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En Son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi YIL ı 3 
Sahip ve Başmuharriri: 

ETEM İZZET BENİCE 

Hariciye -Vekili Bugiin Köse lvanof'la Göriiş ü 
Belgrat 

yolunda .. 

ÇEJfiBERlA-iN'IN DÜNKÜ N__l!TKU 

Şimdiye kadar söylen . n~
tukların en cesar t verıcısı ... 
Almanya bu yaz 2,500,000 kişiyi 

daha silah altına alacak 
LoOOra 1 (Hususi) - Baş> 2kil 

Çeınberlayn ıHitler'in Ber!inde 
Sporpalasta sövedij(i notıka bugün 
cevap verecektir. 

Çemberlavn dün milli müdafaa 
komitoesinin zivafetinde söylediği 
bir nutukta askeri vaziyeti şöyle 
hulasa etmistir: 

.Gavri muhariplerden hiç biri 
biz<k!n yana bir tehlike hiswbni. -
yor Çünkü biz yalnız kend~ız 
içın de'1il, onlar için de harbedi -
yonız. Bitaraf devletlere de •ha~ 
be _girin• wyahut girmeyin• de
mivwuz. 

fu!(illcrenin bugün 1,125,000 ki· 
şılılt mü.selllh biı· ordusu vardır. 
Bu kuvvet !(ittikçe ıırt:ınaktadır. 

TavYare imalıitı icin yedi misli 
amele çalumııık!adır. Kanadada 
80 tayyare kararııi'ıhı 11\'ılmı tır. 40 
bi'l i•çi çalışmaktadır. Binden faz
la fabrika orduya elbise, kundura 
v saıre yetiştiriyor. 

Ton istl'ıs-ı.li iki mblin.;, çıkan!-
1854 

seneslııde Sivaotopol ııınbareb .. iııc. iştirak edrn İnl!:UI• Rodııey 
mıştu·. Bazı istilı.sal on mislidir.• zırhlısında top talıınleri 

Ç<;mbcrlayn en nilıayd, harpten _ - --

sonra (C{"SSÜs etmesi bt>klenen vıı- Vazı·fe kurbanı Pravda gazete-zi) etten balı.setmiş, ve Harpten 
ııo;ıxa Bı, l~' A>TUPa devletleri- • • " • • it } 
nin t .~Ülımü bl>kliyo.-uz. o za· ı•tfaiyecılerımız sıne a yanın 
maıı ırullıyotçı ikt!Slidıyatçılıktan 

vıız ııccıitc •k V(> bevnelmilel tica- s IA h d cevabı 
ret _tıı.kviy edil"" k. y.eş.ayıs sevi- yaralılardan a ~- a - -i 
ycsı ~ i.ıkscl•ıh•c-ek. w ı tihl[lk ar!· d' d dün .,.ece oldu Boma 1 (Hususi) - Kont ctya· 
tırılaı:aktır. demışt!r ın e 6 da nonıtn garetesi olan Telegrafo 

Cc:ıııbPrla\ıı. Hiller!n dO.ri ü nut- Kurban bayrrunında Bos~ı Pr.v~nın İtalyanlarla akıy eden 
:Jı:una yalnız bir noktada lş:ıret et.- vukua ge1en bh •-a:;:,ından. oner· ııe<:en l!Ü ''Ü yazısına cevap vett· 
rnı ve Berlınde yaıııklılh. ızibı bu- iten devrilen K~o\l ltfaı)e 9:,:- :rek diyor ki 
radaki i<: iJm;ın gizli tutul:madıf(lnı, b.'tlarından bir n içinde var .. a- .SO\•yet "a%etesı..'1hı nevıyatm
bilakis bütün halka iLm edildi~ni nan~ıı:'l Sal.~~attln. de ıttssurle dan ınfiaıe kapılmamalıdır. İtal • 
bildirm!ştlr. öArendı~ıınlze göre dün gec J!:•Y- yanlll1". bilhassn lsııanyada çarııı· 
. KAR.$IL1K.Ll KUVVl!.'TLER ciarpaşa .nWn.unc h115tanslnde ol - ..,, t.ıtlyanlc Sovyet.lerin ciddi 

Londra [ (H~) - cSandey nıilştür. B;u su;etıe bu müess!! k~- te1!lclri edi}mftnml l.lzım ııeldl • 
D<Spe;: pazetesinin a.slı:er! ınuhııl'- &anın ~ıve aılcslntlen >aldı,iı1 kur· lııo-, 

(Deuıw 3 iluell sahifede) bı2ıları.n .avuı il<l}1 bulnıııştıur • ~I ın!Aınış üU'.> 

Kredi ve istikraz 
anlaşmaları 

Hükümclimizle Paris ve Londra
da imza edilmiş ilan kredi ve is
tikraz ıml:ı.smalarının metinleri ve 
bu anla~malara müteferri olan pro
ıtoknll:ı:r bu!:((in a~,1i zamanda Lon-· 
dra. Faris ve Aııkaxııda ne<redil -
snelttı>dir. -------

Maarif vekili 
yarın gidiyor 

Busabah şehrimizde 
tetkiklerdt: bulundu 
Sehrlmizde bu 1unm. t olan 

•Mam-if Vekili B. Hasmı Alı Yücel 
·tetkiklerine bugün ~ devam et
ımiştir. 

w .. aau s öuoil ubl•edel 

Ortaköyde 
yanan köşk 

iDün akı;am saırt 19 r.ıddelcrinde 
Ortal<öyde Ali Naci caddesinde 
Tücmar&n Giritli Emin Safinin 
105 mınınralı 25 odalı büyük bir 
köşkten ymgın çıkmıq ve ö;k 
lcindeki esvahula beraber tırma -
men y=ıı;tır. 

arifesin e 

-. 

Suvyet ta3 ~arelerinin bombalan alhndıı cayır ca~ ır yana" 
Fin tehirle~indcn biri 

Londra 1 (Husu~i)- Finlandi • 
yadan gelen haberlere göre, mer
kez cephesinde •.F'inlandiyanın 
boyu• denilen memleketin en c!ar 
mıntakasında yeni bir muharebe ı 

b~!ı>mıştır.Muharebcye girişen Rus 
kuvvetlerinin mikt:ırı 2<l.OOO tah· 
min edilmektedir. 

Bu muharebede bu sefer Fın • 
lanJ~yalılal" taan uza geçmiş bu
lunnıakt dır. Fin ordusu Suonis
salrnıd elde eıt;~i büvük zafen 
tekrarlamak ümidindooir. 
FİN ZAYİATI • E KADAR\llc ? 

Londra 1 (Hususi)- Hels!nki
den 11elen lıab rl re göre, paı-if 
müdafaa kumandanı General 
Aamc matbuata wrdiği raporda
ıbillinssa divor ki: 

•1''in milleti son ~~Irada odu· 
ıtu kadar çetin bir mü~rkleyi gö-

jföslı:miye hiçbir za.nı mccb r 
kaln'ıamıştL Bu miica<l~le, Finlr • 
dlyay has illan birlı , Cl"'."1r·~t 
f«ial rl k zıhnıyet ni bir kere ı. 
ha g · ·• istir. F" i mf}Jrti iı 
lA'in ve hiirrh·ctlııc el dokuı 
raınaz. Bu muh. rı·be ml'd~ni r 
milletle düsmnnlar ıızın ta k 
ettikleri hnrp usulleri arıısıp,;,ı d 
farkı da ortaya koymuştur. Diiş • 
man, cephe ııcr:isind~ oskerl he
deflerle, s nnyi m rkezlerln~ de 
miryollannı tahrip ile iktifa et • 
memiş, büliin insani kaideltr hır
ricndc miidala. ız ihtiyar, kadın, 
<:oluk ve coculhı öldiirmilstür. 

Gen ral buı da sonra 30 teşrl
nisanidcnberi Fin 7ayiat'11ın 373 
maktul, 323 ağır. 584 hafif yaralı 

&ldu!\unu ilave etmi~t!r. 
(Devamı 3 iin<il ııahifede) 

Yol vergisi kazanca 
göre alınacak 

Bedeni mükellefiyet kalkıyor, 

Y81>ılan tahkııtat netice .nde j 
yanııının kalöctfı>r dairesinden cık-ı 
ıtıjtı anlnı:_ılmıstır. Kö~k 13,000 li
raya, kiracı olaı·ak oturan Doyce 
bank direktörlerinden birinın eş
yası da 15.000 lirava sl:;ortalıdv. ,çal şan Zaa-ar ve ziyım 50 • 60 bin lira 
kadar. Yanııı.ıı dört saat devcım 
etımi•. Vali ve Belediye reisi Lutfi 
K.r:daı- da bizza tvangın mahal -
line J(iderek · cabeden emirl!'rl 
vermiştir. 

kadınlar da vergi verecek 

1 K SACA 1 
Niçin onlar ? 

lajinuya göuderileıı matbuat 
heyeti mlinruıebetile ıccen gün bu 
ıütunlarda bir iki !&kırdı ehni tik. 
Sözlerimiz bizinı mabudu fveka· 
Jiıde miiteheyyi~ ehniş olacak ki 
bu ı;abah ko~ koşa bana geldi ve. 
iaha terini soğut111adan ü;vl d .. di: 

- Öi!"rendiuı?. 
-Neyi?. 
- Rkni ~u •• Iajino• ya ~d.. k 

guetuilrrln nidn tercih edildik
lninl •• 

Ve .. ne di) erejılml beklemrden 
dnom etti: 

- Hiise;iu Cahidi Türkiyeyi 
Alnıkn\a ile tutu turmaın•k !~in, 
Falih Rıfkıyı Ulu u biraz dinlen
dirmek irin, , L Zekeriyııyı Fin -
landiva nıuvalfakivetleri dola ·ı
ılle ·a.,bı biraz dilzelmek lçiıı, 
Nadiri. l'unu• Nadiyi her llıı b•ş· 
makale yazımva te~,·ik etm k için 
gönderlyorl•r?. 

GilldUm, 
- Fena değil!. 
Dedim ve.. llhe ettlıw 
- Bu da bir polltllıa .. • 

Yol verı;isi.nm taha:l·kuk eekli • 1 
nin deJ!iştirilip vat:ıııdaşların vari
da43anna ııike alınacağım haber 
verm~ik. 
Nafıa Vekfileti bu h\1$usta ha -

zırlsdıl:ı yeııi bir .kan.un lıivih.asını 
Başvekalt•tc vermiştir. 

Yol verı(isinl knzanc• çok olruı 
vatand l:ıt için 15 liraya kadar 
çıkaran ve bu ve:·ı:iyi çalışan ka· 
dınlara da teşmil eden layiha; 10 J 

yılda tahakkuk ettirilecek olan birı 
cşooe ve köprülcr. progrıunı. na 
.btinat e>tıM:ktedir. 

YOL VERGİSiNiN YENİ 
NİSBETLE'Rİ 

Y~n! 5tanıuh ı:ör~ yol vergisi 
vatanda..~larını11.dan her vilayette • 

tahsıl olun caktrr Ayl:l varı • 
datlan 27 liradan 75 liraya kadar 
ol.anlardan 6 lira. 75 - 125 lira 
lradar olanl;ırdan 9 lira, 125 • 200 
!irav kadar olanlm"dıı:o 12 lim, 200 
liradan yuk:ı.rı o nim dan a 15 
lira yol vl!ralsi alın tır. 

EmlAk >>e lrnt sahipc hi I! , ~a
lı'an w• :ızanım her adından da 
eyni nisbellcrde yol VHl(lsi talı il 
olunacaktıJ". Bu verJ<inın balen 
.bedeni. oJ.an ınfıkelJ th•:1 ~ ı 
da y eııı la ·iha il~ •nakdı.Y tah -
vil ohının tadır. 10 şendik \ol 
vroıırammnızın ta..ı kulı.una 100 
küsur ınilvon r .• sarfoluoomk 
faalivt 'le b ·lan:ıc t • 

Alman gemileri niçin cağırıldı? 
Paris 1 (Radyo Paris)- Hıt!c- yecek , ıpUda: m <hlctenk,, •• 

rin, hanı il nı üıenne b·t:u-a lı- bu gcmılcrin de , v Ç•'lık ksa· 
maıılare lltioa eden Alman tüccar mından • !~de.. A '""n' a bu 
eemıl~ıfo!n her tlırlü te!:lıkcye gcmilcr;ıı bir kı m batml a ve-
ralimcn Alrr.an lınıanlarına dön • 'a miı tef k c · f v 
ınt:SI emrini vl'rmc .nin ıbcbi 4u- müs. PH' olu ' bil~ bü:tük .bir 
dur: kısınıııın Alnıan ım ılıırına n • 

Bli ;-:o-.mi1"rde bulunan eŞJa. yi- rlct cd ., rl ka. n, · ı !!>llr 

(Diğer Telgraflar 3 üncü Savfam1zdad•·} 
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Buğdayı 
m rakabe T:ac;,r::e ı ~ 1 t~~~~ı:ı::, 

