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• D Obi 
Milli Korunma kanununun· tatbikı bir seferberlik mu
kaddimesi veya bir harp hazırlığı olmakta uzaktır 
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ia~ar asılsızdır 940 Bütçesi Meclise veri di 
Petro 
Har • 

1 
Almanya p•trole 

••htaftır; lalıot ihti·· 
,,acına lıdfi miktarda 
petrol &alamıyor; bana 
l•min ifin Sooy•t Ra .. 
yayı lralı N lran petrol
lerini •I• Pfİrmiyc t•ı· 
fiil -4a6ilir; Fakat 6'5ylc 
6ir tııı6hüı Soo)l•tl•r 
ifin ~ t•hlilı.ıll olar. 

Yazan: ABiDiN DAVER 
Başvekil diyorki : " Hükumefharf>e karar 
verirse bu gizli değil Türk milletinin ken
dine malettiği siyasi istikametin icaplarına 
uygun olarak B. M. Meclisinin tasvibile alı. 
nacak bir kararla, yani açık olarak yapılır,, 

Ankara, 29 (A.A.) - BatJV8kil 
Dr. Refi'k Saydam bu akşam sa
a.ı 20 de radyo ile dahili ve haı:lci 
nJe5eleler ~ su nutku ııö:Y
l eııni.;tlı': 

Az.iz vatarodaşlanın, 

btik Dllt<Vlk:iıne llwııulmaSl, bımun 
teWid etttiği bazı yanlış aıkisler, 
ı;oo ha11ta:larda 1:ilzi alantadar e
den lıııxici baıberler, 1940 senesi 
biltçe hazır lı.ğı, 

Aylilaroa:ıiberi aünya vaziyetinin 

Bııtııekll DoktOT Refik Say
ıiam, Milli Müdafaa Vekili 
Naci Tınaz, Maiiı~e Vekili 

FUATAGRALI 

• 2 
vesile e 

ergi ila
kleştirildi 

MilliMüdafaaya 150,000,000 ayrıldı 
M.allye -vekillmizlrı. beyanatı 

hnkara, 29 (AA-) - 1940 büt- ve tozulroı iktısadi n;zamın bü-
çesinin Millet Meclisine tevdii yüJ< tesir eri al1mda hem n her 
mWw;ebetile Maliye Vekili Fu- memleketin lhtiyarı.ıı.a mecbur 
at AA't'alı Anadolu Aja21sına a.~a- k:.cld.ğı mali kül!etler ve normal 
kııda!ki beyanatta bu'.unm:.ı:ı.1ur: varidattaki tenııkı.ısların yarattı-

1940 senesi, bütçt>si, Teşkiliıtı ji;ı bütçe açıklarının ;tıizim bütçe-
Esasiye Kanununun tayin ettiği mizde de eserlerini görmek pek 
l{iinde Büyük Mi'.IJe.. :Meclisine tabii :di. Bir taraftan gümrük 
ta' d~ "Olur.rmuştur. Avnıµaıda resimlerinde ve itfrıa'at madde -
ce.-eyan etmekte ol • .n h.....plt>rin lenıı.rle alınımakıa olan mu:ı.mcle 

111111• 1n 1110 ımuıını umum ı !lii!ll'ıım mmuum111ımınıınıııııınııuıııınınumımmıııınl!!l1Hıııııııımo mı 

ve iıstatlstilı: ve1"j{ilerinde RÖril • 
len .40 milyıon liraıy a yakın te
nakUB, dl,lier cihetten Türk va• 
tanının müdafaası rıo.kta6ından a· 
lınması zaruri ihtzy.ıti tedbir1erin 
tahmil etti~ külfetler nazan mü
taleaya alınırsa idi bütçeoım te
vazününde ve feWı:alade ına.sraf
ları.ıı karşılanm:ısındaki müşkil-

(. 'rkllS' 3 uı , eaufada) 

Y_ugoslavyada bOyo~ı:-FILISTIN • 
bır casus şebekesı . 
meydana çıkarıldı· MESELESi 

Avam Kamarasında 

Bu ~ ıizlnlıe lwnll171ll* llı
'tc-<lJAlm ımese~elıer şunlaı'dır: 

g&rtn-diği deırin tallıavvii-!Jer 00- -------
layısi(ylle, memlle'luıtiıımi ilııtısadi 

28 Alman casusu tevkif edildi münakaşalar oldu 
ReJ.ı,rrad, 29 (A.A.) - Ha.vas A

l jaıısı bildiriyor: 
ettiği ve ıooWrufun, casus şeiıe
kerunin en büyük şefi oldu~ söy
lenmektedir. l 

ı 

Lon<ir:ı, 29 (A.A.) - İngil".<ı
re hi&Uım.c·tl F ' .ısi.lnde A.r:ıp- ~ 
ların Y ahudı~ ere tıı_.,,.-,.~ Mt ısı 
meseıleı:ni tanzime kanıt 'Al'

mi..~i.r. Bn ni.wmrıaıtıeın?n tnet-. 
ni w ıtMlbika:t:ı rn:t u rırnat k m
se7 8za.'2o1a biltlir.ilinf'k ılzere 
Mille'lltlicrr Ocaniyoti Urrıımi 
Ka;tiµl.iğrne gör.clcrilrn: • 

Milllt Kıcıruımıa Kanurnmuııı tıı4 • (Arkası 3 üncü sayfada) 

İngiliz harp gemile
rinin faaliyetleri arttı 

Nevyork, 29 (A.A) - Nev • 
yurJc - Times gazetesinin Mıonte
vidoo muDla'biri yazıyw:. 

Yu~lavyada, Liubhaıı.ada, 
ha b'ten sonra Alm1Ullar tarafın
dan vücude getiri'en büyüık bir 
ca;;us şebekesi meydana çı:karıl
mıştır. Şimdiye kadar 2.8 k~i tev
kif edilmiştir. Bunlar, Yuı;ıoslav
yada Almanların Nazi teşkilatı 
olan Rultumund'a mensuptUTlar, 
bugün doi(ruıdan doğıruya A1man
yadan gelen bir Almanı tevkif 

Paris, 29 - Liullianada ımcy
dana çllkanlan büvük Alrna.n 
caısus t~latmın yalruz Y~ 
lavyada değil, diğer Tuna ve 
Ba'ttk mernlıakel.lermde de şu
beleri olduğu sövleruOOlof.edir. 
Bu ııe'>ekenin biDıas.sa Roınımya 
da miiıt'eaddliıt suıbelcri bulunımak
taı<hr. 

Av:tm K=ııx:ısnıd , ıl'l'iıs
( Arka-. 3 ilncil sayfada) 

Sovyet tazyikı devam ediyo Cen'Ull>i Amenka sdıllleıi clva
nndıa yen.i bi.r deniz çarpışması j 
vuJrua ııeld{(i bakında kuvve'lllıi 

~~;!~~~~~~=!Finlandiyalılar muhtelif nokta-
oğrenı~ır. İ~iLz Ha'V'kıns kru 

~::U~~~a~;:t:~~=k [arda yeni mevzilere çekiliyorlar 
ra dıe'l1lıal denıze aç~tır. Hav• 
kİllll Jırıwa:zıörü mürettebatınıdan 
hiç kiıme bu esnada karava cık
maıınırftır, .· 

;Almanya - Belçika, 
Holanda - Almanyaı 

1 
h_udutlan kapanıyor 

Brüikııel, 29 (A.A.) ...:. Havas bil-

diııiyor: 1 Aırnan'Ya -~Bel.;ilka ve Alman.. lll'l:.·1.".'1·:<4 

ya_ Hıolanda hudu1!an bir mart- 1 
tan ıtilı,,,.en kllila.'lacaktır. \ 

Achen polisine :birkaç gün ev
vel hUEucl y..ıl v.,.,;.1<ası için mü
racaat eden Eupen mıntakaı;ı hal>
kına bu vesika verilmemiş ve ken 
dilerine yakında hudutlar kaı»
nııca.ıtı. f(:ln buna hacet olmadığı 
8llı:i lenmiştir. 

, 
·' Hııı·pteıa bh'ıL1: eovrf MNJr:oslcd11 Fin - Sm,ııet ticaut rınla-, mıır.roııı fm:ııın - Bomba tlft§-

mıırwıa tutulan blr F!ıı M1ır (Y•7m ıı lindi 1ayfamıs4•l 
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Gilr1.iln me'7z~ları. 1 
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Bu filotillanın 14 muhrip, 4 torpito bot, 32 
tane kadar da muhtelıf büyüklükte denizaltı 
gem~sinden mürekkep olduğu tahmin ediliyor. 

Yazan : Abidin Daver 
ıkrlwmn 24 şubat rtr.ır.ihli say-_:

ania Ç)kan yazımuda. yaptıgı 
llOll m.ımewalaır vesi)ee~yle Sov -
cvat Rıusyaını.n Kıııradunız dt.xııao
IDiSI b#;ında bazı mallım~ ver
~- Bu_güın de Kaı_-~e
kı Rus tn'lliın"i'P ~ dorJi:z~ıtı filo
fliılliıla;fl ıha.klunda ıtıı.i.si.laıt va:'e-
ceiiz. . 

lrfulırıple!~ - &:Nyet Rusyanm Kar~ 
tki çeşa muhrihı va.nbr. Y enı 
gem.:b-, ui1ti gemiler. Yellilerilr 
ıiıe!ı. ~1: 1 taıtıe TaŞKeııd 
6 k&ill.ii Jııdıe.Iıiı: Yeni muılırip.'ler a
r--1& eıo k:uvva:ı.cısı T~
dir. Bu g€Eli iıta.ıyaıda yaıpıim.ıo 
ok.ı.p ~sene ooğa.z.l:ardan ge
cerek. K.aradeırıiı:e gJttrnış, topla
n Ol"ada *xınu.km.us'"1.Lr. Taşkepd 
ı895 ~. Sür'aıt.ı 95,000 bey
p .kuvvalile 42 milıd:iır. Topla
n ıuııkıı-'nıaıdan yapılaın sür'at tec
~ 116,000 beyg1:r \kıuv
~ 44,20 rol! gıı~ım Lt.aJ.ı an 
e~ yrnuşlardı. 6 ~ 
l..30 luık tı:ıp, 6 ıtane 45 Dk bav.a 
defi ıtopu., 6 ıta.ne 13,2 lik hava 
defi mz;lk.ıneli ıt.üfe~, 9 tane ~33 
lük kıovan:l.a .ınti.oonihez.rlır. 

2 ~ .... 1osi.nva, Prek.op yen~ 
m.ihr.cpl.'trı.: Bu ~cııli.i.Ler, Lenm
~ ad tipi denclıen. w ~ Ba.litl.l{
ta ~ veya yap:ıJmah.-ta o-

11 yem gemitl :ın llkJ.5.i<lir. Ka
radenizrla."ili N ıkX> ;yel. ıersane:;m
do y 1!imlşıarıdı.:r. 

2900 1nn, 70 veya 90 hin .bey
gli' llVdL.tle 35 - a6 mıl sür'ai; 
5 t.ra:ıe 130 luk tıop, 4 tane 45 li.k 
bav ~~ ,tapu, 8 tane hava defi 
pınk6nıili t.üfegi, 6 veya 8 tane 
§33 . ıtn..-p:do mvaau; Bu ge
miler 50 - 60 may.n teşrlar. Mü
~ 225 ~ir. Pcakqp'un 
plimJ.arı T~eoo_ ıbemıer ıbir şe

k.kie tadil edilmiş iııniş. Bu ıtiır 
ten 2 :geminin ıdaha Nikdayef 
t.Eıı.1ia1nes.i:nde ya.pı.Jana.kita olduğu 

SOY lerur I :d edir. 
2 t.lne Sm.etliv:i .ti.pi yen:" muh

rip: 1500 ıiliı 1800 ıtxınl.Uk olıdu~ 
söyianan ve Fransız yı lı,f!ının 
~ ıbir şekilde kayıdetı.*.ine 
güre 4 taoe 150 Dk top, meıÇh.ul 
~da 45 lik hava defi tbpu, 
6 veya 10 taaıe 5;)3 lük kova.ı:ııla 
mu.ceh'hıez olarak :Moşasına bSŞ:a
n.ıılan 20 gemiden 12 tıancsı ik
mal ~hnişt.i:r. BunlM'dan 2 ta
nesi Karaden.2ldeclir; Henüz kı
zakta buhm.aınılaıııda.n. 2 ta nesi de 
gene Niiro ayef t€"'4gahlarmdadır. 
Bize kalu'Sa Fıransız _yıllığında 
15-0 .lik diy-e gösterilen t.op!ar l;)v 
luk olacakıb:r. Bu, aklebi iht.
maıl. bir teıntip yanılış~ır. Çünk.ü, 
biç bir muhripte hatta en ydli 
ıflktilla Hdexl&me bile 150 ilk 
~ }'dktuı'. 

4 tane Bistın tipi yeni imuhrip: 
Fırarım:z yıllığına ~öre Bı.Gtırı tipi 

.. yen, muhri:p.eroen 12 tanesi ik
mal edilmiş diup 1939 da him'lete 
gren bıı .gemiJıcnicın 4 tanc61 Ka-
ıı.'rhıi21100ir'. 20 - 24 .tane de 
~ te"Lga.ı&:rda ~a halin
ded.r. .Fl'aınsız yıll$, bu ~
ler haıldkmda tafsil~ verirken to
natlannı ya:mııyor. Sadece eu 
mal:tim.atl Vet"İyıoi': .Boyiaın 112 
m~. enleri 10,20 metre, çeık
tikılerW su 3 metre; Maıkine bey-

g.iır kuvveti 46,000; Süc'aıt 35 mil; 
Mıü!ı:'C!tl:.d.>.at 230 - 2-10 kişi, s.Lan
ları: 4 .bane 130 luk top, 2 tane 
7a lik he.va defi 1ıopu; 6 tane 5J3 
fük lrovan. Boyla.:-m:ı ve silah
larına lbakıl?rsa Bi.st.rı tlpin.iıı 1 :,00 
tıonıdaın. faııla olımad.tk arına hük
melımek lazım _geli--ror. 

5 •tıail:lıe esk:i ın.tihırip: Bu beş ge-
ı m.rlen dö:nt taıı::ııesi avr.: tiptir. 

1912 prowaaruna dahil olan bu 
geımil'Ol" ·un 7 - l!:l:l;> s-neleri ara
sında hi2ımet.e giırmı$erdir. Dze.r
jinSkı 118 JıhtLali.rııde mu.retteba
tı tarafııı:ıdan baıtıınhmı.ş.. sonra 
1925 de yüzdi1ri.ı.lerE'k 1923 e k.a
daır tanıi;r edilmiş ve o ta.riıh te 
filıoya gimrişt.r. 1330 ton, 3'2,500 
beVJ!i:r ıkıuvveıtiyle 26 mil sür'at. 
390 fıon marot. bu kadar mahru
kaıtaa 22 mil sür'atle 1800 mi: ka
ted.dbiü ~ler. M:üırettepleri 7 za
biıt 154 neferdir. 4 tane 100 lük 
top, 1 tane 75 Jı:iık, 1 ta.ne de 37 
lik hnva defi topu, 2 hava defi 
maikinc•i tüfeğ 12 ıtaıne 457 mili
metrelik tarpm km·aru. 4;; ma!,Yll 
taşJırlar . .Mallbuata göre Dzerjinski 
Uzak Şarh ,gönderilnıJştrr. 

Bu gem lerin besi ctii Frunze
diır. 1914 de vaoı ş, 1915 de 
r.iznne e gim>..'.-stır. 1,115 ton, 
2 ,000 'ber'ı:tir J.>.uvve.t le 25 mil 
sı.iT'aıt, 350 1ıon marot elır ve bu
nunla 21 ımil sür'at e 1800 mi 
ı;!irl ilir. Sı · laı..-ı vuhı:r i C'.rin 

ır. Ya]ru kov a'"ı 12 de-
15 tanetl ... R va ··r, 80 

m !\ n tas•r. Mü:reiıt<.-batı 7 za:bi1 
149 neferdir. 

