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Eski Konya Valisi Bay Haydarın cevabı 

Bay M. Sifır [Razi Yallan) a, 

"l{onya isyanının iç yüzü,, ün • 
vanlı tefrikaruzın bazı noktalan 
hakkrnda mütaleamı yazmazdan ev
vel hlr çcik 'Yanlış zehabı ve neşri
yatı tashih edecek bir kaç söz söy
lemeği münasip gördüm: 

Van mebusu idim. Merhum Ata
türk Konya valiligini teklif etti. İti
zar ettim. Israr ettiler. "Mahallin -
de tetkikat yapayım, kararımı ora
dan arzederim .. dedim. Ve o gUn An
k:ıradan Konyaya hareket ettim. O 
zaman Afyonda bulunan sayın Or
general Fiihrcddin, Konyayı kabu • 
lümde ısrnr etti. 
Haıp ıcabı olarak kolordu Konya

dan Afyona -ııakleClilmişti. Tabii bü
tün asker de beıaber gitmişti. Cep
heden kagan efradı durdurmak ve 
tutmak iç'n Konya jandarma kuv
vetinin bır kısmı (Çegil) e gitmiş 
idi. Ben vali olduktan sonr.a da o 
zaman jandarma aley kumandanı 

şimdi valı olan Bay Süreyya da mü
him bir jandarma kuvvetile Çeğile 
gitmiş idi. 

Konyada. isyan zuhuru her zaman 
beklenilirdi. Cepheden asker alına
mazdı. 

O sene bütceye "540., jnndarına 
muh:ıs asatı konulması takaniir 
etmiş idi. Fahreddin "Paşa,, Akşe -
bire kadar bana refakat etti. Yolda 
da merJr.ezle muhabere ediyordu. 
Merkez "540,, jandarmanın kamilen 
Konyaya verilmesi vadini Yerdi. Bu
nun üzerine Konya valiliğini kabul 
ettim ve Akşehirden muvafakatimi 
bildirdim. 

Askere, jandarmaya memleketin 
her tarafında ihtiyaç vardı. Konya
ya mev'ud jandarma Yerilmedi. 

İsyan çıktığı zaman Konyada 
Konyalı bir kaç nefer acemi asker, 
bir Jmc 'andarma ve poli~den ba§ka 
Ôir kuvvet yoktu. 

Tep ye çıktığım ~an camide on 
biri gayri müsellah on altı neferle 
yüzbaşı mütekaidi .kahr:ıman Melı
med Alıden başka kimseyi bulma
dım. 

Tedricen bana .lltihak eden muha
rip kuvvetin azami mikdarı "70,, 
dir. İçlerinde kaymakam, binbaşı .. 
zabit, komiser ve polis bulunan ve 
daima camiin içinde kalan (gayri 
muharfü) in mikdarı muharibin iki 
mislinden fazla jdi. 

Müsademenin ferdası günü Kon
yalı olan ~.ırk b~ nefer düşman ta
rafına geçti. 

Sırasile hapishane, hükfu:net, as
ker ve jandarma nıektepleri _sukut 
etmi,Şlerdi. 

Kasa.balı ile beraber on binden 
fazla Olan asilerin hepsi tepeyi sar
dılar. Gece gündüz bize taarruzla
rına. devam ettiler. 
Yanımda kalan yirmi beş müca

hidin on yedisi vuruldu. 
Konya tepesi lıafidir. Kurşunlar 

toz kaldırıyordu. Tepenin üzeri he
men her zaman tozdan bir bulutla 
muhattı. 

Mücahidlerin tüfeklerinin meka
nizmasına toz doluyor, kullanılcunaz 
bir hale geliyordu. 

Tüfeği tlkananlara., .muvasala si -
perlerinden geçerek, şchid -düşen ef
radın sil m1 veriyorduk. 

Asil r ttikçe yer kazanıyordu. 
Çok sıl şbğımız yerlere, muva -

sala siperlerinden gider; hususi le
viz mitr.alyözümle ateş ederdim. 

,_ 
Nihayet. tüfekler gibi ağız, göz, 

ve bunınlan da toz dolan, mütemadl 
müsademeden, uykusuzluktan bit • 
kin bir hale gelen mücahidlerim, ar
tık dayanamıyacaklarını söyleailer. 

Camiin zemine kadar indirdiğim 

pencerenin içinde ayakta durdum, 
sağa sola mütemadiyen levisle ateş 
ettim. Bu esnada mücab.idler bacak
lar1mın arasından geçerek kandil 
merdivenile camie indiler. Son ne -
ferden sonra ben de indim. Ve alt 
kapıdan teslim oldum. 
teslim olduğum zaman, muharib o
larak yanımda, yalnız (8) mücahid 
ve Avni (Paşa) dan başka bütün 
müsademe müddetince müstesna ce
ladet gösteren, şimdi güm:r:ük ka -
çakçılık teşkilatında memur yüzba
§ılıkta.n mütekaid ltahraman Meh
mcd Ali Ye o zaman jandarma müla
zimi şimdi de Geyve kaymakamı bu
lunan kahraman Ha3im vardı. 

••• 
Bay (M. Sıfır), Konya isyanı sıra· 

sında, Konyada değildiniz. Olsaydı
nız mutlak tanışırdık. 

l{onya vak'ası hakkındaki tarihi 
romanınızı -burada bulunduğum gün 
ler- takdir buyuracağınız alaka ile 
okudum. Anlaşılıyor ki eserinizi 
t-0.kdire şayan bir gayretle res
mi ve hususi vesikalardan başka, 

vak'a esnasında orada bulwımuş 
veya bulunanlardan işitmiş olanla
rın ifadelerine istinaden yazdınız ve 
bunlara, pek tabii olarak, şahsi dü
şüncelerinizi kanaat ve takdirleri -

nizi kattınız. Ve icabına göre sah • 
neler, -muhavereler de yarattınız. 

Bunlar, tarihi bir romun için mutad 
ve mukannen şeylerdir. Yalnız tari
hi bir romanda bile vak'alara aid 
esaslı noktaların hakikate mutlak 
surette muvafık olması lfızım gelir. 

Görülüyor ki size maliimat ve -
renler.in içinde: 

1 - Vak'aları, kendilerine, akra
balarına veya sevdiklerine _şeref ve
recek veyahud suizandan tebriye e
decek surette talirif veya tadil eden
ler; 

2 - Hissiyata kapılarak sevdik
lerini yükselten, sevmediklerini kü
çi.Htcn ve çirkinleştirme ve hatta 
şunu bunu ilham edenler; 

3 - Bilhassa meslekdaşlannı ka
yırmak gayretkeşliği ile şuna buna 
müsademede füzuli rol :verenler ve 
kahramanlık tevcih edenler vardır. 

Bunları birer bir.er teşrih etmenin 
yeri ve zamaıu değildir. ıBunların 

bir kısmı mukaddememle :.ve Konya 
mebusu Bay Kazıma vereceğim ce
vapla kendiliğinden tashih edile -
cektir. 

Evveıa yalnız §ahsıma aid bazı 
noktaları izah edeceğim: 

1 - lsyanın ba§lacJığmı mühendis 
Nadir Beyin çektiği telgrafdan an
laclım. O sırada polis müdürü Bay 
Necibin odasında ikimiz oturuyor • 
duk. Telgraf -Konya hattı asiler 
tarafından tahrip edildiği için - Niğ-

. de, Kırşehir ve Ankara yolile geç -
tiği halde hic kimsenin nazarı elik -

katine değmemiş idi. 
Derhal vak'adan Afyonda bulu -

nan kı.Unandan • orgeneral Fahred -
dini haberdar ettim ve zaman kay -
bE:-tmemek için getirttiğim bir ara
ba jle :Bay Necip ile beraber istas
yon otelinde bulunan Avni (Paşa) 

ya gittim. Şoförüme mektupçu Bay 
I\a?..ımı (Konya mebusu) evinden 
alıp gelmek üze.re haber gönderdim. 

[Devamı var] 
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mezunları cemiye· 
tinin çayı 

Yüksek İktısad Ye Ticaret mekte
bi mezunlar cemiyeti her yıl olduğu 
gibi bu yıl da mektepten me?ıın o -
laeak genç arkadaşı rı şrrı·fiue 1:> 
nisan cumartesi gUnü ak5·\mı Mak

sim salonlarında 8abaha. kadar d~
vam edecek bir c:c.y zi:,.'tı.f etJ tertip 
etmiştir. 

Bu ziyafct.c eski mP:r:wıarla ta -
nınmış mnliyeç: "~ ikt~·~adC'ılar da
vetli bulunmaki.uı.lır. 

YENİ SABAH 

Tenekeci Yaşarı 
Hangisi öldürdü? 
Şehremininde Uzunyusufta, sar • 

hoş olarak tenekeci Yaşarı bıçakla 
öldürmekten suçlu mevkuf Mustafa 
ile ona yardım etmekten suçlu gayri 
mevkuf Süleymanın muhakemelerine 
İkinci Ağır Ceza mahkemesinde dün 
devam edilmi§tir. 

Mustafanın bıçağın Süleymana ait 
olduğu hakkındaki iddiasını isbat et 
mek iizere gösterdiği iki müdafaa 
şahidi, hadiseyi kahvede duydukları
nı, hiçbir şey bilmediklerini söylemiş
ler.dir. :Bundan.sonra Mustafa söz a
larak, Yaşarı, kavga esnasında Sü
leymanm vurduğunu, bıçağı kendisi
nin öniine atarak kaçtığını ve katil 
diye kendisini 'Yakaladıklarını, bunu 
isbat için bir kaç şahid dinleteceğini, 
bunlardan birinin de Süleymanın kar 
deşi Ramazan olduğunu, Ramazanın 
Darıcada bulunduğunu söylemiştir. 

Muhakeme, Mustafanın gösterdiği 
şahitlerin cağırılıp dinlenilmeleri, 
Ramazanın Darıcada istinabe sure
tile ifadesinin alınması ve katil aleti 
olan bıçağın Darıcaya gönderilerek 
Ramazandan, kardeşi Süleymana ait 
olup illmadığmın sonilması için 4 
mayısa talik edilmiştir. 

Tic'!-ret vekilimizi 
Ankaraya döndü 
Nazmi 1Topçuoğlu dUn şe
hirdeki petrol depolarmı 

teffiş etti 
Birkaç giindenberi şehrimizde bu

lunmakta olan Ticaret Vekili Nazmi 
Topçuoğlu dün de tetkiklerine de -
vam etmiştir. 

Vekil, sabahleyin beraberinde Pet 
rol Limited Şirketi müdürü Sedarl 
olduğu halde Kanlıca ile Çubuklu 
arasındaki Neft Sendikattan satına-
·ıınaı:ı petrol tanklarile tesisatı gez
miştir. Buradaki tesisat görülen lü· 
zum üzerine genişletıleceğinden ya
pılm 'ü!ı dü§ünülen topt"akaltı tesisat 
ları hakkında Vekile izahat veril -
miştir. Petrol Limited Şirketine ve
rilen bu tesisat genişletildikten son
ra Rumanyadan getirilecek petrol
lerin hepsi bu tanklarda muhafaza 
edilecektir. 

Nazmi Topçuoğlu öğleden sonra 
Mıntaka Ticaret Müdürlüğüne gele
rek Amerikan Ticaret Ataşesi Mis
ter Tayloru kabul ederek Jcendisile 
uzun müddet görüşmüştür. 

Bundan başka Zingal Kereste Şir 
keti müdürii Tevfik Ali de Ticaret 
Vekili tarafından kabul edilmiştir. 
Vekil bu görüşmelerde şirketin is -
tihsal vaziyeti hakkında Tevfik Ali
den malfımat alınış ve Rumanyadan 
ithal edilmekte olan kereste mikta
rının azaltıldığı takdirde fabrikanın 
kapa.sitesini ne miktar arttırabilece
ğini sormuştur. 

Bundan sonra yumurta tüccarları 
namına Kılıçzade Veysi kurulacak 
yumurtaJhracat birliği hakkında Ve 
kilden direktifler almıştır. 

Toplantılara saat 6 da nihayet ve 
rilıniş, bunu müteakib Nazmi Topçu
oğlu İstanbul mntbuat mümessilleri
ni kabul ederek kendilerine şu be -
yanatta bulunmuştur: 

"- Bugün Neft Sendikattan sa
tın alınan petrol tesisatını tetkik et
tim. Size, memleketin medeni bir te
sisat kazandığını söyliyebilirim. İt -
halat ve ihmcatımızda eski sıkıntılı 
vaziyet tamamen giderilmiştir. Şüp
hesiz ki ha•·b ekonomisi içinde yüz
de 60 ihracat ve ithalat yaptığımız 
bir memleketi kaybetmekle · hasıl o
lan vaziyeti bir sy gibi kısa bir za-
manda telfı.fi etmek güçtür. Aldığı
mız tedbirler sayesinde 1940 senesi 
üç ayında ihracatımız istatistikler -

den de anl ılabileeeği şekilde bun -
dan evvelki yıllar.m en yüksek dere
cesine çıkmıı:;tır. İthalatımız da nor 
mal şekle girmiştir. Harici ticareti 
miz memnuniyetbahş bir vaziyete 
golmi~tir. İstanbuldaki tetkiklerim • 
den memnunum, bu akşam Ankara
yadön üyorum.,, 

Nazmi Topçuoğlu dün akşam An
kara.ya dönmüş ve istasyonda Veka
lete öağü müesseseler erkam tara -
fından uğurlanmıştır. 

\r OKUYUCU 

DİYOR Kİ: 
........... 

At var, meydan yok 
Çorludan şu mektubu aldık: 

Snyın ve kıymetli Ziraat Vekilimize, 
Bendeniz yedi sene evvel düşmanın 

hakir çizmeleri altında kalmamak içln 

Türk camiasında yaşamak ve Türk o
larak ölmek ilzcre vatanıma gelmiş bir 
Rumanya muhaciriyim. Yedi seneden
beri ıiç çocuğumla ve bütün varlığımla 
çalışarak \'atanıma faydalı bir uzuv ol
mağa çalıştığım halde rençber olmam 
hasebile bütün ziraat aletim, beygiıle

riın evde dw·uyor. Sebebi m1? Tam ye
di senedcnbcri bütün gayret ve çalışma
larıma mukabil bir metre bile yer ala
madım. Yalnız ben mi? l:fayu· sayın bü
yüğümüz hnyır, bunun cevabını bura 
iskanından, bura kadastrosundan sor
maym. Bız muhacirlere sorun. Çorluda 
iskan edilen t:ı on beş senedenberi o
lanla"ımı:z bile bir karış toprak verme
d ler. Bizler onun bunun yanında gün
deliklerle amele gibi çalışmağa mah
kum olmuş kimseler mesabesine indık. 
Radyoda vercrginiz ve biz çiftçilere bi
rer ıhtar makıımında olan sözlerini;zi se
\•e seve yapmak hatta fazlasile yapmak 
isteriz. Koca Çorlu ovası boş duruyor. 
Emir verin bize versinler. Si2e bir sene 
sonra orasını giilüstan teslin1 edelim. 
Bize yer versinler, orasını bir gün boş 
görürseniz bizleri kapınızdan kovsunlar. 
Bize toprak verin, size altın gibi ekin 
verelim. 

Kıymetli dakikalarınızı aldığımdan 

dolayı affınızı istirham ederim muhte
rem büyüğümüz. 

Çorlu, Rumanya muhacirlerinclen 
Osman o(jlu lbrahim Üstündağ 

JılARKEl!EVJ!RDA : 

Ankarada yakalanan 
bono sahtekan 

M"'.badil bonoları sahtekarlığının 

elebaşılarından olup Ankarada ya -
kalanan ve tevkif edilen Mehmed 
Nihad Özkoyuncu dün Ankaradan 
getirtilerek müddeiumumiliğe ve -
rilmiş1 Sultanahmecl birinci sulh 
mahkemesine sevkedilmiş ve sorgu
su yapılmıştır. Mehmed Nihad, sor
guda şunları anlatmıştır: 
"- Ben muamele takipcisiyim .• 

İş takip ederim . .I:Iüseyindcn, muh
telif tarihlerde ve muhtelif miktar
da mübadil bonosu aldım. Bunlar 
üzerinde bazı tahrifler yapıp isim 
değiştirerek bankadan müteaddid 
defalar para aldım. Aldığım para -
nın yekfınu beş altı bin lira kadar 
ancak tutaı-.,, 

Hakim Reşid, Nihadın sorgusun
dan sonra, mevkufiyet halinin de -
vamına karar vermiştir. Mehmed 
Nihad hakkındaki evrak da, diğer 

suçlulara aid dosyaya konmak üze
re dördüncaü sorgu hakimliğine 

gönderilmi§tir. 

ynah 'Etem 'mahküm oldu . 
Bir hafta kadar ev ıel, araba pa

zarlığı yüzünden çıkan bir ihtilaf 
sonunda Ahırkapıda bir kahvede 
arabacı Ömeri bıçakla sırtından ya
ralıyan ve tevkif olunan Aynalı E
temin muhakemesi dün Sultanah -
med üçüncü sulh ceza mahkemesin
de bitirilmiş, Elem, bir ay beş gün 

hapse, Etome küfrettiği sabit olan 
arabacı Ömer de üç gün hapisle bir 
lira ağır para cezasına mahl~üm e
dilmişlerdir. 

r mvay çarptı 
Fatihclcn Eminönüne gelen vat -

man Hakkının idaresindeki 96 nu -
maralı tramvay köprünün Eminö-

nü cihetinde yolun bir tarafından 
diğer tarafına geçmekte olan Tak-
simde oturan Şerif oğlu Zekiye çar
parak alnından yaralanmasına se -

bcp olmuş. yaralı Beyoğlu hastaha
nesine kaldırılmış, vatman yakalan
mıştır. 

Y.eni doğmuş bir çocuk 
bulundu 

Dün Edirnekapıda Mihrimah ca
mii önünde yeni doğmuş ve nenüz 
göbeği kesilmemiş bir yavru bulun

mwştur. Mükemmel bir kundak içe
risinde olan bu yavru sıhhiye müdı
riyetine gönderilmiş, zabıta ve adli· 
ye, kim tarafından bırakıldığıı>-' a
raştırmağa başla.mışleardır. 

1 Eminönü meydanı 
Yükseltiliyor 

İstanbul Belediyesi Eminönü mey
danının ve Kara.köy köprüsünün yük 
seltilmesi işine mayıs nihayetinden 
itibaran başlıyacaktır. Karaköy köp 
rüsü vükseltilirken vesaitin ve sey
rüseferin inkıtaa uğramaması için 
Karaköy köprüsünün ikinci dubasın
dan ve Sarayburnu cihetinden Emi -
nönü meydanına bir ahşap muvakkat 
köprü yapmayı kararlaştırmıştır. 

Bunun için şartnameler hazırlan· 
mış ve münakasaya çıkarılması için 
Daiıni Encümene tevdi olunmuştur. 

Ha'llrlanan keşifnamelere göre 
köprü 10 bin liraya mal olacak ve 1.2 
metre genişliğinde olacaktır. 

Bu köprüden otomobiller ve yaya
lar geçecek, tramvay seyrüseferleri 
alınacak tertibat sayesinde hiç sek· 
teye uğramıyacaktır. 

Darülaceze 
Balosu 
Nisanın yirmisinde Tıaksim 

Belediye bahçesinde 
verilecek 

Nisanın yirminci cumartesi günü 
akşamı Taksim Belediye gazinosun -
da Darillaceze menfaatine bir balo 
verilecektir. 

Darülaceze gibi sinesinde düşkün 
maliilleri ve kimsesiz yavruları ha -
nndıran bir hayır ve şefkat mües
sesesine eğlenerek yardım etmek ha 
yırsever ve mlilıtaca, zayıfa yardım
dan asla çekinmemiş olan İstanbul 
halkt için bir zevk teşkil edecektir 
kan aıı tindeyiz. 

~'-"·----
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Şehir Meclisinin içtimaı 
İstanbul Şehir Meclisi dün saat 15 

de reis muavini Necib Serdengeçti
nin riyaseti altında toplanmıştır. 

Meclis dünkü toplantısında bazı tek
lifleri alakalı encümenlere havale et
miş ve zabıtai belediye talimatname
sinin daimi encümenden çıkan §oför 
ve taksilere ait hilkümlerini tetkik e
derek kabul etmiştir. 

LOkantalarm sınıflara 
ayrılması 

Bugün İstu.nbul Belediyesi lktisad 
müdürlüğünde reis muavini Lutfi 
:A.kso yun riyaseti altında bir toplan
tı yapılacaktır. Toplantıda lokanta
cıların sınıflandırılması i§i mevzuu 
bahsedilecektir. 

Belediye lokantaların beş sınıfa 

tefrik edilmesini kararlaştırmıştır. 

Bu karar yarın lokantacıların iştira
kile konu__§ulaca.k ve bu hususta kat'i 
karar verilecektir. 

INHiSARL'ARDA : 

1nhisarların yeni 
sigara nevileri 

İnhisarlar İdaresi şimdiye kadar 
'.100 lük ve 150 lik kutularda satılan 
çeşid sigarasının yirmi beşlik kutu
larını da piyasaya çıkarmıştır. Yeni 
kutular gayet zarif ambalajlıdır. 