•1&e .. ~ 
~ .... --=~·-''7'f'; . 1 

~~~~ili 

Roınany ·ıd.a n !er 
oiuyo ' ' 

PAS'IIR.'l'lA KOKUSU 

YF' FİATI 

Geçen ı:ün bir ahbap evir.~, 
ı>esiırma mevzuu ortaya atılmış. 
ilararetli hararetli lronuşuhıyor -
ıl.ıı. Şikılvet edilen nokta. paııtı?'
manm pahalılıJ!ı idi ar.da ~ 
ıil~me ~ Çarsı -pazara uzak 
'>l!mtlerdeki ;\>üyük Nıkkallaıxla, 
!Mı n~r.nln f! J20 kun.ş lmlş! 
Pahab, diy<ıf'laı-. P ırma da Av
rııpadan. A!t!"~i.k:ıda.n ııelmiyor 

• •edense, ediplerin gençlerinden 
tutun da, her mesle/iin genç zırilrı. 
tesiplerine karşı başlamış bir Jıü. 
cum var. 

Fakat, bizce, bir ge11ç cczacuun 
rec;ete okuyamaması o kadar mil
iliın bir noksan deii;ildiı'. Çünkü, 
miiitahzarat, yani hazır ilaçlar o 
bJar ~a.lı or ki, :vmnda, ee-
zacılara yapacak iş kalmıyııcak ... 
Ecunelcr attar dfıkkinı halinde, 
kutu lle b1r taıwn •meçhuliıt. ı 
bize satıp duracaklar. 

Harice gönder'ecek 
tekmil buğdaylar 
kontrol oluıuıcak 

Mayısta Bakırkö en Ne yapmalı, şaşırdık jlktısat Vekaleti dokuma
başka lskenderunda da .. flizim i~imiz .rıe kadar zor •.. ller lcıhğı teşvik için parasız 

k gıın mutlaka hır ı;eyler söylemek, k' I 
nüfus tahriri yapılaca b.ir h~ea, ioir v.ııtıuı"a?a•; ._. ma ıne verece ' 

l:'azaıt: A.H11ll:T Sİ.'KRl i;:.:Jtf' 

• .\luı:ı.n teca,·il7. politi as!11Hi ;:ı· 
ğır'lığı, an<ı7.m, garl,ı A\ rt'P"dıı 
H"land:ı İiz<'rhwleıı ';arki ı'!..-rt' • 
p~ya~, Ronıa~ya ib:rrinc int'~ui ~t; 
m1'<tır. Rımmnyadn ııelt>ı· olu~ef· 
Olan ~cyl<>ı-hı bir kMıwıu bilif"' 
ruz: JloııllU\J'a hiikı'.u,,eliııiıı met"' 
leutteki petl'ol iııtib ollıti ,- ır(· 
siiJli kontrol etnıeL. üz.,..., bi1' ptl 
rol ofl~i te<;,k!l etmiştir. 

Türle \>uj;daymın yabı:ncı mem- Teşrinievvel aynıda şeluiımizde 
leketlere ihnıcımn murakabeye ta- w memleketirni7in her tarafında 
bl. wtıımıısı ltar.ınftmm-l~. yap1ı.cak olan WIHlllli tahriri nü-

ra. .. lıniKAıt E'N' ('OK 

Bu maksatta hazıdanan yeni bir fµs hazırlıklarına <li!vRm o!wmıaJ<,.. 
nizamna.ıne Heyeti V ckilece kabul 'bıdı:r. Yı:rrduıl t;;l;;mil viUıyetle • 
olumınqtur. Bu nizamname 15 rinde iki aydanbcri bu mllsaUa 
ıtemm112 l!MO tarihinden itiı~ ~lanımı bulunan •Nmnerotaj• 
-.rlvet m~ girc-cektir. işlerinin ııi2ıMnı dairesirıde ve l:ıü-

Pııstmua:n be~ de sen;rim. Yal· 
ruz kokusu· fenadır. İyi, yumuşak, 
rön past:rınıı olursa, yumuşacık 
aı...:meJd>o yeıılr. Fiatmm artması
llll bu:ılusa. bun&ıı sonra, bu 
mübarek metaın kokusu daha çok 
tahammül edilmez b!r hal alacak! 
BU RADTOL.U 

·r::tUlf. OJ,UR?. 
Yalnız ga)Ti ;;afi 5 kilo}-.a bdM yük bir luzJ.a yürüdüğü da.hil:i)~ 

~öndcril~k olan nümunel~r Tüı~ Vekaleth1<? bildirill1frıtir, ___ _.. __ _,__. .. 

Bir gaz,tede n'<'mlekct ha\'& • 
diJeri ioll'alllThU l)Jnidum: Nevşe
hirde mtikar rnrnıı.ı; ... Dı)(er A
nadolu ;;ehirlerinde de~il de, -
den Ne;·;;ccirde ihtiü.ı: oiduAunu 
düşün= e bile l:hum yak.. CJ!:. 
IW. her veni sehinie, hN yenf seınt 
ve mahallede ihtıü~r <arttır. 

ki).ı:nin şariı: w ceııubw>da heın Şehrimi:oıicki faaliyet de n;,r ay 
la~ Jne:n))eketlere '>e}"f<bUt Adıııt- :mıı.o~mau Vekilete bildirimıclı:· 
ı.r dl!'nizındelti tekmil adalara Gi- ıtedir. 
rit ve Kıbrıs da dnhil olmak üzere DJ~;ır ;.:>.'"ftıın istatistik umum 
sıı 'r Tüı·k sahillerine :ın.iı.-c;ıvir ol.aıı ;aıiidilr.tüı:ii ınlll\"IS ayıııda Bamköy 
ac!d"."·;ı ~ taca kadar ibraç olu • ılc:ausı:nJa ;-;ıı>ılıoeak olan tec:rübe 
n<>~e.ıt buğdayhrr. . · 1 s.~:nm;ndruı maQ<la, ayııi ;;ı.y içinde 'NE OLACAK? 

Almanv~ rndyolar il •NcvJ<·lıir• in :n~nns; d; ;;cııi ~ 
~11 vııııa.k, arlık kökünden hd- bir den>ek oldıwma ııör-.ı. ihtikar 
)eılildl Evvelce, her iı;ta~yvcu diı> tı.biatile olacakl.J. İstaJlhula h~k· 
!emek müsaadesi yoktu. Şlnıfü df', s .. :ı·za ... Y• ı· ku<ı.l:ııı ın•lıalle '-e 

l.c~ ~a~~~ıoo ~- ıHııtav vllı\yet:.Oıizin merkezi olan 
!r.ıar. götiiröl but İslte:n~enın~a da bir tecrübe ae. -

Tcca..--.-.ue ta~ men, s..ı1u • yum :ı•:ra O.llllllHıauu b<Twı..tır-
uı:ma ,;re, yııııııılacak clı:m bu mü- ~. , • . _ • 

r. adyo malrin<'leıini bütün bütün ı :--:mtl~nı.,, ytııi m<'.l'd:ınu gak-n 
rasak etmişler. Yicııincl m._.cıe- • savfiy J'(ı-~. h<c~yin fiau 
niyet ~ııın bu h~nlrolld,• ~ cslti mahallclerclım bu· mislı fa 
::ine, büiiln Alm.ınlar vede. ed! - ı !<odır. 

ırtlatbeden hariç bırakıkcaklardır. Bu .rıııu tanrın nii!us; •crtı~t 
Konı.-ol. 1.ı;lerl Ticaı>E't Vekaleti ve toı>!anaca:k oJım :ımfil.mat itib.::· 

;ar&fı:ııdan vnpılaoa1i: ,.. ~ntrol rik ;,ııecen ıahıiri ıı:riÜ1IS1aı .zyııi 
&neUezlerl Gi sıMıiıniz Ue. &un. olacektır. Ya?ıwı ö~..m.iıe 
sun, Ba.'ldıımıa, Tekirdağ, İwıi:r, göre bu sefer, mesleKe a.tt sı.ıalle
Ant..1:.-a ve ~ Wı-,,i.n, İskenderı.ı1,Qa .rin daha mufassal olıtralc sorttl -yodar. 1 .:;:G:,!E;:N~C~':!:.E:.':R~l:!.E:_:ŞAKA !'dd ıımm• o meınleketteki 011 ,. -

l>!nlerce, bclhl de yüz binlerce rııd· IDi YORUM DİYE •• 
-vo makiııesi ne 012.cak?. Deni•e ~ 

oUıaılı:tıı-. ım.ı Jt2.r.arla-ştı.o1ını;ıtH". Bwıu:a 

ını atacaklar? İdıam mı ~k • Ge.·~ 1ıoir lı:adw -olıaı,}-uc :m. Ş!ııı; 
1er, hudut haricine mi gö!lderc • ecliplerlc fazla şaka ettiğime ba
·-•-•-, •-.-·-'--"·· .•----·...ı- ........ kıuak, benim, ~lti!e çoktan ve
=ıu~. ~,..... :unu.......- -..- da e\ml~ h&!ıret:zede bir pirifani 

Di;ı.cr {ara.ft1J1 ~::.. :;ı.ıs i<;in . allere )-eni Gir l*'kil 'ı"!rile-
buJ!daı'l ın teıniz!>,ndigi ve mu- cektir. 

fa.ı:a o1ımdul,u Uıb:ika, depo, an- - 000--

!ili edeceld&?. Merak ed.iyoraııı, ol~ hükmünü ortaya çıkarı-. 
bm: ve si1aUırm haiz o.lınaMrı lA • 8 ~ lu t tgr f 
mn ıelmı ı;ıhh.I ve tebillı: ş;.rtlm- eyog p a ve te a 
nt-.t. Ziraat. Sıhhat l'I! t~tiınaıı idaresi tamir edileceık 

J,FCE'J'E OKVYAMAMAJI: ..... ---- ---
• • ·oıtSAN ınnnn 

, Eczacılar da, kendi _.,;;elde • 
rinde yeni yetişen geııclerdeıı ~
r..i yetçL Geçen ııün ~ yaı>
ınışlıızdı. Bir eczacı yana valn1A 
·o ·le diyordu: 

- Staj için yanımda ~lı~ıı 
delikanlı. henüz ~te olamıa511U 
'>llmiyordu. 

yor. Sav . ~ be. tehni -
hlı:..i neye istinaden yapmıı;br, J:>il
mhonmı. Benden, asıl !~mlll 
kaç olduJ!wıa yazınalı:lıi!:=ı isti
yor. M:ıalesef.. bu arzcyu yerine 
gelliem.iyeceJ!~ Yalnız, ~u he
men k.a vdede:· • ki, yaptığı tah
m indw ook dalı; ,.,ncim.. 
~r. ~ mi, a:ıyın ba

yan!. 

~"" tt Ticı:r« V~letle -
rince müşterekt'!I yaııılaeak olan 
bir tal.i.mat.ıumc ile tayin ohma -
c:aılrtır. 

Bu)!daylarm kokusuz ve yüzde 
yarımdn f.azla filizli t.a:ııeyi ilttiva 
etınrınesı iııap etmektedir. 

Btı nhıammıaneye muhalif hare
ket cdon 1üecar ve satıcılar Cum
huriyet ıiiddeia:nxmıiliklerine te.s
liın olunac.aldaTdır. 

1 K'OÇÜK HABERLERi . 

* Şehir meclisi bul(ÜD ölleden 
sonra toplanacaktır. Diıter taraf· 
tan iki av evvel vefat eden meclis
teki Çatalca azası Hayrinin yerine 

4 buçuk Sene 1 Sa. hoş dolaşan :~u~~~ırÇatalc&da intihap ya-* Eyiio clvııruıdaki tuA.la fab • .. h . bı'rı·nı· soyanı r rikalanndan birinin muzır duman· 
agır apıs l<?r nP•rettii(j için ltaldınJmast Jca. 

Dün Ağ<rceu mehkcmes.nde oir .Sarho< bir V:!7l ette dolaşan rnrla•tır:lrnı.ştır. 
ıecavia tıMdJscsi r.elic:elendıril • .Eetugrul adllda bui"in pı:.lto, şap- * Şehrimizde buluMn Müna -
ml tir: ka'e ,.at'ııia~ıını klan. ·luAdem kal4t Veklıleti Müsteşar mua ini 

Davıımr ... uclu.arı; Ferit ~e I:;- ı ·r n ıshn} iki hırsu.ın muha • Mahmut Nedim, billı8"Sa liman 
i ç'lcrinln birikmiş olan lll bin il· 

lf!a'l,Hakln lsimlcrinmo iki kişidir. k ll!'tinc dün ğırcc2:1 mahke· ra µaraları meselesi ile meşgul ol· 
"<Ea_Ta ai;re bunlar geçenlerde mc•l.ııdc de ro.m ı::I~ ur. 10 ,-. muktadır. 

bir akşam sarh<ı bir vaziyette Ba- • <'ticede mahkıne cii"'Tllii sabit * Dünden iti.haren Gru:iköprü-
!.atla dolasırlark n Yıı,...f adında 1 yörmfış ve suç ul:trdl!" Acle!nin sü parkelerinin tamirine beledl ~ 
bir Yahudi çocuj!un çılwlata ı ay, 2U vü.n müddetle a~n· hapsi· ye<.-e bll.$lanıhnışbr. 
!lllıtı;tını ~örınü ler ve yanına yak· ne, Tahsinln de 1 ny. 15 \'Ün malı· ı-------------• 
laşarak bir kaç çikolata setın al· pusiyetinc karar vermiştir. 
ınıtlardır. Uu-sızlıımı çalını.$ ,lduklan bıı 
Bıı esna~ Ya.<:('fi de baauerle· malları satın almakt&.r. scıdtı olıı· 

rinc ıılıp bir ııemıe yapmayı ta· ı rak nıahke eye v :il<-n Hwının 
urhyan iki ka!adar ıdicük ~'OC .. a (il ı:ı:ıall.1n hı.le b•l·.' ıı.ıthıı '111· 
ilu leklifi \:aµmıslaısa da.rıaı ede- d:ilı .;:ıhit cl.r..,,Pdı'iınd•ı b<-ncti· 
raeıııışleı:dır. . ne kıı.rar verilmiştir. 
Bııawı üı.erir..e bir mcmobil te

Wik .etrei1ln. kücük çikolatacı
yı içine atarak kacırrmşi>Tdır. 

....... ._. .......... ~----............. 
hapse rnshküın etmiştir. 

Kendileri aynca Yasdin baba· 
sına da fiil ~ Un. ta.zmtrw,t öd;· 
yccd:lerdir. 

K~ sirb küpane zarar 
Kiidikpazarda kendisinden kah

ve \'e ~eker satına.ldıb ikdri isimli 
bir bakkalı bunların par&larının 
!stenmesiııden mii _ siı· olıırak 
yıımruklayı'> döven Abdüllfıtif 
ııdh bil' ka! veci dün Snltanalmıct 
3 ilneü wlh cez:ı malıı.eme.tııe 
veriL'!'.i.~tir. 

Nd'.eede cüı iim ..Wit ıtörülmii4 
ve 1 a\• hnpsoh•nmas:na .ka.tar ve
rilın1.,..tir. 

Posta telıtnı! ve tele!oıı mii -
dii.rlüğü 8ehrinıiz&ki posta., tel • 
sc:af ve teldon merkezlerini t;mıir 
ia&iyetine devam etmek.iledir • .Bu 
cfünleden olmak üzere Beyoğlu 
postıı, telın'af ve teM!f<>ıı me<Kezi 
ıie 8'IOO J.i:ra sarüılımarak yeni bir 
tekle ııokuU.caktzr. 

Ba işe öniimüzdekl llYlll 15 inde 
i>3'laM('aktlr. ----
Efganistan bizden bazı 

malümat istedi 
Efganistaın hükllmeti mmııleke

timizin miiikf w idari taksimatı 
ile tekmil ·kamm1ıırmı12 hakkında 
malüınat istemiştir, 

Hariciye Vekitleti kruıallle talep 
ve rica olunan bu :maltimat a.IAka
darla.rca ha=laı:ım.a.ktadır. 

