan ile kuvayi enkazı bulunan ve yekfmu 200.000 
ünle beraber olduktan aonra değil milliye mensubl~nın evlerine giren, ton~an ziy~de tutan hurdaların Ka · 
'ClUD, kimih olsa giderim evine. sandık sepet didikliyen ve kadın ço- rabUk fabrıkası tarafından satın a-

Biraz sonra, saraç Kemalin misafir cuk, ihtiyar demeyip rastladığın~ so- lınma ına başlanackatır. Diğer taraf
. edasındaki sedirin bir başına Delibaş padan ve bıçaktan geçiren hain eller 

1
dan evvelce demir limited trafınd~n 

Mehmed diğer başına da Necib bey hep açılmış, nedamet yaşlan ile yıka- Amcri~y~ sipariş edilmiş olan de~ır 
kurulmuşlar, tatlı tatlı sohbete ko · rııp akla.san kanlı gözler hep senıa- ve çelı~l.erın 15 mart:a vapura.~~
yutmuşlardı. Saraç Kemal, kızara ya dikilmişti. İğrenç küfürler nara- lenıncsı ıcab ebnekte ıken tahnııl ışı
bozara himıet ediyor, ağanın, isyan Jar savuran ağızlar, gelen tedlb kuv- nin bir ay gc.?ikcr:k a~?8k 15 nisanda 
hakkında söylediği sözleri, isyancı- \"etlerinin idil ellerinden kurtulmak vapurlara yukletilecegı haber alın -
Iara ettiği kU!Urleri kıvrana kıvra- için, Allaha yalvanyorlardı. Taassu; ~ıştır. Bu vaziyet üzerine sipariş e
na dinliyordu. Hi~ §Üphe yok ki, yak lan §ahlanan kuduzlaşan ağalar yi- dılen mallar ancak 15 mayısda mem
laşan acı lkibetini kara kara dilşU- ne eskisi gibi' Hacı ve Hoca Şeyh ve lekete gelmiş olacak ve o vakte kadar 
nUyor, emlrln iti gibi titriyor, titri- Molla kisvel~rine bUrilnmU~Ier yine piyasada hissedilen m~vak.kat demir 
yordu. elleri öpillilp dualar alınacak mUba- buhraru devam edecektir. 

Bu hain habia de, havanın defişti- rek fiııilere dönmUşlerdi. Çivi imaline yanyan teller de A -
~ ı la ..... Deli'-• Mehmedden oft<. A merikaya sipariş edilen mallar me -
i'n anmı9w. UG9 ~lannda Kazım HfisnO olmak U- anında bulundu v dan memleketi _ 
5mek almıt gibi, o da polis mUdUrilne ıere httkfunet konağında yuvarlanan Y . . ~ . . . 
,altaklanmaia bqlımıfb. Ağanın f d ı1 da ha al sukutuna • mizdeki çıvı f abnkalannın çıvı ıma -
b · ..ııı.-aı.ıu .. 1 da tudik aA'- hl eea c ar Y ugra- 18.tında kullanılan tel mevcudları til-
er ~6"' o ~.;,or, • :nışlar, bozguna tutulmuşlardı. İdam kenmiş ve bu yüzden çivi sanayii ta-

,ancılara bayatı atee pilsldlrUyordu. mazbatalannı, icraat emir ~ zabıt- tili faaliyet etmiştir. 
Hele, l1d yildnter hakkında pek aşı- ~annı toplayıp kaçmışlar, bırer deli- TUrkiye- piyasaiannın muhtaç ol _ 
n gldJyordu. Lmıail Hakkı beyin lle- ~e aokulmU§)ardı. HWdi.met dairesin duğu çivi kimilen İtalyadan gelmek • 
runda yaptıJdanm .nyu,e llllJllJe ble de, poUa mUdibitltft ile muavinliğini ıtedir. İtalyan fabrikalan istenildiği 
~!!::~ttmım= ~- yapan Yakub ile Benderli İbrahim ·kadar çivi verdikleri halde imalata 
-~--- .,- den bqb klmae kahnamı-. Onlar · k 
Jaldlyorchı. Necib bey de, bo bra da• 9'"• • yanyan tellerden kat'ıyen sabnama 
babtlıJan dikkat n ibret De cllnll- wpnak here bulunuyor, iltica tedırlar. Bu itibarla mayıs ortaları -
JOrda. edecek orJ&! 'yer arqbnyor ve kamı- na kadar çivi fabrikaları muattal bir 

Yemekler yenlbnle. lrahwıler ve ~ vaziyette kalacaklardır. 
pylar ~ Vakit pce yanmna Tam o emada, lsyanm elebqılann- .__ """"""'--
plmif, fakat, llÖzUn ardı arua ke- dan ekmekçi EyOp soluk soluğa, düz il AA R ı FTE ı 
mlmemleti. Bir aralık, yataklar _. me polis mttdtırll Yakuba geldi. He
rilmff, yorgun vtıcudler bOablltOn nb elinden bırakamadığı tüfeğine 

dayanarak: 
pqemi§ti. Çeneler esniye esniye ge- bnaün ruf' 
rUm1fti. AP, nihayet ulmak t1 - Yakub bey be.. dedi. Herkes 
..-e bulunan gt5zlerini ~~ dilediğinden hıncını aldı. Biliyon mu İstanbul Üniversitesi tıb bayramı 

_ Yatalım gayri mtldilr bey. Al- yalnız benimki kaldı. izin ver bele bugün üniversitede konferans salo -
Jah nasib ederse yann a.bah gUn de, Feridiye karakoluna gönderdiğin nunda büyük merasimle kutlanacak
doğmadan yola çıkarız. Hele biraz komiser ZUbeyir beyin defterini de tır. 
vUcudilmUz dinlensin • şu kargaşalıkta ne olur ben düreyim ': Merasime ö"Yleden sonra başlana -

Komiser Zübeyir bey, 0 sırada Korı cak üniversite rektörü Cemil Bilsel 
ya polisinde ikinci komiser olarak bu münasebetle bir nutuk söyliyecek
bulunuyordu. Cesur, namuslu ve yur- tir. Bu nutku Tıb Fakültesi dekanı

Tedib kuvvetleri hakkında alınan dunu, milletini çok seven bu zat, i&- nın bir konferansı ve tıb talebeleri -

Demiş, yorganı başına çekmişti. 

••• 

ve blribirini tutmıyan haberler ve an esnasında, bir avuc kahraman nin söylevleri takib edecektir. 
hele, Delibaş Mehmed hakkında or- Y 

·1e Rum mekt b" k"I · öst 1 Akşam tıb bayramı münascbetilc tada dönen rivayetler, Zeynelibidi _ 1 e ıne çe ı mış, g . er- . .. , . . 
nin, elleri kardeş kanlan ile kızılla- diği mukavemet ile nice asf sürüleri- büyük bır suvare verılccektır. 
pıı, cemaatini gerçekten endişeye ni yere sermiş ve nicelerine de pes - - ---
dilfilrmUştll. Haklı idiler de. ÇUnkil, dedirtmi§ti. Tepenin sukutundan son- DT.NIZLER E : 

Karaya otu"""n v~pur· 
lann t hk" "ah 

ahvalin bilrilndilğtl belirsizlik, gUn ra, vali beyin emri ile sili.hını bıra
cleğil de her saat geçtikçe, bpkı rllz- kan bu kahramanı, i.siler, arkadaşla
glr önUne dtlmUf ıdaler gibi, yavaş n ile birlikte Sa.manpazarında Ata
yaVB§ dağılıp aıynlıyor, mukadder mn tbrabimtn hanına götürmü~ler Denizyollan idaresinin son zaman
olan kara encam ve lldbetler birer ve arkadaşla~ndan ayırıp bir odaya j ıarda karaya oturan vapnrlannın 
birer ve birer gulyabani korlrunçlufu hapeetm.i§lerdi. tahkikatile met::gul olmak üzere Mü
fle ınnbyordu. 'Cç bacaklı daıfaçla- Kuvayt milliyeye olan ~ddetli ta Jnakalit Vekaletinin emri1e Mıntaka 
nmn hayali ile öltım kokusunu alıp raftarlığı ve teşkilat hususunda gös- Liman Reisli~ndc teşkil edilmiş olan 
pkaklan aonklıyanlar ve hfyanetle- terdift fevkalide yararlığı sebebile, fen heyeti mesai ·ini bitirmiş ve ha
rinhı cezasım habrlayıp ytlrekleri komiser Zübeyir bey de, asilerin ha- zırladıklan raporlnn hamilen dün 
hoplıyanlar çoğalmıfb artık. Het" zırladığı imha defterinde kayıdlı idi. Ankaraya gitmişlerdir. . 

1 
karşılaşan aomurtkan ytız biribirine Fakat, diğerleri hakkında olduğu gi- Sık s k ser' eri n a nler ı 
wnıyordu: bi, delibaş llehmed, gösterdiği son görUıım ~e b~fl dı 

- Pınarbquıa dalı &elmftlermil. muhalefet Ue, bu kahraman konıise- Karadcnizin Kefkcn adası açıkla -
acab -ıı mı ki?.. nn de idamını tehir ettirmişti. nnda batı karayel istikametinde 14 

- Bfdmkfler bozgwıa uframış, Buna rağınen, eski bir maceradan mil mesafede suların cereyanile sü -
haberin var mı gardq ?.. dolayı Zübeyir beye düşman olan v~ rüklenen serseri bir mayin daha gö-

- Delibq lılehmed için onlardaıı imhası için fırsat anyan ekmek~inin rWmUştür. Bununla beraber Karade-
yana olm111 dlyolar aalı var mı?.. EyUp, bir aralık bqına topladığı ser nizde son ay zarfında görülen mayin 

Cevablar, hep can sıkıcı, neşe ka- seriler Ue hana hUcum etmişti. Öl - lerin adedi sekizi bulmuştur. 
c;ıncı idi. Çerkee Etem ile Demirci dilrecekti. Fakat, o sırada çok sevdi- Mıntaka Liman Reisi mayinin im
Mehmed efenin de maiyetleri ile be- ğt ve saydığı komiserinin yanında bu hası için tedbirler almış, vaziyeti de 
raber tedib kuvvetleri arasında bu - lunan Konyalı polis SUleyman efendi alikadarl:ıra bildirmiştir. 
lunduğu rivayetleri ele kuvvetle aöy- ile, lsi nöbetçilerden topal Rıza ile - - -

·"Yeni Sabah 
arkadaşlannın, himaye ve müdafaa- .~---••••••••' 
lan ka.l'§lsında, tasavvur ettiği el - H • b • •• r. " / 
nayeti yapamamış ve hatta oradan azın lr UTU 
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kaçmak mecburiyetinde kalmıştı. 
Bu kanlı teşebbüsten biraz sonra, 

yıne asilerin elebaşılanndan İsken
derin İskender, maiyeti ile hana gel
miş ve Zübeyir bey ile diğer mev-
kuf arkadaşlarını alıp polis müdür
lüğüne getinniglerdi. İsyancılar, ele
geçirdikleri bükfuneti ve idareyi ar
tık terketmek karannı verdikleri i
çin, yine kendi phst selametlerini, 
hayatlarını kurutmak üzere Alaeddin 

... , 74 Av• S Kuam ı 128 tepesinde esir olan polis kuvvetleri 
E••' S•at y ••alt .ı,..1 ile bekçileri vazifelerine devam et -

--.---.-- tirmek lüzumunu hissetmişlerdi. Bu 
,, ... ôlle ıwMı ~o. .. ocı1e lkı11.ı arada, Zübyir bey ile maiyetini F".._ 
11 j9 6 S1 9 2S 6'""U ı:l 23 15 44 ridiye karakoluna göndermişler ve 
A~ v ... .... A. ............... li~iyetine de asilerden SinanköylU A-

ile arkada.slannı vermişlerdi. 
12 - 1 JC1 10 2t ta 15 it 45 4 35 (Dewmı wr) 

Münakalat ve Muhaberat Ve-
kaleti Limanlar Umum Müdür
lüğU İstanbul Liman İşlet -
mesi Palamar amiri Bay Sala
haddin Günn.k refikası ve tüc
cardan merhum Bay Mehmed 
kerimesi Bayan Suad Gilnak 
dün kısa bir hastalığı müteakib 
hayata: gözlerini yummuştur. 

Merhumenin cenar.esi bugün 
Fındıklıda, Dereiçindeki hane -
sinden kaldırılarak aile makbe
resine defnedilecektir. 

Henüz genç yaşında Uf fil e
den merhumeye Tanndan mağ
firet, ailesi efradına da sabır ve 
metanet dileriz. Mevli gariki 
rahmet eyleye. 

-

OKUYUCU 

DiYOR Ki 
Mütekaid maaşlan 

(Yeni Sabah) ın .. Her sabah,, 
lltitununda vergi zamlan ve me
murlar başlıklı IUUDUDUZU oku
dum. Memurlar hakkında say. 
dığınız hususat kendilerine aid 
olmak Uzere bahsettiğiniz te
katidler ve tekaüd maaştan ve 
bunlara yapılan zamlar hakkın
da zatıalilerini biraz tenvir et
mek lüzumunu hissettim . 

Büdcenin darlığı sırasında es
kili tekaüd kanunile tekaüd edil
miş olan mütekaidlere yüzde 
"25., zam edileceğini yazıyor
sunuz. Senelerdenberi üzerinde 
uğra!nlan bu husus tamam olma
sa bile §ayanı tcsckkürdür. Yal
nız bu zam bir zam değil Har
bi Umumi bidayetinde tekaüd, 
eytam ve eramil maaşlarından 
yapılan tenkihatın bir kısmının 
iadesidir. 

Sinniniz mUsaid değilse veya
hud o tarihte tekaüdlükle alaka
dar de<Yilseniz bunu belki bil
mezsiniz. Arzcdeyim: Harbi U
mumi ilanından sonra harb ma
sarifini karşılamak için hükfl
met tekaüd maa.'}larından bir 
mikdar tenkihat yapmıştı. Bu 
tenkihat Harbi Umumi nihay
tine, hatta bugüne kadar devam 
ettiği gibi istiklal harbinden 
sonra "1683,, numaralı kanunun 
neşrine kadar hükmü mer'i tutu
lan "325., tarihli kanuna göre 
t kafül olanların maa.~larından 

da kesildi. 
"168~,, numaralı kanunun 

neşrinden yani 1930 senesinden 
sonra mtitckaidin evvelce kesi
len paranın iadesi istirhamında 

bulundular. Bu cihet bu işin ba
ri inde bulunanlar tarafından 

yanlı~ anlaşıldı ve hala da böyle 
devam ediyor. Güya mütekaid 

:ı l dilerinin de y ni te-
1• 11 nu,.,n P."·· .. c mn.aslan

nın arttırılmasını istiyorlarmış! 

, J, i ıa'llanna aid 
1 un J: ndilcrine verdi wi hak 
b~ l a bir f;ey istemediler ve 

i t'y cck kadar da düşüncesiz 

<l wilni!er. 0.,1 rın istediği 325 
tari'1li tcka"id bı.nununun kendi-
1 •. (' t"lıf''s etti wri 1 !'!!':tan ke
silen paradır. İşte bugün zam 
Reklinde anlaşılan bu para o pa
radır ve haktır. 

· ası gclmisken bir noktayı 
da' a anedeyim: 

Ortada eski tekaüd kanunu, 
' ni trlmüd kanunu diye bir me

sele daha vardır. Maaş tahsisi 
hususunda eski ve yeni tekaUd 
kanunları a"asında bir afrk yok 
tur. İkisi de avmdır. Yalnız .,e
kil ve ifade deği~miş ve öyle bir 
?an !ı ıl olmuştur. Misal olarak 
kendimde ı bahsedeceğim .. 

Ben binbaşı mütekaidiyim. 
Eskiden maaşım 20 altın lira, 
tekaüd olduğum tarihteki maa
şım 35 kağıd para ve tahsisa
tile beraber 126 liradır. Müdde
ti hizmetim de 42 senedir. "Bun 
da harb zamlan ve yıpranma 
zammı vardır.,, Eski kanuna 
göre 20 altın lira ile tekatid e
dilseydim maaşım: "21,, altın 

lira, 35 lira ile tekaUd edilaey
dim: "34.25,, kağıd lira "tahai
satsız. ,,. 

Eski tekaUd kanunuoun hU
kilmlerine göre tekaüd maaİı 
maaşı aslinin yüzde "75,, ini te
cavüz edemiyeceğinden benim 
"21,, liralık tekattd m1191m 15 
altın liraya ve "34,, Urahk maa
§llD da "25.875,, liraya tenezzlll 
edecekti. 15 liranın bugUnkil tu
tan da bugllıı ..... kibd .. 
dır. 

••• 
Şimdi tekaUd ok!ulta tarih

teki maaşıma göre har iki Q. 
nunu tatbik edloUm: 

Eski tekaUd kanununda iDi.

aş tahsisi için kabul edilen. esas 
ümera için; maaşın hizmeti mUd 
detine darblle farka t..a'admJn- 1 

(BOtltl 6 MClclaı.ı 

Ali Kılıç aleyhinde 
Açllan davaya 
Dun bakıldı 
Ankarada vaktile kurulmuş olan 

bir ıirkette hissedar bulunan Ali Kı-

1 

lıç aleyhine bir kefaletten dolayı, 
tüccardan Hüsnü tarafından dördUn· 
cll ticaret mahkemesinde 10000 liralık 
bir dava açıldığını yazmış, muhtelif 
safhalarına aid malfunatı vermiştik. 
Bu davaya dün devam edilmiştir. 

1 Geçen celsede, Ankara sicil tica -
retinden bu kefalet işinin vaki oldu
ğu tarihde Ali Kılıcın şirketten çe -
kilmiş olup olmadığının ve bu keyfi-, 
yetinin müseccel bulunub bulunma
dığının sorulmasına karar verilmi~. 
Dün, gelen cevab okunmuş, şirketin 
sicil ticarette müseccel olmadığı ve 
ilam yapılmamı& olduğu görülmll§ -
tür. 

Bundan sonra, davacı vekilinden 
bu kefalete aid akid yapıldığı zaman 
şirketin mevcud olup olmadığı sorul
muş, vekil, mUvekkiline sormak i1zere 
iatimhal etmiştir. Bunun ilzerine da
va, başka güne talilt olunmuştur. 

11.AHKEM~L~RD~ : 

Toru unu zehirliyen 
kadın idamdan 
p.üç kurtu ,.ıu 

Bir müddet ·evveı, Pa.rmakbplda 
oturan Luka kızı Emorfia adında ih
tiyar bir kadın, kızı Efistratya ile 
bir mUddet nikahsız olarak oturan 
Şahab adında bir gençten olma beş 
alylık torunu Seyyan'ı sürıırla zehir
liyerek öldUrmek BUÇile adliyeye ve
rilmiş, mevkuf olarak muhakemesine 
başlanmıştı. 

Emorifa hakkındaki muhakeme 
tamamlanmış, karan, dün, birinci a
ğırceza mahkemesinde verilmiştir. 

Mahke1!1e, Emorfiyanm, torununu 
zehirlediğini muhtelif delillerle sabit 
görerek Türk ceza kanununun 450 
inci maddesinin birinci fırkrasına gö
re ö!Um cezasile ce7.alandınlmasına 
karar vermiştir. Ancak, nikilımz ba
badan olan çocuk dinf hissiyat ve gay 
retine dokunduğundan dolayı bu işi 
işlediği kabul edilerek bu ceza 30 se
ne hapse, mUebbedcn hidematı imıne
den memnuiyet ve kanuni mahcuri -
yet cezasına tahvil olunmuştur. 

yor. 

Şüphesiz, fallı Sovy~ "'-• 
ne karşı adnn adım muıı---
yapan ve bunda da oldak~. -·
fak olan F1nler, maddi 
kendilerini, harlçt.en gelcetlı 
ol10adan, knrtaramıya~ 
idi. Fakat, )Je de olsa; t 
sulh muahedesile, meroJe.lı'lılt 
en zengin mıntakaJartD~ 
mnn vermi~ ve Fin top ,..ı 
rinde, hukuku hüküınraılfle 
ıaı eden bazı bntiyazlart sa ·--r•u 
tanımak mecburiyetinde 
dır. 

F1nlerln, böyle bir 8111b ; 
sini kabul etmelerine aıoJ1 .--.
behler muhtelli v~heler 
tecllr. Bilha.ya Fin ııartei19 -
B. Tanner'ln yapmllJ °'"°"' 
ya.nat dikkat" pyandd'• ~ 

Fin Hariciye Nazırdllll 
den. İsveçln Flnlaııdl~ 
hOSU8onda ıM cevabi ;;..'! 
• ve Pin mınetme bl'I' -...il 
hattı hareket lttlhU ,,.,,_. 
smın, Moskova ınılhttall ~ 
mek hususunda Finleri flll//r~ 
dm imlRerdea biri .wnt- f'. 
maktadır. Zira. mutteff..,..._ 
landfyaya lrat.1 IAlftttea ~ ~ 
eelderi hu809Undald .......-·: 
vetB bir tetkik ~ 
~yecek bir mahiyet 
tir. ~ 

Bunu yine B. Tanner ktP ff 
seleslle izah ediyor. 111111' ,.,.ı 
kandlnav memleketlP.riıalJI' ~ fi. 
bl fturlne, Flnlere yapı ~ 
dım kPyfiyetlnin çok zor tıct"' ~ 
mü~ede edilmı, ,.e ne _,, r 
mukavemeti larılmadsn, 
mak zanıri göriilmiiştür· ~ 

Finler, bugtinkü ahval tJP1 ~ 
SovyP.tlerle, sulh muahcd _...,~~ 
zalarken, cl\'arlarmd~~= r~ 
ler de şlmaldekl bu Oıtı~ 
sirayet etmemesinden ıııeJlll' ~ 
lerinl sakJamamaktadJıW'• ,-.., 

Tramvay teli kopmuş tskandlnav mnıetlc~,.: ~ 
Topiıanede Necatibey caddesinde kendi lstlldillorini ınuJJal-:--~ 

asker tfınnla Tapa sokağı arasındaki t.ea mütevelllcl bir ~ti 
tramvay teli kopmuş, tramvay mu - yarken Almaa.lar da, ~.- , 

nakalltı yanm saat kadar eekteye .......... mUtt.efikleri• ,,ı ~' 
uğra.mı§, yarım saat l!IOlll'& hat tamir rette mtldaNıleıdae ~ ~ 
edilerek tramvaylar yeniden seyrU - elen ve dolay18ile mti ~ ~ "' 
sefere bael&mıflardır. ma teveMilü vücude .......--~~ 

Bir çocuk -;;,;:;a dOşerek ::-=·::.ı::-~ ~~ 
öldU maddi büyük emerjl ~ 

Fatihde 7.eyrekte 48 numaralı n- bancı.a 80IU& mahaf80 ~ .J• 
de oturan lbrahimin 8 YB§Uldaki oğlu 111 1evlnçle m~ ~ 
ömer dUn bahçede oynarken ağzı a - Berlln, Avrupa.aut bO ~~ 
çık bulunan kuyuya dilşmU§, hldi - yenldell müşterek bl~ ~.lhlll ~ 
Beden derhal itfaiyeye haberdar edil- 11ttfm111u111 hikhn o~ rtJ"'~ 
miş, gelen itfaiyenin vesaitile zaval- ebnlf görttmnektedtr. ~~ 
lı yavrucuk kuyudan ölü olarak çı ~ llOllra hkandlnav Jllf)IP~-,. 
kanlmıgtır. Yapılan muayene aonmı- ba ziyade ba ~puıt taSY_.. 
d.a cesedin defnine ruhsat verllmiıı • bı.cıoldardır. --• p~ 
tir. Dr.~ 

ııııııııışııE:ıHııiııRı111111HııA11YıA11T1 
ııııınııııı 111111111111111111111111111111ııııııııııııııııııımım111111111111111111111111111111ııııııını~ 

KONFERANS - Bmfnlhltı Balh marteel aqamlan ~~~-' 
eWacın: "Tipi,, piyesini teınsıl ,uv 
Cağaloğlundalrl llalonumuzda.: Davetiyelerin bUromuzdaP 

1 - H/3/1940 pel1elr... • patt • rica oluour. 
.at 17.3t' da thıivenitede H1'kuk • M ,,.;._ 
l'aldllteııd dekam OrdbıaryOa pro- KONGREYE DAVJ:t ..,,. ~ 
f.artı Bay Ali ll'uad Bqgil tara - ,,,,.- ".lif' 
fmdan --rllrk hıkdllam·• hukuk PflfG YobtiUar klı~üe., fili~ 
n devlet tellk'd-' menuıu bir 1oongru1 ı.7131ı9~ ~0•· 41 t"'; 

.... .... giıni aatJt "1. ,, -..a 
konferamı verilecektir. Davetiye ~ ..... ~L. .... Jıottf'· &.,..,-_ 
yoktui'. ,,.,,,_., ol*""' 

2 - Tnratye ı.anat mektebi me • .ıor. f.efri/leri noa ...... , 
SUD1an oem!yetbaia aerl kanfdl'&Uoo • • • __. ,,, 
Janndan yecUnalll 15/3/1940 cu • V•fo ldmora Yvrdt1 ""' ~ 
:ma gilııl -.at ıa de mftteballP• ffbl~: ~.., 
Bay Pret ~ tarafmdan veri- ırı~ ftJtJ~""" jl ' 
lecektir. Mevzuu "!lodern oksijen 11/3/19~0 paııor gll..U ~, 
w elektrl~ hynaklan., dır. Dav• ~baftndcl ut6/8' ~ 
ti)'• yoktur. ~ klifı "'6f'kezifl(Ü ""' ~ 

3 - Evimla G&lterit tubeld 16 ~ MC111tt1 u,rifieri 
mart 19'0 cuma ft 18/3/lHO a. ..,.. 



