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s.iy~setten 
Qzgeçirmek, Müttefiklerinden 
)ırmak istiyeceklere cevabımız 

Yazan: Hüseyin Cahid YALÇI" 

İran Konsoloshanesinde dün 1 
merasim : yapıldı 

. 1 

Büyük · Şehinşahın 62 nci f 
yıl - dönümü tes'id edildi 

------~---

Alman Gazetelerinin . İran Milli 
Bayramı veaileaile neşriyat/arı 

Gir Jngilb 'hlh.tBlbaMr fWCI gembf. dettlu t,a'Jı.telbahirlıeri tahrib eden 
~ Gtt1ıktw.wı oo-nra (Y l\Ztsı 3 de) 

.Fin Mecli · s 
hedesin .. ta 

1 

Rusya küçük mill~t1Cre akıl veriyor: 

Selimet ancak bitaraf bir 
siyaset takip etmekte imiş 

Fin - İsveç - Norveç 
Askeri ittifakı işi 

ilerliyor 
Londra, 15 (Hususi) - Bu akşam 

Fin parlamentosu 2 sa.at 15 dakika 
· süren bir içtimadan sonra 3 reye mu 

kabil 143 reyle Sovyet Rusya ile ya
pılan sulh muahedesini tasvib et ... 
miştir. Bu münasebetle Başvekil Rt .. 
ti beyana.tta bulunarak ezctiınle de a 

miştfr ki: 
0

- Müttefikler bize gittikçe kıy· 
metlenen yardımlarda bulunmuşlar .. 
dır. Bundan dolayı kendilerine te • 
şekkür ederiz. Fakat bize yapacakla
rı asıl yardım asker sevketmek şek
linde olacaktı ki bu da İsveç ve Nor
veç hükOmetlerinin yol vermelerine 
bağlı idi. İskandinavyalı komşulan
mız bu talebi reddedince bizim iQin 

• t 

-«tt•• L -
-~--- 'm" 

ııs tayyareleri bir Fın kasabasını bombardıman ettikten aonra .. 

sulhden başka çare kalmamıştır. Şim- Helsinki, 15 (A.A.) - Havas ajan- lacaklardır. Kareli mıntakasının 45 
diki halde vezifemiz, vatanın yara - sı bildiriyor: bin nüfusu Nyland mıntakasına 111.k-
larını sarmak için bir an evvel faali- Finlandiyalılar, Sovyetlere mühim ledilmek Iizımgelecektir. Ziraatçılar 
yete geçmek olmalıdır.,, arazinin terki neticesinde, birçok ve Orman işçileri, köylere yerleşti -

Rusyada Kalan Finlerin Hicreti müşküllerle uğraşmak mevkiinde ka- [Soııu ~ iüıciide J 

l
r 16 MART. 'l ı Vergilerde 
Şehitler ihtifali 1 tadilitın 

yapılacak 
esasları . 

Bugün 16 mart şehidleri ihtıf ali , 
günüdür. İhtifal her sene olduğu gi- ...,. ____ -

bi bu sene de büyük m~rasimle kut- Vergi kaçakçılığı yapanlara karşı 
!anacaktır. 16 mart facıasının kah • 

raman şehidleriuin hatıralarının &• d h ••k •• l .., l f /ı k 
nılması için Parti ve belediye gUr.el meVCU U Um er aglT aş lrl aCQ 
bir program hazırlamıştır. Bu prog- Hükiıruetimiz<'e bugünkü ahval gözönüne alınarak, hasıl olan lüzu.n. 
raına nazaran ihtifal bugün saat 1~ ve ihtiyaca göre bası vergilerimizde tadllit yapılması husu.suda lttlbll 

<Sonu 5 incide) olunan karar üzerine alAkadar Veklletler ta.rafından lblD'lgelen ha.zarlık-
--.. •·• tara başlanılmıştır. ( Sonu S üncü sayfada . 

Sovyet - Japon 
Kıt'aları 
Çarpışıyormuş 
Hong-Kong, 15 (A.A.) - Harbin

den gelen ve henüz teeyyüd etmiyen 
bir habere göre, Sovyet ve Japon kı
taları arasında müsademe başlamış
tır. 

Sovyet kıtaatmın Mançuku hari • 
cinde 5 mil ilerledikleri ve hllen ora.
da ileri hareketine devam ettikleri 
söylenmektedir. 

Japon Siyaseti Oeğişmiyecek 

Şangha.y, 15 (A.A.) - Japon or
dusu sözcüsü bugün yaptığı beyanat 
ta demlı}tir ki: 

[Sonu 3 üncü. 34y/ada] 

Sumner Welles 
Romaya vardı 
Roma, 15 (A.A.) -Amerika Hari

ciye müsteşarı Sumner Welles, Bertin 
Paris ve Londraya yaptığı seyahat
ten Amerikaya dönmek üzere tekrar 
bu akşam Romaya gelmiştit. 
j Yarın sabali saat dokuzda kral ta· 
rafından kabul edilecek ve bir saat 
som·' Hariciye Nazırı Kont Ciano 
ilC' hşccektir. 

' 1/ ~ııes öğleden sonra da Mussolini 
ile mülakatta bulunacaktır. 

Welles'in Daladier'ye Getirdiği 

Harbin ""' 
~gır yükü 
...... 

İngiltere ve Almanya bir haf 
tada Türkiyenin bir •enelik 

masrafını yapıyorlar 

Silah masraflarına ait birkaç rakkam 

'"'q"Lt"e,.ttıtl'\ 
1 .. 9 v. i'\.lLl k 
m G\. s \"Cl. r .._ 
4 o m.ilyor\. 

Llr-o-. 

1 304.CJLtltk. -li. r 
"-"''- "n\. 5 m\ lyof'\.A 

'V'l\.dL o L "Yor . 
--~~--------~~,,_...J ~ 

. Mektub Evvelki gtiu İngiliz Maliye Na-ıramızla gtınde kırk milyon Ura. •• AJı. 
1 

Parıs, 15 (A.A.) - Suınnt>r Wel- zırı İngilterenln bir günlük nıan harb masra.flaruwı da ayda ilQ 
f.Ratp" & iinctidel harb masraflarını bildlı'di : Bizim pa.- f [So-"" 7 inci NJl/Mla] 
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YAZ.AN.ı_ 

TEFRiKA NO: 56 

YENi SABAB 

Konya Valisinin Delibaş Mehmede Şehrimizde yapılacak 
yazmış olduğu mektub Nüfus sayımı 

- Dayaktan. Bu mektnb, Taşbaelıya •erilmek '- Bu işi için 15 bin lira 
- Konyada nel• var?. zere iken, tedib kuvvetleri kuman - • 
Kumandan susuyor, vali llÖse bq.- danının tertib ettiği plln mucibince, tahsısat ayrılıyor 

lıyor: yobazın gözü korkutuluyordu. Zabit· Bu sene yapılacak nüfwl sayımı 
_ Enell ais mJleyin biae, çat 1erden biri, o sırada, birkac; ath ile için belediye ve villyet mümessille-

kuvwıtli mwmis!_ pllyor, kumandanı ee)lmbyor. rinden miitefekkil tomiayon faaliye-
- Oldukça. - Efendim, tıçUncli alay geldi. tine devam etmektedir. Eksik nwna· 
_ MeselA. ne kadar?. Hangi iatı'lcameti takib edecek!'.. ralan tamamlamak için 5 numerotaj 
_ Beş yUs kadar mevcudumuz - Şimdi umumi emir yazılıyor. O. postası teşkil olunmuştur. 

var. Sonra bir top ve iki makineli ın- na g&-e hareket ede~. . .tstan~ ~hriri nüfua ~ırbkl~ 
f k Diğer bir zabit ayni vaziyette gele- ıçın 15 bın liralık bir tahsısata lu • 
eV.ali dU U U . rek kumandanın 'önünde duruyor: zum vardır. Belediye bu tahsisatı 

ş n yor. k b led. bü.d · d 1 • değilim. t.f. _ Ef dim b taryalar yukarı Pı- anca e ıye cesın en yapı a • 
- Vallabı ben asker • "'il en ' a . . cak münakalelerle temin edebilecek· 

ni.7.ıe de tanşmam amma, bu kuvvet- narbaşı yobmu takbi etmesıni ısti • tir y pılacak Unak 1 1 . . D • 
le siz Konyada pek bir il göremez • yorlar. ÇU.nkU, bol su ancak orada h'l: av k~l t' md l .. a emler ıçlm mali 

N . b yurursunuz? ı ıye e a e ın en uzu u o an 
siniz. varmış. e emır u . .. .:a- alın -+• . saaua mıvwr. 

- Neden'?.. - Emirde zat~. öyle yazmıştık. Levhalan düşen sokaklara ve evle-
- Çünkü Konyada delibaşın en Yalnız yem almak ıçm tren yolundan re yeniden talik olunacak levhalar 

az dört bin ki§isi var. Siz, beş yüz da çok uzaklaşmasınlar. için belediye encümeninde bugün bir 
kişi ile bunlann hakkından nasıl ge- Bu arada, tiren de dlldUğU.ni1 öt- milnakasa yapılacaktır. 
lebilirsiniz?.. tilrerek geliyor. Yine bir zabit, ku- ... •"""'"""'" 

Bir sükut herkeste bir dilşUnce, mandanın yanına koşuyor: llÜTEFERJt/X' 
bir kişi atılıyor: - Efendim, diyor. Trendeki ta • 

_ Fikrinizce ne yapmabyız?. burlan indirtelim mi?.. Bir Japon gazetecisi 
Kuvvet beklemelisiniz. Hezimete Kumandan, ciddi bir tavırla itiraz • • 

uğrarsanız asilerin kuvvei maneviye- ediyor: matbaamızı zıyaret etti 
Bini artbnr ve mütereddid olan halkı _ Hayır, hayır. Onlar yine trenle J~ponyada çı~an ve Japo~y~nın en 
onların kucağına atmış olUJ"BUD.uz. yollarına devam etsinler. bUyü_k gazetelerınden Asahı nın Lon· 

_ lyi amma, daha hiç bir esaslı Halbuki d tedib 1ru tl . dra hususi muhabiri Nakamero bir 
ukavemete maruz kalmadan nasıl . ' tren e vve erme haftadanberi şehrimizde bulunuyor-

m . . . . . . aıd erzak çuvalları ve cebhane san - du. Diln matbaamızı zi art eden Bay 
hareketimizi tevkif edebıliriz. Aldı • dıklan ile tren memurlanndan başka . y 
.ı;..-·z emir bir an evevl Konyaya var- . . rd Fak t, Nakamero dün akşam Sof yaya ha-
5.uu. kimsecikler bulunmuyo u. a rekct etmiştir. 
maktır. btıtiln bu yapılan gösteriler, Taş • • 

_ Vallahi orasını siz bllirırinis. başlı Hacı Hüseyin üzerinde, bekle- Bir tavla müsabakası 
Dedim ya, ben sizin i§inize karışa nilen tesirleri yapmış, mane'riyatını yapıhyor 
marn, benimkisi bir fikir, öte tarafı fena halde hırpalamış, onu acı acı Çocuk F..arirgeme Kunımu, hima-
Bize aid. kıvrandı~. Koca fesatçı, Konya- yesinde bulunan muhtacı muavenet 

Cesur olduğu söylenen, cesaretle ya avdet etmek üzere otomobile bin- çocukların bazı ibtiyaçlannı karşı
müdafnada bulunduğu bilinen Vali dfrilirken, uğurlayıcıların istihzalı gü Jamak Uzere Kunım bu tavla mU-
Haydar beyin bu mütalealan hazır Iümsemelerle: sa.bakası tertib etmiştir. Müsabaka 
bulunanlar üzerinde, cidden fena bir H K d . .. bugün saat 13 de Divanyolunda "Tür· . . . - ocam Y3-rlJl onya a yınc go-
tcsır bıraKmıştı. !Jununla beraber, bır rlişürüz inşallah. kistan yuvası,, gazinosunda yapıla • 
mukavemete maruz kalmadan tevak- . . . . caktır. Tavla müsabakasını salahi • 
kuf edip geriden kuvvet beklemek de f ~ıy~s~Vllr~u~ları pekteme~nı~erı:; ı· yettar ve bitaraf hakemler idare e-
kimsenin hatırına gelmiş değildi. a e e gı ~an .. arı g~ v • deceklcrdir. Kazananlara hazırlan • 

_ ramış ve hıc:: şuphe yok kı, o anda .. . . 
Bu muhavere ve muzakereye Kon· h' tti •. ed tin te .. 1 .. •. mış olan mukafatlar verılecektir. 

ya kumandanı Avni beyden başka he- ısse gı n .. a~e. ğlsırı et yuregı Gazinoda bu enteresan müsabakayı 
l k . ti ak tm• t• y ln yanmış ve ıçın ıçın a amış ı. b .. Un ih . 1 men ı r es ış r e ış ı. a ız o, seyre gelenlerin ut tıyaç annı 

hiç ağzını açmıyordu. Belki onun da (Devamt var) karşılıyacak tertibat alınmıştır. 
kuvvei maneviyesi muhteldi. Fakat, • M Müsabaka 8 nısan pazartesi günü-
bonu ihsas etmek istemiyordu. ne kadar devam edecektir. 

- Peki, Deliba.§ sizi ne diye gön- Konyadan mektup ~----
derdi buraya?.. gönderen zata '°LJST•, 

- Bunu biz de bilemiyoruz. Bize 1 - lm:zırı yerin<Uı ymlmz O. N. i§a· 
yalnız bir hayli palavra savurduktan retini taşıyau mektubunuzu aldım, Tan gazetesi Önünde 
sonra, gidin onlara söyleyin, gelirler- dikkat oo alaka ile okudum. Her ne- bir adam bıçaklandı 
se şöyle asar, böyle keserim, dedi ve deue, iaim ue hümyet ... gizleme- . .. 
bizi gönderdi. ,.t,u rağmen tenkidi t•bbil8ü?UUJ Dün saat on dortte, Ankara cad· 

' B h ·? hlunduğan~ hakikati.erini aordaı- desinde, Tan gazetesi önünde epey u-= O uda ':=·lçin gönderilmiş ~nuz 'lıtüfue~rle ifad,,e tarzınızdan, zun süren ve büyük bir kalabalığı et 
olacak bizimle galiba.. Fakat, ona do- ger" 1mfl oldııığvnv.ıu değil.ae de, kim- rafına top?ya~ bir ka~ga. o~uş, bu 
.. ul • · tom bil leriıı me118Ub ve aleti bulu-~;;..'"'.:. kavga netıcesınde, bır kışı bıçakla 
aun muyacagını ve yme o o .... --Y... alanın .,.., H" a· ·· 1 ı 
ile iade edileceğini bis taahhUd etti- hladun. Bıı te/ril«t., tW d.ediğiftia a- yar. . 1:-ı ... r. 8 ~e şoy e 0 muş· 
•• · • · __ , __ ·H-.. · · damlara hulü.8 .... ı-. ... ı.. ue tte de kim tur. Rı1.elı Mustafa ıle İnebolulu Şe-
gımız ıçın --.ı.u ı.up.U'<Oyınız. lıf<Ml'"""" . k d · k 

. . oldu.klannı hüı>i~tinia .n.t>..: ,.....,.ı,.,,.,.. rafeddın An ara ca desınde arşı • 
Bı.r hayli daha. müzakereden llOll • ~~ y-. W\'~ 1 1 al d b. · 1 · · bildirmek cesaretini göateremediği _ aşmış ar; ar arın a, ır ış mese e-

ra, Vali bey, Delıbq Mehmed ağaya, . . . sınden bir kavga çıkmış, biribirleri· 
takriben IJU mealde bir mektub yu- 111.ı. mtlanı çatmak 'Çiti ya...,,Zmı,, de-

. ğildfr. Yanlı.ş hapı çaldınız iki göziim. ne saldırmışlar, etraflarına halk top· 
mıştı. • b 1 t B ·a·· .. 

o / "- K ·-11 .... b lnnmaga aş amı§ ır. u ovuşme "Konyada Delibaş Mchmed Ağaya: r.. - ayan 68fta8ınuu on..,- u- .. .. . . ·· ı elikle · . ıt.ınnı.adı;;.m ve i.qi" il! • .-1 ... 1.,l'Üle sizin epey surmuş, Şerafcddın bır aralık Bana soy e rını Konyayı tedibe :1· ...... • ~-- - • • 

ti · k d kıadar ookıf olmadıg·ım hakkmdaki bıçagını çekmış. kavga zaten çetın gelen kuvve erın uman anına ay • w - d · 
'bl~ - tf Sa b" tahmininizi takdirle karŞ1ladım. Fa- oldugundan ayırmaga cesaret e emı-

neünhlı tag e. ım. na. m~ayd~ertn ırt kat budan dolayı teessür ue hiddet yenler bu sefer halkayı büsbütün ge-
m e verıyor ve yırım o saa • · · d · 

f d h··ı A te d h 1 t . gÖ3itmnenize de doğrusu şaştım. A- nışletmışler ve seyre evam etmış • 
r;ar ın a u rnme e a e etmem 1 er N'h t, ş f dd' b • 
bıldiriyor, kardeş kanı dökUlmesine oaba, beni 3izlerc şerik olmak bcd- ,e

1
r ır. f 1 nykel era e ;n ıçagını 

eebeb olmamak istersen bu suretle b<ıh.tls§ından kurtaran mukadderata d!' usta anınd a akçasalına sapk amışli ' on • 
O .,..,o k'-'' tt · • · · ö z ba an sonra a y anara po se tes-

tınreket et. vakit hakkında af ile ~e n.~r e tgımt 8 Y esern, şınıza li d.l . f M t f t d · 1t 
nıu:ımelede bulunulacaktır. Aksi tak- çıloan hiddetinizi arttırmış, saçtığımz im e 1 mşış ırf. dd~s ahakkıe davı taka ~nba · · ~ kii.r le ı ğ t kra b a ınmış, era e ın a n a ı a 
dır~e son pışmanlık fayda vermez. lıgrenç ur re a zıntzı e r U: ta başlanmıştır. 
Selamlar. Konya valisi lıaftırml§ olmaz mıyım'" 

' Alelacele istemiş olduğımuz 00 • Hırsızlığm sonu 
Haydar oobları i§te veriyorum: Küçükpazarda Behcetin evine kim 

=================== A. - Gerçekten (}Ok nezih ve hak~ se bulunmadığı bir sırada girerek .çar 
,.,. ~nas olduklarına emin lmlundztğtım saf ve manto çalmaktan suçlu Nıko-e Dl Sabah 1Konya halkından, tC§Vik V8 taltiflerle ğos Asliye Sekizınci Ceza mahkeme

...... 
d-OZu birçok mcktubJar aldım. laab sinde yapılan ~u~~!~cmesı sonunda 
eder oo aahib'leri de mUsaade ederse suçu sabit görilldugunden 9 ay 10 
bıınlan cıynen neşredeıim. Fakat, si- gün hapse mahkiı~ edilmiştir. 
!aınki gibi, iftiharla söylilyorom ki lskambıl hırsızı 

HN•LIK 1400 K11rut l700 K..-.. hayar!... Küçükpaza.rda Mustafanm kahve -
ı AYl.lt< no • MaO • B - isyan idarc8inin polis 11ıüdür- sinden bir defasında bir deste iskam-
ı AVLIK 400 • lllO • Züğünde bulunduğunu yazdığım Bay bil kağıdı çalan, ikinci defasında da 
t AVLU< "° • IGD • Ycıkubun halen bir va..-ıfede müstah- oyun oynarken tekrar bir deste ka-

-16 MART 19-fO Cumarteai dem bulunması, iddi.a ettiğiniz gibi ğıdı çalarken yakalanan Mustafa Sul 
- w isyanla alaka~ bulunmadığını hiç de tanahmed İkinci Sulh Ceza mahke • 
U5fH. Sefer 5 13U a. Mart 3 A 

ıı-------ı isbat etmez. Berı, o :.atın fi.ilüıin ce- mesinde 20 gün hapse mahkum edil-
Mft: .76 Arı 5 Kuım ı 130 aaaı olarak tıeyc mahkUm olduğunu n.iştir. 

