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---, 1'1 MART 1940 Mükemmel ve TamUIAya 

.MOVADO 
Saatlerlnln en son ve an 
gUzel modelleri gelmiştir. 
Har yerde araymız. 15 
sene için garantilidir 

G 0 N L 0 K S IY ASI HALK 6AZETES1 RarYenıa 5 kuruı- lalaton: 20795 ,..___ ______ __. 
~ . . ~h ; ' . 

.... . 

an' aneVİ dostluğunu Molotof Rumen Sefiri 
yaşatmak istiyor ile ·dün görüştü 

"Stalin sulhü,, Rusyanın harici Demirmuhaflzlar Krala ve. h~k~mete 
siyasetinin ana prensibi sadık kalacaklanm bıldtrdıler 

Stalm olarak kabul .edilecek Kral Karol Almanların, kabineye 
bir Demirmuhafız gi·rmek şartile 
t~klif ettikleri paktı reddetti lita ra fi arın 

azif esi 
~ beynelmilel siyaset HJıa.. 

bazı büyük devletlerden ak
\ llıtar. Tarihlerde okurduk. 
~ lllUst.ebld ve zalim hüküm
'\ Öldürecekleri adıvnlara ev
\... lneı.arıanw kendi ellerlle 
~lardı. Şlmcil de kiiçök 
~7l"e ayni vuifey:I filldetl· 

': Uüaeyln Clabld Y~ 
"tUrl' d\i1ıyayı hiikmti elt.uın 
lllnıak istiyen siyası bir felse

~ lllUdafll bazı büyük devletler 
~ Ye bitaraf memleketlere IÖY
. b ediyorlar: 
~ Ya.zifeniz büyUk ve kuvvetli 

ere gıda olmaktan ibarettir. 
~bilecek, buna iman edecek ve 
~ğeceksiniz t 
.ııı Biz aşağı bir ırka mensub 
lı.)>orsunuz. ~ağı ırka mensub 

, h~ da, kUçUk ve zayıfsmız. 
lt' coğrafi mevki işgal ediyor-

~\ lci oraları bizim eliıniz.e geçer
lletbest denize kavuşmuş, ya 

d.lı.~d~dumuzu bul.mu~ olacağız; 
tıı.ıı llt~ın ülkelerinizden aşarak da·. 
Ye tı.btt, daha. zengin ve daha g&
~ l'lere uzanacağız. 
~\TVetliyiz ve dünyada yegl· 

' de kuvvettir. Allaha inanır 
~U ? E:ğer inanıyorsanız, madem 
~,ao. sizi zayıf halk etmiştir, ma· 
~rq b~e mukavemet etmeğe kabi
~ ı()~ Yoktu, demek ki sizi lezzetli 
,. a gibi yutmamızı Allah iB
~-~ı~ il'· Onun iradesine serkeşlik et
'(, Cezaya müstahak bulunuyorsu· 

~el'~ iri ı . ., K 
ilıb a ... vemyorsunuz. uvvetini-

. li'akat bir kere bizim tanklan-

Londr&, 16 (Hususi) - Deyli mamış otmalarının sebebini ta , d e· 
Skeç gazetesi, müttefiklerin Finlan- derken bilhassa iU nokta ür nde 
diyaya askeri bir yardımda buluna- durmaktadır. 