R fakat torpido I ot'nrı 

4 tane M ıti.pi yeni gemi: İki 
t.anes. HJ32 de, l~ d~ HJ37 - 39 
da inşa ectilımiş erdU. Bunlar, 
denrza1tı gamil?rine karşı tıcare4 
~erine -refakat için yaprltmış 
100 ,tonlu....'t ki.içuı;': gcmıle:rdir. illı: 
illdSi l~,200 beygir kuvvetile 29 
mil, ötekLer 18,000 ,bey~.:r kuvve
tile 32 anil giderler. 2 tane 100 
Jf..ik ıtnp, 4 ia:ne 37 lfi hava defi 
tıo.ou, 2 hava defi mak:iıneli tü
feğ., 3 tane 457 lik kovan, 2 ta
ne su bocdbası topu, 40 mayn t.;ı
şıırlar. Mü..""C!tltepleri 72 kişidir. 

...ıeni.zaltı gemi:eri : 

Sovyef erin 1939 Alman deni:"..t 
yillı,ğına gore bi.tın.iş ve kızakta 
160 denizcl ı J?em t rı vardır. l~ 
Fraınısız y:illığı. ise ıbu gemi 
135 - 150 kua.. v::u .... ,;v~ u tahmin 
oo:ııynr ve bu~aı lll 30 - 40 t:ınesi.
niın Karaıdenizde oııdu.ğunu ya:.ı:ı
vor. Alman deniz yılhğ'ı se 30 
gamin.m Karadenizde oulıındu
~u karvıdediıyor. 

Dendzaltı gemileı· ıni de rnki 
yeni diye ayınnak l.a7.ımdır. Ev
ve!iı yenileri ~özden geçir(iUm: 
Yeni <kmiz.a.l.iı P-em.le:i küçük 
vasat, büy;ii!k olmak üzere üçe 
ayn:Jl.mnık.ıtarur • 

15 ıtane M ıtipi :küçük cleni.zaJt.ı 
gemisi: Kar~ M ti.pi kii
çülk den:-mıtl ~i 15 tane 
kadar tahmin edilmektedir. 1928 

(Arkası 4 üncüde) 
ABİDİN DAVER 

f *] Birinci makale 24 Ş'l.lbat 
J940 tarihli ve 186 numaralı niia 
Ju:ı.mızda çıkmıştır. 

IKDA. Ed bt Tefrikası ~ - -

BOZGUN 

E:~~~ ?Mrm~ ~ELAMılzzE!_l l 
t..~ ez!!!'JS! =~ No. 63 ~-6 

~ si.ingü ile hücum etsel€r ı 
mu!hailrJrak düşmanı mağlU+J eder
lerdi Bır aralık mırıldandı: 

- Ne ook sinek var. 
Üç -seferdir kulaklannm qi 

bi.n:de arılar VJZlıyordu. Jan gül
dü: 

- Sinelk değil. kur.şun sesleri. 
Lı.h, Lapu.la: 
- K~-unun gelıliğini görün

ce bir parm~ını ŞÖ'.J'le burnuna 
d:iya:rsuı: havayı keser kur:şun 
ya sa~ veya soldan geçip gi
der. 

Laı>ul: 
- G&emiymum ki. .• 
..Etrafında kaJhkahaJar çınladL 
- Vay sen>em vay! ... Günnü

yor musun? ... At; şu elini ... İşte 
bır tane! ... İste bir daha.. .. Bak 

bu da yeşil... Gö:nn€din mi?. 
Lapul -elini aÇJ:p yüzüne dayı

yor, Paş gülüyordu. Roşa: 
- Çocu-klar dedi o'liisler se -

lam vermenize mani d~ğil; ku?'
şunlara ~elince im.kim yok, çün
kü sayısız. 

Bu sırada bir dbüs ön safta:ki 
bir erin kafas!.iı patlattL Sesi 
if1c· çıkım.adı., kan ve beyin fı.ş
:k:ırdı, o kadar. 

Sapen sapsarııyrlı: 
- Zavallı! Diye söylendi. Sıra 

başkasında. 

Artı!k bir şey d~rdu. 
.Moı:is .gürültüden muztaripti Y-ar 
km ardaki l:ıatruıya durmadan a
te.'? ediyordu. Yer sarsılıyordu.. 
Mori.s sa'b21'Sltltkt.an dayanama
dı. kaınct.ı. J;ı:n bacağından cekip 

iKDAM 1- MART 194t . 

l&aım1!m·ır [ : [3i;)[}l[5Jr.: ] r 1 -·· ~:=:..=-:.::~L==E~. t 
Afrodit qÜzÜn-1( K--:__. :--:--~ ·k:- ı' Çaldığı 900 izde kimler roma; okur? 

., t omur ışı n ın . .. 
den ÇI.Klln ~ .d . b .. · lzra ıf e aftın m~t:.,!ün~!':!":u~·!:0,:, j "!;,::;::,-1:üncvver •ümren;. 

l
•k • • d l 1 areSJ lJ g Ü 0 . ld olarak muhafaza eden Ali Canip , okuduğu müelliflerin hayranı • 

lRCl QVQ ) : Q l Ve••• Yöntemin cTürklcr şarklı değil- dır. Ancak kültür seviyelen ba-,.., b k di.r; o kadar değillerdir ki, Aph- kınımdan mesela Dode'nin İm· 

Peyami safa dün tekrar 
muhak'lme ~dildi 

.r.,ti an a geçti !, rodite'irı vaktiic keldi memlcke- mortclinin okwnazlarda Tarla -
Bunları ökçeler~ne istif.. tinde ufrradığl mukavemeti sene renlerini veya «Cak" ını okurlar. 

Cumhuriyet gazeıtesin.n 12 ikin- ( 
cıikanuıc. tar~nli .nil.shas.ında Pe- 1 

ı3e1ediyece t~tbikat 
hazırlıkları yapıldı 

Kok kömürü 1SJ111tıtların.uı tek 
ya:mi Sa.f.aının yazıd.1.ı;tı ~uavaCJ 
lbizb başlıklı fııkradan dolayı 

.ıı:aw!ıe sıa!hıi!bi Ytı."!"W> Nad-, iMu
harı. ir Puyami Saf.a ve ınesriıyat 
mi.i:dürü Hikmet Münif &leyt:ıiı:ııe 
ll1ıl.lıdıdeıı.mnıı.ımiıikçe açılan dav .. 

run muhakames ne dun Kıbncı 
Mıi.ye oe2a rn<iıh.ktmesın.de .baş
.La:nım.ıştır. 

Okıuınan iddianamede mevzu 
daıva d.laın yaızıda, Yedinci AsLye 

elden ldare olunması hakkın
daki yeni kararın tatbiki ha
zırlıklarına dün başlannuştı.r. 
Bu maksatla belediye iktı-.at ' 
müdiirü Saffet Sezerin "e E· 

\ tihank mümessillerinin iştira· 
\ kile bir toplaJTtı yapılmıştır. 
'ıJ Kömür işinin idare ve tanri- ı 

l
, mi bu sabahtan itibaren Eti-

bank ile şehrimlı belediyesi - r 
ne intikal etm..İ$ buJanmakta
dır ve hunun için büyük depo-

1 
( lar açılmaktadır. Bu s2bahtan ) 
' it;barcn Dolmabahçe, Yediku- )

1 

j 
le ve Kadıköy gazhaneleri de 
kok ist:hsalatını Etibanka dev- ' ) 
redeceMerdir. Gerek bu f~b - ) 

ceza mahkeım.sind~ ~öıü:tmekte 
olan Alrod.iıt. dav.as.ıın.d:aın babsedi
ler~k, İstanbul v-e İzımit müdrle
iumumiJterile d:i~r ·bilumum mi.ı.d 
dt.•.iıı.ınnumiıleriın ric'i şeıkilrle hace
k.et E'f.ıt.ikleııı ve madde ve isim 
u.ısm crlilmiyerek :müıkıı;:cwizane 
ma.hi~ ve A.dl.iyen tl CC.'hol<...-'l"l 

ve taıassupla ha.reı.i{ut erJtii?i ıirlriia 
olundıuRU. ~ mfrd:dciuanu
misi Hikmet Onat'a d.a cehalet ve 
t.aa6Su;p, ric'i hartıket i.sın at edil
diği ucliia oJtuırıma!kta w mam un-

1 rikalar ve gerek Karabük sö· 
1 mi kok fobrikrun 1940 devresi 1 

ı ~ içinde; 1939 istihsal miktarla - / 
j / nru

1 
ehlde

1 
cdecek.lark şedkilde istihk- 1

1 

salt!.e u unaca ır. Etiban 
ve 1.elediyt-.; kömür tevziatın
da; reuni dairelerle mali, ik
tısa.di, içtimai ve sınai, sıhhi 
mül"sseselerhı ve hayır teşek
küllerinin taleplerini tercihan 

ların ceza kan.1.lıllunun 79 -uıocu 
maddeleri nazara allnaırak mat
Luat tk.anuıuınun 27 ve 30 ve ge
ne oem ılrnmın.Uill'l.lnı 4ô0 hıcı an ad
delenine gfue teczhreleri ve Yu
nus Nad ının d.e teşnii m3Sun.ı e i-
ne binaen davcıfillll'n Liri.ki iste
niynıtlu. 

Peyami Safa '~ Hi.:.met ::ı.ı:u-
n.i ın v • Irfan Emin c ı.a ka-
nu :unun 483 in<:i ımadcbsl!lLi ·i 
saır aıte 1-?ôre, kendi h a

reıt IY.ii en şahsın mi.ıraca t• vdk 
o.lm-c1:) 11nca ctavaınm ancak maıt u
aı kıaın.wwın.mı ao uncu .maJdı.:si.
ne miını'ıasır ve mak5ur ık.alma
sı icaıbedece_ğini sö) l~m.işt.ir. Mfui
deıumumi, Hı&Kmet Onat'ın cAf-

rodiL:. eser ni ~ası sıebo'b.H~ 
y.a.pıtığı hi1lme!.ten .dolayı hakare--
te ımaTUZ ka.ıid~mı. meselenin 
273 üncü madıde ile ~vkedild :ğini 
'bu taıkd.i.rde şikayc.tn:am e aıraın - ~ 
'"ma.sıınıa lüzum olı:nad.tt!ı..nı söyle
m stir. 

kfan Eımin ndkıtai nazarında 
israr cı!miş, neticede mufrıakttne, 
bu madde1ale m::ıvzıtbahsedi
len temvi'z 10~.hadnnn :t~h i-
çin hugüm bııra\.ılım .. <:tır. 

BELEDİYE 

Yeni bir kütüphane 
açılacak 

Be'ediye kimyaıhanesinin ge- ! 
nişlcflmesinıden b~.ka ı;ıôa mad
delerinh1 daha sür'at.le taıhl llcri
ni temin etmek ma.ksad'le piynsa
nın en işlek 1b:r yerinde gıda 
maddeleri tallı 1~lleri iıe meşgul ol
mak üzere tali bir ki:myahane te-1 
sis olunacaktır. ı 

Eminönü - Unkapanı 
imar planı asıldı 

Tasdik olunduğunu yazdığı 
mız Eminönü - l;ı:ıika.panı imar 
planı; ya.pı ve yollar kımunun 

3 üncü m~esi mudbince; ala
karlarların ve ha!OCımızm ta!fsi
latlle -pl3.nı öğrenelbilmeleri için 
dün S<d'ocı!lıtan itj)aren Eminönü 
belediye şı.ııbesi bina.sının görü -
nür bir yerine asılıru.ştır. 

yere vatırrll.: 
- DeHr<lin mi?. Ölürsün. 
Roşa da haykırdı: 
- Bakar mısın?. Emir almaıdan 

ölımek .istiyen bu adamları başı
ma kim musal1at et.i? .. 

Moris: 
- Siz bak )nrsuınuz? Derli 
- Ben !başka, iben görımeli~m. 
Bodu.anda ayak.taydı. Mor:s Ja,.. 

na somu: 
- Bütün gün böyle yatacak 

mıyız? 
- oınbilir ... s~Jıferm da beş 

saat hn:vuç tarlasında burnu -
muz txJPral!.a rokulu kaJdL 

Sonra ilave etti: 
- Neden ı;ikayet edi:yorsun? 

, Burası fena değil. Daha fazla 
tehlikeye rnaruız kalacağmuz sıra.
da gelecek. Acele elme. Herkes 
sırası ile. Eğer ba.şlang çta öl
miye lbaşlarsak, sona :bi-r şey kal
maz. 

- ıBak Hatoda dmnan var. Ha
toyu ~al ettiler. 

!Biri topuğundan yaralandı. 
çıldır.m:ı;ş g~ 'haykırnııya ıb~ -
ladı. Roşa hıomur.-dand:ı: 

- Sesini kes!. .. İr.san lbir ya
ra ir-m bu kaüar b~.rmaz!. .. 

temi'l cdeceklen:lir. Bu miies· 
seselerdc az.nmi kömür t.ns.ar -

\ rufnna bilhossa dikkat olun -
~ nıası alakadarlara bildirilmiş· 
( tir. 

Köprünün açılma saa~i 

değ şti 
BU2Ü.nrlen itoaren Galtıta köp

riısu u s<tb hları aç l kapan
ma saa. 'eri demşmett :!dır. 

Şin: .ry kadm s: uhlun saat 
5.30 da sçı' ;p 6,30 da IG:panan 
kV. riı bu::unıcLn sonı a saa !i,15 
d e ,çılac k 6,i5 de kapanaca!ktır. 
Açılma kapanma saatleri on be
~er ac ısa er ene alınmı~ ve şı
kaıyet er:n önune geçilm~ ol
maktadır. Kôpni 6,30 da kapan- J 
makta olduğundan bilhassa 6,46te 
hareket eden ilk vapurlara ye
tişmek cok güıç oluyordu. 

Yaz mewiıminrle ise köprünün 
aç.lına kaıpanma saatleri daha er
kene almru:ak ve dört on beşe ka
dar indJilecekiir. 

Küçük haberler 
"' ····-· ~ * Limanar işletmesi umum mü

dür ÜJ!Ü, Galata rı.htmıınıda in.5a 
etiıkm yeni )"Oku sa 'onunun ikın
ci ka mı bil.yük bir lokanta hnlı
ne kıOymrya karar vermiş ve ;se 
'b~l:ım.stır. * Mımta.ka liman re:Sl![.,ri.ne dün 
,gelen bır tmniro · e b ıi tün vapur· 
ların ve deniz vasıtaıarının hava 
tenlikesine karşı lazım gelen bü 
tün korumna tedbirlerıni tam:ım
lamalan b.b.iirilm.:şur. * Dev:et limanları isletmesi u
mum münur, Raufi Manyas Mü
nakale Vekaı~.inin da.,,•eti üze -
rine An.karay.a gitmiştir. * Haydarpaşa askeri hastahane-
6i içüı hasta;baık.cı, hemşire alına
cal..-tır. İGtclôler Selım~ye kışla
sında.ki ha.slahane bas tıWipliğııne 
müracaat edetilecekl€rdir. 
*ihracı mened..imiş oan pamuk.
arımız yanız yeni yapılan tıoaret 
m u..afr:ı edoer :ne konulan kayıt' ar la 
"bazı marnle.keıt.lere seıibestçe sa
tılmaktadır. Yakında İtalyaya da 
paı:nuık ilhracına müsa.OOe oluna
cağı anla.şı ·~ıadır. 

Adp bın:ıenıtnre ayağını eli
ne aklı ve suslu. Topçu düellosu 
bü·Lün ş:ddeli re devam ed.i.yor
du. 

Moris clleden çtlınıı..ştL: 
- ArlL~ ateş etmiye başlıya

cak mıvız? 
Jan sakindi: 
- Beır:.lc, buna da s.ra gele -

cek. 
Nal sesleri duıyu.p baı'tılar. Ge

neral Due ile kurma•) · arı geldı
ler. Bu sırada general Burgen -
Deföy'da göründü: 

- Göğüs göğüse gelmeyi bek
l"yorum diyordu. 

D..ıe'yi görünce yaklaştı ve 
sordu: 

- Mare:: lın yaralandığı doğ
ru mu? 

- Evet, maa 'esef do,ğru.. •. Bi
raz evvel Dükrodan mektup al
dım. Başkumandan tayin edil -
miş. 

- Demek Du.kro oldu ... Ne e
mir verdi? 

