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Zelzele koınisyonu Başve
kilin reisliğınde toplandı 

da totoJc0ııa A.A.) - D. N. B. ajansı bil. 
t•s~~ toPrakırın te~tisindcn sonra, Hangeo 
~ tdiı ... !lrt~ dun gece Sovyetler Bir • 

... ış ır. 
PAZAR 24 MART 1940 YIL: 23 "' SAYI: 7974 

Ankara, 23 (A.A.) - Başvekalette çalı§

makta olan zelzele komisyonu bugün_ öğleden 
evvel Başvekil Doktor Refik Saydam'ın riyase. 
tinde toplanarak çalışmış ve bazı kararlar ver. 
miştir. 

İDARE Evt: Ankara Cad.tSTANBut. •Telgraf: VAKIT• Posta kutusu: 46• Telefon: 21413 (Yazı)· 24370 UdareJ 

1 afta yapılacak 
, .......................................... , ,Japonya, Roma 

/ve Berlinle mü
nasebet /erini 
sağlamlaştır

mak ni qetinde l 
8 "" • 

lsveç 
Müaafaa 
ha~orlığo 
yapıyoır 

Yeraltı istihkam
ları ınşasına 

başlandı 

Yeni ticaret sistemini protesto için 

Romanyaya 
nota vermiş I 

Romen Kralı, orduya ehemmiye 
verilmesi lüzumundan bahsetti 

r-Karou dDyor ki: ,_ .............. .:.-.i 
Stokbolm, 23 (A.A.) -İs. 

veç, müdafaa vasıtalarına bü. 
yük bir inkişaf vermeye baı
lamı§tır. Bu sahada alman ye. 
ni tedbirler şöyle sıralanabi. 
lir: 

j "Romanyanın, hudutlan dıtında hiç bir 1 
ı emeli yoktur. Hudutlarımız enerji ile müda- i 

1 L .................... -.......... ~:~ .. ~~~~:~ır. -·· - ·-·-·.J 

~ gidecek mi? 
~et "a d l\Io ko\·a, 23 (A.A.) - Molotof'un Berline gideceğine dair 

!U ',· r. Jnıı 1·ıe olarak yabancı memleketlerde çıkan şayialar tamamen 
ql 111 asılsızdır. Shhs ı · Londrn, 28 (A.A.) - Moskovadan ,golen bir habere göre, &ttt a ın Sovyet ve Alman mnhafllinfn Molotofun bugün Bcrline gittiği. 

lrıı n~ dair olan haberler hakkında hiç bir malQmat bulunmamak. 
f rnası ta-dır. Böyle blr bAdiso son derece ihtimalden uzak telt\kkl 

~İ!Ji Q~tı. eClilmektedir. 
• A.S/M Am tcrdıun, 23 (A,A.) - Molotof'un yakında :Serline ge. 

lt~~~-ı US leceğl haberi, Alman hariciye nezareti tarafından tekzip edil-

1 - Yeni ve genç bir ordu 
başkumandanı tayin edilmiş. 
tir: General İvar Halinquist. 

2 - Henüz askeri talim 
görmiyen 10.000 kur'a neferi 
150 günlük bir talim devre. 
si için silah altına çağrılmış. 
tır. 1 

1 

3 - eza 1931 ve 193 &1. 1 
nıflarına mensup bahriye ef. 
radından birkaç sınıf sefer. 
ber edilmiştir. l 

(Dct'amı 5 incide) i 
\., ......................................... rrtl 

Bükreı, 23 (A.A.) - Parla. 
mentonun açılışında söylediği 
nutka meclisin cevabını getiren 
ayan heyetine, kral Karol, şu 
sözleri söylemiştir: 

"Bugün Romanyadaki bütün 
faaliyet, ordunun techizi üzerin. 
de temerküz etmelidir. 