~"""'"""~""""AAJ'V'-/V~""'""""""'""""""""'"-""""~ 

WELLES ROMADA 

Dün Kral, Mussolini 
Ciano ile görüştü 

e 

Velle•, yaptığı temaalarclan aonra 
muhtemel •uih teşebbüalerirıin kıy

meti hakkında fikir aahibi o". "'f 
:ınl•t 

SamfM'I' Wellea re/i1ca8Ue beraber 

itij~1~YYarelerimize, toplarımıza., 
h~ lo.taıarımıza. silihlarımıza, 
' eıetimize bakınız. Sizi muha • 
~~eYdarunda bir hamlede silip 
~~oqeıc bizim için bir yudum su Roma, 16 (A.A.) - Su.mner Wel- Wellea, bundan sonra. refakatinde 
~n daha. kolaydır. lea, saat 9 da kral tarafından kabul Philips olduğu halde Chlgi arayın& 
\.~ İlndada çağırabilirsiniz? Sizi edilmiştir. gitmiştir. 
~~le tgln kJm bbfm gadabı- Milllka.t Uç çeyrek saat eilrmüştür. (Sonu '1 inci sayfada) 

~~~disbı.i çarptırmak cesaretini • 

~uır~::~ :::: Almanlar büyük taarruz için 
\ ~ arıyor; herkes kendi başı-

.... ~lni düşünüyor ve melhuz teh 

\ ........ ~~.;;..~2- haz1rllk mı yapıyorlar? . ---

1 

"Finlandiyada bir cebhe tesis et
menin imkanı yoktu, çünkü İsveç ve 

[Bonu 7 incide] 

Amiral Mouren 
Ankara da 

-··· Başvekil tarafından dün 

Londra, 16 (Hususi) - Almanyaoın Runuınyaya on eeneUk bir ad&
mi tecavüz paktı t.eklil ettiği, fakat bunun için de kabineye Demirnıuba
fızlardan bir azanın alınmasım prt ko~tuğu ve bu sebebden dolayı da bu 
talebin kral Karol ta.rafından i'eddedildiğl haberi verilmektedir. Diğer 
tanftan Sovyei Rusya ile Bu.manya arasında 16 sene mut.eber olnuı.:i ft. 
zen bir ademi t.ecavUz paktı yapılacağı haber alınmıştır. 

Bugün Molotof, Rumanyaıwı MoskO\'a elçisini kabul ederek krndi..'tl. 
le bu mevzu et..rafmda göriŞDÜjtür. [Sonu 3 üncü4e] 

kabul edildi ---------.ıııt!ıilıiiıilliıl!i!!!Hf!i.,_m!ilii_Mm._!IRi@!!,...,..,!!9!1!!!11~ .......... E'l!!"'i•••~l5~' 3iJIE'lri!!!ll' 

Ankara, 16 (A.A.) - Fransız§&

hirlerinin pasif korunma tertibatını 
hazırlamış olan kontr amiral Mouren 
Ba§Vekil Dr. Refik Saydamın dave
t'i üzerine bu sabah şehrimi7.e gelmiş 
ve öğleden sonra Başvekil tarafından 
kabul edilmiştir. 

Amiral Mouren bir müddet şehri • 
mizde kalaca.k ve müteakiben lsta.n-

" 

Dün 16 niarfln acı 
hallrasl anlldı 

, bul vt. lzmire giderek tedkikatt& bu· 
lunduktan sonra bu şehirlerimizin 

pasif müdafaasına ald raporunu Ba,

Meraaim Eyüpte büyük bir 
kalabalığın iştirak.ile yapıldı 

vekile verecektir . 

Koordinasyon 
Heyetinin 
Toplantısı . 
Ankara., 16 (A.A.) - Koordinas· 

yon heyeti bugün BQ.§vckll Dr. Refik 
Saydamın riyasetinde toplanarak ruz 
namesinde bulunan meseleler üzerin
de müzakerelerde bulunmuştur. ---····--Olimpiyatlar yine 
Finlandiyada olacak 

Helsinkl, 16 (A.A.) - Oelimpik o
Ekt'em Tur nutuk irad ederken 

yunların, bu sene Helsinkide yapıl~ Diln, 16 Mart şehidleri ihtifali E-ı la ve heyecanla kutla.nmı9tır. 
cağı ttmid ediliyor. Hükfunet, bu sa- ytlpde hava.mn yağmurlu ve fena ol- Merasimde Vali muavini Halük Nt 
hada teşebbüsler yapmaktadır. Oyun- masına rağm.en bUyük bir kalabalık· [8mıu 3 ancüde 1 
lann memlekete bırakacağı kar imar 
işleri için faydalı olacağından başka, 
manevi bir istifade teminine de yan· 

.!l yacaktır. Memleketi ziya.ret edenler y . 
Finlandiyanın maruz kaldığı harabiyi • 
gill'ecekler ve Finlandiyalılann ruh ıyecek 
asaletine phid olacaklardır • . 

ve içeceğimiz ... ... 
Cinayet mi? 

Ecel mi? 
• o • 

Dün bir tatlıcı odasında 
ölü olarak bulundu 

Başka memleketlerin kıtlığı ve 
sıkıntısı yanında bizim rahatımız 

ve... tedbiraizliğimiz 

Dün Vezneciler
de şüpheli g6rü· lf.l:·:Jilll~~ 
len bir ölüm va· , . 
kası olmuştur. 

Hadisenin ma· 
hiyeti şudiır: 

Veznecilerde 
72 • 7 4 numara
lı dükkanda Ab· 
di Şan namı di· 
ğer · Abdülkadir 
Cintan adlı bir M:,~'.4e.J~IMI 
Şamh tatlıcılıl . , 
yapmaktadır. ôlü Abdülkıadif'' halede "bulurken. •• 
Abdi Şan bekftrdır. Suphi isminde H arb eden devletleri bir tarafa 

asker bir oğlu vardır. Kendisi dUk • bıra.kınız; harb etmiyen Av· ı 
~ [Sonu 7 tncide], (Sonu ! üncüde] ôtekinde böyle bulUr~U.t1U?J ... 



YA'Z-AN~~~~~~ 

TEFRiKA NO: 57 

YENi 8ABAB 

Aailer bu aef er pek kurnazca 
ediyorlardı hareket 

Şehirde köm6r 
Satışı Organize 

Bu mecburl tevakkuf nihayet bul- eden mukabil tedbirleri aldırmışb. Edl.ldı· 
m~. yürüyilfj tekrar başlamıştı. Mllll Ateş emrini alan iki maklııeli tüfek, Kö U istih al ist' 1A,. t v 

Uf 1 takib edil · t'k ti . m r s ım ... ve e -m reze er, en ıs ı ame gerılere sarkmak Uz.ere bulunan atlı .. . ' . 
ik. ani n büyük bir dikk t 'ti •-u k . :'-kürli 'd z.ıın koordınasyon heyetinin kararıle ve ı y a a ve ı - a.ı:ı ere arşı mermı p~ yor. cı - "--..:- al "Etibank ..... h· 1 d k. 
il ta ta ·1 ı· 1 rd d k . . .. ~w.e an ~ır er e ı na e raya raya ı er ıyor a ı. en ço yakıcı bır teaır gosteriyar- k- U tı ." k Uze 

B
. k p b k .. yü d u il . .1 b 1 om r aa şını organıze etme -
ıraz sonra, yu an mar aşı o u. zun s rmemış ve lsı er, u un· uf----' b' tal ' h 

,., l edilmişti. x- d b. .. re m A;:)l:l&I ır ımatname azır -
&J1ga oy e ır araştırma duklan dllzluklerde dalgalana dalga- lam tı 

yapılmış, Asiler hakkında malfunat a- lana dağılmışlar, nihayet, geriye dö- ıl' rİ b tal. . IJ 
lınmak Uzere ağızlar da yoklanmıştı. nilp, aslan görmüş bir tilki sürUsU k azı~ ana~ u T ım1atna:~yı ~ 
Fakat, yoklanan ağızlar da araştın- gibi kaçışmağa başlamışlardı. Bu es- anı~ ırbmhmessdı 1 

alstan ku at ~~- ı
lan evler gibi boş çıkmıştı. Köylüler, nada, mUfrezenin biricik cebel topu 

1
rec.e b vledie . u .u

1
sus .~ kınaca ...ı e ktır-

1 ll · k d'l · k tı d lnd' ·ı· . ku k . .1 erı e yıı;? ı e muza erıı;? e·1cce ır. 
ıoru an sua en, en ı enne ya ış r- a, ın ıp mevzıe so ima ıstenı - Bank 1 h . da . . ı tan 
dıkl ı..· saf' t ·1 k ı h 1 ti F k . . . .._.,_ a, azıran n ıtıbaren s -an ,.,ır ıye ı e arşı ıyor, er m ş . a at, makineh tüfek WAirdı- b 1 b. 1.k k 1 ,.,6 b' 
taraf 

· l'k ·· · 1 d u d . . u un ır sene ı sto u o an , ın 
ı emın ı gostenyor ar ı. mu- sın an Urken ve huysuzlaşan acemı t kö .. .. h d 1 d · h ~ . . on muru azırlanacak epo ar a 

mıyetle, allerinde manalı bır tevek- katırların da ınadı tutmuş ve topu t 1 - b 1 
kül, taVJrlarında esrarlı bir tereddUd halatlarla efrada çektirmek zarureti op amnga aş ıyacakUr. 
vardı. Bakışlarında bir istihza gizle- hasıl olmuştu. Bin müşktilatla mev- ~ 
niyordu. Bütün bu haller, §Üpheli gö- zie sokulan top ateşe hazırlanırken, VILA YET1 E : 
rlilımiş ve fakat, ehemmiyet verilme· Konya istikametinden. biribiri ardı- Dahiliye Vekili Anka· 
mişti. Hafif tertib bir istirahatten na takılmış dört trenin Pınarbaşı ts-
aonra, tedib kuvvetleri yine hareke- tasyonuna doğru geldiği haberi alın- raya avdet etti 
te geçmişti. • mış, ve biraz sonra da, bu trenlerde Bir kaç gündenberı şehrimizde bu-

Milli müfrezelerden bir kısmı, ai - Asilere yardıma gönderilen kuvvetler lunan Oahilıye Vekili Faık öztrak 
mendifer istasyonunun bulunduğu a- bulunduğu anlaşılmıştı. bu akşam Ankaraya gıdecektir. Ve· 
ıağı Pınarbaşı köyüne hemen hemen Gelen bu kuvvetleri karşılamak va- kil lstanbulda beledıye ve vilayetle 
varmak üzerelerdi. Tedib kuvvetleri - zifesini de topçular almış, Konya is- 1 yaptığı temasları neticelendırmıştır. 
nin kısmı küllisi de iki köyUn tam yanının tenkilinde gerçekten tarihi ~""""---
arasında bulunuyorlardı ki, ansızın bit' şöhret kazanan bu tek cebel topu BELEDIY•D&ı 
bir ate§ sağanağı başlamış ve yukarı da gUrlemeğe başlamıştJ. Birinci mer· 
Pınarbaşı köylülerinin bakışlarında mi hedeften biraz bu yana, ikinci 940 bütçesi hazırlandı 
biraz evvel sezilen istihzanın manası mermi de biraz öbür yana gitmiş, fa. lstanbul belediyesinin 940 mali yı
anlaşılmıştı. Birdenbire şiddetini art kat, Uçilncil menni tam yerine düş - ıı büdccsı hazırlanmıştır. Büdce ge
tıran bu baskın ateşinin hangi isti- müştU. Trenlerden birinin pek yakı- c;en seneden 600 bın lira noksan ola
karnetten geldiği tamamen farkedi- nında infilak eden bu tek mermi, rak ıı milyon küsur olarak tesbit e
lemediği için, umumi bir tcreddüd dört trende bulunan Asileri de Ur · dilmiştir. Büdcenin varıdatı ve ma
hasıl olmuş ve yürüyüş kolları tevak- kUtmeğe klfi gelmişti. Bir dakika sarıfal kısımları daimi encümen tara
kuf mecburiyetinde kalmıştı. Hatta, sonra, trenler, gerisin geriye ve ala- fından tetkik olunmaktadır 
ilerde bulunan müfrezelerden bazıla- bildiğin& Konya istikametine gidiyor- İ t b I b 1 d' · . . 
nnın bir kısım efradına muvakkat lardı. Ateşten biraz evvel trenlerden 

5 an u 
8 e ıyesının 

bir şaşkınlık bile 8.nz olmuştu. Fa - kısmen indiriren asiler de, ~kınlara tenvırat programı 
kat, vaziyetin ehemmiyet ve vaha. - dönmUşlerdi. Bağıra, ~ağıra trenlerin İstanbul belediyesi yeniden "1000" 
metini kavnyan Haydar ve Hadi Bey ardı sıra seğirtiyor, buhar kuvvetleri lambalık bir tenvirat programı ha -
ler, hemen müfreze1eri ile ileri atıl - ile adeta yarış ediyorlardı. lzırl~mıştır. Bu program latbık olun· 
mış, istasyona pek yakın bir mesa - Bu tehlike de böylece atlatıldıktan maga başlayınca Beykoz, Sarıyer, 
fede bulunan asilerle müsademeye sonra, topun hedefi değiştinlmiş, bu Adalar ve Osküdardakı petrol lam -
tutusmuşlardı. defa da, namlu, ıstasyonun karşısın- baları kaldırılacaktır. Belediye de 

Bu iki fedakar mlifreze kumanda- daki sırtlarda bulunan ve milli mtif- mevcud rakamlara nazaran Beykozda 
nının ani bir kararla giriştikleri bu rezeler üzerine dürup dinlenmeden 247, Sarıyerde 284, Oskudardn 43 ve 
mfüıterek ve kahramanca hareket, kurşun savuran, asilere çevrilmişti. Adalarda 51 petrol liimba8ı vardır. 
hele, gösterdikleri sUrat, vaziyeti der Mesafe çok yakın olduğu için isabetli Belediyenin "1000,, lambalık tcn
hal düzeltmiş ve umumileşmck isti - endahtlar yapılıyordu. Her gıdcn vırat programında muhtelif kazala
dadını gösteren şaşkınlığın önüne geç mermi mevzileri karıştırıyor, asileri ra konulacak lii.mba adedı ı;oyle lesbit 
mişti. Kısmı küllinin geri sırtları tut- biribirine katıyordu. Bu vazıyet te olunmuştur: 
masına, süraUe mevzi almasına ger- çok uzun sUrmemiş, miktarları bin- Bakırkoye 20, Fatihe 142, Eyübe 
çekten yardım etmişti ve artık mU- lere baliğ olan isyancıların yürekle - 40, Emınönüne 78, Beyoğluna 184, 
sademe de, bir muharebe şekline gir- rine korku girmişti. Hepsi de mevzi- Beşıktaşa 16, $arıyere 60, Osküdara 
mişti. Asiler, bu defa evvelki müsa- !erine sinmişlerdi. Bu esnada, Hay - 126, Adalara 24, Bcykoza 80, Kadı
dcmelerde olduğu gibi, pek gözü ka- dar ve Hadi Beylerin kahraman müf köye 160 lamba konulacaktır. 
palı hareket etmiyor: bilAkis, pek re~ele_rl de yine _harekete g~.mişler, Bu t.envırat programı, belediye ta
kurnazca hareket edıyor ve oldukça isılerın bulundugu sırtlan ıkı yan - rafından elektrik idaresine tebliğ 0 • 

beceriklilik gösteriyorlardı. Tedib tarından çevirmcğe girişmişlerdi. lunmuştur. Lambaların konulma.sına 
kuvvetlerinin mevzi aldıkları sırtları, [Devamı uarj derhal başlanacaktır. 
bu sırtların Sağ yanında bulunan düz ,y,,/'VVVVV'\.,../'VVVVVVV'VVVV'~ 'v'V'VVV'VVVVVV•v•v, 

lüklerden ileri sürdükleri kuvvetli bir 
süvari kolile çevirmek ve tedib kuv
vetlerinin gerilerine düşmek gibl blr 
harekete girişmişlerdi. Bir kaç yüz 
atlıdan ibaret bulunduğu tahmin e
dilen bu kuvvet, cidden tekdire de
ğer bir süratle ilerliyor ve tedib kuv· 
vetlerini geriden tehdid edebilecek 
bir vaziyete giriyordu. 

Asilerin kısmı küllisi de, o sırada, 
Pınarbaşı istasyonunun karşısına te
sadüf eden sırtlarda bulunuyor, mik- j 
tarlarının da hemen hemen iki bine 
yalnn olduğu tahmin ediliyordu. Bu-1 
radaki asiler, şiddetli bir ateş ile milli 
müfrezeleri mesgul ediyor, ihataya 
memur ettikleri atlılara emniyet te
min eyliyor ve zaman kazandırıyor
lardı. Hiç şüphesiz kf, vaziyet çok teh 
Jikeli bir şekil alıyordu. 

Müfreze kumandanı, derhal icab 

İstanbul Mebusları sular idaresinde 
tetkikat yaptllar 

lstanbul rnebu.sUırı 'l'erlros mildiliyetinde Yeni Sabah "ı. 
1 İstanbul mebusları, dün Sular ida- da bulunan müşterilere tonunu 15.5 

ABONE lll:DDJ resine giderek İstanbulun vakıf au • kuruşa vermek imkanı mevcud ola • 

8!NILIK 

n~ ._... lan olan Kırkçeşme ve Taksim sulan caktır. 
hakkında idareden lüzumlu olan bazı Yapılan hesablara göre Bakırköy-

mıo K.,,. izahat almışlardır. Bu toplantıda Va- de yapılacak artiziyenlerle İstanbula 
':: : li ve Belediye Reisi Doktor Lutfi Kır- daha ucuz su sevketmek imkanı mev-
IOO • dar da hazır bulunmuştur. cuddur. Aı::eziyenl?re "700,, bin lira 

1--1-7_M_A_R_T_1_9.C_O_P..::;;AZAR Belediye Sular MtidürU Ziya mc- sarf olundugu ~~ırde . günde "30,, 
-~--~ıııı:-~ı:ıı;;=~~-=-~=I buslara vakıf ıular hakkında izahat bin ton su verıleb~lecektır. Diğer ta-

9400 K•PUI 
hO • 
400 • 
tlO • 

1 AYLIK 
1 AYLIK 
t AYLIK 

1359 H. Sefer 1 . . raf dan Terkos tesısatına "8,, milyon 
_____ __._

11
_____ vermıetır. Sular Müdürünün verdiği liralık bir masarif yapıldı w takdi d 

eı11: 11 "' ı 5 ~aaun ı 13l izahata nazaran vakıf sulannın ısla- Terkosun vereceği su ~e .. 1~0 e 
hı için 4: milyon liraya ihtiyaç vardır. bin metre mikabı olabilecektir ki b~ 

--,.---ı-·--IJ..-·--,-----1 B_ugün sular lstanbula gelirken% 70 mikdardaki su 1stanbulun 50 sene • 
·•---1---ıı nıebetinde bir zayiat vermektedir. lik bir istikbale aid ihtiyaçlannı ta • 

Yeni yapılan tesisat sayesinde bu za- mamile karşılamağa muktedirdir 
yiat % 30 nisbetinde azalabilecektir. Bu itibarla İstanbul mebualan . va
Ancak_ sulara "4ıı milyon liralık bir kıf sular yerine terkosu ıslah n~ktai 
masarıf yapıldığı takdirde İstanbul- nazarını muvafık bulmuı=ılardır. 

Davacı vekili Konyalının 100 bin 
lira değerinde olduğunu söyliyerek 

zararı manevi iate i 
Cümhuriyet gazetesinin İbrahim disine yapılan bu hakaretten dolayı 

Hakkı Konyalı aleyhine neşrettiği 10 bin lira zararı manevf taleb edi -
bazı vesikalar sebebile İbrahim Hak- yoruz.,, 
kı Konyalı tarafından mezkur gaze- Bundan sonra Cumhuriyet gazetesi 
te aleyhine açılan davaya dün bakıl- neşriyat müdürü Hikmet Münif söz 
dı. Mahkemede lbrahım Hakkı Kon- almış ve: 
yalı, vekili Etem Ruhi, Cumhuriyet "- Biz vesikalan neşrettik. Fa -
gazetesi neşriyat müdürü Hikmet Mü- kat mütalea ilave etmedik. İbrahim 
nif, vekıli irfan Emin, ve Suad Ziya Hakkı Konyalının gönderdiği tekzibi 
hazır bulunmuşlardır. de postada bir gün gecikerek matba-

nk olamk okunan iddianamede amıza geldiği için bittabi bir gün te
Cumhuriyet gazetesinin, matbuat ka- ehhurl~ ~eşretti~." 
nununun '27 ve 32 ncı maddeleri ah- Demıştır. Vekıl İrfan Emin de ay-