General omu:z silkti: 
- Bütün kıt'alar İlli yaylasın

da tıcmlanacak. 
Ve buna geç kalrl...klanm ima 

eden b~ !hareket yaptı. İş işten 

1940 da Tı.irkiyede göremiyect.>ği- İşçiler, bilhassa 1 zlıır ''e ka-
f eJı r ke n yakalandı ni ispat edeceğiz• sözlerini san- d.ınlar edebi bir çeşni ile aşk ına. 

ki Itri'dcn bir tango dinliyorınu- th~annı anlatan haiifmeşrep 
Tepe.başında Bristol otelinde 

ce.;.ıe.; a:n edeu bır hırsızlık vaK'
ru;ı s.aışuacu.l.i. bir tesadutı.e mey
dana cıık&rılnu.ş ve fa_ı..i yaıkalan
mı.:;ıı~.ıc. lıa.cı.seyi anı.at.aıırn: 

Suriye.l Huseyi,o Heydet: a
dmda meşlanJa ~eılell bır ad~ r 
evıvejjkı aksaım Brıst.o.ı. oteıme 

1 
~ııi.llll.ış, tuccar olrl~u.nıu suylt .. 
mis ve pasaıportunu .oııraka.rak bir 
oda kııra amı.ş.ır. Bu a.da:mın 1 
yanındaık.i Qıd.a(!a l..ımıirıi ıt.acixleır-

s 1 den Maomı..tL y.aılınıa.kıt.adır. u- ı 
rıyeli, ~e Ma±unuıdun lı~laya ' 
~Jtnnesindcn is~ıtaıd.e ederek o
d<iliına geı,ırrus ve cabirui.n biri 
beş yüz lira.l.tk müı..ebaki3i ocnac 
ve beşeıı- lu: alık oimak uıze.re 9UO 
liraya yaıkıın ,narayı a;ımış~li". 

Dü:n sam.ili eı.tkeüd"ın çarşıya 
giıdeceğ ıni söy.ıyerek otelden çı
.k.aaı Suriyeli Hm.:yın Heydcc 
~ca Jrn.paılı çarşıya ı!i .. mis V'!." 

ça:.liı.ı> ı paır ala. la altın beşfüir lıık 
saıtın a:lımıştır. Hüseyin, bundan 
SOD4"a Gala-tada ıb.a- kun.duıracı 
dü.kıkatn:ına giıtmis ve ayakırnbıla
rınıı. ç~ara.raık \bunları okçc er:i~ 
n.in içlerini O):dtıımıatk ıe al!.:iıJ?ı 
a].tınlan buxa)'a ye-·leştirdik en 
ronır.a k apaıtım clt is'.:lsı:n Şir. K un.
dur acı mü'Ş'.crı.ıııın arzusunu ye
rine i!etı:. "C'Il dUkıkfuun ÖDÜırı • 
ek oymyan ikı QOCuk o nılan 0..'1.

cc içine a:J j. yerlıeo:: ırild~ 1ını 

gô imce fi mlerdz ıı;öıxllitit·ıri l ... ıı 
ca \:Ctlık ve hırsı7.lı:k \ ak'al ı 
hatı.rlamış a ve vava a orman 
a rrılara& iidi.se :ı po...isıe !r 

Zaoıta. o' e..e.ri 
.ı 

aı mıa d:~ faI1lana varmıs "\"e 
za'bı.ta:ya m ·· acaaıt etırJs ıbulunu
vıccrrlu. Mcscı'E anlasılm" ve a
lınan ahın~r ~~i vertil~"Elk vc
b ı: miil®an da Hii.~inden alı
n araık iade edilmistiır. Y"Dılm 
tatırülrata i!Öre. SU'!"iye·i PicE"'\·iın 
a~ .ıları ök el rrinıe verlestirıct ik
ten sonra dü11 ~amki To'."(16 
e1"9nres!ıvle Su .. iveve S?idece'kti. 
İki rocu1hm dik!kmti .lm!la man:ı 
Cllnıus• ır. r-Tüsevin Ad'"iyeyıe t s
Tim ed.ilecCtctir. 

ÜNİVERSİTE 

rJnivers:iede tedrisat 
tekt'"ar baş'au: 

10 st.tbattanberi sömestr tati
I.:nde bulu. an ehr.miz üniver
sitesinin bütu fa ·ül elerinde dün 
sa.baJıtün ıtibaren 2 .nd sömstr 
tedrisatına ıba.ş'anılmıı i. r. 

Yunaııistanda bulunan rekiö
rii::ı de vnrın şehrimize dörm:ıcsi 
bek lemnelctc.d:r. 

- -o---
İK'J'ISAT 

Hurda kauçuk ihracatı 
serbest bırakıldı 

Dahlli s?."nayiimizde kullanıl
mıyan hurda otomobil liıs."ği. o
yuncak v~ bu g::Oı hurda eşyanın 
harlce ~D<ierilme:sine müsaade 
eai m~ \i e cıun bu hususta mın
taka ticarı.?t müdürlüğ.üne te1:.li
gaı ya:oı.l.mı..şt.r. Bu arada kauçuk 
döküntüleri de ihra( edileb:Je -
cek. ve mukabilinde memlekete 
m.am.ul kauçuk ,e;et.ı.ri. ece.kt.r. 

geçıti demek istiyordu. 
General Deföy uza:l<laş1.ıı'ken 

General Due ses'endL Yeni bir 
emir ı:relmişti. 

- General., general!. Ven.fen 
ba.şkuman.aan olmuş ... Dün ffiırı
mon h>zgunu sırasında gelmiş ... 
İlk vaziyeti muhafaza edcceğ::.z. 

General Deföy gözlerini aç -
nuş d_n İ)ordu: 

- Vay canına!. .. Bunu bilme
liydik ... Ne...-se, bana vız gelir!. .. 

Ve yürüyüp g-.tti. .. Artıık 'her
kes ı;üluYQn:lu. Moris de artık Şu
to ve Lube ile bır fikirdeydi. 

Üst üste üç kişi ökl.ü. Sape.ni de 
bcıJdedıği ölüm gelip bu1m~tu. 
Kendiıne do.ğru ~hnekte olan ö
lumü gormü.ş ve sadece: 

- İşte! D.yebilımişti. 
Karnından yaralandı. Yalva

rıyorrlu: 

- Beni bı.rakmayın... Hasta
haneye ~ti.ırün .. 
Boşa susturmak istedi. Böyle 

bir yara ı-çin kimse rahatsız edil
mezcı.L Nihayet acıdı: 

- Biraz sat.ret de sedyeciler 
~el.p seni alsınlar. 

1.AJ~ .....ar} 

şum gibi dinledim. Ancak Itri b!r üslllba dıi$kündürler. 
senfoni yazmıyn knlksaydı - ta- Kapıcılar, şoförler \ re emsali ba-
bii musiki uslôbıt dahilinde - •o sit hırsız polis romanlarının, sah-
kadar değillerdir kL• yerine •O te tarihi eserlerin ve pornogra -
kadar değildirler kL.• diye ya- linin kari'leridir. 
%cır ve hele •Sene 1940• derken Bizde kimler roman okur? 
el .Ebenin üç dişli •sin• harfinin Bizde roman okuyanlar tale-
i" Hk inhinasını tebarüz ettirmiş bclerdir. Yarın hükfunet kat1 
c,lo~ae-ını sezer ve muhakkak bir kararla: •Talebeye roman o-
«1940 senesinde• derdi. kumak yasaktır• diyecek oha bi. 

Ali Canip Yöntemin cSene tek roman basılamaz. 
1940• ı gözlerimin önüne, dizle- Mekteplerde ani bir teftiş ya-
rindeki beyaz kağdiara abanıp pılacak olursa, hemen hemen her 
orta parmaklarını ıslatarak mü· sınıfta elden ele dolasan bir ro-
rekkep ynlıyan iki büklüm ol- mnn bulunur. Halbuki bu me -
muş medrescniş"uleri getirdi. rak mesela daktiloda, işçide yok.-

* Prevo'yu, Mopnsan'ı. Lavdan'ı 
hudutlarımıza sgkn,us naçiz bir 
ieı1 sıfatile hakiın huzurunda 
sorguya çekildiğim zaman, yani 
bundau on beş yirmi sene evvel 
Türklerin şarklı oJm:ıdığını iddia 
ebniş olanlardan b!rhim. Fa -
kat o ~n bugündür, okuyucu ba
kımından bizimle Frnnsa arasın
dald farkları da incele~ olan
lardamm. 

Ben Fransadaki okuyucu küt-
lesini dört sınıfa n~ ırıyorum: 

1 - .l\lünev\•erler, 
2 - Taıebclcr 
3 - İsçiler 
4 - Kapıcılar. şoförler ve em

sali. 
Fran~aıfo b"r münc....verlcr züm. 

J\ .. \·ardır ki, cdehi her eseri mu
lıakkak olrurla:r-. Onlar veni ve es 
ki, kı;\ met ifade eden her ismin 

tur. Her sınıfta hatta ders sıra
sında roman okuyanlar göriirüz, 
fa.kat kaç daktilo veya işçjwn 
elinde .roman gönnek kabildir? 

Blzdt okumak da tıpkı musiki 
hevesi gibi, haya~ atıldıktan son. 
ra sönüyor. 

Nasıl .kıılanmıı: on beş sene 
emek verdikleri piyanoyu evl&
nir evlennıcz kapı~·orlarsa, ço 
cukla.nmızda hayata atılınca ro
man sayfalarını armıyorlar. . 

«Airodit» davasl bunun en kuv 
vetli delilidir. Davayı dinlemek 
i~in adliyeye gidenııcr t1 hepsi, 
anınuı hepsi talehc..-dir. Yai'ln tla 
talim ve terbiyenin •Gen<;lcro 
ta\·siye edilemez• dediği Afro
d.ti okuyat'ak olanlar gene on· 
lnr olacaktır. 

Biz şa.rklı değHiır: fakat okuyu.. 
cu bakımından hcniiz tanı garp· 
li olamadık. 

s.hlAMi İZZET SEDES 

ğırcezada ik. 1 Şeh·r ecl.si 
1 

dün de topla ıctı 
.. 
ıaa ta ebi 

İki cinayet dav sı . 
sona erı)or 

· i}atro ve gazino için 
tahsısat a) n!dı 

EyübÜırl P rinçci .kö)l'Ün.e bJc1o:ı:l • .Bcleıdıi,-e Bankasmdrun .istk:rua 
yapar.&:k Hasan a~a adında biri- olunaııı 5 mı.ı:yan liradan 1 .ırul-
ni ô!dtlr-ın ve o~lunu da yaralt- yonı .bka:smın t.iya-1.iro, gazinıJ, <>-
yan Kınl.i Resul i e a.r.kadaşlan tel ve lrorunrvaıtuv.aıı ,gıbi işle-
M&ro, M.um:ı.fa, Kaya, .A.lım(jt ve re tahıs.5 o.lU'TllIIlasıru ta.sv.J.ll eden 
Niyazini.n .muınaıkameleri Bli- nci bürnçe encÜımeninin m~atası o-

ağır cezru:ia bi.tmis ve müddeiu- ku:rHa.mdi Rasim bu tek
rn ımi R sulün idanuru., d~(cı'ie-
rin.in ... asp suçundan dıola(Yl ce- lıifo ıirt.iraz etmiş ve bu paııanıaı 

~ ıkan.a:iz.a.syon 'verva .st1m.lak iş-z .. , .... ııa.ı• ı ,a:ıannı ısteıın:.Iş'"~. Mu-
lıerine sarfını teklif etınişsıe de 

hakeme ıkarar iQin .kalımıstıır. V<t~L"1lin izahatı üzerine bu teıkli.f 
İKİNCİ İDAM TALEBİ .re.d ve maz.hata kabul olumnu.ş-

İki sene c<vvel Beyo~ uında Pa«"- tur. 
maJ\r;a.p,.da 23 :::ıımıanı.1 Kömıü.roü ADLİ y E 
dil'.kkanı fultünde ber~cır yatıt~-
ları od.ada Hütmüyü ustura ile 
boğazı,nd.aın kesere-k ö1diin·en ve 
Aliı-J d: · ıbu kat.e şehadeıt eb:mcsa 
icin ö Mü.mlıİ'.Y'e tf> ..sıcıl.::fuıüs suıçİV'l e 
Bir tnci Ağı.r ce'"L.a m~001€Si:rxle 

muhLlkeme edi en A!bdun-al:ımaıD 
ve ka:rrlesi Emin.in muhakeımete
ri b:ttmıiş ve müıddei.uımuımi iO:li
aınn ı ~eıtımistıir. Mückl.eiuımu
mi ±:-er ilcis niıı de yaşlaırı ~ ö
nü:nıdle tutuJar.aftc Aıbdurra.brn.anın 
Ldaırmnı vıe Eminin ağın· hapde 
tecııi.'.Vesini :at r A U. Muhakeme 
kara:ra kalmıstır. · 

_ÇAGL I~AN 

KÖŞKÜ 

Yıldız, İ.mrahnr, Çağlayan 
köşkleri belediyeye devredili
yormus. Ötekill~ini bilmem 
amma, bahar üstü Çağlayanın 
belediyeye geçmesine, sevin • 
dim doi!rusu. 

Bak Sta.mbulun şu sadıiibadı 
nevbün'l/anına 

Ademin can katar abühav<isı 
canına 

Diyen şairin ilhaını ile in
san Kağıthane saf asını c.la ş-Oy
le bir göz önüne getirince ha -
yılmaz da neyler?. • 

Bizim Nanemolla da öyle dii
şür.iiyor: 

- Serdarımız Kırdar he:nıen 
Hürriyet tepesinden K.iığıtha
neye asfaltı uzatır, ve ta.hınin
Jcri yaptırır, derenin kollarını 
tomizletir, eski Unkapanı köp
riısünü de Baruthane ile ka~ 
sahil arasına kurdurur, koru
yu açtırır, çayıra da nizamını 
verdirir ve çağl:ıyanlan çağ -
latır da köskii de bir gazino 
halinde lıalkn acarsa vallahi 
en az masrnfia İstanbula en 

Afrodit muhakemesl 
bl'gün devam edecek 
Meşhur Afrodit davasmın mu

hakemesine b~n sa:ıt 16 da ye
dind asliye ceza mahkemesir..de 
devam ed.i1ecek1ir. Bu celsed.e 
kitapçı Sem:tı Lutfinin vekili E
sat Mahmut Karakurt ve ı.~atba.
acı Kenan müdafaa1 annı yapa
caklarorr. Vakit müsait olduğu 
ve mahkeme dosyayı tetkiık ede
bildiği ta:kdirde karann verilme 
si de muhtemeldir. 

güzel ve yakın deniz, kara sa.
fasını kazandırır ... 

Diyor. 
Biç de fena hülya değil! 
Şimdj bu vaziyette de size: 
- Nane.molla yak çubuğu 

nu, bak safana .. 
Demek düşiiyor değil mi?. 

TEVEKKELİ 

DEC.iL •• 

Gazeteler hani harıl Afr -fit 
davası yüzünden mahkemew> 
düşen muharrirlerin hikayeİe
rini ynzıp duru~·orlnr. Bak • 
tun, bu badireden yakalarını 
kurt:ıranlaı· galiba Sclfuni İz.. 
zet ile Osman Cemal. 

Nanemolla ile kon~yOl' -
duk da: 

- Elbette ya" 
Dedi ve .. İlave etti: 
- Tabü, biri mezbaha ritsu

munu artırmalı, öbiirü de Süt 
kuzularL. diye fıkralar yazı -
yorlar. 

Ve .. Ondan sonra anladım 
ki, suya sabuna dokunmayın
ca insana da kimse dokunnıu -
yo.r! 

A. $EKİP 



ı - llA&T lMI !KDAM SAYFA - !I 

r:Jtr.;"tmıınlll[111 !l .. ı l)9'ağcuıeıA]·940 bütcesi mec-
r:.Jüh.~:,dWll ın ı:HI.. ~.J. F~::rar~~!~!~ !;;he- i s e r i 1 d i 

Çemberlayn'ın 
nutku 
(Ba.,tarafı l incide) 

teclir .. Mem 'eketi mua.aarn bir 
tesliitıat fa.bnkası haline çevıım~ 
yoırıız. Fakat .h..iyacınuz olan l:.ü· 
tün ham maddeleri bu memle -
kette iısUhsal eaemeyiz. 

merika Hariciye Naz rı t~~E:.:~J~~!:ı:ö:~: 
İngiliı tayyareleri de Almanya-

s on Un U d U .• şu·· n u·· yo nm ötesine, berisine şekerler, 
bonbonlar, çukolatalar, acıbadem 
kurabiyeleri, pandıspanyalar allh 

Hul, muharip, bitaraf dev
letlerle temasa başladı 

V ıışi.zıgt:on, 29 ( A.A.) - • Ha
~. B. Corooll Hull'ün ~ 
ııonr,. elkxmcımik teŞkilat w si
liibLanma ıın<~lmi hakkında bi
t.a..ı.f ve muhaıri,ıp hükılmet.lerle 
lıaıruıBa .geQl.iği.ni hil.dıiren beya
ııatı c:tiPllcmJ.aıti!k mahtilleroe i1k 
l:ıeyanaıt.iı doi(uOOuğu biDLUn yan
lış a.ı:Wı;y~an iiza.J.eıye miioojl ma· 
biıyebte tej aJıık.i edilınek;tedir. 

