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ETEM İZZET BENİCB 

'lmanyanın Karadan Ablukası da Düşünülüyor 
ecılkanlarda 
3ll/h taarruzu İngilterenin Balkanlardaki sefir/erini Londra' ya 

İnııiliz elçilerinin Londrada 
loplanmalannın manası .•. daveti bu mesele ile alakadar görülüyor 
~~~~~iıfransa ve Belçika hükiimetleri der Ruzvelt, Velles · 
ıilit '•da toplanacakları haber ve- ile bir buçuk 1 

,~::~eiUderinyük•ek.~_arpm~c- sefirlerini istişareye çag"' ırıyorlar Saat konUŞtU 'n. londrada akdettıgı son ıçS ~e neşrettiği beyannameden 
;\ Ankara, Belgrat, Atina, Bük· 
it;; Soiya, Roma, Peşte İngiliz el
~~? Londrada toplanmaları hu
'tkır ınana ve ehemmiyet ifade 
~d tedir. Yiiksek harp meelisi 
ı tt.~f~ daha Avrupa harbin.o va
~11ııı gözden geçirmiş ve harp 
~ltı~eri tahakkuk etmedikçe as
'i ;\'.apılmıyacağına karar ver-

b·"· 
~naenaleyb resmi tebliğin ve 
lı d •n kararın teferrüatı üzerin
lı~ ~aksızın sonuna kadar har
li;1ııı~"aın edeceğini kabul etmek 
'lıııı ır. Bu vaziyette yine halen 
Ilı~ llerede, nasıl ve ne zaman 
lı ~'it lır?.. sual:nin cevabı açık 
~iıı . ~ılıksız bulunmaktadır. Ber
~ L~•sına göre harp müttefik
;;"lı ~atından Sovyet Rusyaya 
~;1ııı11•nı ve Balkanlara sirayet <t
'ıttiı ek suretile vukua &ctirile • 
~ 

0
' l'aıı~ mütte[ikler bir taraf

-, s.:;11• ş,.rkta topladıkları ordu 
~lııe ~et Rusyaya taarruz ede • 
~ti'! hu taarruz Kafkasya ve 
~it lıı ıst.kaınetinde inkişaf edecek, 
~~a'lftan da yine bu ku,·vetlerlc 
~al nlarda açılacak cepheye mii-
1;\ v,' •ckceklerdir. Bu Alman id· 
~ 11J•opagandasının istihdaf et· 
'il~ f açık ve a .kiırdır. Bir tıı
'~ Balkanlarda ıinirleri boz
litıi llllittefikler hak.kında.ki em· 
~ıı ".j itimadı sarsmak; bir ta
;<eııd" a uyandıracakları hava ve 
it ~t ııt ile Balkanları siyaseten 
'n~ ısaden istismar etmektir. Al
~tıı~11ın harbe devam ve muka-
~i ııde Balkanların ifa edebi

~ .\tııı 1 hsadi hizmet miihimdir. 
ı;~ •ııya Balkanların istihsal ve 
~ 11ı:'•ddesi ola her qevi hayati 
~''hh~elınni maddeyi memleketine 
L llltÇa 1 ek imkanına sahip ol • 
--~,Ilı Yllııu: bu maddelerle mu • 
~'Yac ~İni arttırmış olarak kal -:'lt]a: lLıradcniz, Tuna ve Bal
Si t Yolundan da azami istifa • 
~~i~:t~in edebilecektir. İtalya • 
'"tıı'llı •k • Tuna yolları bugün için 
~dtlaııın candamarı mesabe -
L 1lı i:~· Elbette ki, bu yolların 
~.ıı.t"' .. kapanmasını istemediği 
--~lte(~ııttefiklere müzahir ve 
~~lıi .1tl•r!e beraber bir siyaset 
i· tıı1 1 e de kendisine karşı kapa
~11 ~' ~-nı~sını istemez. Bunun için 
·~,111 tıtuıı kuvvet ve kudreti ile 
;shiıı '"'da miittefiklerin siyaseti 
~~itle/ ~alışmakta, Balkanlıların 
ı _~it, ~!l1 çelmiye ırayret eylemek· 
~dt~ındi, İngiliz elçilerinin 
~ıı. a toplanmaları işte bu Al
lı it it~~'Tet ve propagandasına 
1ıı •da t 1 az olunacak tedbirleri bir 
~~llt ••ınmül etmiye matuf bir 

~ \',11 i 
1 0lınak geuklir. 

~et; llalkanlıların istediği em • 
l; ·ı;~:•~ıracnk, itimat ve güveni 
~~it e~e_ '. hnrhin Balkanlara si
~ ~lkar~rılmek. isteııil~iği yolıın
~'•ak b ~ sayıaları fılen yalan
~ lllııa' ıl~kis Balkanların Bal • 
'-n~~~•a. tıt olduğu tezini biitün 
~il f~a:~• isbat edecek bir mu

~_<lne b 1Yet. 
~ı 8 ~ toplantıda Almanyaya 
t,"'ııı: . anlarda böyle bir sulh 
Ilı heı 'tekle birlikte iktısadi bir 
~ ~l "• oru hazırlanması da' me
.\t lll118, ınıı~te~eldir. Yani, Bal -
Ilı lııaııy~ıı şıındiye kadar ve Jfimdi 
11•de11 "Ya sattıkları her türlü 
~ tıı,lt " • hayat maddesini satın. 
Ilı ~a ik~ Al'!'aııya ile Balkanlar
-.: ve '~dı harbi şiddellendir • 

llılaıııak. hsadi muhasarayı ta-

YAKINDA 
t:.TEM-IZZET -
BENICE'nin 

!::debi Romanı 

Garp cephesmı ııekllyea iki 

Landra. 29 (Hıusllflİ) - ~ 
Naıın-ı Lom H&lliaks ~~lltu...nin 
Ank:ııradaki semri u• .Aıtina, Bük
reş, Be)ı:ırot ve BudaJ)e!,i.'1 ıiefir • 
lerirıi kendisik ~elk u~• L 

Londroıya davet etmJşt.ir. 
Sefirler nıisan bid.~~ 

Londrada bulunacaikfardır. 
Diğı:'l' tıı.raJltıan İngilıterentn Ro

madnl<i refiri Slr Persi Loren de 
nisanda kısa bir me-Luniyetı'e Lon
draya gt>le00k11iır. 

-
m!itteflk kumandan: Lord Gort ve General Gamleıı lını-i ta önünde 

ltiinın tal~ı da, Va: an n~ıdinı- ı lunrnaııı: ureı- um m tııı 
de ...., dilter ırıubt613f yerleni ld Brii ele ge!;:ıceklerdlıı-. 
set.iırm Jı" üme1ıl tmuıst.a bu - (D vamı 3 iincU aahlfcde) 

Almanlar, Romanyayı 
· tazyika başladı 

Davet edilıtın sefirlerin ve arta 8 •• k t Al k } •ı b 
elçferİ!?l seri bir h~ketin da.ima u reş e man e sper erı e aş-
muihtcmeJ olduğu b:ır Avrupa mm- 1 •• k J • fh d 
1ıa'kasında büyü'k ethemmiyet.te bir ıyan muza ere er çetın sa a a 
di.plomat.hk o:ıpheye menşup bu -
hınuşl:an tebarüz 'etıfüıilme'.kıtcd!r. 

L<>ndrnda yapılaca.k topliantıda 
cenUibu şaa'ki Avrupayı ve BaJ.ka.ı• 
:ıarı ıtak:ıdar eden her meı;ole 
b thldk edilecek ve bunıJ.ardakıi 
dıevıle1ileri nazizm tecavüzünden uı
zak bulunduroc:ı.k çareler ara.ş -
tıırılaca!ktıır. Bu mürra.•E'be>tfe sefia:
ıer. bu bölgt>yi aliika<laT eden me
selcleri birliilcte te111tik etmek fır
sırlını da bulacal<i.aırdu·. 
BELÇİKA DA SEFİRLERİNİ 

ÇA(.;IRIYOR 1 
Brüıksel 29 (Hususi) - Belçi -

Bükreş 29 (A.A.)- Havas ajan
sından: 

Haıici t'caret nazırı Christu, Al
man iktısat eksperi Dr. Clodiusun 
ilk nezaket ziyaretin; kabul etmiş· 
tir. 

Bu son günlerdeki çalışmaları es
nasında Rumen ve Alman iktısat 
heyetleri, fiatlar mese~esini görüş
müşlerd'r. 
Salahiyettar mchafil, Alman mu
rahhaslarının müzakeratta bati 
davranmakta ve görlişmelcrin ni -
hayet Almanya}'a müsait bir şekil
de neticelenmesine bais olacak b'r 

takım •teklifler> ileri sürmekle ik
tifa etmekte olduklarını beyan et
mektedir. 

Müşahitler, altı aydanberi Ro -
rnanvanın vaziyetinin son derece 
sağlamlaşmış oldugu mütaleasını 
srrdetmektedirler. 

Salahiyettar mehafıl, müzakera
tııı ne vakit hitama ereceğin; tah
min edememektedirler. Çünkü Al
man eksper!er, adım başında mu- · 
kavemet v,östermckledirlcr ve or
taya atılan meseleler ve b:Jhassa 
'1mdive kadar temas cdilmcm:ş o-

ı . 
lan petrol mese'.esi pek karışıktır. 

Vali busabah 
Ankara dan 

döndü 

Yakın şarkta müttefik 
ordu 300 bin kişi 

lstanbulun imarı hak
kında Milli Şefe 

izahat verdi 
Binkaç gündenberi Ankarada bu

}unma!kıta olan Vali ve BelecM·ye 
reisi B. Lütfi Kl>'dar bu sa;baıhld 
ekspa:u;le şehrimire dönmüştür. 

B. Lütfi Kırdar Haydarpaşa is -
tasyonund'a vilayet ve belediye 
reis muavinleri, emniyet müdürü 
1JaMfından karsı;anmışlır. Va'.d ve 
Beb:ıdiye reisi dün Ankarada Milli 
Şefimiz t~met İnönü tarafından 
kabu\ olunmuştur. Mumaikytı Re
isicunthurumuza sehrimizin imarı 
ve imar faaliyeti haıkkında ,izahat 
vernnştir. .. 

B. Lutfi Kırdaır Anıkara>d'a Us
küdar tramva}{arı isi i'.e m~ul 
olmuş \,,, yeni şeh'r bütı;c'>i hak
kında Daih.i.liye V€<kallWe t~mas 

etmişııı.r. 1 
Am&i:lcadan s01tın alınacak o}anl 

şehir da:hill otıobüsleri iQin icabe
den döviz mü•aadesini de almtştır. 

> • 

Akdenizin bütün 
hadiselere her 

manzarasını değiştirecek 
zaman intizar edilebilir 

·~ 
ı 
1 

A,·ııstraı:y...dan yakın şarka yeni kuvvetler getirmek iizere yolda 
bulunan biiyiik tiıı:iliz transatlantiği Kııin Elizabet 

(Y""ısı 3 iwcü .. hlfodet 

Hariciye nazırı ile bir· 
likte raporları tetkike 

başladı 
Loııdra 29 (Hususi) - Sumner 

Velles Nevyorka geldll'(i z:ıman el
li kadar ııaz,eteci tarafından muha
sara edilıni.ş ve müthiş bir sual 
yağmuru aLtında kalmşıtır. 

Velles Avrupada her gittiği yer
de büyük bir neza:ketle karşılan • 
dıf(ını, bütün tebligat beyaz saray
dan yapılacal(ına gön:, kendisini?\ 
fazla hiçbir şey sövliyemi)~e.i!ini 
beyan etmisür. 

Velles mahalli ı;aatle 10,30 daı 
Vaşingtona hareket etmiş, Vaşing
iona muvasa'at eder etmez, Cum
hurreİ$i tarafııi<lan kabul edilmiş
tiT. 

Mülakat bil' buçuk saat dıevam 
etmiştir. 

Ruzvelt Velle;in verdiği rapor
ları hariciye nazll'ı Kordcl Ha! ile 
tetk:ii< etme$!!? ba.5Jamıştır. Fakat 
ra.porlarm muhteviyatına dair be
yaz saraydan şimdlye kadar hiçbir 
;;ey sızmamıstır. 

Ruz\•clt Velk>se inlizaren tebır 
• · Am · a :iotlyıısında yapa -

cn,ııucy.aha.tc çıkmak üzeredir. Av
detind b<'yamıtta bulunması ve 
dıut ll ci,y azırına hı -

rakına!ı muhteıne:dir. 

Macar başvekil] 
Peşteye döndü 
Papa ile mülakatı 

bir buçuk saat sürdü 
Roma 29 (Hususi) - Papa, dün 

Macar Ba.,vel<ili Koııt '1i 1 ıelci'y>i. 
huwnıııa ka'bul eumi';ltir. Mülaka~ 

Komedi Fransez artistlerinden Mari Bel Budapeştede bir tem ildea 
sonra Çigan miiziği dinliyor 

'' Komedi Fransez ,, artistleri 
öğle üzeri geldi 

Şckimızde ve Aııkaıradiı birl<aı; 
temsil ~>cek olan Komedi F're&
sez san'aıtlkarl.arı bugün .oo.t 11,10 
geçe Sofyadan eksµre-le şeOO!mlze 
~İT. Lıtı.,,,"Yorı daha saiıah
tan misa·fil':tJri karşılama? gelen 
loalıııba bir halk ile dc:!ımuştu. 

;lıfy~ nernına g..-Jenleri,. 
F\·:.ııw;ız MD60looılı&nesi ve beledi
ye fWl'ı<am bük et! <ric bE>W.iıyOl'lardı. 
Eııtujfrul Muhsin ııclmeııııişt.i, 

Tren dur r durmaz, po1i5>n tıed
hm.erlııe raiıJnro, ha.lk btiroool>iıre 
tnu:ılere hücwn eiti. ATtrstl'« ne~ 
u~ğını Şaşırdılar. Ço'k kimse-

lıer M>tıı:;.ü<: .. .-i t.auımad!kları için bü• 
ketler Yll!rllış kimsc-'..ere veddi, g.,.. . 
ri a:lındı. Bazı gazete f~afçıl:arı 
da Fransız aı11Jis'ti diye başlı:ılan~ 
nm resiml't'Tlini aldilaır. , 

Bir ıır:ilik misafirleır i\'1nde en 
:ııiya:dc arımmı Ma.ıi Bel'ln orladan 
sıır olduğu anlaş•ldı. Evvelce de 
İstanbula ~ldiği için şebr>mWıı 
halini bilen büyük artıist bir fır~ 
~mı bli:arıık, ı;iya·h gÖ7J.Uık tak;. 
mış olduğu haJde usulca sıvışa,ı·aıli 
cıık~p gitnıi>ti. 

Nihayet o karışıklık ve halkın 
(Devamı 3 üncü sahifede) 

Norveç, Alman denizaltı gemisini 
geri verecek mi ? 

~nr~:;:;:na:::,ır:~:r~ İngiliz ablukasının şiddetlendiril-
hukum('t muıınesı:ıJ; kardl!l'lal Mag-

•lione ile gfüü~mü,.Lü.r. . mesi Norveçi endişeye 
Kom Telekı hır zıyailA ""muş düşürüyor 

ve zi.vafotte kardi~al Maj\'lıioııe, Lonclra 29 (Hususi)- İngiliz do
Amedkanın Va't!i!kan nezdmde nanmasının Şimal denizinde ablu
nriimcs.;~!'i Mvron ;ra,·lor ve Vafi- kayı teşdit etmes, Almanyacla ol
kanııı yuk&-0< ••'kanı ,hazJr bulun- dugu kadar İskandinav memleket-

teşadüf eımeleri ihtimali azalınıık
tadır. 
NORVEÇ ALMAN TAHTELBA -

HiNı'lt GERİ VERECEK Mİ? 
Londra 29 (Hususi) - Ge.;cn 

salı ııecesi Norveç s•h ·ııerinde ka-
mus!ur !erinde de telfu; ve endişe uyan -

Macar &~ekıi'1i Bud'ap~ye dırnıL1;tır. 

müteveccih "11 Raın<l n aynlmış - İngilizler, Norveç sularından Af- raya oturan U. 21 Alman tahtel • 
ba.hiri bir Ahnan ba'.ıkçı gemisi • 
nn yardımı ile yüzdürülmüş ise de 
Norveç makamları tarafından Man 