ktimına göre tecziyesi istenilmiştir. ni.. m~talead~ bul~duktan sonra 

B "t k'b tb h' H kk K muddeıumumı bu vesıkaların asılları-unu mu ea ı ra ım a ı on- . . 
Y l 

· t d d k. 'dd' 
1 

k la nı ıstemı§ ve nereden alındıklannı sor 
a ı ıs ı asın a ·ı ı ıa arı te rar - .. . . .. . . muştur. Bunun uzerıne Hıkmet Münif 

mış, vekılı de şunları soylemıştır : .. lm soz a ış ve: 
"- Müvekkilim İbrahim Hakkı .. . . 

Konyal b"t" T" k' . ta d - - Vesıkaları ancak mahkeme ıs· 
1. u un . ur ıye~n . nı ıgı J terse ibraz etmeğe hazırız,, demiştir. 

kıylllıletlı muhan-ır ve tarıhçılerden - Neticede hakim vesikaları 'b a· n ı razı 
ır. Kendisinin kıymeti yüz binlerce için mahkemeyi başka. bir güne bı _. 

lıralarla ölçülemez. Binaenaleyh ken ıakmışlır. 

Müstemlekelerde1'İ 
vaziyet 

Parls ile Londra 111illl 
tbılıı ve deniz aŞlfli . br 
rinln evvela berbangı &O' , 
dan masun kılııımBSı.nı, ..•. nll 
la bu ülkeler a,rasotda bllY; 

ve kara ticaret yoftardll" 1 ~ 
t.ehlikeden nukla.5tarılJP~li<r1 

b11 il . 
yaya karşı mücadeled~ e 
halihazır zanıretiniD jdbırıt ,-e 
6Ckilde organize edtırnCS ,._ 

hayet garb cebhesinde ~'t~ 
mıntaka.~mdaki muhted' ercJd1 ı.41 
t:ı ne şekilde bu kuvvetJ. e)1t' 
de edilebileceğini terniıl 
l~in çalışmaktadır. • .....s ~ 

Bugünkü mUcadeleDJn ;ııtııı 
lerindeıı biri, Alman~~ otdllğt'. 
müstemlekelere tt>sıhııb bil ;st• 
keza bazı de\'lctleri~ de tti~ıeri 
mette bir siyaset takib e. ·ıe ı 

p rıs 1 
zarı dfükate alınırsa, . n j\tt 

dranın, bu ülkt>Jerdekı eJt1ll ebi 
nsayi!.;iin tt'mini "e bele ee~, " 
pagandasımn bozucu blr .,-,_I 
nıemesine azami gayretle 
mak istecllkclri görüliir· Lfe 

Müttefilder icabında, /;~ııteıııt. 
ki esaslı üsfcrini feda e .... t ,ııı-

ticıı•· ~ 
beraber, bu denizdelci d dil 
larını bırakabileceklerini .. e ~ ~ 
müş ve planlarını ona gorc ,~ 
lrum~tır. Bu sebebden ~~ ~ ,.,- ~ 
uzak diyarardald ülkeelr• tlll11tl1' -
tana bağlamak ve ylne /; ~ 

Borsada tahviller 
yükseliyor 

Mısın, Filistini, In.k ~iği ~ 
Afrika kıtasma, Jcab e ~.ıri 
dirde birleştirmek nı& 

1
_. tJ1ilıı" 

rnevcudur. Bunun içi.n~~r tı~ r.~ 
H •• k b•l • fikler bu noktalara büyu1' 5' 

em yuzme ı mıyor , .miyet atfetmektedirler. CtP, 
hem kendini denize tngı·ıu.re ne I•'rnusa) 1 _ı::1 ~ıi' bır ·rs.9 :..ı 

Siyasi hadiselerin son günler zar· atıyor Rarbden evvel işgal eden sı{rı1"""', 
fında bir parça düzelmiş olması bü- talnr<fan biri, bilhassa ~. ııı& 
tün dünya bor~alarına tesir etmiş - Dün sabah rıhtımda tuhaf bir sir- rmist.emlf'1'1eferinin vaJıde1ıi fc ff".. 
tir. Harbi müteakib düşmüş olan es- kat vakası olmuştur. 1~ i idi. Bidayette, tugOiıJt?l' JllU!'tt1' 
h:ım ve tahviller tekrar yükselmcğe Rıhtımda seferden dünen Aksu va- sızlar arasıııda zuhıır cd 

011,:ııı)'ll; başlamıı;tır. Son ıki giin zarfında 7.5 puruna tanıdığı birini görmek baha- eke rakabetl, sonraları ı\. ~; 
faizlı Türk borcu tahvilleri 33 kuruş ncsilc giren Hayrullah vapur kama • Fransa \'e İngiterc arnSln. 

• ' rotlarından Ahmcdın cebini kanc::tı _ miicadeleye in1nl5b etrni "tl•fl·1~11111~ ıkınci tertiblerı 175 kuruş, istikrazı "' .r> :v- ı;" 
dahili tnhvıllet ı 2 kuruş, Sıvas • Er • rırken göriilmiiş ve vapurda kovalan- Harbi Umumiden sonra 1 riııc .4 

• frmlekccrinin, 1tilf1f de' et ~ ı.1tf"':ı. 
zurum tahvılleri bütün tertibleri be- nıaga ba~lamıştır. Tutulmadan vapur- • __ ,1 _,,1 ,. mcsi ie,. bugün AfrilUIU~ 'i ~ıı 
şer kuruş, 938 scnesı hazine bonolan dan çılrnmıyacağını anlıyan Hayrul- ve İngiliz müstemlel;:elerı bt Y"'ııl 
yu7.1>- k ıruş farketmiştir. lah kurtulmak için kendini vapur kü- rcr kütle halini aJını~ı:ırd~; _, 

Altın fıyatları ehemmiyetli surette peştcsındeB denıze atmıştır. hazırda lngiJi7Jc.r, Kaı>t~ dl'"') 
tc.nezzül ederek 18.75 kuruşa düş - Yüzme bilmiyen acemi hırsız bo - ra im.dur kendi nrazi1crt'\-ıt\"-tt1 . 
nıüştür. ğulmnk tehlikesine maruz kalmış ve ''kırmızı tarik,, üzerinden. bifıtl r 

-· - etraftan yelişenl<•r tarafından bin rini, mabemel('rini ge~1;sıJ01 ııı, 
Seyrüsefer talimatnamesi müşkülatla kurtanlmışt.1r. Fransız1arın da JngiltCJ'C tı' ı.11 

Be1ediyede teşekkül etmiş olan Hayrullah derhal hastahaneye kal- n:ı rheffori bu 1ı:eyfiycti d:ı ~ 
d wtlendirmi5tir. fi•' Ot' 

muhtelit encümen, seyrüsefer tali • ırılmış ve hakkında adli tahkikata On ··ttc '" ,.ı. b 
1 

un için, her iki ınu ... iJlrt 
matnamesinin müruru ubura ve tram aş anmıştır. . ..,,,.,... ı r u,;in, nıüst('mlf'lielrrlnin z:· .ııSf 5'_J 
vaylara aid kısımlarını neticelendir - -·-..- ilctısa.di, ticari n ha.ttil sıJ ~ p~ 
miştir. Şehrimizdeki kftrgir tarda. kentlilerine ,·erebilf'Cet'ıat.1ll ~ 

SeyrU.sefer talimatnamesi şehir ve ahşap evler randımanı temin iı;:in ~nlı~i""',.,-
ı d Jlll ı-t 

meclisinin nisan devresi içtimalanna statistik mtidürlilğünUn hazırladı· Avrnpadalti ana,-at:an 8 bıJf1l J' 

yetiştirileceğinden muhtelit encümen ğı bir istatistiğe göre §ehrimizde edilen sıln müıınscbetıeritl~ 5",rr 
b b d k

. · · · 7 da da. UJ'anma~na ıne 
u usus a ı mesaısını hızlandıra - 71 07 ahpb, 69181 kargir 5482 yan . • 1 
aktı . ' rnelttedir. __ _. s"O~ 

c r. klrgır ev vardır. Dr. Re~ııı~l-
ılllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll,111uuı1111111111111111111111111111111111il11111111ıım111111111111 11111111111111111il1 ııu111111111uııııııffll 

ŞEHiR HAYATI • 
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Boş ikdam" Bmaenaleyh Bay Etem İzzet tıur'un b<qkmıltğı aUındO~ . t• · 

A ilah sellmet versin lstan
bulda namına. "İkdam,. it

lik olunan bir gazete vardır. Bu 
gazetenin "Gıdıkla da güleyim,, 
tarzında nükteler saçmakla müş
tehir bir sütununda, evvelki gün 
bizim "Sabahdao Sabaha,, sema -
meli köşemizde çıkan bir yazımız 
mevzuu bahsedilmekte idi. Serapa. 
hata ve muğalata ile dolu olan bu 
yazıdaki hangi hitabı düzelteceği
mizi doğrusu ş~ırdık. Eh, genç -
tir, toydur dedik. Büyüklerin ve-.1.a
ifi cümlesinde böyle sıbyaru mille
ti de irşad etmek mündemiç bulun
duğundan kendisini tenvir etmek 
de bize düşer. 

Evvela bizim yazı çıktığı zaman 
henüz Finlandiyanın sulh §artları
nı kabulü malfım değildi. Yani Fin 
meclisi sulhU tasdik etmemişti. Ni
tekim bunu ancak dün tasdik etti. 
Ve Yeni Sabah gazetesi bütün re
f iklerinden evvel bunu haber ver
di. 

Sername meselesi hakkındaki 

saçma mUtaleayı tenkid bile lü-

zumsuz ve sa.çma olduğundan bunu 
kayde bile lüzum hissediyoruz. 
Sillefa ne doğru söylemiş: 

"'Cahile cô.h ile rifat mi gelir 
alemde111 

Son Telgraf gawtesinin başmu • ~rın ve üroloji cemiyc.tiııttı; 
harrirlik mevkiine değil a, mesela kile fevkalade bir içti1TJO 
Cumhuriyet gazetesinin istihbarat yaptı. Bu celsede: 

1
.,.. / 

şefliğine bile tayin edilse yine ken- 1 - Dr. Hadi Ihsan Gct ;;,ıi 
disi için bir "Rif' t bald' B' tutamamanın stcoeckel D a ,, mu ır. ı- le teda . . • 

zim bu işde kusurumuz olsa olsa ! _ v;:ı·f K TeVfil> Sr"~ 
b b.ld'ğ" . . ro . enan f1 ctl"'. 

unu ı ı ımız, ıkaz ve i~dımı- nel: Yumurta7tk kananıalataiı~ ti 
zın nt: lccsiz kalacağına emin oldu- disit ve kadın tenasiil htJS 
ğumuz halde bu yazıyı beyhude ye- araMnda müna8ebet. 'J( 

re tastir etmekten ibarettir vesse- 3 - Prof. opemt6r ~t~4 
lam. Oloo: Had apandisitıcrtle f• 

kat'i bir prensibimdir. Jlf 
H H 

İÇTİMAA DAVET - Mmıa/ij 
ttmıımiycys h&Um cemiyetlerden 
olan Türkiye Turiftg ue Otomobil 

klUbü .96n.elik heyeti nia:ıamname • 

.!inin 6 stlCI madde.ft mucibince ni
aarıt11 6 aıno mQ.aacU/ OMMarCe.!i gü

trii 15ğleden sonra 8aat 3.30 da Te
pebafında k4in «Hal~,, foP.· 
latıacağuıdcın vasıfları mezkür 

rnadd6de münderiç azanın t.,nfleri 
11aygı iki rica olunur. . 

il • 
iradın hekimleri, operatör ve il

rologlann mll§terek toplantısı _ 

f'Urk Ginekologi kurumu, bu ayın 
topbıtısını Dr. Ahnwd Asım O • 

ta. Jll#' ~·"' 4 - Dr. Mahmud A • Jı~ ..... . 
meaane iltihabından son"'10 IJIJsr 
gelen bUzfllme için, wrcır 
nın genl§letilmesi. ~,J 

Bu mevzıilar üzerinde . J(tıf • 
Cemil Xopuzlu, OrJı,an Jibd•

11 
B"' 

tıı:ınm, Belu;et Sabit Brdılf{t ''/<'.,.. 
haeddin Latfi Vamalıı Or~ j)'I 
.tin, Feridun Şevket Evrc~ı ' 'JV" 

.,.JIJfı .• l: 
med A.aım Onur, Oafer 'J!<JY_:raıatt"· 
ri Süleyman OanbtJkan, .ılJZ 
fik'rlerini söylediler. r , 

UZ'Uft Bilreıı oo gok utsfaM .
1 ıfJ;ll 

vır 
bıt toplantıdan sonra, MP ye1"_" 
RejaM lokantasında akştı;;,,. 8'1"' 
D' yenilmiş ve gooe yc:ırsat :U ~ 
raya 'loadar hoş mflaa~ıer 
:ıeı ookit geçirilmtştir. 



llMO 

fin Başvekili sulhün niçin . 
lmzalandığmı anlatıyor 

• 
r11 porlamf!nto•u sulh rriuahede-

nameaini dün tasdik etti 
i, 16 (A.A.) - Dt1Jl akşam kOmet böyle bir ya.rdıının harbin d&

. ·Ya Diyet mecllsl heyeti u - vamını makul gösterem.iyeceği mtl • 
~e halinde toplanmıı ve Sov • taleasmda bulundu. 

,~rliğt ile yapılan l'Ulh mua .. Harb, topyekUn. bir harb olmU§ • 
ı tasdik etmi§tir. Diyet mec- tur. 1.5 milyondan fazla nüfus tahli· 
200 azasından 148 i içtimada ye edilmiştir. Memleketin istihsal 
~unuyordu. Diğerleri henUz kuvveti harb ihtiyacının temini için 

!erini yapmakta idiler. Mua- geniş mikyasda kullanılmı§br. Şu§& 
~~ reye karşı 145 reyle tasdik rait dahilinde hUkiimet muhasaınatı 
~tir. tatil etmenin daha muvafık olacağına 

t ı ~~iıt Başvekilinin Nutku karar vermiştir. 
1 p . llık1, 16 (A.A.) - Dün Fin - Bu harbe yalnız başımıza baş~ea • 

eı ~~~vekili Ryti diyet meclisin· ~k. Onu, k~a !~lnız başımıza. bıtlr • 
. edıgi bir nutukta. ezcümle de- dik. Hareketıınızın makul olup olma.

v,~ \i: dığım ancak ati gösterecektir. Kılıcı-
~~aınatın başlaması akabinde mız bir elimizde, çapamız öteki elimiz 
~eden hükfunetin, başlıca va- de, kınsız ve acısız bekliyeceğiz. 

ol- . Sulhü tesis etmek olduğu Orduya teşek~ ederiz. Ve bizim 
~ır tınde idi. Milletin blitün ener • için ölenleri tazimle anarız. Şimdi bU-

1 at • ~harb içinde millt müdafaanın te- tün millet harbin yaralarını sarmak 
ııı ile e hasredilmişti. Fakat. ayni za.- memleketi imar etmek, memleketin 

,.., ~ı-ı?~tün sulh imkanlan da tet - içtfmat adaletini ma.ddt ve manevi 
11' ·~.Nihayet lsveç hükfunetinin medeniyetini muhafaza etmek için 
~ sayesinde müzakerata baş· çaleışmalıdır. 
~ di, Bu müzakereler hükfunet Tedafüi İttilakın Tarihi 

, ' tasdik edilen bugt!nkü Stokholm, 16 (A·.A.) - Finlandi-
··tfe' 'de ile neticelendi. Eğer bu mu- ya dahil olmak üzere, şimal memle
ıarJf ~ ltabuı edilmemiş olaa.ydı har • ketlerinin ~nnda tedafüi b~ itti

~~ etmesi !Azım gelecekti. Fa· fak yapmak uzere aktedeceklen kon-
,# lllandiya böyle bir harbe ha - fHansın tarihi yakında ilA.n oluna -
~~ bit ~ değildi. Garb devletleri bü- caktır. Konfe~sın Osloda inikadı 
~ lskeri yardım teklifinde bu • çok muhtemeldir. 

' · La.kin ilk yardım kafile'5i Baltık DevletJeriııin Konferansı r#, )e Şeraiti normal dahi olsa 1 Riga, 16 (A.A.) - Baltık memle-
ft' n evvel gelemezdi. Ve Fin • ketleri Hariciye Nazırlarının konfe-
!ltt 11' ' ordusunun zayiatını te18.fi rn.nsı mesaisini bitirmiştir. 
cıJ ıl ~~ek kadar zayıf olacaktı. Fin· Neşredilen resmi bir tebliğde, üç 

a htı yardımı kabul etmekle nazırın, şimdiye kadar üç memleket 
hir harbe sahne olmuş buluna.· tarafından takib edilen hattı hareke
~lceri yardım meselesi pek tin müsellfilı ihtil3.flar haricinde kal
l idi. Zira müttefik orduları mak ve istikl8.l. ve emniyetlerini te -
'le ~orveç gibi iki bitaraf mem- min etmek hususundaki karar ve a

ıııl lq, geçmek zaruretinde bulu - zimlerinin tamamen uygun olduğunu 
-~· ~Ve bu iki memleket bu geçi- müşahede ve tesbit etmiş oldukları 
~ bıı lefet edeceklerdi. Fazla ola • ve Finlandiya ile Sovyetler Birliği a· 
'ıw nakliyat için ancak, zayıf ve l rasında sulh münasebetlerinin tekrar 
~~t· ~olay bir kaç demiryolundan teessüsünü memnuniyetle karşıla. -

1

1 ııııt' edebilecekti. Bu sebeble hü - dtkları bildirilmektedir. 

,..,,,. . . ··-·· ~ . 
Clpon Rus hududunda 

bir hadise oldu 
~h çok Japon askerleri yara
landı. Tokyo, Moskovayı 

~ şiddetle protesto etti 

YENi SA~A• 

tatbilöne başlanacak olan bu ye
ni kararnameleri yurdda. yeni bir 
zirai kallonmanm b6şlruıgıcı saya
biliriz: Ziraat Vekaletine tahsis e
cJilen iki mı~ mDyon liralık bir 
kredi ile icabında bazı arazi ifletl· 
leook ve ihtiya.a olanlara da zirai 
aletler temin olunacaktır • 

Hele gayri mezru bir halde du
ran 500 hekta.r4an vasi araziyi btı
kftmetln bir bedel mukabilinde ki
ralayıp üzerinde zeriya.t yapabil
mesi, şimdiye kadAr ne sahfblne, 
ne memleket.e hiç bir menfaat t.&
min etmJyen araziden istifadesini 
mucib olacaktır ki birçok baJmo.. 
lardan bunun ne kadar karh ve fe
)izli olacağı aşikardır: Evveli hiç 
bir gelir tem.in etmlyen arazisini 
hUkftmete kirahyruı arazi sahibi 
toprakla.nndan bir kira bedeli al· 
mak suretile müt.eneffi olacak, son
ra da şimdiye kadar boş ~oran vü
satli topraklar bereketli bire:r v&
rim kaynağı halinde yurda zahire 
yetiştireceklerdir. 

Mevkii meriyete giren bu hayır
lı ve f e~izli kararnamelerde, hil -
kümetin her fürfü ziraat ruetleri
nin makinelerinin, vasıtaJaruun, zi
rai ilaçlarının ve tohumlarının lii
zumuna göre parasız wya ilriy.-t 
veya ödiin!; veyalnıd bir kira mu
kabili olarak ilıtiyacı ola.nla.ra tevzi 
edebilece-,:;i,, de kararlaştınlmı~hr. 

Çahşlmn, müte~bbiı:t fakat ser
maye ve va~1tadan malınım bir 
hayli ren~~r ,·atanda~ın bu karar
name sayPsiııde tohum, makine el
de ederek Mrhal nıli.<>tatısil mev
kilne geçobilecf'ğini izaha lüzum 
yoktur. 

Bilhassa kararnamelerin u~ift~i
yi kunetlt>ndimu~k için kabı ha
linde ' 1ekiletin kendi<ı.ine ödünç ı>a
ra vcnbilme:'tiui,, der}li~ etmesi 
Türk ~ift.çisiniıı ger~.ekten yüzönii 
gUldiirecek ve ona geniş menfaat 
kapılan a~abil"°rek bir kolaylıktır. 

l\lalıaJl.ine masruf olma.le şartile 

mübarek Türk rençbcrine ~ 'Jnla -
cak yardım hic;hir zaman boşa git 
mez. Ağır faiz yükü altına. sokma
dan bu kanaatkar kimselere yapı
lacak babaca bir mua.\·enetin mem
leket ııa.m ve ne<ta.bma. nıuzaaf bir 
kir ve kazanç temin edeceğimle 

köçük bir tereddüd bile caiz değil
dir. 

llençber ve zürra için kurulduğu 
ha.ide son beş on seMye gelindye 
kadar rt>nçber , .e çiftc;i<len başka 
her sınıf karü. l..i~l> eshabmın im
dadına koşan Ziraat Bankası son 
zamanlardaki biitun gayretlerine 
rağmen ~nçherin nıtibrem ihtiya~

larını tamamile önliyt>mi~•ordu. 

Bu son kararnameler inşallah 
T\U-k !;iff-('isinin ve rençberinin ni
ha~·et ;liizü11ü lııt.liltlle g\11dürür. 
A.. CEM.A..LEnDiN }}A.RA.COOLl.1 

~o, 16 (A.A.) - Japon Hari· Sovyet askerleri Sakalinin şimal 