'Hiır hail:le cSarı:ı taan"UıU> 
ll:lıeV1lllbaı!ıis ~ir. Harici:ye 
nazın, dünya ekıonoınisinin de • 
vamlı barıış vt: meda:ıı şart.ları 
llkırıda 11asıl teşkilMlan.dırılabilC" 

ceğini ~ lfuımıuıı:ıu ilik plfuı
IR bulımdu.rmak arı:usı.ındadır. 

Ayrıj. mıllıfillıeıre göre, B. Hull 
tar.alından tr.:llcllf edilen müna
lnıs<>bırm anca.k müi!llıefiık1.el"iıı 
ı:a:teri faıraziyes\ne göre m ma--

nası ol$iliır. Filhalkw, ~ 
k:a H<ırici:ye q.azı.nna •teşE!l:fuıüı9ün.. 

dJe cesattlt """"° şev İrııgiliz -
Fraııısn elronomfk anlaşmaları -
nın mevcudiveti ve .bu anlaşma
larını h8'I"tib 11 oonır a d0 belki ka- 1 
larnk Avrupa ekıonıom.isinin umu- , 
mi J:m suraııte ııeŞkiliııt.lanmaısıına 
_,., 1nşk.id edeceei .keyfi.yetidti!". 

Ekalami mesel.eSine srkı bir 
su:reıttııe ba.jl'lı d'an siliılısıı:lamruı 
mea!:'es.i de lıarici've nazın ıt.a>ra
fınıdan derpi• "1d:i.hnelııtedir. Bu 
mesele, sefıe<.ılbeorlıifu nil:ııayet bul-
ma51, yar , i. '~ ~ -. • .... ~ .... ., i'JlSanın 

• ı ·.sal s-.tıasııııa iadesi mese'.esi-
ni ihıtıi va e d • <lü.r. 

Berıı , 29 (AA.) - .Aımttika 

B>iırfuşik d.evletlerirı·İn Bent el
cisi B. Haıırison , Züriohe _ekle:ek 
B. Summer Vbls ıiıle göriiışmüştü:r. 

Romanya 
Bul garislan 
Biİl<refl, 29 (AA.) - Rumen 

~ermin ıbü yıiTh bir kısını 
Romanya Maliye Na=ı B. KOl!l'>" 
tanlıineSkıonun Sofyaya yaptığı 

sem ziym.,tıin, Roma:nya ille Şuıl
ııacistan arasındaki iıktısadi mü· 
nasebtaıflernın dostane ıbir sekfr:lde 
inıkişafı içln zaıruri olan şart.hın 
viicurlı:• ~ği lkanıaatmi iztıaır 
eıtımelotedirer. 

İlki ıınan:ıılelkeıt aırarutdalki mi1-
naseıli:ltlerin ıbu zivaret vaıLe
Siy le diğer salıaJ.aırıda da keza 
ilıuvvet bu.lrluı:tu söyleıımek1ı:mr. 

B. G3'l!elllro Ol'Paru o1an Timpul 
gazetesi dıiyor ıkıi 

~Doğrudan doı'ınıY8 ya.pıbıı 
bir el 'hlr'Jğine müsteniıd Bulgar • 
Ruııın> mil.nasebaıtı y;ııkmOO her 
i'k:i mi'Jet.iıı:ı refaıhı bakııınınrlan 
mUl;inı bir funil •Ucşk:iıl edecek -
tir. 

aşvek· in n u t 
• 

(Bas taraf& l inci .a.ı;tada) 
~ıbesiwien ok:lu.i?u !kadar, mü
dafıu. barkmı:ından dıa lronıyacalı: 
·talihin alınmasını mecbul"i 
~ilk, ve her ili'..i:rrWe ~şı 
rıd.lı:&l tedbirler a.m alt .lüzumu 
h-. ol.acağını evvelden düşün
ciuıt.. HaJllıal.a.rca çalı.şara.k büyük 
meclisim il'X'e .kabul edüetı !Mifil 
K<ınıımıa Kanunu meydana gc..4-
di. Bi\"tahi bu kmııınun, .kaıruın
!la.r meamuasında durnıa'.k için de
Jt.i.l, :rmnaını gelince, taıllbfilc e<tid-
mıık ioc;lı yaµıldıj\"ııu hepiniz biij
J'U'SUDUZ. 
Ken•mı:ın müzaılrenısi eellatiltl-

da ve oonra ooyüık ııe:!lı. hl1'Zt.1-
nında10 sö:ııleriın çok açıık ve kat1 
lıdi: Zaruıri ilitiyaç befumafikçe 
vat•rwfaşla.rııırun nooınal hayıat,. 
laruıa kar ı:smJik, hiiıkıimet iıçin 
hiç arzu ed:ihniyen bir haceiı:Et 
cılacaı:tmı ~ Faıka.t, 
giütıilııQe maddi ve maııevi :ioıtıra
bt aort.an, 'bizim ııilıi bllQ) dışın.
daıki miilleUerin de üıtı.sadi bıa
yaıı!Wııııa <tesi!l'den hall kalrru.ya.n 
~ hariıin. meınleıketimlı
deki &kislerine k:.rşı kcymak, sultı 
deıwwinıiııı icanlaırma UıYl{Wl yapııJ,. 
mış ncmmal vasrll'.ıa.ki lka.nuruarla 
nıüımkün o1a.ıruyacağxıı göıiilıce, 
Milli Korıll'Il.ma Kamırwıruı, verdi- \ 
ki sıilah>yete ietinaden, tıd>ilre 
başledı-k, ı 

Bu, içeride ve dışarıda bOEI 
tıe!siır!lere sebebivElt verdi Hariç
te, Tfutkiye se.61.ırberıiik yapacak, 
aııun iı;;in kıanuaıu harekete getir
di, dOOıildi. Dahll:de, hü!kümet tuıc
be kaca.r verdi; Diyıcn 'b= fe
na ~üslü vıe düşüo,ce.!i insarılac 
bUirumeıtin hatı:rında11 .ııeQlllİıyen 
bir takım fikirleri, nazari~kri 
yayımı.ya ba.iı;ı.dı.IM. 

e/jer hüAÜmet hQrO• 
lıarar oerir•• 

Aziz vaM•ndaslarmı, 
Eğer Wklmı~ haıibe kııraır VC" 

rinıe bu, gi:cl!i değili, Turlı: milh>
tinin lı:emirııe mal ettiıği siymıi 
istikametiaıı icaplıarına uyogıın 
alıaralk, Büyük Millet Mecl}si. 
nin tasvibi iıle almııcak bk ka,. 
rarla, yani açılk oJarak yapı.1iılr. 

Diııızooaıleyih, seferıbedik veya 
harp, aocak milli ıoonfaaıtimize 
ve Tü.rik vıwtarunın selametine UY'
gım olmak şartile, üızeriııde duru.
lacaik bır ıkrur,aıo:iır. Buoo. ooyje.. 
ce tıeSbit etıt~ Sl'.mr'a, hüıkılınet
çe, Millli Koruruna Kanununa 
ızy:arak alınan ve sıraGHe al!ı.ııa

caf karadar, dünya lbuhranıının 
mmnlak.ot1ın -ze yaptığı a.kisler.iı 
önlemek, sizlerin ha'de- ve istik
baJcle bu.günleı>in t.,bii ci'hnıyan 
şln't!lıı.rı. iQimcle sıkıntı ç!'JkmeınC" 
n.-z iÇ'indir. Bu.gün, siı:inle hü.
lı:t.:natini-z arasında ibiıı; bir görüş 
ve düşiiınüs fe:rkı olıruııclığını ya
Brırıda.n ıbilırrr~lk serefinin ve iruv
vıeı!ATtin verd ği kanaatle söylii~e
biı'. irim 'ki, Milli K,arumna Kanu
nwıwı tathlk inc gıeç .ı'Jrn esi lkw:a
rmı. hüıkumeıt, en oon dakikaya 
bıra.kımış, ya:rıi nooma.l vasıtalaır
Jıa çalışınıya uğr~ır. Buna 
irokin olmadığı görüLünre, fev
kalide tcdhrrıler alımaMa da te
reddüt etıme:ni.şti.r . Büıtıün bu 
sötmiınden çıkaracaığım netice 
sudur: 
4.:tı/aıa haber oe propaganda 

iMi'li Knrunıına Kaımınuaıun tat
bi!ki bir gefer.berlilk lllllkadde-

mE!fiİ, veyıa lbiı" ıh arp hazır lW ol
makıtaa:ı uzaııot.... Bu,ııooün dün
ya şaııtlaırına uymak ve yacllllD 
emniyetini kazanmak içIDcür. 
Mant100sız ~. fena izahla
ra. l(üiler yü:ııle te'kin edilmek 
is tenilen w aliında husu.si men
faaı:ıter kıa yo:ıaışaıı ve iyi yerden 
ahn.dı.~ı söv 1 enildiğ;i hal de men
baı ,göstlerilani.yen ha-beıı_o re Jn311-
mayınız. Hi.lkürrııcıl yapacajp 
her ~ size ken.da lisarule her va
kit a.-zOOiyor. Yahıız bu tzahlan 
hatllrla tuıı.amaru.z.. ren:ı hater
:rere ıtıeşhis 1a:ııym<ıikıta asla yanıl-

Her vatanıla,ın oazif,,al 
IHler sı.ruf Tüı<k vata>d.aşmın 

en mi.lhiın vazifeı;ıi. ~mil
li ıbUı'.lk ve durumu her hmıgl 
b;T tarafından b::tı Eıınehal saTil
mak için wtaya ..Ulan propıuıan
daJa.ra lovrnet vermeınek'ted!r. ) 
Bıült.ün bu prop~andıtlımn ne ı 
kadar esaıısız ve ııü.Flinç olduku
nu, aıylkııı-daıı:ı ıkula.kı.aruu

za :fml;ma.n, fa:kaıt bir t'ü:rl:ü ta.hak
kıı'k etlıniıyen habeınlm ha4'h · 
yarak itiiczıı:at ltrülkıüın vereb!lirsi
t>iz. .k:anaartlindeyi.m. 

Sovydlerle olan 
munaaebatımı:ıı 

Harici vazi:v~ ııeliıııce: 
Son :ııamarıllarda bazı Ajans 

ıhaberleri ~ Avruparlalk.i harp
l&in ımubtaınel ink.işa:fl.aırı üze -
rinde yı.pılan mi t:ı.lııninler; bu
_günün ~. yaırırun &iııııi.rl.eri 
'hozacalk esassız ıl>aheırlame bağ
lıvan ded;ikx)dııı1ar, m'<tmlekE'tin 
içinde ve dı.şırulia söyilencli ve ya
zidı. Bu ararla kıcıınşuımuz Sov
yatlerille 00 ıl!D müırıaısebeümiz! bh
çıcı'k lh.arliselere bağ:ıva.n faraziye
ler ve .muıhakeımıe1er ileıri siırül
diü. Yukandıa iza.lı ~im se
~:ıı,, Milli Konınııına Kanu -
nun'lln ~ mevık:iine k<nınas:ı 
da, ibu yalan mcirimm ll:ıir h~a
sı. oJ.aoraık 'büıtıü:n bu prqpaganrla -
lara eklııındi. 

Sov>y-atlede mfuıasebelJJto~ 
de ..ıtı a)'<ia:nl:ıeri dell:işmez bir 
-şey~- Heııkıesiın niye!Eeri 
içİ!nıd'e! sa!k:lı bulımdıı~ bir devıi<r
de yaışıyıoruz. İnsan lbu l'Sllada 
ketııdiisinden lbaŞk.ası için fazla 
1ıeımiruııt verBl111e!/'. Fakat lben ce
saret.le söy!iyeceıi(iım. Hi:lıim Sov
ydtJ!er aleylhime iher hanıı;i ibir ha
ret.1<-zıte asla teınayü1üm\iz ydkıtlli'. 
&asen ıkıiımse bi2ıden .bqyJıe bi.r 
haırekeıt iStomıiyor. Sovyetlenn 
doğrudan d<>ğruya .bizi.ta aleyhi
mize bir b.arek>. ıtıl~ri olacak mı . 
Bôv' e DİT ihtimal f;Jr; €'tJl.Tf"CCk 
şimdilik hiç lbi:r delil ı:(jıiinmü • 
yQr. Göriiyıorsunuz ki Sovyetle•
le aramızda bir hadise :;ıklcaı{ı· 
na d air son zamanlal'da hanret 
neyda ıden şay-iaiar cs:ı.;;,, ve 
hususi ma'ksaıtlara müsteı:ı.i.d ma
ffivıeıbredirlcr. 

Siyaıetimiz; acıhtn 
' :Bizim kanaatiımiz 0udur Her ne 

suıı'eılfie d'u,rsa olsun, y ayı!an ve 
tikiiırler üzerinde 1lesi:r bırııkması 
.iStenilen bu habe~ler, Tü~kiye 
poh'ti!kasma dokunduklaır:ı vakit 
çoit güç revaç ve miikes bulll:r -
lar. 

Çünkü bizmı. siyaseti!mi2:in ne 
iv'icaclı voe ne de fPı:ll ve müp
.lııem ta-rafı vardır. Teahbiilt!lın
miz sariıhıti.r. MaJıısat ve gaye-

• 

leı'İ.lnıİZ muayyeı:ıdir. :Elınciy!!I 
sailıaıımzı açık ittifak ımuahede'& 
riınmıle Çİ2ım~z, emniY'-ttısiilik 
havasının biııde ne vitldt doğa
cağın ı a.ç:lkça s övl--ırn.Uı V• gfu.. 
~erımiış bulll'J'luyoruz. Ha.Il> hari
ci vaziyetimiz, mini masuniyete 
davamna<kto, her haong i 'i"kilde 
ıkıomihi'!lcıron1a:ra alın o'acal< isti· 
tlaıt .ı:rösterın.ome!ın.i-r ve gös~aw
'.Y"Cdkıt.iT . Di.iıruyayı iztıırap içi.ı:ı -
<k bvrandıran mı>harebelfri &

sefle talki<p edııyorw:. Bu muha
ırelbekır:iın su yolıdo ve-va bu yol
da ~afın.dan Tüı: klyenh için 
bıir ;,;t.irak hisıse5i cıkaımalı:, ciı>
dl vıe va:tıim hfırliıdui, ~ ba
fJı! ıtelaıı<ki e1!ınek demek'tir. 

ıSi:ıı:aooı:iııniz.in bu açı.kıhğı, dö
~ü. vafıikar~. lrendimm 
lk.oıımı.ailı: için bİze d~ecelt vari
felari yerine gc~ ve lümm 
ı;:ir~ 'lbdbirleri Unıya 
ım.ani d.,,,l'.lıi.r. Bmıda kimıoenin 
~ ol!maıınalbdıır. Bilfıkis, biz 
bu v.aııifelen yaparken, biır.az ev
vel iııaılı eıtıti.i(im siyasetimi>i te
'.'/!İıd etliıg'ilmıiız kanaaıtındeyıiz. 

A:D:ı. vaıtan:d.aş' ~Jllil, 
Eı>aoon sizin de bi.li~iz bu ha

lk.i'kaı11Iıeri hüıkimıet reisi sıfa.tile 
ıbiır daha ıtck.ra:r e1ılll'z!kten mak
ısaıdı:ın, 'ou güııJıeriıı en revaçta 
olaon haıberıleniyle mu.kaıyese ve 
ıınıııh.alkemeruizi Jrolızylaşt:rmak i
çindi;ı-. 