Tek çıkar yol 
Şa yeni yapı1mı Gazi köprüsü, 

bir hadise oldu. Çftııka, bu köp· 
riyö prenler bili7orlar ki, i"'1!at 
biç de par!Pk olmam•,•ar. Hele ü· 
zerindeki tahta parkelerin fırla • 
ına,1, bir harikadır. l\Iütuhllit, im 
parkelerin tauıirial bb111 etmedi. 
._imdi, ij(rcniyanu ki, belediye, 
keudi \l'esnitile bu parkeleri lamir 
edecek, soma miltenhhidin hesa
bından kesecektir ... huebt, en 
iyi ve çıkar yoldur. 

.llııedaa 50Dl'a .ıau., JMiy)e Jt-
1-Ie tlalaa dikkatU o1ııWn. 

a1J CZTU 
Ağıreeza :nııhkemesi dünkü cel· 

4eSinde bu badlseyi sııbit gı)nnil~ 
ı(e mçluhn 4 er buçuk aeoıe ağır 

==--: .... ===-,------=··"-'-=====-=--==="-===-= ........ -===============• 
• 

)'azan: lskender f. ~ı:: TEI.Lf 
)(lrer ":İr.mf'7. Cemil ile lııarıola 

ğ1 :n umnvoırdu . 
5:"'<'il ~ran kapıda dıır.ı.ıl u-

1 ş:>k • ı oınne sarda: j ----~-:o~----- ... -" ..... ~ •, . BA l!1!lll -un_.,+an var mı? 
~ H vır h?yim_ lti!r31! atı • 1 

ae'Wh. 
~ 59 - Pas. bura& mı? 1 

••••••••••11111••••••• - Ha ·"1?. &! sa)>a;. elenömıiz ça-
. ._._, __ cl.itı.tleltl c;.ıı·,· k.&.d<-'hlııi Iıey-ı• - Evet. 0-.x~il. Beyin ace:c bir jı:ır>tnu~ti. Erkcn<len ~ilme 

..,.,......u-~-- ,. k<Jdı ~ere düsüre • işi \'lirn: __ ,.,. 'l'eli~ı~ .>•l:.'.ılıır lıindL Ytldıı.a ,ıp.til. 
~ı ~ - J &:nııh bıı!ıını . •~rdi: 'Semih, &Jrnaya dörulil: 
~:_Ne z:ır;.ı~ var, a canım!. Telı-, rı !:alo<' ııl' c.L c - :r.ı-rl;ınohn, - llenilı ~clmentli. Birı;.z belı:· 

Selnııı hıınıou! 'Muhakblt Si, Ce • lcr~illiz . .Daha. vakit \o'U. -O halde 
:ınil, $e1'h<>J u sat' ıktar> smı:11_ Biıı.- Ö/!leden sonra gelir. 

tıln!Yi saVl11hJrmak için yaZJVOCre • 
!lın . Btındaıı ne Ç'kııır? 

- Aman ;Tabbi! Cemil yil ün· 
ien ne!<?r geldi ba;;ımıı. C'~ sar
m oldum .. Sım.ı..'ll .. Şimdi de Sc· 
Tİ.i.h beyle 'um koce imim gibi. 
;el beyanı:ıan~esini doldurmak. V aL. 
!.ahi bmıls:rı dili ündük~ nasıl o
ıuıı da ,-ıdmna0W;ınla ::ı~ıronmı.. 

8tmih S.)i\ııkl:ııınhfıgını rn ıh~ • 
lawya ı;:ah-.-..rak ~·aıu '}"...ı<ele.-i 
yuıvo1du. 

r}:E~:~~ ::a;~ b~:7~ ! 
.tu·, fQvr...ıill! Eımlar hu .zaman 
,Jhır :;eyjer K.!i~ üstünde yaz • 
tn.a',~ld. h.:::1en C\~!cmuediniz ya? 
s.~ıma J)e'ncere..'lin ônü.r-e gitlı_ 
Jguı ili<!;; " ~" ı: be b~lu y orclıı. , 

. il~ aı·t1 ·k p •• sı.;o ::i~Ju"""!.ı;ne ~r

-tu: 
- Yclı: ci.a1d.ie;· de kan :t;Ca 

~hl ınI <lo1.:uc'c;,klıır bo k8 ıdı. 
Şüp _.;,_ Ol'laı· c;c.k' :ı.u dol· 

lua Jul&r • ı~li \er gclmedeıı ı;<· 
(ıp rittJİF.:T. 

- Ne Ç.: •m?. GittilLr ml?. 

•,.:lınıııı.m.a. beni ıcrıım.$ gıdı! • ·Iı .~'.'"' kendt dairesine 
cekllr. ıtötürıaüp. 

S<-.lına ~kraı· ilmitkndi.. Gözle- Merdiveıı.den cıkarlrer. haTem a-
xinin ici ııülmeğe b:)~l.ırlı. ial .. rından hlrile ır ... şıla• ı.. Sen;.ih 

_:: Pekal:.. Hazı.rlanalıre.. haremaıiıısma: 
Semih lijhUan doldunnu~, im- _ izmirden k?zkıırdeşi.ın gelmiş. 

za'.amıi ve pansiycnı s:ı.!übine \'<!I'- Bize iki lti<llrk öğle yemej!i ~n· 
mişti. deriniz .. 

Biraz som·• otelden ç:ktıfar. Diye:re.1>:. Sclınanın vüzüne baktı. 
Selma: - Yemek vaktine de yı.ı.ım sat 
- Bir t.lltsi lı~b!~k miyiz? vtt. Biraz p,eç kalımsız. 
Diyordu. Sanllı: H.s.!<!!ll&ğas:ı hiiunetlrb.r bir Ur 

erak etmevİll, dedi, b. 
vırla be.şını eğU<.'k: 

yüruv~liın. Yo1dıın çevirir!>:. . _ P.,ki beyiın.. 
- Acaba, Cemil Sebboyda.n ay- 1 

nhr 11'\"T".lmaz & ır.-ı<' ıruı lder DedL Sı!mih ""'1İ$ lıir brido • 
mı. dcı.siniz? nm sı:ılunda cienize baltııı:ı odml:ır- · 

dan birinin önii:>de <htı:mu$l.u. - 1uh3kkak.. Muhakkak gider. t .... 
Ciiniaı bana t.öt vHcli. ~'z! yım:ın-' - ~mır- beainı l91ak o -
da r.örii oc-:: kim bi1 i .- ne a<! ar scvi·ı dırtnriır. 1Sesa i odaın J)ll!IU!lıa 
JIOCt'ı- .- . a:ıesai odasına yUınd:ı:r. * ~i. Od:<d:ı:ı1 içeriye~. 

Vicdan azacı 1 Burrı:ı r:er.i' yald!7.h ko1tuık: . - l hıfa d•" ' ' .~ , ... s. kli.'''°" bır 
Bali rrumll!11 c·ahuk gclruls - k~rv"· w kımürtmı r.<•rÜ eıı bü-

. !erdi. j .;uıt l" <d.1 ırli. D ni;:.· Laı "'1 ıç 
Sı:ılın' ~·eril p·ş~rı>n Slll'J.Yına ~D<'t.'l"t'..;i ,.-.ırdı. 

Selma O kadar ılcendlnrlen ı:eç • 
mişti li. &rasuu yadırıtamı]'Ql'dıı. 
bile. Mantostınu ~ 

sım l,'tı.. Bir (a ott:ı'ldsı.. 
- Bi1- 1U emreder mi.miz Semih 

Be\•? 
Se!ıih, lı:umjdiDin ~ " dıl-

ran ı,;i;rııhid~ bir barriııit m 4Dl
-d.ı:ıdu: 

-Bu•=· 
Selma. SU}"U içerlcen. &emilı zile 

lbıutı.. Bir od.acı l!elıiL Semih, Seı.: 
=nın yaımıda odacıya şu. eari TU• 
ıli: 

- iU.uıy.. tenbih t.'t. Besi mü
hendis Cemil Bey .isminde biri p;ör-ı 
~ gelecek. Kendi<i:ni beklet -

CQl'u ra e. p;etirslnler. 
- ~istüııe beyim. 
Odacı ~ kınca, Selma güliimse

<li: 
- Alakanıza ve iı~ 

nasıl ne suretle ımı.knbele edece • 

1 
J!imi bi!miy_oruın. Seınilı Bey! Siz, 
eck kib6.r, çok ruı.dk ve bilhessa 
çok merhametli bil' iıııansınız. 

_ . - Estağfnrullah, hanıme!endL 
Ben arkadııdık vazifemi yapıyo -
rum. CMnili çok ııevıeı:im. Onu. git
tiği voldan geri cevirmek, ona 
.-:ş'ırt bir yuva .luturlama.k isti
ywum. 

S~ııın ~ lı:Dıtııta 

Söı;ıara.>ıru yaktı: 

- ~ Cemil buP.ilD. ıebnezse, 
bmden zivıııde .kmclJm akla~ 0-
lae;ıktır. () z:ıtırıll'll kat'iyetle hü.kiiın 
Yf!rebilim ki.. o. Şebbo}'duı ~ 

lmltinw htı)mıamı$zr 

( lilevaını Var > 

_ya birkaç hadise ve bir kaç va • l !ktısat Vekaleti; mernlelretimiz· 
tHdııştmı hııhwmıek lazım. İn • de <k>lriumacıl$ teşvik ctmeit ve 
onlııım taı.ı .. u İlıltwlwd!r: Kea- bilhns."" küçük el :tezı:ı'ıhlanıı<lakl 
dislnden iyi bahsedt'rseuiz, hoş • dokuma istilısal~ltnı nrtırınak ınalr-
lanır; kötıl lıatieder>elliz, kısar. sadile yeni tedblı' !er almaktadır. 
Her kız.. aıla.ııı, kaybettlillıiz bir Bu mev:ıııda Vektılet, AYTI.lpada.ıı 
dlıı51tın; e, slı:e mtlmslır, hwusi nı.aklııeler !!et;rtı .. bunları 
~ Jr.esil- '-'tir. " ~ ..., 

..,.... it5ylülere ve küçük dcılcurr."..cılara 
Fakal, hadi•eler etrafında fllı:. parasız tevzi etınei!e ka.ı;ııı- v~r • 

rlnlrl söylerlr~n. o davarıın mn! . miştiı-. 
llne bittabi lem etmek mcebu· 
rlyelioıleslaiz. ma. ;. feua tıl· ıDink> ı blı <il.un- .._ıdr.eler 
muştur, demek, • il yapau .-. dıııktımıi mcı~:.:ıı b~ me
fena Y"JllU•stır, demek del!tl 'Ml· tan.etini arltırma(a da ~":lra.m:ı.k • 
clir?. tadır. Nümune ol~rak Vektılct tıı.• 

Bir fmıın d .. tlc "11111.ır. taııs.i- afmdan getirtilc-n bir Dink ma. • 
lıat ~ter: ' Jdnesi Etimes'ud'a ~nınu.~tw·. Bu· 

- Fazla sert, hı.rçııı J'll%U'llnwı. rndaki tecrübelerden alınacak ne-
mu'hitiııi kırıyorsuıı .. Dikkat ıı-t.. ticeleı·c ~öre mczk~· ı:ı.akinel~den 

B;nılııtt da ı:ıkıl öğretir: 1 fazla nıil<;«rda gctdilip <tevı:ıata 
sau ııan mi bliJn .ıot- ı ~laıııacaktır. 

ncu?. Biraz tlah:ı vurıuı. J'lllR?. j Ayrıca clolrum.acıJııann himayele-
olmalı .. Nene gerek.. !'İ için d.:: x~nl ve ~~aslı tedbirlu 

Yahut da ak•i ohıı·. C'.ıdel bir I~ aluuı..:aktu·. 

k~ı. ı~dasınıa.. R~~(l]ll be~e!'- DiJt~ otaı-a.it.aı:ı '.?elrrimi<deki meıı.. 
ii,. ıa>. •o.Jayıııı~ lfı iildrlerı~ .JUıClll mor'katö:deri de 9\-:: lki gün 
yıı..,U.-. •ıW~i Wlteııd)!i- G<ıaıı~ fubrikası<'!a bir toplaııtı 
nl2i y~mak, ômilini nıeıh .. tmelc j yaJıÖu•Iardır. ~ . . . 

•emeklır. ı n . .. ' _,,, "''-·"· 
Ru sefer. kı>ı ı1a tıj:ıı:ıa ilk 1l1U· . . .u. ıc ın;o.'-ıı. mcnsu"""' '"""""'"":'-"UI 

..__,_.__ ..:i...ı..-ı· · '--- - . ~ı etrafında ~lımnası ıca-_._.. -..-- ı .azıırmn aam • lııede:<ı tecil . I . • • • leT<iiı'. 
nizde fop1aamı~tır. :m- en ornşm-.ı; • • 

Yiıte l111Hi1 ç~kıyorthm .• Methet ll ·--ooo---
\ekıı1• Kahveciler de top-
m. ~yı.. ı1er: \ l2 na dı ar ı. - bıııma Ja......,r. Ne ya· • 
parsıa,~a. 

Bir tlitm: • ı Kai:ı~iie:', Jwaııthzır>Ciler -..e 
Y.a5&.. lı:iialsüz ııııeşıubat satan gazino • 

--aı,ar-. , ,_ _ _. _ _. ..._ ı;ıtlııırı.n e\TV'elki gün wplanacak 0-
1 ... ....,.. ,_ ... ••• laıı - he 
Mda )--1ı.. 1 '':"""' • ~t !çt_,~' da;,~-

Siııirlisı.iıt; ~ .laarebt ı se ;.:ouı1eınesı yuzun=a yııpı,,....,,ı. 
amn:aktıf. · iki ı:im, »e e 1 •91ır. 
brm:n1DJZ, .., 11iitliye.. Saya sa· Bu münuebetie topbıntırun 9 
..... .ı.ı-ıyım ..,, zwlwla gli· .fllbat cwr.a !{iinü s:ıırt 14 • 15 ara· 

1izi1 ~e(iriniıoiz. 1 sında Tfrrbedeki esnaf cemiyet • 
Da ...ıs ubaıztlaa ıoiiTle fuol· leıi merke-linde tckraT ~ı:nlmaıu 

arlar: ' · :ı.ru n ı:t>'"lll D'!ii ştür. 
- Ne ııiMicllr, o.. Bl~ ıı!zıııı a- -ooo-

~·kon~ mu?.REŞAT FEYZi Emanct~ilerin şikayeti 

Erzincan valisi me
zuniyet aldı 

Erzincan valisi B. O.ilIWl Nurl 
Tekeliye bir ay me?.uniyet veril
miştir. Sehriınh:e gel.nı4 bulunan 
mezun valiye bu müddet zar.fmda 
Erzwı.rıı.m vali mua \>İ.lli Hilmi Bal
cı vekalet eedecektir 

Yeni noter nizamnamesi 
Yeni noter kanunu mucibince 

hııızn1a.nması :k:alıeden not,,,-Jer 
niaıruı.amesi t:ımaınlıııııııır.ı • Bu 
yeni nizrunurune tetltik olunma!< Ü· 
zere <iüıı \ırayı Devlete ızönde • 
rilmişt<;-. 

lUr&d.eniz liırıııınlan ile İstanbul 
arasında esya götürüp getiren e
~etçilerle Danizyollan idaresi 
umum müdürlüğilnün ihtilafı de
v;mı etmelctedir. 

Umum müdürlük bunların 150 
kilodan fazla :mal J!Öliiımesinc izin 
vermediği gıol esı'aları ambarlara 
spkırp rnanüestocl'a da lstem<.'ği ka
rarla~tınnL')tır. 

Halbuki taş:dılda.rı eşyal;ı.nn kı· 
nlac-ak ve bozulııcak mallar o.!du
ııunu söyiyen emı;netçiler bunu doğ 
ru bulrnamalrtadırla.r. Sayw ol • 
dukça kabarık bulunan emanet -
cilerin bu yüzden işsiz kıılmameları 
için hadiseye M iınakal.8.t V ek!le
tinin el kı>yup keyfiveti tetkik eı. 
1ireceği anlaşı)mlhktadır. 

---==~·-===========~========~===================--

Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri 

Berlini bo bardıman etmek 
Atınanyaya karşı girlşilıni~ O· 

1aıı ildısacli harbi ruüCMir bir •u
:nıtte ılevaa ett.ir:aıek içia müt
tefi 'eri.a a.kip ettild<ori yol ~Y· 