Fin - Rus Harbi dün 
fiilen sona erdi 

[ :=~!~~~-~ ~~: ] 
Olmuyacak duaya imin 

diyelim mi? 

S o~~ - Fiil llMbl eou erdi. 
Od taraftan birinin son da-

kikada oyua boaııhk ebnemesl 
"W'tile lM ~Undenheri Şimali Av
nıp.ıt.IWl lekcsm beyaz bir mm.faka. 
S1111 lopkwl bir renı;e boyayan çe

.. ı u öıa bir botulmaom üzerl.ae sullı 
[Bet tarafı ı bicide] lsafedekl toprakları ve mucav r m · m~lnin yan ,effaf perd&-

bu bUltenln 19 uncu sa.yfa· t~addid adaları. Sovyetler Birliğine 
~ç bulunan Helsinkı ha· kıraya verecektır. si inlyor demektir. 
._ Bir ihtllifın halli için sili.hın bir 

Yarısından sonra geç vak· ı Buralarda SovyeUer Birliği Fin • 1 ta1'8.fa bırakılıp mU1.akere kapı a-
~ 4ııadolu ajansının resmt ve- landiya körfezinin methalini bir ta- nnm aç1lm&11, akaa insan bnnaa 
~ resmı membalanndan hiç arruza karşı müdafaaya elverişli bir ve yetim gözy. ~mın rumııesi b& _ 
~dan teyid edilmemiştir. askeri üs tesis eyliyeoektir. k1D1mdaa. big şüphesiz kt beşeri-
~ en mezld~r . haberin büyüle Bundan başka, Sovyetler B!l'liği yet için bir lı:azançtır. 
~ llla. karşılanması icab eder. deniz üssünü himaye için de or:ılarda Minimini }"tıı mlUeti istildillıli 
l; ~clye Nazınnm ı'utım. kendi masrafile icab eden miktarda taktı 
:""16tııki, 13 (A.A.) - Finlandıya kara ve hava müsellah kuvvetleri bu koromak i~ <>..umu diş.ine ' 
~e tıa.ıı d ·ı • son dakikaya ka.dar uğraştı \"6 di-

.-:'""'- rı B. Tanner, ra yo ı e lunduracaktır. dindi. Öfünıil hlt'fl sayan bu hürri-
ile bir nutuk söyliyerek. Sov· :tşbn muahedenin meriyetc girişin- yet vo istik1iJ bağbhğınm raJdb 
ltl Yapılan sulh muahedesınden den itibaren 10 gün icinde Iı'inlandi· nezdinde de takdir ve hürmet u
~\lah~~in imzası sebeblerin- ya hükumeti Hangoe yarımadasında- yandırdığmı söylemek kehauetfü-
' lınıştir. ki bütün kıtaatını geri çekecektir. ru-:luk sııyılınıı~. Zira hamaset ve 
lı er, ezcümle demiştir ki: Hangoe yarımadasile mücavir adalar, ! tedakirhğc dost ta tal;dir eder, 

\'eç kralı, Finlandiyaya yar - bu maddenin hükümleri mucibince 1 dli.":-nınn da. Sllihı t>linde c]Ö\ iişe 
~deylemi§ ve İsveç, Fin mille· Sovyetler Birliğinin idaresi altına geç i dö\ilşe ö1eu bir mulıan'b cesedini 
.~ rnenfi bir hattı hareket it- mektedir. lcendini bilen hiçbir dası mmn lıa-
~i§tir. Bir kaç zaman evvel, Madde 5 - Sovyetler Birliği, 1920 kir g )rdüğti vaki d ğildtr. 

l~t~cr~, Finlandiy~ya ~ardım sulh muahedesile ve kendi isteği\e \ li'in fııcla ı bu suretle sona f'..r-
~ ı bıldinnektedır. Fiıilan - Finlandiyaya terketmiş olduğu Pet -i dilrten sonra iki müstahkem ha.t 
bir r1 makamları, bu meseleyi samo mıntakasındakl kıtaatım geri arkasında dünya.mu en azametli 
lı surette tetkik eylemişler ve çekmeyi, şimali buz denizi sahillerin orduları \'ft 6 n ktl\ i mllletleri ara

\ht it zayıf nokta bulmuşlardır. de 100 tondan aşağı istediği kadar şmda cerc~an ed~n .~ ıl biiyiUt h~ 
111 tıokta, yardım kıtaların.ın malik olabileceği mUsellah gemiler ileyi gözöni.\ntı getim1enu~i< mi\m-
~lesidir. Fi~hakik~ Skandi • haricinde harb gemileri ve diğer ınii- ktin değildir. 
~ eke~e:i, Finland.ıyanın ve sellah gemiler veya her biri 400 t_o: Suıımıer WeU s'in u.~tı. açmadan 
~tlermın tnleblenne red ee- nu geçmemek üzere 15 harb gemısı esrarengiz bir eda ile A ,·nıpamn 

ce, Finlandiya, mUttefik • veya diğer müsclUih gemiler bulun · btiyiik pa}itaMhınm dolasnıası, 
~trdımına gtivenemiyeceğini durmamayı taahhüd eyler. p Jl.'lmn \'e Roo. , eltin p slu11ya 

. eylemiştir ve Finlandiya. Finlandiya, mezklır muahedede der mütarek i rekliflerl kalb!erde zıı-
\ı nUı, Fin kıtalannın muka - piş edildiği Uzere, bu sularda denizaltı yıf bir ibtf naJfn mlrı ümidJ rin1 

~tı.1?1adan sulh yapmayı ter- gemileri ve müsellih tayyareler bu • ya,.attığuu kabul edehitiriz anıma 
~ ~ıne bu sebeb olmuştur. lundurmamayı, sahilde nskeri liman- her iki turafm da: 
'zerine dUn gece malfım lar, harb filosu için üsler ve mevc ıd _ Asıl he.rh şln ,1;.ıen sonra baş 

. edesi imzulanmış_:ır. K~ - gemilerin ihtiyacını aşacak askeıi ta tıya.cntc! ı;;elcHudP D"'Y<\'ln okurun
.::; çok tefsirlere ugnyabıle- rnirhaneler vücude getirmemeyi ta - lan da giit;ff'riyor ld g-arb ecbhe-

ı kimseler sonuna. kadar ahhild eyler. sinde tıiç kiL'lSenin ltt>S etmeğe he-
~e devam etmemizin da.ha Madde 6 - Sovyetler Birliği va- nüz niyeti yotrtur. 
•·-~ını eöyliyeeektlr. Fakat bi- tandaşlan ve eşyası serbe.<>tçe tran- Maahaza biz htr şe,r<lcn evvt>l 
~~ .. hedef" · 1 lıdır· . u ımız §U 0 ma · sit olarak Norveçe geçecek ve Nor - sulhsever bir mil1<>tin fei'di t-ıfatHe 

yeniden imarı ve sulhUn veçten gelecektir. ve son ınusalilııuıın knlbJerde ya-
. BU tün gayretlerimlzl bu . . . . tta - • bi •·ı ti liteli d to 

1 
al Maziyi Madde 7 - Fınlandıya hUkUmetı m gı ~ u r ce re e: 

\r
n .etikpbaamll d'~iir,~ 

1
. . Sovyetler Birliği ile liıveç arasında - Darı ı hnslarmu! <liyelim. An 

"" e ıs uc: e ıyız.,,, . . b k b f l.:ı • • ıut ... ı· i te (lan b tk :1 b"U • k eşya transitı hakkını tanır ve u tran ca u emenn • uzın rı in ı -
L. er u nu unu ı nr en, . 1 ·ı lnk" f t md<ten başka hir mnna ifatle et-
~dın b" k k" . ğl rd sıU en kısa demiryo u ı e ışa e -

ı.-ı_. ır ço ışı a ıyo u. tirmek maksadile Sovyetler Birliği nıiyooeğinden de korlituğ,urnuzu 
, \t. . .,.Ulllt.ndlyada l\latem ve Finlandiya Kandalakçayı Kemi - saldıwııyahnı. 

~.i :~i, 13 (A.A.) -Hariciye.O&- jarviye bağlıyan bir demiryolunun, lnamafüı kimbitir. RcH .. i İ!.:i -

"":f, ~er, radyo ile neşredılen 19!0 senesi içinde ve her iki taraf j mizde: e"" 'bıtirir bitirmez, blltün resmi kendi topraklarına, inşa.qına lüzum ol GeceJer Gebedir! .. 
~ - daireler. Uzerindeki baY1:9'k· duğunu teslim ederler. Diyecekler de l!u•unur nn,mn o· 
ı..~ işareti olarak yanya ın - Madde 8 _ lşbu muahede ruerive- lanı biteni ~·;•dt•kten sonra: 

;: te girer girmez, iki taraf vasında ·ik- Per50mhmüa gt>.lisi \:ll.rsambauan 
&k ıya gazeteleri, eulhün im • tısadt milna.sebetler veniden tesis o· bellidir! .. 
~ kınctaki haberleri, kara çer- lunacak ve akidler bi~ ticaret muahe Diyeceldeı~ bir ce,·:ıb f;ıthn~li ta 

~e neşretmişlerdir. desinin akdi için mUzakerelere giri- mü~ill olur. 
"'llahedenin 1'am Metni şecektlr. A.. CRM A LEDDIN SA1t.ACOG!Jt1 

<ıva, 13 (AA.) -- Sovyetler Madde 9 - İşbu muahede, imza - -- = 
1
le Flnlımdiya arasında akte- .ruıı müteakib derhal meriyete gire- Du' yRt• ıt'.1 maaşları 
Uı rnuahedesinin metni 8U - cek ve ondan sonra tasvibe arzolu- i' "' · 
~ .. _ nacaktır. Cebıı 1• r= :s.a:ı~- ~~rıuş 

l - Sovyetler Bır. ği ile Tasdiknameler on gün içinde }.fos- U U 1 ~ S İi uh; 
~a arası:-daki nskert hare - kovada teati olunacaktır. . . [B. ş tami'ı 1 incide] 
u:ııaheaeye merbut proto • lşbu muahedename ikişer nüsbıı Bu vazıyet üzcrınde 1stnnbulda mn-
~ leıine tevfikan derhal dur olarak Rusça, Fince ve İsveççe ola- aş alnn biltiin eytam ve aramilin nü-

~lttır. . . rak Moskovada. 12 mart 1940 teri - fus tezkerelerinin tetkiki lüzumu ha· 
2 - Sovyetler Bırlıği ile hinde tanzim olunmuştur. sıl olmuştur. Nüfus tezkerelerinclekı 

b.'Ya CUmhuriyeti arasınd~ • • • • • : • • • • .... ._ __ ._... fotoğnıflarla maaş vesikalarmdaki 

~du~u yeni bir hat muci~m- Muttefık Generaller resimler karşılRJ5tınldıktan sonra 
edilmiştir. Bu hatta göre yeni auilstimaUer çıkması muhtemel-

~· ~irliği topraklarına 1Unlar [Bat tarafı ı lnclde] dir. Mevzuu bahis suiistimalde üs -
~ ""ilın.ıırttr: Janeaud refakatlerinde mihmandar - küdar malmüdürünün suçu olmadı · 
1~ ''Vipuri,, ve Viborg körle- lan ve maiyetleri erki'lnı olduğu bal- ğından mumaileyh vazifesine devam 
~da dahil olmak üzere bU- de Eskişehire gitmek üzere bu sabah etmektedir. 
\ berzahı, Keksolm, Sarta- şehrimizden ayrılmışlardır. - --------

s.~ojavri şehirleıile beraber Muhterem generaller istasyonda Abluka Uzakşarka da 
tölUnUn garb ve ilmal sa - hava müdafaa genel kumandanı Kor-