E.aal s •• ı v .. all Sa.ı 00 şimdi bulunduğu idarede kimin re- Otel hırsızı yakalandı 
isliği zıamanında o 1Xızif ey<? kayınl- üç otelden muhtelif eşya çalan 

ılMI Ol.. lkln41 ~O•cıt :.Qı. 'ikin• d • 
ıgtnı <la biliyorum. Sadedim dahilifı- Mustafa ~n adımla bir sabıkalı ya-

11 S4 6 O~ 9 28 Oiıı~ 25 ~ de bulunsaydı, hiç şüphe etmeyiniz kalanmış, Sultanahmcd Birinci Sulh 
A...._ Y•ı 1 .~ Aı,.a. v.... .- ki, onu da yazardım. Dartlnıadınızaa Ceza mahkemesinde sorgusu yapıl -
- hürmetlerimi 8'Unanm <ızizim. dıh-tan soma tevkifine km ar veril -1 
2 - ı :ıı ıo ıs '18 11 19 4i 2 I 

._ Mim Sıfır mi~tir. , 

OKUYUCU 

DİYOR Kİ: 
Elektrik kablosundan 
ölen adam meselesi 

Dün 18f:ıaftbvl E~ktrik, Trat11-
vay ve Tüttel l~trM'leri Umtml 
Mildürlağünden f" mektubu aı
dık: 

"13/3/940 tarihli &ayınızda, 
Sirkecide Hocapaşada Kargalı 

sokakta Kilçükağa hamamı önün 
de kanalizasyon işlerile uğra.şan 
bir adamın çıplak bir elektrik 
kablosuna dokunarak öldüğil ya· 
zılmıştır. 

İdaremiz derhal yerinde tahki
kat yaptırmış ve şu neticeye 
varmıştır. 

J 

• 

Bu işin önüne 
Nasıl geçilecek 

fskandinav ıneııdt' 
ketle rinde 

F in • Rus harbini 
111 

aktedilen Mosk0"9 

desi dolayıs~ şimal aflll rı' 
rlade mUtee.ddkl n~~ 
dı1dlğl ve bu meml~-.: 

Muzır olmıyan gıda mad- Rus snlhtl ve Avrupa,::: 

desi bulmak müşkül de w nihayet kendi d6 
İstanbul belediyesi müfettişleri ta- terine taallôk eden Ja5llll d6 

amumlyeyl tmYlr mnuı111 
rafından tahlil olunmak üzere ahnan t.e bulmuluklan mtlplıedey., 
muhtelif nUmunelerin raporlan be- B• nutak aerilerilldeP ..=; 
lediye kimyahanesinden gelmiştir. Bu bllgihıüa kalıramalll ft •1-
raporlardan anlaşılan neticeye gare ds knrba.nı bulunan -....-~ 
bugün İstanbul piyasasında sablan Bur&dat 
yiyeeek maddelerinin mühim bir mik· görülmektedir. ,- -" 

derin bir acı 1-:u.le bG _,-~ 
darı sıhhata muzırdır. Raporlarda, Ln-r1 Jı zahUr ettirillrken, .._.... 
12 sirke nümunesinden 10 tanesi. 270 · • .ı....rt 

lehinde de derin bir IJlJ'_.. 
ekmek nümunesinden 67 tanesi, 7 

1 

d k 
• . d 

6 
g&ıterilmekte<lfr. _ ..... 

çav ar e megi nümunesın en tane- Filhakika Fin ~191cunıb""-
si, 24 helva nümunesinden 19 tanesi, 110 nutkunda Mareşal M~ ..-T'U' ... 
l 5 reçel nilmunesinden 4 tanesi, 75 yağ F" rdu tığı IPP" 
nümunesinden 16 tanesi, 2 yoğurt, 25 10 0 suna yap 1'1l 
t11t"<:u nümunesinın' bozuk oldugu" an- bu hususta SA;ık bir usan ~ 
- ~ tadar. Fia reisicüınhUfll 

laşılmaktadır. Norv-ı- 808 zamantarbldblr ~ 
Elektrik çarpması, İdaremize Bel di · ecek dd ı d ..,.,.... e ye yıy ma e erin e tes harehetinln Flnlandiyad~ _.... 

aic} kablodan ileri gelmiş değil· b·t ı b -ıh · t• ı•ı.. ııcı1-ı o unan u san vazıye ı a -a· san hayal uyandırdığın• ...._ 
dir. Lağam işlerinde çalışan bu darlara bildirerek bu hususta şiddet- ken Ma--• MannerbeiJP ""' 
i~i salahiyeti hilafına ve malu- 1· tedb. 1 ıı tefti k ·~ ı ır er a nmasını ş ve on- komşularıam müttefik 
mabmız haricinde • hamamın trollerin arttırılmasını istemiştir. anzlleriılden g----ı 
hususi tesisatından istifade ede- n· w fta b f ı Ü ~-ı.dr ıger tara n azı ınn arın m - reddt'lttilderlnl,, sö~_: 
rek kullandıgı· seyyar limba te- tem d. bo k bel d. tal' a ıyen zu ve e ıye ıma- t•t.e bö•le bir vasiyet ... 
lini tutmuş ve bu yüzden öl- b h ı·r km k k d kl "" ,, ~.-A8 r na mu a ı e e çı ar ı arı na - İskandinav ınemleketlerı-tt -·-u 

.._m_ü_şt_ü_r_. ________ _. zarı dikkati celbetmiştir. Yapılan tef· M'rl nutuklar lrad ecJildJıt 

Bir deri fabrikası :!:ınn:~:~:nb~ı=~ı:e ~~ :'nı ~ ::!~uıa 
Al d d 

tükleri anlaşılmıştır. Bu fınnlara en 
ey hin c ava kıaa bir 7.&lll&I1da noksan vesaitlerini ~mette oıank'llatf'4. . .-.. ........ 

tamamlamaları bildirilmiştir. Bele - ~ 

Açıldı eli~ fmnlar bu tebligata riayet et- ::-..:-:.::..=~,,.~~ 
. . .... 

1 
medilderi takdirde derhal fıruılanm __ ._ rl-...._ _ _...__. u...- .....a 

Ayakkabıcılar ~lyetinm il• ye • kapatmayı kararlqbnJlllbr. --..e ~ arar.ı.mn - )llt..., 
ti üzerine müddeiumumilik tarafm • ...,..... ~ rllmelerl talebine mutlak Jlf ~ 
dan yapılan tahkikattan sonra Yedi- llA A~TT• 1 valJI verdiklerini ft ts'ft'f ~ 
kulede Aleko Dulo kösele ve deri fab mamak ~m No~ .1e ~ 
rikası aleyhine bir dava açılmıştı. Yoksul talebelere hare.ket aldılm• ve il~ ~ 
Dün Asliye Altıncı Ceza mahkemesin terinde her Ud lttkandi .. ~ ,,ı· 
de bakılan bu davanın mevzuu şu • yardım İşi rhltn ma~ kaldlldan te ",pil 
dur: 1ddiaya göre, fabrika, derilerin İstanbul ilk okul yoksul çocuklara punda duyulan acıyı ela,_. 
kenanndan keserek piyasada muay- yardım ccmıyeUen birliği partide tir. ~ 
yen ve müteamil olan ölc;üden satıh ikincı toplantıStııı yapmışbr. Bu to~ Vazh·~t hu merkezde seY ~ ~ 
itibarile kilçük, siklet itibarile de ha-

1 
lantı~a ~y .. ~~id riyaset etmi§ ve l'"'kandinav memleketleri. '"~ 

fif olarak mal çıkarmaktadır. Maarıf Mtiduru Tevfik Kut da hasır dlselerin Anupanm bu kt~ 
Diin mahkemede, Umum Ayakka • bulunmuştur. tesirlerini de gözönilndell ~ ~ 

bıcı Sanatkarlan Kooperatifi namına Toplanb, &imdiye kadar yapılan ma.k i'itemektedir. Fakat b. ıe~ 
müdahil olarak, Ayakkabıcılar Cemi- yardımlann daha sistematik ve mun ziyade faaliyet gösteren )~,JJ""'" • ., 
yetı reisi Abdullah hazır bulunmuş • tazam olabilmesi için bazı milhim ka. landiyadrr. Bu mcm1eket~' 
tur. rarlar vermiştir. Bu arada ilk mek· statükosunu muhafaza zı ıoiİ tr 

Suçlu Alekonun vekili, Abdullahın 1 teblerd~. yoksul çocuklara verilen herhangi bir teeıniize ka11'js,.te .. ~ 
mahkemede müdahil olar&:k bulunma ! sıcak ogle ve kuşluk yemeklerinin rek bir eebhe kurmak iç;IO ,,.,, 
sının doğru olmadığını söyliyerek da· daha genişletilmesi ve 2enginlc!;!tiril· Noneçfe bir teılafiii an~~lt' 
vadan çıkanlmasını ıstemiştir. Mü • mesi için yeni bir ı>ekil üzerinde ya- lstemektedlr. Yalnız, bu Od 71r ti' 
taleası sorulan mUddeiumıımf, müda· pılan te<'riibelerden alınan neticeler ket yine milteredtlid bir ~~ • 
bil olarak kalabileceğini söylemif, müzakere cdihniştir. lunmakta ve kat'i olarak "tidi''. 
mahkeme, Abdullahın mildahil ola • Bu yeni şekil §udur. tık mektebler aıak arzusunu gösterflJdl'e 9"'1': 
rak kalmasına ve mevzuubahis deri- de verilen sıcak yemeğin yaJnı.ı fakir Bunua da sebebi Oslo ile ~ 
ler üzerinde tetkikatta bulunmuş o. çocuklara değil bUtUıı talebeye tat- bolmün hala Alman ~ıd ~~ 
lan ehlihibrenin çağrılıp f3)ıid ola.fak mil etmek fakat varhkb olan tale • bulwunalarıdır. llatti bd ~ 

1 ki ·'-dl .ı .. ı ... - 1y .. .:ııe a_.·c-" ~~' ~·· dinleni melerine karar vermiş, mu • belerden bu yeme ere mukabıl cilz't vuu UAllA :u. ıuı n• :..- pJ'f'" 

hakemeyi başka güne bırakmıştır. bir ücret. almak ve bu ücretle yoksu) İakaııdiua.v mllletJerinia ~_..,..,.ti' 
~ çocukların yemeklerinden başlra di· den lngillz - Fransız abl~ e'f 

/Cl'ISAD IŞUlfl 1 ğer bazı ihtiyaçlannı kıRmen temin alnıiz bll'akınak hususunda ti'.' 
etmek.. lemek biWiği maddPJeri ', 

Yapağı ve tiftik stan- Bu sistem bir aydanberi tecrübe best blr ~de almak içiO 

dardizasyon heyetleri mahiyetinde Fındıklıda 13 tbıcü mek edecekUr. ~6'1.,, 
• . teb<ie, Fatih 40 ıncı mektebde ve Ye- Dr. Reşad _ _,., 

Yapagı ve tiftik etandardızasyonu ·ık·· ilk ekteb" d tatb"k 1 -··••••··--····•• .. • . .. . şı oy m ın e ı o uıı • f ,,a 
için seçılen tıp heyetlerı bugun zahıre kta .d. Kararname hill 1 

d ·· k b. t 1 tı ma ı ı. borsasın a muştere ır op an ya- hareket odenıer .. ır~ 
pacaklardır. Bu sabah Ankaradan _Toplantı şimdiye k~dar yapılan tec . ı;aklJO.,. ~ 
ehrimize gelecek olan Ticaret Ve _ nıbeJerden alınan neticelere göre Ma Kararname hıli.fına, ~f)l 

:: !eti standardizasyon müdürü Fa • arif Müdürlüğünün bir rapor hazırla- şeker stoklannın beyannaıı)pı ~ 
r:k da bu toplantıda haz.ır buluna • masını kararlaştırmışbr. Maarif MU- miyenlerden Seferoğlu Ni~0 >ıııı.-. 
cak ve yeni ihraç tipleri tedkik edi- dürlüğü bu raponı hazırlamağa baş- hakem& edilmek üzere As~ı~. ~ 
terek kararlaştırılacaktır. Seçilen tip la.mışt.ır. Raporda mevzuu bahis va- Ceza mahkemesine veri:ırnıştı~ıı ı iJ1 
ıer burada mühürlenecek ve tiftik ziyetin çok istifadeli olacağı bahis Melba çikolata fabrikasın~n. ıetJO ,J 
yapağı mahsulümüzün iyi bir suret~ mevzuu yapılacaktır. ki vaziyetinin tayini için ı~ ~ • 
te muhafazası ıçin alınması icab eden • .• Sultanahmed ÜçüncU Sulh e<Jı1' 
tedbirler kararlaştırılacaktır. Hamamda kavga olur mu kemesince ehlivukufa ha"ale 

Çuval ithalatçılarının Galntns:ıd<ı Ncr.atibcy caddesinde cektir. ·çf11İf 
toplanbsı Osmanın kahvesinde yatıp kalkan Vanhşhkla sUblirİ18 1 i:Je t 

