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Belçika, Almanyayı yeni
den protesto ettı 

BrükHl, 12 (A.A.) - Hariciye nez:arcti 
aşağıdaki tebliği neşreylcmiştir: 

B. Sp:ıak, Bcrlindcki Belçika elçisi Vikont 
D'Avignonu, Sainthubert'deki kanlı hadiseden 
sonra verilen vaatlara rağmen Alman tayyare. 
terinin sah günü Belçika arazisi üzerinde uçma. 
lan dolayısiyle Alman hükumeti nezdinde ener .. 
jik suretto protestoda bulunm:ya memur etmigtir 

~ ......... -.. ____ .-, ______ _._ ______________________________________________________ .... _____________________ ~,...----............. ____ _ 

1()4 gii.nlük bir harpten sonra 
111 

ID 

sa 
c ················· 
h~lnhurreisimiz 
ıııısatir hava kumandan-
larını kabul buyurdu 

Otge~e;-----------
~IOb~ı Asım Gündüz de Anadolu 
~Unde bir çay ziyafeti verdi 

Harp bugün .12 de sona eriyor 
~, ~~İ 12 (A.A.) - Reisicumhur İnönü 
) ~ 6.30 da İngilterenin Orta Şark 
~~ ~i la~~ Başkumandanı Orgeneral Sir 
~~I\ Çel ı ve onu takiben de saat 17 de 
~ı .... ~Ilı Şal"ki Akdeniz Hava Kuvvetleri 

i;~.. General Jono'yu kabul buyur
,~.· 

l\..~~İİ?iik Elçisi Sir Hugessen ve F ran· 
~l~t'e _çısi Rene Masigli kabul esnasında l..'- )a.,...~efakat eylemekte ve Cumhurrei

~da Hariciye VekHi Şükrü Saraç-

Anlaşmaya göre 
~ -------... ----------
Kareli berzahı 

ve Ladoga sahil· 
leri Sovyetlere 

• 
geçıyor 1 • akta idi. 

0 
lcQ,.-e_t ___ V _____ e_k_ı_· L-i n-ı-. n-...,....-b_e_y_a_n_a_t_ı 

tDtan ve yarı toptan ticarette fa
~mek mecburiyeti konuyor 

(Ya.."'&M 5 incide) 

<\lnıan tahtelbahiri ( 
daha batırıldı ~ -

Ticaret l'ekili Nazmi Topçuoğlıı 
(l." a7.ısı 3 iincii<lc) 

O a ı a d y e' n i n 
beyanatı 
Harpten sonra 
Finlandiyanın 

arazi statusunu 
kendisine garanti 
edemiyeceğiz 1 

Paris, 12 ( A.A.) - Başvekil 
Daladye, bugün öğleden sonra 
mebusan meclisinde Finlandiya 
hakkında beyanatta bulunınu.5 
ve demiştir ki: 

5 şubat tarihinde top1anan 
yüksek harp meclisinde, Finlan 
diyaya asker gönderilmesi hak
kında karar verilmişti. 26 şu. 
batta, Finlandiya ya gönderile-
cek Fransız kıta.lan, iki büyük 
Fransız limanında. tahşit edil -
miş bulunuyordu. Gerek asker 
gerek gemi· bakımından yardı .. 
mm en büyük kısmını üzerine' 
adan İngiliz hükfımeti de, Fin.J 
landiyaya kıtaat gönderilmesi 
için gıı.yrtlerini fazlala.ştınn19tr.ıt 
Bitaraf memleketler üzerinde" 
gece gündüz diplomatik faaliyet 
icra edildi. l< .. akat askerle yapı.; 
lacak yardnn Finlandiyanm ta.. 
lehine mütevakkıftır ve hila 
bu tnlcbi bekliyorum. 

Finlandiyanm talebine ihtiyaç· 
J vn.r mı? . Deva~• 5 incide) 

Sumner Vels 
Dün Çörçil vs muhale· 
.fet. liderle.r.ile görüştü 

~ 

Smmıcr 'Ve1s 

Londra, 12 (A.A.) - Vels, 
dtin akşam lnglllz kralının nez
dinde bir bucuk saat kalmış ve 
bunu müteakip Çemberlayn. 
ve Lord Halifaks He başvekAlet 
dairesinde -yeniden blr buçuk 
•aat daha g6rUş ·ıtUr. 

BUtUn bu görU mele!' eena
sında Amerika bUyUk elcisi Ke
ınedl de hazır bulunmuştur. 

· Londra, 12 (A.A.) - Sum
ner Vels, hariciye daim! mila
teşarı Aleksandr Cadogan ile 
bir saat ~örUştUkten sonra A .. 
mlrnllık dairesine giderek Çör. 
çil ilo mUH'ıkatta bulunmuştur .. 

Lonclra, 12 (A. A.) - Sumner. 
Velıı, bu sabah Amerika elçiliğine 
gitmiş, orada sırayla muhalefet 
liderlerinden Attlee, Grenvud Vfi 

Se:nkler ile görüşmüştUr. 

Sumner V els, Sir Con Simoın ta..· 
ra.fmdan hariciye nezaretinde öğle 
yemeğine davet edilmiştir. 

Londra, 12 ( A.A.) - Sumner 
Vels ile, Atle ve Grenvud ara .. 
smda yapılan millakat 20 daki.ı 
ka sürmüştür. İşçi liderleri, Bir .. 
leşilc Amerika elc:iliğinden çıkar 
ken, çok alaka. değer bir muıa. .. 
kat yaptıklarını söylemişlerdir. 

Çin -:- Japon harbi 
- ~ ~ ,_, s=z ,,_, ____ ,_, ,_, ~-.-. 

En az daha 3 sene Urlada şeker 
saklıyan tüccar . 
iki sene sürgüne 

mahkOm edildi 
sürecekmiş! 

Ilong - Kong, 12 ( A.A.) -
Çun • Kingde çok mühim bir 
şahsiyet, Çin harbinin daha en az 
üç sene süreceğini bildirmiştir. 
Çunk -·Kingde harbi uzatmak i~in 
hazırlıklar yapılmakta, fakat. Ja
ponlara kar~ı kati bir muharebe 
\'Crilmesindc istical gösterilmemek. 
tcdir. Piyadelerle motörlii kıtaat 
tayarecilcr ve hatta crkfuıı harpler 
tnlim ettirilmektedir. 

ru, bir lnıtiliz hn.rb ~emisi tara.. 
fmtlan müsadere edilmiş V<' bir 
lnE?"iliz limanına getirilmistir. 

1 .. oııdra, 12 ( A.A.) - ln~iliz 
"" nd1r'lh Halifax balıkçı r?emisi 
~imal denizi açıkl:ırmda batmış
tır. •rayfnsı tamamen kurtul 
mustur. 
. Mliret\ebattan biri. geminin 

bır ma ~mı sö lemi ir. 

lzmir, 1Z (Tlıtsusi) - Urla. 
da şeker saklavan bakkal Adil 
göriilcn muhakemesi neticesin
de iki sene Aydına sürgün ceza. 
sına mahküm edilmiştir. Berga
mnda bakkal Adil ile sabwıru 
Şekin, komisyoncu Adil de ad. 
liyeyc verilmişlerdir. 

Kır şehirde 
Kırşelıircic şeker saklayan beş 

bakkal hakkında da kanuni ta
kibat yapılnu~. bakkallar beşer 
vüz lira para cezasına ve biri A. 
masvnva diğeri Çoruma ikiı;cr 
Eenc rür~ünc mnhkftm cdilmi;ı -
lerdir. 

Müusycnlerlc artistler mu -
ayyen saatlerde kamp -
lara gönderilmektedir. Japonların 
Çin içerisinde daha uzaklara git • 

f Devam• 5 incide) Çind.6 berhaoo odilmi§ bir köprü 
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.ı _P_O_L_l _T_ı K_A_ I 
f ührerin son nutku 

ve psikolojisi 
Hitler Berlin askeri müzeıind• ı 

büyük harpte ve hu harpte öleıı 
Ahnanlr.~ın hatıralnnnan tebcili 
münasebetiyle bir nutuk söyledi 
Bu nutuk politika t nkımıJldan 
büyük bir ~ey ifade eder mahi. 
yette d:::ğiltlir. 

Ne yeni talepler, ne de dünya 
meselelzrinin halli hususunda 
mütalealar ıcrdetmiştir. Bilinen 
poitik tartlara bir fCY ilave el· 
memiştir. Bu nutuk psikiloji ba. 
kınun:lan daha ziyade dikkate la. 
yık huıuıiyetler arzetmehtedr: 

1 - Nutuk ruhi bir atılganh. 
ğın değil, bir bezginliğin ifa.desi· 
dir. 

il - Nutuk mücadeled olmak. 
tan ziyade mütevekkil bir ruhun 
akiılerini tntımaktadır. 

lll - Nutuk ürnitıizlifia ema. 
l"elerini sarahatle ortaya a~k. 
tzıdır. 

Führu pıikoloji bakımından 

daima kendi kendinin telkini al. 
bnda kalan bir adam intibamı ve· 
rir. Hadiseler evvela onun kafa. 
ıanda drıunlaıır; sonra bu dram 
onun baaaasiyetini harekete geti. 
rir ve aksiyon böylece hatlar. 