-.,,rılandiya. körfezinin ~ilte - general H~U Kılkış, g~ g~nel ku· mı teşmı·ı edı"liyşr ? 
'daları, Kuolajarvi !tehnle be- mandam Tilmgeneral HtisnU Rıza • • 

~~~kjarvinin şarkındaki arazi Ünsal, hava müşaviri Tuğbay Celal [88.f tarafı 1 incide] 
~ \'e Seredni yanmadalannın Yakal, hava mtisteşan Tuğbay Yah- kabil tedbirler alemağa karar ver • 
~-bu hudud merbut hartada ye. Razi Biltan, İngiltere büyük el<$isi mişlerdir. 
~ 1rtir •• Knatchbull Hugessen, Franl!ız bll - l.ondrada Bir Snikasd 
"~n daha mufassal tayini l- yük elçisi Rene Masslgll, albay Hilmi Londra,13 (A.A.) - lndia Associ· 
~ l-rarın mümessillerinden mU • O~ay, merkez kw:ııan~ Ali ~mde- ation'in bu ıık§am Londrad~ y~pılt'.n 
~ "ll' komisyon tarafından ya· mır, Fransız, İngiliz büyilk elçıliklerl bir toplantısı esnasında Sır Mıcbael 
~--· Mezkftr komisyon l§bu mu erk9.nı ve ataşemiliterleri tarahndan Odwyer bir Hindli tarafından atılan 

I' \.\i; İlnzasından nlhayet 10 g'1n- uğurlanmıgt.ır. bir kurşunla ölmUştilr. 
"it. lbiiıııet içinde teeekkUI ede- Rasimei ihtiramı ifa etmek Uzere Kurşun Lord Zatlandı hafifce sı -
~~: garda mevki almıO olan kıt.aya refa • yırxnış, Sir Louisdıı.n ve Lord Laıniııg 
l~_a - 1ki ikid taraf blriblr- kat eden asken bando lngiliz, Fran- ton yaralanmıştır. 
\'-~her tnrlll taarruzdan tç- sız ve TUrk milli marşlarını çalmı!J •• 
~~. ve diğeri aleyhine hiç ve generaller askeri teftig eylemiş - Nafıa Vekıh Adanada 
ı..~ ekdetmemeli veya koalia- !erdir. Adana, 13 (A.A.) - Nafıa Veki-
~ llrınemeği taahhUd eyler. Yıldınm ekspresine bağlanmış olan !imiz Ali Fuad Cebesoy bugün Ada
\''ıııı._ ' - Fh:ılaııdlya CUmhuri- hwrual vagonlarla F.skigehirc gitmia nadan Tarsu.sa gitmi~. Kendisine 
~ ~ 8 milyon !B'inlandlya mark olan İngllls ve Fransız hava kuvvet - Ada.n~n .kalabalık ~ heyet ~ • 
~ ~ mukabllind8 ve SO 116De lerl kumandanları F.skleehirde bir kat et1W3tir. Vekilimis Tarausta m • 
\' lfangoe yarımadaamı ve bu müddet kaldıktan sonra Berut& git - şaatı tamamlanan Tarsus • BerdaD 
~ ~ .,. tuimıda bet mil mek Umre Toroa ekspresile bu akşam regillatörUnU saat on birde törenle 

.. ...._ 'V9 ttmılhı.de 8 mll m. tehrimiztien 11:~erdir. açmışlardır. 

(._ 

Sulhu dünya nasıl karşıladı? 
( Baetarafl ı laclde ) yeti de ttebebler Uerl s\irülerek aıy -

lan varld değildir. Bununla beraber, nlmaya çatı~alc acınacak bir 181 
memleketimiz, bunu takib edecek o- olmaz mı?,, 
lan tevalddsi gayri kabil neticeyi de- B. Hore Belishan bu mesele Ye a-
rin bir esefle karşılıyacaktır. lelfunum Finlandiya harbi hakkında 

Herald Tribune gazetesi, bu mua· mtizakerelerin derhal açılmasını la • 
bedenin mlittefikleriıı preatijine ağır temiştir. 
bir darbe vurduğu kanaatindedir. B. Chamberlain ou cevabı vermio -

Nevyork gazetelerinin hepei, bUttın tir: . 
bu işlerin, Almanyayı sevinç içinde "- Fin ht:ıkQmetlnin bbe muhtelıf 
bıraktığını söylP.mekte müttefiktir • vet:ıilelerle yardım mUracaatında bu -
ıer. lunduğıı doğru değildir. Fin hUkfune-

Tokyoda: Hariciye nezaretinin 1&. ti bizden muhtelif vesilelerle malze -
lAhfyetli ml\messili, So~et • Fhılan· me ~ .v• bu. is~~er1 her defa -
cliya ihtilafının hıılli, daha büytlk sında da ıs at ~ılmı~ır. . 
mikyasta bir ihtilat üzerinde son d&- 25 ıubatta. Fmlan?~ya hUkfune~~ 
rece müessir olacağı kanaatini izhar yaptığımız hır teblıgde arzu ettigı 
etmektedir. takdirde kendisine aska:- de gönder -
İnırlliz Başvekilinin Parlamentodaki meye amade bulwıduğ'Umuzu ve bu -

e Sozleri nun için hazırlık yaptığımızı bildir -
Londra, 13 (A.A.) _ Chamberlain dik. Finler, mevcud ahval ve şerait 

Avam Kamarasındaki beyanatında, içinde, bizden b utalebi yapmamaya 
dUn gec1t Moskovada bir Fin-Sovyet karar verdiler.,? . . 
muahedesi fmzalandığım ve bu gün M~alef~t reıslennden Sir Archı -
nuıhalll saatle 11 den itibaren mUta- \•ald Sinclaır Sovyet taarruzunu tak -
reke aktedildiğini, Finlandiya Ha.ri • bih ve. Fin ordu ve ~lletini ~le 
cin Nazuınm Helslnkideld İngiliz yadettikten sonra Finlandlyaya gon
eıÇısıne bu s hah bildirdiğini söyle - derilen malzem4: hakkında neşredilen 

· t ' rakamların dogru olup olmadığını 
mış ır. 

Chamberlain, sözüne devamla de- lsormuştur. . 
'oH k" B. Chamberlaın §U cevabı varmış -

n1ı,1 ... r ı. 

"- Britanya hilktlmeti, Finlandi- ti~: . . 
yalılıırn tccaviıze kur<;ı giriştikleri 1 - Matbuatta mtışar eden rakam
J;:nhram~nca ve c urane müc.'\delede lardan dolayı hıç bir mesuliyet kab~l 
ınürnkiin olan bütün yardunlan yap- et~em: Bu rakamlan_ ne§~etm;ın 
mak hu'3usund:ıki arzusunu izhar et- milnasıb olup olmıyaca?'ını ~.ır mU -
miş ve Finlandiya tarafından ta1eb det sonra karşılaştırabılecegız..,, 
ı:aki olur olmaz asker \'e malzeme İşçi mebuslardan B. Henderson IU 
bakımından sabib olduğu bütün me- su~i sormük~ş~ur: 1sv N _

1 
... 

nabii Finlandiya emrine tahsis et - - H uwet, .e9 ve o"~ 
mak üzere icab eden tedbirleri alm!.§ ~=~~~~!!:;:::mOO: 
tır.,; ed b"l" ·., 

:rl' ki Aı ika c·. h isi i e l ır mı . ,, ...... s ner um urre n n B Ch be 
1 

. bı .. _,_ 
Beyanat. . . anı ram IU ceva v-..... -

Ne,•yok, 13 (A.A.) - Birle§ik A- ti~: H' bir bu emı-ı.etı 
·ı b k Cü h · · H bert - ıg zaman m an. e-

rncrı m sa ı ~ urrcısı u Ierin bitarafhklannı bozmak isteme • 
Hoove~, Sovyet - Finla~d~ya ~uJh mu dik.,, 
ah:desı h kkında demiştir ~: . Müstakil ieçi mebuslardan B. O. • 

- Bu muahede, mcdenıyet içın d . ti kl 
. b' t . ta ·h·d· vern emış r : vem ır ma emın n ı ır.,, .. B" k kl.msel Finlandi ada · ı · - ır ço er y 

ngflw. Pn:rlnrneutosunda HarareW h b" ind d 1 -L 

8 . Cet ar ın sonuna ermes en o ayı ua&l 

Lo d 13 (ırA A )~ A Ka • tiyardırlar. lngiliz mielleU ekseriye -
n ra, · · vam tin" staı· il H'tl · d Wh . ın, m e ı enzın en m elll 

marasında B. Chamberlam beyana • 1 h ttı h ek tin büttlıı .... , 
t b. "rd'kt h-'ef r· o an a ar e namwuu 
ını ıtı ı en sonra mu lU et te ı . 1 takb'h" kaldı.;.. ... 

B ttl Ö 1 k d . t' k. ınsan ann ı me maruz 6 uu 
a ce s z a ara · emı§ ır ı: iltal da ld ğun k ti · . m easııı o u a anaa mız 
"- Fınlandıyanın taarruza muka - d 

t t kt .. tcrd' _. tin var ır.,, 
veme e rue e gos ıgı cesare 8 H Belish B Ch '---ı · d 
b D.• fd uh . or a, . aın~ aın en 
ayranıyız. ıger tara an m are - Finl di Fran ln ·zıı k . an yaya sız ve gı uv • 

benin nıhayet bulmuş olmasından do- u . mı. d ·ıdi;;.{ w:-ı-1 di 
ln . . ve en 6 ... n en 6 • ve .... "' an yaya 

layı dn memnunuz. gılterenın bu ku t .. d ·ı · dedilıni ı--
t h .1 d'l d k" 1 t 1 vve gon erı mest va § am:ı 
a rı ı: e ı me en vro ı o nn aarruzuu d Fi 1 . b k tl · So et ta 

B lr karUm bana yu11U3 oldu. 
p bir mektubda tamdJf 

bir vatanda§tan şöyle balıscdiyor: 
"Benzi san, zayıf, gençten bir ., 

dam. Dö:1: tane de ~uğu yar. lo
blsarlar idaresinde 9 kunış on pa
ra saat öcrettle ~ıııyor. Vergisi 
hariç eline günde 65 kunı~ g~~ -
yor.,, 

Dü,ünilyorum: Bu adam ekmeğia 
11 kuruş oldu~ bir vakitte k~ile 
beraber altı kişilik allcsbd liit.aH -
bulda yc\mlye 65 kunış, yani ayda 
~hşmaclığı pazarları para kaz~ 
madığma göre 16 lira Ue ~eçindil"" 
meğe çalışıyor demektir. Bn para i
çinde ~cuklannm tahsil masrafı, 
ev !kirası, yalıncak parası, altı. kişi
lik bir allenha giyim masrafı ve ba 
ailenin yapmağa mecbur olduğa dl 
ğer her nevi masraf dahil bulan · 
maktadır. 

Ufak bir millahaza. bu ifÇi allesl
nin ne kadar tnkuıbh blr bayat ge. 
çimıekt~ old~u gözöaiine ko7 -
mağa ki.ftdir. Bu teralt lçbıde a1le 
relslnln beml nasıl sarannas ! 

Vatana dört evWI yetlftltta aaa 
nın omuzlan nasal çökmezf Kü~ik 
ya\TUlar DMll hast.alıkb, zayıf büa
yt'lli, Çürlik yeüpnezler! 

Bo misal, lstaııbnl, bmlr ~ be 
ytlk sa.nayt ıtehlrlerimlzde i!Çlleria 
be.yatım tamim etmek hususunda 
bizi bir aa evvel hareket. pttrnı. 
ildir. Belld btr köyde gtillde 65 ka-

· l'UI çok paradır. Fakat btuıbal gi
bi bir ,eblrde bu J>Bl'8, bir ook ilim. 
selerbl sigara masrafım bile kar
ttllk ~ etmes. Bele dtlnya llarbl 
dolayısile havaytcıl ararlye :ftya&la
nnda bMll olan terettttler, öeretlert 
artmıyan lf9Uerba bayatou bös'bft • 
ttha talıammllWls blr bale 4ofn 
sevkebnekUıcllr. 

Baddlatlnde bir m.eüket me • 
eele8I olan he dava De Waabal Şe
hir Meelltlııln cldcllyetle meşgul ol
ması, konservatoar, Uyatro mtıSele
lerinden evvel ooas amele J1ll"dlan 
ttısh, fakir balkıa gıcluuu ft dllw 
havaytoi IU'Ol'lyttWll 04'GICa tania 
e«Wblleoeğl kooperatlfler kurmak 
gibi lelerle tJlkadar olmaaı iM bo 
dar pyaaı temeuJdlr 1 

KUBAD sEB'l'OGLU t _ h t . . F' 1 d ' e n enn u uvve erın vy . 
yo.p ıgı asarı anıır ıçın • m an ı - d f h*d. im • k 
, ·dı . . tal b . arruzuııu e e Cf. ım o ıyacagı a - ....... ,,.......""""'""""'"""""'-""'""'"V'Y"Y"YVVVV~ 
~ayn yaı m ctmcsmı e edıyo- t· dıkl h kk d dün B 

Alk ? 1naa ıne var an a ın a • M·ııt k 
rum,, - . ış ar - Daleadier teracndan yapılan beya • 1 orunma 

Eski harbıye nazırı Hore Belisha rin bitaıaflıklannı bomıak isteme • • 
Finlandiyay akarşı sempatisini ifade

1
wrk.,, kanununun 31 ncı 

ettikten sonra demiRtir ki · tı t ·d eci'b tm" ...;;.;_• 
.. _ Fınlandiyanın lııgilteredea ~:r: eyı ı e ıyec9> .... ı bOrmut - addes·ı de merı·yetl6 

muhtelif \·~ ılelerle insan ve malze.. B. Chamberlain verdiği cevL.'da: m U 
me istediği doğru değil midir? Bu ha- ı "- B. Daladiemin aöyl~ sözl~ [Baş tarafı 1 inci sayfada) 
clısele.rin fevkalade ehemmiyeti göz ri kat'i olarak öğreninceye kadar hiç maddesine mUsteniden fatura ver •· 
önünde tutulunca, hareketsizliğin me- 1 bir şey söylememeyi tercih ederim.,. melt mecburiyetinin meriyete vıdı .. 
sueiyetinden tamamen teknik mahi - demiştir. na. ald kararname bu gUnkU ;esm! 

• 4 • •-• + • • gazetede intişar etmiştir . 
• 

Piyasada lngi~iz 
Alman rek 1beti 
Başladı 

İtal:>·a Alp 
Hududunu 

Neeri tarihinden itibaren ıne:riyete 
giren bu kararnameye ~re: 

Komisyoncu, it.halltçı, lhracatQI, 
fabrika.tör, imalA.tçı, toptancı yan 

'T' k . • toptancı ve perakendeci gibi, tacir sı
ı a v ıy e e tm ış fatını hm bilfunum hakiki ve hUkıu) 
Roma, 13 (A.A.) _ Façyolar ve şahıslar arasında yapllan toptan ~ 

Almanya ile son inızalana.n 5 mil - Korporasyonlar Meclisi, Duçe de ha.- yan toptan her nevi ticaıi emtea ü-
yon liı alık muvakkat ticaret anlq - zır bulunduğu halde bu sabah harb zerine alım ve satım muamelelerhıd~ 
mas.mdan sonra piyasalanmızda biltçesini tetkik etmiatlr. malın kemmiyet ve keyfiyetini, sa .. 
müttefiklerle Almanlar araauıda ye • Harbiye Müstegan Genen.l Soddu, b3 fiyatını ve ~· kime aabldı· 
niden rekabet başlamı§tır. bir nutuk irad ederek bilhassa dem.it ğın.ı, bedelinden ne mıktannın t.absl 

Al 1 b zd al dıkl l 
tir ki: edildiğini ve ticaı1 tee.mUllere tevfl. 

man ar ı en ama an ma -
1 

y s1 
1 

"- İtalya, mUkemmelen talim gör kan lUzumlu ealr malömatı mtlzeyyt 
an ugo a vya, Macar stan ve Ru • milş olan ve genç sınıflara mensub olmak üzere usulU veçhile tanzim Y9 

manya tarikile temin etmek için bu bulunan bir milyon. askeri sillh al - ticarethane namına fatura verib im· 
memleketlerde kurdukları şubeler V&· tında tutmaktadır n"- . 

. .., za etm""& .. m.ezwı phıslarca ımza .. 
s.ıtasıle ~c bu memleketler hesabına Kıtaatm manevi ve mesleki ııuar- dil.mJo bir faturanın satıcı tarafındq 
lısans temın etmeğe uğraşmaktadır - lıklarmı ve keu. muhtelif aınıflanJı derhal alıcıya verilmesi. 

lıır. Bu vaziyeti gö~ ~ti~ hazırlıkl&rııım memnuniyete pyaa Bu suretle verilen faturanın b'9 
erkanı m~eke~ yenıden ti~ neticelerini kaydettikten sonra Har- kopyasının satıcı tarafından ve fa. 
hey~tler gondcrmege kaııı.r vennı& - biye .Müsteşarı, anavatan hududunun tura aalınm alıcı tarafından, Mill 
lerdir. tahkimatına husu.at bir surette İ3fL • Konmma kanunu tatbik edlld:ği m°' 

Bu heyetlerden birincisinin. bu ret etmıetir. detçe, muhafaza edilmesi mecburiyet,. 
hafta içinde eehıimize gelmesi bek~ Mumaileyh, demiftir ki: leri zikredilmiştir. 
lenmektodir. 1ngi1Wer memleketi - "- Bisim tahldmatımıza Alplar Ytlz kuruştan fazla yapılan alış v.. 
mizden Almanların i§ine yanyacak dairesinin teşkil ebnekte olduğu ta· ıişlerde müşterinin talebi tızerine sa. 

malelan satın alarak burada stok blf maniayı müdafaa sistemimiı da,.. tıcı fatura venneğe mecburdur. 
yapacaklardır. hillne alarak bu sisteml takviye et-

Diğer tarafdan Almanya hesabına mek içill vücude getirilmiş bir ele • lbnlssuudun oOlu Yemendt 
ig yapan iki bUyUk müessese son gün- man nazarile bakılmak icab eder. Ll- Kahire, 18 (A.A.) - El Ehram pıc 
lerde piyasadan külliyetii miktarda gUriyen denizinden Karnaro denizine eztesinin istlhbanna göre tbn.iS8U'll .. 
8US8.Dl, yapak, fındık toplıya.rak depo kadar her tUrlil taarru.ı teeebbli8Untt dun oflu Prens Mehmed, resınt bil 
etmıeUr. Bunlann Macaristan tariki- imha ve bize en büyük hareket ser- ziy&Ntte bu]ımmalr Ur.ere Sazı'aı;a 

Je Almanyaya ı&ıderllmeal muht.e • beatiaiııi temin edecek mahiyette mtlt gitm.iftlr. Prena. orada imam Y&h • 
meldir. h1e bir ml.Dia vtlcude geUrdik . ., yuwı misafiri olacaktır • 



Altı aylık harpten 
sonra düşünceler 

Harbin başında yürütülen tahminlerde isabet olmadı, 
şimdi müttefiklerin _yeni vaziyete uymalan ıazımg. 
H nrbin idaresi her tilrlll tah • " 

minleri alt üst etti; ve o şe
kilde bir seyir gösterdi ki birçok 
kimseler, §aşırıp kaldı; bazı kimse • 
Jer, altı aylık muhasamatı milteakib 
ihtillfın arzettiği mutaları tamami· 
fe anlamamak vaziyetindedirler. Kı • 
ıaca izah eylemek istediğimiz işte 

bu mutalardır. 
Mtittef iklcr milli istiklllleri için 

mücadele ediyorlar; halihazır siyasi 
ve iktısadi statilkonwı muhafazası
nı kabul eltikleri takdirde kendileri
nin sukutunu imzalamış olacaklar • 
dır. Bunun için Almanyada neşredi· 

! len bazı rakamlar üzerinde durmak 
' klfidir: Al.manyada 17 mayıs 1939 
; da yapılan nüfus tahririne göre, asıl 
Almanya, Avusturya ve SUdet mm
takl181 dahil 80 milyon ahaliye ma • 
llktir. Bohemya ve Slovakya protek
toralan ahalisi de 10 milyon 500 bin 
kişidir; Çekler, Almanyaya asker 
vermemekle beraber, zaruri sivil is
tihsal kuvvetini de vücude getiriyor
lar; Slovaklara gelince onlar orduya 
dahil oluyorlar. 
Diğer taraftan Almanya, hariçten 

gelen Almanlarla birlikte kolonize ey 
femek istediği Polonyanın bir kısmı
nı ilhak ve Polonya umumt hükft • 
meti tesmiye edilen diğer bir kısmı
nı da himayesi altına vazetmiştir. Bu 
mıntakala.nn nyfusu ~ Ul 20 mil -
yon kadardır. Neticede Reich bugün 
105 ila 110 milyonlnk bir nüfusa ea
hibdir. 

Bu kUtle 1 nisan 1940 dan iti • 
haren bir "Zollverein,. • yani gümrük J Oarb oebhe8inde lngiliz askerlerinden bir gro.p 

... 

itttihadı altında birleştirilecektir. 
Bundan, Polonya umumi bükflmeti 13 gubat 1940 tarihinde ilan edilen icra edilen tazyikin, Alman emelleri-
vilayetleri hariçtir. Buraların tktısa- Rus · Al~.an i~tısadi anlaşması bu • 1 nin mahvedilmesine müntehi olınası, 
di rcjıml daha sonra tesbit edilecek· ?a temayul edıyor Almanya · Rus ancak bir zaman meselesinden bae • 
tir. Fakat Almanya, kendi menfat· ıktısadl membalarını işletmek için ka bir ı;ey değildir.,, 
!erini gözönUnde tutarak hareket e- bUyUk zorluklar çekecektir. Fakat Bu noktai nazar, belki hadiselerin 

1 
ıyc,r, tı.ıbın djğerle bu mıntıkalar, b~~ ısrarla ~alışacak ve oldukça es- bir vechesini .gösterir. 

zımnen Alman iktısndı altında bu • kı bır ananenın yolunu tekrar bula • ' MUttefikler bugilM kadar Alman· 
lunuyor. caktır; bunu yaparak da İngiliz ab- yanın önUnde Maginot hattını koya-

Du tıııretlc, Almanya ehemmiyeti lukasına mukabele ediyor. Rusyayı rak ve bu devletin ab'oknsını tanzim 
ıtibarile Amerikan marşesini hatırla· Balkanlardan ve lstanbuldan uzaklaş ederek harbi idare etmişlerdir. 
tan dahili bir marşe organize etmiş. tıan ltaly~ endişeelrini teskin edl - Müttefikler Almanyaya gidecek 
diğer taraftan da, tahakkukunu ia • yor ve bilyilk plinlannın tahakku • maddeleri yakaladıkları gibi, Alman 
tediği büyük kara imparatorluğunun kunu hazırlıyo~. ihracatını da müsadere etmektedir. 
temelim teşkil eden muazzam toprak· Bu bUyUk planlan Gazetta del Po- Onlar Pasde Calais'yi hemen tamami· 
hır üstünde siyasi bir hikimiyet te- polonun direktörü Giovanni Ansaldo, le kapamakla kalmamışlar, ayni za. 
sis eylemiştir. 18 şubatta eöyfe tarif ediyor: "lktı • manda Şiml denizini de Almnlara ka· 

Böylece 1938 ve 1939 da Avrupa sadf teşriki ~e~I ''R.u~ya i~e,. uzak pamışlardır. 
kıtasında yaptığı ilhaklar kendisine, ol~ıy~ bir, ıstık bal ıçm, bı~rure Almanyanın mukabclesı, deniz hfi.. 
f!rtikbalde, birleşmiş İngiltere ve Fn.n ~iladıvostok a uzanan ve ~ute~a- kimiyetini elde etmek çaresini ara
aanın potansJyel kuvvetini hissedilir diyen Alman;,aya, Alman dınamız • mak değil, bilakis şarkta. şirnaldo, 
ni.'lhette apcak blr kuvvet temin ey- ~inin adeti hayat sa.hası,, nı teş · cenubu şarkide yeni ticari cereyan-
lcmiştl. kıl eden muazzam bir blok vücude tar vUcude getirmek ve Rus iktısa-

• • • ı.e~ırmek ~zere, yaklaşan bir Ema- dının kontrolünü temin eylemektir; 
Bu arada, bir taraftan Fransa • tn- sıe nın ihtımalinf derpiş ettiriyor.,, Almanya, demir, bakır, kurşun, civa, 

giltere - Türkiye, diğert a.raftan Al- • • • nikel, manganez, kauçok, yUn, pa • 
manya - Sovyetler • ltalya arasında Bu altı aylık tecrübelerden sonra. muk, ç.ay, petrol, ilh .. dan mahnun-
ilç taraftı lkf anlqma teesstıs ederek eea11lı bir sual sorulur: Harb deniz- dur. Ablukaya karşı kendisini mUda
idame edilmi§ir; Türkiye ve lal)la lerde kazanılabilir mi? faa ic:in, bu maddeleri istihsal edip 
bugfuıe kadar qağı yukarı birlblr • Şikagodaki nutkunda İngiliz bil· etmediklerini anlamak için emin su
lerini nöralize etmişlerdir. Fakat or- yük elçisi Lord Lothian mücadele he- rette temasta bulunduğu memleket
taya yeni bir U1U1ur girmiştir. Alman· definin "deniz kudreti,, olduğu fikri· leri araştırmak zımnında yüzlerce 
yanın İtalya ve Rusya ile olan itti . ni tutmuş ve demiştir ki: mütehassıs sevkcdiyor. Almanya, bu 
fakında arbitiraj çok gUç görUnUyor. "Bu noktadadır ki galibiyetin anah maddeleri nerede bulursa, oradan a
Roma, Moskovanın Balkanlardaki e- tarı hakiki surette duruyor ... Eğer lacaktır. Tsvcç ve Norvcçte demir, 
mellerinden endige duyuyordu. Almanye, deniz hakimiyetini elde et- Finlandiyada nikel, Yugoslavyada 

SovyetlerJı Finlandivadakt muvaf- mek .t<:fn sarfettiği gayretinde mu - bakır. çinko, kurşun ; Polonyada pet-
fakiyet!WJiJ:lert bu nokt.adan Alınan vaffakiyetaizlığe uğrarsa, fasıla.qız (Sonu 1 inci sayfada) 

muvazene oyunun teehil eylemekte .ı==::=:=::=====================~==~ 
d:r. lngilterenln Birleşik Amerikada-ıı•••Em•••••--••••••••mmiiillmm• 
ki b:lytlk elçisi, Lord Lothlan, .. Cou· Bugüne kadar eeini görmediğiniz... Pek yakında görebileceğiniz ..• 

neli of Forllgn Relation,, da ' klnu- Fakat. .. bir daha görmenize iınkin olmıyan bir banka .• 
mısanl 1940 da ezcümle IUnlan t.eba
rllz ettlrmift,1. 

"Bir ay var kl. Alman.va. Alman, 
.Rue paktına rağmen arkaaına ıUphe
lı bir nazar atfediyordu; bugUn kah
raman Finlandiyanın mukavemeti 1 
Rus ordusunun zlfuıı göstermiştir.,, 

Bu zat, Almanyaya memleketin 
kadrolanması ve istismarı için gayet 
&;eni§ imki:ı.nlar düşünmek ümidini 
verdirmektedir. Rusyaya llU.lhen dU
bul yolile btlyO.k kara lillparatorlu -
funu vUcude getirmek kadar Beril • 

Yaln.ıı bu m~vsJmin değil, ıeçmi" ve gelecek mevsimlerin de 

en büyük filmi 

Pek yakında S U M E R sinemasında 

ninh~un~~d~hl~~~y~~~·----~••••••••••••••••••••-~ 

14/$/1940 PERŞEMBE 

12.30 Program ve memleket uat 
ayan. 

12.35 Ajans ve meteorololl ha
berleri. 

---- - - --------- - - -
FRANSADl\J u· - RKLE a 
YERLE MIŞ "· 

- 4 - Yazan: Hikmet N~ 

Re~id Mümtaz paşa, Niste kendisine hli~rıı:~ 
attırarak yaşıyordu. ihtiyaç içinde öld 

1 
cenaze gUnU de Halife Abdülmecid zovvar 

al etek öptürdü 

12.50 Müzik • Yeni garkıla.r ve ttır
killer. Okuyanlar: Safiye Tokay, 
Mahrnud Karındaş. Çalanlar: Cevdet 
Çağlar, Fahri Kopuz, Basan Gür, 
Har.ıJi Tokay. Niate &akfn Tllrk kolonisinin kı • 

13.30/14.00 MUzik • ltan§ık: mtı • demlilerinden biri de Reşid Mümtaz 
zik "Pl.,, • Paşadır. Devri Hamidinin ilk sene-

18.00 Program ve memlek3t saat lerinde Dahiliye müsteşarı ve 
1
'Tak· 

ayarı. vimi Vekayi,, nazın olan bu zat bila· 
18.05 M\l.zik • Radyo cu orkee • ha.re, Berut ve Bursa. valiliklerinde 

trası. bulunmuş ve o sırada katledilen şch· 
18.40 Konuşma "Bibliyogra.tya,, • remini Rıdvan paşaya halef olarak 
18.55 Serbest saat. bu mevkiini Meşrutiyetin ilanına ka-
19.10 Memleket saat ayan, ajans dar muha.Jaza etmiştir. Bu itibarla, 

ve meteoroloji haberleri. paşa, mutlakiyet devrinin son şeh-
19.30 Müzik - Çalanlar: Hakkı Der remini bulunmuş ve icabı bal ve za

man, Şerif İçli, Hasan Gür, Hamdi man, o kargaşalık arasında, mevkii 
Tokay. Okuyanlar: Radife Erten, iktidarda bulunan vükela ve yüksek 
Sadi Hoşses. mevki sahibi bazı zevat fle birlikte, 

20.15 Konuşma "Sıhhat saati,, , Akdeniz adalarından birinde ikamete 
20.30 Müzik • Fasıl heyeti. mecbur edilmıştı. Birkaç vakit ora-
21.15 Müzik • Necdet Atak tarafın- da ailesile bırlikte münzevi bir hayat 

dan keman soloları. süren müşarünileyh, lttihad ve Te- Re§id Miimtaz po.Ş<J ..;lf 
21.35 Müzik • KüçUk orkestra "Şef rakki hilkfunetinin • oldukça mUhim . ~~ 

Necib Aşkın,, • bi: fidyei necata mukabil? • Ui.n et- l~?ı.~ b~şın?a bul.~ın.~n i;~~ , 
22.15 Memleket saat ayan ajans tigi affı umumiden istifade ederek. butwı aılenın, en buyuk .. ~ ...1 

haberleri, ziraat, esham • ~vilat, Av~paya ge!mi.ş, Harbi Umumiyi en kUç~~e .kadar .beps~:fs ol~ 
kambiyo _ nukut borsası "Fiyat,, • tsvıçrede geçırdıkten sonra mtitare- den . ~uşarilnıl~yh, ılk elJirle_f;ır 

22.30 Müzik • Solitsler "Pl.,, • k~yi mUteakib Pariste oturmuş ve ge!d~gı bu zengm ~vrupa ~lJXlllt IB"ti ~tt., 
22.55 Müzik _ Cazband "Pl.,, • nıhayet Nise ge1erek orada tamamı- ala?'1ş .. v~ de~ebes~ne kaPJı ıi~toı ~~ 
23.25/ 23.30 Yarınki program, Vt! le yerleşmişti. Damad Feridin teşkil balı duşunmı~en bır ~rk Jc Jc~ ~· 

kapanış. ettiği ikinci kabinede Dahiliye neza- le "Allah kcrım,, dıyere tyeO ~.; 1 tn 
retine tayin olunan paşa, 0 aralık bu yaldızlı fakat sonu gelı:ıer ,.., ~~le 

Allo ! Allo ! .. 
--- stanbula gelmiş, fakat kısa bir müd· ta kaptı~ıştı ... Bu, sen tııbit ~ 

/----11 det sonra gerek Damad ile araların- devam etmış, fakat gaye~ t ııu··- \ 
" da tahaddUs eden bir ihtilaf, gerekse rak güniln birinde v~~~~~ell• ""- ~'ılı 

lüzıJm'u Te'.afon rıumaralan: 
l:'ANGIN 

İstanbul itfaiyesi: "'." 24222 
Beyoğlu itf aiycsi: ·- 44644 
Üsküdar itfaiyesi: ...... 60625 
Kadıköy itfaiyesi: ~.... 60020 
Beyazıd kulesi: """''"" 21996 
Galata kulesi: " ...... " ...... " .(0060 

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

POLİS 

Polis santralı: . . .. 24382 
Polis nöbetçi mUdlirU; 22418 

SDIHİ DIDA.D 

o esnada vukua geJen tebeddülü VÜ· çıplaklığile tezahür ~ttıgt un ırı~ 9t!ıt'f 
kela dolayısile tekrar Avrupa.ya dön- rafl~ı k~s~ak ve rn~~ık rrıel' ıi" lllrııa 
mliştil. Bu suretle senelerdenbcri me bu süratı bır frenle onle ' 
muriyet hayatının mesuliyet ve dağ- gelmişti. dı~ ~ ~ ~o. 
dağasından uzak yaşıyan, fakat mem . Be~, ~endisini N~~te tanıbii)~.ıtCI ~ d 
leketine son bir hizmette bulunmak kıt Cımıezde pek guzel ve vsPr .. 'ilci 
kaygusile nezareti kabul eden paşa apartmanda oturuyordu. _,,,~ ~ 

1 
' l" · · 1 k b JunJtlll'- 41" tı uzun bir fasılai memuriyetten sonra ma ıycsının par a u ııJJI= ~llJ 
' ış o .J.' ~ Babıali muhitine tekrar karışmış, ve w olduk<:~ da borçlanrn.sa{it-Jelv . ı~İtı 

fakat o zamanın entrikalarile muhi- ragmen. ~vı ve sofrası ını·deP]et4 J. ~ 
tin gittikçe kesafet peyda eden kir- ç~k, buw_ıtı~arla d~ ?~len gı bıJldll'~ tu 

: l liliklerine alet olmadan ayrılmıştı... sık degıl~ı. Kcndısını ev~e et11e) ~ 
l I Paşa ile ilk temasım tuhaf bir va- bazı nadir zamanlar, benJ Y ~ il 

ka neticesinde Montekarloda vuku • sınıny y~ındak~ ~aya ab~d'ı ",J 
buldu. OğuJlarile daima görüşme _ oldugu kah yenı bır rnanzU ~. 
mize rağmen, kendisile tanı~mak bazı "dUşUncelcri., okur ':rcto: ~ ~ 
fırsatını bulamamıştım. Gençliğimde sormak ne7.akctinde bulun d,JJ .. ~ 
paşayı lstanbuldan şahsen tanır Ni· manının "kitabeti resmiye,. il tc 1 ~ 

, , se gcldiğimdenberi de kendisin~ ,u. ret ve kuvvetile i!ltihar e~ JI'!" .... 
rada burada arasıra tesadUf ederdim. zat _arasında bulunan ~1 ~· ~ 

İstanbul ve Beyoğlu: 44998 Bir giln Montekorlo gazinosunda vakıtler hatıratını yazm ~- .,:·. lılt 
An d 1 6053 

roulette masasında herkes gibi ben sa da, biraz ihmal, biraz _..ılfr ~,.., 
a o u yakası: ......... · 6 ' ı - beb"I d deınc::- ~ çı 

de şansımı deniyor, ve umumiyetle sız ıgı se 1 e e~am e. de e ı ~ 
HASTAHANELF~ acemi oyunculara nasib olan büyük lar da natamam bır şekıl Ol ~ 

bir tali yaverliğile krupiyenin u1.attı- arasında uyumağa mnhkıl .JJJ s)' 
Cerrah paşa: ..... ". .. . ... 21693 
Haseki Nisa: ..• 24553 
Beyoğlu : -" ..... -·· 49476 
Etfal : "···- . . -···· 80014 
Zeyneb Kamil : • . . _ 60179 

ELEKTRİK 

ğı fişleri topluyordum. Şans denilen lardı. . d ğ1J paD'~ S 
o gilzel nimet ile ezeldenberi aram a- Şehremanetınde bul~ eu~ tt '· 
çık olduğundan bu hiç de ummadı • 7.arfında Yıldız sarayıl \19~ 
ğım saadete k~di nazarımı değ<lir- dilz temas eden ve birço~ 0 .,r' S 
memek için, hiçbir :rey dilşünmüyor ~hid olan _Re~id paşa~ oıdııl" S: 

l l ve görmüyor sade oynadıgı- . aıd pek cazıbeh hatııala ... 1Zt' ~. 
1 

, m numa b . _ _ buztl'... , 
ra ile donen bilyanın hareketini ta- 1

• dognıdan dog~ya . 11rei 
Beyoğlu ciheti: __ .. •4800 ! kib ediyordum. Bilya bir ar.ılık yJne n~yte 1~ıkkkn:1akt vekbı~ba.t ~~cBl'~' lsstanbuJ ciheti: - __ 24378 benim numaranın üstün d"" tü v yı c a ı e me gı 1 ~ • e uş ... c h . Unh Jan 

hemen ark11.mdan gür bir ses, tih l<çe şa sıyete m _ asır 0 .~nı ıt 
MUllTEl~İF olarak: mazhar oldugundan, h8k°"· rflJlt' 

- Vallahi yine al clı , bu ne şarı"". , şahsı etrafında da güzel fıJc \~ ... 
Kadıköy iskelesi: _ 43732 ,, f _ 113 , 
O 

paşa .. ha?!... ti menkıbeleri var<lı. .. dV'", 
skUdar iskelesi: ...... •1709 o devr a"d p ya fen .. "': ... iJt .._ ,, 

Ş Dayanamadım, arkc.ma baktım. J . c ı ' aşa ... 0 .. Aı11""' .~ 
irketi Hayriye: ....... . 20045 yunu dikkatle takfb eden R..ald paşa, y.a. şatan bir val<ayı, ... ır- ~ -.~ 

Sirkeci garı: _ _ . _ 23079 · -~ ~ 
yanında bulunan doktor Rauf paşaya şoyle anlatm'.ş~ı =. e"eırıJ!l' ....r ~ 

Haydarpaşa garı: --·- 60794 Qehremını ken •• J'r . 
ı.--------·----,;_ ' ...ı hftab ediyordu. Rauf paşa b<:ni ··• - t' ı • pJP ,~ 
============e:c-==-=:::ac=.::.;• rilr görmez glilmeğo başladı ve Rc.~~d en ufak. bir ş:y icin, g::JI ll~.ı' ı tt 

[ ı l 
paşaya prezante etti. Bu kilçilk va- hangi hır saatınd; yat;rrı . s<P' d ~ 

Askerlik ~leri ,ka neticesi ben, Reşid Mümtaz paşa- klarak saraya cagırıı: ldırııısJ"~ ~ 
, .. ____________ .. _ yı tanımak fırsatını elde etmi d aranlık ve Arnavud 8 ı · '--" ..._ 

B -ı lr l" A k l'k 'J.. - • ş, o a. d .dl · k d haY ı I":.. ""!( 
eyog u er ı s er ı §Ucn:sın - hayatının sonuna kadar teveccüh ve ıza gı ncıye a ar unu "' ..,,. 

<um: iltifatlarını benden esirgeme . ti ve sıkıntı çekerdım. B . sel tt ~ 
1 - Şubemize mensub 311 - 331 • • • mış · ceye kadar izale için, par• J; ' 

(dahil) doğumlu sağlam vo sakat ih· Pnriste iken affetmıycıı b. h • nir ııaşaya bana oradan ~ 
tiyat gedikli erba.1jlann ihtiyat yok • talıgıw n amansı~ ""'"çes· ..luır 88 

lastik tekerlekli bir arab
3 ıcıt ~r 

1 l 
.. d ~- h" ı·-· ıne 11 §en, V6 , • ri , B " ka'' o;B il"' . 

aması yapı acagın an, ı..cr ıs vesi • yekdiğerini takib edercesine bayata mesını ca.ettım. ır h~pl~ 'I 
kalan ve nüfus hüviyet cUzdanlarile veda eden iki yetfşmie kızının ufuJU araba gelmış, Galata rı ot.'~ 
birlıkte şubemize mUracaatlan. paşayı fena halde sarsmııı:ıtı 0 k~ ta kasasından çıkarılmış... ~ ,,JJ 

., B 1 rda.n t..d~-bul dı da ':i • va 1 k ·· haf' JerdeP 1'..-ı0 - un a oı.a.u eın te kadar, y~mın ilerlemiı olmasına unan açı . goz ıye ıciJJI ,... 
bulunanlann da bUviyetlerlle ikamet rafmen el,an zinde görünen Paşa, 0 bayı tedkıke koyul~uş. ~ı~ ...Jl 
adreslerini taahhUdlU bir mektubl& tarihten itibaren tedri k ta b karıştırmış, kanapenın Y ~4'-ı 

bem. l ı ce:eı su u aş kU Uk d ğ es ""'· .ıAf şu ıze ace e bi dirmelerJ illn olu- lamıg ve yavaş yavaş manen de bu ç U meye basın ' 1 , ,/ .._>.. 
nur. ıztı~bın tesirlerini göstermekle ge· [S01'~./.. L' 

Kamyon - Tramvay cikmemift,.i ... "Bilytık derdle.re büyük ·-·-·-.................. 11'1".. ~ ı 
çarpışması devalar,. kavlince, bu büyük derdine Mes 'ud bir .,,,ıe ~ ~ ~ 

Şoför Sadıkın idaresindeki kamyon bUyUk devalar aramağa koyulmuş ve N kt M h d paşa 11''~ ft (' 
Beşiktaşa gı· derken 55 numaralı tram ya.şile kabili telif olmıyanlan intihab 0 boh a ehme 'L...,..ıaf )f~~# ~ tmişti ar aue mu ase~ csl'1 tıJ':.ıJ 
la çarpışmış, hasara uğratmıa, Sadık e . zıl kızı Sacide Yensen Ue 1~ tJP:J ~'>\ 
yakalanmıebr. Mtlteaddid aeneler valilikte ve ls- lerimizden Zonguldak su ~ "-' 

- • • tanbul şchreminlitlnde bulu,muş, Re."!ai Yensenin evıcnP18 ~, . 

Bu;akla yaralamış A dülhamlwn ltimad ve atiyeleri - 9/ 3/ 940 tarihine mUsadif ~~I 
Kasımpaada oturan hamal Ahmed, ne mazhar olmlJ3 olan paşa, 1stan • günü Yeniköyde, KöybaŞl b' fi 

arkadaşı Cemalle kavga ederek bı • buldan ilk çıkışında kUllfyetli bir deki evlerinde bir çok aJctS01~ 
ça.kla omuzundan yaralamış, yarab mevcud ile çıkmış, gerek lsviçrede kvqları huzurunda tesıd 
tedavi altına alınmıı, Ahmed yaka • gerek Pariste mükemmel ve müreffeh tur. 
ı ..+. · ıeri~· anmıır ... r. bir ha.yat sUrmtlştU. Kalabalık bir ni- Taraflara aaadetlf'r dı 



.,sı futbol '!l~çlarında 1 Kız liseleri arasında 
do, çıkan hadıse 
rr' ._,tutboı maçlannda sık ilk hldfse- voleybol maçları 

~~ası Uzerine İstanbul Bölgesi 
aı..,...kan!ıfı ciddi ve cezri tedblrler --------

~)1 dtl§Unm ktedir K •~ ll. •6 kt b · vandil/ivi tt.iıncvzu ~de konuPD&k mak iZ w1.Ua ım ır1.e e 1 .n..ı .., 
~_Bölge merkezinde Aaba.şkanm yenerek ikincili}f,i kazandı 
..,:... albnda bir toplantı yapıl • 5 
~ '! bu mUeeeil vakalann önllne 
~ için ne gibi çarelere baevur
~ Uıımgeldiği hakkında spor mu
~\llrılzln tanınmı§ aimalan mUtalea 
-.Aıı ebnişlerdir. 
~ tQ Ziyade U7.erinde durulan mevzu
' ~1Uplerin idare eekillerl, idareci 
'Yetleri, verilmesi ica b eden ce

olmu§tur. 
''fiıJt'boı maçlarında son zamanlfU' • 
~ •ılc görUlmeğe ba.şlıyan ve I 
' dejenere eden çirkin hareket • 
~ 6nUne g~mek için bu şckiid~ 
~ llrqt.ırmak muh&kkak ki müs-

•ilh"Y'k ü.~;tlre verecektir. 
~limatnamesi 

it '!«iıu kUıne talimatnamesi hakkın. Ktz Mual.lim • lnötıii ooleyboZ ta'lcımlarik bir arada 

~tUşUlmek Uzere tstanb.uld'.'"11 Kız Lieceri arasındaki voleybol istiklal: Halide, Türkan, Hurrem, 
~Ankara ve lzmlrden de _ikı klilp maçlanna dlln de Çapa Kı& Muallim Mediha, Mualla, Nadire. 
~· hasının Anka.raya çagınlarak mektebinde devam edilmi tir. Gilniln İnönü - Boğaziçi 

~ ~ ıe <>lduklanru yazmıştık. tstan • ş l6 14 
k lrıuı-..lıhulan lll'brlmlze dün dön- en bepecanlı maçı Kız Muallim mek· • tn·· .b 
.... ~ - . . . 9 • 15 onu gali • ti' "1ııt tdir. tehi ile Kandilli Lısesı arasında ol • ll5. 7 
\ kUme talimatnamesi. bayram- muş, oyunu l{ız Muallim mektebi kıı.- lnönü: Ulviye, Feriha, Miııte~m, 
~~ dört wtanb~l kJli~UnUnil:~~ zan~rak ~a~lıcad.:111 sonra ikinc_iliği Nime~, Halide,. ~ale. .. 
~'illi ile fedefM) on mumess temin etmıştır. Musabakanın netır.e - Bogazlçl: Nılilfer, Zubeyde, Me.U.-
~ tde ysptıklan esaslar~an a~- lerl aşağıdadır: jhat, Jille, Solmaz, Handan. 
lb.._ -lnaktadır. Geçen senekı eekil . . • 
.~ de"" t• ·ımı h ·1ıt küme- CUmlmriyct - lstik18.1 Kız 1'1uallun - Kandilli ~ 15.~ ırı §, • em mı 

15 
• 2 

~ ~)&tın sıcl\k günlerine kalmaması 1~ - 3 l ı:\ • 
7 

K M 11" rb 
L.~ de depln.sman ynpan takımların 15 - l5 Cümhuriyet galib. K,. M ızıı· ua Fım ~a 1 

• M 1 ~ h t 
.. ~ "ilci ın 1 kmamala ız ua mı: evzıye, e a a , 
~·~ lç1ıı aç Rnna yorgun çı • CUmburiyct: Nihal, Kadriye, M.ell- ı M:.ııa.ffer, Fatmn, Sabriye, Meliha. 

., ~llJtÇark. eler bulunmuştur. ha, Ha.yrünnisa., Bidar, Semahat, Ka- Kandilli: Hadiye, Bedia, Saime, M~ 
' \ ılme turnuaanıın mı:arnama- . . . . . 
~ ~bı. takımlar bir hirden diğer ruye. 1diha, Fahrilnnısa, Bahrıye. 
- ~h §e ) -1" A ~!l;e!i Ü F P FA "C:i7 2:>1 - ı _ .-. re ikişer ikişer gioec~k ~ıuır. -
~ ~rette maçların yarısı çift yapı- Yeni bir güreş 1 SABAHTAN SABAHA 

lnUddett.cn k!U'.anılmış olac:ak • F• ı d • ııı. h 
~ ~u usuıun diğt!r bir fayd~sı .~a Lokali açıhyor ın an ıya su a 
~ laıın bakikt kıymetlerinı gos- ı b • ! 
~lrtıeleri bakunında:ıdır. Mesela 1stanbul Güreş klilbü, Kumkapıda- razı Q n1asa h .. 
~ bulun iki takımı Anknraya git • ki meı kezinin bir §ubesi olmak üzere ( Beştardı ı inrıcle ) 
\ı "akıt her ikisi de hem cumartesi Fatihte eski Haliç ldmanyurduna a- Bir iki madde daha var, fakat ha-
~ı.~~ pu.ar gilnleri oyun oyıuya • id bulunan salonu ~ bölgesi namı. al- yati noktalar bunlat'dır ve bunları:ı 

, ~~ır. Bu suretle ger~k Ankara, tında res~~ açmaga .k~rar ~ermış - içinde yalnrn Hangö !]i.ndilik Finlao- ! 
. ~- \ b(ı. Lıtanbul takımları ıklncl ma • tlr. Bu ikı güreş lokalının kUııad mc- dıya için bir fedakarlık olacaktır. 
Y..-. ~ tUn evvelinden yorulmuş ola- ra.s!ml bu pazar sabahı saat onda ya- Çünkü bu liman hen ı l'llcripdcdir. 
ıtı~ ~lcıı.cakla.rdır. F..skirlen y_al.n~z bir p1Jacaktır. . Halbuki Kareli lıer ah ı ve Finlil~
ıtl ~ ~'"Pll\se oluyor ve blrı~ırı ar· K9.drosu~da_ ~~ustafa, ~Uscy~~· Y~- rin şeref ve haysiyetini kurtarmış o· 

; ~l'a iki taze kuvvet~ karşı ıki maç şar vo Hnlıl gıbı ~ynclr~~lcl gureı:ıçı- lan Mannerlıaym h attı artık Ru.sla
odÖ O' '~ 1

11"."du ki pek tabıl olarak ikinci ler bulunduran GUrcş klubU b~ ye~ıi nn elindedir. Vakı.t l>tı muvaffak.ıy~t 
f ti ~11Sitı yor!,'1.ın olarak sahaya çıkı- salonu k.azanmakla daha genış bır Rus orduı:ıtınn bir şeref , crmemıştır 

' çalışma ımldinına kavuşmuş olmak - ve Finland}ya ordusunu da ortadan 
~ tı sene bUyllk ihtilAflıwa seb'lb tadır. kaldırmamıştır. Fakat Finlandiya 

, \@ ıtıau mt>salelcr llzerlnde de bu Saim ve ZülıdU gibi bu uğurda e- verdiklerini bir daha nnsıl geri alır? 
\ ~1 ~slı surette durulmu§tur. Şöy- pey gayret sarf etmiş gençleri bulun- Ancak Rus ordusunu pcri~an ettik
\ · ıtahallt maçların hasılatından duran bu yeni teşekkUlün milli takı- ten sonra .. bunu da Fin ordusundan 
~ tdi!cn klr iki takım arasında ma çok müfid olacağından şüphe yok bcklemem"k lazımdır. Bu olsa olsa 
\ h llaca.ktır. Deplasman ~a~lnn - tur. . harbin sonıında ve hududlaı m yeni
~ lı.ı;ııatının klrları lae m1llı .k~ - P.~ar gUnU yapılac~k açılı.~ mer~: baştan tedkiki smısındn miimkün o· 
~~tıuasının sonuna kadar bırık • slmının programında bır de gU:e~ ~u Jabilecektir ki buglin yapılacak bir 

.. ş ı ''e~ \ saklanar.ak ve turuua sonun sabakaın vardır. Bu maçlar mıllı gü- sulh muahedesi de buna mani değil· 
p ' l..."'11~ lt kIUp aro.wıocla maktlsen mü· reşçilerle yeni istldadlar arasında y;ı <lir. l 
lıev ·~b 

~ olarak taksim edilecekti~'.. pılacal{tır. Kaldı ki Rusya füı rclmııı ınuhafa-
~~~ da tebeb Uç ~hlr klUplennın Kır koşusu zası mukabiliııde Petsamo limanım 