Şehrimizdeki çuval idhalatçıları Ahmed, Muzaffer adında birisile Top .sultanahm°?de otw:ı~ Jl~tı•.~ 
dün ıhracat kontrol dairesinde bir hane hama~nda kavg_a etmiş, Mu - mıne adın~a ?ır k~dın. ılaÇ inJd~ 
toplantı yapmışlardır. Çuvalcılara Ti zaffer, çakı ile Ahmedı yaralamıştır. lı~lıkla süblüme ıçmış, ~---A ıo~ 
caret Vekaleti tarafından akreditif Ahmed tedavi altına alınmış, Muz:ı.f- hastahanede ölmüatiir. ~-
a~ıldığından toplantıda çuval imali fer yaka.lanmıştır. kaldınlmıştır. ~ 
için icab eden malzemenin hariçten llllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllUIHHfHlllllJrtUllllfflllflllUUUIHillHHflfı.,. 
~~:~t;~:ıeg~~::~~:r i::t:a~~tmj . ş E H ı· R H AYAT 1 
caret Vekaletinden bazı kolaylıklar -

~~~;;:ımesi temennileri izhar edil- llllllllllllllllllllllllllllllfllHlllllHlllllmlllllUllllllllllllH.~111.llllllllHllllHlllllllÜlll~~ 
Evvelce verilen siparişler de 15 ni Kadıköy Balkevindea: Salı gwıü saat 1'916 Dr· 

sanda geleceğinden bu tarihten &on· Evimiz diepamıerinde muhtaç yurt "Kadın haatalıjı1, f)t'· >t 
ra çuval buhranı tamamen mil ola- daoJanmım muayene ve tedavi eden Çartamba gtlnft saat 10-ı.21 
caktır. haytJ111ev~ d?.ktor!anmızla kabul giln tıf "Sinir hastahğı,, ~ 
~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ve eaatinı gosterir liste qağıdadır: 9-17 J)t· 
::::: Pazartesi günU saat 1~17 Dr. Ku· Perşembe günt1 saat ' 

Yerli mal · kullanmak iktıaad 
savaşında ~uura delilet eder. 

UluNl Ekonomi w 

zatfer Dilem.re "Verem muiaıı.,, ıi Gürsoy "D.io hastaıığı,, ~ 
Salı·gUnU saat 9-11, Dr. Panayoti- Cuma günü saat 7-8, vr. 

die "İç hastab#ı,, Kadri "lç hastalığı., 
12 

V" 
Arttırma Ku"''"" Salı günü saat 11-~, Dr. Hayri ö- Cumartesi ,unu sa~' 

er "Cilt hastalığı., Nbun Bekir ''Çocuk ' 
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Cumhurreisimizin 
b. Tıbbiyelilere iltifatı 
l\.tbbentrop yakında si::.:::.:ı:ıı:-ı: .. ı:~~i..~= 

gençliğin bağlılık ve sempatisini bil· 

oskovaya • d k • ş diren bir telgraf çekmişti. Milll Şef 
gı ece mı bu telgrafa Rektör vuıtuile oevab 

vermiştir. Reteicllınhurun tıb ıenç • 
~ . . lifin• çok kıymetli bir iltifatı olan. 

ra. ıs (A.A.) - Deyll Telegrapb gazetesıoıa Kopenhag m..._ bu telgrafı •lll!llğıda aynen veriyon.11; 
Yaııyor : -:ra 

l. Rlbbeatropu pek yakında Jloskovaya hareket edeee&i bildlril • Cemli BUsel, 
,.. . Vniversite :Rektörü 

trilen malfımat& göre, B. Ribben· ı Bir Alman. Vapw. ... tatibar Et1f Cümhur~y~t .~~ ~~~~ecli· . bayra.-
!lru il So t1e B' u~ mına aamımıy- iftiı-.. yorum. 

1\..... anya e vye r ır 8 4 • Londra, 15 (A.A. ) - 7U4 tonluk T b 1 · illl tarlh:-:-.:ı 
"''"ta A ile D w A · ı genç en m ~e mee-

~ vrupa ogu vrupa • La Coruna i.,.mindeki Alman vapu - ı kl · · h -·_. '-=:-: itt'b hakinı olmalarını temine a- e ermm Uıtı.ın& mevAJ,.1.11..\ ı ar ve 
bir b .. . . m nınun bir İngiliz hıırb gemisi tara - vazife emaneti olarak daima göz ö-

arıg teşebbUsu ıçm Mosko • f d durdunıld - da k d' nünde tutmalıdır Tlirk Cümhuriy&o 
:ınn __ ._ t· .. tih al ,___ ın an ugu esna en ı . 
~nere ını ıs s manöa • tiniıı milli etç' .iııkılA hü · ti 

ltıllşterek bir Cermen - Sovyet kendini batırm.ıf olduğu resmen bil- t b ::. ı y . ~ ved . pçh~ vtıyeteti· 
ası h .. .. . dirilmektedir. \~apurun mürettebatı ne ı '"emımız aıma ızme • 

Ilı· akkmda goruşecektir. . Gençlik gelecekte daha verimli hiz.. 
ter taraftan bir ticaret muabe. İngiliz harb gemisı tarafından kurta-ı t tmel'dir 

Ul'fl~..._lkdi maksadlle pek yakında ln- rılmı§tır. ime e 1 
• 

be. ile İtalya arasında mUzakere La Coruna, Rio de Janeirodaıı ha-
Şlıyacaktır. reket etmişti. 

1SMET lNôNtJ. 

· · • •-• • · · Vergilerde yapılacak 
ın meclisi sulh muahe- tadilatın esasları 

desini tasdik etti 
[Baş tarafı 1foci8ayfada] 

Bu cümleden olmak üzere muame
le vergisinde de esaslı değişiklikler 

yapılmakta ve bu maksadla halen 
[Baş tarafı 1 iodde] yayı sarahatle Rus nüfuz mıntaka • mer'i olan muamele vergisi kanunu 

lir. Umumiyetle işçi, zanaat- sına idhal eylemektedir. ve zeyilleri tamamen ilga edilerek ye 
"e ınemurdan milrekkeb olan Sor bvesdaıun Sayani Dikkat Bir I' ni bir kanun layihası hazırlanmakt:ı-

Viborg ve Kexhol'un 85 bin nü Makalesi dır. 

~\~:~~Y?,yerleşti~"llle~ lazımge- Moskova, 15 (A. A..) - lzvestia Haber aldığımıza göre. sınat mü -
e uş.unUIUyor. Şımd_ı~e kad~r gaze~i, Sovyet • Finlandiya sulh mu esscseleri, banka, banker ve sigorta 
b edılen yerler ahalısı 5~ bın ahedesme tahsis ettiği başmakalesin- şirketlerini geniş mikyasta alakadar 
~m~ştu~. s .u1hun akdı ?ola: de, bu muahedenln Sovyetler Birliği eden yeni kanun projeısi Maliye Ve -
~ ~ın k~inın daha tahlıyesı ile Finlandiya arasında muhasama - kaletinde toplanan salahivettar bir 

etektır. Dığer taraftan Sov • tın nih t b lm d k d h J Ut . ' . aye u aaın an ço a a heyet tanfuıdan ihzaı edilmektedir. 
~ Uzu altında kalmak ıstemıyen geniş bir §ev olduğunu müşahede e- .. . . . . . 

tttılenn büyük bir kısmı mevaşisi- di'-'o d ' • k'. '\:em kanunda: vergı nısbetlennın 
1
. .J r ve ıyor ı. tih' 'kta d nla - h ıye etmek lazımdır. 100 bin " . ·-· m ım mı r a. arttı eagı ak -

fıt . . Bu muahede Sovvetler Bırlı~ kı .. . . 
• Yvan şımdıden yola çıkarılmış d"' 

1 
'nı · 

00
. ~ 1 oda son gunlerde tıcaret ve sanayı 

~ \.. "'UYor. Bu hazin kafile 50 kilo - uşdmant:rkının, 0 da.reha selnad ırl Lcnın ! erbabı arasında dolaşan şayialar hi-
l~ik b' gra ın ıı.. apıstn a v.tr ık arı as-

ır yolu kaplıyacaktır. Talı- kerl ili il . h tm· t' B ah lafına ol.arak muamele vemsi nisbet 
~ilen halka yardım etmek için, de F' ~ ':;1 8 k~' f t!J. 

1~· b~.t~u e- lerindc şiındılik hiçbir tez:yiid ya -
Ye kadar, günde takriben 4 mil- hille .

10
. n .ıya H 

0~~ını~-. ulun ~a - pılmıyacağı · nisbetlerin eskisi gibi 
L lt\a:-k sarfı icabetmiştir. Devlet, ma rıknıdn, şı~a 

1
" emıbg~ 0 atnM. ur yani fabrik~lar için .. rıi .. Ae 10 ban ~ 

~~ k . . . ns emırvo unu"fl ve 1z7.a ur- '~ • 
}'ı ılan yerlenn tamır edilece- · k ı ·ı · rt ı k tl · · · ·· 'le .. .. . . manskın emniyetini kuvvetlendirmiş & ar J e sıgo a § r e en ıçın yuz-

la~~anan butün evlerın yenıden tir B hed lh rtl b de 2,5 olarak muhafaza edileccg-i ve 
.~ ·d ım· t• R k ll' • u mua e, su şa anna a-

. i nı vba' lhe ış 1• ul 8 de abı : kıhrsa, SoyyetJerin adalet ve sulh si- vergilerden Vekiller Heyetince her 
ı.. n ve ı assa asır ar an en t • . b' k d h . · t"d • dd ı ·ı· ""1d. d V 

1 
ya.se mı ır ere a a teyıd eylemiş &€;ne ıp ı aı ma e er tenzı alı yapı-

QH_ı~a a yaşıyan a om manas- tir. lcıcac7ı anlaşılmaktadır. 
,,.::· <uaoks papazlarının da tah1iye- . " 

\.."""'betmektedir. Hongoe yanmada- Yıne bu muahede iıııbat ediyor ki, ı Ancak bugün verg"iye tabi olmıyan 
C'tı 2000 kişiyi Finlandiya mer _ Sovyetıer Bir.li~ ne aiyasi müza~ere- ve fakat büyük mikyasta muamelat
~~ doğru sevk etmek zarureti de lerde ne de sılahlannı muvaffakıyet- 1 u. bulunup menfaat temin eden top-
~ le tecrlibe ttilcte h' k" . e n sonra ıç ımse- tancı tüccarların muamele vergisine 

, 1\ den hatta k" .. k k l d \Jç Taraflı Jttifak leMlrsi . . • en uçu omşu arın an ltabi tutulmaları ıne\'zuu bahistir. 
~ ~· bıle mıllı şereflerile telif götürmez . . 

ınki, 15 (AA ) - Finlandiya.- veya onlann .111 . t"klal' . .. ,A Bundan başka yenı kanunda; Yergı 
~ ve Norveç ~r~ında bir karşı- bir derecede ~ıı ıU~ 1

h ındı .. e~ cuzkı ' kaçakçılığı yapanlan ağır cezalara 
~ sa,§ p eye uşurece c t ·· "d hük' ilmi '1_ .rardım muahedesi akdi için mU- h' b' . . ·- _arp ıran mueyyı e ve er 

~~r l d" 1 . tarik'! ıç ır şey Jstemez. Sovyetler Bırliği, vazolunacağı sövlenmektedir. 
norma ıp oması 1 e bu derece har·r t l'b tta b l d • 

t . I ı me a ı a u un u H"'k. . . h 
b e rnektcdır. mu onların t h kiuk k b' u umetımızce azırlanınaktn o -
·~ı.... a a K unu en ısa ır 1 d' w • k 1 .1 b" . 
~nkid~ Finlandiya ile askeri bir zamanda ve hatta en gayri müsaid an. ıger ve.rgı ·nnun arı e ırlikte 

11 
a akdine İsveç ve ~o:Veç tara şartlar içinde elde etmiye muktedir- yem muamele ~ergisi kanun~ l.~yih~

~;uvafaka~ ~ilmesının, Avru- dir. Nihayet ~er nevi garantilere gü- sının da.~ bır ~manda Buyuk Mıl 
la}( lı.nde y~nı hır. harb zuhur et- venerekA kendılerini yabancı menfa- l~~ Me~lı.sıne ~dun ~lunması ve 940 
~ ~ırde Fınlandıyanın hareket atlara alet eden küçük memleketler butc;esının muzakeresınden evYel en

, lığini takyide matuf olup ol • ve yalnız küçlik memleketlr dğil, teh cümenlerde ve heyeti umumiyetle tet 
~ ınerak edilmeğe layık görül - likeli bir yola girmi~ olurlar ve bunun ı kik olunars.k kanuniyet iktisab elme

eQır. Zira İsveç ve Norveç her mUdhiş neticelerinden ancak müsta- si muhtemeldir. 
~ evvel kat'i bitaraflıklarını mu kil ve makUI bi~ ~iyaset yoluna çılc - t Diğer taraftan bütün Vekaletlerin 
ı,_ ve her ne pahasına olursa ol- makla kurtulabılırler. 1 bütçelerinden yü~e ta f 
~~be sürüklenmekten içtinab et Sovyet milleti Finlandiya ile akto- <l"lm . . . f r' t on · ı sa.rr~ e -
ıcararındadırlar 1 ahed '. k d ı esı ıçm aa ıye e gecı mıştır. Bu 
~ . unan mu eyı ayı sız ve şartsız rümleden olmak üzere m .. d.. • 
~, Gazetelerinin Neşriyatt olarak eelimlar. Hiç şüphe yok ki, bu \.'İnlikleri liğvedilmekted~ urB mu; 

~~"l'ie, l:S (A.A.) - Alman ga.ze • muahedenin akdi hususundaki mem b k 
30 

b" . ır. un an 
~den bir çoğu, bir parola neti- nuniyeti yalnız Sovyet vatandaşları aıJ a sene ızmet~ tamamlamış 
~Olduğu "bh b k b" d c;;·ı b"t" d" . h k'ki ulh olan memurlar mecburı olarak teka-
~' b na şu e ıra mıyan ır eoı . u un un31amn !1' ı s ae- üı:le se\·kedileceklerdir. 
~~ı.' UtUn eark.t Avrupada Mur- verlerı de duymaktadır. 

t1:tan K d k d GUmrüklPrin kadro ve büt"elerin-
lh... ara enıze a ar Sovyet Almanyada Biitün Madt-nler d .. d . . "" 

\ı~un hikimiyeti üzerinde hırar Toplanıyor e yuz e on nısbetınde tasarruf te-
~ir mJn edilemediği takdirde diğer me -

\~it tc • Berlin, 15 (A.A.) - Mareşal Gö- . . _ 
~,~rrnuı İskandinavya memle • ring, Alman milletini harbde işe ya- r.ıuı laı d em da .. a~~ga .. ~ıkarıla:~kt1:· ı 
~ lıa ~ Sovyet nüfuz mıntakasın • nyacak bUtUn madenleri toplama - a ~luamele vergısı guınruklerde ıkı mıs 

tiç tutmakta ve fakat Ruman- davet etmiştir. g linc çıkarılacak, istihlak vergisinde 
h wvvvvvvvvVV'o de baıı m!lddelere zam yapılacaktır. 

rlkan Antantı Sovyet-Japon kıtaları ~:~:~~.:·:~~';:,::. ·~:~.~;~~~:: 
'~~ısadi kons~yi çarpışıyormuş caktır. 
~~lt ~tı 15 (A.A:) -.Balkan an- [B(lftarafı1incideJ Sumner Welles 
~ıı.ı sad komıteeının mayısta "- Japonva Şark4 As, d · 

"\lda t 1 w • • • ' ı ya a yem R d 
~ li tefs·op a.naca~a daır verıle~ bir nizam yaratmak projesini yarı omaya var 1 

tol>la ır eden Timpul gazetesı yolda bıraknuyacaktır B · · 
~- ntının hususi bir ehemmiyeti tah kk k tt' k . k. 4 nl u proJeyı [Ba, tar-oA.fı ı incide] 

'1. ~lltı a u e ırme ım a arına ma-
• ."lt 1.ı.:U: çünkü dört antant devleti- liktir. Japonya hiç mu"ck"l"t kmek les tarafından Daladier'ye tevdi edi-

~litr; · d · ':i' u a çe 1 R lt' h · · h 

~ a• eayesın e dikkate şayan sizin iki Ü" m·ıyonluk b" k t en ooseve ın şa sı mesa3ının ma n t· 
1 

. . , ~ ı ır uvve sev b. .k ld w • it e ıce er elde edılmış oldu • kedebilir. rem ır vesı a o ugu ve neşredile-
r\ hznıaktadır. 

1 
miyeceği resmen bildirilmektedir. 

'9L _ aşe ve cebhaneye gelince, Japon- . _ . • . 
' 1ilttab I i ya Iıer ne tarafta ol ls h Dıger cıhetten sallihıyettar mah-

L ~ er an 71 yafmda ursa o un er fil d .w ·ıd·-· - • 
~:'lldra 

1 
. türlü ihtimallere karşı koyabilecek ~ er e ~g~enı ıgıne gore ayan mec-

.. ~ ~- 5 (A.~.) .:-: ~~ıter~ Baş kafi stoklar vücude getirmiştir lisinin gızh komitesi dün Laval'in is-
. ~~berlain onümuzdekı pa- .,, t' h takr' · · d' · · rı_ ı tU..ı:ı· . s ıza ırını ınlemıştır. Komite 

(l"I>' ez· .u 71 Y~da _olacak:ır. faza etmektedır. 28/ 5/940 tarihinde yann Boncour ve Daladier'yi de din-
'berı1~ ol~ .vazı.fes~~ ragmen, ~şvekillik vazifesini deruhde edeli !edikten sonra aleni celsede kararını 

aı.n buttiıı dınclıgmı muha.- ı üc sene olacaktır. bildirecektir. , . 

.. ,,. : . 
':~_G_u_ .. _N_O_N_M_E_v_z_u_u_mr! fBS 
Bahahhk meSelesi Tasarruf 

Meselesi Yazan: Semih MUmtaz S. 

Yalıııs yem.itte mi ya; her eeyde alan genç polislere kontroliln ne de
fiyat !adalığı. kendisini göstermek • mek olduğu ve nasıl ~·apıldıfı öfret
tedir. tirilmez ve bunlar ya.kin ve uzak l-

Meseli.. geçen. sen• bu mevsimde mirleri tarafından mUten1adiyen tef
kiseml yirmi bet kUruşa •tılan ~ tiae hattl tedris. tabi tutulmaz, hu
ğurdun bu BOOe kırk iki buçuk kuru- lba kontrol igi aa.ğlam bir iple ba.i· 
_..satılması gibi. Suuflara aynlan lo- lanmazsa "Jal.ll o mektub,, demek -
kantalarda poreiyonun. azalm.. ci· ten kurtulmak imklnı olmıyacaktır 
bi. Sebzenin, yağın ve sUtün alıf ~ kanaatindeyim. 
rişinde ittiradsız ve mlnasız yU.keek- "Hatta tedri8e t.Abi tutulmazsa,, 
liklerin göziikilgll gibi. Ekmeğin fi- demekten maksadım da garson mek
yatına zam yapılmasına rağmen çav- tebi açılacaktır gibi lakırdıları ha -
dar mahlOtunun ytızd.e on yediye çı- tırlıyarak belediye kontrolcUlerinin 
ka.nlacaiı ıivayetile bunda da !azla- garsonlardan daha e\-vele geldiğini 
ca bir phalılığuı var olacaiı gibi. düşUndUğüm içindir. 

H ükümdiu mauaflan ug-arl 
hadde iıldirmek irln esub 

tasarruf tedbirleri aldığını memnu
niyetle görüyoruz. tık iş olarak blr 
tauılmle dairelerin masraflarını :, üz. 
de oa al&betlade ualtmala.rı bildi
rihoiş. Ayrıca birçok müdür nma
vlnliklerinla de liğveclilmesl karar
lnşhnlnıı". 

Bu yolda ittthaz edilen ve daha 
da edilecek olan Whirlerin ~ok ye
rinde \'• makW olduğunu teslim et
mlyecek bir akJıselim ,.e hlisnünl
yd sahibi lnsamn bnlunanıı~ ac lğı 
tabiidir. 

Bitaraf olarak dii~lineeek n lıa-
Bakkal dllkklnlaruıuı aylardanberi "Parisin,, seyyar margelerinde ve 
birikt1rdiklerl ve stok halinde sak • eatıcılann toplandığı yani dükkan _ f17.amızı bira7. yokhyaeak olarsak, 
ladıklan emval ve efY&DlD zamlar ya.- lann bir arada bulundu~ bazı 60 • reı:tmi mües.-,eselerde tasarruf fil, -
pılarak bunlardan en adi bir misal kaklarında ve hallerinde dolaşan be- rile telif edilemiyet".ek birçok hadi
olaıak U7.ere taharet ki.ğıdlanna yiiz- tediye komiserlerinin ywıında daima selere phid olduğumuzu hatırlarız. 
de elli bir zam icra edilediği gibi. E- sivil veya resmi elbiseli bir iki genç Bunlann başında teshin ~e temir 
tin daima ve .mutlaka halkın zara- dolaşır. Bunlar bizimkiler gibi siga- işlerj gelir. BlrçOk il'eSmi da.irelerde 
nna sattırıldığı, Beyoğlunda kilosu ra içerek promenad için değil mü • hiç llizum obnadığı halde saltalıtan 
otuz bee kuruşa satılan bir parçanın rakabe işini öğrenmek için ellerinde ak~a kadar elektrik lambalan 
Modada ve Yegilköyde elli ili. altmış birer not defteri \'e kurşun kalemle- sönmez. Nisan ortalarına kadar so
kuruşa satıldığı ve belediyenin taşı- ri bulunduğu halde komisere refakat lıalar sabahtan akpma kadar ya • 
ma tarifesinin tarhı karşısında esna- ederler. Bunların mektebleri pratik nar. Hele lurta...4i\f3~e malzemesi, lanl 
fın ne halka ve ne de belediyeye ehem yollardadır. Ve şahadetnamelerini ki~d. kalem \"e nıürekkeb sarfı hiç 
miyet vermemesi ve istdiği kadar bu yolu bitirdikten sonra alırlar. Ve bir kontrolfl tabi değildir. Riitiln bu 
pahalıya satması gibi, On ~kiz ku - ı l<'ransaaa mektebler liizumundan zi- nıa rafların da memur nisbeti lm. -
ruı:ja satılan pirincin iki ay zarfında yade talebe çıkardığı cih<'tle böylece dar miilliın olduğu rne~ dandadır. 
otuz ila kırk kuru§tan aşağıya alına- staj yapan gençlerin ekserisi mek - Bence dairel~rde ~·apıla..-·ak ta~ar -
maması gibi sütün sulu, yağın mağ- teb mezunudur veyahud kendi diya- nıfiann ilk merhalesini bonlaJ' tt'4-
şuş, yumurtanın ekseriya çlirük ol- nmn orta mektebinden çıkmıs olan kil etmelidir. Dlğer taraf -
ması yüzünden de fiyata binen bir şahadetnameli ve hfümiihal mrakah tan gümrül~lerde, baukalarda, ti
nevi ihtikarın tahammülü geçen fu. gençlerdir. Komiserlerle beraber do- cnret odalannda faall~·etin mah~ü~ 
zuli masrafları gibi. Beyoğlunda 108 laŞan mürakabe memurlarının ne derecede azaldı,O da meydandadır. 
kuruşa satılan bisküvitin Kadıköyüa yaptıklarını da hemen Ust taraftaki Bunun neticesi olarak hirçok nıc -
de yüz yirmid"n aşağıya alınamama- müfettişler kontrol ederler. Beledi _ murlar ,·altitlerini bo,.u bo 11na es
sı gibi. Bunlar da kafi gelmiyoımur, yenin, polisin, ve sıbhiyt'nin rntifet • nemekle geçimreldedirln. Bu me
gibi esnafın mutlaka malın fenasını tişlcri de bunların mecmuunu takib murların bu suret: fthl ı.aJm:ıl:ın 
vermekte israr etmesi ve çıraklara bu eder. Ve mesela bir büyük mağaza- memleketin çok 7.ar&rınadır. B la
hususu temin sadedinde el çabuk - nın sattığı yağı üç beş muhtelif mü- n kndrolarında münhal bulunan haı, 
lukları öğretmek gibi verdikleri ders- fettiş muayene eder ve ayrı ayrı gll.n ka ntf".nmriyettere naldetmel< te a)·
ler yüzünden de zaten pahalıya alı- delik rapora derceder ki bu raporlar ni şekilde büt:çf'de mühim t.asuruf
nan malın iki kat daha pahalıya gel- ve hatta belediyenin, polisin ,.e sıh- l:ın mucih olur. 
mesi gibi ve ilh ! ! .. hiyenin mü3ter~k heyeti teftişiyesi ta Sonra ~ alnız rr mi miiesses ler 

Bu ve emsali daha birçok gara - rafından tedkik edilir. dcğll, hususi müe sesclerin de milli 
betlerin yanıbaşında da pazarlıksız Birinci derecedeki kontrol memur- t:tsarrufa arni derecede riayetkar 
satış lakırdısına dayanan tacirlerin ' tarının bir isi de ~ürlik ve mağşuş ma cı!maları liı:ımıdır. \'atanda.5lıır i~ -
evvelce dört beş liraya sattıkları bir lı toplamak yani müsadere etmek ve r:ıfta.n kaçınmalı, be~·huoo masraf
metrc kumas için şimdi on iki on dört derhal satıcının resmi esnaf tezke . lar ynpmamalıdırlar. i\lliesseSf' sa
lira istemeleri gibi. Trikotaj için ka- resinin mahalli mahsusuna kavdet • hllıleri, sem1a~ elerinin kendilt•rine 
dınların kullandığı ipek veya pamuk nıektir. Bundan maksad da ı~kcr • aid olduğu kadar millete de ailı ol
ipliklerin fiyatına yüzre kırktan faz- rürü halinde müte<'asire verilecek 'll?ğ11no düşiinmeJi, ona ~öre lı ıre
la zam yapıldığı ve fakat pelotlnnn cezayı tayin için hakimlere kolaylık ket etmelidirler. Mesela ll\ks hil' o· 
yanyarıya azattırıldığı gibi. Kahve- vermek içindir ve ilh. iomobile malik olmak i~in sokığn 
lere, lokantalara, muhallebicilere tat- Yukarıda arzettiğim sebeblcrle, nttıkları para ile heş on ,·atan<h .nı 
biki emrolunan tarifesinin bir haf. evet; A vrupada da pahalılılk var . maişetini temia t>debilet'ek hir i;.. o-

l 
ta zarfında gözlerden nihan olması dır ve ihtikara mütecasir olmak is- cağı tesis cclebileceklerini umıtma
kaydile fiyatlarda bir değişiklik ol - tiyenler vardır. Fakat çüriik ve ma.ğ- ma.hdırlar. Bu it de bir \'at:ın, hir 
madığı ve olmıyacağı gibi.... şuş yiyecek yoktur. Çünkii cezası ve ıneml ket i~dir. 

Cidden tahammül mülkünü zede - bu işi derhal halledec mahkemeleri ~imdi nt:ınd:ışlara bir kontrol 
liyen ve yalnız muhtekirlere yarıyan çoktur. Şaka.ya gelmezler! \azifcst dü~liyor. Memurların tasar 
bu hal insana acaba bir hayal midir rufa riayet edip etmt'melerini r. ;z -
dedirtecek kadar akla uzak olduğu ı K 1 h 

1 
,,en k~n·1113mak. Eğer bir daiı <'<lı 

için bilmem ki fakirlere ve orta hal- ran onso.os enes n- bir memurun hoş yere elektrik lrnı· 
lilere şu pahalılık ylizünden çektikle- d d lııı.cnm açıl.: bırahtığım, liizuınsuı 
ri sorulsa top bulup verebilmek me- e ün merasim~apı ldı dneoode kiğıd kullandığmı, \tıkit 
calinde midirler!? J ,.~ ma.teryel kayht'tnu·~·l inta~ ı·ıten 

Avrupada da muhtekirler vardır. . [Ba.5 tarafı 1 inoid~] u:r.un muanu•lelere te\essiil f"lti~ni 
Ve orada da pahalılık göıüldü ve her Jul.e ~e ~uazzam merasimle tes'id r,öriirseniz, keyfiyt:ti derhal <hı~rt 
kes şikayet etti. Fakat cevabı vardı : t.'<lılmı§tir. müdliriine bildiriniz. ()ünkü be\ tıu
Mcseli Fransada infiluyon yapıldı . Merasim~, sabah saat lO da lra.n d'! )ere 1.i~an ediJ4,n elektriktt'. '~ 
Devaluasion yapıldı. Yani kiğıd pa- konso~oslugund~ ?aşla~mıştır. Btı J;.ttta, oıiirekkepte \'e \akitte "iıiıı 
ra basıldı ve paranın kıymeti tenzil me~sıme şehrımızdekı Debist:uıı <le, bütün ruilletia de hakkı \'arıl ır. 
edildi. Binaenaleyh eşyanın fiyatı tranıyan · ~l~~el~ri, şeh.rinıiz. - MURAD St:R'l'O<wL{ 
çıktı ve bu tabiidir denildi. de İran kolonısı ıştırak etmışlerdir. • ......................................... o• 

Halbuki bizde ne k&ğıd para tez- .. Tale~ v? hazırunuıı hep bir arada niyan talebeleri birçok şarkılar söy. 
yid edildi ve ne de paranın kıymeti soyl~ıklerı İran milli marşını mil- lemişlerdir. Hnzıruna pasta ve <;ay 
dü~ürüldü. Orada. fiyatlar para ile teakıb şehrimizdeki konsolos vekili ikram edilmi§tir. 

1 
beraber indi bindi. Bizde para yerin- Asa~ ?ir nutuk söylem~ştir. Konaol_oa _ Akşa~ ~aat beşte İran kon~losıu. 
de duruyor. Fiyat üstüne bindi kam- Vekılı bu nutkunda bılhassa deınıı- gu şehrımızde bulunan kor dıplcma.. 
çılayıp yürüyor! Ve binaenaleyh hh• tir ki: tiğe aynca bir çay ziyafeti verra~ 
bir kimse ağzını açıp da.. "- İran asırlarca şaşaalı devirler tir. Bu ziyafette vali ve Belediyt' R. 

''Üftade bir piyadeyiz ey ~eh.tiiva ya,şaml§ fakat bu debdebe devirle - isi Doktor Kırdar da hazır bulun , 

d , ınden sonra 1randa bir inhitat baş- muştur. 
ur.n 1 

Demiyor. Yani kontrol keyfiye ı mstır. ran yolsuz, emniyetl:liz ve H • ,~.......-ş ;-
bir türlü kıvamını bulamıyor! Btıgi i ıhhatsiz bir şekilde kalmıştır. Yük. ıt er ıran ehınşa .. 
bir dostumdan duydum. Gözü ile gö. ,k lrauı yaratan Allah elbet~e lra- • • 
IDÜ!j ve ır.ııaklarile işitmiş. Bir bele- .ıı bu ?alde bır~ınıyacak ve bir kuv- hını tebrık ettı 
diye memurunun dUkk~ .. .. \'et gönderecektı. İşte hu kuV\·et 6e-

. 11nının onun - h. ah lm . 1r [o-- ta 
den geçtiği bir fırıncıya "Ekme w. ha- ınş . o . ut ur ve Şehinşahımız a- .. _ -;:- ~fı. 1 incide] 
zırlar ş· d' 

1
. 

1 
.. gı nı yem bır hayat ve saadete kavuş • Dogum günlen vesılcsıle en ea • 

. ım ı ge ır a ırım . .ı.•!uaveneye r • • d l götüreceğim d . .b. · tumıu.ştur. Ya.şasın lran, ya~asın Şe- numı uygu enmın kabulünü Zati 
. .,, emesı gı '· hirıphımız.,, Şahanelerinden dilerim denilmek . 

• Çaresı .. elbette kontrol usulünün Bunu miiteak'b k 1 k'l' ş _ tcdiı'. " 
lazım old - ·b· bT . • ı vnso os ve ı ı e 
ld _ ~gu gı. ı ı 1.nmes~ ve lazı?ı hinşah Hıza Pehle\•i ha?.retl~rinin Bir çok gazeteler lran milli baJ ra,. 

:ı.~gu ?~. tatbık edılmesı ve takıb memleketinıiz.i zi'yareti eı:masında söy mı münasebetilP. lrana uzun ve sita,.. 
1 mesı ır. !ediği "Ti.iı'kiyc, traııhlarıu ikinci bir yi§kii.r sütunlar tahsis etmi§lerdir. 
Herhangi bir şey evveli bilinmez- vatanıdır.,, cüınlcaini tebaı Uır; ettire- Bilhassa Deuts<.he Algemeine Zei-

s: ? şe~n ~e tatbikine ve ne de ta- rek: tung yazmış o!duğu başmakalede 
kıbıne ı~kan yoktur. Bizim müra - "- Biz Türkiyenin kardeşlik ka- lran Şehinşahını Atatürkle mukavcse 
k~bc ~·e . ı~tikar ile mücadele teşeb- na<llaıı altında yaşı) oı uz. Yaşasın etmekte ve: · 
busıe:ım1zın hüsnü niyetinden ayni- dost Türkiye Cümhuriycti,, <lcmişıir. "Atatürk Türkiye için ne idiyae. 
madıgı ne kadar muhakkak ise naza- Konsolos \ekili Asafın çok alkıt- Rıza Pehlevi de lraıı · · odur s.. 
r~~attan \'e gazetelerimizin havadis lanan bu nutkunu müteakib Iran ko- ! binşah kısa bir zaman ·:~:fmda ~1~111 
sutunl~_:.ını. doldurmaktan i!tmye ge- loııisinden iki zat bırer 11utuk söyle- ieketinde her türlü ıslahatı a ~ 
jçenıt;.dıg.ımız d~ o deı~ce muhakkak- mişlerdir. ve tranı modern deTletler m?v::uruı; 
ıtır E ... kı bel~iiıvf' ı•anı::laı mın \'Cı i nı 1 Bundan sonra Dcbh•tanı fra. ithal ı>tm~ir .. demektedir. · 



Sayfa: 1 YENi BABA• 

, 

Cerrahpaşa Hastahanesinde 
istanbul için sanatoryom mu daha 

lüzumlu, yoksa verem hastahanesi mi? 

Hastahane deyince çoğumU%Ull tily 
leri diken diken olur, korkarız. 

Nedense bu kelime bize soğuk re
Ur. Yaknımızdan birisi hastalanırsa 
mecburi olmadıkça hastahaneye yatır 
mayız. Hatta yatıranımız olursa a • 

Yazan : Faruk KOÇOK 

yıblarız. 

Zavallı anneciğim de hastahaneyi 
hiç sevmezdi. Hattl geçen sene ame
liyat için beni Sıhhat Yurduna kal· 
drrdıklan zaman: 

- Ben evladımı hutahaneye gön 
dermem, diye nasıl çırpındığını, na • 
sıl hıçkıra hıçkıra ağladığını bu gün· 
kü gibi batırlanm. 

Zavallının korktuğu ba§ına geldi. 
Son nefesinde hastahaneye kaldır • 
mak mecburiyeti hasıl oldu. Orada, 
hiç sevmediği yerde hayata gözlerini Clerrala.patlf ~in verem pa~w.-
~~~. 1 
Şimdi yanımda hastahane likırdı· benim yakama yapıoıyor: - 1 AQlayan genç kadm 

