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~usya baş a 
girişmiyeceğini 

·r arbe 
söylüyor 

lsveç - Norveç ve Finlandiya arasında 
tedafüi bir ittifak için müzakereler 

Cereyan ettiği haber veriliyor 

fin mateminin 
Mes'uliyeti 

1 Fi CÜ HURREiSI iN MESAJI 

Dekan 1rcnıal 

Tıb bayramı, dün Üni\·ersitede Tıb beri muntazaman ~;apılmakta ve her 
Fakülteşinin yaptığı büyük merasim- sene bir bro~ür ne rolunmaktadır. Bu 

Helsinki, 14 (A.A.) - Finlandiya 
Reisicürnhuru bu gün öğle vakti Fin 
milletine hitaben bir mesaj neııret : 
ıruı;tir. 

f Sonu S ilm:iide] ı 

A lmanlcı rm yeni 
V" 

siyasetleri 

---···----
Almanlar mal 
Alıyorlaı· 
Almanya ile son imznlanan muvak-

kat nnla§ma mucibince bu ıuemfokc-

1
te5 milyon 50 bin liralık ihracat ya
pılmasına müsaade edilmiş ve Alınan- ı 

lar şimdiye kadar tütün, incir ve u-
ziım almışlatdı. • 

Memleketimizden bu anln§ma lıü -
kümlcıine göre fındık mübayaatın .. 
da bulunmak üzere gelen Alman he• 
yetier dün Ticaret Vcki\.lcti ihraca~ ı 

kontrol daiı·esınde son bir toplantı 1 

-
idare Yeri 

Nnnı05llluı.t,e. No. 8' btanbal 

Telgmf: l'ENİ 8ABAB. Lıta.11btll 

'J'RLEW'(l!( : ~«795 

Her Yerde 5 Kuı "I 

Dost iranın BQyük 
Bayramı 

.. * • ' 
lran Şahinşahı Ala Hazreti Hümayun 
Rıza Pehlavinin bugün doğum yıldönü
müdür. Türk milleti tacdara uzun ömür 
ler ve verimli mesai temenni eder 

Bazı yobazlar KARA TAKKE
LİLER ismi altında 

tarikat kurmuşlar 
bir 

Muhtekirlere karşı 
Baska memleketler 

t biz den daha 
davranıyorlar şiddetli 

le kutlanmı§tır. Bayrama Üniversite sene do profesör J{ft.zım İsmail Gür • 
rektör ve dekanlarından ba§ka §eh- kanın ,.e profesör Süheyl ünverin 
rimizin tanınmıa doktorları iştirak iki mUhim makalesini havi bir brO§Ur 

etmi3tir. ı tabolunarak merasimde bulunanlara 
Üniversite tıb bayramı 9 seneden· LSonu ~ vtıcüae] 

1 
yapılmı~ ve neticede Almanların mü- ı 
bayan edecekleri bir milyon liralık 

j fındığa l.6 kw·u~ fiyat tesbit cdilmi§- ç .:>k şilkilr hnrbde değiliz. Fa- lerln sar!mtısından masun kalamıyo 
tir. kat bütün dünya gibi biz de nız. Vakıa bu gUnO, bundaJl yirm 

LSom• :t füıciiM] civarımızda ve uzaklardaki har~ket- lSOMt 7 ~] 



,_layla: 1 !rl:Nl B:&ll:&B 

rt:=::~!!~f1'~~ıalt~Y~A~Z~A~N~:L~..!..:!~-......ı~-
TEFRIKA NO: 65 

• 
Fin sulhu karşısında Alın~! 511 

Otomobilden başı yaralı Vali 
Haydar Bey ile kumandan 

Avni Bey indiler 

Taşra Halkevlerinde! 1 

Kont erans verec~k 
Profesörler 

Dün İbrahim Hakkı Konyalmm 
Cümhuriyet aleyhinde açtığı 

dava rüyet edildi 

S ovyet - F'in harbl.nl 'bit 
lehine ağır şartJıırlıı eSf ~ 

mnahe.desine iktiran e)'1~rı~ 
rlne, Avrupa ve cihan e 
miycsinde rastlanan .. ~,·ır 1 
arasında Berlinin aldıgt 
kat.e şayandır. 

11
J;111 

~übl>yir bey, o an için verilen vazi- tırdığı bir tahkikat ile~. Rı~.be!. müf Buna aid listeler 
r ) ı kabul eder gibi görilnmü3 ve fa- rezcsine ~~ e~ek ~uretini goste - hazırlandı 
'·:ıt bu hareketin, kendisini imhaya ren başıdonuklerın kım . o~duklarım 1stanbul üniversitesi profesör ve 
~a~uf bır tedbir olduğunu da kes • birer birer anlamış, hepsının de, yu- doçentlerinden bazılannın muhtelif 
timıişti. Ve ekmekçinin Eyiip ile a- valannı, bucakl~n~ y~tnmıştı ·. taşra Vilayet Halkevlerinde konfe • 
~enesinin ani bir lıücumwıa uğrıya • Biraz sonra, yurUyUş ~~~.kam~~- ranslar vereceklerini yazmıştık. Ü -
ca-!ını da sezinlemişti. Tayin olun - de bulunan Pınarbaşı hoyükleru;ım niverslte Rektörlüğü profesörlerle te 
du<!u karakola gidip maiyetini yer- Uzerinde, birtakım karartıl~r .belır • ms.s ederek vcr.ileeek konfransların 
lrş;ırdikten sonra, itımad ettiği po- mişti. Bütün dürbinler de 0 ısti.k~me- bir listesini hazırlamıştır. Bu liste 

slcrin malftmnt ve muvafakatı ile te ~evrilmişti. Karartı~arın gıttikçe konferansların verileceği Halkevleri
hemen oradan uuıklaşmış, kendini, çoğaldı~, ~il~eleı:. ~a~.ınde yer ~er ne bildirilmiş ve onlar tarafından da. 
rnbık mulasarrıflardaQ Bayram Feh- topJandıgı ıyıcey goril~uyordu. ~ıle- kabul edilmiştir. Hazırlanan listeye 
mi bey ile Selilnikli Cemal beyin giz- re mensub ~lduguna .şüphe edilmıyen gore profesör doktor Fahreddin Ke
lendikleri Bağdad oteline atmış ve bu kalabalıgın mevzı almalarına, ~ rim "Sinir ve İrade sağlamlığı,, mev
cn nını kurtarmıştı. jdib kuvvetlerini yoldan alıkoymaga zuu etrafında 23 nisanda Mersinde 

fşte. ekmekçinin EyUbün, defterini kalkışmalarına meyden vermemek l- ve "Veraset ve Tercddisi,, mevzuu 
il.iirm k üzere Yakubdan müsaade is- ?in, m~rcze kuınan~~ı, bun~a~n top etrafında 8 temmuzda Trabzonda iki 
tcdiği komiser Zübeyir bey, bu zattı. ıle dagıt~lması emnnı vern:ı:ış.tı. . knnferans, doçent doktor Sadi Irmak 

Yakub, intikam hırsı ile karşısına Bu emır de yapılmıştı. Ho~klenn "İhtiyarları gençleştirmek kabil ola-
clikilen ve Zübeyir beyi öldürmek için Uzerl~n~en ~atlıy~ men_mıer, bu cak mı?,, mevzuu etrafında 1 nisan
ayak diriyen bu başı dönüğe, gazablı başı do_?üklen de bırlblrlerıne. k~t - da Balıkesirde ve "Suç işlemenin 8.
bir na.zar fırlattıktan sonra: mış dagınık bir halde ~onya istik~- millerine dair,, mevzuu etrafında 3 

_ Hadi ulan, diye haykırdı. Şlm- metine kaçırmı§tı. Tedi~b kuvv~tlen, nisanda Eskişehirde iki konferans, 
di nerde ise kuvayl milliyeciler gi - artık, ı:narbaş~na dogru ilerlıyor, doçent doktor Zeki Yalını "Milli var
recek şehre. lg mi anyon kendine?. fakat, ym~ ihtiyatı eld~ bırakmı. • lık bakımından sağlık,, mevzuu etra-

Bu ihtar, EyUbUn de aklını baeına yordu. Sagı v? solu gözlüyor, tedbır fında 20 martta Afyonda ve 30 mart
f.etirmeğe kafi geldi. Bir dakika ev- ve temkinJe yUrUyordu. . ta lzmirde "Alkolizm, frengi ve bel· 
ıvel, intikam hırsile ateş fıgkıran göz O ~rada, ova yolu ttzennde ve kal- soğukluğunun nesiller üzerindeki tah
lerini, korkmuş bir it eniği gibi kır- dır~gı toz bulutlan ~da sU.ratle ribatı,, mevzuu etrafında iJri"" konfc
pıştırdı. Kırıldı, kıvrandı kanı ka • ilerliyen bir otomo~il görUnmüştU. rans, doktor Sabri Esad 5 nisanda 
çan dudakları arasından bir inilti Kim~ aid olduğu bll~lyen bu oto - Eskişehirde "Çocuk mantığı,, ve 28 
gibi: mobıl, tedib kuvvetlenn~ mensub m&rtta Balıkesirde "Muhit ve terbi-
t - Sahi mi be Yakub?!.. zabitler arasında, muhtehf hisler ve ye mevzuu etrafında iki konferans, 
• Kelimeleri döküldü. Daha fuJa ı.:ıak.kiler uy~dı1:°'ışt.ı. Kimi, içind&: do~ent Suad İsmail Gürkan 15 ve 30 
duramadı artık orada. Kaç günden • kılenn ~i reıslen olması f~~alini nisanda lmıirde "Çocukların dig ve 
beri ölüm sa.çan tilfeğini yere bırak- ileri sÜ~yor, a.le§ edllm.eaı.nı ıstı • çenelerini bozan fi.miller,, mevzuu et
tl, kendini meydana a.ttı. O da, kim yordu. Kimi de, ~~kfuıe_tl~ kar§ılanıp rafında iki konferans, profesör Ah
bilir nerelere kaçıyor ve kim bilir bunların el~ geçırılm~ tavsiye e- med Caferoğlu, 29 martta Adanada. 
Zeynelabidine de, cemaatine de için- diyord~. 1'.lıha~et, a.teş_ il~ karşılan - "Tarihte Türklük ve onun çalışma -
den ne iğrenç küfürler saçıyordu. ması fıkn galıb gelmışti. Alelac~ıe lan mevzuu etrafında ve "Folkloru-

• • • top indirflmiş, bu esrarlı otomobıle ~d ·ıu bayat ve dil mevzuu et-. ··ıı .. d ·ım y b muz a mı " 
Geceyi kısmen istiraho.tte ve kıs - bırkaç sıcak gu e gon en ege aş- rafında 4 nisanda Diyarbakırde iki 

men de silah başında geçiren tedib lanmıştı. . . . . . . konferans, profesör doktor Süheyl 
kuvvetleri, gün ışırken yüıi.iyilşe geç- . Savrula~ ~ermılerın tesı~le~ı dUr Ünver 23 mayısta lzmirde "Sefahat 
mişti. İstasyon civarında geceleyin bın!erle gozlıyenler, hep bır agızdan ve tedavisi,, mevzuu etrafında ve 23 
piyade taburu, cebel topu yine demir bagırJş!y~rlardı: . . mayısta Manisada "Biz bu \•atana ne 
yolu ilzerindcn, mılli müfrezeler de - Kesın ateşi, otomobıldckıler bU; ler borçluyuz?,, mevzuu etrafında 
evvelki gibi hattın sağ ve sol yanla- yUk ve beyaz bir ~ar~ salııyo~lar · Manisa da iki konferans verecekler -
nndnn ilerliyorlardı. Fakat. yürüyUş Ateş hemen kesılmış, otomobıl de d" 

çok ağır devam ediyordu. Asiler, hat ayni sUratle yola devam ile tedlb k~v 1~u konferansların verildiği mahal 
tın birçok kısımlarını bozmuşlar, köp vetleri kumandanının önilne gelmiş- ahalisi tarafından tamamen dinnile
rlllerin üzerindeki tahtaları ki.milen ti. ~~an~~ da, zabi~er de hayret- bilmesi için alakadar Halkevleri ter
kaldınnışlardı. Müfrezenin fedakar ler ıçın~e ıdi. Otomo~ılden, başı ~a- tibat alacaklardır. Diğer taraftan çok 
mühendisi Necib Bey, maiyeti ile bil- ra.lı valı Hay~ar bey ıle,. ya~ağı §ış- mühim mevzulara temas eden bu kon 
tllo bu an7.aların tamiri ile ucmu•ıyot mış ve şakagı berelenmış hır halde f lar b'.tun" memleket tarafm-

o· -ı1 l bey ; __ ,n,erdi İki erans m u 
du. Bu eebeble de, pek tabii olarak, kumandan Avn uuaueı . • - dan dinlenebilmesi' içın, konferansla-
ilerl hareket saatlerce inkıtaa uğru • ı sinin de üstleri baflan perışan ve rm Ankara radyosunda tekrar etti -
yor, milli müfrezeleri$ piyade tabura toz toprak lctnde idi. lcenie, başı ko- rilmesi de düşünülmektedir. 
nun aralan, arzu hilafına, açılıyordu. caman ve dafınık aanklı, dol8§1k sa- .-...... -"" .. ---

Meydan istasyonundan Konyaya kallı bir hoca oturuyor, bakışl~ • imdadı sıhhi otomobiJ-
Ciden yol üzerindeki yarmalar gec;il- dan, çekhlgen tavırlanndan bellı ld. • 
miş, yürüyüş de intizamına girmişti. otomobilden inmeğe korkuyordu. len kazalara kadar 
Nihayet Bozdalı tu.erindeki baraka- OtomobiU c;evreliyeıı zabitler ara- gidecek 
ya me\'Jdııe de gelinmişti Görilnüt- sında meraklı bir fısıltı baılam1§, mil Is . .. 

· tec · bak ı h b klımn tanbula cıvar koy. kaza ve na-te. lsiJerden eser bile yoktu. Konya- essıs ıı ar, ep u san biyelerde vukubulan cinayet ve diğer 
ya doğru uzanıp giden koca ova bom tızerlnd~ toplanmıttı. k a kurbanları tedavi İ"in lstanbu-
ı...... K ... a. • vada ··k ı - Kim bu hoca acaba T az ,. 
...., .. u. onya ~ .. n, o yu ee en · ' la getirilirken fazla kan zıyamdan ve 
birkaç böyüğiln gerisinde kaldığı için -:- Yn.dbı~en habaset akıyor, bu d' ·er bazı esbab dolayısile yollarda 

b"f görü ·· rd Yaln 1 u herif de necı., ıg 
ta ı nmuyo u. ız, yo ze- · ·· . . ··lmektedirler Belediye bunu nazan 
rinde bir köy bulunuyordu. Bu köyün - Sakın, mUdafaaı hukuk relsı A- ? . · . ... 
halkı d · ı ı bi lik 1 1f Kemali hoca dedikleri bu olmasın? ıtıbara alarak elınde bulunan ımda-
Wbı a, ı:Y:n~ı ~ a be r. 

0 .':t_~· o esnada Haydar beyin mllfrezesin dı sıhhi,, otomobillerinin mümkün o-

km t m·ı I~ ır ıböı'·~·· yın o ık ı den bir nefer ilerliyor müşkülUnU labildiği takdirde buralara gönderil
ame e ı er ıyen ugune pusu ur- . • · · k laştırmışbr. Belediye 

mak hiyanetinde bulunmuştu. Köyün hallediyor. Dişlerini gıcırdatarak fı- mesıru arar . .. 
· · · · .. .. .. . mldıyor· bundan başka bu senekı butçe tah-vazıyeti ıUphelı gorunuyor, lsıleri'l • 

1 
·satında "i dadı sıhhi otomobille-

yine bir kahpelik etmeleri Umid olu- - Bu alçak!.. diyor. Taşlıbaş ı 8~ • m . ". . . . 
nuyordu. Hacı HUseyindir işte! .. Sarığına ba- rının fazlalaştınlabılmesı ıçm tertı -
Yürüyüş kollan her istikamette kıp da boca sanmayın beyler! .• Fesad bat alacaktır. 

durdurulmuş, Elmas pehlivan, mUf- kumkumasıdır bu habis!.. . . Han ve apartman kapıcı-
rezesile bu isi köye eevkolunmuştu. Bu fısıltıyı fjlten efraddan bın l•rtnen okum~ y~zma 
Köyil ihtiyar kadın ve erkeklere bı- kUkreyiveriyor ve: mecburıyeh 
rakmışlardı. M"lltreze kumandanı, yap - Neye gelmi§ bu ~l buraya!. Bundan bir müddet e\'\'el apartJ-
============= Dellvereyim bafnnı ban!.. man ve büyük han kapıcılarının oku-

Diye ıilihına davranıyor, otomo - ma yazma bilmesi ve bilmiyenlennin ven l Sabah bile 14ldınyor. Tam tetiğe dokunaca- de süratle öğrenmesi için Şehir Mec
:ı • fı sırada, hocanın kim olduğu anla- lisi tarafından bir karar verilmişti. 

.&B01UI RDll' 

HN&LllC 

1 AYLIK 
1 AYLllC 
, AYLllC 

- ..... 
,." ..... .,.... ..... 
,. • Mil • -. -. .. . -. 
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plıyor. Ve aert bir emir ytlkseliyor: Okuma yazma bilmiyen han ve apar 
- indir alWıuu apğı. Elçiye kur- tıman kapıcılarımn yazı öğrenebil -

fWl atılmaz!.. mesi için kendilerine 3 ay müsaade 
Nefer emre derhal itaat ediyor si· verilmişti. Bu milaaad.e müddeti es

Wwıı indiriyor, fakat, ~iyen hır- nasmda bazı han ve apartıman kapı
IUllD verditi 1dııU bir ietiyak ile Tq.. cılannın yuı ve okuma öğrenmedik
baelıya bakıyor, bakıyor, yutlrunu - leri görillmilftür. Bu itibarla kendi • 
yor, keyfini yUreğine gömüyor ve o- lerine aoa defa olmak üzere mayısa
radan nr.aklapyor. yının nihayetine kadar mHaaada ve

Vallnin ilareWe Tqbqlı da oto- rilmifti. Bu tarihe kadar okuma Ye 

.... : 7S ,., 1 5 ~... 1 129 mobilden iniyor. 8tlmatlk IUmsl1k bir yuı öirenmlyen kapıcılanıı lllniDi 
----- ., __ _. •--- kenara çekiliyor. Artık r6rllemeler aihayet verilecektir. 

E ... ı S.. ..... n ._ bqlıyor: 
~ "' Olt9 ,....._ 111 ... CJlle ,.._.. - YtızUnttmeki yara ve bereler 

6 7 ' ne? .. [1) (Dmlmı var] 

[ 1] Bu muhGwre ve mcıltlrnat Boy 
·--..--t--ıı---ı•. Şevlcinitl lıılilcldl .,,.,. ,...,., .. 

Y•li mal· kullanmak ıttıad 
•ftllllda tuura delllet eder. 

vıuc.ı B-..o.ı .. 

_ .... __ -.J_ .... ""'·· adlı eaeriRdn Clyrlft GlftltlMfftr. f iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Konyalının gazeteye gönderdiği 
mektubun eski harflerle yazılmlJ 

olduğu ileri sürüldü 
Afrodit davasının ilk celsesinin er- hakkında rapor vermekle itham edil

tesi günü Cumhuriyet gazetesinde miş, dolayısile, balkın husumet ve 
çıkan dava tafsilatı arasında, suçlu- hakaretine mı:ıruz bırakılmıştır. İb
lardan "Afrodit,, tabii Semih LQtfi- rahim Hakkı Konyalının bu yazının 
ye atfen yazılan bazı cUmlelerden neşrinden sonra gönderdiği cevab da 
dolayı, İbrahim Hakkı Konyalı tara- gazetede ne~rcdilmcmiştir. Bu mek
fır.dan açılan hakaret davasile gön- tubun gazeteye vasıl olduğu, dosya
derdiği tekzibi nc~tmediğinden do- daki taahhüdlU mcktub makbuzun -
layı Matbuat Kanununun 48 inci mad dan anlaşılmaktadır. Maznun, her 
desine muhalif hareketten açılan da- ne kadar gönderilen cevabın kendi
vaya dUn Asliye Yedinci Ceza mah- lcrine hakaret eder mahiyette oldu
kemesinde devam edildi. Mahkemede, ğunu iddia etmişse de böyle olunca 
Cumhuriyet gazetesi Neşriyat MU - Matbuat Kanununun 48 inci madde
düril Hikmet MUnifle vekilleri İrfan si mucibince neşredilmemesi sebeb -
Emin ve Suad Ziya, İbrahim Hakkı lerini müddeiumumiliğe yazılı olar.it 
Konyalı ve vekili avukat Etem Ruhi bildirmeleri IA.zımdı. Bu hükmU de ye 
hazır bulunuyorlardı. Müddeiumumi rine getirmemi§lerdir. Hikmet MU -
iddiasını serdederek kısaca dedi ki: nifin Matbuat Kanununun 27 nci mad 

- Mahkemede söylenmiyen sözle- desi de14letile 48 inci ve Türk Ceza 
rin neşri suretile İbrahim Hakkı Kon ı Kanununun 480 inci maddelerine gö
yalı, müddciumu'miliğin nüfuz ve te-ıre cezalandınlmasını isterim. 
siri altında bir eserin mllstehcenliği [Sonu 7 incide] 

Böyle bir sulh akdinin t ıJll# 
mesi üzerine nazJ AJm~: ,oıı' 
doğu sevinç 8.det.a milli , 
fakiyet istihsal edildiği ~ So' 
dirmektedir. Bu da, ~~ ~ V 
faaliyetile ne kadar ala . tlJl· · 
ğuna bariz bir misal teski~ il' 
mantar bu istikamette 01 .. ı 1" 

b" su .. rcket ederken insan .•~ tiJıİ dil' 
sında kalmak mecbnrı) c. 11ıtJ' 

bır · yor: Her mart ayında. ıı:ııi 
fnki,ret göstermek isti~ en rt il) 
re.si, acaba. 19 ıo senesi ııu•. ıııtJ' 
da ililn eylemek istediği b•~ 
fakiyet olnral<, So\')'Ct • osfe 
muahedesini mi cihana g 

istiyor? bir et 
Eğer bu suale müsbct 

'eritirse, ayni hadiseleı;i11 ~bit 
ulakadar bir devletin, bızı.'Jlllll a 
yapamıyarnk, bir baŞkaS Je 6~ 
eylediği bir muvaffaldset el~~ 
ınesinin ne mfım:ı. ifa~e t~ct· ~ 
de tasrih edilmesi lktiZS bir ,,ı ti' 
takdirde, Alman harcl•eti ıslı't 
fa.nesinden ba5ka bir §CY 1" 
mez. ~ı 1~ 

Berlinln bo sel'inci doY'11 ~ ~ 'al 
ktndl noktal nazarına. göre .eJ. t 

bebler vardır: tt' ; 

Müvezzi işi 

1) Fin - Sovyd harbinht. •1 i~ 
ve lsknndinav memle'ketıtr•~~ 
Ufa kanşma..q halinde, ~ f!CJ~ 
de müdahale meeburiyet111 1ş 1-t" 

ması tehlikesini uzaklaştıJ11l eııf-'' ' 
memleketlerdeki iktJ.c;sdi JIJ , 

MAHX~Ml!URD• 1 lerinl konunu. tur. t1erf Wıf t--

B • k t•ı• .d 2) lskandJnav mtınlck'e i~ 4 

M .1 . ( 1 r 8 1 1 O 1 8m1 rinde yaptığı dernaışls.t1 111rıtttır: üvezzı enn vapur ara istendi tazyik slya'>etl neticesinde f>llıttıı 
girmesini Münakalat Bir müddet evvel, Beylerbeyinde terln Finlere filli yardnndıı ~ 

b 1 • malanna mani olmll',tur. ..:o:olt Vekaleti de ka u etti oturan 1sa adında, birisi, ihanetinden ,.e .r• 11~ .. h tti~ k s d" ·1 k S) Harbin lmtid~dı: .. ar.ıt ~ 
lstanbul<laki gazete müvezzi1erinin şup eSeb_h6 ' aı:;: 

1 
abıyyie ıde Fraynak- yardım görememesı ytir.uıı "rtııı 

. k 1 1 . · nası a ı ayı, ~Y er e n e en • · . hllrt ( ıt 
vapurlara ve vapur ıs e e cnne gır- . d 1s .1 Hakkı dı d b" temel bir So\·yet ilen .. .,rdf 

. . _ . tepcsın e mru a n a ır nı •• ~ 
melen ıçın hazırlanan şekıl, Beledi- polis rnernurile beraber otururlarken İskandlnav me.m1ek~tle~ dili" 
ye tarafından Denizyolls.n idaresine görmUş, üzerlerlne gid rek Sadiye ile tlhaz etmesinin önUne şııJ1 fi 
ve Ankaraya gönderilmişti. Sajihayı, bıçakla muhtehf yerlerin - mi5t:ir. ırı1~ f' 

Öğrendiğimize göre Denizyollan i- den yaralayıp öldürmüştü. Dün, lsa 4) Sovyctlerln bütlio Ş et"~ 
tık nııııtakasının yerine t\P .. ttıırl"' daresi ve Ankarada Münakalat Ve - hakkında, mUddduınumt iddiasını ~ .. 
ki Baltıkta bir kontrol kaleti komisyonun bulduğu eekli ka· serdederek suçun sabit olduğunu söy rlnl mümktin kıbn!Şh:..ne 

bul etmiştir. lemi§, lsamn Ceza kanununun 450 5) Fin harbi dola1•-:

Vapurlara evvelce kararlaştınldığı ~lc.~ madd~inıı ·nza.l begin~l belmndine gisöte-re Rusyanm büyük mlkta_....,..~~ 
·b· ak 'k' ti · · bil ı..:- o um cezası e ce an..:ın asını ... gı ı an<: ı ı m vezzı gıre ecea&.ü • kuvvet ve makeme ... ~ 

. . miştir. Ancak, bu suçu ailevf bazı Be- uae 
Bu mUvezzıler hususi bır elbiseyi il- beblerden dolayı lelediğinin gözönün ~=~,,-~ 
bis bulunacaklar ve Matbuat mtldttr- de tutulm881DI, İsayı lranaile kayna- ·,, ~I 
ltiğünden birer veolka aı .. aldardu-. ••R!D•n mı.n lrovmalanıııa .. Sacli- ~:::"" .... :-~__!'; 

,....,..,,, ye ile İsmail Halrkmın gayrhufru arkadap Boma ve __.,._.-_. 

