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S•hip ve Ba,muharriri: 
&TEM İZZET BENİCB ilL 1 
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Art ırıyor? 
Yeni 

vaziyette Müttefiklerin, İtalyan sahillerine karşı yapmaları 
~~.~~-ihle:·-,~~-:y1--, •• 1 muhtemel hücumlara ait tehditkar planları varmış 
n~ıd., 'c karada siddetlen • 
dırıneferi kararı karşısında 
.\Jınanvanm ,·aıiyeti ne ola· 
taktır?. 

l'.... . 
~ ETEM İZZET BENiCE 
-~tt (' ~ ' ıklerin ablukayı ve iktı-
~.~~•rebeyi ikinci merhale
,,;,.,--mak yolundaki kararları 
~ laynin ağ-.ile de resmen ilan 
~bulunuyor. Evvelki günlrii 
~ da uzun uzun iıah ve mü
~~ ~aptığımız bu mevzuda 
~ ~ !erin ittihaz edecekleri 
~••eket açıktır. Ancak, bu S::: \•e tatbikatının karşısında 
~~anın ne yapacağı ve bita
~la n. n~ dereceye kadar bu tat· 
~ ~İi l!ilı~ak edecekleri nok.ta~· 
l::"'ıı ~ııııulmesine sıra gelnu~tir. 
""tııı Yanın harbe de,·aın ve mu
~-~t esasında en ziyade gii
L'll ,r'• . bitaraf mıntakalardan 
~L~ası ve askeri tazyik sureti
~ >nubadele vadile muhtaç 
\ı;tiııUğu bayat ve maden mad
' d 1 tedarik etmesi idi. Bunun 
~i '8~atta hayat sahası telakki 
ı::"llin . alkanlara simdiki halde 
~I 10mesini mahzurlu buluyor, 
~a llJıntakasında istikrarın mıı
l~~j1na taraftarlık ediyor, 
'-aı.., •rıııın kendileri ile bir ara· 
~da ~a dahi miittefikler besabı
ı':'l•~a •rbe katılnıalanna mani 
~;ır ealı~ıyordu. ÇiiukU, Bal -
~n ıı!ı kendisinin taarnızu Ru -

ııı., rollerine, l\lacar hayvan -
ı ~~uı:oslnv madenlerine, Bul

ı · urtalarına varıncıya kadar 

1 
ıı: kendısinc kaybettireceği 

~ı. ~ti Petrollerinin Karadeni:. 
~n h >nanyaya ta ınma. ına da 
("tıı, ır~knu)aeaktı. Şimal meın
~ ~·~ııın harbe girişmeleri de / 
~oı'eç demirlerinin_ bakır 1.'e 

1:-ııt ınaddelerinin, llolaııda 
~ij~•le,n yiyecek maddelerinin 
~n n <bkandinavya mıntaka -
~ ~~ek yerli ve gerek transit 
l.ı.~ı11 al edilen barıı ve bayat 
~.,:•i.nin devamını imkansız 
~-İ·i 1

• Italya, Sovyet Rusya yol· 
lıı."'ti ~de bu devletler kendisi ile 
~ a ''°ti~i mesaide bulunma • 
~'4; ~Ilı ıdi. Bu vaziyetin bu 
\~tr evamı Almanya için müt
ı,.;1; lıarsısında dayanmanın ve 
~ ~~l')ı c~phesinde tahdit ve 
~~ ?ıenın tek çıkar yolu idi. 
'i'~ ~ıındi vaziyet tamamile de-

ltıi:fıfesine ginniş buhınuyor. 
1..1( er, "\ ,!1~1 anyaya )·apılaıı yardım· 

81 •nesini 

~.~lı_n~nyaya ~atılan hayat 
)'s:••nın pesin para ile salın· 

\'lıı; nı .. 
~~~~~oluna girince Almaıı)·a
~' ıaı 1 •ınuiyeti hesabına kur
ı.,:1 ~. 1~lığı bu miivazene sarsı· 
~~ la elki uzun olmıyacak bir 
S~'•n •fında Almanya kom~u • 
~ •lallJ. Ve bitarallardan hiçbir 
~~~n ••nak vaziyetine girecek-
1.:.~'d· 11 l~shil eden iimil 'e uıı
~~l:~ biri de Alman~anın 
~~~11.'na. "" bitaraflara karsı 

ôlııı· ••nı ifa edemenwsidir. 
~·. ,"• \'ug<ı.laq;a, Dolanda, 
sır •• t•.veç verdikleri malların 
ı\~ı ..,:• veya kar~ılığı olarak 
~ •. •t~llJ 1 ve maddeleri Alınan)·a- \ 
ı~ '~•ıı a.dıkları gibi alacaklarını 
'ı"' ~ lltnit ettiren hi •bir 'azi
!<İ.~ ~~ •vcııt değildir. Binaeııa
~ ~~ziyet de k•ıldilerini ik
,~-~ llşküliıta uğratmakta ve 
l,ı~,1: ~ıı ınüskiilatın devamını 
\''••in ılınaktadır. Şimdi miit
ı~~t~ı talep ve pe. in parasına 
~ · •t 1 •~ecek bitaraflar i~in şu 

• oddüs ediyor demek • 
'ı 1\1 

'l-tt i~~hYanın n1iiteca~·iz bir 
'ı 1\1,,,tısap etmesi 
l ~~likı •nyanıu ayni ~ilahlarla 
~\ri ~if.re ınukabele etıııe-i 
~~ • •t •hlQr)a ıııiiltefildere ıııu-
1~du,;"'•k Ahııaııyanın i~inde 
Llı ~.'k111~ '•.rtlara göre ıniimkiin 
~ı 11lt;il ı:orc acaba Alınanya
t,'.i~:~••ikntulıta~ olduğu madde
\."lı 1 ltkı •t.mek hırs ve hensile 
.'ti~ i ııı a l(usterdiğimiz ,·aziyete 
"-"' ••n ~~l~ıııel ıııidiı" bu yiiz
~ hir .~t.~n diinyayıı sirayet 
--~ lııid~c.uncii safhaya intikal 
Q~~ ır., 

~ bize ancak, müttefikle-

13 yaşından yukarı İtalyanlar 
sivil seferberlik • 

ıçın 
• 

Şehir ve köylerdeki evlerin etrafında bulunan 
parmaklıklar yıkılarak hükOmete verilecek 

Bitlerin ltal~·ayı ziyareıı zamanında Napoli limanında bir Italyan harp genıısinaen alınmış biı· resim 

LonW'a 3 (HU6u~i) - Ba.şveidl mullüdür. Fraoanın ve İng'ilıtere - sib bi:t:araflar iki yüzlli hareket 
Qcımberlayn aYam kamarasında'kı ndn miiştcre·k bır zafere ula nak allıııek mıC'Cbu'l'i.ymun<le kalıyorlar. 
b:yana.tınd<ın sonra Kral tarafın- üzeı,. hkT})(.tmeık husu.,undakt ka-' Buna mevdan veri.lmiyecektir. 
dan kabul edilmişLr. rarlar:nı Nk geride b'ralkm:ıkta - :Wi.ttefiij.:Jer, Almanyayı taanruz 
Başvekil dünkü beyanatında dır. Bu l:ıeyanna'11e. A\'l'upada "vasetinin idanıesi için t-n fazla 

yüksek harp kon,eyi.u,n ifşasında mH!ı,tlerın hürriyetlıı ve su.litun muhtaç olduğu maddelıerdi.n m"h· 
ma'hzur olmıyan ka.-arları haıkkın- muhafazası: temine mı.tur b. v- rum ~tm~·k maksadile, i.ktu;adi har-
da mah'.ı.ınat .. vermis, mltşıt. rnk ~ n Jmil<'I yeni bir niz;ım kurıı'mli" bi kudretJerin!n az»mi haddine ka-
Fransız - Ingıni? bt.yaruıaıınesin - sına fasılasız sw·etlt« ve el birli- dar siddbtlendiree<'dlerdir 
den bahsde11"1< dmı.~tiı' ki: ğile .çalışmc.k •mkamııı vermiştir. llfüftefi'klerin elinde yen; bir 

- Bu l:ıeyaname dallıa çok ŞÜr .Alm""'1!Yanlill khd~tleTi dollıyı- (De\'amı 3 iincii sahifede) 

Komedi Fransez Bir şeker tüccarı daha 
Ankara I •• •• d•td• 

radyosunda surgun e ı ı 

Bu akşam saat 18 de 
bir müsamere verecek 

Kom dı Fra;nsc"Z arı.st '1ri Aıır 

karada H~kevin<le dün ak<am 
ilk ıem1sil olarak cAndrvınak . ı 

oynıumslardır. 

Salon nındhmc dol'll'•ı. tu. Loca-ı 
larda d.'-'let aikanı ·:e kordiplo -
matiğe mensup vüksek z~vat gö-
7J. çarpı~·ordu. 

Tem.sil baslamak üzı re iken 
Cwniıuı~·eis.ı MWi Şefimiz İsmı>t 
İnönü, rdakat.nd·. Ba~vekil dok· 
tor Refik Saydam oldugu halde 
iı.{>rif e!misl.r ye a&ıslarla kar~ı
lamıslardır. Milli Şd, temsi-hı so
nuna kıi<lar kalmış ve dost mem
leket aırL:ıtl"ri hakkında takdir - ı' 
)erini izhar bu.yu.•muslardır. 

A.-listlrır yarın ak<am saaı 16 da, 
Anıkara radyo cvi<ni ziyar<'t f'ıde -
cekla ve bu münll"'...eb. Ue 20 d.;ki· 
kalık bır mü.sam<re Yerrcekl·rdir. 

Artbtler .\arı a t.;aır saat 16 da 
Aı1dron1:ı~ i,t La Kures dö Scn~~ık
r<>mant konıedil• ıini temsil ede
rek. ha:>ıa(ını Kız ıh. 'U bırakacak· 

lıwdır. Misafa•leri'l bu ııüzel jest
leı·i Ankarada büv ik bir m . ırnnu
Mvoıle k<ı. -ılaıımıştır. 

rin iklısadi harbi ve abhıkaJı şid
detlendirme kararlarınııı tatbikatı 
j!Östcrecektir . ki, hükme varmak 
için heniiı vaktimiz 'ardır. 

Bu sabah şehrimizde 30 müesse
senin defterleri tetkik olundu 

Şel rı, .. ,zdek toptancı ve yarı 
toptaı,cı şeker tiıccarlanndan 30 a 
yak,n k:ınsenın vaz ;etleri ~üphdi 
JlÖrulerek şubat avındaki stokları 
ve bu sekerleri nerelere sattıkları 
po:isçe kendilerinden sorulmuş
!Lır. Bu sabah da bunarın defter
leri cmniYet müdürlüğünde tetkik 
olunmuş n ifadeleri alınmıştır. 
Diğer taraftan Samsunda faz1a 

fiatl.a seker s»tmak suçi.le mah -

kemeye veriLp tevk,f olun~n tüc
cardan mustafa Ald!kactının mu
htkemcsı netıeeoinde suçlu tücca:r 
500 ~.ira para ceza!tına ve 2 sene 
müddetle Amasyaya sürgüne mah· 
kum olunmustur 
Ayrıca Samsunda m.Jti korw1ma 

kanununa muhalif harekctleı·in -
den do'iayı 2 tüccar daha yakala
narak müddeiumumılige veril -
mi.-;lerdir. 

---- --- - --

S:()·ft.Tel{!-ra·fla.r · 
Çember/ayn kabinede 
değişiklik yapacak 

Lonclra 3 (A.A.)- Devli Meyi. da <u şekılde bir dc~ı.;iklik yapı· 
gazetesinin s:yasi muhan·:rimn ka- lacağı zannedilmcktedır. 
naatine ııöre Çunbcrlavnin pek ya- Nazırlardan biri hükumetten ay-
1\ında naz,l':ar arasında mühim bir rıl'8cak ve bir diğeri de ba.ka bir 
de~i::ıikf,i< yapılacağını ilan ede- vazifeye tayin edileceoktir. 
eekLr. Bu değ:,iklik bilhassa harp Diğer cihetten harp kabiııcs.ne 
kabınesinde yapılacaktır. dahil ohruvan.na.zırlar ar<ısında be-

,\Jilli müdafaa nıuırları arasın- eevis!er vapıla<ı<4khr. 

(Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır} 

I 

Milli Şef 
Dün lngiltere 
Elçisini kabul 

Büyük 
ettiler 

Ankara 2 (A.A.) - Reis.icum -
hıır Lrnei İöni.i bugün İl>l(il'tere 
büyük ,uçi$ Si:r H\1ghe Kna'kh -
buJJ Huır<ı;<;en K. C. M. G. i !kabul 
btıyıuomuş~ırr ve hır bu~uk saat 
kada.r g'örüşmü'!lerdiı'. 

.Müll'ıkat esasında Harici\'< Ve
ki·li Şükrü Sar;ıcoğlu <fa haz:r bıı
lunmu.tur. 

Gıda maddeleri 
yükseltilemez 

Ticaret 
deki 

müdürlüğün

toplanhlara 
devam edilecek 

Gıda maddcicrı fıatll. nın y ıik· 
se.Llsı seb.ıp~eı ·ı.ı l. Jt { ctr L-

:ı.erıo d 'l tıcaTct ınudur ,ı~un<le 
Vali v" bckdıyc Rci,;ı B. Lıı fi 
Kırdarın r lsl :nele tk t' t r 
dilrü, ın: tak< ıktısı:.t ' .ı<lLJıu, Bc-
Lediye ili"• rt n: · rii i'c an 

1 

boıaı nKdnın a-
ki.'e b'\ toıı ~ t ' m 
t 

hll i J/11'ud 

günlerde mıı; 

;m eslE:sJ u~ .r 
B. Lı'.ıtt• K.rdıı. iç • aa<l t lı 

gaz;; . <-· r., ızahat h f' k l Mır 
bula kaı;.ıplık h;;.:yvan goı .ren 
mınta'kalarda bu yıl kı<ın faz' ı 
olması sebcbi.e fıaUarın ~ ccn vı- r 
la nazaran o/< 20 d' recesinde art • 
tığım maamaEh fia!Jarı, ' 10 n:~
be.ıdnd.• dü mekt<' oldııjt.;nu siiy • 
lemiştır, 

Vali demislır kı: 
•- Tabii t~ fiat!arı.ııı yakınaan 

takip etmekteyiz. Bu toplantıla -
ırımıza devam ede<." ·k ve üzeriJtd 
durulması lazım gelen havayic1 
zanu-iye fıa'td'arını !12t'hk edecef(iz. 
Son günLTde fid'tl:ırı yükseldiği 
ve nedret k. ~b~Aığı menuu bah· 
solan kahve YP çayla diğer bazı 

maddeler de meydandıdır. Şim -
di bu maddcl.N üzerinde altılrndar 
makamlar totik:·kıkr yapmak.ta<lır. 
Havayici zaruriye mad<lekrin'n 
fiat!Larınıırı, noıımaldt>n yukarı ('Jk
masına m ':dan \'t'Tilmiyec~kl r 

Parlamentolar 
konferansından 

avdet 
Bu sabahki ekspresle 
şehrimize döndüler 
Luıtano<la parlamentolar b:rliğ6 

kcnsevinde Türk murahha>• IJ a -
rak bulunan Elazığ meb'U6U Fazıl 
Ahmet Aykaç'ıı Seyhan meb'usu 
General Noci Eldeniz bu sal>ahki 
Avrupa ekspresile ~ehrimize gel -
mişlerdir. 

Fıuıl Ahmet Aykaç bir muhar
ririmize demıstir ki: 

cLuganoda toplanan parlamen
tolar birlığinde General Naci El
denizle beraber Türkiyeyi temsil 
ettik. Konseyde hukuki ve siyasi 
birçok meseleler görü,üldü. Bu iç
timalara on yedi devlet iştir8k et
mişt.ir. Almanya ve italya konsey
de bulunmuyorlardı. Tüı·kiyeye 
karşı gösterilen a·laka ve sempati 
umumidir. Her zaman, her yerde 
çok iyi kar~ılandık. Sull1 herkesin 
temennisidir. Fakat bunun için si
ze birsev söyliyemiy<'ceiiim. Umu· 
mi ict~maın nC" zaman yap.~aca_ğı 
da belli deği.dir.> 

Seyhan' meb'usu General Naci 
Eltleniz de: 

• Yakında, bir sulh oiııca~ını pek 
zannetmiyorum• dem. ·tir. 

uriye'de alınan 
ihtiyat tedbirleri 

General Veygand'ın bir İsviçre 
gazetesine verdiği beyanat 

Su _ ., dt•ki Fransu ordusu baş 
kumaoıdanı G<>n . .-al Vcygant, 
Jurnal d Jeı> v ı. Suriyc"<t :i 

mıın<ıbır ııı •:abu! <'<for~k bcya 
n ...... a 0\111.ınn ~ ve billh.assa dem ,_ 
t kı. 