sı edilince gözüm Un önUne, eoğuk be- - Nereye? Biraz ilerde genç bir kadın ağlı • 
yaz koridorlar, le88iz aadasız gidip - Içerde haat&m var, onu görme- yor ... Kimbilir bunun nesi var? Soru· 
gelen hasta bakıcılar, burnuma, lizol, fe. yorum: 
eter kokulan, hatınma da son nete- - Hangi koğueta '! _ Bacım neye ağlıyorsun? 
sinde evceğizin.i aradığı için belki de - Ben de bilmiyorum. Daha yeni Ef di 1 rd do'"rt cıriindür "d • _ 11 - en m, çe e e-
gözleri açık gı en anacagızım .~ • yabrdık. yatıyor 
yor. - Adam koğuşu bilmez ol~ mu? _ N~i vardı? 

Bugiln de öyle oldu. Tanıdıklardan - Bi!miyorum, öğrenirim. . 
birisi: _ Olmaz, giremezsin. - Zatüme olmuştu. Evde baka • 

h _ Bu ""''" ziyaret günll değil· mi? nıadık, kaldırdık. Hasta ane ziyaret gUnU &<AM 
- Evet - Efendin ne İ§ yapardı? 

- Bugün perşembe, Cerrahpaşa 0 h ·ld b 1 'b" gir id ş f"" dU 
hastabanesiııln ziyaret günü. Orada - a e a gı ı er, areye - o or . , 

k da b•- ı.. ..... ~.. eorar, öğrenirim. - Nasılmış. 
V(:rem ovuşun u-~ .... var. K ban dl i . ğini' . 
On ö -· d yin da apıcı a ı geç remıyece - Sordum, daha cevab getirmedi-
dU:: g recegım, e ce yanıma • anlıyor galiba. Llhavle der gibi ba· ler. . 

S at k ..... 'd ks' ö 1 d euıı 1allıyarak: - Geçmış olsun. 
- 8 &ıır .... gı ece ın, 8 Ye e Ha di di Orad lı ilk tg ıw·· be de 1 . dedim - y geç, yor. an ayrı yor, ras e gım 

~sa!: ~uçukta ·Beyazıtta bu· Bulatık hastahklar pavyonu hastabakıcıya soruyorum: 

luşalım... Bizim arkadaş önde, ben ardında, - Verem koğuşu?. 
- Pekila... temiz, güzel bir bahçeden geçiyoruz. - Erkek mi, kadın mı? 
Dediği saatte arkadaşı elinde bir Arka tarafa geUyonız. - Kadın ... 

sürü paket, tramvay durağında be • Paviyonlann birinin kapl8UllD önü - Sağa sap, büyük kapıdan gir. 
ni bekliyor buldum. Sordum: kalabalık... en ilet kata çık ... 

- Bu paketlerde ne var? - Acaba, ziyaretçiler neye içeri Dediğini yapıyorum. Merdivenler 
- Kızcağız için yiyecek, ciğer kı· girmiyorlar, anlamalı. çok temiz, pırıl pınl. Duvarlarda lev-

zartması, konserva imam bayıldı, Arkadaşa: balar var: 
peynir, reçel, salata, ekmek. - Sen hastanın yanına git, diyo- Ttitlin lçlJmez. 

- Böyle yiyeceğin içeri girmesi • rum. Ben euraya bakayım, hemen Gürültü etmeyiniz. 
ne müsaade ediliyor mu? gelirim.. Hastalarla çok konuşup üzmeyiniz. 

- Ediliyor. Kalabalığa sokuluyorum. Duvarda Veremliler pavyonu 
- iyi amma, bizim bildiğimiz has bUytlk bir levha var: Verem hastalarının yattığı yer kar 

taya portakal yelllİI gider. Sen yiye- "BULAŞIK BASTALIKIAR,, şılıklı iki .koğuş. 
cek götürüyorsun. Anlamıyorum. Has Kapının önünde beyaz gömlekli iki Hastalar beyaz gecelik giymişler .. 
tahane ye~ek vermiyor mu? • hademe, ekserisi kadın olan ziyaret- Ekserisi genç .. Hepsinin yUzU sapsa-

- Vermıy~~uş. Daha do~usu çilere izahat veriyor: n ... Bir kısmı yataklannda arka Ustü 
g~~e~ az ve~yonnuş: H~bukı ~~ _ Mu.etim Talat mı, bu gece da- uzanmışlar. Bir kısmı dolaşıyorlar. 
bılırsın, veremın en bırincı tedavısı ha iyice. Ziyaretçiler nadir. Yalnız beş altı 
gıdadır. ...... Nuri de rahat. karyolanın yanında hançten adam-

Akai bir kapıcı - Ahmed mi? Hangi Ahmed bil- lar var. 
Hastahane kapısının önU çok ka - miyorum. Biraz sabret, arkadaş gel- Merdivenden bir ayak sesi işitilin· 

!abalık. Kapıcı pek sert adam. Kadı- sin, ılmdi anlarız... ce ziyaretçisi gelmiyen hastaların göz 
nın birisine barbar bağınyor: • _ OzWme teyze ... Oğlunun yakın leri parlıyor. Ümidle kapıya bakıyor-

- Hanım, çocukla hastahaneye da bir şeyciği kalmaz. lar. Fakat bekledikleri çıkmayınca, 
girilmez, yasaktır. Sana kaç defa söy Doğrusu hademeler çok nazik, ben mahzun bir köşeye çekıliyorlar. 
lcdik. Ne laf anlamaz ueysin. de yanlanna sokuluyorum: Ayaktaki hastaların bir kısmı da 

- İyi, iyi amma, çocuğu nereye - Kardeşim, aiz buranın bastaba- sol taraftaki koğuşun penceresinden 
bırakayım .. Evde kimsem yok. Bari kıcısı mısınız'! bahçeye, gelenlere bakıyorlar. Muha-
ben içeri girip çıkıncaya kadar aenin - Evet... verelerine kulak veriyorum : 
yanında dursun. - Ziyaretçileri neye içeri sokmu- - Saat Uç ... Bundan sonra gelmez 

- Ben çocuk dadısı değilim. yorsunuz? ler ... Pazar da gelmediler. Halbuki 
- Peki çocuğu ne yapayım? - Levhayı görmüyor musunuz? mektub da yazdım. 
- Sen çıkıncaya kadar sokakta Burada bulaşık hastalıklar var, ge • - Kızım insan hastahaneye gelin 

beklesin. çer. ce unutuluyor. Bilmiyorlar ki şimdi 
- Bacak kadar çocuk aokakta na - lc;erde ne cibl hastalar var? bizim burada bir tek tesellimiz var: 

1111 bırakılır? Ya otomobil, otobUa al- - Dizanteri, l&l'bon, tifo, tifUs, Ziyaretçiler. 
tında kalırsa?.. utürrie... Bizim arkadaşın hastasın.qı bulun-

- Üzülme, hutaııane kapısınıda- - Kaç earbon var7 duğu koğuşa giriyor, ihtiyar bir has-
eın, derhal tedavi ederiz. - iki. tanın yattığı karyolaya yaklaşıyo • 

Muhaverenin sonuna kulak vermi- - Kaç tifüs? nım. 
1or, içeri giriyorum. Kapıcı bu defa - Uç.. 

Bugün 

MELEK 
Sinemasında 

H A 

(Sonu 7 lacl sayfada) 

Amertb ve A mıpada 5.000.000 nUsha basılan, dedikodusu bütün 

T 
dünyayı saran bir romanın filmi. 

A ROSALIND RUSSEL 
ROBERT DONAT 

Barikulide b8JecanJı· ve mUstema bir mevzuu olan bu film sinemacı~ bir p.lıeseridlr. 
l'lbne lllve olarak METRO JURNAL. En aon harb ve dünya havadisleri 

Bugün aat 12.'5 ve 2.30 da tenzlaltlı matineler vardır. 