dal fiyorduna getir.lmistir. 

tır manyaya demir ve diğer maden 

Rakıdan sonra 
yarım kilo 

petrol içmiş 
Dlin C.. .at.,!.. R'l!rİ·P bir vak'a 

olmuştur: 
Galatıada. Döşemeci sokağında 

l)'Üıran '5A!'fYar sa1ıcı Kconk dün 
öğJl.ıden rd<şama kada·r bir ki3o ra
kı içe.relk ·k>ıfaıyı adaımakıHı tüssü
~- Keo!ik akşam O:u.rıca, bu 
kadar i<;llriyi ka:lii görmemiş ve ya
nın kilodmı. faz}<ı ispirto He ııaz 
yağını üstüste iQmiı:ıtir. 

F'öıkaıt biraız oonı·a sancıiar için
de kıw-anmafıa başln<lığmdan: 

c- Adootfıar ben yıanıyorutm!.• 
diye sokağa fıırlarmştır. 

KLIDl'k hemen cel:lıolwıarı unda.ılı 
sıhhi cıtomdbili ile Siirpagop has
tanesine kalOıırıp rn 1 si yıkanrnı,.. 
tır. 

---000---

Fransanın Suriye 
komiseri bugün 
Ankaraya geldi 

(Yazısı 3 iincii. sahifede) 

cevherleri ithal'nin kat'! surette ö
nüne geçmeğe karar vermiş bulun
maktadırlar. Os'.o gazeteleri, yeni 
vaziyetin Norveçin bitaraflığı ü
zeıinde tes:r yapmaktan hali kal
mıyacağını, Almanyanın mukabele 
bilmisle geçmesinden korkuldu -
kunu yazmaktadır. Almanlar şim
di demir cevherlerini Norveçin ya
kın sah:llerinde sefer edebilecek 
Jtüçlik tonda vapurlarla nakletmek
tedir. Bu surette İngiliz gemilerine 

Alman sefarethanesi, tahte~bahi
rin.hava'arın fenalığı yüzünden 
Norveç sularına girmeğe mcebur 
~dığını ileri sürerek serl:.est bı
ralolmasını istemist'r. 

Fakat gemi henüz serbest bua
kılmamı;;tır. U. 21 gemisi 2.50 \on
hık bir sahil tahtelbah:ridir ve i
çinde 23 kişi vardır. 

·Son Tel·arafla.r . ._,.. 

Bohemya ve A vusturyada isyan 
krı 29 (Hususi) - Mevsuk 

lrayna.Jcla.rdan alınan Jra.berkre gö
re Bohemya ve Avusturyada bir 
çok hadiseler vukua ,gi.&nişüı·. 

Bmo'da e..ki sınıf ara mensup 
mtıival A~'llstul'ya askerlerinden 
mü;·ek;;.ep ıbir kıt'a, garp cephe -
sınc """'-lk"drleceklel'in:. anlaYtnea 

isvan etıni~lerdir Burnlar silıJılan 
ltınara:k hapis olunmuştur. 
Kutnııılıora 'da, izin bekleı;ken rep
heye gönderilıınelk istenib1 bôr Al• 
man taburu efradı da isyan etmiı;
tir. Bun'l:<rın 15 te biri kursuna di. 
zi.lmiştir. 

Molotof yarın izahat verecek 
Roma, 29 (Radyo) - Moskova \ Bu toplantıda Haricıye kc ısr-

sivasi mahafili, yarın toplanacak r:i Molotof. Sovyet Rusvanın ha-· 
olan Yüksek şuranın •kar:ı.llarını rici siyaseti hakkında izahat vc-
sabı ·sızlıkl. beklemektedir recekt r 

(Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 

' 



T E L G a A r -29 MAn lMI 

l\IAYNLERİN tSTÜNE 

YAPILAN RESİ:\l 
Nmunlar yeni yaptıklan mayn

lerin ustüne. Çembert.aynm resmi
• ve ,;eınsiyesını yapmışlar .. Söz
de bu bır sürprizmj,;? . .3oğukkanlı 
İngiızleri bu suretle gültiürecek
ler .. 

Görüyorsunuz ya, iş. artık şa
kaya döküldü .. Bu harp espri har
bı oldu, çıktı.Fakat, çoğu, böyle 
sojtuk espriler .. Maynin üstüne re
nn yapacak kadar Almanyada tol 
!uça ve boya var mıym~?. 

Beıı, buna şaşıyorum .. 
!JNUTTURMAK HARBİ 
B.4.ŞLADI, GALİBA .• 

Bazıları, paskalyaya atfediyor • 
lar. Neye hamledilirse edi!s ia, g;;_ 
rül"üvor ki, son bi:r haftadır, siya
IBCt dünva~ında da, 1-arp cep,1<!":
rinde de bir sessizlJ<, bir durgun
l:ıık var. Adeta, neredyse, harbin 
olup olmadığını unutacağız. Yoksv. 
yıldırım barbinıirn, sinir h~rtin
den, sulh t ac:ı ı'den sonra, bir de 
'WlUtturm!k hart>; mi ~Laciı ?. 
Bir de bakacal<sınız k!, aradan se
neler .ııeçmlş, değişen hlçbir şey 
yok .. Nesil ihtiyarlamış, tekaüt .,ı
mut. yerine, yenileri gelmiş.. Hala 
capbelerde süküt!. 

Bir gtin lıat;rhyacaklar ki dünya
da harp vardı!. Fakat, b"r de ba
kaca:klar ki, aradan on, yirmi sene 
.ıeçmlş .•. O zaman: 

- Paydos diyecekler, mururu 
zmna.na uğradı!. -
DôNöNtlNDEKt 
BASAMAKLAR 

Arkaclaııımz Sel8mi tiiit Sectel, 
:!ikdamda yazdığı bir fıkrada, Emi
nönünde yapılan beton merdiwn-
1eri tenkit ediyoc. Geçen J:iin, ora
dan geçerken, bizim de nazan dciı:
kııti.m.izi celbettl Merdivenleri be-

Kendini ele 
veren katil! 

!Müddciumum.I.lk dıi.n 8 senelik 
firari bix ık:atili tevkif etmU;tir 

ğenmedik. Demek ki, bu basamak
ları kim yapıyorsa, iyi yapama • 
mış!. İnsan basamak yapmasını bil
me!. .. Bazı insanlar vardır ki, ga
yet ustalıklı basamak yapar:ar ... 
Bazıl.rı da, böyle acemice yapar .. 
Fakat bir taraftan da sevinmeliyiz, 
demek, b<>lediyemiz basamak ol -
maktan artık kurtulmuştur. 
İÇKİ KA...'llUNU 

VE BİR :1-IADDE 

Yenr bir içkiler kan unu hazır -
!anıyormuş: Acaba, bu kanun ne
den bahsedecek? İsminden, bu.ey 
anlamak mümkün değil.. İçk; ne
yj,lerinden mi?. İçkilerin dcrece • 
sinden mi?. İçiş tarzından mı!. Fi
atından mı?. Yeşilay cemiyetinin 
lağvından mı?. Hiıliı, b'zım semt.
teki bakkallara bira gccmevrsinden 

'? mt .• 

Hulasa, bilmiyorum. Merakla, 
.kanunun çıkmasını bekliyorum. 

Bendeniz:n bir tekli.fim var: Bu 
kanuna şöyle bir madde i.Jave et
meli: •İcki, insanı sarhoş eden ye-
11ane vasıtadır. Çalgılı gazinoların 
hesap pusulalannın azametini is
tismar ederek, müsterieri ikinci b:r 
defa sarhoş etmeleri yasaktır.• 

ARADA TEKLİF 

VAR MI ÜSTADT. 

Şair Orhan Seyfi Orbun y~zdığı 
bir fıkrada söyle diyor: •Bır şııır 
yazmıştım.. Manzumesi.ni ba8.haı:e 
bir kitapta ııördüm. Bır de baktım 
ki altında Yusuf 7.lya tınzası::·'. 

Orhan Seyfi, bu kitabın muelli
fine karşı hlc olmazsa kenQ.isin?.~ 
müsaade istenmes· lfı.zlm l{e1dıgıru 
söylüyor. 
Doğru .. Fakat, kimbili~! belki .d~ 

mevzuu bahis kitabın muellifi, ıki 
Şa'r Orhan Seyfi Orhon yazdıj!ı 

de ... 
AHMET RAUF 

Sırtlanların 
yediği ceset! 
İzmıt vililyetının K:aııdıra kaza

sına tabi Keıaı ııe-:.:4 ı iköyünc:!e .'.şlıe

nen çok feci bir cinayet meydana 
çıkanhnışt.r: 

Daha çok 
mahsul 

Zırai istihsalatımızın 
arttırılması için tahsisat 

ayrıldı 
Aıvırupada h3"b.irı ba$':ımasırıdan 

sonra bUlı:iıınE>t 2lirai ial:ih;aliıtımı
zm arttırıhn.:ısı et.raıfında tedbir 

aılmaıkırmı v•.iriıyetkre bi.ld.i:r -
miş V<e vi!izyet.ler de deri...ı faW
_yUe ge~rdi. 

Bu mısksatla zfraaıt bankasınca 

<ta 1 tnir1,>orı. 250 bin !lralık bİr lıırecli 
aıçıhnıŞtrı. Ve şiımdiıye kadaır ya>
nız 26 vtliıyette bu krodıden 12 bin· 
586 ton rohıımhı5< tevzi olunınu,,
tur. Tevzi ata devam ıi unrPak·t:adtr. 

Diğoer taraft-3,n KoordiPasyon he" 
yeti ııi.raat aletleri mübayaası içiın 

Zfnıat Vekfiletline tahsisat veımiş-, 
tir. Bu talısisat.a ziraa.t Metleri • 
mülbayaa olumnaktadır. 

Zirai lııt.ıbsaliltmıızm Y" ni zir<nt 
afetleri ve bu tedbirler sa}'eSinde 
miüıı miktarda arlm.ıicta devam 
edea. ')$ anla<;ılmallGt.adır. 
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Üniversitenin yeni yıl 
bütçesi 

Şehıı>mıiz ün!versiıtıesiıııin. 1940 
mııll'i yılı masrafları k.arşılıf.ı ol -
malk "iııeıe Maarif Ve'Js:ile'fhıce yeıııi 
yı; büıtQ.sine 1 milyon, 406 b!nı, 

473 lira tahsisat konuMuğ;u dün 
şehırim.irt..eieki .ılıikadar.lara bildiriıt

miştiır. 

Bu suretle Üniversitenin yeni yil 
talısİ«iatı 110 bin .iTa aıretınl."Il:r.ş 

ı olacalk'ta;irr 

IKüÇÜK HABERLERi 
* BClmODti biro fabrL<ası inhi -

s:ıdac uml!l'll müdürJ.iiğünce sa -
tı.n ıı:."wıacı:ıilttı.r. Bu s~e )"azın 
şehriımizcre bi'ra boilaş.."Caktır. * 'furnıik i,pli~ fia\J. arının mü
föm;ı.diyc ı. y.ü:'.NSE'Jmı si Ü0el'ıine ip-

lik faıbr.ikaıtörleri Anikıar.ı151a (:a((ı

.d:ıı:p ıf..ıtıniŞJ.erdir. F:ııilfarı nonnaıl 
lmne indimıek için orada top -
l:ırltiJar ~dırruıktadır. * Koaraca, siıün ve kekbk kuor 
mınm 2 sene müddı:ıt' ~ viliıyef.i.. 

--~-----__:;-~--~ --:c-::::=-~_::;:_~- _-:::__ __ -=::. --=- - ---- - -- - - -

Belediye 
vergileri 

Yeni bir proje ile arttı
rılıp bazı işler resme 

tabi tutulacak 
Beled.i:y vergi ve r~ hm"Q

lıa.rı ve Ücı• ıtieri bakkında Daıhi
li:ye Veldle~ınoe ha.ztnamna!kta oıll
ıh,ğunu haber verdi>j\".ııriz ye'l'li lm
nun tamamlanmıştır. Daıhili.ye Ve
ka) ü; bu yeni pı-ojeyi mütaleaları 
alımmık ihıeıe Vdkffe'!lere gön -
demı~ir. 

Öğ:ı'<'.'nldıııimicz.e gere İsta<ı'bu> Be
lı.'d;;esi ve diğer belediyeler "'3ıl'i
da.t.ıru au:ılltwnOO< üzere bu proj>" llıe 
baozı b.roiye verıti ve resimlerine 
ufak zarrfar yapılmıştır. 
Ayrıca Y' niden bazı işi.er ve 

madidelcr belediye resiıınberiille ta
bi tutulmuştur. Bu yeni projenin 
hazirana kıl'dac Büyük MiU~ Mec
lisinde miizak• re olunup haziran
dan sonra da tatbik ınevkiiıııe gi
receği ankışılımaktadır. 

--~------
Yeni Ankara 
Defterdarı 

Şehrimiz deftı:roru- muaviınliğin

den Anka.ra deJiı:erd3rlığına tayill 
olıındu@nu haber verdiğimiz B. 
B. hıcet bu ai<şarn yeni v azifesi:ne 
bıarelret edecektir. Uzun yiJardıır 
İsbaııbul mılliyes>nde bulımmuş o
hııı yeni An!aıır:a De!itordan bu sa
bah arkada$1Ima vocda etmiııtir. 

Yeni İstanbul defterdar muavin
llliilıe t.a}'in cl'.unan muhasebe mü
dürii Vahid de bu sabahtan itiba
reiı vıı.zıitesfne iıeı\ılaımıştır. 

-<r-

Tiftik balyelerine 
konulacak mühürler 
'.Il. kımil ilıracaıt mall:ırunızla yer

li marn ıJ.iıotın üzen.er ine dall>S!a ko
n ulm:ısı haldkındiiki haızırl.ıkla.- iık
mal oJıumnuştur. Bu cünt.eden rJ.
maik üzere t ftik ve y~ağı balye
leri ü:ı11rleııine konulacak ').an res
mi rıuııka ve iş:ıretii'crin şekillA>rile 
elb'aıdı v · b.'l!yabrın mühürlrnme 
tıarzlım VelkaJ.etçe k:ıırorılaştınla -

- - __,___________ - -- -

Bizde filimcilik 
Mısmn sinema stüdyolarını ge· 

:ıen bir Fransız muharriri, yazdığı 
uzun bir tetkik röportajında, Ka
hire için: •Ş· rk sinemacılığının 
Holivudu. diyor. Holivut, yalnız 
Birleşik Amerikanın değil, bütün 
dünya sinemacılığının payıtahtı ol
duğuna göre, Mısır, yeni asrın, bu 
mühim sanayi, propaganda ve ni
hayet ~lence vasıtasına, ~arkta en 
murnffak vasat ve merkez olabil
mis demektir. 

Anla ılıyor ki, Mısırlılar, sine
ma sanayii üzerinde bilhassa dur
muşlar ve çok çalışmışlardır. Biz, 
bu hadiseyi uzaktan dahi pekala 
takip edebiliyor ve görüyorıız. İs
tanbula son senelerde bircok Mısır 
filmi gelmiştir ve bunların i(inde, 
herhanı?i bir Amerikan ve Avmpa 
filminden çok daha fazla tutıılmuş 
olanları vardır. 

Bizim yerli filimlerimizden da
ha fazla tululmuştırr, demiyorum. 
Çünkü, bizimkiler, kimsenin batın 
kalmasın, umumiyetle kötü olu
yor. 

İstanbulluların sinema zevkine 
itimadım vardır. İyi tutulmuş Mı· 
aır !ilimlerini gördükten sonra, 
Mı.sırlıların bu işi ""kala başardıl<:
larına hükmetmek hiç de yanlış hi~ 
hüküm olmaz. 

Bugün sinema, bilhassa propa
ganda i(in mühim bir vasıta ol -
muştur. Biz, filimcilikt•, muhtdife 
se~plerden dolayı geriyiz. Hal -
buk.i, bütün dünyaya gö.sterilmesi, 
duyurulması lıizını gelen bir ~ok 
taraflarımız var. Filimle, bu işi 
pekala yapabiliriz. 

Bu mevzu nasıl i lenir, nasıl or .. 
ganize ....ı;Jir, nasıl muvaffakiyet 
yoluna sevkedilir?. 