le taril eıliliyer. 
A~·.....,. Mriçlea kendiııi • 

1'e ya.rıyacak ae van;a Warilı: e· 
dj!m "ae •. H, pqp bolar 
-W ohnR ~ Mfnki Jwrp 
ile 1Na sa.ki __.. im 

eli~ içinde kıılınalanna sebep ne
dir?. Ciinkii ~ taarııwı ı•'!rı
y>ı~aklPrıru dliı;iinflyorlar da on
dan. 

O halde Al......,-a i1zerlııe hav• 
ılaa yapılacak fidd.etli bir ._.,,. 
Alaıanlana 1Mmdıın ııoura iite,'e
lterlye, bnnya Jı:omşn.va taam. 
etmelerine milıai olacak ea k
fu 1Mr lıarebt alaeakhr. ID 
ail.ı;ııa A.hn- aacak lııa auretle 
hal • vady.etial dilııil•ettk 4ün
ya ~de huıılaıı -. nUı 
yı.llarında:a Yiiri'-le tıMMC@k • 
larıbr. 

Bu ııoevzu Ül!ffinde bir ı..ıı~
danbcrl ~ekıı hnbPrle-r iir l<ı-u•' 
ayrılır: 

1 1- ı&olll.,nyıı hfikunıdi. ı•c!r~ 
ofisinin kunelmnsmdaki 1ı...ıef~ 
memleketteki pelrr.i b.c!ilı>aliui nrl· 
tı.rnWc ,_ıı..ı..a atfıeiaeatcdi1 • 
... _ pıretelerın.. ~ lttı tı:t· 
ldlfı.ttn buşlca bir nınksaı ar .. ıııııl 
:ıbcsflr. Petrol JtouıPnyımıu en f 
llcmınj,-..fll imıeırt malıdır. IID · 
tı..ıd lMJl1 seneler l('İntl!! petrol i ' 
tiMali ıualm:akt:ıiır. lltcımanya i.•· 
t;J,,,~Ji arthnmık ~ tedbir nl • 
-ktlHltr. Alaett!t lıu ted1>irtt11 

şfrketlerle ltenoen Jtfilrimeti arD' 
sıudakl mllrıa~e1ıetleri değiştir~· 
~ttr. •e k, lloııoau.-.ı hiil<~ · 
ın.etmln dııtıilf ~iir. Ktınsen• 11 

buna ... u,aJıaıeye hakkı yelctılr· 
~ ikinci h;r ri.nfet ıtire. ~ 

.manya hilkftınetl, lıu ıeskllil'ı. ~ 

...... vaya mla ,..1m1 sat.aıwı.>~d 
~dk ki kul'm:ı.lr.t.dır. Fakat 1 
fazla ~~ ancak »<ırmal u~ j' 
J"ollarile yapılıırnlı.tır • .ı\lı:ııaııY• 1 

rafından 5i aııi taz;ik _vaııılı..ını• 1dj 
br. Roınaııya slyPsl ve ik.1158 
istildalindeo en ufalc hır Ce!IHkJir• 
lıkta bıılWIJJUıy..r. t 

3- Hııvtim \'erdiği blr bebe' 
r:rö.-e yeni te~kilat ltoın&nvnıı~~ 
Alman hlına,·csine ı(İı-tlll',hılıı 1•"" 
tımgıea encaktır. Şöyle ki: 

- Alıuanyanm ı<ara.ııHııi ,,tttil' 
da bir Romen • g,,, et aıle111i te' 
cavllz paku akiedikcı:l<tir. 

tıl' b- Ro:ınan'!ı orılvsunu trr 'U 
<'decek v" mcmlekct:n istih"'!r" 1 ile lstihlaki'ttının '<'e .ııııcndı r1 - . ' 
naklivPbnın .\lıuan kontrolü • 
lwll glrm~i,,.. mm'llfalrnt ,,.ı.- ' 
eek~il'. . . , a· 

]}iz kendı lı.:,..ıbımlla fılıv t s , 
lın~ında tahPkkılk ettiiini ~t;rn'~~ 
4i~e. bu ı.onwıt'.u rivıwefoı do• . p• 
ru ..Sdu'-·-a irıannuıy-ız. Bım11 

"'~ il' 
la berabel'. Bema.m·a iJ,, Alu>D t· 
ya nasındaki ticaret ınii!1:ısc"~. 
lel'lnin )·eni basUın taıızjm cdi \'t 
nıelrte olduğu da do!:-rudı•r. ,. 
AlmanV81UB bu müııa.ebetleri !0 

t 

zlm ederken. Bomaııya ü~cr•~. 
llZl'flli bzviki vapbb da nıulııı 1• 
bktır. Filhııklka. lnıı;irkil -'~~ 
ttt Ah aııyanııı blivle bir ta:t' P 
,..11m ıaa ıia mmwttir. E-ıı.~., 
Almaııl r, Roman\'PVI bövle ;. 
yel ıetirmsk maksRdile hıı sara· 
im keadiı..rl lı~Z1r1Dnıı~ bulıU' 1~ Ytll'tıır. A'vlardaıoberi Sovvetter 0 İtomaırra}·ı iiilla cdecekll'tlnd~. 
1ı lıııe4ilivor. 'fıwıri•Wı ııo;:ı• ,. 
~ya karııt talırik ed!llıor. ı:.;6. 
nstaJt a:vnl mamt Ujl,nındıı w 
aili-'l'l'. E;ter bu tırn ik uct'f'C" ~I 
ie RomııltVll AJnıuı.:·nnın üıfL•• 1 . . ·-·!t" '-·lrlnaivell bwı ırırnıc\l'ı - ,., ~ . h • 
edc•ck olıırsa. b• ıJ.ey}et.in er ,. 
koteşuau da Aluıa111nrııı ınnuc•·r , 
Janıuı !Nrh•n olclu"1nmı ~,.lıf~ 
CP~. Bilhassa !\tar~rı,ınu ~I· 
Bul~ls.t.uı. 1-"Circcck'le<wr hl. • •i 

... •. ~I:~ 
maııyanm, Lroaııı.·a uz(".rH' "' 
M.ao.r ve Bukn idıii:ofow ·' 11 

yl( ~ı--ı. ut. kenıl.i aü ,ii\; !':~·. 
nevrvsını ('f>viırn'IPk uµıJ t''lJ 

matnftur. . ıt•• 
Remıınyaya "elin,e; .. er~• ·w 

aenlıı:r nptıklan ~':" lt .. rwı !:• . 
eelderl hlr ~ ı>lJ.101111~ ''.~ 
lii~:orlar. Bımdu ~u .. ~u.~ ",.ı.tııı. ~ 

. -'- d • . A · "" kat SU - o--_'lu ~: r • ~·ı; ~i ,1 

k1 yinıı.I 'lawll•:r .mu,ı nkil J,.,..ı .. ı _, 

.ı.er biri, bı>ii.l:ı '" p 1 ! d 
• lııeti--' _... • • • ··l· ı.,.• .> 

aı& ııu.e uıl!es.·1a1 rl h • ,• ıı 

tile nlik.acla'rdo'. Dit d.<~".1t t · ı.1-.. 

1a a .u bıtar ~ farklar ol· ac- ı- vaıi1e .o. -....-- ı..ıh
-..ıaktaiaır. l'abt weş1lar lıir 

l.gills lDIİ1laftİd lıubİllİll ne· 
ticeJc -· 1 il . ı lNııtka - 90k
tai .,..._ .ıki1ı; ehıaekteılir. 1 .... , ' • ,• 

di iradelı1c ile" ••ı. "1'~ ..... ı M. Wells kendisinin iteıleaherl ı 
salh adamı elılnluau, lııkııt ha- da ehneı;i bu~ünltfı 1•<-"• '' · ~ T • • ve r •"'erile _.ur 

ola insi1iz • ı• nriıi G. Wells 
Avrupa luıı:bi ""'lıyııblıoeri vakit 
nkit paa -1 · ~ meş· 
~ olmaktaılsr. l!ılaeli alittelik· 
ler.İll harp sçeleri ae ulmak il • 
ZIDl ~ dair yazdıp '8f>1Dl 
dikkat lıir y"7!l!mda bwadıuı hir· 
kaç av en·el bıı ha ıhılsi fkir • 
terini :ınltomıştı. 

Simıtl de yeni bir nıBkalesll• 
ılo~udnn d$uya Bertin üzerine 
yilrlinerelc h vadan Almaıı payı-
tııhbmn lıo•bnrdaaan Kihne • 
slnıic artık ureddilt cösteriluıe -
~ Beri silnuekteilir. 

İn.ı;iliz mubı>rririnin dedikle • 
rinde• bir hulasa ~ık-ak lbn 
ıermıe ııu birk~ nokta:n mOda • 
hn ettilci aala'"1ır. Bugllıa Avru
paıla milletlerin hayatı taınamile 
.Uilst olmuştur. Yalaız Fransa • 
da. lıı&ilterede, Lehi&taııda driiI. 
İsveçte, Bolıındada, Belçlkaü da 
ltöyle. Bayatın ln'tizauıını biSyle 
'lııozulmak yahm harbe Si~ • 
lan memlebOere mi mDnhaı• 
lr.almıı;tır'1. Bayır~ mı.raf İsv~ 
Halaada ve Bıılçlkalla huglhı e• 
dlııe içindeııtır. 11DyUk ldl~llk 1>11· 
tl1.ıı 'lıu memlebılerhı Wyfe -

yali dt:iit hir bkilaıt elarak sulhu JUün:uıcl:ıeOerhı :~r ·~t.:.' •·' 
mul....ıeno•·i btııt'l.~~1:~ ~ ..... :ı• tıı 

ı.t'"'iiiııi, r.aJha "Fr.rmak için de btivlc bir hPrekdl" ı .. ,Ju.,.lı. 
uaok böyle 1uırelriet etıtwk zaruri &iivlcınelı: ist~n•i '''"'· V 1: "~ 
elılııj1Dıu ııiiylli,rar. Dua mukabil muhal lıivl~ bir h•L· .. l.ı-ll~ ?: ' c 
Almaaı tnrafı da dolaywlle cevap ıııı. buııo ka.r~ı umk f,e\. ı;• ;,,,ı 
~~lı:teu geri 1ı:a1mtumşta. Şöy- ~iııl de iddia ,.tnıi"'"'' Y.l :', ıt. 

devletin gjı.-~ i ,.e n:~ı~ ..... tlfı . ·"· • f'' 
Bertin üııeriıte ~cek 1 lıem· yelıın: 0 de,·lcti dc·nı, t.ı.•' ~- 1

1 
•aya. ....J<P•il Loadraya 111 bonı- da a1üad~r .,.ıer d ı•ıcl b•i ' 1 ,r 
.. atılacaimı ile~i ıürmekteolir. St>ı11'a Balkanlı>r• ılot • Is•~~-'.'"~' 
& ... unla bernlaeı· Xtaresal Görine alın;a, nazl tı>ha'kl..ilru ,,.,ı.ı• ... l" 
de, IMıın> lıa~l&Wlığı zanwa, eylalde nw ..uelcrıle ;!ur·>en~t ı•ıaJilr>' 1 

loiyle MôyJe.,ıi ;ti. Ltmdra üzerine ii"ilılir. s. ili"ı!r!ııd.,. ki lto"'""r: 
lıelnha ya clırılac~ ~rine d:ı nl~u bit~·l•». lı<'r tın:,fl3'.;ı.ı~ 
karşı İnıfillıı nmamri bir ce't'Bp bt bılh:ıssn Bulk~nlarıla , ... ~ ._ 
daha verecek İn:llizl~rhı buuler· bir :ılıll:a ili· t.ııkiıı NliİDl•·l h"1 ~ 

# dan korknııyaeaf:uu Hiıylemelde ve ,.., • ... ,....,,._,, ... ~-· ............. 

9etİee .ıanık ı1a "'na ....rma1ı:ta:; Ekmek mes.,Jesı 
4ır: Ban loM"ptlr. .-htık ~ I" . . . _ . ~P-~ 
ıonuna eMlnnek lizımAl•r. ıli7or. Belediye reıslıgı. top!·al:. ;-. Je 
hı:iUa m'lllıarrlrlaln fikriııce AJ. sullerinden alınıp da un h•· ~c~ 
-1• lherb&e homba vaidır ıık kııJlanıl:ın buMaylnrın valıt1~ 4 , 
Abeulıın a( lııraknuııla ~ • rill <:kmek ihtiy.a~ için :an~;::~ı:-
watdaıı -daha kestirme etaaktır. bilece/iinl alii.bd~rkr:. nıldi! 

fnırilis m11lıımirl ılirillllyor ld tir. t: ,.er 
lktısadt harbill uzıunaa ile ılel?I, Bil unları 'fınncılarm bı<s · ..(ıô~ 
feinıön d$uya harp 1uırek1- lcre sarfedip etll"ediY.l"rı '-
tile ve bin.- tıavııhıt kllrnm- olunmaktadır. . rl:ı 1rı• 
ı.rıa iPıa lıitil'lı-.i tııraltarı. Aynca belediye bc1 ıınlru ,,ıtırı 

ıa.tı da.:mt Jrontro\ rltn dil bt 
AJ.J KEMAL UNMAlt duracaktır. 
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Hariciye Vekili bugün 
Köseivanof'la görüştü 

B=!çksika erki ı harbiye reisi çekildi Çemberlayn'in <1 ınci nııifeden aevam> 
•u el 1 (AA.) 1ık ~ti için. Bel~ dl· 

iııüı i<'tinıaın.d - Nıız.ırlar meo-t baı>b bir .ıı'lna izahat verilme :k· dun•• ku" DUtk yorum. Dost müttefik mem .. 
bir tıeb~ a:ı sonra neşredi- tcdir. Fakat iyi • ıat alı:nakta &etlerin Harfdye Naı.ırtarn. 

kAıuharbiye ı..~e. ordu umumi er- elan mehafil, General Van Den kom.ışnuk ~ mensup olduJu • 
Sergen'in ,~m Generl Van Den Ber!{m'in bu k:mm ~hsi sebep - • <I • ede:ll inam muz hfikflmet ve milleti al!ka-
'1hiiin~Jr ıs.ifa etmiş olduğu bil- lerdcn do.lavı v~iq ve lıa.-icl hiç . 1 cAlınan .. " .. <laf' eden meseleler üstunde fl .. 

Gen · • bir 1.azyı1' ahında .ka mıs oldu- ru . y_azıy«: .Ya ~~ kir \'e mü~g teati etıttek dal-
Ub.d ~nı. fili bir amut.anlık d - !tmu beyan '1ctedir deki ılkbaharda 5 mılyon kisiyi ma ha' ıı neticeler venniştir. 
ft c ~tmck üzere v~t . c.ı.- • • :.iiliıh altında bulundura.ca tır. Fa- Ilı l .. ~.kadar d-

tu. 'Kraldan rıca e . ~en. af- Ccnc:.aı Dc~ıs, General Vruı Den .tat bunl 1 yüzde otuzu pek 0 Su un:a da o d.ı.,r. ... 
Bu Urti!a, b'·ı- fnn.işur. Be.Leeıın yenne General M.lchs- .ı.-...:1'"' talin gönnroniş e!ı ~arda harbin vey~ harp tehli • 

ftk b" :u un Inühafild"' br. ıs·· t . . . ·-'·1'"ı .. _. • f ...,,,...,..,.. kesinin dolaştı"ı nünlenie de öl· tr SÜI"pr!z tc . "" "'. e ın ayınnu ~u ......... c;a\'Vlll'Una.2. ımü.."'Ckk.. bulun.'l'C ktır Bunda.n " r. 

M 
\"lit etmiştir. Bu. oldu~'U11U m 1·~ bildinn: .. ir. haW..a A a.nyA IBv.k~l bir ıni1 .. oıı çüst1z faideler min ettii!i an· 

a 
v 1Gşılan Bslk ... nlılnr tesnnüdu • Car meclisinde hadJ•Seler 0ldu askerini P\>kmva, Çekoslovakya ve ün hu ~madan biraz d 

Buda'?e5te 1 A ,.~stı.ıry~ ni.UJnla..T'ln?a _alı~oy- kuvyet ~l ctlmca üla inam-
nı J" (A.A.) - Dün meb-j nazi tc<lhbcilerinin ~atTU:moo t:.ıl· c:naga ect>ludu:r. önümuzo.eki yaz J orum. 

k<'Gko• ec l~ n.a:ti ~b\ıs~ .ra.ınıs bt 'kırın c!tserisi "e-..o;°ldf rom.mda H lıer ~ 2,500.000 Biliyo .• muz kl. memleketımlz 