1940 yılı Bütı;eai 
Am vatand:J$a.rım, 
Hükilım:ıt<in. bir avdaıı.beıri de

vam edmı 194-0 senesi bütçe ha
n~ığı ~'il bltımis lbulunuyoır. 
Te:;ıkilitı Esasiye Kamınun:nuzmı 
eınırine ·uyarak rbüttçeyi bugün 
Büıvü1c Millet Mecl'rsi'fle ta.krlim 
~- Ma-1.iy>e Vekili arıkadaşım 
bunu ı!.efeıııruatilıe mwtbuata bil -
direeektir. Ben, 1940 bütQe.si-ırin 
ı:yalrn biır ilki ndklasnvl arı hahse
deoeltim: 

Dünyruun içinde oolund.uı:tu 
lbrüıviiik lbuılıran, biı:iıın de kapımı
rzıa gelanişt:i.r. Yani güıımıii.1cl~ır 
vaııi.cJıatı ve bu var.iıdatia il.;li 
ıdiğ"er ~ 4-0 milyon '11(!:-iı: 

'.liras>n a v :ıtkın lbir azlık vaırdı. 
!Buna muka!bil, vatıanmıızw mü
dıafa..., için biır seır.Qen fa.z1a 
:ııamandarJheri alman ve devam 
dlunan fev(ka18.<h2J .tedll;ıiır$er de so
na eıııniı;; değiıldk. 

Büt'ieyi denlı yapmalı ıpn 

Bu. hal, lbüıtçeyi dJenk ytıp
ımak için bizi çok müşkUliitla 
lk:arşıkıştı.rrlı. Acı, tatil.ı cok tee
riibeleır gfüımüs bir nesl-e m~ınsu
ıbuz. Gfuırün geçici rJrolaY'lıkhırm
ıd'l11 ııi.ya.de, istikbalin sajiılrun 
olması icin fr:ı:b kar!ı.k istemci< 
ımıedldindeyiz. Bunu da, Tüırk 

ımıill'eti asıırkoo süren ci.daıl ha
'\'1lltında sayılırmvaea'k kadar pa.r
lalk miısaJlerle gös:eıımi~. Dev
lm dai:rek>.ııiıırle nıliırnkün olan 
rt.ıwal!'I"1lfu yamnaık !bazı ll!U'\Tak -
lkıat va~b ır k:o:ınınalk en lilzl'l11ın
doo ha<lka ımasraıf !kabul ıııtımeımek 
surelıiyle lbQıtoeryi dcrılkkştiirtlik. 

iMilll Müdafaa rtıahısisatı.n ı 150 
mi~yı:mı kayıa çııka.rdrlı:. Bunun 
lhlr kısmını aıdi !bütçe da.hilliOOe, 
dl E?eır biır lkısırunı da feV'kaılade 
tahsisat pro~aımınrla 'leıbi.t eıt-
1!ilk. HleııEi ayın ayrı ikrıl.ome yorun 
dalkıi işl<mimizin duımaımasına 
dikıka.t etimeklıe ıberafrıır:r, iOOvüık 
in&a ve Nafia prqroı-.ıml.armı bi-

yorlarmış! 
Bibnenı ki, önümüzdeki bü • 

yük pask8'lyaya kadar harp kı· 
zışmış olacak mı? Eğer bugünkü 
yaziyet o vakit de aynen devam 
edecek olursa, ayni tayyareler 
paskalya -günlerinde de düşman· 
!arın üzerine bol hol kırmızı yu· 
murta ve paskalya çörekleri y»ğ· 
dı:racaklardu •. l!'akırt ya harp bil 
kızışacak olursa düşman tayya
releri, o zaman, birbirlerine kar· 
şı acab;ı neler yağdıracaklar? 

Öyle sanıyorum ki, o zaman da 
muhakkak, ynkandan aşağıya 
şunları yağdıracalclardır: Tene
ke teneke salamura peyniri, te
kerlek tekerlek kaşar, baş baş la· 
hana, sandık sandık limon, porta· 
kal, çuval çuval pırlates, binlik 
biıılık apsent, viski, şampanya 
ve fıçı fıçı bira ve şarap". 

Nasıl olur? Diyeceksiniz. Bas· 
bayağı olur. Mademkj iş iptida· 
dan badem şekerile, Lönhonla, 
çukolata ile, kurabiye ile başla
dı, sımu da herhalde bu dedik • 
!erimle bitecektir. Artık o tepe
den inme teneke teneke salamu· 
raların, kangal kangal salanıla
nn, tekerlek tekerlek kaşarla • 
nn, baı; baş lahanaların, sandık 
sandık limon, portakallann, çu
val çuval patateslerin, ve binlik 
binlik, fıçı fıçı içkilerin altınd& 
kalacakların vay haline! 

Yine diyeceksiniz ki: 
- Ya şimdi cephelerde ka~ı

hkb c:ılınan çalgılarla söylenen 
şarkılar, o zaman ne olacak? 

Onun cevabını da, siyasi kera
metler.ile bugünün asri evliyası 
sayd an bizim Necip Farıl Kısa
kür ek versin! 

OS'\f l\N CEMAL KAYGILJ 

Filistin 
meseiesi 

(Bili tarafı 1 inci ,..yfadllJ 
tıern1eir.&t Nazın M.,odhnaJı:i bu 
kaıra.., lbildı.r<li'!l =:ııoo şıd· 
ıdeı..le IIY.lnaıka,-::aJ.a-r olmuştur. 

Maadıana.ld, ı'dı....et. ~ Ceıni
ıyetii .kıonaey f, Zat;JI ıd ·OO ~ 
ı'1er oluma lb-ı ınl=ıameyi mii
zabre için Jııonıııe.:y. Or;rtıimaa d-a
'Vet edebilecek:leriı» söylet:n.14 
""" muhlelü rua~ dıe ...-.
llr..:ı:ı ~ic ki: 

- ERer lbu '11İ7aJlnamenic 
ıtaılll:Ai!kin. gecik:tmnis 00.a:vd* 
ıFi kül sullıüıııe zarar veıımiş 
gl\!l"dlllk. 

Aı}ui. zamanda biır de be
yaz kttaop nE'Şl':."di yo.ruz. :Bu 
kitapta ıhlç bir taırafg;iııtik 
ı;ıö~ ~ lroııtlsynn
lianıı tah'Jdkatına ait vesika
w va:rıdır. Bu vesikalara 
!(öre Acaµlaır ıba-zı. mıntalka
~ çıok sı:k\sıık va.ıiyelıte 
bııJnmııytt'hı;r. Ve Uroın.ieyon
lım bundan eıı.d'i:sıe ccliyu.ıılar. 
H ill.-fmıet Şll'lla lkaıniıd:ir ki. bu 
iiıltarla.rı nazan d.Lkka,t,,, ai
m aıın.a<k Mılıi!kıeılli olur. Bin.ae
naılle'}fu Fl.liStin komiseri, A· 
rap' aırm Yahuı:lilıere roıx-aJı: 
s..tıınasıınm serbest, ınahduıt 
veya yasak olduğu mınıtalı:a,. 
'ların te!lbiltıi dçin mez.uıniyet 
...ıımıdbf. Bu ta!ıd]dat ımilli 
Yahudi ~wı i.]ı,ıride di· 
f1lett" mmtıı~a inkişafına 
mani~. 

DENİZ 

Vapurlarımız yabancı 
sulara gidebilecek 

Ankaradan gelen malılmaıta gi>
...,, Türk vapurlarının ecnebi BU• 

!ara gitmelerinin menedi:ld.i~ hak 
kındaki haıberin doğru olmadığı 
a.nlaşılınıı;tır. 
Diğer taraftan Münakale V C" 

liletinin vapurlarımızın harice 
küıalanmıya başlaıns.ı.nkln do • 
ğan vaziyet üzerinde tetkilkat yap
tığı söylenmektedir. 

raz kıstık, zelzele mmtalkasıının 
insasını da göz önüne alli:ık. 

Jstilllô:limizin tamamlıfı 
'I'ürl< vatanıdasının refa!ıına en

gel olahllcoek lııeır ıhaı:ıgi bir !k&
yıt ve şaııt ıkabul etmıık ~ 
meıdiik. y sihıız ıist.lkıliı~ımiz.in 
taımlığı v wıtanııımz.ın sel.iımeti i· 
Qiııı e'rlımizdeıki .h.eır vasltaıdım iati
faıdıe- etmelk istedik. 

Aziz vaıtaOOa.<dıarım, 
Sözlerimi 'bltirir~ mes'ut ve 

lbüyüJk Tfuıkiyenin şerefi ve şe.. 
ll;irootri icin, her vat~ın lıis
sesiıııe düşen vazife ve :llerlaikfır<.. 
lıği yapacağına ~ olduğumu 
bii- !kere daha tekrM etmıelı: iıılte
rim. 
~inizi hüııııı.at.le seıl&:ıı.larmı. 

fBaş tarafı 1 inci sayfada: 
ıatm elıeımniyeti tezahür eder. 

İdare. vazıie ve mes'uliyet U
mı.ş olanların bu gııbi nazik an· 
lartla rej imimizin isted iği dikkat 
ve cesaret hislerinden mülhem 
olarak hüıkiımetin sarfettiği mC" 
sai netcesiıırle adi bü;.çemizi ge
çen seneki miktara n.aza.ran b ir 
milyon iki yüz bin lira fazlasile 
iki yüz a '·tnu.ş iki nlll!Yon üç yüz 
on :iki !bin lira üızerinden ve sa
mimi bir tevazün halinde tanzi.
me muvaffa.kzyet elvermiştir. 

Bu bütçeciı:ı şimdiden tebarüz 
ettirilecek u.ınumi haıtlar:ı şun • 
)ardır: 

1 - Sivil büıtçelerde yüzde 10 
ıtisWtinde tenzilat yapıılmışt!.r. 

2 - Gümrükte ve itlıa'at sın.

yettek:i masraflar aıYTICa tanzim 
olu.nan fevıka.!iıde tahsisat pı:og
ramında derpış ediliniıı ve bu 
masrafların kar:şıJığı da .lngilte
re ve Fransa hükumeUerile ya
p;lan mu.k.aıvelelerle temin erli • 
len 15 milyon sterliı:ı.lik ;tltın mu
kabilinde merkez bankasından fe-v 
kala<1e avans ve istikraz akdi su
retile .karşı1.anması düşünülınüş
tü.r. 

Hissifedak.Srlvevaıt.anseve~ 
likte mürn1.az vasıflan heııkesçe 
t.esJ.iıın olunan Türk vııtanda.şı • 
nın büyük çaJ..şınıı, ve isti'.hsal 
lrurl.retine dayanan bu bütçenin 
de mı.rvaff.akcyetle tatbik edile
cıeğiru lruvwUe umarını. 

•a• ceweh hü'asası 
Daireler 

sınıda alman vemilerdeki tenaku• -------
kısmen d~er mcnıbaları.mızdak;i Büyük Millet Meclisi 4.435.484 
inkisafla kısmen de tabii halin Riyaseti CumJıur 429.360 
a.vıdstine kadar devam etmek ü- Divanı muihasebat Re. '7'50.448 

k ı.. ,;-, '~" Ba.şveka'et 1.172.120 
zere azanç, muame • .,, is.;.._.., Devlet Şüı-.sı Re. 322.212 
allkx:>llü içki'e.- ve diğer bazı ver- •~ tiık 

""'ads U. M. 454.920 
giJ.erde yapılan bir mildar zam D. meteoırolııji iş. U. M. 605.490 
ve tevsiler]e 28 mil!von liraJık Diyanet İşleri Riyaseti 655.518 
bir verııi alınması düşünülmüş • Maliye Vekiı.Jeti 20.069.340 
tür. Düyunu ı.mnuım.i(Ye 67.239.599 

3 - Adi bütçede geçen seııey" 1 Gümrük ve In_his~la.r V. 5.347.425 
nazaran yapılan zamlar yeni kre- Dahiliye Vekiı.leti 4.849.824 
d i ve istikrazlann fa '.z ve anıor- \ Matl:.uat U. M. 169.200 
tJeri milli müdafaanın kadro tev· Emniyet 1. U. M. 7.437.310 
siatının icaıbettiği maaş karşılığı Jandarma G. K. 12.179.000 
ve köv muallimleri yet;şt.irmek Har:Ci<ye Vclci'eti 3.604.900 

için açı'acaık en.stirulerin isti! • ~:ıy· a! ~laı~ V. ~:~~;:~i 
zaım etliı'!"J teş.kilô.t ile eski müte-
kait ve velim maa.şkır.na hü.ku- Tapu ve kadastro U. M. 1.659.463 

Maarif Vekaleti 17 333.329 
metçe vadedilmiş olan zammın Nafıa Vekaleti 7.424.998 
k.arşıhk.larırıdan ibaretti.-. İktıı;at Vekii.leti 1.092.605 

4 - A'VJ"UPa.nın siyasi vaziyeti Münakaliıt Vekaleti 1.397.058 
dola'YısUe T uri.< Va'.an ını.ıı müda- Ticareı. Vekiıleti 1.f>06.320 
faas ı için al l"ldTl:ıo;, 'fu.'.ım gelen ih- Ziraat Veka leti 6.822.681 
tiyati terlll:>!rlerle ş'.men.difer ve Mil'i Müdafaa Veltfileti 78.000.000 
yoJ ınşaa.ım.n ıstılzaan e .ıtit:i 100 
milıyo.n liral'.lllı. lev.ka.J.We maıhi • Yekı'.l.n 262.312.140 

B. Çemberlayn kafile halinde 
seyahat usulilnıün emniyetinı Le
min etmek'.e beraiber Vapurların 
muvasalatını da gedktirınekle ol 
duğunu söylemiş ve sözlerine şu 
suretle devam ey lenıi?ıiır: 

Muta:t olarak 1t'hal ettiğimiz 
bav maddelerden kendimizi ~ 
~etm<!kl.i.ITTımiz 'azımdır. It • 
halatım ·zın hacmi iki tahdı.di a
mile tabidir: Eliıni:lXl.eki vaptlI'" 
!ar ve ya!bancı dövizi kaıynakla:rı
mrz. 

DövJz mem'balanmızm bir hu
dudu wnı~. İil:ı.racat tacirlerimi
zi irdaıme ha'.YMİ bir rnE!fleledir. İt
haJMııınızı tahdı"it etmezsek har
bi ka!Za.nmak için e'zem olan şey 
ler duracaktır. Buna binaen yi. 
yecek maddelerimizin istihsalini 
artı.nınak icabede.r. 

B. Çemherlayn hük:ılmetin zi· 
raate ve çiftçilere yardım için 
her şeyi yanacağını söylemiş. fa. 
kat hazinenin tükenmez l;ıir Jnem 
ba olmad$nı ilave eylemiştir. 
Başvekil bundan sonra fialla

nn yükselmesi meselesine temat 
etmiş ve çiftçiler tarafından el· 
de edilen fiatların istihsali ar· 
tırmıya imkan verecek derecede 
olması icabeıleceı(i hakkında zi
raat nazın tarafından yapılau be
yanatın harp kabinesince tasvip 
edildiğini bildimıiştir. 

B. Çemherlayn nutkunu şU 
~üınlelerle bitirmiştir: 

Ziraatin harpten smuıılı:i va
ziyeti şimdiden derpis edilem~ 
Fakat zinatirı harpten sonra çök
mesine müsaade edemeyiz. 

Sovyet tazyikı 
devam ediyor 

A 1 Helsinlti, 29 (A.A.) -F;.nlan -
djya tebli.i(i, Kareli Berzahındald 

( Ba,şmakaleden mabat) 
89,000 tonluk 12 petrol · gemiııi 
batırmışlardır; yailın İngiliz im
paratorlul(llnun harbin başın • 
da 3,500.060 ıonluk 498 petrol g.,_ 
nıisi vardır; o vakittenberi de ye
ni sarnı(' gcmıleri inşa edilmek· 
tedir: İngiltere ile Fransa pel
roJ gemisi ve petrol sıkıntısı çek· 
nıiyeceklcrdiT; petrol :valnrı sar
ıuçlı gemilerle değil. varillerle 
ildi şilepler tarafından d& taıııa· 
mal::tadır. 

Alınanlar, Sovyet petrollerinin 
kendi ihtiyaçlarını tatmin ede • 
ceğini, bu itibarla İngiUz • Fran
sn: ah1ukasmdan korkmadıklan 
iddiasını ileri sürünce, müttefik· 
ler, Rusyanm petrol istihsali ken
di ihtiyaçlarına yetişmediği için, 
Anıerikadaa 1939 senesinin ey • 
ifil, birinci ve ikinci teşrin ayla
nnda 883,000 varil ve 1940 ikinci
kanunda 15,000 varil adi beıWıı 
aldıklarını, .l'..nıerikalılanıı, Sov
yeUere Finlandiyaya tecavüz et
tikleri için tayyare benzini sat
madıklarını söylüyorlar. 