• A '1ıa va ıJe Rus) anın son 
3' .anlak s vı;etı biz. mdadi '>tjyat 
tcdb'rlır. a tm ii;a sev'l".>'.1ımıştır. A1: 
'll t kt..;. '11 bıld n '1l1Z IÇ!n bu• 
ra< ı ouluı. ycrı:z. 

l\1ütl!R<rk »· c. ı.. ınır n ·ekat 
sahaoının çık uzdkıta olup orm.ıdı• 
ı:ını SOfU) (}fSl.JnUZ. Biz "' uryyare
l'c-l'lm z v her ~ı.irlu '"' ıtal ımı'.l 
vardır. İcabında n c ·, d 'ze 
ı;,,.. r.· 1 

"" k J kaa -
' gidebHeıce ı. 

' . 
Bl 1do'l C 
nuyo z v 

General Veyı:and 

şu cevnbı verrr.. r. 
(Devanıı 3 lincıi sah•fedel 

ir kadın torununu kur· 
tarmak isterken yandı 

Hastahaneye kaldırılan torunu
nun da hayatından ümit kesildi 

Sü yrrıan:ı..1 ~c Si;.; "'11\... pa~a 1 

sokağında 26 nıım•t,.lı bı· kı.ılübt.~ 

d oturan ,.., pa~a\warıl k yıtparakl 
ge<:il'll'.lfl Nazife adında ) aslı bir ka
dım torunu M·.J ık mangalın ya • 
nıncla oynamakt.a iken ekkleri tu
uşına'k yanmı~·a başlamı>ır. To · 
rumınun acı f<ryadını duyan :"fa
zife rok sevdil'!i yayrnyu kurtar
m"'k '$!erken, bu s fer ken<fsı d 

ÇERÇEVE 

Talebenin 
Vaktiie n1uallin1lik etıni~ bir 

okuJUCtnndaıı ('Ok güzel bir 
n1ektup aldını. Bcııinı nıcıarifc 
dair .)'azdığını scı-ileri okuJan, 
(Yeni 'rürk n1aarifi) te hiı,iınL' 
hak ·\'eren, nıaarif davanıızın en 
canlı olarak bu de\ irdc el<• alın· 
dığıru sanıiıniyetlc kabul cdl!n 
okııyucunı, bilhı's~a talebenin 
disiplini ıneselcsi üstünde duru· 
yor ve bana nıüthi!i ycsikalar 
,ıeriyor. 

Ok11yucuına göre Tiirk tale
besinin en fazla disiplinsizlik 
arzettiği mektep denesi, orta 
tahsil çağıdır. Okuyucum orta 
ıııektep devresine nıensup tal~· 
benin halini aynen söJle tasvir 
ediyor: 

•Orta ınekteı> talrbesinin siiz
de doksanı mektepten ka~ar, ba
basının imzasını taklit eder, evi
ni ve n1ektcbini hi(e saJar.• 
Okuyucunı, ders saatlerinde 

sokak sokak gezip toı:aıı kat~ak 
talebenin bilha"a sin~malara 
dadandığını ka~·dediyor. bil • 
hassa Şebzadehası sinemaları
nın kacakrılara en bii~·iik mik
yasta Iataklık ettiğini bildiri • 
yor. Okuyucum harfi harfine di· 
)·or ki: 

•Bir gün :\!illet sineması ka
pısında, tan1 ders \:C eti.it saa .. 
tinde bir kiime orta mektep ta
lebesi gördüm. Ben onlara hay• 

ıutuşar-.k vanmıya ba.· aıımştır. 
Nazı~ nın ve ::\fek:,Etin :ı.cı fena•· 
ları Ü1' rırıe gel aı komşul.ı \l p(
lis mennrrları heı· ikisini muh\eıif 
\"erlerinden f(1ci hır surettı '\:amıs 
Ö\.chtkları halrl<' Has ki has• ırs e 
kadmnıslardır Nazif>. haıll~ C\ <' 
kaldırıdıktan bıraz sonra iilmiış -
tür. Kü<:ü}< Mch gııı de ha\'a·!md n 
ilini ke::,iLnıiş-l ı-

disiplini 
rclll'r icindL hah.arken • .\anını· 
d<!ki bir Üni,·crsitcli gcnr. arha .. 
da. ına sö~le söyl<"di: 

- Halı• bak kardc~iııı .. kk· 
ten saatinde bu cocuklnı :ı ı~ın 
yıg111 '.Sineınaları d.olduru\ ttr .• · ~ 
aile faı·kında. ne ınuallınün t.·

]indcn bir'.'te~ gelir. ut• de -.ınc
n1.-.cı ,ı]dırı~ eder!. 
Okuyucuıu buna ınD.ni ohl\.i.lk 

için, n~ektep saatinde talebele
rin siııcınalara kabuliinü :ıahıta 
ınari(etile ;yasak etmek lfızrındır 
hiikn1iinü \·eriyor. 

Oku1ueumun hiikmiitıl' l üz· 
de yü< istirak ederim. '1ckteıı 
saatlerinde talebenin !-Iİncnıa \·e 
tiyatro gibi ) erlere glt111<·si, ha· 
kiknteıı zabıta ıııarifetile va-.ık 
edilmelidir. Yasakların .;, kii
çiiğ'ü ,-c eu uza~ı olacak bu ya-; 
saktan sonra da, mcktt>ptt.• \'e 
ailede. çocuğa t•n yakından ,.e 
en acı ~ a~akların tatbikiııc nıt'"l'· 
bu ruz. 
~u anda .Ya~akl.~ı-a ~ekil 1t ~bit 

edl'cek değilhn, işin prensipini 
kat·rı.\ alın1 y<-h.•r! ~ek!llt·ı· na· 
n1ütenahi ... 

'fiirk ~·ocu~ııua öyle hir ılisip· 
lin tatbik etıncJiyiz ki, fi, .\ a bu 
di~İJllİQ altındcı i;vice a~ıu.·111nu· 
za giT111eli. ·'alı ut ka\:rulup git
ıneli; 'ani h('r tiirlü a\·u<·11111u1a 
girn1eli. \ .. oksa duınandır i tik· 
halimiz ... 
NECİP FAZIL KISAKlıHEK 



NİSANIN Bmi:NDE 

ALDA! DiNiZ l\U? 
1 

Nıs:mn bw. ad t ima ~ ı 
. ....,_ ·- telbr• ederim. B n, 

nlil\.Mil~·' ~, .t ...... 
s:ilril'~/tı ~vdı n ,ııkaTkcn bir ""'"" 

<illC.... dcla, sokakta 
6Qüneti defa a :mıwm. 

Evde l:ıb m ~ ı:ım odun: 
COOl1 ikiı. ' l<i.ar devam c t.lf!ı 
ıl!Qm ııomad ~ımız ıkı c,ıeıkı ":" 
dun.Un pım15ını ~e ıı;eldı.. 
Onu ' . M;>tbuda, b. ari<ad:aı; 
ı:eının ım l>arç iılte'di. Onu da *'>
b EMtik. M<ş:ım üzeı" sokakta bir 
~ r::stıla:dım 

- Elmirönünün taınz.1lD l»bti, 

dedi .. 

EMİNÖNÜNDF.Kİ_ 

'Fm'iını< m gel:n:$kıefı, :meyd:ıını 
tıir lkıere ;]ok v<m, . . Bir 
ı:ı;ıımııara ~nda ha\•rettal do
ııa aldrm. Y enı.cı.-mim öııiiııde ye
pilan bütilıı ınerdM:rl.eı!'!l 0<'11'iv
ı;izli11i, ;nrsiziiP> V'(' tinkinlıi!i 
psıı&ı.. " divardalııi mnumi ap -
dell1lhane b le utmmuş, lJ CaOliil -

dan ıerw ı.:il>kıe ı?CQm1§! B:llııtını, 
.Jıdetı:i!ııme yııre ııomü:Rrufi .. "Mıııa
mifih, abdest'h anaıün bu mıi;lili 
ve aki 'hareketi hüyiik lıdr .an.a&
meıJan b:iledıiyeyi 1mlı'taıımış olu -
~- r·:ı:ı:&U. ına U:m ya, yarı· .ooir 
~a "'3ro, abdest'haınele>r yerin 

ıılltllliCb. y~LımyııcA ım?. 

TRAMVAYLARIN SEBEP 

OLDU(;U ZAYİAT 

lala:ıll:ıul tırnmva'/'11ll"ınm son on 
beş _,,ı!ik fıı&Iivetine aair ll'eŞıı<>-1 
dillen bir ıistattisiwi ~~. tüs
llıdın dilııen diken oliıı. ~ ı 
ıww ..... •ıları. l:lT yı'lda =ati 279 j 

.. yarabyor, 5 ik!s:yi et!· ~-

Kavgacı 

mahkumlar 
OOn ~ üst kat ka..-.idor.la

mxla elleri ke!epçe'i ik> rnOOküm 
m:ııssıda bıt" awııaı ohnuş"1r. 

Reoı!$> ve &,.dar •ihnda hırsız
t*bm mahkUm iki sıtb.rkah dün 
başka b"ı· rnesel;eden dolayı üçüncü 
~e ceza mııhkeınesiııe getiııiıl -
mişlıadiı:. Muhakeme sırasmda: Re. 
ceo Havda.ra suç isna' eıt~ o da 
Recebin hus~ı Ylkll'Z ~ 

yeıptıllmıeıdwa etm ve mnhake -
rne başka bir güne bralaılaraık dı
prı ç:kanınu~krrdı:r. 

.. 

Gazel 
• 
ır 

rU.vormuş! 15 S\..~:.ıde 4ae kiı;ıi '!"'; vlet malını çocı.lklarına inşaat ve tamirat için 
ra1aanı.s ve 82 klŞl'Y'l de oldfuırn,i.iş. 
MeğQT, haro ~cephesinde oo- verenler, hariçte kulla- vilayet bütçesine yarım 

i!i lsı.anbuı. scJk:;io1.arııırla oluyOl'- • 1 • • 
mııs ctıa, bizim Mbaııimiz yok! A.,._ nanlar takıp olunacak ar mı iyon lıra konuldu 
.L '- ~bm:n b:ışrnK:tmberl, zmı
ırotmam kı bu kadar fazla zayiaıt 

ren bl.r mdu bu:unsun! 
M bi-2mı caddemc naza -
~ mın b!r ;-&! 

AYNAİDEVRAN 

NE SCRt:T GÖSTERİR 
Gaııetı:iıe-r •ıazı,yor: ıvı:üt~efik• 

!erlin lrarl>elitij!i A.lananya ıle ~ 
a-nor:mıd reiPrrlı devletlerin ara -
Jıa,rı a<:ıihyormuı! Su günhrde. bii-
biırlerin n aılı..-,y.Jmıde ııtıp ttıtlJY'Or-

.r, boğ-az boffaıza · yQl" lamllll ! 
Deıne'k. a>l'lı.k, birbicle:i ne dii't" 

tii e-r. İE!ıer mi>fuıiz, bir ka.;ı biır a
rava t.oplaııııp ınüttıefiidl:!re nasıl 
taarruz ~. dive ~erken, 
'b;,;ım-1.erıınıe saldmıııNU .. lıite O za
man, ıbu seyranın t...m.a.'!S!'!ına do
yum om.az. 

Bak<i!ım, ayıinei devran n:> suret 
gösLr r' 

YALANCI SICAK 
EPİMİZİ ALDATTI 

Havalar, blTka.; güıı ı;ıc'lk ııit.tiğı 
zaınaın. ade~a. &::pimiz, artık Y87" 
ıı~~di, diy~ !le\' nmiştik. Halbuki, 
üç döııt ı;in:dür şu hav•alaıra bam. 
Hararet, sıfırın ahıaıda dörde ka
dar d.üşmfr;! Dünyada istikrar, 
bana: ~yde kal'.'dı ki, IJa"aılarda 
olsun?. 

Dün, e9]<;i, tecril~li b>r İstanbul
lıu aiıi>ıl!)).a konuşuvurdwn. Dedi ki: 

- .Eski ııi63nm b.şlıni bulma -
dan yazı buldu "umua irıa;ıı,ma .. 

D.mek, daha on beş gün var. 
Bn•lıaırı da HıdıNI N geeneden 
:\'11Z8 ee dillderinı kabul etımezfor. 

AHMET RAUF 

De\'let rııı=urlarına, resm.i ~ 
lerde Oruilianı=la.Tı içın ınti2lmlli 
malllzcmı:nin bazı ~murw tıara
fınd<ı>n zati ih1füyaçl::ınn.da iS!JmaJ. 
oounduğu a.nlaŞ>J.mL5:.>r. Bunwı· üzıc
riııc dün Deıhlüy v cltoolfuırl.en 
\~"ete lıir emk l(Öndcı:ıilmi~ir. 

Bunda; U;oerlerintle hükilimetiıı 1 
resmi daımıoıası bulunan kagııtl.arla 
M4~e Vekalırıt.i kırtasıye cle,po -
lar>nden resmi daire, nun reemi 
mü~.lcr ve ru.nafiı um~ 
ye lc.:fulın cemiy€itlere veri~. ıı •Tür
kiye Cı.ırrlhuriyeti h1lkllme1Ü> '>a
reh kurşun km .mleri:ıin. kalem 
uçlarının; bu kııbü CSV<1larla mü
nııısc:bffim;ıni obnıyan kiımseler tıı:ra

fındıan Qdk ~la lrullaruldı:':mın 
Illl>2lEll!"I dikkıttı celbe'1fti((i bi'lidriJ.
rnekf.ı.' dir. 

Devlet maJ.ırun hu:susi i.şlcrde 
kuılI::m!mıasınm .kat'ıV'Eltlıc yasak 
~ alM<adarlara mlcüril -
meSi ,..,. claireb· haricinde ken -
diıleri.n.d.<. r:smi kına!Dye görlilen
:ıer lıaılMında ck!rlıal laııınuni ve ce
zai ta.tibeıl.a ge<;:iJ:ııııeosi de bu emir
le bildn!miŞt.ir. 
M~ mtta11ıiıııırr, çıo -

cuklııınn etinde bu k9bi!l eı; -
}<il göriirlen;re h~ .ın'lBl -

dere eW.P alfıkııdadlara biı1. -
dirooelklerdir. Bınıun ümriıııe de 
resmi kalımıı., uç vıeya .tt~·la 
zarfları (.'(lCLlkl>arına veren batla 
ve aileler h*1<.lnda hemen talkıi.
ba.ta lıa:şlanilac:ıMtıır. 

!KÜÇÜK HABERLERi 
* Ş..luıimizde paml.llk i~ buh.. 

r anı .aırlmakbatlır. B"'1b.a!ım 120 w 22 
nwnaı:a ipi bulıınmaıma!kıtadır. * Fındklı - Kazancıyokuşu -
Taksim yolUllOlll pa<rkr. olarak in
şası ~i 10 bin kira)l'a m ünakıısaıya 
çıkarıJımışt.r. * 'Deııizyollıerı k.ooperatili he

plannda;k.i yolsll2Jluklar tlo.lııyı-
1 sile lroQpeı-atilin :ı;!kı idaı:. e hev~~ 

Şecaat 
rarzederken .. 

Ad..'ye 8 inıai cı= .ı:ıı.aıhkıc.me 
Fahri .ismi.tııde sabıka.!ı bir .im -
sızını rıııubıllrerrm 'li<!P>lmı$.ır. 

Henüz 18 yaıı;ıııda olan Fahri iık 
dıafa Baıwta Bıelkrlrnustıafü da 
ğmd.a El:yazanın twini.rı ka.,:>161ru 
kıı:arak içeriye .gi;rmiş ve paitıo 

~r. Bil!ıhare de Fe>ııe?Ue 
Camioeş.-ne ydkuısı.ı:ııda Miiı;::•)-ye

nlıı ,,.imden muhtelif eşya al.mış 
ve d:ğer ı1ti evi de soy;ınıışlur. 