Dahl·ıı·ye Vekili mUnasebetleriain ahit olduğuna ıö- dald zıddiyeti.....-~ 
re bu cihetlerin muhafftf se'beb ola. ~::il! 
rak kabul edllmealni sözlerine Dive nı IMlhNleeetl tbDid p " 

Dun de bazı tetkikler- etmietlr. 7> lelgeedt.y ..... -
- vMIJM De, .. .......-_ __... .. ,,.,_ de bulundu ısa = ..._ ..,.. aza1ıı..,..~.,. 

. . - Ben bu auçu kuıdla ielemedim. terek 8ovyet - Alm8ll ~ Şehrimizde bulunan Dahiliye Ve· Ne gibi eebeblerle yaptılJmı m•hke - lla fula mana lr+•·A'~ 
kili ~aik ~.dün de Vıllyet va me anlamı§tu'. Mahkemenin takdiri- Neticede, mi~ r# ~ 
Belediyedeki tetkiklerine devam et - ne ruıyım demtıtir ka BerUıı, ~ ~ 
ınıştir. Dahiliye Vekili oa1ııı1ı viliye- ' " . • rp :;:::,; , 
te gelerek bazı işlerle meşgul olmU§· Bundan sonra, muhakeme karar ı- kadaa slyade, ......, P":" ~ 
tur. Dahiliye Vekilini Viliyette jan- çin talik olunmuştur. ve iktisadi mahiyette_... ~ ~ 
darına umum kumandanı general Ce- ÇocuklaMnl lerkedenler ::,.ua:.:rl m= ...... ~ 
mil Cahid ve emniyet müdürü Muzaf· mahkOm oldular mek imkialarmm ele 
fer Akalın ziyaret etmişlerdir. Dahi- Yeni doğan çocuğunu, kanıanası aoktasuada muvaffak 
tiye Vekili öğleden sonra Belediyeye Emine ve koDl§Usu Hatice ile bera- kuaatinde buJllDllUlk_..J 
gelmiş ve Belediye Reisi Liitfi Kır - ber bir arabaya binerek Darilliceze Fakat harada da, ~I" 
dardan umumi gehir işlerine dair i- cfvannda bir bostana bırakan Raziye Şl8Ulda müttefilderla, JlıZlli ~ 
zahat almıştır. ile Emine ve Hatice haklanndaki ka-

11 
vaziyet almalarını 'ıtJf1llll' • 

.......__ rar dOn Aaliye Yedinci Ceza mahke- dlse ve imlUerin ayakta~ üskodar Malmudur- meainde ,.erilmlştir. Raziye çocuğunu ve esu hasımlan °• -~ 
terketmekten tlg ay, kaynanası Emi- Fransaya karşı her~ 

lüğündeki suiistimal :...~::~~nı: ::'!~. ıı1 
mJştir. Dr. seşad 

DU n Dört memura UllllllllllllllllllllllllllJlllllllllllli~llllllllllllllllllllllllHllllllllHIHllllllllllHillllTllllfl f 
vaz:::~:.~.: •. ŞEHi R HA YA·~ 

:~~t1c1ürı~~ • llllllllllllllRllUllllHlmıııııuıııımnm••1111n11111~ 
ç awa YUIDJI _.... ... ._u Bu itin aklbetl ne :-...... ettiğimiz gibi ~endbli e ~ • 
~ talıldkatma deftm - lr bç llbı ....ı mit- . riki Hıılll LdUi _.ıa ...... ~ 
tedir. SimdiYe kadar • mmmnm aug B re dftpnanh'Jr ..-.... aa- • ve AmerikahJ:" - .... 
lan sabit olnwt 't'8 hepatne ilden el ... in bu dapıanhfmı iilt - • tmda bit kıyamet kopil~~- ,,, 
çektbilmlltll'. BuıalardaD ralk lmDba- Ntte oekmla bulundufunu haber Drlainin arası bulunaıoa:;:-.-
dekl memlll'UD meaullyetl alır oldu· aldık. Bis de mllvcaiJel' ~ 
fundaıa tevkif edilmiftir. Rttayete auaran Amerika ai• betini merakla .,.. _.~ 
Tahklbtuı ..,nne göre Ullktldar t.emini memleketimtwde bilt&b\ mtlell __! . ~-rı ·~~ 

lılalmüd11rlqGndea etmcll1:e kadar ıı- ~ Jmımalı: Wiyen Bq V.. KONGRE TJIWSISU--#f"I.: 
nlab alman pvalann IO bin 1lrQI kerlya her ilde &aayak olm.P b- oü ..,._. ~ : .. ·.:111' 
ievtlll azıl•phnıp. euwenten ma- rar vermif, ve bu utur.:la slyu cıa ...,.-...-.. : • ~ Jlll.'!:..41 

etae, tahaasllrlle Jnv.andıfı mlJıl.. Oc1rllM ._. ...,..._:;,.~ 
.. alan cı.ı "" yetimlertn maqı ~ ti, etrafında yaratma~ a::metJ:.İf- .... af """1 ~ ~11-= rf 't (J,11 
llkaJan Ue nutaa teüerelerinin kar- tir. f11 "tP.IO» • a.• P • 
ppmhnasma devam edilmektedir. Bu vfbden geçen gtın de ltl&l'et ,. W.. ___... 
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HElt. SAUH 1 Rusya başka bir harbe Almanların yeni' 

Kar:~~!~~~:~:: glrlşmlyeceğlni söylüyor •iya&f!~1::L,. 1 incide] 

l 

cebhesinde ....., Garb 

lngmz Harbiyesine 700 milyon 
liralık tahsisat verildi 

B milleti, şevketli hlikttmdan [Baş tora/1 1 inci sayfa.dal ışaşırmışlar ve önüne geçilmez bir U· Alm~nyanı~ hali ha~rda beklemekte 
lraıı Şehinşahı Ala Hazreti Rtlm.. Rcisicümhur diyor ki: yuşukluk duymuşlardır. Fin askerle· oldugu şeyın ltalya ıle Rusya arasın-
yun Rna Pehlevinln Vf'lidetlerinia "Vipuri, Kareli ve onun, hürriyete' rinin bulundukları yerlede çöktükleri da R~s : ~iman ticar.et itilafına ~cn-
mes'ud yıldiinUmiinii kutlamakta • bu kadar bağlı olan balkı, tarihte bir ve derin bir uykuya daldık lan görill· zer bır. ıttıfak akdedılmesi, san~yen 

kaç defa anayurddl.ll koparılmıştır. dU Filhakika aylardanberi Fin as - R~y~ ıle Rumanya arasında,. salı~en 
dı~raıı tahiına. ciUfı.5la.nııclaa~ri Şiındi, bütün gayretlerimizi buna keri, normal uyku nedir umıtmu tu 1:ilrk~~·e ile Ru~~a ar~smda_ bırcr ıU· 
l<o.ömı Kisra.tar Ulke~ini sayısa tahammüle ve bu bölgedeki vatan • ve buna susamı&tı. Artık otomat gibi laf vucude ge~ırılmesı oldugunu be • 

Çember/ayn Salı günü aiyasi 
"aziy~t hakkında bir nutuk verecek 

Uıııraa ve teceddlid eserlerine mu- daşlarımıza manevi surette müzahe- hareket ediyorlardı. yan etmekte?ır: 
v~rfakiyetlc kavuşturmu~ ob.n lran rete haaretmeliyis. Siyaat bayatımıs, Difer taraftan bir Fin askeri ku- ::t:habırt ıl':;~ ~iyo~: ln T 
Şehiıışahı Ali Hazreti Hümayua devletimizin şekli ve Finlandiya mfl· mandanı da ili beyanatta bulunmuş- F . ~esa ' . r. ıyeyı gı 1

: -

Urza Pehlevi, yalnız kendi öz m~na- leti bakidir ve yaşamaktadır. tur: . ransız ıttıf~k sıs~emınden .ayırmaga 
t Mütearrıza karen muzaffer bir ~ . . matufdur. Fmlandıyaya gelınce, mec-

leketlerinde değil. rana ei\'ar olaa . ·.""" . . ~- Bızler, Fin sUbaylan ve erlerı, em- buri olarak iktısadl bakımdan Rus'-'& 

li..~ndra, 14 (A.A.) - B. Hore Be- mandam Schubart. düşmanın 24000 
~. hükfunetin, bt.rbin heyeti u - toa hacmine baliğ olan ticaret gemi -
~İYesini ne şekilde idare ettığine lerınin baurmış olduğunu btfdirmiş
tıı it Yarın Avam Kamarasında bir tir Bu suretle geçen eylül ayında 
ıı!::kere açılmasını istemiştir. Be · Courageous adındaki İngiliz tayyare 
~ bu talebe sebeb olarak, Finlan- batırmış olan kumandan Schubart. 

d t ··tt #.11. ··lk ı rd ele kılde mukavemetimıze ımk- vere - f t · k ~ J os \'e mu eı."" u e ,. e se- • . 1s re taat e me)'l ve an.r almak :;alA.- ve Almanyanın tarafını iltizam ede • 
vilmekte ve sayılnıaktadır'.a.r. cek olan transıtı reddeden veçle hiyeti olan şeflere itimad eylemeyi k di - Sk d" l k 

Şehin:iQh Ata Hazreti HtlmAyua Norveçin bu hattı hareketleri önünde biliriz lce. ~e _ger U ~bınavyal m~ ettct-
ki hayal inldsanmız "Ok denn' oldu. · erının sıyase erı u yen vazıye en 

dtwrinde tranı11 terakld ve t~d- ~ Ftn g bi Deği~ i 
düc• sahasında de\' a.dunlarta katet Bununla beraber, bUtUn şimal mem- a nesi yor tabi olarak mUteeBSir olacaktır. 

leketleri arasında sarsılmaz ve de _ Stokholm, 14 (A.A.) - Nya Dag - --.-~.-ıııllllllllMllııılllllıllll_._..~ 

harbini göstermiştir. Chamber· ceman dtiı::manın 66000 ton hacm!nc 
~~ laraftarlan, müzakeratın gizli baliğ olan v purlnnnı batırmış olu -
~ Sede yapılmasını istemişlerdir. aF yor. 
:.~uhalefet taraftarı matbuat bu· tn~lterrde Ordu İc;in f tenen 

ıtıraz etmektedir. T h i at Ve:ifü or 
~ ~ rnuhalefet partisinin gizli ve- Londra. l4 (A.A.) - .Sir John Si-
~~ celse hakkında karar veril· mon, gelecek mali sene zarfmda kul
~ k llzere önümüzdeki hafta bir mü- lanılmak uzere 700 milyon sterlinlik 
~ ete açılmasını istiyeceği zannolu· tahsisat kabul edilmesini. Avam !(a-
~Gr. mrırasm an ıstemfstir. Sir John Si-• 
~gillz Pulament08Unun Tatili mon. 1 eylitl 939 da k:ıbul edilen 500 ı 

ti~i mesafo ge.rç.ekten lıa~·ret ve 
takdiri celbedecek :uanıetiedir. 

Mesela yalnız bir sene zarfında 1-
rao.da mavaffaldyetle b~lan 
Nafıa işlerine kısa bir nazar atfe· 
decek olursak bu şahane gııynt 
,.e himnıeti• enghıliği hakkmda 
küçiik bir fikir peyda tdilıniş olur: 
İran Şehinşah• Ali Hazreti Hu· 

mayun Rıza Pehlc\ inin k\ld:rt')tli ve 
kiyasetU idaresi altlllda metin a -
tlımlal'la medeniyet ve :refaha doğ
rn ilerliyeıı do:-.t İran, bu nıe ·u~l 
giinii r.urıdan te 'id ederk1>u karı .. ~ 
'l'iirk milleti dP. hu s.:•\ inci sami
mi} em· ııa~·ls.şmaktadır. 

.t.. CEMALFrJDIN SA'Jf.A.COGT...tr 

vamlı bir birliğin teessüsü icab ede- ligt Alehanda gazetesinin Helsfnki - H k • •tı b • • 
ceğinlıı komşularımız için işikar bir den aldığı bir habere göre, Ritynin lf aışerı 8 ır eroın 
bale geldiğini ümid ediyorum. Fin - Helsinkiye avdetini mUteakıb Finlan- Fab ·kas ha ld 
ıandiya milleti, batı medeniyetinin diya kabinesinde bir değieiklik vuku rı 1 Si 1 
ön karakolu sıfatile ifa ettiği rolden bulmasına. hatti kabinenin istifası- [Ba§ tarafı 1 incide] 
dolayı gurur ve iftihar duyabilir.,, na intizar edilmektedir. denbire C\'İ basmışlardır. Ev basıl -
Şimal devletleri araaınd11 Bu gazete. halen Finlandiyada bu- dığı zaman, Kiızmıın kansı Naime, 

tedafUT ittifak lunan İsveçli gönUllüleerin. kabil ol - paketler icersinde bulunnn baz mor-

L d (H i) _ İsveç Nor _ duıhı kadar rabuk tsveçe dönecek • finlerle eroinleri yedi sekiz yaı:nııdnki on ra, usus , :::> "' - k k . · 
veç ve Finlandiya arasında tedafüi lerini yazmaktadtl". ~ocuguna vererek aç1rtma ıstemış· 
b . ·. t"f k kd a·ı · · F' 1 a· · I D l 'I . · · N l tir. Çocuk kaçarken memurları gör-ır ıt ı a a e ı mesı ıçın ın an ı- ~una t'\ e. t•rı Hnrıcı~ t• ... aıır :ırı - . .. . . 

t f d ·ı · su·· ··ı tekl"ıf aıa- T 1 t mliş, gerı donmü~. paketlerı tekrar ya ara ın an ı erı nı en · nın o;l an ı~ı . . . . 
· · . . aıınesıne vermıştır.. Naıme, bunları 
kadar devletler nezdrnde ehcmmıyet Londrn 14 (AA } - Roma rad· h 1- t . h t - d bb"" 
ve ala1rn ıle karşılanmıştır. ' • · caya a ıp un a e mege e teşe us 

yo~~ .. Lıtva, nya. Letonya ve. Es~nya etmiş, fakat, muvaffak olamaını~tır. 
.arıc'.\.: J azır arının u gun .ı.ga a Evde ynpıla.n araştırmadıı, mamul 

~l.oncıra, 14 (Hususi) - İngiliz par milyonluk tnhsfsrıt iizerinden. 300 
. eııtosu 2 nisana kadar paskalya milyonunun sarfedıldiğini, fözla ola

'a.ltı. t~til yapacaktır. Chamberlain ra t. masrafların süraUc :ırttrğmı söy 
~lı gUnu beynelmilel vaziyet hak - kmıiştır. Ordu ırin. günde beş mil -
tıda 'büyük bir nutuk verecektir. yona 1htiyaç ·ardır Bu tnlcb 2 mu-

l'ta.n Ayaıımın tctimaı halife karşı ekseri) etle kabul ('dil -

Pru •, cia nııı l\Hihiın Bir Mst.alesi H N l b R d ı 

MoskO\ a, 14 (A.A.) - Pravdii ga- bır goruRme yapacaklarını \'8 gorr.. ... morfı"n ve eroı"nlerden baska, tam tcc. •••••••••••••••••••••••••••••••ıuıı••nr•ıııı••'frt•ın h d ""l ) -s zetesi Fin - SO\')'et banş mua e e -

Aln"'anlaı· mal sinin akdi miinasebetile neşrettiği me esıuunnda. Sovyet - lilnJandiya kilat ve teferrüatlı alat ve edevatla 
li.(~llis. 14 (Hususi) - Ayan Mec· mişt'r. ~a sııih munlıedesi mlinasebetile beyne! külliyetli miktarda morfin \'e eroin 

başmakalede hülas:ı.ten §Öyle demek-
._. bi_r gün gizli bir içtima akdet~i!t G:trh Ct-~h ~tnd<' \ 'm:ım a Taarmza alı YOf J ar 
•: l&tiuı.hlara Dalndier ce\·ab vermış· Hs:ıırlann:or Mn~· • 
~t ~ 

· Amc:;terdını. 14 ( . ) - Burad<ı [B:ı5 tarafı 1 incide] 
Alımaa Tebliği zannedild gme göre Finfandıyad::ı Dün cereyan eden gorüşmeler ga -

ltı! ~. lıl <~. - Büyük Umu· barb :-ı:-:ıyet bulmuş olduğunda~ bu yet hararetli cereyan etmıA ve AJ -
karargah tebliğı: sene ıcmde Hı•ter ~arb cebhesınde manlar fındık ihıacat birlığinin tcs . 

Carb eebhesinde iş'ara değer hiç asken har tı:ata fJ lamnk niyetinde· bit ettiği fiyatlardan nokı:anına mal 
l' h8.dise olmamıştır. ldir. H:ı~!rltklnr bütün kıs devam et· mübayaa etmek ıstemişlerse de n ı· 
~~l"asbourgun cenubunda tay~are mistir. Bu haz!rhklar yalnız Alman- cede bu fıyatları kabul etmek mec • 
~ bataryalarımız, Mureaux sıs · yanm gıırbrnde değıJ bfüf.n memleket buri)'etinde kalmışlardır. .::?"' bir Fransız tayyaresini dü - içinde vukubuhnusbıı· İkı ay müd - Alman heyetı memleketimızden ay-

.. ~lerdir. detle bfitun demiryolfarı Alman ordu rılmacıon evvel pamuk tohumu, zey • 
~~\Lşnıana. kan~ı yapmış oldu~u bir~ sunun ve h~rb endüstrısinın hazırlık-! tinyağı. kiispe, susam ,.e fıstık fiyat-
~den avdet eden tahtelbahir ku- lanna tahsıs edılınıştır. l larmı da tesbit etmiş olduklarında.-ı 

------~•,.......4-ıııı•~•f ... -•-#*"'4•• mezkfır anlaşma ahkamına göre tayin 

ı.~elles Feth"ı Okyara edilen mikdarda pıyasadan milba~a-
"' atta bulunacaklardır. 
b F t f d Gel'ek bu sebeble ve gerek~e SO\' • "oma ransa ara ın an yetlerın de miibavaala gecmesı yü . \, 

1 
d 1 •ı· .1d. zünden susam pı •asaları dün bu-dl!n· 

f 0 Un a i tşan verı 1 bire canlanmıştır. Bugünl~rde Alnınn-
~ ya hesabına 100 bın liralık susam sa· 

\ı lris, 14 (A. A.) - B. Summer Bacı 1 f• 1 
t i S"'lfarJa] tın alıııac·ak~ıı·. 

\it~Ues, bu akşam Romaya gidecek - çiler orad:ın aynldıktan sonra Ruslar ı çııı de yt-ııidcn 80 bın !ıra _ 
kendilerine büyiik bir nişan ver · lık lısans verilmıstıı·. 