Bugün Romanyada tek bir pa. 
rola mevcut oulunmalıdrr: Ro. 
manyanın birliğinin ve t.-:.mamL 
yetinin muhafazası . ., 

Kral Karol, bil5hare Balkan 
antantı azası arasında tesanüdün 
takviyesini memnuniyetle kay. 

detmiş ve sözlerine şöyle devam 
eylemiştir: 

"- Romanya, herkesle ve has. 
saten ko?n§uları ile iyi münasc. 
bctlerde bulunmak arzusunda. 
dır. Romanyanın huduttan dışın. 
da hiçbir emeli yoktur. Roman • 
yanın hudutları, enerji ile müda. 
faa edilecektir. Bu, Romanyanın 
mukaddes hakkıdır., 
Almanya Jıomcn Hükfunetlne 

bir nota 'erdi 
Bükreı, 23 (A.A.) - Röyter. 

mlihabiri bildiriyer: 
(Devamı 5 incide) 

i ''"Ok.. de ı 
~d "llıt eıaı ·· h memekte ve umumiyetle s yast mnhafil Molotof'un önUmUz. 

1 t• ili'·, r.ı. f\lp esiz l' ) ~çkbbij qt ba an. deki hafta zarfında Ber ıne muvasalatını beklemektedir. 
~, ' •len atntn• d Ribbcntropun Bclgrad Seyahati 

~ ~ ta"etıd •lnıabilrneak 7" li·· c\'ıe ı. Belgrnd, 23 (A.A.) - Havas: 
~ 'lif ~ille h t kuvvetle. Fon Ribbentropun yakında Dclgrada geleceği hakkında 

\ ~~tiy)~ ~ltu hazan burada ısrarla. dönen şayialar salahiyettar mahfillerde teyit 
ltı:"ll h;;, lıtenıu~~aleıinc edilmemekte ,ve mezkO~ mahfiller bu hususta hiç blr marn. 
ı..~1 "'la, nıuı. korun.. uıatınrı olmadığını bildırmektedlrler • 

.i bıı~il~~ bu mühim c. Bununla beraber Almanyanın diplomatik ve tlcarI slya-
lıı' ~lln ~irn olun. setinin Yakın Doğuda faaliyetini bir kat daha artırmış olması 

~
~~ ~~~ ~ latbilaıb ve Almanyanın Brenner mUlAkatında mUhlm bir rol oynamış 

Fransız harp 
komitesi ·toplandı 

% . i.lri hu 11'1lat Vcka. olan Balkanlara. alt dUşUncelerl sebebile bu mahflller böyle 
tıı: vtL~~~l veriçlu~ ~iyon bir ziyareti ihtimalden lınriç addeyıememektedlrler. 
L."'41"•~ ~tliıı· mittir. Bundan başka aynı mahfiller Bı·enner mlllAkatından son-
'~l td~k lfl bu lah . ra gazetelerde mevzuubahsolan Berlin - Roma - :Moskova an. 

tı... ~i hıu-j h saaat. laşma projeslnl do tereddllt ve ~Uphe ile karşılamaktadırlar. 
Başkumandan 1 Macar Başvekili 
Gamlen Romaqa gitti ~ ~~ ~ lltlt~i l cc arınan 

:ı ~ il lt\a.iti lrnrırladığı. .Japonya Ye Roma. - Berlln 
~ ~- \t Ottaaın nelerin ni. Ynşington, 23 (A.A.) - Japonya hUklimetinin, Tokyoyu 

\~ l~ ~11Yor-uı:.da R~hniş o. Roma n Berlln ile birleştiren bağları sağlamlaştırmak nl~·e-
.._, ~ f~ Cfe"ii · Eger ıim tinde olruadığma dair Arlta tarafından yapılan beyanat diplo-

lbilt }'et rır:!1 ile leıbiti mntik mahfillerde memnunirctıo karşılanmıştır. 
• cd· ıa.rntn 

Toplantıya iş-
tirak etti ~- 1 i.. ıletı·ı· 1 :ı:arna. Diplomatik mahfillerde, Tokyo ile Berlin arasında bir va-.~ .. ~de ı ırae J 

~ }'e. tkilıni geçen kınlık husule gelmiş olsa idi bunun yeni bir Japon - AmerL Pariı, 23 (A.A.) _Yeni kabi. 
t\.ı liıc .. ~ı_ § 0 Ian to. kan muahedesinin akdinde tcsadUf edilen gUçlUklerl arttırmış 

\ 
ı.. -ıe ...:ı.ı; h nenin harp komitesi bu sabah B. :•.ıt .. • ,e.~il.ı•ı_lerna suller olacağı na.ve edilmektedir. 