Çamaltı Tuzlasmm su ihti-
yacı temin edildi 

İnhisarlar idaresinin Çamaltı tuz
lasınd .ı §İmdiye kadar deniz suyun
dan ba3kn su bulunmadığından iç 
me ve yıknnnıa suyu tedariki husu
sunda zorluk çekilmekte idi. İdare, 
tuzlanın günde 150 tona balik olan 
su iht'yacını temin etmek üzere tuz
Jaya 13 kilometre mesafede kain 
Çı~lı 1~öyürnlen demir borularla su 
getirmiştir. 

.. 1eınba suyu motörle evvela da -
ğa smdrnlunmakta ve oradan tuzla
ya ahtılmaktadır. Bol su sayesinde 
tuzlanın yeşillendirilmesi de müm -
:kün olacaktır. ---···· .... ·---

Elinden yaralandı 
Edirnekapıda Fevzipaşa cadde -

sinde 367 numarada kahve<·i Ab -
dullahın kahvesine sarho~ olarak 
gelen Ka'riye mahallesinde İhsan, 
:Abdullahın ocakçısı Niyaziyi bı<:flk
la sol elinden yaralamış, yaralı te
davi altına alınmış, İhsan yakala -
narak tahkikata başlannnştrr. 
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Şimalde harb 

G izli ve zaman zaman a~ığa 
vurulan bir hazırlik de\Te •

1 
sinden sonra Alman kuvvetleri, şi 11 

mal memlel;etlerinde ha.reket.e g~ • 
miş bulunmaktadır. 

Bu yeni bareliat sabasmı Dani •ı 
marka \'61skandinM'Ya meınleketı.,.1 

rinden Norveç teşkil etmekt.e ve Al• 
man istiliisının istinad eylediği taar.. j 
ruz ''esilesi de müttefikle.tin hu mem' 
leketleri Almanya aleyhine harek84 
te t.eşvik etmesi ve buna kar~ı on4 
ların zayıf bir mukavemet göster .. 
meJeri hususuna day,anmakt.a.dır. 

Hadiselerin <derinden tetkfüi, bd 
istina.tl edilen prensiplerin Ye bun • 
ları ürten himaye meselesi harkinda 
lıizzat AJmanyanın menfaatlerinir: 
miidafaası noktasını ortaJ·a çıkar • 
tır. 

İngiliz - Fransız müşterek Jınre • 
heti ve ezciinıle ablukayı '1iddetlen• 
dimıc 'esUesile son alman kantrJar 
Almanların lıerhungi bir nokt.adan 
multabil harekete geçmelerini ihti ... 
mal -dıılıiline koydnracuk derecede 
Berlinin bayati menfaatlerini aHikaı
dar eden b:r mahiyette idi. 

.İngilizlerin Norveç luırasuJarına 
mayn ökmcleri, ve demir ce' herle• 
rinin ve beı· türlii ilk madde ,.e :vi• 
~ t•rek -maddelerinin Alman;ray.a gel· 
mesine mini olacak tedbirleri itti .. 
hu etmeleri, donanma vasıtasile 

seyrisefoini Irnntrol alto.o.da tutma "' 
ları !\arş mda !Almanya, İska.ndiııa v 
ıneınleketıer.iııden gelen ithaiatı te .. 
minat altına almak ist.emektcdir. Ve 
bir ta.:Jn, iki Jrn;; lıattit mlitcadıliıl 

.kuşlar \ımnak niyetini "'Östermc.k .. 
teilir. Bir taraftan Norveçin demir 
madenlerini c de etmek ve Atlruıti1' 
salıillerfoe vasıl olarak oratlaki Ff .. 
)'Or.dhu:da denizaltı gemileri ve de ... 
ııiz ta~-y.areleri iisleri \'Ücmle getir "' 
mek ınokta)armı dfü~ünürken, Daui • 
marka topraklannıln girişti~i istiia: 
fov.eketilc- Norve!;tclı:i tevessii faali"' 
yeUnJ itmaın arzusunu izbar etınck< 
tedir. Norve!;in ce.'Jub sah.illerine ve 
Daniıruırka topr.nılı.Ja.rile, B:ı1tık de.. 
ınizi methn.lindeki boğazlara. Wiliim 
olun Ahmmya, yabancı lıif:bir kuv • 
rrnti bu denize solmmıy.acağı gihi, 
8altik 'denizine sa.hildar herluıngl 
lbir memleketin de bu metba.lden dı· 
ş::ın çıkmasına mani olacaktır. Bu 
suretle, ı \'eç, tama.mile Almanların 
eline ge~ıniş bir Norveç tarafından 
müttefiklerden ayrılabilecc~i gibi, 
Sovyet Rusyanın Norveç sahillerin• 
deki her.h&ngi bir emelinin de önüne 
geçilmiş bulunacaktır. Ayrıca Fin .. 
Jandiy.a &ullıü ile Baltıkta kunctll 
bir mevkie salıib olan Sovyet Rusya, 
BaJtık aıe.thalinin anahtarlarını c ... 1 

ünde tutan Almanyanııı bu sahadaki 
hakimiyeti kar,Şısmda bulunmuş o"' 

• 1 

lacaktır. ı 

Baltık denizi, lıcrlıangi bir deniz 
gibi seyrilsef ere öyle kolay bir sa • 
lıa anctmez. Kış mevsiminde buz .. 
lar, yazm da derin olınıyan bir su 
ha.eminde ve bilhassa. da.r, cereyan
lara ve ani fırtınalara sahne olan bu 
denize tarilıin seyrinde, yabancı ba• 
zı memleketler girip harekatta bn ... 
lunmu~lal'dır. Kırım harbi sırasında 
İngiliz ve Fransız donanmaları, 1870 
harbinde bir kısım Fransız deniz 
kuvvetleri, 1914 -1918 harbinde de 
itilaf lmvveilcri girebilmişti. 1910 
harbinde vaziyet bu şekilde oJmasa 
bile, denizaltı gemileri vasıtasile, bu 
s:ıha.la.rdı.ı müttefiklerin Almanyaya 
l~a.rşı Jıarelmtc ge~ebilmek ihtimal .. 
lcri ele .rok değildi. 

İşf.e ıbütün lıu amiller talıtında Al 
ınanlar, Battığı mutlak surette ha • 
patmalc ve İngiliz adalarına karşı 
N or\•eç sahillerinin en şimal lı:ısmın .. 
cla.n ta llolandaya lmdar siirrnd( 
bir ıloniz C"phcsi teskili icin lıarekde 
g••çmişlerdir. Almanların Druıim:ır .. 
k.atlaki lıedciler:n~ \·asıl olduk arı 
lJildirilivorsa da, Norveç dellctl, Al· 
man !stir ına karsı ınulmvemet g-iis 
terme•-:c !ınzırlanmıs gibi görün ek• 
trdir. VaziJetin inkisn;f'ı bu lrıo;·· ta 
ll::ı.lın geniş tefsiratta bnlnnm" < ... im• 
kan -rt!rdirecek bir istilcamct ,!!;öste • 
rccei!;e bcnzemclrt{'Hir. Jfarb !'}İmalt'!e 
j'apılma~a başlamıstır. 

Dr. REŞAD SAGAY 

iki amete arasmda 
Kabntasda 183 numaralı otlun1 

deposwıda amele Mardırosla ayni 
depoda çalışan Ali arasında çıkan 

kavgada Ali Mardıros sopa ile ba .. 
~ından yaralamış ve y.ıkalanmış, 

ı 
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y 

cavüz 

fo,ı 'e m an 
lunnn 1ngılız VP Fr 
aefare~ e • .liWJJiıa hart 
lllevk. b r t liffe edılmı · 
tir !ngiltere v D rumcırkn j 
da bulunnn tt. rınr. r. nukukurı 

•iy t etmek azı ın 

çısm e ru"" etmıl}lerdir. 

N OJ"\ı.t'!~ l'aan:uz 
Bir t.aru&n D,uumaı·ka ışgal e -

dilirkEm, d.ığe taı aftan yine kuvvetli 
biı Alman filosunun hiroa\ esinde ha 
reket eden 20 Alman n ldiye gemisi 
Norveçe doğri yola çıkmıs bulunu -
)'oı 1 rd . Almany Norve.ç.i istil@. 
pl&nın dab e\-vel h8.211'laıxuş oldu -
fuudan sayJ.61 henUz malftm olmıyan 
bıı <;ok Alm&.n nıı.kliye gemileri de 
evvelce yola çıkmu.;ı bulunuyorlardı. 

ı :rnteklm bunlardan 9100 tonluk 
Jtio-<le.Qaneiro adındaki geıni daha 
.-vvelkJ gece Norveç açıklarında bir 
!ngiti!: tahtelbahlrl tarafından yaka
lanar.a.k torpillenmletir Alınan as -
kerle~ yUklU ola.n gemi derhal bat 
lr!J§, 200 den fazla Alınan ask.eri bo
Juımuş, yUz kişiden. fazla. yaralı ve 
İtiğer askerler NorveQ sahillerine çık 

1 

ı ltll§lardır 
~ Yhıe tngllb ha.t'b gemıleri biri pet 
r l'ol gemisi olmak üzere daha u~ Al
~ ln'-t> nakltJle gemlafni btı t:ı.nnışlar 
lır. 

1 Alman Seflrl.niıı NoUısr 
1 

DUn aabah saat sekizde Oslodaki 
~n elçisi Norv69 hariciye nazın 
ltohtu ziyaret ederek Alınan Alman 
hUkfimetl namına bir nota vermiıt 
:Ye Almıuıyanııı. Norveçi askeri hi -

o 
• A 

s ı a e vn 
memleketler 

Norveç haridye n.a
b k· :ar. d h pr e u etmiş 

ve No "" ır boy.e bir bımaye ve 
ıı e~ · kat'i yen tanımıyaca' -

b rnustir B~ IDlltea.lub der 
ha ıc-t a H1en Noı ve kab.inı:si ha
rı iye nazırının tıu beyan tını mtit,.. 
tetılrnn tevıd etnu~ ve icabedeı:. mil
d fR< t dbırlerine derhal tevessill 

ştı Va,f''ngtonda bulunan 
crv ~!çisi .A:menka tiırleşik hU-

kt.met ne vaziyeti bıldirmi" ve Nor
·ccin uğradlğr bu teeaviiz üzerine 

Nor ·c.~n Almanya ile r.ali harbde 
old ı~nu bildirn iştir. 

No!"\·eçte derhal umum: &-fer .t 
be hk ilan edilmış blitUn asken 
ızırJer kaldırılmış ve bu sırada Os
lc lım · mna girmiş bulunan dört Al
man kruvazörü refakatindeki AJ • 
man fılnmms. ateş açmıştır. 

tşga.lin İlli S:ıfhaları 
B •. !'!km şeklinde vuku bulan Al

rn.an tecavtizü baxı noktalarda mu -
vaffak olmuştÜr. Ezcümle Bergen, 
LaTVick Trondheı.m hemen hemen 
hıç bir mukavemete rastlcanmadan 
l§gal edilmifltir. Osloya ~ok yald&
ean Alınan harb ge~ilerile sahil ~ 
taryalearı arasında çok şiddetli a -
teş teatisi vuku bulmuş ve bu esna
da Alman bahriyesinin en yeni ve 
en bıiytlk zırhlılanndan olan Gre -
se.nau gemisi batınlmı~ır. 

26 bin tonluk olan bu geminin ba
tırıldıJını Londra, Paris ve 1stok -
h<.ılm mahafili teyid etmişler, Alman 
mabafüi bu haberi tekzib etmemiş -
tir. 

Bu haber tahakkuk ettjği takdirde 
Alma.n dona.nmaaı en güzel gemisini 
ve 1500 bahriye müretebat.ım kay -
betmiş olacaktır. · 

Buna rağmen Alman kuvvetleri 
(}.;ıloyu da işgal etmeğe mu:vaff.ak ol 
muı:;lardır Norveç hükfuneti <laha 
evvel Osloyu· terkederek daha içeride 
ve takriben yüz kilometr-e kadar şi
malde bulunan H<:ı.."1nr şehrine çe -
kılnw~ ve' harbi bumdan ıdare etme
ğe devam etmiştir. 

Paıist.ekl \1 a.7.İytıi 
Danjmarka ve Nonreçe. yapılar. 

taarru:t. sabah saat yed.ide Parısde 
haber alınmış bulunuyorrlu Bu fi<lat
t~ Başvekil Reyn:ıud yrun" . ' .. 
d~ni2: ve hava erkanı harbiyl .. 

YENI SABAP! 

. ' 
leıı tle üç miidafaa ,.! Ell<eC sıı-1 
rayma gıde: ek Cümh , •w L bnı
oun nym:;etind bır. harp mechsi ak
det.mışlerdir. Bunu müteakıb nazır
Jnr beyeti toplmımış ve derhaJ icap 
eden tedbn ler ittihaz edilmiştir. l 

Fta:nsa va.kıt lrn.ybetmeksizin · 
Na veçe bütün kuır.vetile en geni,ş 
mıkyas<la yardım etmeğe karar ver
mış \'e bu. kararını öğleden so:1m 
re:sıni bir tcblığ ile ilan etrnı. tir. 
Basvckil Reynıı.ud ile Fransız harbı
ye nazırı Daeladier tayyare ile Lon
draya hareket etmişler, ve bugün 
ö~le<len sonr, albncı harh kc yi 
i tım etmistir. 

Fransızca Le Temps ve büha:0 sa 
butun akşam gazeteleri tecavüz hft
drne~ini tel'm etmekte ve hadı reye 1 
gPnlf sütunlar ayırmakta ve Fi an
san n her türlü yardımı esirgemen a
sı ı c p ettiğim bildiren mak Ier 
n trnekt ırler. Ezcumle Le 
Te p dıyor ki: 

"Artık karar vermek hakkı müt
tefiklere aıd lir. Vazifemiz derhal 
N rveç v.c 1 \ in imdadına yem -
mektir. Al , n n.mn yaptığı hiltlin 
hul·uhu düvel kaıde.lerini çıı::nemek 

ve iki zayıf bitar.af milletin iktısadi 
hnyatına ve stratejık noktalarına 

vaz'ıyed etmekten başka bir şey de
ğıldir. Ne olursa olsun harbin ge -
nişlcmes1 Avrupanm şımalinde bir 
emrı vakidir. Mes'uliyet Hıtler Al
manyasımndir. 

Reynaud bu sabah saat on birde 
Fransndaki Norveç sefınni kabul e.. 
derek aşağıdaki tebligatta bulun -
.ınuştur. 

1 - Alman hUkfımeti, bir beyan
name neşrederek Norveç ile Dani -
markanın himay1>.sini deruhde etme
ğe ka!'ar vermiş olduğunu büdirmış 
tiı· 

Alınan hükCimeti, bu har.elrntin 
dün lftgillz ve Fransız denizcileri ta· 
rafından Norveçin karasularında 

mayn tarlaları vücude getirmelerine 
ka:rŞJ bir mukabele olduğunu beyan 
etmektedir. 

2 - Fransa hükümetine Oslodaki 
Alman sefirinin bu sabah Norveç 
hükumetine müracaat ederek Nor . 
vcç at·azisinin Alınan askeri ldare
eıne terJ(edilmesini istemi§ olduğuna. 
daır malümat gelmiştir. 

Alman mümessili, bu talebin ka
bulunden imtma edildiğı takdirde 
her tiirlti mukaYemetin kuılacağmı 
ilave etmiştir. 

Norveç hükumeti, bu talebi derhal 
reddetmiştir. Bilahare gelmiş olan 
habe1 lerde Alman kıtaatının bu mü
racaatten daha evvel Norveç ara.zi
sıru işgal etmiş oldukları öıldiriliyor 

du. 
3 - Almanyaı:ıın girişmiş olduğu 

hareketin İngiltere ve Fransa hUkft
metle:-i tarafından ittihaz edilmiş o
la..n tedbirlere karşı bir mukabele teş 
kil etmekte olduğu sur.etinde Alman 
beyannamesinde ileri BUrülen iddia, 

hiç kimseyi alds.trunaz. Deniz kuv -
vetlerinin refakat etmekte olduğu kı 
taatın Nor:veçin muhteli:f noktaları
na ayni zamanda çıka.nlabilmesi için 
wrun müddet hazırlıklar yapı.lınl§ ol
ması icab eder. 

Fransa hükfuneti, Norv~in Al -
man taarruzuna silAhla karşı koy -
mağfl karar vermiş olmasında.o do
layı .!1cmnuniyet izhar etmektedir. 

4 - Reynaud, Nor\reç sefirine 
meml~ketinin Alman istilasına uğra
ması dolayJSile Fr.ansa hiikfınıetinin 
N orveçe derhal tam bir yardımda 
bulunmağa ve Norveçle tama.mile 
mutabık kalarak harbe devam et -
meğe karar vermiş olduğunu söyle ~ 
miştir. 

5 - Zaruri olan bahri ve askeri 
tedbirler. Bi.iyük Britanya ile ittihaz 
olunacaktır. 

tngiıtert>d<'ki Vazh et 

Tecavüz hareketi, Lon<lrnda da de 
rin tı>sirler bırakmrntır. İngiliz ef . 
kRrıumumiycsi esasen böyle bir te -
cavüzü beklemekte olduğundan M. -
dise oldukça soı;-,'Ukhanlılıkla karşı -
lanmıştır. 

Başvekil Chumberlain derhal harb 
kabinesini içtim arı d-ı.w. E-miı, bu iç· 
timml.1 İngiliz ErJ.im t ;ye r<ohı -
leri General lronsid,. ııe 8ı... Duddbi 

Nor :eç 
Donanmasının 
Kıy ıe i 
Nazı A:hmmyasınm :rrıuıaarrız kuv 

vetlerine karşı ct:şaretle: mukabele e
derı Norveç ciet ız ku .-vetleri beherJ 
(3380) tonilato maı malıreemde ıki 
zırhlı ile yine beheri (3645 tonilato 
iıa:rnımde. di~ Jfil zırhlıdan, {550) 
ili'r (590 tonihrt.o mm nm.hr:eclnde 
uç yeni muhribden v:e dokuz denizal
tı gemisin.den bın-cttir. 

Norveç bahriye hanbiy~ınde bir 
hay;li ilrtiyarlamı§ uç mulıaı:ıb (17) 
tane de eski torpıtobot varı:ıa da bun
lann kıymeu harbiyelerınln «,:ok 
du..ı:ıkün o1 •• la.rı muhakk ı 

(3330 tonilato! Tomenskjold) 
sn: f k" .. (1898 yılında denize 

:dir. (21) smıtimeb"elik 

sant metrelik alt ve (7,5) 
santimetrelık hava daiiı ıki top ta-

ar. 42 : aşına basmış olan fuı e
mekdar z.ırhlılar sahil muhn:f ızı ih
tiyat f"loy-0. d l irler. 

Bıri (1900) )"llmda, diğeri de bir 
anra d nıze indi iJmış olan 
) sınıfı iki zırhlıya gelince 

bu ıl · tane (21) . ant metrelık, 
altı tane 15 antimetrelik. seldz 

e ('i 5 san metrelik top ve ki
e de ha a daf i (4;~ s nti

m trelik topla mi' ehhezdirler. Hali-
h da.ki sür' tle mi den iba
r tir ve bunlar da ıhtiyat filoda sa
hi muhafızı o-larnk hizmet görmek
ted er. 

Norveç bahriye inin A sınıfı üç 
ve (B) sınıf ndan da altı ki cem'an 
dokuz tane denizaltı gemısi vardır. 

(A) sınıfı denizalWar su sathında 
(rO), ufıkllltları zaman da 340) 
tonıla o mai mab mde ve saatte 
(14. mıl sür'atle seyreden küçük, lfi.
l kullanışı ,.e denızcı teknelerdir. 

B) sınıfı denızaltılan ise su sat
hında (420 , • u altında da (545) 
t nılato llla: rıi< recınde: ve s< atte 
(L,5) mH sıir'a haiz gc:mJlerdir. 

( A) sınıfı totla.rcla yalnız üçer ta
ne torpito kovanı bulunma.sına mu
kabıl (B) c:mıf gemilerde dordnr 
torpito kovanı ve birer tane de 
(7,5) santimetrPlik top bulunmak -
tadır. 

Nor.:veçin ivicaçlı \•e girintili çıkın· 
tılı sahillerinde o suları tab.iatile ga
yet iyi bilen deruzci 6llerde bu de
nizaltılarla mutaarrız Alman deniz 
kuvvetlerine çok şeyler yapmak müm 
kündlır. 

193.7 yılında Non: eç parlamento
sunun kabul ettiği milJt müdafaa. 
bütçesinde bahriyeye üç sene için
de ödenmek üzere (10.50(1.000) ko
ron tahsis edılmışti. 1938 yılı nisa
nında bu tahsisat tezyid olunarak 
(12.800.000} korona çıkarılmış ve 
1939 yılı başında yeniden munzam 
tahsisat olaral~ (6.750.000) koron 
daha bütçeye konulmuştu. Bu tah
sisattım kısmı azarnı yeniden inşa 
olunacak gemilere sarfoluna.cak, 
(2.300.000) koronu tersanelerin ye
nileıştirilmel:Jine, (3.000.000) koronu 
da ( Oslo), (Bergen) ve (Kristiyan
sund) lima.nlarının tahkimine sar -

folunacaktı. 
Norveç bahriyesi sanki uğrıyaca

fı felAketi hissi kablelvukula. vu • 
lruunda.n evvel görmüş gıbi son üç 
sene zarfında hum.mali bir faaeliyet
le yenil.eşmeğe ve kıyılarını tahkime 
çalışılıyordu. 