\'flles Londraclaa Hareket Etti mek mut<.ıd oJan bir şeydir. 
\ı.l..ondra, 14 ( A. A. ) _ Summer Türkiye Cümhuı iyeti nişanla . 
"tlles rı ilga ettikten sonra bu nişan . 
~ bu sabah saat S.30 da, ?tava lann tasınması mümkün olma - Tıb Bayramı 
ık. kile Parise gitmek üzere Londra· 
~ha makla beraber bunl:ın bir hatıra ( Ba.ş tarafı 1 merdi' 
)a.ı reket etmiştir. Tayyare istas· olarlra k:ıbul etmek ve saklamak tevzi olunmuştur. lstıklal marsını 
"tf~: 1::'r:disine elçi Kennedy hayli senc!erdenbQri caiz gbrül • ınüteakıl.J ıııerasımı Or.ıYcı. ıte P.ek· 

mektedir. Son defa Paristcn ay - töı ü Cemıl B·J .. ·eı :ı mıc-tıı 

'Rooaeveltın Mesaj1 nlnuş olan büyük elçi Suad On - Ünivsr~ite fl ı::::. 1tirtir.~·n 
\ 5\!is, 14 (A. A.) - B. Summer vaz'a böyle bir nişan verilmesi 
""-~' B. Daladier'yi ziyaret ettiği 1 üzerine kendisinden evYcl elçilik "'· t u 
1~·~a il h B R ltin Saat tnm 1 t d · m,.ra ımi aM ak ~ muma ey e ·· ooseve etmiş bulunan Fethi Okynr'a ayni 

ın-ajı t d" tm"..+" lizere kiırsi.ı"e cıb.rt ı cl•tor (\: . ıl 
1 "" nı ev ı e ı;ı~ır. nazigane muamelede bulunulmuş J 

h Bilsel: 
racı lisansa tabi mallar ve Adliye Vekili Frnnsa lıükfı- .. _ TılJ bayramını. hiıtiin ki ve 
hakkmda bir tebliO metinin bu itina \ c nczaketıne 

~ denn şükı"anlrmı sunmak sure • yenı doktorlaı ımı.1.0 kutlulnrım 
~:"' ~ra, 14 (.A.A.) - ."ncaret Ve- t "l k b 1 t . t" Dedikten sonra. Tüı k.lyedc l'.:ıkı \ "e 
~t ı e mu ·a e e e mış ıı. . ... 

lllden tebliğ edilm~r: yenı Tıbbı\'elıler m bu~un mcmlt:k»t 
l -·--·····--··-····-.. -····· ... ····-· ... ' - Lisansa tlbi mallann ibra- Yabancı dil imtihanları mes~lele~ine uerm bıı_ ba:lılık go~ . 
~ llıiieaade edilmesi hakkında vu-

1 
• • ..., terdıklerını ve bu baghh'!:!n daım:ı 

~k lisans talebnamelerinde hakkınua bar tebhg memleketin tclcfı.mül yolu..ıa yürum • 
t~ .. F. O: B . .kıymeti ile fiyabnm Ankara, 14 (A.A.) _ Maarıf Ve- sind.e amil olduğunu tehari.iz ettırmıs· 
~~lmesi tir. Rektör bunu mütcakıb lst nbul a , killiğinden bı1dinliyor: 
~ - ~ığır bağmsağmın metre, ko 3656 ve 3659 numaralı kanunlarila ~bbi~elfü·nn_?n Br.:ıncan zeolz<>le . tP· 
\ 1'eçi ve kuzunun aded olarak ve bahsedilen vabancı dile iıntihanlan _ laketı haben alınır alınmaz bu mın -
-.,:u..nnın a~ ayn bildirilmesi li- nın herse~ mayıs ve ıkınciteşrin av ta~arla bilf!il rahşmak ıçin yaptıkları 

lebnektedir. 10 .... nda 1 - tesbit ed •-ı~ murac atı JUVuk bıı memnu!'ll'. d ve A ..... • yapı acagını en ..... ı· _ _ . 
C'\lnı ltal k.. mat .. al k la ze\·kle karşıladıgını ve hükumetın de 

anya yaya o- _:::mdeneye gore . ıtnaihn anılun dann gösterilen bu d rm alJ.k 1 •;l beve . .. .. d . -~~ -· sonra ım an aç ma n .. . _ · 
ınur gon enyor e<..nicı bulunan 1939 ı-· "teş . candan çok mutehassıs oldugunu kay 

~ g , .. ._ ı ~ıncı rın ayı 
0 

t . t" . 
'ıı rlitı, 14 (A.A.) - Berlin radyo- imtihanı yerine mart 1940 ayı için- e mış ıı. .. .. . .. 
~ !taıyanm muhtaç olduğu kömUrO de bir imtihan açılması lcra Vekil - Bunu ~ut:akıb re~tor, .~~gun~u 
a!-Ya nakletmek mere yakında leri Heyetince kararlaştırılmıştır. t- h~rb v~~~ctıne gP~m1ş :t! h.ukumetin 
~ vagonun Alpler hududundan lan edilmek üzeıe bulunan imtihan gosterdıgı çok basıretkar sıyaset sa
~~ğim haber veımektedir. Diğer günlerine yetişebilmek ii7.ere 10 mart yesinde Türkiyenin bu harbin hari -
~n alman malft'?.ata ~ R~s- 1940 tarihine kadar imtihan müra _ cinde k~ldığı~ı ve .:aziyeti~in çok 
~ Ahnanyaya mütem~diyen ıp- caatinde bulunmuş olanların vesika _ kuvveth oldugunu soylemı~r. 
s:addeler sevkedtlmet!ı, bu mad- larını tamamlamaları lazımdır. Ta - Rektö_r ~.nu ~üteakıb denıişti.~ k~: 
~g Sovyet vagonlarmdan Alman rnamlıyamıyanlar mayıs imtihanına "- Bır gun dunya buhranı 'Türkı· 
~ 0niarına nakli için hususi tesisa- kalacaklardır. yeye sirayet ederse, bütün gençlik 
"..._.ır yeni i8ta8)10Dlar inŞ&Stnı za Bu vesikalar şunlardır: emsalei görülmemiş bir şe\'k ve heye-
.. ~J§tır. a - Hüviyeti, hangi maaş veya canla milli ve v~ani vazifesinin ba -
~•l"fate bOyOk bir fırbna ücret derecesine namzed olunduğunu şına koşacaktır., 

t. ~· 14 (A..A.) _ BugtiD. p~ gösteren resmi vesika. Rek~~ün çok alkış~ ~u nut · 
'1.~4(' fırtına çıkmıf, ağaçları kokle- b - 4.5X6 boywıda dört fotoğraf kunu mutcakıb Tıb Fakültesi dekanı 
~ ~03, kiremitler ve baea • c - Esasen devlet memuru olan .. Kemal Atay söz almış ve Türk Tıb 
~tara datWmüştilr. lar için, 1452 numaralı kanun daire - tarihine umumi bir nazar atarak tıb s-;: t mU1ıimdir. Bir takım kim- sinde yabancı dil imtihanına girilmiş tarihinde bazı mühim hadiseleri teba

~'11_ 3-"aral&mllll okluklan tahmin bulunup bulunulmadığını gösterir si- rüz ettirmiftir. 
~. cil ,·esik ası. Bunu mUtea.kıb söz alan prof eaör 

' 

tedir: milel vaziyeti gözden geçirecekle-rini i tihsaline yarıyan kimyevi madde -
So\•yet hükfımeti kenclisine çizdiği bildiriyor. ler bulunmuştur. Bunlar alınmış, Na 

programı tatbik etmi!;:tir. 'Batı - şi - Fin Or,luc:.nnda 1s,·;ın Cıl;masın llire ime yakalanmıştır. Ev basıldığı sı -
mal hududumuzun ve bilhassa diin . Amsterdam l ~· (A.A.) - Tel~u- rada evde bulunınıyan Kazımın aran 

' 
0 masına b:ışlımmıştır. 

yanın en mühim işçi merkezi olan 
Leningradın emniyeti tamamen temni 
edilmiş bulunmaktadır. Bu yeni So\•
yet zaferi yalnız Sovyet milleti tara· 
fından debrıl, ayni 7.8.Dlanda bütün 
dünya i~ieri tarafından memnum · 
yctle karsılanmıştır. Akdedilen mu
ahede karşılıklı \ 'e sağlam müsalc -
metperver miinasebellt>r ihdaa eyle · 
mektcdir. 

Gazete, muahede hükümlerinın B. 
:Molotofun 20 t~rinisani 1939 da yap· 
tııh beyanata tamamen uygun oldu · 
ğunıı bildirmekte ve Sovyet tedbıı· -
lcrınin münhasıran Sovyctll!r birliği· 

nın \'C bilhassa Lenıngradın emnı • 
yetıni zınıan altına almağa matuf bu· 
lunduğunu kaydeylemektedir. 

Gazete diyor ki: 

raph gazetesinin Helsinkidcki muha- B f b "k b" "'dd tt h · 
b. · F" 1• ı· d b"tl . d u a rı anın ır mu e en en 
ın, ın alll ıya or usu za ı erın en . . tih al tu-· ft-ıft lı aktad 
• _ • • • ! croın ıs s e gı öJ.u.uŞJ u ır. 

bır çogunun, Mıllı Müdafaa Nazırı ş· d " k d . t"h 1 ed"I 1 . . . . ım ıye a ar ıs ı sa ı en ero n 
Nukhonenın ısbfasından sonra vazı· miktarile bunların nerelere ve kim • 
f elen başından alınmış olduklarını ler vasıtasile satJldı~ı tahkik edıl -
haber ,·ermektedir. mektedir. 

.......................................... Bu muhabir. ilaYe ediyor: 

Bu tedbirler, I•'in - Rus snlhünU im Alantada bir irtica 
zalamış olan hük\ımete kurşı ht·ı·han· 

gi_ b~r isyan haıek~ti _yapılmasına Şebe esi yakalandı 
manı olmak maksadıyle ılt1haz. edıl • ı . 
mıştir. [Biat tanlı 1 blcidr.] 
=-===:====-=- -==-- -..... :w:rıxa 1 bir adamdır. Kendisi son zamanlarda 

D t • şehrin merkezi siklet ve kesafet m n-
OS ıranın takasında Hamdullah ısminde bir 7.a-

8 .. .. k B tın Belediyeye teberrU ettiği parl<a uyu ayramı benzer bir bahçenin ortasında ve ŞO• 
( B •- f 1 . "d ) se üzerinde bir bina yaptırıyor. Bu 

a~hara ı mcı e . 
Sovyetler bırliği Fınlaııdıyaya kur- . bına yapı \'e yollar kanununa mug-a-

şı vaziye1ınin de isbat ettiği gibi eli· muvaffakıy~tle başanlan ışler şun • yirdir. Evkafın cami modellerine de 
ğer devletlerin ıstiklalinc hic bir za- lardır : uygun değildir. Bu inşaattan Evk!\.f 
man suil:asdde bulunmnmıstır. Hazer denizini ?ran körfezine r P- Umum Mlidürlliğünün haberi yok -

tkincı empcryuli t harbi Sovy('t teden bl\yiik dcmiryoiu ikmal cdi~dik- tur. 
hükumetinin öniine devlet hududla - ı ~n sonra bu hattın şubeleri olm~k Bina cami değildir. ln§a sebP.bi ·se 
rının emni~etını temin vazifesini koy- uzere geçen sene zarfında Uç demır- sözde narnazlann edasınaan soı ra 
du Empeı yalıst tlevletlerin çarprn - yolunun daha inşasına b:lşlanmıştır müsahabei diniyede bulunulmak iıze
masına ıştiı-ak etmiyerek müstakil ki bunludan biri Tahrandan l\feşhe· re bir topltıntı yeridir. 
sıvaset takıbını arzu eden Sovyet mıl- de. diğeri Tahrandan Tcbrize ve bir Kara Takkeliler Tarikıdl 
Je~i. mılletlere sayısız musıbetlP.r ge- diğeri de Tahrandan Yezd'e doğru 1şte bu yer bir müddet &0nra MU3-
tıren bır harbe sürUklenmıyecektir. ! uzatılmnktadır .. Hnli .hazırda bun • tafanın ortaya çıkardığı bir tanK:. te 

nus~ada l'lemnııniyet lann yapılması. ıle fştıgal edilmekte- ocak oluyor. Ruhunu irticadan ve 
Mo kova, 14 (A. A.) - Finlerle dir. Meşhede uzayan kolun, Simnana kör taassubdan alan bu tarikate ken

bans haberi biitiin Sovyct ahalisi tn kadar olan kısmı l30 kilometredir ve disi gibi kara ruhlu insRn1ar da giri
rafından büyük bir taın;bıe karşılan şimdı işlemektedlt". Simnandan Maş - yor . 
mıştır. Bütfın t}ehırler<f P. biiyiik mi · hede kadar olan kısmın inşaatJ da sil- Mustafa r.l a1tından prop::.gand -
tingler yap1l:ırak hiiki'ınıetin siyaseti r~tle ilerlemektedir. TahrRndan Kaz ıar yaparak şeyhliğ; diriltmek, rn1•rid 
t:\S\':ib edı1miştir vıne kadar olan kısım da tamam liği meydana getirmek icin ~alışıyor-

Fin llari<•iyı• , 'azırınııı Ul·~ anaf 1 olmu~ ve mUhendis!er J{a.zvlnden lar. 
H ıs k 14 (A.A.) - Finlandiya Tebnze uzanacak olan 144 kılomet - Bunlann toplanmalarından. vazi -

lfar~ı;: ~a7.n·ı B. Tannm- gazeteler n:ik kısmın d~ planlarını tertib et - yetlennden şüphelenen Cilmhuriyet 
•1ıiim ıllerıne cu bt-yan:ı.tta bulun • mışler ve amehyatına başlamışlardır. zabıtası uunları takib ediyor ve ya-
m· tt:· Bu hat Uç sene sonra Kotura va - kalıyor. BunJann bir tarikat kurduk-

· Uzun 7.aman dayıı.namıyacağımızı 
daha ilk giinden biliyorduk. Bize mal 
7.rm ver ihe bile askerimiz kafi gel
mıveccktı. Bir tek kustırumuz vardı, 
o <lD küçük bir millet olmamızdır. 

Madem ki mücadele için bize yardı
mücarlelenin akıbeti 

racalr ve Türkiye demiryollan ile bir· ıannı ve bu tarikate de Kara Takkell 
le.şecektir. ismini verdiklerini rıeydana çıkan • 

Tahrandan Yezd'e kadar olan şube yor. 
dahi Kom şehdni aşarak Kaçhana Mmrtaf:ının i~alatına kap1lan n .. ı:t 
varmıştır. Pek yakında işlemeye açı- sidlerln merk; kasabadan 12 ve 
lacakt.Jr. Gazı P:ıp nahiyesinden 7 "dşf tevJr!t 

Fafbrika inpsına ve sanayim kal- ediliyor. Mıih:d:eme1eri mevkufen ce 
kınmastna aid tedbirler evvelce çi- reyan edecektir. 
ı.ilmi3 planlar mucibince yer yer tat- Rüpet Teldffi 

Anlaşma derhal tatbik mevkiinc bik edilmekte ve her tarati yeni yeni Kara Takkeliler tanıtatine rnrn ub 
konulmuştur. Bilahare tasdik edile- terakkiler göı·ülmektedir. ve onlann elebaşılann1an olan 3~1 · 
cektir. Yine geçen sene, Iranda fenni bir doğ'.lrolu Rıfat kenrü lıakkında t.-ıh-
Ateş kes emri verilir verilmez ve surette nüfus sayımına bqlanmış ve kil<at başlayınca emni· ~ komi ... -i 

toplar susar susnıa7., askerlerimiz, Tahranla daha bir kaç büyük şeh - Kadri'ye k~di ha::kı~ evrakın 
hu itiyadın hilafı ... ·aziyet karşısında rin nüfusu sayılıp zaptedilmiştir. Da- iadesi için bidayette a"O ve muhake

h~ başka şehirlerde, kasabalarda ve menin sonunda da 150 lira obnak ~ 
Neşet ömer "vatan müdafaasında köylerde bu sureti~ nüfus l:aydı ame- zere 45') lira teklif ediyor. 
Tıbbiyeli mevzuu etrafında bir kon - liyatına devam edıfmektedır. K . Kad · a....._ ~~-- • 

omıse.- n vuuun IU.Cnne v:--
f erans vermiştir. Bundan altı ay evvel, AYrupa mil- ziyetten i.mirlerin.i hatcrdar e'!iyor 

Profesör bu konferansında kendi Jetleri arasında zuhur eden harbde bi- "" Rıfat paraları getirdiai sırada ciır 
bulduğu bazı tarihi ve mühim vesi - taraflığını ilin eden. lran devleti bu mümeşhud baL\de yablanıyor. 
kalan okumuştur. bitaraflığı memleketın menafiini ko- HaGiseye burada biıyük bir ehem-

' Neşet ömerin konferansını mütea- nımak ve kendini müdafaa etmek su- miyet verilmektedir; ı..mıned 29 ya-
1 kıb Tıb Fakültesinden iki talebe de retne Jrullaıımaktadır. smdndır. Rıfat 24. yaşındadır. Yaşlan 
birer nutuk irad etmişlerdir. Büyük lran milletinin başındaki genç olan ve Cfu:ıhuriyetin hwnda 
Tıb bayramı mftnasebetile dün ak-ltacdara Türk milleti daha uzun ö- daha çocuk olan bu yo!>azlann cüret

ıam Tokathyan otelinde bir balo ve- 1 mürler ve verimli ınesni temenni e - karane hareketleri hayret uyandır -
rilmiştir. der. mıştır. Tahkikat devam etmektedir. 



YENi 

Matbaacıların derdi 
Başımızda bir "Alatısabite vergisi 

var.,, Bu vergi hCıklı alınmıyor 
Dün sabah gazeteye gelirken, An· 

kara caddesinin başında: 
- Faruk, benim de seninle konu§a 

caklarım var .. diye matbaacı LA.tif 
Dinçbaş yakama yapıştı. Ya bize gel, 
yahud da şurada kahvede oturalım. 

- Söyliyeceklerin ne? .. 
- Burada ayak UstUnde olmaz. U-

zı.m uzadıya konuşulacak şeyler. 

Kahveye girdik, ısmarladığımız 

çayları içerken: 
- Ey, dedim. Seni dinliyorum. An

lat, derdin ne? .. 
- Derd, yalnız benim değil. BU • 

tün matbaacıların.. Piyasada vergi Derdli matbaacıl.arımızda>ı üçü 

yüzünden ~iz n:ıatbaacılar kadar mağ 1 - Cevab vermiyorsun değil mi? 1 Adamın birisi ziyafete gidiyormuş, 
dur olan bır kımse yoktur ... Bundan Ben söyliyeyim: Dünyanın her lügati yolda rastladığı arkadaşı aormuş: 
dolayı her sene maliye şubelerine ver- alatı sabiyeti şöyle tarif eder. Yerin- - Nereye gidiyorsun? 
gi istinaf ve temyiz komisyonlarına, den kımıldamıyan ve kımıldamasile - Ziyafete. 
Devlet Şurasına yUzlerce istida yağ- 0 mahalli tahrib, binanın şeklini teb- - Ben de geleyim mi? .. 
dınr, fakat maalesef bir netice ala· dil eden ııetıere aıatı sabite denir. - Sen bilirsin?. 
mayız. Bak kaç tUrlü vergi verdiği- Bizim makineler ise dört makara Us· Yolda arka<İaşmın arkadaşı çıkmış 
mizi anlatayım da sen de ~aş: tünde itilince her tarafa gidebilen ayni sual, cevab, peşlerine takılınıı, 

1 - Kira ile işgal ettiğimiz bina- bankalardaki motörJil daktilo ve he- biraz ilerde rastladıkları arkadaşı • 
Jann iradı Uzerinden sair i§ erbabı sab makineleri gibidir. Bizim makine- nın, arkadaşının, arkadaşı: 
gibi yüzde "35,, nisbetinde bir .ka- ler alatı sabiye addediliyor da, ban- - Ben de geleyim, demiş. 
zanç vergisi veriyoruz. Bu .. ve~gı~e katardaki elektrikli motörlU, hesab, Birinci adam cevab vermiş; 
hi<:bir itirazımız yo~r. Çünkil bil- daktilo, elyotfişer, muhasebe, tevdiat, _ Yahu nasıl olur? Haydi bu ar-
tün tücca~lar vermege mecburdurl~r. emprime konbine, makine,leri neden kadaşım, bu arkadaşımın arkad~ı 

2 - Ehmizde mevcud tabı makı • aJ!tı sabite olmayor. k. · ? 

yrl kul bl bi ya sen ımsın .•• 
neleri aynen ga men B r ~a Mesela benim küçilk bir Linotype _ Korkma ev sahibi beni tanır. 
imiş gibi iradlandmlıyor. unun yuz- makinem var Hocapaşa maliye tah· D t' f h · ı d . . . . · ave ı yapan maru asıs er en • 
de otuz beşı oısbctınde bir \'ergı ve- sil şubesi buna 8 ayda 662 lira kazanç . K 1 b 1 k ·· ·· 

mış. a a a ı gorunce sormuş: 
riyoruz. . . vergisi tarhetmiş ki günde 3 lira ver- _ Bu kim? .. 

3 - Ayrı~a. Bclcd.ıye de ı~a~:an;.n gi tutar. Halbuki benim bu makinem _ Arkadaşım. 
makinelerlmızı ?ayrı men~ r .~- günde hiçbir zaman Ustüste 3 lira _ Bu? .. 
na addederek yilzcle on .sekızden ru- kar bırakmaz. Görüyorsun a.. bu n- _ Arkadaşımın arkadaşı! .. 
sumunu alıyor. Hem de bunun Uzeri- Iatı sabite vergisi haksız bir vergi - _ Ya bu tufeyli? .. 
ne tanzifiye ve tenviriye resmini ilfı· dir. Daha doğrusu kanunda matbaa- Üçüncü ccvab vermiş: 
ve ederek ... Halbuki esasen matbaa- cılara tahmil edilmiş böyle bir vergi _ Gördünüz mü beni nasıl tanıdı? 
cılar bu resmi mal sahibleriie yapık- yoktur. Bu doğrudan doğruya bu ls-
ları kontrat mucibince ödemektedir - tanbul belediye ve maliyesinin kanu- lşte evkafın vaziyeti ~~le.. -
lct. Görüyorsun ya, gerek maliyeye, nu yanlış tefsirlerinden ileri gelmiş- Matbaacıların dertlennı anlattıgt~ 
gerek belediyeye iki defa ayni iş tçin tir. Kaç de<lefa müracaat ettik. Ted- defterdar Şevket: 
vergi veriyoruz. Ve maliyenin bizden kikı itiraz komisyonu bizı haklı bul - Evet, dedi, tatbikatta alatı sabi
aldığı bu ikinci verginin adına ALA· clu, fakat tahakkuk memuru tetkiki te i§inn yanlış tatbik edıldiğinı gör
T/ SABITEnin kazanç vergici diyor- itirazın bu kararını kanuna aykırı dük, bunun için Vekalet nezdinde te
lar.. addederek temyiz eyledi. Temyiz de şebbüsatta bulunduk. Çünkii bu umu 

işte matbaacıların el'amnn <:ektik- memuru haklı çıkardı. mi şekilde halledilecek bir iŞ değildir. 
leri, her gUn itiraz yağdırdıkları bu Halbuki Şürayı Devletin bu husus Haksızlığa uğrıyanlar şahsen müra-
vergidir. ta bir kararı da vardır. Belediye, ve caat ediyorJar, biz de tetkik rdiyo -

Çiinkii haksız alına~ bir verg~dir: .. maliye aynen bizim vaziyetimizde o- ruz. 
Bir kere matbaa malnneleri sab.ıt bır lan ayakkabıcılar kooperatifindeki Belediye varidat miidtirliiğiinden 
alet değildir. Sermayedir. Manıfattı· 1motörlü dikiş makinelerini ALA.Ti alakadar bir zat: 
ra, tuhafiye, kundura mağazal~rının SABiTE addederek kazanç vergisi _ Biz, dedi, tabı makinelcrıni a-
mevcud mallar~ ~asıl se~ay~yı. teş- tarhetmişti. Hooperatif ıtirnz elti ... latı sabite addederken bina vergisi 
kil edı·yorsa hızım makınelerımız de ı · b ·· · o ı t ş· rası 1 . · · ~. • . . IMa ıye unun uzerıne e~ e u kanununun 11 mcı mnddcsıne degıl I 
sermayeden maduddur. Elırnızde ser- na müracat etti Devlel Şurası da bu b. · · h '·k d 1 t bı · . 1 ·• · . . ına vergısı al\ ın a ge en e ıga-

maye olarak makıne ~lmazsa. ?ası !makinelerin alalı sabite addedılmıyc- tın 24 üncü maddesine istinad edi • 
iş yapar da kazanç temın edebıhr, ve cegvini 14/10/939 tarih ve 38/ 29919 24 .. ·· dd ·· 1 ı· ·s b·t 

1 'b' · 1 tt'ği · yoruz. uncu ma c ı::oy ec ır.. a ı 
d . ~ t" ar ar gı ı ışga e ı mız . ~ · "$ ıger :ucc. . . . . 'numaralı ılamla karar vereli. bir surette yerleştirilmiş olmak şar-
binaların ıradı gayrı saftsı ilzerın - B' · k. ı · · · t" ·ı·· ı 

• • • • ? ızım ma ıne erımızın mo or u tile kuvvei muharrikcyi husule ge· 
den ~e:gı v~rebılırız · . . . makinelerinden hiç farkı yoktur. tiren ve nakleden ve mevadclı iptidıı-

Elımızdekı tabı makmelerıle bır Sonra biz imalathane de deg-iliz. Biz · · dd · l ki. talı tm• B. . . . ıyeyı meva ı mnmu e şe ıne • 
§ey istihsal c .ıy~~· ızım ıçın ham madde işlemeyiz. Bizim makine- vil eden edc\•at dahi ı::abit kıymet ad-
ka~rıd mevaddı ıptıdaıyeden madud )erimiz nihayet dimağdaki fikirleri dolunur. 
değildir ~ - d ti t" d"k b. l d · I I k.gı s une o en ırer vası a ır. - Peki amma Linoytpe maddeleri 

- Bu ALATI S.A.B TEN N KA· zaten matbaanın lugaltaki manası . ;;.· ? ., • • 
'1.ANÇ VERGi Sini neye istlnad ede- . sabıt <le~ıl ... Sonra Jdtcrdaı lık ta a 

. teksir edendır. Bınaenaleyh kanunun Hi.tı sabite işinin yanlış tatbik edil-
rek tarhcdıyorla.r. her cebhesinden biz haklıyız. d·-· . .. , .. 