923 denberi Führer bu psiko. 
lojik karakterle faaliyetini hamle. 
lendrmiştir. En ümitsiz zaman· 
larında onu aksiyona sevkedon 
irnil bu idi. Yine ltu psikolojik 
hüviyeti idi ki kendisine muhay. 
yel farzedilcn bir takım hakikile. 
ri yaratmak imkanına verdi. Hit. 
)erin 14endine yaptığı telkinler o. 
nun peygambervari şahsiyetini 
ibda etti. Peygamber ıahsiyeti 
daima atdcan bil' hava içinde ya· 
tar. Ve daima birinci ıcafta kalır. 
Cemiyetlerin başına ıeçon ve 
kendilerini peygarr.b"r hüviyetiy. 
le ba, olarak muhafaza edenlerin 
tek usulü şudur: Her heyecanın, 
her ha11aalyetin önünden k~. 
mak.; himeeyi daha Ön safa g~ir. 
memektir. Aynı haleti ruhiye bir 
zamanlar Jan Dark'da da cörül. 
müştii. Falcat heyecan söndü mü. 
hassasiyet ıaflann.da başkalan Ö· 
ne geçti mi peygamber ruhtu ıef. 
ler için artık zeval mevslınl yak. 
laımışhr denl'.{Jilir. 

Son nutukta atılganlık yerinı 
bezginliğe terketmiş buunrnakto 
idi 

Nutuk fazla mütevekkildir. 
Hitlerin nutuklarında teveitkill 
hemen hiç yer tutmazdı, bHikiı 
o "Kant" ın bahsettiği kat'i e. 
mirlerin bir icra vuıtn11 gibl ko. 
nuşurdu. Allahtan niyazdan ziya· 
de büyük idarenin yapıcı bir un 
auru halmde gc•"Ünürdü. H"lbuki 
bu nutuk mütevekkil bir adamın 
niyazlanndan, te.'larn:larmdnrı 
milrekkeptir. 

Mütevekkil adam, mukadde. 
ratın '8J"tlanna boyun eğen a 
damdır. Halbuki Fülırer bir dev. 
re, bir teı·ihe karşı aksülamel ola · 
rak doğınu~tu; ve bütün rolü de 
bir yeni devrin beyeauımı, irade. 
sini, yapıcılık kudretini ter:nsit id 
diasmda toplanıyordu. Bu nu. 
tukta zaferi, tan ve ,erefj müte. 
vekkil bir ada mgibi ill\ht lcud. 
retten bekliyor. İlahi kudretin 
mümessili oldutuna inanmak ila. 
hi kudretten niyazda bulunmak. 
tan bambaılca hir feydir. 

llihi kudretten niyazda ve 
teaarruda bulunmak kuvvetli lra. 
denin harca değildir. Bu haleti 
n.ıhiye bir ümitsizliğin, bir nih.a. 
yete eritin psikolojik te7.ahürü· 
dür. 

Bu plikolojlk haJ Abnanyadaki 
şartlann, bu '8rtlan en ziyade 
yakından bil~ ve kendi kendinin 
teı ·,.j altında kalan Führerin eö. 
rüılerini ifta etmektedir. 

Almanyadan alınan hr,lerler 
hiç de insana Uınit verecek fllrL 

lr.rı ıöstermemektedir. Ordula. 
nn hangi ıa,rtlarla teçhiz edildi. 
tini bilmemize imkin yok. Fakat 
cephe serisinin · aef aletl dillenı 
deıtandU'. 

Şeh1der .,. kaeabalann hayatı 
hakkında iıitil• teYlCJ'le lıti.dlll. 
l•r yapa.le lbımgelirae Filhre. 
rin metanetine hay.ren olmanuıff 
mümkün delildir. Çünkü hldi. 
seler ı3steriyor kir 

"Doat bipenra. F elclr hm.hm. 
Devran bteilkun" dur. 

SADRI ERTEM 

ııo.kta : 

8ir şehrin ismi 
Bazı şehirlerin coğrafyada Harbin baemda eehrin lamlnt 

müteaddit isimleri vardır. Me. ''Vlborg" dlye kaydeden Anado. 
aell "İstanbul" da öyledir. Bir Iu a.fa.naı, beş on gUndUr, hakikt 
vakitler, bUtUn dünya, ''Knatan.. imni ile blld!rfyor; ya.ni 1'Vtipu· 
ta.nive" ola.rnk tanıdığı gibi b!7. ri,, dlvor. Fakat, aynı bir ajana. 
de "lata.nbur· kelimesini hususi ta iki lanı.in de ara ırra Jrulla • 
konuşmahı.rtmmla kullanır: dev· nıldıfını ırördUtuınUz gibi ba.ıı 
let tahrlratında •'Dersaadet", a.rkadqla.r da ayn ayrı iki ee. 
"Derallyye" vahut .. Asltane" dl- bir zannetmek hatuma dUfS\l . 
ye zlluederdfk. yorlar. Bu lt!b'.!.rla gUnUn birin· 

Şimal Av:rupMmda da bUyUk de Vibore'un dil'i'-1P Viipuri'nin 
ha:rnlerin f!e<:tiı'!i VlborR şehri mUdafa.ada kPldıgmı okuyabile. 
de böyle şehirlerden biridir. Bu ce~ir.. - K. H. 
ismi daha ziyade yabancılar ter - \ __;.;.._ __________ _ 

cih eder; ve alelekser "Viipuri" ·ıktısat Vek ·ıı·ı kelimesi kullanılır. 
Bu noktayı eunun tçin işaret 

ettik ki harp tebliı?lerinl oku • du·· n geldı" 
yorsanız saşırmayınız. 

Yirmi yıl evvelki V akıt ................................. -........... . 
Viyanada AÇlık 

Londra - Gelen haberlerde Vtyanada 
açlık bUkUm ıllrdllğU, dermansızlık. 

tan birçok klmıelcrln sokaklara dllf. 
tuğU. enak noksantığmdarı dolayı 

muhtelif yerlerde kargagalıklar oldu. 
tu btldlı111yor. 

( Karaşan ı da ahali Ue asker ara
ımıda çıkan mUnazaalarda birçok ki§l 
yaralanmı11 12 ki~ de ölmllştnr. 
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Dahiliye Vekili bu sa
bah bekleniyor 

Dahiliye Vekili Faik Oztrak 
bu sabahki trenle Ankaradan 
şehrimiU? l{elecektir. Vekilin ls
tanbuldn bir kac: gUn kıı.lma.cu ve 
bazı tetkiklerde bulunma.ısı muh 
temeldir. 

Dliter taraftan tktıs:ıt Vekili 
HUsnü Çakır dUn Ankaradan 
cıehrimizc gelm!ş, HaydarpMa 
istasyonunda şehrimizdeki Ve· 
ki.let mUesseseleri crk~ı tara. 
fmda.n karşılannuştır. Vekilin 
bir kac: gUn kalarak bazı tetkik. 
'erde bulunııca<?ı anlaşr.l.."Ylaktn. 
drr. Vekilin bilhase:ı eckcr i'lle
ri lle de aUca.dar olması muhte· 
meldir. 

Inhiearlarm feiiıkctzc· 
delere yardımı 

İr.ı~lsa.rlar !da.resi memurları 
arasında. rıelzelc tclaketze.ielerl 
için '\ra.pıla.n pn.ra yardımları so. 
na ern1tsttr. Ya. nız t:.tnnıbul<Ja. 
ki teoldlflt ll 0641 ltra to·ıln.,,15. 
tır. Bu para lüz.ıl.11.yo. vcrıJ.m!s • 
tir. 

ö~relmen ihtıyacı 
gıdenldı 

Lise mezunları arasın· 
dan imtihanla öğretmen 

alınmıyacak 
Öğrendiğimize göre Maarif 

V ~kllliği orta tedrisat mileaaese· 
!erim: 18zımgelen öğretmen ihti. 
yacını yüksek okullardan mezun 
olan öğretmenle karşılayabildi. 
ğindcn. önümüzdeki ders yılı için 
ilk okul öğretmenlerinden ve lise 
mezunlarından imtihanla orta 
tedrisat öğretmen alınmıyacaktır 

Aynı zamanda lise mezunların. 
dan alınan yardımcı öğretmenle. 

rin de vazifelerine peyderpey ni· 
hayct verilecektir. 

Gazi Terbiye Enstitüsünde ya. 
pılan ilk okul öğretmenleri ara. 
sındaki orta tedrisat öyretmen 
imtihanı ile ve yine üniversitcdr 
be9, altı yıllık öğretmen okulu 
nıezunlariyle lise mezunlan ara. 
sınde üniversitede yapılan im. 
tlhanlar da bu suretle sona ermek 
tcdir. Buna ait neticeler yakında 
belli olacaktır. 

Okul değiştirecek 
talebe) er 

Maarif Vektlliği bir okuldan 
diğer bir okula nakletmek iste. 
yen talebeler hakkında bazı yeni 
"ayıtlar tcabit etmiştir. Bu kl. 
yıtlara ıöre bir kanaat notu bltı~ 
mi tarihinden evvel on glin için 
de bir okuldan ayrılan talebeye 
her dersten Q devrenin kanaat 
notu verilecek ve tasdiknameyt 
de kaydedilecektir. 