Sahil ahalisinin hemen hepsi ba
lıkçı binaenaleyh denizui ola.n Nor -
v~ elindeki mütevw deniı kuvvet
lerine rağmen istiklalini ve şerefini 
kommak için canla başla uğraşacak 
gibi görünUyor. 

Norveç harbiye bahriyesinin mec
mu penıonlu kuneti (2400 zabit ve 
neferden ibarettir. 

Pount, Sir Syril Newall ve Sir A -
lexandre Cadognn hazır oulunrrıuş -
lardır. 

Chamberlıiin vazıyeti izah etmiş 
ve derhai icab ede~ tedbırlerin sü
ratle n!ınrnasın~ karar verilmiştir. 

ô? den sonra Avam Kamarası 
topl .. nmış, Ba.,.avekı. B. Clıamberlain 
yaptığı beyt natta demıştır ki: 

A m, nya ougihı Dammarka ve 
Norveçi işbm f'tmistir. 

Şimdıki harb n bidayetinuenberi, 
Almanya İskaı rlına,yay1" haknn (lf
mağa ve İı:ıkandirrav tıevıet erımn sı
yasaini ve ıkn.,a<liyııtım k01,tıot et
mege- çalışmaktadır. 

Almanyamn bu mPm!eltı tir· Ü7'-"· 

rm i yaptığı 1az~'lk rnııtetrm~..ıyen 
,ıştır. Almarıya, !skandıP'..:tv dey 

Jetlerine Fiu - Sovyet ihtilatı esna-

-E EDE FEYEZAN 

170 e yf ı dı 128 
yaQm rlar izmird · 

ev su a n a 
e tahribat y ptı 

Edırne, 9 (A.A.) - Edirne-de ıru· 
hu dün azaJmağa başlamış ve gece 
tdrrar yükselmışti. Bu gün sabah -
tan ıtibaren sular yeniden çelulmeğe 
ba§laıruştll'. Saat 14-,40 da 4 metre 
90 santım su kalmıştır. Halen 1284 
bina 'fü altındadır. Bunlardan 170 & 

dedi yıkılmıştır. 180 ev de yıkılmak 
üzeredir. Evleri yıkılanlar başka yer 
lere yerleştirilmişlerdir. Niüusça za 
YJat yoktur. ~ 

Amn.s;yada Tohlike Atlatılüı 
Amasya, 9 (A.A.) - Yeşılırmak 

dün takriben bir bUÇLlk met e kndar 
alçalmıştır. n 
Kiiçlik Menderes Ve Ilakırça.y Da 

Yiikscllyor 

İzmir 9 (A.A.) - Evvelki gece 

sında Finlandiya hakkınd"' talnb et
meleri 18.zımgelen siyaseti diJrte ede
cek vaziyette old < ınu iddia etmi -
tir. 

B Chanıberlain Almanı n Dani
marka He Norveçin işgali ha:l kındaki 
planlarını müttefikler tarafınd. n ı 
Norv .. ç karasularına mayn :rnnma -
dan çok önce hazırlachklannı söyle- J 

mis ve demiştir ki : 1 
Böyle olmasaydı Alman kıtalan 

bu kadar çabuk Norveçe varama-Jar 
dı. 

Baş,Tekil milttefikler;n Norveçe 
yardım için verdikleri teminatı ha -
tırlatmış ve sözlerine şu ~uretle c:le:
vam etmiştir: 

Mühim bahri kuvvetler halen de
nizde bulunuyor. 

B. ':;'hamberlain sözlerini şu suret
le bitirmiştir: 

Bu zalimane taarnJz h ııeketi an
cak Alma.nyaya zarar verecek ve ni
hai hezimetine seoob olacaktır. 

başlıyan yağmur atin ve bu ge e in
kıtasız devam etmiştir. Yagnm:r bU.. 

tün Ege bölgesinde yağ1mı:ktadıı\ 

KUçük Menderes, Gediz ve Er kır~ 
mılarımn yükseldiği bılfilnJmekted.iı\ 

:Mlireftede Yağmurlar Ho.ve~:mn 
Seheb Oldu 

Mürefte, 9 (ıA.A.) - Mıiı 

Kirazlı köyiinde vnkubul h 

son yağmurlardan sonı 

ar-tınıştır. Bu defa Çınarı ko 
doğusunda ve köye 150 met ( n esa .. 
fede baslıyan heyelan km·km ve 

tehlik~li bir hal aldığı anlnı-:ılmakta· 

Be an Gaziköy, Kalamı~ ve 

e bazı I:".levkıl r d d• 

kalınlığında z h me-5t 
Şayet bu g"m n n zıy 

eder~c Aımaıı bahrıye ı , ~ 
ten fazla olmayan saftı hrrr 
]erinden en yeni ve en ı~ ud 
den birini kaybetmi:=s ve Nor h,ıs· 
kını Alman bahriyesine oldnkça pa~ 

Mütre:fiklerin ~lfüleh lesi 
Dnnimarka ve Norveçe karsı Al -

man tecavüzü başladığı and İngiliz 
ve Fransız mtittclık kUV\ıet eri de 
derhal harekete geçmişlerdir. Mütte
fik 4onanması, b'lhassa Şimal deni -
zinde ve Norveç açıklarınd:ı. Aı nn 
deniz kuvvetlerile mUteaddid temas
lar ynprmştu:. 

· halıya malolınuş bultmaeaktlr. 

Ayni zamanda Şimal denizinde ln- 1 
gfüz ve Alınan harb tayyareleri ara 
sında da mühim çarpışmalar vukuu 
gelmiş, Alınan tayyarelerinin Skapa 
Flova ya.ptıklan bir akm da netice-
sfa kalmıı:ıtır. 

Denizlerde büyük firtınaların mev 
cudiyeti, harbi son derecede güçleş
tiımektedir. Bu muharebelerin ver
dikleri neticeler hakkında ka.t'i ma
lfımat heni.iz alınmaışbr. 

Almanlar, bütün İsveç sahillerine 
ve Skagerak boğazına binlerce mayn 
dökmüşlerdir. Bu suretle asker nak
lini emniyete almak tedbirini elde et 
miş bulunmaktadırlar. 

MUtteflk donanmanm asıl müda -
halesinin bugün vukubulması beklen
mektedir. Diğer taraftan bir Ameri
ka ajansının verdiği, fakat teeyyüd 
etmiyen bir habere göre blr liıgiliz 
sefer kıt'ası Norvec:e yola çıkarıl • 
mıştır. Bu meyanda bir Alman talı
te1bahlrinin batırıldığı da haber ve
rilmektedir. 

Holanda \'e Belçika.da 
Holanda hükumeti bütün izinleri 

lağvetmiştir, Hükumet, bir istila a
nında şiddetle mukavemete karar 
vermiş bulunmaktadır. Alınan rad -
yosu, Holanda hükfunetine hitaben 
söylediği bazı sözlerde, Norveçin a
kıbetini hatırlatmış ve Holanda ü -
zerinde tesir yapmak istemif-;tir. 

İsn-çe Verilen Oltimatom 
Röyter ajansının bildirdiğine göre 

Hitler, İs\'e hükflml!tine bir nota 
vererek Almanyanın aske.-ı hfildmi -
yetini tanımasını veya istila şıl<kmı 
kabul etmesini bildinniştir. İsveç, 
müdahale vukuunda kuvvetle muka
bele edecektir. 

isw·çin Alnıanynya Oe\"a.bı 
Loodra 9 (A.A.) - !cv-eç radyo

suı.un \erdiği bır habere göre tq,~ 
hiiki'ırneti Almanyanın b r talebıne 

cevaben lmt'j bitaraflığını muhafa:1;a 
etmek istediğini bildınnı~th'. 

Osio Huvakka.t llükfuneti 
Almanla.r Os10da Norve(' faşi ·tle

r.ımn reisi Kıuisling'e bır hükumette. 
kıl ettirmişlerdir Bu hükfımet, hıd· 
ka mr beyanname neşret, ~iş \ e mu
kav~m"t etrnemd{ tavsıyesmoo bu -
lunmuştur. 

---·c-.. ---
P rf rup ~da 

Hariciye Vekili son 
vaziyetler hakkında 

izahat verd: 
Ankara, 9 (A.A.) - C. H. P~ 

tisi Büyük Millet Meclisi grup bu, .. 
gün 9/4/19..10 sant 15 de gnıp reis 
valdJi Ha an Sakar .ıll tinde 
toplandı. 

Ruzname e İstaııbu 
General Besim Ömer A • •• 
tatil haysıycL oı ·unmtl 
den aza.lığa diğer biı :1.aU 
bı ve geçen gıup umum lıcye-tJ .çti
mamda adli cepheden ı.o:ıi,yaçJan .. 
mıza karşı alınması luzuml gorııl

len tedbirlere daır alakadcıı v 
Jete tevcihen Kastan onu n usu 
Abidin Binkaya tn.raföıdan f:ibT<l • 
dilen mütaloaya Adhye V elrilı F<,4.'hi 
Okyarın vereccgi izahat' a:rdı. 

Celsenin açılmasını mütea:lub Av
nıpa harbinin bugünkü milhım ve 
müstacel hadiseleri hakkınd ızn • 
hat almak için gösterilen arzu uze
rine Hariciye Vekilie Şükni Sars -
coğlu bu hususta alınabllen maliJ -
mata göre Danimarkamn kfunılen ve 
Norveçin sahil ve dahilinde r:ıazı e
hirlerinin Alman kuvvetleri tarafln
dan işgal edilmiş olduğu habennin. 
tahakkuk ettiğini bildırmı~ ve bu 
malı1mat ve izahat üzerine Parti 
grupuııda hiç bir münakaşa ('d"eyan 
etmemiştir. 

Bundan sonra ru:.mamc:ye ge1.;Jie
rek haysiyet divanında münhal ol:ın 
azalık için intihap ya.pılmı;;. ve b'u 
seçimde en çok rey alan Dıyaroolnr 
mebusu doktor İbrahim Tali Ongo -
renin ka?.andığı r:iynsetçe tebhğ o -
lunmuştur. Müteakıh rr kürsuye ge -
len Adlıye Vekili Fethi Okyar fldll 
durumumuz hakkında uzun iZ'llh -
lardn bulunmuş ve bu· mevzu üze -
rinde söz alan bir çok hati1>le ndU 
teşkilatımıv. ve ndri Jrnnunlanmızın 
tecriibe ve tatbikat neticesı tebey -
yiin eden ihtiyaçlara -gore Uıclıli, 

bilhası;ıa ceza evlerinin arzu olunan 
derecede isJah ve ı kmalı hakkında 

mııhtelif fikır ve mutalealn ser -
deylemışlerdir. 

Ffatiplr:rın rniitale-alnrmda et-vnp 
verı!mesi ıcaıJ eclen no1rta.:larn sorr cı~ 
fa küı ::;ııyc gelen Adlı ye VekıJ; ta n
fından cev~ı plar \:CrHmış ,·c saat 
17.30 da celse .n.iJıayet bulmuştuı. 
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trol miicadelesi AA D VO "Karagöz,, ü kurtarmak 
"'"'~ . . ·ık t 

Siyah Alhn 
mii:him 

dünyanın gidişinde 
tesirler yaptı 

ÇARtAMBA, 10/4/1140 1ç1 n 1 ş ar 

1 ... l'JM.ltwM, Jero.. ftGnltld 
... twı-: 

Jlunl el~ toprakta bir .... 

"" fJelmmakta .,. tl - eüi - • 
mUllardanberi pce ve gUndila yan-
maktacllf. eun.a. İDCilbı bümey1ecli 
il ebedi &tel dlyandır. BugUn tehir· 
- "CSO,, kilometre m.afecle, llelll&• 

da PIÜI bir parlakhk ~··= 
• parlakbk, JWmek fırmJarda ya-
... petrol psl•nn•a ~ 
lmettir. Bunda,. 111rak Petrole
lUD Compall1'" ahı hilktlmran bu • 
bmdup yerde bulunuyonnmuz. 

YalCında husul bu· 
lacak bir hldl•• 

yapılacak bir.., olmadıiuıı ft mem 
leketin "oil dr;y,. ,ani petrolden mah 
nım olduğunu .,.,_ ettiler. 

Fakat Nevyorld:a. bqka tilrHl dl
etınen bir adam vardı. Bu Dt, Stu.· 
dard Oilin rei8i B. KinpburJ idi. 
Btaat oraya gidip vuiyetl ~ 
ii muvafık buldu ve taharriyat im· 
üyuuu İDgilislel'dm yok pahasına 
aJdıktuı maada, w 19yhindea. bir 
kaç bin dolar mukabilinde batta .. 
razi satın aldı. Bundan aoma B. 
Kinpbueynill mtllıendialerl geldi. 
Bugün Standardm tubeli olan "Ba
lefin on Drey,. 1985 de "185000,, 
ton ve ~ sene ele "1.107.000., ton 
petrol istihraç eden bir kumpanya
dır. 

İngilizlerin, Amerikahlann ta • 
mamile nilfuzlan altında bulundur
duldan bir toprak berine ayak bas
malarına müsaade etmekten. ne ka
dar canlan sılrıtdıp tasavvur edile
bilir. Bu sefer, Irak Pertoleum grup 
lan ile, mevzuu balaie kUmpuyada 
temsil edilmiyen .a\iMrilam grup • 
lan arasmda han körftıd: v• An "' 

12,30 Proıram, ve memleket saat &7ll1'L 
12,11 Ajana n meteoroloji haberleri. 
1l,IO lltlzlk. Çalanlar: Cevdet caııa. b -

.ıtlD Okte, l'abri Kopuz. Kmıa1 N. Sqbun. 
OtQanıar: Azize Tözem, Azla Şensel, lhf• 
baret Sapak. 

11,10-14,08 llaalk: KG CUI: cırkeltn ((W: 
Jfedb Allan) 

11.00 Prooam ve memleket mt Qaft. 
11.05 llOzllc l'ual ~ 
11,00 llOzllc Şarkılar. otu.7a: Mahmgd 

Kanndaf. 
11,10 Memleket uat 8781'1, ajam ve me

teoroloji aberlerL 
11,10 Konupna (Dit politika bAdiaeleri) 
11,45 Milzlk: Çalanlar: Balda Derman, 8e 

rU içli, Hamdi Toka7, Hum Gür, Burl 
O'&r, ZObUl Bardakotıu. 
OlaıJU]ar: Necmi Bıza .AJuüan, Sa11J9 

Tokq. 
20,15K~ 
20,30 Teinail: Bohem. Yama: Hemi Mur

pr. Tercarrı. e4en: Ekrem .._. 
21,30 MOaik: ~clladmr' blıiMldılll (~ 

tbaaııJC~ 
22,15 Memleket saat ll7&l1, ajam haber

leri, ziraat, esham - tahvlll~ kambl7o-ma
kut borsası (P'f7at). 

22,35 Müzik: Cazband (Pl.) 

23,25-23,30 Yarınki prosram ve kapan11. 

---- ... --·· ·-···· 1 

Matbaaların 
Alatı sabite vergisi 

80 kilometre uzun1uiunda .,. 30 
kilometre pnieliiinde buhman bu 
petrol haftUI Pipe-enle ile Trablus 
Şam .,. llayfaya gönderilen senevi 
• milyon tOll petrolil Çlkarmald:adır. 
Yalım bqına bu havza, 1rakm lıe
mm bittin ihracabm göateriyor ve 
bu meadeJreti "lliJah altm,, mDetah· 
aiB devletler arasında aeJdainci deo 
nce:ve çıbııyor. 

1'akat yalmlda buut buJaeak bir 
..... wlliJllÜ ~- Bil 
llat çift bir ıı.ıe kolluJaeak, bu da 
petrol iatihwligi 10 ınilyoa tondaa 

PmoJ tldf.tn i'fpe ~ " 1Utaııda petrol için. çdglncuma bir 
biri )'imi balladı. 1'a1rat limdi toprak· 

Nlzamname19 gire klld 
lpUdaT maddedir ve mat
baalar bu verılJI vermekle 

fazla bir miktara çık&ratat ve 1rakı 
petrol mo.tahaili devletler araauı • 
da, 179 milyon ton ile halda gelen 
bir1etik Ameribnm ve JiM 28 mil· 
70D i8ılhMI yapaıı Buiıra D8 :il mil• 
JOll pebol çıkaran Ven-.eDannı 
ark••"41fn ~ mevkie ptire
eettir, 

Ba •tte, Atlaatik qm nwnJe.. 
btlerden çok ınikdarda petml Wıali 
mecburiyetindeyiz. Bat çift bir hale 
kcınuluaca ki, bu da az bir gına ve 
murafı mucip olacaktır. Petrol ba
lmmndan beelenl!Ml!llw AJrdmlz ta
rlkll9 wk1i ~- • iluretle 
ae kadar para ve meaai tuarnıf • 
debileceihniz meydandadır. Ve hem 
- kadar Jnıvetll bir~ taıabn
dadlr. 

.v• 89 davetli 
Anla iN ufak~ pet

rol yaneı hakild bir aerıllMlt J'OID&e 
aı gibi heyecanlı aafbaJarla doludur. 

Bu roman, 1914 harbbıden evvel, 
B. GWbenkJU adında bir Ermeni 
De bir OllDanh vesirl arumda vuku 
bulan bir çeyreklik bir muhavere 
De 'ballar· Ba muhavere netlcealnde 
Yalr Kuul ve Batdad villJ8Üerin· 
Jd petro11l illetmek için imtiyaz ve
ren bir ~ B. GWbeDkyana veri· 
JWdu. Bu aermayesi qaiıdaki 1&o 
kl1cle babim edilen ''Turild8h 
Petro1eam,, nün meneei oldu: % liO 
Anglo - Pariaiaıı, % 35 Royal Dutch 
te % CIO ili da AJmanyayL 

Harp emasmda Sykea - Picot an
larıa•an Muaul villyetinl l'rana
,a ayn)an mıntaka içerisi.ne aldı. 
Bundan soma bu topraklar, Fransa
nm bu petrollerde bir hiaaeye malik 
olacağı tartne, ...ngiliz mmtabama 
lirdi· ~ nJaaıı 1924 de, B. Killeraııd 
ile B. Lloyd Geo»ge arasında, bir 
mukavele imzalandı. Ve San • l\emO 
anla1111ası denilen Yalika, fatihaaUn 

25 Dl Fraqsaya verdi ve aynca, 

Jluaul lnıyularmı ........ bağla. 
mak için l"raD8ls nlfm mmtaJra•n
da iki pipe • liDe - e)'lemek hak-
lam tanıdı. 

aunun berine lglMI bir davetll 
ortaya Çlktl. ~ a,. ~ na• 
mma, Amerikaya ~ olmahı. 
SID akdedihm bir a•hlF&J'k bqı 
tiddetl• muhalefet .eti ft ~ 
Dl )(uml YiliJetl -lmıle alyaid 
bir hareketle tutmak teJtdictini ileri 
81b'dtl. İngllfs .. MleltJra grupta
n beyDlade, kolla uumda miza • 
kereler vuku buldu w neticede in • 
giltere, iftnla, ~ ft Boyal
Dqtebe ............ .,5 .... 
tefrik edildi. 

Peki, bil iti meydaa koyan .,. 
lmtiyulan. elde .edlD B. GWbmk
yumı bu illerde • alduimıu aoıw.
bilirşiniz? ~ da Wtb•lden "' 5 
Yerildi ki bu Jai-, hali hazlrda I&• 
yam bilrm& bir .......... aeriüı 
teeki1 eder. 
Anlapıalar itte ba "1dlde idi. Fa 

kat uzun mlddet tnstHwlerle ellerin-
den geldiji müddetçe, l'raluilz man
dası aJbJHlalri aratde bir pipe • luia 
inp•na muhalefet ettiler. Nihayet 
vaziyet istediğimfs eeti•cle inJdp.f 
etti. l'rall8a ile tngDtse, kuyuJar • 
dan Frata. kadar gldee9k bir mili • 
terek hat llzerincle anlafblar. 

:011 drey. adı~ 
Ba hAdtaeler Frat w Dide mmta

blannda cereyan ederkm hususi 
aendikalar Arab yarma pdesının 

muh~lif mıntakalarmda ve ezctım
le İngiltereye tibi .,. fakat lran ta
rafından talep edilm bahreyn ara-
81Dda &n§brmalar yaptırıyorlardı. 

Bahreynde bir ada feyhi tarafın

dan bu hususi Hlldiblardan biri
ne verilen imtiyaz, Gulf oll Corpora
kion adında bir İllgiliz kwnpanya
smın ellerine gegtt. Bu kumpanya, 
oraya jeolollar ve mllhendisler gön 
derdiler. Fakat banlar, bir kaç ay
hk çalışmayı miltealap, bllralarda 

•u•nlBHHHlllllHIUllllHNUllllllllUHIUUUllWUlllllHHUtUllllHDIUUllllllllllllllllı unu 
- 19 - ı ren bu aabl endi.-.. hayret duy-

- BiJfkk rahıtıw BU onunu· Dt&J01' değildi. 
• ~ umandanberi! J'a. - Tuanar et V9Jlll, aekiz gUn-
Jm.t bDdiJDi pek. ly hiWJtmiJOrum. cJenberi lwhemdan mektul1 almadım. 

- Bir 18Y mi nr? Scın mektubunda çok yorgun oldu • 
- Bilmiyorum. Belki de havamn fundan bahsediyordu. 

vaziyeti. •• Kana bOrünmüt gibi gö- - ~!ula çahpyor. 
rtlnen c1elıis, bulutlar ••btma do- - Oh gimdl av menlmi nihayet 

buldu... Artık daha rahat olacak. 
- BalbuJd muhtetem bir man- - O vakit de alae UZUD uadıya 

mektub yazabilir ... ara... 
- Öyle amma. içimde fena bir 

hla ~ bil muhtıımı man
.-a!.. Sanki bir hillll l:ablelvuku 
ile blblm aılulıyor .... 