isin mı.iteha ısı olmadı~ım iciu 
cevap vermek bana düşmez. Fakat, 
umumi bir görü le •·e bir gazeteci 
Slfatile sunu söyliyebilirinı ki, si
nemarılık, bizde, ele alınması la
zım gelen bir mevzu değil, hatta 
bir davadır. 

REŞAT FEYZİ 

Çocuk 
kampları 

Bu yıl şehrimizin altı 
yerinde 1250 çocukluk 

kamp açılacak 
Geçen yü oliu<>u gibi, bu yıl da 

şehııhrniııin muliteiiıf semtl.Wruie 
i!.:.O okul tale~:' ri için k.ımp açıl
ması kararla,,tırdmıştır. 

Bu yılıai kaınp.a;r Yeşill:ôy, Floc
ya, Ereıılköy, Malte11 , Kızıltoprak 
ve Pendikte olanak üzere allı yer
de açılacııktır. 

İlk okullann t:ıtilıni müu:ıakıp 
fuali')'ete i(LÇcCek ol.a1' karnP ara 00 
yı.t 1250 ~l.,.be kaıbul ;ılunacak -
tır. Geçen yıl 650 kiai d•ındığına 
göre kamı>hi..-.rın ımmnıi kadrosu bu 
sı ıne de b'r misli avLtınhnıı; de -
mek oluyor. 

Her kıaımpta bu sene hir .veııil:ik 
o.m<>k ÜZC'l"e seyyar seıi'i sinema 
mruk'i.nı l01'i, tevbiyevi fil'İrl11ler ve 
mı.ı.l>'dif spor malzemesi buhına
cilkıt•r. 

ESNAF ÇOCUKLARI 

Esnaf ceıniyetrai müşterek y:JX'
dırm bürosu tarafından yaz tıati -
.Jlirıde açıhnası düsünülen ~~ <p
cukları kamol'arının küşadından 
vaız ~çihnı;ıtM·. Y a.lnız es.ıııaf ce -
~ri müşterek ya.rdmı bürosu 
ma.Bıl'i1 idaresia:> bir mllkrtar para 
veıreOOkıtr. 

Bu para ile hasta, ka'!1Sız, ~e
se, ha.rek<>le muhtar (l>Tıaf ı;ocud<
laırınd:ın ı;ıa.lışkanları m'3J3Jl'i:fin 
kaımnl;ıınnıa meccanen kabul olU.
nacalki 'aırdır 

---000--

Belediyeye bildirilen 
halk dilekleri 

Bu \I' hnmİ21"1 hec kaızıa ve 
nam"c:: rıde t.oıp~"lml Cttm'hll!iyet 
llirl.ı: pa.11lıci lro~IC11iaıde tesl:i.1 
oıuma.ııı l >kmıı • ..o yeni dclekleri 
:Jx" ıed: ve ı'ElisL'ğine b!Jldirilınlşt.iır. 

Bu dildl:'rdeıı bit" knnmı yazı
yoruz: 

m şahriımize gönderilmi.ı;trr. llun- 1 •••• • • 1 1 ••••••••••• 1 ••••• 

<ar tel<ımil !Jfitik tüccarlarına pey
derpey t>:bili! olunm:ıkıtadır Bilet suiistimali 

l•lti4·'"~ 
a~ 

İtalya, AhnanY 
Balkaular 

gi' f,S 
Y~un: AHMET şt)J< ,. -· 

. . b;ıt•I 
Sovyet • Finlandı> • ,. yl 

ı\'n1 " 
hayellendikten sonr• '. il'~ 

- rrlr1:1 
"' tika taarruzunun ag Öll'"' 

. 1 nıştır. ..,,ı lar ü.zermde top anı ,:ı.-ı~ 
b. Iıa•1 ..1 beri malfııu olan ır .. ,ırtı" 

Balkanlara karşı ttcavu~ rd"~ 
devlejten gelebilir: sun ~.,jlj!l 

·uı> A 
ri - İtalya . Arııa,·utlug ·iiıl I' 
tına almakla esasen ıcc•'d•,~ , .• 
miş bulunuyor. AJınan. , 1 

hıı51 , 
bl Avrupayı ·boyat sa t.O~· . 
ettiğini inkar etıneın~~· roil. 
günkü harbin bir bco< \uıi' 
yayı Alman istilisınd•~ ~ 
mak ise di"cr hedeii e :,j 

, l'9 • tt uV 
devletlerinin ayni akıbe f 
lanna mani olmaktır. olıf' 

Sövlendiğine göre, j\l~~ 
talya ve Sovyet RusY•.Y~,~ 
alarak Balkanların statu fi" I 
ranti altlna ala<:aklarDI'~ ,.ı , 

. . ·tı~. politika manevrasıle ıs . 1,ıl 
len gaye, Balkanlara eın•ı "I 

bOa (1 
vermekse, Alınanyanın ardıl'· ,J 
vaffak clann:vı.cağı a~ık oı',r_, 
kü Balkan nı:lletlui, j\lğil.~ 
ve İtalyanın ,;'derine cie i ~ 

· k" uaJ•' '..I senedenbcrı t~ ıp e .. cu"J 
kaya bak'11ak mecburı" 11"'. 
le~. Almanya ve tt~ty~ e ,,. 
devletlerinin istikliıfl<t~i~/' · .. terıw man olduklarını gos dı 

Senclerdenberi Balkıınla;~a. ~ 
rika çevirmişler. Ve ll•.k1;11", 

.. tı . 
letlPri arasında kendı ı.• itİ'',I 

"'d·f•" hatta varlıklarını ınu - , 
cephe birfıği kuruln1•

5111 
,,. 

dmuşlardır. d•'l•"·· 
Şimdi ansızın Bali<a,ı ı•• J. 

· d ti !" .. oyn•"' • • nın os arı ro unu w·ı 

kı~maları, hiçbir Baik•0 

clatmıvacaktır. .,ı,JJ, 
. J; ı- .... 

Ahnanyanm çevir.ı.".ee bir•·J 
manevra olsa olsa, şoı 1• ['.frıH'/ 
ye matuf olabilir; Şark\ .ıtJiıo I 
kendi menfaatlcrile ita l ı1eti~ 
Sovyet Rusyanın ıncnf•: 1~~,,ıl 
pı,,uıaktadrr. Bu ınenfaa d•'ıP~ 
üç devl.>tin demokr&~ .,il" 
karşı siyasi sahada bıle 0ııi 1 
cephe birliitj kurmasın~ :.:~il 
kil etmektedir. Hal~ulu b• .,ı•f 
manya için böyle bır c<P ıeıl 

As•en Azen,~y;:anlı olan ~ıikru 
iıımmdeki bu katlı İzm:irde !karısı 
Fatmayı tabanca & öldürmüştür. 
Kavınvalclesi ~>de ai(ır su
rette yara!amıştı.r. Bilahare firar 
ederek Anadolunım ınul>tehf se
h rlerinde dol~. 8 senedenberi 
yakalanmamıştır. 

Bu köyde 18 yaşınd~ İsma.i.I oğlu 
Mustafa ile 15 yaışında kardeşi~ 
man, beııııberoe dağa od un kes -
mel'e gitmişler, aralarında kavga 
çıkmış, g;tgide büvüyen kavıı:a ni
hayet kanlı bir şek:l a'mıs ve Mwı
tafa kardeşıni balı~ ile fecı bi.r şe
kilde öldürmü.,;ll.lı. 

~ ~~~mde avl.a<ımasır 

* F,•zh mil!;:t:ırdıı kuzu gc.meğe 1~~~~~~;\i~~~ir§l!l 
lbştöiın.'.ısı ü ı.eır ine >ki gündür şch-

B~r memur daha 
tevkif edildi 

Büyüıkderodıe kibdt .taıbrikam 
yanında mewJrk tesi:si, Sarıyerde 
çavır b ı.rnlıil<ı ahşap mahaMel•,.... 
ııim kaldırı]ması, Lale:; ve Fatih 
)'lall>"ın yerlerlııdc.'<i yımmış cami 
ve kilise dllwı.t'.tıırının ve yıkılk m:i
rııarel"1'1D kakhrımıd.an. Kasıuıpa
şa i"1<.elc meydanının tanzimi, E
y!üıp n'"Z'T oorında ı:eceleti me
~" ı.n açılıp öliH rin alim diş -
crmıın sokulmes.ı.nlın önlenmesi, 
ınuhtıe'.if ycrlerdoe yol ve m()k*ı> 
iınc;ası. 

• cJlll~ 
kurmak zaruridir. J>iıı• "b~ 

• 1 ı 
mentaatk-ri telif etı_nış .~ b ,.-.i 

Birkaç Win evvel ,,._ hrimize ge
len Şükrü, Sirkecide bir otele in
miş, dun s<rbah dördüncü şube mü
dürlüğüne müracaat ederek, Bul
gar tana g brek üzere bir pasa· 
port almak istemistir. Fakat onun 
bazı harekcüerinden şüphelenen 
me...-urlar, hüviyet cüzdanının fo. 
tol(rafs z olduııunu görünce, Şük • 
rüyu sorı:uya çekmi';lerdir .. Nilia
i'6t bu nüfus k.'ı((ıdının kendıs ne 
ait olmadıj"(t ve kendis.inin y.Ilar -
danb('ri aranruı bir katil olduğu an
~ılnıı.ştı.r. Bu suretle katil; 8 yıl 
90nra kendi !;:enci.sini ele vererek 
oezasım bulmak üzere adaletin pen,. 

QC.>ine teslim olurıınuştur. 

Katil: cesedin üzerindeki elbise
ler; çıkardıktan sonra cesedi tar
laya saklamıştır. 

B•ı , •retle ÜS!Pa"ln öldl.lgl.l ıki 

ay kadar gizli ka"1uş, fakat orta
dan ka oolduıtunu g;;:·en zabıta 

katil kardeşi şüphelenerek tevkif 
etmiştir. Mustafa ile beraber ce.;e
d;n saklandığı yere g.cLldiği 'akit 
de sırtlanların bir çok yerlerıru ye
diklerini ve yalnız kemiklerinin 
kaldığı görülmüştür. 

Yazanı lskender.F. SERTELLi 

BAR Çİ<;EKLERİ 
No115 _ _. 

Y dmaz, ~ ve üst lratta 'taıhar
r.iyat yaoamen, 9"..mih, hah~ 
bdklty-en siıv'il. mıım ur!a konuşu • 
l'Ordu: 

- Selımayı niQİ!ı. arııyocsunuz? 
- Boodoo dlJ1'11DUfi olmaym am-

ma, bır cina<y>e\ mmeksinden dı>
Iavı polıis ıniıdürii te•·kifini em
rettı. 

Scmr hayrcıt:e memurun yü-
2lÜı:ıe baktı: 
~ Bır cinayet mese'.es.indm mi? 

t. Feıkat, QCJk mahrem tu
lar. 

- K "' s!CTlU') bu cirııa-
Yl' ? 

Evet Hem ık. diin öı?le<len 
sonr .. 

d inİiZ.. Dun öıedm son-

Semih Bey deli olaca.kıt. 
Demek .ki SoeJmaya yeni bir tiı

z:ak .kurmuı<f ar va Türk poht;ini bu 
tUtl.tlfl'a fıilet etımief erdi. 

Y ı:lrnaz köŞk'ten bahçeye ini.yor
du. 

&-.nlh yaımıa. sdkuldu: 
- Se}mayı n>çWJ le~\f edecE'~ 

sınız, ~ Selbe!bw anlıy<ı
bilir miyan 
Yılmaz gülüım!:ec!i: 

- B kadını yarnıf:ı:m.ış .. Kadın 
bu ~ ö>müş. Ltila.E zabıtası kaı-

n Selma ok!~ ·yor. 
- Ş~ :x:- Şt'YI ruı: adı:m. Ilep;i 

ya'an bunbrn .. Scl:ına dün benmn-J 
ı 0;,.-~'(!L. Ve onu öğled n oon 
ra birJ<:aı; ecnelıı ooıısi alıp gi;tı.i.r
dii buradan. ra mı?! 

Evıat. Po · müdürü. Yıinınz - h-'i ya işte . .Deınd;; kı, bizden 
Ik , rv 1. t n kıı.:!:ı'11ınla dUy _ önce oııtlaır tıevCo.' el:ı:'l.ı:Şler Bıze 
duın. geç htıiıeır v~cı.J<bi an1a.şılıyor. 

s ih K§ımr n ı 5MC Kf'unran 'alvarmağa barl-
- Kab 1 df-i{.. Y ~: 

bn. Siz, bu tıopr.ı;iiın evliıdısınız, 
'--· --"' 1• Ben de bır· Tiir.küm. - Nııı mü iürü ya n sö~ mir "'-'"V' '""" 

beyim? 
1 

B! · · .._, JıDimı oode im . Sehna 
- Y.., an :n va. D\m öğl<. eni ~ .. Burn.ı ık:dbul ıtrllııiz! 
nr S, ~ n bd>Ç"ede b1 - - O haki? Deden te\&if rttf'ıer .. 

zbı d.... Yaru:ıı:Ja Ve bize~ ~iu aede.n ş•ddetY. 
ail cl:.s".Jarı vardı.. cıı:~cr ~lı? Suçsuz b~ iman 

riıır.": :!~ ıt fıa.U:m düşmeğe baş -
mnıŞtır. * Sclu>imiroe bazı mahale mü
meaıilhrin.'n yol varıtiısi tahak!kuk 
ootv:el'l~rini hazır!' a~larlken bazı ev
h:"<ldti BOOı, Cani ve enllilali insan 
iSillk ta~ıyan köpek'.eri de şahıs zan 
edı µ bu oofıveD'ere ithel elıtAhleri 
ııöriildü~ı>den bunc dikfkat edi1-
=siı ve köpek.>erin yol vel"9ill() ta
Hi olma<lııl<''ıı.rı ,ubelere hildirilıniış.
tir. * Ş>nk · • ·ye vapurlarında.'ki 
raıfyola.r be edey-e YK-eliBirun kara
n U:rer~ıe dıin sökülmü<ıtıür. 

* GaDtada El...ı'Attin m il:ssese -
sİIDİ'!l kıasıı6wıd:ık.i 4000 lirayı giz -
lıioe alıl'!l muhasebeci Rızamın mu
hakemesi; aV'Ukatının müdafaa 
mUWeti iS!ıeımesi iizecine y ann sa
baha. ..xlıilk dlunmı.ı:.f!JUr. 

h:tkkındn bu kaıdar ş.id.:letli taki -
baıt y-:.pw mı? 

Samih başını sdl.bdı: 
- İfı'tilirya uğramış bir mem ıe

lreUte, mü.sb ıvli!Jerden herşey bek
leııir. azizim! Sehııayı bir İngim 
zılbibi ııor la Modadaloi "C)a.rbma.nır
na kıaımtımn\ıtı. Selma benim ~ 
şa.ri mııdır. Onu Moda.dan ben k.,. 
çrrdırn. Bugün niıkatıınnz kıyı -
lacdkılı. Deııook ki, orıun buraya gi• 
rip ı ·ılkıll~'llll göımüŞ!er .. 

- Hıeır halde t:ııkio edildiği mu
bakikıik.tır. Aksi takdirde burada 
b fl•ın.duğunu rır:ırden ve kim bile
cekı\1i? 

- Elvot. Bu had.ise bana da onmı 
akiıp eıdi~ aruatıyor. Faıkat, ne 
dur.sa olısun. o su~ızıdur. İııgLlz 
z.aibi:l.i onun naki<uıda höy le bir tu
zal< kumı.;illl:.a Sclımayı ke.ndisı.nıe 
baglarn.ulı: istiyor. Bu tehdidin ma
n.ıısı çdk BaT ii)tir. 

Ve elıni tu.tara.k. aiilar ı;ıibı bir 
sesle ilave c<titi 

-Bana bu me-:ıefedo vardım ede
mez m,smiz, Yılmaz Bey? 

Y ıwnaz J>Qlisltte i.ş:ıa"et etti: 
- Haydi, &iz Kalam!$ v&pur Ü;

lkd.csillC doğı-u vi.:üyünüz. Ben 
ıı.ı1k.;: ı:ıdan yeL!ııir , 

Momurlar b:;'lıçcc'en çW.n .~ittir 
lc:r. 

y az, Semlhi.n yanına yı::ktaş.. 
tı: 

- Ben, bii'ün tıu dolapLırın r..ı
ml w k"'l'in t<ırat.ı.rnar ı;ıevri!:dığir 
ru ıd: iyı bil."Vorum, s mlh Bey! 
Bu hM ka..rşısmd<t sizırı. de va. 
~lrıf.z ~e~:cı::r. Bı:na. kalın;a 
stııe de katile yatıı.!dık cürmü ,;;oatl 

Şimdi mes'ul kim? 
Bütün a .. artımanlara, bir ay 

İ(inde birer sığınak inşası tam.im 
edilmis. Güzel. l''akat, biz bir nok
tavı halırlatnıak ist:yoruz. Yeni 
yanılan her binada mutlaka bir de 
sığınak bulunması mecburiyeti ye
ni b'.r karar değildir. S<:nelerce ev· 
vcl, bu. hir kanun veya talimatna
me ile t!min edilmişti. 

İstanlıulda yapılan mühim bir 
kunnı aoartımanlar, bu karardan 
M>nra inşa ediln1iştir. Eğer. şin1dı, 
o tarihim sonra yapılan binalarrrı 
birer sığınağı yoksa, manzara ha~ 
zindir. Demek, karar, vakti!" iyi 
takip ve tatbik edilmemü;. 

Acaba, bu halden mes'ul olan hiç 
bir adam, hiçbir makam yok mu
dur?. 