~ı:.it bır ~ira.I1 ta.1ni1-lni din- edilmiş idi. ;:..;Işivi silah .sıtma ~tır. me..vcut m·~ha.rebder karşısmda 
~ülüneU!naUeyh. ;:0.itlu baç:ı Ce~...e nazile;· arası:r• a btız.ı F.akllt o :t...."'ll!a.rut k 1lar 1'ı'lal.5öl "\"e bitaraf dsjil sadece harp harici· 
tırtne sldQ mensup M ca· nazi- İı!tdi~ zuhtu· ıniştir. ~ecliste İngiltE>re Alman aye karşı IJ,..500,000. dir. Gene biliyorsunuz ki, bita-
ld.1r~0 ~~Ucum etmiştir. bvıru çılar.ak üz ıe oldu~dım ikişi Clrkannıs; bu.hu aaltlardı1-. ı-nf olma veya harp harici bu • 

lk
.. , ~nçler de bir Utkrm ı eb'uc.l;aır. dal!ılmısh.miır. lunn~k mütevekkilAne ikıbeti 

b 
.\U'\-lANYA PR.ül'MS'rOLARA. bek~k <ieme.k dc~iidir. B!ta-

1 Jhe t d d.. il d K CEVAP BİLE VJC'H:0.1'{Y'\JR rlcl kal-
lludapq US a Ue 0 e ece Lonura l (liıı.;oıô} - Kopenlıag ::kol:~~lh.!".';;g:• b[r haro 

~i ~dl (A..A.)- eb'us;m 1 mu; olan Inl.-h'w- clCUU elini sık- ikaıleleı ·n n biri, d•"n rlmarka .:&levinin !ı am. için 
~ DrundQ c:Oklu h~ ma isU!mcdı 'ncıen mum.:ıileyh '}Xl\.,t:ıh:h ü~~e bir A1111Ml kı;.lA'<tm ıbiitün tedh' lerl a~~k 

T
dan Sz.ecıı:::ıy~up meb'uslar - 1arafınaa11 tcl:.ntlan::r.:.~t>...r. Bu iki tay-.::0ııesi.nc ateş ~tcmıs. yyare de~ c sulh, 01 ccıJı: bu reri· 

,. • ı, kkülnen aynl- mcb'us düello edeceklerdir. cl~hal gen döu.mihtüı·. Hü • t birler h::tulur. • ansılv d k. M 1 d . Danimarka harht.'"tlın t~avüzden BUiffi P-Olitfü:.nıtz g:ıy ~ çık 
~:._. anya a 1 acar ara aır... .lckıy Berlin Df'.Zdind~ t -ebb\ste v~ "To°1Whti:". Gizli bi~blr te •. ııhü· 
~Dei h üroüı. voktur ve olamaz dR. Mel' 

~f!Cl&İindi: 1 (.A.A.)- Meb'usan mez bir ·ciyt..'tt blnuş oldultla- bu _..naca:k4..n-. cut "'ttahhfalı!ri.ır-..iz roerı:lekeüıni-
ltıı:naUp hükfunet fırkasma nnı bildirmiştir. "'Jmmı ta :ryan:krmir:. -01 "da zin hudutluı kadr.r at'l. vazih t 
ticl.J~ 

11
:'uslard n Vajaua, Ha- B b• _ 

11 
havalarında iki defa ıucuslıırı .. - l"e sarihtlr. E~cr bil' wcı.rru7. mıı.· 

~ :'lna hitaben bir istizah 1 me us noru :•)mt.n memur- zerh e Hokm.da Iı:ukümefü:in ge- ruz kalmazsak \'C bizi tCffhhüt· 
erı~rn;ererek Transih.~nyada lan mütemadiyen bu Macarl-..·a "il haftn Berline "'i:inclercliAi -:c:o- !erimizi if~ya :mecbur ed.cl bir 
~ a~lan ilk Maoarlann bu- mfü•amah; ı kabil oirnıran feı a t test..o notit5ma lıenUz ~evap v ril - h~:ı;e t~kcvvün etme" "· istft"e-
.&\lnı dının tahaır.nıül edile- muameleler etmektedirler-. • mcmiştir. rek tuttuGu.muz su,h volun1l3 ni· 

surette karşı ko3 malaı mı mu tün 
kılacak fikir beraberliii gösterdi
wni fsbat etmektedir. Bu badire
nin. hiç o!m şimdilik, Balkan 
huWıtlarım tehdit etmcm('Si ey
fi,ı eti rncs'ut ir M.disc ol;n:k .te
lakki olwmıaktadır. Birlikler! 
cB:alkan. Balkanlılanndır• vecize
sinden mülhem bul nan ve bu ve· 
eiz yi bir realite haline getiren 
dört Balkan devletiııın. kendi lıa· 
yati menfa ri tehdit edilmedik
ce, harbe knnsmak için hiçbir ni
) etlıeri ve. hiçbir hu ust er.f t· 
leri yoktur. • 

ALl\lA.'i GAZE'l~Uffi 
. lÜTALt~ALAllI 

p~·ıs 1 (Hususi)- Eksı.;Lc;iyor 
gazetesi Belgrat toplantısı hali .. 
kmdo: Alınan radyo \o·c wızetelerl
nin mütalea1a."lru. hul.Asa ecllyor. 
Bu..~ ııöre Alıl'\aıılaı· 2 şubat top
hıntı.-undnn hi<::bfr endi.~ duyma
nuı.ktı.."Clırlnr. 

Çünkü Tuna ve Balkanlaı: ı.~r-
zamandan ziyade ayrılmış bulun· 
maktadır. Balkan antantı kon<;eyi 
ıtoplııntısı ile neticelen ~k· 
tir. Sad ce .görüş blrlilti mfuioh~ 
de cdilnıisiirı> t&rzında bir t .. b1~~ 
ile nliıayet bull!calı.1.ır. Konseyın 
bir netice ld etmeden d&ılllması 
da İnK!lt~ TI! Fransada h v:ıl in
kisarım mueıı> olacaktır. 

---000-·-

Maarif e'\dli 
Yarın gidiyor 

azan: ZıYA A in ı'~ S2 

Türk donanmasını ele geçirip imha 
etmek de mümkün deği1 i 

Da'\id, ~ bir Ul"Ctte k tinden airbı guu St>U\Q d 
hükUınct ve saray adamlorilc tc· Fatih. yen· · oniusunun unşrna 
1nasa (ıcldi. 1''akıııt o kadar sert 'c eçii. O '1a kanı yolu ile Gelibolu 
b:ırid ıuuanıelcl ... rlc kat"Şihışh ki, iixerlae ilaWi. 
Tüddeıin böJ le bir uUuı m;la ya- t'.rılcn knrar sııucibıuc •. (l• u • 
a.aşnuyacaklaruw. nıuıt getirdi. dh), mai., eüııdclai y nİÇi!rilerlı •· 
Meyus ,. mütccs lt' t>lnnL. A n· dalı hil ~ larmdun (Agı:ıboz) 
boz önündeki '\'eııedil. do ıaıuıuı· ı üzerine yürliyecck, doıınnmu da 
~ aı..lcl etti_- A. ı.iral. (:Si.kol l sahile akın Mr ıurct~ •u takip , 
Kııtııfc) :re netree~ ı bildınli. \ ekti. 

Bn "-azi.~~t kunız~ ta, \'•mecb'lı · f'dik dOPJU "-bu nıuaaoQ\ 
Aın.U-ali ric'ut cJt•me.o;dl. Htılbulıi 'l ürk 1fonımrunc;ıtmı Can:~ knle 
Tam domuuııe uu t•lo getirip im· ltoğımur!mı ~ık1ıJımı hub"cr alır al• 
k et.ek de mümltüu ~Jdi. Sw u,. derlı:-.al Af~ ılm öoi. ude. ~-at· 
U1 kar a y~lneak ~y iJkı Umaudan demir I;akh:rdı. Bit 
vnr~n; ' ' c.-di Ct nhuri::ctinift n ~ı-.ımıuuck için ouıdn de
terefini ıattlıafaza edehilatr.k i -in, ıtlden: <l u açıldı. 
bir ~n çds• k · · t~ inli· ' lJ · • 
~ar ctın .. kleıı :ı m:~tti. •it h itu ı-1 b l 1• . . 
v~ m.11 de bö3ıttc: ha- stan u t•· sn:u 
l't•ket clf!· • r=f eri neden "ıu 

k lo
r? 

V eo.edik d'*l!ltilBAI i, ~U U~Ull "'4 I 
&ar 1lencsiıti &e\!lPil'keıu Tiirldd , .İ.tı~ı..>a liscslı: ~ - .ô.U..!.t'l biı 
büyül. bir fualiyeCe pJinlanm ht.ıf < '>eri :, ı.ı • ~ ndı . Bu 
yapmışlar VI! •lf' lant Kl~ • yüzden,, :ııi:vsi:lıUl DU sicl<l t1f SG• 

:raiılıenli. ı.-uidamıti: • h i ~ 't ' va 
İst::mbul. Ge!ih·•lıı, mop t ~ •• m.m palto <&·la 

nelerinde c\:eli güııdildU ~alı • rn.aktaaırlar. 'alec mtSJ t<T. bı>< · 
111uhmı. de\•anı e4i ·~,.,r. Yeal ıe- ... g5ğ\ıs hcslalıklt'l'ı ü3 bas ~ösıı 
~ı: 0.~ni;rn in.Wrili.VOl'- BH~ iilc te ıştir .• ~kklep i .c i ettin M~ 
küçük toplar dökfüü~·ordu. .:::rH Veki i }fa n Ali Yit{!c:lin meb-

(Fatlh), ıili&r de.aı iud.e, 'e - ıteb: eftis cd :ceP.i ı hd>cr tılre'e.k b •nyada kıymetli taclar hakkında emirname NVrKUN BIRAK'l'IÖI TESİR lıavcte kadar yürfönek 1!' ın· 
oerıın 

1 
(A.A. Y <lnyız. 'l'aıı1 rlı7.a mnruz kn lrna -

n.tiin \'ti }- Bir emirvame bu gibi tdn~sı l.oııdı a 1 (AA.) - ;JOO kişiden mnk \ e te hhütlcrlmizi itaya V :dl dün U:ııtVt.!t ite ı-ek.tö 'Ü ile 
Dld~tandnşlarm meşru sahibi . 

1
_ r.ıızla ki.mtl{'nin h.az.ır bulWldurru bir mecb:.ır edici bir hadisenin te - birlikte Gureba uastant:sine git -

nedHdileri' indirececi kat'ı daı • ~al""rifert vaktır:mıs, ou d& a.uca..~ 
lten·ıı 5erini tayiıı e i~ (Ağrı- <">.gün C!l_a ilik bır hav vel"e--
~z.) ~ ı da zap D\ ff bihni.~. H ı in e latl n haa. 

hakkıMn ~lYmctli ta!;Jarla inciler ıcm sa ıtoplantıda bir nutı.ı:k söyelrn ş olan ke\•vününc mani olmak ı ın U· ım:<:tir. Bund ın ot .. Tıp :rk ı· _ 

~buı- oldukıel anname VLrmM.:. mec sat :ılının ı liu: nı oldl ·Wm ııa - B. • ... mbeı l<'yn in beyanatı, dinli· yan.k dunı:; jt e =c p eden siya ,_,,_n. cnsı· 1 de 
a 

-z..- ı r sın· .-. uil ~~ './ • rı 
olur u, :ehi Veıu dik Ül nn•:• ~ı talık ktt"''-1Il di\·c l!'l. teıen-i.iz 
bu de&lıde. lıurm • HJ c t;; lur hn· l etsiı di• .. d~ı bu büyii.k ilinr 

ruu ve bundan bövle tık bulur.mıı.kladır. ~ lel1u~· ~inde bü\ü:k bir tesir ı:i f alivcl \'C har~k t1 r rusu eiik cd n Hasan Ali YUL---el 

8 
~ ' icıu ctm tir. etmemcge çalışı-; n.z.11 . L- .~·~ 

U f 
y '\i is şe:ler-inde:ı ~ doktor&.<. ·~· 

le elC<'ckhr. mü seses · r bu nıev1 

Se er F
• t• Hadp, nıüıtet k eıın sah:ctıni o YUNA • GAZl'."'TF~!~I 1 ı. ftı~........ V kil 

Orausu tarr Z ~ ge ) ı·cabed"n i7.aha:w. c.u~""'· e.ı: 
(l?niih , l1ütl ıı hnrph;,rde ol • , ann az da ne z m~ n y nerf 

duğu gibi, girişeceği tt ühi ' ' 
• .. .~a-d .. -u· kQnaat bahrft.:ıccck bir "' • ~ uco:ıiJYA1'1 '"' ~ """:l , ni yapıl< n 2 numoo:~ ~ ·ciye 

k1 de l:ısviı- ctın:ı$.ir ki, arnl ı unda Atma l (Hususı)- Gı.ı.ı;L-telcr, ,dini 1 H nok;, nlD..ile ibtı.) -
un tır. Bır Fin 
Sovycf vüksek 
otoJ'Tl"'.,ı,ır ber-

---000-

müttefik dooı veya bitaı-af devlet- Belgrat içtima.mm pek müs it şart- rını da tesbit etmis ve yemden mü
lcrin büyük ve orta elçileri de bu- lar i 0 ind.{:! açılmakta oldu ·unu ::'t az- ı tcactdit ıl':ıl t:me ıle tt> l at •eınını
luruın h:mrunda İnRiltcrcnin kuv- makt dırlar. Bu 't· laııt • B lkan ni not etmişti!·. 
veıt Vr! azminin son derce:! ycrindc ve Tuna devletlfır ar· n dakı go- Vekil· snaı 14 de M arı: ı lUdilı-
old ıgu intibamı tevlit et.mıştn-. rfü:; fark1ar:nı bir \ierece daha dü- lügüne ,A l.miştir. Burada Vekilin 

1 
Si;: · mehafil bu nutkun har - zeltme e hadim olacakitır. Sulh reislli!inde "okalcl ımüi ttL..ı::lcri ile 

bin başlanı?ıcın<laııberi söylenmiş idealine b,1~lıl m her m<in i- bir bu uk saat devrun cd bır iç;-
Propag ndacı bir genç ol<m nutukların en savam dik.kati lain eden Bwb:ıı· tan icın e bu. 'tima ll'ktolunmuş•ur 

ı ve en zi\ adc ccscı t veı ic · oldu- tonl ntt faydalı le.caktır "1."am üstu_ •ekrar Ünl\ ~r teye 
esile gunu ~yanda mütt fik iri r. Ka' 'mcrıni e~ · diyor ". .n .... ~Q .,a ı n nt ntı konsı:ı~inln ıç- j!iden Hasan All Yuc l geç vak e 

ı ~oJIERİKADA NASIL · 2 sulh z a ·ı1d b ~lı dört adar oTım .. m &mu tur. Ve-
KAP.SILMIDI? d:!detin h rp umanınd1'. d bu- ymm n • 

el• .• """"'"' bır ·et,, c&.'Cektir. 
V:'\~r.;ton 1 (A.A.) - Dıplomasi =====u~~~=m=u= ........... ==============:-..:=..:===J 

muharebede de mU\ affnki~ et C· 

~ farını snelıı t • u oz; P. 

dına mın·a ak olıuak lçln hazır· 
1l lımm })Ü' -1 bir ikk ti" il; al 
~13ordu. 

•n.~;-et {1 ) ·n t bidn3 o -
tinde, donaıımn ve rdnııun ha· 
:zır1ı1dan bitti. B • mu m seferin 
b «kumandanlığını da. bizzat 
(Fa ti 1) dcr\lhtc etti. 

(10 p rc:ı ffir.l ı ga) il ( 200 
~a oak!l. egem· i) \C (70 bin 1 

• 

ra ası.eri), t tn .. hulda ıoµlnım ~tı. 
(1''elili in bir u ril<-, 1 ınhır • vl 
cık.ocCıklardı. 
Prui~ lı ııta Pu ) lı1 

