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Stalin, Hitler'in Hudutta Mülakat Talebini Kabul Etmedi 
Eğer görüşmek isterse,Hitler' in Moskovava geltiıesi 

daha münasip olacağı Berfin' e bildirildi 
••• 

Macaristan yardım istemese bile .Hitle~'in •w• 

Italya kendisine yardım edecek Stalı:~~=~:~edıgı 

Roma mülakatı neticelendi, bir tebliğ neşredildi 
Par is 27 (Radyo)- Romı;dan bil

diriliyor: Duçe, dün saat 18 de 
Kont Ciano hazır bulunduj.tu hal
de Macar Başvekili Kont Telek.iyi 
kabul etmiştir. 

İki saat süren bu mülakat pek 
samimi olmu~ ve iki memleket ara
sındaki dostluk pwktı dahilindQ iş 
birliğine, Tuna ve Ba!kanla,rda suUı 
ve sükı'.inetin idamesi.ne çalışmıya 
karar \1erjJm:şt.ir. 
:MÜTTEFİKLERLE TEMASLAR 

Londra 27 (Hususi) - Ma.:ar 
Başvekili Kont Telekinın fogiliz 
sefareti basmüşaviri ile yaptıı'tı 
mülakata ehemmiyet verilmekte
dir. Panse hareket etmek üzere o
lan Fransı.ı sefiri Fransua Ponse 
de hareketini 'tehir etmiştir. 
İTALYANIN :MACARİSTANA 

YARDIMI 
Paris 27 (Hususi)- Kont Tole-

kcnin Romadaki mülakıttlarmdan 
bahseden ve hariciye nezaret: ile 
yakın aliıkası mallım olan Pf~ter 
Loid gazetesi divor ki: 

(Devamı 3 üncü saLifede} 

Macar Başvekilinin Romadaki İngiliz ve Fransız 
sefaretlerile temaslarına ehemmiyet veriliyor 

Maear kabinuW.in bir arada alınnıııı reı;rr,i 

Mareşal F~v:i _ lngilterede de bir 
Çakmak planor • • 
meydanında harp kabınesı 

Genelkurmay Başkanınuz Ma -
reşal Fevzi Çakmak bugün Etimes
ut tayyaıre planör me.vdanın.l gi
derek tayyare ve planör talimlerini 
teft:s edecektir. ' 

Maresal bilahru·e cTürkkuşu, 
atelyesile pilot ve makinist mekte
bini ı;ıezerek burada]<i çalı malan 
,tetkik eyliyeccktir. 

. 'Kadını öldürüp 
bahçeye 
gömmüşler 

Müddeiumumiliğe ya
pılan bir cinayet ihbarı 

tahakkuk etti 
Feshar< mensucat fabrikasının 

ddkuma kısm.nda c;alışan \'e Tire 
kazası halkından-olan Hüseyin A
çıik isminde biri dün ır.üd'deiumu-

Fransız başvekilinin dünkii 
nutku • • 

ıyı 

1 

P:ııris 27 (llu~u.>ı) - Buıün ga
zeteler, Beltj\"t-kil P<l1 Rt.~yno·nını. 

dün gece radyoda s( ,·J<Xliği nutuk 
hakkında müt,al.alarını yazmak -
tadır. Bu ııut•uk Frans;ının vk '"" 
i.daıre mekonizıımısını zavıf go tu- 1 

mej\18 çalL<;an A man propa,ııanda
sına iyo bir cevap t~kil etm~·ıır. 
Ba<·velk·h. bilhassa dcmb1lı· ki 

- Bugün hüıl:unıet1mLtı, Fransız 
milletine takdim ediyorum. İk"tirl,'" 
mtv.kiinde teşr;ki mesmyi bil.tün 

karşılandı 
par.Leı· teklif e'tıım. Aradığımız 
birlilk icraatımızın nctice;i kaırııı
sınd:ı kendi.sini gösteree<•Mio'. Fran. 
sanın harp ort~;ında, bır hüküm;:l.
l r .Ş't!]ft_esi manz:u·a::ını gösterme
meöi lazımdı. 

Bu tehlik>. bt•rtar~f cdilmiştır. 
Şi.mdi hüi:ümeti idal', etınwk mev
zuu bahısLİr. Kabinenin içinde do
kuz aza:ı bir harp komnooi t'şkil 
erı~m. Müzakere ic;in bu kooa:.1 

(Dernını 3 üncii sahifede) 

Suriç, bir telgraf 
yüzünden geri alındı 

m:tiğe şayanı dikkat bir cina~·et Finlandiya galibiyetini tebrik etmek isterken, 
iihbaırında bulıınıınu:ııur. ı 

Hüs,yin Açı!k, mcıın ek ti~dc .bı· müttefiklere hakarette bulunmuş 
rak.tığı karısı A:ı::~eden lO ı:~.n..ıur . Parıs 27 (Radyo)- Sovyet hü • gristerdi.ği J<ahı-amaıuğı. saıyesirıı-

. mektup ala:madıgıııı, faık".t dun .':k·/- kı'.ımcti, Pars sefirı Suriç yoldaşın de Finler izmihlale uğramış ve bu 
raba<aı·rndı>n lf,nnın gond~.rdiii1, ı vazifesine nihayet vermişÜr. Buna suretle İngiliz ve Fransız prestiji 

Londra 27 (AA.) - Kopenha~ 
dan <Dailiy Te.egraı>h• ~ 
bi:ldiı'iliyor: 

Üc h.ajjtada.J'l'beri von IDl:ıbcn. -
tı-cp, Polonyada yc.ni Alman - Rus I 
hududunda ,bir StaJin - Hcller mü
~2ı1tLilı tı.Jr:tip etım~ı u~ra .. mak -
tadııı·. Stalin'foı bu proj<.,.yi kat'i 
surette r«l~t<tiiti emin biT mem
batla·n bi''<clirilırneM~rlir. Diı:>l<ımaei 
yoU::e B . .-line ııönderl.en bu hu
sust<>ki So,•yet e< _v:. bıntla S .alin·~ j 
H>tlcr'i Moılkovll(ta gomıe'k.le bah-, 
tivar olacağı f:&:ı:t Aııman d v!et 
reısiııc B!l'lin ile Mco;kova &rasın
da yan yolda .m'iılfıki olma!< im -
kanını ı;öreınedi~i bil'd.irilmişt.ir. 

ATATORK'ün 
anıt kabri ---

Münhasıran mukaddes 
Şefe ait bir abide 

yapılacak 
Ankara 26 (A.A.) - C. 11. pa!11."'i 

Büyi.i:.1< Mi<l'et M<"Cllkıi gnıpu bu:ı;in 
26/3/940 şaat 15 de partı ınu>1.a'kll 
gmpu re biırı.iikte grup re'is v ( ki1l 

l"asif korunmada yardım ekipleri faallyette 

Bu sabah Kadıköyde pasif 
müdafaa tecrübeleri yapıldı 

Elek\• k. tramvay ve tünel ida
ı·e~erindc cumarteöi günü ba,Ja -
nılm~ olan pasif müdafaa· tecrü -
beleri.nin "kincisı lbu sabah saat 9 
da Kadıkövünde Mühürdardaki 
santral dep;,.unda, üçüncü ü de 
saat 11 de Kadıköy i>kelesl civa
rmdakı ~ubcde vapılmıstır. 

Bu i;;,crüte:erde l".-vcla irtib:ıt ve 
R{;,etleıne ekipleri fımir !eri, mef
,.,... d~'JD8'11 hava taarruzu lıd< -
kında, korunma amir Jerini haber
dar etmi.5lerdir. Bunun üzerône 

.aıarm> h;aret!eri verilmiC) ... '€ tay
yarelerin geli~i d'.ğer aliıkadıır e
lektrik dairelerine bi'dirilm' tir. 

Tecrübeler esn'5ında tayyare -
!erden yangın bombalan ve gazli 
bombalar düşmü.ş ve yangın sön
dül'me e-kipleri :le gaz arama, en· 
kaz kaldırma, caııkurtarma ekiı>
leri !:: livcte geçin1mi.ş'.erdlr. Yan
ııını söndürmek üzere !Uaiye de 
yardırca gelmşitir, Tecrübeler mu
vaffakivetle nelice'enıniştir. 

(Devamı 3 üncü sahifede l 

Hilmi Uıan'ı:n baş'kanlı~ında Wlr l ki k Ik 
!a~:ı:~:n açılmasını mutca.kıp Ma sa amıya a an 
kursiye g len Başvekil doktor Re<-

• fik Sayd"~ı>.~;,;;~~'\.~~ı_\~h~~:; esnaf kontrol ediliyor 
istihlak resimleri1 L.. .. .. 1 d 1 t ft" d·1 k . uzum goru en epo ar e ış e ı ece 
artacak maddeler 
Dün yazdıklarımızdan 
başka yapılacak diğer 

zamlar 
istfü1l'.k r:siımle:ri arttırılacak 1 

medd"''<l' hakkındaki kanun 1 ha- ı 
zkandan 1tlbaren mer'i:yeıte g.ire -
c6kt1r. 

Dün yaulıık.arımıwan ba'oi{a an
Jaştl<lığına göre, k.,ten meııı;ucatın 
k!i.osuna 40 kuru.:;, sıcim, kt,•ten, 
k:ın<lir ve jüt lciıkısuna 30 kuruş 
zam yapımı ktadJır. Liıstrk m d -
deler namı altında toplanan taraık 
"" oai.r g•bi eşya'.)"l ilııtiva ed<m mad
de.erin kr.osunıa 30 - 80 kuruş, bazı 
k.fığ11ılia.r ile mu.kavvalara ki.o bar 
şına 10 - 20 kw u~ istlhlıik re•mi 
zamımediJ..'ll~tedir. 

(Yaı:ısı ! Uncli sahifede) 

ÇERÇEVE 

Ye maarifi 
-3-
İl\ILA - GRA~E~J,.K'fEI' KİTABJ. 

Maarif Vekaleti, garp kültiirii 
yemişlerinin dil çar~dımıza sil
kelenmesi işi ve noılli kütüpha
neye destek olacak ilk kiitiip
hane teşebbüslerin;n yanıba -
şında, ile belkemigi işilc daha 
uğraşıyor. 

İmla, gramer, mektep kitabı 
davaları ... 

Türk ya\rolaıuı .ı, ycti~tr ~:e .. 
t~şmez hakknu;7Cıa tarih~ ne 
söyliyeccklerini ürııern1cdeu t:1· 
savvur edebiliyor n1usunuz? B~t 
zamma kadar gelen şckli,;le 
mektep kitapbrıııın büyuk fa
c::iasını bilen, beuı anlar. Bihni· 
yenlere kısaca b:r ülçü:. 

Eskimo çocukl;.rı bile, Türk 
çocuğunun önüne :,l'rdii":hni:r. 
mektep kitaplarından daha ol
gun, daha veriınli. dnha hc~aph, 
daha metodlu, daha ınsurlu, da 
ha maddeli ve daha az yanlıslı 
talim ve terbi~·(" vo!ıııtalarına 
maliktir. 

mektUJ>.a; karısını~:' b_ac~'::agı Al>- seben: Sefirin, SÖvyet - Fin hnrbi- kırılmıştır .• 
dulılah ta,z:afından oldurul~p 1,'i - nin nihayet bulm.a~ı münasebetile Fransa hükiımetinin notc5ına ı 
redeki evin;n bahçesınc gomul - Staline <töndennek istediği bir Molotof ~u suretle ceva.p vermiştir: 
düğünü öğrerıd!iğin'İ hıçkıra hıç - telgraftır. ·.Sur:c yoldru; Fransadaki vazi _ 
kıra ağlı'.)larak bi di:runtl ti.r. Fransa hük\ımeti, bu telgrafın fesinden geri alınmıştır .• 

Kaliibeli\danberi Türk imla
sının geçird.ği kararsızlık nö • 
beti, yeni Türk harfleri ~mini 
verdiğimiz ve yamyassı bır fo
nctika basitliği içinde kabul et
tiğimiz aletle şifaya ermiş de
ğildir. Yeni Türk imlası da, ö
niine gelenin keyfine uymak -
tan, (Con Abmetbey) keş:flc • 
rine tecrübe tahtası olmaktan 
az mı eza çekti ve çekiyor? 

Yeni Tiirk imlasını, mektup, 
mazbut ve mukayyet bir bale 
sokınıya savaşan Maarif Veka· 
)eti, ana meselelerinden biri Ü· 

zerinde. 

Ycnı 'fi.irk n1aarjfinin 'bu mev-. 
zuda kurulan komisyonları da 
harıl harıl çalı~makta, Bir yan
dan mektep kilı plannın y~nlış
lan, eksikleri, kötiilüklerı ııyıl<
lanırken, öbür yandan da nasıl 
olmaları lazım geldiğine ait koca 
bir sentez öriilnıektedir. 

Bedbaht koca; Abdullafrıın da son cümlesini bir hakaret telakki Hadise bu suretle kapanmıştır. 
F<stıane fab11İ!kasında ça.ış!ığını ve etmiş ve sef:rin geri çağınlması.nı Suriç yold~ Pa.risten ayrı~mıştır. 
2 ay evııel 20 gün müddetle i2in Sovyet hükfunetinden istemiştir, Vazifesi ~imdilk sefaret müsteşarı 
aldıkfan sonra tekrar işine gellii- Bu cümle şudur: •Kızılordunun. tara.fından görülecektir. Hulasa: ________ , 

~~1 
ğ!ni de füıve etmiı;tiır. ----- · -- - - --

Lin.oleuım mw;rurıbalar voe mu -
şam!ba JY-ıv'i:ıırlen cliğu eşyanın i.s -
tillı:Mc vergi.sine ki o ba._"1na cins 
ve nevilerine göre, 5, 10, 50, 100 
!lmıru.ş kıırlıı.r ve çini pıorSElen ma
mu1aıtının cins w nevil;erine· göre, 
3, 5, 10 kuruş zam yapılıacalkıtıT. 
Şiş:~ere kiloda 2 kUoruş, ayruı ve 
camlara 3 lkuroş, lüks zücaoi'.)le 
.,şyasına 15 - 20 kUTu ·, kristal nev
inden kıymeUi zücaciye eşyasına 
50 kuruş zam:ınedikcc<l<Jtir. Ayrıca 
trenlerin baııı.l:iyö ha1larında da ü~ 
retkre r;. 2,5 zammounmaktada-. 

Gramer... Ah bu hususta ne 
kadar yazdım, çizdim, a{:ladım, 
çırpındım!. J\lekteplcrde gra -
mcr okutmamak ,-e Türkçeyi 
granıersiz bırakmak, operatöre, 
teşrih bilgisini unut ve onsuz ye
ti_ş demekten daha büyük cina
yet! Bir dil =bir kliinnt! Dilini 
ver, sana karşılık olarak kainatı 
vereyim diyen insanın teklifini 
kabul eder misiniz? 

Artık büyük çapta nefis mu
hasebesi yap1111ya, içini \'l" dlsını 
lif lif yolmıy", dünya mikya -
>Jmdaki dan larıuın munzam 
kadrosunu görmeğe, büyük \'e 
hakiki tekevvününe doğru hum
ma içinde şahlanmıya başlıyan 
yeni bir Türk ınaarjfj karsısın· 
dayız. 