BORllAN CEVAT 

cıcfuı:mlıer .. Belki bu akşam, belki 
d<> VM'l n sizi de tevU<il e~illeo. ık -
ler .. Maama.fih ufak bi.r ilıtinıa. vao:: 
F.,ğC<" ~lıına hanım, kendi.sin; de-
100e eeven ve aı<hm adrım takip c~ 
ıien ~iliz zab>ti.ne tes.lidlliyet göıs
tıe:ric ve muıhalefet etıme= , beıinri 
siz bu relliıket1ıerı yakaaıazı lrurta -
ralbı:irsin.irl! Ydksa, Ara.pyıan lııanım 
siz de boylıyacak.«ınız! 

- Fak.at, medeni insaınl'ara ya.
kışır mı 'bu bar'ağı tıucıa:lcla.r? Ben 
derıcLrıı.i, ic:ıb.ıdeTSe, itilaf ord>u9Uo
'!1 un en büy Llk kı.ıımanıdamna aın - · 
falım.asını da bilirim. 

- İyi amma, bunu anlatılhilımcık 
fı.rsat.ıııu bulırsaınız ... Bir ke~ A
rapyan hanına dÜ<ıtfrkrten sonra, 
ya:mnıza kiımseler sokulıma:z. 
.ay !arca zindanlarda kalır, çürür
sünüz. 

- Tuhaf şey! İnsau bu medeni· 
yet asrında. istediği ve sözleştiği 
b.r kadınla evlenemiyecek de -
mek?!. 
Yılmaz yürür gibi ·bir tavırla: 
- Size en büyük iyi!·~ vaptığı,

ma kanilm, Semih Bey! Elimden 
başka birşcy ge'Ttl'('l. Gelseydi, SÜJ>
he yok ki. esirp,emezdıim. 

De<l1 ve elini uzattı ı 

~ Allaluı ısmarladı.k. Umanin kiı 
ben m arltamdan siz de - kısa bir 
zama"J ~in - izinW laıybetmej!e ça- 'ı 
lısu- ve h men buradan uzaklaşır
sı ı:z. 

- - Tesekk>. r ed('riır Y lm~z bey! 
Deme ki, el n!zden böyle bir tav
srvec. n ba.,ka yapılacak :vilik gel- 1 
m..'yw7!. 

{Denınu var) ı 

gelr ·~ bL.et sui lı':mal. talııkfl<a.tına 
dı>\1m ol.un<maktamr. Dün de J!işe 
mamunlıaınndan Hulüsi Günay ad
:iyeye v-erılıc.rok 4üncü sorgu lıa

kmwğbıxfoki sorgu.suoo müteaıkıp 
telAki:f olumnuştn.Jr 

Bu mamur B~n.dırma, İzmir- ve 
Kamdemz ha1larına k€Silen bilet
lerıın üc.rct..:·rini dm koçanlarınıa 
dksik yazmak! sududur. 

Bel diye reısli.iii bu d.i'eklerin 
lıcp<;; ni yapacaılotrr. 

Polatlı imar edilecek 
An'karaııın kapısı sayıl'arı Polıat!ı 

kasaba.ıınm en kısa bir ııarm.amda 
DahiHy~ Vekfilc!incı~ ıma.- OOın
ması kararlaştırfmıştır. 

Bıır.asmın imar planının şelıiI'
.oiıli!k mı.i.tehassısı M. Prosta yap
tırıltması ll'Whıt.cme1dir. 

I Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri 
-----ı 

Taarruz ne vakit ve kime karşı? • 
15 martta Almanlar büyük bir 

harekele geçeceklerdi. Macaris -
tan üıer. nden kimbilir neriye doğ
ru gideceklerdi. Bu maksatla Slo
vak.yada yollar tamir ediliyor, ağır 
lıkların geçmesine göre yeni yol
lar yapılıyor denmişti. Bu sözler 
ortava çıkalı iki ay oldu. Fakat 
martın ariası ~idi, geçti. Nisana 
da birkae gün kaldı. Almanların 
övle bir hareketi görülmedi. Hal
buki mart avı tekiıı değildir di
yorlardı. Hitkr Versay muahede
sini martta yırtmıştı. Hitler Avus
turyayı martta alııwıtı, Bitler Çek 
memleketini martta almıştı. 936 
danbcri her martta Bitler kendin
den lı.hsettinniştir. 940 da da bir 
taraftan Alman taarruzu bekleW.. 
yordu, olmadı. 

İngiliz matbuatında göze çarpan 
mütalealar arasında Alın• oyanın 
değil de daha ziyade dostu Sovyetle 
rin vaziyetine dair yazılar nazarı 
dikkati celbediyor. Muhtelif mer
kezlerde muhabirleri olan İngiliz 
gazetelerinin bu muhabirlerinden 
alarak ne rettikleri mektuplar da 
ayrıca •alibi dikkat. 

Bir muhab:r duymadığını, öğ • 
renınedif{ini söyliyemez kaidesini 
ileri süren Deyli Ekspres şöyle 
diyor: 

rine hücum etmen.in pahalıya mal 
olacağını geçen harp göstermiştir. 
Romanyadan nu?. Sovyetlere karşı 
Romanyaya yardım maksadile o· 
raya asker göndermek mi?. Ro • 
ınanyalılar memleketlerinin harp 
sahası olmasını istemiyorlar. Onun 
için müttcfi.klt.,. Romanyaya asker 
yollıyacak olursa evveli Rumen
lerin mukavemeti ile karşılaşa -
caklardır. Bakuyu bambard1man 
etmekle mi?. Nereden ve niçin bu 
olacak? Maksat Sovyet petrollerini 
Almanyaya gönıkrilmesine mimi 
olmak mıdır!. Fakat malum oldu 
ki Alınanlar Baklldan pek az pcl· 
rol alıyorlar. Kalıyor Alınan.yanın 
üzerine giderek bomba atmak: Ev· 
veli söyliyelim ki müttefikler bu 
sul'etile Rur havzasında Almanlara 
büyük zararlar, ziyanlar açabile • 
ceklerdir. Fakat Almanlar da buna 
karşı Londra üzerinde öyle yapa
caklardır. Eğer a~ık şehirlere bom· 
ba atacak olursak sivil halkı öldiir
müş olacağız. Cinayete karşı ci
nayetle mukabele edilmez. Onun 
için Brilan)·aya en do"m battı ha· 
reket tedafüi vaziyeti muhafaza
dır. Bunu herkes befienmiyebilir. 
Fakat lngili7 hükumeti edilecek 
itirazlara tahammül edecek, kat
lanacaktır. 

Çemberlayn bizi Sovvetlerle it
tifak etmekten kurtarmıştı. Şimdi 
de Sovyetlerle harbetmckten kur-. 
tardı. Almanya bugün So,·yetler 
tarafmdan ~emberlenm.iştir. Hiç 
olma~sa Baltık deni~inde hal ve 
ke~ fiyet böyledir. Müttefikler ne
reden taarruz edecekler?. 

Almanya harptedir. Sovyetler 
ise Almoııya ile askeri bir ittifaka 
girişmiyor. İtalyanlar da herhangi 
bir askeri ittifakı istemiyorlar. O
nun için Sovyetlerie Almanya -
ltalya ittifakına iki mani vardır: 

1 Sovyetlerle İtalya .•• 

Londralı gaz te bu bahsi tazeli
)·or \'e sözüne dcvnmla şöyle an- 1 
lııtıyor: 

• · !!frit hattından dctil Çünkü 
lıuyle ınil•tahkem mevkilerin füe-

İ !!'iliıler İşte hu suretle vazi
yeti huliısa ederek bugünkü hal 
ve mevk.iin müttefikler lehine ol
duğu neticesini çıkarıyorlar. 

ALİ KEMAL SUNMAN 

mek Almanyaııın sıyası ıı' 

ne uı·gundur. AlmaıaY8pJll y 
kazancları şudur: 11.ı:_, 

1- Bugün ın<'nfaat teı• ıı•IYı 
Jayısile ayır<cı unsur oJaP ti"~ 
lar üç devleti bir araı:a ~~ııi ',1 
!ayıcı bir unsur ınahıyc o••ı"r 
ve bu sur~tlc Almunf8 et ~ . 
devletlere karşı iiç otorit ııi ! 
tin cephe birliğini kur•" ~ 
caktır. c1>t"'t 

2- Ralkanlara telkill ,1,ıtıl'; 
zannetti;:;.; itimatla bu dc~. 1 '"' 

,ıı ' mokral devletlere tenıa. 'l<' ı 
F•J.lıJık' ten kurtaracaktır. ı ~•1';1 

man İngilereu:n ~'!~11811;f" 
Yunanistann verdıgı ~it· ı 
manası kalmamak g.re.k ilı'~ 

Fakat bütün bu polr1. 61'({ 
kat olan tarafı şudur ~ı ... ;:;:~ 

-.vıt,.,... !ar, bu manevrayı ç~ f 
yenlerin iyi niyetle~n~~ıi" i 
şüphelendikleri gibı, So bai!"J 
mat caiz o!madığını ~\a ~ 
Almanya, Italya bug~~ ~ ı 
tazyiki altında şimdıhlı ~( 
!ara tecavüz etmekteıı çe ,!fi /,. 
bile, harp bittikten soııt:,;-' / 
Jitikayı takip etmjyecel<1 ~ 1 f. 
lfun? Kaldı ki Alınaıı"' .~ 
talyanın bul!iin bile bU t".'i.~ ( 
lilikasından vazgeçtiJdcl1 ıl'~ 
lıiın dei?'ildir. Balkanlar•" .ıı 'J 

· 8ftı,,..~ı"", 
sunu garanti perdesı l "e • il, 
kadar devletlerin si)'.ns ~· { 
de iklısadi istiklıill.enıı:,ıco ~ ı" 
vtiz ınanasıua delalet t.ıei'''/, 
kım tasavvurlar sezilrııc tel' İ 
taraftan Romanyaııııı ti ,ı~ 
karşı hudutlannı gara~ğer 1'" J 
mayı teklif ederken, dı 

111 
1: 

bu devleti petrol ,.c 1ı;i. ~ 
satmak için tazyik et"'tırri / 
yanın sözlerile hareke pl'' 
da bir tezat mevcut oJdli p"V 
!ermektedir. . ~ i 
Almanyanın ganı"~1ıiı"~it} 

Balkanları ancak teya"(İJI "·;I') 
ketmelidir. Balkanlar ~ife,..~ıı' 
luş, söz1crinc itiınst d,

111 
,.eı11 

olan devletler tarafın ' .ıtJiıP , 
garantide dcğ'il, Alm~."j,Iİı~P .~ 
vüz politikasından l>~'deel1'' /, 
geçtii'<ini isbat etınes•" Ji!İ~l'.J' 

• pO tı'" 1 manva bu tecavuz . ı' 
d~\'~m ettikçe, verc<,.~1ııel' ı1 
hıçbir devlet itiınat c ,ıı•'~ 
öyle görirnuyor ki ,ı\lıJl0ıı•'~ j 
tecavüz ı>olitikasındaJJ . f,ıf 

• ... tefi 
mokrat ıkvlctll".nn :ı»> 
r(•bilİr. 
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EN SON DAKiKA 
Sovyetler Finlandiyadan yeni yeni 

daha bir çok şeyler istiyorlar 
ıı!~ki 29 (A.A.)- İyı haber lan Sovyetlerin bu husustaki ta
~e haahfel!cre gelen malfımataı Ieplerini ağır bulmaktadırlar. 
'&ıı e ıhazı.rda Moskovadıa cere- Diğer cihetten Soyyetlere ter -
l.ıke~ ~c~te olan Sowet - Fin mü- ked;'ecek olan Hangö mıntakası 
~er~ O::ilşkül bir safhaya gir- hakkında müşküliita tesadüf edil-
~la;ı ~9öruşme}erin yakında in- mektedir. 
tiııiit s:affiJl5, mümkündür. Müş- Henüz teevvüt etmiyen bir hır 
licati vyetlerin FinJandiyada bir bere göre hududun tahdidi mese-
liııdeıı tııuınessillik ihdas etmele- leı;inde de iki taraf uyuşamamak -B• doğmuştur. Fin murahhas- tadır. 

ır Alman tayyaresinin taarruzu 
l\l~ra 29 (A.A.)- ~liz Ami-

lıiJ. <:l~ıtesi bildiriyor: 
li:ıı ~a:n tayyaresi, dün ak
~ ta.a 1 denizinde bir kafilemi
~l'tuBz etmi.s ve beş bomba at
~.,.;__ ornbalar, bir gfuıa hasar 

V ··:"''~İştir. 
r~~on 29 (A.A.)- Harici

'<U'etuun Aınerik.aD .ııeınile -

rine Alman tahtelbahir wya tay
yareleri tarafından tamnız edilmi
yece~ine dair Berlin hükumetin
den teminat alınış olduğu suretin
de gazcte!erde intiı;ar etmiş olan 
haberleri tekzip ~en Amerika Hır 
riciye Nezareti, şimdiye kadar Va.
şingtona bu yolda teminat gelıne
tnis oldı.tliunu beyan etmektedir. 

Ruzvelte yeni bir salahiyet 
v~ 

lıııt l ııton 29 (A.A.)- Reisicuro- halef et kuvvetlerine müsavidir. 
~l'tln meclisinin t.asvlbiııi is - Kongre koridorlarında toplana.JJ. 
~ ı-et~cn ·ecnebi memleket- malümata göre ayandan iki zatın 
fıııı~;:: i~iliıfiar imza etmek sa- ne şekilde rey verecekleri henüz 
~~UÇ sene müddetle talı- malfım değilse de Pittman tara -

la '~-~ne dair haz.ırlana.ıı. ka- fından tevdi ediJen karar sııre1'i
~ h!,_":""'Ulln tasdiılOnde.n geç-
~111!ı"'"ı':.1(1I1d.a Pittnum tarafından nin ]5abu:lü hükfunetin kanun lii-
lı!y~ edılen kacar sureti üzerine yihasırun tesirini srfua indireceği• 
it 0f,;,_tu <ıcaat edilmes: zarureti ha- ni müdrik bulunan hükı'.ımet l..idet'-
Sl)<"'~tur. !eri ayan ıneclieinin demokrat kuv-

llta ~ JTI.ahfellcrde hasıl olan ka- vetlerin. bideştirmeğe gayret et
ilol'(! hükumet lruvvet'.eri mu- ınektS>tii•ıA. 

Bir Alman tayyaresi düşürüldü 
~a 29 (A.A.) - .Alakadar j 
\(~, d!i:n i)iiılıed..111 SOOta Is
~li\:la $ima,\, ~i ıs:ah'kır i açı
~ <lk • m<ıı:ika.lı bi!- booı
~~. layyaresi.nJn ne suıre<tle 
'ı · dair aıpğıdalk.i ma-
~~:dir: 

yaresi.niıı hücumuna uğram~ır. 

Tayyare lruriUonak İıl;'ill btWtl.ı -
rı.n arasQI ~ ise de aJılıtıı diı
J:ioı" bıır filoyıa met>!!ll4l oıan m uh<>
r tt• ta.yyacnlcrilc kar"'laşm~r. 
Bu tay) arclexden W.l!lı:ıın ıoomırl er
re ıı"..eş a1ıın <Hei:n'lv !. dcnııze dfur 
ciemMı seWnçle ~Y caindi: ~ Ulı?ıı P .otu bulutları.n idoiin

'( ııkta iken fü; İngiıliz tay-

\l gosJa v Ticaret Nazırı Bükreşte 
llia-.. 
~"'l 29 (A.A.l - Yugıos1av:ya ü=re bu sa/hah ~ gelımiıııti.r. 
~~ B. lvan Andra;, re. Bir ndııoe siıyasl lllBllOSı bu.ı.mıız. 
ı..:. ~ lklgrad l:lürliye re:si b:..ı tiıı;alı;üre hususi W: revn'* ve-
;"11)~ v .ttcaret ve • yi er - dnüştr. Bu tezahürün siyaı>i m.a-

bi:- ,__~ zvwtıtııın ?001.eşe<k- nası, Baılkan anlan. tı devletletıinm 
, •""'"' oJrlui:u hıa!ıde Yugoo- nı:ılktat na zar lıir~ gösrel'mE.'Siın.- 1 ~ ~ 1li-cıaırot od-ısmm açıJ... dedi4'. 

l!Ghniııde lı.aızm: bu!unrnalk 