.Faıhri düıı:ilııü mıuhakeme;iıı.de 
bu cürümlerinden yalnıız rurinci -
aIDi kaibuJ. ~= 

•-~ yalnız Ely.aza.nın e\»in
den bir palto aldım. Soora da ka-

ti azal.a.rıııdım OOzıl.arı bU,l!üıı.!.erde 
müddtliumwni.lrğc ver~r. * Swıı.; - Elrzurwn tıren mttı
nın. insa.art.ına baf;la.rakiığı sarada 
füırurymc geçilen B:.bck - İiitirıye 
yohınun, tren Erzuruma v"'1"dığ"ı 
halıil.e J!'aıı açılamaması ve bura
dıiiki isti:mlfilderi'll ~k )'ll'Vaş git
mesi se\>eopll<ri ietklk olu:mmilkta~ 
clır. * Ml-S-ci'l!«"i uğruna lravırtnrını 
veren mr.rhıım askeri vE'lıerinıeır ve 
pn:ır.ror birıbası Ahmet ile mua
vini yüibaşı Hü.dai içın dün Hay.. 
d~ aııkı.:ri veU:ıriner t.aAA>ilkat 
okulunda ihutal ya.pılımııııtı.r. * Çanıııldkıı lede k!lrısmı 'l'e iıkıi 
QOCUğur.u boğanıik d€ırrm.c -atım İır 
tıanbW.ım e6loi polis ~m
dan ffiilil Öz:dp Cırııdl®rle ağır 
ceza mahık!imcs:iııoe idama mah
k iırn edi.!mıisUr. füı.li.L ı!"'Ce ha -
µiahıııne adası tava:mndan ktır;mak 

Vi.Uıy&tim1.z dahUinde >~ına 
başlamruş dkın ~11.Nle JWprü;e.. 1 
riın iJ;ırne.i ve yeni yrui.ar yapıınuı,;ı 
iıçıin y~'tli yıl vileyet. bü.tçcsine 140 
bin l.:ıTa konu1m~ur. GcÇerı ~I 
in rot~ llıe bu il; ı<;ıin 400 lııiın tım 
ayı·Uınış oLcLuğu hal.de bu sen 'ki 
Yol tahsisatı 260 bın lira noksan
dıır. 
Diğer taı'a!!tan şelır1mızd 3 yıJ.. 

bık programa dalı.il yollar wm de 
l(eQe! ~'"" 100 bl!ll hira konulmuş
tu. 

B.~ !l']kt.ıır 1940 yılı büıl.çe<;i ile 
327 b":ı liraya ç>k:ınbnıŞtı<:. Bu 
surcetı _ yalnız vilayet büt<;esile yol
ma " pııl.ın para \"a:rtm ıni~Oll Li
raya yeık.l'ıt;ımııh.'tıadır. Ay>rına &. 
1_d.İ'yt"llin ımıısraf hüıtçesi.ne de yol 
inşaatı icin mühim hir tahsisat ko
nWmUŞtur. 

Belecliye h€"-.ıti ~ nniye müdür
lüğü ve vi'1fıyet. nafıa müdürlüğü 
yeınıôcn yapılaca!k ve~~ tamiır etli-
11.:ce'k ycffiarın ~ıcaJaırıru (sa.sen 
te.ıbiıt e1ımiş bulunmı:ıWtadJr. 

'Hazirandan fübaren hemen muh-
1ıel if oomtlC'I'deı ve kazalarda faa -
li}•-tc geçj]JC'Col®ir. Yalla.rdaaı ek -
stisi de asfalt <>hak inşa oluna -
c~r. 

--000--

İnhisarlar Umum Mü
dürlüğünün Ankaraya 

nakli 
İnlh.iswkır umum mü.J.iirliıgü -

nün; telkımli kadro \ t ililti<e 
ber m- bu yıJ içinde An.karaya 
naıkJ;Olu.ıı:ınası kat'i suırotite k~ ar
lı(ltınlmıŞtır. 

Bunun için .ADkaraı:ln cYenlse
ılrlr• de bir hazırfcmmı ır. 
Ş<~n Anbraya ıtidilk-ken 
mı:ımur.lru:ın he:ı&ııe harcırah V"
" iT 'Y:tlmz bu harcrrahlar 

~ icin 120 b:n llrra para a•ıırilm$br. -
Kofü ·öy ·m·inde 

oofernns 
5 rUsan 940 ClJmll ı:ünü ıııkş;?mı 

001 :.ıo,:ıo da Evimiz sal<ınunda :Bey 
izı:~ filtirıınt ~n (K.aı;•il<ı
cı1ık) mevzulu bir konferans ve
Nlıec!l.111ir. H &.ıı jllelebilir. 

Çok çek · ğimiz 
yerlerden .• 

İstanbul halkının, çok çektiği 
müessesCler arasında sinemalar da 
vardır; anlatalım: 

G ·· ler · n zebun uğu 
Son gelen Pransız gazeteleri, A

merika Birlcsik Devlellerinin, müt
tefiklere 30 bin tayyare satacağını 
yazıyor. 30 bin tayyare, İngiliz ve 
Fransız Bava Ordularına iltihak 
edecek kuvvetJerüı bir kısmıdLC. 
Ayni ordulara, dominyon fabrika
larının mamulatını ilave ediniz. 
Ve nihayet, bu memleketlerin ana 
V'dtan tayyare fabrikalarının, ay -
lardır, durm"dan ~·apmakta ol -
duğu çelik motör sayısını düşü -
nüniiz. 

Elde edeceğiniz yekun korkunç
tur. 

Bugün, arlık orduların tayyaze 
kuvvetini ifade eden rakamlar, 
dünkü orduların nefer ınutralarını 
söyliyen rakamlar gibidir. 
Anl~ılıyor ki, 1940 Anupa har

binin astl piyangosu göklerde çe
kil C\lktir. Göklerin çelik kanat -
!ara, bu derece zabun olduğu devir 
görüimcıni~tir. Harbin netice~inin 
havalarda alınacağı muhakkaktır. 
O vakit, IUafno adaısındaki mil· 
yonluk, muazzam kara orduları, 
bir ıııerasiın geçişi halinde, işgal 
merasinıini yapmak üzere, yürü· 
yü~e geçecekfa . 

Garp cephesinde bugünkü sü
kU.net ve intizar, daha çok böyle 
bir mantık silsilesine hak verdiri
yor. Hic de uzak bir istikbal olmı
yan günlerde, say ·ız çelik okaııat
ların, kavalarda boğuşacağını bek
liyebiliriz. 

Yirminci asır medeniyetine top~ 
raklar dar gelmistir. Hakikaten, 
bugünün ruh dinan1iznıi ve c-ncr· 
j:..i için, ancak, gökler kadar hu
dutsuz bir genişlik lazımdır. 

REŞAT FEYZİ 

Umum 
ü ürl .. ğü b .. tresi 

V:ıııkı!lııx umımı müdürlüğünün l 
1940 vllı bUtçc proJesı 13iı.v:ük , rn-1 
kıt ·n:ı: vurll~ 

Bu yenı biJlçe ile vakiflar içın 
.)Ulı yı 2 mi.iyon, 914 hın 1ırıı: 

filat ll'e 2 mijyon, 913 hıın 928 
lİtt'a da mas:nıifat tırhmın ol unm~ 
'tur. 

Elibf umum mütilirlüğü bu 
masrıilJ.exı meyanında mıllit.ellıf 
l>üyıiilk şeffir1:rin imarma t;:l;ırııtlııe> 
de\'lll!TI edeoı!kıl.i.r. 

ilk tahsil çağındaki 
~ocuklar sayılacak 
28 .ıııisanda İstm:JibUI dahilinde 

ilk tahG!l çağında bıilunan ı,nwk
laı:'111 a&dini öğrenmek ümre obir 
taraıına yapıkallctır. 

Sav=. ameliyesi O<:azalardıa bülr 
ten usulüne göt-"• yapılacak, tathrir 
günii.nam .!iti ~ eV\"e( bütüJn• J<a.. 
za halkına cetvell~ dnğııtıılacak, 
aiıle reiS!rti ıbu cetvelleri drudura-

Topu 
eyahat 

Şehrimizle Hatay ve 
diğer şehirler arasında 

ucuz, toplu geziler 
yapılacak 

.1'm\kıiye Turıng '"" otamabil 1 

killilbu• nün yıThl' heyeti umU!Di-
Ye k~"resi n..ı:anın 6 s:na tesadiüf 
e:ien iinü.müı.cınki cıınıarU,6i günıü 
saat 15 de Bcy:o!llu Hail<C'Vi binar 
ımıda ya'J)uacaktrr. Kufüp J<at.ı.uı 
ıır.numll:iği konı<re içın büyük bir 
r~por lıazu•lrunıştır. 

Dig .r taraftan son Jınrp varıi -
ye!U tiu-: van.n •ek.mll yerleoninde 
v h tara~ia turi:ıım faalivetıiııi 
hemen h'-ırrıcn sıtıra indirmiş ol
duğunda. 1939 yılı içındc şehırimı
ze geil. en eon bi 'cyyalıların say1&1 I 
p::.k mMdlJI hlr nriikt.ara "terıez:ziil 
etımşfu 

Tur• n faJI vetinıin Ba~n mcm 
l:iu:!'J • asında cani.anıdırıılrna
sı ve At"1a, Bükreş, Sofra, Bel -
graıt ile İs .mlıul "'· Ankııra aca
;;md,. rr. · •• u · seyahatler teırtip 
olunn.;sı düşunülrnekt"diı-. 

Bu seyalra:Jer ook ucuz mas:raf.. 
Jaı:la t.l"'filp o.unacaıktır. Bu sını ıt:le 
B:ı.lkını. kır kn:nııu mcııııl-eketilerini 
.ı ~kından görüp tanımış olacak -
1ardn· .. 

fJ!olotof'un nıltk• 
. '"'"(\ 

Yazan: AllMl."T su~· ~' 
. . • . ııaricİ1e 

Sov:yetlıır Brrlıı:ı 'l!f'~' 
miseri Molotof, ~e:a-'
yiiksek ı;Urnsıada bır_ uM' 
nuttlk süy leıu4tir. F!ııl• P 5oııı' 
binin nilıayetlcnmesınd~l 
bilhassa Alman ·anuı • ıet 0 

kendi ınaksa tla~~ıa 8 ııı"' 
kulıanm.k istedıgı tl:.ss• 
eöy enen bu u , bı ,.ıısı-,.., 
e lıi31ktır. Bu 'UZUll be' rıtl"' 

ehemmivetli D&ktası, ~·' 1 

tlem&!.r~t devletlerle k~,·ıl 
rasıııdaki mııharebe,,·c . 1,ıııfl . . . d cuııı .. 
yeterıııı ıztb e en -~f V' 

b" bıt•r>' Molotof, bıınu tanı ır ,ıııil~o 
larak<tav ·r elmektcdıt:- bU 
yanın Oğrcnmek isted•'1 "li 
ibaretti. Bundan ötesi. h•;)ı 
biyut \"e biraz da Alı ,0l)ılıı 
acı hakikati ~·utulur bıt. ~ 
ıtimıek içjn verilıın efjOI .i 
tid.ir.• ııııP", 

Filhırki a AhnanY~ ,ıi' 
mahms alun bu •k<'f~ 1 ;Jı<'.J 
hazan gülünç bir 1Uıih"; ,ıııll" 
mcktedir. Meseliı Molot" 'j,ı 

. ıtt'~"" kalacağız• derken, ~ııJ!l 1 JY, 
Fransaya rağmen bita<JI f 
ğız dh~r. Ve İngiUcr• jle 
yı, ovyeilerin Jıarbe · ~,) 
temin için manevra <'e~~ ~ 

j sur • Balkun iinıı<.ernite- ham elliyor. s...; etJeı;illl 
· ri ıırasmiiıı da karııilikılı tanıs- ,.artlar altında 11cak • 

ma "'xilt'l1i yapılacakt1r. L b• "'r':../ " milttcfikl olar .nar ,,.ıjfıt'".) 
Diger t:ırll!tan .daıhili twrı=• "' eri hatırlanacak olur a, 1 rıt" 

de bü~ilk ib!r elı~ruvel verilme- nin ve Fransanın, Sovyeı ~:,/ 
st z:rrın:.• ~ruıımu..tür. Bu meyan-

1 
·hl . ahrik etnıcl> i("' ıl 

d.a g' ~=ı-'ln \'e halkımızın ı· a e~ erme t ~,.11' 
Hah· llı:ı:ılmini gürnıe1eri, hil - ıneı:ra e~--~~le .ıneli . J 
mukıilıcle Hatııvhlımn da. hükü - gırrqı gorun~ or. 

0 
J11t 

mel mcrk!!Zirrıizle ır.ıhrı= zıya- omanyudaıı ~ '·"' 
rotlf"nı ıç· öı:ıümüzrleki mnveim- Cliarohvaum "JhakJrıı. ~; 
de u.c· ve tqpıu r tertip m be:\·an ederken,' eırı b ııt ~ 
oluı:ım.ıs da muvUf!k bUhınma.k- 1enıis olmuyor. ıiJiiJlld~~ 
tadır Yetin Bcırnı-n'JıyauıP ıt . ' . 

00 illınliını hı~hlr zıııuau f. 
•• k larıiır Fakat Sov)·etlı'1"• J;ltt ov: er c meyv cı . _, k .. 1ı· re _.JF 

.fi l yavı ~rı a.tma • ıı;ın . Jll".~ 

""''·" .. -• zıı:ııat miidürliı"JIU n- ;mek · •etinde ıic,.;,,;ller ;ı.·~ 
b& t ·mıil kii<ı · rinde m! '.'Wa- 1 Komberi, hn vazlvetııı .. ' 
cılı '."ı" bır :ıhemm'yı:!t rm:.r- b ımınmıum ~ası* ~,ı' 

qUlm.esi u:ııı ~"':dk gec · · nin . Romanya ıle SCJ'.,-e rı ~ 
'Mudm·ltik, :Buyiikilere me ·a l8- -sında bir ger!!'İnliğİ zst'll 1"' 
l;ih m=vonundıiki mernıır!ımla.n . 

0 
·- • zaJPll""oı/ı 

bır ol<>Smını ayırmak surotı ··y- iJ'.gını be) an ett".'.' eı.ıııiş 
11
/ 

lıerd. mevvaıııhğm temsi ve ı.Sliı>h bır defa daha te) ıt ~ei!t 
il · · .............. "' L;asen bir tarafı.an So•) nam e V"'nı uır ,,,,_.., .. ~ 

"· getımniı;lıir. maıı:a ar.asındaki_ -~ *' 
Bu yeni tıış:llakül.üıı ınemurlıırı ılliıer bruftan da 'lial~ 

on· oılJ,ı.' kövlme 4(i.derek y i, bu ımıUk ö)·le bJ1' •-" 
'lll'\'Var bir ıtllııilıde aıılıı>acaklar ve halli icin eşebbüs ylll'il~ il' 
Jror k:öv:de mu!M1ff meyvabr e- müsait cjegiıair. ~ıll il_, 
fıiıŞtirihn.:!!Un. k' fümrimize i)vre- bn esarılb~·a mesel.,,; fl1~ 1 • ·-"' l d. mokli•in ·ılıcı gibi, 0 

· ~\ """""''er ır. 0 ıv 
, 1 1 • , • , •, • • • , • ı 1 a ı • , ı , ı ı, ba~ında usıL bir tehlı1'C I 
rıik, o gün nı ·kadar 
v•t:a-e«'k l<.>rdir. 

dugu mnlıukkaktır. .ıf! 
memuı'lara s·· .. T .. k" ·ıe "''")~:;.,ı ozu, ur ıye ı """ _.,.. f. 

ır ııtıntle bJ;tecek olan bu sa
yımda 7 - 16 yaş arasuıdaıki ço
cukıl'1r b ,;blt edilecek, \Qplanaca.lı: 
yakÜl1(' göre m,ıktep mtiyacı to. -
ayyün edeceklt.ir. 

sındak.i ıaüruı•obeikt• J ···" .,ıl>".I 
tiren Molotof, bu nokW. ~J;. ...,. 

Faloat yolda Recep b.Tdenbıre 
bliepQei.1 el.k-rim havatYa kaldır -
mıı; ve .bütün hızill! dMm bul'
U9'11a irıcürmiştiır. Haydar da can 
ibavflle bir tekme cavımnu.ştur. 

Böylece jaııöaırınaıl:ru- ayınncıya 
bdall"birbirlerinı bır m:ı,vlı dövmüş 

ierıhr. Dövüş sonunda Haydarın 
burııu ~ Reccp de ayagm
dan hafifçe yara.iamnış!ı.r. 

pınıııı açık gördüğilin di~r bir e- illte:bn tuıtulmuştıı.r. 

~:iim. Falkat bımıda alınacak ı-----------.. 
Sinemalar. bllh-.ıa tatil günle

rinde hlıvnsrz. pis kokuludur. Sa
lonlar havıılandırihnaz. En pahalı 
koltuk bileti ııiır.unız, yer bula -
mımıınız, çü.ıikü, ta ti! günlerinde 
koltuklar nuroarasızda. 'Balk, si· 
nemalara faala rağbet ettikçe, ga
liba, si.nema,.tlar, kenil.ilerine ol • 
duk(ll kazandıran müşterilerini 
daha rııhat ettirmeyi diqünecek 
yenle, daha müstağni bir hale 

Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri 

mislir. hanı da icıoe aı-t 
demiştir ki: . • . • ,A 
.•• · O\"!"Oiler Bir.liğ~-# 
!Iran ile olan nıÜJltifl •"' I. 
mevcut ınuahedel6<4' ":-oı~J 
cavüz ,paktlar.uıa dar -"" 
So '":""tier .llirfıği !Jiitil• Z1 
rini tamamen ifa arzıı :ıtıl'İ, 

Her iki suçlu ha.!donda da ta.ki
IJ:ıeıta gec;ilrnıışür. 