~tvı iZZET 
BENiCE'nin 

~·~'hi 
•~itti d l'on:ıanlarından 

~11,11~\l~~ Sorı Telgraf 
""'bııı. l'ı guzetemiz

ealdardır . . 

Bunun üzeı'tle h>,ımcn A'lxlu, -
!ah er.ıniy<ıt müdürliiO;ü"e gctiriJ
m;~1ir. Sorgusunda cırıaycti tiraf 
eden Abc!u laıl:ı, b:T tmla meS<"le
sindcn Ayse ile karısı Em1nt_ınin 
arasının açı'k olduğunu ve bil· gece 
vakti cviuıe çağırıp Emirıcnin bı>

çak'a Ayşeyi öldürdüğünü, sonra 
ccı;;edi bahı:eye gömdüıklerinıi iti -
rai ;-~rn~r. Kc!l<!isi hrnıen tP\iü( ı 
o1unmu ·tur. · 1 

Bahçenin kazılıp katil kadın E
mmenin yaka'anması da yıklırım 
telgrafile Tire müddeiumUomi~i -
ğUıe bildirvlıniştiT. 

Bir İtalyan gazetesi İngiliz ordu
sunu sena ediyor 

Roma 27 (A.A.) - Popolo eli 1 n.in aldığı :wkcri t db'rlerin İngilizJ 
Roma gaz~·:esı, İn,ı:ıi:ız ordusunun hükumetinin gal.ıbe e~mek azmine 
kemmi ve k' ıyfi kı;•mdı hakkında! .. .. . 
t<J.kdiıkar bir makak n,:;rntm':;'>.-.. buvuk bir delil teşk>. ettiğini teb,.._ 
Gazele bu maıkalesindc İngi.tere- rüz ett.rmektıechr. 

( Diğer Telgraflar 3 Üncü Sayfamızdadır) 

1 Ki SACA 

Perhiz ve lahna 
turşusu! 

Bir gazetede okuduğumuza gör~ 
''apur bulamadığınıız için ibra~ 
malla'tımızı satamıyorınuşuz. Son
ra, yine gazetelerde oku~·oruz: 
Müttefiklere vapur kiralıyan ar
n1atörlerimiz var. 

Bu ne perhiz, ne liihna turşusu .. 
dedikleri şey işte budur değil mi?. 

• • 

Yeni Türk maarifi, Türk top· 
rakları gibi dörtba~ı miidafaolı 
Türk gramerini tezgaha otmt
muş bulunuyor. 

Mektep kitapları ... Bu zaıııRDa 
kadar ı:elen bu kitapları okuyan 

Yine bir aksiyon serisi halin· 
de kıymetlerini haber Yerdi -
ğı bu işi dibine kadar görmek Vf> 

dava dolu bir adamın omuzladı
ğı bu ısi dibine kadar körınek v. 
ifadelendirmek. fikir namusuna 
borçtur. 
NECİP FAZIL KISAK()'&U 
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GELİN DE SİZ BİR 

İSUl BULUN!. 

Comedıe Fr";nçaise tiyatro trupu 
cuıınart>..'ci .ııuıııu fataru,u.hda tom
siLer •başlıyor. Bütün biletler ş;m
dide.n satılmış, h.ç boş yer yok1. 
Gazetelerin y a'dığuıa göre bazı a
çıkgözler, bu iı;i de bir Ur vasıtası 
~f•mıi! aır .• Daha evveı davıı-atıııp 
ıbeı;e<- liraya aldı.l<laxı hil.eL.en 7-8 
lliraya mal' sa.lıyar lamıı.ş! 

Gördün uz mü kar.ı.ı ışi?. Hadi -
senin ııarıp t..ı:-ah, bu açı.k:gözlüğe 
'(J:tısat ihıı;.ndu nası.. hr ad cakı-
1-co,ğırlı.r. İht k.'ir desek olmaz, 
tıle~ m;ız. 

.ı-:e kadar ~ ~ i1otısadi na.
e:J r.-eıı.c ~ikıyor, yarabbi! 

GARİP MLIIAREBE 

\ I:; GARP CEPUESİ 

Dün:-. anın zaten obim.ün i$1eri bir 
aeayip, garip sek.! ve mahiyet aJ
uı. Yiırıe gazeteler yazıyor; 

Goop oeıpll<'Sinde g<ınp bir mu
•ho-ııdbe olmuş! Alınıınıar, bir sulılı 
'\..:! pırapaır.ıtııda taorru:zu yaprruş!a.r_ 
C'4'hed~ Mkıjjno h:tJtının tam k.
§t:iına afis.ler G6llll$Ltr, hoparlörleri 
harekete ~til"lniş.eıı-dir. Hoparlör
ler mütemadiyen, d<!L saçınelan, 
yup'Wlrtluyar, üzerinde zı.rt~a 
yazııa,. yazılı afişlerin biri inip, bı
n çıkeyomıus .. Nihayet Fransızlar 
dayanamamışlar, vermişler ateşi. 
Ne hopaclör kalmıs, ne afişler .. 

Garp cephesinde, b"'yram yerle
riımtııi kuidlJı nişan Yel'!erine 
döndü! 

KAHVE NASIL 

k:İLMELiDİR? 

Ha9aııı Kumça.n, şu gilnrrdıe, 
ne müh:iın mewııüıorla uğraışeyoc! 
&ılı yazd~ biı- fıkrada .!IOruyX)I": 

Kahveyi nasıl içınooılıi?. .HqıOir -
<dcrberdk ağır ağı~ mı, yaksa, ıRiıllıa 
damla mı?. Ve bia-çdk taisilaıt vec). 
!)o'Or. Her _yUığitin bi; yoğıJır.t .yj:yişi 
'Vardı:r. Hookes de b•a 1ıill"hl ka:h
'Ve ker. ~'akat, Hasan Kuıınçayırun 
~t koradi naısııı kaı!we içiyoc; 
O yazıda bu nıokıta e1ıraf.ında Wk 
satır yok. 

HaI.OUkıi, en meraklı n:ııew:u bu 
değili midıir?. 

RADYONUN ~Fİ 

VE ALİMLER 

Teolsiz telgrafın, yani radyuı:ıun 
tıa1hilkzıtuna .mühim lmşif!Eırilı< 
maruf Fransız ilimi Broııdy 94 ya.
şında e>lrluğu ıhalode ~ elmiş! 

Za vıa1l.ı al-im, mıJllika içine .i.niıp 
ölmüş'Jü.r. Qünkii. radvo ile u~ 
bütün alimler, bilse!erdi ki, bir 
gün, bu ileti, 1940 daki gibi bir tat
kı'm deli saçmasL propagandalara 
vasıta alacak, mümkün ~!, böy
·~ bir va....tayı irot e1ımez!ıeroi. 

Dünya radyolarına ~ylt;. lıiır .lı:u
i-alk verin: Heop;i hlr ~ tıalden 
çalıyor. N~ oh.ır y.aılıu, ~ de 
h.rin.in söy J.ediğini öteki tasdik et
sin: Hayır! 

TETKİKAT, TAHKİKAT 
TAMİKAT FASLI 

İstanbulun stiıızesiın temhıı eden, 
şehir cMı.raıda idı:i birı kadlao- bos
'Wn vaııu:ruş .. Bu boo't:anianıı. mü -
h.im bir kanı, ~. l~m sula -
riıle suJaıuyoomuş. 

AJlah A.l.lıah?. Ydksa, ;:(eçen se
:ferici tiio sai~nda yalnız tet'ki
katı, Yaın.i Jaf ve .ııüzafı mı yap:ııctı? 

Y arıil;;bi, ne zaına.n, c tEıtlltikah, 
.ıt>ahkikat., .tmnci<at• :'3Sluu din
·Jeıınekıtoo kıul1tulacai(ıı? 

AHMET RAUF 

19 Mayıs 
bayramı 

Merasim programı he
nüz kat'i olarak 
hazırlanmadı 

Şelıriıınizdı. 19 mayıs geıçl.ik 
ve spor bayrllffil hazı:ı.ııklorı de -
va:ın eıtııne:kıtediT. Bu yılki bayra -
mı.n yaılmz Tallcsim stad~ 
ya,pı.ac;ığL yazı.lınışsa da. dün k~ı>
dİsiJ~ görüştüğümüz maar.if mu .
dürlüğii s;ıor direk:t:rü B. Varu, 
bunu tıek:zlp etmiş ve heuüz JD>

raısiıın mahall€'rmin !).OOit O:un -
mad>ğıru söylemiştiir. 

V!ilae1'61.imiz adına yapılacak <>
.ı.ırı rneraısi.me bu yll yalnız mIIJtaka 
san'at mekıtcp eııi ve c-nstil!fileri 
ta elıcs'ıle muaLirn mektebi ve 1ıiee 
genç.ı.ıri iştiraık crl~. 

V<iLiı.yetimıra>n ırmıMe if kazalat
ııınd~ rnı:ırasim,• IBoe ya;Jıız orta 
dkıul talBbes.i işt.iırak trleoeıkıt:ir. 

Bu merasimin yerlerim de Ha.1-
kev1eri b,Sbo.i.t ockcdktir. 

--..ıo--

1\ılüttefıklere kiralanan 
vapurlanmız 

&nebi sulara sefer edecek ge
miler ha.lokmda bir karar vermek 
üzere dün Liman rei;;li.ğinde top -
lanan komisyon; müttef:klere ki
ralaııımiı; olıan gemilerin 6 aylık 
kira müddetleri b:>t:inciye kadw- ç:ı
.lışınalanna >zin ve:rnıi.şti:r. 
D.ğer taraftan ihracat malları

mızı hariç memlekellere götıürınek 
üzere başka voıpurlarımıza dıa ter
cihan hariç su1ara seyahat miisaa,. 
desi veril.ecclctir. 

--<>-

Portakal fiatlan 
Şetırimiııcle portalka fia;t,Jan arlf>. 

mağa baı;lmn!.\ltır . .Buna se'b<ı> hem 
me\"sİm sonıı olrnas: ve hem de 
lııariQ!.en porı~aıkallarmııza ra~ 

Çocuk 
yurtları 

Sehrimizde yeni bir te~ 
şek kül vücude getirilmesı 

işi tetkik olunuyor 
Qocuık Esirgeme kurumu ve 

Maarif Veka.eti, gürbüz, sailam, 
başarıcı ve uzll'll ömürlü bir neıil 
yetılştlıımak nıalksadile yeru ve !(i>
"l:<!, bill' u. ~tıbüs i<;in te1lk.iklere geç
mıişlerdir: 

Bu ı.eıtJciltlerim. ~. QE'iimsİ!I, 
faıııia hırçın, dalgın, durgun ve 
derse i:,-~ksiz iJ,k JnEl!ctep YaYl'U
lacmın ıs ahı te:f.O. etımektıerlit'. 

~. Fıransa, İtalya, Bel -
ç:iilı:a, İsviqı-e ve ernsah memile -
k:Ef".JETde bu k~ln! mekt>..ıp çocuiı:: -
ları içi11 tatlblk olunan bir meio
dun mamlcbtiarri2ıde de kalbu!ü 
uygun göriiJıınelcted.ır. 

Bu meıtOOa göre, İstadbu.I gibi 
büyiiık şehir lnrimıi:zıde (.'OCuık ko -
ruma yurıt~rı ismile yeni mües -
sesder ~:şki• olunacaikıtır. 

Yılın 12 aymda açık bulunacaıkı 
Oilan bu yuı1!ara civardaki iJ!k 
:mektep"eıoin her sl!lnmdan, adedi 
10 u tecavüz eıtı:ıu:nek üzere c;ok 
çeliııns.iz, .ta'2l.a hırçın, durgun, dai
gm, rcnk&iz, deome arzusuz 100 c;o
cınc seçilip gönôerilecoktir. 

Her yurtıta lıi.r mütehassıs dok:-
11x müdür, 1 kadın ve 1 erlrei< ilci 
fiil<ir V!~ beden ~<tisi, bir dır 
!-iilli!ye ıneımıuru ile bir a.ıDare.ı ve 
dört hadeıne ;:..,, si:oı. ma veya pr<>-

jeiksı,yıon s:\lonu, bir oyun s:aıhası., bit" 
jiırrmasHk salonu bıiınıaok ve her 
yurt o şOOrin hvası en ınubec:lil bir 
seımJııiınde baı!ıçelıer ar.taıı>nda oo -
cakır. 

· gôstmünıe:ııdir. D~'er taraftan 

ç.octilda.r bu yurtl.aroa ~ 
banyoou. ve açık hava gE!'Zirıtileri 
yap;ı:ı, tam <Tııda alaca.klaır, radyo 
ve pıaı.Jar diMiy> ce~r. y-'nız 
ders göımiyerek bir ~ tam bir 
cfüuırmıe ve istiralıaıt iilentine da
lacalltlro-d ı:r' 

Seferoğlu hakkındaki karar 
120 çuval ·eker sakLyarak be -

Yaııname venniyen yağ ve peynır 
L~ccaorı S.foroglu N .ko akinin mu
Jı~ "mcsine düıı aslıye 8 inci ceza
cm de,-a:ın olunmuştur. 

1 
ten sonra infaz olunaclu<lır. 

Hıı!tay, Döı1!ıyol ve Ada..'lo1 luwahsin
dr.n faıa a miı.'<tarda 'mon grumekr 
te olduğtt-ıdan fia1lar ı:pçen haf
taya nazann dlli_nnüştür. 

!KÜÇÜK HABERLERi 

Bir ay sonwııda 1ıeıkrar 100 ço -
cu'k yu:ıda ıfınaca!kıtır. Bu SlM"eU.e 
senen.in 12 ayında 1200 ı;ocllk flk
ren vu i>'.don.c:n ~aia maztıar 
olr. u:ş bulı.ı:rı.:ıcak'..ır. Yurdlarda bir 
yıl ic'.nde dersten bir yı: kaybet
men hi~ zarar ve."'Trlediğ"i veı 
her m:-n!elk:: ı!tc buı>kı: ın büvük 

* BaJ<ırköyünde yapıkıcaık olan 
tecrı..x, lahr.r nüf an.un n..s.ının ı 
2 l ı ci pazar günü icrası kara-r -
~. ı rnı.';ı'.>r. O gün sayım bitin- ============== 

faıyda temin eı1!tik:eri ani.aşılmıştır. 

lntli
1 

Hayatın cilveleri 

Bu hadisenin gazete sütunlarına 
aksetmesi, bayırlı ve yeni bir te
şebbüsün meydana çıkmasına da 
vesile oldu. Liltfi Kırdarın ifade
sine göre, belediye müstahdemin 
şubesi teşkilatı ıslah ve tevsi edi· 
Jecek, şehirde, ~i ile iş veren mü
esseselerin münasebetleri daha va-
hudan tanziın ve kontrol edile • 
cektir. Bu arada, bir takım mik
tahdemin idarehanelerinin faali
yetine set çekilecektir. 

Hakikaten, İstanbul için bir müs
tahdemin meselesi vardır, Kim iş 

Mal sahibinin arzusunu is'af et
med · ği için işinden çıkanlan genç 
kızın acıluı hikayesi de, yine hu ha
diseler eer~e\'esi icinde mütalea e
dilebilen, f<kat, nasıba, patlak ver
miş hir cıhnn başıdır. 