~~~~~~~~~~ 

tansanın Suriye' Beyoğlu Birinci Sultı 
k . . Hukuk mahkemesinden: 
omıserl Hazinenin Bey-Oğlunda Kamer-

A k hatun mahalle;>nde Karnavula so-
4"\h ara' da kağını!a 51 I 59 numarada Hiıisto 
~ oğlu Yuvan aleyh ne a.;tığı dava-

'ıı Suı-ı 29 (T-elefonla)- Fmn- da: •Müddeialeyhin .ikametgahının 
ıı: b Ye fcvk:al!de komiseri meçhulivetine me\)ni mahkemece 

il. Su..._llı(iin saat 11,45 de tayyare on ~ gün müddetle 1lıinen teb -
~~"eden şeb:rmuze """'":iştir. i'igat icrasına karar venim.iş oldu.-
~· 'Gi&d "~u ğundan muhakeme günü olan 22/ \ 
~ı. ~ e komiser hududa mü- 4/940 saat 9.30 da mahkemeye biz-
~ ~ııı <ldi! eler hakkında ahiren zat veya bilvekii:e ~lmenız teblıı( 
'~ ll:in ın olan mukaveleyi makamına kaim olmak üzere ılan 
~~is bulunmaktadır. ohını.rr. 

~ Bugün SAKARYA Sinema::.ıncıa -, 
llliyük, Kuvvetli, Zengin ve )nubteşem bir Filın: 

0 
ŞİMAL OTELİ 
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\'t i!~nlar: ANNABELLA - LOUIS JOUVET- J . P. AUIUONT 

avett'D: KLU . KLUX - KLAN'ın bütün esranm faşeden 
~ . MASKELİ VATAN HAİNLERİ 
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No:71 
Yat 
~: Rahmi Y AG_g 

onanma Geliyor 
&,~~::JD:mımm:a::ımmııElC3=-:,,;,. __ .,1 

~l\tnzadenin kısa bir müddet için lstan· 
't llldan ayrılışının sebepleri vardı 

lt~ı~l\ıı" i . 
t dı. nı Yaptı. sonra odasına 1 

~L, ltlt 1) 
"'.. ' a, >t -,ın bit• .u hın ayak sesleri u-

'ııı~'c~ııaı-i;k odadnıı ı:elcn soın
~•~· •nı,, ·ın e delikanlının yattı
\1n'~tti ııı hcıyn k dar huhınduğu 
!' •n u afa ''dı 1• dikı.,, za cl ti. Smıra oda 
~ııııı,,;.l{ıl;d;ııi ile muayeneden ge
~ı~ Lına. ihr Yokladı. Dışardan a· 
~~ ~na.t ınl~l ınevcut olmadı
'ı.ıe_'~ITTis;;~~t~incc kapıyı kilit-

~ ~· o silrdii. rahat bir 
ıı.d.h!. • 
C '- l{a,.. 
~ tnç '- ·•olaya girdi. 
~in t,v •dınuı ka 
'~~ .. el ca111 fasında uyku-
~İçi liııc., 0 .,z::ıaıı bir fikir, tuhaf 

11 lıu eve meşı:u1 ediyordu. 
l:tlıni · bu kaptaıı 

olduguııu sö)·liyen delikanlının pe· 
şiuc takılmıştı. Bu hareketini d<Jk
tor du) sa haklı olarak şüpheye 
düşebılirdi .. Şu hareketile evvelce 
tasarladığı (muvakkat bir karar
gi'ılı) bulmak, edinmek fikriuııı ~a
katlığını pekala lıi · ediyordu. }'a
kat gündüzk.i ~·orgunluğu fazla ol
duğu için • lelek bu düşüncenin 

fazla dallanıp, budaklanma.ına, 
tekmil kafasını kaplamasına mey
dan vermedi: 

- Yarın, daha sağlam düşüne
rek hareket tar:ı.ımı düzeltirim!. 

Dedi. uykuya daldı. 
Ertesi sabah, daha Melek sabah 

uykusuna tamamlarken Sirketı -
den hareket eden ekspresle Bay
raınzaıle )'eai ve -vai.uısiz bir 

Almanyanın karadan da Ş I F A 

B=~~~~~~~ü~~~~~~~ BUL v UŞ 
dece .isti:ıibar malıi.yet.Wde oı!kiuğır !roruvacak, ~ tandtan diğer A G R 1 
nu, lı.usuı:;i bir mena üadıe e"tııru - ~rin ~inııltlle be.vne.JııniJel 
Y'f'<1'~ni tasrih ey:lemektedir. , .ııır.oaımı temin edecek, bu 9.1'.\'e<ie her 
LONDRADAK.İ HARP KONSEYİ mıfüet hüırr.tıydt:.ine s:?hlp okıcalk 

TOPLANTISI Avrup:ıda kanun hüküm SÜ1' ıoc:k 
Londra 29 (Hususi) - Gare1ıe- ve suı:lhün devamı 1ıı;"lllln oluna -

:ı..r, Loıııdrada'ki komey- top!ımtı,- oaik:ltr. 
sının nıütte!~ erin ~ ı:ı: ha.ııp .1ııoı me:n~t baı-'ten sonra, bü,. 
zarrmımdıııki .ınünasebetleri.nı de- tün bu lıeck>fleri tahakkuk e1l · in-
i\'il, harpll!n sonmk.i miiınaselb ıt - c.İ}'-' karlar Jıer vad!de müş!erel«-n 
lerlni de per.,inled.ij!ini yım}"Orlaır. hareket edeceklerdir .• 

Koıııse:ve ~etmiş olan Fran- ÇÖRÇİL YARIN RADYODA 
sız Baı$~ Reyno, ~ Na- Lun.dra 24 (Hususl) - Çör~ 30 
zm Kaıınp..ınsı. Hava Nazırı Elya.k, maııtta Grin.oı.iç ay.aırile saat 20,20 
Gencrol" Gam.en, Aımir~l Da:rlan, de B. B. C. rady0$uıxla kon 
Geneııal Vuilmcn ve reLıikatlerin- oalııt.>r. 
deki :revırt Pall'is-' döoınişlıerdiır. ABLUKA KARADAN DA 
Fran.s.ız Haıiı;ye Nazırı Da:lıadiye. ŞiDDETLENDİRlLECEK 
aılıtan dili;ımek suretile ııeçiır~ ka- Lorıdra 29 (Hususi)- Londra -
:ıadaaı henüz i<yilesmemiş btJ.>un- daki harp kQnsevi toolantısmda, 
dujtu için konsıv toplantı.sıncla bu- ahlukanın kara cihetinden de kuv
lunamarnıı;tır. Başvekil Re.vno Pa- vetlendirilmesine karar verildiği 
rise varır varmaz doğruca Harbive bildirilmektedir. Balkanlardaki 
Nezaretine giderek Dalad..ye i!e gö- İngiliz sefirlerinin Londraya da-
rüşmüştür. vefüri bu hu,uslıa alakadar ııörül-

NEŞREDFLEN· TEBLlô mi!ktedir. 
Konsey 1ıop]'3.ll"'1smdıan sonra im- Müttefiklerin daha enerji.k ha-

za r.ıdile.n beyannıome hallııkında rekete ~leri hakkında ver -
neşre:Uen resmi tsbligde denru.1i _ dikleri kararların tatbikatı sıra -

sında, bu tedbirlt>rin bazı mem:e -
ya.: lııi: keUer için ma.luurlu olma~n dahi 

cBir 1ıırraft.an Fransa Cımılruri- göze alm~ır. Bu hususta lahad
yetıi, dij!er taraftım ~!tere c1,,... düs edebilecek ihtilillar gör.önüne 
: .. :11 lrnıhanıgi suretle tek baıµ.rııa aılınmış ve bunlara karşı koymak 
mÜ'ar'Eil<e "-'YD sulh müıııkeralerin- için de tedb,rler dfuıii.nül:müştür. 
<:l.~ içhıaıp ed.-cekıtir. Mülıaıd:e ve- FRANSA DA İKİ SEFİRiNİ 
ya mi.isaleha anook .iılci tarafın it>- . . . GôRÜSMEÖE ÇAGIRDI 
tıi-wk-'k yapılacı:tktır. Paris 29 (Hususi)- l''raıısa hü-

cİlki taııaf da amniyet.leri.ni tam kUıneti de k~n<b ""firleri. ile mü -
manasiıle karwmy.acalk ve süreldi şavereye karar vermiş. ilk ol :k: 
bir sulhu temin elmiye<:ek sulh ı Roma ve Ilrü.ks.eldcl<l se(ırle.nni 
müzatk,orele:~nc ~iyecC!ole<rillr. Parise çagırmıştır. 

YAKI KTA 
LMdra 2..'l (Hususi)- Yakın 

şarktaki İngiliz kıtaatı başkum 1-

daru General W ııvell ıle .ııöruşen 
bir Amerikalı .ııazrteci, in.ııll'z ı
ta.~tının kJ.,"Jllen Mısıra ve kısmen 
de Filıstlne yerleştirilmiş bulun
duilunu ve bu ordu m~vcudunun 
100 bin kişiye hali! oldu.,,nu yaz
maktadır. 

Surıiyedeki Fr. nsız kuvvetleri 
ise bu ml tarın iki ınislıııden faz
ladır. Bu ordu mütemadiyen kuv
vetlendirilmekte ve mükemmel
leştirilmektedır. 

Diğer taraftan 1n.ııiliz. Mısı- ve 
Hintli kıtaatın ı;öll~rdc başlrdığı 
manevralara devam edilmektt'dır. 

TÜRK HUDUDUNDAN MISIRA 
KADAR 

Londra 29 (Hususi) - Lord Sa-

moel Ya un şarkta _yaptığı seya
hatten bahseden bır nutlu_'l<fa dc
mıştır ki. 

cMüttrfıkler.n mıisd151ı kuv -
vetleri bu mıntakada topfonm -
tır. Bu ordu Türk hu<ludundan 
Mısır hududuna kadar bil ·uk 
kamplar ımrmuştur. İn~liz. Fr~n
sız. Avusturalvalı ve Yenı Zeliın
dalı kuvveU<:!r müt madiyen .ııcl
mektedir. Şimdi bu mıntakada 
mükemmel yollar vardır. Motörlü 
kuvvetlerin sevk ve tahrikı k:ı -
laylaş~lır 

Akdcnizın bütün manzarn31nı 
dt<i!i$tl1"<'bılec-ek h:ıdt. Jer,. her 
nıan intızıı.r edilebilır. Fakat şını
dilik görünürde bir yoktur. 
Yakın şarkta her şey normal ve 
sakindir. Llıkın emin bir sükunet 
deiiiH• 

Bay J. O. C. Yıızıyor : 
Ek>ıeriya okuyuruz. Tedavi _ııören 

illi<;la.r varmııı fakat, ALLCOCK 
vakısından baı.s...tilince. kat'ıyyen 
mü.balağa deJ!i]dir. Bir 2lM alkşMn 
tathJk ettiği b'x ALLCOCK yakısı, 
bir gece zarfında tesirini gös~re
rek ve devamlı sıcakbk tevoo e
dewk ağrıy.an mahalli teskin et
miştir. 

ALLOOCK, roma-tizrna, Juımbago, 
siyatik. cı..hkli. ALLCOCK yıalola
rile ş.ia:Y'll'P o~lard:ı:r. 

ALLCOCK yah!anrun taovlid et
tiği sıbıhi sıcaklık, OTOMA TİK BİR 
ıMASAJ gibi hemen al!nvıan yıerin 
e'!rafım .kaplar. ALUJOCK ya.kı.la
rmdak.; kınnua d<ıire ve. kartal re
si:ınli marl<asma dikkat ediniı. F.c
zanelerdıe 27 bu~ kuruştur. 

De1tlz LeYaz1111 eatınal• 
ma Koınleyon11 lıanıa•ı 

1- Tah iıı edilen bedeli (8$79) 
lira elan S1fi4IO kilo ekmeğUo '30/ ı 
.lılart/940 tarihiae ra<lıyan Cumar
tesi günü saat 11 de kapalı zarfla 
eksillmesi )"apılacakhr. 
!- ilk tem.iaat (i73) lira (43) 

kuruş olup şnrtn m~si her (Ün ko
misyondan alıaabilir. 

3- isteklilerin %490 say ılı kanu
nıın tar!fatı dahilinde tanzim cde
ttkleri knııalı teklif mektuplarını 
eu ge~ belli gün ve saatten bir s t 
eHclln kadar Kasımp ıla bulu· 
uan kom:Syon başkanhi;nıa makim" 
mukabilinde \"enneleri. •1955• 

1- Talmıin edilen he<foli (13962) 
hra elan 140& adet muhtelif boyda 
boya patlağı l/Nisaıı/940 tar"hine 
r lıyan p:uartesi ıüı>ü saat 15 de 
Knsınıpaş: da bulunan Deni~ le • 
\'()%llll satınalnıa koıuiı>yonııncla 
lmpalı z:ıdla ~ksillm ı \"apılaeak
tır. 

2- İlk teminatı (1047.15) lira,.. 
luıı ~artna.mesi her gün mesai saati 
dahilinde medur kom:svonılan 
bcd.-lsiz almabilir. ' 

:,...... İsteklilerin 2490 savılı kaııu
nlllt t:u-if tma a arak h:mrladık
bn te lif melrtu.,Jannı rn ~çek
sillmeııiıı. ~ -pıl a~ gün •·e nat
ten bir saat evveline katlar nı31ı.hm 
makah''inde adı &'f'çen knmi:J;on 
boışkanlığma vermeleri. ( 1986) 

- A 'APİYOJE 
Dı. Ihsan Sa 

Komedifransez 1 

geldi 

İstanbul :ısliYe 9 uncu huku'k İ,ıreptolwk, btafilolıok, pn 
kok, koli, p.i;ro~iyaniklerin ;ra.v• 

lhrudiıını!iğinden çıban. yara, altınb ve cilt h· tulık-

(l lael aalllf<d•D d••-) 

3kıru arasında d.ôı;er aııt.ıs'.:lcr gar
d:an Çlkmağa ve otomohiıJ eriı:ıe bm
mei\e muv.aıffalk oldulaır v-e ~.ru 
~ ob.~l.ı gi.Uıilcr. 

Komedi Fransez'in 
resmi temsilleri 

Muhterem halkımızın, b:Y9-t.ro 
amıt.resimd.! muşkila.ta maruz kal
mamal.a.n için biık'1.lerıni.n üıerın
deım bem.:;il strasını gö.-it.eren bü
yıüık ku-mızı numıı!'aıı·arın, aşa,ltıda 
gösteri'lldi.ği g'lıi ha~i ayl!nlara a·iıl 
ve han,'""i t.arfülcre müsadif oklu
ğtma diıldkat etımelerini kı ırıdile -
r.ndeı~ ı>iıca ro riz. 

Oana 29 mart No. 1. 
Cum&I'tesi 30 mart m.aıt.ine ı»-

etik No. 2. 
Clımaı<tesi 30 mart Sl!afe No. 3. 
Pazar 31 mart ma1.inıa No. 4. 
P.ııııar 31 maırt ~ı.ı.are No. 5. 

Berlin seyahatine çıknu~, isteksiz
likle istanhuldan avnlıyerdu. 

Harp zengini, somurtgan bir yüz. 
le gara gelmiş, kendisini teşyie ge· 
len ahbaplarile dalkavuklarına il
tifat göstermeden vagona girmişti. 
Tcşyiciler birbirlerine gözuçlari

le bakarak: 
- Ne var? Ata-lıa ne oldu?. 
Diye hal dilile harp zengininin 

neden teesaiire düştüğünü ara~tı
tınyerlardı. Fakat kimse bir gece 
evvel cereyan eden \·ak'adan ha· 
berdar değildi. Davlllitnn harp zen· 
gini tarahndan kaçırılması. bunun 
Lene Bartlf'y tarafından haber alı· 
narak kudretli ham· i Enver Pa
şaya başvurduğunu, Pasaııın yaver 
lllümtaz Beyi gece yarısı harı> zen
ginine haber uöndcrdi;.ini, Davus· 
tu hemen serbest bırakmasını, ta!'· 
ziye vermesini istediğini. Bay-ram· 
zadenin bu emir karşı ındn mnha· 
lefete eli ve dili ~·armadıA"ınr, .şim
di de İstanbuldan kısa bir zaman 
İ(in ayrılmak mecburiyetinde kal
dı~nı bilmiyorlanlı. 