- Onu da söyliyeyim. 1837 numa.· . ıgını soy uyor. 
ralı bina vergisi kanununun 11 inci Matbaacı Cemal Azmı - Olabilir ... Fakat bizim knnaati-
':Jladdesine .. halbuki, bine. vergisi ka- -· Matbaalar, dedi, bina vergisi miz bu. Mademki alatı sabite işini 
nununun on birinci maddesinin son kanununun 11 inci maadesindeki mU yanlış tatbik ediyormuşuz, maliye dil 
fıkrası, gayri safi irad takdir edilir- esseseler meyanına idhal edilemezler. zeltsin. O vakit biz de derdden kur
ken bina, fabrika, imalathane veya Çünkü bir matbaanın bir binaya kon- tulmuş oluruz. Halbuki maliye bi • 
değirmen ise içerlerindeki sabit imal ması oranm kıymetini ne arttırır, ne zim aıatı sabite addettiğimiz her şo
vesa.iti do nazar ıitibare alınır, diyor. de eksiltir. Bir fırııı, bir fabrika, bir yin gayri safi irndı llzerinden yüz • 
:Matbaalardan bahsetmiyor. Çünkü de~rirmen öyle değildir. de otuz beşi vergiyi alıyor. 
evvola tabı makineleri 13abit değil- Erci_:,raş dağının tep~sin.e yüz bin· Görülüyor n bu alfıtı sabile i§inde 
dir. Saniyen fabrika ve imalathane terce lırn sarfederek bır bına yapsak bir anJa~amamazlık var. Kıymetli 
adını t~ınan binalar hep bacalı ve da kiracı ~ulamasak, ~~·anı?? va:ida· Maliye Vekilimiz bu işle yakından a-
potrellidır. tı olur mu ... Olmaz degıl mı ... I•akat IS.kadar olm·sa memleketin kUltUrU· 

- Peki netice?.. bu ~inayı su~. f~brikası .yaparsak .kıy ne pek çok hizmet eden matbancıla-
- Bu haksız verginin kaldınlması metı artar go~UIUyor kı kanun hına- rın minnetini kazanmıe olur. 

için icab eden makamlann nazarı dik- ~: kıymetlendıren aletlerden bahse- .._ _________ _.._.._._. ...... ____ __ 

katini colbediver. Tekrar ediyorum. yor.. Hamallar arasmda 
Bu derd yalnız benim derdim değil.. Matbaacı Mithat Sahpazarıncla Askert Yollama bi-
bütUn matbaacıların derdidfr. En yan - Birader dedi Bu alatı sabite d 

1 
a1 ·· B 1 a· t 

-t_ b" k ' · nasın a ca ısm c uzere e e ıye a-
ıınımız Sinandır. :u;tersen ır ere vergısi baeımıza bir derd oldu. Ben- ~ .. . .. 
Onll gör den e l tb l 1 k t rafından gonderılcn haınallatla mu • ... vve ma aacı aı a onuş unsa 

Bay Sinan daha aualimi bitirme .. söylemi§lcrdir. Bir kere matbaa maki teahhidin getirdiği anmallar arasın
ften: neleri nihayet elet değildir. Sonra da ie meselesinden ka,·ga çıkmış, mar 

- Biraz da bizi dinle, diye söze İ§in tuhafı şimdi evkaf da bizden sa- kasız hamallardan Osman ve Ya.§arla 
l>ai1adı. bit nlat vergisi istiyor. Biz belediye- markalı hamallardan Molla oğlu Hacl 

- EvvelA söyle bakalım alA.tı sa- ye itiraz ederken baeımıza bir clo ev- biribirlerini taşla başlarından yarala 
\ite neye de ·ler?.. kaf çıktı. Hikayeyi bilir misin ?. mıstar, tedavi altına almmışlrdır. 

15/3/1940 CUMA 

12.30 Program ve memleket saat 
ayan. 

12.35 Ajans ve meteoroloji ha
berleri. 

12.50 MUzik • Muhtelif earkılar 

"Pl.,, • 
13.30/14.00 Müzik • Karışık hafif 

müzik "Pi.,, • 
18.00 Program ve memleket ıaat 

ayan. 
18.0~ Milzik • Halk türküleri, 
Az.ize Şenses ve Sadi Yaver Ata • 

man. 
18.20 MUzik - Çalanlar: Vecihe, 

Ruşen Kam, Refik Fersa.n. Okuyan· 
lar: Mefharet Sağnak, Semahat Öz-
den ses. 

_ııs 

15 MAR'I ~ 
! i::sfi 

Fikirler: . 

KARAGöZU. 
-KARAGÖZCU 
DİRil TECEKI 

Bugün hayatta bulutta~ 
~eşhur karagözciiltf 

ne yapıyorlar ? 
19.00 Serbest saat. . S r'ler 
19.10 Memleket saat ayan, ajans Yazan: Cemaleddin ~ 

ve meteoroloji haberleri. T 'hi "ta 'h 1 b·btl f 
.. . havalan Klar- arı ' n çe,, s • ı yogra • 

19.25 Muzık. Oyun ' .. _ yası • maalesef - narnevcud olan "te-
net - Hamdi Tokay Santur • Zühtu . . . 

w • maşa,, mız ıçın "hayal,, l tedkik ve 
Bardakoglu. müdafaa edenlere dair bir liste yap-

19.40 Müzik • Çalanlar; Cevdet mamı:ıı icab etse şu isimleri hatırla· 
Çağlar, Fahri Kopuz, Kemal N. Sey- ,nz: 
hun, lzzeddin .ökte. Okuyan: Musta- "Ah~ed Rasim, lbnilrrefik, Balık-
fa Çağlar. hane Nazırı Ali Rıza, Bursalı Tahir, 

20.00 Konuşma ''Milll kahraman- Fuad KöprülU, lbtlfalci Ziya, Doktor 
lık menkıbeleri,, • Tevfik Rilijtü, Hamid Zübeyr, Ziya 

20.15 Temsil. Gökalp, Profesör Kahale, doktor Ya-
21.15 Serbest saat. kob, doktor Ritter, Doktor Konoş 

21.25 Müzik • Radyo orkestrası I (Hayal) sahibi Teodor Kasab, MUsa-
"Şef. Dr. E. Pra.etorius,, • A. Dvo- hib zade, Kaptan zade, Ressam Mu
rak • Beşinci senfoni, Mi minör "ye- azzez, Üstad Memduh, Enver Kemal, 
ni dilnya,, • Burhan Felek, Kemal Küçük, Fahri 

22.15 Memleket saat ayarı, ajans İsmet, Naşid, Refik Ahmed, En~er 
h b ı ri. · t esham • tahvil!t 1 Behnan, doktor Osman Şevki, Selim 

a er e ' zıraa ' , . O Cemal M.. . SU 
kambiyo • nukut borsası "Fiyat,, • NUzhet, snıan , unır • 

r.: .. • '"Pl leyman, Avukat Rahmi, Sabri Esad, 
22.3:.> Muzık • Cazband .,, • Said Kesler, Şinasi okur, Nureddin 
23.25/23.30 Yannki program, ve Tilgen, Nusret. Safa, HUsameddin 

kapanış. Bozok, ve • kifayetsizllğim hoş gö

-Allol Allol-
Lüzumlu Telefon numaralan: 

YANGIN 

lstanbul itfaiyesi: - 24222 
Beyoğlu ıtf aiyesi: _ 44644 · 
Üsküdar itfaiyesi: -- 60625 
Kadıköy itfaiyesi: - 60020 
Beyazıd kulesi: --··- 21996 
Galata kulesi: --- 4.0060 

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

POLİS 

rülmek şa.rtiJe - ben.,, • 
. Şimdi de bu işe "Baltacıoğlu,, sa

rıldı. Birkaç sarsak ve çapraşık id
dialara rağmen onu ayakta durdur
mağa çalı3ıyor, "mukavemet,, dedi· 

··JJıı1' 
1 ği tarizlere al.dınn~~~P. "bir~.cik. Tüık Hiç ümid edilmediği ııaıde su' 
komiği,, nin olmedıgmı ve olmıycce- h k f d • b'l k dine m~Ati 

. h k b uh a .,, emenın ı e en nf11P 
ğini var kuvvetıle ay ıran u m • sulU dı ç t.·l gu-rnd_. ıı• . t .. k u var r. ocu<" u . f39) 
terem adama karşı mınne vo şu - h al ed . 1c· ve yenı :"• 

! .. 1 k .k. .. d ay seyr erım, es ı . lcflY 
randan ba.şka soy enece ı ı soz a- sız "hayaJ,, Ustaldı dinledim. ı<;. ol-
ha vardır: d k da aıııııl (il 

AI .. LAH RAZI OLSUN de, - .~ayran ,?1 u larım . ni doğ , 
lllMMETl VAR OLSUN! ~a~ uzere. pe~dc g~zelı,, dUf et 

.. . . dürüst okuyan bır tckıne tcS3 
Konferans, broşur, serılı makale, ed. .ı• 

tcnkid, tahlil, münakaşa bunlar hep- m B'ım. 1 h b cut:ıarın evcd':ı.Jl 
. .. l . d 1 iQ bunun ınaenn ey u ço 1· oO 

sı guzc ve yenn c .. ya nız "" . • teknik malllınntını bcsleınel<, rŞ" 
la bitmez. Ve irşad yollu neşrıyntın "K .. ti d' Jltınekle Jll 1 ... • kl b ber sonra aragoz,, ır ~pı .. 
faydasını inJmr etmeme e era 1 1 1 d B · · de )' ıı 
bu işte ynpılacak en esaslı şey, halk- guk 0 m~ ı ır. un~ın ıı~~b inill s~9" 
evlerinin temsil kolundan başlamak • caJAdyegal ne şehy, • 

1 
mil et dla'r' ındıı0 

Polis santralı: -·-· .. ··-- 24382 d . k ov <ı. ı o an • aya s a 
Polıs nöbetçı müdürü: 224.18 tır Tiyatro ve "Temaşa.,, ya aır on t·r d tın kt. jj. 

snuıı tMDA.D 
fc;anslanmda, yazılarımda, buldu - 1 ~Ke e öe ır. h F hmı· yı· biJi

0
r .... 

ö 1 d.v. 'b' b arag z şey •c ,, • ,, .. 
ğum her fırsa~ta sh y ~ ı~ım gı ı i u Bu adam "Salkımsöğüc.l,, delo. il<ell 

B wl 44q9g günkü halkevı dsa ne ef~ıl,d." mBaa e • si Hasen efendi,, dergahı şeyh~ .. ~ 
lstanbul ve cyog u: sef _ "temaı::a,, an ga ı ır. unun- .

1 
t Uf u· 

1 
. den gizli P" rt 

Anadolu yakası: ----- 60536 la beraber tayibe hakkımız olmadığı- ~~şı ıa mt .e" ış ekrınb le dcP ı;o•~.b 
k l• 1. "B·ı · goz oyna ır, mu a e .. ••J\n .... 

nı da itiraf etme azımge ır. ı gı,, ,, hb t d d t ıanan fı! HASTAHANELER 

Cerrah paşa: ................ __ 21693 
Haseki Nisa: .. - ..... - 24553 
Beyoğlu: -···--.. -- 49476 
Etfal : • ... . ........ ___ 80014: 
Zeyneb Kamil: __ .... __ 60179 

ELEl\.TRİI\. 

· k lb' ahyen so e o ası,, n a op ed 
denilen şey,. ınsanınl ~ tmedv -·ıd· Salih, Şefik Safi, Serçe MebJYl. ~rtJ' 
na.zil olan bır maz 1arıyc egı ır. C 1 H . ".. gi gibı c1·"' 

··;r. t•l ı rap ema ve acı ;,..Or ,, " v 
tnsan görmez. okumaz ve o6 re ı mez- d. d t 1 ıınağıı ı:ı ır 

. ğ h kk · ın en snna sır arını a . d. 
se ondan bır şey bekleme c a ı - tk~ 1 b' r d aacıvıı e' 

G . b ~ t ta bul sana <ı.r ara - ır e ın e eŞI< 
mız yoktur. erçı ub n s n b'. 1. d k .. "h yal rJl 

ğ t ur e ın e aragoz • a ,, 
halkevlerindo bir ço u dostum ve a- d . it' 
Jebem olan "Muallim Şinasi Okur, eşrnu~'. b h t hatırıııtt1111 

•' 
nesai Barbaros, Şevki Çayırcı, Musa ta ey kın du a ıdrasın~ ınin s.rgjl1!,, 

1 
. z· T - 1 s 'b N n ma sa ım şu ur.. ub-- bl 

Beyoğlu ciheti: ........... 44800 Çapın, Azız ıya, uNgru. aHı ı'k at- da ya§ıyan hayal sanatkarırı,fe"I<"' 
2 378 slh Memduh, Kemal urı ve me "Ş h F h . l tıgvınl • ' 1r.stanbul ciheti: _...... 4 ey e mı,, n n yp • ıtc 

MUU1'ELlF 
Demirsöz .. gibi. perde kurub şem'a Ilde bir surette - verecek kud~~ 
yakm~k~~ mahır ~ençler vardır. Fa- dirler. Onlardan istifade e~ değil. 

1 kat kullur ve leknık bakımından bu· yalnız bir gaflet bir bigfınehl< •. 
Kadıköy iskelesi: - 43732 i k h l Jıı 
Üsküdar iskelesi: - 4.1709 lna "olgunlu~: ,~dl.verme ata o ur. haksızlık da olmuş olur. :Mese ~iıtl<d 

Himmet ve hüsnUniyet,, den ibaret s· 1' t . . gı··m bUo- ıtf 
Şirketi Hayriye: _ ... - 20045 ı b . 1 al "salMıiyet ıze ıs esını verece atJc 

23079 olan u nevı ça ışm arı " zavallı himayesiz "hayal.. s[lll s~ 
Sirkeci garı: -·-....... - derecesine çıkarmak ister. Mesela, 

1 
.. "S f Mehınecl,, .,.10 Haydıırpa§a garı: __ 60794 . ,. vi ded'o· arının son pırı a er \lP !----------------· "Kar agözcil,, lerın elpeşre " ıoı tani mezunudur. Dostom ··ı<~" &'. 

-"'.A,,.,.._..,..,,..yyww':t"X':t"X";C:!~~ tasvir sürmek, değnek tutmak ış • Ali rahmetlinin "hayıılii kadıcl,, 1ıı) 
TEŞEKKÜR kırla.k sekdirmek, - "Karagözcü,, nün diilm sanatkar bugün yardım~ JJ,t. 

AÇIK yardımcısı "yardak,, ın vazifelerin- taç zavallı ve ~erişaıı bir v:ıı~Y~,. 
Amansız bir hastalığın pençesinden den • "hayal,, e mahsus usul ile "da- tedlr. Bir mUverrih gibi tarih~ 

i 1 k .. d r k bııır· kurtulamıyarak henüz bahar haya - re .. çama • per e gaze ı,, ear ı ve Uimatı vardır. İyi fransızca c" 
tında vefat eden biricik kızım (Ni • "~e~~i,, okumak, ".miri kelbn,, "fa- "Kavuklu Ali bey,, le seıı~le~~S'" 
hal Yurdnkul) un cenaze mera.simine sıhu~lısan., (Hacivad çelebi) ;.1 ku: ne yarıştırmıştır. "Karadenız ıJtıi' 
. . d 1 tı· ll"h k d _ dumıle handeler peyda olan çe.şmı nın müdhiQ cezbesile "Hopalı J<O!? " 
ı§tırak e en nyme ı s u. ar a aş . .1 b b . .. h K "" ı 

. . sıyah,, ı ı e aş aşa verıp şey eş~ reddin i hoplatıp zıplatmas ' A,,1tı· ıarımıza vo 1 • 2 numaralı dıkım ev- . " d' "'fv-
. . . . . .. terh meydanı,. na çıkarmak. "elfazı t.urup oynatması, eaheser ır. af• eti 

lerı mUdUr ve memurlarıle biltun dost düzgUn, ho~ sohbet. musahabeti tat- §a,, mızın bu en eelti, en eınc:kt cnt11" 
\'e akrabalarımıza bizzat ve bilvasıta ıı ... muhaverelerle • "huzzarı kiramı kültUrlü evladı, bugün seyya: 
taziye IUtfunda bulunanlara, ayrı ay- zeykiyab etmek.,. cılık ediyor. 0ıııt' 

rı teşekkür etmeğe bUyUk acımız mA.- 1 Bunlar bircı· meseledir. l\luvaffa- Bu sanatın diğer bir üsla~~}ltııı> 
ni olduğundan dileğimizin husulüne 

1 

kiyet mevzuu balı solunca metodsuz "Hayali İrfan Kıvılcım,, . h~y gWI 
sayın gazetesinin tavassutunu rica e- ç:alışan bu gençlerin şahsi tecrilbele- diplomalıdır. Kavuklu Ah tının ~ 
derim. ri, • ne kadar himmetli olursa olsun - vazifesinden ayrılarak baya (itııt' 

LA.leli Emir apnrtmanı 2 No. da "hayalci,, lerin "ayna,, dediği perde- tuz be§ senesini şem'a önUn?~t eııJltı1 
Beykoz Askerlik şubesi reisli - ye göstermo (1) koyup kaldırmak - ğe hasreden bu adam, b~ gU bÜ>'llf 
ğinden mütcknid ihtiyat alb:ıy tan ibaret kalır. tın idamesi için cUrmünden 
'fuhsin Yurr1akııl V<' ~. ovııJ- fedakarlıklar ya.pmıgtır. alJ.' 

o· . de .. 
lnn &ılcihacldin, Necmıedd.in (1) Oyııtı ba..Jkınwdmı owel wır- Uzun yıllar 11Darülbedayı,, ) 

1' tm;a~/ 1 <u;{/,c duran "tasvir,, . (Sonu 7 inci 8&~ 



:~~~ 
1 

!Türk güreşinin sukutu-
~:·\:::;~~~~;;~: na meydan vermiyelim 

bidayetinde yazmıştık. Yarınki 
alarla bu maçlar sona' ere

. .\ncak bu fikstüre göre böy
~ Gtride tehir edilen maçlar var-

0niar da bundan sonraki haf-
t Yapılacaktır. 1 
~i futbol maçlan Taksim ve 

F ~dera•yonun güreşçilerimizin 
teknik noksanlarını telafi ed~cek 

tedbirler almaaını bekliyoruz 
~~.dlarındadır. Şeref stadında , 

'l'i 1 ıle Ticaret Lisesi oynıyacak 
~taret Lisesi oldukça kuvvetli 
~dır. İstanbul Lisesi ile yap· 

' ta çok muvaffak olmuştur. 
. buı Lisesi ki geçen hafta Bo-
:arşısında son dört dakikada 

. Old~ . Binaenaleyh, Ticaret r 
• k~ısında Boğaziçi oyuncula-1 
endılerini azami randıman ver 1 

't\>ketmelcri kuvvetle muhte -

~~inin bilhassa hilcum hattı 
~~ellidir. Bundan sonra Vefa 1 

t Mektebi karşılaşacaklardır. ! 
Sanat takımından daha kuv 

h .. ler; zira Sıinat Mektebi tstan
~ ile yapmış olduğu maçta 
~ı§ ve mekteb Maarif İda- • Alrt?k19 »al1ocm ~"'""'91! ~ Tüı~ ra1etmı 

"akit bırakmadan bütün bi • · ~ oyuncularını bu lüzum - Balkan gUreş şampiyonasını milli lannı Türkün meşhur kuvvetine borÇ 
~ten dolayı tecziye et.mi§ • takımımız kazanalı iki hafta oluyor. luyuz. Şunu bilhassa işaret etmeden 
~ itibarla Vefanın oyunu ka - Bugün artık mesele 8?ğumuş, herkes geçmemeliyiz ki Türk takımı Bal -
~L -· ihtimali daha fazladır. heyecanı:uz konuşma~a başlamıştır. kanlı rakiblerine yalnız kuvvetçe fa-
~ stadındaki maçlar da bir Maamafıh .dah~. on gün evvel mUki.- iktir. Bunu kendimize ki.fi görnıiye

llika toplıyacak mahiyettedir. fat~ar tevzı edıhrken Rumanya id~ - lim. Çünkü Türk güreşçisinin kuvveti 
e ile Pertevniyalin maçı belki recı~linriln g~lecek sene Balkanı~ ~ - dünya ~ampiyonluğunu alabilecek 

C:Ok hey lı lm aktı F reşçı e Bukreşe davet etmesı milli kuvvettir· bu hususda ye(J'ane eksi • 
IQ ecan o ıyac r. a- takımımızı üstakbel dı ' t> lılıakkak olan bir gey varsa . . . . n ~. . ran .manı ğimiz işin tekniğinde gözükür. Buıiun 

e takımı güzel bir futbol oy - ıçın zıhınlere bır ıstıfham çengelı tak- içindir ki Saim gibi güreşçileı; ara -
~ dır tı. . dığımızı söyledik. 
lıtt . • 1 ltıraf etmeliyiz ki, her ne kadar A .. p . .. . l!\>nıyal şimdiye kadar yapmış B lk . . ntrenor eter gıderken gureşçı -
~ ınaçlarda Hayriye derecesin· bt. a~ ~ampıy~~u .. ~k de Rum~ny~ lerimizde atletik kabiliyetin eksik ol- · 
~kuvvet gösterememiş olmakla ra~~ı.~ın;n rk- ve en tchlıkelı duğu söyleniyordu. Bugün yine ayni 
;:;r. genç oyuncularda hakim O· leyhirn~ . ~m~z b~ ı puvan ~a~k~ a- derdle malul diyorlar. Bunun önüne 

~"llletı ruhi'-·e saikasile rRkibleri· cı'lı'k ı'leU:tof acad.l bı~l_tuş vB~ bır ıkın - geçmek için herkes~e malüm çareler 
J ı a c ı c ı ır. ır takımın d . ·t k b ı lıi. ı sıkı bir oyun tutturması bek k w • • v:ır ır' aı ı un ara h::ış vurmalıyız. 

~ lır. ... az~nacagı puvan a_~ı za~and_a _ dı- Bugiin bizim çocukların kuvvetini 
~ııi . . .. .. gerın~ ~;: kaybctlınr. Yıne ıtıraf dünyanın en mUterakki muhitlcrı o-
tıtııı .rn stadının ikıncı ve gunun etrnehyız kı Balkan güreş şampiyona- 1 F 1 <l' 1 . ı ~ırn .. h . ki . d . ~ - . an ın an ıya, svcç, Mac:ırıslan, 

maçı şup esız en zevklı sın a seyrettıgımız en teknik ve en Esto 8 . b ld k "' 1 

~ 
o" Ot . .. nya arıyor. ız u u .,u uyo . 
Jınıudur da. ederıbcri iyi uvklı gure" Rumanyalı Tojar ile Yu-~Yn . . ruz. 1 lııaı· ıyan ve kuvvetlı bır takı - goslnv .Mogolynk arasındaki daha . 

, .. ~.k bulunan Hayda~aşaya kar ç?~ yerde geçen müsabaka idi. Gerçi BuA kuvwt, y'.ınıııa. sıa.ntıfik, bir gü-
Jık İstanbul Lisesı çıkacaktır. bızım ~ocuklar miisabakanın ekseri _ rcş lazım .. Ç~l uk~aı ımızda .} um uşak ı 

ltıaçın k' . 
1 

h. ti sini tusla kazanıiıl r 81. b t b'A hareketlen gon'ınıyorıız; yerde ayak-
ınun e ıne ne ce vere - ~ " a . z unu a ıı . . . ~htıdı'd k t' ·ı d k görüyoruz F·ık·ıt , . bıAı g"r d. w. takı hallerınc rıısbctcıı :ırızlcrıııt' şa-

\r en es ırı em01.se e ço 1 • • • ... 1 ° eme ıgı - h"d 1 ~~ e ?.evkli olacağı muhakkaktır. imiz bir nokta senelerden soııra te -
1 0 uyorıız. 