M•L~DIY•D•ı D•NIZı...RD•ı 

Bir gazino mütehassısı Denizyolları kooptra 
geldi finin umumi topl~ 

161311940 CUMARTESi Vali ve Belediye ~si doktor Lfttfi Denizyolları kooperatif~ 
13 30 p memleket aaat Kırdar, Bilkreşte yapbğı tetki'kler sı umumt heyeti içtimaı 30 

· rogram ve ruında Bilkreşteki gazinoların çok pılacaktır. ~--td 
ayarı. i "d edildi~· · ·· n .. tUr B i K tif -ne l>u--13.35 Ajana ve meteoroloji ha .. yı ı are gını gorm~ · u • oopera . geçen ..... bit ııı 
berl · tibarla Bükreşte gazino f§lerini orga- den suyu içın yapbklan arına 
l;~ Müzik. Çalanlar: Kemal N. nize eden ve bu hususta mütehassıs v~Je yilzün~~n ~iss~1 osunu 

Seyhun, Hakkı Derman, Şerif lçli, olan Yorgi Mişeli lstanbula davet et- tu veremediği gı~i ~ılln~ 
lzzeddin Ökte. Okuyanlar: bize Tö- miştir. la kapamıı ve mühim 
zem, Mahmud Karındaş, Melek Tok· Bu zat dün lstanbula gelmiş ve yol açılmıştı. • ··re kOO 
göz. tetkikata başlaDll§br. Kendisi Tak • Haber ~ldıgımıza. go teJlliD . 

14.30 Müzik - Riyaseticümhur ban- sim ve Florya gazinolarına götUrill - b_µ sene hır miktar ~ar tae fJ . 
dosu "Şef • Ihsan KUncer,, • mtiştilr. Bu husustaki noktai nazarı. ~ır. Bundan başka . oc~~~ 

1 
15.15/16.30 :UUzik • Kanşık mü- nı bir raporla Belediyey• bildirecek • ıle olan mukavelenın Uracaltt' 

-:ı. "Pi tir Necmeddin Mollaya Dl ;..-' 
..aa .,, • • 1 1 B h usta 111 

18.00 Program ve memleket aaat Sokaklarda açılan !unu muştur. tmu ktedius ·r 
er cereyan e e • 

ay~Ô5 Müzik - Radyo caz orkestrası çukurlar Kaçakçı bir kıdıfl 
40 "Yurd b"l . . Cadde ve sokaklarda yeniden açı- k landı 

lgi8. • KonU§Dla • ı gısı ve lan liğım ve sair çukurların bazan DU 1i ya a len tutY" 
sev sıu • gilnlerce açık bırakıldığı ve kapanan- n manırnıza ge dtJl 

18.55 Serbest saat. . dl Bari vapuru yolculaflll iP 
19.10 Memleket saat ayan, ajans larıldnğıdaBeçloedk. fen~ bir §ekilddikke. kapti~ni- isminde birinden şUpbel.~~~!ncte 

ve meteoroloji haberleri. tı ı ıyenın nazan a za teşkilatı memurlan ~~. 
19.30 Müzik. Çalanlar: Cevdet Ko- celbetmlştir. Bu mesele hakkında Va- ma yapmışlar ve kadıDlD -1 

zan, Vecihe, Reşad Erer, Ruşen Kam. ti ve Belediye Reisi doktor Lötfi Kır- sardığı kaçak ipek k~ 
Okuyanlar: Muzaffer llkar, Necmi dar bizzat bir tamim bazırlıyarak a- dana çıkarmışlardır. 
Rıza Ahıskan, Sadi Hoşses. lakadarlara bildirmiştir. Aslen arab olan Ayte 

19.55 Müzik • Okuyan: JCU7.eyyen Vali ve Belediye Reisi bu tamimin· kanun! takibata başlanmlf; 
Senar. de açık bırakılan çukurlar hakkında kumaşlar müsadere ediıırıi dl 

20.10 Konuşma "Günün meeelel~ derhal zabıtlar tutularak ve cezalan- Bulgaristan sahlllfl 
ri,, • dınlmak Uzere Belediyeye bildirilme- TU k etleri 

20.25 Müzik • Çoban havalan "Ka- sini istemektedir. r ces 
val ve bağlama ile,, • Belediye diğer taraftan bu nevi çu- Bulgartstanın v.arn: ~ '-

Sadi Yaver Ataman ve Basri Uf- kurlara kazaya mlni olmak üzere ko bulunduğunu yazdıgımtinı" ;,aıa .. tt 
ı . el cesedlerinln büv:lye ~ı.r ır 
er. nulan levhaların insıcamsızlığını na- k üze allk d ıııak~ 

20.40 Müzik - Fasıl heyeti. zan itibara alarak bu husustaki bey- ~e re a ar dirlet· ef 
2L15 Müzik • Ertuğrul Soysal ta- nelmilel ifareti kabul ettirmiştir. Bu kıkata devam etmekı:n 15 '-

rafından akordeon eololan. · tt taliki burt edil kti Bu cesedlerin bund 
ışare n mec ece r. 1 B 1 aristand ~ buraya )IO 

2I.30 Müzik • KUçUr orkestra "Şef Belediye bUtçesl hazırlandı ve u g a ~ 
Necib Aşkın batan ve tayfalannm '-

22.15 Mentleket aaat ayan, ajana 940 senesi Belediye bütçesi son şek lunamıyan Sürmene 1iJll ,Jd ,J 
h be 1 . . 't, ham ta.hvillt, lini alnwJ ve Vail ve Belediye Reisi ve kömür yüklü bir ıııotötf' a r en; zıraa es - .. _ .. u .. 
kambiyo • nukut borsası "Fiyat,, • doktor L~tfi Kırdar ta~ından tet • duğu tahmin edilmek~· 

22 30 K "F.cn bi d"llerde • kik edilmi.§tir. Bütçe tetkik olunmak • , • - fi 
Y lnı. k onudalşma stase ile 

1 
Uzere bugün Daimi Encümene veri· Yumurta ihrac• a z ısa ga po ,, • 1 kti ~ 

22.30 MUzik - Cazband "Pi.,, "Saat ece r. Memleketimizden yapılaJJ U)ıiJO 
23.00 e kadar yalnız uzun dalga pos- ihracatı son zamanlarda ııı urt' 
tasile,, . VILA YET1 E ı tarda artmıştır. Ancak yuıııi 

1 
ıçil' 

b 1 ·ı t telll il 23.25/23.30 Yarınki program ve O h·ı· V k·ı· I k .k a aJ arının amamen . 
kapanış. a ı ıye e ı ı e e tn zumu kdar talat temin -:-.-..-

--Allol Allo!-
Lüzı1mıu Tarıton numaralan: 

YANGIN 

lstanbuJ itfaiyesi: _ 24222 
Beyoğlu itfaiyesi: _ 44644 
Üsküdar itfaiyesi: - 60625 
Kadıköy itfaiyesi: - 60020 
Beyazıd kulesi: - 21996 
Galata kulesi: --- 40060 

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

POLiS 

Polis santralı: ___ 24382 
Polis nöbetçı müdüril: 22418 

SIHBI lMDAD 

İstanbul ve Beyoğlu: 44998 
Anadolu yakası: __ 60~ 

HASTAHANELER 

Cerrah paşa: _ ....... --- 21693 

Haseki Nisa: -··--·- 24553 
Beyoğlu: ... ---··-·-- 49476 
Etf al· ....... ·-· .. ····· ··--- 80014 
Zeyneb Kamil: ____ .. ___ 60179 

ELEKTRİK 

Beyoğlu ciheti: - «800 
lnstanbuJ ciheti: --·- 24378 

MUHTELiF 

Kadıköy iskeleıi t _ 4'3732 
ü sküdar iskelesi ı __ 41709 

Şirketi Hayriye: ···-·-- 200@ 

Sirkeci gan: - ··--·- 23079 
Haydarpap garı: --- 6079' 

Rumanyadan ithal edllen 
petrol 

Harb başladıktan sonra memleket
te stoklan azalmış olan petrol, ben
zin ve motorin mevcudu Rwnanya ile 
son yapılan anlaşmadan sonra yavq 
yavaş zail olmaktadır. 

Geçen hafta Rumanyaya gönderi • 
len bir milyon kilo pamuğa mukabil 
petrol ve mUştakatının ldhallne ~ 
tanım tu . DUn limanımıza muvasalat 
eden İngiliz bandralı Regazos vapurlle 
Rumanyadan 1000 ton petrol ve 1000 
ton benzin ve 1000 ton da motorin 
gelmfftir. Bundan baeka İsveç ban
dralı Bordolant vapurile de demir, 
telefon, elektrik malz.eme1i ve klğıd 
idhal edilnrlftlr, 

idaresinde meşgul oldu tedir. Şehrimizdeki bUl ~-
. . carların Yugoslavyaya Y8!:'.;lıl 

Şehnmizde bulunan Dahiliye Ve • Jao siparifi dün vapurla r-:::, 
kili Faik Öztrak dUn sabah elektrik, son Yugoslav anlaşmasında JI 
tramvay ve tünel idarelerine giderek de için kontanjan v ... ...11ıırıeuıır... 
idarenin bazı ihtiyaçlarını tetkik et- taıqlar vapurdan çık 
mittir. Vekil idare için sipariei dU- Mıntaka ticaret müdürll ~'!..ıl' 
şilnülen malzeme meselesi hakkında için yeni bir formalite d~ • 
da alikadarlardan milat almıştır. dir. 

=====::=;;~ 
Cam çerçeve endlrlyormut Askerlik 

Cibalide UskUplU caddesinde Oa. •----------:-:-.. 
manıo kahvesine Yusuf oğlu ŞilkrU ll'atfla Askerlik ş"bealntll": 
sarhoş olarak gelmiş, masa ve san- 313 "dahil,, ill 326 .. daJıll-
dalyeleri devirip camlan kırma.fa bae IUdlU ve şubede kayıdlı yedf) fJll 
hımış, bet cam kırmıştır. Mini olmak astebnenler "yar atıbaytal'P.,, 
istiyen kahvecinin çırağı Hüseyini de ne olduğu gibi "45,, gUn 
bir sandalye ile bayıltıncaya kadar olarak kıtaya sevtedil 
dövmüştür. Bundan sonra, müteca- vaziyetlerinin teabiti lçill 
viz sarhoş olarak yakalanmış, hak - hitamına kadar eubeye Jll 
kında takibata bqlanmıştır. n ilin olunur. 

Bugun SUMER Sinemasında 
En güzel dekorlar arasında ve en mükemmel musikimizin t,ereıJIJfJllP 

altında çevrilen 

AYŞE 
Senenin en büyük tUrkçe aözlU ve lspanyolca earkıh fillllL JJd 

;. 

terde: sevimli, lirin ve gtlzel lapanyol yıldızı 

nln okudufu ruhııevaz lspanyolca prlnlar cana can katm~ 
günlerden istifade ederek görmek fırsatım kaçırmayıms. 

Buglln saat 1ve2.80 da tenzilAUı matineler 

Biltilıı dllnyamn ayıaıs haftalar ... Sonsuz aylardanberi ~ 
bUyUk ,an geldi. 

L A L E 
l'ranmz yılcbzlaruım en parlafı l(lJJ8l 

D A N t E L L E D A. R R. l E U X 1 D l 11 ~,J 
ıHO~t# 

Kudretinin azameU, leBllain ateeı ... Gllzellifinin slhril• yaratt4J 
filmi gösteriyor. 

KALP A6AISI 
Görülen... leıtilen harikaların en azametlisi... Fransız aJD~ 
nın LALE'nin zafer tacına ilave ettiff en nadide bir 1nc1stc:Ut· 

tlive: Renkli MlKl ... Paramunt Jurnal 
BugUn 1aat 1 ve 2.30 da tenzllltlı halk matineleri. 

Tel: 48595 - ___ ,. ....... 
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,~ENi SABAH 

Bu hafta yapılacak 
spor hareketleri 

~Birinci . Balka;;J 
Krosları 

Beş Kros müsabakası birden :yapllacak 
Futbol. Voleybol maçları da var. 

••••• 
ta ~İrinci B~lkan krosların~n 24 ~~rt Yann yapılacak spor hareketleri tir. Maçlara bu hafta ba.~lanacaktır. 
~ :Yapılacagını evvelce bıldlrmıştik. futbol bakımından pek zengin değil- Bugünkü Spor Hareketleri 
~1§Ular ve Balkanlı atletlerin İstan- dir. Buna mukabil yarın yalnız ts - Bugünkü spor hareketleri hakkm-
gı. da ~alacakları günlere aid pro • tanbulda beş kros kantri yapılacaktır da dünkti nüshamızda tafsilat ver _ 
anı ıkmal edilmek üzeredir. ki bu şimdiye kadar ilk defa vukubu-

d ~unıanya koşuculannın asker ol- lan bir hadisedir. Atletizmin kalkın- miştik Bugün Taksim ve Şeref stad
~llklaruıı ileri sürerek Balkan kros- masının mevzuu bahsolduğu bu za - larmda mektebliler aı:_asmdaki f~t -
t tının bir ay tehirini istemişse de manda, bu hareketi takdir ve sevinç bol ?1açlarına, . Be_yoglu Halkevınde 
ltı'<lerasyonumuzun ısrarı üzerine 24 le karşılamamak imk§.nsızdır. Ayrıca de yıne mektebl~len~ -~oleybol turnu· 
~rt. tarihini kabul etmiştir. Bulga- yarın bisiklet ve voleybol mllsaba • asına devam edllecektır. 
l\a t~nın da iştiraki ile Balkan krosu- katarı da yapılacaktır. 
be _l§tirak edecek takımların adedi FUTBOL: 
lc.t§ı bulmuştur. Koşuya dörder at - Lig maçlarının b"tm · e b. k 
· le · t" ak dil - . .. U ı esın ır aç 

· ôl hıkı ış 1r e. ~ce~ne gore m sa - tehirli maç kalmıştır. iki pazar daha 
~r ~ı arın aded! yırmıdir. ~unlardan devam ettikten sonra lig maçları ye-
t· ı .. ·!Uz on beşı, yani her ekipten Uçer rini milli kümen· h 1 l e "l§i d 1 k tak t T ın eyecan ı oyuna-

t..Jı • 1ıq erece a aca ve ım asnı 1 rma ve denk takımların maçlarına 
§ekUde olacaktır. bırakacaktır 

~-;' h 'l'Urkiyenin Rıza Maksud. Mustafa, - · . 
~ Qli$eYin G l'bd Ut · kk"I bl Bu hafta yapılacak olan lig maç-
~e' takımı bve mialliı teen m tet~ kı ed r larında yalnız iki birinci kiline oyu-

, a u masa ş ıra e-
IJtl $11 ~ tab kk k ım· "b"dir Yun _ nu vardır, Şeref stadında oynanacak 
~r blaı- rn \ u k e ışı gı ıRa. a:e maçlar hep ikinci kUrneye aiddir. Fe-
ci lıfa"r eş tulr ~lşucbeu arıb g:os _ nerbahçe stadında, lig maçlarında i-

~l')şu opoa ~ os 1 9 ra er d ~~nı kincilik yolunda biraz daha emin a
~i"'.cu. getırmek tasavvurun a .. ar: dımlarla yürUmeğe başlıyan Fener -
" ·.rakıdis ve Velkopulosun getırılmı bahçe ile lsta b Is kla 
ıece.ı...:_, .. 

1 
kt ld • Ati n u por oynıyaca r-

b 5uun soy enme e o ugunu - dır. 

~adaki arkadaşımız bildirmektedir. . 
lltnen takımında en kuvvetli koşu- Sıyah sarı takım, san laciverdlile-

tı~ l<ı·istea Yugoslavlarda Kotnik'tir. ri .~üşktil bir vaziyette .bırakabilecek 
d ~urnen ~kımı 22 martta, diğerleri mı~ır? Fulbolde bir tahmin yürüt -
c 23 martta 1stanbulda bulunacaö - me~e başlanırken top yuvarlaktır, 

~l', Rumenler bir gece Tokatliyanda t!~ı~ hemen i~az ma~iyetin~~ ~atır~ 
otttıktan sonra diğerleri de gelir gel ~e~ır' fakat hız emnıyetle soyliyebı

tıı~ IIeybcliad~ya geçecekler ve cu- ~nz ki Fenerbahçenin galib gelmesi 
~ttesi akşamını yani pazar gecesini lazımdır. Vakıa ~op yuvarlaktır, fa -
tada geçireceklerdir. ~at Fe~erbahçenın çok daha kuvvet-
~Un d • beb h b" li oJdugu da muhakkaktır. Bilhassa 

~ a a yegane se avanın ır ıs~- b 1 . 
~ellbi . . . . . . w:ın u spor her zamankınden daha 
~ ·· re lodosa çevırmesı ıhtımalmın asagı· b" f d .. .. kt d' G t.O«in·· d t t im d _ ır orm a gorunme e ır. e-

un e u u ası ır. " haft K 3 1 ·ı · 24 t 
1 

k B 1k k ~en a asnnpaşaya - yenı mış 
J rnart a yapı aca a an ros- 1 d . . 
~tı111 t k . f d tlil . o ma.sı a buna başlıca mısal olabıle-
~tı~u • sbe~-re me ıs ıyben1· dave -~rı cek bir hadisedir. 
L·· sı ır vapur Hey e ıa aya go - . 
~t'ecektir. Vapur saat 13 30 da köp· Taksım stadında Beykozla Topkapı 

!'ilden kalkacak Kadıköy 've Modaya karşılaşacaklardır. Lig vaziyetinde 
~ Uğrıyaca!~tır~ ı~:>şudan sonra Hey bu oyunu pek de tesiri yoktur. Zira 
·lic..:ıaaa atlc>tlerin şerefine bir çay ~eyk~z Vefadan sonra yerini garan

\ei İtecektir. Bundan sonra atletler tıle~ış, Topkapının da yeri Bey koza 
h!hı-e inerek Tokatliyana yerleşecek- mag_u:ı.b ~lacağı evvelden kestirilerek 
l~ı- \te bir kaç gün kaldıktan sonra tesbıt edılmiştir. Topkapı bu tahmini 
~ernleketleri•ıe döneceklerdir. Bütün yanlış çıkarabilir mi? Beykozun Fe-
•alkanlı atletl~rin iştiraki ile pazar- n.crbahçe karşısında oynadığı mües· 

lıııı· sır oyun Topk - k"f t 
' - 1 sab:ıhı Taksim abidesine çelenk . apıyı yenmege ı aye 
11'•ntııacaktır eder. Sıyah sarı takım hazan pek de 

, . . dü ilk bir o . v .ı. ınci Balkan kroslarını merasimle . ş yun çıkarmakta ıse de 
ati açacak buudan sonra Balkan yıne Top~apıyı yeneceğini tahmin et-

tııal'c- ' . mek yersız olmaz 
ı · ~ı. daha sonra mılli marşlar ça - . · 
1l:a.cakt Sabahleyın Taksim stadyomunda 