~ maçlarda aynı derecede kar t"' . . da ı.~inlandiynya iade etmcl tcdir. Bu 
lttıkı •- bul ıskUdar Halkfwinden: Partı Ge ~ . . . . r andır. Bu klr utan . _. . . lıman Fııılandıyanııı serbest dc.nız • 

ı ~ lıf\in da!ma. lehine olmakta idi. nel Sekrct~rlı~:nın . Halkevlerı spor lere çıkaran bir tek limanıdır. Ü~ bu
~ tı..lr klllplerinin mahallt maçla- kollannn. aıd gondcrılen progr.~~ı mu çuk ay evevl, lıarb başladıktan pek 
~ )~Ptıklan kar mukayese edl • cibince 17 mart 94o Pfl_7.ar gunU sa- az sonra bu limam kaybetmek Fin-
\ •'e bahleyln milkafııth bır kır kof;USU . ~~~ en az kAr yapmış olan kJUp ~ "" landıynya pek pah ıyn mal olmuştur. 
~ ktr yapmı6 olanla. deplasman yapılacaktır .. Saat onda Baglarbaşın Haritamızda görUldUğii gibi Buz 
~'llu t'lal!' en mutena, D ohını.k dan Muradreıs Semt ocağında topla- denizi üstünde olan bu liman Golf • 
~le~. Lır. . nacak olan koşw!ular Nııh ,..kuyusu streyn cereyanı yüzünden buz tutma.-

~bf.: lcıuu1.: • ~ rln tedvır etmek I· caddesinden başlıya~ Banlarbaşı yor. Neye yarar ki ilk hamlede Rus
~ '&.1J. ~ tnerkeı kon.it-.. i kurulmuş- tramvay yolıınu t:lkıben Hlle. sine • lar buraı-mı işgnlc nıuvaff'nk olmuş-! 

t)lıı koıntte bu tıene ;"in İstanbul- mıun Bnllnde bltet'..ek olıı..n Uç kılomet- Jardır ve Finlandiya bu iiç huçuk ay 
~~ bölge reisi ile ııliih>.d:ır klilp relik bu kClşuya t~irak edec;ek!erin içinde haı içten ne aldıysa hepsini !s-
~ı~ <lelıuından ibarettir. her gUn saat ~ dan 12 ye ksdar ve veç ve Norveç yatilc anuştır. 