'llbuı L' rakki beklcrk b' s · · b' N Bcrlin olımpıyaıiı 66 kilo serbest 
ıseainin üç ortası gayet mü . . . en ır aımı, ır u -

~-·'kınlar yapmaktadır. Haydar_ rıyı, .. bır Yaşarı aramaktır. şanıpıyonu l\arpatınııı ısnıı iizenııdc 
'!..~da mekt brl ki" 

1 
d Gureş adamlarımızın söyll•clikl<'r'i _ çok duruluyor. Acab:ı şımdi nntrenör 

an evvel ;.e:ı::ba~~c~: ~~n~y: ne göre Tiirk güreşi bugün hep ayak- olan büyiik gtircşcıd!'ıı lfı.yıkilc isli -
hirk _ . ta semere aramaktadır. Bundan baş- fadc edebilecek mıyız ? Lfıyıkılc ol -

'-ıııı aç degerl'. oyunc.~ vardır. ka gUreşçilerimiz miisalıaka cı:;nnı;ın- nıasa bilt• ~ol<.ıfılıfadc edcceğııniz mu
).. Yanındakı futbolculerlc ay- da hiç bir taktık kulla l l hakknktır. Giiıı gcçlıkc..·<' dcrdli deı·d· "l'd ı nanıama c a ve 'rn: oldıı~lanndan takım ol - oldukça toy bir vaıiyctte giircş tut _ li konu~ımyalını: Balkan güı eş şanı-
~. vzun hır manzara arzetmek maktadırlar. 66 da Yaşarın, 7n da pıyorıasını yalnız dünj:ı snıııpiyc-.nla-
ft Ahrnedin \'C nihayet 87 de Mustafa_ rına yar.ll?ll' bıı· kuwcte malik olan 1 

~ ~a.llnıanyanm daveti n~n ~~ndi~crinde~ kuvvet hattfı tel< _ Tiirk çoculd,ıı ı kaybedemez. Bu işe 
tlta memleketimizde yapıla_ mk ıtıbarıle aşagı olan rakibleri kar- }'Pnı bir hız vercliın. 

llte 1 d il k"I l ı· · · Y · b' Ü n tehir edilen Turkiye • Ru- §ısın a m ş u ve <ene ılerı ıçın çok em ır g reş antronörU 
a futbol tehlikeli vaziyetlerde kalmalara Ce . mU gelecek 

maçının 14 nisanda 1_ 1 At' w,. hftk" gt• . 
41

• " 
1 

a ıg ın ' ım 11 eşmesıne>, pu · Güre~ antr cııöıii Pellineıı 'ın An -
'il 'l'urkJapı masını Rumen f~rleras van toplamasına rağmen ke>_n<li oyıı . 

-lk, federasyonuna l"'klıf et karaya 2:idere!!ı \'e orn 2iiı-csr.ilflrini 
l\ll', '" • nile yenilmesi buna en bariz deliller . - .. ~ ~ · 
~hıi . . dir. cahştırması, buna ınukabıl lstanbul-

0 gUn Macarıstan - Rumanya Bundan başka ghrcşçilerinıızırı tia da Abbar.ın meşgul olması kııvvet-
ldu~ d lk 1 lı hır ihtınıal dnlıilindc•dır . 
. 
1 

gun an Rumanva ikinci bir ısmı azamını hiç < e foı mdc bulma-ı w 1 l'a e karşımıza çıkacaktır. Ma • dık. Bundan evvel ayni clemanlar.d~ Bir ıwayete göre lst.aııbul ıııınta -
~ • karşı en kuvvetli kadrosu ile ~ok daha sıkı maçlarda çok daha ıyı kası Mac::tristaudaıı hır gtircş aııtre

'f\,.~~na göre Rumanyanın bize çı formler görmüştük. nUni geliı tmek tas.wvuı·unuadır. Bu 
~ı takımın B. takım olacağı Menfi şckild~ teceıı~. en.en bü.tl~n iş için Beri in olımpiyndları scı besl 
~ . ~dilmrktcdir. bu hususata ragmen guı eşçılerimııın j 66 kılo şampiyonu Karpatinio getır _ 

'1 iti• aı·lfl .. k' d B"k B Blakan şampiyonasını kazanmış olma tilmesi düşüniilmektcdir 
a. ~l\ı .. ' ·ır ıyc e u reee . . 

"'" <y 'ec~ktir. Fenerlilerin hazırh"ı c ı ~ıı-~"• gidecek sporcular ~ eza andrrılan hakem 
,,~ertn Mısıra da,·et edildikleri- Fenerbahçe klübünün bu sene ete - Hakem Adnan Akının Beşiktns _ 

(' ~ $Cyahatin nisan ortasında o.izcilik ıoporuna azami ehemmiyeti Galııtm::.u ~y ma('ındaki lıiidıscı yfüı;iin 
~ 8.gtnı yazrnıştıl<. verecci'mı yazmıştık. dcıı ıne\'sım sonuna kadar maç iıla-
. r futbol federasyonu atlet ka- Bu işde ilk hareket olaı·ak sarı - r~ etmekten menedildiğini yazmıştık. 
ııl\e bir fuibolcU ve gUreşçi kafi- lfıciverdli\er Modadaki ga:linonun al· hanıı· Adıwn Akına tebliğ edilnuş -

\. de . t• o· - t fl "' ıltihakmı teklif etmi§tir. tında bulunan kayıkhaneyi kiralamış . 11 
• •• ~ger .aı a an ce~rılı hakcn:ı her 

~baka tarihi olarak 14 nisan lardır. Denizcilerin lolrnli burası ola- ı~ı. k~u~dcn d~ macrn ıdare acklınden 
l~l l'tlektedir. Maarnafih Türk cak ve tekneler burada. muhafaza e- bıı şıkayetlerı olmadığı hakkında bi-
~~ la.kanının bu davete icabet e- dilecekt.ir. rer mektub almış, bunları \•erilen ce· 

"lit. ~ği kuvvetle tahmin edilmek- Pazar gUnu yapılacok 1.anın yersiz olduğunu iddia eden nok 
tai nazarı ile birlikte itira7.cn aid al-

~'t flnhş bir habed 
~le.ca kIUbUnUn denlzclllk ıubesinl 
~ ~ . ğı hakkında bir gazetede 

~ ~~a.ber çıkmıftı. Bu husus
(~ ı tahkikat •nasında Gü· 
~ ~Un ıalthlyettar idarecile -
~ 

4 
l'i denizclllk ıubelerini ka • 

~itı bflülı ihya etmek ta. 
~ olduklarını söyleml§tir1 

maçlar duğ-u makama göndermiştir. 
[raksim stadı: Spor cezaları 
Beykoz - Topknpı. 

Fener &tadı: 

Y. Davudpaşa - Galata Gençler 
Fonerbahçe - lst. Spor 

§eı·ef ıtadı: 

Rurtulu3 - Eyüp 
Alemdar - Kale. 
~. Hisar -· Anadolu 

Spor mUsabalrnlarında vcıilecel{ ce 
znlara aid talimatname hazırlanmış-

tır. Bu talimatnameye göre cezalan
dınlacak s1>0rcularuı affı cıılz değil

dir. Yine bu talimatııame lıükünıleıf 
cezaların mahalli makamlar tarafın • 

dan veıileceğinı Wnir olduğundan, ce 
?"1ları meı·kez tayin etmiyeccktir. 

Fin mateminin 
Mes'uliyeti 

(Başmalia.Jeden denm) 
müş oluyor ve her sualin cevabı alı
nıyor. Çünkü İngiliz parlamentosun -
da İngiltere Başvekili de izahat veı·
miştir. Fransa parlamentosunda M. 
Daladier de hakikati anlatmıştır. 

Finlandiyalıların verdikleri izahat 
ile Fransız ve lngiliz Başvekillerinin 
beyanatları birleştirilecek olursa me
selenin hakikati ı:jU suretle karşımıza 
çıkar: 

Finlandiya, yardım için, bütün ci
hana olduğu gibi, İngiltere ve Fran
saya da müracaatta bulunmuştur. 

Fakat bu müracaatlerin hiçbiri mun
tazam askeri kuvvet sevki ricasını 
ihtiva etmiyordu. Bundan dolayıdır 
ki İngiltere ile Fransa Finlandiyaya 
yalnız onun istediği silah ve cebha
neyi yollamakla iktifa etmişlerdir. 
Bunların ehemmiyetsiz bir yeküna 
baliğ olmadığı da Fransızların tebliğ 
ettikleri rakkamlarla anlaşılıyor . 

• 
Fransa ile İngiltere Finlandiyanın 

arzusunu sadece is'af etmekle kalma
mışlar ve kendisine bütün kuvvetle
rile yardıma hazır olduklarını da bil 
dirmişlerdir. Yani muntazam askeri 
kuvvet sevketmeyi de göze almışlar
d1r. M. Chamberlain'a Avam Kama
rasında böyle bir askeri yardımın 

Rusya ile harbi icab edip etmiyeceği 
' sorulmuştu. Büyük Britanya Başve

kili: henüz bu raddeye gelmedik dı
ye cevab vermişti. Demek oluyor ki 
Rusya ile a~ıktan açığa bir harbi gö
ze almağa da karar vermişlcrili. 

Bu harb neden vukua gelmedi ? 
Çünkü Finlandiya istemedi. Fin Baş· 
kumandanı ile Fin Hariciye Nazırı 
bunu neden istemediklerini söylüyor 
lar· ÇünkU, diyorlar, İsveç olmaz! 
dedi. İsveç kat'i bir bitaraflık baha
nesi arkasına gizlenerek keneli top· 
raklarından İngiliz ve Fransız kuv -
vı>tlerini geçirmiyeceğini bildirdi. 

lşte Finlileri meyus eden ve sulhü 
knbule mccbıır bırakan hiyanet ve 
cebnnet budur: l vcç ho<lgamhğıclır: 
fsve<;in kısa ve dıı.r göriişüdiir: g:ı.rib
clir ki bııgün ezilm"sine sebeb olduğu 
Fınlanclıyııdır ki ı~veç ile Rusya ara
sında bir tampon hizmetini görmek
teJıı . Çıinkii Fınlandiya mnli'ıl ve sa
kat hır hale gelmişse rle hiçbir za- ' 
mw yere serilmemiştir. F'akat bir 
gün hcı hangi bır ihtimal neticosinde 
İsveç bu y:ıptığı hare wtin cczusını 

çckcı dı• bıı ecncbı istilasına nğra r· 
sa ne ırv )adına ko~acak bir millet, 
n<' dlisttiğu fclakC'lc ar.ıyacnk hır ın· 
san bu hın mı} at.:akt ır. 

Fınla ııdıy·ı mıittcfiklrro"rı nskl•ri 
bir yardım ıslC'lllt'Zkeıı. lsvı?<: mi\Ue· 
fık ordula rıııın kC'ndi topıuklarından 
gcrmelcı ıııc rııiisaade <'lmc-zkt ıı in -
gilzı ,.c Fransızlnrm l'lnl:rndiynyR 
onlu gliturmC'IC'rı bittahı kabil oln -
nın ıdı Rınac-n:ılcvh rr•iittcfıklcrnnı?.e 

kaı·sı siıykncc<'k ııfak bir söz bile 
yoktur. Haltfl Finl:rndiyn hiiki'ımctini 
istediği gibi karar iltilınzıııda tama
men ser bC'st bırakmaları ve onun tcn
ı:;ib elliğ'i hareket tnı zına h\iımet 

~ö;;lermeln i kendılerinin geniş ve 
yiik ·ek diişiınh~lf'rıne hir delil t<'Eıkil 

cdeı 

So\·yet . Fm harbı garib bir ma
cera tcşltil ~diyor . Rusya Lopı ak kn· 
zandı: Finlandıyn .. an, şeref \'P mu
habbet yani hal<ıki bir galebe ka -
znııdı. lskrındinavyablnr ise ncfrf.:t! 

1Iüst1yln Oahld l' Al.,('IN 

Antakyada hayırsever 
bir kadm 

Antakya, 14 (A.A.) - Bayan Mev
lüdc Şcı betçi adlı havırscver bir ka
. dırı taknben 10.000 İıra kıymetimlG
ki yirmi par çad:m ibaret em18kini Kı
zı laya tcberrü eylı;mişhr. 

Dolmabahçe stadı ihale 
edildi 

Dün Beden Tcrbiye.sı l13tanbul Böl
gesi merkezinde Dolma bahçede ya -

pılacak stadyomun ihale ewakını tet 
kik etmek üzere Vali ve Bölge Baş
kanı Dr. Lfıtfi Kırdarm rlyaaetindo 
toplanan hoyet evrakları tetkik et • 

m111 ve neticede ke§if bedellnln yüzd" 
dokuz onda iki ) % 9.2( noksanile tek 
lif yapan Trabzon NUmınıe baııta.ha
nesi ve lzmır Ttıtün Bakımovf ve bun 
lara mümasil bir çok büyilk lnşaa.t 
yapnı.ıv olan mUtenhlıid mllhea~l.s Ah 

dülkadir ve şeriki mileseotesiııe stad 
yomun "686.070.30,, lira tlserinden 
1hale11ioe karar yernıietir. 

-- __, 
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''Hürriyet,, parolası verilir veril
mez bir kıyamettir koptu 
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Binaenaleyh, bu sebebin de ·tesi· 

rile, içtimaımızın sabotajına zor· 
la mini olmak için yapılabilmesi 
mUmkün olan şeylerin hepsine ih
timal ki baş vurulmadı, bir de Mtl· 
nihteki Hofbrauhaus şenlik salo • 
nunun bir sabotaj teşebbUı:ıilne en 
az müsaid bir yer olacağını öte • 
denberi zannediyorduk. Biz, daha
ziyade, daha büyük salonlarda, bil· 
bassa sirkte tXSyle bir harekete 
muntazır olmuştuk. Bu itibarla bu 
gün bize kıymettar bir ders teşkil 
etti. Sonralnn, bütün bu mesele
leri ilmi metodlarla tedkik ettik 
diyebilirim. Alakaya değerli oldu
ğu kadar da beklenmedik neticele
re vardık: Sonraları bunlar bizim 
hücum kıtalanmızın teşkilatını ve 
tabyesi bakımından kat'i bir e
hemmiyeti haiz oldular. 

Saat sekize çeyrek kala Hofbau· 
haus'un dehljzine girdiğim zaman, 
sabotaj niyeti artık şUphe götür
mez surette göze çarpıyordu. Salon 
tıklık tıklım dolu idi. Bundan do
layı, zabıta dış kapıyı kapamıştı. 

Çok erken gelmiş olan muanzlar 
salonda bulunuyorlardı. Bizim 
kendi taraftarlarımızın çoğu ise 
hala dışarıda idiler. KUçUk hUcum 
kıtası beni dehlizde bekliyordu. 
BUyilk salonun kapılarını kapattır· 
dım ve kırk beş kırk altı adamımı· 
za dikkat vaziyetinde bulunmala
rını söyledim. Bunun üzerine, bl· 
zim delikanlılara ihtimalki ilk de
fa olarak harekete sadakatlerini 
her şeye rağmen isbat edecek mev· 
kide olduklarını bildirdim. içimiz
den hiçbiri bir iaşe haline gelme
dikçe salonu terkedip çıkmıyacak
tık. tçlerinden hiçbirinin beni ter
kedebileceğine ihtimal vermediği
mi <le bildirdim. Birisinin korkak
ça harekctni görecek olursam ko
lundakı bağım bizıat koparacak, 
lizcrindcki parti ::ılfımetlerini anke
t'ektim. Soıırıı, herhangi bir s:ıho· 
tnj teşehhiistinc karşı derhal nksil
H\nıcl göstermelerini. miidufaıının 

<'n iyi şekli hiicıım olduı'.;rıınu hiç 
nkıld.ırı çıkuımnmularıııı ihtRr et· 
tim. 

.Mut;•ddarı dıılıa keskin \'e dnha 
boğuk bıı mırctte iiç <lefa haykır1-
laıı bir licıl sözlenme cevab teşkil 
etti. 

Bunun iizcrınc Mlona giriyor • 
dııın. V:.ziyctı kcr.di gözlerimle tak 
<lır edebildim. lçcrisı dolu idi ve 
sayı~ız bir kalııbahk klııli bakış • 
lnrla bnnn yıldırımlar yağdırıyor -
lardı. Ba.1Jları müstehzi yilz bur·uş
malnrı ile gayet sarih surette bnğı
rıyorlardı. "Bizim işimiz göriill> -
cektı... Postumuzu Jrnrlarrnağn 

b:ıltmalıyclık ... Ağzımızı artık kat'i 
sur ette tıkıyıı~alc !nrdı ... ,, ve daha 
birl;ok çırkin çirkin sözle1•. D:ıha 

kuvvetli olduldarındıın c•ınin idi
ler. binaenaleyh o ımretle hareket 
ooiyor!ardı. 

Manınufıh, celse açılabildi. Söz 
söylemeğc başlndım. HoOm\iihaııs

da ben daima salonun yandaki c·cb
hclcrindcn birlnde dururdum. F.8-
tradım himhanenitı nıasaJarından 

biri idi. Onun için, hazır bulunanla
rın ortasında idim. Ihlimul ki bu 
hal salonda biç bir tarafta bir da-

ha mislini görmediğim bir ı uhi ha· 
let yart.tmağa sebeb oldu. ö
nümde, bilhassa sol tarafımda, ynl-

ııız muaı1zlnr bulunurlar ve ayakta 
duruyol'lardı. Bunların h~psi gür .. 
büz adamlar, delikaıılıl:Ardı. Çoğu 
Maifei fabrika ından yah~d. Kus
termaıın'dan yahud lsaria fabrika· 
sı kontuı'larından idiler. Sonra, sa
lonun duvarı boyunca, masaya ka.
dar yığılmı§larclı. Mutt&sı! b!rr. ıs
marlıyoıfar, masanın ilstür.cle ön· 
lerine boş k{l.dehlcı i diziyoı laı eh. 
Bataryalar y1i:rıhyordu. Müsaıncre
nirr arızasız geçmesı imki'msız ol .. 
duğunu anladım. 

•rakriben bir buçuk sa.at son • 
ra, - söz kcsmeleıe rağmen bu n.Ud 
det zarfında nutkumn. devanı ooo-
bilıniştim. • Vaziyete bfık!oı kesil· 
miş olduğumu h\ikmediicbılırd!. 
Sabotaj grUpmrn idaı·e eden ckba-

§ıları da bunu hissediyor gibiydi ·~ 
ler. Gittikçe endişeleri artıyord~ 
~ık sık dışarı çıkıyorlar~ geri ge-ı 
byorlar, adamlarile konuşuyorlar- • 

dı. Hallerinde asikar bir sinirlilik 
görülüyordu. ' 

Bir söz kesmiye ce\'ab vermek 
suretile yaptığım ve derhal farkına. 
vardığım bir psikoloji hatası fırtı
nanın kopması kumandasını vermiş 

oldu. 
Birkaç şiddetli söz kesme sesleri 

işitildi. Birdenbire, bir adam is
kemlenin Ustüne sı~rıyarak salo
mm içinde avaz avaz haykırdı: 

Hürriyet! Bu işaret Yerilir, veril
mez, hürriyet şampiyonlan işleri
ne başladılar. Birkaç saniye için
de salon avaz avaz uluyan bir in· 
san kUtıcsile doldu. Bunların üze
rinde, obüs toplarının ateş etmele
ri gibi, hadsiz hesabsız surahiler 
uçuşuyorlardı. Etrafta 1skemle a
yaklannın çatırtıları, surahilerin 
kırılması, ulumalar, böğUrmeler~ 

keskin f eryadlar cehennemi bir kar 
gaşalık vUcude getiriyordu. 

Yerimde, ayakta duruyordum. · 
Benim delikanlıların vazifelerini 
hiç çekinmeden nasıl icra cttiklcıi- . 
ni görebiliyordum. 

Bir burjuva içtimaının böyle bir 
vaziyete düşmesini görmek ister • 
dim. 

Patırtı henilz alevlenmeden, hil
cum kıtasına mensub adamla • 
rım - o gUnden itibaren kendilerine 
bu a.d· verild1 - hücuma atıldı!z.r. 
Kurdlar gibi, sekiz onar ki~iJik .!di
ril halinde muarızların üzerine sal
dırıyorJ::ı.rdı. Onlara yumruk, tokat 
ata ata salondan dışarı koğmağa 
b.-ışlamışlardı. Beş dakik:ı sonra, 
hepsi knn içinde knlmıştı. Birer a
dam olduklannı isbat etmişlerdi!. 
Bu \'l'Sile ile kendilerini iyice tanı· 
dım. Başlarında henim sadık M::ıu
rir.e'im varclı. Şimdiki husus'i kati
bim Hcss ve daha birc:oklnn, aför 
surett~ yaralı olmakla. beraber, a
yakta durabildikleri milddetçe hü
ct:nırlan geri knlmıyorlardı. Patır
tı yirmi dakika sUrdü. Bu sırada, 
ı;ayılan ilıtimalki yedi sektz yüzil 
bulnn mııanz1:ırın çoğu salondan 
çıkarılmışlar "" sayıları elliyi bul
mıyan nrlanılarım tarafından mcr
divendPn aşağı atılmışlardı. 

Fakat snlomın nihayetinde, sol· 
daki ki1şc<lc. hfila mi.ihinı hir mua
nz bloku mevkilerini mııhafm·--ı 

crliyorlar \'e bize a· {,'Ir. bir muJmve
met gfü>tcriyorhtrclı. Bir<iPnlıire, s:ı
lomın medlıa!i kuı·bunda cslrade 
istikametinde, ild ruvelver darbe
si patln,lı. Bunun üzerine müdhiş 
bir ateş yny!ıını oldu. Bu. harb 
hatıralarını ihya ederek kalbi neşe 
ve sevınç içinde tilretiyor•:lu. 

Bulunduğum y<>rden . kimin a:ı'ş 
ettiğini görmek lrn.bil olmayorclu. 
Yalnız bir ~v·y muhakkak idi: Bu 
a.nd::m ıtibaren, kanla; i<;m lPki ıic
Jik:ın1ılarımın hiddeti son der,•,•o-

yi buldu. Mağlub <.'dilen son sc.1bll· 
t:ıjcılar cln nihayet saloı~daıı kn -
ğuldula r. Bll yh mi bcs dakilta l:a· 
rlar sürmU~tü. SltlJrıda bir bomba 
patlamış gibiydi. Taraft.nrlaı 1ından 

~oğunmı yaralaı ı sanlıyor<lu. Ba
zılarını araba ilo götürmek ic bet-

mişti. Fnlmt \'aziyetc biz 1ı5J<im lJUo 
lunuyorduk. Oakeam içtimnın ı i
ynsetini d~hdc etmiş olan Ifoe -
maım E. 5et' ilan etti. "C• ise de -
·:am ediyor. Söz konfcraıısçının

dır., Ben nutkunıa devanı ettim. 
Jçtimaımı;: bittikten sonradır !d 
koşa koşn, gayet heyecan içind , 
bir polis komiseri geldi. Bir çılgın 
gi~i kollarını sallıyarak, salonun 
1çındc hnykırdı: "İçtima dnğılmış
t.lr !,, 

Muharebeden sonra Y"tiı;en hu 

adamı görUncc gillınektcn kendimi 
men..:dcmec1:m.112te zabıtanın husu .. 

siyetlcrinden blrlı kendisine cherrı• 
mi~ tıl vonnesinln tarzı! .Ne kadar 

:tuç·~k oluılarsa o kadar büyilk gö
rünme& itı!.iyorhır. 