ya, iiııteıtk )>il.Ta da verilfL 

Rtıfiiırüieeelk hiçbir :r vo..1<t.u. Tek 
'üik ewıının hepsi kırık d6ıkükfü .• 

Th:mişti.r. 

Buııdan sonra im.mı hıımızm 
-pa.ıımok ~ diığer üç evde de 
mevcu.t olduğunu 6Öylemiş, fııA<.aıt 1 

Yazan: lskender f. SERTEULI 

BA 
- H.iQbr ~.!<~mı. 

Ya.mız kısaca bDbeı' vereyıım ki, 
~a baı,ad1. 

~'bu apaıtmıı:ma - iki ln
#(11:tz ııı!lkıeri.e - ginf'ğiııi gözümle 
göıımUŞtiim. \İııştkını Wkliyocclurn. 
Blr ~ iOce aµaııtınıan kapıSmda 
tııır .hll9Wi otıonriı!l durou.. Ve 
Selma, yanmda çar:;:ıfilı bir T.ütk 

d"..omıdlıiie Jl.inıdi. A!i<a
dan tngı? z zabiti vcva askıeT:eri 

cek s:ııuyorıiwn. O 
b• ı rika.pısı bm:!eıılhlre kapanıdı ve 
..aıp&rl.mandan uzııtklaşlıılıar. Aksi 
.iti b. klll'ardı .. 
Otıamdb.ilin ~amnı da .. ıama
dum. Pe;Ş n:!cn ,g.tımclc lstedırn .. 
El tta b araba, tV'.' Q.: biır 
oıımalıll \"ardı Sı:ı:rtıı:ııda küfömle 

1 da bır fayd:aısı oınl)'a-
olll ::ıııı:mı.. sizi :fa:ılla belıılclıme- 1 

mc ·ın, 'burayaı gcldıiıın. 1 
Ccla yıı~ ısev .. Yan acı.ıııdl: 

- Sel!mı.nrn i!ıaıpre aıttlnıadığı 
aıı- ~ 1vi :mrıııı, bu s&a.ttıeı 
S ~'l \ aılnız olar2k ınasıJ. bı -
!!:'. ırr' 

1"- et. İ ~ be dt b=a şaşı
,,., • .,...., 1k U;gıız n<it etçısmin re

o.t.!J.e part -mana geler. S~hna, 
az buradan l :cı-"'u da 

) .ı. z çılkıp ~cdebı..Cli? 
- S ne d:ıı~İz ? !.. 

l 
Nı>-119-1!11 

Y ı6ıwz. SIMIUıyoniu. 
- 'Deneoelk bir ~ yok. Yanru 

b.'Bilern { liızmı .. 
D. ".. Y'*1ı~u yvyaı; yava:; çı

~-
önüme j!'iden o seınbin bek<;i -

erindıl'ln 1biri, ba<ı açtk brr adama 
raıiU!ırd'ı .. Yol üstünde kon~Ol'" 
la.r: 
~ B.n buooa vıldu bu ın.ı.halle

niın h. llql ı:ıy>iım. Böyl,ı. )ir h.ıi.cl1iseye 
ömıı•-..mnıde ~lk dofa ~i. d!u~·o -
rwn. 

-Yine Seima m~.esinıien ıni 
l:ıalıaed!tceks!n? 

- ÖV'!e ya. S"nı dı: onla.ru1 ka-
pıc ._ Bu ı:şe a~tl e>rdir idin 
mi? 

- Havı:ı: II.a,.etleır ~ndey'm 
biıl..i. Ka;»tcn Cim =~ni eve 
göndcıını.ş.. iiloi aSkı.tıb .geıOC!liıer •• 
.Bir saat soma .t>lr tel •fon ,geliyor .. 
B T de hanım. Kamı.en Om1 bu ha· 
ımla &Unrnm. Caulıcaya g1t -

me:lililli emı~oror.. Selb:ıe !ı:anun, 
MLr<Dffi ~ Jıae,mi.a otttnobil.c li
Jl D gidiyur. 

- s · tuhaf ı&<JY bu. İngiliz 
vüZb:ısısı apaıı<tı.mımıa golmjyecok
se, Seimıı 1-ıı iki aııkıırle bu
sıva neden ~ Ve şimdi 

~olarak, ~x~I 

Fahri bunu heyeca.nlıa reıdded-rclt: 
c- Y abrı vallahi yala.n 1 •• Ben 

arailarda paxmak izi bm:ılkıınaımaık 
iç.in billuıssa dikkat etti "dim! .. • 

Ciiıınlelı::rile şecaat arze.i.ırken 
slılkatini meydana vurmu.Şltu • 

'.Mııbmıeom,, ka.ra.ra kaiını.ştır. 

ell~7 Bu k;ı-ere kıar---* 4:ıİ2.İrn va>
zrlleırnirz deiiil. annna.. fuaın, gö-
2lünüın: önünde geçen bu hey.,.,anlı 
sa.lmdleır kıarşısında lakaytl kala -
mıyor. 

B2loQi, ka.pıcıdan ayrıldı. 
Kapıcı, maıhut. ~ clı:>ğı"u 

yıürüifü. 

Avukat O.ıliııl yaıvDSÇa J>Oi].is he
! yrsinin ~ıına eği(di: 

- Kaı>.ıoıda epeyce malfı.mat var 
galiba. İsterseniz onu takip ede -
liın. Göriişelim. 

Yı\ın.az. Ce!Win Joo.lundan tuttu: 
- Onum ıbütıin b V dik. eri bun -

dan ibar«t.tir. Fazla biT r.Y bilrli
J! ni z:ınnetm<.ım. Onunla ıtonuş -
mak şünhe uyruıtlı.rır. 

- O lıaWe ne yaıınıak f.ıokrirıde
sin.z? 

Yıılanaz biı&aç sam ve d~iiııdiik
ten so11Ta >kıaranlli verdi: 

- Şınıdi yııpıLacak ı.ş Ça:mlıcaya 

r( n eı..-ı;:ı-. 
- Aar.mı azizim, bu saa'.ıte Çam

lıoaya~ ili · mi Selanayı Çc:ın.Iı -
carla aı:mnak, dı tnWe d~ Wr pa
~vı aramağa bemer. 

- Bu, bemm mesloıriıme taallük 
edi<ır, C<:'Jlal Bny • .ıren, icıfb,'<iNse, 
denize (füşen "lJOt"3YI da bulup Çir 

kıarmıemı ı bH!rim.. 
- S11 halde? .. 
- Bana yııırdmııruzı ric:ı ede -

bı ;,. ımvtim? 

- Hay hay S ıe f!W'ila. ı olabi
msenı ne "!l.UoÜU l:ıaırı.a. 

y .ı dü: 

buy '• h::ı y iBti}"f'-
ocA< değilim. Sa.dece srirnıırdeki el-

giriyorlar. 
Bü&BAN CEVAT 

biseyi baaııa vermenizi rica ede -
ceğim. 

o" iıl lıl ·rdlnl:ıin • şru;ıffiı.: 
- İ)i ımuna .. Ben ne giyeceğim. 
- Siz ere ıb.ınim sırt.ınıdıalcileri.. 
Celid bu it;e bir !ıÜI'lÜ ('t)Qki) di

yemi,,ordu. Y ıhnazm sı.:rtındaı!Q 

l<ıili'eci ı:ıll:.I ae-sini giyerse, bu ilnl.ık.
la neıte.ve giıcif_j]:yiJ.irdi? 

Yi.ırnaz 'kmaınlık bir sdkağın içine 
sıııptı: 

- Hilydi = 81'ıJc.ba değliışt:iırelim 
e}biseıleriııl'fo:i. 

- Elibiaemi 9iı>e "ııınem.dıun biır 
fa\·da umuyorserıız veıe_yiııı am -
m:ı. Gece valati ben de müşkül 
\az~- kalırım diye lııoI'kuyo -
rum. 

- Si.zın içl n ap.ıkı.c&k kolay bir 
.r var; Suradan bir k.ayıjiııı binit 
do uoo Kı>laımsa git:m<ık 

Bir taraftan konu uyoT, bir te-
l'll;f.an da Ctfi>:m !erini so -
''lJVordu . 

- Ne temddüt ed:ynrsunıre? ~ 
di. Seım"h Bey mıı.deııı.!ti sizden ha-1 
·~bekliyor. Ona: - Yümaz, S~ 
m:ıyı ~ ~iiW.oır. merak ellıme! 
dersinız. Ve sizi. oraya gi<llinciye 
kadar hi'Ç k;mse tanımaz. 

- Fena biT fiki.r cl<;-ğil. Yernan.
sıın z vaHzı,-.i. Yrlıma-z ~! Soikakta 
Hık d.fa sovunuyorıı.m. Ya şirndti 
be<lli burada don göm lkl.e bekçiı 
görürse .. 

- o zatinn blik! 'lye hüvWelıimi 
. ( rim. Mese.lıe kalma:z. 
llıE:rakdt versin ki, vakit Wt.ıt.i.. 

'.lkı:im JciınAeler ~i-roırxkı. 
Celalin eTh • i Ydmaz:m vücu.

düııe tamam ifelaı:ıtştl;. 
(Devamı var) 

l 
. .., . • 

yıyecegı an yanın 
1 

ve saıre 

Almanyava dair yeni neşredilen 
rakamlar ~ar: Alınan yan m zirai 
vaziyetine dair. Almanya ile Sov
yeller arasında yeni aktedilen ik· 
tısadi anlaşmalardan ~ok bahse
dildiği oldu. Sovyet Rusyadan Al
manyaya ,gönderilecek buğdayın 
miktarına dair tahminler yürütül
dü. Fakat gitgide anlaşılıyor ki 
yiyecek maddeleri temin hususun· 
da Sovyetlerin Alrnanyaya edobi
leceği yardım çok bir yekun tut
mıyaeaktır. Fakat buna kıırşı Al
manların Lehistandan çok şey bek
ledikleri ıınlıışıhyor. 

Lehistan evvela bir ziraat mem
leketidir. Burada hem istlhsaliitı 
attırmak, hem de Almanları Le
histanda mel mülk sahibi etmek 
gibi maksatlarla ç~ılıyor. 

Geçen umumi harpten evvelki 
zamanlarda Lehistanm Kayıer Al
manyasının idaresinde bulunan 
yerimi imparatorluğun zahire am
buı sayılıyordu. Buralardan geçen 
sene 400 bin ton buğday alınmış, 
•imdi tekrar Almanların bu mik· 
tan gelecek sene 1 milyon tona çı
karmaları bekleniyorm . Sonra 
Almanyadılki umumi seferberlik 
dolayısile işbasından uzaklaşmış 
işçilerin bıraktığı boşlu/;u müm
kiin .mertebe doldurmak üzere 1 
mil.Y'ln Lelili işçinin ile Almanya
ya götürülmesi vardJr. Bunlar en 
zi~·ade ziraat işlerinde kullanıla -
caklır. 

Almanların programına göre ar
tık 'Ytıiılı maddelerin .istihsaline e
ltemnıivet verilecekmiı;. "ağlı ne
batlann zirm.t snlıası geni~lamek
t.ıdir. Zaten 1litler idare.Rnin iş
başına geklij!i 933 renberi Alman
ya hop harbe hazırlandığı için bir 
gün valtlı nıaddeierin ne Sadar lii· 
:ımı olru:ıığı.ke:ııfiyeti düşünillmüş
tür. O zamon mesela kolza ziraati
nin kapladığı saha yıtlnız 5 bin 

1 

hektardan ibaret ,iken geçen oene 
9 bin hektar olmustur. Yağ iııtilııml 
edilen dij\"er nebatların da kelza 
gibi vasi mikyasta ekilmesine, bun
lardan iııtHadeye çalış.ılıyor. 

Soma sütünden ve etinden isti ... 
fade edilen hayvanlar geliyor: Süt. 
çülük Almanyada ayn bir iı;tir. 
Sağılan sütler merkezlere l{etirili
yor, orada türlü türlü istifadenin 
çaresine bakılıyor. Fakat Alınan • 
yada en ehemmiyetli me,,kii tu
tan patateo;tir. Alınanlar patates 
yetiı;tirınekte çok ileridedirler: G&
çen seneki patateo; mahsulü 36.nıil
yon tona cıkmıştı. Bundan onra 
10 milyon ton daha fazla mahsul 
elde edilmesini de ümit erliyor • 
tarın,,,. 

Alıuı:nyanın zirai \iıulyetine dair 
ortaya konan rakamlara bakarak 
daha tafsilata giri~mek de mümkün 
dür. Fakat asıl lazım olan nelice
lerdir ki onlar da söyledir: 

1- Almanlar Lehistandan aza· 
nıi istifadeyi düşünüyorlar; 2- Bu. 
nunla ber:ıbcr ziraalte Almanların 
kullanılığı kimyevi gübnınin mik
tarı da gitgide azalacaktır; 3- Al
nıan vanın birçok ycrlori tuhkiın 
edilmek, aı.keri ioşaat ve lesi•ata 
ayrılmak surctile artık ziraat sa
hası olmaktan ~ıkmıstır; 4- Al
mnupnın ihtiyat olarak elinde ne 
kadar yiyeceği, ne kııdar :vakaca
i\ı ıildul!;unu kestirmek müsküldür. 
Bununla berııber Almanynnın konı. 
ııusu bltnıııflardan mal aldığı gö
rülüyor. Onun için Almaııyanın bu. 
gün yarın aç kalacağını ileri &ör
mek yıınl tır. 

.l\lüitefikler tarafı Alnıanvanın 
bugün yarın teslim olacağı hnJyır 
sile değil, çetiı\, lakııt i!'enilet'ek 
m - iilıitı giizöniine alarak .hco.ap
larmı yapmaktadır • 

AU KEMAL SUNMAM 

Hırtırlardııdır kl ı:c~cııd,~;;', 
kişer'Beobahter• oam~crı~:.I 
Alınan gazetesi So,'Yı:t,.,.,cYi 
den·arı teşebbüse 1:11 • • ıııe~ 
den ve şarki istila ede<' •~' 
bahseden uzun yaıılıı!. ·aeı 
Molotof, Sovyetlerio ~ }4') 
bir emel besleme~ik~ iŞ Ol") 
ki beyanatı ıle bddıtP' i1' 
Hatta daha ileri gider•~:,.,ı: J 
bir yerinde şunlan s~ JI~ 

- Sov eller Bir!iııiJal' ~ '/ 
bütün maksatlar "e "'~/ 
distnnııı ~lordu ıar;;;,.; 
dit edildiği ve ı;aire ııı /, 
sızdır. ~. 
Yalnız Molotof, ~ 

gelen hu isnallan ~a _..,; .'./ 
Funsız pmpagll]ldall"~; ~ 
mekle nu kuoan btr~..ıl<. a~" 

· bur• 
kullen:dJğı tiibiyey'.. . ;~• 'I 
_kip etmektedir. ~ur!> ı,ı,,.ııP /. 
daki ıemioaı.a geluıC•• tıi' ;I 
ka türlü olm.,,uu ~~~ıl 
ıniyorduk. Bizim Sı>' · rsıt' 1' 
kındaki poliiilunııızı ~I 

Ba~•·ekil dol.."'1or R<'f~f0d~ ' 
bir ay kadar evvel ra .;ti·• :il 
diği nutukta izah c'tl'l~pİ lf!_,1 
Ba vel..ilinıizin s~zlı>f~ıı'.'"..i' 
mcktedir. ıUaricıtc li tı,!<P/. 
Hindiı;tan 11' biıS •''~ - . "~- .. teminatı da •Üp~esıt pt1'İ ;/ 
Billıaasa inlundi ·ıı cı!f. 
ra bu teminat kn].ğP , 
gelmektedir. Sl'~jl 

'Hulasa Molotof. 1>Jr 8~) 
nufkunaa, SoV}·etıer~ı ,t Jlı 
devletlerle Alm•0 Y ~-~ 
muharebede bitanf • ;,4; 
sundaltl kat'i kararı:;,').~ 
henımivetli bir•~~~· 
,Hadiselerin .garJP 4 
odamok:rat dcvıctl~, >~J'.Jj 
"imi .. bu kal"--~,. 
ıcnımm ein1iyor .,...., ~il' 

rin hara! inkisarJJI' 
ediyor. 