Bu mUddctten dahı evvel ay· 
rılan talebenin devre içinde, her 
dersten mUzakerclcr, yuılı yok. 
lamalır ve vazifeler kart ılıklı ola. 
rak aldığı notlar ruıklettiği okula 
bildirilecek, yeni okulda bu not. 
lar talebenin kanaat not cetveli. 
ne rcçiriJecclctir. Yalnız bu not· 
lar parantec içerisine alınarak 
kaydolunaeaktar: 

lkinei kanaat notunun verilmiş 
bulunması ve ders yılıruc tamam. 
lanmasına pek az bir ıarnan kat. 
mıı olmasından dolayı bir okuldan 
bir okula nakil kat'i olarak kaldı. 
rılnuştır. 

Köy Enştitüleri 
Köy enstltUlcri öntlmU2dekl 

nisandan itibaren faııliyete geçe· 
cektir. Enstitülere lazım olan 1. 
lct ve e§yayı satın almak Uıere 

lstanbul Maarif MUdürlliğU ba3. 
kanlığında bir komisyon toplan. 
mı~tır. Komiıyon 250 bin liralılr 
eşya milbayaa cdceektlr. 

Bu yıl enstitUlcrde 1.500 tale· 
be okuyaeaktır. Talebe seçimi L 
ş!yle vilAyct maeırif mUdUrleri 
meg.gul olmaktadır. Her vll!yc1 
millhak köylerinden acçhn yapı. 
!arak talebeler bir nisandan itiba. 
ren enstitlilere ııfdocektir. 
Usküclarda bir kız lisesi 

açılacak 
UskUd.arda Hsc ihtiyacını kar· 

şılamak üzere Fıstıl<aN-acında ye. 
ni h:r lise haztrlanmaktadır. Bu 
lise, kız llıcsi olarak çalışacaktır. 
f!yırlıldara devam edilmektedir 
Kıdem zammı görecek 

öğretmenler 
İlk okul öğretmenlerinden o. 

lup zam gl:Snneyc hak kazınmı~ 
olan 500 8i'!'rctmenl~ adlan tcsblt 
cdilıneJı:tcdir. Bu öğretmenlerin 
raporları incelendikten so:ıra list" 
te tanzim cdil~rck tasdik için An. 
\taraya göndcrilecek~ir. 

Beyaııtta Sahaflar çarşı!=.ında en 
eski k;tap;ılardan olan, Haber ga 
zete3i başmürettibi Bay lh~anın 
amca!)! Hafız Ahm~t Şevkı Tütün· 
cüoğ'u vefat etmiştir. Cenazesi 
bu~n Sarnçhı:ı.neba<Jı Dlll!{erM. 
de maha1lcsi }{fimilpn •a so~ta· 
•!rnfü. 10 numaralı evinden knl. 
dırılnco.k. r~ıe v 1:t! 1'3.fl\RZt Fa
tih c.Mlıilnde kılır.d:kt..ı.n sonra 
F..dirneka·.nva def:-olunac:ıktrr. 

Dliri.utlüğü -.e fazileti He lıen. 

dini ma.'&itlre S'"\"diren Ahmet 
Şc\'k11e Allal!ın rr . .hnıetini diler 
aildne üıziyttlc:imiıi blldiriri:r.. 

16 Mart itılifali . . 

Cumatlesi 
• 

merasım 

günü Egüpte ' 
yapılacak 

16 Mart şehitleri lçirı her ae
<Je Evilpte yaoılan ihtifale alt 
'1rogram hazırlanmış. alakadar 
'lalrelere e-lSnderilml~tlr. Prog . 
~am a}'T'F>n !!ÖVlC'ctir: 

mektepler ve halk iştirak ede • 
ektir. 

Evilp kaymakamı ve C. H . 

1 - İhtifal 16 Mart 940 cu. 
'llartesi rrünU saat 15 te Eyllpte 
vnnrlacaktır. 

2 - 16 Mart oumartest gUntı 
~t 13.15 te köorUniln Haliç is. 
'<elesindcn kalkar.ak bir vaput 
ukerf kıtalan, eaat 14 te de da· 
"etlileri alarak hareket edecek· 
tir. 

Partisi kaza reisi ile kültUr di. 
rektörlüğünden. emniyet direk. 
törlUğünden. merkez kumandan· 
lığından c-öndcrilecek birer mO· 
wneı:ısil bulunacak ve şehir namı 
na umumt meclis aıa.smdan bir 
?.:ıt söylev verecektir. 

Nutuklardan sonra bando ma. 
tem havaııı1 ~al?rak kolordu, be 
lediye. C. H. Par~isi gehitlere 
•elenk koyacaklardır. 

3 - Merasime askeri krtalar 

Mılli Korunma Kanununa 
muhalif hareketten 

l lci tüccar hakkın-
da qapıl.ı.n takibat 

Hükfu:net tararından şekere on 
kurut nm edildikten 80nra elle· 
rinde bulunan teker miktarını bil. 
dinnlyerek mUJt korunma kanu 
nuna muhalif hareket eden yağ 

silccarı Sefııroflu Nikolaki ile 
Llyon • Mclbe çikulata Umitcd 
şirketi bakkındaki tahkikat evra· 
kı ikmal edilerek dün milddeiu. 
mumllile verilmlttlr. 

Liyon. Melba fabrikasında 102 
bin, Sef croğlunun deposunda da 
3200 kUo tlker bulunmuştu. 

Milddciumumtlik dUn !irinci 
sulh ecza hS.kimi Reşitten şeker. 
!erin hıfzı hakkında tedbiri ih. 
tiyati karan almıotır. 

Şekerler ya bir yediemine tcs. 
Um edilecek yahut adliyenin ema· 
net dairesine 'kaldırılacairtır. 

Se!eroğtu Nikolaki ile çikula. 
ta fabrikası sahipleri miJli ko. 
runına kanununuıı 32 nci madde· 

ne bir akşam Kurtuluttaki evine 
kızkardeşi Lill ile giderken Ek
rem karşrlarına çıkarak teklifinı 

kabul edip etmediğini sormuştur. 
Harikliya yin( red c,evabı ve. 

rince Ekrem pannakan arasına 

sıla~tırdığı jiletle kızın yUzfinC 
boydan boya ve buiJ bir il hıra· 
katak tekilde kesmi,tir, 

Tevkif edilerek sekizinci asli 
ye ceza mahkcro<:slne verilen Ek. 
rem dünkü muhakemesinde: 
"- N!~nlım vaka günü batka 

erlıeklerle geziyordu. Bunların 

kim olduğunu şordum. Benimle 
artık al!kası kalmadığını ı8yliye· 

rek gö~ıUmden itti. Ben de dai 
ma yanımda taşıd1frm' jiletle yU. 
zünil kestim." demiştir. 

' Muhakeme karar verilmek D.zerc 
maznunun sabıka kaydının ıon.ıl· 
ınasına kalmıgtır. 

Bir sabıkalı yakalandı 
ıı delaletiyle 59 uncu maddesine Fatihte 3, Galatada 2, Unka· 
göre muhakeme edilecektir. panı ve Eyüpte beş, altı hırsızlık 

59 uncu madde Ud seneden bet yapan HuJCısi isminde bir sabıka. 
seneye kadar silrgUn ve 500 lira. 1ı yakalanmı§, adliyeye teslim e. 
dan beş bin liraya kadar para ce. dilmiştir. 

zasını ve ayrıca mallannın da Zabıtayı bir hayli ufraştınp 
müsaderesini emretmektedir. uzun müddet izini kaybettirme. 

Suçlular bugün edliyeye veri.· ye muvaffak olan hırsız birinci 
lcceklerdir. ıulh ceza mahkemesinde sorguya 

Bir tahkir ve dövme çekilmiş ve: 
davası görliliiyor "- Galatadaki iki lşi ben yap· 