~lrı bu~Uı_>: saat .1? de Tok~o- hududunda, Rus • Japon sahHin~e 
~\'yet buyuk elçısı vasıtasile bır nokta olan Arase yakinind k' b' 

htil • . "dd tr bi e ı ır 
"'eıın~=~tıne ~ı e 

1 
r pro- Japon müfrezesine, 15 martta ateş a- bunıa:ı sıhh~ ı_nuayen~en g~çir • 

~tı hiikA . S kalin adasında çarak, birçok Japon askerlerini yara- mek ıstemesıle ızah :dılmekte~ır. 
'~~t uınetı, a 9 martta kavdedılen!er nısanda, 
'ah 0 hududunda vukubulan ve lamıştır. 6 . d k d ·dil 1 · 

ı•l}ıı. • • . nısan a ay e en er ıse mayıs or-
~l\ ,,1>0~sının yar~l~n~~ını mu- Japon askerleri de silahla muka - talraında askere alınacaktır. 
~ ,,enı hudud hadısesını protes . · . 
\ ektedir. bele etmışlerdir. Japon makamatı me· 27 yaşından yukarı olanların as • 
~ntakada. vaziyet çok gergin seleye fazla ehemmiyet vermektedir- kere alınması için k~~n yeni bir be

~ devam ediyor. s marttanbe- ler. Zira hadise ayni hududda.n iki ya~ame neşretmesı lazım gelmek -
t'~ollan münakalatı durmuş - Sovyet tayyaresinin geçmesini mUte- tedır. 

akib vu.kua gelmiştir. İngiliz \ 1 e Fr!lnsız lUüstemleke 
Nazırlarının Görüşmeleri 

Paris, 16 (A.A.) - Melcon Mac -
donald, resmi zevattan mürekkeb ka· 
!abalık maiyeti ile bu sabah Parise 

4lmanlar büvük taarruz için 
hazırlık mı yapıyorlar ? 

r . . _ gelmiştir. Mumaileyh, öğleden sonra 
' .. llrış tarafı L ıncı sayfadaJ Alınan • Belçika Hududu Kapandı Mandel ile görüşecektir. Siyasi ve 
' ~Zerinde iyi bir tesir bırak - Brüksel, 16 (A.A.) - Belçika - Al- içtimai meselelerin Fransa ve lngil-
~d. it.ısa.dile mumaileyhin Paris ma.n hududu evvelce kararlaştırıldığı tere tarafından takib edilen liberal 
~~ ;ayı ziyaret esnasında İngil· veçhile. 15 marttan itibaren hemen siyasetin müstemleke halkına da teş-

tansa iizerine hava. akınları tamamıle kapanmıştır. ili 1 . b ın· -k t 
ta . ·-· m mese esı um a a ın mevzuu -

ltaı dırlar. Zannedildigıne 25 ve 26 Yqmdald Gençler • t k'l ed kti 
'1..~a hükfuneti Welles'e Alman Askere Almıyor m:. eş 1 

ece r. . .... 
!L_'"ftJa .. 1 hakkınd taf il~'t L dr 16 (AA) Nazırl.a.r bundan sonrakı goruşme -•r. • a s a. vere- on a, . . - Askere alı-
li~~lnanyanın iki taraf arasın- nacak olan 25 v e26 yaşlarındak' lerine iktısadi meselelerle müstemleke 

\ '<lltereı · b 1 t 1 . . 
1 

genç işlerini tedkik. edecektir. 
buı enn aş amasına avas- erın kayıd muamelesıne nisanda baş- . . w •• 

q ~~~llUlınasını kabule hazır ol- !anacaktır. Askere alınacak olan bu Fransa Kabmesınde Degışildik 
~ enınektecUr. Harbin yayıl- yaşlardaki gençlerin mikdarı 300 000 Londra, 16 (A.A.) - Londrada 
~Yalnız müttefikler tarafın - kişiyi bulmaktadır. · öğrenildiğine göre, B. Daladier pek 
l~~ hedildiğine Welles'i inandır- 1912 sınıfının k d 1 . h _ yakında Fransa kabinesinde bazı ta-

lıı... oet·lin ve Romada gayretler . d lac ayı ~uame esı a dilat yapacaktır. Bu münasebetle Ha-
ı. '"elttedir . .. A zıran a yapı aktır. Bır aydan az . . . . . . 
·ı~t'b· . Fin - Rus sulhu, v . rıcıye nezaretinı terkederek kend1sı-

111iı1 sirayetine mıini olmak bır zaman zarfında. iki sınıfın birden mı yalnız Başvekilet ve Milli Müda • 
~l'ttıltı. mevcudiyetine bir mi • askere alınması hilkfunetin gençleri faavı bırakacak ve başkaca beş veva 
~~ıiı11 ettiğine Welles'i ilma için ga.ğırmadan evvel ileride tahsis edi~- altıw Nazırdan mürekkeb bir harb ka-

Olarak ileıi sürülmektedir. cekleri hizmetleri tesbit etmek üzere-pmesi kuracaktır. 

Kr.ıl Karol Demirmuha.fızfan l Eumea Ba,veldlinin TebUğt 
Affetti BUkreş, 16 (A.A.) - Rumanya baş 

Bükre§. 16 (A.A.) - Reuter·ajm- vekilet dairesinden verilen bir teb
sının verdiği bir habere göre, Kral liğde tasrih edildiğine göre eski De· 
Karol Demirmuhafızlarla. banfıPW§ - mirmuhalızlardan mUrekkeb bir he
tır. Kraı milli uyaııı§ cebhesln.e i1tJ.. yet tarafından dUn sabah Ba§veki -
hak edecek olan Demirm.uha.tız aza,. lete t-evd.i edilen beyannamede Kral 
l&nnm hepsine serbesti vidfnde bu. Karolun yeni ve daha kuvvetli bir 
lw:ımuatu. Dün Başvekil Ta.taresco'yu Rumanya.n.ın müesses olacağına kani 
· aret eden Demirmuhafız azaların· bulunan Demirmuhafızlar hareketi -:y: b.1r heyet, bu teşekkillUn hüküm nin eski şeflerinden 300 kişinin ta • 

:;; tarafından ileri sUrillen şartları mamile Kralın emrine Amade bulun
kabul ttiğlııi bildirmiştir. Demirmu- dukları bildirilmektedir. 

e bir klan kuf Dün akşam ecnebi matbuat mümes 
hafız azalarından ço ID;ev sillerine beyanatta bulunan propa -
~~duklan kamplardan tahliye e- ganda nazırı, Demirmuhafızların ye-
dıl.mişlerdir. ni siyasi rejime iltihaklarının Ruman 

B. Tata.resco pazar günü bir nu · yanın harici siyasetinde bir değişik
tuk söyliyerek hükfunetin takib et- lik husule getirıniyeceğini söylemiş -
tiği milli ittihad siyasetinin bir mu- tir. Şimdiki halde Demirmuhafızlar 

vaffakiyeti gibi telakki edilen bu ba- devlet hizmetinde kullanılmıyacaklar, 
nşma hadisesinden bahsedecektir. hatta mebus bile seçilıniyeceklerdir. 

• 

. , 

haber verdiler. Bu habere na.zal'811 
ah3ab semtlerdeki e\·lerin bir kısmı 
lstlrn1lk edilecek buralarda mey-

danlar açtlaca.knıış ... Bu l~ için de 22 
milyon lfraWr bir tahsisat ıamn. 
mt§ ... Biz bu Jıaherl okuyunca., doğ· · 

nısu çok memnun olduk, fakat di-

ğer taraft.a.n bir istifham zihnim id 
kul'caladı durdu. Şu Z2 milyonluk 
muazzam iş acaba ne kadar v..aman· 
da olur! .. 

Harb tehlikesinden muhakkak su
rette uzak yaşam.ak istiyonız. Bu. 
muhakkak, fakat şu da muhakkak 

~ şimdiki harbler, hudad.Ja.rı at~şe 
verirken "Geliyomm r,, diye ihbarlı 
bir kiba.ıiık göstermiyorlar. 

Ilinaenaleyh bu pasif korunma &
§ine ne kadar erken başlar ve ne ka
dar işi ~ok bitirirsek o kada.r ted· 
birli hareket etmiş oluruz. 

Kanaatimizce 22 milyonluk mu~ 
zam işlerin irine sokulma.dan yapı-

Oü n 16 Martın acı SABAHTAN SABAHA ıa~::::r:s:~·:;;.::;. 

H t 1 d yiyecek ve büyükçe boy siperleri kazmak, şeh-a ırası anı 1 • riıı civarında yine bu boy siı•e.rJt-rin· 
[Baş tarafı 1 incide] le. ecegetl imiz den yapmak, ve m\imkün olduğu 

had Pepeyi vilayet na.roma ha - ı,adar halkı düşecek mernıilerin 
zır bulunmuş ve merasimi Eyüp kay- < Başb>..rafı 1 ineide ) "Allah göstermesin., tahribatmdan 
makamı Said Yücel idare etmiştir. rupa devletleri içinde de yiyecek ve muh.afaz etmek .. 
Merasime şehir namına söz söyliyen 1 içeceği bizden geniş ve bol bulan 
şehir meclisi azasından Meliha Avni memleket kalmıyor. İşte bize en ya
Sözen'in bir hitabesile başlanmıştır. kın memleketlerden nihayet Ruman-

Bu arada şehJr halkının da ell&
rini kollarını bağlıyara.k her şeyi 
hükfunetten beklememeleri lizun
dır. Evlerinin alt katlarını birer sı-

Melilıa Avni, hazır bulunan kala - ya da haftada iki gün et yenm.iyece
balık tarafından mütemadiyen kesi- ğini ilan etti. Koca sanayi ve ziraat 
Jerek aJkışlanan bu mühim hitabesi- memleketi olan Rusyada şeker ve ğmak lıaline sokmak, tann aralan-
ne §öyle başlamıştır: yağ fiyatları bizdekinin ü~ beş misli- na deste halinde gazete kağtd-

.. _ Değerli yurddaşlarım, ne çıkmış. Komşumuz Yunanistanm Iarını koyara.1<, damların mukıı.ve-
Bugün koskoca bir güneş batıyor. çektiği sıkıntıyı, koyduğu takyidatı, metini a.rttmnak.. ilh .. gibi şeyler, 

Çünkü bugün mezar içinde yatan şe- tahdidleri yakından biliyoruz. Başka başanlmıyacak iı,ler değildir. 
hidlerimiz sabahı .görmeden masum memleketlerde gıda maddelerinin yal- Bir gazetecl sıfatile okuyueuları
uykuları esnasında öldürüldüler.,, nız fiyatları bazan iki üç misline çık- mızı bu i~i yapmağa davet etm:"yl 

Meliha Avni 15 dakika kadar SÜ • makla kalmamıs, bunlar ortadan bir vazife blltyol'UZ. HtllcUmetin hl
ren hitabesinde 16 Mart hadidesini kalkmış, bulunamamıya başlamış ve ze yardım etmesini beklememeli, biz 
anlatmış ve sözlerini şöyle bitirmiş - istihlak günleri tayinine mecburiyet hüklımete y:ı..rdım etmeli.riz. 
tir: . . . hasıl olmuştur. Fransada haftanın MURAD SERTOOLU 
"- O run sehrımızın damar - her gun·· u·· bır' ı"ki ha ..... A ür gıda mad- • AA A, AA • - - - • - - - - - - - - - v b "' _. J ' \,\.(1. ~ 'VV' ..... 'V-,,..._ "V'V'"VV V ""V'V ... VV"" 

!arından akan kanda sönmiyecek bir desinin alını ve satımı yasaktır. Bazı ( • -~ 
istiklal aşkı vardı. günler etler, bazı günler bakkalların • "it 

Ne mutlu memleket ve vatan için hazır yiyecek maddeleri, bazı günler ıngı ereye 
can verenlere.,. de içkiler yasak edilmiştir. 

Meliha Avninin hitabesini mütea- Buna mukabil bizde henüz hiçbir Yapılacak ihracat 
kıb gene §ehir meclisi daimf encü - gıda maddesi eksikliğini göstermiyor. 
men azasından ve Beyoğlu Halkevi Bizde eksikliğini gösteren, hilekara Ankara, 16 (A.A.) - Ticaret 

! başkanı Bay Ekrem Tur söz almış ve karşı tedbirdir. Dün çıkan bir istatis- Vekaletinden tebliğ edilmiştir: 
hitabesine: tik yiyecek ve içeceğimuin ne müd- İngiltere ile yeniden yapıla.ıı 

11
- Şehid Mehmed, hi~ bir hile ve sahtekar tuzağında ol- ticaret ve tediye anlaşması mu-

Takvimde 16 mart tarihi senin ölü- duğunu bir kere daha gc~terdi. Yağ. cibince hususi tak:ıs yoliJe ln -
münü kaydeder. Şu anda biz mukad- ekmek, reçel, helYa, yoğurt vesaire giltereye yapılacak ihracat mu -
des naşınıza kefen olan bu toprağa ııümuneleri alınıyor, tedkik ediliyor kabilinde memleketimize yapıla-
açık ve temiz alnımızı sürmeğe gel - ve 1'-Hılardan çoğu.nun bozuk olduğu cak ithalat nisbeti yüzde 60 dan 
dik.,, görülüyor. Bunların en mühimi ek - yüzde 80 ne iblağ edildiğinden 

Diye başlamış ve hadisenin müessü mek nümunelerinde görülen noksan !ngiltercden yapılmakta olan it-
tafsilitını vererek, burada yatan kah- ve bozukluklarıdır. Bozuli, noksan ek- halat üzerinden l:'. ılen alınan 
ram.an şehidlerin hatırasını amnış • meklerin daima ayni fırınlardan çık- yüzde 70 takas primi yüzde 56 
tır. tığı, bu fırınların vasıtalarında eksik- ya indirilmiştir. 

Bay Ekrem Turdan sonra üniversi • ler bulunduğu da: tezahür etmiştir. ._.._ ______ , _____ ..!! 

te namına Hukuk Fakültesinden Os- Bundan şu neticeyi çıkarabiliriz: 
man Baysal söz almıştır. Osman Bay- Memleket, içinde yaşıyanlann zaruri Giresundan Al manyaya b!r 
sal hitabesi f"Snasında: ve mübrem ihtiyaçlarını yiyecek ve milyon liralık fındık sabhy~r 

"Her zaman, her yerde, saldıracak içeceklerini - bu müşkül zamanlarda Giresun, 16 (A.A.) - Vali Muh -
olan dii§man bir cehennem dahi olsa dahi • veriyor, fakat biz kullanamı- tar Akmanın reisliğinde toplanan 
Türk evladı kanı ve canı bahasına bu yoruz. fındık ihracatı icra. komitesi, Alman.
cehennemi söndHrmeğe ve bu uğurda Muhtekir de, hilekar da her mem- yaay ihracı mukarrer bir milyon lira 
ölmeğe, doğarken and içmiştir. it-kette çıkar. LAkin ekmeği eksile ve luymetindeki fındığın kalite ve mm-

' 

Ulu milletim, tozuk vermiye cesaret edebilen fırın- takalara göre tevzi ve taksim şekil -
Burada yata~ ve .bu.nla~~ evvel cıya başka memleketlerde ayda yıl- leri etrafında görüşülerek icab edeta 

yatmış olan şehıdlerımız Türk ufuk - da. bir rastlanılır ve bir defa ceza - kararları almış ve Ticaret Vekaleti .. 
l~.rın~a k~m. bC:kızl~ı ~am~an ~e gören fırıncının ayni kabahati tek- den isti.zanda bulunmuştur. 
sonduren astıklal, hurrıyet gunlerinın rar etmiyc trikatı kalmaz. Halbuki • • ; 
kararan çehresine kanının asll rengi- son tedkil:lerden anlaşılıvor ki mü _ ibret almacak hır teberrl! 
ni v~r~iler:. . . . . .. kerreren cezaya çarpılm~ktan çekin-,,_ Gire~~· 16 (A.A.) - ?!1' müd.det 

.. B~tun.d~~a ~:lmelıdır ki d~ya~a miyen fınn~lar l-ıizde eksik değildir. evve~ dort m~vnasının yıt.:.u:. gP.t~r. o-
h~rr~yet~, ıst~l~li, .. Y~Y~ bu milletin Bu da tedbirin noksanlığını gösteren ıw: ıki bin lirayı her yıl ıç~. Çocuk 

1 

hurrıyetı ve ıatıklaıi elınden alına - , en bariz delildir. Esırgeme Kurumuna teberru etmit 
maz, Türk bu yolda ölilmden dönmez, Gel li d dd 1 . d .. t d bulunan ve uzun yıllar Tic:;rct Odası, 
h. b' k t ·· ·· d ğilm e m gı a ma e erın e o e en-
ıç ır uvve onun e e ez ve ye. be . .. .. 1 b' t·· 1.. .. .. . borsa reisliği yapmış bulunan Hasan 
·ım B 1 Tür" k . . . n goru en Ye ır ur u onune geçı-

nı ez. un ar secıyesının mut- 1 . . • r y· ~. . . Feridun bu defa da. mezki'ır mavna • 
b. cmıyen acız ve za a.: ıyecegını, ıçe- .. . . . 

lak ır vasfıdırlar.,, -.· . h k . k b" bak !arının mülkiyetlerını Çocn.1< Ec;irge· 
N ukl .. . cegım er es evıne en ya ın ır -

ut arı muteakıb merasımde . . me Kurumuna teberrü etmek suretile 
hazır bulunan şehir bandosu matem kaldan, kasaptan alır. Fakat bır de . .. 
havasını çalınış ve 16 mart şehidleri iki üç mahalle ötedeki kasabı, bakka- yardım ve himayeye muhtaç Turk 

K l d · v· - lı manavı tecrübe ediniz. Ya lehinize, çocuklarına. kaI'§ı olan şefkat duygu-
mezanna o or u, Parti ve ilayet ' . tarını göstermi t" 
namına çok güzel birer çelenk konul- ya aleyhinize şaş.lacak derecede bü - § ır. 
muştur. Çelenklerin yerleştirilmesi yük fiyat farkları görürsünüz. Ayni sul t' b'l' . ? H B 

· . fta 4ı::: 50 diw e ge ıre ı ır mı. ayır... unun devam ederken bir zabit kumanda - cınsten et bır tara O· , ger . 
Sında bir manga k rşısında tarafta 60-65 kuruştur. Yağı 7C ku- başlıca sebebı esnafın başıboş olması, 

mezarın a . k . · ·· t · d 
cephe almış ve verilen kum.anda ile ruşla 130-150 kuruş arasında bulabi- endilerme gos erııen cezalar an 
havaya üç el ateş etmiştir. lirsiniz. Manav ve dükkanlardaki fi. korkma.mahırıclır .Kontrolü noks~n, 

Bunu müteakıb duru sırasile evve- yat farkları da bunlardan aşağı kal. bu kontrole!~ yakalananlara verılen 
la askeri kıtalar bir geçid resmi yap· maz. Bunlara sebeb nedir? Dükkan cezalar daha noksandır. Delil mi is
mışlar, bunu mekteblerin resmi geçi- kiraları. vergilc?r, işçi yevmiyeleri a- tersiniz? İşte birinci derecede ehem
di takib etmiştir. Merasim sı:ı.::ı.t 17 de 1.•sındaki fark 3'\hlan maddeler ara- miyetle takib edilen fınnrıların L.kJ.~1-
nihayete ermiştir. -:;ınd::ı. bu kadar büyiık ı~yat :arkı hu- disi, aldınş etmemeleri. 



Sayfa ı C' · -.. ' YZNl SABAH 

o ise Rağmen nasıl 
hafiyelik ettim 

Faruk Küçük : 

Kadınların çci.ntalarını çalıp kaçan 
şebekenin yakalanışını anlatıyor : 
Gece saatin Uçü. 
Şi§li Halkevi sosyal yardım komi

tesinin Maksimdeki gece eğlentisin
den dönüyorum .. 

Mavi köşenin önünde baş komiser 
I<adri iki resmt polisle bir sivile ta. • 
limat veriyor. 
Baş komiserin bu saatte buralarda 

dola§ması hayra alamet değil.. 
- .Merhaba, nasılsınız, ne var ne 

yok diye yanlarına sokuluyorum .. 
- Hiç bir şey yok .. töyle teftişe 

çıktık .. 
A, sivili de tanıdım. Komiser mua- ·15~13~ 