İngilterede yeni askere alınanlar 
ı ~ ~ 3 (AA.)- Harl>iye ne- hızınei ~ çok muhtemel -
ıı.ı,; " nak c istwı. - diır. 
a, ~~~ obı.n 45 ~ yaşın- :iocsey ıı&sı OOabsinden 2() ita 25 

.~ ~enn ere alınması. i- yaşındaki: insanJan<:ı kaom muame-
~,,. :--""'Ş nl:duğunublkli:rmek- Fel'er" dıün baslamıştıır. Bundan 

· A$k~ alınaınJıar, her yerde maiaıat, bi;lihare buır~·m seferber 
.. " .• . ıse ~ hilh~s- 1 edilerek ıı:ı!{Jiz crousu.ııa ıthaıl. e-

ede ve şıma'ıi Lrlandada diJ!mcleridir. 

• • • 
Alınan ziraat nazırı Budapeştede 
~~te 3 (A.A.)- A!mım Zi

l • ~- - Nazın Valter Darre, 
~ l' !.lıŞe ~tini.n ahı 

ıı-"1ıy huhmduğu halkie Al. -
.1 ava. YanUaın beıyvan ihraea

llr1ıt:nJıın.asma datr müzaıke-

relerde butunmk fraere Budapeç
teye ~tir. Nazı:r, Kont Taeki 
wıilindan kabul eıtilımjştir. Y u
.ııoııla.v zJ.raa.t nazın bugijrı, .kalyan 
ziraat na.zıın da yarın burada bu
lunacaklardır. 

~~---·--------------
Sahte bonolar 
burada basılmış 

Suriyede alınan 
tetbirler 

- 1 O Jr T 1 L G 1 .A I' - 1 NllWf tNll 

• 

-Macar Başvekili ku~tli -~h ~~~~~2=8 ===~ 
bir muh 1 fetle k r rı._ 

""' ---i•• 
Çemberlayn'ın 

nutku nasıl 
karşılandı ? 

Eski Ba vekil lmredi Almanya 
ile mukarenet tavsiye ediyor 

Buda.peşte 3 (Hususi)- Ayan ıte 
Vasi.ıı.gton 3 (A.A.)- Çember- meb'usan mec&leri hariciye encu-

.laynin müttefiklieri:n ab'ıukasının menleri y:ınn toplııınarak. Başve-
te;d.>t ediitıceğine dair ol:an bcya- kil Kont Tekbrı.in Roma seyahati 
natı, Amerikan mahfel'eri mütte- etrafındaki izahatın< clinliyeccktir. 
rJd'erin nazı tehdidini mümkün ol- Kont Telekiıııin Roma seyahırti 
duğu kadar sür'aıtie ortadan kal - !bazı mahfellerde hiç ~ müsait 
dırnı.a.ı?a a=etmis okluklarıoo ik- lka~tır. Bu seyalıatin I~ 
na etmistir. talya ile Macaristan arasındakı 

Çemberlavnin nutkunun edası, dootluk baığlannın takviyesine hiz-
müşahitlcti Jı;ç de hayrete dü - met et!ij(i kabul edilinekle bera -
şürmemistir. Amcüka gazeteleri, ber Macarislamn istiklalini muha-

kil İrnre<li bu cere}"llrun başında 
buh.ınıooktadı.r. İmredi dün ver
diği biT lronferaııııta Alıınımya il.-e 
mukareneti müdafaa eotrnııştir 

Bazı Macar mehalJi, Molıokıfun 
11111i<:unda Besarabya hakkında söy
lediit• sözleri, Macaris tanın Tran-
siiv:.Uy adaki. tal. eplıerini teşv·k ma- ı 
!ıİy<>tinde addetmelote ve MacM"la
rm tatmin edı.lmesi için, Sovyet 
Ruısyanın Bi:ikreş üzeriıııde bir taz... 
yik icrasından istifade etmek za
manın gclip gelmedi~ sonna
tadıır . 

ablnkanııı birkac günden beri teş- f~ iç;İı,, Almanya ?le yakınlığı ter
<;!it edHmisc\duğundıan b~hselmek- cih edenler pek o kadar ınemnunı
.. ·.lirler. yet ııöstermemektedir. Eski başve-
Sumı;er Wcllesin avdetinden!..;;~~~=~;.,,_,==================== 

sonra yapılan ve ş'mdiki ahval ve 
şerait dahilinde sulhun teessüsü 
mümkün olduğu mütaleasını ileri 
süren beyanat üzerine Amerika ef
k~ wııumivesi-, hanı müttefikle
rin tesill a:!iında daha faal bir hal 
almış olduğunu kabule temayül et
meğ<! b.ıam~tır. 

ltalya neden askeri 
tetbirleri arttırıyor? 

E 
Yuaalar: 

f', SERTELL Cevdet Re,it YULARKIRANj 

Selanik, Kosva ve Manastırın ihyası 
için yeni planlar hazırlanmıştı 

j 

floliıce fİrmi beş (1 taci ahifcden devam) 000 cı bıd ııaı.ıı..ıen devamı eum et:ıruelıertlir. Bn muhsebede 

kişi tutuldu ·- Ckaral V~d, yalruz Su- Emniyet müdürü 
riyedek.i Frıııımz lkı.r."V'e'tleri.nin lm.ı- A k d 

sililh daha v roır k.ı, o da Dlüba- bir Alman tayyaresi hasara ujira- 1 
yaat sjılıiııbıdtr. Mü, flkleT bnıtraf- ıruştır. Bir lngfilz tayyaresi de ıka- 1 

kıI'<lan Ahoımyaya vu-dl'klcri ma- YIIJbr. ~l l:ıonolarını ,~ üzerlıeriııı-
. ~ ~ Veldlıiın:iz B. 

Çttelerin sık •ık stğırı tfJJdan Bırlkanarctım. bir gonmıq 

Hidise etrafında Avrupa guete- lıiyet veDliyoır ve o.a-ı. 8- • • 
mamamdır. Yakınşar~i mü1llle- 0 ara an den oeW>erlerinı satın aıace.lclar- BELÇİKA ÜZERİNDE YABAı"'iCI 

~·"--"--- Al TAYYAR!tl ER 
~ Rendanrn imzasını taıio
lj ~ hakkınuıc:a şebrimizde-

fi!cin kırvvetler i kı.ımandam oldı>- • 
ğum hal.clmıdııilti hab:ırler, Almaın döndiı 

d:!r · Bu ıııı:ı!tlllıe w...,,,.._,., , - Brük.sek 3 {HusllR)- Evvelld 
11'.l81'.VY"'Ya tetısis e~i mlııtar leriııde sütun ıriitwı möbaligalı ya- kası ile k•• · 3 Dil ı.e,nmd*i mil- ' 

zılar intişar ediyor, bir çetenin, hü- naseba-tııı nı'sen tedvirine kendisi 
kiimet kuvvetlerini nasıl tehdit e- memur ediliyordu. ~ ""1D811 hız~. 

µr~andasmıın ieaıclett.iği y-aılia.ı- __ g:te;irle aza1acaktı.r. Ancak b;ta - gün, gece ve dün saiıah Belçika ü-
rııftardan Allıına.ı:»va ile olan tıca - zerinde ..e!ltiz yabaıııcı tayyare do-

il> tıa!:ıah dıı bazı }'O: k rde ara
li..\;~~.ışlır. Bu saıbalı sa
~~bir zatın verdiği izahata 
ı..~ bonolıaınn şahrirniırle 
huı.ı. ' ve bu ~n 1-ı
~. ~P ohmd~ an!aşılmı.-;-

kmhr. . Şehrimize gelen ecne-
iMISI!' Filistindelci Ingil!iız kUY-

wtfö.riıt: başiruımantlelığı Kahi _ biler hakkında Siki 

dalr }aşmıştır. Bun!a.rın vedisi Ahna.ıı., reıı:lleri.ni lııılbıd.ii edıecEikllilrİ.nıe biri İn"'1izdir. Hükiinıet Berlin ve 
derek desın.., paraaldılı müstıelt- Devletin mali bfüıyesini kemi • 
ziyana bir surette yazılıyordu. ren bu meş'um talimatnamenin "'":.:.~-~!2....;,.lıeri Alıına.n ti.- Lmıd.,;'htmumetlcri nezdinde pro- jandarma te~kilatına bu hadise-

rıedıeıdir. :sm ,.,.Jı.z Sıı.riyedleki F.raıır tahkikat y pılacak 
sız kwvvetlerine lwmaruda ediyo • ıDol:ı.üboe VleP.,,aJ.eti ve ernııı,i;yet 

.....,..ıau -.- ..- testoda bı>~ur. 
carat vapuriannuı iskaııdina~>ya Moskova 2 - Yüksek. Sovyet 
suiarıııdan gayrimeı;rı.ı. suretle geç-· mec ·isi !riilrCımet tarafından veri
mıııl!ecine kat'iY'l'11 milaıi oilecaık len 27 m.ifyar rublclM< baro hötçe-

den sonra çok ehemmiyet veril • dok:llZllMu maddesin.deki rüsum 
mişti. Eşk.iya takibinde şöhret ve ve tekiöfe; onuncu maddede lm-
mebaret sahibi olan Hamit ağa BIİSyon müfettişlerinin devlet def-
( .. aydan :ret~ bir jandal'llla terleri ve hesabatı Ü&crindeki m,.. 
zabitidir) maive·tine kuv\'etli müf- rakabe hakkına ait kayı.tiar da hiç 

nmı.• iı,ıleri umum müdürlüğü ile teııilQsa 
---eoa '*Jııııek için vaki davet üraeırirııe Am.- ~i ahnışla:rdıır. sin ; kabu' etmi.şttr. _geoe nııaı;kala oiıa'an Hay- ,,, 

13:nı;.1ldc bir ka<lınla kocası lbrahlnı Hakkı Konyalı kara)ill gi.jmi:ş oeı crımryet mii· 
dürü B. Mımııffer A.kr.lm bu sa-

Pek yakında, Avrupa cenubu Paris 3 (Hususi)- İta.Jva kabi- rezeler verile;.« çetelerin pe~in • şüphesiz diğer maddelerdl'n daha 
den göndriliyordu. az ağır dej\ildi. 

Ecnebi muhabirleri Selinilde Komisyonun hüJük bir kadro 
Screz arasında ı;iınlerce mekik do- içinde faaliyete geçmesi, devlet rii-

~~ Di.m!trim;.,ih;:~Ke,.d_ davasını kazandı bal*i e~ şeluiaı:ite diirı -
~ -.,.., bazı ll1'lZr" ,. nolisçe miiş!ı[i.-. Mum ~ ~~ zalnta 

~. vaziyeti!ll inlışa!ı ilıü- nesı dün Romada yaptığı bir top-
ım.ııliıııden babsedilcli. Hana Ahnan lıantıda dahi:li ba2.1 yenı tcdbir:ler 
~andacıları, hedetimZiin, Bal- hakkında. kararlar vermiştir. 

ifuı Jlıiırı H'ıı9dtı Kaınyahnın Cum- ;şleri hdiolanıda iuıllıat vermiş ve 
ll r.ı..._.' ardır. ...ı-·h· • h bazı~ aJm...trr. 

:Jroıııl.ar s\llhı.ıııii bu:lı:ı.ndırmı.k oldu·ı Bu kararl:ara =ran, memur 
ğunu iddia ettiler. Bu mlıa ı<ı ı· maa.şlarına lıeyat pa!ıalılıgı nısbe- 1 

kumuşlanlı. esasından ziyade orta \C küçük * ıneıııurlann e<ilmcsine s<"bebi)·et l:\:ıs, ::-""Qan H~qa ıoş, taş 1:>ao; _ huriyet gazetesi -ry ıne aQt~ a- ..,. 

~ : ~ine tıoıooıarı ~aQl<adaki karet dava& bugiiıı. l'.lıl!'ticelenmiı;- YABANCI ARTİSTLER 
ıııtil>! y~tı.r. Kald1 ki, Türkiye t ııde zam yap.ılacaklır. Bu maılı: - Mal· 
il, ya~ılıın anlıaşınalann, Avrupa süla 550 ıni!ıon liret - .tahsis tay- ıye işlerinin kontrolü \ermiı,ti. 

~ bııst k'-- - ' . de tir. h..-L'-.- Hakkı K~alınm ;d-• \,;t.ı- l.-wıı-l!U. soya~ ıuıöllUU -• • 
A.-.,,-'Y!C bır sey-bul~. diası V'ltrit ~rıden Cum-
~ ~ .Rıırni.<l:c OOııırwı Nuri a- ht.rriyet gıwetesi neşriyart müdürü 
~ ~ de Yl!lmbıırnı$ır. Bu Hikmet Mi:imf dört ay hanis ve 66 ~ lfıılan sorguya çekt'lesııl« 25 i 
\.~ Mı, 60 k.tıı·u4 para eezası.na m.ah-
~~ ·~ bu akşama kadıat ta- kii.ın ~- Aynca İbıalıım 
~ l?yU!!!Jıaneraııii:ı ~- Hakkı Konyaıl:rya 75 Jh".a. tazminat 

~ verilecektir. 

Bugiin 
2 ÇEMBERLlT AŞ 

=----~~~_:;:Sine::::===+=-...:...~-

~ Y Ş E 8: T o~Çr.e ~\ 
~ri yalooız ea nıaı.c...»el makine ferle göriip ~itmek 

llııır ıstiyen hauas m~terilcriu nazarı dikkatlne 

İtih"-lden AH t" E A Avrupadau yeni g<>-
'lltia "!'en tirtlii:i ve te,.isabaı 

l'iııiG. Fatmk ı Tiidoi~ mW..-ili 'ECİP ERSES miiessna-

y~NJ._.FİL6T~~ 7:i~A'~rğiııiıı ea .ol\ h•rik 

IROFONIK SES T.tK :fBATI 

~!~ GtlnL f'İLmIDE N A.."'R.IYAN HALKI 
---.~INDA etR TRK İSİM DOLAŞIYO&. 

SEVİMLi HAYDUT 
~ONE POVVU HOBİ FONDA NANCY KELLY 

Sinemasının 
U~ HAKİKİ BİR ZAFERİDİR. 

ııa.uıhıju tioiayısile •eaosl• ra tlikkırl: 2 - 4.15 - 6.30 ve 9 da 

cıeoubu şarkisin~. sulhu muha - rıılı:ıroktı.-. K..tı;ııe bundıı.n b:ı.şika Milletin hiirri)·etini çalarak, 
Diji;CT taraftan son zamanlarda faza "· emniyet ve seliımetı tem:n 1ıaro lııOOıi.nde ı:ı v:ışıındıa.n yuk.ırı .,.._ memleketi her gfuı binu daba ha-

şeıbri:nrize ba.r ıırt.isti; füc<:ar ve hususuında ÇQ!. faal tes.iı' icra el'-l- k~k. kadın ve QCıcukların sıv>ı se- rabeye ~eviren ve bu harabeain 
komiıızyıoncu kisvesi altmda ~ . ğine kanaat.i;mız vardır forbcr'.ii(inc de kaı:ar verm İ-'t r. De- ~tiiııd.e l.;eadô mevkilerini 111ıdıa-
eonıcihllıeıiın fazlalıJ; nazarı di&.'Uıti A'"1'trPll cemıhu şanlci. vaTJydi- mir pacmaklı..ltlan olanlar bunla- fazaya çalışaı. b"r t.ıum bnykuş
reli>~ .ktrdir. Bu kabil kiımsder nin icııbı olan, s:yıısi"' iktıs:adi rı lıir bevanname i'e hükı:",•ete biJ- tar, şUııdi de maliye işlerine el ata
h<ık!kvrula sıkı tahkik.at y~alk<tı.r. 1 mah.:yeıtte pek çok ırtseleıerı tı:t>- 1 direcekl'erd:r. Parmaklıklar sökü - .rak milletin mali bü.oyeUn..i em • 

1 
kik ve kendi' ile iSlışare Mm•ık 1 üo toplattın ctklır, Ancak tarihi ıneğe çalıı,ıyorlardı. 

h üıı:ıre, İnl('J:tererıin An:!ı:ara büyük ve yahut ·bir san"at kıvmet :ni haiz Seliınik vilayetiııiııı mektubı b-Beyoğlu birinci sulh u- elçısi il<>, A\ina, B~lgrat, Bük~. ol-1.aı-a dalaı.nul.nuy~ca.J<ıtır. lem.nden çıkaa litoinfya bir ta-
kuk mahkemesinden : Sofva .., Budırpeşt · elQilerinin İNGİLİZLEJlt BİR DANİMARKA mimden bu esrarlı işin içyüriinü 

Lom:lraya da\ lrri kararl:ı ·lmt. VAPURUNU BATIRDI öğrenmek de mümkiindü. 