mclıafili de B. Çemb"rfayn'in nut F t:h 2 ınCl ulh hukuk m h
ku d ayısilc mt! :.uıiJ ctlerıni 

zife.siui. • i1ft~ c ofor l . Sadrazam 
inilir. Evın sar tarafı \ l c r. l\fnhmut p " ) 8 ve.reli. Şimdi) c 

1-1 bu g;:ıyrim nkul 14 3ı ~o J-ndar kurn ordnl nr.:ı mm ı ffa-
izh t cimektedir1cr. Bu meb.aiil, mes satı m ır lug n • ' • 
n ı bıt.araflar ha ~kınd .. ki tc- 'Yaşar• Emi Hulüsi. Husc-
mcnniyaıı ilıth.· .. eden :iıkr.Ja - yin ve _airecln uhdci tasarruf -
rm. i l etmcktcdt:ler. Avni lannda bufon&n AJtsarayda Ccl-

-------------------- ı ımllia.!ıl, bu nll•'run n. Ç-Orçıl ile F·tçcşmesincı.e B tnuc1beşı Ab-

J
·( B. Çen.b • layn tarafların . mü- dullahlli(a mabrllesinin Tahta.o-

: _ teaddil de.fcl:ır if edilnı 0 dalan k:ı uıde eski 22. 24 kapı ---------- ---------.-ıJ İn1ı1iliz si\-asetinin esaswı dt.."- saıylı sağ bcledi:ı>e malı - solu 
Mubaru c.ı B. E'ı:."i un· J!~o.kte olduğunu y~lwı tnrık aı·l;ası 2()52/l h.!' t numa· 

tarihlne n üsadif Pen;enıbc ~ünü ki~ctfo uıuıuda eden bu tccl'il-
sa::t 14 ten 16 ya k dar m"' keme heli rcz.iri11, donrillmnyı da th·lcee 
başldfblnin odasında ı ıUır- idnn- cdl cel:iııden cmi:ın:. 
nıa suretile satılacak '\:C yüzd ~et- Donen•nnıım '\:C n Jreriu bekle-

lstanbul leblebiciler 
cemiy .tinden: 

()~ Ura ~un:~ Şc-:i İnı?Htcrenfn h bi cilu;n fk;;n u- r:ıl arsa cephesi tankiam ile malı· 
1 ln... ~ .. 

1 
~ k) . "b' ·ı . a··.?t :k~ 1.· 1:.-.. - ~uı..n-""Cll kl'' • • ""'• ~:zınu ~Y .,.alem - - ooz ı , n ıımıycsınııı ..., :'l ı c _ uw u '-"' ı~· • .J 

~ iç lastiği 64 adet • ) l4.30 mck hususund: · mclli k A 1? ev lf'I suvu zım • 

miş be:dni lıulduktl takdfrd o gü· m~i, u.Zl'n lirmedi. Nilıu~·ct bir 
nü ihale cd~lecek akSi bkd" -de eu "lkbah r trilnn İstruıbul afoldıınn· 
son nrttıraırn taahhüdü b3lti kal- da iisı:H • r1 r kcıı, e
mal~ üzcıe 2~/3(94? t rihinc mü- lam toµl:ı.rmm nıllthi gUrültUleri 
ndıf C~mn ı?Unu yıne aj :_ıı saatte arasıcda. Tiirk dunrmın ,,ı, bütüa 
'-e aynı yerde orttırmav .. d~vam hc\bct 'e ihtl<t n le Mann mya 
olun~mık ~ayrimer.kul aoo lır.ıyn 1 doi!nı hareket ~uı nmaına 
Emnıyet Sandıitmı ()tekli ol - -"'---------_.;_-;.:__.;,.__.;..;.._ 
du~ınd:m bu b deli tecavü.ı et- .6-.s:!ml~llllıi•m•.-•••••ıl!l!l•••••ıın••••..a 

ı _ e'.:~ttu tcr.n ekte bulunel r nın~ a~ık tlrt~nr-dsurc:lekemea • 
U 1

_ u.aua ~ ~ı uc.:b , ce "1 l a cins '\! ta'l,l ı oto- tm."' le .ı.t:'f. Q<.:ll> +- da ak+ ... tnu«---Lt ı· k 1 k d' .?~ ~-,_ı . .,.. .. ·tar da.ıresuı r '!'17' ... 

1111:"".,.,••·.. ı... •• ı.:;. • odesın - • ne """ ıt .... -.uu l>U.:ırlı!.la sa-tın :ıhnnca-ktrr. A ·.ni mcluıf ı u nut..t; n s n ~:ıw. 
btsi:;.ı..~&2.4rlık 6/11/940 sah günü Kıdlataşta kvaz.un .e müh'.ı at zan~'ll:da Am ı:ik& postasının E' ü: K;ıp.dat.. iken cr..nlince 

lrt '"~ koınfsvonda ya;>ılacakt.Jr. koı troı=l ve .Amcrikruı gemiledııin çini dü ıdi ufak bir t~ ı!· ~· ~f:~ 
Jlt. - Mürrecıa.t Ji:rt.P...s! .ı.·gün ı;öm gc~ şubeden p-.ır~z Qlın:ı.t.:i· ı· ·teY.idfi ;-uzund""r. tuhndctüs etmiş tns :merdivcndc."1 çıkı •nca ır u J 

l\r olan smtefehhüı: · izaleye me- 't K&rsılıklı iki odo. bir mutf'ak 
~ı; ls er.lilerin J>t'UU-1:.k icin iayi.n. eililen ııiin ·e s:tııilcıoo % 7,5 . daı· oımuş olduihmu ilave etmek .. ~·<ıheli"' (hav gnıl terlms. elek~ 

Pllral:ırile birlikte m~zkür komisyona ı.~lmeeri • (808) · tedirler. mk m~·~ .. uı olu~ il~ r:<:n kuyu~ rd ) ır.ı.-ttakts.n orr kapı ı.\e 

! •u.n: Rahmi Y A<iIZ O! 21 

Donanın~ Geliyor 
l y.- umda ~vnn muurime sal • ~-c1~ıkıhr. bahç ufaktır. So

dmh n .. 'J'üf~k enıda yoktu.. llaJ'· fad on beş :ıyak ro€rdi •e'. ~u
~ se'iini nudınrı . ~ bu kalt. k kılı:•ee dar bir .ofa ilzerm-
kRb tü: luin i dikcn dil.en etti. ·~: cı~ ve b'r h i mevcuttur. t 
~- . . L-: -··ı de uç r . O!l • -cl· ,~ • 
'Ot!' ın; JJClllm yu m-ea nı \imli· Yine bu so aae ~ J' • • 
ğiırj ~t-n tıbk hoa)dııt iki 9ım nle ·kılın~ solda ufak b::.J: o-
ôt dnrm soğuk bir ırıtışl~ ~a ile- ~ir de çinko tl" '

11 dar:ı: •. 
~üzüme bakıJor; l>abamı pusu) a • •-dır D~ı·~c,.-aya çık • l' mcroı· 
d "rüp TIU'A\JniD janclarmıı c::- \: lll • tamı:m oıdul{ur.dnn seyyar 
"-u"n ın.aı de brşımcia mütb' ven ~~nle ~ılulır. E'Çln dalıili ah-
kahkrıhulnr savurıırak. taıııenca~w ıner Ta - ve merdiv~"ılerl ya~-

"pf.ır • ,. ı. 
kaf, ına ~cvirmi~ dnrıı}ordu. 1 ~" ·aJ·d :r. Mutiaktnn b!r ~apa~ ı' 

Ç;wu.c: sosl~ndi: n b<ı •• altı.nd1lkt buoıuma 
u"'Lnca c.,; ın _ ,.. 

- KurtuJus y k Jllilı:tl. Cıuımı ..,. -
seı"İ)0'1"..an düıı önü!'ae!. -- 8(.h.:n ebDŞ .... , 
Uzatmıyalım Jua ıiten hırsını • • 

dom ,;ocr.lerim ~ ~uı-tantl: avağa FERAH . i~;:noda 
kalktım; birer (uilm Ü\ dinsi ~ .. 
halinde arbmdan tehılif.kir ne - 1 1.'clefo ı 2 ~la9 
larnu "iicııdiimc dokunduran &i· b • Cuma 
ıah unmıuıarı önünde uğlm c m- Her Perşem ~ _ , 
· ayrıldım. Karakola getiril - Yf'..Dİ 'l'cnzll ' 

t;: ~~~-aöü:C~ı~;,;~ •• : l OM Biti [ B I L T l ER 
dcrildim. l • • ı.-:.,.• 4 k' l 

i1.miUe (Ok bln.ıafl!m. iki tu- 2 k ı 3 ~ı lf 
yik ,:e · kence ı-~Ct!Si istin! k o- ~tevki 25 35 45 K.r. 
d.ildikUn btıın'b sevkim Bolkon 4 O 5 60 " 
kararbştınldı. ................ , .. .. 
Aklı fikr" k ktay ı. ~ili- ı... , a elırlren dad ş t 

nız blbll kaçacoğnnı düşWidükt:c • sırwr;:n. bar. bulamıyımlar ı 
hiç~ir eare J.ulanuyor, adz içiade ı• ve. 11 mı_,, ........ rz önünd bu ı 
Juvrawyordaın. dnin.1• g~·~ .. . 

Beni. trenle d~il, denbtdeo.; bir ı t.enziiatUi.n fstifnde etmek 
yelke1all ile jandarmaların muha· : isth en bı:r~ok ~er bll· t 
fazasıada lstanbula gintlermeyi ı 11'.rcl->. grtlP ~rl ederler. ı 

--1-1. ı..u1c1u1 •--'t r:r: .. " .............. •t.. ; muvlllUA ,. ar. .uııu e ge~· d Tb 
min üç.Uncü sfuıU akşrunı. hazır· Bugun 10 ıın 1 1 M'e!ı l 
J.awuı bir yelkenliye naklciildirn. devamlı scmıstar. f 

rnek retil o günü en c-:>l. arttı· 1 =-::- - :\fil! t ..,r tarih • fcrlt.>r y:ınr .. 
ttııa ihııle edilecektir. .. ~ H-avat wihi .m:Jderla süs~ir .. Si· 

2- Aı:ltırnıay~ irecck Pr yu:ı:· - - nema alcru! sahc:.erlede bez :r.•ı.· •.• 
de ycdı lı çuk ni b "nde pev ve- Bu l:şn:n 
rc~k erdir. 

3- Arttmn; bedelliıin ihale ta- L A L 
rihinden it~b:ırcı: yed 1tin içinde 
"-eıilınesi liızıınoır. 

4- Bedeli ihale mı cu•d ve- ! 
rilmiyc(.'('!t o t rsı.t ·i l feshedilc-- ( 
:rek [ayrlmenkuJ yeniden aı1t·r .. 

1 
ına• n çıkan1aea 'ft! n Ç(•k arttı· 
r:ın:ı ~Iecektir. tki 'hale ara -
.ndaki f=ırk t; ' zarar bilfil Ü üm : 

r.·ü.şteriden slm ~~tır. 
5- İh e tnri.11ıne kadar v • l!i

ler ve sair bo~1ar hissedarlar a
i-t olun % 2,5 deJl lire ile yh n i 
s<.'nel'k evlmf' e rfz. bedeli mü. t(. ... 
riye aittir. 

6- İsbu ~a menlmld nlüsec- r 
cel [!ay-;, m~el hak sa.'l plerinin 
tar:bi iluodan itı aren vtrmı gün 
.zarfında vesaiki n .. birlikte mü -
racaatlan Jazımdrr. Aksi t kdird t 
17.ayxi mfü;cccel hek 1'Jp i pay
Ia.c;mo.dan barlç r. l:rlar. 

P a.m:.ı11t "ıtt clırun h!rıkn~· 

OTEL 
EMPERYA.L 

~ ... nsu.ca SOz ij. 
Iı'ıii ı'1 ~ r.caktiI'. 

G'O'z.EL 1SA MİRAZ..~A -
RAY MİLLJ...ND 

Dünyanın en ~ t!skı._ Hayatın 
en buhranlı devrini ·· ziğin eh 
ateşli ~melerinı bu filimde va
&afıtılu. 
Pı ogrmn ili\. e-ten: 
ı - Dünyanın t'ÖZÜ \ kulağı 

Parmnunt .hırnaıtda en son \'\'! en 
~eni haberler ... 

2 - RENKLİ MOO W ALT 
01SNEY. 

7- Sn.rlmnnc buı;?ünde ltiba· 
ren J,eİ+.esin görebileeel!i rurette 
açıktır. azla malumal ıstiycnl rin I Bu akşam icin nı~nli4cl~ yerle- ımü!enıacllv n 
satıs 142 No. ile satıs emurlu~u- f Tel: 4359~ 

du-. 

na mfi.rııctrntlan 18r.ımdır. (2203) -
'Ievsimhı er. büyük Şalıe 'lac 1 olan ve Bu Hafta 

ARAY sinemasının 
Vbi salonunu her sean:sda ~ haşa dolduran. 

CEBELUTTARIK CASUSU 
Orijinal Fra!I zc nüshası 

Bir kaç gün da.ha gösterilme ine devam olunacakbr. 
Baş rol1e.rde. 

V/VİANE ROMANCE-ERIC von STROHEI!vlı 
G<ımi. 1.-aranLkta demirini aldı, 3 KllLAll t TARZAN i l 

1 tanbula 4oiru ;yola çıktı. BOyfJD()T..ER. ı ADASI !t ıİİlıl ______ İ•lA•velm•:•FO-KS-•JURN---AL-•en-son-•ü•n•v•a •ve•h••rı>-h•ava-diSler-•t•. -----~ 
< Dovanu Var ) 
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1 

Devlet Demiryolları ve Limanısrı 

BAŞ, DİŞ, GRiP, NEZLE, ROMA TIZMA 

Nevralii. lcırıklık ve bütün ağrıla
r:-.:ıızı derhal 

keser 
icabında günde 3 
ka~~ alınabilir. 

Der yerde pullu kutulan 
ısrarla isteyiniz -----lstanbul Limanı Sahil !:iıhhiye 1'1erkezi 

Satınalma h.o ·.nisyonundan: 
Merkezimiz ve mülhakatı ile Çanakkale sahil sıhhiye merkezi 

mnbarlarına teslim şartil,. •450. ton krible maden kömürü ile .25. ton 
aiim'.kok kömürü acık eksiltme suretile satın alınacaktır. 

l :.__ Krible mail.er. kömürünün beher tonu cl7 lin 20 kuruş. sömi
kok kömürünün beh!!r tonu •24. lira muhammen bedel üzerinden mecmu 
tutarı 83~0 liradır. 

2 - Bu eksiltmeye ait şartname nwrkezimiz levazım memurlu,i\un· 
dan parasız alınır. 

3 - Eksillmc 2 şubat 1940 cuma ııünü saat 14 de Galatada Kara 
Mustafapaşa sokaıtında mezkür merkn eksiltme komi<ıvonunda yapıla
caktır. 

4 - Bu İS<? ai't muvakkat teminat bedeli .625 lira 50 kuruş• tur. 
5 - Eksiltmeye ııirrceklerin kömür tüccarı olduklarına dair 1940 

yılı ticaret odası vesikasını ııöstermeleri şarttır. (482) 

Devlet Limanlan İşletme Umum 
Müdürlüğünde~ : 

İşletme ihtiyacı kin muktazi altı kalem deftM- ve evrakı matbua 
pazarlık: a bastırılacaktır. 

İsteklilerin 3/2/940 tarihinde saat 10 da Galata nhtı .. '1!ındaki u
mum müdürlük binasında toplanacak satınalma komisyonuna müra-
c~ v ·l~n il~ n o~unıtr. c746 , 

lstaulıul Lc\·azım Amirıiğiude.ıı verüen hıa:-ici-ı 
Aıkf'ri Kıtaatı ilanları ......................... ; 

A'ağıcla yazılı erıakbr hizalan uda ı;östcrilrn gün ve saatlerde ka