vini Tevfik .. serkomiscrin sözüne i -
nanmamalı muhakkak bir şeyler var .. 

- Allaha ısmarladık, diye yanla
rından ayrılıyor, biraz ileri gidiyor , 1--....Jtıı0ı 
tekrar geri dönüyor, o sokaktaki ka- d bu i l 

. . O da geııyor... suf yakalanıncaya ka ar ~ yaz .. 
pı aralığından birine gınyorum.. - Her tarafı arayın.. ma, tahkikatı işkil eder sin .• 

Biraz sonra komiser muavini Tev- Emir derhal ifa ediliyor . Her taraf Söz verdim .. çUnkü biliyordum ki 
fikle, iki resmi memur aşağı Tarla - aranıyor, toprak kazılıyor. Köşede Yusufun yakalanması ~~ polis~ için 
ha.sına doğru hızlı hızlı iniyorlar.. duvarın dibi biraz eşelenince s iyah gUn değil, .saat meselesıydi .. haluka -
ben de peşlerine takılıyorum.. bir çanta meydana çıkıyor. ten tahminimde aldanmadığımı gör-

Turan caddesine iniyorlar.. - Görüyorsunuz a .. çanta meyda- dtim.. müdiriyette konuştuğumdan 
- Ben de peşlerinden.. na çıktı. Söyleyin bakalım saat ne - iki saat sonra Yusufun yakalandığı-
Zibanın üstünden geçiyorlar.. rede?.. z nı öğrendim. Birden kanaat getirdim. 
Ben de peşleriıııden.. _ !.. Türk polisinin elinden hiç bir §CY 
Fakat bu takibi, Nen Pinkerton, 

- Söyleyin. Bir cahillik yapmış • kurtulamaz .. 
Şarlok Holmes, Nik Pikleri kıskan - sınız. S~çunuzu çabucak söylerseniz Taksim merkezi ve ikinci şubeyi bu 
dıracak derecede bir meharetle ya- cezanız o kadar hafifler. muvaffakiyetinden dolayı tebrik e • 
pıyordum .. Onlar farkında bile de • Yerasimos cevab veriyor: derken, Polis Müdürü sayın Muzaf • 
i:riller.. _ Satbk.. ferden de bir gecelik polis hafiyeliğini 

Böylece Turan caddesinin nihayet- · d · 
- Nerede?. Kime?.. mazur görmesini rıca e enın. 

lerine kadar geliyoruz.. - Aksarayda .. kime olduğunu bil- }'aruk KOÇUK 
Polisler sag~ tnrafdaki bir arsaya 

mi yorum. Gösteririm.. ••••••••••••••••••••••••• ••••• •••••••••••• 
sapıyorlar.. ? _Peki... Haydi... Asmahmescittekl f-liber-
Söylemeğe hacet var mı··· Hep beraber çıkıyoruz. Yolda mu- jerde bir hakaret davası 
Ben <le peşlerinden.. . d F l'b 

avin: Asmalımescid caddesın e •o ı er -Yarı yapılmış bir binanın önUnde • 
- Faruk Bey, diyor, bu yapbğınız jer lokanta.canda sarhoşluk yüzünden duruyorlar. Ben de duruyorum... . . ? 

Polisler belki takib edildiklerini doğru mu? Bizi mes'ul cdccck::ıınız.. bir hakaret vakası olmuştur. Vaka 
- Neye? .. Ben tahkikat bitmeden, şudur: 

du~acaklahr.. berb d b d kl ..ı-- müdiriyete istihbarat verilmeden bir Baki, Ali, Celal ve Niya7.i isminde 
Fakat ava a , ar a arUü.U . l"· f b · · · · · d ~ - - s· sabr yazmam .. sız ut en u ışın ıç dört arkadaş Folıbcr3cr lokantasın a 

bo.sanırctı.sın! yar~r ~a~o.r.. ı • yUzünü anlatın.. bir müddet içmişler ve bir hayli sar-
r.in anlıyacnlgıhnız uKış . e nım y~r: - Rica ederim bıma sorma .. mil - boş olan ·dört arkadaş bir meseleden 
'dımcım Ala ... oınıser muavını ··- B' . ı·h· t· · 

·sı . 1 . B. . diriyetten ogren. ızım sa a ıye ımız dolayı lokanta sahibine hakaret et -Tevfik polı ere emır er verıyor. ın . k . . 
dışarıda kalıyor, diğeri arkasından ' 0 

·• • mışlerdır. . 
. · . . . - PekaHL Bu hakaret gittikçe şidcletlenmış, 
ıçerı gır1ıyor. 1 1 .. b k Yerasimosun yanına sokuluyorum. dört arkadaş lokantada sandalye, ma 

Ne olıursad odsun1 peş erıFnı k.ırtadı - - Ne yaptınız?. Sizi neye yakala- sa ve camlan kırmışlardır. Vnka yc-ma.m.. en c a ıyorum. a a - . . _ 
d .. b . f 1 dılar.. rme polis çagınlmış ve haklarında. 

fları a no etçı a an: B. h·n·k t k k ar oy d . . . b · aka- - ır ca ı ı yap 1 .. um - zabıt varakası tutularak ı:;uclulrr a · 
- l\:ımdır, nereye dıye enı Y nadık. Paramız. kalmadı. Elbisemizi liyeye verilmişlerdir. 

lıyor.. •. F k KU • satbk. Korktuk eve gidemedik .. sine- Yapak ve tiftik tipleri 
- Yabancı degıl. Ben aru matla Abrahama rastladım Arkadaş t b"t d"ld" 

çilk.. . . . olduk. Yatacak yerim olmadığını söy- 8~ ~ 8 1 1 
. 

_Burada ne ışınız var? 1 . uld ~ . .. t d. 0 Yapak ve tıftık standurdızasyon 
.b t . cdım. B ugunuz yerı gos er ı. - . . hük' .. 

1 
. .. 

- Sizi takı e tim. M ff 1 y f C f nıznmnamesı um erme gore ayn-
rada Şaşı uza er e usu ve a er . . k 

1 
t k · · d .. 

- lyi yapmadınız. d rd y suf öt d b . geç lacak tıplen arar aş ırma ıçın un 
Artık ld e va ı. u e en erı gece t . 1 · d ··h· b. - Yaptım, yapmadım. o u k. k d 1 tal k ~ Bankası ardıye enn e mu ım ır . . . . va ıt a ın arın çan arını apar . . . 

olacak. Bırakın ıçen gıreyım. s· d ded" A k l toplantı yapılmıştır. Şchnmızın .en 
w kaçarmış. ız e yapın ı. ç a - b'" '"k 50 .h t . r ak tf ~. Zavallı m~ur .n~ y~acagını1~a - mıştık, yaptık. Fakat üç gün geçme- u~ tıd ı ~c~ çı~ı.nın ışır ··~·· ı~ı 

1.anyor. Benıkıçerı beır1ak.sayük,. mesk o- den poelis bizi yakaladı .. Ah bu işden top akn a s an. a: .ı1zasMyon _mu
1 
ur~ı 

leacak. Bıra masa ı se ses- i>l k . h il k Faru ve muavını ı e ersın, zmır 
le konuşacağım. Aradıkları huyla - 1:. ya fayık sıyırsam almak ı yapa - ve Samsunclan gelen heyetler de ha-

cagım, a at namusum a azanaca • b 
1 1 

d 
nacak. zır u unmuş ar ır. 

Onun bu teredüdünden istifade e-- ğım. Tip heyetleri tarafından seçilen 25 
dcrek içeri giriyorum.. Karakolun kapısında: nümune heyeti umumiye tarafından 

Muavin Tevfik burada.. yanında - Artık, bize müsaade.. buraya muvafık görülmüş ve cam mahfazn
polis Şuayib var. Beni görUnce ikisi- kadar gelmeniz bile doğru değildi lar içine konularak miihürlenmiştir. 
nin de gözleri dönüyor. !kisi de öf - amma bir kere oldu. Bu tiplerin bir kısmı Mersin, 1zmir 
keleniyorlar. Fakat ne yapsınlar ses Diye bizi nezaketle yolcu ettiler. vt:. Samsundan gönderilecek ve ora -
çıkarmıyorlar. Ayni zamanda ellerile Sabahleyin erkenden Taksim kara- dan yapılacak ihracatta örnek olarak 
bana sükut işareti yapıyorlar... koluna gittim. Doğruca baş komiser ele alınacaktır. 

Bir köşeye çekiliyor, bekliyorum ... Kadrinin odasına çıktım. Standardizasyon müdürü Faruk 
Karşıda bir kapı var .. kapıyı açıyor- _ Efendim, kapkaçlar ne oldu?.. öğleden sonra ihracat kontrol daire-
lar .. muavin Tevfik emir veriyor: _ IJ;angi kapkaçlar?.. sine diğer ihracat birlikleri. il~ temas 

- Kıpırdanma .• eller yukarı... _ DUn ak§am yakaladığınız.. etmiş ve bu arada bazı mUhım ka -
Sokuluyorum .. burası mahzen. Biri _ Cilrüm yok rurlar ıı lınmıştır. 

.. - .... ----------...... pzun boylu uzun yüzlü ceketsiz gri _ Nasıl olur. Ben gözümle gör -
~aklı, diğeri orta boylu zayıf iki düm. Teşekkür 
kişi, sersem sersem bize bakıyorlar... Yanl 1 k 

- ı~z o aca .. - Nasıl bizi aratırdınız ha!.. Söy-
Refikamın acı ve unutulmaz ziyaı 

dolayısile büyük elenıime gcrt!k tel
Dikkat. ettim: :-ıasanın Ustün~e graf ve gerek mektubla ve ger~k mer 

pırlanta ışlemelı bır albn saatle sı - humenin cenazesini ebedi istirahat -
!eyin bakayım .. burada ne yapıyor .. 
rmuz? .. 
l ! ... yah çanta duruyordu. Gösterdim.. gahına kadar t~yi etmek sureti.le iş-

- Söylesenize, ne yapıyorsunuz? - Ya bunlar?.. tirak ederek en kederli zamanımızda 
- Faruk Bey rica ederim. Bizim bizi teselliye koşanlara ve hastalığın - Senin adın Yerasimos değil mi? 

bir §eyden malfımatımız yok .. Esasen mühlik seyri esnesında şefkat ve gay
olsa da veremeyiz. Müdiriyete gidin. retle bu felaketi önlenıeğe çalışM 

Mildiriyette işin iç yüzünü öğren • muhterem doktor İsmail Kenan So
dim. Bir buçuk aydır Fındıklı, Kaba- nal'a içinde bulunduğum ıztırablı ha
t.aş, Taksim, Yeni§ehir mıntakala- lin verdiği imk§.nsızlık yüzünden ny

kaptığınız nnda g~ saatlerde kadınların çan • n ayn teşekküre imktln bulamadı -

Uzun boylu cevab veriyor: 
-Evet.. 

\ - Sçninki ?. , 
( - Abraham., 

- Söyleyin bakayım 
Janta nerede?.. · 

-Yok,, 
,.,..._ ı ... 
Polise emir veriyor ı 

• - Meludu çaiır.,. 

taları kapılarak kaçılıyormuş. ğımdan muhterem gazetenizin tavas-
tkinci şube ile Taksim merkezi sıkı sutunu rica ederim. 

bir elbirliği yaparak bu işi meydana İstanbul Limanlar idaresi 

'-

çıkarmışlar.. l Palamar amiri 
- Yalnız, dediler1 big olmazsa Yu- Salahaddin Güook 

17/S/940 PA.ZAlı 
12.30 Program ve memleket aaat 

ayarı. 

12.M Ajans ve meteoroloji haber
leri. 
12.50 Müzik - Ankara radyosu ktlme 
ses ve au heyeti. İdare eden: Mesud . 
Cemil. 

13.30/14.30 Müzik • Küçük orkes
tra "Şef - Neeib Aşkın,, • 

-5-~ 
Salih Hamid Bey Paristeki Sefare~if11'~ 

Evrak memurluğunu kabul etm•! 
8 

Umumi Harpta de memlekete dönnı•Y 
orada yerleşip kalmıştı 

18.00 Program ve memleket aaat Otuz bu kadar senedenberi Pariste 
ayan. sefaretin evrak memuru sıfatile bu-

18.05 Milzik • Radyo cu orkes- lunan ve harb senelerinde de sefaret-
traaı. te kalmasına Fransa hUkfunetl tara-

18.30 Çocuk saati. fından müsaade edilen Salih HA.mld 
18.~ Serbest saat. beyle milli.ki oldum. Viyanada bq-
19.10 Memleket saat ayan, ajans katib olarak bulunmuş, fakat Parisi 

ve meteoroloji haberleri. Viyanaya tercih ettiği için tenzili 
19.30 Müzik. Çalanlar: Ru§en Kam sınıfı nazarı dikkate almıyarak bu • 

Vecihe, Reşad Erer, İzzeddin Ökt.e. rada evrak memuru sıfatile kalma • 
Okuyanlar: Neemi Ruıa Ahıskan, Se- da bir beis görmemiş olan bu zat, 
mabat Özdenses. eski devirde "kudema,, denilen züm-

20.15 Konuşma "Ta~ten sayfa- reye mensub, nazik ve kibar bir a: 
lar ,, damdı. Salih beyin Pariste tanıma • 

20.30 Müzik • Fasıl heyeti. dığı büyük küçük kimse olmadığı gi-
21.15 Müzik - Oda milziği. Brahms bi, kendisini tanımıyan veya isı:nine 

Piyanolu kuartet "Sol minör,, Cemal aşina olmıyan da hemen yok gibiydJ. 
Reşid "Piyano,, Orhan Borar "Ke - Devirler gelip geçer, seferler gelip gi
man,, Zeki r.erküren "Viola,, Enver der, fakat Salih Bey sefaretin en kı- . 
Kakıcı "Violonsel,, . demli demirbaş eşyası gibi yeri den f E ~ ı 

21.55 Müzik - Melodiler "Pl.,, • kımıldamazdı. Sefaretin ikinci ve . id BeY ~ 
22.05 Müzik - Melodiler "Pi..,,. 18.yetegayyer bir demirbaşı daha var- &ılıh Bam ~ 
22.15 Memleket saat ayarı, ~ans dır ki o da, sefir Münir Paşa zama - rilıiıiş olması, ve arasıra ft 

haberleri, ziraat, esham - ~hvillt, nındanberi sefaretten aynlınıyan ka- şeylerin do elan bu bü~k ~ 
kambiyo -.. ~ukut borsası "Fiya~,, · pıcı Karadağlı Filibdir. Filib m.a~ - müessese tarafından teJll~ğiO! ,po 

22.30 M~ - Opera ~.alan Pl.,, §mı muntazaman ~ansa Ha~ıcıye bulunmasıdır. Parise g.el<V Jll~ 
22.55 Müzik - Cazband PL,, nezaretinden alır ! Türk sefareti ka - Fransa ile aramızda. sıY~deJJ• ~ 
23.25/23.30 Y:ı.rmki program ve pıcının Fransa hariciye nezareti ile bat henU teessüs etınediğill ~·· 

kapanış. ne al!kası olabilir diyeceksiniz ve se- rette Salih Beyle Fili~en bibi 

-----Allo 1 Allo f ..__ 
Lüzumlu Telefon numaraları: 

YANGIN 

İstanbul itfaiyesi: " .. " 24222 
Beyoğlu itfaiyesi: -· .. 44644 
Üsküdar itfaiyesi: _ 60625 
Kadıköy itfaiyesi: ." .. 60020 
Bcyazıd kulesi: -"--· 21996 
Galata kulesi: ·-· .. ···--" 40060 

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

POLİS 

bebini araştıracaksınız. Zahmet bu • se yoktu. HüsnU tabıat 83 iJi\'i 
yurmayın, bulamıyacaksınız, çünkü Salih Bey kendi eşyaıarın;arl&ı 
bu sebeb saltanat devrine aid bir hu- sefaretten getirttiği ~ça • 
susiyettir. Vaktile İstanbulda bulunan tile katiblere tahsis edı~ensUretttl ...e 
sefaretler, Boğaziçinde yazlık sefaret nın bir dairesini güzel ~·: 

0
..,d& ıı

binasına elverişli yerler tedarik eder- şemiş, ve harb seneJerın1.d ııı& 
ken, Sultan Mecid, Fransa htikfıme - çirmişti. Bu zamana aı 
tine, Tarabyada bildiğimiz mahud kayda şayandır: ·ddctli 
araziyi hediye etmiş, Fransızlar da Çanakkale harbinin e~ 11 et~ 
bilmukabele, ve bize bir cemile ola - heng8.mında, bir gün ık~ıı.rı, ~ )' 
rak Parisdeki sefaretimizin kirasını gelen Fransız zabıta ~eJllı.ır"e ~J \~ 
verrneği taahhud etmişler ve sefaret disile, ben o vakit, !ttibadseıtlpııtil el" 
binasile içindeki kapıcıyı bir yekvil - kiye muhalif ve FransaYa 'kıı111etl ~ 
cud telakki etmiş olacaklar ki, bu • ile tanınmış ve Fransada 1 vllilus! ,-. 
güne kadar hem kirayı hem de kapıcı ne müsaade edilmiş olan, şe. GJllıı f 
maaşını tediyede devam ediyorlar. zade Muhtar 3eyle, ressa~[ılı~ ıt ~ 
Sefaretin diğer bir hususiyeti de, için Abdürrahman Puh'un (bı ıurl ~~· 
deki nadide mobilya, tablo, avize ve neral Şerifin damadı oınıuı: jni bil' 1 

sair mefruşatın, Fransa hükfunetinin karargahına_ na~~e~_ilecck51~er toP11l l l\ 
Polis santralı: ----····-

24
382 "Garde Meublcs National,, dedikleri ilerler. Ertesı gunu h~P . scı!ıfod 

Polis nöbetçi müdürü: 22418 (milli mefruşat muhafızlığından) ve- [Sonıt 1 ıtıCi ...I' 

SIHill DIDAD 

İstanbul ve Beyoğlu: 44998 
Anadolu yakası: ---······ 60536 

HASTAHANELER 

Cerrah paşa: -········-······- 21693 
Haseki Nisa: ···-··-·- 24553 
Beyoğlu: _ ........ _____ 49476 

Etfal: ... -............................ 80014: 
Zeyneb Kamil: .... ____ 60179 

F.l.F.l\.1'R1K 

Beyoğlu " ciheti: --····-· 44800 
1r.stanbul ciheti: .... __ 24378 

MUHTELİF 

Kadıköy iskelesi: __ 43732 
Üsküdar fakelesi: ...... 41709 
Şirketi Hayriye: ··--··- 20045 
Sirkeci garı: .......... " .. - 23079 

ıydarpaşa garı: ·--- 60794 

=-:şehir a ğaçl~~d~;~~~~it=-
tstanbuı belediyesinin, şehir dahi

lindeki boş kısımları teşçir etmek U -
zere bir proje hazırladığını yazmış • 
tık. Bu projeye göre Sanyerde 1000 
çam, Üsküdara 500 çam ve 200 diş
budak, Kadıköye 1000 çam, 80 sedir, 
Eyilbe 50 çrun, 50 mazı, 200 servi, Be
§ikta§n 50 servi, Beyoğluna 100 ~am, 
Adalara 170 çam, 100 sedir ağacı di
kilecektir. 

AA..r..A.AA.~~~""'""'""''V'.J'V'V"".l'VVV'.AA.AA.AA.""'-AA.AA.""'"-/'\J~ 

ı----=----------------------~d Bugün S A R A Y Sinemasın a 
Gtinden güne artan bir muvaff akiyctle devam eden • 

ŞK IN S E Si 
Şarkılı ve müzikli sinema harikasını gidip görünU.Z. 

Baş rollerde: Billur sesli, güzel vo şakrak yıldız 

JEA ETTE MAC DONALD ~ 
ve LEW AYRES ve dünyanın en btiyilk SENFONiK orl<~:ıeri 
ilaveten: FOKS JURNAL en son dUnya ve harp havadı 

Bugün ımat 11 de tenzilatlı matine. ~~ ~ t 

a..---------------------~ 
B U GON 

• d T K SI M Sinemasın 
PO LTAV A MUHAREBESi 

( DELi PETRONUN SONU ) 
TÜRKÇE SöZLtl 01a]ı'1 Muazzam meydan muharebeleri - En dehşetli deniz çarpış 

300.000 kişinin iştirakile çevrilen harikalar fil1I11 

Bugüngil seanslar: 11.30 - 2 - 4.20 • 6.40 ve 9 da 

Doya 
GÜLMEK 

u 

z R. 
Bugün saat 11 de tenziUUh matine 
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DÜNKÜ MEKTEP MACLARI 
. ~ 

ff ayriye lisesi Pertevniyali, Haydar
Paşa da lstanbul lise takımlarını 

dün mağlUp ettiler 
~~~~~~~~~~~~~ 