HaHııeWn ~ .Hü:serizrıağa mıı;tır. Kı.ı;a bir mezuniye11. ge - 1 Kooeobag 3 {A.A..)- Daııimaı·k.a •Ruınel:ı vı:üyatr ~elıisesı umuru 

maıbnlesi cadded kdıinle 62 _ı.-eni !ecel~ olan Roma ~lıçnniz Sız P -Tcy hilltWnetinın resme:ı bildlrdii,>i:ne nıalyainin ll<Jaıhmıt dair nızam-
4o No. da mukim bac. Piyerin ka- Lorram"i.n l:ıurııda ıbuhmmaısın - gfu-t, StiruM!s isın.ndekı ~an name• run ::k:nci maddesinde: 
rısı Bivilıiık ale.·.._ '~- arot•nı da.vıada: d"an ._.,,_.._.._ -'--. ;;;7. vaıpu.ru Den.iımıırl<.öl1ıım karasul:a:r:ın- c Vesika - 2. y;~~ y..,.. _._._.., U\."V ..- da bff T~iliz taht-"'--L'-' ••-~ 
Miiddeialqytıin ıat~:mın Hc"Tl rnü'ttebklıerrm·zm, h'1m hu =..; .,..,...,_, ""''1..uu- cKomisvonunmeı:kezıSeloinikte 
ıne<;lhuliy.etine mebni m~lttme - :ımı'""'-a<la rulhıin ve emru un dan l:.atın.lmıı;tu·. Danimııc.kaınm ı o!:aca,k v~ akkir.u ocıııOO tes s edi-
ııe iki ay müddetle ilanen tebli;ııat mıııhdac .. <Sı bakımından feı;:.zlı o- Londra.sefiri bıa.raıf;,ğ_ınıihla.lha- Jecekiredeiçtoı bndaiınarei&:.n 1 
iıcrasHm karar v~rHı:nk; o!lduğundan lıan bu ICS('OOOSÜ!ıı, A\-aın karna - dises.mi İogrltere lıükiımeti ııezı:iın- ikamet edectjti ~yap ~oaılı.-
mtlhakeme günü olaı 6/5/940 saat rasmca tasvıp . dico..,nc <ırr.:.oİm.> de ı:::est~ c(~~) So tı.r.. 
10,30 dıa mhktaneye bi7.zat V€·ya FRAl SIZ B.AŞVEKlLt nüN zarfın<i:;ı'İ~ı:H z '7:.';_v'uelert ~ Deniliyordu. Bu ııurelk rebe bü-
,_,..__,_,le "elmn~'~ ~ı.•;;; m- 1

·• • -o"'YAN•"""" BULUN""•• ·"I yü.k bir imtiyaz verihuisti. =~ .., c··~ '""'" =~ -""" .n.ı ı..n. •• ....,,.., man ta-v}-.rı-esİ diişü:rmüşadır TT.....--ii ır::ıddesi: 
muıa bim olm:ık üzux ilan o&u- Pa:i6 3 (Huswıi) - Büttin in- İTALYAN GıUETE"'EDn..,IN· ._..,.,~ 
nur. (940/1076) ıt.i.zarlar hilıifı.ııa ola.-aık Başll'ekıl •"- ,., ...._, •Miiiettisi. umumi bu kom.ısyo-
------------- [ li.9:e b t• Mu•ALEALJ\Bi rıanyııset ed.«ek Vl: gayhube · 

Pol Reyno dün _mec. eyan.ı .a Roır.a 3 (AA)- D'" "°'. _,_ -'- kendı tar.ıiıırıdaın mıın•..ı..~ e-
.İsaXırı!bul asliye iık.inti t,U,ar<ıt buumn:ımıştır. Ist.izah t:ı.lnirlen ~ ~""' uı: --... 

l de """""'mh" ,.;;nü vapılac .. k _»i.zlı meclisinde tt:haz edi!ıııış olaıı ka- kabin rr,emurin saltanatı seıııoye-
maıl*eıııooinıfon: ~- .... · .. - ~ rar'ıır a-nd mili~ h · -'- b.rı· ~vasE't \'3ZUCSİni t!İll'e -·topb..•t•:-·a tehir d3hıi:ştlr. Ava.n ·~· a ...-.;n arp ..çın <=11 •• , ., 

Tü:l* tıicarm bankası A. Ş tara- meclisı d . öniiımfıztl!.k: s:ı!ı günü or;ıanize edime-si iş:ınm çerçevesi cektir.• 
1 dahilinde al.mm.ış olan tedb:.deri Reislik vazifesini }apncak olan fından İstaırıbu1da ku ıukalıveci ha- g!i!zli bir tQpl tı vapara'k hoclıın tebaniz ettren gazeteler. bilhassa müfettişi umuminin b~mda 

nında 12 - 13 numamda S. rdıa; -za- re-1k ve idarroi h<!kkı:nda hidı:ömc- umumi ve hususi cemiv-eUer.n ve türlü gaile vardı. Be&lıyıli ki, iter 
dıe Hacı Saıiih mabdu.ınlnrı al;,y - ti.ıı izshatını rlm.!h-ec• i'<ltir. kadınlarl:a 13 yaşllll gecmenıı.:; o- içtiııua lııt~ka biri riyaset ede -

.~lali)·e Nezaretile Osro~nlı &n
kası arasmda 22 sulıat :120 tar.hin
de ak.tedileo mukavele mutibin(e 
Osmanlı Banka.'1 )·alnız bn ko -
miııyoıı enırine kredi acııı.ış bulu
nuyordu. 

(Devamı var) 

Katil ebe h .. kkındaki 
karar bozuldu 

Kaıdiı;ıni ıreddeden sevı:ilısı Ha.
seki kadıın "-tanesi oo!st:ınlann
dan dnktoc K.iıtiıı4i 'Mehmet A.)iyi 
Aıııkarada İ=ır <>temde 1*»nca 
He öklü.-en ~ ÇQCUk hastanesi 
el:ıelainden N aciyenlll 6 sene ağır 
hapse mah&üm~ aran temyiz 
mahk.eınesinıce m.lmuştur. 

Bozma sebepleri ecaısmdııı. taban
canuı KadJlllıBllde ebe Naciye~ 
dokıtor taırafmdıın tedarik e<iilllı.iş 
o"lması ve orada kufta.nmıasına na
zaran tabarıcayı İstanbul ve Ani<> 
rada taşıması sebeplerinin :;raıştı
clmaması, 500 lira abıca.k yüriin
den -arYıınnda bvga çd<ıır.Ht bu 
hiıdisemn vuku ..,..,_ iddiasınoı 
raııın<>n cinayete tekaddüm eden 
2.Mnao!ııırdıı iki taraıüıı bıcbicln.e 
y azdıığı mekıtupiard.& bu p dan 
hiı; b!hsediıliınemesi gibr esa.;Jar i

hlne iki kıt'a mıı.re muharrı.:r se-- Londra 3 (Hususi)- Ami.r.ııl1ik kn saıı?ir er de dahıl om.ak üzere cd<ti. Komis~ on ecııebi ajanlımn-
net bedrıllirwien OOl:<.iye biın Tiııık makamının tebl',i!ine _ııöre, Alman askeri mü.kel'efiyete tabi olınıyao dan mürekkepti. -,,.----------------. 

"..._ daı 1 tayvarelıeri dün akşama doitnı Ska vatan..ı- .. ı--ın sl'"" .. "'--ber·'""'~-1·• • 1 YEN,.ı NEŞ'RİVAT ı lirosıının tahsi.crae müle r açı an p f'<ı eltr ta rn.ızda bul ~ ... """""' """''"" Şimdi bu nizamnamenin bU"iaci 11 • 

leri süriihnektcdir. 

da_,, muhakemesı sıırasmd.ıı: ' va ' ar a , un - 1 ne müteallik o!an ka:nun !ay.hası- maddesinin bazı fıkralarını tt<lzden 
m~arsa da. ,l?emı·l:= ve tayyare; na işaret etmektedirler. '------------' müdıTJi-a.le:ıiıin i.k=tııahını.n ~ dafi ~ın aQb.ğı ..teı; k~ Ga:ııeteleT mndern lı.a.rbin tam ve geçirelim: • S E S 

~e binaElfL iliuıen tcb];i~ da kacmağa m,ecb~r .. o~li'>!a_rdır.

1 
topyekiın bir ha!"ll oldu~unn ve cSeianik, Kosva ve !1.1anas.m vi- ı 

Wısı.na ve muhakemenin de 18/4/ Bır tayyarenn du.şuru dugu zaın s!viıl .,., askeri faaliyetler ar.aı;ın,. hly~i için ik. ser>e Jllii.kl€tle 
lKO tarilı..iııe müsa<ii.f 'J):rşemb:ı e-diJı;ıe~tedir. Atı.lan bo;tı.balardan da bir hattı fasıl çizmenin mümkün muhtelit hlr malı.ye ıslıııbat Mııniııı- · 
günü saat 14 de bırakılmasına ka- hıçb•r In.eil1z gemısme ısabet vaki 1 ~dı~ı vaı.nı.aktadırJar. Y<>Dll leşkit eclilıniştır. Bu kom.ı>- l ·-..a....o- -'--'-' k ·"""' •-"- ,_ • ynn vaıı.ifesi.ni hüklımell seni}-e ra:r -·-·-. ...,, ........ a e,-yet ""'" Of!uamış.ır. _ . . . 1 Harp, ce,Xıede yaoı.Lr. Fakat ,_ • 
W malıamwıa kaim oima!k üzere Ingiliz tayya:l'.ıD ın ŞWai deruzın- düşına.nın tayyareler .1e bornhıı.rd.ı- namı alisine ifa edeıce:1.t:r Mezkur 
iJÔın oluı:ıur. (938/30) de bir Alman kara.kor gemisine hü- man vapab•.lece.i(i menılOk.et dahi- komisyon Rumeli vi'iıyatı saha -

:'.""""--=--====----========================='-============= hndl!-ae de bir takım müdafaa ter- nesi müfe~ umllolllOb;.M, AYU:it.uı--

Mem.eket.iıı bu ye ·ne fik.ır ve 
sa.n'at mecm\J8Slnll\ nıı;.an ..ayısı 
hari.kulıldıe biı- şek.i.ll.e çıktı. Büyi.ı.lı:: 
$atJ' ve edip Necil> Fe.zıl ın en yeni 
vıe oriiıntıf bir Wlle san'at hak -
k:ı.nda ıı;,. ankete cevabı, ayrıct 
Bedri Rahmi, AbOdin D.no, Yusuf 
Nuskaiı,Mu..taia Se:v it StUü ,.en, 
Orhan Vefi. Melih Cevdet, O .ay 
Rfiat, &ıit F;ıik giıb kıvme · im-
28ların ~hrlerı, hikiiyc'.cri, tetkik
leri ve makaldc , .. 

~n: Rahmi Y Aliız 

Do~an a 
No: 75 

Geliyor 
~elek çok dikkatli davran!. Sana çok 

mühim bir vazife çıkıyor 
'11., <ltlihnlı iiy le söyledi. 

\ıı' <\b ka ntllllııı ...ı.ı di dedin? 
1 t, dıı hL- r~-.J!·•·ı ıı., ı.· . "'1pum .• """°"~et ı e 

~ i.· birine --'- a\"lun clö ·-
"'" b(! ,,..... -ili) 'Ilı.. 1,_,_n de bunu merak et-

~• ı.ı.q.., ~t izahat venli .. Şlnı
~- 1t.;ıPt~ıU ' rd"iğünü21 tarucbğı -
t,Q 1• IQ~ saçlı, snkallı. yaşlı, 
~ı .. _t'(in1 . r gördiığünü:z için 
l ..., L ~ı2c "" · , · L·-• • ""çiüt ,....np ge. .. .......n-
ı_ t~ ..... · 1~un; ben ( anakka· 

ı,· ... ,au ' 
ı-111\ıttıni . 

1 
varisiyim.. Onlar; a-

~ t i:ıc b er olduk! rı için tay -
~ı.: i a L1tiar, :yıllan:a tayfa
\. ~il ili luk omiir (Ül"Üt -

1 ~ "'ıı ~ ancalı; 50 y "1'108 

lı l.'ıı.t' "~ 1 olurlar_ İşi bunun i
td· r~nı· 1 ı.. ış o acaksuıız!, 

Doktor' Ruhi, Melek bıı izahatı 
verirkce. arka arkaya: 

- Ahdull~h kaı>tan ... Abdullah 
kaptan ... 
K"1.iınekırini tekrarlıyarak bir
şeyler hatırlanuya uğraşıyor, ar
ma.tör Basimlıı böyle bir oğlu ol
ıruıdmını tesbite utraş.ıyonlu. Me
lek &özüne ara -.erince telmır sö
zü aldı: 

- PekL Ötelı:i geınieiktt alaylı 
imiş de bu del~ mektepli ıniy
mi~. 

- EV<>L ÖJ'le söyledi!. 
Dokior hafif lıir telı ıssiiale zo.. 

raki bir gülüş yaptı. 11iive etti; 
- Hangi mektcp4e okumuş aca

ba?. 
- inı;lterede tahsil gönnüş! 

- Nasıl? İngiltende m; oku -
muş? 

- Evet! 
-Hım.mmm.... 

Doktor sustu. BR41D1 göğsüne e
ğerek derin bir düşünceye d!lidı. 
Melei:jn tabii buldui:u ve kenılisi
ne ıınlatt.ığı ı;u Jıiıdi5e ve Abdullah 
kaptanın şahsiyeti istihbarat şe
fine garip göriiru!'üştü. He k &r· 

matör Rasiıtıi tawması b ı ~ nlatı
laıı keyfiyeti vak'ayı ltüsbütü.ıı tı:- 1 

Jıaf!aşlırıyordu. · 
l\laamııfilı. doktor diişünrelerin

den l\leleiie bi~.l" açmadı, sordu: 
- Sen şimdi yine o c\'e nıi i

deC"k.sin? 
- E\'et .. l\Iürnkün oldui>;n kadar 

o civara yakın bulunmak için bu 
bina cok nılinru;ip! 

- Melek, çok dikkalli davran.. 
Sonra, sana bu hadise veı.ilesile 
yeni ve mühim bir vazife çıkıyor! 

- '~ vazifesi bu doktor? 
- Şu, se.ni hima ·esine alan toy 

süvari, delikanlı kaptan yok mu? 
-E,·ct_ 
- Onu tetkik et, tarassut altın-

da bulnndur. 
- Evde mi? 
- Tabii .. İmkan bulup da bera-

ber gezebilirsen daha il·i .. 

Ben, armatör Rasim Beyi görec•-1 tibatmı istiılzam eden faaliyet sarfı \'a ve Rus:yıa ajansı.-..& \"e 
suretile bu harbe müzaheret el _ devleti 09ınaniye ile Almany-a, ğim. Ayrıea da yıpacağım tahki- 1 

n.. t--il'- ı•·"" h'"·· 
1 1 mek :can eder. B:naena vh h,,,,.,, .c .ansa. uo.ı; "'ı-e ve ......-.a .... u-katla bu Abdnl ah k_aptan işi üı.e-

1 

- " 
rinde yiirii;veceğim. ı~. onu giindüz haılinde askeri dedıcrliği:ı:ı sivil metleri t8ıl"lifın<;\an maı,ısup beş 
muhtclif sıuıtlerdc, gere, fır;at bul- seferber'*" müterafik olması ıcap mü~avirdeıı mürekkıep ahır. 
duliça gözet..._ Böyle tahsilini in- eder. Koınisyomm vfflıift: Bilclmle 
gilknde yapını.., gen~ yaşında sü- Gazete:.er. bıı.nd.an bR'ika deniz mas&r'il a.>J< riye ve mül:ki_y nm 

· f k " ı kuvvetlerine ve den.7. •~u kıta- tedivesinı tem.lndc.n O:w·ettiır. A-

(Ses) mecmuasının ı:.~ s.ıyıs.nı 
okuvucuları.mıza hı;rareCe tavsıyc 
ederiz. var; olmu~ biitiın e.- auidelik e- -.-, ld ı. ... u _ b •~~ 

rine, giizellii;ne, k·ıancıoa ra • atına tevdi edi?mls ol'an tes~t ve şar dahil o uku •-..e ıu.;Uıuıle 1-------------
men inzivaya çclı:Hmis btı- dclikan- faslfyet.erin ink~ıteminema- tek:autın suretı munıt.ıı=ınada w.- Beyoğlu birinci sulh hu-
ımrn pek normal bir ln•an olma- tuf &aırak nazırlar meclisi tarafın- s:linc ve \1:lav bUtce rinı:ıı 
IWll kabul ed miyorum. dan ittihaz edilmholan irlcr- tanzimine çalışaaı:ktır.• kuk hakimliğinden: 

- Belki t!oktor Be~·!. den de bahset:mekted · er. Bazı Bu tami in hirinri ın dd ınd -

- sen:n adama ihtiyacın var mı? 
- Var .;uıın1a .. Na~ıl onunla te-

mvs cdcriın? 
- Seni uzaktan takip edecek. e

vin ci\'arında htuunacnı~ h!l" ar
kadaş 'ereyim ~·anma!. 

- Siz 'b!lirsiı: iz!. 

- Raifi ,·erec~ .. Ne denin? 