Eğer, Belediye Reisi, söylediği 
gibi, İstanbulnn bu içtimai mev -
zuunu, asıl bir mecrava 'oka.r, arı
zasız, temiz .-e şeffaf bir ayat akı- · 
sı haline getirirse, büyük bir hiz
met yapmış olur, 

Hatay 
esnafı 

Nafıa tayinleri 
Nafıa V<Jkal.ı;ti; memurları ara.

sı.ııda Yünı baz, tav.in ve 1le!<fi ler 
ıya;pmıs\ır. Bu listıcd-JJ ŞE!hriımizi vı: 
civar vilaycl:h-:iım izi alM<adar eden,.. 
le:ni kaıydeıdiyoruz: 

kili Macar başYe 
Roma' da 

tııoıO 
Yazan: AIDIET S ı 

. . tnn ar•~ 
Italya ile Macarıs ' ri ıo 

münasebetlerin öted•:~. P'ıl 
olduğu vo iki meıııld "·ıct ı 
deratmı idare eden c• ,Jıl 

k kk•nd !arı arasında sı SL • nı 01 
varetler :vnoıldlgı ınn!;; J\•P~ 
göre, J\Iacar B. şvekı . ıi(ı:J 
!ekinin bu defa Ronı•) 1 k liıl' 
de hususi bir mana aran~itll'f 
suz gö.rüneb ·lir. Fa~at nıiiı;~ ..r 
Musolini arasındakı h ti• IJ>.. 
"SOnra yapılan bu _se)"3 .:01dı'',t 
ehemmiyeti oldugu •;:.,, ~ ,.ı 
caristanın, Alman · . jçiııılt 
imzalanalı büyük cndı.~c jtsl): 
lıınduğii bir hakika!t~~Li •' 
Almanya nrasındakı tıiL(l f 
münasebetleri dc\.·nııı crs bll p 
earislan rahattL AlıııaDisk ( .J 
ver politikasına dayans bO ıl'. 

< çe -• lovakyayı parçala~•· ·pi ,. 
l.Uacarislan da bısscsı 
Bundan sonra AiınanYaıııll-'n 

,.., • z.aOfl 
yayı tazyik ede<".I:' r•ı!J 
du. Macaristan da bu "ıcst f. 
silvanyayL alacaktı. F• J11~J 
yanın Sovyetlerle anl•~ f"'". 

t . ltü' t tti Bih•5' 9 
yeıase. of> 
paylaşıldıktan sonra ~ ~! 
komşu olarak gelme!.er ;ıı• , 
endiseyc düşürmüstur. ',~ 
bu müşkül vaziyette B:cı• jl, 
yadc Roınadao yarclııJl tııı-1' ,./ 
isteıni~tir ve kabul e k 1,..-~ 
dır ki llalya için de P~ ett• ; 
yılmıyan bugünkü v~)ade 11" 

Peşteye yardımdan ~'f . 
verebilir. k~ 

Kont Tclekiyi Rom~Y." ııı• J 
türen Bitler - .Musolın~. 

1 
ol 

Macaristanda hayli cnil~~{. 
dırınıstır. Gerçi bu mı cP b 
pılmasına amil olan s•:ıııı~ ıı'_,cı 
h1m dei:'ildir. Bazıları :ıtl' tı"_,' 
t"şebbüsü, bazıl:ırı:_da lı fıık,ı 
zu ile alakadar göruyor. b•ıl" 

taarruzu ,·cya &ulh t~tıı' ~ 
sun, her ikisi de l\laCB aS, 
derecede alakadar ed~~wı"."~ 
manya şarka doğru Y" 

11 
J;I~ 

:Macaristan sark y~lu~~11ıc 1 
dır. Garba doğru bır 

1 
,10ıll 1 

<ıı •· J°r caksa, sark ile muva kl"' 
if . . ai)roı• ·~o ni kapı vaz esını ,., Ulil 

Net:ıcede mulwlteme şekerin pa
h<ili~acağına daır şayialar üze
rine N.ko:akiıun 12() Ç"Uval şekeri 
şeker taciri Saınoehdisten aldığını, 
sa!ıı;t:an kaldırdığını ve fruzla fiatla 
satma.!< ıizere Sam0€lidis ve Stefa
DIJI dükk.iıı arına saokla.ınak üzere 
<taşıttı;::ını sabit görmüş, hastalığı 
haJr.kmdcik.i iddiasını.n kasdi cür
ıninllı mevcut olmadı ,,na delalet 
edemiyece,ğinı kabul ecierek varit 
l?'Öl"memiş ve milli korunma kanu
nunun 32 ine; maddesi delaletıle 
59 ısncu .maddesine göre ilti sen" 
iki ay müddetle Kırşehire sürü i
n esine, 750 ! ira para cezası ödeme
; ne, yakalan.n şekerlerin miısa
deresıne, mevkuf kaldığı bir gü -
nlİn sürgür. cezasına rr:ahsu1 una, 
b k:n ir suçtan mevkuf bulur. -
moıyorsa tahliyesi:oe karar ver -
mıştı.r. 

Liyon - Melba ç'.kolata ve ka
rame:ii fabrmcası hakkında miid
deiu.mumilij!e verildiğ ni bildir -
diğim:z ehlivllkuf raporu tetk:k 
olunmuştur. 

ciyoı: kadar B'.<ırköyiir.de Jı-;ç kim- , 1~~~~1~~~~5!~~l j se V:.;d_.n dışarıya çıkımuyaca-k- ...,. _ __,_,....,,._,... ______ _ 
br, 

REı)AT FEYZİ , 

Y'İİ!ks2>k müh<mıdi, nııekıtelb.; mu,
ih.a;,,"abecilığjrı• 30 lira asli ma&-1la 
ıB. Cama! Öntt, Kı.ıılartli v·Have!ıi 
nafı~ ~;,-r fen memurlufiuna 3ıl 
·lira asli maa.5la B. Tayyar Gönen, 
Zongoa.Jdak v• ay>eti n:ı.fıa şooel er 
fun m rnunl'uğuna 35 lira as:li maaş
la B. Havtlaır Kurt, 35 lira a.';lli :ın,a,. 
aŞ a EJSkişehir vi1ayeti na.fıa ~ 
]:ır fen mronur1uğurı.a Mclmıet Elr-

ger Musolini - Ilitlcr uı ııl• 1 

keri harekat değil de :rbt~ 
büsile alBkadarsa, M•~ 0tf" 
~eşebbüsün malıiyetinı .. 1 
ıster. ·iJ~v.'/ 

Sudu bu karardAn sonra serbest 
b!rakılmıştır. Fakat avukatları ka
rarı temıciz etmişl dir. 
S~n karan, hüküm temyiz 

mahkrmes-.nce kat'iyet kesbettık-

:'fo.•-.:lıey"di o dünıku neş"eli a -
danı?' 

Doktor Cevat, mlllııdlı:rbını o ka
dar kederı; gôrmüştü ki, oou bu 
\Ül!'e ?le sclkakıta görse 1:-aruya -
mazdı. 

Semih: 
- Bıu'.;'W"Unuz .. 
DOOi.. Bahçocieki hasır ko ?tu k-

lan ~- Misaiiırk-Ti ıceriye 
ilcııbt>. e:m.,y-.oı·nden de an:.aşıhyor
du "ı. -~ ~ ._ofka:ıade hlr 'hQdise 
~ı. 

Cc ııt • ı ~m ak içın havadan 
bııllBMıti : 

- ,\r "" .ı ge!ıın.."'Seydii<, çak 
1'Eri· ·~ok:"ı.i.k, lıeyefer.dı! Bugün 
<> ltt:- :u fazı a &ı.caık var lkı.. 

S • Kimıra.n ııbus bir c;e'lıre 
ile: 

- Elwt, d.'d hava çe>k SW:B!k. 
Faık bt-n Slbcrvada kalmış bır 
mer.r· g ı tit:ni.-voruıın. 

Ve Ceo.·..ıt.a siıg~.a lrutuırunu uza-' 
tar 1

• • ·ve e•t.i. , 
- Fe!Mmt, f akut i.ist.üıne ~ dl 

ElZ.l; Sc:nıayı hıç so.ıınuyo.'"Su
Dl.IZ' 

F1.L ve hıryrotle: 

- O cerde' dedi. Sesi çıhruıyor .. 
Q_ .. ıı. l>::rdenı'b.iıı ş::şırbdı; 

Müddeiumumilik, raporu tet -
kik ettikten sonra, L"on - Me:ba çi
kilab fabı-'kası sahiplerinin mah
kemeye verilmelerine !uzum gör
mü •. tanZ.:m e<lılen dava avrakı as
liye se!Lzinci ceza mahkemesine 
sevkedılmiştir. 

"\eni Sab:ıh,, sahibi 
mahkum oldu 

•Tan• ııazetesi başmuharriri M. 
Zekerıya Sertel aleyhine c Yeni S:ı
baJı, gazetesinde yazılan hakaret
amiz b r YLZıdan dolayı açı' an dava 
dün neticelenmiştir. 

Neticede cYeni &bah• sahibi 
Ahmet Cemalettin Saraco.!i•u ile 
neşriyat müdürü Macit Çet nin 
6 şar ay hipsler:ne. 100 er :ra pa
ra cezası ödemelerine karar ve-ril
m .ı;tir. Fakat esbooı muhaffe!eden 
ve Mac 'ılın Va{;ının yüksekliit'n -
den dolayı Cemalettinin cezas: 4 
av 3 gün hapse, 66 1ira 60 kurw; P'>
ra cezasına, Macidinki de 3 ay 10 

- .r eıan:et mı dedinı.z., beyefenı
dl? 

- Evet. Hmı d? ne mii.th.ış bir 
~- azicim! Semıayı ka~·b t -
tim. 

Filkriyen.iaı çene'.eri tutıulrlıu. 
Cevadm eJmden s~a:ra l<ıuıtıusu 

yere dii.şlıü. İkiısi birden: 
- N dediniz ... S hna ölıdü mü? 
•Di'.Je a{ıı-ıBblıaır. 
Semih te i:trle başını salladı: 

Yine ~lee k .. Yahut ben onu 
bulacagtm. Fırka!, kimb~ir ne za-
ınan"'. 

K.ırı koca bil<bır!eriııc b· ı~ı
lar. 

Soı. h l<il:mran muvazenıeüni 
mi k.ı)~işti' 

Ce,·at. 
- C'ok tuhaf k.on~uyorsunuz, 
1 .ent!i! Kaybettiik dı>yince öJI. 

a.u sandık. Şıımdi gelıecegınıden 
baılıısodi yorısu n uz. 

Dedı." Kaınsı aıtılclı: 
- Bu muammayı biraz aydın

laıt.mız, Samih Bey! Arkadaşımın 
başına nıe gibi bir felM.et geldi? 

S ttııih ankrtımaia b::ışladı. 
- Dün si-ııdeırı avrMik;tan sanra 

.i'<Jrumüııe doğru yava:; yavaş 
\ı.aiiyeruk gelfyunjuk. Kös!kün kl>
pısmda btrlcaı; ecnebi oolis: '!Ö -

* Paş;>bahc;e ieıı>rto ve ispir -
to:u i :1m'ıc r fııbrilkasınclaki i!ı<;ile
rin k:iiQUk C'OCUklıırı i"in İ'l"llı.'.sarlar 
~i Pa.şabatı~ bir •çocuk 
Yllv:l'Sl• aQae<l'ktır. * Bı ı!cd.ive, k<"ı:di malı olaın. ba
zı ufaık biınai »rla 11nrakıTL ve F=
yada geçen sen.-iloi insaa'!ltla!l art.!ıııı 
miihiım il' iktard ı m a : ôPfrJe'y'i sat
ma ita karar vemıi-91ıir * LülSburgaz clıli hayvan seır
~ 2 nisarı<la ıtçılacaik"ır. 

•••• •••••••••••••••••••••• 
l1iin haose ve te,·bihi adliye t~<ıvi! 
olunmuştur. Her kisi müşteJriye 
150 ŞC'r lira da tazmmat verecek -
!erdir. Cezalar tecil olunmuştur. 

Li~n-'1t-Um sahipl<'l'İnin 
muhakem<'f!i 

Lion - MelbJ çikolata fabrikası 
sahrolernin m"lli korunma kanu
nuna muhalif harel·et.:nden dolavı 
muhakemeleı"ne bugünlerde basla
nacakt'!. 

.-ünce şa.'1rmıştik. Der'ha:L geri 
döıımak isUcıcLık .. Fıikaıt, kaçama -
dik! Bızi gördüJ.cr .. Et.-a.fmuzı sa<"
d.ı.ar .. Vı._ &lımayı yaıka:layrp bir 
olıamcibrlin ıçine aııtılar .. Barıa da 
cGOOt.ay. diyerok uzıiklaştr:ar. 

- Garip şey! İstanbulun ~ 
ğinde de kız ikaçıımna hadisel.,..i o
JUvonnuş demek?! Bağırıp çağı.r
maıdımz mı? 

- Kl.FV'V'eOO ökaırşı ne Fl!Palbi -
lirdiıın? 

- Ya Se1ma ... O ne yaptı? 
- Şüµhcsiz gibmek is~ooıiyuırdu. 

H<>tita polis.erden birirı il su.-atına 
~detlı bir tokı.t da vurmuştu. Bü
tün bunlara rağmen Selmayı bu 
ıned•. ni haydul'llrın c .i.r,Jen l.:ur -
tarmak mümkün olamadı. 

Cevat sordu. 

- Aca.°b<! bir suç mu is!c-ınişti? 
- Hayır. Ortada suç filan \ok, 

a.zizim' Marlomki rcf"' aruz, Sel -
macığımm mekıtep arkadaşıılır .. 
Yabancı dı>ğ ~;.iz! Amltayı.rn .. 

B.r sigara yaktı: 
- BLz üç ay evvel Se-ma ile- •:v

leruneğe karar verınişt'k. Bu arada 
Sclmayı bır İ:r.lgJ'Iiz zabiti seviyor .. 
Peşine taıkıı!ıyıo. ve bu- .P,iln k·:n -
di3ini otomobil il"t', Mod~da e>lur
duğu apartımana t:ıötürüp kapa -
tıyıor. Kapısında daimi bir nöl:ıet
çL. Etrafında. sıkı ve dalına uyanık 
l!'Öııc:üler. Z:ıvıt!lı Se.ma.c;k o.rörlıa 
bir müddet esaret haya1ı yaşıyor. 
O zaman, bana gelince .. Artık ne 
hcle gi'rdiğimi tahrrriırı. Edeıb a -
sİ'niz! Deli ,ı(b- günlerce, hafta -
laroa Selmayı İstanbul soka.kla -
rmda ;ı;radı.rn. Bııkmaıdmı.. Yorul-

İstanbulu tanımamak 
~ledi:ve iktısat müdürlüğünün 

ekmek n~rhını kaldırmak yolunda 
bir ta,avvunından bah,..,diliyor. 
Sözde, narh kaldırılırsa, rekahet 
dolayı~ile fiatlsr daha ziyade iııe
bilirmiş. 