Tren, perondan ağu afır ~ar
ken, vagon penrere•indr n<ık sn
ratile mendil <:11byan teııyidlcri· 
ne t..rs ters bnkan harp zenginı 
;rıwıruı:unu sıktı, karşısındaki gö· 

:>.<>kte ~rıııh sokak 47 No. da !arına korşı çok tesirli taze 8$ldT. 

mukim Zühti'"e tarafındJn Anl..:ı -1~~~~~=======~~!1 
İstanbul a_i<Ve ,•,;rn: hukuk 

yada Ampiır Sİ.l'cması salıFbi hacı hakinıl.iğiuden; 

Kilmilwı yanında müsWohdeın Mwı- İstanbul belf'dİ<'> s tarafmıia.ı:ıı 
t.rla .l\11:,rmi alevllım: ııı.ımıı; oldui\'u M m.!t A. ı. Lütfı Kız;lofaJ! ,.e 
~ davasının yapı ıı:ııkta o- Be-."*'1tında İsi 'al c.ıddesmde 
}an mıııhaılmın"6fnd.. miidclea:ılcy- ~"Wlı şo,~< berber saloııuı>ci:ı baş 

kalfa Mı:stafa aıcvhleriııe açılan 
ihin ilmme.(ı:ıahı meahu" ohn.:ısına 1620 liraının tahSili ıaılro~ daı.r 
hinaen d:ı va rzulu lı \ 0e da veU :v'' 

ımahkeme di· ~sıne taI:k \'> 

ıgazeteler!ıe dı ı:JıJit kra edıi:mi 

okiuji;u halde mü<i.deac. eyhiııı ma.h
lkeıneye gelırnc-dı., gıbi bir '' 'xtlıl de 

~ıım..miş oldulhıodan muh.ıı'kc

rnenirı gryaoben icrası ve ke-ndi-..:inl 1 
'~ gün :z:arfında bir gıyaıp kararı 1 
tı.ıb~me mahkemece kııırar veri.l

dijjlnden 24/4/940 sa.:ııt 9,30 da 
ınalıkc-meye ge' mcsi ve ~lrnediı(>i 
ıtı.kdirde blı· d:ı.ha mııL1*uneye ka
bul •:d,lmiJ ece~· lıildi.rt.:ir. (25617) 

rünmiyen dü,mana hitap ederek 
salladı: 

- İlk fırsatta seni bulup wey -
dana çık3raca/;ım .. Senin de o mel
un İngiliz piçinin de, u armatör Ra
sim ol•<ak musibetin de hakkJU • 
dan g"leceğiııı. Gününiilıe haur 
olun! 

Dedi!. 
~ 

Davust karyolasında esneyip lC• 
rincrek gözlerini a(mı~ bileğinde
ki saate hal<ınca: 

- Saat 10 ..• Amma da uyumu- ] 
şum!. 

Diye sö lenmişti. 1 

Delikanlı bir gece evvel ha.'Ond ıı 
geçenleri ho.!ırlayınca güldii. Harp 
zcuginiuin klüp dôniişü kendıı..iııi 
ka•ırması, kôşkiine geliı"ip tabk.ir 
ve hap•ctııwsi, bir ı,>iln b' r gen e 
·abancı evde kalnıası ;mdı uzak 

bir hatıra haline g lmi....tl İns.ıı , 
ne kad~;;. acı, ne kadar k tı. e ka
dar dayanılmaz olursa olsun, ı:e
cirdiği feüıl.et ve ıztırabı o:ok g~· 
meden unutur. Dele Danıst ya
radıhsmdaki sade c-nerji ol in -
sanlar hunhra mııkabele etmek i
cın çıkacak fmata belbaJ:hyarak 
bir daha bwıu anm zlar. 

(Devamı "ar) 

O:an da•"!lnın ya11»lmı mu mı('Si 
:;onunda müıbrez taahhütname Ali 
LUlıfnn İ!>!ı&ni:>uı bc • ..a.:vesi kon
sa-vatuv<ıırına kayıt \oe kabulün -
d n soma ba.ııdoyu teı•keyledi-" 
'"'"a ;ki sene imtihanla.rda mu -
wffak o·maeığı veya malt~ ve 
ı:ıirn.m:ııt ve talimatına m~ayir 
~et sebebile m !':.tep'..er: çıka
r> dı.~ sı.rreere melın.ep idaresi:n<:e 
'kendisine s,.,-folunan mı.!balij(i te
'<i r:veyi laahhüdü mutazamm m ohı.p 
'bu taahhüt olunan m · • lstan
'bulda tecHY" o~un.acaıl;ı truıhhütna
ım<!de yazılı bıılımma,ına ve u~-u.ün 
10 cu maddes.ilc kabul olunan rnu
'ka\1 •lenin icra olunacağı maıbaiden 
mahsup abn keyfüyetiın bu t.aıalh
.hüdün kıra o.,,naeaığ' mı:ıı!ıal lnılun
m.ımııasma ve diğer mücldelal-ey -
hln de 1stanbu1da ı:ıösterilenı ilka -
met~fıhında bu":Unmam.ıısı ve ika
m! -.:ahının meQhut;:·eti seb:'l:ı:-le 
kendisine ilanen tıebJi,ııat ya;p.;lrlıii:ı 
ancaşıl:ına.sı itibarile usulün !l uncu 
mad:lesiııe göre diğer müddciatey
hi.n ikamı ıtpahı itibari' d:ıvayı 
tedıkike mahkmne salfihive<ttw bu
kınr:ıMna.sma b;naen usulün 9 cu 
m:ıddı.-si.ıı:c göre salam} n 
tasmd"11 dava arzuhalinin r~ 
ı:e dosye:nm Ankara asLive 1 ci hu-
kıılı: h '!ine göndcrLlmesine 
ı- ir ~5/9/939 tar.'1indc \E'r;
le .!rnr...r ve bunu mutazammın , 
bdedi,·e:n·n temviızini muhtevi ıu--, 
zuh:ıl müdtkialeı·hlerı:!en Mı.ısta _ 
famn ~"UICtgfıhı haı.ııraı;ının rıeç
huli!yt<tiııe binaen usulün 141 inci 
ve müteaktbı !XLlddelıeri muc· in
ce kend:i.sıne i..5.nen tehiJ!l'ne ve 
·100 için de 20 p;ün müddet tavi -
ninıe =-lılre:nece karar v~ ve 
iJ.am ile myiz a.rzuhaünin birer 
sw·etlcri <! mahkeme · "'rıbaone.. 
9lll(! an uam ve anubal s:ırcti- ı 

• tıfuı_ ıtUt:amma !ot dmak 
ü:ııercı .laıl olunur. (2562-11 
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laualar: 
1 ~ f, SERTELIJ Cevdet Re9it YULARKIRAN 

cc Elviyei selase » nin inzibat işleri 
tamamile ecnebilere verilmişti 

Elyopolis. Rr it Paşa ·ı da fırsat 
hııldııkca saraya gammazlamak -
ta.a gm blmanus, hatta jandarma 
tensiki i ·ue başlandığı sırada, ına
beyinden mü[ctt;•i umunıilil:e ge
l<> bir şifre ;ı., Re ·it Paşanın Se
rezdeki itraatı hakkında malumat 
is teıv.nişti. 

Hüse,·in Hilmi P~ vaz.i)eti der
hal ka namı< olac:ı!< ki, bu telg -
rafa verdiği cevapta bilhassa &u 
satırları rnllmştı: 

•İ<basan 1.:avmakamı Necip Bey 
~ib.', küçük bir aileye mensup ol- ı 
mıyan Reşit P Serez ve havali
sindeki si~·a..i ve as.keri entribl.an 
herkeoten iyi kavramış hır ıdare a
damıdır. Vaj:ife&:nden ve hükiıme
tıne sadakatten b,.,,ka biı,-ey dü
sünmez.• 

Hü,eyin Hilmi Paşa, b_iraz en·el 

Binba'1 Fıılon Bey Serezde ge
celi günd.ilılü çalısıyordu. Bu . ıra
da jandarm teooliitımız hakika
tm ıslaha muhtar bir halde idi. 
HuduUarınuzı btr dakika tehdit 
eden Makedon~-a çetclerile başa fi• 
kauııyan hükiımet. ancak bu işi 
mükem-ı bir surette ten ilı. , .• 

ıslah edilmiş olan jandarma kuv -
vetile başarabilirdi. 

Serez jandarııı-l kum;ındauı Tay. 
yar Bey de bu t~iliiıta yar
dıın ediyor ve yaptığı temn.lanll 
neticesini mutasarrıf ~t Paşaya 
her akµın bildiriverdu. 

Aradan bir hayli zaman geç -
mişti. 

Haftalar allara kall>oluyor, fa -
kat ortada esaslı bir teşltiliiıtm ilk 
adımından bile ~rr görülmü)iordo 

iMo)ıs gttert İlbasaa kaymakamı * 
Necip Beyi çok müılafaa ettiği hal- S d k" . . , 
de, sarayın: ,Küçük bir aileye men. an ans 1 çetesi ıle hır 
~u~muş ..• kaydil; .azledil~ı~siııin kanlı mu-sade 
onune ~mışti. Kenılısmden me 
Reşit Pasa haklı:ınd malumat is -
teninee. sarann nabzına çek uy
gun INr ce.-.,ı -.ermekle, Reşıt ı'a· 
şanın ilan ı meşrutiyete kadar Se
rez mut~sarrı!lığında kalmasw.a 
:nrdım eımis olu\'ordu. 

Hasılı Ehopolis, St>lıinikte mül
hi< bir fesat ocağı, korkuuç bir is
tihbarat şebekesi kurmuştu. 

Viliı. ·ı.-t ve mıilhakatta olup bi
t leri derhal saraya arz.-d.,.-. ık 

riUbeltt, nf'lanlar, imanlar a
hrdı. 

* Jandarma işleri ec-
nebilerin elinde •. 

f4kfya lak!b 'nde ı:i)rii len rıial 
ve tt :ıretsiı , nihayet jandarnıa
mınn tensiki iş" ni ecıııcl>ikrin eli- ı 
n~ diiı:iir mü lii. 
Babıili ile yııpu n bir anla m~

.ı. ... ırn Balkanlar dört mınt..ı..,,. 

. ·a aynbralı: - bilbassa Makedonya 
havalisiftİa inınbat i leri ecneb1 
koıatrolü llı•a getmi~ ı:ıhiydi. 

1-Serea nunla.kasma P'ran'17lar, 
2- Dnma mı taka ı,.a İn~niz. 

le:rJ 
3---- Selitnik 1111ntaka:!t1na Ru~Jar. 
4-- Setts;n · line vaui dağlık 

lıa.-aliye İtalyanlar memur rdil -
mişti. Bu he~~ler yeni jaadanaa 
teııkilalı yapa aklar, innbat işle -
rinİ i.ntizanı<l sokıacııklardL 

Serczde bul aıı (Fra ı:ı jaa - ] 
darına teMik lıı.-ydi) reisliği Fu- 1 
lon Bey ta in ffilm~ti, (E'.lviyci 
selase) Din insıbat işle.ı:i tanıa..Uc 
ecnebilerin eli \eriln:ıi>tl Hun
lar, müt<hassıs sıfatile Wedikl ri· 
ni yapıyorlardı. Kendilerine bü ·ük 
salahiyetlu \'erilınişti. 

.~~~~~~~~~~--

Askerlik İşler· 1 
~--~--

ihtiyat erat yoklaması 
Eminönü yabancı As. şllbesınderı: 
1 - 313, 314, 315, 316 doj:wnhı

larm .iıbtivat voklam31!arı ~ıdaki 
güıUe.rde yaıpılacalrlır. 

O slfalarda, Sudanskinin bal -
ı:m-ca yazılmJŞ bir mektubu ti.aba 
jaudarmamızın eline geçmişti. 

Hükıinıet bu mektubu terciime 
ettinli. Hudutlarda faaliyette bu· 
lıman Balgar çotcleriııtn Razlıll 
ch·armda esli n· klint• basladık-
lan anlas.lıyordu. 

Bu melı.tnbun türkı;e tercümesi
ııi aynen ueşrediyorıu. Ve;ika: 21. 

andanskinin imzasile (Taskıı )· 
ya yazılan bu mektupta: 

S.ze alt oları Eslihanın 
Rulı.ktan nakledilmesi az 

bir zJm.ıın zarfında hitam. 
bu.at"llkt.r Sizın tüfekleri 
te!ilim dmesini Stoya yaz· 
dı.k..> 

Reşit Paşa bu mektup üzcrina 
jandarma knmaudanile tertibat al· 
~tL Ciheti ·kf'riy., dahi e de
den habenlar ediluW;ti. İllı: jau -
el.arma ınü.frez i ola çıkarılmıştı. 

Buralarda uıibad ler oldukça 
dalına çetedeu bir iki kişi yarala
uır, fakat ~le reislerinden hiçloirl 
ele g~emezdi. 
Eşkhanın Kal kan ind.e ciz

lcnd iai habt"r alınmış ve jandar .. 
•amala ı;eteltr arasında çarpış
malar baslamı~. 

Resit Paşa bu nıüsademelf'rde 
çete reisinin ele geçettğini umu
•·ordu. Zıra. jandarmaya a'ker de 
yardım edi~ ordu. 

Kuv\.-~etli müfrezelerimiz.in mü
sademcve iştirakine, vak'anın ce· 
reyan ettiği köy ve eivarınlll . tkı 
bir kordon altına alınmış olınımaa 
n,.<ı.men, bu sefer de - maalesef • 
T~ka yakalanmamı tı. 

(Devamı var) 

J lEı ti NEŞRİYAT 1 ·-------1 
Dekameron hikayeteri 
Dünyanın en ıne.-ııi<J ı ve ~ • 

ımıh hlk5velı.:ri ol.ınıaık.Ja şöhret bu
lan •Bokaçyo. nun •On RÜn• de
mek olan cDekrnıeroıı· isuııiıı:deki 
hikirre1eni, M. Raaian ÖZllttl tar. 
fından QOlt güııer ve aslına muva
fft b!r şekHde b·rcüme ediılmJs ve 
m:.k broşiirii b~n cıkını.$!ıT. ' 

2 - Yoklama.ar dol!um dol?IMl 
ya<pılaca{tından lıer mülı.el>.i --ct:
l.aırHıı;ını bizzat kendisi ~ıracııK
tır. Yoldao.nıı. cumaı<t.esi günü haciçl 
oJımak üzere heryoıirı sabah saııı 9 
da:rı 12 ye kadılrdı.r. 1 . 

3 - Iı.diliama ıne_ydan venr.ı..mclt stanbul Aslıye 3 üncü 
ve mtıneıı.,rrer:n işlcı~nden ger• Hukuk mahke . d 
h-..lmarnaları i('i:n müracaathr ;,'.im mesın en: 
edüecek günlerde olmalıdır. İstaıııbı.ıl maliye muha.-.mat mü,. 

4 - B.ir dofiwnun yoklaması lııiıı- Wrlüğü t.ıınıCından Bıiyükdere 
m~çe diğer doğumun ydklama- Kuyu sol<a.k 12 No. lu ew'lc ınuk:iırn 
sı.n,:ı geçilnniyeceP;inden . h<;rkesin iken hali hazır >ka.met~ınm meç
.dıogum sırasın_ı go~ıbmesı. l~JJ". bul ~ l!aıııyyün eden ~-o 

5 - 313 doğum.nlacın yok'ama ..ı-~-- --L'-----' I , · 
günleri 1 nisan 940 pazartesi 2 ni- ~,..,.~ ':"""°""""""n. 936 16.1 No. 
saııı 940 salı. 3 nisa.n 940 ç~. 1lu dosyımJe açı~ gaıplik dvaoına 

314 d · ı l 4 · 940 aıilt 31"7Jl.lhal suırd mahkeme ka;-a-
oııum u arın nısım . , .• 

perşembe. 5 nisan !MO cuma. 8 nosan "'le illirıen diger t;anıfa .!ehli~ edl-
940 pauırlesi, 9 nisan 940 salı. ~ <lE'l1'al> verilıned.gı cilı 

315 doğumlııı:aor 10 nisan 940 Qar- muhakme günü olaraık 29/4/940 
samba, 11 nisan 94~ perşembe, 12 sa;ı.t 14 tavrı kıf.mıruş oJdu~~n 
nıisım 9-10 oınna. 15 nisan 940 pa- munıaıJeyb Mo:byonun meı.lkfır gün 
zartaıl. ve . mahkemede bt:'ııınıırası 

316 doğı=J.u.arın 16 nisaıı:ı 940 ~,-a lıir \t.i<iİ .ııöııdermesı IÜ2:ura 
salı, 17 ıııiııan 940 çarşamba, 18 ni- rıin ohLmr. 
san !»O p ncırıl>e 19 nisan 940 cu- -----------
madu 

Diİı"r doğumluların yoklama 
~ aynca i.fuı ecl.lecelttir. 

. 6 - Ycclc:arn:.y.a ııelt>ceklerin nü
fus cüzd:ı.nıla.rı, aSkerl:ik d.i'·klerine 
dair resmi ve9iık n ve olıtırduk
:::ı.rı mahal zaıl:ıU:ıısından fotowa f1ı 
ikaırneıt senatlerim berab-:;~ Re -
tirmeierl ~tbur. 

ZAYİ 
Txp t..ıai!~nden aldıaiın De-

• h 

zm:.mıJanrı.a ait p:ıso ~ kay
brifl::ım Yenisim ıtle e,iırnd:uı rs -
.. :ıin b1D;m(i ~. 