Balkan krosu 
ve Yunanlılar 

Birinci Balkan kroslarına takımı • 
mızın Heybeliadada hazırlanmakta 

ve bu büyük müsabakanın programı
nın da ikmal edilmek üzere olduğunu 
yazmıştık. 

Heybeliadada atletlerimiz her gün 
bir idarecinin nezareti altında an
trenmanlarına muntazaman devam 
ederlerken, komşu memleketlerde 
hummalı bir faaliyetle çalış.makta -
dırlar. Bu hususda en çok gayret gös
teren ve metodik bir şekilde çalışan 
Balkan atletizm şampiyonu Yunanis
tandır. Yunanlılarda mukavemetçi 
atlet diğer Balkan milletlerine nisbe
ten daha çok olduğu gibi bunlardan 
skalitede Avrupanın birinci mnıf u
zun koşucuları derecesine yaklaşını§
tır. 

Yunanlılar Balkan krosuna iştirak 
edecek takımlarını seçmek için 10 
martta bir seçme yapmışlardır. 9500 
metre Uzerinde yapılan bu seçmede o
nuncu Balkan oyunlarında isimleri 
geçmiyen iki koşucu da yer almışlar-

' dır. Dünkü sayımızda Kiryakidis ve 
ef lto.ynye ~ Pe11evniyal, Haytltırpafa W latanbıa Lisesi ta1'ımları Velkopulosun yerlerine ikame edile -

~ ~ ttelttebliler ara.smda.ki spor mü • formalarla sahaya çıknn her iki ta- ~ğini yazd~~~ı~. iki a~~et .. b~lardır 
J haıtaıarına dün de Taksim stadı i- kım maça çok seri bir şekilde başla- ki. yan~da u_ç~nc_u. ~e dorduncU gel -

~\t -1 H Ik · d devam edil • dı. tık anlarda Haydarpaşa takımı mışlerdır. Bırıncılıgı Balkan 10.000 ~ ~ . .,og u a evın e . ik" n·-· 
tır H f l yagı-şlı olması rakibine nisbetle üsti.in bir oyun çıka- metre şa.mpıyonu Ragazos ınc ıgı ,1 ... • avarıın az a . ıı· 

"'il~la.M- t hir d"l -· zannını uyan rak İstanbul lisesini tehlikeli bir şe- yıne Balkan 3000 metre enge ı şam~ • -u e e ı ccegı . 1 ·· ·· 'T - ·· Ral 
t& ~l'ıııışsa da Taksim stadyomundaki kilde tazyik ediyordu. Nitekim bunun ~ıyo~. M~vr~?~~~~ os, u~uncu ugu 
.... ~lann yapılmasında hakemler ta- semeresini sağiçin yaptığı bir golle lıs, dordunculugu de Nıçaı:ı almlşlar -

i 'ilınN • ld - .. d.. dır 
ı.lf 1.1an mahzur görülmemış o ugun gor u. · . . . 
11 

ıı hu unl ıştır. Golü yı·yen İstanbul Lisesi, birden Bu vazıyetın nazan dıkkate çarpan l oy ar oynanın b. h . ti "lk "k" tl t "d d 
.~ı·et stadında yapılacak iki maç oyununu, daha doğrusu klasını de - ır .usu~ı~be .. ı ı kı a e

1 
e aı1 ere-

~ ı ır ed·ı . t· B d sebeb ha - ğiştirdi. Ve üstiiste hücumlarla Hay- celerın bırı ırıne ço ya un oması . 
( r.. 1 mış ır. una a - dı k. b da y 1 1 tak T 
·•ıletin mazeret bnyan ederek stad- darpaşa sahasına inmeğe başladı. Bil r. ı u . unan ı arı~ ım ı 1 -

lııııa h• b ·· d !eridir. Hakem hassa sağ taraftan yapılan akınlar barıle de oldukça kuvvetlı olduklarına 
~ a er gon eıınc b. d 1 -ıct· B' · · · d · 31 rlah ld l gelemi • tehlikeli oluyor fakat Haydrpaşanın ır e ı ır. ırıncının erecesı . 
~flitle: evvde. en ~:~:;~ermiş ol- bunalınıyan mUdafaası gol yememek 22.8 ikıncinin 31.25, üçüncünün 32.36, 
,, ıne aır nıa d"' d.. .. .. d 32 42 d" 

> ıllııur, bu maçların da tehir edil- hususunda oldukça muvaffak oluyor- or uncunun e · ır. 
ı.,ın.e bir sebeb bulunmıyacaktı. d~, on ~ş dakika kadar devam ede~ Beden Terbiyesi lstanbul Bölgesi 

lln yapılan maçlar fikstürün son bır vazıyetten sonra Haydarpaşa yı- Başkanlığından: 
llları idi. Bu haftad:ı.n sonra tehir ne tedricen hakimiyeti aldı. Aağıda ad;ları, soy adları, klüp -1 lıniş oyunlar yapılacaktır. Bu hakimiyet 21 inci dakikada müs leri ve Bölge sicil sayıları yazılı bu-

k .llayriye 3 _ Pertevniyal 1 . bet bir ~etice ver~. Ha~da~.paşa sağ lunan idmancıla~a ~ştirak ett~kleri 
~ 1

l'inci maG Pcrtevniyal ile Hayrı- haf bekı Tarık guzel bır şutle takı- müsabakalardakı suı hareketlerınden 
arasında yapılmıştır. Havanın faz- mına ikinci golü kazandırıyordu. Bun dolayı hizalarında yazılı müddetler 

~~~atışlı, sahanın da azami derece- dan sonra tazyikini devam ettiren için genel direktörlüğümüz tarafın -
ı~a.nıurlu olması iyi bir futbol sey- Haydarpaşa İstanbul lisesine heye - dan müsabaka boykotu cezalearı ve
C~~1tnesine mani olduysa da oyun ol- canlı dakikalar ge?irtti ise de, daha rilmişti.:. ~tiplerin -~e ha_k~~lerin ~~ 
~~il'. seri cereyan etti. Hayriye ta- fazla gol çıkarmaga muvaffak ola - futbolculerı. ce~a mud~etı ıçınde_ ıı;ı:u-

1'1 ~ınıdiye kadar seyrettiğimiz maç rnad~. . .. .. • sabakalara ~ ıştırak ettırmemelerı lu -
~ 4cla oldukça sıkı bir takım oldu - !kıncı devrede Haydarpaşa duzgun· zumu teblig olunur. 
~~il. isbat etmiş, Pertevniyal de dai- bir oyunla rakib kaleye akıyor, 1s Beşiktaş kltiblinden 50 Hakkı 11 
ıa gaYı·etli oyunlarla kendini gös - tanbul lisesi de bozuk bir oyun oynu- mart 1940 tarihinden itibaren 2 ay. 
~ l'lnieti. Oyun başladıktan biraz son yordu. Şunu işaret edelim ki dün Beyoğlu klübünden 1885 Koço Kon
~ ~al'riye ilk sayıyı çıkarınca Per- Haydarpaşa son defa oynadığı oyun- i didis 27 /2/1940 tarihinden itibaren 
~Y:•:vaı daha fazla hızlandı. Bu Hay- dan çok dalı~ güzel bir o~un .çıkardı. 2 ay. 
~ ntlidafaasını oldukça zorlıyan Buna mukabıl İstanbul hsesı geçen ................. _ ................ - ... ~ .. 
~~~Vniyalliler nihayet bir penaltı hafta Boğaziçine karşı tutturduğu o- BngünkU spor hareketlerı 
~~<atıarnk maçı beraberlikle bitirdi- yuna hiç de benzemiyen bir şekilde FUTBOL 