Bütün bunlar, son iki hafta için
de, petrol harbi hakkında, gözü
müze çarpan veya kulaı:ıınıza ge
len haberlerin bir kısmıdır. Gör· 
mediğim \•eya işitmediğ"im yahut 
da görüp işittiğim halde hatırım· 
da kalmıyan, kimbilir, daha na 
kadar petrol haberi vardır. 

Petrol harbinde son vaziyet 
§Udur: 

Alınanyaııın. 1940 senesinde u
gari 13 milyon ton petrol ve 
müştekatına ihtiyacı varılır, Al
manlar, bunun 6 milyonunu da
hilden kendileri tabii ve sun't o
larak temin ediyorlar. Mütehas
sıslar, Almanyanın 1,800,000 ton 
Romanyudan ve 1,%00,000 ton da 
Sovyet Rusyadan tedarik edebi· 
leceklerini hesaplıyorlar. Bu hı>
sap, tamıunile Almanların I~ 
yapılmış bir hesaptır. Yoksa Al· 
manların bir yıllık ihtiyacmı 35 
milyon ton hesap edenler ve Al· 
man kaynaklarının istihsalalı ile 
alacağı Rumen ve Rus petrolle
rinin yukarıdaki miktarlara var· 
mıyacaö-ııu iddia dcnler de var • 
dır. Almanya lehindeki hes:ıpta 
hile 4 milyon tonluk bir açık var· 
ılır ki, bu, Alınan ihtiyaçl;ırının 
takriben üçle biri temin edilenıi
yecek demektir. 

4 milyon tonluk aÇlğı Alınanyıı, 
Jromşuları vıasıtasile ablukadan 
petrol kaçırarak kapatıınııız. 
çüııkü müttefikler, böyle bir ka· 
cakçılığa mani olmalı: için her 
tiiI'lü tedbirleri almışlardır. AJ .. 
manyanın koııışulan, Almanya
ya ehemmiyetsiz miktarda pet.. 
rol verebilirler fakat bu tesli • 
mat çoğalınca, kendileri de pet .. 
rolsüz kalırlar. Almanya, muh· 
taç olduğu en az 4 milyon ton 
petrolü zorla, yani bitaraf petrol 
mmtaka!arıru işgal suretile teda
rik edebilir mi? Yolunun üatiiD
de Romanya var; fakat, RumeR 
pett<>llerini harple almıya kallat
mak, politika ve sevJrulcen ba
kmılanndan epey kanşılı.. ve ih· 
tilatl.ara müsait bir mes'eledir; 

düşıınruı ta2',ilı:ini!ı , V:iıborg gö.u 
ile VUXik.i şehrı arasında devam 

nihayet, Rwnenl6, Büyük Harp- ettij(i.ni biklinnelktedir. 
te yaptıkları gil<>i bu petrol ku • l!"inJıa.nd:ı.ya' ılar, muiıteL.l nok .. 
yularını tahrip edebilirler. Harp, talardan, yeni meovzilere çekil . 
Balkanlara sirayet edince, Al • mektedir. Düşman çok aı'(ır zaıy).. 
nıanların bu memleketlerden te- at vermektedir. Taipale nehrin
~ ettiği h~ maddelerle yiy• . de üı; Sovıyet hÜC\ırnu tardedil • 
eeg'n de tehlikeye düşmesi ihQ. miş!Jr. Ladoga gölü ş:malin.de, 
mali vardır. düşman taarruzları pliskiirtül • 
. So~et Rus?'anın yardım ...., it- müştür. Kl.lbmo mııı.takasında, 

ti:rııki de te.mın edfür.se, İran ve :Fml,aOO.;ıyalı:lar, Sovyel cüzitam-
Irak petr<ıllerini ele geçinniye larmın kuşatılması ıhareke1ıiııe d,.. 
~et.lıüs etmek, daha iyidir. Bir vam edenken, müteaddit müs • 
taş-la üç kuş vurulmuş olur. 1 _ t.aıhkem mevki zaµte'Jnı.işlerdiır. 
Sövyeller de müttefiklerle harp Petsamo cenıbında, NanAski netı.-
etmek medıuri~·etinde kalır, % _ ri üzerinde müsaıdemelec devam 
Petrol temin edilir, 3 - İngilte- etmiştir. 
re ve Fransa bu petrollerden QOO, 29 (A.A.) - Finlandiya 
mahrum lıll'a~ olur. milli bıeyramı, bütün şimal mem-

1938 de İran 9 milvon ton Irak leketletjııde, Fin!arı•üyaya bir 
' .., yardım .o;;,rı; olara!k .k;J,• •·~~. d& 4 milyon toıı petrol ihraç et- ... -- ~.._ 

miıılerc:tir; ist.ihsalleri bi,, nri.k .. t:ıl". 
tar daha faz] adJJ". Her taraJlta mitingler tertip e-

Bu iki mühim petrol kaynağın
dan İrandıİkiler, Türkistandalı::i 
en yakın Sovyet üslerinden 1000 
kilometre uzaktadır; Musul pet
rolleri ise Kafkasyadaki Rua hu
dutlarından 400 kilometre mesa
fededir. Bu itibarla Kızılardu • 
nun bu petrolleri ele geçirmesi, 
çok tehlikeli ve çolı: zor bir iştir. 
Çünkü silah patlar patlamaz. ya
kın ve orta şarktaki bütün İngi
liz • Fransız kuvvetleri harekete 
geçecekler ve Jaarruzi bir harp· 
le Baku petrollerini zaptetmiye 
çalışacaklardır. Bunu, İngills 
radyosn evvelki günkü neşriya
tında, bir konlenıns halinde, söy· 
lemiştir. Hatta bu taarrt1%UD han
gi yollardan yapılacağını da işa
ret etmiştir. Böyle bir vaziyet ba
sıl olduğu takdirde, yakın şark
taki İngiliz - Fransu: kuvvetleri 
iki yoldan hareket edeceklerdir. 
Bunlar Şanı • Bağdad ve şiııuıU 
Suriye • Musal yollarıdır. Kı • 
zılozıdu bu Irak ve İran petrolle
rine varabi.lmek için ya yalnız İ· 
randan, yahut da 'l:üri<iye ve İ
randan geçmek mecburiyetinde 
oldağu için, Sovyet:lerin "böyle 
bir taarruz hareketi, İranı ve 
Türlciyeyi de harbe sokacaktır 
ki, b1,1 da, Sovyet Rusya için pek 
istenilecek bir vaziyet değildir, 
sanırız. Onun için biz, Sovyede
rin Almanlara uyup da, İran ve 
Iralı: petrollerini ele goçirmiye 
kali<Jşacalılarını :ı:mınetmiyoruz. 
Daha evvelki bir yazımızda Bakt 
petrollerinin hava hücwnlarile 
tahrilıl ihtimalini de tethllı: et • 
miş ve Sovyet Rusya i~n, bu -
nun ne kadar zararlı olabilece
ğini kaydetmiştik. 

Hülisa, şimdilik, petrol har -
binde vaziyet şudur: Almanya, 
eline geçirebUcceği il milyon ton 
petrolü tasarnıfla kullanuuık 
mecburiyetindedll". Bu mecbu • 
riyet, Almanyay:ı, garp cephe • 
sin.de, azim milrtarda p~l ~ 
bnı mucip OOıcak her türlü bü-
yük kara, deniz ve hava taarruz .. 
lan yapmaktan m~eclebilir. 

ABİDiN DAVi1.B 

dilmiş ve Finl,ı:ıoo iy a as.kerleri 
)ç:in nalkdi ve aun.i y'1l"dmılar Wıp
ı;m.mıştır. 

Londra, 29 (A.A.) - Fin1an -
diya elçiliği RDy"ier Ajansına İD
gjl.izı ,gönü:IJ:ü.lerini F.:ınlaııııliyaya 
ha:raketleci. i:ıakkııwla tafuilai ~ 
ıniştir. 

Bir İı:ııgil;iz gönü:llü .ıırupu yul
d.adJ.r. Keza Loru:lrada.n hareket 
eden 300 Ma;:arrlan mürekkep 
dirğer bir grup da Yolda bulunu
yor, Ok .kaç yüz ı>;Qmillüyü ilıti
w. eden esas İngiliz gruıpu da 
pek yalkıOO. ıhareket ~-

Bu ııönü.l!üler, Vetııruıısterdeld 
Finiaıwliya gönüllü Wnısuna mil 
nıcaat eden binlerce kişi arasında 
sıtıbl muayeneleri yaıpıldııktan 
amra avnhrıışJaniı,r. Biı>;ol< ka
dın ve iıl:ııt:iyac da müracaat eyl&
mişti. Fa:kat onların Finlandiya 
davasına ölan rrn•hablhetleri Fin
landiıya harbi gibi çetin bir mi> 
caıdeleye müsai.t olmııyan biinyC" 
lerin.irı zait.liğini telafi edem~. 
~ilen ııönill'lüler Finlandiya 

elçD;i.Je ~ yardım laımi:tE!flile mu
k.avelıe iımza.l.ııyoı1ar. Bunlar Fin
"la.ı:neya daıvasma sadakatle hiı: • 
met ve Finlandiya suıbaylannm 
emirlerine itaat edecekrerine dai:r 
yemm eıdiyorlar. F'inl.anıii:yad..OO 
enternasyonal g<jnüllü k uV'Vetie
ri safilı;tr.ı:nıda hi2ıımt edcce.klelıdlr. 

Bütün memleketlerin tı. ~ea a· 
rı İngiY.erede ,gQnü.llü lkay-d•m· 
yoclar. Binaena.leylh Finlandiya· 
da harp edecek İngiliz alaylan 
yalruz İngilizlerden miırel<keı> d,.. 
ğil fakat Avusturyalı, eı>terna&
yonal Lelxınya.lı.lao ve dığe.ı- ıınımıı 
leketlerden ııelen1eri de iiıl4va e-. 
decekti.r. 

Hesabed ilıın.iştir ki, her ~iillll 
Finlandiya bü.roouna 200 longi!is 
lirasına ına.1 olacaktır. Fin.landi,. 
ya hüılı::frmetinin biezat Fin!aJ'l'd.j,.. 
ya.da e:öOOllülerin iaşesi için ya
pacağı m2.SI"aflar bunun hanci.Ir 
dedir. 
B~ ~ülJü ayni F'inlandiya aıt 

ketinin maaşını a.!acaktr. Harı>
ten soma keııd"i<ine Vf!'Ya varm
leırine aıvııca bir ikramiye veziie. 
cektir. Demek o~r ki, her llf>
nüJ:lü ~ 2 silin alaca.kıt.ıL". · 



---- -
DAS.rA - ~ 

tAYP'A-t 

Sovyetlerin Ka
radeniz filotillası 

(B~fı 2 ııcide) 
cieı:t>erı mf& ~ olan mı 
ıımılleriıııı :fa&liı:yet sabalan mah
duıMtas'; Ç.ok ıı?""kıJ.ara RidernerJer .. 
Deını'.)dlan iize.-?rıde nakil eclile
bilirier. 200 .ıaııhıloturlar su yü
zünde sü.ı"tltleri 12, ~ 8 
ı:ııildk'. 1 tane 37 Hl< hava defi 
q,u, 2 taııe 450 :U.: ır.wan, (en 
yer. ilerinde 3 ıtaoe 450 ille) ılıovaıı 

~-· 4 veza li ı...... ~ ~ ıııe-
mia: Uç ... oiaı bu aoıımUerden 
X...w:lııı* 2 i ' V1>Ya 5 .taıe bu
~ ıtam.Pı «1-lt:Yu'. Kara
di~i-ırWnüeırin 193'2 v~ 1935 den
btıri inşa edilegelen ~ yü
.Wıı<le 500, dalmışken 600 ıtıoo'.uk 
gcmi!Er ~ .söyleni)Oö. 1 ta
:ııe 37 Lk hava del'.i topu, 4 ·t.we 
533 B<. i.uvaır:ı taşnilar. Bazıla
l'ınıın ınayn d:<ikücü bdtlar olduğu 
r;vayet OOiliyor. 

4 tıooe küçü.k oııta dımizalıtı sıe
mısi: Bu dört gemi, suyun üs
tündü 330, da~ 435 ton
dıırJaır. Siır'aıtleri suvu.n yıiizün
ckı 12, da...ı:ı.ıŞken 8 mildir. l ta
ne 477 1.ık hava defi topu, bir 
mııltiııe!:i tiifek, 4 tane 450 lik 
lıov211 ıtaşırlaır. Bir defalık mah
rukall!a suyun yüzünde 1500 mil 
~~er; Suyun altında aza
mi 80 mil katedebil .ıUer. Miir<t
topleri 28 kişidir, Bunlar, cHoi
lınd Elclrtrik - Bot. dE'llilen tıq>
dend .r ve ıbazı paı-çalan Am""i -
karlan ,ııetlırti.lmiştir. 1918 - 22 se
ne . .rmde hiıımet.e ~'Jlerdir. 
Bunla.rdan Metaliıs:t 1931 de .tecdit 
edi~ı.ir. 

6 tane büyUk: denizaltı ııcrni
B : Bu a\lı gf?mi de üçer Ü<.'ft' iki 
ayrı tiµtıed.ır;er. 3 tanesi biraz 
daıha büyük.till', Bunıar su~ un 
Yi.izünde l ()39 ton. dahn ışk«ı 1335 
lıon, ı;uyun ÜGtünde 14. dalmış
kcıı 8,5 mil sıir'aıtiorıdedi.rler. Bi
rer tace 100 1ik W! ·birer tane- 3, 7 
lık hava def ılopu, 6 ta.ne 533 toc
tıdı ~anı ile nıiiceh!ıezdi.r'licr. 
8 m2Yll ıtaş>rla.r, 1935 de hi2ıınet:eı 
~'erdir. İ'talvan modelleri 
fuıe.rine iinşa m lllnis1ıiır 

Biraz daha küçük ~lan chRer 
üç .ııemi suvun üs~e 896 da1-
nı1*en 1318 tondt>rlar; S~r'at
lm W'Yl!ll yüzünde 15, dalnıış -
lren 8 mildir; Silaıtıları O.tıekib
rin 3'/llli oluP yamız lrovanlan 
8 taırıedir. Milreetıepleri 44 kişi
dir. 

. 7 tane 'büyıiik denizaltı gemi
m: Fransız ~ığı, 950 tonlu!< ol
~ rtvovet edilen 7 ııerniniTı da
ha Karııdeni7.ıde bıılwıdu~u 
~. Bunların bazıları 
herıü. .dam -edi.!memis olan &ı:v
ya Mu,:1~aonm adıırıı hsım.11<
tadıriazo. 

Dil er 6 ttmilttr • 

o.ALGA vzınıı.ucu 
'lA.Q. IIAT a UJN !la • Kw. 
l'.A.P. n ,n-. ....... •Kw. --- Ullla J.le&w. 

1 Mart Cuma 
12.3ll Proeranı ve meınloebt 

saat aywı, 12..35 Ajans ve _.. 
lıe<:ınıaoji hıııbetıler., l :L.50 Türk 
n»kziti (pl.) 13.30/H.-- Müzik: 
~'eli miizik (pl.), ı~~ · Prog
ram ve memı...ket saat ayarı, 
11.05 Tlirir ~ Çalanlı'T ; ~ 

~. Fahire Feı:aan, ~ Çat
la, Refik Ferwan, 

l - Oiaıy.au: Sadi ~. 
1 - Suzin.ıık peşrevi, 2 - De

de Amııet - Swıina:k şarla: (Ne
sın sen a ııüzıeI illesin), 3 - Sa
deetin Kayn;ok - Suzinak şarkı: 
(Kabin acı bürneıı;e), 4 - ıu
mrn Us - Suz'in.ak şa.ııkı: (Bir ba
lcsla), 5 - Ahmet Rasim - Su
zinak ~ : (Pek revadır se.v
dılti.ın e~tiklerin), 6 - K.ucığar 
tıürkü: (M.ımı baği.adım ben bir 
ooına.na). 

il - O~: SeınUat Öz
denııeıı. 