Ve bcJ1uk bir aeale, ,midin tlt
ıtJ-eli IDll'lldandı: 

- Korb;Joıum. 
- Oh ,amm; MC1m korkuyor-

! Bu öyle --w .... bir de
kor aJtlDcla ! .. 

Fa at senç bdm, -iti 1 tili· 

- Evet amma ... limdi yaanam 
ilamdı .. - Halbuki Dl gtbıdenberi 
bir mektubunu bile aJamadJm. 

- lf4ydi, Uzlilme Pwihan, boş ye 
re asabını bozma. 

lld8i de~ :plmtilıJar. Hi. 
maye edici bir tavula bnamıa o
mmlarmı tollarDe bpladı. Gmç 
bdm titılıtonhL O ftldt, ne hu -
talık, • de .............. aedir-bff.. 
miyen bu l&jlam iri *'1d, atet içe-

lmmn ~metini ...... olan ta. 
çük 19yhler muanam mebliğlar ia
üyorlardı. 

lngilterenln rev•nfı 
Bahreynde ve ona garbt cihette 

yUz veren .aaJ;aU 8-rinde seriye bı· 
rakılan Irak Petroleum gnıplan, 
bahriıJll ad•IQlm, prkında, Gatar 
)'&f1Dl adamam petrol imtiyumı el· 
de ederek gbel bir revane aldılar. 
~ gruplar, ayni amanda mn.takil 
Jd1çUk ituveit auJtanlıpda da ta • 
ll&rript .,. Wletme imtlyul&rmı 
elde ettiler. Nihayet Bura imtiya
zı onlara İran körtesine kadar bil -
t.QD tnk Ye 1111111~ ~ ~ t&
min ebiıekt:eclir. 

• SIJeh allln. muelzelerl 
Fakir ve pyrl mUmbit olalı hu. 

memleketlerde "Siyah Altın,, ın 
keofi, geçen uarda Kaliforniya ve 
eenubl Afribdald altuı madenleri 
k*iyatmm tevlld etUti vuiya 
ınilpbiı hlkiael• vuku& ~ • 
ür. Ayni heyecan, ayni çabuk zengin 
olma hırsı, ayni hayat seviyeai de· 
fişildikleri burada da m~ede e
dilmiftir. lrak Petroleumun her se
ne devlete tediye eylediği muaızam 
meblltlar, eakidea tuavvur edile • 
miyecek, ialahat ve güzellqtırnıe • 
leri mümkün kılmqt!r; 

Fakat bilbua "Siyah Altın,, m 
en beklenilmedilı: teeirler yapağı 

yerler, 1raa körf..min ufak aultan
hklandır. Bahreyn, Amman, Kuveit 
aultanhklan, konanlar ve Gatar 
sahillerindeki ldlçllk pyhler bir 
gün, efsanevi bir aen'ete malik ol
duklannı görerek uyalUIUflardır. 
Bu da hakiki bin bir gece mauUan 
gibıdir... "Paria - BOir,, ....................... ___ .................... _ 
Pasif korunma faaliyeti 

DUn vilayette Vali muavini Haldk 
Nihadın ba3kanhğı altında bUtün 
kaymakamların iltirakile pasif mu . 
dafaa komisyonu toplanmıştır. Ko
misyon yeniden alınacak tedbirler et 
raf1nda kararlar vermi§tir. 

mUkelleftlrler 
lstanbul Defterdarlığından ltide

ki tezkereyi aldık: 
Guetenizin 15 3/1940 tarihli 

nllabaaınm dördtıncU fl&hifesinde ~ 
tip.reden (Matba.ıcılarm defdi, ba· 
...... bir de &litl abite vergial 
Yar, bu VeJ'Iİ haklı almmı)'OI') bq 
Jıklı yumız tetkik olundu: 

İkinci sımf muafiyet rubatn& • 
mealni haiz bulunan matbaat•nn 
memleket iktiaadiyatma faydah ol-
dutu kabul edllmie olup her hangi 
bir mtlemnımin tepiki aanayl ta· 
R1Dlundan istifade edebilmesi evvel 
emirde l'.055 ayılı biıdlıqıı ı mel 
maddeBbıde yaZılı tekilde inÜillt ya
puı bir lllD&I mOe11e1e olmaaına 
haih bulunctalunmckn m&tbaala • 
nndan imalithane ve klğıdın da 
matbaalar için mevaddı iptidaiye 
olmadığı halrktndaki iddia varit de
jildir. 
Diğer taraftan bina vergisi Dl -

amnamesinin 23 üncl maddesinde 
(Sabit) bir aurette yerleetiri1mif 

olmak prtile .kuvvel muharrikeyl 
huaule getiren ve nalrledm ve :me
n.ddı iptidalyeyi mevaddı mamule 
1181dine tahvil eyliyen aJ&t ve ede
vabıı dahi •bit imal vamtalaruıdan. 
madut bulunduğu) tasrih edilırıif 
ve matbaalar da, klğıt ve teferrll
abndan terelddlp eden maddeleri 
defter, kitap ve evrala matbua~ 
line getirmesi dolayıaile amal mllee
aeae vufmı hais bulunmue oldu • 
fundan nizamnamenin mezldllo mad
desinde yazılı itleri yapmak ilzere 
sabit - surette yerlettirilmiş olan 
makine ve allt ve edevabn da frad 
takdirinde na.ara almmaSI kanurf 
ve niamname hülrllmlerine uygun 
bulunmaktadır. 

Keyfiyetin gar.etenizin ilk çıkacak 
nil&hasında ve ayni siltunda neşir ve 
tavzih oJunmaaı rica olunur. 

Defterdar 
~. Adalat1 

riaincle yanan bu kUçUcllk Jwlının 1 to1UDu kansının omuzlarına koydu. 
titrediğini görünce mubhem bir en· Holde, yukarı kata ~tarken 

dilenin kendisini sardığıui hissetti. garson eline bir telgraf tutueturdu. 
"Bu akpm, Perihanın nesi vardı Perihan önden gidiyordu. Veysi k&· 

acaba?.. Sevgili karısı. hut& mıy- rıauım arkasından derhal gitmiye-
cb !.. ,, rek durdu ve telgrafı açarak okudu. 

Gayri ihtiyari genç kadını daha "Fikri çok rahatsız Perihanı alıt-
kuvvetle llktı. Bir aaniye içerisin- tırarak haber veriniz. ikinizi ele der
de, bu ince vücucltin aAır ve mer • haJ bekliyorum . ., 
hametsiz bir huta1ık ile aevglain • Telgrafın albnda Selim Beyin 
den uzaklara allrW.tlp götüriilebile- imzası vardı. 

ceiinl tasavvur etü. Bütün ruhu Veysi, gayri ibttyarl sıkıntılı bir 
heyecandan kulp bwnıldu. Peri- taYırla bqım aallildı: 

hanın hayatında her 1819 nPen - Şimdi bir de ba ebikti, diye 
aldıjı yerin ebanmi,.tini aalaJOI'- .UylendJ. Bu üpmld alnifil Tul • 
du. Bunun için: yette Perihan& bu hilbert Da8ıl bil• 

- Kademki öyle um ediyol'RUn, direcektl. 
haydi içeri gidelim, dellt. ! ce man- Derhal kartsını1' J7Um" ~tyı . .. , • '< 

••••• 
Her feyden evvel hayalcileri kırta
aiye af etinden kurtarmqk ldzımtlır 

Eti daynek tutan, Şem'a başına 1 
Yazan : Cemaleddln SERVER 

Geçenlerde yine bu dtunlarda, için..,, kaymakamlığa iade edildiğini 
klaaca llal tercOmeleriai ve -mtim • öğı'enjyorsua. Oradan llOl'lll&y& mq 
Jdbı olduiu kadar • sanat lall • daa k&lmad•n "evrakın,, .. Heyeti 
aiyetlerial tebaris ettirerek "ifa). mah9Uaa,, ya gitti deniyor. Haydi 
kevled,, ne taftiye ettilim eeJh wa de arJrumdan. Heyeti mahtPısa, 
Ku.tai neaHnta IOll ~ • muhuebeye )'Olla:yor, t&Jia ettiklerl 
dan ''Kebmed Safw, hfaa ~ dereceye ~ "ruh&atiye., Çikıjor. 
gös llW llehmecl .4Ji, ~b ftıiıl. · • pardon çıkmıyor - çılmiASJ için e-
Yorpncı llfbmed, Zenne BUi, mir veriliyor. Bitti dJyeceksbıiz de-
~ ~ ~ "'8k jil mi? Ne ,-r? Tekrar Dıuhasebe-
)(ahmud Baytj Abnu, ~tanl ye geliyor. ''Tedkiki JUznmile,, orada 
Kadri, Rahmi Kaptan, Nedim, Nuu- da bir hayli kaldıktan sonra (Gilntl 
hl, Yamalı lfakkı, Polis Sabri ft bel· inaafa bağlı) vezneye geldiği rivl • 
:vacı Reha,, gibi "Her dakika cilibi yetini duyuyorsun .. gidiyol"BUll, mak 
dikkat mer..Azır &!',leden..,. sanatk&r· buz mukabili istenen parayı yatın· 
J&nn bir kaçı ban& geldiler ve dedi· yorsun; evrak yine ortada yok ''taa
ler ki: dik için,, muhasebeye gitti deniyor • 

"-Allah senden ve guetenden Haydi tekrar muhasebeye; çilen dol· 
razı oJama. Unutulan hayatmma ye- mayor vesselam. "Tasdik,, i daire mtl 
niclen ihya ettin. Bizi tanıtan JUID• dilrleri, mtihilrllyor. Artık bitti sa
dan trODr& teker teker "llalknlerl,, yılır değil mi? Hayır. Dalla ''Kan.
ne, "'Yeni~. idarehanesine ça- gözcü,, nün, çekeceği var. Bilet bu-
ğmhp ftkii almaa bahtiyarlardaD tırmak için matbaaya, darbbaneye 
olduk. ayn ayn istida yuılı;yor. {Jlal6m 

Fatih Balkevi, ya fitaht m1.lracaat makbul dejit) O 
"Bezmi irfan& safa göstermek için..,, da bir sUril "tetkik, hayile, derkenar 
(Safa YordJUnoğlu) nun safa 8UD&ll iade, tebliğ vesaire .• ., gibi iaiiDleri bl· 
yordamlı elinden, le bir nefeste sırilanmıyan içiçe bat 

Sarıyer halkevi de on beeinci iUt lı "cendere,, lerden geçtikten ve po
mekteble beraber "Yorgancı Meh • 8U1 çıktıktan sonra zaftllı uevraıa 
med,, den istifade ediyor. Her mlna- hay'1,, insan boyun tomar bllincla 
aile "Acıigöz,, irfan, perdeyi aırtıa- damp memurunun &ıtmde "arza ee
ymca aoJutu ''Ştfli,, de aıım., "Halk mll,, ediybr. Teker teker damgalam
*91,, ili "bir t:emaphanel ibret nUma,, yor.. "Unutmayınıs ki bilttbı bunlar 
yapDUf. bir gecelik katag& içindir.,, 

En J&fh!DI• "Mehmed Safer,, Nihayet bet karneden aplı ol· 
lje1ıremlnf lıalkeviae öğretmen ol • mamak yani en azı, -bet yoz taneyi 
mUf. Bat1ant11; doldurmak tartfyle- bilet param 111--

"sareti ibret ntbıui g&tteı:aıete,, tiyorm; Ne ~pıp 1't'-1P onu da ve-
BuQa o derece memnunuz ki.. ta· riyorsuıı •cnaııa senin bir leY a18ıPı 

'lif eaıım.. Yallilz bfiyilk liir derdi· yok ha; side ver.,, BOt8n bit gece 
mlz daha var. adden belfmhd bWdl- elll bilet', ya atıyorsun; ya atamı• 
-yor. Bana da bir hal çareli bullanm yonun; Sen ver de öteshle ADlıb 
artıt mtmmı -,ere gehniyecek "Zal kerim .• 
oifu Ru.tem,, keslleceğiz. Buna bizim zarurl masratlramus 

- Nedir? dedim. Yana ~ da inzimam ediyor ... Tasvir,, veren 
batJadıler: zlte '1Cadıköyfl., ndeki yaiilalr,, a, 
""- Biliyorsunuz eikiden Nffekre, • batka yardak da bnlımazaıd - 811'1 

terin (1) tıabaiaatı vardı. IWi vak· vedlreye.. boyuna ver. 
ti yeı'incte.olanlara da, ramazanlarda, Hepsine "pey,, datıtbiın halde 
bayramlard& "ihsat,, "atiyye,, namı hl1l oymyamıyorsua. • Okuyuculan· 
altında paralar dagıtılırdı. mz gillecelder - biz bu ~ zahmet 

Ta.1ıi1 bundan makaad., aanati *"' 
dnrmemet, aanatkln ~· altına 
almaktı. Biz bu nevi yardımJann ih· 
yuı htllyuuıda deiiliz. Fakat De o
lur; IPI Mrıa aonndan çıbrttlk
lan rUam heli)'.Yeaiaden kurtulmue 
olaak. 

Ramaaada yahud ba§ka bir gün
de, bir y. açıp da Karagöz oynat • 
mat J8telek hemen bir heyet geli· 
yor; sekiz değnek ve küçük bes per 
deden ibaret sermayemiz için otuz 
lira "kUpdiye,, kesiyor. Bir gecelik 
de ola& bu para temin edilmezae • ak
lını oynatıyorsun - hayi.1 oynatamı
yorsun. Bununla kalsak yine iyi. 

Evveli kaymakamlığa bir istida 
yazıyorsun. MahalU .zabıtaya havale 
ediyorlar. Gidiyorsun; belediye .mü .. 
hendisine, orattan "itfaiye,, ye gitti 
diyorlar. Bekliyorsun, "suuf tayini 

(1) "Kavalda,, - eski .... 

mDınet ve fedaklrlık altında "Kara-
(Bon 6 ltlClda) 

hede FERAH Stı.....ıw 6eµ Teh 21319 

1 AYŞETUrkçe sBzlU 
• TUrkçe t•rkdı 

Yalnız sinemamızda bu filmde 

MPERIO AROENTINA'nı 
tarkılan Jrlmilen orijinal 

İspanyol tarlahdır. 

2 - KOÇOK 6ll6STERl.ER 
eenen.in en heyecanla ve ahWd 

maceralar J'OID8Dl 

3 • PASiF KORUIM l 
Seferberlik mUdiriyeti bu filmin 
herkes tarafından görlllmesini te
min maksadile sinemam1r.da her 
gtln 9.30 - 10.15 • 11 matineleri 
de yaptırmqtır. Bu film için 

umum mevki 7 1 2 kuruetur. 

llllllllllllllllHllHllllllllllHIUllUlllUllllllllUUIHlllllllllllllUllllllUllllllUNllllllllHI • \' 
içbı, böyle hallerde yapılan i.§lere ı eey mi var? .. Muhakkak, m~ 
tewııilsUl etti. Ve maddi bakımdan benden bir eey aaklıyorsmı.:- . ~ 
hareket ederek, vapur saatini ~- bir hal alı;nafa ufrqıyo~ ftüt 
mek.,. biletlerin alınması için llzım benden bir l8Y saklıyamazaın Vey· 
gelen muamelelerin yapıJmaaını te- si! .. Oh.. çabuk s6yle! 
min için emirler verdi. Bun1an ya- Anormal bir asab bozulduğu geng 
parken de biraz vakit kazanıyor • kadım sarsıyordu. Veysi blJl s6yU-
~u. Nihayet kanaının yanın& çık- yecek bir söz bulamıyordu. Nihayet, 
mağa karar verdi. içten gelen bir hareketle bnsına 

Perihan btlyilk bir koltuiun içi- dojru yürtidt1 ve kollan arasına aldı. 
ne bUzltlerek gömWmllştil. diye mınldandı. 

K()M!smm içeri girdigiııi g61'Unce, Tatlı bir wle: 
UztlntWtl nazarlarım ona dotı'u ge- - Benim sevgili Pellhaıacılun, 
virdi: Perihan blnlenbfre, )r()M!BJDJD dil-

- Veysi neden benimle beraber ftlncesl& bir '1areketle h&ll elinde 
gelmedin'! Bir eey mi var! tuttulu telgrafı görilll. 
~ adımıır verecek bit cevab - Bir telgraf! Babam!_ Babam 

1Allamama1rtaıı mllteveılid bir ... • huta defd mi? diye bajarda. Ko
lnnl•kla kendfalıie baktajniı a&'ln- camına lıerJıanıi bir banket yap • 
ce birdealliıe mdi'9li &lr ae.19 80I'- mı._ meydail. .buıihtadan tel ~ 
·~ grafı kaptı .. 'N Okudu .. 

- Ne olu7or Ver.Ji!- Fena bir 'nP•'OMfı tıwt, 



YENİ f' \BAR 

İzmirdeki !Balkan güreşleri münasebetile toptan cevap 
Maclar hakkında M . . t-- f · 
Gaİatasaraylılar ersınh ve Mus a a 
Ne diyorlar? gal·ıp mı· ·ıd·ıler? 

İznıirde ve .Ankaı:ada millt küme • 
:açlarına iştirak etmiş olan lstan~ 

oyunlarını seyreden 
binlerce aeyirciye •orııyorum 

'Buı futboıcuıen şehrimize döndüler. Bunu Balkan 
eşiktaşın da iki defa mağlup ol -

Jnasına. rağmen bu oyunlar içinde 

h
en ~Üyük sürprizi yapmış olan şüP: 
esız k" t . ı Galatasarayın son maçıdır. 

h Zinırde bulunamadığımız için bu Yazan: iV. Sami KARA YEL 
~SUStJa kendi fikrimizden ziyade 

a akaclarltırın sözlerini orta.ya koy
:ak mecburiyetinde kaldık. Bu iti
k:rla ?~Iatasaray kafilesinden bir 
ıu ~kışı ile konuştuk. Anlattıkları-

.. ~rada hulasa ediyoruz. Hemen 
~Ylıyelirn ki görmediğimiz bir ha
i~s: hakkında yürütülen mütalea ve 
" dı~lar için bizim hiç bir sözümüz 

e fıkrirniz yoktur Sadece nakledi-
Yoı · 
ol uz. .Anlatanların Galatasaraylı 

tnala.rı, bu hususda hissiyata ka -
~~:?1ış bulunmalarına bir delil ola
~ u· tni? Bunun takdirini de oku -

cuıarımıza bırakıyoruz. 
OYUnların içinde ve dışın<la bulu

nan b 
il . ırer Galatasaraylı, takımları -

01
1
n iki defa arka arkaya mağlup 
nıaıarını şöyle hikaye ettiler: 

Birinci mac: Altınordu - Galata- So>ı Balkan giireşlerini kazanan takımımı."! 
8ara"· G 1 . • • b " · :, a tasaray bidayetten ı tı -
e~~eı1 A.ltınordunun oyununu kabul 

n tı Vt! tarııamile pa!)if bir oyun oy
arn ~ 

ııa aga başladı. Forvert, bilhassa 
tı ntrfor çok bozuktu. Haf hattı Al
g·~~~duya karşı, şimdiye kadar hiç 
~ or~ıtnediği bir şekilde muvaffakı
y etsız bir oyun çıkardı. Takımda 

da1tnız kaleci ve bekler normal oyna.
ı ar G 1 lt"k · a atasaray tam seksen da -

d 
1 

a fena idi. İkinci devrede baş -
an Uihayete kadar hakim oynama-

81.na r w k agmen San - Kırmızılılar an-
ca son on dakika 1.stanbuldaki o -

dl'unlaı-ını gösterebildiler; bu müd
et za f w b . · r ında bu devrenin yaptıgı 

y:~ız. go!ü hakem saym~dı: Bu?a 
te 117:. hız şaşmadık. Seyırcıler bıle 
d 2:ahuratta bulundular. Yine son 
~kikalarda kaleye dalan Gündüzü 

l tınordu müdafilerinden biri kucak 
arlı }f 

8o ~ · akem bu hareketi de gayet 
!:Uk kanh karşıladı. 

r· Altınorduya gelince forverd bü
o ~n °Yun iıntıdadınca çok güzel bir 
.. /un Çıkardı. Bilhassa Said, Hamdi 
~b ~ol açık Namık bizim için çok 

1 lıkeli oluyorlardı. Kaleci ile bek
er n 
~k 0rmaı oynuyorlar, fakat haf 

1 hattı çok gayri nizami hareket
~~ Yapıyordu. llk mağlübiyetimizde 
Ve 

1~ın fena oyunu bilhassa. for -
Ol l"<hn bec~riksizliği başlıca amil 
d rnuştur. Fakat hakemin son on 
dakikada hissiyatına mağlup oluşu 
~ kendine gelmiş olan takımımıza 
tı'ı 111 bu mü!Jkül vaziyetten kurtul -

ak Üze ·ı · · ld A. re ı ten manı o u. 
~ . ltay ile yaptığımız maça gelin
~· Bu oyunda forverdimiz çok iyi 
dı ~dı_rn_an vererek gayet rahat oyna
ta' bırınci haf tayın 3 gol çıkardık -
~ tı SOı1ra ikinci de\·rede de bir gol 

haJ>aı-ak acık farklı bir vaziyette 
ıtlı.ı -

h nuyordu. Bununla berabzer 
af be lec· . k hattımız fena oynuyor, ka-

lıt ıınız de iyi bir gününde bulun -
Uyorau. 