Ilalbuki ekmeğin muayyen bir 
formiilü \"ehe abı \"ardır. Narh ko
nurken de bu esaslar gözönöndc tu
tl'lur, a'l!ari bir ölçü ile fiat te.•b:t 
edilir. Yalnız narh kaldırılıııea, 
daha s1kı kon!Tol y•pmak icap e
demıis. 

Biitiin bu tasavvurlar, henüz, İs
tanl ulu ve İstanbul fınncılarını, 
ekmek meselesini bilmemeyi ifade 
ed.,r. 

Ne diyelim?. İnsan aksini isbah 
bile liizum görmüyor. 

BÜRHA.N CEVAT 

madıım .. Ve nihayet g<.çcn gü.ıı 
?ılodadan ıgcçerken, o ııenc< rede o
lıuıru'\o=m w; .. Beni göııünce .sevm
di. O goo~ keıırlisini bU mahpes -
ten kurtaorıp btıraya 'kaçı:rmıştım. 
DerhJ! nik;ih-anacal<tık .. S:~ 
beru.m ni!kaı.Jı karım olsaydı, hiç 
.kimse taarruz edemezdi ona. Fak.at 
kendisi seı'bcst olunca ve hi" :kim
&:~e bağlı o'mayınca, peşini bırak
mıyorlardı. İste dün söylediğim gi
bi, bugün hemen n.i.ki'ıhunız kıyı.
lacaktı. 

Ce\13.t ba-şını salladı: 
- Acele etmekte hakkınız va:r

m:ş. Ben okıaydı.rn, dün ~e ıı..
men nlkiih k'ydırır, b~ i.,-i sağla
ma ba,i\'laroım. 

&mih ,gö?.ünün yaşmı si:erek: 
- Maa:mafiJı o, er )!ıeç benim 

karım olacak, ded.. Çünkü ben, 
&h':ı k~ıooı ederse, <i<>kt.z ay 
soru-a bab~ olaca:ğım!" 

Dok r Cev..t, bu ~cık'.ı h;k3 -
yeden mÜ"teE.ssir o!cttı: 

- O h aıde hiç n: er il-k cıtrn e.ı-in 
bayefe~di' S !.ma akı ı b'r kız
dır. İ k fırstta yıne "'zi >ı ayıp 
bul:ac:ı k' ır. ... 

Garip bir ziyaret 
F;kriye koc:ısile henliz uvrı' -

mı.ştı. 

Semih Bey 'köŞkoün bahçesinod.e 
kız kardeşlle k.onuşnvordu: 

- Bu.ün bu feı.ilwtkro ebe-p 
seoom 1 Or..u dariltll!) buradan ka
rırt.ınamLŞ olsaydm, rildhunız kı
yıJımış okırdu. 

(Devamı var) 

Dinlenme tatili bitti 
Bir haftadanooi cdinieııım.1 t;a,. l>eikin, nafıa fen meml.!'rl~ mak-

tıiiJ,. ne ~ bu.l1!1Jan şe!ırimi0- ıtıebi mua![iım muavinliğine 40 lira 

Bitler - l\Iusolini 01',,ıııl"'• 
··tuı 1 ,.~~ şarki Avrupanın nu . dil"". 

d >'i ~il ;,,., ve oı1a ~ _ maaş! a. B. 1f.eıhrrı~~ "Zaya Baban, .iıs
tanlbw: v>Iay~ nafıa ~ fen 

\!er bu saıbaıh'- n t;baron açılaırak mcmu'l'l~ına 30 lira asli maaşla 

rına taksiminden bah"" ,j 

lendi. ııt~.ıf 
Şarki Avrupayı nüftll'a , •"-• 

!arına ayıran bir anJMı"ı r'~ ~ 
1fairisata baş:aınısla~dıır. B. Ali Ceva;t G ü nc'.V ba.yiırı ohm -

Diğer ta:rafüan pas.kalya mün.a- muıfaırdır. 
b" o. ~ is<', Macaristan, ta ~ı l(itJ1l f 

dı Ole taıtil el unaıı Ermemi akuJ- Bmıllardan b'lka, su işleri .reisliği 
Ltrı da bu sa.bJh açılmıştı.r, İik o- kad!roouna datıil ve ihtısas mE'V -

manyanın dairesi içltl; ıJ.ı",ııJ ı 
lunmalıdır, llattiı tıu u 10 ıll 

'kii oJ.an 1000 lira ay· ;k ütretıti mü-ikıi.lar ıse: önümiiııdekı salı glinü teha:sıs.:s ınıiihendislıği.rııe 
600 

li.ra 1 

saWıından ıt baren bır ha.ftalrk ta.. il}' Dk iiCI' ıtlo B. N'"21tni Karatelı:in 
1ıile _ba&:yacaık.=!:..=.:.ı:.r.;;:;:;;;;;;,~;~ta~y~i:ıı;_:..:ol:;:==::;• ;:uştıw-=:.·:::;;;;;;;;~~ 

ranti pahasına Roman:r~:. ılJ;I. 
man nüfuz mıntaka~ı ı~pt•l,f 
tahmin edilmektedır. gıır'~ 
Romanva hudutlarınıD nL1P 
tına alınmasından nıeıJJ 

1 
~ 

ı ____ A __ vr_u_p_a __ H_a_rb_i_nı_·n"""-'.Y~e_n_i_M_e_s_e_ıe_ı_e __ ,; ____ , 

Harp ne i e kazanılır ? .. 

wuı .11 
yaca"' gib:, Alman n tabi$'f 
;rine alınmış olmakt"::, 1,oıı41 
memnun lo.alamaı. U eP 
kiyi Komaya götürCll ı/ 
bunlardır _ - lı~Jı ~ 

Avruoa harhin:n çıkardığı me
seleler hep bicbirine bağlı. Fransız 
kabin sindeki dei!isiklik ,.e böyle 
bir değişik! ğe varan harekat ma
nalı oldu. Çünkü ortada şu mühim 
mesele var: lhrbi harekete getir
mek. :11ünascbet dü~tükçc şayanı 
dikkat fikirlerinden bahsedilen 
İngiliz askeri muharriri Lldel Hart 
müttefiklerin bu büyük harpte te
dafüi vaziyette kalmalarını, daima 
kuvvetlenerek beklemelerini öte
denberi ileri sürerken yeni bir ma
kales:nde de Napolyonun meşhur 
olmu~ şöyle bir sözünü hatırlat -
maktan kendini alamamLştı: Harp 
ancak büyük muharebelerle kaza
nılır!. 

Garp cephesinde eylilldeııbcri 
muharebesiz devam eden harp da
ha ne kadar bu durgunluğunu mu
hafaza edebilir?. Suali uzaktan ya
kı •J:ın her tarafı alakadar eden 
bir me>eledir. Fakat söylemeğe ha- I 
cet vok ki bugün müttefiklerin de
niz, ha>a ve kara kuvvetlerini sevk 
ve idare etıııdr. mevkiindc bulu -
nanlar için bu mesele daha ziyade 
uğar ılan b.ir mc\'z.udur, onlar bu 
iş. daha iyi bilirler. 
Fran~ız iynn meclisi geçen gün 

Ddadye kabine>ine itimat eder -
kcn charbiu gitgide artan bir azim 
,.e siddetlc sc\ k \'C idaresini iste .. j 
mişti. Bundan birkac !,'Ü sonra dn 
kabine deği,ti. Ha~bin mııharebe-
5jz daha çabuk netice-lcnenıiyeceği 
kanaoti göster;Ji~·or. Fakat bu iti
barlu Fransa yalnız değildir. Müt
tefiki İngiltere ile her sahadaki ı 
işbirliğinin ue n1iiessir o1duğ-u ken
dini belli edecektir. 

Lehistan malüm •ekildto paylaşıl-1 
dıktuı sonra Almanların ilkba -
hara kadar bckliyceekleri, ondan J 

sonra büyük bir taarruza geçe -
cekleri umumiyetle tahmin edili
yordu. Bu arada Dolanda ile B l
rikaıun da ciğnenecekleri söylendi. 

Herhangi zavheden. ti~~ 
Şimdiye kadar böyle birşey ol - kılsın, Macaristan içİ!'. ı;11 , •·j 

madı. Fakat muhakkak olan cihet lak ckğildir. Macarıı>.1 c Jı~ 
İogilterenin iyice silahlanmasından ıı rı» ;rı 
evvel Alınanların kal'i bir hare- milletlerin istikliı l ııcril~ r 
kete geçmek istedikleri idi. Bu - etıniyen mihver dev c eıPsııJ,' 
gün Almanlar taarruz edecek o- !iği yapmış olmasının ~ııtl /.. 
lurlarsa acaba umdukları netireyi mektedir. Macaristan ııcıi-" ~ 
alabilirler mi? midini demokrat dcvfevt '.J 

İngiiz askeri mütehassıslarının rinde arıyabilirdi. fa 1..-ıQ. yazLlarındun u anlaşLlıyor: devlet adamları, yapt~l'"~ 
940 senesi ilkbaharındaki İngil- hu ümit kapısını da ~niJI ;Jı 

tere 939 sonbaharındaki gibi değil- Hariciye Nazın Çaki ~ d~ r 
dir, Daha kun·etlidir. Sonra bu- vakyayı ihya :voJund y-P ~ 
günkü motörluharp vesaiti için el- I devletler politikasına c=ii"' ı 
zem olan petrol de hesaba katılın- d<>tli hücuml.'.'-1" bu ,,;afl;:..,11. 
ca hal ve istikbal Almanya için mü- dendir. Bu hucu°'.I~·- i giP'' i f. 
sait gfüülmemektedir. !etleri hiddetleııdırdıg ııı"dcs , 

Amerikadan petrol alaınıyan Al- harici pol:tikasıııı_n ıJcf ·/I 
manyanın uzun bir harbe devam i- milliyet nrensip~ın ~pi ~~ 
çin kafi ihtiyat petrolü olup olma- da tatbik edilemıyec pP~ 
ması çok söz götüren bir mesele - mekle Macarstana seJll 
dir. Tayyaresi çok olan Almanya bettirmiştir, 

için senede 30 milyon toıı petrole !-::======:::::: 
ihtiyaç vardır. Rusyanm temin e- 1 ~' 
dcbilecefı:i miktar az görülmekte- r 
dir. Roman)· anın senelik istihsaliitı B'ı rl m ı'zln ~sr~ı· ancak 6 milyondan ileri geeemez; 

!i:o;~;~~!.:': .. petroı kuyuları talı- Hep'ımı·z·ın ı&•r/ 
İ•te uz.ak yakın bütiin ihtimaller -<.!lef 

düsünülürken müttefikler tarafının k" gO il' 
Almanyaoın zayıf bulundui,'U ci- Göztepede ~J;ı•)~ı" 

1 betleri nasıl birer birer gözününe Göıtepc<I oturan r· ,ı!ı 
getirdiı;i anlasLlıyor. Fakat bundan nmızdan biri yaııY~.~P "(~! 
Alman~· anın arlık bugün yann «Eriyen karları~~i ,~il"' ııı;ı 
mağlup edilecek kadar zayıf oldu- 1 b" "ktirdı ... ..it • 

k nıur arın ırı .• rırtl~ıi1·~ti ğu manası çıkarılmıyor. Bila is en tepenin çukur ~c rru''' t-~· 
salahiyet sahibi AvruualL askeri kin tiler vücude ge ~8 rıl 11\je ·r nıuharrirler müttefikler irin düş- içinde knlnn ':''~er 0,.~ pJ 
manL bitkin bir halde ~aymamak dıköv itfaiyesuıııı g l<'ıııı;;t 
liızım geleceğini, çünkü Almanya- diye.kadar sularını!'": ~' ;,; 
nm daha birçok roller oynamak is- sine bıu;l:ınınışsa 

1 
ol'~,Jlı 

tiveceğ-ini hatırlatıyorlar. ::loıı ı:ün- daha taııı,ınile ı.;1" 1'~ ~ r 
lerdfki deği iklikler ise miôlte • mı•tır. Onun i(ı::e,.(ı _,, 
Iikler tarafının hernp ile, fakat ay- kayınakamlıi;ının ·ı 1;,.ııt r "-- ı=>da ·-;~ '"e kat'i)·et il ' "- z: rı dikkate nlma> 
.ekete ge ·eçeklerini anl tı3 . dilmekt<dir. 

ALİ KEMAL SUNMAN 
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ırıu.ttefikler Sovvetlere (1 inci sahifeden denm) c:Mo.ıroliru ile Kant Teleki ara -1 Selimiyedc Haydarpaşa süel MAKEDO YA ATEŞLER ı·ç·ıNDE .T hastanesile kışla hamamı ihtiyacı 

h 
<Macaristan, hiçbir nüfuz mın - sında Yaı:>1'<lll görüşme pak =ımi için şerait ve evsafına göre ıSil tou ı • 

k ? taka:;ma tabi dtığ ;Jdir. İlalyı:mm hi- olmuş ve \ki sa.'.>\. kadar deva.m e1r La · kö" ·· ·· ı ki 28/ 
nıa;yesım isteme.ine b lüzum ,,__,_ ~·"""' ıra "' ~ • 3/940 persembc günü saat ıo da Se- Yazaalar: arp acaca mı . . . ile ~i«tir. _13 ~-. -'~'· br '--y-•~ o~n " ·' vamarın mUTU pazarı a 

ll.ırliıı. t yoktur. Mac.:ıriatarun İtalya ıle kıynı.cfü hiidiselede teeyyıuıt eden Iiıniye satınalma komis~·onunda ı lıkeoder F. SERTELLi Ce\•del Retil YULARKIRAN , 
h:]d . 27 (A.A.)- Stefam ajansı l l.an<lıkl.an 1isamn bu iıdd>a.fı teyit dostluğu o meı i"bc sağlamdır ki. dıost:lllk p.'lil:ıt.ına müstenden iki satın alınacaktır. İsteklilerin kat'! 

il ırıyor: eyledi,Eıinı: k.aydetmektedk. Macaristan yardım ısiemek ıçın memRikıA arasınd:ıiki. miliıt.aıltll İ.ş teminat ı>arnlarile belli gün ve sa- M "h } k • k } .., d l "k} D "k 
ııiv~liıı <natbuatı Frans~ - İngiliz •Nachtausgabe• gautesi, mü1ıte- hlya:ya müracaata ihtiyaç bile biırl!iği.nin tı.muani ~t.mırun t e"bl-I atte !<omisyonda bulunmaları. J a 3 ıye U agı e 1 er: (( 1 • 
ll.tliğ· ·!Un vem hedefı Sovyetler fi,klerm harbın garp ceohesilıde lı:issetıniyecektir.• ti1ne karaı ve~"'" (2367) 
ilıııu tne karş, bir harp ilanı oldu- men!.i b.B- halde ~ast için MÜLAKAT HAKKINDA BİR Bu dootouk Ltaiya ne AJmanıya kat et, Selli• SU•• recekler )) dı"yorlardJ 
llellitı ldda ey.lıemcıkıtedir. Matbuat her turlu relıLkeleJ::b goze aı...::ak- TEBLİG NEŞREDİLDİ ve Almanya ile Mac.,ri&tmı aTa~ıın- f 
~,Ve. Ma!lŞln öbür tarafındaki hırını yazmaktadı.r. Rmna 27 (A.A.) - Mu:so;olini, da ve İtalya Le Yugoslavya ara - stanbul Komutanlığı 