tkinci afır ceza mahkemeıtndc tım, takin diğerleri uydurmadır.'" 
Şile hatkevt odacıaı Osrr.an o~lu demiştir. Hırsız tevkif cdilmi;. 
Mc.hmedi tahkir ve darb auçun. tir. 
da a muhakeme edilen §ile ıorgu 
hlldml Ramizin dUnlcU muhakc. 
mealnde mOddelumumt muavini 1 

~~~~~~~~~~~~-

Sovvet Rusya 
tar•fından mUtaleı 18ylenml9. Bu yılki lzmir Fuarı için 
sorgu blklminin dövdUfUnı dair mal gönderdi 
deliJ bulunınadıtından yalnıı tah· 
kirden tecdycal lıtenmlıtlr. 

Vıka, ıorgu hl.kiminin ollu 
Yılmazın halkevl bahçesindeki 
söfUt dallarııu 1nrmHı ilıcrine o 
dıcı Mc.hmedln. babaaı Ramize 
şikAyetl Uurlne çıkmıgtır. 

lddiananı.eden ıonra mahkeme. 
davacı tarafından adliye vekaleti. 
ne gönderilen istidayı cıkumuş. 

tur. Mehmet bunda. §<ıhitlcrin Şi· 
lede iatinabe yoluytı if ıdcl~ri a 
lmırlı:en maırıun sorgu h~klmi. 
nin mahkemeye geldiğini, şahit. 
teri tehdit ettilint. h:ıtti mUda· 
halealni h~kimin ihtarını alanca 
ya kadar ileri götiirdtiğünü wy. 
lemektcydi. 

N~ticedc mahkeme, maznunun 
sabılta k<lydinin sorulmasına ka. 
rar vererek muhıı.kemeyi ba§ka 
h'ir gUnc brrakmı§tır. 

Ni§ar.hsını yaralayan 
gen; 

Ekrem adında yirmi ya§larmda 
Şişlide kasaplık yapa:l b!r r.enç, 
iki ser.e evvel bir bisküvi fabrika
smcla çnlı;·rken, Harikliya adın. 
da bir genç kııla scvişmi~. nişan. 
lantntştır. 

Arndan 2 sene gecmesine r11.ğ. 

men nlş~nh1ar hir tUrlü evlene~ 

merni~lc! ve son gU!tlerd,. Ekt'em 
n!~:\nlısınn h3~ı çirkin tekliflerde 
buJunmu~tıır. l'al~t Harikliya bu 
teklifleri ~vtdetmiş. bıınun Ur4'!ri.. 

Sovyet Rusva hU.kQmetl bu 
seneki İz.mir EnternMyolan Fu· 
arına resmen iı;:tiral< etmeğe ka.
rar vcrmit;. bu ka.rarrnı alaka.. 
darlara bi?ctirmi6tlr. Sovvt htı.. 
·~umetının bu karan alakadar. 
lnr Uıerinde çolt mUsalt bir te.:sir 
vanmıet.Jr. Sovvetler bu yolda 
valrur. kı.ırıırlar da kalmanı.ıo -
!ar, diln ll.ın11nırnıza rrelen Sva • 
netva vanurile 2ercnde te111hlr e. 
decekleri e~valnrdan mUhhrı btr 
'rısmmı P"öndennfı,lerdlr. Avnı 
va1> ırla Ruflyadan n-emlekctl • 
mir.o mUhim m 1!.!tarda itlıatlt 
oşvMt da e-clmlr;tfr. 
D!~er tua.ftan ll'tnıcı muva.k. 

kat surete menedtlen auaam 
mft..dd~t h~ln hUkfı.,-,et llııanı ver 
'l'le<'l-r. ba=1~m'"ttr. llk ola.rak dUn 
10 bl:n ltilo 23 l<unı~tan uusam 
... ör.d.erllmf P.tlr. Bn ma.llnl" !<51· 
teı1rcde te~ıı.m edflecektir. Su • 
c;am lhre.ent.<-ıl!U"I mutıtellt ver. 
'ere mal vfuıdermek iqln mUsn. -
ı.de istemek trı•ebhUıUndf! bulu. 
ı.acaklardır. Flvatlo.r mU.saa.de 
"irerine ylikse!mektedir. 

·---o---

T opçu ateşi talünleri 
yapılıyor 

Diln Zevtl..'lbtımu sahillerinde 
sabahtan a.l~P,gm:ı karlıır top~u 
atıeln.rı ya.mlmıstxr. Atışlara bu. 
o:?Ün1erüe tckı·a.r devnm edilecek. 
lir. Bu sebeple demiz vasıtal!ı.rr· 
nm ~ile yakın yerlerden geç· 
m1tleri m~..,.lllı'.nişt;U-. 



· Hitler nevmit bir va.z.iyette • 
dir. Her tarafta sulhtan bahse
diliyor. Ve bu sulh bahsi, hiç 
bir yerden değil, Almanyadan 
çıkıyor. Bugünkü Nazi - Komü.. 
nist sinir harbi diline sulhu do. 
lamış, sulh peresengi etrafında 
cereyan ediyor. 

Bir taraftan muhafaza.karlar, 
hemen mütareke yapılacak olur
sa, Hitlerin Almanyayı bolşe. 
viklerc vereceğini, bütün mede
niyetin göçeceğini ve büyük bir 
nibelongen ''ihrak binni.r"i ile 
Hitlerin, cemiyetin bütün mi -
marisini yıkacağını ihtar ediyor
lar. Hitler, hiç şüphesiz ki ba
nu yapa.bilmek iktidarındadır. 
Eğer, aleyhine olan harici taz • 
yik kaldırılacak olursa, hem da
ha şiddetli olarak hilıi de bu ik.. 
tidarı muhafaza edecektir. 

3 - VAKiT 13 MART 1940 

Son Haberıe .r 
1 icaret Vekilinin beyanatı 

Toptan ve yarı toptan 
ticarette fatura vermek 
mecburiyeti konuyor 

Ankara, 12 (Huıuıi) - 1'ica. tan ticarette fatur avcrmck ve da mevcut bir boşluğu doldur. 
ret Vekili Nazmi Topçuoğlu'nu muhafaza etmek mecburiyetinin muştur. Muhik, ticari sebeplere 
makamında ziyaret ederek ıon konulmasına dair bir kararname istinat etmiyen fiyat yükselme. 
vaziyetler dolayısiylc Vekalete mevcuttur ki ehemmiyeti aşikar. leri artık .kanunen ihtikar teşkil 
ait muhtelif işler üzerinde alınan dır. etmekte ve ceza tehdidi altında 

tedbirlerin esas ve mahiyetleri ve Bir müddettenberi piyasadan bulunmaktadır. İcabında bu mad. 
bilhassa milli korunma kanunu. fatura vermek adeti kaybolmıya de hükmüne müracaat edilecek. 
nun hükümlerinin tatbik şekilleri yüz tutmuştu. Meğer ki yanlış tir. 
etrafında kendisinden malumat mallımatı ihtiva eden faturalar Bu ve daha buna benzer mev. 
rica ettim. v,erilmiş olsun. Bu hükmün se. zuat üzerinde Başvekalete tek • 

Sayın Vekil, bu husustaki mü. hepleri malUmdur. Yeni karar. lifler yapılmıştır. Peyderpey ÇL 

tcaddit ıuallerime kaarşı §U ce. name kötü niyet sahibi olan ta. kacak olan kararlara göre hare
ket edeceğiz. 

vapları verdi: cirlerc doğru yolu gösterecek, _ Bıı feuktıUidc ahual karşı-
"- Milli korunma kanunu tat. aksi yola sapanlara cezasını ver. sın<la itho.16t ue ihracat malları 

bikatınm vckaletimiz tcıkilatın. meyi temin edecektir. ü::crinde yeni teftiş ve m1,raka.. 
daki tesirleri, evvela aynı mevzu_ Milli korunma kanununun 32 be şekilleri düşünii,yor mu.su. 
lara bizzarur temas eden mütead. inci maddesi ihtikar fiillerini ta. tmzf 
dit daireler arasında ve saniyen rif etmek suretiyle mevzuatımız. - Şimdilik mevcut teftiş ver 
muhtelif vekaletler arasında iş mura.kebeyi kafi görmekteyiz.: 

ve görüş birliği temin etmek ba. Cumhurreı·s·ım·ız TACİR BİRLİKLER! KANU. 
kımından ehemmiyetlidir. Nitc. NU MECLİSE VERiLDt 
kim, mezkOr kanunun tatbikatr. - Haki faıiliyctte bulunan 
na icra Vekillcrı' Heyetince bir hava kumandanla birliklerle bundan sonra kurula.. 

.. calc birlikler hakkındaki kanun, 
koordinasyon heyeti kurulmak k b 

1 
b d projesinin csMları hakkı1Ula 

suretiyle başlanmış bulunmakta. rını a u uyur u malıimat ıutfeder misiniz? 
dır. Milli korunma kanunu tatbi. . . _ Filhakika bir tacir birlili ... 
katı ve zamanımızın hadiselerin. (B<J§ tarafı ı incide) leri kanunu projesi Meclise ar-; 
de görülen komplike karakter do. Ankara, 12 (A.A.) _ Genel- zedilmek üzeredir. Bu projede 
layııiyle mevzular ekseriya veki.. kurmay lklncl relsl Orgeneral ~;1des8t~~ıMt~~~~~ 
!etimiz: için ve müteaddit daire. Asım GUndUz tarafından bu- nununun 34 cü maddesinde mev 
lcri muhtelif bakımlardan alaka. gUn saat 17 de Anadolu klU-
dar etmekte ve bu nevi mevzular bUnde lngilterenln Orta Şark cut tacir birliklerinin hukuk! 

Hava orduları başkumandanı büny.eleri ?ah.a fazla tasrih: ve 
gün geçtikçe artmaktadır. Orgeneral ·sır Vilyam G. S. takvıye ed.ı~ış o}acalrtI~\BU su~ 