- Kimi münasip göriirseniz dok-

tor bey!.. 
- Peki .. B~kn bir sii}liveccğin 

\'eya istediğin ,. r ını kırım? 
- Mersi doktor bey. Ben, ize 

her fırsatta haMr UÇunım·• gıı~·
ret edereı?im!. 

- Alla,!ı muvaUak.i}'ftler ver -
sin kızıın!. 

(Devamı var) 

Fransız ve İ.ı>ııiliz gar. • i.nde İ- ki fıkralarda okund • teçhil 'i-
t.ıılvan sa ruler.ne ecnebi donan - lavatı sewsedıı ıslahatı mali) >•· 
malan tarafından- yçııl:ınası muh- pı.lmak maslı: i atında devle~in 
temel hücumlar& t alarak intiş&r mali k.oııtrolii, bilt enin tayiıı ve 
etmiş olan tehditkb- pl:fı.n ' dolar murakabesi, ınasarüi kerı tı \'e 
yıs e bu tedbirlerin ittihazı zaruri ınülltlyeoiıı tediye i clbi mühıın 
vöıi>lmekted!r. sler. Veto hakkı ile beraber - ) al- ı 

nız il<isi Türk ,.e beşi ~· j e· 
y eşi Irmak taştı ri,yeti l'Cn bilerden lllÜ( ~kkiJ O

lan bu komisyona ha\·aı.- edilnıi ti. 
TW'h.al J (Hususi) - Karlaırm 

erımesı \ }~rlmm Q06< fazla 
yt'.i";!n:ısı yüziındcn, f:!İ.)ınnllk 

nehri ~- Kaıaıııru Pazar 
Mhiıv i ,,, htrçok köY}er llllbı- alı

tmda !aı lmı$ır. s bıısa:n b:ızı k-öy. 
lerirı halkı ~ ıköyılere natldo -
lwınıu.ş1:ı.rdır. Nüfusça bir ~a.t 
ydkbır. 

Dördüncü madde, d \i :tiu iıl rı 
hürriJ' tini de · t ık ir u-
ette talıdit edi urdıı: T"" rk ı 
vaıifl"tea bir yere eittijind ec -
nebi ı maviuin de kcndis.ine refakat 
edeceii ve yalnız olıırulı: ir · re 
gidcmiv«eği• kaydediliyordu. 

Wr dii!-er maddede ise, reis mu- ı 
~ olan ecnebi azaya vasi sala-

H e m k •n at müdir.ye -
e.: n Be u!{l.ı F K05-
tam n soıkıık 8() No. da VasW..U 
Kuru ..!..ıyhı.ıı a~·tıjp davada \es

kt bya.sı celp dike- kinden ba
lı· gıyap ka;, arı tebli1:in. İli e
miş ve ms~.Knrece r.; · nalev -
hin ahın :\ me,h_!J et h.ı

sebllc gı~·ap kar:ırınu; lı ı:ıt on 
bcs ·ıin müddc1.l tei>h,. D k ar 
v iJın:ş >klı./'.; ndan m • .h !x c 

olan 25/4/IHO s t O,JO da 

alık<'rrr :re ızat 'c ·~ b lvr.1.ale 
gehncn!z muamcleltl gıyap kaırarı 
makıaımın:ı kaim o1ı:n:ıık. U'C-. re ilıin 
olunuı-. (940/438) 



' TAKSIM KR.STAI. SALONUNDA HEP. AYlf YEDISiND. 
Bu akfamdan itibaren 

J.lı 1.r1n biitün diiııyaca tanınmış ra.kkaselerinden 

DAYAN RABİA ABDÜLHAMİT 
ve 

BAYAN CEMİLE Ali'yi 
Hel' aksıu1t "ahnt'nıizde ~(jrcceksin iz. 

Sabah, Öğle ve akşam her 
yemekten sonra günde 3 defa Bu emsabız. programı görmek hrsat1111 kaçırınayınv.. SAZ JIF~YETİI\lİZ Türki:'o·t·ul· oırrncıh*i kazanmı~tıt 

Dişlerinizi muntazaman fırçalayınız. 
, ,_, ,.'•r' ~· ~ ~ '1.. ~·._.,..'J-~ 

Devlet Demiryolları ve Limanlar;-! 
İfletme u. idaresi ilanları 

Muhaımmerı bedeli 1900 lira oı;an 200 ;ıdı.ct komısyon.<lald nüm.unesi 
eb"aıt ve evsafıırııda zımpara taşı 15/4/1940 paza!l't.esi günü :;aat (11) on 
binlıc Ha:ydraaııaşada Gar binası oohiılindek.i komi~von tarafından. acık 
elksillme UBUJıie safın u.ınoca!ldır. 

Bu ışe ,ı:irınek ts\.yenlerin 141! Jıira 50 kuıruş;uık muYaG<kaıı tanın.at 
~ kammun tayin 'ıt.t.iğ:i vesai>ltle birliıct.e ekı;ifüne ,ııiiJıü sa<>ti11e kadıaT 
'1on1syona mür.acaM:lan ~:izımdır. 

iBu ı::ıe aıiıt şartname!eT koınnsyondaıı par<l612 oıl'1l'ak dag>tılmı>kta-

BiRiNCİ 

an, uvve a 

Istanbul İkinci İcra Memurluğundan: 
ı m<ıiJ, Ra"ırne ikinci oorecede ıpoWk göSterilcn Yüsriyeye ait A

lem cfar rnl!ı.aJle&.nd:• Az;vzıye cadtl 'lııde ve Fatıı=sultan ca.ın1i soıka,
ğında eski 14. 47, 49, 43, 51, 45, 53, 4,'2 vem 24. 17, 22, 28. 20, 26, 18, 19, 9, 
21 kapı 33 ada 7, 8, 9, 10, ll, 12, 13, 14 parsel nuıınaı·alaıı.a mu•ra:lcl<aım 
hUidudu ""netıtc muhaıT<r kfıglır, lbahçeJ.i ilki han:> w yedi kııt'a hilfı hava 
dükıkf,n acı.k a.l'llhrma_ya konulmuştur. Gayrimenkulün bulunduğu yf!'r 
İstanbul hükUm<>t1 !konağı kım;u;ııııda ve e:;ru; cadıd. Üz(u'ındc o.m<ıkla 
berabeır bina tamire mı.futaç vı:: elcıklııik, hawagaı.i, su tertilbatı vardın•. 
Bu gayrim.enkıu.Ber<leıı 12 pars<·!, 28 kıapı numaralı dü:kikfuıın iki cep- 1 
lıeıi camd<an zemini cjmrnto ıkalıV"e diifkıkanu:;r. 10/11 parsel 24, 26 ka· . 

dır. (2364) p! numaralı duk1rfm.ar birlestiril '«k bır dükkf.n halmde müstamel o- 1 

1 
lup 26 nı.ınıa•rabsının "ıı:lhesi damir ya<pra'k k<'pen'k•.ıdi•r. 8 pa,Psel 20 

. , ISTA N B U L BELE D J YE S J l LA. N L A R 1 k<>pı nwnarnlı dükıkan ~Si demir yap~ &penldi zemini ıı;;falt boci-
--------------------------.:. l'lllffi katı mı.rtfak cOOr.ıi<. mi.imaıme'ldir. 7 persel 18 kM>ı nı.mıaıralı düik;. 

SCD•· ilk 
lik teminat 

kir ası (1) ıentlik 
600,00 45,00 F'Joıy.Jda caırşı sokağında kain 1 No. lı dül<lktııı ve ~ 
300,00 22,60 , • • • 5 • • 
240,00 18,00 • • • • 6 • • 
:M0,00 18,00 • • • • 7 • • 
96,00 7,20 • • • > 11 • • 
80,00 6,00 • • • • 17 • •. 

121,00 9,07 • • • • 18 • • 
100,00 7,50 • • > • 20 • • 

81,00 6,08 • • • • 21 • • 
80,00 6,00 • • • • 2? • 

147 00 11.03 • • • • 24 • • 

Sene!..k 1dra muhamry,.,n eri ile ilik temm milkı\Jarfon yukarda 
y dü:.1<1kfm!aır ı rla 3 senı. miıiddot.Ie y veri :nek ti=rc ıeyn 
~ açı& arttı.rmaıv kon~!".!' Şartnaımt>ler zallnt ve rıruanıelru, ımü. 
diriiğ:ü :kakıımıııd goını cc'kt;r. İhae 0/4/940 c mba günü saırt 
14 ık- da1ııü <ırıcimı rıd y;ıvı !aC" t r Tal pi in ı 1< t m -ıat m.ııkbuz ve 
V' mel<ıtıl'p ıJe giı .; muan , s ite d !mi e cümen<lıe buhmma-
Jaıı> 2336 

Gayri Menkul atışı 
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 

Hakimliğinden : 
'l\•U<ıesmı: m.aJ>kcmece el konulup t.;,sfıyffillle ka.-ar verıi.<'n ö1u SaJ.a,. 

mon ~ uhde~mdıo buranan İStan:bı;l Yenıcamı Çel ibioğlu Alaedıdin 
maıhaı;ı;~;i.n Y enıcami meydamn<la Mısır <;arşJ.>ı.nın Balıık pazar; kapı
sıtm yoeın4 69, 79 n1.1tma lı diık!kanın 90/240 ~ çık arttırma suretil~ 

7/5/940 tariıhıne musJdfi sa:lı günü saat JO da sa'lrlacııkt.ıır. ArUtımıa 

bedeıli y~ .vetmış beşi bulmadıJlı bkdir<k ikinci ar1iLıTmao;ı 22/5/940 
116ll"ihiır:e mıüısaodif çarşamba günü saat 10 da icra edilec<ik?tir. Tellali:ye 
nunı halle pulu 20 Sl€nellik taviz bedeli ta:pu J!tırag harcı alıcıya a,
itilaı. Satış gıiı.nöne kada.r verj!iler llErekc-ye a.itıt.r. Tamamının k>ymeti 
672-0 liradıı·. Arı!ltımıa:yıı ginbiJıme.k ~hı kıymıcıtinin yüzde 7,5 niSbetıiın· 
de pey alıır,;eei yatıınna~ ı:.zımdır. Kaı<last.ro rnıesrafı da alıcıya ai1ıtir. 

Taflıiılıikt.: l\l:eılkur dükkanın mesahaı sathi~i 8,50 nıetre muırabbaı 
ve ~· olup zemını idısap ~nmistıır. Tavan tonoz olup k>•penlkleri 

demırdir. 
.ipatıM. saıhııpleri a6acakbı3!1'la dif.!er alıiıkarlaranın ve irt.ifak hakılu 

aaıbi;lleırıni' ııavrimenlkul üzerindeki haıklazım hususile faiz ve ma,;rafa 
da>r olıın iddalannı evr.aıln müsbiti<t rüe 20 ~ i<;ind0 ma:hıkeıncye 

bildmneleri icaıbeder. Aksi halde haikl..rı tapu &icilile sa:bit olmadık
Qll sı;tış bedıeınin p<ı) ı-nasırıdan ha.I"iÇ kaJacaıldardır Bundan ıbaeka 
memrur gayrilııttM<.ulı kaıdısme ihab-- edilen alıcı taB'fınd;ıın dierhail 
veya beş gün ıçinde saıtı.ş ·bedelı le !iye resni 20 seneliık tavı>z be

diili tutarı "" kadastro ma.srafı mahk>:mıc \-ezne;ine yatınlması şaırttı.r. 

YJa.tırıl:madı.ğı takdirde abcı h:ı.kıktnda .cra iflas kanununuıı 131, 132, 

133 üncu maıddelieıi ahkamı tatJbik oluınac:mln'. 
Jl'l!ııkliilor ... ' vu•karıd.:ı g(isteriloo gün ve roat1e &-yoglu dördüncli 

sulh huWk mahlwıncsine ,ııeimeleri iliın oloour. (938/151) 

No.261-19 Yazan: 1\1. SAMİ KARAYEL 

Cem Sultan Kasım Beyle hakiki bir 
ittifak vücude getirmişti 

c~m Sultan. Anadoluda adam • nat hırsını yüzüne aşikare Vlll • 

!arı \asıtasile ~u ~·olda propagan- mustu. Beyazıtın verdiği cevap 
da yaptırıyordu: sahcserdi. 

- Cem Sul!an. hiçbir Padi~aha Be' azıtın kardesine verdiği ce· 
na,ip olmıyan bir varlıi(a sahiptir. vap Anadoluyu kısmen tahrikten 
Harciilhanmeyndir. ı kurtarmıştı. O, hiç Haccölhare • 

.\lü•lümanları tahrike kiıii gelen meJ nlik iddia eden diinya balin
bu ,obeplerle Cem. Anadoluyu !ah· ı den, zevkinden bahseder mi di· 
rılı. ed.i~·ordu. yoı·du?. 

Fakat; fü·,·azıdı \'t,li, kardeo.ioin Cem Sultan, Ka~mı Beyle hakiki 
ı.u propagandasına müskit cevap bir ittifak vücude getinııi~ti. Cem, 
,ermisti. :-<e ı:iizel Jazı~·ordu. kardeşini ezdikten ve Anadoluya 
Haccüliıaremeyram deyu daval.:ır hiki.ın olduktan sonra; biitün Ka-

edenı.n ramanı Kasım Beye terkedecekti. 
Ya saly~ı diinve ı.;iıı bunca Cem Sultan, babasının, dedesi• 

talep ne?. ııin binbir müşkülatla fethedip 
Beyaı.Jdı Veli, karck>şinin salta· tevhidi kuvvet eylediti Anadolu 

kanım zemmi tahta, cı;ıı:ıfi.t,,.i camelkandır. 9 panel 22 kapı numaralı ma
ha:l haın methaJi.d:iır. Buraıdıa bahçede natamam bir oda bir mutfak, bir 
arıilik, bir ocak yeri vaniıO'. Bmnci katta bir koriıdm üwriııc altı oda, 
bi.r hala, sol tarnf k:ııımıın<la bir lcoıidcn· ÜZL'rinde beş 0<!.1 bir hm 
vm>:!ır. 

İikınc kaıta bahçHkaı ta:lıta asına blı· merdivenle ı;Jkılır. Sol ta·rafta 
bir k.aridor üwrin<le l>iı' h;ı.Jıi, bi:ı· oda, diğer koridor üzerinde üçü 
yülklü, dolaplı ve ga,daıbıili ~. biri kaJbili llikil:n olm<ık ~re döııt 
odla vardı:-. Diğt(ır !koridor iızetinde i6e i1ktisi caııııekfuı •bölmeli oltmak. Ü.
Zen'· beş oda biı h la vanlır. Bmadan üçüıncü Jı.ata çııkıhr. Yüklü, do
laplı blı· oda, bi:r sofa l>ır taras vıı.rdıır. Diğer. hııne: Bahçede-'.' kapıdaın 1 
girildikte binaının 1kak cephesine naı:ı:aTan tlığeır oe:v ı:rıbi bıııncı .loaıtıtı.r 
v;, biı kor>clordan wı rn 'bır oda, birhaJa mevcı.ıetur. Od~nın altı 20 No. 
lu dü;klkı.::: an kullnrııHr. :!ILuıtfalk mahallidir. İkinci ,kabl< merdiven 
başı, dort oda vard. . !3/14 paım:ıl, 17, 19, 21 dı::ııpı nuımaıralı üç d'iiıkık3.n 
bir1""'ir'.lmıı; wmın çiın.cıııb:ı, ccpl>e5' car..ıekan olu? mZ;tbaaıclır. 

M' tahaıs : 7 n .d numaran ırıaiıal 13.50 metre m.w:lıô'ba.ı.. 
8 • • • 10;50 • • 
9 • • • 269.50 

lG • • ,. 7.50 > ' 
11 > • • 6.50 • • 
12 • • • 28.50 • • 
lJ • • • 35 50 • 
14 • • • 31.00 • 

Olm:J< Ü'Lcre 402.50 mci ımuıral:ibaı.d11'. 