1 - Lem; - Uşşak şaria: (Si
yah ebrul'ann), 2 - Şülaü Pı

ntt - U~k şaı5u: (Gezer dol.a
şır), 3 - Lem'i - u~ ı;a...ıo: 
(Nelleır ~ktim ne'er), 4 - BJ .. 
mıı:ııı Şen - u~ şaorıla: (Babai' 
erd, 18.45 Türlk müziği. Ha:lk 

tfükü~ Adanalı A71.z ve Sadi 
Yaver Aıtam.an, 19.- &riıe6t sa
at, 19.1() Men~eket saat ayarı, 
Aians ve mtt'.._"Oloji ha.berlh·i, 
19.25 Türtk muzı".': Peşrev ve 
seıın~iler. Çalaıf:aırı Ney, Has
rı Üftler; Tamb..ır, Refik Fersan; 
Tambur, lxıı<tıtin Ökte: Kuddüm 
Nu.ri Han Poyraz. 19.40 Türk mü
zi;:ıi: ÇaJ.anra'I': Vtcihe, Fahire 
Fel1lillL, Cevdet Çağla, Refik 
Fenıarı. Okuyan: Nec?ru Rıza A
hıı!lk.an. l - Zekai Dede - Hi
saıı:>usellk şarlu: (Vuslaıta nail de 
etse), 2 - &.:net Bey - Hif;ar
pusı;il.•k sarloı (für hadlııe var), 
3 - Sadeıl!t:cı Ka;mak - bfıııdik 
şarkı: (Saçlanma ak <M:tü), 4 -
$00na2 pfıselik sa.-kı: (Yandım 

dernirıdcııı ağyaor elinck'n), 5 -
DeruzoRlU - Şehnaz şa<'kı: (Y<>
Jıu w:amımı gönlüm alamı.anı), 
20.- Konuışma (M'Hi kahr=ıan
hk menkibeler!), 20.15 TEMSiL 
Aşk ve ~ııadilf cihcsi (Le Jeu 
de l'Ameu.r €~ du Hasan!) Yazarı.: 
Marivauk:s. N aık:leden: Saııda Sa
yit, Eiııreın Reşid tıemS' ld~n ev
vel C6eri ve mu~rifirıı taıtd:m e
dece"<t'r. 21.45 ı lZ' k: Radyo 

ft(J'IAM 

'

•••••••••••••••••••••••.. Beyoğlu 3 üncü Sulh Hukuk 

-- ISTAN BU l BlLEDIYESINOEN 1 :E!~A= :; 
= • 36 No.ılı evıde .Ahın!l.t kızı Ha-

7Jiıocirlilıuyu ~ anı ve - ,.,.u.m.ı irışası. işi ka
palı zarf uıdjylıe flıs'~ kıaııuimuÇlur. ~badeli 14410 lira 
86 iıunıl; ııoe mı:~ 1081 liradr. Şıdııane ve evraıloı keşfiye 
73 lmnış mukal:ı'ilıude Ml!Zarlık!l.ar Miidür~ almacaltt ... 1-
balle 7 /3/94-0 per'llm'ltıe ııünü saat 15 de Da'ml Eooümemie yaptla
caıotır. Taliplerin ilk ılıeııninıııt maklbuz \il!'.Y'i. melı:lup1an i.le ihale
den 8 J?İ1ll evvoe.l Feo işleri mildürlüjlıii:rııe miira.caat'la a!.acaıklan fen
ni eh1iyeı ve 940 vdrna ü Tattıt Odası verik.alar~e 2490 nu
ll'M'Jillı kanuna ~ tı.a:ı.-h:yKJlkları t.eklif rnelıtııı>1-'xu ihale l:ii-
ırü saat 14 e 8<>\dar Daibıl EDcümeıre vennel«i. (1361) 

x.ıı-. ıu. 
.&delt ı.minoı 

* 
300,00 22,50 Fııd:!lı !l aııı<m ,erıinde ~ Şeref ~ 

SOOta Sinan soiı:aJtmda 181 iııcl adada 1(),08 metre 
yiiııılü ve 149,06 M'2. ısaiha:lı arsa. 

25,00 1,87 Fatiılı ~ yeriınde Müm:ü AJi .ınaıhallesinm 
Aşık paşa ıdr.ağmda 19 uncu aıdada 12,()8 M2 . 
sabaJ1 arsaııı.ıı s;ıl>ışı. 

300.00 22,50 Cağ••otlum:la yaırı.ıiksa<'a'Yla.r caddE'frirı.de 12 nu
mıı.ralı ev eı:ı:kazsıın ııatı.şı. 

Tahmiiı beıdelllıer:I ile ilk nmiıuııt rni.Jotaı.."'1arı yukarıda _ Y112ılı 
Jki P&l'Ça arsa ile bir paırça, eN enka.ı;ı. sıı.tılıına9< üz,'f'E! ayn, ayn a
çık arlıhmuya lronu~. ŞriJ.\melıer Z'l!brt ve Muamelat Mü
dürlıi.il!ü kaleminde ııörüleee"ı<ıtir. İhale 7 /3/940 peırseınbe günü sa
at 14 de Da mi Enciiı:ne.nde yapılacaOOtıır. Talipfein ilk teminat 
maıkıbuz veya rnektt>tı.Placı ile ihale günü ammyycrı sa;ııt!e Daimi 
EnoümencJe bulunmaları. (1362) 

Röntgen Mütehassısı ara ıyor 
Karadeniz : Ereğli kömür havzası sağlık 

komisycınundarı 
ZongWd;a.kıta Sağlık ~ hastatıaınıcısinm (3001 " :ıc.ı etl:i 

r~ mütebass.ıslub müaha.Jıdir. Ta.liı> olıınııların dinlama, ihtisas 
ve sııht:ıaıt sicil nımıa.ralarını ııöstErir 'kıtıa lb.4' tercüıneıi hal va.raka
sı.e bırlı1tıtıe bia' Jut'a vesi.ka ~r.afım 8/3/940 tarih111e kad8l' Zoın-
ı:u!d<ıl<da Sa,iilı:k kmWsyoo.u ~anlı~ i!öıııdermeJeri. (15()4) 

İstanbul Defterdarlığından: 
Muhcırnm~n 

Bedel 
Lira 

50 FaıUlh Katip Rasaırı mahaPeıin& ~a bootan
ları s<kağında eski 216 yanı 5;S kapı nU'111a.raJ1 4-0 
metre ıınura.lıibaı a:rsanın mü:ık.i}"C ti. 
Bü,yükdere Maııdıra bağları mevki 00e 11~24 metre 
murabbaı t.arla.run 16 da 7 h.ssesinin miükiyeti. 

98 

• 

Muvakkat 
teminat 

Lıra 
4 

7.50 

Yuk:a.rıda me.vl!üi ve nuına:raları yazılı garyırimenlrurer hizala
rındakıi ın>hammen bedelllu- üzerinden satUınıık ü2ere açık arttır
m~y;; ıkomı.lmı.ıştu!r. Sııtış ·bedeJi nak.derıı veya •'ık.İnci Wr1tip mübadil 
ta..fiye vesikasile ödeınoebüir. İha'.e 4/3/94-0 tariılıiııe müsatlif pazar
l>'si ı;ıünü saat 14 de Detteırdal..Jıık Mili Elm1fı!k Müdü:rtlü~e mü
teşekıkil """1lisyonda vapılacakt.-. Tahip'erin yukıırıda yazıh mu
vaıklkat ıteminatla muayyen ııüc V'e saaaıte kxıımisyona müraca~-
ları. (1211) 

4\'la.arif Matbaası Müdürlüğündell: 
Muhammen 

N e1''1' bedeli 
Sığınaııt-_____ 3776,80 lıra_ 

% 7,5 pcıı akçesi 
282,26 ~-

Matbaamız J(;m yapilacak olanı .ı?azdım lrorumna sıi!'ınai!ı:nııı a
cık eksiıtımelSi 14/3/94-0 peı:şeuıbe @nü saat 15 de Cagll'lof!'lunda. 
YUlıısek M~leır muhasebeciliğinde icra ıkılına~aık:tıır. 

tide alıeıvıl:mıe .ııcılaın a.lacak da~ 
VG.>ınırlt durıı11maımıda ıılıinen y&r 

ı>ıohıv tebliıı• l'a~ gelmedi
liıi ve ııe1ı:11 dam ııöııdnmediğin
den mabltuneoın celıp ve 'tevhit 
ellViiıi dasyada mewuıt eeneııtai 
im7anırı inUrı halinrip :i&liıkitap 

~ası iıç".cı ıııalıkmıeye ~ 
~eıdioılti ta1ıdirde :müstenkif ad
dol~ bahisle gıyap Jaı
ra.nn!n :iıMMııeıı ~ :kar• ve 
rilınis ve muhMıeme .ıtünü o<Mı 
29 /3 /iMO aaat 9 ixıll'Wa tallı: lı.ı
~ ~ yevlmi~
kı'.iırd:a mahk~e .ıelıoosi vey.a 
wafındaorı bior vıe1riıl ııöOOerınesı 
aksi takıdiırde mı.Mııakeırnenıiın w
yaJ:ımda f(Öıiileooği gıyap ka.rMı 
makamına ka:.n clmak fü.ere 
iliin oiurnır. (24-073) 

Sanıı"° Tapu Sicil Muhajırlı
ğından. 

~a:üc,:inde Büyi:kxlıeıı'ede BU
Y'ii!kdere caJdeı;iınde eEıki 85, 87 
N<'.lı n~az""' odan ev defa.tiri 
müdev".'ere kayıdına i!ÖTe 25 ı'e
biü2i'ıhir 283 I. ;.ıe T~ oj(-u 
KooLiu.n fujtünıde oLııp ~a 
kaydı :mevcut &ınad'ıi:ıııııda.n ma
haıllinde tahkiilkaıt icra edilerek 
sen-~iz tawI1MJ'fata .kıyasen va
rislıeıri nııınuna ta~a ıtıı:sçil edi
leceji;iııırlen ıbu maılu~J haıklkmda 
terne!1ük ;ddia eden vaırsa fJl!Nin
dıeki tem>~lılıüik v<»hıları i:e ilBın 
tarihinden 30 ~ içi~ SuUan
mm ·!ite t.aıuu daıiıre;iınde Sarıyer 
ıtapu sicil anuJıafıııı!ığınıa miıra -
caatlun ıı!An dkı.nur, (24886) 

TAKViM ve tiAVA 

1 Marl 
CUMA 

Hicri: ll58 Rumi: 1355 
3 üncü ay Giin: 60 Şubat: 17 
Muh.rreın: 23 KRbun: 115 
Güneş: 6.3G Akşam: 17.59 
Öğfo: 12.27 Yats.ı: 19.28 
İkindi: 15.34 İm>ak: 4,57 

HAVA VAZll'ETİ 

... _::;.;.---~ -
- ··---- --==----- ~-- - -

- .::s 

BAŞ 

DIŞ 

SOGUK 
Algınlığı 

GRIPIN 

. ~ 

NEZLE 

GRİP 

Romatizma 

GRIPIN 
Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir. 

inhisarlar Umum Müdürl üğünd.en 
I - İdaremiz için 60 ton kok kömürü açı'lt eksiltme ile saıtın 

alıııacak.iır. 
II - Muhammen Ledeli 111() lira muvaıkkat teminatı 83.25 li

radır. 

ITI - Ekı.ii.tme 8/ffi/940 cıurna Jtiinü saat 14 de Kaba-taştaki 
levazım ve mübayaat şubesi alım komlsyommda yapılacaktır. 

IV Şaortnameler ~r gün sözü geçen şubeden parasız alına-
bilir. 

V - :6teklilerın eksiltane için ıtavin olunan i!ÜII ve saatte mez-
kO:r komısvona J:'l>lıneleri. (1388l,._ 

l 

I - 6X8 telli ve 14,5 onslıuk kanWV<içeden 70Xl02 eıb'adında beş 
yüz bin adet mamul çuval ile nüm;.ne ve şartname'.eri mı.;cibin~e 
350 l>in metre düz beyaz kanaviçe ve 90 bin metre kırm:zı çizgili 
kanaviçe ve 150 lb'n adet 'beyaz çul satın alınacaktır. 

II - Menşeleri İnop,iltere olmak üzere endisponi:ble klerin.g esa
sına müstenit akreditif!: idarece temin edilmiştir. 

III - Paz:ı.r'ık 8 Mart 940 cuma günü saat 15 ele Kalbataşta leva
%1Jll ve ıniıbayaat şuıbeslndeki a!ım loom'syonuııda yap.lacağından 
isteklilerm pazarbk h;in tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme 
paralarile birlikte mezkiır k"Omisyona gelnıe-'eri (1531) • I - Nüınunesli mucibince 27 /2/940 tarl.'ıindıe ~000 aıdeıt tuz 

Jriin."Sİ!ll' teklif olıınan fiya.tlar haddi layik i!ikülrnedii! nıdcn a-çık 
8kısiJitıın691 şeraitii sabıika dail'e6i.nde 1() gün ternd.iıt ~~-t c. 

n - Eksifunesinin 8/ill/94() cuma f!İiınÜ saat 16,30 da Kaba
ta.'l'ta Jeva.zım w mfrDııyaat şııbesindelci alım komisyonunda yapıla-
cağı ilan ohınur. (1593) - B~lKTAŞ SULH MAHKEMELER/ BAŞKATiPLiCiNDEN: 

940/l 
sa.lıı:'l»eri Aral:an kaptııcla H~ ve Adilin mü.,.t;:re-ken sahl'.> 

olup ~ece oka.bili taksim olmaması.nda:n şüymın izal<>si su
rellLe sart:ışma i<aral' verilen Beşik~ Sınan P~yı .. uk ımaıhalle
s nıOO Tekke sokatııında kfiln Cedid 14 numaralı Demirci oğlu Bos
tanı ve KOÇWlınl ·baJıçeı;i dernekle :maruf bootan ve ıbahçenin tama
mı arc;rk aırttırmıya çıkaırdın11i ol~ 28/2/940 tarihinde şartnamesi 
divanha.neyıe talilk edilerek 4/4/9.40 ıtuihlııe milsa.dif perşeırnbe J?Ü· 

· sa3't on döııtten oın altıya kadar dail'emizde satr'.acaJctır. 
Arltırnuya işt.ı-ak i<;in yüzde yedi buçuk teminat aıkç<tıi aJıml'. 

Sovyet. Rusyaıuıı Karaden.izde 
bi.- ba.yli Yardımcı .ıeemileri va.r
dıc. Bunlaı· arasında 250 mayn 
~yarı bir .ııe.mi ile ooheri 248 
~ .taşııyaın 1115 tonluk 4 ıtane 
şadaod yani motörcü duıba. ve 2 
tace 7()0 1ıcınluk lrısa hal nele m.ayn 
Rerni&i kayde değe.-. 

• orke>t.rnsı, (Şef: D• E. Prarto-
Şartname ve diğ'er ewalk müdüırJ.üi!ürrHizde ııörfilebil'r. 
İsLeJ<t'ıilerin pey akıcelerini veya ıterninaıtı1annı :'f3ll.ll[mlŞ oldıııklan 

halde o ~ün o saaıt.'tle kıomisyorııda hazır bu.kınmaları. (1523) 

Y eşil.1<öy Meıteorok>ji istasyo
nuııı<la.ıı almam ma!Urrıarta göre, 
yurdda hava Marmara havzasın
da builiuıtı.u, di~ böll'(elıe'Irle a
çık geçmiş, rüzgarlar KMade -
nız kı.yıl:ıırmda ccın.ı.ııp, dii!'er böl
gelerde ı. mal ist.ika:rncıtlndecı Or
ta ve Dogu Aıııadl:>luda ıhafif di
ğer yEır]erde orta !kuvvetle e&

mistic. Dün İstanbuıl\ia haıva sa
baılılt,yin QOlk ru'.uılu, sonra l1<Z 

buı!UC.U .geQIJJiş, ·~ ce
ıwf)taın sanjyede 2-4 metıre ilı12-

la emıiştir. Saat 14 de hava taı:
vilti 1025, 7 m ·hb~ idi. Sutıurıet 
en yülrnek 8,4 ve- en düşük 2,8 
ısaııı.tıi ı:ı: aıt k a.ydedilm iştir. 

Veyahut milli bankanın teminat mcılıtı.dxmu hamil olımalaırı. Satış 
pe$İ<1 pa.ra iledir. Antıırma bedeli muhammen loyrnetnm VU7.d<e> 
:yetın:ıiş beı;İlli ıbuldui!ıı tıııkıdirde ilıeıesi yap.ı':J(?akıtır. Aksi halde :'1 
ı;ok a.ı;U\l!l'arıın te.ınhüdü baki k.almaık üızere artıtırma oo b :ş ının 
daıha terndiıt edilerek 19/4/940 tar.hine müsadJf cuma günü en çok 
aııtıtıcarıa ôhale edilecektir. 