tKTISAT VE TİCARET * Mlceı lle Fransanın Şarkı Ak- retle bu bırlı~le~ teşk~!a~r, ku-
:vEKALETLERl :ARASINDA: deniz hava kuvvetleri kuman- • ru.luş !oz:rnalıtelen ve butun fa-

1ŞB1RL1öt danı General Jono şerefine bir alıyetler~ daha y~kne~sak _ve muıı 
Bu vaziyet karşısında vckale. çay ziyafeti verJlmlştlr. tazam bır şekle ifrag edilmiş o.. 

tin umum müdürleri ve şube mü. Ziyafette muhterem misafir- 1a~~~tan1m1da tıe A.nl«irlÜ~ı:ı 
dürleri arasındaki temaalar daha lerlmlz ye malyetıerl erkA.nı, ecnebi ticaret luttJtleri""' m.tm~ 
•ıln bir ifbirliğine milteveccih o. Fransız bUyUk elcisi Ren? Ma~- le ya1Jtıkları temaslann moJıiyc:. 
larak arttınlmrı ve tanzim edil. slgll, lnglllz bUyUk elcısl Sır ti ve e.sa.,ları nelerdir? 
mittir. Birçok mevzularda karar. ~lughe Knat~hbul Hugessen - Ankaraya muhtelif mevzıı
lar müıtcreken verilmekte ve her ıle birinci ordu müfettişi Orge- Jar üzerinde ticari münase~tlc
liaire bu nevi toplantılardan ken. neral Fahret~i~ Altay, ÜçUn~cll re girişmek arzusile gelmiş h'r
öisine düşen vazifeleri alarak ay. Ordu mU!ettışı Orgeneral K!- yetlerden istiyenler hükfinieıic 
nlmakta.dır. Bundan başka .za. zım Orbay, Bliyük ErkA.nıhar- mahafililc temas etmektedir~. 
man zaman müstcp.nn veya vali. biye ve MilU MUda!aa erkA.nı, Ticaret Vekaletile ala.k:asr ola.D.: 
nin reisliği altında da toplantılar: Fransız - İngiliz bUyUk elçillk- lar da Vekaletimize gelerek Ua.. 

lerl, kara, hava, deniz ateşele- hat almakta ve icap eden bütün 
yapılmakta ve hadiseler her dai. rile bu elçilikler erkA.nı ve yardımları görmektedirler. 
renin mütehassis olduğu cephe. yUksek rUtbeli ordu mensupla- Bunlar şüphesiz ki ya husu.t\i 
leriylc, fakat mü§tereken tahlil~ rı hazır bulunmuşlardır. veya yarı resmi ·heyetlerdir. 
ôilerek neticelere, direktiflere, Bunlara aynı zamanda be1li baş-
&örüı ve hareket vahdetine vanl. Erzincan& yolcu nakli- lr ihracat limanlarımızdaki a-

:maktadır. li.kadar ihracatçı tacirler ve t.e.. 
Ticaret Vekaletinin mevzuları yatı memnu değil! şekkilllerile temaslarr tavsiye 

ile İktıaat Vekaletinin mevzuları Ankara, 12 (A.A.) - Erzin- edilmekte ve bu suretle işleri 
kola vlaştırılmaktadır. 

arasında çok yakın bir irtibat bu. cana doğru yolcu ve eşya nak- r 

üskUdar ve Kad1-
·köy planlan hazır 
Selimiyede büyük bir 

meydan yapılacak 
Usküdarla Kadıköyün nazinı 

planı tamamlanmıştır. Bu plana 
göre Kadrköyden Modaya kadar 
ve Kadıköyden Üsküdar iskele-Si. 
ne kadar sahilde bir yol yapıla. 
caktır. Bundan başka Selimiyede 
de büyük bir meydan vücuda ge. 
tirilecektir. 

Şehir mütehassısı Prost istan
bulun Marmara sahiline lıakan 

kısımlarının tafsilat planlan üze. 
rinde çalışmaktadır. 

Boğazın Rumeli tarafının pli. 
nı tamamlanmıştır. Şimdi Anado.c 
lu kısmı üzerinde meşgul olun. 
maktadır. 

Pr05t 1scanbulun nazfm plaru 
üzerinde tetkikler yaparken Be. 
yazıtta Simkeşhane önünde bir 
de büyük meydan vücuda getiril .. 
mesini kararlaştırmıştır. Halen 
bu yol üzerinde istimlak muame. 
leleri yürümektedir. 

Dırahmiye yeni bir rayiç 
teıbit edildi 

1 

Türk - Yunan ticaret anlaşma. 
sının dün Ankarada mübadele §e. 
raitini kolaylaştıracak bir ~kilde 
imza edildiğini haber vermi1h1C. 
Yaptığımız tahkikata göre yeni 
anlaşmanın hususiyeti ıudur: 

Türk lisansına nazaran 'drah.. 
miye yeni bir rayiç teabit edil. 
miştir. Bu suretle her iki memlc· 
ket arasındaki ihracat kolaylaşa. 
cak ve böylece geçen seneden 
kalmış olan blokaj hesap eriye. 
rek vaziyet ithalata müsait bir 
hale eclecektir. 

, Deniz küçük nakliye eı· 
nah aün toplandı 

Deniz küçüli nakliye cma!ı 
öün cemiyet merkeziıide &enelik 
umumi heyet toplantılarını yap. 
anıılardır. Toplantı çok münaka. 
'§ah olmuş, alman tedbirler yü. 
2U.tı.den müessif bir hadiseye mey 
öan verilmemi~tir. Esnaf tan ha. 
iıları idare heyetini 'fİddetli .öL 
ler~e ~e.nkit etmiJlerdir, bu vazi-
y~tt~ ıDüna.kaşalar: kesil~rek yeni 
intiha~yapılmıı ve toplant:rr.a nip 
hayef verilmiştir. . --
Gümrük BaşmüClürünun 
· J\nJiaradaki temasları 

Ankarada bulunan tıtanl>uı 
gümrükleri ıbaşmüdürü Methi cu. 
martesi günü şehrimize dönecelC. 
tir. Başmüdür Ankarada yeni sc.· 
ne bütçeleri etrafında vekaletle 
temaslarda bulunmaktadır. 

Bazı I'Mi-.~.rJcrin gümrükleri 
arttmkı tedarik etmek ~c.~abcrlr.rı ve 

kendi sanayi kudretini hesaplL 
mak icabedcr. Ordunun ve mem.. 
leketin ihtiyaçlarını temin ede. 
cek, onları ya§atacak olan bu 
faktörlerdir. 

lunduğu şüphesizdir. Bundan do. liyatının menedilmiş olduğu G .. •• J • harbiyesinin 
layı daha. ilk günlerden itibaren hakkında intişar eden haberin, orun phis olunca aym 
iki vekaletin daireleri arasında bu hususta iklncikanun ayında r:ıanmaktan sarfı naıa.r 
k d' ih · verllip birkaç gün sonrakaldı-

oor ınasyon tiyacı hissedilmit rılmış olan bir kararın tarihin- ~ • , 0 1ni ne sebeple zanncdcbili. 
ve derhal iki vekaletin başlıca da. de zUhul göstermiş olan muha- 1.. .. 

ire amirlerinden mürekkep bir birinin yanlışlığından ileri gel- MaJıno hattı ve Fran3ara kar. 
koordinasyon komisyonu kurul. ölğini ve Erzlncana her tU.fılf! .. e şı yapılacak umumi harekat me. 
muştur. Sınai mamulat fiyatları.. nakliyatın normal olara' mbara selesi hakkında.ki mUnakaşalır 
run teıbiti, kontrolü, sınai mües. vam etmekte oldui!ı• ıuuğu?~ u. şimdi Alman askeri edebiyatının 
ıesclere iptidai maddeler temini, gazetesi tashihe. .. · ambara gıdınc;c bU ·ük bir kısmını iaaal etmekte. 

1, ğ .. ~ :>o 
gümrük tarifeleri gibi birçok tedir. ctel~ o ~u un~ go~e- dir. 
mevzular bu komisyondar. geç. ----:- uıya gıtmı~, v:ızıyeti bıl- DU~manlarımızın fiklrterinl c. 
mekte ve bu meseleler burada rr eL o.lt§hr. Bunun üze.rı~c zabıta tild ettiğimlz zaman görüyoruz 
tenkit sureti hallini bulunca i3ri ,, !afudkattan vazgeçmııtır. ki erkanı harbiyemizin yill~sek 
vekalet için tekerr~r~üz ve fal'.1itlt Eminönün<l~ki faaliyet dut"endişllği ve yaratıcı zekası 
dalı &urette karar ıttihazı t·· re. Fransızlar tarafından onların eli. 
taımaktadır. . .nm'i~U:eı _ EminönUnde Bebek tramvayla.. ne sermaye .o!abilecck en "!fak 

Diğer taraftan !.;eı kültlir ve mu. rının duracaklan yeni kısmın tan- bir §eyi dahı ıf§a etmemi§tir. 
bakımından te~rile görüsmU.ş ve rlmi bitmi§, tramvay idare:sl ta. Bugünkü Alman hesaplan -
ıeni§letmekidüe kalesini tetkik ev- rafından bur.:ya dö1cnecek ray· ki burası ~ok ehemmiyetlirlir -
lanmı§tır./. Dr. Bittel varın d~ E.. tar getlrUır.iştlr. Meydanın diğer l914 besaplanndan tamamiyle 