Bwııclı:ın 12:l mrtı~ m .. raJJ:Jba> mahal ıbaıho;e cıiı.ıp mütebaki.sini ibma

la:r ışg;ıll etTilC'h."tcwr. Dülıikftı 'ar lıaro:nıxLır. Hamler biliıha~ dü.l<lkiın· 
larm t;ıpu kaydına muıoayyet olan Jıı:ıt.Hadan sonrakt Jı;ıv .. ~arac müşte
m&ı.ır. Bu· emlfıidn t<mınmma 16000 lira kı)ımet t.aıkdir oJıtırımuştux. Bu 
gaytimenikı.ıle aıt şaol'tmıı~ 27/4/940 tarihlnıdc.n iıtıbareıı heııkrnin g&e
lfilrı1csi iç'..ıı <livaılhıııııeve asıLıcakıtır. Biriııci lll'ttJ.rması 8/5/940 tarihi
n.e müsadü çarşamba günü saaıt oııdaın on iıkiyc l<adar İStanbul lkinci 
ier.a daı.re:>inde icra o!unacaik ve muhammen lluymıcdin yüzde yetmiş 
beşini bulduğu taıkdn'Cle en çok aııttı.ramım üstiinoo bııraıkılacaktU'. O 
gün •bövle bir lx'<lel elde- eclil.ıtwl.Sl( en sanı arttıranın ,tıaahhüdü ba!ki kaıl
mıi'k sartile artıtı.rma on beş gün temdit edil rek 23/5/940 taıriıhine 
müsarli! pa"Şembe günü ayııi mahaıl ve saatte fora olıuıı~c;.k ikinoi ar,t
tıımıeda 2280 numırraılı kanını hükümleri göz önıünde tutı:ılarnk en çok 
aıııttınıına iliale e<lilıeocdkıti;r. İpotek sailıil:Ji alacaıl&larla diğff alakadar
larım. gay>rimenlrul üzerindekıi haldlarım husu.sile faiz v mirafa dair 
i'!Mial!-arı:nı cvrafkı mfuıbiıWlıcıriie 20 gün uiçinde icra daire:;ine btbdinnn.~ 1 
leri. aiksi taikdirtlc hakllan tapu sicilinde rrUYa'.Y)'-tt. ollnuyanlann satı.;; 
l:ıedelıiniın payl .... "1'llasıındarı hariç bıraJrılacMı:l'arı ve taliu olanların mu
hamen kı:ytm€'.tin yüzcN- yedi buçulk n.isbetinde pey aıkçesi v•:;ya mifü 
bir banka 1eıminat mdctubu ibra~ etmeleri "" faııla malı'.ıımaıt a1maık 

istiyen!eriıı. her zamaın 37/2105 numara ile d.aiıreııiize müııacaat edebi
lıeOOkieri artltırma~· a i,,.1:irnık ooeo.O<lertııı (<\-rakı teUklklıc şartıııameyi 0-

Iruyar.ık muıhıı.cviyatını kabul etmi~ addoluıııaca'ldıarı \'\; mli~rinin yal
nı:z 20 seneli!k taviz bedd~ ile ferağ .harcı ve l!lı.alu pullarmı wıımeğe 
meıdbur olidu~ d'iğ\"ır rüsum verg.i borçlıaırı borçIUya ait olıacağı ilan 
olunur. (25777) 

Sahip ve neşiryatı idare eden Başmuharriri 
t:TEM İZZET BENİCE 

Basıldığı yer: SON TELGRAF Matbaası 

Türlriinii kendi ihtirası içiıı par
çalamıya razı olu~·ordu. 

Kasım Bey, Karaman büküm • 
darlığını kuracaktı. Osmanlı im • 
paratorfoğu aleyhinde düşman • 
!arla ittifaklar aktederek devleti 
parçalara ayınııağa sai olacaktı. 
Bunun müsebbibi Cem Sultan idi, 

Yalnız Kasım Bey Cem Sultana 
tabi olacaktı, Şehzade Kasım beyle 
muahedeyi akdettikten sonra, kuv· 
vttlerile Konya Ereğlisine geldi. 1 

Cem Sultan, ihtiyar vezirin tev
kif olunduğunu, yenicerilerin mü· 
dahalesile canını Be,vazıdın elin • 
den Jrurtardıı{ını haber almıştı. 
Şehzade bu sefer ihtiyar Gedik 

Ahmet Paşadan üntitvardı. Hatta, 
Gedik Ahmet Pasanın yanında bu
lunup da Cem Sultan tarafına ka
çan eski yeniçeri ağası Mehmet 
Bey de ona kuvvet vermisti. 

i\Iehmet Bey, Gedik Ahmet Pa
şaya bir gün şu yolda ifsayi denın 
eylemi~ti: 

- Vezirim; bu kavgaya ne bu· 
yurursuz .. 

Ahmet Pasa, mukabele etmişti: 
- Nizamı iılem ve devlet iein j 

Beyazıt Sultanın makamı salta· 
natta berkarar olnıası ıı:erektir, J 

Hakkı saltanat icabı padi,,ahımıza 
merbut oJman11• gerektir. 

:llehmet Bey, Paşanın verdiği 
cevap karşısında daha zi~·ade :ıcı· 
laı111yarak susmuştur. 

Fakat; son vak'alardan sonra, 
Cem Sultan yanına kaçrru~tı. Mai· 
yetinde epeyce kuvvetler vardı. 

Cem, Ahmet Paşaıım kardeşi 
tarafından tevkif olunup katledi • 
leceğini bütün nn'anesile .\lchmet 
Beyden işitmişti. 

Lakin, Mehmet Bey Pa0anın, 
şehıade,vi methettiğini, beğendi • 
ğini biliyordu. Birkaç kere Meh
met Bey~ onun kal1raıııanlığından 
bahisle: 

- Doğrusu yanız delikanlı ... 
- Babası Fatih gibi ciir'etkar .. e 

cesur ... 
Demisti. Cem Sultan, Mehmet 

Beyle anlaştıktan sonra .. onu Ge· 
dik Ahmet Pa~aq elde etmek için 
lrullanmağa başladı. 
Şehzade Beyazıdın Yenişehir 

muharebesinde kendisine oyna • 
dığı oyuna kar0ı bir o;ı.un oyna • 
ınak ,.e intikam almak istiyordu, 
Gedik Ahmet Paoayı elde etm0lı; 
ve biitiin kuvvetlerile Paşayı ken· 
di cephesine ge~lrıuektı. 

uru budur 

l lstanbul Levazım Amirli-ı 
ğinden verilen 

1 
HARiCi ASKER] l 

KIT AA Ti iLANLAR! 
8 kalem muhteliI eb'atta kanat 

bezi ve ~eridi pazarlıkla satın alı
nacaktır. Muhammen bedeli 31,400 
lira kat'i teminatı 4710 liradır. Pa
zarlığı 6/4/940 Cumartesi günü s•· 
at 11 de Ankarada M. i\I. V. Hava 
satınalnıa komisyonunda yapıla • 
caktır. İdari \'e fenni şartnamesi 
157 kurusıı komisyondan alınır. 
İsteklilerin muayyen gün ve s. at· 
te kanuni vesaik ve teminatlarile 
komisyonda bulunmaları. 

}',;~ 
(1457 - 2358) 

2602 metre mikabı kereste kapalı 
zadla eksiltmeye konmuştur. İha
lesi 5/4/940 Cwna günü saat 11 de· 
dir. İlk teminatı 9757 lira 50 kuruş· 
tur. Şartııam""i 650 kuruşa komis
yondan :ıhoır. Taliplerin ihale sa
atinden bir saat evveline kadar ka
palı zarflanoı Ankarada 1\1. l'tl. V. 
satınaJma komisyonuna vermeleri. 

(1435) (2159) 
..... 

2 adet çimento depo inşası ka • 
palı zarfla yapnrılacaktır. Her iki 
deponun k~ı{ bedeli 19,735 lira 28 
kuruşhı:. İhalesi 4;41q40 Perşembe 
gücü sa:ıt 11 de Çan.akkalcdo mÜs· 
tahkem mevki satınalma komis • 
yonıında yapılacaktır. İsteklilerin 
ihaleden lıir saat evvelin~ kadar 
teminat ak~eleri olan 1480 lira 15 
kuruşu ve ihale kanununun 2 ve 
3 tü maddelerindeki vesa;,;; ile bir· 
likte konıisyona müracaatları. 

(1436) (2lf;O) ... 
93 kalemden miırekkep 16 ton 

hususi çelik pazarlıkla satın alına· 
caktır. !\lııhammcn bedeli 49,990 
lira kafi teminatı 7500 liradır. Pa
zarlığı 10/4/940 Çarşamba günü 
saat 10 da Ankarada M. 1\1. V. Ha
va satınalma komisyonunda ~:ıpı· 
Jacaktır. İdari ve fenni şnrtnome 
250 kurusa komisyondan alınır. İs· 
teklilerin mezkı'.ır gün ve saatte 
kat'i teminat ve kanuni belgelerile 
komisyonda bulunmaları. 

1359 Hicri I 
Sefer 
24 

(1473 • 2433) 

1356 Rumi 1 
Mart 

21 
1940, Ay 4, Gün 94, Kasım 148 

3 Nisan r ARŞAMBA 

Vakitler Vasati EzaaJ 
Sa. D. Sıı. Da. 

Güne, 5 40 11 05 
Öile 12 17 5 43 
İkindi 15 53 9 18 
Aqam 18 36 12 00 
Yabı 20 09 1 33 
İmsak 5 57 9 22 

,. 

MI L_L I 
.PİYANGO 

En büyük ikramiye 

150.000 Lira 
Mahdut Mes'uliyetli Umum Saraç 
San'atkaran Ortaklığı J\.ooperatifinden: 

, P e 
Koopuratifımiz " 30/3/940 gün ü vaptığ toplantıda. matlU be 

yel tem::m edi'ımediğ'nden kınc, defa tonr:mtı 18/4/940 perşel J1lı.-tıt· 
saat 14 de Falih Refah sokak 61 numaralı ıruıhalde yapı aca 
taıklann gc'ımcler. rica olunur 

RUZNA;\IE 
1- idare heyet, rapc:""U okunması. 
2- Mürakip rnporu okunması. 
3- Bi·lanc;o k[ır ve zarar hesap !arının tascfik~ 
4- Nizamname in ncı madd<»iııin iadü 
~ Yeni idare Jıcvet. ve mürakipl rin .ec mı 

lstanbul Asliye Birinci Zührtvi vr rilt Jıa•t•h~Jjtl 

Hukuk Hakimliğinden: 1 Dr. HayriÖfll~ 
1s'-r..oul mun .. :J.:cm. mudii. uğü 1 

.. t\i•'' 
tarafın ; " rrdcki. ı.ıkvlh Tophane- Oi<kdcn sonra Be>ollU rl>..,.-

5.a.. kaf'ŞL'iutd' Ha"'a'llbeY ıpa 
de Firuz ·" trJhat:<' • , ,)>3~1 1 No. 33 T•ıcıon os58 

~almıştı 20. o. hı ev· ıx-;ı.n O~ ı~~~===;:!;~~~~·,I 
m c a'<') Jıiııııe açı, : 348 ura ı,, 1: A ı ı 
ktulloU~l "' ı ıl Jav<ısıırıın 29/3/940 s E H H A R ve c 
ta.ıh:'. cclsrsi ınulıakeJlle.ıindu ı ı 

1ıgc rag-n:ı.cn m~<ıı11ey.e gt.:lme -
mf JJeı.ııC"/'h. na,,.,, yapılan ı.eır T E N 1 .• n·ı N A st) 
dıginden Jı;:ı:kkındJ:~i muhak'C'mr- A 
nın gıy.,tı.~ ıcra~mn ve işbu gıyap MLJHAF 
kar .. ~ının yınc- berır.ıbıl. müddl'i - '/ 
al.c<vılıe ilanen ıoor,.?,,,., "" nıuha- EDJ'YOR 
h~eııın 10 mayıs 94U ta,;ıhinc mü- • 
sadif Cl>llla günü :;aat on dönlr: 
t.ahilkıne karar verıııniş ll'lmaadla 
bir nü.ınaBı malıt.<>me divanhane
sine a6>lıiııı gı,yaıJ kararı tebliğ ma
kamına ka1 m olırnak üzer .. keyfiyet 
im oılu.nw (938/826) 

Beyoğlu birinci sulh hu-; 
kuk hakimliğinden: , 

H.ı~-.c .. o " emeklı süvari tuı,bayı 
Takı;ımd.eı Mezarbk soloak Gıı:.c~ı~n 
apartırnan 5 dain:sinde Ne~·,: Er ra, 
aleyhine a~'l.ığı davada; Muddcı 
vekili vesaık ver, 1•.'ıl: mahkemece 
bundan babisle on beş gÜ!ll müd
detle ilanen gıyap ıkaran teobliiği.m: 
karar verilm'.s o1duıı;undan muha
keme giinü olan 18/4/940 saat 10,30 
da mahkemeyıc. bivL:>l veya bil • 
vekale gelm'niz muameleli gıyap 
ka:arı makamına kaim olımaik ü-
zere Um olu.nur. (940 - 1099) 

10 senelik 
izdivaçtan 

~onra 

,v 
Her kadm - hatta kırJ<t"'1 .,. "' 

Şehzade, Konya Ereğlisine ~el· siyiz .. Nizanı ''e usulden hariç çı· 
t ıt: \ 

olanlar bilı - a~•k. a ~ıP , 
sursuz bir tene go!ı~ r11· 1 

bı.tc ültiJıar Eıdebıtccegı ~ "1-' ..z. dikleri zaman Mehmet Be;vi hu•u- kamayu.. Hakkı salianat usulen 
rıına çağırarak: Bcyazıdındır, Hepintizin ona tiilri 

- Lala, Ahmet Paşayı elde et- olmamız gerektir .. dedi. 
ınek mümkün değil nıi?. Mektubu getiren adam, Mehmet 

- Belki, simdi miimkündür 8111. Beyin kahyası Yıldı:.< Mustafa idi. 
tanım!. Aldığı talimat mucibince Pa~aya 

- Pasa ıuu~iıer ol duğu i~in ta· serbestçe şu cevabı verdi : 

yumusak bir ci et rnılı• ev, .. . ·~ ( 
ler. Bunu, Tokaloıı .1 dC fi? 
• günde 3 cla'ki'ka · l O gt>ıı 

t.i ed t'bili )'. ' . "" ':.,. 
H r akıııım ~·a"ı:ı"ı-0 be ,.eo·~ 

rafımıza geçnıesj ılifİmaJi vardır. - Vezil'inı; bunca senedil' dev· 
- .. .. . .... lele hizmetkar olduğunuz halde 
- Bir adam yollasak.. sonunda tevkil ohmbrak idama yel 
- Olur sultanını!. aldığınızı leramuş eylersiz. 
- Fakat; tanınmamış birisini - Padişahlar ne dilerse muta ol-

yollamak gerek.. manuz gerekir. Hak ve nahak mut- , 
- Pekala sullanııu!. dedi. lak itaat yolunda lazımdır. Nizamı 1 

cild unsuru o'an P'J1
1 J<J 

wki ToJ:alon kroMini ti"''~ 
nız. Teı'1c>bindc Vivarıa prol·';Y. 
sitesinin meslıur bır ~i(JC -pJ 
tarafından h•if ve r ~e~'/ 
tcbir oed'lc kıyme~ ~J; • ti' 
eevheri ,·ardır Siz uı .ı,.,ıl' .1 

'

'ö ,,eıı(..,.eı 

Mehmrt Bey, Cem Sultanın em· alem ve nizamı mülk böyle olnıak 
rile adanılanndan birisini tebdili J "mreder. dedi. 
kıvaiet ettirerek yola çıkardı. Bu '· Kahya zeki hi.< kişi idi. Pa~oyı 
adamın koynunda Cemin bir de 1 cernp>ız bırakmadı: 
mektubu vardı. Cem, hu mektubile - Devletllım, Cem Sultana, iyi 
paşaya veziriazanıJık vadediyor.. bir nıuharip, ciir'etk8r bir sultan-
Onu, kaydı hayaı\Ia müstakiliil- dır, de\let ve millet ondan ~ok lıiz. 
rey bir vezir tanıyacağını bildiri. nwt görecektir. 
yordu. 

Ahmet Paşa; Karahisarda idi. 
Cemin mektubunu hamil olan a
dam Paşayı buldu, mektubu verdi. 

Ahmet Paşa; ile mektubu geti
ren adanı arasında şu yolda koouı;
ma oldu: 

- Biz, devlet ve millet bende- 1 

- Doitrııdur .. Ben de ta•dik ey
lerim.. Cür'etk3rdı.r, 111uhariptir .. 
Fakat uhiletn1'e itaat şarttır. Biz 
padişahı zaınan kuluyuz. 

- Bir gün gelin. Beyazıt idamı· 
na hiikmedttektir, 

(Devaıııı var) 

dinjzi besler c ~ p 

Bmu~u.klukt:ırı ı:ıioeı•ıf· r ,,· 
b<ıh ua va.~J~ lt :ı·at ııııı 
Tokal<ııı krımnıı KU llJ>ll ,:ı: . 
) " benleri er;tir \"!' 

11~i]d 
mek.ı sıKla~tırır ve ıV 
mus~tıp "-r.ı,...ı1 ·ı.:·tJi!"!r· ·er 

s 11C 

z._ ı fıı d, n1u~ u btt 

ı.:oJİ JV (o<'uk Ht·.... tın r";'· Ahmed Akk~~." 
· Tablın • Talimhan• l'• gıın ~· 
1 Pazardan maada her 4oı'1 
j-..15 den sonra. Tel: 