O akşam hak~~aten birçok ıey ... 
:er oğrendıh. Muarızlarımız da al· 
d•k!m ı derslcı i unutm».dılar. 

f Devam• var) 



Sayfa: t YENi SA.BA.•· ıs _q!fiir 

Bulunmuş Defter 
KELALl~O İJ 

LTAN Al.~, 
Tarsus Regülatörü 
merasimle açıldı 

Merasimde Nafia Vekilide bulundu Noı 117 YAZAN:M.samiıtAıı1.: 
Yazan: Oktay AK BAL 

Geçen gün şu m~hur Kfülükte o-1 Yani senin anlıyacağın, aqam sa -
turuyordum. balı oradaydım. 
Havanın biraz açması, buruya az Artık beraber y~ıyorduk. O be-

çok müşteri gelmesine vesile olmu~ - nim metresimdi. Bilirsin o zamanlar 
tu. önümdeki gazetenin son ilin say ben amcamdan biraz mirasa kon • 
fasına da göz gezdirdikten sonra, me~ mustum. 
gul olacak hiçbir şey kalmamıştı. Bizde para da var ... Yiyip, içip ef· 

Arka masada oturan iki muharri· leniyoruz .. Bir gUn bizim Saime be.· 
rin konuşmasına kulak kabartbm, na: 
lakin bu da canımı sıktı. - Bir kürk mantoya çok ihtiya· 

Saçma sapan şeyler konuşuyorlar- cım var Selim .. dedi. Dlln gördüm, 
dı. Ne yapacaktım. miidhiş bir şey. Bana şunu alıversen 

Birden uzaktan bizim Selimin gel- ne olur? 
mekte olduğunu gördUm. Ertesi gUn beraber gittik .. Kürk ya 

Geldi halsiz bir tavırla sandalye- man bir şeydi amnıa, parası daha ya-
ye çöktU. Derdli olduğu belliydi. man ... Tnm bin lira .. muazzam değil 

Sordum: mi? .. Bir iki gUn sonra Saime b na • 
- Ne var yahu, ne oluyorsun? tam U~ çift ayakkabı aldırdı. Sonra 
- Hiç canım. iki balo elbisesi, daha sonra bir tu-
- Yine bir kadın meselesidir mu· valet yaptırdı. Şaka değil :yüzlerce 

hakkak. 'lira sarfediyordum. 
l{ahvecinin getirdiği gazozu bir di- Eh uzatmıyahm azizim ... 

itişte ynnlndı. Sonra: Biz iki aydanberi beraber yaşıyor· 
- Do tum sana anlatayım, ister duk. Bendeki paralar yavaş yavaş 

gül, ister ağla halime, dedi. suyunu sekmiye başlıyordu. 
Bir sigara yakb, dumanlannı dalga Saime de bunun farkına varmış ol-

General Ali Ftıad C6bf3$01J 

dalga havaya üfledi nihayet: malı ki, yavaş yavaş aksi bir hal ta- Mersin, 14 (A.A.) - Tarsus ınna· 
- Geçen gün, diye söze başladı. kınmıya başladı. Nihayet bir gün a- ğı regülatörü küşad resmi diln Nafia 

Bir Harbiye - Fatih tramvayile Tak- partınana geldiğimde ·hizmetçi hanı- Vekili General Ali Fuad Cebesoy ta
sime çıkıyordum. Tramvay kalabalık mm ba,•ollarını alarak gittiğini ba- rafından açılmıştır. Bu merasimde 
değildi. Yan sıralann en önündekin- na da bir mektub bıraktığını söyledi. ]:laik Partisi mUfettişi profesör Ha -
de sarı ın ve çok gU~el bir kadın otur- Şaşırmıştım. Mektubu aldın1 ve oku- san Reşid Tankut, Seyhan valisi 
maktaydı. Vallahi birader tıpkı Gi:ı dum. aynen şöyleydi: Faik OstUn, Niğde mebusu Ca\'id 0-
ger Roget'Se ben~iyordu. Biltiin yol "Azizim Selim, ral, I~el mebusları Turhan, Cemal ve 
müddetince bakışlarımı \lzerinden a-ı Senden ayrılmak mecburiyetinde - Ahm~d Ovacık. ~ular _müd~~ Sala.
yırmadım. yim. Bunun sebebini sen benden da- haddın ve Mersın vah vekılı Hüsnil 

O da ara sıra. bana bakıyor, 18.t\f ha iyi bilirsin. Allahaısmarladık.,, ile bir çok tanınmış zevat, çiftçi vo 
gözlerile gülümsiyerek beni cidden Bunu okuyunca beynimden vurul - köylillerimiz hazır bulunmuştur. Te-
çıkarıyordu. muşa dö'ndüm. Bir iki hafta perişan zabürata vesile veren bu merasimde 

Nihayet Galatasaraya gelmi3tik; bir halde dolaştım. Nihayet onu u- Nafia Vekilimiz aşağıdaki nutku ile 
genç kadın indi. Ben de inecektim, nuttum amma, onun için sarfettiğim tesisatı açmıştır: 
lakin tam bu sırada traşçı bir arka- paralan bir türlU unutamadım. 1 11

- Sayın yutddaşlanm, 
daşı görmiyeyim mi? Beni uzun bir Görüyorsun ya halim pek gülecek Atatürkün yüksek riyasetleri al -

• traşa tuttu. gibi değil.. . tında Milli Şefimiz BaşvekiIHği sıra-
On dakika sonra onu atlattığım r.~ j Dostum pek meyustu. Yanm ka· sında zirai ve iktısadt kalkınmamıza 

man da kalın ve güzel bir defter gö· lan gazozu bu sefer bir dikişte ta - lüzumlu olan esasların tetkiki için 
züme ili ti. mamladı. yurd içinde yaptıkları seyahatlerle is-

Eğilip aldım. Bu bir hallra defteri Akşam oluyordu. tihsal ve ihracatımızın özünU teşkil 
olmalıydı. 1Jk sayfasını açtım. 1 Arkamda oturan iki muharririn eden zirai mahsullerimizin verimini 

En başta defterin sahibinin resmi münakaşası hala bitmemiş de\•am e- bugünkü seviyenin bir kaç misli üs
ve imzası vardı. lmzayı uzun bir uğ- diyordu. Bu sırada sevinçli bir ses tüne çıkarmak ve emniyet altına al· 
raşmadan sonra okuyabildim .. "Sai- kulağımda çınladı: mak icab ettiğini tesbit buyurnrn§ -
me Güngören,, . l - Yahu ne yapıyorsunuz burada.? lardı. Bunun için de bütün yurd kö-

Bu demin burada oturan kadınm Baktık .. bu bizim genç arkadaşlar- şelerini faaliyeti içine alan planlı ve 
ismi olacaktı. Zaten resim ele bunu dan Necati idi. Elinde kalın bir def- programlı bir su işleri siyaseti üze -
isbat ediyordu. terle yanımıza yaklaştı. Sevinç için- rinde ehemmjyetle durmuşlar ve bU-

Sayfaları karıştırdım. Her sayfa - de idi. Defteri göstererek: yük Millet Meclisinin tasvibile 31 
da bir günün notları vardı. Yazı çok - Bakın dedi, ne buldum. Bir def- milyon liralık tahsisat alarak derhal 
biçimRiz olduğundan iyice okuyama - ter.. hareket emrini ven;nişler ve 1937 yı-
dım. Yalnız son sayfasında şu satır-, - Nerede buldun?. lında su işleri teşkilatı seferber edil - , 
lar gözüme çarptı.. - Tramvayda, sarışın bir kadın - mistir. Beş yıllık bir programın içine l 

"Bugün ağustosun 15 inde kocam dan dilştü. Amma ne kadın bir görse- giren su işlerimizin inşaatına hızla 1 
dan ayrıldım. Beyoğlunda '' ..... so· niz .. Şimdi ne yapacağım biliyor mu- de\·am etmekteyiz. 19.U de dolacak 
kağında " ... ,. apartımanının ü~i.incü sun? Bunu götürüp sahibine vcrcce- 1 olan bu müddet içinde yurdun birçok 
katında bir daire tuttum. Oraya yer- ğim ve böylece anlarsınız ya .. lsıni de yerlerinde bu faaliyetimizin müsbet 
leştim.,, güzel Saime.. aman ne cici.. ve verimli neticelerini almağa başlı-

Ben bu sat.rrları okuyunca aklıma Selim birden fırladı: yacağız. 

müd.hiş bir fikir geldi. Şimdi ben bu - Ne dedin? Saime mi?.. Eski zanıandanbcri tarihi medeni -
cleftcri oraya götürür ve bu vesile - EveL.. yetlerin mümtaz bir merkezi olan A-
ile de Bayan Saime Güngören ile ~ Sarıııın bir kadın değil mi?. dana ovasın<lan liıyıki veçlıile ıstifa· 
ahbab olurduk sonra .. , - Ta kendisi.. de edilememekte ıdı. Bu O\'anın kan 
Anlarsın ya dostum ... Ben hemen Selim dişlerini gıcırdatarak mırıl- damarları me~abesindc olan Toros -

akşam üzeri " ... ,. sokağındaki apart dandı: !ardan kopup gelen sulardan modern 
manma. damladım. Kapıyı güzel gi- - Ver §u defteri.. tekniğin biitün kaplarını toplıyamk 
yiıımiş bir hizmetçi kız açtı. Hanı • Necati şaşırdı. Selim tekrar etti. -=~ .. 
mı görmek istediğimi söyledim. Beni - Ver şu defteri... söylenmekteydi: 
aiislü bir odaya aldı. Necatiden defteri çekti aldı. Masa- - Al bakalım ... Namus:suı kadın. 

Az sonra bayan Saime muhteşem nın üzerine koydu. Bir kibrit çaktı. Bir daha tuzağına kimse rliiruniyccck. 
bir tuvaletle arzı endam etti. Yapraklarını tutuşturdu. Necati şa- Al.. defter alevletr içinde yanıyordu. 

Yarabbi ne kadar güzeldi... Ben eınnıştı. Ben meseleyi anlamıştım. Necati şaşırmış, aval aval bakar -
hayran olmuş diyeceğimi şaşırmış - 1 Selim intikamını alıyordu. Evet ken ben gülmekten kendimi alanıa
tım. Orada akşa,nı ettim. Ertesi gün defteri yakarak bu maceralara son dım. 
davetine icabet ettim. vermek istiyordu. Selim nihayet intikamını almıştı. 

İki gi.in sonra bir daha.. 1 Defter tutuşmuş yanıyordu. Selim O. A. 

Tabii bu müdür olabilirdi. Esasen den onun inkarını öğrenmeden mese
gece gelip çalışacağını da söylemişti. lenin ruhunu anlamağa imkfın yoktu. 
Odasındaki elektrik açık olmadığı i- Baş veinedar, çalınan paranın on bin 
çin onu te5his edemedi~ O da gelip attın İngiliz lirasına muadil olcluğu
aradaki kapıyı kapadı, anahtarını nu söylüyordu. •. 

IE 

istifade imkanları ihmal edilmişti. Bu - Çarçabuk.. i§i bitireceğim di • ben yılmam ... GörUyorsun Y'• 
sahada sulama şöyle dursun, feye - yor.. , yerinde.. a· şhıJll"' 
zanlardan mütevellid tahribatın önü - Amma yaptın ha.. - Allaha emanet pa. ı§ de 
alınamamakta idi. Ova tabii kuvvet- · · · · · · - Hamdolsun kuvvetırrı ~ 
!erin gelişi güzel tesirleri altında bı- - Pehlivan, ben sana bir şey söy- de ... 
rakılmıştı. İşte hadi!!eleri ve neticele- liyeyim mi bu herif korkulu?. - Maşallah; padi.~ınt ? .. yifU · 

- Ben de öyle görüyorum paşam! Hakikaten sultan A~iz, ıre ..... f'I 
ri göz önünde tutan CUrnhuriyet bil - 1aca~ .. 
kfunetimiz, bütün yurda şamil olan - Makarnacı ne diy~rl: . t~ ve neşeli bir gtireŞ ~ 
b''yük . 1 . · t· . k - Makarnacı da aynı fıkırde pa • dışah meydana. gelirken. ...ı"· u su ış erı sıyase ıne gırer en . . . . a ~ı11dın ..... · 
bu mıntakayı en öne alm13tır. Bugü- ~l. ~edı. . . . - HUseyın, ıyı Y ~ 
ne kadar açılmasına ba§la.nan kanat - lanı, Pad~~ahın maı~~~ti Alıçonun -: Evet padi§8.hım .. i dik 
!arla ypıln di&er inşaat ve teeisabn hasmını magl(lb edeeegıne kanaat Kısbet kasnağını ve ç. 
gyesi bu ovan~n verimlııi bir kar mi&- getirmişti. Bu adamların hepsi de eliJe yokladı. Alay ederek· . g0ıt 

~ hl' 'd' H" ı d'k' ler kurt•· line çıkarmak ve emekleri emniyet pe ~van 1 ı. . . . - usey n 1 •§ . aedi· 
altına almaktır. Zirai ve iktısadt kal- Nıhayet, Sultan Azız. ıki ~uçuk yıne paça kasnağı yerız.. briliıı' . 
kınmamızın temeli olan bu işler Ur.e- saat uykudan sonra kendı kendın~ u- Mak.anıacı, derhal yağ i ve d 

lrinde bir kaç yıldanberi devam eden yandı. ÇUnkü, oldukça korkul~ ~ • tirerek bol bol kasnakları. , 

'
planlı ve programlı mesaimizin miis- yalar görmUştU. Uykusunda Alu;o ıle teri yağladı. _ ııı ı:ııe 

- t Al' yagıanrrı J bet ve feyizli neticelerini yavaş ya - ugraşmış 1• _ ı~o soyunmuş, ' ın gelv' 
vaş elde etıneğe başlıyoruz. Bugün, Padişah, rllyada hasmının . ~ldıgı danda duruyordu. Padi~ah rdtl· 
önünde toplandığımız tesisat Tarsus bir tin çaprazı oyununun verdtği aza· görünce el ~nçe dh·an d~d911111 ott' 
ovası için programımıza giren işlerin mi heyecanla uyanmıştı. Üzerine k~· Sultan Azız tam me~ pil 

ilk parçasıdır. Bordan regu"latöril sağ bus çökmilştU. sına gelip durunca; ııuzurıı 
S ıta "' -: ır uyanmaz ser- k k .. til ve sol sahil sulnma ana kanalları adı u n ~z, uyan re aya op · .. . , 

albnda ve ilç senelik bir çalışına ese- yaveri çağırdı ~e sor~u( v • ., Sultan ~ziz, güler yu~J~· Jll;.cııı ' 
ri ola k vti d t'ril bu t • - HaUl vakıt geldi degfl mı . - Pehhvan, nasılsın Y 

ra cu e ge ı en esısa - • di h , • · · · ., 
tın gaye ve tiedefleri üzerinde dur - - E" et Pa şa ım" h.endıne ıyı baktın mı · · 
ma f ı b 1 Ç .. kU T - Yavaş yavaş soyunalım!.. Diye iltifatta bulundu. 

yı az a u uyorum. un nrsus . h 1 
eteklerinden başlıyarak Akdenlze ka- - Ba§üstüne pa~ışa ım.. yer öperek: . ·dyiS 

. - Fakat ben gUreşe çıkmadan - Sayei a .. hanelerınde ı_, 
dar uzayan "'Cnış ovanın manzarası ' ~ 
bu hed fl · 

0 
.. t - klf'd' ı bir soğuk su dökilnmek istiyordum. dimiz .. dedi. t' 11 

e erı gos ermege ı ır. P d' b' 'k' i ·c soll 
Azfa vatandaşlarım, beti yıllık bir - · ·. · · · · · , . a ısa~ ır 1 1 san) 

program içine sığdırılan işlerle bU _ - Şöyle bir serinler ve, kuv~e~ı- paşaya donerek: .. ııfllıı 
tün yurd su do.\'asının ancak pek kü- miz yerine gelir. Hem dP. uykı_ı mıs· - Halil, arbk gUreşe b• 
r-ük' b' k 1 1 ı... 1 kinligı"' ii~rimizden gitler .. dedı.. dedi. .... ır ısmıııı e e a mış ı..•U unuyo- . 1. 11... h 
ruz. Milli Şef bu progi·amm hari.:ın- Padışah olduğu yerden ,a ·"~· a- Aliçoya da hiu;.beıı: 
de kalan ışlcrın de biı· an ev\·el t>le marn dairesine geçc~elc ~lca ~ır ;ao- ~ Hnydi pehlıva~1 !. ı.-ıdı· .,t\I 

alın 1
. ıct · -. . . t b ğuk su <\u!;u vaptl. VUcudtınl\ ognladı. Dıyerck çırpınmnga ba§ ..,.hllf.1'1 

ması azım ge ıgım ışare uyur- · · 11 tt . eli 'ki l"'" ~ 
muşlardır. Onun ıçiu bUytik su işleri Halil paşa A~içoyn haber yo a ı. da çırpınıyo~du. Şım ı 1 ~Jl)_..t 
kan ·ı t b t ed"l · 1 h O da soyunmaga başlamıştı. Allço, dev cUsselerıle, parıl parı #e1'' unu ı e es ı ı mı§ o an av - . 1 kt w • • ds.ııı ~ ..,,v 
zaların dışına çıkmak \.'e faaliyetimi· sakindi. Yanında kimsecık er yo u. yaglı vıicudlerıle ~ey .ııı1<1Y" 
zi bütün yurd köşelerine teşmil etml!k Kendi kendine soyunuyordu. dolaşıyorlar.... Ellerıle tl) • 

kara.:-ını alınış buh1:ıuyoı·J7.. Orta A· Makarnacı ve !b? e~endil~rini. soy- vurar.~k çırpınıyorlar~~·k helfıll~ ~ 
nadoluda ~eylabi karakterde olan mak için ya~ına gıtıı:ıışle~d~. ~ı ~~~ . Cııreş ~aşlamıştı:hı.ndı. l'~di r 
suların vücude cretinli.-;t tahribatın pehlivan padışahın kısbclını gıydırı- ı hn oldu. Elense bag ı·1111dı~ 0 ., d Al' d b'" "1 eden c öuünil almak ışlerinc el koymuş bu . yorlar .. peş kabzalarını ve kec,:e bcnd a, ıço a uzu m 

· · ·ı b ·1 1 dı rıyorlardı ,,., lunuyoruz. Bu sahalarda bu yi.izdeo lcrını ıtına ı c ag ay~p. ~~yor ar · · . 
1 

.J\ıil ı 
vücud bulan hatu!<hklnn kurtararak Sultan Aziz de keyıflı ı<lı. Makar- J . ti~ hamlcyı ~ult.aı rk pa 3 • 

ziraatte kulhnmak \'<! sulam" Y"P • nacı ve tbo ile ~akalıı.şıyordu. Hatta, Dımdık duran Alıcova t ıl p-: .. .. H ttA - r . h ının 5( 
mak başlıca he<lef't:? ıınıtdl·rıdır. Makarnacı ya hitaben: a a sag e mı, asm 

• , C'f Al. ıııına geçirdi. d~ 
Eskışehır ve i\:c•nva O\'alıırındn ve - Hilseym paşa·· ~u ıçoya pa- F 1 t· Al' . b' . hanılr " ..t • 

1 
- .. t 00· k , arn. , ıço, ıı ıcııı· 11 

orta Anaclolunurı zıraal yapılan di - şa ıgını gos erem 111 .. yazı sana ... it k d 0 h 1 a.çasırıı 9(.l" 

ğer nıilhlm kısımlannda yağış \'azi· Dedikten sonnı , şunları da illi ve ı ıdçeG':?e ent kcr a pns~ · btığl11 
ı. ureş e rar e 

yetinın bilhassa ekım 7,amanında pek etti. • 
. b beli' 1 1 başladı. az olması bu rnıntakaJa'rda derhal ha- ı - Hüseyin, gur~ u ı o ~az .. 

rekete geçmek znruretin. te\·lıd et - Bak bugünkli güreşi seyret. Seııın A-

Askerlik 
nııştir. liçona meydanı dar getirteceğim. r 

Bir y1ldanbel'i bu ııııntairn!arda fa. - lnşallalı padişahını! .. 
aliyete geçmış \'e etfülJer(' b"şlamış - Bu heıif sızi yıktırmış .. Fakat, •---------~· 
bulunuyoruz. Kızılırnıc k \'C Sakarya ı/Je11ofjl1l Yerli 
hav7.alaıında da oecı:..nıc•-;c la ham - çizdikleri program esaslan dahilin - den:. • "~ 
müli.i olmıyan büylik su mevzularına de ça!u~rı~ak beni_m ~çin milli bir şe • ı _ Aşağıdaki adları y:.ı~ll ı;t 
da el kovmuş bulunmakta ~·ız.. Bu ref ve iftıhar vesılesı olmaktadır. Pek .. b l l . ,, 6Jccrl}re :. _, ,, • su :ıy arın ıııuame eı .. il" 
mcvnnda fa.1lıevtımız1 Ei:tz?. \e Di- vakm bir a.tıde bu <;alışmalarımızın t b't t "k d 'l ek nıeıe 

" -' ~· • • • .. ,.J d t' 1 . . es ı ve evsı c ı m ..,etl 
yarb:ıkır ovalarına .rnıfar u1_1tmak - dahn genış olçuııc mesu ne ıcc erını t .. d l ·1 b' J'kte ht:"' .. _ . • • 

1 
ye cuz an arı e ır ı ıı 

tayız. Aynı zam nda ı\kı!cniz .nınta- gorecegıı~ıze ~rnııı ve mutmaın o a- beye gelmeleri. tııııl} ıı 
kasının srıhil kı~mlat mı tcşkıl ed n rak bu tesısatı ışletıneyc açıyorum.,, 2 _Bu sübayları bilen ,e lcfl 
ve Miliısctan lçel'e kadar uzanan sa- Nnfia ~ekiliınizin n~ıtkl!nu ~a~i- v<.t'Sa subeyi haberdar etn1

" • 

hadaki su me\!zuları iizenııde tct • b n l\1ersın ve Tarsus ~ıftçıler hırlı - olunur. .;;ıu ft 
kiklere ba§ladık. Bugiin faalı) etimi- ği reislerı de söylerlikleri nutuklarda Piyade yarsiibay Yusuf 00 

zin ilk semer e~ı olarak açılma töreni Ciimhuriyet hllkfimetine karşu duyu- sim İstanbul 319 "28579.. . ııe 
ni yaptığımız tcsısat ile Ye hı::.ıııen ik- lan minnet ve şükran hislerine ter • Nakliye yarsübay ııuseY~,, 
mal cdılen şebeke sayesınde 180 bin cUman olmuşlardır. oğlu Hi.iseyin Hadi :}22 ''3~· }tıı, 
dekar araziyi sulama imkiınlan elde Bu merasimi takiben şereflerine Oto. yarsübay Niızıın ogW 
cdılmiş olur.Önümüzdeki yıll r ıçınde Tarsus parkındıı verilen bir öğle zi- fa Ragıp 321 "32541,, ~fı.ıtı 
diğer işlcrinıi7.ı ele i~lctıneye a<:.ılma- yafetinde bulunan Nafia Vekilimiz Oto. yarsübay Mclın1c,? 519. 

· it ·t· ., .. ''.Jo sı gibi mesUtl vesilelerle toplanmak Tarsusdan Mersıne g msı ır. oğlu Ahmed İhsan 3 ... .:> • fli.I 
H ..... yırı en biiyük emehmızdır. Zırai mahsulle- Nafia Vekilimiz Meı sine vardıktan Levazım yarsUb:ıy ust; ()S6·· 

riınizm randımanını ve dolayısıle sonra bir miiddet hükumet konağın - oğlu' Aziz İstanbul 317 ''18 JJB 
yurdumuzun servet ve refahını arltı· ı da istirahat etmis ve sonra belediye- Piyade yüzbaşı Halil oğhl ~ 
racak olan bu mesaide devamJmız yi, C. H. Partisini. askeri alay gar - İstanbul 320 "31513,, 1ti 114~1~ 
için büyük başarıcı millellerımizin nizonumı ziyaret eylemiştir. Gece de Tbb. yüzbaşı Mehme? ~ı.cı.iJ ~ 
azını ve gayretine dayanarak Milli tüccar klüblinde şereflerine verilen S. 8. memuru lbrnlııın ' 
Şefimızin ışaret buyurdukları yol ve husutii yemekte bulunmuştur. Mehmed Hulusi "16609 .• 

ra ben sana burada bir nevi hocalık, 
C'fcnrlilik yapıyorum. Sen bu benim 
anlattığım maceraları hikaye haline 
koyup para kazanacaksın? ... Görl1 • 
yorsun ki senden fazla para istemi-

İhtiyar yine güldü. cdi· ., 
- Seninle anlaşacağız, d ıA ~ 

• 11 ,... ıtfl.ı 
Şunu kabul etmek ıaııı .aı; o~ , 

çevirdi ve içerde çalışmağa ba§ladı. Diğer taraftan mildür Bay Ire -
Biraz sonra elektrik söndü. Ben cam landın a~i kasada şahsi parası ve 

Tefrika No ~ 40 yorum. Bir insan diğerine hissi ola
rak bu kadar iyilik yapabilir. Ben 
zengin bir insan değlUm ki... Sana 
para pul vereyim ... Fakat para ma
kamında bir ~eyler veriyorum, daha 
ne istiyorsun, bu elbet arkadaşlıktan 
üsttindUr. 

manyak bir adamım. Maıı) ı-ı:ııı1'J , 
sam böyel zevk için cs~·~r bıl ı ~ 
malığı yapmam. Onun ıçın prislc ıJ 
den ufak tefek illetleriın, ka.
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dıım. Fakat gelin görün ki, bu fev-
kapıyn doğru yakla.stım. O sırada e- kıymetli evrakile mücevheratının da kalade psikolog olan adam, benim a-
lektrik söndü. Müdürün evine geçen bulunduğu söyleniyordu. danıakıllı merak sardığımı hisset _ 
kapısının önünde bir ses duydum. - II miş ve yine benimle eğlenmek zev -

- Yahu Ireland orada ne yapıyor Bek · · ··zı · tr f aı·k kı"nden kendisini mahrum edememiş-
sun? Seni klübe gittin zannediyor- çının so erı e a ta a ·a u-

yandırırken, buyan Irelandın yani di- ti. Birdenbire sözünü kesti: 
dum, diyordu. 1 .. .. k d . .. M kl b' ..J ~ ·ı ·? . . . re ctörwı arısının şahn etme mura- - • ra ı ır macera uegı mı. 