Fi yap~lmnkta. olan hafnyatı kısımlannın da tanzimi hava mil. bışkadır. O tarihte Alman gene. 
.ık eylıyecektır. sait oldukça devam edecektir. ralleri Fransızların Lorene taar. --o-- ruz: edeceklerini hesaplıyorlardı. 

Belediye bütçesi Harbin bidayetinde ordumuzun 
Diln aabıı.h vil!yette valinin rl. adet itibariyle aşağı olmasına 

yasetinde belediye reis muavinle. rağmen ikinci Vilhelmin erkanı 
riyle muhasebecinin iştirakiyle harbiyesi bütün Fransızların kal. 
bir toplantı yapılmı3, belediyenin bindt> Alsas Loreni kurtarmanın 
-940 bütçesi üzerinde çahıılmı§- nasıl bir yer aldığını biliyordu. 
tır. Yeni bütçe varidata göre tev. tki vilayetimizi Alman çizmesi 
zin edilmektedir. altında görmemek arzumuz bil. 

"Çanakkale,, baklanda 
konferans 

Fo.tih halkevhıden: 
Mutat hafta konferanslannm 

virmi üçüncUsü 16..3-940 cumar. 
tesi t!ilnü saat 20,30 da Avukat 
Bay !rfan Emin tarafından ve· 
rilccektir. Mevzu "Can<:tkkalo" 
dir. Davetiyeler ev direk.t.örltl -
fijnden alma.bilir. 

tün Fransız politikasına hakimdi 
ve bu Fransız erkanı harbiyesi. 
nin en gidi görüşmelerinde bile 
parla yordu. 

Alman şefleri mtltemadiycn 
bizim kuvvetlerimizin hudutlann 
öbür tarafına geçmesini bekliyor. 
lardı. Fransa istihkamlarından 
kuvvetlerimizin mllhim bir kısmı. 
nı ayırıp çıkannaınu onLvuı. ıe:n 

Ma!Qm olan bir fCY vardır ki 
zengin topraklarda oturan •ve 
başka memleketlerden arazi iste. 
meyen n\illetler için müdafaa 
harbi yapmak çok daha doğru bir 
hareket olur. Müstahkem bir hu. 
dutta oturup mUdafaa eden bir 
ordu kendisine adcdcn çok faik 
olan bir dil§ma.'lA karşı u bir 
kuvvetle kar§l koyabilir ve onu 
da bir hayli hırpalayabilir. 

Bu husustaki fikirlerini Profe. 
sör Rupreht ıöylc hillasa ediyor: 

"İşte bu tarzı muhakeme Fran. 
sayı Majino hattını yapmaya sev. 
ketmi§tir. Bu hat, bu memlekete 
taarruz değil de, tedafüi büyük 
bir kıymeti haiz askeri bir kuv. 
vet ilave etmiı oluyor. Eğer bir 
ı:ün Fransa kendini besleyen 
membalardan ve bilhassa kömür. 
le benzinden mahrum kalırsa- bu 
hattın kıymeti de bilfiil ortadan 
kalkmış olacaktır. 

Fransız • İngiliz dostluğu baki 
kaldığı müddetçe bu son ihtima. 

• nn ıahakkuku imk5.nsız olacağına 
göre müdafaa harbi Fransa için 
en doğru bir harp ş~kli olarak ka
lacaktır. Alman erkanı harbiye. 
si kendi planlarının Majinoya 
karşı bir taarruz ile bitip, bitme. 
mesini tetkik ederken, muhake. 
mc:sinl yllrütmek için hareket 
noktası olarak: harbin ilk safha
sında Fransa için müdafaa harbi. 
nin en bUyük kuvvet olaca~ıru 
kabul ctm.e.ktcdir. 

(Denm .... ) 
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Spor 
Gayrimenkul Satış ilanı 

1 BORSA 
- 3-2 s._a,__ - " 

Bu hafta yapılacak 
kır koşuları 

Beyoğlu 7ıal1un;indcn: 1 
17 Mart 040 pazar günü saat 

10 da. Şişlide tramvay deposu 
önünden ba.5lıynr.ı.k Hürriyet a.. 
bide..c;ine gidiş geliş 3000 metre. 
lik bir krr l:oşusu tertip edilmiş
tir. Bu koşu kim.ilen toprak a. 
razide ynpılaca.k ve müteakiben 
tertip edilerek olan pist koşula
rına bir hazırlık olacaktır ve 
derece alanlara. mükafat verile. 
cektir. 
Koşuya iştirak etnıek istiyen. 

le.rin her gün saat 17 den itiba
ren evimizin spor 8Ubegjne mü. 
raca.at ederek l-aydolunmalan 
nı rica ederiz. 

• * * 
liadıköy luılkeuin.den: 

. Evimiz spor programı muci
bınce 17 mart pazar günü· sa _ 
bableyin bir krr koşusu vapıla. 
caktır. Müsabaka saat 10 ·da Fe
nerbahçe stadından başlayıp yi
ne aynı stadda bitmek üzere 
3000 metrelik bir mesafe dahi
Jinde olacaktır. Koşuya her isti. 
yen girebilir. 

Birinci, ikinci ve i.içüncüye 
spor eşyası hediye edilecektir. 
Miliınba.lmya iştirak etmek isti. 
yenlerin 17 mart pazar sabahı 
saa.t 9,30 da Fenerbahçe stadın
da hazır bulunmaları. . . ,, 

Beşiktaş ha1kc1Jinden: 
17mart1940 pazar günü saat 

15 te Beşiktaşta Akaretler cad. 
desindeki evimiz lrnrağmdan 
başlamak üzere Uç kilometrelik 
bir ynya koşusu tertip edilmiş. 
tir. 
Koşuda birinciden beşinciye 

kadar derece alanlara mükK.fat. 
lar verilecektir. Müsabakaya iş.. 
tirak edecek atletlerin her gün 
öğleden sonra halkevi idare me. 
murluğumuza müracaat ederek 
kayrtlarmı yaptırmaları ve ko. 
şu gilnUndo saat 14 te Beşiktaş 
ha.llrevinde hazır bulunmaları 
lfiznndll'. 

Kızlar arasında voley-
bol müsabakaları 

fü.z 11ıelı:tcplcri voleybol Zile 
Tıeyetinden: 
l~O çarşamba günU 

laz muallim mektebinde yapıla.. 
cak voleybol maclan. Saha ko

lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
lıstirdadı Akrasm 20i84 hesap No.sile Sandığımızdan aldığı (225) li

raya kar§l birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vennedeğlnden 
hakkında yapılan takip Uzerlnc 3202 ~o. ıu kanunun 46 eı maddesinin 
matufu <fO cı maddesine göre satılması icabedcn Beyoğlunda Tatavla ma.. 
haleSinln eski adalı balen Avııar ve Kömürcü sokaklarında eski 10.10 Mil.. I 
kerreryenl 12. 18 No. lu ahşap bir evin tamamı bir buçuk ay mUddetıe açık 
arttırmaya konmu~ur. Sab§ tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttır
maya girmek Jstıyen (70) lira pey akçası verecektir . .Milll bankalanmız. 
dan birinin teminat mektubu da. kııbul olunur. Birikml~ bUlUn ,·ergllerle 
belediye resimleri ve tellAllye rUsumu borçluya aittir. Arttırmıı. §artnamesi 
20/3/940 tarihinden itibaren tetkik etmek istıyenlere Sandık Hukuk işleri 
seni6inde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lUzumlu izahat 
ta §ıırtnamede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya glnnl§ olanlar, bun. 
lan tctklk ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her eeyt öğren
miş ad ve iUbar olunur. Birinci arttırma 17/,5/940 tıırlhlne mllsadif Cuma 
gfuıU cağaloğlunda kAln Sandığnnızda saat ıo dan 12 ye kadar yapıla.
caktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan 
almma.ıt !es.beden gayrimenkul mlll{ellctıyctllo Sandık aıacağıru. tamamen 
geçm.tş olmBBl §arttır. Aksl takdirde son arttıranın taahhUdl1 baki kalmak 
şartlle l/6/940 ta.rlhlnc mUsadit Cumartesi gttııU ayni mahalde ve aynı aıı
atte son arttırması yapılacaktır. Bu arttmnada gayrimenkul en çok arttı. 
ra.nm UstUnde bırakılacaktır. Ha.klan tapu .ıılclllerlle sabit olmıyan aJA.ka
darlar ve irtifak hakkı sahlplerlnln bu hs.klarmı ve husuırlle !alz: ve maas.
ıi!e dair iddialannı 114.n tarihinden itibaren yirmi gUn içinde evrakı mUs
bitelerlle ~raber dairemize blldlrmelerl llzrmdır. Bu suretle haklannı bil. 
dlrmemiş olıınlarla haklan tapu .ııicillerlle ııablt olmryanlar .ıııı.tış bedelinin ! 
payl&§llla.sından hariç kaltrlar. Daha fazla malClmat slmA.k isUyenlerln 