~'bıı kUrne fikstUrU hentlz kat't 1~ den 17 ye kad.nr Ül'\kildar Ha!k4: Fransız Bnşvckii ve lngilizler, Fin 
~at •lrnıe değildir. Şimdilik mu • vtn1' kayıd l.;ln mill'8.caat ~tmclon rı- landiynya nihayet asker göndermek 
\' li.._ b~r flkstUr yapılmıgsa da bu· ca olunur. suretile yardım edeceklerini bildirdi
)\~e esaslı tetkikler ve rötu!}- Liseler arasında Cumartesi ler. tş i§ten geçtikten sonra verilen 

~~~"'lcaktır. gUnU yapılacak maçlar bu sözün nasıl tatbik edilebileceği su-
~ ~ beraber Sl martta Isıtan· Taksim Stadı ale şayandır. Nasıl, yani hangi yol 
~, enerb~b~ Ue Galatasaray Saha komiseri: H. Saver. ile?.: . . .. 
~~ catı gıbı S ve 7 nlsan taıih- Hayriye lisesi • Peı Levniyal lisesi. Finlandıyanm denızlero çıkan bu· 
~, '1 ~ Fene.rbahçe lle Galata.sa • Haydarpaşa L .• latruıbul lisesi tUn imnnan kapaıdır. Baltık Alman 
~~l l'e, Beşiktaş ile de Vefa An· Btad ve Rus kontrolU altında, Petsamo ve 
~l tldeceıcterdlr. lsrtanbıılda cu- Şeref ı havalisi Ruslaı1n elindedir. Kala ka-
l~ tUnu yapılacak deplasman Saha komiseri: C. Tiniç. la bir Norvik'ten yani Norveçten İs· 

~"'" t..kaimde olacaktır. Boğaziçi lisesı • Ticaret lisesi. veçe, oradan da Finlandiyaya giren 
...,. '!\, •- Vefa lisesi • Sanat .Mektebi. lıtt.. rblym utanbul Atletlmı hat kalıyor. Fransa ve 1ngiltereden 

~ ~~ d•11 ı Beyoğlu. Halkevi Salonunda gelecek büyük kuvvetler burada. ka· 
~tvıu MUsabakalan., Atma· Saha komiseri: H. R. Yahn1. raya çıkacak, omdan §imendiferle 

\ı.'\ 9.ao 17 ncl pazar gUnU saba.hı Taksim L. - Şi§li Terakki lisesi. Finlandiyaya gönderilecek. 
~... d• Şeref ata.Alında yapıla • Erkek Muallim M. • Kabatae L. Evet amma bunun için her iki hli-

G&lataaaray L. • }tık li8Cili. kfbııetin muvafalcti Jbımdır ki. on-

Finlandiya Sulhu 
(Ba§ma.kaleden devam) 

kimiyetlere boyun eğerdi. Çilıık11 mfl· 
liyet ve vatan hisleri yoktu. Koca Jro.. 
ca Ulkeler, bir prensesin clhuı ola
rak, sahibden sahibe geçerdi. Fakat 

~·llJW frilıW: 80Hi:tbc O&Afn Y~ -
bugünkü insanlann vicdanı, insanla· K 
nn hayvan sUrUJeri halinde alınıp rone •irkindeki içtimada büyül_ı 

muvaff akiyet kazanılmıştı 
satılmasına, arzuları hilAfma bqka 
milletlere esir mevkime aokulmasına 
isyan ediyorJar. DU,Unebilmek kabi -
liyetini haiz münevver kimselerin ruh > 
ve vicdanlarında lı:ölt aalan bu imaıa 
ve kanaat bUtOn m!nialan yıkarak 
cihanşümul hale gelmeğe namzeddlr. 
Her gün bu tıiıanın tarafda.rla.n artı
yor. İnsanlar için tlmid, IU yer yü
zünde biraz sUkfın ve saadet Umidi, 
ancak bu idealin cihanşUmul bir dUs· 
tur haline gelmesine bağlıdır. Finler 
gibi medent, mütemeddln, müterakki 
bir milletin uğradığı felaket, dünya
nın her ta.rafında uyandırdığı tees • 
sür ve aksitesir dolayısile, vicdanlar
da istilMara ve kuvvet hakkına kar
şı mevcud nefret ve galeyanı takviye 
etmek gibi bilvasıta bir fayda tevlid 
edecektir. Onun içindir ki yumruğa 
müstenid beynelmilel bu münasebet· 
ler düzeni artık yakında mahvolacak
tır diyoruz. 

Finlandiya meselesi böyle eltm blr 
şekilde nihayete ererken, objektif ba 
kımdan, zihinleri işgal eden ve hay
rette bırakan ba%1 suallerin şimdiye 
kadar cevabsız kalmış olduğunu söy· 
lemek mecburiyetindeyiz: 

1 - İngiltere ve Fransa devletleri 
herhangi bir tecavUze karşı Finlan • 
diyaya garanti vermek istedikleri za. 
man, Finlandiya bunu neden reddet
ti ? 

2 - Böyle bir garanti kabul edi
lirse Almanya veya Rusyanm tahrik 
edilmiş olacağını düşündü, Almany1.1 
veya Rusyanın bitaraf bir Finlandi
yaya tecavüz etmiyeccklerini zannet
ti, yahud onların bu yoldaki şifahi 
dostluk teminatlarına inandı da onun 
için mi? 

3 - Finlandiyanın bu ihtiyat ted
birlerinden yahud Alm:ın veya Rus 
teminatına inanmasından ne fayda 
çıktı? Hiçbir fayda çıltmadığı Fin -
landivnnın sıkı sıkı bitaraf kalması
na ra,,,ıncn tecavüze uğraması ile ve 
neticede dilim dilim doğrıınmasile sa
bit olmadı nu? 

Netice: Demek ki küçük bir de,·
lct için gerçekten bitaraf kalmak da 
bir fayda vcrmiyormt•ş! Küçük dev
letlerin bitnraflıkla.n daha kolay yu-

l
tulmaları ve çiğncnmelr,.··ı?cn .. b:::ska 
bir şeye yaramıyorımıı,. Çunku mu -
h:ıklmJc ki eğer Finlw•lira İngiliz ve 
Frnnsız rnr:ıntisini kabul etseydi çok 
dnha farklı ve emin bir \"::t?.ıyf'tle ka
lacııl<tı. 

4 - Finlandiya neye giiw·ndi de 
ilk Rus te1'lıflerıni ı eddetti ve harbi 
göze aldı? Yalnız b· ın b ıtün Ru~ 

1ordu1. ı mı piiskr ı trbilcc f, ne bPrlıal
dc ihliıı1 1 v re . zdi. Mağll.b ola.ca
ğını lnlc bılt.:, sn f v t nın nrn • s ve 
scrc>fini kt rtarmnk wın h rbc>rl"n bir 
dcvl"t h lcıkaten k. nın•n son damla
sına l,~dar lıarbctmed n n1i.iradcleden 

1 na ·ıl v:uı:gec<'r? Böyle ~ uk~k bir i c
al uğrunda hnrbc girmı!'; Finler i~in 1 
sulh y·ıpınak mefhumu oı t ı•:J n kalk-
mak icab ~d('rdi. 

5 - Finler muntazam bir kuvı.:ct 
hnlinclc artık mukavemet cdcmiyecck 
hnlc gcld krsc nedrn imdadlarına ~el 
meğc hazır ol· n l<"ransız ve 1ng11iz 
hi.ikfunctlcrini imdada çağırmadılar 
da Rusların bu ağır snrtlaı mı k:ıbul 
ettiler? Bu babcla Fransız ve !ngıliz 
hüklıınctlerinin resmi beyanatları 
ıneydand::ı.clır. Askeri tcşkilf.ı.tlnr ıle 

Finlandiynya yardım icin bir işaret 
bcldedildcrini ıliin ettiler. Finler na
sıl olur da bundan istifade etmezler 
ve vatanın bir pnrçasım t~rkc NJ7.ı 

oluı·l<>r? 

llü.scyin Oa.h.ld l' AlA;IN 
., - X';tft'WU- ~ 

lar ancak gönilllülcrc miisnndc ctmi : 
ter, yabnncı ordula.rıu topl'ak1arınQ 

ayak basmasına razı olmıyacak1arı
nı ilan etmi~lerdJ. No Franm:ı, ne de 
İngiltere bu meselenin ııas1l halledi 
lccet:rini henüz dil§llnürlerkcn Finruı· 
diya Karelide sıkı§mış, idare merke
zinin yollan tehlikeye dilsmUştUr. 

Bu vaziyette Finlandiya için elin
dekileri kurtarıp, ordusunu muhafa
za edip sulha can atmak ve bilyUk 
devletelr arasındaki harbin sonunu 
ümidle beklemek hiç de akılsızca bir 
iş değildir. Eğer kendisine müttefik
ler daha geniş ve çabuk bir yanlım 
temin ederlerse ne fUA, yoksa Rusla.
nn da boylarının ölçilsUnU alarak 
eerbest kalmak istemelerinden Fin
landiyıının istif ado etrn~ini tabii gör 
mek lbını. 

d57 -
Jl'akat tiu vakıan1n hikmeti bana 
biraz sonra izah edilecekti. Bu Y. 
ni yerin çok futa btıytıklUğünU. he
aaba. katmamıştım. Hofbrauhaua 
salonunu bin kişi oldurmağa klfl 
geldiğ halde ayni mikdarda insan 
Krone sirkinde kaybolup gidiyor.. 
du. Hemen hiç göze çarpmırorlar
dı. Biraz sonra daha müsaid ha
berler geldi. Sekize çeyrek kala, 
salonun dörtte tlçünün doldu~ 
gişelerin önllnde bili kesif k~:tıe
ler bulunduğu btldirildi. Bunun Ü• 

zerine yola çıktım. 
Sekizi iki geçe sirkin önüne va.· 

aıl oluyordum. HA.la binanın Jnıln
de kalabalık vardı. Bunlar kıSTYten 
meraklılar idiler. Vukuatı seyret • 
mek istiyorlardı. 

Salona girdiğim zaman, bir eene 
evvel Hofbrauhaus'un şenlik ealo
nundakl ilk içtimaımııda hissetmie 
olduğum zevk ve neşeyi yine duy
dum. lnr..anlann teşkil ettikleri du
varlar n.rasında kendime bir yol 
açtıktan ve yüksek estrad'a var· 
dıktan sc.nradır ki muvaff akiyeti .. 
mizi blltün bUyUklüğlle görebildim • 
Salon karşımda binlerce ve binlerce 
i'lsan ile dolu muazzam bir kav
kaa gibi açılıyordu. HattA. pist bile 
insanlarla kapkara görUnUyordu. 
Beş bin altı yüzden faz.la duhuliye 
bileti satılmı~tı. Bütiin işsizler, fa
kir talebeler ve asayiş servisimize 
mensub ekipler de hesab edilince 
hemen hrmen attı bin beş yüz kişi 
>i buluyordu. 

Konferansımın unvanı şu idi: 
"Ya istik::ıali bina etmek ya mah
volmak,, . İstikbal burada, gözleri· 
min öntirıC!e oiduğunu görmekten 
kalbim seviııç ile doluyordu. 

Nutkuma başlıyordum. İki bu • 
çuk saata yakın bir müddet söz 
söyle-miı-ıtim. tık yı>rım saattan 
so!lra bu içtimam büyük bir mu
vaffakiyet teRkil edeceğini hisset
tim. Bu binlerce adnm ile bPnim a-
ramcla temas tePRstis C'tmi~ti. Bu ilk 
yanm santtan itibaren, ic:ten gel· 
me alkışlar gittikçe daha ranh su
ret le. yii ksclerck f:n7.lerimi kesme-
ğe bl\zladılar. İki srıut r.ihayctinde, 
alkışl:.ı.r ondan sonra çok defalar 
bu ayni salonda içime nUfıı7. eden 
ve onlan yaşıtmış olanlar için unu· 
tulmn bir lıa\rle kalan o dindara· 
ne sllkfıta yel'leriui terkettilcr. Bu 
nmazınni kalabaiık i~indt>: ac:'eta 
hır küçiik ııefös alma bile işitilmi
yecekti. Son sözlerimi ı::öylcıdiğim 

zaman, bir alkış dalgası !cııbardı, 

11onrn, kalnbalık halüskC.r sarkıyı 
şevk ve hcyccnnla terE>nrıi.ime baş· 
Jadı: Dcutsclıl<t ul 1i.bcr a7/rs. 

Ortadaki esaslı gcçidden a lop 

giden inRnn denizinin bu nğn· nal
gasını yirmi dakika kadar göz ila 

takib eltim. Muazzam salon yuva§ 
ya \'aş bo~alıyordu. Ancak o zamanJ 
sevınçlen coşkun bir halde yerimi 

terkcderck evime döndüm. 
l{ronc sirkinde bu ilk iç•1madaıı 

fotograf il er alındı. Bu nfüvıayişin 

vasfını kelımelerdPn çok daha iyi 
gösteriyorlar. Burjuva gnıetcler 

bunların bazılarını nöbet ile neş-

rettiler. Fakat bunun "mi~li,, bir 
nümayiş olduğunu i§aret etmediler 
ve mUrcttiblerinin i:smini rlikkatle 
meskut geçtiler. 

Bu nümayiş ile lıl~ il!t defa ola
rak elıcmmlyctsiz pnı-tileı· sımfm· 

dan çıktık. Artık bizı bilmemezlık 
edemezlerdi. Halkta bu içlimaın 
muvaffaldyetini geçici bir §ey ol· 
duğu intibaının yerleşmesine imkl\n 
bırakmamak için derhal, gelecek 
haftaya ayni sirkte ikinci bir nü• 
mayiş ilin ettirdım. Netice ayni ol· 
clu. O muazznm saha tekrar in.sıı."1 
kUtlelerlle yıkılacak kndar doldu. 
O surette ki ertesi hafta yine ayni 
tarzda bir içtima da.ha tertıb et
meğo karar verdim. ÜçUncU defa o
larak muazzam sirk baştan nihay&
te kadar doldu. 

1921 senesi içinde MUnilıte içti
malar tertibi husuaı·ndaki faaliy&
timizi daha ziyadelestirdim. Yalnı.1 

~.. 116)kiı& atinde bir ictima akdet-

mekle kalmıyordum. Duan bir ha.I 
ta içinde iki içtima yapıyordum. 

HattA tam yaz mevsimi i~inde vı 
sonbaharda bile bu faaliyet gev· 
&emedi. Baza.n haftada Uç içtima 
wkua geldJği oldu. Da.ima sirktt 
toplanıyorduk. Bütün mUsamercle
rimizin ayni muvaffakiyeti temJn ' 
ettiğini memnuniyetle görüyorduk. 

Bundan dolayı gittikçe çoğalan 
sempatiler topladık. Partinin aza.~ 
lan pek çok arttı. 1 

Böyle bir muvaffakiyet karşıl'fm• f 
da, muanzlanmız bittabi ga)Ti fa.- • 
al kalmadılar. Tedhiş ile sükflt ~ 
sındaki tabyelerinde tereddüd ede-

rek, kendilerinin de teslime mec • 
bur oldukları veçhile, tarafımızıı 
inkişafına engel olamadılar. Niha. 
yet, son bir gayret sarf ına karar 

verdiler. Bu bir tedhiş hareketi 
idi ki içtimalanmıza devam etmek 
imklnını kat't surette ortadan kal· 
dıracaktı. 

Zahiri bahane olarak, Diete me
buslarından biri, Erhard Auer [1)' 
aleyhindeki gayet esrarlı bir sUt .. 
kasdden istifade ettiler. Bir akşam 
ona birisi kul"§Un atmış. Doğrusu. 
bu kurşun atılmamı§ da atılabilir• 
mi3. Bu sosyal demokrat şefinin .. 
şitllmeml§ itidali ve darbımesel .,, 
lan cesareti bu caniyane silikucll 
akim bırakmakla kalmamış, &erir· 
leri firara da mecbur etmiş. O ka, .. 
dar hııh ve o kadar muvaffalciyet
li kaçmışlar ki zabıta ufak bir il 
bile bulamatlı. İşte bu esrarlı VU• 

kuat Münihteki sosyalist organı 
tarafından bi1.e karşı azgınca blı 
tahrik hücumu için iı;tismar edil· 

di. Gazete, mutad at';rız kalalıalığil• 
şimdi neler cereyan edecc.ğini his
settirmcğe başlamıştı. Herhalde, a
ğaçlanmızın göğe kadar yüksel· 

mesine meydan vernıemek il7,en 
tedbirler alınacaktı: Proletarya 

kullarının bunları vaktinde yıkma.
lan lA.r.ımJır. 

Birkaç gün soma bUytlk darbe 
geldL 

Hofbrnuhaus f;P.nlik M.lonundl. 
bir i~tima vukua gelecek idi. Bun .. 
da ben söz söyllyecP.ktlm lşte kat1 
bir hesab görme amellyesi için bu· 
gfin intihab olundu. 

1921 senesi tt>,<ırinhıaniıdntn dör
dünde, öğJerlen sonra sa.ıt altı lel 

yedi araRındn, içtimaııUlr.a insaf • 
sızca sabotaj yapılacağına \'e bu 
rnaksadla içtimaır.ııza en kızıl ftr

rlkalara mensub runele!erde.rı bil· 
yük kiitleler gn" ie'rileceği.'lc da.iı 
ilk haberclri .k. 

Bu haberin bize daha erken gel· 
memesini büyük bir aksi tesadüft 
hamtctmefülir. Ayni gün, Mihıihte 
Sterncckgosse'deki eski ve muh· 

terem büromuzu terkederek yeni 
bir binadaki merkezimize naklet .. 
miştik. Ynhud. daha doğrusu, es
ki binayı tahliye cttn\ştik amma 
yenisine henüz yerl~ememiştik. 

ÇilııkU içinde hala i§çiler çalışıyor
la rdı. Eski bürodan telefon kaldı .. 
rıldığı ve yenisine henüz telefoa 
konamadığı için, bu sabotaj taoa .. 
vulnrmı bize haber vermek yolun-

daki t~cbbUslerin çoiu akim kal· 
mı~larJı. 

Binaenaleyh, bu ;çliı.ııa ancak &· 

<lcdce gayet zayıf bir asa.yii servi .. 
ısi tarafından himaye edildi. Sayı
ları takriben altm151 buluyordu. A .. 
lann vermek fçin kullanılan cihaz 
henüz bir saat içinde kafi derecede 

imdad kuvveti toplıyacak keda.r 
tckem:nuı cttirilmcmf§ti. BU!ldn.n 
başka, eunu da knydcdeyim ki bu 
kabil telaş verici eayials.r e v-velce 
de kuıaı:'ınlJza geldiği halde gayri" 
tn.bii hiçbir 5ey \'cicU bulıruunı~ 
Evvelden haber veıilen ink.ılibla· 
ıın dalı yumurta halinde iken öt. 
dUklerine dnlr eski darbımesel ~ 

~im ieimlzde ş!ındiye k~dar hep 
doğru çıkmı§b. 

(Devamı va.ı) 

fJ.) Bavj/erala ~"tımdM. 



D ğlı Hasan 

,. 
)OK~YUCV_ 

DiYOR Ki: 
Mütekaid maaşları 
(Bllf Wcıfl.'""' ~) 

Beyollunun tanınmış salonlann • llemde yaJJ&r (ibi: den ibarettir. Yani "132.3,. lira-

dan birindeyım. Cu dunndan ~- h"'8ft, ._ ..... eatJI ..,.,..,. c1ı;._aild mufl, maat1 aslin~ 
byor. Ve ortada kelime ile izah edi- 8~ bGtNfca 7ocıldı1c BmıtMm ,.,76 lini geçemem olduğundan 
lemiyecell bir Dlababk c1mm&dan Diye §arkı ~ Btraf ar- ft ••9f1• da 126 lira olduğun-
dönüyor. Ben piste yakın bir ma· bir görtllunez olmuştu. Dağlı Hasan daD benım tekaüd maaşım: 
_. yalnızım. Yanlannda bulundu· kopıamaı bitirmiş çıkmak Uzer• idi. 126Xl,75=1M.5 lira olacak 
tım gnaptaa berk• bareketleria • Yamııa yaklqtım: Bu eald tekaüd kanununa göre-
clıen Jlderinin lhdeei" lmıdar lllfuı - Hasan, weye gidiyorsun? Vak dir. Yai tekand kanununa göre 
eden bir çoPunlukla bafb bir llY tia ,,..._ 8flltin'8 bir&& koııuphm. bana tahaia edilen ·maq da H~ 
dlş&mıelrten umk dansediyortar. diln. lira olduğundan her iki kıınu-
Btr dan9tn lraçmumı blylk l8l"U' o- Belki derdine dermaD buluruL mm maao tahsis mikdarmda bi-
larak her fırsatı ganimet bilip dur • Ya.Q.1 ya.af bqını baııa,doğru çe- riblrtndıell farkı olmadığı mey-
madan mplayan neııeyı bu barellet • virdi ürkek blr baklj)&: . . dana çıkar ve matlub sabit olur. 
len:le anyan çiftten dflrlratle baln • - Derdime derman mı, . nı di~r Binaenaleyh eeki tekaUd kanu-

w .,., Sen '"'-im derdlı oldugu· di b' yorum. Herbi:ınin y&zihıde bil' tebes· agam · ... - , nu, yeni tekaüd kanunu Y• ır 
sftm ayak ve vileud barelretlertnin mu nerden anladın ki··· teY yoktud. 
gözlerinde okunan tuhaf izleri-. Dik· - Sazından.!.. Aynı muddet hizmet dahil ol-
kat ediyorum eberi,et dama dans - Sımmdan mı?.. duğu halde tekaud maaşlan a-

Dıkkatli ytizüme balmuya başladı. rasındaki farka gelince, bu fark 
etmekten uzak, maddr BeYlrlerin tat· - Sen, buralann yaban""'lna ben- tmek _..__ .. kabul '9AQ maq &Blllarından neşet e -mininden başka bir 191 'UQUlSa • a....- rli -ı-· ki'> "20 

• zıyon. ~ı UUllm · tedir. &>ki binbaşı maaşı " etmıyor. _ Evet, tl uzaklardan lstanbul· lıra ıken sonradan tabsisatile 
Bir mtışahid olarü ee,ret.mekte dan gadim. beraber "126,, ve hilen '170,, 

olduğum bu mamaradan maklap • Bir fe)' M>ylemeden kahveden çık - liradır. Bınaenaleyh "170,, lira 
rak bundan U ay evvel Anadofuda tık Kasabanın karanlık eokaklannda wıerinden tekaüd edilen bir bin-
yapauş olduğum bir ~ ytice ~na yttrümiye başladık. Bümiyo- ba.eı "hızmet müddeti 42 sene 
dılğludan ~ine Y~Dlllll lirin bir nmı ne kadar kornapnadan yttrümüş· olduğuna göre,. bi?.den daha 
k•ubayı göriir gıbi oluyorum. tük. Atac;hk bir yere geldik. Hasan: fatla bir tekaiıd maaşma nail ~ 

Giinet batmak üı.ere. Köy kahve- _ Oturalım, ded;. Jacaktır. Uzun ve oldukça kan-
sındeyız ... ihtiyar kö~ nğaı:ı::: BUytlk btr a~ dibine bağda~ Jrur· şık ifademle biraz izahat vere-
laruıı yakıp bağdauı urup duk. Ay çıkmış a ·aelann yaprakla· bildiğimi zannediyorum. 
Jar. Şuradan buradan kGDUfUYOl'UZ. n arasından yerde belirsiz şekiller Ldlelı Tayyare a'WJClrhtıattlan 1 
t~ Batken 'V'8 Kurtulq •YaŞ· i ·yor H·-.. a baktım arkasını bir 28 o N o. da Mı b malü ii lik "ht-tt.. ç zı • CIW:tQ&I 

larma iştirak etmi9 10-80 
1 

._., .. r ağaca dayamış dalgın dUşunüyor. biJJÖfJ.1l M. Fahri Alpato. 
}ar nr. Harb hlhl~ aalabyorlar. _ H n, B h - ~.... ...,.._ 

Haft artık iyiden lyi19 bnnmı. şından geçenleri anttılar, sazından ~R kanlısma baktım zım koltuğuna 
Yalnız çubukların ucundaki ıdgarala- kederini anladım. Sana } rden g g~ almış kalkıyordu. Ben de kalkınıg -
nn parıltıları gözttkttyor. Ocağa ya- kadar hak verıyorum. Amma ölen· tını. Elini omu u ıa. koydu: 
ktn bir yerde fitilinden is çıkan bir le beraber mnnmez. Eminen seni baş-

- Sen yıne re donecen... Bir IAmb& yanıyor. Kapıdan köyün ye - ka bir AJeuıde bekhyor. üztume, dön saz dinler n b ni d Unu ün. Bazan 
mlşlikleri karanlığın koyu gölgesinde köyüne, davartarının başı ıa.. ben" "b kocufundan lıkmıya <.:~-

Ben ö ftmde man . . . sö l t un gı ı ., 
seçiHyor. n uzanan • .Maksadım bu . ~ EJ.aırmı Y e - lış... Bızim memlek Uere gel. Ora -
zaraya dalnııg iken arkadan bir saz mektı. ÇUnki.i koy ıhtiy:ırlarının de· Bak beni E-
sesi gelmiye başlamıştı. Herkes lftlB- diği gibi ben Basanın deliliğine inan· ~da h~p baharH oludır.h k ı 

k -ıHJ u---- li aldı gar mme çagırıyor. ay oı::~ a ga,rı. muı onu dinliyor. ~ enara ~..,.... - ınamıatım. ~1 sazını e ne . • . daş, hakkını helil et .. ve karanlıkta 
mit UstD başı yırtık bir k~ delılranlı· kı söylemiyor sanki etindeki i.leü, yavaş yavq meidaştı .. 
sı idi. ~ yilri lAmbftnın hafif ı- yaşadığı llemin dillle konuşturuyor- • • • 
~ aydınlanmıştı. Eminem dfye du. Ayıptı yi1zt1ne wrmuştu. Bak- . .w. . . 
bir haJJr tftrküsü !!6yliiyordu. Yanım- tun ağlıyor, gözlerinde iki damla yaş. ~endım~ geJdı~m vakıt deko~ h~ 

·ağalarda biri lı:ulağıma ejilerek Mı bmı blraktı bana dönerek: değişmemHJ. Aynı kalft.balık aynı ha· = aesıe an~tmaya 1-fiadl: :1 Sen de onlar gibi inanmıyonun reketıerle dönüyor. Yorul~adan ~k-
"Buna Dağlı Hasan dtler Beyim... ha?!.. Ben de seni derdimden anlat madan. Bir taraftan '11 koy ç~gu

Bundan öç yıl eneı bizim Ahmed eanmu,tım.... Hayır o ölmedi, yqı - nun bilmeden yaptığı f eisefesmı v dil· 
ağanın gOlel Eminellini sevdi. Bir - yor. Duymuyor mwnın bak uzaktan şi.inüyor birde icinde ı.tundug~m 
birlerıle iyi anlaşlılard.a. Amma ka • aeıri geliyor. Şarlrl .;ağlnyor, ne gil- muhite bakmıyorum. Orada ne azım 
der nJdendn"' Huucık askere gitti. ze1 aesl var ~tyor mtHftm? bir uçurum var .• I deniyet şehirler· 
tşte bu ara Emineyi babası Kara Durdu, başı öntıne dU!2mftşttt. Ağ~ de büylirken beraberinde hisleri de 
Mehmedlerin goçUk _oğlanın& ver~i. hyordu. maddi!' ve doğru' Rilrükl~or gibi .. ~u 
Gayri gona yavru~a.gın ~yn~ bil - _ İnanıyorum Hasan, şimdi ina- salonu dolduran b rçok kimseler ıçın 
mem istiyerek, bilm~ iatemiyes-ek nıyorum. Erninen yaşıyor, her zaman Dağlı Ha an zamanıhı yaşamış hali· 
gelin oldu. Mehmed biraz hırçın ve sen onunla berabersin. Ve mesudsun hazıra intibak e<lcmemi§ bir zavallı. 
huysuzdu. Emi~a kıymetin~ bil : değil mi!. ÇllnkU hassas. aşka inanıyor, ruha 
rnedi, bo.şknlarıle ~p ~dı. Birdenbire başını kaJrlırdı, dikkat- iülradl var, riyava değil samimiyete 
Zavallı kızan gebe iken kederinden le yUzllme bakmıya başladı: inantyor. Şu önümde danseden ekse-
yavrucağile l'.era.ber rahmete ka·~- _ Evet aen de inandın değil mi? ri şöhret hastalığına tutulmu., gen~ 
tu. İki yıl ~ . ~ askerden Omuıla hep beraberiz. Yanyana ol · bayanlar Dağh Hassna köy ihtiyar
d ünce ilk ışı Emme~ı. so~ ol~u. duk mu ne karnım acıkır, ne susar Iannın cehaletten söyledikleri deli -
Kendisine hapalıca .hikA~e edilr~. r.e üşürüm. Kar fırtına bana dokun- Jik damga mı t r ddü l üı nırur!ar. 
Za\•alh yavrucuk delıye diva.ney~ dön maz. Eminemlc şarkıya başladık mı Ben bunları dü ··nürkf'n bir bay 
dti. Sözlerimıze manmadı. ~· hafı(lerim bu poturlardan çıkar onun yanı d ki bir b ~ na "B 'nci danı:. 
çağırdı, ağlaw[> sızlandı yar etmedı. gib görünmez olur~ .. ÖI?U diyor: benim değil mi'!" .. diye soruyor. Kı • 
Sonunda aklını oynattı. IUlDl alıp ıar ona ~ldtl. Halbukı bılmıyortar kı mıldanmanın imkfı.nı olmadığı bu pist 
dağlara çıktı. Aç, susuz... g~ukau.z ölll kendi!eri .. İnsan dediğin nedir iri. te dans et:Jnek içın bu k~dar zahmeti 
dolatb durdD- . Araa~ koye mer E· _ Göp&nn gererek • ŞuraBJ var Y!l nasıl tefsir etmek ıa~ını ... 
mınelerill evınınw onünde su ~ ... işte o ölmttyor. Ve kendi kendime soruyorum: ıJU· 
8:ı.Jan buraya ugrar koşma aoyler. · Yine daldı, gözleri ufuklarda san- nf ipek,suıı'i petrol, sun't demir, sun1 
Kimseyi taıuma.ı oldu._ Ona sorar - kf bir §eyler anyordu. Yerde dura!l 'I Mederuyet tabıi!rkten çıkıp 
aa.n Emines• olmedi. yaşıyor .. avallı sazının tellttfni okşadı. Bunlar onun sun ~··.ı... d b yol takıb ediyor 
kızan ımddl clblyada ,eglne te&elliteriydi. sun ı6... ozru ır . 

. .. dinl ,__ b. --..:ı-- ela ux- ~de lambalar IÖIUDDf. U- Acaba beşeri hi ler de aynı yolun yol-lhtıyarı erıuaa ır Y- ı ·-"" .. 
Hasaru seyredıyordum. Etrafıma zaktaD uzağa köpek ulum~an ~- cusu mu? .• 
bakmadan gözlerı kapalı bqka bir yv. Yanınmaki bu yağız köy deli - Tıı!Jrıtl ALTUNCU 

Şirketi Hayriye EL All~O i~ 
Bilet ücretleri N .... -·· LTA I'& 
Şirketi Hyriye ile Haliç ve.~ --:-_ .. _,.., 

nakliye vasıtalarının ücret tarif elen- No• 116 YAZAN : lıl. Sami ~ 
ni tetkik ile tesbit edecek olan liman • 

tarife komiayoıuı meaafsini b~.tirmhJ rahri Bey titriyerek laumra oıktl-1 Padişah, her valdtıdndeD ~ 
ve hazırladığı raporlan ~~ Munaka· Ne yapeuı vazifesi idi. Ayak öptük • besli ve ~- ED-1 ~ 
lat Vekıiletine göadermıştir. . tea aoara durdu. Hi9 fie8i çıkmıyor • idmandan erıml§. adaleleri 

Komisyon yaptığı tetkikler neti • du. sutan Azia IOl'du: ti. ,_ ... • 
cesinde malzeme ve kömitr pahalılığı _Yine ne var Fahri!. Padiph, kemali debdelMt ~ 
yüıilnden komitelerde tenzDAt ic:ruı· _ Efendimiz, sadraam kulwuıs, metle Sinanpqa <»:miinla .-.,,• 
na imkiıı görmemll ve eeld tarif• Raya Mfirinin Hariciye Naaretia - Yıldm cacJdeeiu doğruldU-
ri aynen ibka etmiştir. de mühim bir mesele için beldedlld• tua Azisi alkıflıyordu. ~ 

Yalnız Şirketi HayriJed• Bebek rinl anederler .. humra kabul ohm - Padiph. dlltt1nceli ldi. 
tarifelerine bir miktar zam yapllarak malannı niyaz eylerler. yi görmüyordu. Akli :fikri ..a11W;.; 

Üsküdar tarifelerinde bu mikdar ten· Deyince• Sultaa Azim, o&clula JW • idi. Onu nuıl tutanpn .e 
Jdllt yaplmam iatenilm .... de tir- dea ~ Sanki, lllÜeyDCl1i kolmı· den yeneceğini d~ ~ 
ket mUmeasllleri mum tramvayın du bıtup kapa c1ıpn eclecektL Nihayet, Yıldız arayın& 
rekabeti dolayısile bu batta u olan l'abri Bey, Padiphın hlddetiDden dişab, Mecidiye kunD& iadL ;ifl!' 
milfterilerin de fiyat •mmından 80D- k&rlmıuetu. şu881 olmaJUl bir adam 1er, maiyet adamJan ber biri 
ra kaybedileceğini Deri 8llrerek bu dı. Olduğu yerde put glbl elpençe di- emir üzerine çekllmlll~-~ 
teklif reddetmişler ve bu seneki ka • vuı dura kaldı. Ortada vtıcudil elzem r.e )ılli! 
zançlannın geçen seneki kuançlan • _Sultan Aziz; balınyordu: b. Padisah, köşke girdi. IJitll ~ 
na göre hayli noksan oldupnu ileri _ Ne iltiyor; aa vamadm mı bu bat ettiltten aonra, aoyunıı!-t "'-• 
stlrerek tenzilAt yerine tarif~ am lıeritl ?. Sery&ver Halil Pap.ya ıu 
taleb etmişlerdir. Halbuki Şırketl _ Efendimit uyuyorlar dedim.. di: ~ 
Hayriye harb senelerinden ya.ııl _maı- _ Öyle ise daha ne unr edel' du· - Halil, ben bira& ~ 
aıne ucuz olduğu saın~nda aynı pa- rur- Belki dalıp kalırım .. geç .-ı 
balı tarifeyı tatbik etmil olduiu D&· _ Rua sefiri bekliyor dediler. Gtlreoe erken bqlıyalım. SeD 
zan itibara alınarak bu taleb reci - _ Yiııe ne lstiyormut Jiloüoflar .. saat sonra uyandır.. ~ 
dedilmi§tir. _ • • • • • • Aliço gelmi§ti. Bir knteY• U-. 

Komisyonun raporlan bu ayın U _ Söyle gelsin bakalım!. dedi. oturuyordu. Makarnaeı ~ 
inde Ankarada bulunacaktır. Vek&let Ali Paşa; huzura kabul olunmuştu. sanki dargm hnlller ~ ~ 
rapoı:Ian tetkik ettikten sonra ta~ - Fakat; çok etiket sahibi olan pqa, Bir aralık lbo, AliÇODIJD ~ 
vib etmediği takdirde Usktıd~r _tan : Padi§ahın entari ile olduğu zaman gitti. Selim u.bahda.n aoora 