~Ancak ikinci devrenin yarısından 
0 tıra A.ltay o ane kadar oynadığı 
a~nclan, bambaı;;ka bir tempo ile 
tıe lldı ve gayet enerjik ve kombi -
~ 0Ynarnağa başladı. Yalnız burada 
tJ,~1 et etnıecfon geçemiyeceğimiz bir 
k ({t:ıdu Alt.ayın bu güzel oyunile 
bar::ı.bı>r hakemin fena idaresinin' 
ha~'<ı.rrıış olmasıdır. Zira beynelmilel 
lıa eı~ olarak tesçil edilmiş olması
ta rab'l'nen Bay Mustafa ikinci haf
aı Yını_n Yansından sonra hep bizim 
b eyıı1111ize ceza vuııışu vermeğe 
CU}taaı. 

),. lialbuki biz hiç de favullu oyna -
.. ııvora 
gaİ· uk, Esasen açık bir farkla 
l!ı.ı ıp Vaziyette olan bir takım şuur-

"<:a 
d.• • oynıvarak favul yapmasına 

<l li b • 
1 ~ e ı:p yoktur. 

.Meğ"cr, Balkan güreşleri için yaz
dığım yazı, spor mehafili aliyesini 
alt üst etmi15, kulislerde de yapılan 
müşavere ve muhavereler nihayet, 
dehlizleri aşarak meydana vurmuş 

da benim haberım yokmuş! .. 
Fesübhanallah!.. Bilse~im, bey

nennas bu derece vuzuh kesbeden bir 
hakikati kalemen efi<arı umuıniyeye 
arzeylemekten ıctinab eylerdim. 
Hoş, o yazımda da kaydettiğim 

gibi, her vakit, ve her işte doğrııyu 
söylediğimden dolayı dokuz köyden 
kovulmuş olanlardan olduğum için 
bir onuncusu bana vız gelir! .. 

Ben, ne arkadaş, ne baba, ne ana, 
ne cvlad ve ne de bir lokma ekmek 
hatırı için vatan hislerimden ayrıla
rak, irademin haricinde yolsuzlukla
ra, cehaletlere, ahmaklıklara, müs -
rifliklere, şantajlara boyun eğemem. 
ve eğmedim. 

B~n. her işimde evvela, öz Türk 
ırkından ve kanundan olan benliğim 
le harekete gelir, insanlık duygula
rımla umumi mütale:ımı yapar ondan 
sonra hükümlerime varırım. 

mat da vermeğc ve sık sık Altay
lılara "yer tut .. fılı'in gibi ihtarlarda 
bulunmağa başlamıştı. Hakemin bu 
talimatında bir isabet görmemiş ola
caklar ki bazı Altaylılar itiraz edi -
yorlar ve oyundaki tarzı hareketle
rinin yerind~ olduğunu söylüyorlar
dı. Böylece top oynanırken hakem 
oyuncular arasında teknik mahi
yetinde münaka.•plar bile cereyan 
etti. 
Takımımız 13 dakikada tam beş 

gol yedi. Bunlardan biri baı-iz of
sayd olduğu gibi bir diğerinde de 
top kaleye girmemişti. Diğer üçü 
hakikaten goldü. Fakat gerek for -
verdimiz gerek müdafaa çok bunal
mış ye hakemın bu şekildeki hare
keti üzerine ne yapacağını ~açırmış 
bir vaziyette idi. Oyunun son zaman 
larında yorgun göründüğümüzün 

söylendiğine gelince; çocukların yor
gunluktan değil inkisardan kolları 

iki yanlarına sarkmış bulunuyordu. 
Hakem hakkında son söz olarak 

şunu söyliyelim ki bütün oyun imti
dadınca Altay aleyhine ikinci haf
taymm 43 üncü daki ında yalnız 

bir favul verdi. 
Bu şekilde netice belki dünya fut

bole tarihinde knytl.edilmemiştir. 

Burada bi~hassa Fenerbahçeyi tak 
dir etmeden gcçemiyecegız; zira 
onlar da hemen hemen bizim kadar 
hakemden zarar görmelerine rağ -
men bi~im kadar bozulmadılar ve 
beş haf oynamak surctile galibiyet
lerini garıı.nti ettiler. 
İzmirdcn bizimle beraber gelen 

Altınordulu Sai<l ile Fenerli Fikre-bıi· 0 kcmin Galatasaray aleyhinde 
?li ıt"nıadiyı:n ceza vuruşu vermesi- tin bir ara bu mevzu iizerinde ko -
ttı I.:ıy~lllenlcrin her G. Saray akı- nuşmalarını i~ittiktcn sonra bu id-

tlda b . . . l d -

Benim, menfi görünen rL·.·--·· ..ı.n 
başlıca şiarı. devşirme ruhile birleş -
mek ve uysal olmaktan uzak olan 
karakterimin ırkıma mahsus husu
siyetleridir. 

Ben, görcliiğüın gibi yazar .. anla -
dığım gibi mütalea ederim. Zemin ve 
zaman, benim içm bir mucize mevzuu 
değil, bir hakikatin ifadesidir. Gizle
nen hakikatlerin zaman ile tereşşuh 
edeceğini mekan ile de çehresini de
ğiştirP-<.:eği n.i bilenlerdenim. 

N oldum?. Ne olmak istiyorum? 
Bir ihtiras mı var? Hayır, kimseden 
şimdiye kadar bir şey istemedim .. 
istemem de.. çünkü, ben bir Türk 
çocuğu gibi e\'Vela, kendi benliğime 
ve varlığıma güvenen bir adamım .. 

Ben, var c.'dukça ve sıhhatte bu -
lundukça her şey ve her mevcud be
nim kölemdir. 

Bütün bunları yazmak biraz abes 
ise de, bıçak kemiğe dayanınca, sus
mak tla doğru değildir. 

Bizim Kastamonuda bir tabir var-
dır: 

- Türkün ayranı kabarmıya ge
rek .. 

Ben de bu diyarın ecdaden evladı 
olduğum için işte ayranım kabarmış 
bulunuyor. 

Balkan güreşlerini benim gibi bin
lerce kişi seyretti. Ve bu binlerce ki
şinin içinde, sahnede hususi vazifeler 
alıp hakem mevküne geçenelr de bu
lundu. 

Şimdi kemali samimiyetle sora -
rım: Mersinli Ahmed, Mustafa ga -
lib mi idiler? Hakem mevkiinde bu
lunan arkadaşların vicdanı ne diyor? 
Arbitr'nin koca göbeğinin çizdiği tre 
dinyondan gölgelenen gözlerinin gö
remediklerini bunlnr görmedi mi? 

Çobanın saltodan pona düşen va
ziyetini buruda tasvir edersem, bu, 
üçleşir .. 

Sonra, ismimi şimdi hatırlamadı. 
ğim bir güreşçimizin bel kündesile 
hasmını haval:ındınp dizlenmeden 
tuşa getirmesini galibiyet mi sayaca-
ğız? 

Bütün bunlar. ayan beyan ve bu 
i!)i içten anlıy:ınlarca malüm ve aşi
kar iken, hakikati ketmederek sırf 
resmi ve şahsi pozisyonumuzu kurtar 
mak için habre müdafaada bulun
mak '1oğru mudur? 

Efendiler, bu da mı siyasettir? ... 
Bu da mı zamanı gelmeden konuş -
mak suçudur? .. Bu da mı deliliktir? 

Efendiler, ben, bu yazılarımı ne 
bir makama arzı şikayet ve hulUs 
ne de bir şöhret yapmama vesile ol
sun diye yazmıyorum ... Bir Türk ço
cuğu gibi, hakikatleri efkarıumumi
yeye arzediyorum. 

Şöhrete ihtiyacım yok.. bir maka
ma hizmet etmek üzere bir menfaat 
görm~k karakterinde yaratılmış bir 
adam da değilim .. 

Yeni tecavüzler 
(Başnıalaile<len devam) 

ne sözüne, ne imzasına, ne muahede
namesine, hasılı hiçbir şeyine inan· 
mamak lazımgeleceği de bir kere da
ha sabit oluyor. Çünkü daha geçen 
sene Danimark:.>.ya hiçbir tecavüz e-
meli beslemediğini imzasile temin et
mişti. Fakat tecavüzün adını himaye 
ve müdr..faaya çevirdikten sonra her 
türlü tecavilzü caiz görecek bir hü
kumete karşı münakaşanın, delil ve 
muhakemenin ne kıymeti olur! 
Almanyanın anhyacağı yalnız bir 

lisan vardır: Kuvvet! Ona ergeç bu 
anlıyacağı lisan ile hitab edileceği 
muhakkaktır. Fakat her millet. kü
çük, büyük, vaziyeti anlamış, vazi • 
fesini takdir etmiş olursa beşeriyetin 
üzerindeki bugünkü kabus bir an ev
vel ve daha az ız~ab ve felaket pa
ho.sın9. defedilebilir. 
Danimarkanın zaptı ve Norveçe 

tecavüz diplomasi vaziyetinde mu -
hakkak ki Almanya aleyhinde bir 
değişiklik yapacaktır. Efkarıumumi
yenin duyduğu heyecan biraz daha 
artacak ve günün birinde sabn ve 
tahammülü taşıran damlayı yakınlaş 
tıracaktır. Almanlar takib ettikleri 
siyasetle bu neticeyi kendi elleri.le 
hazırlıyacakları muhakkak addedil~ 
bilr. 

As~rnri vaziyet herhalde Almanla
rın aleyhinde olabilir. Çünkü Alınan
lar Siegfried hattının arkasından 
çıktıkça kendileri aleyhinde darbe 
indirilebilecek noktaları müttefiklere 
hazırlıyorlar demektir. Hakikatte 
Danimarka istilası, Norveç tecavUztl 
nevmidane bir saldırıştan başka 

bir manayı haiz değildir. Vaziyet 
genişledikçe, karıştık<:a nihai darbe
nin indirilmesi ihtimali çoğalıyor ve 
zamanı yaklaşıyor. 

Hüseyin Cahid YALÇIN 

lerimi, ıztırablarımı dökmek istiyo
rum. Neden yazılarım sizi muazzeb 
ediyo!'?. Nl."Clen hakikatler karşısında 
kıvranıyorsunuz? .. 

Y o:ıcsa, si21den sual soracaklardan 
mı çekiniyorsunuz? Efendiler kork
mayıntz. şimdiye kadar kim kimden 
sual sordu ki, sizden soracaklar! 

Otu?: senedir Türk sporunu yanlış 
ve doğru idare edenlerden kim me
sul oldu?. Kim onlardan sual sordu? 

Amma yalnız ben, sordum ve so
ruyorum.. hakkım değil mi? Bu da 
mı haklarım ve hemşeriliklerim cüm
lesinden addolunmuyor? .. 

Güreş takımımızı müdafaa eden ar 
kadaş neden on beş senelik bililzum 
ve natemam olan çalışmaları takab

.bül eylemiş bulunyor. Kendisinin bu 
işte hiçbir günahı ve, suimesaisl ol
madığı halde neden fuzuli olarak 
müdafaa mevkiine geçmiş bulunyor
du? 

Neden kulis arkasında bulunanlar 
müdafaaya çıkmıyorlar? Bu işin on 
beş senedir mesulleri dururken, son 
senelerde hatti, bir senelik. bir za • 
man 7arfında işi üzerine almış olan
lar müdafaacı oluyorlar?. , 

Yoksa kulis arkasında bulunanla
rın damı iğfaline mi düştüler? Baka 
be! Bu da mı siyaset be? 
Yukarıda yazdığım ve sureta tel· 

mih eylemek istediğim mağlilbiyet • 
ler kabul edilirse takımımızın puvan 
hesabı 18 mi olur? Bu mağlubiyetler 
Bükreşte olsa görülmez miydi? Yok
sa, orda da mı kapanıp gider? Farze-
delim böyle bile olsa buna ne derler? 
Galibiyet mi? 

Taktik ve tekniğe gelince, ben, ne 
dem~k istenildiğini anhyamıyorum! 
Teknik büsbütün Nosyonı taktik ka
pasitesi ne demektir?. 

Benim anladığım teknik bir bilgi 
nosyonudur. Taktik bir emzice ve 
kapasite meselesidir. Nihayet bir 
stildir. Yenme ve müdafaa stili .. ne
tice alma tarzı. 

Pekala, güreş tekniğini iyi bilmi
yen bir adam. yalnız, taktik tarzile 
galibiyete erebilir mi? 

Sonra yalnız, güreş tekniğini bilen 
adam bir taktik tarzını kabiliyetleş
tirmemiş ise galib gelebilir mi ? 

Yani tavuk mu yumurtadan çıkar? 
Yumurta mı tavuktan? .. Glireşte a
sıl olan teknikmi, taktik midir?. 

ı~ b ayrak sallamaları takıp ettı. dialanmızın yersız o ma ıgını an -
da, 11

• kadarla da kalmadı. Oyun bi- lamış bulunuyoruz. 1zmire son defa 
~'- ~f.~tıııae gol yiyen Altayın bir mü- gittikten sonradır ki htanbul ha. -
\(<I, ıı . . 
~c· nı ba~ım salhyarak muahaze kemlerinin kıymetıni anlamış bu -

n hakem artık oyunculara tali- lunuyoruz.,, 

Öyl~ ise, ne dernek istiyorum! Tür 
kiye Cünıhuriyctı dahilinde bulunan 
ve yaşamak, söylemek, yazmak hak 
kına malik olan bir hemşeri gibi dert .. 

Bence, tekniği olmıyan bir güreş
çinin taktiği para etmez .. çünkü, ne 
kadar kabiliyetli ve kuvvetli ol.muş 
olsa da hasmının oyunlarına düşmesi 
variddir. Sonra, hasmını fırsat düşün 
ce tuşa getirememek noksanlığı da 
var demektir. 

Binaenaleyh, güreşçi evvela teknik 
'kabiliyetleri almış bulunacak, sonra 

(.$onu 1 itıeMe) 
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Hayali.ta kapılmış bir ırkçı gru

pun, o tarihteki partinin pek fa.al 
reisinin idaresi altına, hareketin i· 
daresini ele geçirmek yolundaki te
şebbüsü bu küçük entrikanın yıkıl
masını intac etti ve azalann umu
mi bir içtimaında hareketin heyeti 
umumiyesinin idaresini reylerin it
tif akile bana verdi. 

Ayni zamanda, yeni bir nizamna
me kabul edildi. Bu nizamname ha
reketin birinci reisine tam bir me
suliyet veriyor, idare he)ıetinin ka
rarlarını kaldırıyor ve bunların ye
rine bir iş bölümü sistemi ikame e
diyordu ki o tarihtenberi pek mües
sir ve müsmir olduğunu isbat et • 
miştir. 

1921 senesi ağustosunun iptidasın 
danberi, hareketin bu dahili teşkila
tına çalıştım ve güzide ruhlu bir 
zümrenin yardımını gördüm. Husu
si bir babda onların ismlerini zik • 
retmeyi elzem addeiyorum. 

Teşkilat bakımından propagan • 
danın neticelerine bir kıymet ver
mek ve bu neticeleri sağlam suret
te tesis eylemek için o zamana ka. • 
dar peyda edil~ birtakım itiyad
lan kökünden söküp atmağa ve baş 
langıçtan itibaren, mevcud partiler
den hiçbirinin malik olmadığını, hiç 
bir partinin kabul etmemi_ş olduğu 

birtakım prensipler koymağa mec
bur oldum. 

1919 ve 1920 senelerinde hareke
tin başında azaların umumi meclisle· 
ri tarafından intihab edilmiş idare 
komiteleri vardı. Komite, bir birinci, 
bir de ikinci muhasibi, bir birinci, 
bir de ikinci katibi ve baş olarak da 
bir birinci ve bir ikinci reisi ihtiva 
ediyordu. Buna azalardan mürek -
keb bir komite, propaganda şefi ile 
muhtelif muavinlere de inzimam et
tiler. 

Bu :itomite - bu pek gülünç görün
mekle beraber - hareketin büyük bir 
şiddetle aleyhinde bulunduğu şeyi 

yani parlamantarizmi teşahhus etti
riyordu. Çünkü bunda müstak • 
bel sancaklara ve vilayetlere, 
devletlere, hümfunete varıncaya 

kadar sistemi tamamile teşahhus 

ettiren bir prensip mevzuu babsolu
yordu. Hepimiz bu sistem altında ız
tırab çekiyorduk. Hareketin dahili 
fena teşkilat mümessilleri yüzünden 
mücbbeden bozulması ve bir gün 
yüksek vazifesini ifadan aciz bir ha
le gelmesi istenmiporsa bir değişik
lik yapmak mutlaka lazımdı. 

Bir protokola tabi bulunan ve ka
rarlarını ekseriyet ile ittihaz eden 
komite kararlar veriyor, hakikatte 
bir küçük pa:rlamentoyu temsil ey
liyordu. Bunda şahsi kıymet ve mesu 
liyet yoktu. Bizim büyük devlet tem
sili heyetlerinde hüküm süren ayni 
manasızlık, ayni gayrima•kfıl hal bu
rada da mevcud idi. Bu komite için 
katibler, kasayı tutmak için adam
lar, teşkilat azalarını yetiştirmek i
çin adamlar, propaganda i<:in adam
lar ve Allah bilir daha neler için a
damlar tayin olunuyordu. Sonra hep 
si her hususta şüphe için müşterek 
bir vaziyet almak ve rey toplama yo
lilc karar vermek mecburiyetinde 

idiler. Bu suretle, propaganda vazi
fesile mükellef adam maliyeye taal
Jiık eden bir iş için rey veriyordu. 
Muhasebeci teşkilat hakkında rey ve
riyordu. Teşkilatçt yalnız katiblere 
taalluk eden meselelerinde rey veri
yordu. ilh. 

Muhasibler, katibler, komiserler, 
ilh. Propagandaya aid meseleler hak 

kında hüküm vereceklerse neden 
propag-anda i<:in bir adam tayin o
lunuyordu? Selim bir dimağa bu, bü-
yük metaı bir işte jeranların istih -
sal tekniğine karışmaları yahud, bu
nun aksine olarak, mühendislerin i
dari isler hakkında hüküm vermeleri 
kadar anlaşılmaz bir şey görülür. 

~n bu saçmalığa boyun eğmedim. 
Bkaz sonra, celselerden uzaklaştım. 
Propagandamı yapıyordum. Bu da 

kili idi. Umumiyetle, rastgele kabi
liyetsiz birinin bana has sahaya mü-

dahale etmesini menediyordum. N.,. 
sıl ki ben de, mütekabllen, başkal&
rının işine karışmaktan geri duru • 1 
yordum. 

Yeni nizamnamenin kabulU ve bi
rinci riyasete getirilmekliğim, iki ..,. 
rada., icab eden otoriteyi ve buna t&ıc 
alluk eden hukuku verince, bu sa.g.. 
malık derhal ortadan kalktı. Koıni
tenin kararları yerine benim mutlaM 
mesuliyetim prensipi kabul edildi. 

Birinci reis hareketin heyeti u • 
mumıyesinin sevk ve idaresi hususun 
da mesuldür. Kendi idaresi altında. 
bulunan komitenin kuvvetlerini, ya
pılacak iş için elzc.m olan mesai a~ 
katla.şiarını o tefrik ve taksim eder4 
Bu efendilerden her biri, itiraz ka.• 
bul etmez surette mükellef oldukta.. 
n vazifelerden mesuldürler. Her bl· 
ri yalnız birinci reise tabidir. Şahıs.. · 
ların intihabına, müşterek mesainiıı 

lüzum gösterdiği müşterek direk • 
tifleri tanzime taalluk eden umumun 
m~terek hareketine birinci reis ça.
lışacaktır. 

Bu mutlak bir mesuliyet zarureti 
yavaş yavaş hareket içinde, hiç de
ğilse ~artinin sevk ve idaresi mese
lesinde, bir bedahet haline geldi. Kü
çük köylerde ve belki kaza ve san
caklarda, bu prensipler kendilerini 
kabul ettirinciye kadar epeyce za • 
man geçti. Çünkü, tabiidir ki, korku 
ile dolu kalbler ve kabiliyetsizler böY. 
le bir şeyi hiçbir zaman istemiye • 
ceklerdir. Onların nazarında bir te· 
3ebbüste tek bir mesuliyet daima na
hoş olacaktır. Her mühim karar için 
sözde bir komitenin ekseriyeti onlan 
m.esullyetten kurtarırsa kendilerinl 
daiına daha hür ve dal1a rahat hisse
deceklerdir. Fakat bana böyle bir 
itiyada kar~ı feYkalade şiddelli bir · 
vaziyet almak, mesuliyet korkusuna 
hiç boyun eğmemek ve Führer mev
küne &ırf onu ihraz etmeğe layik a
damı getirecek bir Führer va.zif e ve 
bilgisi tel~ckisini gözönünde tutmali 
elzem göründü. 

Parlamento budalalıkları ile mile&• 
delee tmek istiyen bir hareket bun
dan kurtarılmak lazımdır. Ancak 
böyle bir temel üzerinedir ki müca
dele için kuvvetli olabilir . 

Ekseriyetin hakimiyeti zamanın

da., Führerin tefekkürü ve mesuli • 
yeti prensipine esaslı surette istinad 
eden bir hareket o zamana kadar 
mevcu'.i vaziyeti riyazi bir katiyet 
ile yere serecek ve muzaffer olacak· 
tır. 