937/241 dosya No.slle Sandığımız hulruk ~!eri servislne mUracaat etmeleri 
lil%UD1u llltn olunur. 

* * * 
DiKKAT 

Emnyet Sndığt; Sandıktan alman gayrlmenkulQ ipotek glSstermek la.. 
teycnlere mubammlnlcrlmlzin kOYJnlL'J oldu~ kıymeUn % 40 mı tecsvUz et. 
memck Uzere ihale bedellnln yansına. kadar borç vermek surctile kolaylık 
göstermektedir. (1963) 

- Ankara 12-J-940 

•-- ÇEKLER --ı 
~terll·ı (İllCUi&) U3'75 

100 Uolar (Aıı!erllc.a) 130.19 
100 ı•ra'!MZ Fraııkı 2.8Ş39 

100 Liret ,tt.al~a) 6.89.%6 
100 lıvtçre FT...akı 29.26 
100 Florin (Felemenk) 69.1611 
100 Rayflll&l'k (Alman) 

100 BeJg.ı (Belçika) 2%.tı2:S 

l 00 Daa.lıııd (Yunan) 0.9'7 
100 Leva fBuJıar) 1.6SZ:S 
100 ÇekoalovaJr kurono 
100 Pezeb\ ,llpanya) 1S.4S 
100 ZUott (Lebbıtan) 

100 Pe.u&'IS (Macar) 24.08 

ıoo Ley (.B-Omen) 0.6S 

100 Dln~r (Yuıoala•) S.lM 

100 Yen (Japon) S1.76:S 

100 laveg ({QJ'ODU S0.99 

100 Ruble l1'.:4't.) 

- Esham ve TahvilAt 
Ergani 

1938 yüzde lJ Jkramlyell 
Srvaa - Erzonım U 
Sıva. - En:on1m ın 
Srvaa - Erzurum V 
Sı:vu - Erzurum \'I 
~lerkez ~ ~in 

Yeni Neşriyat: 

19.9'1 

lD.7-ı 

19.« 
rn.:n 
19.U 
19.37 

111.U 

Sarı Esirler 

Devlet Demiryoltarr ve Limanları~ 
işletme Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedell (600.000) altı yUz bln Ura olan (200) ikl yUz ton lo. 
komotıt meta.il 2:S Nisan l9f0 tarihinde Perşembe gUnU aaat l~.30 da kapalı 
zart usuıu ile Ankarada ldare Blnıuımda t1atm alınacaktır. 

Bu l§o girmek letiyenlerln (27.7GO) yirmi yedi bln yedi yUz elll liralık 
muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekti!lerinl aynı 
gUn saat (H.30) a kadıır Komisyon Reisliği.ne vermeleri !Azımdır. 

Gazetemizde tefrika olunduğu ma.. 
1ard& bUtUn oku,yuculs.rımır. taratm. 
dan bUyük bir dikkat ve allka ile ta.. 
kip edilen bu eser Remzi Kftapevl ta.. 
ratmdan iki cilt halinde ne~edilmlf
Ur. İbrahim Hoyiıiliı kaJemindıı u.. 
lında.n hiç bir şey kaybetmlyerek di
Uınlze çevrilmiş olduğunu eseri gaze. 
temizde takJp eden okuyucuJannuz 
blllr. Kitabı tekrar bı.v.ıılye ederiz. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada :Malzeme Dairesinde, Hsydarpa.. 
~da TesellUm ve Sevk Şcntğinden dağtWacaktrr. (1698) 

* * * 
Muhammen bedeli lSOO lira olan 2000 kilo tahta ve karton bltllme üze_ 

rine ve 1000 kilo beton Uzerlnc kart.on blttlme yapI§tırmak için tutkal r,f'I 
19'0 Cuma gllnU saat (10,30) on buçukta Haydarpa§ada. Gar binası dahilin. 
dek! Komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu tşo girmek l.ateyenlerln 135 liralık muvakkat teminat ve kanunun 
tayin ettlği vesalkle birlikte elcslltmo gUnU saatine kadar Komisyona mU. 
ra.caatıan l!zımdır. 

Bu !ı,ıo ait oartnamclcr Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(1936) 

Kirahk Dükkan• 
Bqtktqta Aka.reUerde 16,24 

numaralı dUkkA.nlar açık artır. 
ma ııureWe kiraya vertıecetın
den isteklllerln 20.3.940 Çarıam. 

ba g11.nU aaat on bef8 kadar Be. 
tikt&§ta Akaretlerde ~4. numa. 
rada MUtevem Kaymakamhğma 

mUrae&at etmeleri. 

• 
tst.anbnl Allllre t'rlln~u Hukuk m. 

klm.Uftnden: 
939/662 miseri ş. özdemfr. 

Cümhuriyet lisesi - lstikHU 
lisesi, İnönü lisesi - Boğaziçi 
lisesi, Kandilli lisesi - Kız mu. 

inhisarlar · umum 
müdürlüğünden: 1 

BC§lktaşta Serencebey yokuşunda 18 
No.lı evde İnci ve S&bahatm kayyı. 
mı ~ati.le lılebuae tara!mdan nU!wı 

allim mektebi. 

Be§iktaş halkevinin an-
trenman günleri 

Beşilcta.~ halkevi spor komite. 
si tarafından idare edilmekte o
lan beden terbiyesi antrenman.. 
lan salı ve perşembe günleri sa. 
at 18 den 19 a kn.dar Beşiktaş 
jimnastik klilbil lokalinde yapıl. 
maktadır. Evimize mensup aza. 
dan arzu edenler bu saatler<le 
antrenmanlara iştirak edebile _ 
oeklerdir. 

Klüpler arasında voley-
bol müsabakaları 

Beden Terbiyesi lstanbul Böl_ 
gcsi Voleybol • Basketbol Ajan

~ lığından: 

17 - 3 - 1940 PAZAR GtlNO' 
YAPILACAK MAÇLAR 

I - NUmunesl mucibince 3000 adet tuz 'krucsl pazarlıkla ntma alt. 
nacaktır. 

ll - Pazarlık 16.S.940 Cuınartem gUnU saat 2 de Kabat&§l& Levazım ve 
mtıbayaat §Ubeslndekl Alım ltomlsyonund& yapılacaktır. 

m - NUmuncler her G1ln sözU geçen §Ubede görUleblleceği glbl lıtekll. 
lerin de teklif edecekleri !iat Uzcrlnden % 7,5 gUvenme pıu:aalle birlikte 
mezk<ır komisyona mUraco.atıarı. ·(1921) 

Belediye Sular idaresinden: 

Kapah zarf la münakasa ilanı 
İdaremiz ihtiyacı lçln (lOSOOO) yUz otuz seklz bin ldlo 15 - 40 m/m 

kutnında kurvun boru ite.palı zarfla mUnak:ı.saya konulm~tur. 
ı - Bu husu• için tanzim cdile-n §artn.ame idaremiz Levazım servi.sin

den parasız olarak alınabilir. \'c nUmunelerl aynı serviste görillelılllr. 
2 - Talipler prtnameye göre hazırlayaca.klttn kapalı uı.rtlarmı ihale 

gllnU olan 27 Mart 1040 Çarııamba gtlnU saat 15 c kadar Taksimdeki idare 
merkezinde mlldUrlD~c vcrmelldirter. Bu saatten sonrıı getirilecek ?.artlar 
kabul edllmlyecelttır. (1938) 

Muamele ve istihlak vergileri merkez tahsil 
§efliğinden: 

EyUp Slllhtnrağa Kemlkllburun sokak 43.07 No. da tuğla imatalbaneıt 
sahibi hzet Çellkba§ın Şubemize muamele vergisinden otan borcundan dola
yı tahtı hacze alınan 7000 delikll tuğlo.nm 20/3/940 tarihlne mUsadlf Çar
~amba gUnU saat ıı do mez.kQr yerdo açık arttırma ile satılacağından tallp 
olanların yevmi mezkOr gün ve saatte <;ô 7,!5 pey akçesi tıe maha11lndG bulu-
nacak olan lcra heyetine mllracantıan mı.n olunur. (1028) 

Saat 12 de Vefa • Taksim Yc
niyıldrz , 13 de Galatasaray _ A. 
kınspor, 14 de Fenerbahce _ A
lemdar. 15 de Beyoğlusp;r _Ye. 
nişchir Doğu, 16 ela fstanbulspor 
- İstiklfil. 17 ele Altıntuğ - Bey. 
lerbeyi, 18 de Topkapı - Boğaz. 

içispor, 19 da Eyüp - Yıldırım Cezalandırılan Ankarada Hukukçular 
Davutpa§<l, 20 de Beşiktaş - Sü. futbolcular Ankara hukuk fakültesi me-
leymaniye. 1 h b. ı 

M b Beden Terbl'yeı'ı lıtanbul 8 .
0
•1_ zun an er ay ır top antt yap. 

1 - üsa akalar Galatasaray maktadır. Bu def aki de 8 mart 
spor kliibü salonunda yapılacak. geıi Ba§kanlığmdan: gecesi Karpiç şehir lokantasm-
tır. ela yapılmış ve başlarında kıy -

2 - Klüpler bu mevsim için 1 - Aşağıda adları, soyadları, ~etli profesörleri Sadri :\1ak -
tanzim edecekleri onar kişilik klüpleri ve bölge sicil sayıları ya- sudi Arsal, Fahri Ecevid, Şev. 
resimli listelerle maçlar:ı iştirak zıh idmancılar İ§tirak ettikleri ket. Mehmet Ali Bilgişin, Mu. 
edebileceklerdir. Listesi olmıyan müsabakalardaki suiharekctlerin- zaffer Nedim Göknil, Süheyl Ni. 

1 zami Derbil, Hüseyin Cahit 0-