felerinin yeniden gözden geçirilmesı hu:ruruna girr.ıek istemezdi. Padişah, - Aliço; ne var, ne yolı-
ica b edecektir. Ali paşayı huzuruna kabul ettiği za. am?-

Diğer tarafdan Üskü~r hal~ı ara- man daima giyinirdi. - İyiyim ahre~ be!. , 
larında toplanarak yenıden Münaka- Fakat; bu sefer PadiŞ&h bu. kayda _idmanın tır.erinde nU· tJi.11 
lfı.t Vekaletine müracaatta bulunmuş - hiç de riayet etmek istemedi. Ali Pa- _Makarnacıdan aldık -ya 
lardır. §9.; huzura çıktı. Sultan Azizin sura· be!. . _,.J ~ 

B~t i -- tı asıktı. Daha, pafla huzura gırer - Efendimizle güretı ~ rr ay n . yorsun, -.:a 
· k' k y et gırmez: · -'"•"JI" Ha et kitabevının es. ı _ve 1 ~ - _Ne 0 Ali .. yine ne var! .. Hic; ra· _Allah ne yazdıysa o u-

li m murlaruıdan Vecıhı Görk iln hat vermezsiniz?. - Mlldafaa. gllreşi mi -~--
Ma rıf Vek. lcti kitab depolar~ ve Y~- Diyerek gazubane karşıladı. Ali _ Abe, benim müdafaa p--
yın evleri direktörlüğüne tayın edıl: Paşa, Padişahın tabiatini bildiği için tığımı gördün mü be? _,.,,,. 
d"gini haber aldık .. S~nelerdc~.berı ses çıkar d•. z tı mc ele ne ise an· _ Eh!. Olabilir ya.. ef 
vazifcsınde büyUk_ bı~ lı~a~ gos~e- lattı. İradesini aldı \'e çıkıp gitti. idman üzerinde. 
ren, ve cidden de . erh b~r m~ne\'\ er Yanı, Sultan Aziz, gUrefj idmanı _ Ne olursa olsun be!. --
olan Bay Vecihmın ye~ı .~ntı~b et- lizerine, olduğu zaman en ufak bir _ Yani gQreet uzatacak 
tigi m~muri~~tte de W•buyuk bır mu- sıkıntıya bile gelemezdi. mek istiyorum!. . . _..., 
-.:affak _Yet go~tereee~ muhakkaktır. Padişah, re:ıım üzerine yaııı~ordu.\ _Yok be!. Ça~ bi~· 
K ndısm tcbrık ederız. Ne yapıp yapıp Alıçoyu yenmege az- dedi. ·-·lf 
..... \;. --··--···-·---, meyleınişU. tbo, Aliçonun fik~ -~ 
1 epebaşı dram Nıhayet; gnreş günlı geldi dayan- yordu. Nasıl gilret tu~ 

W kısmında dı. Padişah cuma selaınlıiından ~- maya çalıpyordu. . : 
ra Mecidıye Jı:a ma gıdecek yarla.- Söz arasında Aliço 110rdU • 

'D. saat 20.30 da t oo1A .. aaı o• 0
'
1 

gece narak meydana çıka aktı. - Efendimiz, uyudw-
0 li.W~N Alıço wn bulunduğu Ihlamur kÖ§- - EveL '. •• . .Jk 

• • • künde dehşetti hır dedikodu vardı. - Biz de uzanalım barı~"·: 

Gece saat 20.30 da 
H.ıı;RKE::; l\ENDİ YERlNDE 

Aliçonun düşmanları kulaktan kulağa Diyerek ağaçlann ~beO' ·JJ 
konuşuyorlardı. rine uzandı ve tboya hi tJiı ~ 

- Eğer, bu herıf yine bu sefer Pa-1 _ 1bo, efendimiz kalk 
dışahı yenerse ay baı::ımıza gelenler .. beni de kaldJr. dedi. bit 

- Bn ak ycn-..ı ı .. bizım için daha Aliço da gUreşden e~el ~ 
1lleG iyı .. saraydan u"akla~ır.. çekmek istiyordu. P~lı~ 
~ .. . ı - ·1J..~\'i g~ce _ Doğru Padişah, e.ğer Aliçoyu zanınaz uyudu. Tek bır d 
~ 'J l l . 1 yenerse tabıi ba muzda beli. kalır. le yoktu. .. . l"'C1pkd. 

• - • C • n _ Hcpsınd n ıyısa galib gelmesi • ~· ~o~ .Uzulüyordu. ~ ~ 

~ 
Şi~li Halk vinin her gün mcak dır. tehlikelı idi.~ ne ~a de~ 

yemelt v1.: mekte oldugu iJJr okull Diyorlaı dı. Çünkü: Aliçonun sa - nilen §eY bellı olmaz ıse "/ 
kimse z çocuklarına elbise ve a· rayda kalınası pehlıvanlar içın ~aima hali, etvan insana korku 

1 yakk bı temıni iein 15 mart cuma zarardı. Bu· kere pohlıvanl_ar ıste • lbo, Makarnacının Y;uı ~ 
akşamı saat 21 de Maksimde gayet diklen gibi hareke edemıyorlardı. ae~v~~e. karşılqtı. Jdal' 
zengin hır gece eğlencesi tertib Sonra, ı\Jiço; her \'akıt başlannda endl§elı ıdi. Ağzını baça 
jılnıiştir. zebella idi. Fakat; Padişahı yenerse du. 

Bu eğlcncclere: Maksim, Turan, muhakkak bu sefer saraydan son ve Paşa, ~ya sordu: uyo,.-. 
Florya, Londra, Sadi salonu, Ay ebedi oarak kovulacaktı. - Pehlıvan nereden ge 
ten, Tokatlıyan, Aınbasadör salon GUreg günil, Aliço yalnız başın& - Aliçonun yanındaD·· 
!arı bUtün numaralarile iştirak Ihlamur kôşktlnden çıktı ve Yıldız - Ne yapıyor! uz,s.nıP~ 
decekler ve Bayan Safiye ve arka- yolunu tuttu. Çünkü; Padişahla, Ali- - Ağadarm altına disiJe • .. 
daşlan en güzel parçalan teren çonun güreşine kimsecilder gelemez - - Koouotun mu ken 
nüm eylıyecek1erdir. eli. Bu, güreede, Makarnacı, lbo, ma- - Koowıtum •. 

Bıletler kanıiten satıbnı§t.ır. ~ beynci Fabn Bey, seryaver Halil Pa- - Ne aöylily~ .. ~ 
Elde edılen para ile 350 çoc ş: '" • , ·ı;:vordu. - O, her ~ıtki ~fit'J 

elbi.lesi temin edilecektir. Blltünı Htbıklr, cuma aam•unı kıldı. Atı- - GUreo ıçln bir tef 
san'atkirtar, muftehinın ilti1'8.ırll na bmeıeiL )!ı dız yolunu tuttu. Onu - • • · · • • i88 ~ 

ı~tmektedırler. cuma namazında gorenler =indeliği • - Söyle. ne &nyledi ~ 
- - ne hayran olmuşlardı. 
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TENl 15.ABAR &yfa: ~, 

· · L NTI ASKERLiK KOşEsl f d J • Afrodit davası PARTiDE~/ TOP A Altı aylık harbden ransa a yer eşmış iBl!§taraft lincisayt•da] 

Vali İstanbul Mebuslarına şehir sonra doşunceter T 0 R K L E R !~~!~i!:,~a~~~~g~J~ 
[Baş tarafı 5 inci sayfamızda] dava eden İbrahim Hakkı Konyalı ve 

rol, Rumanyada petrol ve buğday, (Ba,tu.rnfı .t ttncö sayfada) 1 tomobili bahçe kapısın~an ıçeti ~r- vekili Etem Ruhi Balkan mahkemede 

~'şiarı' hak'tJında ı'zahat ve_r_d_'ı lUkra:~un:.n~y:aod~a.~B:~ğ:kanl;!·~kr~:ıvoe~U~;~aanrvk~- htıçtlk elektrik feneri yanmış ..• Ya - ,di ... Cenaze de aşağıya indirilmiş bu- hazır bulunuyorlardı. .1\ = _ ~ nm saat sonra da saray allak pullak lunuyordu. Mecid ef Pnt'ti, arkasında Celse açıldı. Suc::lular vekillerinde.c.. 
o]muş. Vermig olduğu jurnalda, .,Pa- katibi Hüseyin bey olduğu halde a- Suad Ziya, müvekkillerinden Cumhu 

· [Başta.raht lncl~] sene sonra Belediyeye varidat geti • larda y~ğlı maddeler1vecaktırecek soja ve risten gönderilen bir arabanın içinde )l rabadan indi ve geniş m:rmer mer- riyetin Ankara muhabiri Mckld f:ı t-
'l' 1 . -· . .. i Beledi l daha bırçok şeyler a a r. ld v din d' . U .. il a..-~--amna kadar d hk -..ı 1 v . ·1.1· ~~ o.Plantıda İstanbul mebutılarında.n rebılecegmı soy lem ş ve . Y_e er Bu sebebden 1940 bidayetinde açı- elektrik tesisatı mevcud o ugu, a- ıvenın çunc UlU)AUl e· in de ma emr.ue o rmgt nu cı uır · 

~ din Da ver Salah Cimcoz, General Banka~:ından alınan beş mılyon lira ih . all alınınca, Al mo ve motör gibi teferruatın da na- 1 çıktı; tabutun cenaze araba.sın~ ko· ı di. Samiler arasm'la bıılunan Mektl 
~'.f~t ve Hakltı Şinasi, Ziya Kara - lık iEıtikrazdan 3 mily_on lirasının E- lan ~. ;:gil~~Fransız abluka: zarı dikkati celbetmiyecek bir ~ekil- ı nulmasında har.ır lmlundu. Usulil v~ ı Said de davaya alındı. 
~!'$el ve Hamdi haztr bulunmuşlar- minCiııU, Unkapanı istımlak sahasına manya ~~1;1 . : d r kuvvetli olur de ara.banın gizli bir yerinde mahfuz . blle dua biter bitmez bahçede de bır Bunıfan sonra. Cumhuriyette nesre-

. !MUtt:da.vll sermaye olarak tahsis o- sın~ ır e:ıt:~.kla ~ Almanyanın bulunması .. ilh ... ., ötesi malftm! .. Be- ' hareket ~aıılıı..Clı . .'. o.ra~~ ~ulunan ~ dilen bazı vesaikden dolayı tbrahim ~Bundan baska Parti MHettlı;i Tev ı h.i...rı duğunu söylemlştir. sa ~ sı;:ı,v mute e 
1 ~~~ karadan dur nim hiçbir ~eyden haberim yok, eve vat sıra ıle halifenın ontinden geçe Hakkı Konyalı. tarafından acılan da-

~ fiıkret Sıl~y,
1 

Belediye ve Vila.yet 1 Mebus Sa.lilh Cimcoz şu suali sor- ~ar a 1 ogru sed~eess~:de getirmele- geldiğimde hUnkA.r yaverlerinden bi- ı rek arzı ubudiyet ediyor ve yerlf':re vaya geçildi. Suçlu vekilleri, geçen 
~ ll.\'inleri, bütiin Bekdiyı~ miidlirle· i muı;tur: :ırma.~, kt ~r dvu~urarak kudre- rile karşıl~ıy<ırum ve hemen saray· i kada~ eğildikten sonra arabalarına celz'?deki k;ırara rağmen kendilE>rine 
toıııantıya istirak etmişl<'rı:lir. ı - Pnlrnpanı - Eminönü sahasını rı, nazı no a ar a 1 r leli dan çağrıldığım ~ildiriliyor .. Gidiy~ I biniyorlardı. Bilmem ~imin te~vi~il~ 

1 
d:ıv~~ınır~ şah~~ . ~r~.hali~in s1;:ctl 'l\:ıfııantının " d~v:u n. ettiğı e:mada. istimlak ettikten so11ra burada dağı- ~.ni. or~_dan ~aldıı~na an .d~~ı;gue za- nım .. suale çekilıyorum ... Hünkar ı· ı başlıyan bu nabemev::ım ve mana.sı~ l teblıg edılmcdıgını soyledıler. Mud -

,\I:; abah şeh l'i rrı:1e g elc!'l DıJhiHye ı lan ticari hayatı nasıl tekrar olarak g~n:a_ tes 
1:.~~ eme Rzar:ı~: ~e ayn~ çerde sabırsızlıkla neticeyi bekliyor. ; teşrifatı görünce, nazarı dikka~ cel- deiumuıni muavini ile davacı ekili 

~kiU Faik Ü?.trak da f'nı-t !ye gelP.- ! lnr-ydaıı~ g~Hreceks~~iz? ı:~~sanın ~a~~a Fi~l~nc;iya U:e z şark cebhe- Uzun izahatlardan sonra hakikat te- ·ı betmiyecek bir surette herkesın a- buna lüzum olmadJğını ileri sürdüler. 
ltı- tcını~ntıda 2 sflat meşaul olmuş- CJr ada tP.ıı.r ar tP.çckkul cdecegını han- . h d lbeyyün ediyor, selimı şahane ve "a- rasmcfa.n sıyrılarak, en ya.km olan MahltEme, gecen celse-deki kn.rar m u-

• ' • • e- gi delille~·!~ i'3ba t erhbilirsiniz? leri ayrı hır vec e_:ırze er. ..t fiyetle kullansın., climlelerile taltif .ara.hay at.'.adım, arka pencereden bu cibince bu :mretin tebliğine ve bu da-
Vaı· . d' ... mi v~ı; hazırlanan i-;limlak plam üze- Diğer taraftan, ı:ıanyanın_ mu : ediliyorum, fakat bir defacık olsun B..GJk hava muayede salonunda de'.· am vanm diğer davalardan ayrılmasına. 

•mm '!erh ıgtı umu r inde -izahc..t verJi. l ,,; limlaklerin kı • tefiklere karşı yaptıgı ~arb ıdaresı binmediğim arabadan hemen so~uyo- 'e<len sahte etek öpme merasimini karar verdi. İbrahim Hakkı Konyalı 
,, ıza a ı _ h kıl nazara alınırsa, bu keyfıyet, garb k ld s· h b. ketle · · t v_au ve Belediye R C'i;,i doktnr Lfıt· sım kısı~ yap1laca.gmı.v~ er Y1 an cebhesinde bir tevakkuf ve İngilte • rum. Arabayı sarayın emrine ter et· seyre koyu um. ıya ır ca ile vekili Etem Ruhi bunun üzerıne 

1_ l\ıt'd1r 14 30 da tonlantPrı aGarak ı kısımda ımar hareketı ıkmal olun -

1 

. h .1 kab·l b" ab tiğimi bildiriyorum ve ertesi glinü de ı c:izgili bir pantalon giymiş, başmda duruşmadan çıktılar. 
ıııpı ' •· ' · .J 

1 
d kt d.ğ rkısmın yıkılaca renm mu asarası 1 

e mu 
1 ır - ıstablı amireye gönderiyorum.. Ara· çok kırmızı limon kabuğu büyükliı - Müddeiumumi muav~ni esas hale • bt antının mahiyetini anlatmış ve i· i _ u :ın so'lra 1 e • luka teşebbüsü unsurlarile işaret e- ı 

'lllat 1 g n• anlattı ba ne oldu bılmem, o criindenbe - , gunv.. de bir hasırlı fes, gözünde a tm kındaki mütalea.sına g~ti. Evvela, U• vererek demi r;:tir ki: ' · · d·ım kt di l'>-· ~-. 
'• - · · b"'f' l Salah Cimcoz· · 

1 
e e r. ri bir defa da merak edip sorma - çerçeveli gö?.lilk ve nikotinin tesiri!.~ sul ve esas üzerinde bu davaları tef ~- Ge~en sene tı::tı?ıqulun . ~ un ·ı ç k ·i l. d d. Denizlerde hakimiyet çok büyük dım. Elektrik meselesine gelince, be- ı yalnız dudak mıntakalan sararmış rik ile izahata giri~ti. Ceza. kanunu 1~ .larıııı dolaşarak halkın ıhtıyaç - . 

0 gı ze '. e 
1
•• • k Lut- bir menfaat gösterir; fakat Alman- 1 t ı· 

... dılekterini tesbit ettiniz ve bunları . V~.lı ve _Beledıye Reısı Do tor yayı başka vasıtalarla yere sermek nim geceleri saraya vaki olan yolcu- siid beyaz bir sakal ... Alemi samın I muzu bazı Avnıpa m~mleketlerl hu 
ııı" ~ddeter h ı· de bize bildirdiniz Biz 1 fı Kırdar ızahatına devam ederek Be ı1:. d V b . . d' k. a· luklanmda, hazan mühim evrak ve , eski "haUfei ruyi zemin,, i, dik ve kuki?e mukayese etti. Müddeiumumi· 

"ıl a 
10 

· • · · .. A ld - e:ızım ır. e unun ıçın ır ı ıare- vesaiki okum.akhğım ihtimalini düşU- 1 azametli bir tavırla önünde eğil enle- lik teşkilat ve vezaifini, matbuat ka-sıl· ~!atıl ayn ayn tetkik ederek mümd. i ~Od~y~~~n ı~:~.~:e::::ı~::maun: anni Ansaldo'nun yazısında vardığı nen Mtinir Paşa, 
0 

vakit Pariste pek 
1 
re ufak bir selamla.b;Je mukabele et. nununun vaz'ı sebeblerini, matbuatın ~iı.... 0 anlarını yaptık. Bir kısmını a i' . . _. . 

900 
bin neticeyi düşünmelidir. "Zamanın mı..t 

ı:.ıakbeı programlarımıza alarak 1 ~u sene verıhnedıgı~ı, gene lak surette müttefikler için çalıştığı yeni olan bu tenvir sistemini beğen- ! miyordu. vazifesini, neşriyatın zamanın ve 
~llltı. olunmalarmı derpiş ettik. Hal- , lıralık m~zb.a~.~ ~aı:.datı~ın da yarı muhakkak değildir ... Ve Almanların. miş, bizim arabayı da o suretle tec- ı Mera.sim bittikten sonra, ara.ba.cla. mubitin telakkilerine muvafık olma-

.t11 ~~ b~ ihtiyaç ve dilekl~ri tabif o~a _- yarıy~ duştUgunU soy1edi. . gelecek ilkbaharda Maginot hattı ö- biz ettirmiş!.. Dinamo denilen şey 1 yanıma meşhur ( ! ) Onnik efendi ttı- , s1 ıuzu:munu vesaireyi uzun 117arlı v "' 

ıv· l. htzinı bütçemize baghdır. Bu ı~ı- ı1 V~h b~nd~ sonra, ınaanf, su ve nUnde yarım milyon ölü bırakmak i- de. cebde ta~ınan elektrik fenerlerini 1 eadU.f etti. Mendilile terini siliyor ve ! anlattı. Bu izahat gaat on tıekizi çey· 
~~ Belediye ve tdarei Hususiyerun tenvırat ış~erı hakkında n:ıU:assal. i- çin geleceklerini beklemek belki bey- tahrik eden pil1erin biraz daha bilyU- 1 muhteremJn huzurunda bulunmuş ol- ı rek geçeye kadar uzadı. Bu arahl 

-O• ~· Ştereır bütçesi hakkı:"lda size ma- zahat verdı. Ve aHlkevlennın vazı • h d d" ğü, biraz daha kuvvetlisi leli!. ıııaktan mUtevellid memnuniyetini su~lu vekillerinden İrfan Emin aya· 
· ·· t• t· dedi k' • u e ır.,, ki rd Sordum· .J... k llrtt wı! ~ t Ve izahat vermeyi zarun g~· ı Y~ .. ıne geç ı ve . . ı. İngiltere ile Fransa hasımlarını is- • • • sa ıyamıyo u. . a;o a. : 

V"f ~?rurn. Belediye ve ldarci Hususı- . . - Hal~evlennın lstanbulda teş • tih!af ederler ve yalnız abluka ile Hayatının son !Je?lelerini oldukça. - Bu işi de kim çıkad1, Onnll - Bu mukaddimeden anhyonız ki, 
~"lltl 939 alt sene bütçesi 12 rnii~ 1 kıl oJundugu zaman bunlara gayet az k l · ta ed sılontılı bir şekilde geçiren D .... id ! efendi? dedi, iddia. daha bir iki saat sUrecek. r I~ m . t • • • "kta ı AJmanyanın yı ı maSlnl lil C e • _.~ 
'o Ura tutuyor. Bu bütçenin 3 mıl- ! bır para verebılıyorduk. Bu mı r ) ceklerini düşUnUrlerse yanılırlar. Müt Mümtaz paşanın, günün birinde, bas-! - Vallahi bilmeru a.rnrr.·1 . Bana Vakit gecikmiştir. Hepimizin. yapa -

M ~,~ Ura~ıı maaş olarak tevzi olun -
1
• yavaş_ ya~aş arttınlar~ geçe~ ~en~ tetikler, maddi unsurlannın heyeti taıanarak yatağa girdiğini haber kalırsa biç de sırası deği.Ji... cağımız bfr ~ok hususi işlerimiz var-

\1 ktadır 1stanbulun vasi sahasında- 180 hm liraya karar yükseltılıniştı. R · h' · d. v. bu aldık. '1:'1---en maddi ve manev! bin _ A Onnik, dedim. Bo·ııe siiylU- dır. Zaten resmi mesai saati de çok-d · · · · bir mecmuası eıc ın geçır ıgı ve ~ 
~ ... ~~tdleri düaUnülUise bu blit~eden Halbukı Halkevlennın başlanmış tal · iht" il tasavvuru tUrlü tızücU derdlerle maını o1an pa· yorsun amma, herkesten faz?a haz- tan geçmiştir. Celsen. in tstilini ve i.d-~ " ~ · ·ı · vası ar yem urıa er -

de' ~·~ 
1
11 ttıillıim ve zaruri ihtiyaçları çok _ınşaatı vardı. Bu ~ar~ ı e ın~~- na müsaade ettikleri takdirde ki ga· şanın hastalığı gilnden gUne veba • ı retin örıünde sen eğildin, az kaldı dianın devamırun başka. celseye taı .. 

~ Çok para ayırmak imkanı mev · tın ıkmal olunmasına ımkan ve ihti- 1 be . ld ed bT 1 0 k·t m _ met peyda etmeğe başladığından, Pa- lboynunst. sanlıp ppur ~upur öpe • kini isterim. 
~ ~ 0lrnıyor tstanbuls Vali ve Bele- ' mal yoktu. Bunu nazarı itibara ala - e _yı e e ~ 1 1·~1 e;İ · va 

1 
1 m: riste bulunan büyük oğlu Semib 'cektin.... Mahkeme bunu varid görmedi. Müd 

IJll! ~~el'ei"i ola.rak t"yı·n olunduö-ıım za rak 940 bütçesinde Halkevleri i~ink nevı uns~r yanflı m~ ekenn mdorka b. ld' "ldi B" . h tı b 
.~ ~ 

0 

t'>' i 2 b" . hs. t k k avemetı ve şe erm uman a a ı - Mümtaza, Nise gelır.esi bi ın · ır _ Ah beyciğim ne yapayım'? dedi. deiumumi, bunun fü~er.ne izn. a l• 
ti, l\ı~e ~nim için bazı işle-r vapm~ ZR :~ . :n lıralık ta ısa oymayı a- ·liyeti hedefe varacaktır. Fransız ve kaç gün sonra da., ihtimamı~ tcd~;ııe Halife beııim Onnik olduğu.mu ve e- rakıp sadede geçti ve şunları söyle 

4 .tı Vardı ve benim Jıayeı.tımd;:ıkı en ra1 l.u;tırdık. ,. / ın Tzl kıymetli addettikleri re rağmen paşayı gay_bettık. _Türk fen.:ı:ıerle Slıltanlara vitt1'..ri. mı· biliı·. di: . . . .,~it .;,. k. d · a.rı · .. 1en· ıe ııö-r:ı"'-' S:ı.lah Cimcoz dedi ki: 1 gı ı er, en . . . .. d k d 1 eli tş •u • "'" L' • 
0 

d k t tetk k ı 
"'tk ""v ım e un ~ . '."' .". . . .. . manevi servetlen muhafaza ıçın mu- kolonisi arasın a en ın sevk~ , Yaş seksene yaklaştı. P.fr gün onda - osya a .ı gaze ekıer t k . ı dio ul-tı.t Lu"'zum"·ı olan imar i~ ı.,rmı - Reısı~umhnr bu ışle çok yakm- d 1 t kted' 1 h l herkesin hürmetini kazanmış, unse· . .. . . nursa bu yazılarda ha are as o .. qp • ., · - ,.. • ca e e eme ır er; asım arı nez- b d - kah e ı a~ilrnek için neı·C'den para hulahi· d;ı n alakadar oluyorlar. Bu ıtibarla d. d d h t d d ki h t sttl- ye fenalık etmemiş bu eski zamanın bir _ _ gün_ un a yemegımı v.er . v • du~ı görillür. Kasid batıni bir key .. 't~ t b lci l · H lk d rd" · b" 10 e, e şe uy u an aya u B kı d ılara 6~ o"ı>1l\ı.izi dü .. ündi.i.k 1stanbulrla nor- st:ın .n a \J a evi e mı ır an · · · 1939 · · l•t eski veziri de gurbet elinde, bu suret- mı ıçerım. ana zıp a 0 · . ·. fiyet olu-r tezahilra.tile anlaşılacağı .. "'I " • ı h ıı k ı · d lennın yam senesının ey u ayı- . ~- tılar;;k vergilerin an

1
'ak o/t 60 ~ evve a .etme azım ır. j b. · d H"tl · R · ht 'daki le hayata gözlerini kapamış oldıı. - Almayın şu p ... gı evını7.e ... na göre, dosyaclaki ga7,et~lerln mev• -ı,ıııit a. • • • ~ • • • • k'I" ld" nın ırın e ı erm eıc ag 

1
. 

1 
? 

.JC' ~. oiunabılıyordu . Bız t:ıhsıl ı~ı:-ı Dahıhye Ve ı ı ge ı !nutkunda söylediği "körükörüne ita- • • • derse benim ha tm ne o ur. cudiyeti buna kafi bir delil olup bu: 
~ 1~ tensik etmek suı:P.til~. tahsıl~t Konuşmanın bu anında Dahiliye at .. ın galebe çaldığım görmektedir- Cenaze merasiminde hepimiz vil- - Hakkın var Onnik, dedim. Ar nun aksini iddia mıtzntJnla.ra düşer 

1ıııı lttı~ıı.rını arttır:ıbilcccğiı~ızı tah~ın Vekili geldi. Herkesin ayrı ayrı elini Jer. Mutlak itaat ve esaret, Fransız- lanın büyük bahçesinde toplanmış, yılı değil kar yılı!.. · !bir hal olduğuna gört'I, rnUda.faalan 
~ Ve bunu tecrübe ettık . Hakıka.· sıktı. Ve b~nu müteakib konuşmala- larla İngilizlere beşer su.kutunun mü- sandukanın yukarıdan indirilip a- O giln ilk defa olarak Me~id efen- ilzam eder mahiyette görUlmemletlr, 

ı:ıı ~ ~38 senesi son baş ayınclıt 850 ra devam olundu. kemmel bir misali olarak görünmek- rabay konuJmasını bekli!.ord~-_ Bu ldiyi yakından gönntiş ve tedkike ! nı nu:n~ralı dosyada mevcud Hık· 
ıı· ~ talık fa7.la tah!:lilat Y.apmca bu Vali ve Beleriiye Reisi, yapt ve yol- tedir..... "Ulllıı.,<Jtration,. dan aralık sabık halife Abdulmecıdin o- fırsat bulmuştum... jmet Mum! ve Peyami Safa hakların .. 

ı:ıt· l 11 cesa ı-et v erd i. Bu i tı bari a 9 39 lar kan u mmtl a k i bazı hükümlerin ta- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~·!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!'!'!'~!!!!!!!'!!"!"!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!~'!!!!!!!!!!!!!!'!'!'!~!!!!!~!!!!!!!"!!'!!I~ 
1 

da ki i dd i ana meyi tekrara IUzum gö " 
,~~ine 1,5 milyon lirıı. fn.z1a bir va dili lüzumunu ~öyliyerek dedi ki: I .. .. .. nna yardım için bez dokuyorlar. F.l rUyonım. Yine 440 numaralı d09Ya<ia 
~ k<ıyduk ve bu .sene bunu tama- "·-· lstanbnlda halktan bir yol pa- la~tır. _Fakat ~ugunku kanuna go- tiy;~~~~~-gi:::~· ile Kartaltepe ara- tezgahlarına iht!yaçlan var. Bunların Hikmet _Münif hıı~-~~dedia ~erilen i~ "'·ı t11_ b~iJ ettik. Bu .,"Uretle halk~ rası alınmıyor. Ahmı.n para münha. re bıle, b.ır Beled_ıye _yardım paraları- t . . . . t l,._. anameyı aynen teıu~ yorum . .ı..ı.ııı. 

'

1 

b Beled t 1 B l d ı amlar yapa smdaki yel bozuktur. emını ıçın eu-ır. kkı d ~ tçblr \•erı?i yüklemeden ° ı- sıran da.l'ei Husu~iyenindir. Ve vi - nı e e ıye vergı erme z · B ''{ r ,, 
1 

.. d met Münif ve Peyami Safa 1:a n & bııt ~ 1 k h ·ı ets k' ı ed Vali - Bunun inşası mü.teahhıda - u sene er.ı m.a ı sergısın e Q, . Çestn1 y11kseltebilöik. liyet yollarına. l<arfolunuyor. İstan • ra ta sı e onu ımse mesu e· k dil . . . dW k~ t k Biraz 4.50 nunara ile bakılan davada f~ 
~ ~t!l.d. · ı _, Gen"rıtl Hak- b 1 11 ·· J lk l. 1" dır mez ihale olunmuştur. . . en erıne m~ kB ıı.o aç ı. '

1 
tm k sarfedi1en s~zlerin hakareUmiz ~ldu .. ~I a meouf:.aruan ... u yo arımn surat P. ma ı azım . Sual - Balorköy köylerının hal • dıı yardım ettıl:. U'lU genış e e w d" 11- il d 1 ld ğı d tı:.ısıi sordu: ve bunun için halktan bir yol parası 1 Bundan sonra mezarların nakli ne- d ., f"k . d . glı ken ı Anır e e an aşı ı n an 

ıı: 'l\hsilat nisbeti yüzde kuç fark almak lazımdır.,. ticesinde .. bir çok t_arihi mezarların kında toprak ihtiyacı var mı ır · ı nn e~. . Hikmet Münifin matbuat kanurnu:ı.Jn 
"' d - 1 t ı Tevfik Fikret Sılay - lstar.bulun ·- Eyüp · Kerestecıler yolu her · 

27 
. . dd si d ıı:.ı tlJ ~-- . ~~ General Hakkı Şinasi: kaybol ugu mese esıne em~ ~un · bad b. h ld a· T ... t . ı ıncı ma e e cue e ceza •.11.u1 ... • 

'• ~ devam etti: - Arbk şu Arna•:ııd ka1dırımları- ' muştur. General Refet dedı kı. bir çok mıntakalannda bu derok "::: V~r a. P e Jr. amı:ı; ,e;_:;or Bu mınun 273 ve 480 inci: Salihad~hı 
~:· 310 nisbetindc bir fazlalık el- m kaldıralım, dedi. !' "- Şinas~~n mezan kayboldld_u. dır. Bıınun yegane çaresi topra - rogrnma .a.J 1 • Gilngörlin matbuat ka."'lununon 'ZI vı 
·~tık - b . 'Katib Çelebının mezarının ne o ugu nununu Meclisten bir an e~el çıkar- sene muhakkak t~":. olııoakcaktil ıdr. 30 uncu macdelm del!let fle ce-ta ka.-~ ·'Bundan sonra yaptıgımız n Bundan sonra tesbıt olunan sual· , . .. ş·şh ed E li maktır. Bunu temenni edenz. - Fırıncılar da şırtı;et teş e e- • . . 

1 0 

~ 
ıı:ı, •.ar.saatın nerelere sarf olundu - lere geçildi. Vali ve Belediye Reisi bilınmıyor. Bugun 1 an e v Y~ . . . . rek ekmekleri bozuv()rlar. Bununla nununun 2"13 ve 482 mel, Peyam . ...,a 

l aı· .. 1 1. . b 1 b. b" . ah t d" B Çelebinin mezarı var. Korkanın ki Dahılıye Vekili - Toprak Kanunu - fanın matbuat kanununun 27 ao " ~ soy eme ıyır.r.. un ara ırer ırer ız a ver ı. u . d t dan k lk ktı . . . ne §ekilde mücadele ohınabıür? • 
d .. h. .. ak şala bır gUn o a or a a aca r.,, meselesı Meclıste bir kaç sene mev- V ll Fın 

1 1 1 
k . 35 ind maddelerile ceza kJ\Dunumın ~ vo•ı :.r sualler en mu ım ve mun a ra A • t tanbu1 h ta el b •b• a ncı ar a yapı aca mu ~. , 

1 

.... • - • Salah Cuncoz - s un er • zuu bahsoldu. Ondan evv u ~ ı - . • 79 ve 80 inci; 4:n_ numaralı dosyada.. ~~ı :u seneki blitçe~:izin 773 bın seheb olanla~~ı ~şagıya alıyoruz. rafı tarihtir. Bunların hepsiru göze. yerlerdeki devlete aid yerlerin koy- cade!e en kuvvetli olarak ~ir ekmek ki davadan dolaV1 Hikmet Mlintf ve 
l~i ~diyeden ve dıger 1k~sımUz1arı . su~l -k.D~~kanlan?zl~kapb~nmak~- terek İstanbulu imar etmek imkanı lüye verilmesi şekli yapılıyordu. Top ~~bntkatsık'kalçılarak yapılahBflır. hBunun Mekki Sa.idin ~atbuat kanununun 

:·; ~~. ..~ususiyed~n olmn c er e 1 a~krmdc ı muvazenesı ı ır ~? şı- yoktur. Bu mezarların çoğu şüpheli- rak kanunu mevzuu bahsolunca köy· ıçın. e ı er yapı~o~z. u usus - 27 ve 30 t•ncu maddelerile ceza ka .. " ·~,0% liralık Y"I ya~tık. )lu para !<ayetlere sebeb oluyor. Bunun onlen- dir. Şişhanede Evliya Çelebinln me- m kanunla toprağl bedava alacağnu taki kararımız ka~dır. nıınunun 20:1 Ve 480 inci: Peyami s... 
~·r~ uı~ ı:~mdiye kAdar yol için jmesi :~in tedbir alınması ~azımdır. . zarı vardır diyorsunuz, ben yok di - düşünerek evvelce olduğu gibi satı.a - Halıç vapur~arının memurlan fanın "Davacı bhiı .. bıuşlıldı yazı • 

'bı ~ği bır paradır. Bundan baş- V:ıli - J{apanma saati meselesıni l yorum. lsbat edebilir misiniz? almaktan vazgeçti. Bence devlete aid mevcud kanunlara rağmen 18 saat sından dolayı 56 nlımsı.ra.lı iddianame ~ a~ F'loryad:ı. ve ıliğeri Taksi~ -1 
tetkik etmek üze~ bir kom~.syo~ te~· Ziya Karamürsel - Beyoğlundaki çiftlikleri buradaki köylilye taksitle çalışı~orlar. B~nu~ ön!:nmesi. . . ile açılan davadan IDkmet M'lnifle 

ı'tıtılt ak U?.eı ·~ ~k~ m0?em gazı~o kil ettik. Bu ~omısyon ~e~uz ~ıç b~r ı Ağacamiinin yenileştiri1diğini, f~~a~ vermek imkanı vardır. Toprak kanu- Vah - Hahç Şırlıetı mesele81 bU- Peyami Safanın matbaut kanununuıa 
~~~, · 'Bunların 'kısl bıze 450 bm karar vermedı. Şunu soyliyeyım ki: bunun tarihi kıymetini kaybettıgım nu çıksa bile eşhasa aid çiftlikler ıse- ~k b~: derddir. Bu şirket ancak ken 