t~i . _ oynadı. B~ ~a.rafın iyi, diğer tarafın Sabahleyin, Galatasaray, Pera, 
~'ıl l'l.cı devreye başlarken yagmur, da bcklenildiğınden az randıman ve- Kurtuluş ve Şişli takım.lan arasındo 
, tu ~~klbi al "'"tı. Oyun halle de ~ mesi sekizinci dakikada İstanbul li - turnuva. Haftayımlar on beşer da -
~aet~ikç0 - '· iz ?eç~eğe b~şl~?ı. sesi aleyhine bir gol d~a k_ayd~tt_ir- kika~ıktır. 
~ ~Ye takımı r .~bmden ustun dı. Haydarpaşa kazandıgı bır fnkık- ögle<len sonra Taksim stadı -
\~:~u bilhassa bu devrede gös - ten istifade ediyordu. Beş dakika son Beykoz . Topkapı lig maçı ve ikinci 
~~ ~ ~e devre ba§lar başlamaz Ka-ıra kırmızı beyaz takımın sol için Müz- küme maçları. 
~ ~kU:ı.c.i golü çıkardı. Bundan son- dad ~örd.f:in:ü sayıyı da çıkarınc~ f~- Fencrbahçe Stadı - Fenerbahçe 
\ . ~Yrıye rakib nısıf sahasına da- na bır gununde olan İstanbul lısesı İstanbul Spor "lig maçı,, 
~Yerleşti ve mütemadi yağan mahkO.m bir oyun oynamağa koyul - Şeref Stadı - Lig maçları. 
~ Uta rağmen seri bir oyun tut- du. Bununla beraber Haydarpaşa ra- VOJ .. EYBOL 

~~~~~ :Bu~un semeresini ~~devre s~n ldbin~n b~ fena .. oyun~nd~n. is~ifade öğleden sonra İstanbul voleybol 
tr~ .?ogru yine Kadirin yaptıgı etmege lüzum gormemış gıbı bır va- şampiyonasının başlangıcı. "Lokal 
~ ~ ~orerek 3 . 1 galib vaziyete geç ziyet aldı. İstanbul lisesi de bu ara- Galatasaray klübü,, 
~ ~~yal devre sonunda bir pen lık biraz Haydarpaşa kalesine birkaç KUOS KANTERİLER 
~ ~~ .~IUnasına rağmen bu vaziye- d~fa indi. Bu a~ı~lardaı: .birinde sarı Kadıköy Halkevinin krosu "Fener-
14~ı~~ıremedi. sıyahlılar Cezmının a~agıle şeref sa- bahçe stadı,, 
~~Ye - Mtlvahhid, Mustafa, ~ını ç~ardıla:. Bır_:ı.z sonra da üski.idarda Halkevi krosu. 
~eQ, Arif, Galib, Necmi, İsmet, mutemadıyen yagan yagmurun altın- Beyoğlu Halkevinin krosu "Şişli,, 
~l!t', ll'aruk, Tevfik, Salih. de oyun Haydarpaşanın 4 - 1 galebe- Beşiktaş Halkevinin krosu "Beşik-
• v~Yal - Sedad, Mehmed, sile bitti. taş., . 
~ ' liayn, Adil, Şükrü, ömer, Haydarpaşa - Sezai, Yalmb, Ni- Galatasaray Denizcileri krosu "Be-
~~· O.rhan, SalAhaddin, Taci. yazi, Tank, Orhan, Kemal, Suad, İb- bek,,. 
~C'lt~lll Lisesi 1 - _Baydarpa§a 4 rahim, Hayri, Müzdad, Halid. BİSİKLET 
l~ 9e artan yagmurun atlında İstanbul Lisesi - Tarık, Nuri, Sü- Sabahleyin Mecidiye köyünde bi -
~aş ırtaçı İstanbul lisesi ile Hay • reyya, Yavuz, Muharrem, Zühtü, Yu- siklet seri müsabakalannm üçüncüsü. 

a l'aptılar. Gayet muntazam nus, Oğuz, Mükerrem, Cezmi, Vedad. Mesafe 75 kilometre. 

Bitaraf ıarın .. 

Vazifesi 
(Başmakaleden devem) 

ilkeyi takdir ederek ne yapacağını B • A / 
şaşırıyor. ır man vahdetinin teşekkülüne 

edecek şartlar nelerdi ? 
Ne yapalım? Biz kalabalığız. Hu

dudlanmıza sığmıyoruz. Tqme.k, ci- hizmet 
hanı istila etmek, dünyada yalnız biz 
haklın olmak istiyoruz. Bütün cihanı 
ayaklar altında, emre hazır bir halde 
görmek ne kadar keyifli bir §ey! Biz 
bunu istiyoruz. Çünkü içim.izde hu
dudsuz bir hırsıcah var ve çUnkü bü 
tün keyfimizi yerine getirebilecek bir 
kuvvete malikiz. 

İşte realite ve hakikat budur. Baş
ka size ne söylerlerse, ne öğretilirse 
hepsi yalandır, hepsi zavahirden ve 
tülyadan ibarettir. Adalet mi, diyor
lar? Hak ve insaf mı diyorlar? Biz 
böyle bir §ey bilmiyoruz, tarumıyo • 
ruz. Dünyaya, Allabın yarattığı tabi
ata bir göz gezdirseniz, a! Tabiatta 
kim kime acıyor? Sular taşıyor, etra-

fı basıyor, her şeyi silip süpürüyor. 
Dağlar patlıyor, 18.vlarla yakıyor ve 
şehirleri yıkıyor. Hayvanların en kuv
vetlisi saltanat sürüyor; küçükler 
büyüklere gıda oluyor. Hak ve adalet 
cılıza, hasta ve mal fil dimağların kok
muş ve küflenmiş birer hayallerinden 
ibarettir. Bunlara dinç, gürbüz ve er
kek milletler içinde yer yoktur. Biz 

işte böyle güzide, kavi, müterakki bir 
milletiz. Kendimize hayat sahası is
teriz; genişlemek ve hakim olmak is
teriz. Sizi yiyeceğiz. İsteseniz de is
U:meseniz de yiyeceğiz. Bunu biliniz, 
aklınızı başınıza toplayınız, karşmııza 

dikilmek çılgınlığını göstermeyiniz. 

Eğer uslu oturacak olursanız biz 
bu mukadder 8.kibetinize sizi yunıu
p.klıkla götürmek yollarını düşüne
ceğiz ve size esaret zencirlerinin hal
kalarını nazigane takacağız. İşte si
ze emrediyoruz: Bitaraf dunmuz, bi
zim canımızı sıkmayınız ve sizi kur
ban edeceğimiz günü sessizce bekle
yiniz. Çünkü o zamana kadar bizim 
başka meşguliyetlerimiz vardır. 

Sizin şimdiki halde vazief niz mil • 
dafaa hülyalarına kapılmamak, as • 
keri hazırlıklara kalkmamak ve fe
laket ortağınız olacak diğer talihsiz

lerle birleşmek teşebbüslerine giriş -
memektir. Asker toplarsanız tarlala
nnız çiftçi bulamaz; maden ocakları
nızda işçi eksilir. Bu bizim işimize 

gelmez. Çünkü biz harb ederken si
zin vazifeniz bizi beslemektir, bizi bes
leyiniz, kuvvetlendiriniz, daha çok 
canlandırınız ki size indireceğimiz kı
lıcı daha şiddetle vurmak için kolla
rımız kuvvetlensin. 

Bilirsiniz, her işi birden görmek 
Y.abil olamaz. Bizim planlarımız ha -
zır. Daha az zahmet çekmek için hak 
kınızdan birer birer geleceğiz. Sıra -
nız gelinciye kadar, bizim dostumuz 

olabilirsiniz. Size iltifat ederiz; temi
nat veririz. Devlet adamlarınız mem
leketimizi ziyarete gelirlerse ikram 
ederiz. Size şimdiye kadar beynelmi
lel milnasebetlerde kullanılagelmiş 

bütün tatlı masalları, hülyaları şarkı-

ları terennüm ederiz. Fakat bejhude 
hülyalara ve ümidlere kapılmayınız. 
Hep bir araya gelip kuvvetlenmek ça
relerini düşünmeyiniz. Buna imkan 
1:-ulamıyacaksınız. Çünkü bu dünya
da korkaklar ve alçaklar ekseriyet
tedir. Başınızın çaresini aramağa kalk 

tığınız gün hem bizim hiddetimizi 
tahrik edeceksiniz, hem aradığınız 
Garcyi bulamıyacaksmız. Onun için 
bi taraflığınızı ilan ederek bize yiye -
cek ve ham madde yetiştirmekten 

başka bir şey düşünmeyiniz. 

lşte beynelmilel siyaset sahasında 
bazı büyük devletlerden akseden ih
tar. 1.'arihlerde okurduk, bazı müste
bid ve zalim hükümdarlar öldürecek
leri adamlara evvela mezarlarını ken
d~ cllerile kazdırtırlardı. Şimdi de kü
çük devletlere ayrii vnzifeyi yükleti
yorlar ! 

HUsoyin Cahid YALÇIN 
................... 4••••••••99••·········· 

Galatasaray klUbUndeki 
basketbol maçları 

Bugün Galatasaray klübtinden 
muhtelif baskett:>ol maçları yapılmış
tır. Galatasaray ile Kuleli Askeri Li
sesi arasındaki müsabakayı 22/23 
Galatasaray, yine Galatasarayla De -
niz lisesi arasındaki maçta 25/46 Ga
latasaray ve Galatasarayın üçüncü 
takımı ile Yılmaz takımı arasındaki 
müsabakad da yine Galataı:;aray bas
ketbolcüleri neticeyi 23/11 kazanmış~ 
lardır. 

-160 -
İ1k- bakışta hiç olmazsa fect ga .. 

riinen cihet böyle siyasi hareket
lerin yahud böyle dini grupman
lann, bir devrin umumi temayül
lerinden çıktıkları için faaliyetle
rini ayni istilrnmette izhar etmek· 
le beraber, biribirlerinden tam bir 
istiklil halinde teşekkül etmeleri
dir. Gayet bedihidir ki muhtelif 
yollar Uzerinde dağılan bu kuvvet
ler tek bir kuvvet halinde bir yere 
toplanacak olurlarsa muvaffa.kiye
ti daha çabuk ve daha muhakkak 
surette elde ederler; fakat böyle 
değildir. Çünkü tabiat, tA.bi oldu
ğu o kat'i mantık içinde, keskin 
hareket eder. Muhtelif grupman• 
lann biribirlerile rakabet etme
lerine ve zafer şereflri uğrunda 

mücadeleye girişmelerine milsaade 
gösterir. Kendisi en açık, en kısa, 
en emin yolu intihab etmiş olan ha. 
reketi gayeye ulaştınr. 

Karşı karşıya bulunan kuvvet • 
ler serbest surette rakabete giri§e
mezlerse, en yüksek karar kendi 
bilgilrile mağrur insanlann mez
hebci hükümlerinden kurtanlıp da 
aşikar bir muvaffakiyetin temin 
ettiği itiraz kabul etmez delil ve 
isbata t.evdi olunmazsa iyi yolun 
hangisi olduğuna dışarıdan nasıl 
hükmolunabilir? Çünkti, en son 
tahlilde, bir icraatın olgunluğunu 
ve faydasını teyid eden şey bu mu
vaffe.kiyetten ibarettir. 

Binaenaleyh, muhtelif gruplar 
muhtelif yollarla ayni gayeye yü
rilrlerse, etraflarında fiile çıkarıl
mış olan müşabih gayretlere vu
kuf kesbettikten sonra, kendi yol
larının değeri ne olduğunu tedkik 
etmekten, bu yolu mümkün oldu
ğu kadar kısaltmaktan ve, enerji
lerini azami dereceye çıkararak 

gayelerine mümkün olduğu kadar 
çabuk erişmekten geri kalmıyacak
lardır. 

Bn rakabetin neticesi her mü
cahidin seviyesini yUkseltmek olur. 
O surette ki beşeriyet çok kere 
terakkilerini akim kalmış müte
addid teşel:ıbüslerden <;ıka.n ders
lere borçlu bulunur. Buna baka
rak takib edilecek en iyi yolun bi· 
linmesi nihayet bize iptida feci gi
bi görünen ve münf erid, şuursuz 
ve gayri mesul unsurlraın ilk da
ğınıklıklanndan ibaret olan bir 
vaziyetin neticesi olduğuna hük
metmek lazımdır. 

Alman meselesini hal için müın
kiln olan bütün vasıtalan tedkik 
ettikten sonra, tarih bunların ay
ni zamanda kullımıımalan icab e
den iki tanesini muhafaza etmiş
tir. Esaslı Amiller, iki hal çaresi
nin şampiyonları, Avusturya ile 
Prusya idi: Habsbourg'lar ve Ho
henzolleru'ler. 

Diğer taraftan, bu yollardan bl
rını yahud diğerini bütün kuv
vetle birleştirilmiş bir halde takib' 
etmek laz1mgeldiğine hükmediliyor 
du. O zamanlarda, daha ziyade, A
vusturyanın tutmuş olduğu yoldan 
gidilecekti. Çünkü o zR.manlar en 
büyük sıkleti o teşkil ediyord•ı. 

Maamaf ih, A vusturyanm takib et-
• tiği hedefler o zaman bir Alman, 
Reich'ı yaratmak değild.1. 

Gayet kuvvetli bir Alman vah· 
detinin teçekkllltine imkfin temin 
eden vuk.ıatla; milyonlarca Alma· 
nın, kalbleri kanıyarak, esef ettik· 
leri vukuatlar oldu. Bunlar bizim 
kardeşler arasındaki nifakımızın 

en yeni ve en mUdhiş tezahürleri 
telakki ediliyordu. Çünkü, haki· 
katte, Alman imparatorluk tacı, 
sonralan zannedildiği gibi, Paris 
etrafında değil Königgratz'da dö
vülmüştür. 

Işte bu suretle Alman Reich'ınm 
teessüsü müşterek yollara tatbik 
edilmiş bir müşterek irc...denin se
meresi olmadı; daha ziyacle, he
gemonya uğrunda şuurlu, hazan 
da şnuı suz bir miıcadelerıin netice
si oldu. Bu mücadeleden Frusya 
nilıay~t muzaffer çıktı. Partileri"\ 
politikasile eö?.leı-i knma§mayıp da 

' }lakikati arıyan kimseler inSo!l ve 

akıl ve hikmeti denilen §eyin biç 
bir zaman hayat akıl ve hikmeti ! 
denieln şeyin yani kuvvetlerin serw ı 
best faaliyetinin realite haline 
kalbetmeğe mUsaade gösterdiği 
karar kadar akılane bir karar it
tihaz edemiyeceğini tasdik ve tes
lim etmeğe mecburdur. Filhakika, 
Alman diyarlarında, iki yüz sene 
evvel, Habsbourg'Iarın değil de · 
Hohenzollern'ler Prusyasının bir 
gün yeni Reich'ın temel hücresi, 
müessisi ve mürebbisi olacağına 
ciddi surette kim hükmedebilirdi ?. 
Mukadderatın böyle bir karar 

vermekle çok daha iyi yapmış oldu~ 
ğunu bugün kim inkar edebilir 1 
Yahud bugiln çUrümilş, ahlfilo bo
zulmuş bir hanedan temeli üzerine 
istinad eden bir Alman Reich'ını 
kim düşünebilir? 

Hayır, ahvalin tabü inkişafı
nın. asırlarca mücadelelerden son
ra ~ kendisine aid olan yere en uy
gun geleni çıkarmış olduğunu tes
lim etmek zarureti vardır. 

Her zaman nasıl böyle olmuşsa ' 
bundan sonra da hep böyle ola
caktJr. 

Onun için, muhtelif insanlann 
ayni bir gaye için yola çıkmış ola
bilmelerine esef etmemelidir: En 
canlısı ve en çeviği koşuda mey
dana çıkacak ve koşuyu o kazana- · 
caktJr. 

Çok kere, kavimlerin hayatında, 
zahiren müşabih hareketlerin hep 
bir gibi görünen bir gayeye muh· 
telif yollardan erişmek istemeleri
ne saik olan ikinci bir sebeb de 
vardır. Bunda feci bir cihet yok
tur. Yalnız esef edilecek bir şey
dir. 
· Bu sebeb, insan nevinin bazı ör
neklerinde çok kere maatteessüf 
bir araya toplanmış bir halde tesa
düf edilen o esef edilecek hased, 
gıbta ve namussuzluk halitasıdır. 

Kavminin çektiği azab \"e sıkıntı 
halckında esaslı malumat sahibi bir 
adam çıkıp da, neden ıztırab <;ekil
diğjni pekala bildiği için, onu tes
kine ciddi surette teşebbüs etti mi, 
erişilecek gayeyi tesbit ve buna. 
götürebilecek yolu tt-rcih eder et
mez, dar hatta bazan pek dar ka
falar halkın nazarını k<.'ndisine 
celbe muvaffak olmuş bu adamın 
hareketlerini dikkatli bir surette 
nezaret altında tutacaklardır. Ben 
Lu adamları her şeyden nlakalannı 
kesen, fakat küçük bir ekmek par· 
çası bulmağa muvaffak olmuş ar
kadaş uzun uzun ve büyük blr 
dikkat ile tedkik eyliyen serçelere 
te§bih ederim. Hiç beklemediği bir 
zurnanda, birdenbire, elinden bunu 
alırlar. 

İşte bir adam ki yeni bir yol tu~ 
tuyor ~ Derhal, bu yolun sonunda 
tulmayı Umid ettikleri bir ganimet 
ve nimet peşinde dolaşan birtakım 
ifsiz güçsüzler, haylazlar peyda o
hırlar. 

Bunlar başka bir yohtn nerede 
bulunabileceğini tahmin eder et
~ez, kendilerini, kabilse, gayey~ 
~aha süratle eriştirebilecek başka 
bir adam aramağa hararetle teşeb
bü.q ederler. 
Eğer yeni hareket esaslı bir şey 

ise ve güzelce muayyen bir prog
ram kararlaştırmışsa, o zaman, 
ayni gaye uğrunda cidal ettikleri
ni iddia eyliyen bu cins adamlar 
peyda olurlar. Fakat, Allah esirge
E:in, onlar mevzuu bafilolan hare
ketin safları arasına merdce gir • 
mekten ve onun tekaddümünil tes
lim etmekten milctenibdirler. bllA- · 
kis orun programım çalarlar ve 0-

1.;.un üstünde, kendi hesablarına, ye
nib ir parti tesis ederler. 

Bundan başka, iyi malfımat al
mamış bulunan çağdaşlarına, ken
dilerinin de öteki pr_ ti gıbi ayni 
§eyi istemiş olduklarını ve ondan 
~uk evvel buna teşeb~ü.s ettih1erini 
Wdia edecek kadar da. yüzs..izdür
ler. Bu suretle, umumi istihknr al
tında pek haklı olarak ezilip gide
cek _yerC:e bilak.J müsaid bir ziya 
E.. • ...ında kendilerini gösterı."lt'ğe mu
v~ffak olurlaı·. 

(Dcıvamt ııar\ 
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Kadınbanda 
Belfua çiftliOI setin ahndl 

Z A BI •• 
GOKŞEN 

Kadınhan (Rmuf) - KA(llttlJa. 
yonlann mealelrıet bqnnda açtılt 
yaralann SODUDCUBU da hUkfunetbı 

oaancı ellle lifa buhn\lltUI'. 
Enver Naci lPrana tlbtlyetinde olan "Belfua,, 

. nm Oemanlı hUkQmeti zamamnda 

S oğuk, rllzglrlı, karlı blr gece..,~ gıb yardım etmif, teselli ver • deude ptlrerek yan mtmtemlek• 
Kaaabqa gida yoJda JD. da mı§tL gibi idare ettitf bin hektarhk çfftli

yo'k ... RUzglnn uğultusundan bafb - Kardet gibi .evdlfim mvallı it lllkfanetçe 32 bin Ji1'aya •tm a • 
bir .. ieitilmiYor. Bu J11ka1z ve• • Veyselia dul kansını korumak bana lımme t.-eılttm Y tapu temc:t1 mua. 
aıs yollarda rlbıglra &fitllB germeğe düşmez de kime düşer? der, dille ve meleısi,Hanal ecJiJm~ir. Sayın ftlimis 
çabpn bir tek IDlla1l ftl'. G61p gibi. para ile ,...,,.ır lllçblr teJt ellirg• Ba7 Nlameddln Atakerln lriJnmetHe 
yaprak gibi yUrllyor, bir an 6nee b- med. n vftl.Jet slraat mtldUı1l BalB Yar • 
abaya v~ ça.hfıyor •. al ,.ak Bir gDa bil himaye ve t.l8i rmml dnncınm pyretfle bqanlaa ba il 
ZeHhamn kocuı Veyael... bir lfJldl aldı. Duraua ee yapıp JaPll> eayam takdirdir 

Yolu henöz yanlamıttı ki, kenarda Zelihayı kendisile nleanııeP Uma HtlkA __ ,,1_ • k··..:ıı--"u eı· 
ki ağaçlıklar aramada pasu 1mrmut etmietL wuvwu yapıcı, uun::u.a ın• 
ild braJtı .tendtaiDe doinı t1erledl ••• PQla clftHkte ihtiyacı bl'llhyaeak 
ve daha davranmaia vakit balama ~ Smelırclir p ı·u tottuia llir te- hara, tollum 181ah iet~yon~ ve fenni 
dan, birlsi bUekleriDe yapllb. tefe nail olunca, Dunun eYliliğinin fidanbk vilcude getinleceit haber a-

- Çıkar paralan! ilk gtialerinde mtllAld oldu. J'akat a- lınmı~r. 
Ce14l Ali - Param yok!.. ndaa aylar geçtikçe bu ..adet ya -

- Yalan aöytllyol'BWl!.. v., Jaftl teadisinden ozaklalJ'"ap izmlr hafriyab genişliyor 
Veyael, yohmu keaen Mamı tam· balladl. &Jihanın evceğizinde her gün hmir 16 - 'l'lrk Tarih kurumunun 

JIUlb: Evinin brtımnda otuna ar- lı:~ bir hayalle kartüafıyordu. eeki lzmir hafnyatım genişletmek 
bdqa Dunm. Evia her ktiıeıine. .ber ~ ~- için yübek mıktarda t&llsisat ver -

- Dunun Mlll mtslııT. d~ ademm 111 _.e 8eB1 aınmift;i. miye ve arkeolog ve mımarlar gön-
- • • • • • . Göıderi yalnıs ODU prüyor, Jndaklan dermeğe karar verdiği hmir mÜM 
lki el mengene gibi, tnıetıerlnl •· sadece OIMID. wini aptiyordu. ~man miidürlüğüne bıklirmiştir. 

karken, iki elin parmaldaİ1 da .aJDi zaman 1liriaini dinliyormuş gıbi da· • • 
.kvvetle boğazına yapllb. lar. dillllaUr, •yıklar ve korkardı. Partı mmtaka mOfetbşi 

- Dursun. evıı barklı nmım, öyle •akitleri olurdu ki. bnmmı Aydında 
birkaç lnınıflllll var yanımda, çok söyledCi bir eöd duymaz, birkac; de- Aydın ıe - Parti mıntaka mllf et-
gorme bana!.. fat ekrar ettirmek 81ıeCOarQıeti.ade •· fili viliyetimlzla pUti ve .balkevlerini 
Gecenın karanblında Dursullun e- rakll'dı; duyduğuııu bile liyıkıle an- teftişe başlamıı,tır. Aydın merkez ka· 

liııde k4-kia bir kamamn ucu putı- hyamardı İçinde, heauz d.ifHI& vu • zası dahilindeki parti ve halkevterinin 
yonhı. ram•dlğı bir fırtına vardı. Bir yerde t..eftışıle meşgul bulunan parti mtifet

- Me o, )'Oba eamma kudm mı uzwı müddet otunuwyw aceleci ba- tışi Dr. An Rıza Levente parti vı1l-
var? Arkadq, 11811 çıJdırduı mı! relret.Jerle pann&Jdanm yü&üade,-.; yet idare heyeti rel8i de refakat et-

- • . • • • . • 1anada gadirip dvuyordu. 11Jetli. ili- mekte ve halkevtennde top1R.D&n va-J 
- Paralan •eriı== .. blr&lar nirll llir adam olmufb,t. iç;. IÇlnl yedi- tandaşlara parti prensipleri berincleJ 

lllJ8ID ?. • ği halde, JUçbir Jtilueye, ne de bnaa- faydalı konuşmalar yap11maktadır. 
Blçağm 1lCU V8JfMllhı pt1alma • Wr lllJlemiJordu.. Rubun• Halkmeri 1ll7.amnameai mucı"bince 

dayamyor. deriıılıkJeriDdea gelen bir ,.. ooa llıer lld 111mehk lntibab müddetmı bitirmiş 
- Acı, Dunnm, merbamet et!.. Bı- yerde, ber amaa, biç ducmada bay- olan HalkP.V1 '1Jbelenn1n komite ee -

rak 111 mrtıahlı ela -1radmı myle! kınyordu: <;ım1en yemdf'n yapıhnışttr. Ve yent 
Beni pfil aftulm, 1a11a lılste4i1im ve- - Katıl!.. tıeyeUer YUifeye bqlamışlardır. 

reyim... illa .m bqkalannın clnyacaklann- -""!'!!'9-----~'!!'!'!"'---
- Vmcwe:abı!.. daa korkuyor, beynmin karU1Calandı- manki heykel dkiitu i~de dinler 
- VaDahl, bllllhf veııhfm, llmdi- ğım • ediyor, çaldıracak gıbi olu • ~· dalıyordu. 

)e kadar neyimi...- wiıgedhıı!. yontu: Rti7.gi.rl1, melıtabb biJ' gece. .. De-
- Yahuz bu istediğimi veıemez - Katil!- renın 11Ulan çnınna c:nımıa akıyordu. 

lda. Senin aradan ,ıkınan lbım!.. Geceleri rilyumda yaş do!u. ya)va- Bır hışırtı, bir çabrdama oldu; beş 
Rlsglr uluyarak ~ gecenin ran bir t;sft ~ uykulu gozlenni on ..tım ötedeki cevaz ağac1ndan, clüt 

korbııçluju IJüslıtlltUn artıyor. Vey- deldiğini, baJım, sönük bir çift du • mele M;ID hafif bir rü7.«lr bekliyen 1ru 
eel bap• ba Jeı11ii yaraaa llCllan Ulm: ru bir claJ ....,_. 41ii1ti. Kuru dal 
içinde kıvranıJ'(>r. Bulunduldan yere _ Şu dal parçuı '8hidim olacak- mehtabın earutıı llliı aJtmda aörill· 
doğru aynca lıir dal parpm riiıcira br, laerkı•e dnayetım haykıracaktır' meclik w _.iftnedilr ecayllt llir mah 
bbbıut geliyor_. diye eö"yleadiğını duyarak ter ve ateş tük gibi lread•leriae doğru ilerliyor-

- Kapmaa sirdia ağam! Oa llU'. içinde ,.t:qlndu fırtıyoıclti 8uan 411. Dulwm •lpalıktaa ailkindi. ,U.. 
mağan BU :plraadlı ...._ Ba cina- f-hkler f8jirtrt1m ......_ clild- züaU d&I parçwııa çevirdi. göa1eri 
Jeti ldm8e ,c6nDedi 18111YONUD. Bak lea V.,.a. kollanaa uzabp: fal tqa gibi açtlm•L 
yerde blmu .pmı. Şu dal pUçuı- - Bari aen de beni öldür, bu ıztı. - Bir daJ parçUI imana 1&hidhk 
m görüyor muaun? met bir ctıa ce- rablantan kurtulayım!.. edebüir, cleiil mi Zeliha! .. 
Jecek; o bile phiıtlik edecektir, dile Otelıt..,. Mfellbadekl gibi mırılda- Dedi Hata kocaaıam WJID& nal-
gelip mçumı berkeae hatırıatacaktar. nıyorcla: lerini daima tasdik .... ide itiru 

- Saçm•hl!Ml be!.. Tok alam!- Oyı. kolay tota7 etlai,_ Ze1iba bu eGm de: 