klü!> er maçlara iştirak ettiril. den .dola~. Gen;l D~rektö.r~iikten ğuzoğlu, fakülte direktörü Fey-
mezler. teczıye muddetı tayın eclılınceye :r,i Eaali bulunduğu halde toplan. 

3 - Hakemler: Ali Rıdvan Ar- kadar müsabakalara iştirakten tıya, ekseriyetini eski mezunlar 
sever, Naili Moran, Ali Rıza Sö- menedilmişlerdir. 1 tc~kil e<lcn 300 den fazla hu • 
zcralp, HalUk San, Lfltfi, Fethi. . kukçu iştirak etmiştir. 

Topkapı klübün<len 1351 Yu., Hukukçuların bu toplantısın-
F erdinand vapuru he- nus özgür, Anadolu klübündcn da sayın ~cneral Osman Tufan 

nu"z lcurtarılam..,,dı 1887 Ercüment Kopman. da bulunmuştur. 
04 Hukukcuların biribirlerile ta. 

Beş gün eV\'el yozcaada.nm 2 - Fener Yılmaz spor klübü nışıp kaynaşmasına vesile 

memurluğu Te Akaarayd& Horhor 
caddesin.do 110 N'o.lı ha.nede Mahmut 
aleyhine açılan te..~lll akıt davaemm 
icra kılman muhakemesinde mUd. 
delaleyh Mahınudun İtalya - Ha.be;, 
harbinde HabeıLstanıı gltt.Jğt cihetle 
i!Anen vaki olan tebligata. rağmen 

muayyen otan 8/3/940 tarlhll celsede 
gelmediğinden hakkında gıyap kara. 
n ittihaz ve tebliğine ve muhalcemc. 
Din 15/,/940 saat 13.30 a talikine ka. 
ro.r verilmi§Ur. MezkOr. tarlhte mUd
delaleyh Mahmudun bl2zat veyahut 
bllvekA.le hazır bulunmadığı takdirde 
bir daha mahkemeye kabul olunma. 
yııcağl tebliğ makamına kaim olmalt 
Uzere ua.n olunur. (31631) 

r- - KAYIPLAR ) 
Rize vlllyetl Pazar kaza.at askerlik 

şubesinden aldığmı askerllk terhis ve. 
sikamı vı.yi ettim. Yenisini alacağım. 
dan eııkhıinln hUkmU olmadığı llAn 
olunur. 

Rizo villyetı P87.o.r kozası Ye. 
Mk köyünden 1315 doğumlu İs
mail oğlu Ahmet Odaba~. 

(31636) 

• • • 
Yalovanm Çrnarcık nahiyesinden 

aldığını nU!us eUzdantmı zayi eltim. 
Yeniıılnl alacağımdan et1klslnin hUk
mU yol<tur. 

ı 338 doğunılıı Halil oğlu 
~lt'hm4't F.rtUrl• 

(~1633) 

Giresun Kızılay kongre
sinin teıekkürü 

Giresunda toplanan Kızılay 
kongresi ba§kanı Ihsan Çurakdan 
dün İstanbul vilayetine ııu telgraf 
gelmiştir: 

"Giresun Kızılay kongresinde, 
son zelzelede zarara uğrayan bü. 
tün teşekküllerin gösterdikleri 
samimi alaka ve yardımdan dola
yı yüksek şahsınıza karşı duyu • 
lan teşekkür hislerini kongre 
karariyle ve saygı ile arzcyle. 
rim.'' 

•. la.rrruı.ra btınıundn karnya otu- azalarından 2143 bölge sicil sa. ''e_ren ve eski hatıraların yadı 
ran Bulgıır bandıralı Çnr Fer- yılı Vedat Ak~ik iştiral: ettiği bir içinde geç vakte kadar ~e-:am. e
dinand va.nuru hnla kuı~rıla - milsaba!<o;d:ı hal:eme hakaret etti. den bu toplantının samımı ha -
ma.m?~tır. Vapı:'i.ın şc~rimiz:ie. ğinden dolayı lıölg-emizce 13_3_ vı;:c;mı .profe5!1r !ahr~ Ecevid, 
ki acentesinin Türk· ~cmi kur. 1940 t .h. d ·rb .. b' Huseyın Calut Oguzoglu, devlet 
•::ı.rme şirketile yaptt .rr müz.ake- .. arı ın .e? ı .~ ar~n ır ay şitrası müddeiumumilerinden SA IJIBI : ASI.ti u::. 
eler sonundn. Alemdar tahlisi- muddetle geçıcı muı:ıabal:a hoy. Hikmet Yamano-Tlu ve avukat Bııcılrlılh ""r: \'Mil7 \tıııhıı:ı~1 

AN A. 

ı 

BAŞ, D t Ş 
NEZLE, GRiP 
ROMATiZMA 

SOöUK 
ALGINLIGI 

ıstanbul aeıed 1~~,'· 
i ı a n- ı a r ~•ı~ . 

es' Olçülerin muagetı ~ 
ÖlçWer ııizamnameslnln 17 lncl maddesi muciblll~.:: ~ 

muayeneleri icabeden ölçUlerln muayenelerine lli-3 

nae&kbr. 
Muayeneye GeU.rilecek OlçWer: ~ 
l - 34, 3:S, 36, 37, 38 ilk veya menellk muayeı:ıe 

tUn ölçWer. ~ 
2 - Senelik muayene damguı ırilinm.lı yeya oJcUSllll 

muı bUtUn ölçUler. . _.IJ1P~ 
3 - Sahipleri tarafından ayarmdan veya d~..... . . ..ı. 

ınçwe~ ~:i 
ÖlçU sahlplerlnln mU§kWA.ta manıı kalmanıalat1 1;ı,Jl 00 

ttrmalan içln ellerindeki mUracaat .ka.#tdmd& yaD1ı eıeti 
dikkat etmeleri ve ölçülerfnl bizzat muayeneye geUtJSl ... Jf 

olunur. -ıSP' 
.Alağıda.kl yazılı gtlnlerde grup merkezi ay&t sı:ı-- ~ 

dahilindeki .ııemUerde muayene edeceklerdir. ~"" 
F.mlnöntı Gnıp. ayar memurJotu 910 .en8'1 .., 
tar1hlnden 31.8.9-&0 tarUılne kadar Beyasrt / 

Fatih Grup Ayar memurlutu 9'0 t1e11e81 .,eoelll' 

Tarihin_ ~ 
d~n tarihine kadar ~ ~ 

15,3.tMO ,, lM940 ,, " Jl'atfh belediY9 _, 
ve ayar~. 

18.4.IMO ,, 28.4.840 
21.4.940 ,. l0.S.P40 
ll.IS.940 ,, 18.5.9f0 

8.6.940 
J0.6.940 " 20.6.940 
21.6.940 .. 28.6.940 

l.7.940 " 10.7.940 
ll.7.9i0 .. 19.7.940 
22.7.940 .. 15.8.940 

,. ,. Fener nahiyeeiJı 
" .. ltyüp k~~ 
., ,, Şehremini ~..tJıf 
,. ., ~atya~~ 
., .. Bakırköy k~ 6' 
" ,, y qllköy ııaııJ~ 
.. ,, Çatalca k~ ,tt! 
., ., Slllvri kazaaıı:ı ~ _-,,,, 
., ,. Fatih belediye ur'-ıl' 

ar sı:ıeısı 
ay / 

B~yoflu Grup Ayar memurlrftı 1940 9'118'1 

Tarihin_ 

den tarihine ksdar -~ 
15.3.9..&0 ,. 12.4.940 ,. ,, Galata nahiye ıııOd 
l:S.4.040 ,. 27.4.940 ,, ., Taksim nallf:>"• 
29.4.940 ,, 17.5.940 ,. ,, Şişli nahiye!l ~ 6' 
20.5.940 ,. 31.5.040 ,, Hasköy ııaJıi~,P 

3.6.940 ,, 14.6.940 ,. I<asımpa.şa ı:ı :aaı ':""..uıd' 
17.6.940 ,, 5.i.940 ,, ,. Be~lktaş k~~ 

8.7.0·iO ,, 19.7.940 ., Arnavutk6Y sl<~ 
22.i.940 ,. 9.8.940 ,, ,. Sanyer kayıtı efil'"' 
12.8.940 ,, 23.8.940 ,, ,. Yenlköy n~4e 
26 8.940 ,. 31.8.D40 ., ,, Galat& nah / 

Kadıköy Grup Ayar n~murl11ğ11 1010 ICll.,.ı 

Tarihin_ 
den 

l~.3.940 .. 13.4.940 
16.4.940 .. 25.4.940 
27.4.940 " 15.5.940 
l 7.:S.9·t0 .. 25.~.940 

27.5.940 .. 1'1.6.940 
7.6.940 " 2~.6.9-10 

27.6.940 .. 3.7.940 
15.7.940 .. 10.i.940 

12.7.94'0 " 16.i.910 
18.i.940 " 20.7.940 
2Z.i.940 ,. !.!6.7.040 
27.7.IHO ,, 2.S.9tO 
3.8.940 .. 8.8.940 
9.8.940 .. 19.8.940 

21.8.940 .. 27.8.940 
28.S.O 10 ., 31.S.~40 
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lstanbul Defterdarlığındatı: . ....ı ,ıo""' 
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- oO 
E.ski alH Çelebi yeni zindan ka

pı mahallesinin lklncl Kantar Oca. 
ğındaki sokağındaki eski 16 yeni 3 
ıay1lı UstUnde odaları bulunan dük. 
kA.nm 2/4/payı. 
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oO 
ı-;yUpte Topçular mahallesinin 13S0 

rtaml, kı;,laar caddesinde kain eski 1 f' 
51 yeni 69 sayılr mağazanm tamamı. ,.rıııd'ıı ıı' 

ti :tıl~ tıe6tıl 
Yultarda. yB.Zlh gayri menkullerin mUlkiYC sıı.tJ1 ~ 

bedeller Uzerinden •rık arttırma ile satııa.caJ<tır. cblllf· Aal'ııl' ~ 
_,, ()dCJl ef""" .ı 

yahut ikinci tertip mUbadll taıs!lye vesikıuılle te pe!' ~ıpl6 •' 

İhale 14/3/940 PeI'§embe gtınU asat on dört ıcttf'• t114r' l 
mUdUrlllğllnde toplanacak komisyonda yapıl&C3 rrıJıYo11' 
temlıı.t makbuzlarlle muayyen g-lln ve ııaatte }(O \e gemls! va.ka. yerine gönderil. kotu cezası verilmiştir. Tebliğ o. Fehmi Y~cı gU~l konuşmnla. Uınıım fl:el>riyotı Mare trleo: 
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