Bu suale hıçbır cevab venlmedi. t edild' K d b h d t• d • ded' . . . . caa ı. a ın u _şa a e ı og- ı. 

~.ha~ısede .gayrı~b.ıi bır ~Y gör rusu hayli mü§kül şartlar altında yap - Çok meraklı •. 
medığim ıçin, pıpomu ıçıp ateşın kar tı. Kocasının başucunda 24 saat göı - Hikayeyi nasıl anlatıyorum. 
ıısında gazete okumağa koyuldum. kırpmamı3tı. İsticvabı yapan memur- - Fevkalade .. , 

Müdür çıkıp. gi~erk.en,_ ~mlı ~apı: lar bu işi bir formalite icabı yaptık- - Ah .. ah bilirim. Sen simdi be-
yı açmadığı i?~ 1~ gınp vazıyeti lannı zannederlerken, bilakis mübey- nim kabiliyetimi clbet takdir ediyor
kontrol etmedıgıne ıınltln hami ol - yic ve mcrakaYer vaziyetlerle knrşı- sundur. Fakat emin ol içinden da kı-
madı. laşblar. zarsın. Bu herife ne oluyor, dersin.,, 

Bu eehadet üzerine herkes biraz du İhtiyar Bicimine bir düğUm vurdu. Mütemadiyen kendi kendisini med-
rakladı. Zaten direktör ile görüşme- Ben de hakikaten heyecan duyuyor- hediyor .. 

- Estağfurullah. 
- Canım bırak şu cstağfurulhı.hı. 

Niçin samimi olmuyorsun? 
O sırada garsonu çağırdı. Biten 

şarabını yine tazeletti. 
ı - Mesela, dedi, sen şimdi benim 
böyle piskinlik yaptığıma içerlersin -
dir. 

- İyiliğinizi unutamıyacağım. 
l{erih dişlerini gösterdi, kahkahayı 

ar- bastı. - Niçin içerliyeyim? Şurnda 

~ csı t 
vardır. Ona boyun eğın rı de' 
mi? Yaşa .. benim adamınıSl ~ 
tir. t.ilr:ıf 

Susuyordum. Fakat diğer ış"1'1~ 
da yine tamdığı kfistah çıtl' 
. . utlaka 
ıçerliyordum. Beııı nı. rdıl· A 
mak isyan ettirmek istiY0 ~r-· 

- Hadi üstadım, ~ P 
kadaş1ık yapmıyor muyuz? - Hikayenin mflbadını merak et - mabadı'?.. ...ı 

- Arkadaşlıktan fazla. miyor musun? dedi. Yine güldU.. dedi·~ 
Herif sözü uzatıyor ve benim ele - Ediyorum. _ Kazandım, kazandıJJl .. ~ J 

canımı sıkmağa pa.şlıyordu. - Niçin soruyorsun... nnı ölçmek istedim. Ah Y" , ... , 
Hikayeyi yine tam tatlı yerinde kea - Sizden çekiniyorum. Üstünüze zim meelekde eabretJ11e1ı de dd" ~ 

miş keyfimi kaçırtmıştı. O yine de - düşersem hiç anlatmıyacak, bana kı- bir meaeJedir. Hadi fU "°11 4"~ 
vam etti: zacaksımz ... Onun içlıı mizacınıza hür dıktan IODJ'a.. yine anla~ .,-tl 

- Evet arkada!;lıklan fazla ... Zi- met ve hizmet etmek istiyorum. edeyim. [uıını-·· 



-~AaT 1MO' . TENi SABA&· 

FiKiRLER: -
Karagözü Karagözcü diriltecek!. 

Haliçte yapılacak 
büyük bir tersane 
Havuzların ıslahı için-

<naştarafı 4 Uncü sayfada) hüneri vardır. Nezih nükteleri şuh ve 
ı.1Uk etın1·~ . de 3 mı·lyon lı·ra ~ " "Naşid., de, "Kavuklu zarif uslubile muhitinde sempati yap 

~~bey,, de ~alışmış, ustası "Şefik masın~ bilen s~at~lr, '_'Emniyet sa rfed i lecek 
b. ' 1 den sonra "hayal,, in, sayılı Sandıgı,, muhasıblermdendir. . . . . 

, "talka· rl · · ti Ka • "H alt Kü lik Ali "Türk te a- Haliçte 10 milyon lira sarfıle ya • 
L• an arasına gırmış r. a.y ç ,, m 1 k üyük" · · t tk"kl 

ıt 1ı."ll Al· b · " · k A Iüz d fazla ~ _A _ ve pı aca b tersane ıçın e ı er 
11 ı eyın son pışe ar,, ı ve şası,, nın wnun an IZ41.l.ı • 

Uçuk İsmail, Baba Asım, Fahri ls- iltizam ettiği bu eahsiyet, 0 Selim devam etmektedir. 
. ~ Ustad Memduh, Rıfkı İnce,, gi- Nüzhet,, in yazdığı tarzda bir sanat- . Habe.r ~dığımı~a göre İngiliz kredi 
ı~ ~hretli "pişekar,, ların da sonun- kar değilse de "Hayal,. e emeği ge· sınden •.s~f ade edılerek yapılacak ter 
f' 'dur. "Edebiyat fakültesi,, nin çenler arasında unutulmaması icab e- s~ede ikı kızak olacak ve b~la~dan 

llt ~ndaki "süd damlası,, na biti· den mutavassıt bir "Karagözcü,, dür. bınnde ~O. tona k~dar: dige~ın~e 
lir du~kanı bir "temaşa,, müzesi - Onun asıl kıymeti, rahmetli 110stad de da?a büyük gerruler ınşa edilebı

. ~ nın liralık "tasvir,, 1 ve bir o Memduh,, dan, "Ressam Muazzez,, lecektir. 
r11 t~ r kukla malzemesi vardır. Halen den sonra "tasvir,, kesen yegane sa- Tersanenin inşaatına başlandığı ta 

Yatını bunlara bekGilik etmekle ge- natklr olmasıdır. Şimdi Ankarada rihten itibaren Haliçteki havuzlarla 
ıı1' ~ektedir. Yazık değil mi? "Posta Telgraf., idaresinde çalışan lstinye doklarının tevsi ve ıslahı işi-

liayau Safa,, bir gün bile safasını bu zat, "Ankara radyosu,, nda ka • ne de girişilecektir. Buralarda yapı
r:r ~ek nasib olmıyan bu işte karnını ragöz oynatan ilk "hayalci,, mizdir. lacak elektrikli tesisat ile tevsi iş -
~ıf ~'l"rnak için, "şem'a,, sım püflemiş "Hazım, ,a gelince.. Karagöz oy - !erine 3 milyon lira sarfeclilecektir. 

• ~eklerini kırmıı:ı "Turan Tiyat- t "K ·· l oyun oynar O· --·•••••••••••••••••• ·-••••••••••••••• ~ "' na maz, aragoz,, e . 
! 1 ~".altında francela satmaktadır. nun Hacivatlı, nargile sesli, kaba ton- SA BAHT AN SABAHA 
ıf ~ ~kt idadi mezunlarından olan Ha· ıu "usule aşina., usta bir hanende -

Muhtekirlere karşı . ~ f ehmed Ali, ."t~lfı~~" ı.?·. şö~~et· dir. Gayet güzel taks~ ed~~· ~ak~t 
)aJ akat kuvvetlı bır ruknudilr. Ha mahkum ve beceriksizdir. Mudhtş bır 

·~r ~de, "orta oyunu,, nda, bilhassa diplomat kesilen Karagözün karşı - [Baş tarafı 1 incide] 
n ve "Ayvaz., da taklid kudre- j sın da miltemadiyen bocalar, ondan a- sene evvelki iktısadi vaziyetimizle 

, ~ ~ haYran olduğum bu adam, sanat kıl dersi alır. Tasvir sürüşleri, döğtiş mukayese ettiğimiz zaman bizi se -
" ~~nd~ni fe~a ?d~nlerin başınd~ ge- türmesi maharetlidi:. Hele "!ar~ak,,ı vindirece~ bir çok farklar buluruz. 

d-1 lt hır talıhsızdır. Aslen Eyilbltı· "Vasfi Rıza,, nın güzel sesıle süsle- Ancak bu farklar, memleketimizin 
~e~ayali ·:Arap Cemal ... den Ye: diğ~ '.'fasıl,. .. la~: b~: "1:emaşa,, ~on - sarsıntılardan uzak kalr~asına kafi 

·eıt ~r a dır. Malun:ıatt~, sempatık, ~~end~ se~ıdır. "Ko~ukçu oglu,, tah~ıf. ve ı gelmemiştir. Bir çok fabrıkalar açıl
l.~ damdır. Şımdı dostum . Sadı tagliti, "inkılab,, sayma.sa çok ıyı o- mış, ancak bu fabrikaların bir kısmı 

UI ~' le beraber lzmirde "temsıller,, ı lacak. Bu itibarla ben onu, şimdilik noksan kalmıştır: Kağıd fabrikası 
11 ~or. • . . • hakiki "hayaliler., arasına değil "ha- gibi ... Bir çok maddeler için de henüz 
!\l" ktıl'ı ayalı Hayn,, ustası Şef ık Safı yal,. tekniğine süikasd yapanların ba- başkalarına muhatcız. İşte bunlar 
· \ llı yaşatan yegane sanatkardır. şına alıyorum. memlekette bir sıkıntı tevlid etmemek 

~al,, in, mazbut tekniğini boz • "Çarşılı Rıza, Arabacı Süleyman kabil değildi. Ancak bu sıkıntı, fiyat
t~td ~ ~er~eye çık~rmak, yaln.ız onda ve Enderunlu Nasuhi,, nin ne alemde ları yüzde beş, on arttırmak icab e-

' ~4 Uıfürnuz hususıyetlerdendır. Ha • olduklarını bilmiyorum. derken kesesini doldurmak için böy-
ıı 11e h.. l h tı · tt n · · • · .,ıı tlııern u~~a.n 1 aya nı, cemıye e Bunların her biri, bu sanatın par - le günleri beklıyen muhtekırın ehnde 
~~ 'iııde ~k .•çın Sult~n ~amamındaki e- ı lak ve revaclı devirlerine yetişmiş, alabildiğine artabilirdi. 

~1 ınzıvaya çekılmış olan bu genç . . d' y . . . . 
ı-e~ l'ıtıett . t•f d tm k att bızzat eser olmuş şahsıyetler ır. a- Hükı1met yem tedbırlerle ıhtıkan 

·~. en ıs ı a e e eme san b" "k "kütü h db. ı · · d 
1ııJ ,~lilaniyeti ihmal etmektir. şıy~d ır amus,. ~~ lü . ~·k~ne:, önlemek istiyor. Bu te ır er ıçın te 

"''.\'organcı Mehmed,, de bu sanatın j halın e sanatın her tür ınce ı 
1 

erboı; s~n der~ _şi~detl~leri vardır ve ta • 
·ı· --<ılerind d" n·· dolaşmış ne vakıf olan bu adamlardan bo bıka geçılmıştır. Bır taraftan toptan· 

~ h en ır. unyayı ' is if d t k Umk .. dilr N t· e - k d · k 

'
ı le!if 1. b"I U dört dil- t a e eme m un . e ıc cı, diger taraftan pera en ecı on -

ısan ı en ve ç, ·t·b ·1 d dı N f a·1 b kk 1 ''ha l t n bu adam da 1 ı arı e: trol altın a r. e ye ı en a a , 
~.ı ya" oyna a ' ,. .. lüm d h l f d · b. ·~inden i t'f d edileceklerin ba _ "Karagöz., muhalled ve o " en apse atı an esna var ır ve yem ır 
rı. s 1 a e d · ··k ·· k ·1 ta f t 
"il gelir. Onun da _ İrfan gibi _ münezzehtir. Onu per esı ço ~uş, ararname ı e top ncı.ya . a ~ra ~er 
dtk dol Ka a öz kukla ve "şem'ası,, sönmüş zannetmek zuhul: mek ve almak mecburıyetı yukletıl · 

~ı. usu r g ' l - k. · k lıklı l\lta,, malzemesi vardır. Atinin iddia etmek vahimdir. Kaybo maga miştir. Vakıa muhte ırın arşı 
huı varisine saklamaktan başkıl müstaid sanarak heyecan gosterme· anlaşma ile buna da çare bulmast 

'.Yaramıyan bu malzemenin yaşlı ğe de lüzum yoktur. müm~ündil.r-. Anc~k sat;ın al~ığt veya 
.hafızı, şimdi mahalle aralarında "Şem'a,, nın titrek ışığını, "Ruşina,, sattıgı malın, malıyet fıyatı ıle ve al· 
,,l'ar aşurecilik yapıyor. perdenin "cilvesaz,, olduğunu şaira· dığı, yahud verdiği paranın ver.gi ka~ 
1Stnet zade Kadri,. meşhur "Med· ne vasıflarla mezcedip anlatmak gü- yıdlarile karşılaştırılması tehlıkelerı 
h lsrnet Efendi,, nin oğludur. Sa- zeldir. Fakat ciddi tellkki edilen bir bu yoldaki hilelere büyük bir engel 
~babasından tevarüs eden bu sa- işe hikaye ve masal söyliyetek de - olacaktır. 

Utar, "temaşa., nın mUhim bir uz. ğil; aramızda yaşıyan bu hazinelerin Perakende satıı;.ıta ihtikarın kon -
<llınakla beraber usta bir "hayal- yıllanmış servetinden müstefid ola· trolü için en kestirme çare pazarlık· 

~\tclir de. "Orta oyunu,. nda pek bilmek için daha seri ve mlifid ted- sız satıştır. Fakat memleketi henüz 
> affakiyetli olarak konuşturduğu birler almak, bu adamları "halkev- pazarlıksız alış veriı;ıe alıştırmak ka
. ~ııe katığı., "Şetaret,, "Matiz,, ve leri., ne öğretmen tayin ederek genç- biJ olamamıştır. Bunun en açık deli-
~~~eni, ,tipleri., onun sanatkar şah- liğin ve ehveskarlartn istifadelerini lini taksilerde görürüz. Otomobil üc-
R l"rıa.hsus gibidir. temine teşebbüs etmek. "Karagöz - retlerinin saatle tediyesi bir nevi pa-

t· <ı.ııattan sefalet sillesi yemiyen ye- den evvel onu yaşatmış ve yaşata - zarhksız alı~veriş değil midir? Taksi, 
\ l\e bahtiyardır. Çünkü "meyvahoş., cak olan "Karagözcü., yü düşünmek lstanbulda on, on beş seneden beri 
~~ ltantar memurudur. Fakat ne ya- lazımdır. Bu işleri pek iyi anhyan Hü tatbik olunur. Halbuki uzakça bir ye· 
\ı' ile Yazık ki; arkadaşları "Terzi sameddin Bozok arkadaşımın dediği re giderken şoförle pazarlık etmek 
t'h, Baba Asım, Safer Mehmed, gibi " .. kendilerinden ne öğrenirsek gayet tabii görünmektedir. Demek ki 
~11\aı baba ve nihayet son Kavuklu kardır.,. onları himaye, "l<aragöz., il, hem esnaf, hem müşteri maktu fiya
., eeY,, in hüsran ve sefaletini gör- Karagöz kültürümüzü, "temaşa,, yı ta alışamamıştır ve ikisini birden da

~~i:tı sonra bu işe • "İrfan,. ın ya- ve nihayet "Şeyh Keşteri,. neslini in- imf bir kontröl altında bulundurmak 
·• a. • tevbe etmiştir. kırazdan kurtarmaktır. Aksi takdirde kolay değildir. 

\ ~llhuri Kolu., nun son evladı "Cev tekrar ediyorum. Bugün harb içinde bulunan veya-
~;;1 ten sonra en kuvvetli "zenne,, Yazık olur emeklere.. hud harbin iktısadi tazyiklerine ma· 
~aid Bey,. in "hayal,, de de Cenıaleddin SERT'ER ruz kalan memleketlerde maktu fiyat 
/~ _____ usu Jile, muhtekire karşı en şıddetli 

~ ~~AD lş_LERI ı Dl!NIZLERDI! : cezanın tatbiki biribirinden ayrılmı -
!~ yo~ 
y Qlinde yarım mil- Bulgaristan sahillerinde Almanyadan yeni gelen bir dostu-

lı 011 lirahk ihracnt iki Türk gemicisinin muz anıattı: 
• 

11
1". llıüddettenberi durgun gitmiş cesedi bulundu Dükkanlarda ayni cinsten fakat 
ihracat pı"yasası dun'· fevkala~d" kaliteleri farklı öyle mallar göriirsü· 

t: Bulgaristan<lan son gelen haberle· 
l.geçrniş ve bir gilnde yarım mil- .. d 

1 1 
V . . niiz ki sağlamı ucuz, çürüğü pahalı-

ıt 1 . re gore a ga ar arna sahıllerıne 
1 a ık ıfıracat muamelesi kayde- .k. Til k . . . . . . .. dır. Hayretle sorarsınız; 
ı.~tir ı ı r gemıcısının cesedlerını su - . . . 

t. >u • rüklem·şt· T f 1 d b. . . .. - Bırı harbdcn cvvelkı maldır. 
,. bıll. lngiltereye 300 bin, ltalyaya tünde iıs~~~· a~ a .ar ~~. ı~ınınldus· Ucuza malolmustur: ucuza satJvo -

,& ~ y_n. liralık tiftik, Filistin, Ruman gvunu göster~n b~sım .kusebyınl 0 
u · ruz: kalitesi düşük olan yeni maİdır: 

~"" tına · l b n ır vesı a u unmuş, 
~ t ''I ı.:ı. nıstan, talyaya tuzlu alık, fakat hangi g i 1 d t'" t pahalıva malolmuRtur; pahalı va sa-, 'r;.a,1 • • • • cm veya 1U mo or ay · · 

ı"t ,, a porsuk ve tılkı dcrısı sa- fasından oldu - 1 1 ·t tarız 
t>."" ır F r d . gu an aşı amamış ır. 
~l.l\ı · aa ıyet ~~am et~ektedir. l Diin İstanbul 1'.!ıntaka Liman Re- Cevabını alırsınız. Bu .clük~a~cının 

}'etlere gonderılecek I isliğinde yaptığımız tahkikatta mtis· u.cuza mal olan malını, nız~mı ~ıcare-
1·~~ har y~paklar bet bir malumat alınamamıştır. Ce • ~ı.nd~n fa~laya. ~a:ması mumk~n de~ 
~ıl(ı bin ~ ıçınde .sovyet ~usya~a sedlerin son fırtınalarda batan mo _ g~!dır:. E~~ndekı ıyı mala haddıne mı 
~" ttı 1 kıio yapak ıhraç ed.ilecektır. törlerden birine aid olduğu tahmin duşmuş uç beş kuruş zammetmek! .. 
~~~ h~ l~r eski bir taahhüd olduğu edilmektedir. Bu salıcı için bir iki gün iGin dükka· 
~~il ~Uınet bu maddenin ihracının Çar Ferd· a d nından, servetinden, evinden barkın-

t' ı,~ ll~'Yetine rağmen malların Sov- kurt;"ı n vapuru dan olmak mukadderdir. 
ıq. ayaya k. .. d t . rı amıyor 

· sev ıne musaa e e mış- Marmara ve Ege denizinde lodos Muhtekire kar~ı Fransada ve İtal-
l'f . fırtınası devam etmektedir. Bu ı:!ebeb yada da ayni derece şıddetlı tedbirler 

&t 1 ilk ve yapaljı le bir kaç gün evvel Bozcaada civarın- alındığını öğreniyoruz. Bu dünya ba-
~\a,t andardizasyonu da karaya oturan Bulgar bandralı diresiııde, başvurduğumuz ayni ted · 
l ~o et Vektıeti standardizasyon Çar Ferdinand vapurunun kurtarıl . birlerde devam etmek yegane çıkar 
tl~lc::oıu Faruk yarın şehrimize ması güç bir şekil almıştır. Hadise yoldur, kanaatindeyiz. 
trı~İlQUr • _ mahalline giden Alemdar tahJisiyesi i!!_!!ll!!~~~!'!!!!!!!!llll~~-lli!lll!!~!!!!!!!!!! 
t.':'llda burada bu~~dugu mUd~et fırtına. sebe~ile tahlis işine munta • ziyeti daha kötüleşmektedir. Ge
~otl\ı l>~pak ve tiftik standardi - zam hır şekılde devam edememekte- minin ambarlanna sular hücum et -

~\)· içın hazırlanan tipleri tetkik dir. · miş ve içinde bulunan ticari e~yayı 
ıt edecektir. Gelen haberlere göre vapurun va- da hasara uğratmışlardır. 

--
Dün ·İbrahim Hakkı Konyalmm 

Cümhuriyet aleyhinde açtıQı 
dava rüyet edildi 

- . . 

Dahili konforu alakadar eden en 
güzel ve şık mobilyalar ve bil
hassa yatak, yemek, çalı§ma o
daları ve salon takımları, Briç 
oyunu için Amerikan mobilya
ları, her yerden müsaid şartlar 

ve ucuz fiyatlarla 

BAKER (Eski Hayden) 

L Ba:j taraft. S ı,ıcide] sarf edildiğini, muhakeme esnasında iııı•M•ao11c7a•z•al•a•n•n•da•b•u•1a•c•ak•·•s•ın•ı•z.•l!i 
Bundan sonra davacı vekil Etem Akşam, Yeni Sabah, İkdam, Vakit ve =========================== 

Ruhi Balkan söz aldı. Müddeiumumi- Tan gazetele~ni~ mu?~ke~eyi takib 1 e ebaşı dram 
nin iddiasını tekrar ve tasvib ettik- eden muharnrlerı de ışıtmış oldukta- P 
ten sonra kısaca dedi ki: rından bunların şabid olarak dinle • 

- Bu yazı ile müekkilimin şöhreti nilmelerini isterim. Bu sözleri, Akşam 
kırılmak istenmiştir. Halbuki müek- ve İkdam gazeteleri de aynen yaz -
kilim Sulh Ceza mahkemesi tarafın· mışlardır. İbrahim Hakkı Konyalı ta 
dan ehlivukuf intihab edilmiş ve ki- rafından gönderilen cevab da, arab 
tabı okuduktan sonra kanaatini iz • harflerile yazılmıştır. Halbuki, bu ya. 
har etmiştir. Müddeiumumilik maka- zıların kabulüne kanunlarımız mil -

kısmında 
Bu gece saat 20.30 da 

O KADIN 
••• 

btik.W Caddesinde Komedi 
Kwnmda 

mının istediği cezadan başka, içtimai said değildir. Cevab, bundan dolayı Gece saat 20.30 da 
mevkiler de nazara alınarak, arzuha- dercedilmemiştir. Arab harfleri ve HERKES KENDİ YERİNDE 
limizde zikrettiğimiz manevi zararın İbrahim Hakkının kendi el yazısile =======================--==-
da alınmasına karar verilmesini is • yazılmış olan ceva~~ameyi de mah- Fatih Sulh~ üncü Hukuk H<ikim • 
terim. lrf !kemeye ibraz edecegım. .. 