ı. l\oşu;:· kazanan takımın ve ferdi hususi mahiyet~c ~ir futbol turnua-ı 
'<t~· sı vardır Bu şımdıye k d ·· ··ı lı ~·ufte birinci gelen koşucunun ayrı . . · •. a ar goru -
Yrı lnill" 1 1 kt A . memış bır şekılde olacak ve haftaym-
~ ı marş arı ça ınaca ır. yru 1 15 d k'k 
ttıana b. · "d .. .. .. k d er şer a ı adan oynanacaktır 

ile a ırıncı en uçuncuye a ar T G 1 • 
l'cte 1 1 b ki d kil urnuaya a atasaray, Kurtuluş Be 

t ı. a an arın ayra arı a çe e - . . • 
~l\tir yogluspor ve Şışlı takımları iştirak 

}.fe;as. D - L" . b h . d edeceklerdir. Maçlar ayni gün zarfın 
ı, un entz ısesı a çesın e . . 
ı, allılacak 1 d . d b da bıtm1ş olacaktır. 
~ , rnşuya a aynı yer e aş 

~itl a.caktır. Birinci Balkan kroslarına KROS KA!\'TRİLER : 
ti~ 0lınaı< üzere Beden Terbiyesi Neş l stanbulun beş semtinde kros kan-
lııa~t Müdürlüğü bir broşür hazırla- triler yapılacaktır. Bunların dördü 

tadır. Parti Genel Müfettişliğinin tamimine 

Seşikf~şh Hakkıya istinaden Halkevlerinin tertib etmiş 
oldukları sokak ve kır koşularıdır 

Q CP •.J Verildi Bunların hepsi sabahleyin yapılacak-
ba alata:;aray - Be.;iktaş maçındaki tır. Kadıköy Halkevi kls koşusu sta-

~l h"d" l d d lııı.ıı. a ıse er olayıısile hakem Ad- ın arkasından ba8lıyacak ve Ka -
~ı J.r Akından sonra Beşiktaş kapta- yışdağı caddesi üzerinde yapılacak -
~~ ~kkıya da ceza \'erilmiştir. Bu tır. 

a ıki ay boykottan ibarettir. Beyoğlu Halkevi Şişlide, Beşiktaş 
R H Halkevi Beşiktaşta, Üsküdar Halke-l 

Bisiklet müsabakası vi de Üskildarda yapacaklaı<lır. Hep-1 
~.~en Terblyeısi İstanbul Bölges· sinin mesafesi 3000 metredir. Bu ko-
lSıJdet A. nlığınd • ı şular seri halinde olup üç dC'fa daha, 
l. jcl an. "tt"k t af %ı - Bisiklet teşvik müsabakaları- ve gı ı çe ar an mes. eler Uzcrinden 

'a <iördüncüsü 17131940 pazar günü yapılacaktır. Hnlkevı . k?şu~arıııclaıı 
bahı yapılacaktır. başka Galatasaray denızcılerı de Bc-

11, 
2 - Yanşa tam saat 9 da baŞlana- bekte aralarında bir kros kanlri ya-

"<tktıı- pacaklardır. a . 
)tık - Yarış yolu: Topkapı ile Bü • B~~İKl ... ET YAIUŞLARI: 
~tt Se~zn.ece yolu üzerinde ve 75 kilo Bısıklet yarışları da seri halinde 

Balkan kroslarına 
Girecek milli takım 

Namzetlerimiz 
Birinci Balkan kroslarına an

cak sekiz gün kaldı; sizler 18 
milyon TürkU temsil etmek şe-
refini bugün omuzlarınızda ifti
harla taşıyorsunuz; bundan baş 
ka sizin bir vasfınız daha var; 
kalkınan Türk atletizminin mü
messilisiniz de. 

Günler geçiyor; sporun eğlen
celi, zevkli tarafları olduğu gi
bi bir de ciddi yilzü vardır. Bu
nu siz çoktan idrak etmiş bulu
nuyorsunuz. Pek yakında gelip 
çatacak olan çetin imtihanı biz 
de sizinle beraber düşünüyoruz ; 
kalblerimiz hep beraber ayni 
heyecan temposile çarpıyor. 

Size, sizin yollarınızdan daha 
evvel geçmiş bir ağabey sıfati· 
le öğretmiyor, hatırlatıyorum, 
bir hafta sonra birinci Balkan 
kroslarının açılış merasiminde, 
Balkan atletizmine hususi bir 
hava veren milli marşlar çalınır
ken, İstiklal marşı yüzünüze 
bir kızıllık verecek, masajdan 
ve idmandan yumuşamış adela
tınız bile gerilecek ve bütün şu
urunuzla bütün kalbinizle "ka
zanmalıyım,, diyeceksıniz; mıl

li marşınızın bir kere daha fa~
la dinlenilmesi, bayrağınızın a
henkli dalgaları önünde hiirmet 
ve tazim ile durulması içın. 

Şahsi btr ıddiayı kazanmak, 
bir hevesi tatmın etmek gibı o 
günün havasıle ımtizaç cdemi
yen saiklerle hazırlanmadığınızı 
hepiniz bılirsıniz. ı.~akat yine 
bilmelisiniz kı bu çetin ve şeref-
li vazifl:nizi layıkile başarmak 

içın en ufak bir noktanrn bile 
ihmal edilmemesi lazımdır. Bu 
itinayı gosterdiğıniz takdirde 
Heybeliadanın yorucu ve göz 
kol'kutan bayırlarını bır nefeste 
çıkabileceğinıze bile ınanacak 

ve bayrağınızın rengiııe, mu\•al'- ı 

fakıyet \'e Ş('ref dolu ufuklara 
gıilumsiytffek bakacaksınız. 

Tckı·aı· ediyorum; en ufak biı 
noktayı bile ihmal ctnıeyın ço
cuklar, yarışı kazanmak için bir 
koşucunun en büyük silahı mo
ralının yüksek olmasıdlt". Bu 
da ancak idmanlarını Jayıkile 

yapmış olduguna, rejimine sa
dık kaldığına inanmakla olur. 

Bunun aksi ~ekil ve mahiyet
te biı haleti ruhiye en büyük 
kudı etleri bile ~üpheciliğ'İll te
sirlen ile saı·sar, litt etil'. 

Biz <le sızden evvel heyecan 
ve mesuliyet korkusile çıkış hat
tında sarardık, sabırsıı landık. 

Siz de muhakkak o tatlı ve ü
zücü sarhoşluğa kendinizi kap-
tıı acaksınız; bu gayet tabı;dir. 
Temennimiz, bu heyecan dal
gası içimle bir korku havasının 
buluıımamasıuır. Buna manı 
olmak da rejiminize ve idmanla
nnıza harfi harfine riayetle 
mümkündür. ~~;elık bir mesafe dahilinde yapıla- ~e~ hafta yapılmaktadır. Bunların 

{ : ılkı .. 42 ~ilometre, ikincisi 60 ltiloınet- Biz muvaffak olacağınıza ina-
"'veı Yarışçıların koşu saatinden re uzerınden yapılmış, bu haftaki de nıyoruz. Buna siz de inanın; ti-
~ b hazırlanmış oldukları halde ha- 80 k_il.ometı_, ·e .. üzerinden yapılcıcak ve 
l uı M di ınid ve zafer iştiyakı ile parlıyan 
~1:,,.,. . unmalan ve isimlerini hakem ecı yekoyunden boşlıyacaktır. "4ııı gözlerin \lzcrini1.de olduğunu u-

5 e kaydettirmeleri lazımdır. VOLEYBOL : t ı - ı nu mayın ve kendinize güvenin. 
at ,, foayyen saatten geç kalan - Yeni voleybol aJ·am klüpler ara -

.r<ı.rıo · FUruza~ı TRJ\I[, 
'>la ıştirak ettirilmez. smda bir voleybol liğ·i tertib Ptmiı-- -------------' 

Türkiyeyi 
Müttefiklerinden 

Ayırmak tasavvuru 
(Başmakaleden devam) 

Çünkü Türkiyenin buhran başlan
gıçlarından beri takib ettiği hattı ha 
reket uzun bir teemmül ve mülaha
zanın mahsulUdUr. Yalnız ve yalnız 
Türk menfaatlerinin icab ve emret -
tiği ihtiyat tedbirlerinin ittihaz edil· 
nıesinden ibarettir. Türkiyenin bil -
tün bu tedbirleri ortadan kaldırma -
f:lnI ve bir tehlikeye karşı yalnız kal
masını beklemek ve istemek gayet 
Manasız ve beyhude bir hareket o ~ 

lur. 
Türkiyenin yapmış olduğu §ey va

tanın emniyet ve selametini muhafa
zaya çalışmaktan ibaret sırf tedafüi 
bir ittifaktır. Bu ittifak hiç kimseyi 
tehdid etmiyor, hiçbir tecavüz mak
sadını muhtevi bulunmuyor ki Tür· 
kiye bundan vazgeçsin. Müstakil bir 
memleket için müdafaasını ihmal et
mek, müdafaasız durmak tasavvur 
olunabilir mi? Türkiyeyi tuttuğu si
yasetten vazgeçirmek, müttefiklerin
den ayırmak demek: 

"Sen yalnız başına kal, biz de ell
cıiz değdiği zaman senin icabına ko· 
!ayca bakalım,, dan başka bir mana 
ifade eder mi? 

Eğer Türkiyeye: '1Müttefiklere ne 
ihtiyacın var? Biz sana taarruz fik
rinde değiliz. istersen teminat ta ve
relim. Fakat garb demokrasilerile şu 
dostluk bağlarını parçala,, derlerse 
vereceğimiz cevab pek sadedir: 

"Bizim ittifakımızdan size ne za
rar var? Siz bize karşı dostluk bes
liyorsanız tehlike zamanında imda -
dımıza koşacak başka dostlanmız da 
bulunması sizi memnun etmek icab 
eder. Çünkü bir taraftan bir tecavüz 
vaki olmadıkça bizim silaha sarılma
ğa hiç niyetimiz yoktur.,, 

Türkiye işte bu kadar açık, dü -
rüst, milli bir siyaset takib ediyor. 
Bugün Türk efkarıumumiyesi Berli
ne karşı gayet itimadsız, ve dargın 
bulunuyorsa sebebi Alman gazetcle
nnın aleyhimizdeki hücumlarıdtr; 
Alman politikasının hiçbir prensip 
tanımaması ve ufak bir menfaat ü
zerine fırıl fırıl dönmesidir. Hiçbir ı 
~öz, meslek, kanaat, prensip ve iman 1 

t:mımıyan bir siyaset ile anlaşmalar 
yapmak biribirlerıni karşılıklı aldat-

1
1 

mağa kalkmaktan başka bir manayı 
haiz olabilir mi? 

Hü~yin Cahid YALÇIN 

·····························-············ 

16 Mart Şehitler 
bayramı 

[Bu~ tararı 1 incide] 

<le Eyiipte yapılacak ve Eyüp kayma
kamı tarafından idare edilec:ektiı. ~Te 
rsimclc bulunmak için staııbuldan E
yiibe gıclecek davetliler, a8kcı i kıtalar 
ve mektcbliler içın beledıye Haliç 
köprLisün<lcn vapur tahsıs eclecektir.

1 Bu vapur snat 11 de askeri kıtaları 
ve da\·etlılcrı alarak hareket edecek -
tir. Saat 15 de Eyi.ipte yapılacak me
rnr-im ıçın hazıı !anan progı amı asa
ğıda veı ıyoı uz. 

1 - :!'llerasinıe askeri kıtalar, nıek 
tı.>bler w halk iştirak edecektir. İş

tirak edecek heyetle!' :;u şekilde sı -
ralanacaktır. 

A - Bir bölük asker, 
B - Bando, 

C - Polis, ı 
D - Eyüp orta lıı.ulu ve Eyüp 

çevresindeki ilk okulla!'. 1 

2 - Merasimi, ısimlcri ar-;uğ·ıda. ya-1 

zılı zc,·at idare edecektir. Eyüp ka.y-ı 
makamı, Eyüp Halk Partisi kaza rei

İ si ve kültür dircktörlüğünclen, mer
ı kez kumanuanhğından gönderilecek 
birer mümessil. 

3 - Merasim, §ehir meclisinden 
söz söyliyecek bir zatın Röylevi ilo 
başlar. 

· 4 - C. H. P. ve Halkevleri namı

na Parti vilayet idare heyetince se · 
çilecek biı zat. 

5 - Nutuklardan sonra bando m11-
tem havasını çalacak, kolordu, b ·Je
diye ve C. H. P. şehidlere birer çe
lenk koyacaklardır. 

6 - Bando sonunda bir zabit ku -
mandasındaki bir manga askt>r ha
vaya Uç defa ateş edeceklerdir. 

7 - Bundan sonra • duru§ sırasi
le ~ kıtalar ve mektebler geçid res • 
mini ya.pa.ca.klar ve Eyüp iskele:sinde 
dağılacaklardır. · 

!ayfa: 5 

Tabii kanun en . kuvvetliyi en yük
aelı vazifeyi ifaya memur eder 

-159 -
1923 sonbalıanna kadar, Miln

chener ~ost (1) artık bizi "Prole
terya yumruğu,, ile tehdid etmedi. 

SEKİZİNCİ BAB 

Kuvvetli Yaln~ OUluğu Zaman 
Daha Kuvvetlidir 

Yukarıki babda Alman ırkçılan 
cemiyetlerinin bir mesat iştirakin· 
den bahsettim. Şimdi bu mevzu& 
dair gayet kısaca fikrimi söylemek 
isterim. 

Umumiyetle, bu t!bir altında bir 
takım cemiyetlerin grupmanı kas
dolunuyor ki bunlar biribirlerinin 
işlerini karşılıklı hafifletmek için 
münasebete girişiyorlar. Müşterek 
bir idare komitesi intihab ediyor
lar ve müşterek bir hareket takib 
eyliyorlar. Gayeleri, usulleri biri· 
birlerinden pek farklı olmıyan bir· 
takım cemiyetlerden, Tiğlerden 

yabud partilerden başka bir şeyin 
mevzuu bahsolamıyacağı aşikar

dır. Umumiyetle hal hep böyledir 
zannolunur. Vasati Alman için, 
filan falan cemiyetin, bir mesai bir 
liği yaparak, kendilerini birleşti • 
ren şeyleri keşfettiklerini, ayıran 
~eyleri ortadan kaldırdıklarını öğ· 
renmek hoşa gider bir iştir. O za
man zannolunur ki böyle bir grup· 
manın tesir ve icraat kuvveti mü· 
him surette artacaktır ve gnıpma
nı teşkil eden zayıf küçük gruplar 
birdenbire kudret kesbedecektir ! 

Fakat çok kere bu yanlış bir 
şeydi. 

Fikrimce meseleyi iyi anlamak 
için ayni gayeyi takib etmek iddi
asında bulunan cemiyetlerin te
şekkülü üzerine ne gibi bir vaziyet 
hasıl ofa.bileceğini iyice tenvir et
mek alakaya değerli ve mühim bir 
harekettir. Evvela, mantıkan, tek 
bir gaye ancak tek bir cemiyet ta
rafından takıb edilmek lazımgelir-
gibi görünür. Mütcaddid cemiyet

lerin buna iştirak etmeleri pek ma 
kul görünmez. 
Şüpheden azadedir ki bu hedef 

en evvel tek bır grup tarafınd!'ln 

tayin edılır. Bir adam bir tar':lfta 
bit haktkat ilfm eyler muayyen bir 

meselenin hallini münasib görür, 
bir gaye kabul ettirir, maksadının 
file c;ıkmasına müntchi olacak 
bir hareket yaratır. 

İşle bu suretle bir cemıyet yahud 
bir parti teessüs eder ki programı 
mevcud süiistima ilerin izalesınrlen 
yahud istikb:.llde bazı yenilikler ha
zırlamaktan ibaı ettir. 

Fakat böyle bir hareket bır ke
re tevelliid edince sırf mevcudiyeti 
yüzünden, fiiliyatta bir nevi te
kaıl<liim lıald>ı iklisab eder. Tarihi
lib::ırilc btrincı ol;w bu harekdın 

gaylsiniıı aynini takib cdenle ... in 

hcpsınin onun arkası sıra yüriime
lcri \·e onu kuvvetlendirmekn ta
bii ve akıl erecek bir şey olur. B<,y
lc yapmalarından müşterek mak • 
sad fayda görUr. Bilhassa, münc\•· 
-r zihinlerin yeni partiye iltihak• 
hırını miişlerek bir davayı haluka
ten zafere isal ic;in en iyi bir vasıta 
telakki etmeleri lazımdır. 

Ueride, tek bir gaye takıb eden 
tek bir hareket vücude getirmek 
makul ve bcrmutad meı dcc bir 
iş olur. "Merdliğin de büytik bir 
ehemmiyeti olduğunu ileride gös
tereceğim,, . 

Böyle olmuyorsa, uınumiyetle, 

bunun iki sebebi \·ardır. Biı incisi
ne adeta feci demebe meylediyo• 
rum. İkincisini maateessüf insan 
fı traltııın zfıfında aramalıdır. 

Fakat işlerin hakik •. tine nüfuz 
edilirse, ben bu ıki ldebebin ıra· 

deyi kuvvetlendinnck, ona bütün 
şiddetini veı mek, hasılı, vaı lığımı. 
2m bütün yaratıcı kuvvetlerini fa. 
~liyete gefa·mek ve t:oştunnak sa
yesinde, ortadaki meselenin hak .. 
ka vasıl olmak için ayrıca bir sır 
beb teşkil ettiklerine kaniim. 

İnsanların çok kere mU.5terek bir 
vazife takib ettikleri halde tek bir 

(1) Mtıni1ıte sos-ya1ist organı. 

gtupman içinde işe sarılmamala

rını intac eden feci sebeb şudll.L': 
Hemen daima, bu dünyada bü

yük çapta her türlü hareket an -
cak çoktanberi insanların kalbinde 

mevcud bir temenninin, orada sü
kftt içinde bekliyen ateşli bir ar-{ 
zunun fiile çıkarılmasından iba-ı 

rettir. Evet, l5yle olur ki, asırlal'-• 
c.a mUddet, in3anJar muayyen bir 

meselenin hallini isterler, taham -
mili edilmez fakat sürekli bir vazi-
yetten ıztırab çekerler de kendileri 
için muazzez olan emelin fiile çık
masına yaklaşıyor gibi görünmez
ler. Böyle bir sıkıntı içinde bir hal 
çare.si bulmak cesaretinden mah -

rum olan kavimlere ancak aciz vas
fı verilebilir. BilAkis, bir kavmin 
hayati kuvvetini ve bu kuvvet ta-

rafından garanti edilen hayata 
hakkını gUnün birinde, mukadde
ratın lUtfile, nihayet tahminlerini 
yerine getirmek için isab eden kn.
biliyetlerle mücehhez bir adam 
meyds.na çıkanrsa bundan daha 
iyi tesis ve temin edecek bir şc~ 
olamaz. Bu tahminler ister kendi-
sini ağır bir eaaretten kurtarma• 
ğa, ister acı bir sıkıntıyı bertaraf 
etmeğe, yahud bir emniyetsizlik 
bissile muazzeb ruhları teskin et
meğe matuf olabiJirler. 