o.u.uaun katwetll bir lllQ&k taqi- 61m '• ;. om. wla içia kurtuı1.11 - m..t! .. dedi. 

tı, Veymelin bayabaa •pesöei llir demektir. Dalla çok c;ekecebin ! .. Kı- R'ae-mm )'idnla torlnuu:1altı • 
hınltı ile lliJaaJllJt wrdi. yamete kadar böyle ınleyıp yanacak- ğnu görilnce: °"lla)'lr!,, demediğine 

... B1D!... ptşmaa oldu. Dursun birdenbire aya-
Ba faeiamn eeran bir ttrttı mey • - Veyael !... ğa b1ktı.. 

dana Gl"--'1· Dunun her ipucmıu, Arkadatınm hayali onu. böyle aca. - Sea ele Ve,..ı llbl aac;malama 
her tlpbeyi ortadan bldmnıtb. Za- boğucu uılarında yalnız laıralup bir- be! .. 
ten "'1, Ollllll ghleıdm, aylardan, denbire kayboluyordu. Ne ... ___ ,_ · ti ' - uauca ıs yorsun ... 
hattl yıllardanheri kurduğu, d8fla- Valdtli vatitm göderiaden pijlar _ o ela böfle aöyhmuşü!.. -
dUğil, plinlanm çizdiği bir şeydi.. bapa•r, ıarib ~ apla • 

Veyaele dost ft arbdae lfirbJDDe. 811' w )redjejnj biitia te1ame, lir· - Ne zamaa! .. 
evine girip Çlbut. görd'ijl ,ur.el pertiye. •)'W. oeıtaı ıte bpbı-arak - daıwrducu- pce! .. 
&llhayı eline pçhmek i~ her~ yaşardı. Böyle keadinı kaytaeUiği a- - Ne! .. 
)'l •ntn.1m pçlrmifti. Oltadan Vf!Y manJarda 7ille içhaden ueuıtuıu bir Bittin etleri wı atrteri cerilmit. 
.ıt b1dınnada emeıtne ulapnuya- 1e11: ayakta cluru Danua, kadım dere 
atını anladı ve eliai kana buladı. - 8ID bir deliü!- derdi. kenannda blrütllı gibi eehre doğra 

... ... ~_......,.başladı: 

'Aradan ama gtınler peU. FAıllha O alrpm Wbayla dere kenanna 
tıpmpun .. fwriai mmtıaak lberq- otunmp &i' ••ı'eldl. Geac tada. 
di. JtHmla ma aaa w bdertl ..-.. m°""*dJw kODUIUJW. toeuwaı a
rinde Dunun ona menfaatm 1liı' Ja. w• p ~- o, YJm her •-

- Katil! ..• 
- Deli! .... 

- Deli Jrati1 ! .. 
- Deli katil! ..... 

Erzincanda te~ikler 
i'.ntDcaa 11-~ ft ...... 

IÖlllerilldıl 1ııllttba klJlamml -
ft k6yl8lerba thtlyaçlarau mahalle • 
rinde dlnliyeıa ftli velriUmjs BDmi 

ELAL C:Oi. 
LTANAZ 

Noı 119 
Balcı dün beraberinde Sıhhat ve İçti· 
mai Muwınet Veklletl mlfettiti ol
duğu haldıl Qmm nah17esialn Kertall 

na allr .ı-köyüne gltmiı w burada ,_ı 7&PJ· Sultan Aziz, laumını alb mıauma 

dlrllal, lacak evlerin aahalanm tedJdkten eon maz ne olur • olmu dlJ9 
ra köyün elbiae ihtiyacı olan çocuk dıt kaıığı vurdu. Allço; kazılı 
ve kadınlanna da elblae dağıtılmıfbr. ce lnÇllllll ftzerhıe oturdu. 

Bumm 
yiyilı· Sul 

,.,mu. 
Halk hlktlıııetin ba allkasmı lilk - Padişahın makaadı bqlra 
ranta~- ım•kibm Q- ça)raanak almak iıltlJoldu. 
min nahiyesine giden vali ftkilimiz sağ elite kuıkladılı baarnın 
bu nabiyeniıa ınuhtac çocuk ft ka • le de paçaaaı anyGl'du. 

idi. Pa- ırey 

Nltelda Yaftl, 
m IOI el- yun unu 

liço, lla 
dınlanna d& yel p,eoelr llJUI ela- İki 11amm arasında .,_ --~ imdi.Ol 
ğıtnuttır. me için debfet1.i möea4ele otdL 1'1 · e1inc!e 

a girebil-1 . Ak .
1 

hayet, Sultan Azia aarmay 
zmıt yeş1 spor di. 

klübünün tavzihi . AHço; on dakika olchllu flahM Pa-
rdu. .. .. . . . • dışahın altından kalkamıyo 

Göruş ve prensıplenmn doğruluğu- halden 1bo keyifli idi. 
Bu 

lael J'ala-na ınandığunız saygı değer gueteni· En çok keyifli olan KabeJI 
zın spor aayfas~nda "Hereke İdman ri Beydi. ÇQnktl; efenclial, 
Yurdu tekzib ediyor,. ballıklı yazısım rift ayalrlannın altma ~ 

1mmr ile-
esiyor-

!ft-! 
okuduk. d Se -na-~ · B • u. ryavere 6~ ..... : 

una oevab olarak, qağıdaki ya- _ Paoa birader .. llmcll ga.ı 
zımız1n matbuat kanunu hükümleri- _ Ewt Beyefendi •• 

plHI&! ne g~re ay~ı sayfada neşrini hürmet- _ Efendimiz ,enecekler 
lenmızle nca edenz. _ Daha belll olma s.yeı 

1 - KJübümüz adına cazeteniade 

... _ 
. ve daha baska ga?.etelerde yazılan - Altma aldı ~yor ya. 

yazıların klübümüzle hiçbır alikası - t~pllah plib gelirl.a" "'1efen-

llel')'&ftl' 
yoktur. di ..• 

2 - Hakıkat Herekeli arkadaşla- ~erekiim1!!:e~-ti ~""" padiea-
. idi. 

alta .... 

rımız da yazdığı şekilde değil, ap- de raz P • yuuatı& 
gı- da bıldırıld - 1 "bidir hın.,. bamleleri çok kuvvetli 

ıg gı . Hele Al" "bi bir herifi 
n fala O-

Yeni ıd re heyetıni se<:en Akyepl ' ıço I' 
sporlular ilk müsabakalarını yapmak mak, 80llra da OD dalnlwhı 
&zere H rekelı arkadaflarını intibah yundan OJW geçerek altta 
etımşler ve Herekede aııı !anmışlar- muma ..,.tan vermemek 

ta.tal-......... 
' dır. yiğit pelalmmm kin cleğildi 
.... kur-3 - Oyun kararştırılan saatte bq ~.Saltan AzidD eHw 

bmış \'e Herf>keh nrkadaşlanmız mi- tulmak için llirçok kerelıR alttaa ... 
a.fırpcrverlılcl "rını gemşletttek Ak • mağa f.etebbiil etti. 

fi ...... yeşıllı arka<W$larını hakem zahme.. Fakat. haddindea fala• 
Mis .., -tinden kurtarmak ıçio sahaya soywı ayni •••• Ullta olaa Sultaa 

muş ve elde duduğıle bır de hakem hasmıam alttan kurtulmw 
gdirmışJerdır Akycşilliler. hayatuı- <len vennecli. AUçonaa inub.llB a,m-
d"J inç hakemlık yapmıyan bu mtı. ları bep bota Citti-
aırf mısafırperverlığin verdiği neza • Maka~cı, oldufu yerde kudaru-

fırla-l.cUe kabul etruışJer ve oyun aanıi- yordu .. Jt;J~ gelse meydaııa 
0 .; bir hava ıçmde bqlanuttır. Bo _ yıp Alıçonun bır tarafına da o l&l'JD& 

: . mi! 

zuk bir 1'ahada t.-ereyan eden bu maç- VttnLea.kb. 
ta, lig nıa<;lımnda bizden 8 gol yiyen Hllllleylıı, ~ya. IOl'Uyorda 
licı ekehlerın her ne palıasuaa oluna - lbo, fikirlerini deiilthdia 
()!sun gahb gelmek ve hakemin de ga - Etıet... . 

k plibL lil; çıkarmak gayreti, lıa.Jauz .kararla- - P.-.ıa bir fleY yapaea ---
taba.. 

1'1, O) nu bitim bt.itün. ve SİDlrleri - O,.. c6dJdlYor-
b< zmuş ve "aç gıtgıde çığınndan çık- - ,........., 'herif • lmıdar 
rr.ı tır. TaklJDIJDJZ aleylune haksız bir d:, alttan kalkamadı. 
kar:ınnda inad we asrar eden hakem, - Ala, IU herife bir ktmte 
k ıptanmıw dovmek üzere yiırümi.if Al? ili berifia bir mağlftb oldutmm 
Vf· bu hareketi ile kavgaya ve müessif .:& sem ... 
t:idıseye aebeb olmuştur. - lntaDalı .. 

phın p-4 - Herekeli arkadaşlanmızuı mi- Meydanda d&i: kltf padl 
• kalb -saf ırperverliğindeıı cidden memnu • Ub kelmMıl l~ can ve dilden 

nuz Sporcu arbdaşianmm.ıı ikram· den dua ec111ordu. 
ı.rından dolayı kendılenne teşek • Zavalh Aliçoaun ktmaeai yoktu. 

- g&-kur edeT, yediğimız yemek ve içtiii- Yalnız, u,stabğma, pehlivanhğlna 

mız çayların, kahvelerin kırk yıl ha- veniyordu. Padifah. haldka 
tınnı ) a a.; mazı ve çok samimi bir mışb. Korkmadan. demir clbi 

ten açd-
boğa-

l
karşıl şma yapmak üzere teşriflerin- pıyordu. 

• kur -de, kendtlennden aşağı kalmıyacağı- Sarmada takıb kalan Aliço 

ak ola -m·zı v dey1 nz. tulmak için ufraftı. Muvaff 
5 - Herekeye _giden Akyeşıt spor- madı. 

ye geçti. dur. Muhtelit bir grup değildir. He-1 Padipb armadan ldinte 
rt:keti ark daşlarm bu ıddiatan da, Mabadı hlSllllDI künte ile qınnak-
diğeri ri gibi asıl ve esassızdır. b. Aliçonun kUDte De apnhp atılmam 

hmanlar lzınit Akyeşll Spor klibi bir mesele idi. Meydanda bu 
Başkanı namına U. kib"b gözlerini dört &Çllllllardı. Sultan A· 

u. Ontl -Tasad llayllal m. ldlnteyl tazeledi. Doldurd 
YENi SAllAJI - Der iki talmm ili" ardına iyice baktı.. ki.. 
da~._.. ve W. ille iMi tav- pehlivan usta bir adamdı 

altnadıld 

zihlerl ....... ~ ...... Sayvant qarabilir. Topuk qliJ9. 
•lladL 

Sultan 
rUnoe k 
kurtann 

l'akat 
d6 
ima 
bit de . 
Haden 
cin. Bir 
koıay 

AliQıt 

.....-ak 
VUUll bu 
Baam .. 
du. 

Gtlree 
la olm 
ta .... ..... .... 

111 ..... ,.. ....,_ 
--- .. .. ,. 
--· ...... 
-G 
-S.. 

denin?. 
-İyi 
-Efı 

yerinıle .• 

-~ 
lara kart 

Ser,. 
Yanau 
llldi- v 

Alioo: 
il ... 
Am.wt 

-- he da 
Artık, 

nuyorclu. 
yütan 

Aliç 
Evveli b 
cuml 
&lDl k 
pıoel' Ye 
puıJarla 

Mft 

llCBlra tek 
np 

Aliço 
Yeril 
tu1mat 

Sultan 
riDe, 
du. o da, : aeala mahlyetW gerek kmdilerl w bWrdi. Paıdiph. apmap 

gerek oy111111 se)'Ndedrr ._ ...._ Llldn AUoo ela 9GI aJaiuu hıma•• .. ...... .... iyi Wlrtel'. Meıelefi fasla -•••na ik• bacakll.n anamdan pçlı" . ..... 
işe MT aillayet ftrlMk IPa. _.. ba tekleyip~ J&ftlll 

&lldb llHmına 
ta- Jordu. 

_,,._. miit•UUr llerlaaagi Wr ,. KUate mücadeleli MrbG 
ayı pa~ ~~ alırdtı. Padifall, Dllto.t. ~ 
WldlrlN. aeledi i8e ele para etmedi. ÇiiDk8. ..._ 
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dosHu111nu yaşatmak istiyor 
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Soldan sağa: 

1 - Kahraman bir millet. 
2 - Bir rakkam, fra.nsızca. '"M,, 

harfinin okunuşu. 
S - Bir maden, çocuk bakar. 
4: - Bir memuriyet. 
6 - Bir meyva, bir emir. 
6 - Erkek, bir uzuv. 
7 - Dervişlerin bir tlbiri. 
8 - Hak. 
9 - Bildirmek. 

10 - VUcudda bulunur, yapmak. 

Yukandan aşağıya: 
1 - Büyilk bir l&irin iaml, istik· 

EN İNCE LÜKS 0,10 mim 
TRAŞ BIÇAKLARIMIZ 
PİYASAYA ÇIKMIŞTIR. 

Radium Ticarethanesi 

Galata Okçumusa, 104 Tel : 42878 
b~. ı ................................................... llİİ 

2 - Yapmak, tavır. 
3 - .Mısırda bir nehir, mlna. 
4: - Serserilik. 
5 - Bir kıt'a, ka.za.ııç. 

6 - Kırmızı deri. 
7 - Fare girer. 
8 - Uzatmak, İstanbul civarında 

bir semt. 
9 - Yüksek mekteb, illve. 

10 - Adanan şey, bir fotoğraf mar 
kası. 

(Emıelki günkü. bulmacanttı lıalU] 

ı 2 3 4 s 6 7 a ' ıo 
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2 K IA : j ·o E 1B IL l8Jm'A 
3 Ş • 1 1 L t a S IA T I R 
4 A. lK ,A1 t L I l iY i E Ti• 
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M~ DIA1 l iM.A I. RIE 
6 ~ Ö~Nll!I A ı D I L 1 • 
7 ö . R . M I E l•ı ö•,YIA 
~ D Ü SIA K I L ı A IR 
9 -r:-llfSAd : M ı•: t A 

10 GÜZ E ' L T IE Nil!!, 

Askerlik lıleri 

Eminörıii Askerlik Şubesinden: 

] 
1 - Şubemizde kayıtlı ihtiyat era

tın senelik mutad yoklamaları 20 
mart 940 tarihinden itibaren hafla • 
nacaktır. 

iŞ BANKASI 2 - Yoklamalar saat 9 dan 12 ye T 
kadaı devam edecek, saat 12 den 
sonra gelenlerle kendi doğumlarına 1 
ait giinlerde gelmiyenlerin milracaat- 1940 Küçük 

Cari Hesablar 
iKRAMiYE PLANI 

ları kabul edilmiyecektir. 
3 - Yoklamaya nüfus cüzdanları 

askeri vesikalarile behemehal her p.
hııı kendisi müracaat edecektir. Mu· 
hacir vesair suretle ~beye kayıdla
nnı yapttrmamış olanlarla yoklama 
kaçağı bekayada kalmıııt olanların da. ladet 200011ıalılı = 2000- L. 
kendi doğumları gününde müracaat 3 u 1000 " = 3000- '' 
etmeleri. 6 .. soa .. == 3000- .. 

12 n 2SO .. -= 3000-- .. 
A - 311 doğumluların yoklama 'O .. ıoo ,, = 4000- .,· 

günleri; 75 ,. 50 .. = 3750- ,, 
20 Mart 194:0 çarşamba günü • A· 210 ,. 25 .. = 52S~ ,. 

lemdar ve Eminönü merkez nahiyesi. Kepdeler: ı tabat, ı mayıs, 
21 Maz: 1940 perşembe günü • Kmn 1 ajusto8, 1 Udııclteşrbı tarlh

:tapı nahıyeai. 

22 mart 1940 cuma gilnil - Küçük- ::le=rln==d=ey:::ap=ılır==.==================================:=-==== 
pazar ve Beyazıd nahiyesi. , b d - AN .. P~-IYOJEN •-• 

B - 312 doğumluların yoklama 1 epe aşı dram kısmın 8 • "" • 

,unıeri: • PuargO.ndtı. 16 30 Dr. İhsan Samı 
25 mart 1940 pa.zartesi gU.ntı • A· Bu gece saat 20.30 da !streptokok, istafilokok, pnOmo-

lıemdar ve Emlııöntt merkez ııahJyeet. kok, koli, piyoeiyaniklerin yap-
26 mart 1940 salı günU • Kum.kapı O KADIN tığı çıban, yara, akınb ve cild 

uhiyesi. • • • hastalıklanna karşı çok tesirli 1 
27 mart 1940 çarpmba günü· Ktl· t.Uldt.I o.Meelnde Komecl taze 8.3J.dır. 

twcpazar ve Beyazıd nahiyesi. Kmnmda 
C - Diğer doğumların yoklama pazar gUndUz saat 15.30 da 

ıtııııeri ayrıca ilin edilecektir. "Gece u.at 20.30 da 1 
latatıbul A3lfıye 9 ıcncu Hukuk Hri

kimliğinden: 
• • • ~D~ KENDİ ~h.TnE 

~ .ı..a:ı.nu·u.ı Ztlhtiye tarafından kocası bulunan 
ll'atlA A.akerW. ~: 

tııu t y klam memek ve mtlkelleflerl uzuıı müddet Antakya.da Ampir sinemaaı sahibi 
ya o --MID9 Davet H KimT da üstahd 

ı _ Her lene mutad olan ihtiyat ilinden &lıkoymamak için vuku bula· acı ı m yanın . m em 
roklamıuwıa 20 mart 94-0 çarp.m.ba eak mtlracaa.tlar ga.r.etelerdeki ilin& Mustafa Mermi aleyhıne mahkeme • 

,. attnünden itibaren başlanacaktır. göre yapılacaktır. n1n 39/111 No. sı ile açmış olduğu 
2-- Yoklamalal' dofum, doğum ya- 6 - 11An olunan doğumlulardan boşanma davasının yapılan mııhake

placak ve her mükellef bizzat yok- baekasının müracaatı kabul edllmiye- mesinde müddeialeyhin ikametgahı 
lamasını yapbracaktır. cekttr. !meçhul olmasına binaen illi.nen teb • 

8 - Yoklama (haftanın cumarte- SU doğumlular; Uga.t yapılmasına ve müddealeyhin 
il gUntl hariç olmak 0.mre) ~e- 20 Mart 1940 çarşamba e6as davaya k&r§l 20 gUn zarfında ce-
ld, salı, çarşamba, perşembe ve cu- 21 Mart 1940 pereembc. afl 
ma gUnleri sabah saat dokuman saat 22 Mart 1940 cuma. vab vermesine ve tar ann 27 / 3/940 
on ikiye kadar devam edecektir. 25 Mart 1940 pazartesi. saat 9.30 da mahkemeye davet edil-

' - Öğleden sonra şube kendi Iş- 312 doğumluJa.r: melerine ve arzuhal suretile daveti -
lerlle meşgul olacağıııdan her ne se- 26 Mart 1940 salı. yenin mahkeme divanhanesine talik 
beble olursa olswı yoklama için mil· 27 Mart 1940 çar~amba. ve gazetelerle de illnat icrasına ke.-
racaat knbul edilmiyccektir. 28 mart 1940 perşembe. rar verilmif olmakla olbabdaki karar 

t1 - Şubede izdihama ınE"yd:ı.11 ver- 29 Mart 1940 cuma.. mırett ilin olunur. ''25373,, 

Sabah, öğle ve akşam 
Her yemekten sonra mutlaka günde 3 defa 

dişleri niçin temizlemek lazım 

Çünkü unut
mayınız ki: 
aakımsızlıktan çllrüyen dişlerin ba

demcik, kızamık, enfloenza, ve hatta 
zatürreeye yol açtıklan, iltihab yapan 
diş etlerile köklerin de mide humması, 
apandisit, nevrasteni, sıtma ve roma -
tizma yaptığı fennen anlaşılmıştır. Te
miz ağız ve sağlam dişler umumi vlicud 
sağlığının en birinci p.rtı olmuştur. Bi· 
naenaleyh dişlerinizi her gUn -IAakal 3 Wj~~~~ 
defa- (RADYOLİN) diş macunile fır • 
çalıya.rak sıhhatini4f garanti edebilir
siniz. Bu suretle mikroplan imha ede
rek dişlerinizi korumut olursunuz. 

- • • 4 . ·~. . - . , 

i 13R~tiİr1 
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• • /il 

•KONCA GUL 
TANGO 

"'AYŞE// 
TANGO 

PL•K Nt 27034 

1 ODEON l si /, 
=========-====-=-~= - ~ 

~ gi· 
Pa.ris ve Londrada oldu~ . 

bi şehrimizin BAKER :Ma~. 
lannda da kadın manto ve ş. 
lan· için yünlü fantezi kunı~~iıı 
larm ve kostüm tayyörler 

1.<iıı 
· ıen~· 

Tweed kumaşlannın en dıP 
"dl · · tle ıcıı. çeşı erı ve umumıye. . ıal<ll' 

ve genç kızlar elbiselerı~ı aedil • 

Ağız, boAaz, iltihablarile diş eti kanamasmda :ı dar eden yünlüler teşhir usaid 
v mekte ve her yerden ırı tıl. 

R D • ş suyu şartlar ve ucuz fiyatlarla sn IDA ı . J ı maktadır. ·~ 
nun ıhk olarak gargaraaı, bu iltihablann gifasını temin ede~. .J ---~~~ı 

-- · ı""' ı lstanbul Lenzım Amırı ı 
Satınaıma lorr·l~yanu ııa-ııarı ~ 

KIZILAY CEMİYETİ 
Umumi Merkezinden: 
Cemiyetimiz harb, kıtlık, muhaceret ve emsali ahvalde zuhur 

eden hastalıklarla yapılacak mücadel e ve bilhassa seferberlik esna· 
sında hastahanelerde Kızılay esas hemşirelerine yardımcı sıfatile 
çaiışma!t üzere 1stanbulda Aksarayda ki.in 

KIZILAY HAST ABAKICI HEMŞERİLER MEKTEBi 
dahilinde 

GONOLLO HASTABAKICI 

te<;h':ıst 
Tophanede Lv. eşya ve . e 11ıc~ 

ambarının tamirile eski FeyzıY.Jl ıce.· 
tehi binasının inşa ve taınir~~O cıı· 
pah zarfla eksiltmesi 22/ 3/ i ede tst· 
ma gun·· ü saat 15 de Tophall ıııııı· . ,·o 
Lv. 8.ınirliği satınalma konı~5- yir111' 
da yapılacaktır. Keşif bedeh ı ıirtl 
sekiz bin beş yüz yetnıi~ doktl ·2143 
altmış kuruştur. tık teıninatı ;e if 
lira 50 kuruştur. Şartname ''.~r ts · .. .. hl . 
ve planlan komisyonda gorll ·r sıı ıt 
teklilerin eksiltme saatinden b~9,.011t\ 
evvel teklif mektublarını k0 Il

11
•• 

vermeleri. 690 (1758 l 
• • • r J:.ı· 

250 büyük ve 250 kUçUk ba~~ıttılle· 
yetiştirmek için 1 Nisan 1940 tan itibaren üçüncü kurs açılacaktır. 1<s t 

zan alınacaktır. Pazarlıklı1 e .. cdlıı Meccani olan bu kursa aşağıda yazılı şartları haiz olanlar alınır: "ntl ~ •. 
1 - 20 ila 45 yaş arasında bulunmk. l si 20/ 3/ 1940 çarşamba gu ·Jllirlıgı 

15 .. 30 daTophanede 1st. L"· a. ıı.ıcnJc· 
2 - En az ilk mekteb tahsili görmüş olmak. satmalma komisyonunda ~aP.1 )'ecll 
Kaydolunmak ve dersler hakkında malUınat almak istiyenler . b 

1
. . . · kı bın 25 

1 k b. . Ur 1 d" tır. Tahmın ede 1 yırmı ı Jirıı 
yulcarıda adresi yazı ı me te ımıze m acaat etme i ır. yüz elli lira ilk teminatı 1706 11eıJ' İkinci devre kurs için kaydedildiği halde üçüncü kursa kalanla- ··rııtı 

kuruştur. Şartname ve nu ?.Ozil 
rm tekrar müracaatla kaydolunmaları. komisyonda görülür. 716 - "' 

Şefik ruhlu, hayırperver hemşirelerimizin bu insani işe hevesle • • • tfil!C 

~;k~~=a~c~a;kl~a;rı;n~a~k~a~n~ii~L~;~~~;;;;~;~;;~;~; ~~nAfq~~~~~~~ - ocakları yaptırılacaktır. paııı ~ıı· 
aıbe C' eksiltmesi 21/ 3/ 194.0 perşe aıııiı ıı· 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden ı 1ük saat 15 de Tophanede L\',, rıtıı. 
ği satınalma komisyonunda !~ııc Le' 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~kb~Tuhm~bed~iOOOll~AiJll~ 
Muh. 3 7,5 Eksiltme minatı 67 lira 50 kuruştur. Re· 

bedeli tanine.ti Şekli saati şartlan komisyonda görillÜl'· 
Lira Kr. Lira K.r. ..718 "20729,, -::: 

Cinsi 

Fıçı tapası bezi 250.000 A. 3082 - 231 15 Açık ek. 15 
tnce kınnap 500 kilo 620 - 46 - Açık ek. 15,30 
Silindir yağı 3000 kilo 1350 101 25 Açık ek. 16 

1 - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarda cins ve miktarı 
ywlı 3 k&em malzeme açık eksiltme .usulile eksiltmeye konmuştur. 

U - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri 
hizalarında yazılıdır. 

lll - Eksilbne 2:S/Ill/940 pazartesi günü Kabata§ta Leva.zun ve 
MUbayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve nUmuneler her gUn sözü geçen şubeden paruız 
alınabilir. 

V - t~teklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatlerde "1 7,5 
güvenme paralarile birlikte mezkilr komisyona milracaatlan. "1733,, 

• • • 
1 - idaremiz ihtiyacı için 100 kiloluk 70.000 kadar tuz çuvalı pazar· 

lıkla satın alınacaktır. 
Il - Pazarlık 21/ lli/940 perşembe günü saat 11 de Kabatafta. Le

vazım ve Mübayaat şubesindeki alını komisyonunda yapılacaktır. 
m - Sartnamesi her gUn sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
iV - fsteklilerin pazarlık için tayin olunan gUn ve saatte teklif 

edecekleri fiyat üzerinden % 7,!5 güvenme paralarile birlikte mezkflr ko-
misyona müracaatları. "2052,, 

Dınlz L11azım Satmalma Komisyonu nanı an 
1 - Tahmin edilen bedeli "93854,. lira "64,. kuruş olan 963.600 kilo 

ekmeğin, 3 Nisan 1940 tarihine rastlıyan perşembe gUnli saat 11 de ka
palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı "5942,, lira "73,, kuruş olup şartnamesi ·her gUıı ko
misyondan "470,, kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

8 - 1steklilerin 2490 sayılı kanunun tarifab dahillııde tanzim ede
cekleri kapalı teklif mektublannı en geç belli gUn ve saatten bir saat ev~ 
veline kadar Kasıınpaşe.da bulunan komisyon başkanlığına makbu.ı mu-
kabilinde vermeleri. "1954,, 

··~ 

Ankara Borsıt9• 
16 MART ı9t0 ıı.ıı'' 

Ftyatlan l{s.P "!S 
- 23' 

Londra 1 SterliJl :J. !9 
New-York 100 Dolar 13°·91·'6 

'). ,, 
Paris 100 Frank 1'115 
Milano 100 Liret · 3.ız5 
Cenevre 100 ltv. Fr. ~j_aıı 
Amste.rdam100 Floriıı 6 · 

rlin 100 Rayipıatk 2;J9z~ Brllksel 100 Belga 
0 

g1 
tina 100 Drahmi 

1
: 1o'JO 

f ya 100 Leva 
Prag 100 Çek kroDU ;;sz~ 
Ma.drid 100 Peçeta 1 . 
Vareova 100 Zloti -;5.oı~ 
Budapeııte 100 Pengö o.622~ 
Bükreo 100 Ley s . .29~ 
Belgrad 100 Dinar ıı 

33. A"~ Yokoharna 100 Yen. ~ •- sı.o Stokholm 100 .uıveç kr. 

M0tııkova 100 Rub~f 
ESHAM VE T 

20 
_ 

Ergani 19. s5 
Sıvas • Erzurum 6 · 

.:::::;itJ 

~~ 
Sahibi : A. uemaleddiP ~_!; 
Nepiyai mUdilril ı Hadd"IZ'lı.., 
8asıldıtı yer : MatbaAI .-