pPlı zarfia eksiltmelcri ·upılucaktır. İstPklikriıı teminat ve teklif mek
tuplarını ihale saaticriuden bir saat evveline Ludal' Ed;rı•edc !'ltüşiriyet 
dairesindPki satınnlıııa kon•isyouu na vermcleıi. (1195) (805) 

Lııı si M . ~t .ui 'ı 'm 'J', n.i .au ILa.c 1.U"u ~e " ' ı u 
!-'. ".:ı Lir' L r.t 

Zeytinyağı 
Nohut 

15.000 8100 608 15/2/910 11 
St,000 12500 938 • • 15 

16,30 
11 

K. Fasulye 
Sabun 

67,000 12730 855 • • 
J 5,0llU 5550 417 17 

19 
• 

Toz eker 30.000 8280 621 • 15 

"" * A~al:ıdakl l&<c m&Jdelcri hizalarında yazılı gün ve saatlerde ka-
palı zarfla eksi!tmelcri y•pılacak tır. İsteklilerin teminat ve teklif 

ıııektuplarını Ed:rıı!.'d<' • Jiişiriyet d ı1r.sind~ 5ahnalma komısyonuna 
Uıale 'aatindeıı bir sııat evvel vermeleri. "1194• •804• 

Cn · M kt »ı Tutarı Teminsb l.IJ.~ t ün~ ve sa • .ı 
K• t) !.'" J:r:ı 

Sadeyağı 20,000 25,000 1875 19/2/940 11 
15 
16,30 

Pirin~ 
Bıılgur 

86,000 25,800 1935 • • • 
1311,000 18,858 1414 ••• 

8000 kilo bir .:\lnı. lik oluklu 
gakanizli sa( 6/2/940 Sah günü 
saat 16 da- pazarhkl:ı satın alına -
caktır. İ<teklier CımHkkalede müs
tahkem mevki satmalına komlı -
)'onuna gelıneleri. (119:1) (803) 

+ 
Kırkı.reli askeri lıa>tancslnin 

tavan döşl'me "" beton merdiven 
inşasifo pencere •erı:eevelerinin 
tamirinr ait kferrüatm ke.li 3055 
lira 72 kuru~iur. İlk teminatı 230 
liradır. İhalesi 15/2/910 Per.;embe 
günü saat 15 de Kırklı•reli1'de u
keri s:ıtınalma komisyonunda ya-

!' ~. 212 

pılacaktır. Fenni ııartnamesi ko
misyonda görülür. (1196) (808) 

* Dört garnizona iki yli%er ve bir 
ı:amizona da li( yüz ton olmak 
tızere ayrı ayrı p:u!arlıklar yPpıJ. 
mak üzere kuru ot alıneaaktır. 

Kilosunun tahmin bedeli 6 kunıŞ 
50 santimdir. PPzarlıklan 9/2/940 
Cuma ııiinü saat 15 de Llilebur -
gazda nskeri satınalma komisyo
nunda yspılacaktır. hteklilerio 
teminatlarile komisyona gelmt: -
)eri. (1197) (807) 

Yazan: )L SAl\ll KARAYEL 

Bi:güıı Fa.tih Bükreş civarında dolaşırKen, 
birdenbire kendisini bir orman içinde buldu 
- . Nerede oluroa yalrnlayınıt ve 

bo) ııunu \.Urunuz!. / 
Vilı'id, bir gPce ıııı.;ıJ,... 'Hh'k or

dusuna bir bn.•kın ·apmayı ta<ar
ladı. 

Ve bu lıkrt'hetiııi ı.. .. ınali ciır
etle \'Ücutıaııdırdı. Llıkiıı bu bas
kın lıar1:keti ona vnlıaln a ınaloldtL 

Çünkü; Türk akuwılı.rı nıüte -
;ı-akkız duruyorlarclı. Buna ıuuka
bil bir tallll'uzla Viiıôılın kııvvet
lrrini peri an cylcıliler 'e pe~ini 
bırakmadılar. Ta Karpatlann de
J'Jd \-c h.hnsc~iz orntnn)arına ka-
dar kovıh;lar. · 

\"il~<İ~ ;ı <.ıla·:inin icıtu oldui;tuın 
anladı. Ailesin. nlarak ükıbet Ma
caristau hiihunu.>t~n..: dehalt:""t etti. 

,\la~ııı· Kralı atyo firari Vi-
li.dı ·' akany~r .. k dı rlıal haıı .c attı. 

ı. t·aı· J{rnlı ~ltıtya .. , l;orkınuş
tt~. l:J..-.r, l;'-ıuli :ne dt.' fial t edeıı 
\~iladı, hnp:,t• ahu ... ~ -'P d.ı hiisnü 
k.ahuJ ~;; tetuli~ oJ~aydı. 

R~·lkı ,, \;,kit l"atih ordulllrile 
~''a•·a rı~~.ına girerdi. 

. Hııraı• Kralı akılh clauandL 
\ ılad.:ı aınaıı wrınccli. Siya. i eııid 

mııamclesi bile yapınıyaruk aile· 
. il., hı'faber h:ıp>e tıktı. 

F!ilihin orduları Romanyayı huş
tan lrn"'1 temizlediler ve Viladın 1 
yprine biradl:'ri Radolıı Ulah beyi 
tayin Pd~rek avdet eylediler (866 
B.•. 

Ulah kıt'..,,umı ı.cr tıırıdına ya
yılnuş olaıı akıncı askerinin top· 
lRılıı{ı genainı pek çoktu. 

,\fal ve eşyadan ba~ka 
ytlz binlere.- lıay\'aıı dııhi alın -
nıışlı. \'iltıdnı ıneıı,Hbıı olanlar 
feci iıkıhet),-re ugramı tı. 

Bir ı:iiu l'afjh; Biik.rc~ ci\'(ll'lll

da gezerken bir tepeciği aştı. Bir
den kcndh .. ini kHzıklar ormQ.uı i .. 
tinıle buldu. 

Binlerce ce-:;ct, kerih nınnı:ara • 
larile, kokıılnrile hissi~·ntı tıızip 
edi~·orılıı. 

Hanızn Paşanın cesedi ellJisr -
sinden hala belli)·di. Fatih, bu 
manzara knno1~ında rok müteessir 1 
slr oldu. 

Derhııl )'aDlllda bulunanlara: 
- Bunlara kaldırınız!. 
Diye irade eyledi. Bu urada Ro-

işletme u. idaresi ilanlara / 
:Muhammen bedeli 550 lira olan 50 adet kalın kum el~iıi ~ 

cuma ııünü saat {10,30) on buçukta Haydarpaşada Gar b inlsı c 
deki komisyon tarafından açık eksiltme usulLe s a tın aJın3cak• 1 ; 

Bu işe girmek btiyenlerin 41 lira 25 kuı uş:uk muvakkat 1. 
GRiP, NEZLE, NEVRALJİ, BAŞ, DIŞ, KIRIKLIK, SOGUK ve kanunun tayin elliiıi vesaikle birlikte eksi'lme günü saatine 

komisyona müracaatları lazımdır. , 
ALGINLIKLARI ve AGRILARI TESKiN EDER·. 1 Bu işe ait ~artnaıneler komisyondan para;ız olarak da~ıul· 

ı ....... llİıiiiiiiiiliıliılıiiliıliılıııiiiii .............. , .................................... _ta_d_ır_· ~~(-60_o_> _______ ~~~ 
_________________ ___,,....._ _________ , Üsküdar icra W.emurluğtından: 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası .Aıtin ve Hayganoşa borçlu j{irkoı Kıguhi ve Şusanın h?c. 

l 
Üıiküdar Pazarbaşı malilı.llesinin Dibek sokağında eski 23 ycnı "' . 

. 27 kincikinun 1940 Vaziyeti No. lu iki tarafı kundu:.acı Visto vele<!. Sava ile zevcesi Sultans. 
A K T İ F P A S İ F Lin Simon uhdelerinde olan iki kıt'a m;ıhterik menzil arsal&rı ve bir· 

.cASA: 
,\!tın: Safi lı:tı-16.1'/8.781 

BANKNOT 

SermaT• 
22.756. i S0,31 

Bohurcu Takfor veledi Simon ve Z'CVccsi Aranik bin ti Kirk0 · 

11.000.00C.- r-.ıflaırında olan kezalik menzil arsa3ı ve tarafı ı.abii tariki · d 
dut ve tapu sicilinde miktarı yazılİ olmıyan evvelce arsa şia'll 1 

olan vetamamına 478 lira kıymet takdir edilmiş o1'an evli• ·" 
4.217.134,25 umumi hükümler d.liresinde satılarak paraya çevrilır.csinc k~t3f 
6.000.000.- 10.217.134,2~ miştir. J 

llFAJtLIJC 

Dahilcleki M.U.alıirler. 
Altın safi kilogram 

Tlirk Una 

ahriçteld Mahalılrler. 
()tın: Saıl kll_.nıtr>.012.340 

Altına lahvlll lı:abU Serbest 
cıövizlcr 

Diler dövizler ve 
tıirinc bald1eıert 

Borçlu 

Buiae Talıvillenı 
Denıhde edilen evralı:ı nıılr-

17.421.995,-
1.78~.204.41 

235.84032 

14.083.156,9( 

10.851,07 

10.876.809,1: 

.ıı1e karıılılı 1 SS.748.563,-

Kanunun 1 - 1 inci 1n11dde
. lerine tevfikan hazine tara .. 
'1tıdan vaki ~!yat 

Sen~at Cilzduı: 

17 987.178.,,:. 

41.961.9 
İJıtlyat A.k~eel: 

49, 72 Adl ve fevı.aıa.te 
Husull 

.236.84 0,32 Tednillcleld Buıbotl.., 

24.970.81 

Dttulıde edilen nrelıa 

ııalul.b'e 158.748.553, 
kanunun f - f lııel ,,...._ 

deleri&e -- ı.ui-
... larafuıdan vW ... 

·~t 17.987.178.--7,12 Derunde edil• nra1ıa 
nakdlre bakir• 140.761.385,-
k•flıJ.ıtı lam&mee alba 
ui.anu< tıAveten ıeıtaviı
le vuMUen 
llealı:Oftt mukabili ııa. 

17.000.000,-

.. - t6davill• YUedllM 140010000.- 297.761.385,-
140. 761. 385,-TUrk Llrıuı l'ofevioatıı - ı 37.486.849,69 

Döviı taı.hhüdata: 
Altına tahvili Jcabll dövizler 2.819,53 

Gayrimenkulün vaziyeti hazıra:;ı: Gavrinıcmkul :ıhsau bir it~: 1 

çeli hane ohm tek katlı kapıdan eve ,ı:ıirilir uzun bir kcr.Jdor uıc 
' dolaplı iki oda ile remini kırık çimen1o dö<eli sabit cx-ı:klı bir 111 · 

içinde bir hala ve bahçeye çıkılan kapıdan ibarettir. . 
Bahce: Etrafı kmmen tahta perde ile kıs:nen de set ile tahd1

• 

mis içinde hora.ıaı1 kemerli bir mahzen ile bir kuyusu ve bir dC 
ağacı v8.l'Clır . Bibnesaha tamamının 109 me.\ı'e 50 dcsimclrc mur 
olup bunun 48 r.1etre mw·abbaı bina mütebıJkisi bahccclir. Jı 

l - İsbu gayrimenkulün a:<ttırma ş..'l'l·tnamesi 4/3/940 ta!'!~ 
itibaren No. lu Üsküdar icra dııi!Csinin munyven nunıa.rasıııd~ 
sin ııörebilmesi için açıktır. 1ı.anda ~zılı ol:ınlar<ian fazla ınaJu~ 
mak istiyenkr isbu şa.rtnameyc ve dosya nurııarasil P mcnnu ııd" 
müracaat etmelidir. # 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin 0!. 
nisbetinde pey veya mi111 bir bankanın teminat mektubu ıev ıı 
cektir. <Madde 1241 , 

TiCARİ SENEDAT 2 
Lham .-e Tahvili! CU.<fau 
<Deruhde edilen evrakı 

13 989.6'15.91 113.989. 685,96 Dile• d8vl:tler .,. aıa..ıııı 
kllr1nl bakl1.ı.ri 43.843 273.r 

. 3 - . İ~olek sahibi alac~khlarla ~fı(er alıikadarlaı·m ve h'tifak # 
sahiplerının gaynmenkul uzerındeki haklarını hususıle faiz ve f11 
dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren yirmi ,ııüıı ~. 
ev~akı müsbitelerile J;>~l!k.t~mem.W'iyetimize bildirmeicri i~atıed'?t 

41846.092,67 ha:.de hakları tapu sıcilı ıle sabıt olınadıkça satış bcdclinın pil~ 
sından hariç kalırlar. _ _.1 -Jdulıtdifı 114.298.050,42 4- Gösterilen ııünde arttırmaya i~1irak edenler arttırma eaı·, 
sini 'lkumuş ve lüzumlu maliimatı almış ve bunları tamamen ' 
etmiş ad ve itibar olunurlar. ı 

A - (nakdiyenin lı:al'fllıl\ 
(Esham ve TahvllAı) 
(İtlbıu1 ıı:.,.metle) 

B
t:ıhvllAt 

Serbest tiham ve 

Avanslar: 
Hazineye kısa vadeli avana 

Altın ~ıe Döviz üzerıne 
Talıvil:J t tiz~rine 

hisseclarl•r: 

~.922 813,9~ 

8 3'H.840 6° 

. 
7.972 000.-

11975,if 
7.81~.722.-

!9 317.6S 9.61 

15.i9 l.69 7,76 
000,-4.5CO. 

11.r16.47 6.54 --i::uht·i•~ 

Yelıth 518.609 51 2,03 

İ;kontn hatfdi 

5 - Gayrimenkul 14/3/940 tarihinde .perşembe günü ı;.wt J 
16 ya karlar Üsküdar icra memurhı~nda üç defa bağrrıldrkl3P · 
en ~ok arttırana ihale edilir. Ancak ~tırma bedeli muhaınnıe~ 
metin yüzde 75 ini btılmaz veya satış isteyenin aı:acağına rücııan: 
diğer alacaklılar bulunup da bedel bunların bu ııavrimenkul ılC1 eoilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok ıırP 
taahhüdü baki kal.mak üzere arttırma 15 gün daha temdit ,'\°.ı: 
29/3/940 tarihinde ruma günü saat 14 den 16 ya 'kadar v' 
i~a memurluğ~ oda.sında arttırma bedeli sa tıs . istiyenin :Js~ı 
ruçhanı olan dıııer ıı:.acakılılann bu gayrımenkul ile temin edılı1l 

----- caklnrı mecmuundan fatlaya çıkmak sal'tile en cok arttıran:ı ihBJe 
518 609 512.v3 Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz. S::ttış talebi düşcrİı 