Büyük çaptaki bu meselelerden• 
bazılarında binlerce adamın onları 
halle nefislerini bağlamaları ve ço 
ğunun kendilerini bu iş için yaratıl
mış zannetmeleri va.kidir. Hatta 
bazan mukadderatın çağdaşların 

tasvib ve tercihleri önüne bu yol
da müteaddid kimseleri arzetrnesi 
ve nihayet zaferi, kuvvetlerin ser
best bir faaliyeti içinde. en xuvvet-
Jiye, en layik olana vermesi ve b~ 
suretle ona meseleyi halletmek va
zifesini de teYdi eylemef..i de görü
lür. 

İşte, asırlarca müddet, dini ha
yatlarından gayri memnun bu1'ınan 
insanların bunun şeklini değiştir -

mek istemeleri ve bu manevi çır
pınmanm neticesi olarak halk kü~
Jesi içinde, kendilerini, nazarları-
nın nüfuzu ve bilgileri itibarile, bu 
dini sıkıntıyı şifayab etmeğe nam
zed zannederek y~ni bi!' telkinin 
peygamberleri yahud hiç değilse 
o zamana kadar cari olan telkinle
rin açık muarızları diye ~österen 
birkaG düzine adamın böyle ortaya 
çıkmo.ları vaki olabilir. 

Bunda da, tabii kanun en kuv
vetlinin en yüksek vazifeyi ifaya 
memur edilmesini icnb eyler. Fa
kat diğer ınsnnlar cok kere o ada
mın, ve yalnız o ııdamın, icab eden 
rnukadJ~r adam olduğunu ancak 
pek g1:ç t.e~Jim ederler. Bilakis her
ke~ kendisini onun kadar bak ı:oa

hibi zanneder. Meselcyj. halle onun 
kadar ehil olduğuna kari bulunur '. 
Ça8tiaşlara gelince, onlar, içlerin
den hiiyiik şeyleri ifaya yegane t hil 
olup da kemlıleri tarafından mU

ıaheret gör ıneğe yegane mih:ıtalıak 
buluııan kim::>eyi tefrik etmezden, 
umumiyetk, acizdirler. 

t~te bu suretledir ki asnlar es
nasında, ve çok kere ııyni de,·ıı de, 
muhtelif adamlar salıneye gir ulcr 
\·e biribı rine benzer y~ı hud oyl• 
faı·z veya tahmin edilmi~ gayeler
re erişmek için birtakım hareket
ler vücude getirirler. Halk smrih te
menniler izhar etmekten uzakl:r. 
Onda heyeti mecmua. hakkmcla fi
kirler vardır; idealinin YC tenıcnnı

lcrinin özü hakkında s::mıha.t vo 

vuzuh ile bir fikir peyd9. etmekten, 
hatta bunlaı ı tatmin imkanı hak
kında karar verebilmekten uzaktır. 

Bunda feci olan cihet iki adamıı:ı 
ayni gayeye doğru tamamen fark• 
1ı yollardan, biribirlerini taı ı .. 
maksızııı, gayret sarfetmelerıuir. 

Bunlar, şahsi Yaıifcleıiııe kaı şı en 
temiz iman ile en nlı bir halde. d1 .. , 

ğeı'lerini hiç hcsa'>a katmadan, 
kendi Y' 1!larınd:.1 rl(>vama uefı"leıı.• 
ni ınec!J\ır goriit lL'r-. 

(llt'\amı Yar) 
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BERBERiN F ARESilj Örümcekle 
- 1 - 1 i kb H _, e 

Ahmed baba. mahaUeıılıl .. · e8ki, :ihti-,hu! ... ·Gel aana bu akşam bir ziyafet > pt! OCegl 
yar ve kanaatlı berberıdir. Kadın, er· çeke.} un. . PM kibim bir Ö1'Üm<ı81J 
kek ,çocuk hep ona derdlerini d5 • Bakkalın faresi öne dtiştü; ötekı DtJa :tptJ1iböoeğirwı: 
keder; 0 da her bırine göre akıl, na- dil.kkina geçtiler. Her taraft~ mi· - Onnet için binu ~ 
sihat ve ilaç verir. Bu kUçük berber deyi sulandıracak kokular geliyordu. U6rcfınma flıl"' bir aıeM 
düklnının yanında bir de bakkal Berberin faresi mütemadiyen bu.nıu· 
\'Urdır. Bunun da sahibi yqlı, fakat nu ve bıyıkl&nnı oynatarak bu ko • 
hasis .bir Karamanlıdır. Usta Yuvan kuların nerelerden geldiğini anla~
hasis o1makl& beraber mahallenin ha- ya çalışıyordu. Köşede kaşer peynır
line göre veresiye vermekten !;ekin - leri ~berlitq gibi yükseliyordu. 
mez. Onun en çok kısdığı §ey israf· Çuvallarda pastırmalar sert koku • 
tır. Yemekte ekmk parçalan kalma- larile mıknatis gibi geliyordu. Ber
sı,salıaoda bırakılan birkaç lokmalık ~~~ f~~i kaşer tekerlekleri.n~en. 
yemeğin çöp tenekesine sıyrılması o- bınnın ils~~~. aıçram~k Uzere ıdi kı 
nu küplere bindirir. Kaç çırağını bu bakkahnkı önune g~tı: 

Zahmet ~, bak bir fM bana: 
Bir ıllft.lat'\ bir geceil6 
Ormedeyim ba.ştanba.şa; 
Bu y<ıtJa§lıktcın ne /aydıa1 •. " 

Buna karfl ipek kwrdv. 
ôrUmoektetı fl)y'le aordu: 
- Set&in r.ığı" neye ıvarıart 
Sürtıt ~m, bu aşikar/. 

'-'Üzden ko~u~ur. Sofraya yenecek - Dur, dedi, yemekten evvel sa- Fo.Jcat· ~nu_ b~Ueml'li_: 
~ükdarda ~ey konmalı veyahud ko- na bir tenbihim var ... Bilirsin ki biz Y:arar b-ır tŞ iflemell! .. ,, 

nan ~eyin hepsi yenmelidir. fareler boğazımı~- düşkün oldu~: ~w • •• • •• .J 
Bu iki dilkkanda hemen sahiblerile mua tadar yemegımlzin nefasetını çında görunce, SO\'ınçle guler, başını 

ayni tabiatta iki fare yaşamaktadır. de ararız. ~sa_n ~l~~ bizim bu ta- sallar, ~~r~ni gı~rdatır \'~ ~ıu:nıer 
Fakat bunlar henüz tanışmamışlar- blabmızı bıldilden ıçm kurduktan den hangısını tatbık edeceğini dilşU · 
clır. Berbenn faresı aynanın sağında- ~ra da'lma bızlm ~vdiğimız nür. . .. 
k dar, uzun dolabın arkasında tek şeyleri koyar:lar. O halde dikknt et; - Bem korkutuyorsun. Kar; turlü 
odulı evinde oturmnkta \'e çocukları bumuna nereden tatlı bir ko~u ge- ölüm var?. 
buyüdükçe mahallenin evlerine tak • liyorsa orada bir kapan olması lhtl- - Kapan .nevi kauar ~lüm de va:· 
sim etmektedir. Kendi geçinmesi ise mali vardır. dır. Bazan sıvrı bır demır mesela bır 
şoyJedir: Ahmed babanın öğel ye - - Kapan ne demek! m.ı~a ~annaklığın_ arasından hızla 
meğindcn artan ekmek ufaklannı - Kapan .. işte adı üstünde! Kar- belıne ıne.r, cık! dıye fırla:-nn. ~-

musluğun altındaki dolabda duran nı aç, midesine dUşkUn, acemi arka- da yeni bir darbe kaf~n~ ıne:·. Bır 
çöp tenekesınde bulur veyahud ustu· da.şlarmıızı kapan şey demek. Bu- maşraba kaynar su senı d~rı dm haş
ra ve havlu dolabındaki bileği taşı nun birçok ttirlüleri vardır; bazıları laT", yahud ... 
iizcrinden zeytin yağlarını yalar; o- demir parmaklıklı bir odaya benzer. - Aman sus, fena oluyorum! 
nuu daimi ve emin rızkı budur. Ah · İçinde meseli tereyağlı bir ekmek, - Bilakis hepsıni anlatayım da. 
med babanın diğer şeylerme katiyen ya.hud kaşer peyniri, partırma. ya.ğlı tehlikeye diişmcden karnını doyur. 
füşmez. Kağıda sarılı kaşar :peynirine hamur, falan vardır. Ekseriya girip - Pekala, anlaşıldı. Öyle ise de
en aç umanında bile dokunmıunıa- çıkbğımız kapıya veynhud karnımı- mir pnrmnkhkh kafeslere sokulma • 
tır. Bakkalın faresine gelınce: Onun zı doyurduğumuz yerlere yakın ko- mulı. 
dişlemediği sucuk, gcmıediği yer, nur. Bunu gördün mü uzaklara git- _ Ben demin söyledim y«l ... Ka • 
delmediği çuval kalmamıştır. Yu\'&n meden oraya dalarsın. Fakat daha panların birçok nevileri vaıılır . .Mese
ttstanın kapanlan, kedileri hayır et- dişini değdirir değdirmez şırak! eli- Ui bir de adl bir teneke gibi duran 
mcmiştir. Her sabah dükkanda ge- ye arkana bir şey çarpar. bir demir parçası üzerinde bir lok -
ceki zarar muayene olunur, her yer- - O zaman sıvı§malı mı?. ma kadar yiye<>ek vardır. Buna da 
de fare eseri bulunduğu halde kapa- - Geçmiş ola! Kuyruğuna çarpan sokulma! Burnunu değdirince çat! 
nın boş kalışına, içindeki tere yağ- şey kapanın kapısıdır. boynuna bir şey iner ve o anda cam-
lı pastırma parçasının nasıl olup da - Ey?.. nı verirsin. Bazı kapanlar da vardır 
fareyi cezbedemcmis olduğuna bay - - nen ko~arsın, kapalı! Tavana ki girer, çıkamazfun. 
retler edilir ; keskin diş gıcırtıları ve sıçramn kapalı! Kö§Cleri yoklarsın, - Peki ne yapacağız? .. 
intıkam plfı.nları tekrar olunurdu.. . duvarlan kemirirsin, yere bakarsın, - Bcmm karnım tok. BütUn ma-

Yine bir akşam ilstU, berber Ah • bir yol yok, her taraf demir. ğau sana testim! İstediğin gibi ye, 
med baba dllkkanını kapayıp çıkmış- - Sonra?. iç, fakat ölüm tuzaklarına dUşme ..• 
tı. Dükkanın daımi misafiri o gün - Deli gibi sabaha kadar dolaşır- Allaha ısmarladık. 
ekmek kırıntısı bulamamı§tı. Her sın. Sabahleyin mal sahibi d\1.kkanı (Sonu gelecek 1ıaftcıya) 
vakitki gibi ustura taşı üstünde ka- açtı mı, ~vvell kapana gelir. Seni i- Cici Anne 
lan zeytinyağım yalamıya başladı... == 
Komşu bakkal dükkanında iftar sof- r 
rası gıbi her şeyden tadıp doyduk -
tan sonra gczmeğe çıkan fare oiha
y t berber dükkinına uğrardı. 

Sehim ve ccvabdan sonra sordu: 
- Ne yapıyorsun burada?. 
- Karnımı doyuruyorum. 
"Bileği taşıua bakarak,, - Bu yağ 

lı pastırmayı mutlaka bızinı mağa -
:r:adan aşırmışındır. 

- Pastırma değıl, taştır ba, af. 
!edersin!. 

- O halde pek lezzetli bir taş. 
- Bence hakikaten lezzetlidir! 
- Ya dişlerin .. herhalde onlar da 

pek keskin olacak! 
- Ben ta~ı yemiyorum. Üzerinde

ki yağları yalıyorum. 
- Yani karnını doyurmak değil, 

11ndeni yağlıyorsun. 

- Karnım doymuyor amma açlık
tan da atmUyorum. 

- Peki amma kamını doyursan 
daha iyi değil mi!. 

- Rızkımı bulursam onu da ya
pıyonım. 

- Rı&kın ili.sı yanıbaşında dunı-

HEP VATAN 
Bir beşik, bir mezar, bir dere, bir sancak; 
Bir e!iki minare, bir nıeseid, bir ocak, 
Bir hahçe, ~a bir ~v. bi.r sabah l'lldIY.ı, 
Kö~ lünün yanında i Iİ)en ~f'nç kızı, 

• Bwıhını1 ht.J' hiri ~üplıcsi:ı \·ataudır. 

Bunlar bir yadi~irdır ki nioo v..amaıulır 
Ecdadın şanını e\ hida bildirir. 
ATATtlRK'le lS.,IET ki '.fürküu eridir, 

Q );ğit zabitler ki her e;üıı ha ha~ 
Diişmanla ç:ırpı~ş ilice bia. Bey Paşa. 
Düşmanı yılduıan o Gui Oslllu'lar, 
DUşmanı korkuta• Tir)•akl Hasan'la.r, 

'l'urgud'la Barbaros df'lllz rMst, 
TUrlderiıa askeri, eskisi, ye111si, 
Aumler, Fat.ihJer, KemaHar. Mltattar. 
Büttiıl ba iJISan.lar, bu şanlı adamlar, 

'l'arihe &a(ılmış kıymetli çi('ektir: 
Türk ~l Mr biri Türk W demektir. 

p~ B~~n k~u~~~~~~ya- ~---------------------------~ 
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KEL ALIC:O i~~~ 
LTAN Al. 

- w No: 118 YAZAN: M. Sami KARAyEL 

l~~-~~~\\.G\\\.9.l 
1 

ııaıdirı . 
. ~ ~ _"!!.. : .J İki hasım, ense bağlamıı kol sal • - Pi.§& birader .. bu n~ ·erdi: 

Taşları ufaltmak lıyordu. Sultan ~iz ikinci bir hamle Seryaver, usuletle ceva v 
mUmkUnmUt daha yaptı. Tek çapı·az budama lle j - Böyledir beyefendi. ' bılı 

Şayed çok kuvvetli bir +•...ınkle tat- hasmına girdi. - Nasıl olur •. paşa birader-~ at· 
._..J' Hattl, hasmını zorladı. Teb.llkeli ktlstah ve hain herifi meydıı.nd!l ları sıkıştırmak kabil olsaydı taşla· 

vaziyete soktu; Aliço, tersyliz dön • malı? te'it nn da, tıpkı sıkıştınlan bir çamur 
1 

dir 
d dt1. .. - Güre§ usull.eri bö~ e ··ded'· y:ığını gibi, uf aldığı görillUr ü. Sultan Azlı:, h&81DJJlln tera doııme- buyurmayınız .. şımdl dUzettr, d• 

Mede~iyetin farkı .ei üzerlne derhal arka.dan k~ladı Padişah, gördü~\ zor kar11~1ç9 Medeni kavimler kulaklarını sllis- ve önUne doğru sUrUp çengellıyerek kendi kendine pacaları bırakU· . 
lerler; kiipe takmak ldeti gibi. ~ay- hasmını altına a.lmağa çalıştı. da. bunun üzerine boyunduruğu ç 
ri medeni kavimlerde kulaktan zıya- Bu savaş çok sUrnıeden Ali<;o an • mllştti. J< 

de burnu süslemek adettir. Afrika- cak Ug dört adım kadar 6ne gitmiş - Gtireş tekrar ense. enseye gelere 
da bazı kabilelerin burunlarına ~al- ti. Padişahın göbeği özerine kitli o- başlamıştı. ~il· 
ka a!mlaları, çomak takma.lan gibı. lan ellerini tutarak çözdil. Çıruına · Makarnacı, fbonun kula~na 

Tuhaf a de tler rak u.ıa.k:Jaştı. Bu hareket de bu su- mi!f şunlan fısıldıyordu : 
ld l t'a•ire Finla.ndiya.nın şima~lnde ~·~yan retle nihayete ermq, o u. . \ _ Ah, boyunduruğunu ye ı.,.~ 

F..skimolar iki ki3i sag ellennı uza- Aliçonwı güreııt tarzı çok acayıp mese idi!. 1) 
tıp parmaklar gergin bir halde avuç- idi. O, kar§lsındaki hasmı serbest bı- . irrni!itı. 1 

· · · · ·· ı~-"-l b h lcl . . ta mlattı - Tam, çıft paça geç lannı bınbıme silruştuıuı erse u rakır, oua, am enw ma • ld 
1 1 

t b · 
~ . ·t dil ilrUr haml . ıl e e o aca < ı u ış.. ., hareket en ağır bir tahkir ma.nasına rır .. UmıdsJzlı e ş ·· esil . 

1 
bo~dıı .. 

k d. · ·· Domuz lıcnf nası o gelirmiş. keser ondan sonra, en ıı;ı gureşe - • 
A d f t k · a· - Gııddarcasma. . ıı· y a ır ma yo gırer ı. G'" .. padışaııııı 

Ayda bava olmadığını biliyorsunuz. Bu sebeble Ahço, safi müdafaa ~- - ormuyor musun 
Hava olmayınca da bizim dünyamız- ı reşi yapıyormuş gibi hareket eylı • ratını ?. . . k ., .... ı;tl • 
daki fırtınalardan tabii ayda c.c;er yordu. Padi~ah, UçlliıcU bir hamlede - Bereket ven:mı ensesı u 
yoktur. Yalnız dondurucu soğukl&, daha bulundu. Hasmının kisbetine dir.. . le" •dt· r//. 
boğucu sıcak biribirini 0 kadar ça • önden sağ kolile girerek ?ikişlerinden . ~ Talih yardım etmış o -~ 
buk takib eder ki bu yti7.den kayalar yakalattı, _çekip iç p~ça ıle altına a~- ıyı olacaktı. k' 
param parça olur. Aydaki bu sıcak . ma.k ıstcdı. Bu da, Alıço?un muk~bıl - Dur ba~nlım ne olar.a ·;

1 
soll(ll 

Wr sogu-kluk doğrudan doğruya ay- ve seri budama hareketile suya duş - Sultan Azız, boyunduı ukta d J<ııııı. 
' b. 1 · f B r kaç 11 ıc da güneşin tesirinden doğmaktadır. tU. . ıraz sersem enıı13 .ı. ı . llO ı 

T k ad f Blitün bu hamleler ve mukabıl ha- heınlesiz kaldı. Aliço, aynı teırı ııı ıı· 
a ma saç e I reketler· hemen beş dakika içinde ol- devam ediyordu. Hiç istifini bO 

. Takma ~ç ldetl .~k eski bir ~c:- muştu. Pndi~ah, fazla sinirli ve he - yordu. ıcrtlC 
dır. Mesela bundan 5000,. sene e.•el 1 ·a· Yarış atlan gı·bi oldıı:!u G'" S it Azi . haınlc• • 
sk" M k d 1 takma ç yecan ı ı ı. '"'"' :ıUl"C8, • u an zuı 1ır 
~ ı ısır a ın annın sa_ yerde duramıyordu. Bir 8.n evvel has- tam yirmi dakikayı bulmuştu~ ıll· 
penıka,, kullandıklan tahakkuk et b st rak yenmek istivordu . . d k"k d b'" .. k bir hııla • . . mını a ıra • · mıncı a ı a a uyu · rJıg 
mışbr. AHrn da kendine güvenen adam • d . h doludiz{!in ""flraza gı . ı: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -.......... ~- . d H. ışa ın Ct "r-6 • çıırı 

J 
!arın temkini ve stikfınetı var: 1: 1~ göriildU. İyi doldurulmuş bu· 

1 MART A ı Bulmacası teıaş etmıyor .. ha~ım~ em•~s~~ı ~g dı. ttıı ,. 
Y elile bağlamış, sag ayngını onwıe at- Padişah, Aliçoyu km..,·ctli \ ' C · ·rıı . 

mış, sol ayağtnı arkaya desteklemış, har bazulannın arasına n.Imış s~ • 
göğslinü hasmının göğsün: yaslamış vordu. Aliço, birdenbire neye u~~ııı 
bir iskele kazığı gıbı oldugu yere ça- dığını şaşırmıştı. lş ciddi idi. ~ı~f.l1' 
kılmış duruyordu . kurtulayım diye uğraştı. Muvıı 

Padişah , üçt.incU hamleden sonra, olamadı. 
hasmından "-Ytıldı . Bit· iki çırpındı. Aliço· çayırı hnrmanlıyordll· rı ı 

... dğ • ta:ı 
Dönüp tekrar hasmnnn uzerıne o - dişalı da k"s rek hasmını sır 
nı gelirken bırdenbıre çıft paça dal- düşürmeğe çalızıyordu. f:ı . 

dı. . Nihayet ; Aliço kurtulamadı. · <).· 
Bu sefer ı)adışah muvaffak hır k t· 1 .. tti ll\~"'rek maalôb <1ah1 e 

r .k . a , sıı us < ~ o • ttil 
dalış yapnnıttı. hasmının ı. ı paç~ı- dı Dö U . 1. rak viiz tı!J 

. 1 ı:.k· Al. ma . n p sıyrı a . 
nı da ehene g irmıştı . ·~ ın, ıço dl" n 
u"'rnnl t t'hhk "'yc karşı koydu ve bo · ı ış 1 

· . . k h .... 1cıerdtfl 
Sultan Azız bır co a ıı· • ı ""· yundııruğa vapıst: . · · rv .,-

. · . . sonra hasmını altına atmı~u . r1l ~· 
Ahco; paçall\rını bırd<>nbıre has - .. 