Bu fikir hareketin içinde tam bir 
yeni teşkilat yapılmasına sebebiyet 
verdi. Mantıkr tekemmülü, hareketin 
iktısadi hareketleri ile umumi siyasi 
sevk \'e idareyi de biribirlerinden 
sarih surette ayırmak neticesini ha· 

sıl etli. Mesuliyet düşüncesi, prensip 
itibarile, partinin harekatının umumi 
haline de teşmil olundu ve iktısacll 
meseleleri her türlü siyasi nüfuz ve 
tesirlerden kurtararak ve bunun ak
sini de ayni suretle temin edere~ 

partinin hareketlerini daha müessir 
hale soktu. 

1919 senesi sonbaharında, o zaman 
altı kişiden mürekkeb olan partiye 
girdiğim vakit, ne daimi ikametgahı, 
ne memuru, ne düsturu vardı. ne mü 
hürü, ne matbu kağıdı. Komitenin 
merkezi Hcrrengasse'de bir lokanta· 
dan ibaretti. Sonra Aıngasteig'de bir 
kahveye geçti. Bu, devamı imkansız 
bir vaziyet idi. O zaman, biraz son· 
ra, uğraşmağa başladım ve pnrti 

için hususi bir salon yahud her1:ıan· 
gi bir bina kiralamak niyetile Mü .. 

nihte birçok lokanta ve otel dolaş
tım. Tal (1) de, Sternecker biraha· 
nesinde, tlstü kemerli bir küçük sa· 
lon bulunuyordu ki Yaktile Bat+yera• 

da mukaddes imparatorluk müşnvir· 
lerine meyhane hizmetini görmü~tü. 
Karanlık ve kasvetli idi. Bu sebeble 
eski işine ne kadar uygun geliyorsa 
şimdi kendisinden beklenen yeni işe 
de o kadar uygunsuz görünüyordu. 

[Devamı var] 

(1) Bir sokak isınL 
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Bir doktor ölUme Hapishaneden 
Sebebiyet vermekten Kaçan mahkum 

BEYBABAıı 
Muhakeme ediliyor Anlabyor 

Vuil Leond1yadla adında bir dok- Katilden cm .tim W1e baı- mati Gftret tekrar elense .,. tJrpanJara 
torla Marib Berberid1 adında PDG .tOm Silell lbralımı De pabdan 1'Jdi .intikal eylemJtt,i. 

No: 11 YAZ.Uf ı K. Sami KARA YllL 

- Ben de, eneloe MDhı gib1 
ledlm.. fakat; otua bet VAJlıı!Ull .. 

80D1'a, çoluk ~ mıuıkara 
Yazan ı MUcelll Yakar bir kadının, çocuk dUeUrtmek w 6.ı 1e1ıeye mahkfmı HulQai,, 9 kinunu • Bet buçuk l&&ttenberi boluaan 

- O, o, map.Uah, yahu ne vakit l 
~ hani daha .bit.kaç gt1n kala • 
oaktuı., 

K.arlJJnda. otura.D hafif gobe li, 
kır adı biı: bay y&Dllldaki ).Uçücük 
yere aıtıeınzya çalışan temıı. p&k gı
yinmıf kumral ıenç bır erkeğe soy
lilyor: 

Vallahı omürsun. hayatımda 
ıelllD kadar kare.rsu insan garme -
di.ın deseın cıuz h1:101 sao uyup da 
fiıını belime dolıy ak kuyuya ınmı
ye kalksam bu daha .dun ·ıı yuz'Wle 
çık ( ağu ~uph lidJr Y b neden 
bö ı:ı ele ettm, n~<le:n tı ken g 
din. 

ım el o kadra 
1 k a alar dol

gi.tı rte ve salon da 
ustu. Duracak otura

mamıatı ,f3ir aralık sa.
esmer. hll' aat girdi. YU

vımlilik akıyordu. Öyle ki 
in n züne baktıkça dostunu gör -
ru gib b baz duyuyordu. Gözle
rimi o.n dikmii hareketlerini taltlb 
edi dum Şapkuını çıkanp eline 

b n< en çıkardığı sigara pake
ı en. kamarota seslendi: 

B zım yenıruz buruı olacaktl. 
e is L et ettığı yere kamarot 

b r m a getirdi, anlaşılan ev
e ı wmış olacak. Kamarot 
. f r fıı dönüyordu. Vapur 

t trn pek az sonra kama
b t ı ile geldi, ve masa

türJU me~ler diz-

Jta? .. diyerek, yürJerindeıı eevinç a-
1'metleri ıöet.er.lyorlazıdı. Her ~ 
hk edeni masa.sına çağırıyor, onlara 
da içkı ikram ediyordu. Pek az son
ra neeeli neeeli kon\ışmıya başlayın
ca ben: de bıraktığl ilk intibanın hicA 
de yanlı§ olmadığına inandım gayet 
leVimli ve hoşsohbet btr adamdı. 0-
Dl: gören diğer yabancı yolcular da 
aşka ~e d Je artık btttttt.ı salon hal
ın onunl beraber ıçmıye başlamıştı. 
Ba;y lhsa.n herr. içıyor ve hem de eli -
ğer m dakilere tttrm türlt1 gillüng 
b kavc anlauyordu Kamarot her 
meze getiri~ buyurun "Beybaba,., 
dıye k am ed yordu Defalarca tek

an b hı b ea.ru sıkllan bay 
k kı§tl. "EvUı.d anlar 

B vbaba deyıp 

se-

..-=:.au-... de fırhna 
h~~Jadı 

B r ı c < tte beri ivi giden ha -
en b zmu ve denızlerde 
, b ., a ıştır. Karade - ı 

nızde ve E de; cl'e .. de bul nan va
purJann b zılan mahfuz lnnanlara 
m#ındıklannd n vapur sefer1ennde 
yme rot, ı )ar vukua geJecektiı. Alı
nan m h mata gore fırtınanın b g m 
de devam etmem kuvvetle mulıte • 
meJdır. -·--

lOme eebeb o1mU IAIÇlanıı.daıı mu• evNl ıkpm\ marangcmbane ~ iki hamm, oldukça birlb.trieriDl hır-
hakemelaine dtbı İkiDci Alır Cer& rmlDlzı demir pannakbtmı lmımıek paJımıtJardı. A.dah bQytlk bir nmJra. 
mabkameshıde bepenmıp. Bu da- ft duvan delmeJr auretile Oaküdar l"emet eseri göetermJet,i. 
va. evvelce ~ Sek1gjnct Cea hap.iahaneainderı lraçımllerdı. Bun - 1ki taraf, biribirierine en zorlu 
mabk.emeıdne 1189'kohmmue, mahb • larda.o. İbrahim, mun mtiddet Şiledıl boyundurukları ~u. Hat • 

mak için meydandan çekildim.. 

me, YUffesizlik bıwDe evrakı mM- ormanlarda dolqbktaıı m, ~ ti bir defasında Adalının AliÇO)'& •••••• 

deiumwnllJle :iade .tm1e, bil .et.-, nnm alt.ml§ altıncı gOnttnde, J'mdık- oektiği boyunduruk çok eedid ve _ Sen, hiç elli yaşında baş 
Alır ôıBa mahkemesine ll8Vkedll • bda polia taratındaıı yakaJanmlfb. aldilrücU idi livan gördll nmll, ljittin mı 7. 
.udft;lr. .b>rahl.min, hapishanedell kaçmak 8U Ali,.,__.. bom.--A .. ~ teı!drile H 

Y"'··~ '3.u.n&.u1161AU - ayır ... 
Davacı Abdullah, c1ttn, mehkm. çundan muhakemesine dttn İkinci A.· atz>.ndan köpükler gelmilti LAkiıı, _Öyle ise, neden ~.anun 

de davasını §ÖYie anlatmıfbr: fır Cea mahkemesinde bap0 m11 • gak geçmeden • da bımnından in • kını vermiyonnm ?. 
_ >\dmı Abdullah, babamın adı tır. . tikamınJ almışb. Sıkı boyundurukla ..••.. 

Pavlıdır. Ben. mtt.htediyim. Bilyük • Firar hldiscei hakkında ne di.y. nefesini tüketmiş, soluğunu kea- - Şunu bil oğull. Eger, , 
adada otururum. Oradaki hamamda oefi soruları İbrahim tun1&n IÖyle- mi§ti. Bene evvel Adalı HaJU1 Alıçonw 
çalı. rım. Fatma adında bir kadınla m.llUr. Göıilltlyordu 1d, Od hasmı blribi- pna çıkmı§ olsa idi: ıımdi rJJ4 
be senedir beraber yaşıyorduk . Fa.t - &_hamın adı Mehmed, benim rini :m.aflQb etmek için oanavarca 4anda leşi kalmışb Adalının. , 
madan, biri dört, biri Jki yaşında iki adım İbrahim Çetindir 20 yapnda- hareket ediyordu. Hiç aman diıtle- - Doğru söylilyorsun usta. .J 

çocuğum vardır. !'atma, birgtlıı, kar yun. Rençl'Ytorlik ve msn·anoozluk ya- miyorlardı. - Dedim ya.. Biz daha bu ivl~ 
r - -e Adah Halil pehlivanın ...n...a .. (li. anlıyamazsınız. . eıdaki komsumuz Marika ile bera • parım. Şilenın Yaylalı kbylındenim. a"'-

ber t tanbuJa gideceğini söyledi. hin Katilden on sekiz sene hapse mah . ti hanku1Ade cür'et bütün aeyircile- ..... . 
ıstedi !zJn '\:erdim. Akşam geldi. lrlım <'lmuştum. Beraber kaçtığınm ri hayret ve gıpta içinde bırakm13- - Bak, beı;ı buçuk saat guı eş 
H al ndı. "Doktor getireyim,, de- Hulusı üç buçuk aydır, gilndUzleri, tı. Adalı, bu glireşile devnn en naı:ıında hep galip gureştn Ah o 
dm l temedi. Ertesi güntl, hastalığı hapıshanenin marangozhanesifıde qa namdar ve namağlftp bir pehlivan du 1nk8.ı etmiyorum. Ada uu b 
zı d e ti. Ayn ayn dört doktor h§ıyorduk. Gardiyan Mehmed Ali, ye oldugunu ıbraz etmişti. mından kaçmadı. Kaçak gure§'Illel 
g t rdim Nih yet, hastalığının O - nı yapılan Oskttdar adliye binaaı in- Alıçonun güreş tarihinde Adalı O da babayiğitçe güreşt Vt' güre/. 
çUnrU mil hastahaneye kaldırmak p.abndan bir miktar tahta alınış. ne yaptığı zorlu müsabakanın tek yor .. fakat, Alh;o başka veSbeltun• 
lb.ım"'eldı 'ni söylediler. Hasekiye Hulfisive vermiş Sandık yapbracai bir eşi biJe yoktu. Aliço, kal'llsın - Dl l'H .ı ıw 
kaldır ık Ert i gUnU de orada ~1- Dlll· Hulfun bir yardımcı istemiş . da bulunan hasmı hiç böyle cehd sar 1 ........................... lc ........... ~ 
dU Hn t h kaldırdığımızm er- "Kimi ısterain ?,, diye gardiyan Meb federek, kendini yorarak mqlfıp et- Karano··zu· kurtarın 

ı et doktoru Celal, med Ali sormuş. Veznedann katili meğe uğraeır mıydı? :J 
ı }.'arikanın Beyoğlun- Abdullahı istemiş. Abdullahı evvel- Hoş, Aliçonun güreş hayatında - • ·ık rt 

da doktor Vasıle götilrttp çocuk al- ce hapishaneden kaçtığı ve 24 sene- karşısına çıkanlar belki Adalının lç;n 1 Şa 
dırtblhm söyledi. Nereden duyduğu- ya mahkUm olduğu için bırakmamı;:· fevkınde pehlivanlardı. Fakat; her 
n sordum. "O ıurn. yenn kulağı Jar. Ondan sonra beni istemif;. Ma: ne de olsa yaş tesiri kendini goster-
vardır , dedi. Marikava sordum. "E· 1'8.Ilgozhaneye gidip bir gfln çalış - meğe başlamı§tı. 
cel bu ytlzd"nmiş.. aen dava etme. tJm. Hulf1si bana "her şeyı hazırla- Aliço; her ne kadar elli yaşında 

btr k olmasına rağmen diri ve zinde ıdise Doktor iyi adamdır. Sana aç dnn, narm klığı estım Arkasında-
.. M de hUoeyreleri artık vazifesini es-para verir.,, dc>di. Ertesi gun ari- ki duvan da del l m Sade llzennin 

.. kisı gıbı görür halde değildi. kaya doktorun ismini sordum. Adı aıvaları dunıyor. Gel beraber kaça-
A..:.ı--ı-: Fakat; Aliçonun Adalı Ham gıbi Vasili Leoniyadis'dir. uı aı.uıı unut bm .. dedı. Th-vela "R<'n kacn'ıam.,, 
ğ ğl h okkalı, adaleli, cür'etki.r, dinç ve tum . ., dedi. Doktor Ya Iıo u ama- dedim. Amma sonra düşUndUm. Has 

ma gelmişti. Vasili Leondiyadisin ad tayız hapishanede yemek vermiyor- ıenç bir hasma karua gösterdiği 
' f mukavemet ve bilhassa faik bir gü-resını ona sordum. 'Tele on kitap • Jar. CeJenimiz, gıdenimi:ı yok. Huın-

lannda bulursun.,, dedi. Adresini ki· •iye uy1um. refJ yapması cidden takdirlere ıa \ 
tapta buldum. İmam eokş.ğında Nuri Ty llıai, gardiyan Mehmed Aliden 71ktı. 

Akşma oluyordu. Sular kararma
bey apartımanında olduğunu öğren- marangozhanenin anahtcınm , lnm; fa yüz tubnuetu. Ortalıkta dedi ko-
dım. Marikaya sordum. "Evet.. Ora- Beral'e · "lt MArAnaoz -

-ır ~ ~ du başlamıatı. 
dadır ,, dedi. Onun berine da't'a ag- haneye cıkbğımın ertesi akşamı, ea- İhtiyar ~ yanındaki pehli _ 
bm. ~ Hra da tazminat istiyo - at beş b <;uk f ılan vardı. Pencerenin nnlara: 

rum. parmaklığı dört yerinden kesilmi _Görüyorsunuz ya... ihtiyarlık 
Abdullahın bu sözlerine ne diye • pencereye örUlen duvann da tuğla maskaralıktır. 

cegı 3orulan doktor Vasili Leondiy• ve ıa.,ıan sökUlmilştU. Sade, dtşar- _ Aliço timdi yirmi, hatta 
00 

se

dıs de demi tir ki: deki fuva duruyordu. Onu da. bir de nelik evvelki Aliço olmuş olsa idi bu 
- Fatmayı da, Marikayı da tanı- mirle vurup dttf'lUrdU. Açılan deHk - gilreş böyle mi olurdu? 

mıyorum. Fatmayı muayene de et- ten e' vela Hulösi çıktı. Sonra da Geııç pehlivanlardan birisi muka-
medim; çocuğqnu da almadım. Bir hen ç1:kt1m Dağlarda 'kırlarda do - bele etti: 
adres veya ısinı yanlışlığı olacak • Ja~ıktan sonra yakalandığımdan on _ Usta, ben öyle zannediyordum 
tır. Zaten. Abdullııha, sorgu hiı.ki~H beş gt.ın evvel tstanbula geldim. ~a· ki, Aliçonun yirmi sene evvelki hali 
ğmde Fatmaıwı çocuk dlişürcliir i.inü nyerde motörlerde çalıst1m. Nihayet de ola idi, Adalıya bir şey yapa _ 
kimdaa öğrendiği aorUıunca hamam- kactı<nmın A~ inci gecesi, Kabataş- JD&Zdı. 
da doktor Yağlıoğlundan duyduğunu ta yakaladılar. - Hey sicli oğul bey!. Siz daha 

(B 

malı yol nda aklıw o L 

çın elin gelenı yapı~ 

kırası "perde., ın s -
goğiıs - parçalıyorsu c 

180 kuruş hasılat Yf. 
!nte aavallı "Karagôz 
fatı, kazancı, taltifı 

içinde. Bu arada lı ı:ıa tk 1" 
nnm avukat -..:e dip omat ' rf n /il 
çıkgoz,, malum ce bezeSl. ı 

"- Mısal aramağa ne ı m vali 
işte hen, dedı.,, Kırk alt . " ndaVt~ 
Ot • kilo geliyonım. N den .I!" 

yok Mezara girsen ha ' , yeJJJeli' 
Melaı.K , -ismini duysa - <:at ~O' 
kUn "Karag(>zcli,, dur ad I.Jhnv dl 
yeri oJmıyan adamsın 9 1 s o.Cf 

nıyonım '? Bu şartlar alt n< .. K ; 
göz,, il dirıltmenın ımkan ' ıt 
Ben saymaktan usandım ek iP 
lemekten. Bılmiyonım? Bun, J ıA 

dan okuyacak okuyncu çık 

Temsil ve konferans aoyledi. Burada "doktor Cel&ı BÖY • !br him bunlan anlattıktan son - p.uksunuz.. ~ nedir bilmiyor-

Hüsran aşkı beslerml§. M "' < 
dinle. Biz, "millf tema~dır· aJPa' 
&lmesın.,, dlye elimizden gHffiı 
yonız. Açlığa, susuzluğa ke.tl ~ 

.B• tfıQHU Ba ktv.ıd@. ledi ,, diyor. o.aa evvel pol.i.tMi i,.. n., bazı cihetlerin tahkiki ve şahJd- mnuz. 
cağaloğlun~ı aal~umwda: fademnde de "~ bund.ua duy - lerin çağınhnuı için. muhakeme, Genç pehlivan kılDI§b. Çünkü; o 
ı _ ıo 4 1940 çarşamba akşamı dum ,, demi§t..ir. ba.~ka güne bırak\brnstır. da, bq altına ve icabında ba-

aaat .30.30 da Gösterit ıubem.ız ta- Marika. Berberidi de iunlan aöyl& * :s .. güreşen bir pehlivandı. İsmi de 
r&f'ından CHisaeı Şayıa) pives tem mistir: eeğini de bana söylemedi. Bu, ölü - m•ur Pomak Deli lıluraddı. Mu -
llil edilecektir. Da~~tiycieriu mır.o . _ Fatmayı tanır.,.. kanueurdum. mUndan altı gUn kadar 8"eldi. Gft. .kabele etti: 
mw.dan a.huması ı·ıc~ olwıur. rakat, Abdullahla konulPDUcJım nünü bilmiyorum. Ben, bıar zaman - Usta; bi:a de mi acemiyiz be?. 

2 - 11 4ı 1940 perşembe gimU Fatma ile doktora gitmedim. Abdul- lstanbula inerim. Beyoğlunda Ha - - Acemi demek de Jlf mı? 
aa.t 18 de ttviııı.ız. ~larınJan Bay laha da, hiç bır uey aöylemedim. Fat- nıalbaşuıda teyzem Sofia var.dır; o - Yahu, biz de bu güreşin firdi· 
Halid Bayn tarafmd'\n (Osman oğlu manın gebe olduğmrn da bilmiyor • rün de oraya gıdiyordum. A.qam 8iıri çıktımnı biliriz be!. 
hidiseııü) mevauunun biı konferanı dum. Kocası bıle bHmiyor da ben ne d§nerken ~.vapurdan çıkbkt&n 110n - Öyle amma, daha bu itin püf 

verilecektir reden bileyim? Bana hastalığından, ra FatmaYJ iskelede gôrdtim. O da taraflarını bihniyorsunuz. 
S - Türkıye Bhll. at mt·ktepl,ı.ri me ....:.ı k . - Adalı, Ali~an aşağı adam 

PCbeli0uınden de b. hsetmedi. Bir gun·· n.puruan çı mıştı. Elinde de Jkı ta- mı ?ı. 
zwıları cemıyetı tar ı •nda;.ı tertip • 
edilen seri kanfer

4
m ıacdun onun _ ben 1stanbula gıtınek için hazırlanı- ne küçük çanta vardı Eve kadar be _ Çok aşağı, hem de ym gomlek 

cusu 12 4 1940 cuma günu saat 19 yordum. Nereye gıdeceğimi sordu. raber geldik. Başka hıcbır şeyden aşağı!. 
da muallım Muzaffer Y~i<&f tara - "lstanbula ineceğim . ., dedim. ''Bera haberim yoktur. - Eh!. Neye yenemiytrr?. 
fmdan venlceektir lJo3v.ıuu (.?Jaki- ber ~delim. .. dedi. Evden beraber Bundan sonra, muhakeme şahid- _ Sen eHi yaşına gel de görelim 
:ııe resimlen) dır. ~ıkbk; vapura kadar beraber git - lerin rağrıhp dinlenılmeJen ve bazı 9efti bir :kere .. 

mız oluyor. Netiee heı'l c E "']( 
' ragöz,, Un karagözlerinde n w 

mak istediğimiz şu gihıltr-dt- ııl' 
rahatça bir nefes al8.bılsek fff> b.ı ' 
aen beklenen faydalar, daha ~ 
oma .. ,, 

Onlardan dinl~diğrm ş fab ··fflf1 
ye,, ye bir f'e.Y ılfive edttE'l! df-ğffi 
Yalmz "Fatih ~liği nm fıttulı ' 
tile başlayıp 1'Şehreminı ~işJ v~ ~ 
nyer., halkevlerine kadaT dıııl b,ı~ 
salan sanat seferberliğine Bev ıJ 
Halkc~ in 'n - çok t kdir ett. ı 

natkar oruklarilc beraber ''Am· t • 
ter .,eyhi Şinasi Okuroe- . . et 
sevdiğim genç komedyen "H Jf 
Demirsbz, li Ankarnda ~f"Sa ~ 
baros , do ·tumu \ e nih·' • E

nek tutan bütün genl'liğ;, ı;ı< a bJ' 
Her ikı ko.nferıtu.i irin de daveti- tik. Ben birinci mevkie bindim; o, cihetJenn talık ti ıçin başka güne - Ben de elli yaşında bu gıil'e§i ıpna çağmyorum .. 

ye yoktW'. ikinci mevki bilet aldı. Nereye gide- bırakılmı~hr yapanm.. Cemaleddin ~ 

~~--~~~~~~!!!'!!!!!~~~~~~~~!!!!!!!~~~~~~!!!!!!!!!~~~!!!!!!~~~~~~---~~~~-"'!!mi!!!"~~~~~~~ 
, t eın an ancak dansede
h d akrobatik bir numara 

py eg zaman aırbma geçirebi
lirdim Başlla .zaman, kalın bir pa
AWU ~ ı ~ f azl na ibım olmaz
dı. 

ve 
Dıw senm h&Jlkuıııda .kon\llU -

yor~<lı Sen pıcain'.. dell\ifi;i 

O aman min88Jnı pek Uilamadı
ğıuı bu lleliıne beni pek Urkiltme -
nuşti 

- Piç ne dılme ! 
- An" babası olmıyan .. 