27 
ve 

30 
un<'u maddelerile ceza kan" ~~ lllaı oldu. Bundan başka has· Kapanma saatlerinin biraz uzatılarak söyledi ve ke~ke yapılmasaydı, dedi. ne normal bir para ile alınarak köylil- dı yagıle kavruluyor. An.kara.da bu· nununtm 480, 273 ve 79 uncu madd&o 

,ılı\ 8;ler. için 560 ~in,. ~hsi_l ~be.le.ri ll elt:k~rik varidatının arttınl.ması da , Vali - lstanbulun kıymetini abi - ye tevzi olunacaktır. nun Denizyoll:ınna devri için bir ce- leri hükümlerine göre ve maınunlar .. 
~ "1. hUı_ , mubtelü ıstım. laleler ıç_ ın komisyonu meşgul etmektedır. ideleri asgari bir misli arttırıyor. Bu- reyan vardır ve t emaslar yapılıyor. dan bir kısmının mileccel mıLhkf.imi .. 
'\ "lll. ı Toprak meselesi Valiler vasıtasile ğu ~-ı ıra. sarf ettik. Hükfimet b~ ı Bundan sonra asker ailelerine ya- lnunla meşgulüz. 940 bütçesine bunun ve Ziraat Bn.nb.sının muavenetile Denizy?lların.~ devrol~ndu takdir - yetleri olduğu anJa.şıldığından bun .. 
~I ~ k~ıaaını 50 bin lira gibi çok pılan yardımların gayrikafi olduğu için bir tahsisat koyduk. hallolunmalıdır. de vazıyet duzelecektir. ların aynen infazına. karar verilme& 
~~ Para ile verdi. Bu itibarla. ve iyi tatbik olunmadığı şikayetlerine Bundan sonra mikroplu olduğu tes· - Nata şirketinin Türk tercüman suretile ve içtima ah.ki.mı da tatbik 
~~, ~lle ıniıınertanz. Bunlardan Vekil bizzat alakadar olarak dedi ki : bit olunan ve Belediye tarafından kes Vali - Ziraat Bankası bu hususta !arına karşı aldığı münferid vaziye • edılere'!t c~za!andınlme.lannı isterim. 
~~! ıt~a.iyerun yen.iden ıslah ve tak- "- Bu yardım mahalle itibarile tirilen vakıf suların açılması için hal lazımgelen kolaylığı gösteremiyor. tin düzeltilmesi için tedbir alınmalı- Bundan sonra, İbrahim Hakkı 
ıı ie1 

- • 1 ld' D Bu itibarla. Banka vasıtasile bu işleri dı dan ~~ 1 ~ ı:ı 110 bin ve pasif korunma degil, şehir itibarile yapılacaktır. Son kın yaptığı şikayet ere geçi ı. a • r. Konyalı tarafın göndt1ri1en tek ... 
'ti~. ~lb, de mUhim mebliğhır tahsis ra tahakkuklar Istanbulda yardım e- ı hiliye Vekili dedi ki: yapmak imkansızlaşıyor. Vali -- Bu şirketin başında bir zibnamenin vaktinde n~~ilmeme .. 
~ ııı0~eoidiyeköyünde çok mua.zzanı dilecek asker aileleri namına yapılı- '. - Bu çok münakaşalı bir işdir. . Vekil - . Bu, üzerinde .durulacak Türk vardır. Kendilerine kat'i tebli· sinden dolayı açılan ve yedin!:! ceza 
~~--e:ıı bir hastahane inşası için yormuş. Bu katiyen doğru bir tarz ı Mecliste de bir kaça kere mevzuu bır meseledır . . Ankarada Zıraat Ban- gat yaphk ve 1ktısad müdürlüğünü mahkemesinde bakılırken bu dC:ıvalar-~~~. 400 bin lira ayırarak bir değildir ve bunun tabii bir neticesi bahsolmuştur. İstiyorum ki İstanbul kası nezdinde bazı teşebbüsler yapa- vrıziyeti tetkik ve milrakabeye me · la tevhidi için altıncı ceza blikimli .. 