!507 Aydın Ulu Y=n:ın ) 1 

1359 Bitri 

I· 
13Si Rumi 1 Sefer Mart 

19 16 
1910, Ay 3, Gün 39, Kasım 143 

29 Mart CUMA 

Vakitler Vasati EzaııJ 
Sa. D. Sa. Da. 

Gibt.,_ 5 48 11 18 
Öi"' 12 19 5 48 
ikindi 15 51 9 20 
Akşam 18 31 12 ()() 
Yat.ı 20 03 l .)3 
İmsalı: 4 06 9 37 



J. Baş, Diş, 
Romatizma, Nevralji, 

Nezle, Grip 
Kırıklı~' 

latanbul Komutanhğl 
Satuıalnaa Komisyonu tıı.Ian 

Knmisyonumuı:da mevcut ev· 
saf ve şeraitine &"öre fen tatbikat 
okulundaki köpek müessesesine ü~ 
~fı l)aberci köpeği paurlıkla sa
tın alınaeaktır. Münakasasına 30/ 
4/940 Salı günü saat onda başlana. 
caktır. Şartname komisyonda heı 
gün görülebilir. isteklilerin belli 
gün ve saatte Fındıklıda Komu • 
tanlık satınalma komisyonuna mil-
racaatlan. . (1974) 

OlFAA 
- ---------·--------

.1-----------------·--: DAKTJLO KURSLARI .,,1. 

ve bUtUn •ğrtl•rı derhal keser. icabında gUnde 3 kase alınablllr. 

ESKi ve YENİ ROl\IA TİZMA, 
-SİYATİK -OMUZ -

ARKA - BEL - DİZ - KALÇA 
ve Soğuk algmlıklarındau ileri 

geleu ıiddetli ağrılarım 

İkıincı ~ açıldı. Bayanlaır içm sekiıl.iden on ~ye ~ 
"'~ 13 .ren on yedi-ye kadao- ikişer saat devanı e4mek u~ı:e e:tıf 
ve s::ıni yazmak 11sullie yaııı hesap w teksir m.alkıiııeJerı 0~~0 )il' 

dö- ..... ....:J..... tesı"'·"' .ıı:...r• ~" Fia.t "" ve ,,. aJ~ rna ... "'"" ''""' ....,....oma v"n"'r. ~ 
.]:il.'.. . .. + ... ·.. ... rustıur. . . a.t ~ 

Aıdres: Beyoğlıu İst<lklaJ ~su baTajınd:ı j<ıncı k 

lH•nhul Levazım .Amirliğiudeu v•e•r•il•e•u-•Ha-r•i•c]' l 
Aaıkeri Kıtaatı ilioları 

.............. ıiııiiiiiıiii.iiııııi...iiiiiııııi.ııııiıııı ... --. BAKER ------------------------::::::;:::; 

1 
Devlet Demiryolları ve Liman1•'1 

Aşağıda yazılı maddeler Edirnede Müşiriyet daireı.inde satıualma 
Ko. da kaııalı zarfla ihaleleri yapıla~aktır. istekliler:n sözü geçen gün. 
ele ihale saatlerinden en ııeç bir saat evvel teminat mektuplarını Ko. na 
vermie olmalan lizımdır. 

MAGAZALARI 
Size, Gabardin ve Tvoeed 

paniwülerini, Trenclı - Cot -
laxı, en lbiriıııci İngiliz ve Fran
sız kuına.şlarmdan spor ve 
fant€7J kootüınlıeri, her yer -

1 ifletme u. idaresi ilanları 
•
------,' . bl ~ ._ _____ TESKiN ve iZALE EDER. Mu!ıarumen .JxdeL. 19000 ıı1ra olan zio/a ile çal'lŞan bır ta ,~JI 

ll<lSı 9 ma<y:ıs 194-0 neı:şelrnıbcı gü:nü soı.at. 15,30 da kaıpa;. ı zarf -
Şartname ve enafları her gün Ko. da göriilebilir. (1417) (1982) Maarif Vekilliğinden : A'llıka1>ada Ware lbin.aısınıda satın a.1nııca.ktır. jJı 

Bu ~ gimıek istiyenlerfo 1425 !ıi!ralık muva:kJrat t.e11ün;ot a )! Tutarı Ta:ninalı M kd.rı Cınıl lo•le ıünii ve ıaati 
Ura Lira Ton 
4800 360 80 
7200 548 120 
7200 540 120· 
7200 540 120 

13050 979 261 
13400 1005 67 
26000 1950 20 
11340 851 30 

den müsaid şartlar ve ucuz ı 1 - 2259 sayılı kaınumıın ta'tlbikın dair olan tahmeıtruıan<tye göre 
3/4/940 Çarşamba saat 11 fiyatla,.Ja takdim etımektedıir. orıt.'.l ticaret dkuıllaı:ımn 1 inci, 2 inci, 3 ünou ve 4 üncü smu:arı iıçin dört 

16 ) ··----------•ll/ci:1rten ınUteşcklkil bir cBüTciloome e~vai• kitıabı y<Wlınuısı müsabakaya 

Arpa 
• • • 
• 4/4/940 Perşembe 
• 

Kuru ot 
K. fasulye 
Sade yağı 
Toz şeker 

• • 
5/4/940 Cuma 
8/4/940 Pazartesi 

• • 
9/4/940 Salı 

11 konulıınıuşbur. 
16 r-- 'il 2 - Müsabaka müddeti 12/IV/1940 1ıaı1ihındoo ba<Wımıık ve 12/Il/ 
~~ D A B K Q y İ Ç J 1941 çanı<ımba günü akşamı bdtııne<k üre.re on aydır. e 
16 ~ k' i 3 - Miisa·b:ıkaya iştirake karar verenler 12/XI/1940 salı giiınü saat 

ve ıure 881 15.30 a kJırlıaa- bir dilekQe ile maarif Vekfüi~e müracaaıt ede<".lk bu 

nuıııwı tayin ettiği v"'6i'.kalııın ve t::ık1iıfierinô ayni gün sa.ı.t 14. :J 
kxmıisyon re~ine vıemı.eleri liizımdır. jlll" 

Saııff.naıınele.- parasız olW'aık Anıkarada malzeme bin<>sındıon. 
paışada cı::oo:aüm ve se<vlk ~en dıağrtı•:ıacruktrr. (2296) .1 

* * !"". Mubaımnen bed€ıli 8950 lira olan 50000 Kg. petrol 1/4/19fe:ıı y 
tesi günü saat (15) on beşte Haydarpaşada gar binası dahi.Jııll _ıı/ 
misyu11 taırafmdan k::ıpaJ.ı zarf usuEJe saıt.ın :ı.lın~cakıtır. ~ıtr~ 

\::.;, •• 11 
1 He ilen ic müsabtaka)'Q girecekler defrerinc aııhl.aırını ya:ııdıraralk bir numaıra ata-

Bu işe ıtim:.ıek istiyenlerin 671 lira 25 kuTıı.şlr.•k muvakk~1rıl'1 I 
kanunuı:ı. tavin <'ittiği Vl'~kalarla tekliflerini muhtevi zarf." 1~ gün saat (14) on .iörde kadar komisyon reisliğine ve.meJerı ;ntP 

Bu işe ait şartn.:ımeler ilromisyoodan parasız ol:ır:ıık ela~ / 
Z62,500 kilo sığır eti kapa~ı zarf· 

la eksiltmeye konmuştur. lhalt>SI 
1/4/94.0 Pazartesi günü saat 15 de 
Edirııede Sanayi kışlasınd:ı a•keri 
aatmalma komisyonunda yapıla • 
cakta. 
Şartnamesi komisyonda görülür. 

İsteklilerin kanuni vesikalarile 
belli saatten bir saat evveline ka
tin teklil mektuplarını komisyona 
'\'ermeleri (1418) (2014) 

* 93 bleıııden mürekkep IS ton 
husud celik pazarlıkla satıu alına
caktır. Muhammen bedeli 4.9,990 
lira kat'I teminatı 7500 liradır. Pa
ıı.arlıiı 10/4/940 Çarşamba günü 
aaat 10 da Ankarada M. M. V. Har 
Ya aatınalma komisyonunda ympı
lacaktır. İdari ve fenni prtıınme 
Z50 lnınışa komtııyondan alınır. ıs.. 
teklilerin mezldir gün ve saatte 
kat't teminat Ye kanuni belgelerile 
bmisyonia bıılanmalan. 

(1473 • 2433) ... 

saatte Erzurnmda satınalma ko • 
misyonunda bulunmaları. 

(14G8 • 2428) /
. Medetarranean oolo'.=ıır. Müsaıbakaya gj.renlerin yazdııklmrı kın:a.P:aırı 12ıu11941 ı;ac-

LI . .., eS , şa:mba günü akşamı sa.at 17.30 a kadar Maarif Veıkıillill;i nıcşriyU mü· 
· • \düı>~ teslim etmeleri veya göndeııme'.eri sarttır. 

ı Yeni ve muntazam postası 'ıi 4 _ Müsabakada birinıcilôği kaza.nan iri~ s:ırisi üç yıl süre ~le o-
taıcbr. (2028) __../ -

i, 2 Nisandan itibaren her baft• .kıilla:rda cıkıL'lıulacılk ""' rnüellidii.ne h« yıl _çin 2400 .lira telli Jıaıkıkı vıe- Kemalpaşa Belediye Reisligw inden: ,,1 
Salı günü akşamları rıi·'eceklir. i.kinci çıkan kitap serisini yazana bir defaya mıııhsus obııaık ı~ 

Muntazam haftalık posta üzere !ı;ıri.ııciııin müeflitine VE!'.icenin bir yı1lıJ!ı mükafat olıı.reık vtrile- 1 - Keına'ıpaşa beledıyesince su ile ya.ptırıkıc11k cleıh.-tr1l< ~ 
* Kimyevi evsafta 2000 kilo sade-

yağı alınacaktır. Pazarlıkla eksilt
mesi 1/4/940 Pazartesi günü saat 
15 de yapılacaktır. İsteklilerin Lü
lebor11;'11zda askeri satınalma ko • 
misyonuna ı:eıı:_eıeri. (1472. 2432) 

1 18X600 eb'adında 301 : 320 dış 
ve 641 : 660 iç otomob 1 lastiği pa-

1 zarlıkla satın alınacaktır. Dış His
tiklerin beberine 79 lira iç lfustikle
rin bebcrinc 9 lira fi. t tahmin edil
miştir, Pazarlığı 3/4/940 Çarşamba 
günü saat 11,30 dadır. Kat'i temi- 1 
natı 4432 lira 50 kuruş olup şartna· 1 

mesi 148 kuruşa komisyondan alı
nır. Talipltrin muayyen vakitte 
Ankarada M. M. V. satınalma ko· 
misyonunda bulunmaları. 

(H67 • 2421) 

* ZOXSOO eb'adında 200 : 220 dış 
· ve 1015 : 1150 iç kamyon lastikleri 

olarak cektiır. şeb. lke kısmı acık e!ksntııneye çıkanlrnıffiıır. 
11 Andros ve Thraki 5 _ Mü->aıbaıkaya gireceıklerin ese!'leriru üçer nii.sha olmaık üzıeıre 2 - Keşif bedeli 16243 ili:ra 44 kuruş vıe muvaıkkat teıni1ls el 

Birinci sınıf vapurlarile doğru lmaıkiıne iıle ve ka,iiı~laırın yalnız birtl" yüzüne yazrlınış olarak Maarif Ve- lira 26 kuruştur. ııed 
P .re, İskenderiye, Portsait, Ya- , ',killiği neşri!Ya.t müdürlüğ'linc maki:ıbuz mu•krJhlhndc vernneleri veya 3 - Keşif ve sartrıamel«r Kemafpaşa bekruvesın.ren 
fa, Telaviv, Hayfa, Beyrut ve iııöndeımı.eleri lazl!lildır. Kitaba konulacak •res.iım. şekiı, gr~filkleı- ve sa- verilir. . ~ 
Kıbnsa hareket edecekJ.erdir. · İl'.rıin as>-laırının yalnız bu nüshalaroan birine ve yc.rlerirıe koll'lllmuş 4 - Eksiltıme 15/3/940 tar~den n:isan 29 g.ıyesı.ne ,ıl 
Yolcu • Eşyayi ticariye • Tu- bulum.ıaı;ı kafidir. Mfuınbakaya basılımış bir kitapla giırenler de kita.- güııdür. Wı: ibl'ıı' 

rizim • Her türlil esbabı bın üç nüshasını verecek veya gönde:ı•a.'Elkleroh'. . 5. - TaIJııjtttin bu iş]ıerj y~ aıdukuna dair ves ,,J 
istirabn t, zengin ve . 

1 
b. 

1 
k ,......,, lerı lazımdır. aiJıİ Jı' 

mükemmel mutfak 6 - Müsalbaıkaya gi.renleri.n eser müsveddom e ır· i te, eser""" 6 - Eksiltııneyl! iştir~ içi>ll 2490 sayılı ıkaımındıa yadı v<:S J 
Müsaid ş~ra 1 l<ı.ıbul edi'.difıi tal<:diı-tle ese:ı'erinıi llfuı edfiloo, IA.>Hf h3klkı mul<albi'1irıd~ olmalıaın lazımdır. . ' 

Bilaistisna Yunanistanın bü • 
tün !inanları ve Manilya Vi! 
Brendizi için doğru kansiımen
to verilir. 

Haıııkı: ANDR0.3 vapuru 
Pireden hareket ederken Kıb
ns, Suriye. Filistin ve Mısır 
hattını ve THRA.Ki vaı:ıuru ise 
Mısır, FJ.istJn. Suriye ve Kı.b
ns hattını takip edeceklerdir. 
Tafsilat için Gal::ıtada Frank 
hanında umumi acentasma Te
lefon: 44708 ve Galata rıhtı • 
romda 25 No. şubesi ANDONA· 
RO yazıhanesine müraaat. Te- . 

""' her tüilü tasarruf had<ikınd&n vaz geçere'k Maıa.rif Vekilıiııme üç 7 _ İhale 29 ni.saın S40 pazarlEsi günü saat 17 de beledıye ,/ 
\ ıllık bir devre iQin teı'ketbi.'klerinıi ve bt.e•bm o devre ıQindeki heır ba- ı _mnd_; yıap.ılaıcaılatır. .2329, -----;:,,\ 
sılışmm son t.ashihleı:iııin kendileri veya kenıdi mES'uliye1ıleri alıtında f v• 
tayin edecedııleri dii!tcır bir zat tar.atmdım yapılacağını göstıeriır nota-- Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı sta~ ~: 
;jllden tıısdi.ltli bir ta:ahhm senedi vem·eleri ıde lazım<l!r. " 

0
8' 

7 - Kltaıplarda buJurunası lazımgı-1eıı ped~jik vıe tıelonllk vasıflan Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonun aur'~ 
~n Şlll'l'rtaııne hle noterliğe tasdıı'k etıti..,U:ecek taahhüıt sen.edinin ı- Gü.ınnik muhafaza memurları için yaptırılacak 365 kuJI l 
fornıillü Maarif Velülliği neşriyat müdürl.üğü'lld<n alınabilir. Melk- ~ıJt eksiltmesi 8/N soo/940 Salı günü saat 15 de yapılacak\~~ ıeıtl 
lupla iBtıiyenlerin bi!I: kıuruşlu!k pwunu da birlllı.1e ııönı&'mıe1eri icap 2- Bunun muhammen bedeli c2427• lira 25 kuruş ve 1 

eder. cl141h .1880. ·183. liradır. .. .. . . 1 

İstanbul Belediyesi İlanları 
--

3- Şartname ve nümunesi komlsyondad~. Görulebılır. ve~~ 

1 

4- İsteklilerin gün ve saatindı: :ık temu~at ma~buzlan lfe.J• 
vesikalari'.e birlikte Galata MumhanE caddesı İbr~~~'!1 Rıfat - / 1 
kattak.i komisyona gelmeleri. ~ 

Beş 7ere teslim ııartile 1050 ton pazarlıkla satın alınacaktır. Dış 
J'11laf ve iki yere teslim şartile 30 lastiklerin beberine 84 lira iç lis
ton aa~•yaiı, zz ton toz şeker, 15 tiklerin beherine 10 lira fiat tab- ı 
ton üzüm, 30 ton gazyağı pazar • min edilmiştir. Pazarlığı 3/4/940 
hkla satın alınacaktır. İhalesi 15/4/ Çarşanı.Jıa günü saat 11,30 dadır, 
140 Pazartesi günü saat 10 dan 16 Kat'i temina h 4132 lira 50 kuruş- : 
ya b4ar yapılacaktır. Vermqe tur. Şartnamesi 138 kuruşa kom s
talip olanlann belli gün ve saatte yondan alınır. Taliplerin muay • 
Vizede askeri satınalma komisyo- yen vakitte Ankarada M. M. V. Zıir.cirlilruyu rnezaıılıj{ı dahilinde yaıptırıla<:ak Ka.ııoaımen döşeme, 
nuna gelmelerL (1469. 2429) satınalma komisyonuna gelmeleri, 1 . . 1 greıılıl Boııdıuır, Htnıdek açılması çimeoto büz W! ısga.roılrur ionşaaıtı açık 

lefon: 43'177 -- Beyoğlu Kadastro Müdürlüğünden: ~ 
:Beyo~und-a Fiıruza,ğa matıaıllesinin kadastToou brtımıiş ~~ 