Karadeniz.de 30 kadar M.acaJrol 
mot.öri)ille 12 loaıdar lorpioo mo-
11örbatu.. ;ıyrıca 12 hücuırn mdör
batu varo.r. Bu .son.uncular 11 
tonhtk, 42 mil siıır'aıtindıe ve 2 
b*"ÜJ kovanryıle müceblıe-zxl.ir
ler. 

Bunlar haridıırle, •başka ya:r
dıımc.ı ~amiler varsa da, b:ıh.,e de
Rllr kıynı.,tttıe dqiüdiırl<'ll'. F..ıı 
scıı:ı .ka)'ll la.rdıın a.ldııtımız bu 
rna!iırnaıta ııöre, SoYy'!ıt!l n Ka
raderıiırle 9 tanesi yen olmak ü
zere H tane muhribı, 4 tane 
to:'t>id<fudt.u, 31 ·- 32 tıme deTJizal
tı 11eım!&i VllTdır. Bunların yr.. 
nıı'1eır;. k1Vlllet.li ~rımiler ols.1 f!e
Mıfu amma rrilomtteıbaıt, b~
hama zaıb'1l'er ve k•ıımandanlar ne 
Akmde acaba? .. 

AB/D!N DAVER 

Boşıııitır boşaltmaz da elfıııdeoki ) 
tas ı:ıannakları araı>ından kurtul
du. 

Madeni bir sesle tahtın mer
mer mer<l~vcnJeri üzerine düştü 
ve ~adeni bır ses çıkararak 
cı.;nb~anemn ort.ıs.ne , mer
mer ha:vuza kad~r y .. varl :-ıdı. 

Bu .c. gorenler, Sa am maiı-
6 ~ ve byaka 01' un diye şarap 

tas""r e'ın en du u d and Lır. 
Faıkat Eıniru timi ın VL ge ç 

S r<.buna qmşetle açılır...ış na2~r
lannı onu uzcrıne, onun yuzu
ne dikırni!Ş'lerdı. 

Saaıdan'ın surat.ı bird .11:.ire 
ınorafTlll'itL. Güz'erı oyukların -
dan fırlıyacakrnı.ş gibı büyü -
m\llitü. Biran .. Kısa bıran sonra 
kaoıkatı lr.e.ıilen vikudü kıvrım 
bile yapmadan bir sırık ailııi seı:r l 

.. ~us), l!t'" lhoven~ .ı incı p'yano 
kons "~·.;·ı (Mı lı< 110 mahrl. 
Soli:Jt: Ferdi Ş'at?JCT, 22.15 m.m
lcket saat ayarı. Aj«ns hatı .. r!e
ri; Ziraat, esh:ı.m -1ahviiat, kam
biyo - nukut borsası ıı;ya1l, 
22.35 Müzik: . Caz.ban~ pl), 
23.25/23.30 Yarınki program ve 
kapanış. 

lstanbul deniz, küçük nakliye esnafı cemiyetinden 
Canıiyetmizin 23/2/940 cuma ~ toplanan senellik al~e 

hev'cti ımııı.miye;inde nisabı 'Qtimaı <ı!lrnadığmdan mcilıir lroni!
ren.in 12/3/940 1aciliioo rnüsaıdof salı giiıııüne ta'ikine karaa- ve:rildl
itin<len esnafıanızın ıınuayen!ıi 51Üıİye cüzıdaınılarmı hfıınileıı o gün sa
at 10 da Emrıönü HaJıkuviırıe gellmele:ri rica olunur. 

1stanbul Aslı•ıP. 9 uncu Hukuk 
Hakimlig:nde11: 

RUZNAıMEI: MÜZAKERAT: l - İdare hey"etıi:nin :rnuamelll.t 
ve muhasclıe raıpcırl:arı, 2 - İdare hey'otıimn müddetlerinin :ikmal 
ede<l nısfı için ~ m yapılması. 

(ReyJer saa.t l() dan 16 ya kadar kabul edileccilrtir.) 

Aliye GiJ etı:r w.kih Avukaıt A
ziz Ö~ ta.ra!ındaıı Be-yog1u 
Bı.ı1ı:ıar ça.r.şısı Havu lu baJıçe 
so. da Kun2 !'! Anaıııtrr.a nı Hdnci 
~' 3 No. da otux.m Şe-.ıkeıt Giil
çur a!ııvfon<: ma.!ıl<T..4Jlcnm 40/2 
ıı.um..r86ly le aQinL:; o\iuf(u ~
ma dava<anın yapılan rnulıake
rnt$ '!lde: Mli<l'ıdeiale~he usuı'en 

ııa:ııe:ıe ile dJanen telıtig-at V3Pıl
d i!ı .halde mallkeımevc ı:elınedı
ıı:•'!den •ha.'lGkmd 'n dlll'uşrnanuı 

ıı:vaben icnsına kı.lrar ve rıl rek 
m zkür rel"~ davacı v kJi 
iıcic:ia!;;:nı şaıhitre Js». ı::ıa ve bun-

dan bahisle yaızılaeak i!>Ya.ı> Jra
J'"' ınıın maıhk\.."me <l:.vanhanıı
sine :talik ve gal.IC!te!lerlıe de ila -
nat icra::ına ıka:rar veciı:rnış ol
ma ·la mfirldo.alevhiın .şbu gıyap 
kara.nııa taI1ihi ıi'.ônda.n i'.i'baren 
·be!; gün zaa-fı.ııda itiraız ve mu
ha me g;Uı.ü olan 18/3/94() sa
l>! 9,30 da mu.hakem e bi-zzat 
vo•-a bilv kile hazır buhmm.ınız 
Eızurnu 2'lc;i trukd..ı."de hrok'kırııız -
d"ki mahr.kaıncn.n gıyah<'n ya
p ' cağ1 t.:lhlilt m k mına k •im 

ak =re ilan c'unur (24832) 

Za'llanında ya.ptıltı ;ı:r>üdaiıalenın 
nek.ııdar ooğru oldu~nu göste
ren memnuııane ·bir ışık vardı. 

s: lU 2Afobeyd e anladı. 
Yeriııd fır!ıvar<ilt kalktı. 

, Sarııi>unanııı royı;una sanldı; 
) · - Evladımın, Hal.fe Hazret-

T f k 157 Jerinin haıyatını sen knrtaıwn, 
e rİ a : dedi Bu kaltak 'Seni de oğlu.mu 

d l da ve hatıtıii. beni de zehirlemek 
e edi. tok ve t.- talaşmış bir ses iııtern;,;+..i muhakkak .. Öteki tas

çıkararak yere yıkıl.dı.. Mermer 
rn<'rd venin son basamagına ka- lardaki şaraµlarda zeiıirlidir. Fa
dar yuvarlandı ve .. Orada kaldı.. kat sen .. Sen bunu nasıl anladın .. 

Bütün sal-0ncın ,cine so)tuk bir Tercümanın arnpçaya terclinıe 
öHm havı:s si=; ,ı. .. etlıı:ı tu sbzlere Saraılıuna ayni 

Henuz.c ak.ş8!!' saraya takd"'ll , ic'ilı ·mıe şu ceva:bı vero" 
1 m~ ol•n yen. cariye! r bu , - Emirulmümınin Hazretle -

" m nıa ar na d tle şa- ' n" n mW1albbetıni kazanmamın 
l .t oWu ·tan ı;< ra Saadan'ın bu b ı ,car yeler iız rinde bır .ıas -
f<.c akııbetı~ Ha !rn emrı ile _ kaııç ık ,uvAndı.rctığın farkeırn;ş
ok!u ~ sanmı v ve ı va- lım. He.e <bu ölen carıyenın goz
z elcrının ı-~y k t hl J<es i İiu- • Jenrıde bana, Ha if. Hazretleri-

.'lC ek biisbü U" l<o kmuş r- ne karşı çok fena bakışlar sez -
dı. d.m. Daiıa sonra ten insanların 

G, nç Hn'ife ıse balmıL . il' 1 niyet ve malısatlannc göz'enn-
s •a stı. den okuyacak gi7.l. ve manevi 
Valde Sultan Sit Ziibey-. ı.n bir kı:vve e sıdı!bım. Bütün bun
ıı<;~!erı güze! ;,ar tunarun gözle- !ar bana bu kızın b.2e swıdugu 
ri ile karş la,tı. şarabın zehirli olduğunu anl<.t-
Sara.!mnanın b~l..n.ııdan tam tı. Deıtıal EmL'iilmüminin Haz-

(ocuk HektffU ._, 
Oı-. Anmel Akkoyun·ıı 

Taksim-Talimhane Palas No. ( 

Pazardan nrnada her gün saat 
15 den sonra. Tel: 40127 

İrntiyaz sabıbl ve Neşriyat Di

rektörü: E. İZZET. Basıldığı yer: 

SON TELGRAF Basımevi 

ret'enne işaretle vaziyeti anlat
tım. 

Bu sözler Valide Sultanı da 
Muihammeclülernıni de hayret -
ten hıwrete diiı,'ilrınüı,tü. 

Ondan sonrakı devirlerde ol
duğu J?iıbi o devirde de batıl Ui
katlar, büırüye, siiıire, fala ~ 
inan~JırdL 

Bil.hassa Filistinli kaıdınlanıı 
fakı! kta QC>k ileri g:i lıtik1eri söy
lenirdi. Hatta Harunürreşit gi
bi münevver bir Halifenin bile 
sarayında müteaddit renriller 
mevcuttu. Bu selıep'&lir ki, 3a -
raıbımanın bu sözlerini J?erek Si~ 
ti Zülbeyde ve gerek Mulıa:ımne
dulemin hakikat sandılar. 

G nç Halife güzel vuhudi kı
zının el.ni bırakıp ı:Qj!sünü. göğ
slinü tıraKıp ayajt.ru öpü~·or ve: 

- Hayatı.mı kurtardın .• Ca -
nım iki baslı senin oldu artik. Sen 
ben:m meleküssivanem5in. 3e - 1 
nin sözünden dışarı çıkmıyaca- , 
ıtım ve bütün arzulann dertıal ı 
üa edilecek.. Dryordu. 

Haronun kızı, taliiıı yardımı 

1 
ile ilk admwla mıwaUalı: olmuş
tu. 

Şehir 
Tiyatrosu 

TEPEBAŞI DRAM 
KISMINDA 

lj'J/94() Cuma günü ~ 
Saat 2(),30 da 

O KADIN 

* İS T İ KL AL CADDE: S I 
KO MED İ KISMI ND A 

1/3/940 Cuma günü ~ 
3aa1. 20,30 da 

HERKES KENDİ YERİNDE 

* HALK O PERETİ 
Bu aksam saat 9 da 

('ÜÇ KUYUMCU) 
Son tem5il 

Cumarteı;i aksamı 

Büyüık şark o.peretl 
(HALİME) 

- Ya Emiıiihnifuıinin, dedi, si
zin de benim de etrafımız bize 
diiıırnan bir kıS!ı:ançlık hisleri ve 
&uikaıst'erle çevrili. Hiç deği]ıse 
bir rnü.ddet eıwfişeriz ömür sür
mek ıınu buyurunıanrz Dllliyet}o 
n.ize sarayın e*:l cıırl:veleriıll de
lil, yeni ııelen ve hjlllüz düşman
ca hislere kapılmamış olan ~ 
cariyeleri alınız, eskileri tama -
men uzak1aştırmız. Ve her ne su
retle olurııa ol.sun benim yanım
dan ba.şka yerde ne bir yudum 
şarap içiniz ne de bir lokma ye
mek yiyiniz Bu suretle diişrna:n
lanınızın .ydni taarruiları:ıııdan 
kendiımizı lrorunız. 
Tercümanın aynen naklettiği 

bu sOıler siiti Zu2eydeyi ııenç 

Halifeden daha ziyade sevindir
di. 

Valide Sultan bu gürze! kıza 
ne dem' ti? 

- 0Rlumu yarunda ıızun za
manlar alıkoyrnarun )'<>!unu bul 
Onu dev!et işleri ile meşgul ol
maktan uzak t~.. · 

Ve Joıe bl.ı aenı;: kız lböyük bir 

Evsai, Hududu: Şaııkan Tekke <;ıkmaız.ı soıkagı Nala:ıau Musta
fa ha!DCSi babçeı;i ve ölü Lala Mıjınıet. Bey vc;resesi hane ve 
baıhı;esi ve Sinan naşa)'li atik camiıseırif rnüştıeımilfııt1 aa:ıd~aıre 
ve medrese od.alan ve su hazinesi. Gıubeıı verese! rnumai'eyhin ko
'llak :mahalli bah<:e!Si. Şi:ınalen Sefer efendi veresesi hanesi ve 
MeQınıe,t Be~ haj! cı'wıan mahal ile mahduıt ve taımamı bes bin 
ot.uz bir :ıılirl'a mutataalı •baıh<;>van odasını müşbemil bir kııt.'a boo-
j.andır. h 

Kıvmeü mtıha.mınerıesi: 3847 yiradır. 
2004 mımaıralı !ora Kanımu'llun 126 ncı m.add!'.OOe .tevfika·n ~ 

potek sahilbi alacak.lılaır ile ilii;a- a:lfııkadarlann ve ictifaık hakno ~ 
:tr~'!llıı'iıml dahi WIYI'im~I üzerindeki h.'."1"1arım ve ~kuk fa~~ 
ve masrafa daiır ohm lıddialanru E'V!l'akı musbitelerlV"le vıııı:nı ıı:ın 
lıçinde dairemize lbilıdi>ıımal'Eıı:i liıızımd!r. Aksi ha'de .tapu sıc •lilcrile 
sabit o1madık~a satıs ıbedelinin payJaı:ıma.sıırııdan harıc kalırlar. İş
bu maddci kanuniye a.tı.kiıırnına ı;ıöre haırnket eWl?mek ve dah,a fa'Z-
1 alimıat a.lrnark istiyatloc.a:ı de 940/1 rıunıaraya ve 20 sene ık <:!lf

k~;'1ıtaviz bedeli ve tapu ba.rcı ve BelOOive "'5rni ve ihale ı:rullan 
müı;ıterisiıne .a.t ohnaık üzere. satılacai\ı ilin olunur. __!. ___ _ 

ZAYİ - h>Wiı1 hudut tabu
rundan alırus olduituım as~fk 
tezlu!remi uwi ıılıtim. Yenıisini 
a.Jacai\ırndan eslrniınin hükmü ol
maıdıl!ı iı.aın olunı.ıır. 

326 doğıı.mlıı Hopalı Mwı.tafa 
oğlu AHMET ALGUR 

zeka ve <Lr~etle Hallicyi ken.
dine çekmenin ve yanında ya -
şamanın çal'esini buknuıı oluyoc
dıı. 
Mııhaınınedü'eınin 'bohzına ol 

duku kadar flll'b da düşkündü. 
~ yerde ne tııını:ı iı;Ebile

cek, ne yemek yjyeooktl. Bu bü
tün zaınanlannı Sanbunarun ya· 
nınıda ııeçirınesl demek.ti. 

Sitti Ziill:ıeyde ise. arlıJt dilediği 
,ıtlbi, lstedilri gilbi bu koca salta
nat araiıasmı arzu ettiği i.stil<a
mete seV1kedebilecekti. 
Muhamınedüleıninin sesi yük

~eldi: 

- Yeni gelen cariyelerden baş
ka byraıda eskilerden kım varsa 
dışan çıksı.nlar .. 

Bil.., emir demal yerine getiril
di. 

.Atibascnin cünıbü.ş köşlı:üıııde 

yc,li ve gell( halifenin etrafında 
ys lnız Y aiıudi Haronun o gece 
saraya takdim ettiği cariyelerle 
keDdi klzı Saraibu'lla kalmıııtJ_ 

ı A·lcıı~t va~l 

1.Nl\Ah"" 
29 • 1940 

1 Sterlin 
10 Dolar 
100 Frc. 
10() Liret 
100 İsviçre Frc 
1()() F'kırin 
100 Rayişmarlı; 

100 Belıı?a 
100 Dramıi 
100 Leva 
100 Çe.k kroDu 
100 P eçeU! 
100 Z'oti 
100 Pe~ 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
1()() İsveç Kr 
100 Ruble 

• 

ILıDıuut 

524 
130.19 

2.9675 
6.74 

29.2725 
69.2521 

22.()4 
0.97 
1~925 

13.435 

23.55 
0.6175 
3.0825 

31.225 
31.()05 

Esham Voe Tallııviliit 
Ergani 19 94 

1930 Sivas -· Erzuı'Um V 

Dr. Hafız CemaJ 
( Lokman Hekim) 

DAH!LıYE MÜT AHASSISl 

Divanyolu 104 

-