-"'tin RUSVlt ale}triııde kul- din saat 18 de l\focaristı;m Ba,;ve- smd<ııki mün.a.sebııtle!'le müıkrım - Satınalnıa Komisyonu İliıılan 1 

Avustralyadan ·asker getirecek ~~~ı:;:~-~~~,=~ ~~~~~~~rı;_r-_,~~~1ü= Evvelce yapılan ilanda belli Va ı il d " d • bu mii!ialrn1ıta hazır buıiunım~1'. kanlarda sulhun mııl:ıaiazası içi.n günde taliplerin verdikleri teklif-

PUr ar yo arına evam e ıyor .ru~~~~ re&- .ııavrotorini br~t±ııınek ams\JDI- !:~t!':1~;:ıs~:1tr::~~~~~i~~~ 
'l't~ (Husuısi) _ Kiiin Meri demir alııru:,tt. Bu v.aıpuır dıa kııtaa- dadırlar.• için komisyonumuzda mevcut ev-

~~=!~E ~;;7 :.)~ ingilterede de Bir Harp Kabinesi !~~~~E~~~~!~~i~:~:~~~ 
~· Aıvustra'.fya:bıı k:ıt:a.aıtı ada.lan civ-.ırmda A.lıman taıhteı! _ münakasasına 29/3/940 Cuma gü-
~;'"<l"""k ()İaJı bu muazzam var bahir~erİın'İn ~ğ<üne da.ir ~ cı inci ııahlfeden den.mı yaırllar ı:azmııdır. Oırlwnuza &ia _ nü saat on birde başlanacaktır. Be-
,,,.,;'.~ yol•~' ""ıv'~ ....__ .. - , ___ bir ,__,__ üsüne .Ma~· her kutunun muhammen bedeli 
""'~ -·- "'" -u ~'"'""" """' ,_,.,. kafiıdıi.r, ha:relkcie ""'çmck i~·~ de hını temin et:mok iç.in sanayi:im.irzı.. y·rnıi altı lturu t İlk t • t ·· 

'

. ism.iınrlcki İıngillz vapuruına refakıııt ,,~ .,... ' ş ur. eıruna ı uç 
ot~. faz.a """""....._· de ne büyük gaıyrat.tı..ır saırfedlmES: ~;u doksan lır· adır İsteL'iJerm· 

!laJı. g~ troruıirt.lanti,$ ise ka- e!trnek fuıere Büy(lk Okyanusa İn- Kalı~-;' yaı;ryoruz. Vaı..yeıt~ ic.aıbe11L~iııi Wkrlir ed.arsmL Bu lı"1'- ;,.ezkfu saatten bir 
0