7 - A.:ıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu fcraf! 
oı, 4, a'tın für.erine avans u" 3. yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını f l Temmm: ] 93R tnrihinden itibaren: 

-----------------------------_;,_;__ __________ _:___:_ mecburdur. 

Müterakim. ver~iler tenvir~~ ve t.anzifat v~ telliıliye resmiııd;., 
tevellit beledıye rusumu ve muterakım vakıf ıcaresi alıcıya ınt l.stanbul Komutanlığı 

Sal malm:ı Kom is)· onu ililnlan 

Amasya piyade alayı ihtiyacı 
için dört yüz bin kilo unun kapalı 
zarfla miinakasssı 12/2/940 Pazar
tesi günü saat on dörtte yapıla • 
caktır. Zarflar mııayyen saatteo 
bir SBat evvel komisyona verllınlş 
olacaktır. Muhammen bedeli kırk 
altı bin liradır. İlk teminatı üç 
bin dört yüz elli tradır. İstekli
lerin muayyen gün ve saatte A
masya piyade alayı satmalma ko
misyonuna nıüracaatlan ( 436) 

-. 
Komutanlık birlikleri ihtiyacı 

için nlimuncsine göre )'ÜZ adet 
tııhta su fıçısı pazarlıkla satm 
alınacaktır. l\Iünakas ına 5/2/940 
Pazartesi günü saat on buçukta 
başlanncnk ve ayni günde ihalesi 
ya11ılacaktır. İsteklilerin belli gün 
ve saatte Fındıklıda Komutanlık 
ıatınalma komisyonuna gelmeleri. 

·790· 

mıınyanın bir kısmı olan Bıı~dnn 
belli~.; de,·lcte •adıktı. 

Ulah seferinde vazifesini ifa et• 
mi~ti. Lilin Bugdanın biıc kar~ı 
<1lan nH"vkii ~ağlum dcRildi. 
Vakıa ht:ınbulıın fethi nkalıında 

BııırdAn Prensi Jlaron vergi va
dilc arzı ııbmliyct etıni~, m~kbuJ~ 
gcı;nıi~· hizc kar.-ı hü,nü hlll'e -
kl'tt<•ıı ayrılınamıstı. 

Lıikin , Jiğer taraftan Lehistan 
KrJlmın da himnyeeerılcsi •a~·ıl
makta idi. Ana f 0lnn rabıtasını 
kesınen1işti. 

Prens llaroıı. iki 11ırafı idare ct
nıeg.- muvaffak oluyordu. Halefi 
İ•t.-fan ise .ı-apamanıı1tı. Zaten o 
~ırada VPnedik muharebesiniıı en 
siddetli bir devr<:si 'idi. 

Avruııada Türkler aleyhine .-b
li•alip tertibi ile m<'~gul olııntı • 
yordu. 

Preıı> hıefan aleni surette ehli
salip t8l'afına geçıni~ti. Lehistan, 
)fııl'ıtristıııı turnOanııdan imdnt -
lıır ıılıyordu. Bunıı haber alan 1''a
tih, iı,kodra öniind~ bulunan Ru
meli Jle~ lcrhe~·lsi Hadım Siiley· 
nıan Pa~aya eınir gönderru.i ·ti. 
KHrukovi~te biiyük bir muharebe 
oldu. F.ı.Ji•ulip mukıwemet eyle • 
mi tt 

Fııkat; ııctic1: itibıırilc Ulah ve 
Huğdu) Türklerin emri altına girdi. 
Çünkü; Fatih lıüvük kuvvetlerle 
Bujıd..na girdi Tlirk askerleri Tu· 
nayı be~ köprü üzerinden aşarak 
gectiler. Bııii;dana dahil olclultt. 

Ehlisalip ormanlara çekildiler. 
Türk orcluaunu buradan vuracak -
iare!> 

( Devıınıı Vor ) 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Hakim
liğinden : 
Ta.krim Sı.ra;ıerviler 67 numaıralı Cevdet apartımanının 5 nımıar 

ralı daresinde oturmkta iken 5/1/940 tarihinde Fransız has
tanesinde ölen mühendis Vahit Akı>akın terekesine mahkemece 
el konularak resmen tasfiyesine karar verilmiştir. İlan tarihinden 
başlamak üzere ala-cak ve verecek ve sair suretle alakadarların 
İKİ ay icinde Beyoj!lu dördüncü sulh hukuk mahkemesine müra • 
caatla alacak ve alakalaırını müsbit vesaiki ibraz ile alacak1annı 
kaydettirmeleri ve müddetinde müracaat etmiyenler ha:kkında ka
nunu med,.,ninin 561, 569 uncu maddeleri hükümleri tatbik edile
ceği ve geciken alacaklıiann ne tasfiye masasını ve ne de mirascı
lan takip edemivcceklcri tebliğ zruıkamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. (23950} 

ı~~~~~~~~ 
Be;oğ:u Birinci Sulh Hukuk Hikimliğinden: 

Fatih<'.e kücük meydan Tahsin 
apartıman 4 No. da Bürha.nettin 
Ali hazine aleyhine açtığl da -
va&.: .Müdl7einin il=netııahının 
mechuliyetine mebni mahkemece 
on beş gün müddetle ilıinen tebli
gat icrasına karar verilmiş oldu
;nı...,dan muhakeme qfüıü olan 29/ 
2/940 snat 11 dc mahl:e-ıneye bizı2t : 

Biımcdeıı salqumak, ısı:mıak:., Ve.: 
Ben de böyle ısırdun. Bir köpek 
,ı:ıibi k.Udtll'arak, omın ~ibi dalaya
<N<'k , oın.n ~ibi sa:<l ırarnk a>;!!psız 

ve ır.t1 rap~ı.z ıstcdı m. 
Pa<ayı ısırdım! . 
Nedim Bev Nazm;yi ıs:rdlJ'll!, 
Ha .1İ\ i ısı.ı.~ı.'ll '. 
R:ıdvnıı Beyi tsll'Clı.nı!. 
Amma, ııe k yifle, ne ölçü biçil

mez bir haz ile ısırdım. Hadiseleri 
şimd< bütün so~uk kanlılıi(ıınkt ve 
sırası sıra."1.rul. habrlıyı.·biliyordum. 
Hekimden ctlı:tım. Onun sözlerim 
boVtına :zihnimd~ ili~iyor, içerle -
nivord<tm: 

: Daha rok günler. hatta aylar 
P.idip ı;<•ll'Ceksiniz ... Bu kollly iş 

'? mı .. 
Dcmi~ti. Müth~ sinırli idim: 
- Ben ,ııidio ~eleceğinı.. Onlar 

keyiflerin~ bakacaklar ha .. Öyl<> 
'? mı .• 
Dedim. Beynim yuva.~ yavaş bir 

alev çemberinin içinde damlıyor, 
damarlarım kıwın bir atc~in selini l 
kalbinıe boşaltıyordu. 1şirnde kin 'ı 
vru-dı, hız vardı . !.şkenceve ba · kal· 
dırunlaı·ııı is\"8J1 ..,.,, tnzaİlümü var-1 
dı. 

Yürüdüm. 
- Ne yapayım?. 
Diye düşünürdüm. Kafamm için-

veya bilvekale ııelııneniz tebliJt 
makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. (940/227) 

1 1 •••••• •ı•ı• •·•·• 
Sahibi tıe neşriyatı idare edm 

Baş muharriri 
En::u izzET BENİC& 
loıa Telpaf Mallıaua 

d" üir fen<:r ıoığı gibi yumulup a- 1 
çılan bir sfuil fikia-ler gelip geciyor, 
kimisine: 

- Ev~.<t .. 
Kimisine: 
- Hayır ... 
Di)'e diye yol alıyordum. Fakat, 

muhırkkak ki. pranııasını koparan 
bir t:•irin hürriyete kavuşuşundaki 
çal.iklikle vürüyor, nereye gitti
ğimi, ne yaptığımı, ne _yapacaıtımı 
bilnı<Xlen sokaklara dala çıka gi
divol'dum. 

Bir an gözlerim temamile •balı -
landı. Artık dünya~ görmüyor, 
bastıı;'lm yeri bilmiyor, 

- Kana kan!. 
Dive haykıra haykıra koşuyor -

dum. Kac defa avaklarımı taslara 
çarptım, dizlerimin üzerine düş -
tüm: Hala diz kapaklanmdn bu 
çarpış ve <lii<:üşlerin acısı ve izi 
'VBr! . 

Knna!(ın kapısında gemi birden
bire kısılan ıızılı bir hayvan, fren
leri birdenbire ~•kılan bir araba 
tevakkufu ile durdum. Buraya be
ni itip getiren bir deli riizııiır va~
dı. Fakat, burada ve bu konağın 
ikapısında azılı hir fu1ma. ruhları 
biribirinc kanştmp havada snvu- j 
racak bir kasırııa ba~!ıyordu.. 
Kapıdaki Arap: 

arttırma bede'.inden tenzil olunur. ı<l 
İşbu gayrimenkul ;rııkarıda gösterilen tarihde İstanbul d5 nS 

icra memurlu~ odasında işbu ilan ve eösterilen arttırma şartı 
dairesinde satılaca~ı ilan olunur. 772 _./ 

Belediye Sular İdaresinden: 

Kapalı zarfl<1 münakasa iJaııı 
İdaremiz tarafından İstanbul ~ Beyoğlu bek-diye hll'wtl~ı'1 ~ 

açılacak baca kaldırımlarının tarnirişleri knpalı zarfla müıı~ka~ 
karılmıştır. 

1 - Bu husus için t.ilızim edilen ş~rllıame idarnıniz levs.'1111 

s!nden alınabilir. e 
2 - İhale 14/2/940 çarşamba günü saat 15 de Takslmd<! id3r 

lcezinde yapılacaktır. Tali!Jler şartnameye göre hazırlıyaca:kJ.Jıfl, 
lcrı mezklır ııün ve saate kadar müdürlü{ıe ver.melidirler. &o ~· 
sonra getiriJecek z:ıxflnr kabul edilmez. (789) 

Eın.myet smıdığ'ı müdürlüğünr !İstanbul Asliye f~i 
den 'H k k H.k. ı· .. ·nd' Fatih Cerrahpa~a Cebeeibaşı 1 U U a lm lğl 
mab. İsmailaı}a sokak No. 41 de e;ı 11 
Bıry Mehmet Emin Yargucu 18/1/ Davacı 1s.tanb~I mahY.ıil 1/ 
936 t:ı:rihindc sandığımızn bırak _ fmdan muddeıaılevh o ~ 
tıı!!ı para icin \"erilen 5190 mımarnlı Knmhi varisierinC.cn Tak· ' 1 
bonovu lmyııettij!ini söylemiştir. tiklfil ca<lciesindP Pao;;.tl<>P~ S 
Yenisi verilece~nden eskisinin tım~nındn Edvin Kamhl ıl~ ıP 
hükmü olmıyacaih ilan o1unur. Halaskargazi caud>esin<t•' :;~ , 

yan ap"*1.·tunanında ~ No. 
ı irede nmkim Rifot Ka.nıhl ~ 

!erine açılan 956 lira 35 Jı . 
tahsili davasın<lan dolayı # 
aleyhlerdeıı Rifat Kan•hin1~ 
sinin nıeçhuli\ t • .h.u;,.--bilC ı1 

- N!l':'eye hanımefendi?. 
Dedi. Aldırmadıım, tekrarladı, ar

kaınUan koştu, beni önlemek is - 1 

tedi. 
- Nedim B"'i' Nazmiye. 
Dedim, iüıve ettim. 
- Görülecek çok acele bir i~i.m ı 

var .. 
Su~tu ve .. Çekildi. Akşamdı. Ko

nağın lambaları yer yer yeni ya- j 
kılıyordu . 

- Gene b:ri&i önlemesin.. 1 
Dive mi?. Yoksa onu daha ko -

lay bulıabilmek için mi neden bil
mem yan kapıdan konağa girdim 
ve mt:rdivenl•erl atlıya {>Uıva cık -
1ım. Hiç filmse yoklu. · · 

Sofayı geçtim. Bir hırsız, bu şaki, 
bir sehpa kaçkını bu saniyelerde 
ancak benim kadar korku ve he
yecan duyabilirdi Görülmekten 
korkuyor, vakalanm~ktan korku .. 
yordum. Kendi kendime mer.ı.kl:a
nıyordum: 

- Ya burada yoksa .. 
- Ya yanında birisi varsa. 
- Ya ııöremezscm .. 
Ve .. tl'ztiliiyordum: 
- Eğer •imdi .,.nst gelm..,t>eın 

bir daha ne zam~~ bıı fırs:«ı bıı
laeağım? • 

( Dcvanu V.ıt ) 

<telJlıg;,ı ve ı..•w .. p knrarı 'd· 
rıııtmen mahkemey gC'ımc 
hakkmda'ti muhn·l-F , pnirı 
deva.ı rıın a kn:-~ar \ '<J· i1t\is 11•' • 
9/12/939 t:ı.rihtntl, \ <tpı ' 
d.ıruşma<:·a davacı h . c 
anübrcz iki Lı. ZHh ıJ. .ı 1 •1P l" 
h - l · .. ·d " 1 r ur e:ın muu ot ... ( v .,,,. 
lerı VitaE Knı •ıh' .1 

ve 28 /K. evvel/ :l"7 ~ ·ınlı 
Sl.Tn imzalı vnrrı · , , ~e 
r;ıfu1,Xın ~lınrlır:ı ,gıi f ~ 1 

f <:\lk Vf.. • Tı • • .i; f ~ ( !} 

sin ... ı keneli t1 1 l~un la11 , f , .. 
ro ısli.' rlnin :ı: m ı . f ,.., t, 
r~ :T{>!: tl -r ... f t}""'f1 l' " qUğUM' bi i: l J ' 1 ' 
yıeınin +,._· · 'if . l ı ;..;ı . ı; 1 

rnah!:e1ı; e . Vi!,, l K 
ri-n~cn Ri:f .. • i{ ,,.. ~ , 

miı' J, n ;! i , •fl ı 
i' 

,, 

k ln 
. .ıl ·ar - V~J"l 11 V<. ) ,..,\ • , 

1·~ "IJ n: wıınilc R • 
iuv~ ., olur .ı ~1 24/1 / 4 

... J."ı 
sacl i ('"l.TŞ -h:... l'.! 10 T"llı ..... J f 
ru 'ı h-ıı ,c, e g 1 rnf-ll"• o 
b;r :ıcn -;ııl'ir 3:.:7 i r • ,,.. 

.hükau;' ıce ye· itı<lcıı ' ', 
nan h,ıs1ı.su ik•-,. ve ' >ı..:~ 
... · ln1a::;1nu k "lr ı \: l" . ... i•, 

ğuud .. n i l 1r:c..n tıcı- :ı; t•iı ' 
'

\'C iJ 5.n içi" 2Q ' • 
nir VP ilıru ·rı" ı ı ı 

su :.ıt 14 'Clt; bıro. lkl 11 . 
vcril~n~ olın, kla kcv .L • .:ı:~ 
ile iliin olunuT ı 3:S ·~' • 