1 
"d liğinilen: 

Etem Ruhiden sonra an Emin İrfan Eminden sonra soz a an mu . . h 
11 

. I'"a 
·· .. · · · k ··d f t Şehremını Sarımusa ma a esı " -soz aldı. O da kısaca şunları soyledı: deıumumı de, hak ı mu a aaya a - . 

12121
n
40 

t ri 
T hk. . ta . - . 'dd" 11· k t . ·t·b ·1 b h"dler· vurma medresesınde " a -- a ın zammun ettıgı ı ıa a u c mesı ı ı an e u şa ı ın b . .

1
• u . 

olunan neşriyat, Afrodit davası ınaz- celblerini ve arab harflerile yazılmış hinde vefat eden Pemk enınbı anı 1 arı-h" d 't'b alaca ve orr. u arı-nunlarından Semih Lutfinin mahke- olduğu söylenen cevab mektubunun ın en ı 1 are? . t ~ d 
1 mede söylediği, fakat, zapta geçmi - mahkemeye ibrazına karar verilme - nın bir ay ve ıddıayı verase . e en .. e· 

· · · t d. rinin üç ay içinde mahkememıze mu -yen sözleri tekrardan ibarettir. Söy- sını ıs e ı. . k · · ı 
lenen bu sözlerin mahkeme zaptına Mahkeme, arab harflerile olan bu racaatları aks.ı hal~e. 1t:re 1esının ıa-

k b hk "b · · a··rt zineye devredılecekı ı an o unur. geçmemiş olması söylenmediğine de· me tu un ma emeye ı razı ıçın o 
lalet etmez. Bu sözlerin mahkemede gün mühlet verilmesine ve gösterilen 
Semih Lutfi tarafından söylendiği, şahidlerin dinlenilmelerine mahal ol· Biga icra memurluğundan: 
mumaileyh tarafından da tekzib e • matlığına karar vererek muhakeme- Bigada kitabçı Hasan vekili Hidn • 
dilmemiştir. Bu sözlerin mahkemede yi 19 mart salı gününe bıraktı. yet Öner'e 105 lira borcundan dolayı 
c± 2 birinci derecede ipotekli olup mraya 

Ş • k • H • cevrilmesine karar verilen Big:ıda 
r<JLISTK : ır etı ayrı ye Hamdibey mahalelesinde ölü Kamil 

T 1 veresesi çocukları Sabahat ve Sabile 
ramvayın arşı Vapur arı velayeten ve asaleten karısı Habibe 

k 1 r 11 d I ve kızı Sabriye ve diğer kızı Vasfi -

D
.. b h t d" b kta B Yazın Boğazda radyo yeye aid Biga tapusunun haziran 931 un sa a saa ye ı uçu e- . 

bekten Erninönline gelmekte olan 233\ çalmıyacak tarih ve 16 No. smd.a kayıdh .Bıg~ 
. . Hamdibey mahallesınde M.erdıvenlı 

numaralı tramvay arabasının arşı/ Boğazda işliyen Şırketi Hayrıye / k kta 
9 

d ta fi Kara . .. so a numara a ra arı -
Tophane lle Karakoy arasında kınl- vapurlarında çalınan gramofonların ! b ti M t f vl H dd' e 
mış, 20 dakika kadar yol kapanarak hoparlörler vasıtasile dışarıya akset- caal ab 1b usG~ ~tl?gKud_ ahyre 

1 
~ v 

. . · · . . . . . • so u er er ırı · ı a ır anc erı ve 
tramvay seferlen kesılmıştir. tirilmesı, eskıdenben şıkayet mevzuu 

0 
•
1 

H h · 
. . . .. arkası sman og u asan anesı ve Tramvaydan düştü olmakta ıdı. Belediye bunlan onle - .. .. 1 .1 T . ta 

mek ve menolunmasını temin etmek onu yo 1 e çevrı ı e\•ın. m~m1:. •• 

Parmakları kesildi .. b tai bel d. tali t llfuhamme11 1.-rymetı: 3:::ı0 uç yuz uzere za ı e ıye ma name-
11

. 1i 
Sultan Selimde 8 numaralı evde o- sine ve ayni zamanda yeni hazırla - e Eı raf. Alt k tt b" .. t katta 

.• • - VS<I ı: :l a ı r ve us 
tur~n 14 yaşında Huseyın og~.u ~ - nan seyrüsefer nizamnamesine ba.zı dört odası ve bir sofa bir taşlık ve 
maıl tramvay~an. atlamış, duşmuş, hükümler koymw~tur. Bu hükümlere bir avak yolu ve bir mutfak kull!lm
parmak~arı ezılmış, Cerra~paşa has- göre vapurun i<;inde çalınacak gra • lan y~r odası ve beş metre uzunluk ve 
tahanesıne kaldmlarak ezılen par • mofonların sesi hoparlörler vasıta - .. t · 1 · - · d b. b"'hrevı· ~" . .. . uç mc re genış ıgın e ır ... . .,u· 
makları kesilmiştir. sılP ve yuksek tonla dışarıya aksettı- mil olan bu ev ahııab olarak imal e • 

Otomobil çarptı rilmiyecektir. dilmiş olup üst kattaki bir oda pen • 

Galatasaray sekreteri Hüseyinin hk tedris;t müdürü cereleri ve tavam yapılmadığı;1rlan 
yanında oturan 13 yaşında ümran noksan kalmıştır. Üzerinde kiremit 
Ortaköyde Muallim Naci caddesin - Antalyada örtüliidür. Mevki çarşıya yakın ve 
den geçerken 979 numaralı hususi 0 • Antakya, 14 (A.A.) - Antakyada içinde elektrik lesisatı mevcuddur. 

t b·ı k ht ı·r l · açılacak 150 kişilik eğitmen kursu - Satış açık arttırma suretilc ve pc-omo ı çarpara mu e ı yer erın - . . ~ .. 
den ehemmiyetli surette yaralamış, nun hazırlıkları süratle ilerlemekte- şın para. ıle yapılac~gı~dan n:uzayc -
yaralı çocuk Beyoğlu hastahanesine dir. Kurs 15 nısanda tedrisata başlı- deye iştırak etı~ek ~.s~ycnl~~ı~ mı~ • 
kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. yacaktır. haınmcn kıymetakın y~z c ycc1ı .uçubu 

nisbetinde pey çesı verme erı veya 
milli bir bankadan teminat mektııhu 

1. l k j f b 'k f S f tr lf · ·ı.ı 1 ı getirmeleri icab eder. 11S lr 1 rl 1 U 3 lft 11 ma ... omısyUOU 1 aı UI Birinci açık artırma: 11;4;1910 

~---~~~~~~~~~----~~~~~-----~ tariliine rasUıyan ÇHpmba gün~ 
60 ili 100 hin metre torbalık bez ahnacak. saat g dan 12 ye kadar Biga icra da-

Beher metresine 30 kuruş bedel tahmin edilen 60 ila 100 bin metre iresinde yapılacak olan birinci açı'k 
torbalık bez Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma komisyo- artırmada muhammen kıymeti yüzde 
nunca 18/ 3/ 1940 pazartesi günü saat 14 de pazarlıkla ihale edilecektir. yetmiş beşini bulduğu takdirde gayri 
Şartname ''l,. lira "50., kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Talible- menkul ihale edilecek ve aksi h1.l<le 
rin muvakkat teminat olan "2250,, lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 satıs 15 .,.ün temdit ile ikinci artır • 
maddelerındeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar ma;a teıtir olunacaktır. 
tüccardan olduklarına dair Ticaret Odası vesikasile mezkur gün ve sa- İkinci arttırmn: 2/5/1940 tnrihine 
atte komisyona müracaatları. "1810,. rastlıyan perşembe günü saat 9 <hın 

• • • 12 ye kadar yapılacak olan ikinci ar-
60 t.on 1.5 mm. kalınlığında ve normal f'b'adda saç lc\'ha alınacak tırmada en çok artıranın üzerine ih:ı-

:" Tahmin edilen bedeli "20.400,, lira olan 60 ton 1.5 mm. kalınlığın- ıe edilecektir. 
da normal eb'adda saç levha Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü mcr - 2004 sayılı icra ve iflas kanununıın 
kez satın alma komisyonunca 18/3/1940 pazartesi günii saat 14.30 da 126 ıncı maddesine tevfikan haklaı ı 
pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan veri- tapu sicillilc sabit olmıyan alacaklı -
lir. Talihlerin muvakkat teminat olan "1530,. lira ve 2490 sayılı kanu - larla irtifak hakkı sahiplerinin \'c tli
nun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle .Ter iddia ,:e itirazlarım ilanın neşri 

b 

alakadar tüccardan oldııklarına dair Ticaret Odası \'esıkasile mezkur gün tarihinden itibaren 20 gün zarfmda 
ve saatte komısyona müracaatları. "1811,, evrakı müsbitelcıile Biga icrn me-

• • • murluğuna müracaat etmeleri lazım· 
67 kal<'m muhtelif ateş tuğlası ,·e harçtan ahnae.ak dır. 

Tahmin edilen bedeli "176.000,, lira olan 67 kalem muhtelif ateş tuğ- Aksi takdirde haklaı·mdan vazgec-
lası ve harçları Askeri Fabrikalar Umum MüdürlüğU merkez satın alma miş sayılarak alacakları tapu sicılile 
komısyonunca 25 3/1940 pazartesi günü saat 14 te pazarlıkla ihale edi- sabit olmıyanların satıs bedeli pay • 
lecektir. Şartname "8., lira "80,, kuruş mukabilinde komisyondan ve- laşılmasın<lan hal'iç kalacaklan ve 
rilir. Talihlerin muvakkat teminat olan "10050,, lira. \'e 2490 numaralı ka- daha fazla izahat almak istiyenlcı'in 
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işl~ 11/3/1940 tarihinden itibaren .mlı 
alakadar tüccardan olduklanna dair Ticaret Odası vesikasile mezkur gün bulunacak a((ık artırma şartnamesile 
ve saatte komisyona müracaatları. ''1890,, sairmizin 940/229 sayılı dosyası"1da 

- mevcud tllpu kayıdları ve vaziyet ve 

1 
takdiri kıymet zabıt varakasını gn • 

Deniz LHazım Satınafma Komisyonu Uanran - rüp antıyacakıan na.o olunur. 

1 - Tahmin edilen bedeli "13962,, lira olan 1400 nded muhtelif boy
da boya patlağı 1 nisan 940 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 15 de 
Kasımpaşada bulunan deniz levazım satınalma komisyonunda kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı "1047.15,, lira olup şartnamesi her gün mesai saati 
dahilinde mezkur komisyondan bedelsiz alınabilir. 

3 - İsteklilerin 24.90 sayılı kanununun tarifatına uyarak hazırladık
ıarl teklif mektublarını en geç eksiltmenin yapılacağı gün ve saatten bir 
saat evveline kadar makbuz mukabilinde adı geçen komisyon başkanlığı· 
na vermeleri. "1986,, 

Or. Hafız Cemal 
Lokma.o Hekim 

DahHlye MUteha•eısı 
Divanyolu 104 

Muayene ,f;a&tleri pazar harlg 
her giin 2,5 • C 8&lı ve cumartad 
sabahlan 9 • 11 hakiki fi.kara 
kabul olunur. T. 22398 



' A1ilr ft' 
FOSFARSOL, Kanın en hayatı kısmı olan kırmızı yuvarlacıklan tazeliyerek çoğaltır. Tatlı iştah temin eder. Vilcude devamlı gençlik, din~ tJll' 
rir. Sinirleri canlandırarak aaa.bt buhranları, uykusuzluğu giderir. Muannid inkıbazlarda, barsak tembelliğinde, Tifo, Grip, ZatUrrieye, sı 
11.ekahetleri.ne, bel gevşekliği ve ademi iktidara ve kilo almakta §ayanı hayret faideler temin eder. 

FOSFARSOL'ün Difer biltün kuvvet şurublanndan üstünlüğü DEVAMLI BİR SURETTE KAN, KUVVET, tşTnıA TEMlN ETMESi ye ~ İk 
kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir. 

Sıhhat Vekaletinin resmi mlisaadesin.i ha.izdir. Her eczahanedo bulunur. 

ANI TESİR GEN ERAL ELECT RIC 
RADYOLARIN 

EN HA S SASIDIR 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRİP 
ROMA TIZMA SOGUK 

ALGINLIGI 

n bütün ağrılarını derhal kf'ser. Lü
zumUDda günde 3 kaşe alınabilir. 

~-------------------·----, 
IZILAY CEMİYETi 
Umumi Merkezinden: 
Cemiyetimiz harb, kıtlık, muhaceret \'e emsali ahvalde zuhur 

eden hastalıklaıla yapılacak mücadele ve bilhassa seferberlik esna
sında hastahanelerde Kızılay esas hemşirelerine yardımcı sıfatile 
Çahronak üzere tstanbulda Aksarayda kain 

~ . 
KIZILAY HASTABAKICI HEMŞİRELER MEKTEBİ 

dahilinde 

GÖNÜLLÜ HASTABAKICI 
yetiştirmek için 1 Nisan 1940 tan itibaren Uçünc_ü kurs açılacaktır. 
Meccani olan bu kursa aşağıda yazılı şartlan haız olanlar alınır: 

1 - 20 ila 45 yaş arasında bulunmk. 
2 _ En az ilk mekteb tahsili görmüş olmak. , 
Kaydolunmak ve dersler hakkında malümat almak istiyenler 

yukarıda adresi yazılı mektebimize müracaat etmelidir. 
İkinci devre kurs için kaydedildiği halde üçüncü kursa kalanla

rın tekrar müracaatla kaydolunmalan. 
Şefik ruhlu, hayırperver hemşirelerimizin bu insani işe hevesle 

ko~acaklarına kaniiz. 

rÇOCUK ESİRGEME 
BALOSU 

KU~UMU 

Çocuk Esirgeme Kurumunun 
senelik balosu 16 Mart 1940 cu
martesi günü akşamı Taksim 
Belediye guinoeunda yapıla -
caktır. Balo komiteai, gazino-

nun yeni açılıtı dolayııile yapıl

ması 1i.am gelen tertibatı al -
mıe ve mevsimin en büyük ve 

neljeli balosu olmaauıa çalı· 

&ılmaktadır. 

lstanbul Lewaz111 lmirUll 
Sıtınalmı ıorr.ls onu il~nlırı 
Mayıs liMO nihayetine kadar Hay

dar-paşada ve Anadolu cihetinde 400 
ton kadar nakliyat yaptırılacaktır. 

Pazarlıkla eksiltmeel 18 mart iMO 
pazartesi gUnU saat 14.30 da Topha
nede Lv. imirliği satın alma komis -
yonunda yapılacaktır. Tahmin bede
li 866 lira 75 kuruş ilk teminatı 65 
lira<kr. Şartnameei Ko. da görlilUr. 

(Ul) (1984) 

••• 
Baloda güzel bir piyango da Fen Tatbikat okulunda mutfak ve 

çamaşırhane ocak ve kazanlarının 
tertib edilmiştir. 

::......--------------- pazarlıkla eksıltmesi 18 3 940 pa -==================== zartesi günü saat 15 e bırakılmıştır. 

Ankar a Borsası 
H Mart 1940 

Plpdan Kapanıı 

1 Sterlin 5.21 
100 Dolar 130.19 
100 Frank 2.9726 
100 Liret 7.0875 

Cenevre 100 lav. J'r. 29.105 
AmaterdamlOO Florin 69.1611 

rlin 100 Rayiem&rk --
rtikael 100 Belga 22.0075 
tlııa 100 Drahmi 0.965 
tya 100 Leva 1.68 

100 Çek kroau -. 
100 Peoeta 13.36 
ıoozıou 

Keşif bedeli bin lira ilk teminatı 75 
liradır. İsteklilerin belli saatte Top
hanede Lv. amirliği satın alma ko • 
misyonuna gelmeleri. "713,, "2017,, 

• • • 
Zeytinburnu hastahanesinde yap 

tınlacak elektrik tesisatının pazar -
lıkla eksiltmesi 21/ 3 11940 perşembe 
gUnU saat 14 de Tophanede Lv. Amir
liği satın alma komisyonunda yapı
lacaktır .• Keşif bedeli 1963 lira 50 
kuruştur. İlk teminatı 147 lira 64 ku
ruştur. Keşif ve şartnamesi komis • 
yinda görülür. Eksiltmeye girecekle -
rin birinci ınnıf yüksek elektrik mü
hendisi olması prttır. 

"714 • 2018,, 
••• 

İstanbul Belediyesi ilin lan 
Karaköy köp~üsü yaya kaldırımları asfalt temiratı açık eksiltmeye 

konulmuştur. Keşıf bedeli 4000 lira ve ilk teminatı 300 liradır. Şartname 
Zabıt ve Muamelat Müdürlliğü kaleminde görülecektir. İhale 20/3/940 
çarşamba günü saat 14 de- Daimi Encümende yapılacaktır. Talihlerin ilk 
teminat makbuz veya rnektublan ve ihaleden 8 gün evvel Fen İşleri MU
dürlüğüne müracaatla alacaklan fenni ehliyet ve 940 yılına aid Ticaret 
Odası vesikalarile ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulun-
maları. "1701,, 

• • • 
Süleymaniyede Hoca Hamza mahallesinin Deveoğlu yokuşunda Hu

susi İdare malı Siyavi.işpaşa medresesinin tamiratı açık eksiltmeye ko . 
nulrnuştur. Keşif bedeli 403 lira 73 kuruş ve ilk teminatı 31 liradır. Keşif 
ve şartname Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülecektir. ihale 
2~1~/940 c~ma günü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Talihle· 
rı~ ı.~k .~~mat .ı:nakbuz veya mektublan. ve ihaleden 8 gün evvel Nafıa 
Mudurlugune muracaatla alacakları fennı ehliyet vesikalarile ihale günü 
muayyen ~;aatta Daimi Encümende bulunmaları. "1744 

" 

Türk Hava Kurumu İstanbul 
Vilayet Şubesinden : 

Kurumumuz yardımcı üyeleri için yaptırılacak "500,000,, rozetin mU· 
nakasa giinü perşembe olarak ilan edilmiş ise de münakasanın 18 Mart 
940 pazartesi günü saat on beşte yapılacağı ilan olunur. "2013,, 

lstanbul Mınta "·a liman reisliğinden: 

100 Penct 2t.6675 
100 Ley 0.6275 

Riyasetimiz için Boğaz, Ada ve civan malı 800 M3 beton ve temel 
taşı ve Sultan Çiftliği malı olmak üzere 150 M3 çakıl ve 80 M3 kum pa
zarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 2952 lira 50 kuruş ve %15 teminatı 
katiyesi 443 liradır. 

Yıldızda Orhaniye kışlasında Nak- İsteklilerin temınatı katiye makbuzlariyle bırlikte 18 Mart 940 pa. . 
liye okulunun elektrik tesisatının pa- zartesi günü saat 15 de Galata rıhtım üzerinde İstanbul Mıntaka Liman 

1grad 100 Diur S,235 
okobama 100 Yen 12.3925 

ıoo t.ı-eo b. 30.sm 
09kOY& 100 Ruble -. 

l'BR&ll Vlj TABVIL\T 
1988 %6 ikral.ı~li 19.76 
lCrpnl 18.98 
Sivu - Erzurum II .19.f5 
Sivu - Erzurum V :19.48 
Sivu ·Erzurum VI 19.M 

zarlıkla eksiltmesi 2113 l940 per- Reisliğine ve şartnameyi görmek istiyenleıin de idare şubesine müraca-
tembe günü saat 14,30 da Tophane- atlan ilan olunur. "1939,, 

de Lv. amirliği satın alma komisyo- zan alınacaktır. Pazarlıkla eksiltme
nunda. yapılacaktır. Keşif bedeli 1991 
lira 30 kurug. tık teminatı 149 lira si 20/ 311940 çarşamba günü saat 
35 kurllltur. Keşif ve şartnamesi ko- 15.30 daTophanede İst. Lv. amirliği 
misyonda görülür. Eksiltmeye gire - satınalma komisyonunda yapılacak
ceklerin yüksek mühendis olmaSI tır. Tahmin bedeli yirmi iki bin yedi 
prttır. "715,. ''201911 yüz elli lira ilk teminatı 1706 lira 2:5 

• • • Jruruıtur. Sartname ve nUmuneleri 

u . Feyzi Ahmed Onaran • 
Cild ve Ztihrevi hast.alıklar 

Mütehassısı 

Paıardan maada hergün sabah
tan akgama kadar. Ankara cad. 
Cağaloğlu yokuşu köşesi 43 No. 

L------------.Jj .200 büylk ft • llleilt Nbr ka- komisyonda rörUIÜr. 716- 2020 
Telefon: 28899 

inhisarlar U. MüdürlüğiindeD 1 

Mııhımmea _.f. 
bedeli 3 7 ,6 taninatı _.1ı.li. ~ 

İşin nevi Lira Kr. Ura Kr. :E~~ ,.., 
Paşalimanı ve Şark D. kire- ı.t.30 
mit aktarılması vesaire işi 580 75 43 55 Pazarlık ıG ~· 
Fıçı çemberi 1000 kilo 310 00 23 25 Açık Ek. re 1119 

I - Keşif ve şartnamesi mucibince yukarda yazılı teminat ' ıtı' 
zeme hizalarında gösterilen usullerle eksiltmeye konmuştur. eıcs lt 

II - Muhammen ve keşif bedelleri, muvakkat teminatıaı1• "' 
saatleri hizalarında yazılıdır. g.ıııtl 

III - Eksiltme 25 IIl/940 pazartesi günü Kabataşta ı...ev 
Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 1 ıı:ı.t>i~) iV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız a ~e 

.. V - lste~lileri~ ~ksiltme için tayin olunan gün ve saatıc;.1713· guvenme parasıyle bırlıkte mezkur komisyona gelmeleri. ıt 
• • • ıtıl 

I .--:: 10.000 k~l? ambalaj k_ağı~ının 11/III 940 tarihin?e .uıl~ t• 
etmedıgınden şeraıtı sabıka daıresınde 10 gün temdid edılrnışt! b:J.t ıı 

II - Eksiltmenin 22/IIl/ 1940 cuma günü saat 16.30 da &~eı 11 

Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda Y3f'~},ı~ç 
olunur. ~ 

Teknik Okulu Satınalma Komisyonu . 
Başkanlığınd•fl · rJ#_ 

Yıldızda bulunan okulumuzun 3718 lira 68 kuruş keşif }>ede~ 
kalem mobilye, masa, dolab, perdelik vesaire tesisatı 26 3 940 1~ 
rastlıyan salı günü saat 15 de şartnamesine göre Gümüşsuyunda ~~...: 
~ühendis Mektebi muhasebeciliğinde toplanacak olan koınİS~yoP ~ *" 
ıh~lest yapılmak üzere ka~ arf usulile eksiltmeye konmuştur· ~d.' 
mmat 278 lira 90 kuruştur. İateklilerin 2490 sayılı kanun ile .t e~ 
yazılı belgeleri teklif mektublanna koyarak eksiltmeden bir sa.a~ ~ 
k~dar makbuz mukabilinde komisyona vermeleri, şartname ve ~ ! 
~umune. vesai~ tafsilatı görmek ve öğrenmek ve ilk teminat ya ·Jtııı' -~ 
tı:renlen~ e~~nltmeden bir gün evveline kadar okulumuza ve ekB! d• C:. 
nu de Gwnuşsuyunda Yüksek Mühendis Mektebi muhasebeCi~ )tll'"'" · 
!anacak komisyonumuza gelmeleri. Postada vaki olacak geciınnelet 
edilmez. •• 

Sahibi: Ahmet Qunı1edctin SARAÇOGLU 1 
.Nepiyat müdilri.\: Maclt ÇETiN •••'*1' J•: lılatbaal ,,,._ 