saat e~·rlıne 

~~~~~tof7a;:Berİindebeki:i;: ~,Ei;!~=1~~ ~~-t0~ ~:~ ~:;~ı:F:=~i~~am~It~~:: 
!\le~ 27 (A.A.)- Nationale yakı.n.lık burule geünneık çalış - tımla Praga sonra Memele girdi, E:.ıki.d-ın a:kl:ııiını t.edlııinlere k.ar-şı!------------
~ıi,ti' ır~ Molotofun yann maktadır. l939 eyl'Uliiole de Scwyeılıleırie '1... ~ım.lerdı bWu:naınkı.r oinı.uı;ıtu. O Suı.ıtanaılıınet 1 iıııci suilı. hukuk 
l!ıe],;1,..,, Ziyaret edeceğini mm>el.- Balkanl.a.r hakkında wi h;abeı- a- raıber Pn:ooyayı parçıı.lıyarak Vaır- vdk'iıt >anlaınıyanla:r, heı· bade şim- ma!hkeıınesinden: 
~"""l" • Bu gazeteye "öre Bal - lan mahfelleroe h"6ll olan kana- şayeıy.a girdi. En n.iiıa.v<:t Finla.ndi" di anlaınış!<.aırdı. 
~ :ın Vaziyetirorüsmeleri.n baş- ate göre Berlin Romanya statüsü- :va faciası baı;l:ııdı ve burnu zu:!iim Harp ıı<iliP ~ ~ ~HU!ci.im hu..zsaısı yerine tebliğ) 
~l z:ı...~uımu teşkil edecekt:r. Ay- nün muhafazası iQin Sovyetıei=den Ve ıtııwıyik mu.ahErlesi takip ellti. ve bımu ~ıız. ~ Kıüçijk Muc; afaıpaşada AyJIİ<a,pı 
~ -...ında Berlin hükWneti Av- tem.inat almağı ümit etmektedir. Eğer düşmaııuıı böy',e L'JtilıU.arla diınıdiik 'lıuıt.ara.k imlıihaına OOğru caddesiıııde 2 sayıda iken halen ıJ<a.-
~~k:iı.n cenuhu şaırkisindc sılq biir Fakat Ruslar ~e k.aOOr bu te- lbüyünuıine müsan edet'OOI<, bü>- yüriiyel.iım. Harıbe boyun eğ.i,p kat.. meıl,ıffıihı. meçhul bu unan Hacer 
l.ı;;,;k nı.esm temini icin Bertin - mınaıtı vemıelcten iroti.ne etmiş - yük bir kü.t:eyıi böyfo bir rejırrriııı laıı.acak doğ:ili.z, mulh.i:ir.iıpcrın rur- n:ıııncli@cır Zl::ılıra ve Oi;lu Mcılımede: 

ova mihverteri arası.ııda bic lercLr. nizamı ahına almao.ma meydan lıri1e, galipjerin rUhllc haıfuiıı hak- DaV'acı Nuri Mete taraf.uulwn ar 

G . ı• l • he brrolkırsalk kından g'1iı:ıooğz levlhinıize açılao:ı 250 lka ıılacak da-arpta yeni ngi iZ Cep S ' hW'rryot biter, Fran- İN'GİLTimE~E DE HA:RıP va..ındıan dolayı ikımııetgiı!hırnzm 
~ sa H~~.ti., vazi-fesi bü«'- sah"- KAıBİNESi :meQhu,;yet.i hasıfuile Uıren yapı-

~l'Si a 2? (:ııususi) - Garp ' dar Frmsızla.rın . ~ bir """' ~ Londra 27 (HUSUiSİ) - ~wkil lan 1ıdhliırart.a r.a~en ınalılkemeye 
8is '~lldıc Iııgitz ı.ıt'a!arına 1ah- kısım yerleri tesliıın :ı.Jım4anlır. J.ıı;rda muharc.Jbe t"tımakıtır. ~ o .• ~.ayn'.n kabinede baızı dlE>- go:ılın~ gıy-.ıbınızda ~ 
'ıı:rr i .mı k:ı gcn~.mdk - Bu mi1rı&.;ıCbo~ merasim ya.rol - saıhad.a Fraosa yodıi ayd;ıı:ı!D ıri is- j ğiş.klikLr yapardk, beş kışı i'k bir kılıruın duru_"1na sonund<.: Daıva 

llgı.ı.z ask:<Tlcri ş.inııdiye ka-, . mı.şttr. t.ilaya karşı ıkvyr.ıu:ştur. Düşman ha11P kı.föneı;ri vüoutle ııet:irec.-eğl edıJıen 250 liranın dava tarihi olan 

ı •• •• il •• l • d •• •• ili< defa o:arak Jıarbı lX>pııaığımzıa tı:: ' e1ıınek~--"· B " 2/ll/937 tarlhiı:ıdcn ttibaren ',', 5 
h . sveç gonu U erı onuyor sokıınamı,, \~ilk andan it-tlıaren hı- ç.;;b'~rıl:>Y'IJ., H;~~~ ~~I f.aizi kanunis>"' biri~ istifa n,-
<ı~ zi <"z.ınıei:e k~:'1ır. . Ha.li!aıks, .'11't1Jye Na:zm Si!- Con kerrür !i!mi'crıdk şamıi e Ve ';, 10 

;:'llleıbeıı:. ,..,22 (Radyo) - Mareşaı> diyaya k~ ~ :hiıılkar. ~ı.rvvmli Ve L. dı.:ıiuı Wlk:: · ııt a... -S. r;ımon, Mühriiibfı.s Nmm Saımool nı:3bdtindcki ÜcI':t? vek5.le<tle' tah-
~ e-Oen 1s,; ~ ıoo:= ~ ~Eltı=:~."illl- llı:erı ı;eflıer~ vat.anı sıya.nd '~' ..s- • Hur bu zat meyaııın<bc!ır. si:..:ne 24/1/Q.40 t:ırilhlnJe mJhkc-
-uı.ı t<11ıiş ve .ke:ıdli.e:'İllıe, Finıtan- ikerlerınn:ı.zıın. kanını bt'y'Jıud_ dök- cDey:; Mey[, koordınasyon nar :rnece k:ı:rar veri1rıJ4 oJd~"'uııdan 

P memdk imik&nını v€'mı."dtıcdir. Fa.- zı.ı:ı lııırd Ganfe d'm Bı:ı.hMye Ne- tariıhi ilanchn Jt:;bareıı 8 . .:ıün ıçiınde 

ol Reyno Londra 'ya gidiyor !kID'. lJu gaYM b~-tü~ s:ııtıamrla k'IO'll- zar:~t.ne ve B:ılhrr;e Nazırı ~ - tarV'fZ ı;tmedii(ı n!z talkdirde hU<-
lı~ dı'll'Thl g~ccu1t. Oııur,ı ı\" rıd': Qilm, koordinasyon "1"2'11'fltine ge- m::in Jo sbl km'iYci edeceği iılanEl!l. 

l.o~"!la ~7 (Radyo) - Dün geoo l Başvekili M. Pol Reyıın yakında kı h.e<lke; ~l?lll ı ed"""1k!l:ix. Hiiku- tiir>bnı:sini muhteırncı ~rüynr filıt. tıel:ıliığ o unııır. 940/90 
lotı b.a Slıyasi mclıafilinde şayi o- Londırayı zi:y.ant edecek'.:i:r. met hıeı:lk€sı. yor•nc kı>ya=kılı... va N&ırı Kin,.o;ısl<"Y V.ıd' ın milli --------------! 
~l ıır ~ gö;e yeni Fransız Bundan ıııııotina cdı n>ler çlj(tıen • - Etihsa! rırzıri'1ğıru denıilıde e'lııne--
l'i()}" l d" ı • ooktir. si ihtimaılıi<nıd.aı: bahscd:fiYQT. A • " . Veç protesto arı ın enmıyecek Da.ha 1914 senesi!Jo(l<' btr nJJyar mele par.1füıi riİe.'361ntl- bı"1raı;ı 

İbrahim Paşa, l'llüşiriyete bir 
mahrem tezkere yazarak, sözünü; 

cBu mikrobu buradan ıuı:dınnı
ı.·acak olurs~aı.ız1 asker ara.S ı.nua şa
yanı esef vak'alar hudü.une .mey-
dan vermiş olaca~ıruz!• · 

Cümlcsile bitirdi. 
İşin içine asker nıc~clcsi karışın· 

ea, gere!< lbrahim \'e ge:rel<S<> Re
sit Paşanın i~'aratı eheınıtılyet ı...s
betmişti. 

Bir tıraftan ordu müşiri, diğer 
taraftan mütetti~i umumi Hüseyin . 
Hilmi Pa~a, Serezdeki (nıikrob) un 1 
blr an evvel uzaklaştırılması es .. 1 
bab!"a tevessül ed: esini icap e
den makamlara yazarak istemiş -
!erdi. 

Bu arana, ~lihalakiuin kulağı 
delik ad~mlan kendiı;,ne: 

- Ayağını denk .ıt! Seni bura
dan sürmcğe çalışıyorlar! 

Demislerdi. Jl.lilıalaki tekrar fa
aliyete geçerek, hamisi Elyopolise 
şöyle bir mekt.· yazıyor: 

·Serezcle (hünı:yet) i5tihsalıne 
çalışan ve zatı şahanenin şahsı i&
tih:iaf edikrek saltanatı yıkmüık 
istiyen bir takım kimseler burada 
mutasarrıf tr.c afmdan azami hi.ına
yeye mazhar olmı iktadırlar .. ilah •. 

Tomhraklı elfaz ile sara~·· iğfal 
ve hatta tedhiş etmekteki muvaf
fakiyeti aşikar olan l\lihalaki Se
lilnikte bu vazifeyi ifaya memure
dilmişti. 

l\lilıabki Seliiniğe gelir gelmez 
Elyopolise misafir olmu~tu. ... 
(Selanik) e bir baı..ış .. 

Vali Tevfik Beyin yerine Hasan 
Fehmi Paşa tayin edilmi>ti. 

Hasan Fehmi Paşa Seliıııik vilıl
yetine geldikten sonra, müfettişi 
umumilik teşkilatı da tamamile te
essüs etmiş ve faaliyete geçmiş bu
lunuyordn. 
Müfettişi umumilik Selinilde i

di. 
Serezde menkuben oturan redif 

· kumandanı Hacı İzzet P~, Ab· 
düllıamit tarafından affedilerelıı 
İstanbula hareket etmiş ve yer~ 
Naşit Paşanın oğlu Fahri Pasa &el.. 
mişti. 

Elrnoolis efendi eski faaliyetin
de devam ediyordu. Elyopolisin, 
jurnalcılıkta muavini tanılan Mi -
halaki de o sınıd:ı Selanikte bulu
nuyordu. 

Dillerde dolaşan bir rivayete gö
re, Türk - Bnlgar hudutlannda fa
aliyetini arttıran Makedonya çe
tecierinden bazılarının serbestçe 
Sel.iuiie gelip gittikleri nulaşılı -
yordu. (0 vamı var) 

Bir tashih 

Elyooolis, bu mektubu aynen 
mabeyni hümayuna göndererek; 

·M ha:akiyi Serezden ay:ı!rdıı'!I
mız gün, kul.ınclanmız bır daha e
bediYıen birseY du\ m1yaccıntır'. • 

Gibi sözlerle m~be):in başl.atibi 
efendisinin nazarı d.ikk.ııtini celbe-
9;yor. 

Ve kısa bir zaman sonra, , lıha- Tcfrilrnırruorla , Sı :rez ıı.izami,ye 
laki efendi, Padişah tara.Undan ü- fırıkası kumandanı İ,!:ı;a!ıiın paşa 
çüncü rfabeden m~ bir ni _ l.arafı.ıııdan ınuş>rl'Ji te yaz> an bir 
şanla taltif ediliyor. tıeo:kerede cmLJt:ıoo.rrıfın kolu. Ja&r 

Bu hadise, Mihalaki ve Elyopolis damı::dır• yerme sehven müilıear
alc) hinde u)':raşan ve yazanlara b·ır rızın kolu ... • şelklinıde irıfilşar et • 
cevap teşkil .. diyordu. miŞ!i>r. T.aıımtı tıde<ri-z. 

Mihalakinin bu suretle taltif e- '• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ı • 
dildiğini gören Reşit ve İbrahim DEVREDİLECEK İH1'İR..-\. BERATI 
Pru;aların parmakları ağzında kal- cKıındalk mekan':ııına.>'lllda ısla _ 
nuştı. hat• hak:kmdalki Elrttt-a için alın-
İbrabim Paşa hiddetinden ne ya- ~olan 1 mayıs 1938 tarih ve 14-07 

'"Ol-is ol:ıüs I.azıır.ırlı. Şimdi lıiırçok mıJ - da yem.. 'k:ı.'hiıııf.ıye a:!ı; caJrur. 
4rı 27 (Radyo)- Fransız as-

1 

sine artı.k mii.>aade edünı.iyeceğini 
~ lnuha:rriT!erlııden ihtiyat ge- y""1?laktadır. . .. 
ııı.ıe ~va~, •Lö jwnal• gazete- ~ıs _'l:l (Husw;l) - IngiJoiz harp Babamı sen 

öldürdün! 

1 Mal saklamıya 
kalkanlar· 

1 Umumi cerrahi (dimağ sinir 
estetik) ve kadı:ı. <loğum mü~ 

11 
tebassısı. Birinci sınıf operatör 

Dr.Cafer Tayyar Kankat 
· ŞİŞU: Cerrahi Klinii;-i 

pac.ağını bilm;yordu. Reşit Pasay.a No. lu ihtira beratının ih~ va et.-
gelince, o da dud;ığını bükerek •sa- ti$ hıikuk bu kerre baŞkasına de-

1 nadidi istipdad. ın böyle adamlan vir vıeya.but icadı m<.ıv!kia fiile koy. 
himaye ve taltil etmelerine şaşı - mak i<;ın icara d"'hi ,..,.-.;JeJ:>i!eccm 

~ lıl: ~ıı:ı bır makalede •mi.rt- geımjl'.eırı Korveçın N"11rVik lımr,. -
~k. l1rı Alma:ıyayı maehlp et- oındaaı Alınaııoyaya ~ıkın dem« 
~1 I<:ıo ablykayı sıklaştırma:an. seviki'.Y~ mani ~:ık üz.ere Ska.. 
~ ııı ııeldiğini söylemektedir :ıerail< ile Katıegat boğa~n arasm-

•;ı~ l>tveç tı . .,_, . . • . da dolaşmaıkıtarlır. Son günlıerdıe l°"" ta . u"ume.tının havadan In- İngillliz t:ihtdhaDı!ireri tarafından 
lı~t liz ~y~Prelerın~ . ':'e Nd,enizden torpL.Jı rum iki AJman vapuru Al-

<ll'afı.~~ ı:cmı,enııın orveçın Alım . 
~eı-~ ~ını ihlal ett~ğı h~~~ =~~~- anıyaya demır 
~ '~tk~testolıaır lazım .. gfll ·•gı Londra 27 (AA.)- İngiltere hü. 
~ler edılmektedır. Butwı ga- kıimet:nin ancak üç hafta sonra 
,. Norveç kara sularından Norveı;in protesto nota'anna ce -

Yanın sledıği gibi ist.fade - vap vereceği zanıı<>:d.iılıneJrtedi.r. 

Galatada İı;kender caddesinde 2 
numaralı evde oturan Yak.o adl!l>
da bir ihtyar l>ir müddet evvel has
·talanmıştır. Yakonun hüyük ojfu 
PaV'it, ayni semtle Hendek cadde
sinde 81 nun:ı.ıında oturan doktor 
A~u davet ederek bab:ısın.ı 
muayene ettinniş w dolotorun .,.,..._ 
diği 'liıçlan içirt.ırliştir. F<ı:lcat ıh t
yaır Yakı> bu~ raiŞnm dün 
ölmüştür. 

Babasının ölümünden son dere
ce müteessir ola:n Davi>t doğruca 
Ate~un evine <'itmiş, ve: •Ba
hamı sen öldürdün. diyerek <iokto
ru demirle başındı.Ln yaralam~ır. 

Bu sabahtan it:baren 
kontrollere başlandı 
Bazı maddelerin muamele ve is

tihlak vergilerinin aırt tınlacağı 
haılı:kmdaki haberler üzerine bazı 
fır=t düşkünleri:ıun katıve, çay, 
kibrit, i9tıirto, deri, ipek ve sun't 
ipek, porsc!cn ve zücaciye eşyası 
g.bi madrleleri sağlamıva kalık -
t?klan görülmüştür. 

(Hususi hastane). Sabahları 
8 - 9 da muayene Meccanen 

1 Şişli Mevdanı No. 20 Tel. 80093 

İst. as"iye 9 uoou hUkUk hakiomr 
liğinden: 

Ali Dolmaz tarafından Gauıta 
a:raıpcamii Üsırubeci sokak 4 No. da 
o1ıu<ra.ıı. karı.;ı İsmail km Şerife a
leyıhiııe malık~.ni.n 40/308 No. su 
ıile açmış o.duğu tescili ta ak da
v;ısmın yapı:lmı tah.l;:ikat; nclıce -
sinde nıüdrle!aleyhjın gösıı.ri,en 
mezıkür_ ad.rest-en dört s:sıe evvelsi 
çııkank oomti mc~u!e giı'.ıtiğı teb
liğ maııbatasma verı.•.aı şeffiten 
ıınla<Şl ımakla ilfuıen U:ılııt">gat yaptlc 
ma;;ma ve mü<Meia.Jıe:ft>m metl!lkfir 
da<vaya ka.rşı 20 ı:rün zarfında revap 

yordu. Fo .. 
teık1if eıillmeıkte olmaık'.a bu hu -

Jl.laamafih. eczacı l\filıalaki, Pa- sw;a fazl.a malümat edınmck .isti-
ddi~~dh tarafından bu suretle taltif vıarılcriıı Ga.latada, Aslan han 5 inct 
e ı ilden sonra, Serezde uzun kaıt 1 3 .. --·•-- .. ··dd k ı - n~'-"""'" rrwracaat ey-
mu ... eı .a mam~ş;-~lyopolisin da- ~lıeri ilan olu.nur. 
vetı uzerıne Selanıge hareket et -
misti. ı 
. Mih.al~ki S~rczden ayrılırkcu ye- DEVREDfl,ElCEK İHTİRA BERATI 

~ı~e .kımı vekil bıraktığı malum de- cTüfck fıskesını ıdare eden ınc-
gıldı. Screzi bafiycsiz bırakmıya _ kan;:.:ma.da ıs:ahaıt. hakkwı.datki 
cakları şiiphesizdi. Milıal;,ki el . .htın-a için alınmış O:~ 21 nisan 
bette kendi ayannda birini bul _ 1928 tarih \"" 1405 No. ;u lıtirıı be-
nıuş olac~ktı. Günler gectikçe, süp- r:rtıınm ihtiva elliği bılt'.ımum hu
lıe vok ki, bunun da kim olduğu an- kuk bu kere baskasına devır ve 
l~sılacaktı: . Y'!huıt ieadl Tüııkfrcdc ıncW<ıı.. fi le 
Elyop olısın dan•tile S~lıiniğe gi- kaymak için icara dahi v...riıetme-

den Mıhalaki, efendisinden - bil- ceiii !ı<kU ecl' Jımelru! olmakla bu 
hassa, eörüs. düşiinii~ itibarile - hususa faızia m.-ılü.ınat cd mnri< :S-
cok daha kuvvetli bir şahsiyetti. t:yen'erin Galatada, Aslan han 
11\uhatabını kandırmak husurun- 5 inci kat ı - 3 numaralara mü -