- Herkesın ana81 babası oihır 
mu? 

Sırdajım baııa hAli ıözümün ö
nünden gitmiyen bir bakışla bak -
llU§' 

- Babasız, an._asız Çocuk ohar mu 
deınifti ... 

Bu ufak mWıavere ruhumda de
nn bır ız bırakmJftı ... Kumpany&Din 
içinde yahuz değildim. Bir dansöz 
kadın bana mürebbilik ediyordu, o
nun yanında seyahat eder, yapaca
iım numaraları ondan öjTer:ıirdim. 

Eksenya b>r odada yatardık, bu&n 
da odasına erkek aldıjı aanwı, beni 
bulunduğumuz yere göre kapıuuı ö
nünde, 90fada ve çok defa paravana 
mumda yatınrdl. Bu samanlar 

bini hima,.e edelı Jwhnm dür9st 
tdr 1larMette hhmmedıtım bMM • 
-.um. l'akat mt <111 ı , .ı 
.. kWııie ... k•\üetbı ~
lüğÜnU takdir edemezdim. 

CASUS ROMANI 
Tefrike No: 4 

Varyete heyeüniD artistleri •k 
ilk deiiftiii gıbi, ben de beni hi -
ıaa,. «)en kadınla., 111k sık kumpm
ya dıejietirirdik .. Hayat ayni yor -
,.Uuk ve aynı yelmesaklık içinde 
oereyaıı ederdi. 9 yqına girdiiim a 
mu wUk beaim için hayat sırrı 
k•>munıb... lçiDde buluııdujum 

..aut. Uıekatmda - t1ereoe ... -
b8lt MnıMt edQordu, onuıı iGiD. 
konUf\lrlarken yanlarmda .-ww -
na ohap QlmamP. cJUrlrat bile et -
..ı.u. Jete O epw,nlar ""1mdt 
,..wn '61:- IQUl' dünyadaki nokaa
DlDWl gok ao biı ş~y old•ğunu ba-

.u hatırlattı. Piçliğimlıı minsısmı 

ölrenmiıtim. 
Bir sene aonra, yanında galıştı

fım ve beıııi himaye ettiğini zamıet
tiğim kadının, benim BJrtımda.ıı ıre
çindiğini <Jğrenmiltim... Yine bir 
hayır aahibi bir gWı kulağıma fı

sıldamıe: 

- Seıı deli misin :ı demiiti. . Bu 
bdın, beş senedir ll8Diı:ı bilıtln para
ı.nm yedi SeD çabtıyOl'llUll puıalan 
o tophqor. 

Tabii .. aWerdeD 1181'&, bmi ·
...,e eda iradına kaqıl da tlll'll ma.. 
niağa bafladım. Bir gün kendi ~il-

viyetimi öğrenmek istedim ve ona 
eordum: 

- Ban~erlr.es pi<; diyor, kuzum 
benim annem, babam nerededirler?. 

Bu sual on yaşında bir çocugun 
10raeağı bir sual değildi, fakat ka
dın hıç irkilmedi: 

- Evet, dedi.. aen piçsin ... Baba
m ben de tanımıyorwn. Yalnıa bir 
Kanadalı vapur ateşçisi olduğunu 

annen söylerdi. Londrada vapunJ 
tamir görürken, annenle tam§IW§ .. 

11evişmişler, bir müddet beraber o
turml13lar, se>nra, baban vapuruna 
binınif ve gitmiş, gidiş o~ Ben 
annen sa.na himile ikm kendiaile ta
ıuttmı- Bir odada beraber otw-duk. 
Annen de-o zamaa benim gibi dan-
9Ö9dil.. Aal Avumal~ bir melez. 
8ell doğdun.. Bir mikklet oaa ayak 
baiı oldun- BU p üç &Nkk 1816'
dın, dort aylık mı o kadu, eve ı.ı
diğı z m n seni beşiğin içinde ve 

kundağının arasında bır mektu 1' 
buldum. annen bır A vustı alyaL f.~ 
mı lostromosu ile A\'Uı.;tun lv 1' 

kaçtp gitmigti... Ondanbcri ne il 
mektub aldım, ne de bır habe . 

Bu izahat ufak beynımde 1ht ı 
ler yapmağa kiı.fi geldi. O dı:ı1ok ' 
10kuğkaııhlığımı muhafazay l'lJŞ
bm, fakat sonra uzun uzun. agl P 
hıçkırclığmu hi.la hatırlarım. 

13 )JaŞ)m& \Mısmı§tun. Bj.ı < aı 
ile seviştim. Yaptığım nwna!'1ll~~ 
kazandığım paralan hep o kad..ıoJO 
aldığını gizlice anlattıgım ;d ~ 
bana kızdı: 

- Kız. dedi. Sen berum ı 1 o e -
rim ol, beraber nwr~ yaı;. Jll• 'lf 
beraber kaza.nahın. 

Tabi w Jianna ıaetX.eııi lJ iO' 
bw ım§le llapnam eldUı. Bu. k # 
beni elgun bir kadmbff hayatı,.,o 
itin• ~ledi . 

Et ı.ı 11 ıflf 1 



T Zu iNKIBAZ, HAZIMSIZLIK, iOE BULANTI e BOZUKLUGUNDA, BARSAK 
T:EMBELliGiNDE, MiDE EKŞiLiK ve YANMALAR NDA . emmyetle kullarulabilir. 

Milferrih ve midevidir. MİDE ve BAR.SAKLAR! temizler, alıştırmaz ve yormaz MAZON isim ve HOROZ markasına dikkat. 

================:==:====================================::::::==================== 
Balkan güreşleri 
münasebetile 
toptan cevap 

)SABAHTAN SA~~HA 
1 Sahici harp başlıyor 

(Baş tarafı 5 incide) 
kabiliyetlcrile taktik tarzı itiyadlan
dırnuş bulunacaktır. 

Hal böyle ikf>n bu fikirlerin hari
cinde düşiincelcr ortaya koymak sa
kattır ... llimsiz bir güre§tir. 

Binaenaleyh sözıhnde duruyonım .. 
EğQr, burada güreşt.4,.;.umz gibi Ru
nıa.nyada da .aynen gi.ireşirsck, takı
Inımız m:ığlıib olacaktır. Delili ynka 
rıda arzetti~i.m ğibidir. Uste de yüzde 
on beş hatt.1., yirmi Rurrı.enler lehine, 
seyah:ı.t avantaJını da hesaba kat
tnak lfızımdır. 
Güreş feder::ı nunun ba.şına ge-

len veni ar.kadaş:ıınızdan eskiyi mü
dafa:-ıc1an ziyade }eni elemanlar vücu 
de getirmesini dileriz. Nitekim getir
llleğe ~alışıyor. Bu arkadaşın bilgi
si e hepimiıin kanaati vardır ... Biz 
<>ndan tinıidv:ırız ... Yaşarlar. Celfiller 
gibi Yeni unsurlar bulmalıdır. O va
~t değıl Patagonyada, Londrada 
hıle nıa.ğ!" b olmıy·ıcağımıza eminiz!. 

M. Sami KARAYEL 

H K 
lstanbula gelen İzmirli 

futbolcular 
İznıirdcki futbolciilcrdcn Said ve 

Önıer (.;;ıhıtasar::ıylı ve Fenerli fut
holcülcrlc beraber şehrımiıe gel -
tn..İfitir. 

Bu futbolcülf'r Rumanyaya gide -
Cek olan B. milli takımınııza iltihak 
etrnek niyetile lstanbula hareket 
etmiş bulımrua.ktadtr. B. Milli takı -
ltlınuzın Runıcı nyaya gitmiycceğine 
göre bu iki futbolcü h'Illirn döne -
<:ektir. 

Beden terbiyesi muallimle· 
rinin toplantısı 

Beden Terbiyesi öğretmenleri bu
gUıı saat 15 de Maarif Müdürlüğün
de bir toplantı yapacaklardır. İçti
ınua Maarif Vekaleti Beden Terbiye
si Müdürü Vıldan Aşir riyaset ed~ 
cekur .. 

Atletizm aianhOmdan 
bir tavzihi 

Beden Terb1yesi İstanbul Bölgesi 
A.tlı.::tizm Ajanlığından: 

l - Ayni mc,·simde olmak Uzere 
tertip e<.lıleıı ve bu yıl üç yaşına gir
iniş bulunun "Altın Çivili Atletizm 
ll'lüsabakalan,, Mısır daveti milna· 
Bebetile tertip edilmiş değildir. 

(Ba:ı tarafı 1 -indice) 
nelmilel hukuka Alm.anyadan fazla 
riayet edemiyeceğini ilan ederek 
Norveç karasulıınna girdi. 1lk a -
dımda demir nakleden bir Alman 
vapurunu ve diğer iki Alman ticarte 
vapurunu batırdı. 

Almanya, gayet nazik bir mevki
de kaldı. Bu vaziyetin, yani .Norveç 
karasularının kendisine kapanması
nın ne kadar hayati bir ehemmiyeti 
olduğu Ahnanyanın derhal ve gayet 
tehlikeli bir teşebbüse atılmasile sa
bittir . .Norveçe asker çıkarmış, Da
nimarkayı işgal etmiştir. Danimar
kanın işgali Non1eçin işgalini kolay
laştırmak içim.ur. 

Almanya, üç beş vapur asker 
gönder(!I"ek Oslo körfezinde Norveç 
sahill!'\rini işgal ederken Danimar -
kayı karadan ve denizden istila et -
nıiştir. Danimarkanın Albor.g ve 
Kopenlrn g şehirleri denizden işgael 

olunmuştur. Böyle müdafaasız ve 
küçük bir memleketin bir günde iş
gali Almanya için bir marifet de -
ğ·ildir. 

Daniınarkanın şimali, Norveç sa
hillerine yakındır. Burası mayn 
tarlal::ırile döşenerek İngiliz donan
masına kapanınca Norveçe rahatça 
ihraç hareketi yapılır ve Norveçte
ki Alman ordusu beslenebilir. Mak ~ 
sad bu ... Yani esas Norveçin işgali
dir. Açık denize ve demir nakliyatı
na imkan bulmaktır. 

Oslo sahHlerinde karaya çıkan 

Alman askerleri burada duracak 
değildir. Mutlaka şimale doğru gi
derek sahili hıgiliz kontrolünden ve 
maynlerinden kurtarmağa çalışa -
c.:aktır. Fakat İngilizlerin, Norve!} 
sahiline mayn dökerken böyle bir Al 
man hareketini hesap etmemiş ol -
malan muhtemel değildir ve zaten 
İngiliz tebliglerinde Almanlann bu 
yolda her hareketine mukabele edile 
ceği de tasrih edilmişti. Demek ki 
bir ay evvel, Finlandiyaya gönderil
mek üzere hazırlanmış olan yüz bin 
kişilik ordu, Norveç sahillerine yine 
çıkacaktır. Norveç Alroanyaya harb 
ilan ettiğine göre bunlar belki §U sı

rada harekete geçmiş bulunuyor ve 
bu suretle müttefik ordularilc Al
man orduları ilk defa sipersiz, müs
tahkem hatsız çarpışacak bir saha
elde etmek ü.mredirler. 
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Soldan sağa: 

1 - Herkesin uyuduğu vakit. 

2 - Harbde .alınır - Kuzunun lm-
ğırışı. 

3 - Beddua eden. 
4 - İnanmak. 

5 - Karar vermek. 
6 - Mesken - Para hediyesi. 

7 - Başına "A,, gelse süvari o
lur - Genişlik. 

8 - ~bıt edatı - Göstermek. 

9 - Taş - El sıkışmak. 

10 - Bir yemek - Bir nevi toprak. 

Yakandan asuğı~·a: 

1 - Bir çiçek. 
2 - Bir liste - Bir rakam. 
3 - İnsan öldürmek - Kırmızı. 

4 - Muradına nail olan evliya. 

5 - Uzak. 
6 - İşçi. 

7 -Kabul etmemek - Orta Asyada 
bir yayla. 

8 - Bir meyva - Eski bir silah. 
9 - Bir zamir edatı - Gayet eski. 

10 - Başına "D,, gelse ele batar, 
Kı.rmızı. 

E1>velki gün1cii bu1ma.oonın halli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Devlet Demir~olları İlanları 2 - Bu müsabakalar 128 ferdin 
İ§tirakile 20 br.anş ve 4 kategori ü-
tet'inde başanlın~b~ ı1ı ...................................................... .. 

3 - 1938 ve 1939 yıllarında ya -
Pılını~ rekorların 5 tanesi yenilen -
llli§tir. 

4 - Hakem azlığı mevzuu bah -
llolnıamıştı r. 

5 - Birinci kategori 400 metresin 
de kronometrelerin hiç bir tanesi 
4.0 saniye göstermiş değildir. Dört 
){rorıomet~enin ikisi 52.2 işaret et -
l:O.iş olduğundan bu derece kabul 
~dılıniştir. 

6 - Müsabakaları seyretmiş olan
ların adedi 800 den yukarıdır. 

7 - Atletlerimiz kışı atıl geçir • 
l'tıcıui§tir. Haftada 3 def.a dahilde, 
havalar mi.isait oldukça hariçte ça· 
lı"'nıışlardır. Bu mevsimin bidaye -
tinde elde etmiş bulunduklan dere
celerin geçen mevsim sonunda eriş
ll:ı.eye muvaffak oldukları derecelere 
l'tıi.isavi veya üsti.in olduğu cihetle 
keyfiyetin hakikati tPbarüz edeı-. 

Atletizm nıüsabakalan 
Beden Terbiycsı lstanbul Bölgesi 
J\.tıetizm Ajanlığından: 

1910 yılı ilk bahar atletizm mü -
aabn.kaları 13 ve 14 nisan cumartesi 
'le pazar giiııü yapılacriktJr. 

Atmalar ve atlamalar .saat 15 den 
itibaren cumartesi Şeref stadında, 
.koşular pazar saat 9.30 <lan itiba -
ten Fener stadında yapılacaktır. 
Yapılacak müsabakalar: 
l\.ategorı 1 - 200, 400, 1500, 5000, 

110 manialı, gülle, disk, cirit, yük
l:)ek üç adım, sırık ile irtifa. 

Ratcgori nı - ıoo, 200, 400, 800, 
g\iHc, disk, cirit. uzun, yüksek, ka
tegori ıv . ıoo, gülle, disk, yük -
aek, uzun. 

Davet 
n İstunbul Okulları Spor Bölgesi 
aşkanlığmdan: 
Gençlik \"C spor bayramı hazırlık-

Ankara :istasyonunda Hipodrom ,olu ile bahçeli evlere giden cadde a · 
rasmda yapılacak şose ve bu şose altından kanalizasyon inşaatı şartname 
ve fiyatlarında tadilat yapılarak yenıden kapalı zarf usulile ve vahidi fiyat 
üzerinden eksiltmeye konmuştur. 

1 - Bu inşaatın muhammen becieli "35000,, liradır. 
2 - İstekliler bu işe ait şartname vesair evrakı Devlet Demiryollan· 

nın Ankara ve Sirkeci veznelerinden "175,, kuruş bedel mtikabilinde al.ahi· 
lirler. 

3 - Eksiltme 18/ 4/940 tarihin91'1i8tltyan perşembe günü 'Saat 16 da 
D. D. Yolları Yol dairesinde toplanıı.cak merkez 1 inci komisyonunca ya· 
pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin t.eklif mektuplan ile bir -
lıkte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat 15 e kadar komisyon 
reisliğine tevdi et.mi§ olmaları 18.zımdır. 

a) 2490 sayılı kanun ahkamına uygun 2625 liralık muvakkat teminat 
b) Bu kanunun tayin ettiği veslkalar. 
c) Bu gibi işleri hüsnü suretle yaptığına dair vesikalar. 
Bu iş için evvelce takım alanlar yol dairesine müracaatla yapılan ta-

dilatı ellerindeki takımlara işaret edebilirler. "2467,, 
• • • 

Muhammen bedeli J.230 lira olan muhtelif cins, ınikdar ve eb'adda 39 
kalem Amerikan makkap kalemi 24/4/.940 çarşamba günü saat "10.30,, on 
buçukta Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık ek
siltme usulile satın alınacaktır. 

Bu i§e girmek istiyenlerin 92 lira 25 kuruşluk muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komis
yona müracaatları lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
"2721,, 

• • • 
M.ıhammen hedeli 1834,40 lira olan 8600 Kg. dökme ve 50 çift büyük teneke 

petrol ,ıçık eksiltme usuuıe satm alınacaktır. Milnnkıısa 25/4/940 perşembe günü saat 
ıı de Sırkecıde 9. lşletme bın::ısında A. E. Komlsyoı~u t:ırafındı:ın yapılacaktır. tstekli
Jerin l>aııunl vesaik \'C 137,58 liralık teminatla ayni gun ve saatte komisyona müra-
caatları ı:ızımdır. Şartnameler parasız olnrak komisyonda :verılmekLdir. <2824> 

ları hakkında görüşmek üzere lise, 
muallim ve san'at mektcplcrile orta 
mekteplerin Beden Terbiyesi mual -
Icimlerinin 10/IV /1940 çarşamba 
günü saat 15 de Maarif Müdürlü -
ğündc yapılacak toplantıda bulu.u -
malan rica ·olunur. 

Cezalandırılan sporcular 
Beden Terbiyesi lstanbıil Bölge

si Başkanlığından: 
Aşağıda adlan, soy adları, 'Bölge 

sicil sayıları ve klüpleri yazılı bulu
nan jdmancılara iştirak ettikleri 

- - -
müsabnk:ılardaki sui lıarek tlerin -
den dolayı Genel Direktörlüğümüz 
tarafından 11/3/1940 tarihinden i
tibaren hizalarında yazılı müddetler 
için geçici müs:ı.baka boykotu ceza
ları verilmiştir. 

Ceza müddeti içinde klüplerinin 
ve hakemlerin bu idmancıları mü -
sabakalara iştirak ettirmemeleri 
lüzumu tebliğ olunur. 

Anadolu klübünden 1887 Ercü -
ment Kopman iki ay. 

Topkapı kfübtinden 1351 Yunus 
Özgün bir ay. 

l 
fıiyatları tenzil edilecek [ 

Askerlik lıleri 
-------• maddeler hakkında Ş İ F A 

Davet :Ankara 9 (Hususi Muhabirimiz-

Beyoğlu Yabancı Askerlik şube
sinden: 

den) _ Endüstriyel maliyet ve top- Bu 1 muş 
dan satış fiyatlarının kontrol ve tes- -

316 - 335 doğumlulardan yabancı 
ve yoklama kaçaklarından §ubemiz-

biti için hazırlanan nizamname He- A Q R 1 
yeti Vekile tarafından tasdik edil

miştir. de kayıtlı jandarma ve gümrük, or-

man koruma eratı askere sevkedile
ceklerinden bunların derhal şube • 
mize müracaatları ilan olunur. 

-···-
Münakalat Vek:ileti Teftiş 

Heyeti Reisliği 

Bu nizamnameye göre 1ktısad Ve
kfileti, hangi maddelerin fiyatları -

nm tesbit olunacağını ilan etti1.""ten 

sonra salahiyettar memurlar mez
kur .İi1alları müesseselerde tetkikat 

yaparak topdan ve perakende fiyat
ları tesbit edeceklerdir. Bu fiyatlar 
gazetelerle de ilan olunacak ve bun

Bay J. O. C. Yazıyor: 

Ekseriya okuyoruz. Tedavi gören 
ilaçlar varm.ı~ fakat, ALLCOCK ya .. 
kısından bahsedilince, kat'iyen mü• 
balağa değildir. Bir zatın akşam tatbili 
ettiği bir ALLCOCK y:ı.kısı, bir gece 
zarfında tesirini göstererek ve devam• 
lı sıcaklık tevlit ederek ağrıyan ma .. 
halli teskin etmiştir. 