1 
. u· y{· .. . b"~·nz ol ,. - . k sınır enmış . 17.U o ın ,_, , . 5 .; 

nıınR ka~~tu·mıştı. Y.enlk dltŞmPm~ ' tu. Kel ha ııında bulman tel< tiık ·.I<. 
bozuk du ımemr.lc •·~ın bılmecburıye l h ı ·k· ı . t " Bıırun dC· . "' . • ar a\"a\·a c ı ı mış ı . .. 

» b. •,,..1dc b•ı 1.,.,. h,.,11.,, .. 1 mukaLıl harekete g~mesı lazımdı. 
1 

. k. dl 
1 

·~ti V>etygın ır , ... , "• " .:r·""" erının ana arı g rı mı:. · rı •ı. 
clört kii.ciik çizyı çrcı rk ''!11ltım -:. Ya· Bu sebclbe, rlt-rhal pııdişaha sıkı .A.li~o al la dil cı dii~mez toPl •• c 
>ıi çizeccqmiz dört çı.zgi Sı.1ycsinıle bir boyundun~k \•urdu. Eğer, bu bo- Zaten, ~adışah da ha mınuı üıt•ı 
·.ıııl·'ırıdak1 bcrygm tin lwpek kosan ymıduruk bogucu olmamış oltı!'sa 

1 
.b. 

11 
t 

• " • as an gı ı çu anmış ı. ,. 
ikı könek olııuerecel.tir. dünyuda kurtulama7.dı . _ d hC) CC • 1

' ~ Makarnacı oldugu yer en -ıı ıv 
Bulmat·ayı çözen küçük okuyucu- Alıı;onun, Sultan Azıze \~rdu~ la bır iki adım meydnna do; ru ) 

lar bulmacayı kesıp bir kağıda yapış- zoı l ı u _ unduı r ı k hasmının go7.lcrmı Dlilştil t· 
tırdıktaıı ve kağıdın alUna da oku- anadan doğma dı an fırlatmıştı. Bo- . . - "ht" ri Jıarc 

g-uyordu .. ncfesinı k "'Sıp öldürecek - Adamcagız gayrJ 1 ı: a naklı bir şekilde isim ve adresitıi ı 
0 

d 
ti. Ya, paçaları bırakmalı ıdi, yahud er yapıy r u. _. 

11 
çe .. 

yazdıktan sonra bunu bır zarfa ko- ölmeli ıdı. lbo; Mak rnacınııı etegındc ~ri ı. 
yup zarfın üzerıne ''Yem Sabah .. ga- k ge aldı Hüs"vın utrt) . 
zetesi bulmaca memurluğtına . l:stan- Sultun Aziz, zorladı . paçalan bı • İbre rı · : 't ek jçıtl 

rak dı Ern· ge,ınnış olduğu bu o, arkadaşım teskın c nı 'fC 
bul,. yazarak bi?.e gönderirler. nıa . . ı· rı d \it k . t . , d - Hüseyin, sakin ol! .. Nere. 

şayL.'<l zarf yapıştırılmaz da açık fırsattan ıstı a e e me ıs t)lor u. , ., 
önderılirse 30 p&r&lık posta pulu Seyirci olanlardan Makarnacı, lbo CÜ)orsun .. ! .. f1 Y :afi gelir. sakin idiler. Çünkü, güreş icabı bu - _A_ be. İbo! .. ~aşırdım be 
Doğru çözen küçük okuyuculan- idi. Aliçonun yaptığı tam gt.iree usu- ten bıtıyordu bu ış be !. 

mıza mart sonunda yapacağımız tas- lüne uygundu. - Oluyordu .. muhakkak!. 1 cı 
nif neticesinde terbiyevt ve eğlencali Seryaver Halil pap dı.ı gilretÇi ol- - Efendimizde ekmek var:Ylıac~" 
hediyeler vereceğiz. duğundruı sakin duruyordu. Fakat; - Dur bakalım, bir şeyler 0 

Arzu edenler zarfa küçük resimle- mabeynd Fahri Bey, efendısinin mos- galiba?. 
rını de koysunlar. Şayed bulmacayı mor olup anadan dönme götleri dışa - - Ah, ıu herif bir yenılse .. 
doğru çömıqlen1e hediye kazansın- fırladığını görünce çileden çıktı. T• - Ah!.. k!· ~ 
}ar, kazanmasınlar resimlerini basa- lişla ve adeta bağırır gibi Halil Pa • - Bakalım altta ne olaca tı61'J 

cağız. şaya : [Deva·»' 
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t if&Jf••. YENİ SABAH 
______ S!E! 

lf-&• a..-... efMtı1'ı ....,. 

,. .. _,. --.rye .. ,..., 

a.- ,..- recsroıan verdlR. / 

,,. ...... •uwaasU kat•lo- ı 
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R. C. A, 1940 NEVYORK modellerlnl g5ren herk•~n •Ozanda bu aOzler werd1r. 

Su cfhaı:lann ••rf teklllerl ve· gonmıı derhel göze qerpar. F•k•t kulakların dufd\IOu •henght 

cazibesi daha büyüktür. 

Bu ahize fle bir musikiyi veya herhangi ne9rlyeb dlnlersenlz behemehal talıcdlr edersiniz. 

Makineyi çahfbrdıktan aonra önOnOzdekl radyonun bugüne kadar eanat ve teknlOln vOcude; 
getlrdls}I en mükemmeli otduOunu derhal •nlayacaksıntz. 

Clhaz.n yüksek musiki evsafı kısmı harlcJsinln gUz•lllAlnden faiktir. Bu netice herhangi bCr 
radyo merakhsının tahayyül ettlAlnln azamisini tefkll eder. 

Buna bizzat kanaat getirmek lçJn sabı salonlanmıza veyahut ta,radakl beyllerlmlze mOrac:e· 
atınız kAfldlr. 

Memleketin ba,hca fehlrlerlnde R. C. A. NEVYORK modellerlnln bUyUk bir çefldlnl ve bunlara 

size memnunlyeUe gOaterlp dinletecek birisini bulacakaınaa 

.-

Radyo devrinin 

' 

ilOUffL-A B ifl fi DEfl LEfl iSTANBUL .. ANKARA· iZMiR 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları lstanbul Leyazım Amirliği Satmaıma Komisyonu İ13nları 

Semti ve 1'1aha.lle!ll Cadde ve 90kalı No. IU 

Bocapaşada 45 No. lu kireç-
hane arkMmda 

Çarşambada Koğacı Dede lü,US 
Küçük Mustafapaşada MUfttt A.ll 

Muhammen 
aylıgı 

Ura Kr. 

Duvarla müfrez 
a.rsa 4: o 
Arsa n baraka 4: o 
Çatısız ' duvar-
fian ibaret MUftU 
Ali camll 1 5 

Müddeti icar: Teslimi tarihinden 9U senesi mayıs sonuna. kadar. 
Yukarıda yazılı mahaller 9il m.qıs sonuna kadar kiraya verilmek 

&ere arttırmalan uzatılmıştır. isteklilerin. 19 Mart 94:0 salı günli saat 
on beşe kadar Çemberlltaşta lstan.bul Vakıflar BqmUdUrlüğünde Vaklf 
Darlar kalemtııe gelmeleri. "2059,, 

Mayıs 194-0 nihayetine kadar Hay
darpaşada ve Anadolu cihetinde 400 
ton kadar nakliyat yaptırılacaktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 18 mart 940 
pazartesi gUnü saat 14.30 da Topha· 
nede Lv. Amirliği satın alına komis -
yonunda yapılacaktır. Tahmin bede
li 866 lira 75 kuruş ilk teminatı 65 
liradır. Şartnamesi Ko. da görülür. 

( 411) (1984) 

• •• 
Fen Tatbikat okulunda mutfak ve 

çamaşırhane ocak ve kazanlarının 
pazarlıkla eksiltmesi 18/ 3 940 p~ -

~==================================== zartesi günU saat 15 e bırakılmıştır. 
llİI•••••••••••••••••••••••- Keşif bedeli bin lira ilk teminatı 75 

liradır. İsteklilerin belli saatte Top-Diniz Laıaz111 satmalma Komisyonu illnlan hanede Lv. Amirliği satın alına ko -
~--•••••~1~•••••••••••••-~mi~o~ag~m~erl. 171~. ·~ou,, 

ı - !ıfe~w:l keelf 9e prt.na.mesi mucibince tahmin olunan bedeli 
162:5 Ura 2!5 kUNf olan Tenaııedeld fırında yapılacak olan t.emiratm 18 
~ 1940 paza.rtesl günü saat 14 de Kaaımpaşa.da DeıWı Levazım satm
alma komisyonunda açık eksllbnesi yapılacaktır. 

ı - Muvakkat teınfnat m1ktan 11839,39,, liradır. 
J 8 - Mevcud kceif ve :ıartnamesl her gUn tş sa.atı dahilinde mezkUr 
lomiayondaıı ahnabilir. 

' - isteklilerin 2490 sa.yıh taııunwı tarf:tatı dahilinde icab eden ve
~ birlikte belli atın ve saatte meıktlr tomisy_ona. müracaatları.. 

"1600,, 

••• 
Yirmi llç bin yedi yi1z yetmiş met

re portatif çadır bezi alınacaktır. Pa
zarlıkla eksiltmesi 18/ 3/ 1940 pazar
tesi günü saat 14 de Tophanede tst. 
Lv. amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Nümunesi komis -
yonda görülür. İsteklilerin teminat -
larile belli saatt.e komisyona gelme • 
leri. 706 - 1909 

500 trampet, 500 avcı borusu. 500 
fifre alınacaktır. Pazarlıkla eksiltme
si 20 mart 940 çarşamba gUııU 11aat 
15 de Tophanede lst. Lv. Amirliği sa.
bn alma Ko. da yapılacakbr. Nümu-

leri Ko. da görlllür. isteklilerin te -
minatlarile bel.it ea&tt.e Ko. na ıeı -
meleri. (712) f1985), 

• •• 
104 kaJem gaz malıemtı ve ecza.eı 

alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
20/3/940 çarşambıı günü sa.at 14.30 
da Tophanede Lv. Amirliği sabn al-
ma komisyonwıda yapılacaktır. Tah
min bedeli 1106 lira 52 kuruştur. ttk 
teminatı 83 liradır. Şartnamesi ko -
misyonda görülür. 11717,, "2051,, 

r:Dr. IHSAN SAMI 
GONOKOK AŞISI 
elso ~ ık.luğu ve ihtil&tlaruıa 

1 karşı pek tesirli ve taze aşıdır. 
Divanyolu Sulta.nmahmud tür-

besi No. 113 · ---... 
L2S 

Sahibi : A. Cemalcddin Sara.çoğlu 
Neşriyat nıüdiirii: Macid ÇETİN 
Baı;ıldığı y~r : Matbaai Ebüuiya 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZ1\ı1A 

Navralji, Kırıklık 
ve bütün ağrıları
nızı derhal keser 
ı 3 kaŞe cabında günde 

alınabilir 

Heryerde pullu kutuları 
ısrarla isteyiniz 

ŞİRKETİ HAYRİYEDE.N;Uk 
Tarife komisyonunun son içtlmaında kararla§tırıldığı veçhıle bilY fll 

ve kUçUk rütbeli sübaylnrın sivil elbise ile seyahatlerinde fcıt<J~;yi 
ve tasdikli hüviyet cü'l:ılantarını ibraz etmek suretile reamt eJbı .

1
.ll 

labis stlbaylara yapılan tenzilltlı tarifeden istifa.de edecekleri 1 ıı. 
olunur. d' 

..-". = -~ ==========================================---Dl K KAT: PLAV yeriıte 
MAKARNA A" 

yemek listelerinizde Pi 
yerine dalma 

YAYLA Mark~ 
MAKARNASINI TfRCiH EDiNIZ, b~ 

d 
.. b .ı...ı dıı 

Bu takdirde mi enızı ozmau-· 
fazl& gıda alınıt oıa.csJtsınJZ· 

Bütün bakkaliye mağu.altU'ılldio 
~,;:: 

==================================:-~ 
AFRODiT 1 

Pasta ve dansh çay salonları J 
Pek yakında Beyoğlunda Buraa sokağında 20 numarada açılacaJ.<Ur 

---=::::::::-~ 

İstanbul Belediyesi ilanları 
-----------------ill!"~~ıU· Beyoğlu mıntakaaı mUtemadl tamirat işlerinde kullanılmak ilıt~1111· 

zumu olan 1ro metre mikAbı çakıl ile 500 metre mikabı kunı s.ı:ı.tııl"e ı!~ 
mak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 1800 liruduriih!~ 
temJnatJ 141 Ura 75 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muamelat lJ psifl1 

kaleminde görülecektir. İhale 1/ 4/ 940 pazartesi gUnü saat 15 d~tııt>lıı11 
Encümende ya.pllacaktır. Talihlerin ilk teminat makbuz veya nıe ~11ıttt:J 
ve 940 yılına aid Ticaret Odaaı vesikalarlle ihale günü muayY~?z()63,, .... 
D&imi EncUmende bulwı.ma.ları. ~ .... 

inhisarlar U. Müdürlüğünden t 
1.--------------------~~ııı.C' I - İdaremiz ihtiyacı için 100 kiloluk 70.000 kadar tu:z ı;uvab pıı 
lıkl& aatın alınacaktır. ~tı.ı f,t!' 

II - Pazarlık 21/ ill/ 940 perşembe günü sa.al 11 de Ka.bat$-. 
vazını ve MUbayaat şubesindeki alını i~omisyonunda yapılacaktır. biiıt·1 t m - Şartnamesi her gfuı sözü geçen §Ubcden parasız a)ıll~ t;elı ı. 

IV - f.Steklilerin pazarlık i~in tayin olunan gün ve saatt tır ı.0 
edecekleri fiyat üzerinden % 7,~ güvenme paralarile birlikte ?.1:~2,, /'= 
misyona müracaatları. ~z -· 

Askırl Fıbrikıfır Sat11 Almı ıomisronu ıraniarı ,.-• = GO t.on yMU Lint.ers pamuğu ahnacak .0ııS1l 
Tahmin edilen bedeli "18.000,, lir&. ola:.ı $0 ton yerli LintC;rs ptı.~tıııtı' 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez satıualmı;. koıni8~0 ~tlı-t· 
21/ 3/1940 perşembe günü saat 14.30 da pazarlıkla ihıt.le edllecektır;;irttlt 
name parası?: olarak komisyondan verilir. Talible.fin nıuavkkat t _ .. 11.11tl' 

k. ''!?". I" 
olan 1350 lira ve 2400 nu.ına..'1Llı kanunun 2 ve 3. maddelerinde 1 ş cıs • 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle alikadar tüccardan oldukların tlflı.1' . 
Ticaret Odası vesikasile nıezkflr gün ve saatte komisyona murac~ 

"1888,, 

Tashih iPu~4 
Gazetem.izin 14 Mart 940 tarihli nüshasının 8 in<.,;. sayfasında uııs 11

1 c 
eden Askeri Fabrikalar Umum MUdUrUiğü Satınalma KontisY0: tertJtııj, 
60 ton yerli lfntere pamuğu alımı hakkındaki ilinde muva.kk& ııeıcti!l 
m1ktan 1350 lira olacak iken bir tertib hatast olarak 1330 Ura 
yazılmıştır. Keyfiyet tashihan UA.n olunur. 

• • • . of.t'..ıı ed 
Nümune ve evsaf şartnamesine göre 2000 a&ıd battaniye ~')()() ııd. 

Tahmin edilen bedeli "23.750,, lira olan yukanda ya.zılı 2, 1'0ıı11~ 
battaniye Askeri Fabrikalar Umum MUdUrltlğtl merka eatını&Jıııll ~~t 
yonunca 21/ 3/ 1940 perşembe günt1 sa.at U de pazarlıkla ihale ,·s.l<ıc• 
tir. Şartname parasız olarak komisyondan verillr. TaJiblerln ıtttlz <1t ~ 
teminat olan "1781,. Ura "25,, kurue ve 2490 numaralı kan~uıı sJf.1'ıd• 
maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu ı@le ~·ttl 
tüccardan olduklarına dair Ticaret Odası v~ikasile medcftr gün ve 
komisyona müracaatları. (1889) .... 

150 ton DUU'.Ot alına<t.ak 1 ıt~~ 
Tahmin edilen bedeli "28.670,. lira olan 150 ton mazot .Ask~s,rt ~ 

kale.r Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma komisyonunca 28 6 ~ ~ 
cumartesi günü saat 11 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartn~71!',~aı 
olarak komisyonda. verilir. Tallblerin muvakkat teminatı c!11~eki ..,eS ~ 
"25., kuruş ve 2490 numllralı kanunun 2 ve 3. maddeleruı rın& . ~atil 
komisyoncu olınadıkla.rına. ve bu işle a!V.kada.r tüccardan old~tır 
Ticaret Odası vesikasile mezk!lr gtln ve saatte komisyona ~19!(),, 