daki mezivetleri inkir edilemezdi. racaat eylemeler. ı!an olunur 

l<adıküyde 
Yapılan pasit 
ınüdafaa 

Almanya Yugos
lavya hududuna 
askermi yığıyor? Doktor tedavi altına alıımuş, Th>

vit yakalanarak taılıkikata baı;lan
~tır. 

Bu kabil hareketleri ön'.emek ü
zere valı mu.-ıvinleri Ha!W: Nihat 
ile Hüdaı Km-ırta.ban ve Emniyet 
müdürü Muzaffer Akalın bu sabah 
toplanarak görüşmüşlerdir. 

.Emn;yet müdürlüğü kaQ&kçılık 
burosu memur lan ile be-'. ediye ve 
iktısat müdürlüğü memurları bıı 
sabahtan itilbaren muhtelif piyasa 
·ve t:caret mıntakal.arında gizli 
lloon<trollere baı;iamışkırdır. 

veruncsine ve tara!'hırın 24/4/94-0 ===========================-
BÜYÜK BİR MÜJDE 1 ---.. ~arı.o. Cl inci ıablfeden denm) 

~~,. l sa.hah saat 9 bucu.kta Ak
~~ ~ra.ınvay deposunda, saöJt 11 
'lııa.ı. j4 a~taki elektrik :i.dareS:nde, 
tij tl'tırı .Ş1.1;lı, saat 16 da Beşik-
~ler ;av d~lannda ayni tec

S Cllırı 't.mlacaktır. 
/ht~esi sabahı da saat 11 de 
;ıgta b :"'ada büyük ve geniı; ır.ik-

1 ı\~ ~ yapılacaktır. 
sıc ''-U~lJE HERK.ES 

~ b:~er lNAK YAPTIRACAK 
'<>ıı.l'ltıı tarafta~ şchrim !zde pasif 
~'rıı,~ faalıyeti ilcrlemekted r. 
t 1":-; b ekı t.<;kmil aparlıman sa
ı;;.~ \' liı.r ay ıçınde sığınak i.n_<a
~· d,r ı/et.çe mocbur tutulmuş
~eti~<le u sııhıı. ,klar dükkan va
ı.;;.~~ilkl bulunmıvarak daima bos 
-~!l(;r\krdı.r. Her bahçeli evde de 
r-...._ ~azılacaktır. 

Bu«üılki.i Avru~ ekspreııi dimt 
saat röt<ıır.a 11,15 de gellrrri$;ix. 
YolcuJ.ann anlaıttılk.larına göre bu 
goeci!kmeye sebep lrudıtıtlıtrda ,,.,,_ 
a.yt .. n-t.~ieırin uzun sünme.si ~ trenin. 
billlı36Sa ~a.tta fuzlıa k'.aması 
sebep oknu~tur. Ekspres Belıgra11ta 
~.adan gelecek o:.an treni 
bek.emiştir. Yin~ yolc:ulann an -
l.aıtıılklarına gön_• A.Jınanyada son 
~nleroe askeri naıldyatın teı,,ka
hide artma5ı bu :ı'ksaklığı husule 
l(lö'tiııım€ikıt.eı:hr. 

Fransız pas.if müdafaa mütehas
sısı Amiral Moren de cumartesi gü
nü Izmirden şehrim 'ze ge!ecektir. 

1 

önümüzdeki hafta :çinde Amiralin 
huzurile ani ve umumi bir hava 

1 
taarruzu tecrübesi icrası çok muh
temel görülmektedir. 

Bey0ğlu Vakıflar Direktörlüğü İlanlar-;-! 
ııı,h ------------------..! ~' •ıııııı.11 
ı :~rıı•r ... , le ı 
l r, 

~ so 
l~~ 

00 
F'k ·öy maluılksir-_ın es!ti Samen yeni Eşref <ıfc.ndI oolkağında 

44 S< ni 130 ııu:n.aralı yarım kargir beş od.alı h:uı.c. 
lsı.ı ho esk rhatu ma :ü esın.in wki Kakiil< Y€'l>İ ZGl'rin sokağ>nda 

u l\i 25 :; ' ııı 36 n uım aralı kiı.rgz beş od alı h a.ııe . 
ka, ru.t Y. ı m. hallesinm esk. YEn:.tııah.'.ıı.Je yooıi Kodama.ı. so

~ ..., hı!~a eski U! yeni 58 num.ı:ralı ~hşap 7 od<] ı h.a.ıımııı nısıf 
vo l< . 

ı, . r.lo Kaıra Mustafa paşa mahalCe&iınizı Çömlekçi ve Kı
~:Ui.ı>aşa cadı:!· · d eski 11, 13, 15 yaııi 15, 17, 19 nu.marili 

.. ~ >Jt.ı Un<ie adıl.arı bL111unan üç bap kM-gir düklk'.ınm 2/21 hiısı;esi 
~ ~ VUıı!ı gyr.ion""11kulle-r: n mı.iilkJ:y('41Jeri P<ŞİI1 ıxra ili 15 gün 

_ıs % ı.,_~rtt.mıQ'" çıikanlmıŞtır. lh · 28/3/940 pcrşımıbe günü 
iolt~rllıt ·;;·""J~d~ yapılacağından t.aı!.ıi>lerbıfo % 7,50 pey a.1cçıe:e-

ınal)[u at ka.lemine miiıraca.ııil!!arL (1990) 

---000---

Anıt - Kabir 
Her mıntakada bizzat kayma -

kamla. ve polis amirleri de taılti -
b~tta bul=ak fı.rsat düşkillıle -
rıne aman vermiyece:klerdır. Ica • 
hında her dt"po kontrd edilecek -
tir. Esasen Ticilfet Vckiı!et.; yeni 
kanunun hazırlandı,ı{ı bir sırada, 
memlekette ve şehrinizdeki muh
telif malların m.i.lctarlannı ve st.Qk
larını tesbit ettirdığinden h<.>r mad~ 
deden piyasada ne .kadar bulun -
duğu malılmdur. Buna rağmen 
stokları ve malları saklamaj(a te
sebbüs eden'erin dertıa.J yakal.ana
r~k milli korunma kanununa göre 
agır cezclara çarptınlmaları aliı -
kadar'ara tcb'ğ olunmlJ<it\ır. 

--000---

Teşviki sanayi muafi .. 
yeti kalkmıyor 

(1 inci oahlfeden d••-> 
iÇi!n ~· karlar 280 bhn m~n 
mural:ıbaısda b.ir sallıarun isUimıifilri 
llJllilllIJl..ılıes:i OOmen bitmiş olııp, albi>
deniın. şerefi iı;:ırı oo sahaya ibive
tıeıı daha 230 bin mot<re rnuralbba
ınxia bir )"€tin ıdıo istiml1iıki ciılıe -
1ıine .l(idJ.lmış oltluğundaın, bugün
.le. "',, art.ik abide pı:v j<>si.nin y :ııı> -
trrı . .aeağıını ve milıleU.erarası mi -
marlar nizaıruınmesine göre mü -
soibaıka ta.l:imtıııamesiruıı V'e bc!kruk 
programının hazır laıı<lı.ğ•ru buyruı 

i'k parıtiye da'ha evveı de arıedil
ıni.ş olrlujiu V't:.çhile evV"eleımırde 
bu hııı.:unıı muıııhasıran Aıtalu~ke 

ait bilı.· abııde mi, yok6a ayni za -
manda mcmllk m.lli buytikle
rine ma:l>SUS • P anıteoıı • .,ekliıı<le
bir yex mi omıası ıcahatl :celtı hak
kında pıri.iden bu: kar:ı;r ııs!;cıa44,ni 

bfildi.ı:ınllş ve bu me\-xıı et..afında 
söz söyHy~n müt.ea<ld+l hatipreri Teşv ki sanavi muafivetlermin 
mü,~akıp, reye müracaat ed ' d:Jk- kaldır:lacaltı hakkında Ankaradan 
te 'inşa edil ,'Ccl< binanın mutıı!:'.a _ alman bir h;:bcr tahakkuk etme _ 
sırın Aiıaıtürke <.ıt :iliide o!ıması mekt:>c!ir. Gerı'k maliye ve gerek 
şeıkli kabul edilıni;ı:ıir. lktısai Vekiılei'erindeki salahıyet-

Bunu mü:teaıkıp parti grupu artık tar memurlar bu ha.berin doğru ol-
müst.a!kil gru:pla müşterek oJnnak- madıı!ını soylemiş·erdir. 
Sl'Zı.n ruznaınesiıJ<> ~er ·k Atınerika Diğer taraftan teşv'ki sanayi ka-
sergisinde 00 e;· ~ "'hir cdi:lrnıs ve llllilUn müddeti de esasen 2 yıl son" 
OOl•ltİ için ne sarfoclilıınh; o.ııduğu ra, y~:ıü 1942 de bitmektedir. 
hıaiklkmdaki sual tııkril'ini müza -
lrere et.nıi.ştıiır. Bu v<:dlde birook ,~ Çocuk Hekimi 
lı.atiµI.er,le, birlıkt..; tktlf:at ve T:ca- 1 Dr. Ahmed Akkoyuniu 
ret Vı.Jkil.erınım ızıılhatı dın..crunş Taksim _ Talimhane Palaa No. t 
ve ruznaıned<! baska madde olana- . 
dığ"-ıd~•ı ri"·:ısMçe s:om 19 da cel- Pazardan maada her gun saat 
seye nihayet verilm~'t.ir. -..15 den sonr:ı. Tel: 40127 

sa.at D,30 da ~emeye da\l.ıt edt" -.ıı11J11 ___ _ 
ıı:nclerme Ve ;stirl:ı sureti i'.e d.we- .. 
tı>yerun mahkcmıe divanha=ine 
t.ıl!'..i:k Vl.J ga2/eteıkrle de J'.imaıt icrar 
sma karar verilııniış nlmalkla ol 
baı:;talti karar surelıi tebliiğ maka
mına kaiım olm3ik üzere ilim olu-
nw:. 940/308 

TASHİH 
Tutaıııbu.1 on iıki.nci huJruk mah -

vıınes:ınkm: 
Gawteııizi.n 16 maııt 940 cumar

Wii tarilhli ıııüsiı.amnda 39/327 00,. 

ya mmı.ara:ı iki a<lıet cİstaııııbuıl as
li!Ye on ilkIDci hukuk maiıllcemesi• 
ili'ını sehvı.aı .İstanbul asliye a; -
tmcı hll'ku.Jc mahk<"m siooen> d.iıye 

yazılıdığında.n tash:ili. ruuııur. 

• İst. as'jye 9 UDCU hı.ıkuk ha.kim
liğ:irulen: 

Katlriye O:gan tarafından :\.laçka 
TeŞ\•ıki.ye Bayı:r soka-.k 68 No. da 
oturan koc: · ı Sükrü alqiı-ice malı
kcrnenln 940/107 No. su Le ıu;ımış 
oldu .~u bc>;ı:mıa dsvru,anın yııpıkn 
tı>lı!kikn.tı sonunda murnırikıvtı mez
kür arlresinde 12 sone evve.!si otu
ruıo r;ııktı~ ve halen nered<? olkıi(u 
bilimnedifr,i'flden i' iınen tıebl:ig:>t 

yapt.ma5ına \•:ı müddeıa.leyhiın esas 
d<>vaya ka1'1;ı 20 gün zarfında c"' -
vap voııınesine ve tarafların 19/4/ 
940 saa• 9.30 da mahkeme,·e dav« 
edilınt"ı.,ııiı;e ve davo!J.}ıt>. i.e dava 
nrzuhaliniln maHkcme divıı.nı.'ıanı-
sine talik \~ ııaııete erk- de- rJ:ao.~t 
ierasma karar veri mıış ()lıduITTuı -
rlan o ba,>t.ııki karar suratı ilan 
nlunur. (2555) 

l\levsinıin en muvaffak olmuş, en yüksek ve en muhteşem filmi 

GUNGA-D.N 
(Fedailer Alayı) 

Müstesna şaheserin Türkçe Sözlü kopyası 

BUGÜN MATİNELERDEN iTlBAREN 

TAKSİM Sinemasında 
Başbyacaktır. Cidden bir harika ok.n bu filmi mutlaka görünür. 

Bu Filmin Fransızca Nüshası 

SÜMER Sinemasında 
görülmemiş bir muvaffakıyetle devam ediyor. 

Yarın 

,- akşam SARAY Sineması ...... 
Viyana neş'esinin pek sevimli Filmi .... 

·Y a..,anıak z<vkini ve aşkıın uyandıran bir Film •.• 

BiR GECELiK SEVGiLi 
Neıı'eli, eğlenceli ve J:'iililn~lü Şaheseri takdim ediyor. 

Baş rollerde: 

THEO LIN GER-
p AUL HÖRBIGER-

HILDA KRÜGER 
2 saatlik kahkaha ve net'e filmi ---· 



Güzellik ve sıhhat için ilk şart 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

$?Ünde 3 defa 

Kullanmaktır 

RIDYOLiN 
DiŞLER~ dişler çehreyi 

güzelleştirir 

.">İŞLERi, dişler mideyi 
sağlamlaşhrır. 

RADYOLİN dişleri temizler ve parlatır, mikroplan yüzde 
yürı öldürür. Diş etlerini besliyerek hastafanmalarına maru o
lur. AğJ2 lrıokusımu keser. Sabah, öğle

0 

ve akşam her 
yemekten SOIIra RADYOLİN 

Deniz Levazım Satınalma Komisysnu ilanı:::! 

!> 
4toO kilo yün fanili iplitl 
:ZOOO kilo -yün ço:rap ialiği 

Tahmin 
bedeli 
11.800 

5.iOO 

'ilk teminatı 

17.400 13t5.00 
1-- Yukarıda cins, miktar Ye tahmin bedellerile ilk teminatı yanlı 

iki kalem yün ipliğin.in 16/Nisan/1940 tarihine ra.shyan Salı günü saat 
15 de ka"alı zarfla ebiltmesi yapılacaktır. 

Z- Sartnameyi görmek ve almak istiyen isteklilerin her gün Iı:omis· 
yona müracaatları. Ve eksiltmeye iştirak edeceklerin de 2490 sayılı ka
nunun tarifatı dairesinde tanzim edecekleri kapalı teklif mektuplarını 
havi kanalı zarflarını en feç belli l(i.in ve saatten bir aaat evveline kadar 
Kasımoaşada bulunan komisyon ba~kanlığına makbuz mnkabilinde ver-
melerl 0%314• 

** 1-Tahmin edilen 'bedeli c938M• kalııilinde alınabilir. 
tin •64• kunış olan 963600 kilo 3- İsteklilerin 2490 1ayıh b
elmıeğin, 3/Nisan/!MO taribhıe ınunun tarifa.tı dahilinde tanzim 
raslıvan Perşem~e gün~ saat 11 de edecelderi kapalı teklif mektupla
kapalı zarfla eksiltmesı yapılacak- nru en geç belli gün ve saatten bir 
tır. . . saat evveline kadar Kasımpaşada 

Z- ilk temmatı •5942• !ıra c'73a bulunan Komisyon Başkanlığına 
~ olup .,..-tnames.i her gün ko- makbuz mukabilinde vermeleri. 
nıısyondan «470• kuruş bedel mu· •1954• 

' inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
cııı..1 Mıktan 

Büyük 1astdlk bilıeU 500 A. ) 

Mubauı· Yüıde 
uıen B. 7,5 

teminat 
Lira Kr. Ura Kr. 

Ekailtaıenın 
fekli ıaati 

Küciik • • 500 A. ) l 050 79 Açık ei<silt 14 
Uııı1ıilk şerit 300 MI-. ) 

l - Şartnmne ve nıfımı..-ıeri mudlin:ıe _vukıa.rda m.ı-:tarı yaxili 
rnaJ:zmıe açık elıBütıne usulili sat.malıınacakt.ır. 

Il - MuhalTW'lllfn bedelıi, nnrrıılk ~at ıı.m:.ıatı e!ksütane s~ati lııizasında 
:yezılıdn-. 

m - E1ı:siJııne 3/IV /940 çarşamba günü Kab-~ 18vaz.ı.ın ve mü
bayaat dJ;.ı;irıdek; a:lım kıııımisyoo.uııd.a yaıoı.kııca:k:tıır. 

IV - Şa.rtrıame her gün 9Ö2JÜ ~ şuıbedıerı parasız al:ınalb.J.ec"'-' 

giıi nümunel.er d>? goörulletııiıtr -· 
V - hı·ewrı.~ eksiltme ıiÇ'in tayin ediJeıı gün ve saatte '7o 7 5 

ııiWenme ;m·a:I:ari.Ie bi.rl.iktıe ıneııidir l<,(ımiısyoo.a müracaatları. (2132) 

lstanbul Hava Aktarma Ambarı 
Müdürlüğünden : 

1- Bezi ve diğer malzemesi ambar tarafından verilmek sureti le 
2758 adet portatif çadırla (Z960) adet kazık torbası ılj.kti-rilecektir. 

2- Pazarlıkla ihalesi 29/3/940 Cuma günü saat 14.30 da Yeşilköy 
Bava Aktarma ambarı satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3- İsteklilerin şartname ve nümuneyi görmek üzere h<'r gün ve 
pa:ıaPlığa gireceklerin mezkür gii.n ve saatte teminatlarile komisyonu-
muza müraeaatlan. · (2351) 

No.255- 13 Yıu:an: M. SAMİ K.ABAYEl.. 

Osmanlı s;pabileri (süvariler) emir mucibince 
Cem'in peşine düşmüşlerdi 

- Cemi ~lddetle ve amansız bir 
IUl"ette takip ediniz!. 
Osmanlı sipahileri (süvarileri) 

aldıklan emir mucibince Cemin 
~ine düşmüşlerdi. Beyazıdı Veli 
akıncılarla beraberdi. 

Beya:ııdı Veli, Emıeniderbendi
ne geldiği zaman, orada bulunan 
Ermeniler papasları başta olmak 
üzere Padişahın huzuruna kem.ali 
iftihar ve gunırla çıkarak: 

- Pa~hım!. Cemi Ermenider· 
lıeııdjnde yol vermemek üzere 
4lzerine hücum eyledik... Sa.at· 
!erce mllha:rebe eyleyip tak.ip tty• 
Wlk. Elli kişi kadar ölü, yüzlerce 

yaralı verdik.. Bizleri tekili.fi di
vaniyeden muaf tutmanızı dileriz. 

Dediler .. Beyazıdı Veli, bu söz
ler üzerine köpürdü. hiddetlendi .• 
İııtırap duydu. Gözleri yasardı. 

Demek, bir Türk Padişaluııı, Er· 
meniler koğalıyor.. Onu yakala· 
mak,, onu öldürmek. için hu:isti • 
yanlar kılıç •alhyorlar, sonra bu 
hizmetlerinden dolayı da divan te
lı.alifinden kurtulmak için talepte 
bulunuyorlardı. 

Beyazıdı Veli, Osmanlı tarihin
de bir eşine raslamaclığı bu hare
ket karşısında titredi. Ve nihayet 
tekdirimiz bir iavırl~, şu cevabı 
verdi: 

- Riaya Saltanın ahvaline ta