ALLCOCK. Romatizma. Lumbağo, 
Siyatik, delikli ALLCOCK yakılarila 
şif aynp olmuşlardr. 

Ankara 9 (Hususi Muhabirimiz
den) - Münakalat Vekaleti teftiş 
heyeti reisliğine idare heyeti aza -
sından Cevad, Ticaret Vekfileti mü
fettişliğine de vekalet müfettiş mu~ 
avinlerinden Reşid Atasay tayin 
edilmişlerdir. 

dan sonra alakadar memurlar piya

sayı gezerek fazla fiyn tla mal sa - ALLCOCK yakısının tevlit ettiği 
tanlar hakkında zabıt tutularak :ıd- sıhhi sıcaklık, OTOMATİK BİR MA .. 
liyeye verileceklerdir. SAJ gibi hemen ağrıyan yerin etrafını 

============================================================= kaplar. ALLCOCK yakılarındaki kır .. 

Emlak ve Eytam Bankasın an : ,~::~~~~%~:.r~::.~~~ı:.~:k·~ 
Esas No. YERi Kıymeti Nev'i M esahası Depozitosu 

20676 Sedef adası Voli mahalli 10000.-
1264 Beyoğlu Feriköy Kurtuluş mahal- 927.- Arsa 309 M2 

lesi Kuyulubağ arka sokak eski 
2-4 

1618 Beyoğlu Firuzağa Havyar yeni 7200.- Apart. 50 M2 
Yuva sokak 24 taj. 24 

1715 Üsküdar Selami Ali Efendi mahal- 76.- Arrn 252,50 M2 
lesi Karakollıane sokak eski 68 

1716 tJsküdar Sel~i Ali mahillesi 68.- Ar.:ı 67,50 M2 
Çamlıca caddesi eski 10 

1717 Usküdar Selami Ali Efendi mahal• 30.- Arsa 84,50 M2 

lesi Kerpiçhane sokak eski 1, yeni 
5. 

1718 'Osküdar SeUı.mi Ali mahallesi eski 191.
Kınabet Kalfa yeni Karakolhane 
sokak E. 47, Y. 57, taj. 13 

1719 Üsküdar tcadiye mahallesi Kayse- 66.-
riyeli sokak Es. 23, Y. 31 

1720 Üsküdar SeI&mi Ali Efendi Ker • S2.-
piçbane Es. 12, Ye. 18 

1721 ttsküdar Yeni Mahalle Papaz so- 35.-
1<ak Es. 26 

1722 Üsküdar Selfuni Ali mahallesi !ki 86.
Kuyulu sokak E. Y. 18 

1723 1.tsküdar Selam! Ali mahallesi Va- 62.-

kıf sokak eski 4 
1725 Üsküdar eski Yeni mahalle yeni 605.

Pazarbası mahallesi ve Dibek so. 
E. 84, Y. 76 

1726 'Üsküdar icadiye Saatçi Sehpus so- 67.-
k&k eslı:i yeni 14 

172.7 Üsküdar SelAmi Ali Efendi l{er .. SO.-
piçhane sokak, eski 30, 30 ınüker• 
rer, Y. 28 

1728 tlsküdar Altunlzade Beylerbeyi t24.--
caddesi eski 2 yeni 4-6 

1729 Uskildar Altunizade Toph.anelioğlu :205.
Selamsız caddesi Es. 51 

1760 Beyoğlu Hüseyinağa yeni Bülbül iG43.
Aşıklar sokak E. 32 Y. 28 taj. 30 
ada 5'84, pafta 41 parsel 4 

1761 Beyoğlu Kamerhatun mahallesi 648.-
Şirket sokak Es. Ye. 6/1 

1770 Beşiktaş Sinan Fasayi Atik mahal- 387.
lesi Beşikta~ caddesi eski 49 yani 72 

1774 Beşiktaş Orta.köy Mecidiye mahal- 738.
lesi eski Bahçe yeni Vatman so-
kak E. 36 mükerrer yeni 5 

1789 Eminönü Aksaray Yalı mahaTh?si 1134.
Yeoikapı Kumsal sokağı eski 8 
mükerrer yeni 17 - 18 pafta !09, 
ada B32, parsel 9 

1799 Eminönü Aksaray Yalı mahallesi ıs.
Değirmen sokak Es. 48 mükerrer 
Ye. 71 pafta 209, ada 836, parrel 28 

1922 Fatih eski Tevkii Cafer yelli Katip 686.
Muslahattin .{Ilahııllesi Köroğlu so-
kağı E. 38 mükerrer yeni 47 

1950 Eminönü Laleli eski Kızıltaş yeni 108.
Mesib Paşa mahallesi Mesih P;;ışa 

caddesi Eski 7, taj. 43/1, pafta 198, 
ada 763, parsel 11 

1980 Kadıköy Merdivenköy Köy inuunı 38.-
sokak eski 45 

1983 Kadıköy Osmanağa mahallesi Ba- !/4.-
hariye Cad. Süleyman Paşa soltak 
9 mi.lkerter 

1984 Kadıköy Osmanağa malıallesi eski 1084.
Bahariye yeni Kalfa oğlu sokak 
eski 17 mükerrer, yeni 21, pafta 
17, ada 12, parsel 8 

2000 Kadıköy Caferağa mahallesi eski 1876.
Duvardibi yeni Cihan Seraskeri 
sokak eski :32, ·yl!_ni 23, taj 23 

2089 Fatih. Mimar Ayaz mah. Şehzade- 4515.
başı cad. No. E. 158, ı60, IG2, JG4, 
Y. 144, 146, 148, 150, 152 

Evin 3/16 
hissesi 221 M2• 

Arsa 110.~o M2 

Arsa 91,50 l'rI.2 

Arsa 57,50 M2 

Arsa 123 M2 

A.rsa .206,84 JllI2 

Ev 238 M2 

Arsa 96,20 M2 

Arsa 86 1142 

Maa kulü-
be arsa 292 ilVI2 
Tada 2045 M2 

Kargir 
ev 65 ~ra 

Maa dilk-
kfın ev 17,75 M2 
Dı.ik, 17,60 M2 

Hanenin 
1/2 his. 61 M2 

Bahçeli 
kfıl'gir ev 117 M.ll 

Arsa 18 M2 

Ev 46,50 M2 

Arsa 18 M2 

Hane 22,98 M2 

Arsa 37 M3 

:Arsa 271 Ma 

AhşHp 

ev 44 M2 

5 dükkan 
ve aı-sarun 

360/.230 
H. 1115.50 M2 

2094 Fatih Manisalı Mehmed Paşa yeni 105.- Aı:sa 21 M2 
Kirmasti mahallesi eski Atpaznrı 

yeni Fatih türbesi sokak Es. 38, 
pafta 246, ada, 2119, pa!'sel 7 

2000.-
185.40 

1440.-

15.20 

13,60 

6.-

38.20 

13.20 

G.40 

7.-

17.20 

12.40 

121.-

18.40 

6.-

44.80 
41.-

588.60 

129.60 
'77.40 

146.~0 

230.80 

3.60 

137.20 

eı.GO 

7.60 

14.80 

ımı.-so 

275.20 

903.-
21.-

2116 Beyoglu Fcriköy Rus sokak Es. 21 1518.- Hane 103,42 M2 303.60 
mükerrer, yeni 75 

1212 Beyoğlu Ferlköy birinci kısım Ta- 1326.
tavla sokağı eslci 1 - 6 - 8, taj .37 

2182 Fatih Küçük 1\'Iustafapaşa mahal- 6467.
lesi Aptülezcl caddesi eski 216, 
)'eni 166 

Arc-nnın 

6/8 !b. 176,84 w 
Kar gir 
ev "258,50 M2 

265.20 

12!l3.40 

Ytık!lrda adresi ve taisillib yazıll gayrimenkuller açık arttırma suı:etile pe;ıin para 
ile satılı:ıcaktır. 

ilnle 25/4/940 perşembe günü saat ondadır. ı'ıfüzayede sırasında verilen bedel mu
kal:ider kıymeti geçtiği takdirı:le taliblerin depoz tolcırını yüı:de yirmi nisbeti:nde tc:ı;yit 

eylemeleri ve mühür kullananların mühüıVıeri.ni ııoterı:len t~sdik ettirmeleri lazımdır. 
1stc!dilerin -pey akçesi, .niıfus tezkeresi ve üç kıt'a veaikalık fotoğı-:ıOa birlikte 

Merdivenden düştü 
Galatada Rıhtım caddesinde Ta

hir hanında çalışan ve yatıp kalkan 
Hüseyin merdivenlerden düşerek a
ğır surett~ yaralanmış, baygın ve 
ifadeye gayri muktedir bir halde 
Beyoğlu hastahanesine kaldırılarak 
tedavi altına alınmıştır. 

•awa••• .. w•.-w• ... as••• .... aaaa•a•a••aa CR•W• 

1 PRATiK SEBZE~f LiK "1 
Yazan: Dr. F1uıd Ali 

Sebze t::ı..hçıvnn(ığı zamanımızda 
pek ziyade ilerlemiş olup terak-
kinin son derecesine varılmıştır, 

G sebze bahçıvanlığına meraklı o
lanlara tavsiye ederiz. Fiyatı 50 
kuruş. 

Satış yeri: İstanbul, İnkılab 

Kitab evi 

--··-···----·---............... . 
1 -

Dr. Hafız Gemal 
Dahiliye Müteha851sı 

Loknıa.D BeLim 

DivanyOlu 104 
M.uaye11e r.aa.tleri pazar hariç 

her gün 2,5 • E salı ve cumartesi 
.sabahlan 9 - 11 hakiki fıkara 
kabul olunur. T. 22398 

1 

- ... ···--··· ............... -... . 
Ankısra Borsısaı 

1 

9 Nisan 1940 
Fiyatlan Kapanıı 

Londra 1 Sterlin 5.2379 
New-YorJı: 100 Dolar 147.70 
Pa.rlıı 100 Frank 2.9429 
lıfilano 100 Liret 7.4550 
Cenevre 100 in. Fr. 29.26 
Amsterdam.100 Florin 69.3250 
Berliıı 100 Rayiaınark ........ 
BrUkael 100 Belga 22.17 
Atma 100 Dra.h.m.i 0.97 
Sofya 100 Leva 1.7825 
Prııg 100 Çele kronu -. 
Madrid 100 Peçeta 13.6025 
Van}OV& 100 Zloti 
BudapeŞte 100 Pengö 26.2875 
BUkrea 100 Ley 0.6225 
Belgrad 100 Dinu 3.4675 
Yokohama 100 Yen 34.3550 
Stokholm 100 lsveç kr. S0.99 
Moskova 100 Ruble -. 

ESHAM 11E TAHVlLAT 

Ergani 20.05 
Sivas - Erzurum 3 19.95 
Si\·as - Erzurum 5 19.94 
Sivas - Erzurum 6 19.50 
Tıi.ca:ret Bankası A 

"Nama,, 0.75 

23 Nisan Çocuk bayramı ve 
bunu takip eden haftanın çocuk 
haftası olarak tes'idi, halkımı -
zın en büyük ve en ileri yurd 
davası olan çocuk ihliyaçlan Ü· 

.zerine dikkat nazarlarını çek -
mek emelini gütmektedir. 

Çocuk E&irgerne Kurumu 
Genel M arlrezi 

bildirilen gün ve saatte subemiz Emlak Servisine müracaatJarı. 2754> liiiiiliiiiiiiiiiiiİİ~mmiiİİİıiİİFT'İM-i:iMWl?~İ-mm• 



.;..., 1 -----~ - - - ---- -------· ~- ----~'---~ '-'--:.~~. 

s.,ta: s YENf ADAR 

" 

' 1 1 

En dar zamammzda bile KOMPRİME ile tel3ş etmeden misafirlerinizi ağlrhyabilirsiniz. 
Mercimek, bezelya, buğday ve sd r çorbalık kompri melerini zi her yerde bulabilirsiniz. 

Çapa marka Müstahzaratı:-M. Nuri ÇAPA k;;~~~ş 1915 
PERAKENDE satış yeri: Beyoğlu lstiklAI caddesi No. 48 - 1 ODEON Mağaıi15 

TOPTAN SATIŞ YERi istanbul Sultanhamam Hamdi bey geçidi No. 48 

PASİF KORUNMA İÇİN ,.. 

lstan'bul kadastro Hdkimli{jinden: 
Büyükdere İspanya sefarethanesi 

arkasında Fırın sokak 3 No. lu ha
nede Mihal Kaloyeroviç'e: 

Despina Soko tarafından aleyhi
nize açılan davada Büyükderede Fı
rın sokağında 3 No. lu hane murisi 
anası Plruya tarafından sa.tın alına
rak muvazaatan uhdenize tescil e
dildiği cihetle bu kadın namına tas
hihi istenmesi üzerine icra kıhnan 
muhakemede ibraz olunan vesikaya 
ve dinlenen şahitlerin sureti şehade
tine göre bu gayrimenkulün PUtiya 
tarafından satın alınarak muvaza.
atan namınıza tesçil edildiği tahak
kuk ettiğinden işbu gayrimenkultln 
davacı Despina namına kaydının 
tashihine karar verilmiş ve bu ka
rarın bir sureti muhakeme divanha
nesina talik edilmiş bulunduğundan 
ilan tarihinden itibaren on beş gUn. 
zarfında turuku kanuniye müracaat 
etmeniz aksi takdirde hükmün ka.t>i
yet kesbedeceği tebliğ m~amına 

kaim olmak üzere ilan olunur. 
"2601~p 

. Gümrük Muhafaza Genel K. İstanbul Levazım 
Ami~liği Sahnalma Komisyonundan: 

1 - Beher takım 78 lira mil.ham.men bedelli 50 adet komple eğer ta· 
kımı açık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - İlk teminat 292 lira 50 kuruştın. 
3 - Eksiltme 20 Nisan 940 cumartesi günü saat 11 de GaJa.tada 

Mumhane caddesinde İbrahim Rıfat hanında satmalma komisyonunda ya -
pılacaktır. 

K E N O 1 N E H A V R A · N~ 

Çünkü teni~e en uygun rengi bulmuş 

·üDE Lirt KAVUŞMUŞ UR 
... 

4 - İsteklilerin eksiltme vaktinde teminatlarını yatırmış vesair isteni-
len belgeleri de ko:oı.isyona getirmi~ bulunmaları. ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~iiiiii~~~ii~~~~i~I 

5 - Arzu edenlerfenni şartnamesini her gün komisyonda .~l•r. ı EM N 1 y ET SAN Dl G 1 1 LAN LAR 1 ,J 
Yangın söndUrme 

füeti 
Sıhhiye 

sandığı 

1Canava,ı 
düdüğü 

VUcud söndürme !leti vesair bil\l.mum yangın slindürme 
ve P AS1F KORUNMA vasıtalannı 

1!!:~~:~:~:'.~.~o~~r,~~~?ğ>':.d:' ~ mildan,...,.. ,._ O/O 8,5 f alzli ve sekiz sene taksitli emlak satıl 
lebe is elbisesi pazarlıkla satın alınacaktn-. Muhammen bedeli 8750 liradır. Tenüııatı Muıı•ıı' 

UCUZ, SAGLAM TEMINATLI 
1312 lira 50 kuruştur. İstekliler bu elbiselere ait ~artname ve nümuneleri Maarif MU- SEMTi CiNSi 1<ıyı1'11 
dürlüğü Yardirektörlüğünde görebilirler. Pazarlığın 16 Nisan 1940 salı günü sat 15 de ::Y ve tst Maarif Müdürlüğü binasında yapılacağı il~n olunur. Hasköyde eski Kiremitçi yeni Mehmetpa:ıa 

olarak yegane bulacağınız yer (2791) mahallesinde Hasköy caddesi Yağhane so- üç katta dokuz odah ahşap 
Eıyanın cinai YekOn kak eski 5 yeni 1, 3, 5 No. lı iki evın tamamı Miktarı Beherinin fiyatı 

A. SAMURKAŞ Fabrikasıdır. 
-------------------------L,---- Beyoğlunda Kocatepe mahallesinde Taksim Dört edalı ve elektrik tesi-

.Takıın Kr. S. •• 
1400 437 5 8125 caddesi yeni Kafa sokağında eski 2, 4:, 6 satını havi maadükklu kAr- ifJ 

İdarehane. Galata Perşembe Pazar No. 50. İstanbul Tel( 41362 

Erkek talebe iş elbisesi 
Kız talebe is elbisesi 600 437 5 yeni 2/1 No. lı gir bir evin tamaıru 6 2625 

. 1 - Arttırma 26/4/940 tarihine dU~en cuma günü saat 14 ten 16 ya kadıır' 
1760 ... ;..an 

li~liYO'Rl• I /ŞEN ŞAPKA mües~P~m!n~!ı.!!geUrd~iyeniyazlık , 

1 i~:a~~:ı~~~~:=i~!!!'. 
YavrutUrk ve mevsimlik ŞAPKA MODELLERiNi 15 ild 19 Ntsa.n 1940 ak.şamına 

Mimar Sinan kadar her gün saat 15 ila 19 arası nda mağazasında yapı"/Jıcak GôSTE- ı913;ı94o tarih ve 2ıı3o94 sayılı 
kararname ile çıkan statü formülüne 

Özel Sa.yısı RIŞ BERGIBIN,E sayın mil§terilerini davet eder. intibak etmek üzere 12 nisan 1940 cu-
i .&>rt yıldanberi ilkokul çocukları . · ŞEN ŞAP~, SULTANHAMAM. 46 No. ma günü saat 14 de fevkalade umumi 
için ~ıkarılmakta olan (Yavrutürk) - heyet toplanacağından birliğim.iz yev 
çocuk mecmuası, Mimar Sinan günü D k mi mezkfırda İstanbul Ticaret ve Sa-
1~'RSilesile bugün bu adda çok güzel o tor . aranıyor nayi odası içtima salonunda buJunma-
bir özel sayı çıkarmıştır. Üzerinde 1 lan rica olunur. 
)(imar Sinanın dört renkli bir res- Zonguldak Mıntakası ktisat Müdürlüğünden: RUZNAME: 

mini taşıyan nefis bir kapak içinde 1ş mükellefiyeti şubestn.in Zonguldak, Ereğli, Devrek, Bartın kaza- ı - Yeni statünün okunarak kabulü 
,.Uce sa.n'atkann yaşadığı devri, larile Çaycuma nahiyesinde vazife görmek üzere beş doktora ihtiyaç vardır. 

2 
ld h t" ed k . 

· Jı.ayatını ve en güzel eserlerini bir Kendilerine seyahat yevmiyesinden başka ayda "250,, lira ücret veri- tih ;;- are eye 1 ve Y e aza m-
~k resimler de vererek anlatan ve ' lecektir. a 1

• 
lılimar Sinanın bütün eserlerinin Bu vazifeye talih olanların bulundukları mıntakanın merkez ve köyle- 3- Murakıb intihabı. 

lacak ve gayrimenkuller en ok bedel verenlerin Uı.tünde kalacaktır. ~ 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin % 10 u n.isbetinde peY 
0 

yatırmak tazımdır. v 
8 - Arttırma bedelin.in dörtte biri pe~in ve geri kalanı sekiz senede sekiz 111 

taksitte ödenir. Taksitler %8,S faize ttibidir. ~ ~·} 
4 - Taksitler ödeninceye kadar gayril'llenkul :.fandığa birinci derecede ipote1C#

1 5 - Fazla tafsilat almak ve binaların totoğrdfüırıru görmek isiiyenlerin ) 
Binalar servisine müracaat eylemeleri lazımdır. ~ 

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmele~ 
Umum Müdüriüğünde_n : 

1- Malzemenln adı 

1 - Mücerrit ~erit 

2 - Sarı band 
3 - Lehim macunu "100 Gramlık 

M lktarı 

1350 Rulo 
585 Rulo 

kutu> 1400 Ade~ 
4 - Mücerrit kitle 56250 Kgr. • 1 

Yukarda isim ve miktarları yazı'J.ı muhteU! 4 kalem malzeme açık eı<sutrneY'e 
muştur. Her kalem malzeme için ayrı ayrı :fiyat tekliileri kabul edilecektir. 

2 - Muvakkat teminat maktuan cıooo~ liradır. ıı 

3 - Eksiltme 21/5/1940 salı günfi saat 15 de Metro han binasının beşinci ıcıı 
bir liste . . d b f" · rinde sıhhi ve lçtimai yardım işlerinde çalışacak kabiliyette ve faal olmaları l!!"!'!"~~=~-~=-"""'!!!!!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - sını e sunan u sayının ı- rttı 
ı §a r. Sahibi: A. Cemaleddin Saracoğlo 
J'9.!}tün~ k~. 1 Türk İsteklilerin 20/4/940 tarihine kadar hal tercümesini, fotoğraf, diploma Ne~riyat Müdürü: Macid ~ 

toplaıııacak arttırma ve eksiltme komisyonunda yapılacaktır. ·ıc r 
4 - Bu ~e aid eartnameler idarenin levazım müdürlüğünden parasız ted8rı 

ou ogr~ en er~ ve yav- tarih ve numarasını muvazzah adresi ile beraber Zonguldakta İktısad MU- ~~,, 
?'ılanna tavsıye edenz. dürlUğtine veya ~arada lltısad Ve kfiletine göndermeleri. "2652., Basıldığı yer: Yeni Sabah Matlru• 

le"ilir. ııiJ~ 
5 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve muvakkat teminatla~ı ile. ilan edllerı · 8, 

saatte komisyonda hazır bulurunaları. c29S 

-