Tapu Sicili Mulı.afızfığın~ dl:ı11ri icra oo:ı.~i~ .. Çaplı tapu e#-iı1 
devre k'1dar miııracaatla alım:ayaınların ilan tmıihhu:JI: n sonra ın ./ 
hafızlığa rnüracaıai(arı lüzumu !ılan olunur. · 2420> __,/' 

.... (1470 • 2430) Selim rye Asker 1 elksiltıırıeye lromilanustuu". Ke.';li!f bedeli 5364 iıiıra 78 kuruş ve. ilk ,ıenı.;.. 
50 .. 13 kil be . 3985 kil * Satın•lma Kom is· lna;tı 402 lira 36 Jmr~u.r. Ke~f ve şartname Mlı1i v~ım~.~t müdur-

... 
0 nzın, 0 

va- 4ot X 19 eb'adtnda 1040 : 1060 

1 
lüf(ü ~ g>i)rülec€!k"tir. Ihaıe 1/4/940 p~ ııuınu saaıt 14 de hm, 1750 kilo v.lvalin, 235 kilo dış ve 2047: 2060 iç motosiklet !is- • ı - f 

&'ftS, 515kilo üstünü pazarWda sa- tiği pazarlıkla satm alınacaktır. yonu 1 an arı d<himi enciimeıırlc yapılacaktır. Taliplerin ilik tenmat makbuz veya Beyogw lu Kadastro Müdürlügw ünden: _ •. ır 
tın alınacaktır. Benzin ve yağlar dış lastiklerin beherine24 lira iş melk'1ıuıı:ilaırı, ilraleden 8 l(iin ewel fen işleri rnüdüıri'ültüne müracaatla ırı"'" ı/ 
kimyevi muayeneye tiıbidir. Pa • lastiklerin beherine 4 lira fiat tah- Selimiyede Haydarpaşa süel ,,ı.ae<ı\kı:arı fenni ehliyet V<' 940 yılın.a ailt 1ıicaıret odası vesikalari'le ihaıle K.adastrosun.a va-<'>ye't edfrırı Beşikıt.a;; Kazasının Vişnezarle . ~ O 1, 
ıarlıklan 30/3/940 Cumartesi gü- min edilmistir. Pazarlığı 3/4/940 hastanesile kışla hamamı ihtiyacı i(iimi mua_ yen sa.aıtte daimi enoümeıırle btılunım:ılan. (2062) sinin tdıdi.t il.an. müdd'etıi 2/4/940 tar.hinde hitam b:ıiacali~ll~ } 
nü eaat 10 da Lüleburgazda askeri Çarşamba günü saat ıı dedir. Kat'i için serait ve evsafına göre 150 toD _ - - rih~ iJ1ıibarerı komisyonca tru;arrut ıWtiklı.'lı:lerine başlanacaktı'.' oı0eıJ. 
aahnalma komisyonunda yapıla • teminatı 4972 lira 50 kuruştur. Şart. lavamarin kömürü pazarlıkla 30/ Beykoz Malmüdürlüg~ ünden: haılle&.:· gayri menkulleri olanlıarın Beyofj unda Taksimde sur 13e,~,.ı caktır. Şartnamesi komisyonda gö- namesi 166 kuruşa mezk\ır komis- 3/940 Cumartesi günü saat 11 de caıch:let>inde 48 sayılı Hırisbove<rgi apaıl'tımanının biriaıci btında )(ııd#,'İ 
rülür • .İsteklilerin teminatlarile be- •ondan alınır. Taliplerin muayyen · n._ ___ .,,_,_ L---• •·--· ·· ""' J · ı· 2613 s:ı•nlı ',,ıı 

Selimiye sahnalma komisyonunda ı _ ..,.....,.....,.~ Tramvay Ç>kmazı 11 mımarada "''"''"" """'i A .,...~an, kadasuro -"""ulSYOllUna rnuı-acaat c-me erı azuımu •· . ~Y raber komisyona müracaatlan. vakitte Ankarada M. M. v. satın- ~-
22 

· · · · · 18 ncı ,.. 
satın alınacaktır. İsteklilerin kat'i 2 _ Ma21hac """" Cihaımüım.a sdkaık 5 nurnaıııa.cta Melund Afii ve tapu tahriri kanununun ıırıcT vı .. n:zanınamesımn _/ 

(1466 • 2426) alma komisyonunda bulunmaları. ! "'-..._- r~ nı'n .A. fııkraları mucibince ilan olunur. c2421> 

* (1471 • 2431) teminat paralarile belli gün ve sa· ""'"'"""c. 

1 

atte komisyonda bulunmaları. Oösterdiğin!z i.kanıe.t.gfıhmızda bu!unaımaanı:; ve t.ebe1luğa salfrhi- j 
Z5 ton sadeyağı pazarlıkla satın Çocuk H<' kimi (2451) ye1lli bir kimse de göstermemiş olmanız dolayısik 936 mali yılına ;ı,it . 

:!:::~~Ü ~~;s~o 3~!':~u~~ ,,Dr. Ahmed Akkoyunınu ı~ • ....,....,...,,,...,......,...,,.,.,,,,....,..,......., .... ~1905,33 1'ira müsta:ııd• min vergisi haıklkındaki ;tıraz komisyorıumııı 
__... "~ tıaJbi<y,atı taOOıiJ<i mutaz.ammen 30/12/939 l(Ün ve 360 savılı karan ve bu ela Lv. imirliği satınalma komis • Ta!Wm • Talimhane Palu No. 4 Sahibi tıe ne~ııatı idare eden 

d ıJ kt T b · b Baş muhaTTin ~:alki 12/2/940 tariıh ve 1/11, 1/12 sayılı 2 inci ih!bamaı= er 3692 sa-~::~o.~~8fir:c~lk ~~m~n.:'::":ı2:Ö ' Pazardan maada her gün ıaat ETEM İZZET BENİCE yılı kanunun 10 ve 11 inci madde-len nıuoi'bince tebliii" yerine,1\1 çnK-lk 
liradır. İsteklilerin mezk\ır gün ve 1 

15 den aonra. Tel: 40121 Son Telgraf Matbaası ürere ilan olunur. (2386) 

No.257-15 Yazan: M. SAMI KARAYEL. 

Ahmet paşa Cem tarafına geçseydi, galebe 
muhakkak şehzade tarafınd• kalırdı 

Diyordu. Beyazıt, Ahmet Paşa
dan şüphelenmişti. Konyadnn Cem 
Sultnnı takibe emir aldığı vakit 
Karamana kadar ıtitmi<ti. 

Karamandan Padi. aha yolladığı 
haberde: 

- Cem. Hale be dahil olmuş, ira
deniz ne yoldadır?. 
Beyazıdı Veli, Ahmet Paşanın 

bu harekatından 'iipheye düş • 
mü:;tü. O, zannetmişti ki Ahmet 
Paşa Cemi bilerek ve himaye ede· 
rek takiu eylememiş, \'C Mısır top· 
raklarına geçmesine st>bep olmuş· 
tur. 

Beyazula, Ahmet Paşa ile Cem 
ıııasında münasebet oldııı':unu söy- 1 

liyenler Kiistem eğa ile Mustafa 
Beydi. 

Tarihin bu ciheti karanlıktır. 
Bazı tarihler, Ahmet Pa~anın Ce
mi hıfz ve himaye C} lediğini ya
zarlar .. 
Eğer Ahmet Pa•a, Cemi takip 

ey lemis olsaydı mulıakkak surette 
elde ederlerdi, derler. 

Bi~ce, buralan me~kuktur. Yal. 
nız, ortada olan bir hakikat vardır. 
El'\'er Ahmet Pa~a, Cem taraftan 
olmu~ olsaydı Akdenizden geldi-

1 ği zaman doğrudan do~uya Cem 1 
tarafına geçerdi. Zaten. Beyazıt ile l 
araları açıktı. Ahmet Paşa, Cem ta
rafına &'~ olsıu·dı, ı:alelıe mu-

hakkak surette şehzade tara fmda 
kalırdı. Çünkü Paşanın yeniçeri Ü· 
zerinde. sipahiler cihetinde tesiri 
külli idi. 

Paşıuıın Cem tarafına geçmeyip 
ezelden düşmanı olan Sultan Be
yazıt tarafına gelmesi ve Cem üze. 
rine harekatta bulunması da gös· 
teriyor iti Paşaya atfedilen kaba • 
hat do hu değildir. 

Fakat; h4:r devirde ve her yerde 
olduiu &ihi namuslu ad~ann 
kudretlerini, kuvvetlerini çekemi
yenler çoktur. 

Bilhassa Beyazıdı Veli Gedik 
Ahmet Paşanın kuvvet ve kudreti 
şahsiyesini çekemez olmustu. Cem 
harekatında onun kahharlığıw, as· 
ker üzerindeki te!oiirini. sevgisini 
görmÜ!o\tü. 

Ahmet Paşa, hiıkim bir adamdı. 
Asker ve rical üzerinde otoritesi 
bulunan bir sahsiyetti. Beyazıdı 
Veli, harekat esnasında hemen he
men gölgede kalmıştı. 

Padisahlar, hiçbir vakit kendi.· 
!erinden baskn kudret ve kuvvet 
gönuek isıe;nezlerdi. 

İşte Beyazıt, Cem meseleısini ba
hane ederek Ahmet Pa ayı yok et
meı':e karar vermişti. Fakat yelli· 

çtrilerin topyekun Pasa lehine is
yan edeceiti hiç de aklına gelme
mişti. 
Padişah, ayak divanına g_elmek

ten korktu. Maazallah bu dıvan es· 
nasında birisi şu yolda bağırırsa 
ne yapabilirdi: 

- Biz böyle Padişahı isteme • 
ziik!. 

' Beyazıt, yeniçeri ağasını çağırdL 
Ona şu emirleri verdi: 

- Ayak divanına lüzum yok.. 
Beni iğfal edenler Rüstem ağa ile 
Mustafa Beydir. Onlar lalam hak
kında Cemi himaye etti, takip et• 
medi derler .. dedi. 

Ve sözlerine şunu da ilave etti: 
- Bir bata işlediğimi anladım .. 

Lalamı derhal tahUye ettim. Müs
terih olsunlar .. 

Bu suretle :veni çeriler in galeyanı 
teskin oldu. Ve herkes yerli ye
rine olurdu. Ortalıktan dedikodu 
mıindefi oldu. 

Beyazıdı Veli, Ahmet Paşavı hu
zuruna çağırdı. Azim iltifatlarda 
bul ındn ve teessiiflerini beyan 
etti. ' 

Yeniçeri, mücrimlerin tecziye • 
sini istediler. Beyazıdı Veli derhal 
bunıı da razı oldu. Rlıstem ağa ile 

Mustafa Beyi yenicerilere teslim 
eyledi. Süplıesiz kelleleri koparılıp 
Atmeydanına atıloı. 
Beyazıdı Veli. vartayı ucuzcactlı: 

atlatmıştı. Fakat: l'adişab, fik • 
rinden vazgeçmemişti. 

Beyazıdın fikri, Gedik Ahnıet 
Paşayı ortadan kaldırmaktı. 

Lakin bu hareketlle hem Cem 
Sultan taraftarlarını çoğaltacağın. 
dan korkuyOTdu ve hem de yeni
çerilerin ısyanından. 

Bununla beraber, Beyazıdı Veli 
bir vakti münasibinde her' ne su
retle olursa olsun Ahmet P•şayı 
telP! etnıcğe kararı kat'i verdi. 

* Sultan Cemin Mısır ülkesine ve 
.!\.lı ,,.ıt ~u~tanına iJtica~ı Beyazıtlı 
Veliyi deli divnne ediyorrlu. Gc<e 
uykuları kat·ı~·oTdu. 

E~er, Cem yakalanmış olsaydı, 
kiirı itmam t>dilerek beliyye orta
dan kalkacaktı. Selızadenin ha
vatta bulunması Anadoluda dahili 
muhaı:ehelcri bir nıiiddet daha u
~a<ıp gidece~ ti. 

llatti Cemin Mısıra ilticasile da
ha başka tehlikeler de doi;'llrabi -
lirdi. 

(Devamı var) 

Beyoğlu Kadastro Küdürlüğünden: .~/ 
Beyoglunda Yeni Pangaf. tı -:e Cihangir nı..Uıalle~in kada~,., ~ 

b:T chrilıni~.u·. Bu maha:..lele'e :uıt. askı cıetr.relılerile planJa.nnm ş .eu'e)} 
dar yapılmı.ş olanlarile ilan tarihcirıden sonra perakende sııı M'.r 
kf:mımü,." Pdlıcck olanları Beyoğlunda Taıksiımrle SrraseLviler ~0~w k 
48 nıı.ımarada Hiristovergi _ apartımanında Mı:.inci ka.tmda ~iı f~ı"' 
dıaNlıro daıi.res>nde asılrr.laı'ia .başlan m.ştlr .Alaka~arlann askı 8 ;tıY f 
lan takip ve tetık:ilk edtO"ek itirazı olanların ilan tarihınden ve ~G ~ 
iki ay içinde müracaatlıarı 2613 sayıı:ı kadast.ro kanununun 2!ioc< 
ve 3542 sayıiı nizarnnaımesinin 32, 33 üncü rnaddelerı muc1·- / 

olcııur. .2422• _.,.,.... f 
1 

İstanbul aısliye ikinci hUkUk j 
tıakiımlliğinden: 

İstanlbwl belediyesi tarafından 1 
.Albdü'malli!k ve İstanbulıda Div?"· 
yolunda Nermin J:ııa.r müstedi<-i Is
mail Haılılkı aleyhlerine a.;ıl.an ve 
ibar 11:.ınıinden mütevellit 770 lira.
ı:ıın tahsiline d!ad:- olan davamn ya
ıptlııın muıha!kemesi oonu'llJCla davar 
ırıın mevzuu bar reıminden mü te-

velli t ihtilafa taalluk etmesi ve dava 
ve~i müı. !lifi ~e kefili a:leyfıiınde 
buluııması se'lıebilıe mah:kemenin 
ıraz.ifeo;inden hari~ ve i!daı·i makaıın-
1ara aillt buluaı.dıı.j(u gibi müddei • ı 
ıaleyfrı[ero" Abdülmaı"!ikin bu hu
sust:ıcrti Jrefü,etin~ nıü.~terek borç
fu ve müteselsil kefalet mahıyt:
tinde bulunn:tamasına· ve asıl n:ükcl 
~f hakk>nrl'a. taık;Jbaıt yapılmadığı 
d:wacı velkıili t::ııraılından beyan e
di.lınıiş olrnG:ıı:ı.ıa ve asıl borQlunun 
buı'.unmaıması "seoobi<le taıkilliatm 
<ylıpılnimn~. olınıı.sı b6rçhı hakkın
da ~ tallnlbat icrasırun 

~JI• ~ 
!imkansız hale gehrıı.ı; o!dU iı.Jr;'-1 
ıareı: etmLyecel{ine ve bU ti#. ; 
daıvıacınıın adi kefil,. 11azıye fili', 
lunan Abd.ihlımalik<: k~,111' 
mutalebe hakkı da bulu , c d~ 
sına binaen davanın red~, I 
20/1/939 tıarilıli ve 35/170 11 

'~) gl' 
ıraılı İı

0 

itrn ve bu ~aıkı ~ .,!' 
711f>o•Lı rnıüddeia1eyıbJercl"~ı<'. ı 
iHaık!kırun tkame~gfilıı .. J<e~ 
mechı.:l olına.sı dolayısı c b ~' ,,t. 
teb'.iğ edikmemiş oımas•"~P> ı<'. 
ımezkür hüküm ve bu bllP Jii ıtl 
yiz arzuhal1nin hukuk u>~4 ı ;fi' 
ılıaıkem,ı1cri kanununun~ 
ımadd€-Si1e müwallnp ın3il Jl· /! 
i\evfikan muma,kı•h i~ıifl •C 

kıya ilanen tebliğ~e ve ,..ı·ı>e<f'.. 
ıbir ay nıi\ddct tayınıne ~ pııı--~ 
lka.rar verrlımiı> o1duitll pır ıF 
ırnahkerne cın~:--:" ~jr 
lJfmı v~ 3T'Z'Uha in .~l:>liı:ll ~ 
ıınına kaiırn olmaık ii2ıefe 
nur. (25625) 