arnu ııylemek ne vazifeleridir?. • 

Erıneniler şaşırm1~tı. btifat ve 
lıedive beklemen hakarete uğra -
mışlardı. 

Beyazıclı Veli sözlerini tamam· 
!adı: 

- Riayaya lbıın olan, saltanat 
kime nasio olursa, ana itaattir. Se
latini aliosmana riaya kiliç çek -
mek azim töhmettir. İki v&ris bl
ribirile niza ederse ecnebinin ne 
methali vardır?. Erazil ve edeni
nin alıilara seylüsey{ etmel!e ne eli 
vırrdır? dedi (1). 

Ve Serdar Gedik Ahmet Paşaya 
dönerek: 
-Bunların kellesini vurunuz!. 

Ve menıaliki mahrusai şahanem • 
de bulunan bilcümle riayaya bir 
beyanname yollayınız.. Badema 
i'ıliosman işlerine e<nebiler karış
masın!. 

Görülüyor ki, Bcyllldı Veli, di
siplin adamı idL Beyandı Veli, Er· 
menilere huzurundan ~dan 
evvel şnnla:rı da söyledi: 

- Sis ecnebiler, şer'işerif alıkiı
mının çizdiği hudut dahilinde me· 
malikimizde hür ve serbest olarak 

(1) Sol.alna~. S. 277. 

latanbul LeYumı Amirli
~· verilen 

HARiCi ASKERi 1 
KIT AA Ti iLANLAR! 
Beher çiftine tahmin edilen fi

atı 225 kuruş olan 11,110 çift ye- ı 
meni kapalı zarfla ihalesi 29/3/940 ' 
Cuma günü saat 16 da Kayseride 
askeri satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. İlk teminatı 1874 lira 
81 kuruştur. Şartnamesi Ankara, 
İstanbul Lv. amirlikleri ve Kay
seri askeri satınalnıa komisyonun~ 
da görüliiT. İsteklilerin ilk temi
nat ve teklif mektuplarını kanuni 
vesikalarile beraber ihale saatin· 
den bir saat evveline kadar ko -
misyona vermeleri. (1409) (1948) 

* 100 ton ağır hemin pazarlıkla 
satın alınacaktır. Muhammen be
deli 22,500 lira kat'i teminatı 3375 
liradır. Pazarlığı Z9/3/940 Cuma 
günii saat lt de Ankarada M. M. V. 
Bava satın~ma komisyonunda ya
-dacaktır. idari ve fenni şartname 
komisyonda görüliir. İsteklilerin 
belli gün ve saatte kat'i teminat ve 
kanuni vesikalarile komisyonda 
bulunmalan. (1452 - 2330) ... 
Kapalı zarf usulilc 25,000 adet 

pamuklu mintan alınacaktır. Mu
hammen bedeli 22,500 lira ilk te
minatı 1687 lira 50 kuruştur. iha
lesi 12/4/940 Cuma günü saat 11 
de Tokatda askeri satınalma ko· 
misyonunda yapılacaktır. İstekli
lerin teklif mektuplarını kanuna 
uygun olarak hazırlayıp zamarun
da komisyoııa vermeleri lazımdır. 
Şartname her gün komisyonda gö
rülebilir. Parasızdır. (1459. 2360) ... 

8 kalem muhtelif e-b'atta kanat 
bezi ve şeridi pazarlıkla satın alı
naeaktır. Muhammen bedeli 31 400 
lira kat'i teminatı 4710 liradır. 'Pa
zarlığı 6/4/940 Cumartesi günü sa· 
at 11 de Ankarada M. M. V. Hrva 
satınal~a komiı;yonunda yapıla -
caktır. Jdııri ve fenni sartnamesi . 
157 kuru~ komisynndan ahnır. 
İstekl:lerin muayyen gün ve srat
te kanımi vesaik ve teminatlarile 
komisyonda bulunmalarL 

(1457 - 2358) 

* 2000 liralık er kundura.sına ve-
rilen fiat pahalı göriildüğilnden 
yeniden il<inei pazarlığı 2/4/940 
Salı giinil sa· t 15 de Edimede eski 
Mü~iriyet dairesinde satına ima ko
misyonunda yapılacaktır. Temi -
nalı 300 liradır. Şartnamesi komis
yonda ı?Öriiliir. İsteklilerin nümu
neler;le beraber sözü geçen saatte 
komisyona gelmeleri (1458 - 2359) 

IlEJVIREDİLECEK İHTİRA BERATI 

yaşamak haklnna maliksiniz. Ada
leti şcr'iye size herşeyi bahşetmiş 
bulunuyor_ San'at ve ticaretiniz
de, din ve cemaatlerinizle ferih fa
hur yaşamakta berdevam:;ız .. Ali
osmana tabi bu ülkamn emri mü
dafaası. ve bize taallUk eden işler 
bizimle beraberdir ve bizimle ve 
bizhize hallolunur.. Kılıç ve söz 
bizim hakkJDl.ddır. Size ıulaleti şer
iyemiz himayesinde esnaflık, çift. 
çilik ve rahatlk gerektir. dedi. 

Bundan sonra, Ceme kılıç sallı
yan ve onu kovalıyan Derbent er· 
menileri kılıçtan geçirildi. 

Tarih, tekerrürden ibarettir. Bu 
hadise Osmanlı Türkleri tarihin
de ikinci defa olarak olmuştur. 
Yıldırım Beyazıdın Timurlenge 

esaretinden sonnı fetret devrinde 
saltanat karde~ler arasında puça
landığı zaman Musa Çelebi, yani 
Çelebi Sultan Mehmet Edirnede 
saltanat süren karde$i Emir Sü • 
leymanı mağlup ederek kaçmnıştı. 

Emir Şüleyman Edirne civarında 
bir Rum köyüne kaçıp saklanmıştı. 
Rumlar, Emir Süleymaru Padişaha 
hoş görünmek lciıı. Juıtleylemiş • ı 
)enli. 

.Fişcık fukeslııde ıslaıha!t, hak
kındaki ilı'türa iQin ai mını.ş olan 
22 nisan: 1928 ıtarih ve 1406 No. ,'u 
ihW-a be.-aıtırun ihtiva &1ıt.iıği biJ.U
mum hukuk bu keıTe başkasına 
devir veyahıt>t iıc<ıdı 'Iüıitiyıedc mev 
kü fille kaymak iıı:in icara dehi 
veı:ıi,lelbilleoci(i 1ıeik'lif eıdıilanekıte d!ı
nıa.Jo.'la bu hususa faa:l.a malılımaıtı 
ednıım<k isti)'k"ıt{erin Galaıt:ada AEr 
ilan han 5 inci :kat 1 - 3 n ııınar..;.ı1ıra 
müraıca.a.t eylemeleri ilan ol\Jnur. 

1359 Hicri ' 
Sefer 
17 

1356 Rumt 1 
Mart 

14 

1940, Ay 3, Gün 87, Kasım 141 
27 Mart ÇARŞAMBA 

Vakitler Vasati Ezani 

-~~-l~S~·~·~D~·:..ı.~S~a.~D~·~· --
Günee 
Öf( le 
İkindi 
Akşam 

5 52 
12 19 
15 50 
18 29 
20 Ol 

11 24 
5 51 
9 22 

12 00 
l ~2 

4 10 9 43 1 Yatsı 

İmsak , ...................................... . 
•••••• ••••••• •••••••••• 

Sahibi tıe neşriııatı idare eden 
Baş muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 
Son Telgraf Matbaası 

l\Iusa Çe!cbi, bu vak'a üzerine 
bütün köyii yakarak kılıçtan geçir
mi ti. 

Anlaşılıyor ki Osmanlı Türkle~i 
bilhassa bunların başı olan hanları 
:riayayı miilCıkün dahili ve harici si.. 
yasetine müdahaleye meydan ver
miyorlardı. Her kim b<iyle bir işe 
tevessül eylerse ailır cezalarla te
dip eyliyorlardı. Bıristiyanlığın halı: 
lu, şer'in adaleti dahilinde kilise
sine, lisanına, ticaretine, zevkine 
aileı.ine, cemiyetine sahip olarak 
bir saadet halinde ve himayede 
yaşamaktı ve kılına, dinine, kili -
sesine, Jiı;anına, parasına haklın o-. 
!arak böyle de yaşadı. 

Neyse maksat Beyazıdı Velinin • 
kardeşi Cem Sultan hakkında gös
terdiği gıyabi şefkat ve impara
torluğunun tuttuğu siyaseti teş • 
rih idi. 

Sultan Beyazıt, Konyaya kadar 
,.itti. Konya eiva:rında (Filyat) da 
birkaç gün kalclı. Konyaya girmedi. 

Oğlu şehzade Abdallahı Karaman 
valisi tayin eyledi. 

'0evam.ı var} 

1 
Devlet Demiryolları ve Limanları 

i,ıetme u. idaresi ilanları 
Muhammen bedeli 19000 'ira olan Zii.ya ile ç.allşar. ,bir tııJıı ~ 

rwısı 9 mayıs 1940 ."'"'~<rnoc, flÜnÜ saaıt .15,30 da k.apa:!ı zarf U6u 
Ankaı<ırla Ware ıbin.asında satın a:ınaca.kl.?r. rl' 

Bu hoe gmnek istiyenlerin 1425 biralık muv'1i00ı.t teminal il~ 
~_:ayin ~ v'>Slkahıırı ve tEiclme'Iıini ayrı; gün saat 14.30 ~ 
..,,.'""yvn re1s:ı.gııııe vermeleri liızımdır. I'" 

$att1tnaıııele; parasız oJıonıık. Ankaraıfu malZorne binasın&n, :ı-ı~ 
µasada trı;eo:ılürn ve seW: ~nden ~ır. 2296 

~ "'"-'- . . . . * ~ .. ,,..,. - lngıliz kredi an13"1llasmd>an tediv 4 edilın"k fil 
mui:ıa.yaesı takarrüı OO.en takr±~ 480 adet tampon ve ~OOG adet ..d· 
pazaıılık. swı«ti.le ve. ınun~ası:ran Ingiliz fıinnalarından s··.tı:-ı a,lııı3""'~ 

Bıu .~uısu.sta tJnzinı edılımilş olan şa:c'lıruımeloe:r Londrada Türk 'P~ 
aWsıeJl.l[ınden ve AJı.i;arada Devlet Deım.iryollan Malııeme dı>İl'~ 
1.edıa:rik edıil~~· S lrlname almak istiyerıl.eriıı bu kabil maızeıııe fi 
eden h17 ~nmfu f.abrnk<ilirııı -temsil eıtıtıilkle.-ini firma i..ırrJnJ \"'.ır1!1~ :f' 
"'?Jıe• bildirerek, tahrıren veya şifahen vukarda ııözü geçen yet 
nwırooa<ıılll<11rı liızımdır. ~ 

'..'etıiliec.k ~dif!c:·ı.rı er- rı.iıh.ayet 10/5/1940 tariıhine k.ı.ar /\~~,(f 
Devkıt Denıno.1arı Merkez Dokuzuncu Artıtınn'I Eksilt:re klfl"'' 
nuna tevdi edilmis "1ınaH lazım .ııeleceği Uıaın ohmuır. 2097 

• Muhammen bedeli 1900 hca °""" ~00 sıkıt kamisyon.daılri n~ 
ebat ve evsafında zımpara taışı 15/4/194-0 pazarlıes.i, gıünü saat (I J 
birde Haydaırpaşada Gar binası dahilirufuici komi~-yon tarafındol' 
<iksi.i.lnıe nı;u)il e satın a:Iınaca!ktıx. · ~ 

Bu iııe girmek .isti'y«ı!erin lb2°lıira 50 kw.'uSlulk muvaıklkat ;;; 
ve kanunun taıy:in (ıtıfıi_i\ıi wsaiılde l:ııirlilct.e eksilllbne günü ~ 
lwmi&yuna mü:raca:aıtıları Wızımıdrr. ..Af 

Bu iııe ait şartna.meler komisyondan parasız Oolara!k d~r 
dır. (2364) / 

Maarif Vekilliğinden : 
1 - 2259 sayıJı kanunun taıtAııilııiıne daılı- ol-anı taünıa1ın.~ye ~ 

oırtıa t~ dlru1larımn 3 ü_?oü ve 4 üncü sırul'l.arıı için ilci cıiJ.t!e~;I 
11.şeıldk.Q bll: • Ekaııaırük cog:rafyqı,, k:i:t:abı y'17Jl .:ması rnÜSa'b3'l<aYll 1 
muştıur. 5{0J 

2 - Müsalbaka müddei4 15/IV/940 ta.-ihınden haşlaan-ak ~ 1 

1941 cumartesıi giiOO akşamı b.ib:nek ü:zıen, on aydır. ~ 
3 - Mlisaıbakaı:a işi.irake !karar verenler 15/XI/1940 ~, ~ 
~ kamı- bir di.ldtçe ik Maarif Vt<~ ro:iiTacru>t ed~~ 
ıı:ıusa.bakaya gixeoeıkıle,. defterine adlarını ya2dıraralk bine nuınıars d 
~ Mii&ılbalkaya giıı-enleriın yazdıilo1an lciltı:ıq:ıları 15/II/1941 ·ırı I 
gunıu •-aıı.t 13 e kadar Maarif Vdillliği neşriyat miid'.ürlüğüne ~ 
mJ.eıi veya ~nın'€1leri şar;ltır. • 1 

4 - Mlüsabak.ada biriııoiliği kazanan kiltaıp serisi üc yıl. s~~ 
oku:'1=1-1 okutulaıc'.'1< ve müdlifine heı- ywıJ: iqin 1200 .. ira telif ~ 
veıriılecdkıtJir. :lıkıi:ncı çıkan kitap serisin:iı yaımna mr defaya m~. •"' 
üoore biırindnin miiıtıfüfii.ııe veri:lenıin bu- yıllığı mi.lkiıfat oııırııi: 
lıooeıkltin'.. A 

5 - M<tisatba'kaya l(irecelkı1lerm eocıileriıııi ü~ nüsha o'anııtl' ~~ 
mak.i:ne ile ve kağıtların yahuz birer yfuıüne y=lmış owıılı . ~ 
VCk:iJ.ı iği n<,,ınyat mii.düı1l'iifrijn.e makbuz muk.aıbi'.inde vaırnel~1 
gönıderm-.~i lfızınıdır. KilitOOa loonulacak :resim, şekil, harita, .ıı·;,ıv-1 
ve saiırenıin asııl arının yalnız bu nüshalardan biI'iıne ve yer· e;in'! ll" 1 
muş bulunması kilidir. Miisalba:k.aya ibaslJmiş bir kiitapla giteıı 
kilta'lnn üç .. nüs!ıasını :crtıcek veya görırleı-eceklerc1'ir. . . A 

6 - Musabalka.ya gıırerl &ın eser ıım.ısverlıcleloc>le bit wbte~ 
kalbıul ~ tıa'k.dkde esei"Imm iJ.an edilen tenf hakkı._ııı ·jel-:;/ 
""." ber ttı.rı:.u. tasarruf h_a.kk1?-dan va: geçerek Maarif -yek;.:, '~ıne ~ı' 
bir dıevre ıçm terk ut:til<lerim ve kita!bın o devre içınd~·ki he!' il'; 
nın son tmfuilfr.ıriiııin kendileri veya !kendi mes'ulzyet'er.•i att~,ıı 
edecek.Itri dij!er biır zat tıarafında.n yapı!acağmı gösterir r.~erır,;ı<- 1 
dikli bir taalııhıüt senedi vuımı;:ila'; de J.fızımdır. . , •""· 

7 .-:- Kitaı:fOO"da bulunması l~ım gciC'fl< ~~ji!k vı.: ;cl<1J'ı:ııe;;;! 
J.an-ı ıroo1ıeıren şaıı1ıname iıle noıtcnııge ıtasdilk ı:ıtltı!r 'ltcCk t?c ','\,.ii't. ~(~ 
nıin fmıınülü Maarif V!!'tiliği neşriyat mürlıürlüğünden r ı'_lb<'1~ 
tıup\a JS~ıyeıılerı.n bır kuruşluk pooıt:a pulrunu da birEkte gurdCl""' 
icaa:ıeder. (1150) (1881) ./ 

Emlak ve Eytam Bankasından 

Esas No. Yeri Nevi 
186/1 Beyleılıbeyi AWıitve mallı. Tarla 

Aa'OOa ııoo.ak 1/4 No. 'tu 
t:ır:a. 

senelik Kirası 
T.L. 75.-

,252/11 Beykoz Yalılköy ın.•h. To- Kır kalı - T. L. 12.-
Goaıt ı;i:flfj:i.ği No. 11 vesi 

1447 /20 Beyoğ1u Şe'hitrnuhıtar ı:na- Y<lrllhane T. L 420.
hdı:si' Cumhuriyet mey-
dımı İ. T. E. Ş. harıında ~ 
~u ! 'f. µ. 

C:32/ll ToP00ne Çulkurouma Ar DUlı!kBn T.L. 87.-
ğ..ıruımoon HacıJ:ıoekir a - I 
pa.ııtmıaru a tmda No. 35/1 tP 

Yulkarda adre5 ve izahatı yazılı gaıyrimeırlrnJler .. .,,ıt. . r' 
ı;wıetıil.e kira.ya veı:ıilecdkMr. ;pı-e 1. 

Iihale 29/3/940 cun.a günü saa.t oırırl.1'Cl>r. Kraıl:>rn k ~ ıl ! 
hirralaTında g~r'len d0poz1to aıkQ..sini v=ıeın!rz.ıe \'allt~r .1 ı#/ 
maıya gmmelıeıriı mii.zaıyede sı>asmda vcııien bedel gıe.r,ınıı 1'•r1>~l! 
eıtltıiği, 1ıılkdli<de ıbaJ:iplerin clepazıtıdtarıru n'isbcıt dah<:snh ~, ·•r / 
mıeı!Pri lazımdır. (2075) __.,-/ 

lstanbul Kadastro Müdürlüğündel1 : 4 

Fener nab:>%i'llc bağlı Hı= Q3.VUŞ "'-' Sa.ın.ı;tya nalıiYC6i~ııl'' 
Küırkçi.iba:şı ıma!ha'lr<"ler,inin kadastroSl.IJla l:ıaŞlıınaoalkitır. :Bn ~ıeı' 
mn iıçıiııııde miiı1kıü olarll a.- /bir 3!Y müddet zarfında F atiıl'ı tJJ')IJ' / 
oı1tıa dlrulu ~ıımıda kadastro bin.asında birinoi pcsia ın(Jlll ~P" 
ve. Künkçüb:k;ı rne-h~eei için de Sulıt.aı;ı:ıhr.ıe1Jte tapu ve -e/f. 11' 
dıaıirt6l<lm tisi. lmtındaki poota mEm~'l"lfla müraca:.t cd"" ıP" 
~elıerr ı>'.ım"1arı ve bel.f:l'C'lerile bir'.i.kt.e doldurtıı> dı::II'lıa ~ ~ ~ 
\oe bu müddeıtıin biibün ~ 15 ~ sonm da tahd iıi ve ı:-. ' 
bıışlmııecağı ve ~ mıülık sahi<pleıi kendi hud ;~ı·Pıl '.l:I ~ 
ını:ıımıırllan iırııe etııneıleri !raıdasıf:ro kanunıımım 18 ve W :~..ıı) 
~ 12 inci meıddESine göre i%n oü.ınuır. (~ 

l 