1~4~1\ lira vermeyi kararlaştırdık. olarak işler bugünkü karışık vaziye- mebusları İstanbul Valisile mutabık: lım. Bankanın teşekkül sebebi ziraati mıtr ettik. Şikayetlerin önlendiği mu ğindcn sorulmasına karar verilen dar 
~~hu ihaıeeinl · mayıs iptidasında te dUşmüşttir. kalarak bize bir şekli hal bulsunlar. himaye olduğuna nazaran statüsün- bakkaktır. va hakkmda.ld taleb okunmuştur, 
\"llı~ ece~. Stadyom rr.&elesine General Refet - Asker ailelerine Öğrendiğime göre Sular İdaresi bu- de lamngelen tadilatın yapılması la- Miktarı 130 olan bu ımalJere laZlm Mahkeme bunun sevk e~bini ba§kt 
' l ~ t>olınabahçede yapılncak sta- yapılacak yardım, Belediye vergileri nun katiyen aleyhindedir. Bu suların zımdır. gelen cevablar verildikten sonra top- görerek ve bu davaların tahkik.! iş! ~dıltU:von lira sarfetmeyi karar- ne yapılacak zamlarla tahsil olunma- ihyası için sarfı lazımgelen para t e:- Sual - Bakırköyün susuzluk me - Iantıya nihayct verilmiştir. Mebuslar t ekemmill etmiş olduğuna göre tev • 
~ lir Ve bunun için bu sene 300 lıdır. Bu şekil en emin bir şekildir. kosa sarfolunursa daha fazla varı· selesi senelerdenberi sürüncemede ka Vali ve BC'.lcdiye Reisi Lutfi Kırdara hide mahal olmafüğına ve davalaı 
\ ~ a.:vıl"dık. Stadyom yarın "bu Dahiliye Vekili - Bu mesele dev- dat getireceğini ve halka daha nafi lan bir işdir. Bunun halli için ne dü- halkın ilitiyaç VC' diiekleri için gös. mütesddid olduğıınden, vekillerin ev· 
\ v,li aıe olunacaktır.,, let bütçesine ilhak olunarak kat'i SU· olacağını iddia ediyor. Fakat Sular §Ünülüyor ? terdlği b:lyük aıaı·rc!:ın dolayı ieşelc , rakı tetkik C\hlip nıüd.afaalannı ha-
\ ~d."lf! lletediye Reisi doktor f_,fıt- rette hallolunacak bir meseledir. Bu İdaresi yanılabilir. Vakıf sular işini Vali - Bakırköyde arteziyen aç • kiir e+mişlerdir. zırlamaları için, beş gfüılük fasılt 
~~~8.t- hUnu müteakib tramvay, tabil olarak hazar vaziyeti için böyle kat'i surette halletmek istiyonız, de- tırmak ic;ın uğraşılıyor. Bunların ya- Va.Ji ve Belediye Reisi doktor Ltlt- kaydının aşılarak muh&.kemeye 23 1 h~h "~ tUnel idarelerinin va.ıiye- t.ertib olunmuştur. Fakat seferberlik 1 di. kında Jrn.i.'i bir netice (fi Kırdnr mebuslara ak~am Tokatlı· mm·tta devam edUnıeslııe br&l' ver • 

' eclerek bunları'l anca~ ~için daha baska sekiller_ ~_!~!i!lastırı- Bundan sonr~ dürer ı::ıı :l11Pre ve ih- 1 - ~· ··"'lf')(i fakir _k~<!_ınlar l;or:ıl:ı · v:ınrl'l hi ı · r.iv:ıfct •1:::tmiştir_ mi';tir. 
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SOLDAN SA<iA : -

ı - Bir memleket - !sim. 
2 - E8Rs. 
S - Cenubi Amerikada bir yer -

Kasabla.r kullaoır. 
( - Azlık. 

1 

• 

Baş, diş, romatizma, siyatik ve kulunç 
aljrdarrnı geçirir, grlpe ve so§uk aJgmlıOına karşı 

iyi bir illçbr. aonde 2 - 3 aded ahmr 
Sıhhat Vekiletbdıı :nıhsatmı haizdir. 

ı bul B 1 d il A l j I lsranbul LeYazım 
stan e c iyesi an an· . ) saıınaımı ~omlsyanu 

laıirHll 
ııanıan 

Üsküdarda Toptaşı caddesindeki parke ve adi kGldınmlann tamin 1 950 Ura dahilmde mekteb sırası 
işi açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 633 lira 75 kuruş ve ilk te- yaptır..la!:aktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
~iw~!ltı 47 li_ra 54k.~~ştur. !-<eşif ve şartname Zabıt ve MuameIAt mildllr-- 15/3/1940 cum& gUnU saat 14.30 da 
lugu kalemınde gorülecektır. Tophanede Lv amirliği satınalnıa. 

İhale 29/3/ 940 cuma günü saat 14 de Daimi Encümende yapılB,CS.k- . • 
t.tr. Talihlerin ilk teminat makbuz veya mektubları, 940 yılına aid Tica- k~mısy~n~da yapılacaktır. İlk t;e. 
ret Odası ve ihaleden 8 giln evvel Fen İşleri müdürlüğüne müracaatle ala- mınatı ı4 lırn 2.5 kuruştur. Şartna • 
cakları fenni ehliyet vesikalarile ihale günü muayyen saatte Daimi En- me ve nümunesi komisyonda görll • 
cUmnde bulunmalan. . "1987,, lUr. (705) (1868) 

ANI TESİR 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, aRJf' 
ROMATiZMA, soau~ 

ALGINLIG' 
• • 5or 

ve bUtUn ağrıların• derhal K8 b·;it 
Lüzumunda gUnde 3 kaşe aısna ' 

5 - Her zaman - Bir nc,ta. 
& - A dUyeyi aJA.ka.dar eden. 
7 - Orülmii6 - Bir nida. 

İstanbul İlanlan 8 - Aceın<'e "iki,, - Guler. 1 Vakıflar oı·rekto··rıu·· o-u·· 
9 _ Mf'~hur bir glir~'.!il~tiz - Nida. 6 

tO - Her kadın malik olnıak iRt.er. •••••••••r.:ı•••••••••lli•••••••lll• 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden ı 
Yirmi üç bin yedi yüz yetmiş met· l~----•--•m••-••••••-•••••••·~-~ .... ııitl 

1 

re portatif ı;adtr bezi alınacaktır. Pa- • ıu111e tl 
zarlıkla el.:siltm~i 18/ 3/ 1940 paı.ar- Muhammen bedeli %7,!'S teminatı ~li~ $ııS 

-Olııs~ Mlk_t&n Lira Kr. Lir~ Kr. Şe~~ 

• • • 

Kıymeti Pey parası 
\'1...'KARIDAN A~ACIYA: Lira Kr. Lira Kr. 

ı - Bir gazete isıni - Patlar. 
2 - Bir prensı himiz - Örülmüş. 
3 - Hnıreti fsanın doğuşu. 
4 - Adn.iete uygun - Somma "E,, 

gelirse yağmur yağınca. olur. 
ft - Bir sua.1 edatı • Tersi menıle-

ket menaPınadtr - Suda yüzer. 
6 - Yüz - Dair. 
1 - Şuka)'ll vurma. 
8 - Bır h1trfin okunuşu. 
9 - Kok~uu maddeler. 
10 - <.~ni~ değU - Tahım i eder. 

harrl eder. 

Yl NI NEŞRiYAT 

Sıırı esirler 
1938 Nohel '!ıükil.faunı kaz:ınan ve 

sineme.31 ,,ia r,ekilerı bu beyn ·lmi:cı 

eser, kıyrr.ctli erlibleri:nizden ~ bra

bim Hoyi tarafından gUzel bir lisan

la türkçcye ~e·,·rilıni.ş ve kitab halin
de intişar etmistir. Okuyucuiaumızu 

hararetle tavsiye ederiz. 

---·- - ----
428 50 

380 00 

251 38 

740 33 

3'\9 20 

316 80 

179 42 

32 14 Unkapamnda: Kasab Demirhun mahallesinde Pir 
Mehmedpaşa sokağında eski 24 yeni 8 No. ıu ahşa.b 
hanenin tamamt - "6017,. 

28 50 Fatihte: Çıknkçt Kemaleddin mahallesinde Cami 
Bokağında 238 metre 95 santim miktarmda bulu -
nan Çıknkçı Kemaleddin camii arsasının tamamı. 

"814., 
18 85 Yeni kapıda: Tülbentçi Hüsameddin mahallesinde 

Sepetçi sokağında 34 eski 1 yeni No. lu 69 metre 
murabbamda bulunan arAanın tamamı "5681,. 

55 52 Beyazıtta: Eciki Sekbanbaşı Yakubağa mahallesinin 
yeni Hasanpaşa karakolu caddesinde eski 93 yeni 
89 No. lu havasız kargir dük.kanın tamamı "5932., 

27 69 Beyazıt: Eski Sekbanbaşı Yakubağa yeni Tavşan -
taşı mahallesinde Cümhuriyet caddesinde eski 111 

yeni 105 No. lu dükkanın tamamı - "3080,, 
23 76 Beyazıt: Eski Sekbanba§ı Yakubağa yeni Tavşan -

taşı mahallesinde Kalaycı sokağında 8 No . • ıu dük-
kanın tamamı "2112.. ı 

13 ·16 Beyazıt : Eski Kasapbaşı Yakubağa yeni Tavııan - t 
taşı mahallesinde Fn·ın sokağında eski 2 yeni 6 No. 1 
lu kemer mahallinin tamamı. "5933,, 

13-17 4(l 101 06 Balat Hızır Çavuş mahallesinde Yeni caddede 48 
eski 60 yeni No. lu 1 bab hanenin tamamı "7048., 

93 11 Fenerde: Eski Abdi Subaşı yeni Tahta Minare ma· 
ballesin<le Feneı· kapısı Yıldırım caddesinde 69 eski 
57 yeni No. lu bir bab hanenin tnmamı "704911 

1245 48 

966 23 72 47 Fenerde : Eski Abdi Subaşı yeni Tahta Minare ma-
halles inde Fener kapısı Yıldırım caddesinde eski 67 yeni 55 No. hı ha ne-

nin tamamı. "7050,, . 
Yukarıda yazılı vakıf emlak satılmak üzere 15 gün müddetle ac;ık art

t.ırmay!l çıkarılmıştır. 1halei katiycsi 22/ 3 910 cuma g-ünü saat 15 de 
yapılacaktır. İsteklilerin pey ak<;elerile birlikte Çcmhcrlila!}ta Vakıflar 
Başmüdürlüğü Mahlfılat kalemine müracaatları. "1739,. 

Türk Hava Kurumu İstanbul Şubesinden: 
Kurumumuz yardımcı üyeleri için mahfuz nümuncsine göre (500000) 

tane rozet yaptırılacakt,ır. Muhammen be<leli (87:30) liradır. 
ıs Mart 040 pcr~mbe günii saat on beşte fiyat muvafık görü!Urse 

ihalesi yapılacağından talihlerin yüzde yedi buçuk muvakkat teminatın 
birlikte Cağaloğlun<laki şube merkezine müracaatları. "1970., 

Adafar Sulh l<'rasımlan: Konya Asliye llnku1c Ualiir.ılii';in - ı 

Bir deyndf'n dolayı mahcuz bulu .1 ılen: . . . . . 
nan fi.eybeliada Ayyıldtz caddesi 72 l~o.nya hazınc~. m uhycs·ne ızafctl~ 1 
No. lu gayıimenkulün 96 hi..:;se iti - vckılı a:ukat Mum~az Alam~n ü~ra- I 
barile 14 hissesi nçık arttırmaya ko- fmdan, Jandarma bınbn~ısı Nıynzı ve 

----------------. nulmmıtur. Yozgalta emekli jandarma kayına -
,_... · . k 1 H bel' d kamı 341 sicil No. lu Ali Rızıı ve Kır-

ÇOCUK ESiRGEME 
BALOSU 

KUlUMU 

Çocuk Esi::'gem~ Kurumunun 
senelik balosu 16 Mart 1940 cu
martesi brünU akşamı Taksim 
Belediye gazınosunda yapıla -
caktır. Balo komitesi, gazino-

nun yeni açılışı dolayı.sile yapıl
ması lazım gelen tertibatı al -
mış ve mevsimin en bilyük ve 

neşeli balosu olmasına çalı-

şılmaktadır. 

Baloda güul bir piyango da 
tertib edilmiştir. 

Mez11.ur gayrıınen u ey ıa ıı h" . d 
. • . ? ? şe ır Jan arma hesab memuru 1891 

Ayyıldız caddesınde kam şadc - 3 .. s ·c·1 N E · r · h d · .. . . . ı ı o. • mın ve ,ıce azasın u Jan- 1 No. lu dukkan, şımal denızden ~~l .; chrma binbaşısı 2598 sicil No. Salih ı 
durulmus rıhtım arsası, garb • ~- ve Burdur jandarma birinci mülazi
P. No. lu, cenub Ayyıldız caddesıh, mi 3191 sicil No. Ahmed Hamdi ve 
mahdud olup üstünde }jfr 0?11~1 olan ı snvurda sekizinci jandar ma alavındı 
ve halen kahvehane olarak ıstımal e~ 26r.:7 · -1 N .. b c d •1 h . . J sıcı o. yuz ası C\' ll a ev -
d· ı b. d"kk. d Miktarı ınesa - • ı en ır u an ır. ledııe: l\Iiiudeaalcyhler vazife1crind~ 
h:ı.st 69 00 metre murabbamrladır. ·ı 1 te h' .. le d"kl - .. ·· · j' una ve ra ı gos r ı erı yuzun-

Üç ehlivukuf marifeti!~ t~a~ı • den 2271 lira 70 kuruş kıymelindeki 
na 1035 lira kıymet tak~ır edılmıs. - muhtelif esyayı askeriyenin ziyaına 
tir. Birinci arttırma 15 nısan 940 tn- sebebiyet v~rmis olduklarından bedel 
rihine miisadif pazartesi günü saat leri olan 2271 li~a 70 kuruşun masa
lı den 16 ya kadar dairede icra olu- rifi muhakeme ve ücreti vekaletle 
nacaktır. Arttırma bedeli kıymeti birlikle müddeaaleyhlerden tahsiline 

..--------------• mulıammenenin %75 ini bulduğu tak dair ikame olunan davanın, miiriirii 
dirde müşteri üzerinde bırakılacak - zaman noktasından reddine dair mah j 
tır. Arttırma bedeli kıymeti muham- kcmeden verilen 13 ' 111937 tarih ,.e 
roeuenin l/~75 ini bulmadığı takdirde 798/ 218 No. hükmün temyizen t et -
en çok arttıranın taahhUdU baki kal- kiki hazine vekili Mümtaz Ataman 
mak üzere on beş gün daha uzatılıp tarafından ist enilmis ve dunıı:;ma ic
ikinci arttırma 1 mayıs 910 tarihine rası için 28 Mayıs 910 tarihine mü 
mtisadif çarşamba günü ayni saatte ::;adif salı giinü saat 14 tayin edilmiııı 
icra olu.nacaktır. İkinci arttırmada ve ancak, mümeyyezünaleyhlerden 
kıymeti muhammenenin % 75 ini Ali Rıza, Emin, Salih, Ahmed Hamdi 1 
hulmazsa 2280 No. lu kanun ahka - ve Ce\•adın ikametgahları mec;hul bu 1 

mına tevfikan satış geri bırakılır. lunması hasebile bunlar hakkında i
Satış peşindir. Arttırmaya iştirak et lancn t ebligat ifası Temyiz Mah ke . 
mek istiyenlerin kıymeti muhamme- mesi Dördüncü Hukuk Dairesinin 
nenin yUzde yedi buçuğu nisbetinde 29/2/ 940 tarih ve 562 sayısı ile ka -
pey akçesini veya milli bir bankanın rargir olmuş bulunduğundan, mez -
teminat mektubunu hfımil bulunma- kf.ır gün ve saatte Temyiz Malıkemc
lan l8.zıındır. Vergi, tenviriye ve tan- si 4 üncü Hukuk dafresinde duruş -
e:ifiye bedeli ihaleden tenzil edillr. t . mnda hazır bulunmaları veya musa.i 
hale pulu ve resmi tellaliye ve yirmı dak bir vekil ~ön~ermeleri lüz~'!.l' 
senelik taviz bedeli müşteriye aiddir. duruşma davetıye ı makamına kaım 

Ankara Borsası 
tS fart 1940 
Fiyat.lan K&p&nlf 

Londra 1 Sterlin 5.21 
100 Dolar 130.19 
100 li'rank 2.9126 
100 Liret 6 .9925 

nevre 100 lsv. Fr. 29.105 
AınsterdamlOO Florin 69.1611 

lin 100 Rayi§mark -. 
100 Belga c;s;:; 
100 Drahmi 0.965 
100 Leva. 1.6225 
100 Çek kronu -. 
100 Peçeta 13.36 
100 Zloti 
100 Pengö 23.955 
100 Ley 0.6275 

grad 100 Dinar 3 .1375 
Yok ohama 100 Yen 31, 72 
Stokholm 100 lsveg 1:.r. 80.8275 
Moakova 100 Ruble - . 

Hakları tapu sieillerile sabit olnııyaıı olmak üzere ilfı.n olunur. 

ipotekli alacaklılarla diğer alfı.kadar- bed'eımın paylaşmasından hariç ka -
ların ve irtifak hakkı sahihlerinin bu !ırlar. Daha fazla mallımat almak is
haklarını ve hususile faiz ve masrafa tiyenlerin füm t arihinden itibaren 
dair iddialarını evrakı müsbitelerile herkesin görebilmesi için dairemiz -ESllül \'E TAUVtl.ı..\T 

Erg~"\l 19.97 
Sivu • Erzumum n l 0.44 

•birlikte ilan tarihinden itibaren n1 - de açık bulunôurulacak arttırma 
! h:'l.yet yirmi gün zarfında bildirme- şartnamesile 940/ 110 No. lu dosya

ı-------------. ...Jtleri IAzımdır. Aksı takdirde hakları ya mürnraa t1a me,,·cud vesaiki ıöre-
tapı aiciWle u.blt ohmyaalu MbA ililı olun»l'. 

ı tesi günü asat 14 de Tophanf!"lie .tst. - E >'$ 
' Lv. amirliği satın alır.a komisyonun- Muhtclü valdız 500 kg. 1550 116 25 Açık :JE' 14,Si 
da yapılacaktır. NUmunes~ komis. Külçe kuı:şmi 4000 kg. 1160 87 - Açık . ı6.3~ 

d t Çelik ~aç ) 144 ) 734 80 55 ll Açık E. 
yon a görillilr. steklileriıı teminat - Simentasyon çeüği ) 577 ) . tıfl ).,. 
larile belli saatte komisyona gelme - I - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarda cins ve mıkt , 
leri. 706 - 1909 1 zılı 3 kalem eşya açık eksiltme usulile satın alınacaktır. . ss8t1erl 

Kilo 

21.517 
5.095 
1.564 

685 
474 
975 

• •• 

Bulgur unu. 
İnce kepek. 
Elek altı. 
Kaba kepek. 
Yıkama altı. 

" 
üstü. 

Yukarıda mikdarı yazılı altı ka -
lem mevad satılacaktır. Pazarlıkla 
arttırması 15/ 3/ 940 cuma günü saat 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatlan, eksıltme 
hizalarında göslerilm~tir. , zıll' ,-o 

III - Eksiltme 21/ ill/ 940 perşembe günü Kabataşta ı.,evıı 
Miibayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. derı s.fl' 

iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şube .. 
nabileceği gibi yaldız nümunesi de alınabilir. ~ 15 gu· 

V - lsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte , ,. gi 
venme parafarile birlikte mezkur komisyona gelmel~-7 

-- --- ~ 
İstanbul Levazım Amirljğinden: ,c!11 

Köhne bakır, aleminyum, <;inko ve pirinç ile imalattan arW11b1ıcır1 
hurda kırpıntıları verilmek suretile muhtelif eb'ad ve kalınlıkta teltl~ 
aleminyur. , çinko ve pirinç levha yapabilecek müesseselerin pu!f f 779,. 
mektubları ile Tophanede amirliğimize müracaatları. ~ 15 de Tophanede Lv. amirliği ~atın 

alma komisyonunda yapılacaktır. 

Hepsinin tahmin bedeli 639 lira 68 1 
kuru~. ka.t'i teminatı 96 liradır. Mal-

_..._ - · 

lar Ayvansarayda Giiven çeltik fab-

l rik:ı sında görülebileceği gil:ıi nümu- t!!liliiSl•Dll,•mil-.. ----------. ~O pıı· 
Devlet Demiryollan İlanları 

1 neleri de komisyonda görülür. Muhammen bedeli 3500 lira olan 10.000 Kg. gresyağı ~5/3/~-altilill' 
(709) (l.941) zttrtesi günü saat "10.30,. on buçukta Haydarpaşada gar bması 

• •• 
Tal;bıerin getirecekleri nümune -

!erden beğenilmek suretile 50.000 as 
ded un çuvalı alınacaklll". Pazarlıkla 
eksiltmesi 15/ 3/ 1940 cuma günii saat 
14,30 da Tophanede İst. L\'. amirliği 

deki komisyon tarafındun açık eksiltme u.sulile satın alınacaktır. 01iııııt 
Bu i~e girmek istiyenlerin 262 lira 50 kuruşluk muvakkat ~ııl' >0 

ve kanunun tayin ettığ i ve.saikle birlikte eksiltme günü saatine kil 
misyona müracaatları lazımdır. dır· 

Bu ise ald E?artnnmele!' kontisyondan parasız olarak dağıt.J.lnsg~tıı 
~ 

satınalma komısyonunda yapılac:!k • • 
i tır. Tahmin beddi yirmi be~ bin lira lstanbul Telefon Müdürlüğünden : ···ii el'' 
ı i1k teminatı 1875 liradır. İsteklilerin 271319·10 çar Bamba giinü saat 15 de lstanbul Telefon mudiirltı!Jltr911 

1 nümunelerile beraber komısyona gel- ı:;iltnıe komisyonu odasında 1814,80 lira keŞif bedelli Şışli telefon 8 0111.tı; 
meleri. (710> (1 83) I binasında yaptırı lacak t a,iilat ve inşaat işleri n Jlk eksiltmeye k~>Jlşıırt11:.ı 

*' ,. ıı. tur. MuknvC'le, ck::>iltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve ftJUl1 ·ıJr" 
mclcri, proje keşif hiilasasile buna rr. "iteferri diğer vrak ~evazıJJl 

Mayıs 1940 nihayetine kadar Eil.Y- ı sinde görülccr kt:r. Muvakkat teınina.t 137 _i.ıadır. . idıı:-cW' 
darpa!'?arla ve Anaciolu cihetindr: ·100 İutcklilerin en az 1000 lir'ahk l:u işe benzer iş yaptığı.aa dal~ ac.ıı •tl~ 

1 
ton kadar nakliyat yaptırılacaktır. rinden alını~ oiduğu vesikalara istinaden j!:ltanbul Vilayetine mur 111ct ;ı 
Pazarlıkla ('ksiltmesi 18 mart 91.0 t"kı:;iltme tariiı ind?n sekiz gün evvel alınmış ehliyet ve 91 O yı1ın77 C'.aret Odası vr :;ilcalurile_gelme•crı. Hj_g·rı ·~ 
pazartesi günii saat J ·1.30 da Topha· ~ 

;:~~.~ ;~~ı'.~!'.:~~." ;~:;~0:.'.:.: Ak eri F~brikılar Sat A' K · .. '" ·7 ıı ·ı .... ' 
1i 866 ıira 7f> kuruş ilk teminatı 65 S I~ ma omısy~nu ı . ~ rf""'1' 
lirndır. Şartnamesi Ko. da görülür. •••mmııu:ıımı!!!!:gfl!lgsgıvrıım; H* Mff •WIWl!A# 

( 411) ( rn"4) 60 t3n )'erli Linters pa.nıuğn alınacak ,,.ıılğtl 
Tahmin edil~n bedeli "18.000., lira olan 60 ton yeril Linter-ı p .. ntJ!l~ 

Askeri Fabı !knlar Umum Müdürlüğü merkez satınalma 'comi 
1

:'

0 ~-
21/3/ 1940 peı·:.;embf' günii saat 14.30 da p~zarlıkla ihkl~ edilecektır. ;:r"' 
name pat'asız olarak kominyondan verilir. 'l'aliblerin mua.vk'•at tc .iJil• 

••• 
500 trampet. 500 avcı bonısu, 500 

fifre alınacaktır. Pazarhkln eksiltme- ! 
•si 20 mart 910 çarşamba günü saat 1 

15 do Tophanede lst. Lv. am ırliği sa- 1 
tın alma K. da yapılacaktır. Nümu - 1 
]eri Ko. da görülür. ı~teklilerin te -
minatlarile belli saatte Ko. na gel -
meleri. (712) (1985) 

lstanbuJ Asliye Altıncı llukuk malı 
kemcsinden: 

Müdc.lei : Eda 

k' '\'C' . olan 1330 lira ve 2490 numar'llı kanu.1ı..n 2 ve 3. maddeler.ndc l 
11 

d!l1 

komisyoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccardan olduklarırıtıııfl· 
Ticaret Odası vcsikas ile mezkur rrün ve S• atte kominy ına nıilr~ıe3ıı 

"1888 .• 

• • • ur~" 
Nümune vr: evsaf şartnıımesir.e göre ~;;<'O ı Jecl brtttaniye :ı.1%) ne!~°' 

Tahmin edilen bedeli "23.750., lira oiau yukarıda yazılı ;ıG .1<01rıı41 

battaniye Askeri Fabrikalar Umum 'ıfüdürlü~ii merkez sat1nah•111 dilcCeJı 
yonunca 21/ 3/ 1940 perşembe günü sag,t 1 ~ de pa?.arlıkla ih~le e v:ı.t: l\!l 
tir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Ta!iblerin mtı2 ,·c S 

.Müddeialeyh: Mahmud, İzmit, Veli teminat olan "1781,, Jira "25,. kuruş ve 2490 numaralı kanun ur ı"kııdJI' 
Hoen mahallesi 53 sayılı evde. maddelerindeki vesaikle komiayoncu olmadıklarına ve bu işle a fl ı;tıııtt0 

1 Müddei Eda tarafından mücldeia - tüccardan olduklarına dair Ticaret Odası vesikasile ı~ezkür gün ve 

lleyh Mahmud aleyhine açılan talakııı komisyona mi.i:'llcaatlaı1 . (1889) ~ 

t escili davasına aid arzuhal sureti ~~~ii~~ii~~~~~~~~~~~~~~~~ii~~iJ~ 
1 müddcialcyhc tebliğ edilmek üzere e 
ıyaz1ıı adresine gönderilmişse de mlıl- Deniz Luazım Satma!m~ Koır::s1om1 il.:nl~n 
I maiieyhin mezkur ikametgahını terk 1bmmmm:ıemam:ı:rmuım!!EDID!&~:m:m~E!:G:irn!!IE!:'!l!S'i;r:?~r:: 1rıı· 
1 ile :::cmli meçhule gittiğinin bcyanile 1 - Tahmiı:ı edilen bedeli "2282., Ura olan "1400,. kilo tire ç~~'f\~ıı Jl .. 
iade kılınması ü1..erine Hukuk Usulii ğinin, 14 mart 1D40 tarihine rastlıyan perşcmb<? günü saat 14 . ., ~ı 
Mulıakemclcri karı ununun 141, 142, zarlıkla eksiltmesi yapılııcaktır. . JtCı' ~-
143 ve 18: üncü maddelerine t evfi - 2 - Kat'i teminatı "312., lira "30,, kuruş olup şnrtnaın'!Sl rlli 
kan iade kılınan dava arzuhali ile komisyondan alınn.bilır. . 1<tc ıı~ 
t ahkikat 13Unünü gcsh .: ir davetiye 3 - İ.:.tcklilcr:n 24.90 sayılı kanunda yazılı vesikalarla bı~!!sı A,, 
vaınkasmın mahkeme divlln hanPsi!'e gün ve saat te Kasımpaşada bulunan "komisyona miırac...atlf' rı. ~ 

• • • ... ....ııır• 
asıhnn:·.na ve 938/ 12r.9 numarada Si) '· ı 
1-:ayıdlı j~u davaya mtlddeiale;hin 1 - :falımin edilen bedeli "8979,, lira olo.n 87600 kilo e.cmcğill =ıtı11 9 

1940 tar :h ine ı-aslıyan cumartesi gu··nu sa&.t 11 de kn.palı ~f'a "JtS· "1511 gün ıcincle cevab vermesine ka- !J' 
rar ve: .• lr ı· ve b.?r~mcibi karar ar- yapılacaktır. :ııı 1' 

2 - tık teminat "673,, lira "43,, kuruş olup ı:ı_:u1:nnmesl bet r zuhal ile davetiye varal-ası mıthkcme ı: 
divanhanesine asılmış olm:ıkla mu- misyondan alınabilir. ·ısı ~ 
maileyh Mahmt ı vukarıdF :y azılı 3 - İsteklilerin 2400 sayılı ka..·u.:r.un tarifatı :ahilindı ~z~,t e1 

müddet zarfında d:ı.v<lya CC\. ab vere- ct~lcri kapalı t eklif nıektublarını en geç bt:lli gt!..ı ve 'Jaat Len bit bt.6J _ptJ 
rek tahkiJ.:at i •in tayı·n kılınan l / 4/ 1 veline kadar Kasımpaşada bulunan komıByon baf":&nlı..~a : ııP ... ~ 

.. bil. d ' i 11lt~,, 940 cuma g!lııU saat 10 da r.·~hkcme- ka ın everme .. 'l' • 
mizde haıı:ır bulunmnsı \'eya kanuni - • s ı a=J(!!!'.! 

bir vekil gör.-iermesi lüz..ı·n11 tctut Salllbl ı Ahmet Cemaleddi.t 3ARAÇOGLU _ .. ~f' 
yerine g~ı:!l'l~ ii :-"-" ı . .:rn olım.ır. Nefl'l)'at ı l»dlhil; lııl&oit ÇJl1llK ISMIM•jl JWJ ,Ma.t\jıa&t ~ 

" •• 