' ~!1' L _ Reyno'nun riyasetinde, maliye 
1 d S•tı d .n uaılta 

b,"< e c 2:1 • • E 1 ki · k nezaretinde ilk toplantısını yap. 
b -..ııııı,,/~.bir r~y::ti~; Bır büyük alimi- e rı idaresinde mıştır. • 

t ~·ıın ol Bu celseye, Başvekil muavini 

~~~li ilet da ~nabile. mızı kaybettik dün yapılan pasif ~~:· ;~;~id;:~da~:~r~;e ~:~:~~ 
~ İıtilı ~ rak edilip f 1 S b S d k d • hava nazırı, abluka nazırı, maliye 

I~ ~~tt •alin llrt:kinelc. smai ai encer ün orunma enemesı (Deva~ıı 5 incide) 
c·Jllrtı dece~· •ana ne büyük bir ihtifal ile İıi!PiP~r:iiiii~~ıç;;::;;;:;;:;;.,w 
"ılld~~. İçirıg1 ~fakkuıda gömüldü 
~ h ~lillt h.ıh ~· tçilcrin 

\: · 111:.ıııd • sın de b Memleketimizin yetiştirdiği 
. ~ \~ •. ~~fitı·"nıı rnüsk;:1~- büyük kitabiyat üstatlarından 

.~ ~·~l\;ı tr • • .. n. biri olan İsmail Saip Senccr'in 
b ~İft t ile h. evvelki gece Kocamustafapaşa • 

~~ ~ 5İl~rı Ytıtlnrını te da, Davutpaşa ortn mektebi el. 
'"ıı i~iE~.~lti.i~~av~ rnüıni; vanndak! evinde snbaha kar§ı 

ı 'hile 1" ı:" n 1dare et. kalp hastalıi{mdan vefat ettiği-
ıı bıı ce~· 'Uldc he ...... - ni teessürle öm-endik. 
ı d lt•L "' l"l'h • •11cın. ,..,. 

tı, tııı~"'il~d~ . 
1 

ayet 500 Kendisi otuz seneye yakm bir 
ı i1i.i~ l'~~rettil"; b~ müddettenberi Beyazıttaki umu. 

~ li~ ~tktiı-•n ~crcbile. mi kiltUphancnin hafızı kütüplil. 
t 

1 
ıı ı.. Opl'alt • Egcr çift. ğiinü yapmış ve burada valn.ız 

" ! tld"'~" rı,.: e~ınişıe _ kütupbancnin idaresilc değil, en 
ı · Ilı: '"Blııt · bilyük müsteşrikler.o dahi en 

l, 1 iit ·ıı~dan U•ttniye. salahiyetli merci olarak Türk k-
i· 11irn - 20 gün fanmın şerefini yükseltmiştir. 
~~~~t ~a::~~- Bcvazıtta umumi kUtilpbane • 

Cl>n1 5 . . tnan ye gidenler lsmail Saip Senceri 
ınczdc) 'Devamı 5 incide) 

}{oma, 2:J (A.A.) - Macaristan Başvekili Kont Telek! bu 
sabah Romnya gelmiş, halk tarafından alkışlarla karşılanmış
tır. Kendisini gnrda Kont Clano istikbal etmiştir. 

Macar Daşvekllinin ziyareti hususi mahiyette olmakla be
raber, Romada söylendiğine göre, Kont Telekl, Duçe ve Kont 
Clano ile gUrUşccek ve Pnpa ile Kral tarafından buz.ura kabul 
cdllecektlr. 

(jiinktin peşinden : 
-- - ~-' '-5 1-1~ 

Garip bir yasak 
Anndolunun birçok ycrlcıind0 cil'lt oyunu ve kılıç • kal· 

J·nn oyunu öte<lenbcıi halkın alıştığı milli sporlardandır. Dil· 
f:,riinler ekseriya bu oyunların eıı canh tezahüratına sn.hno olur • 
]lcyccnııh mü nbal nlnr yapılır. l\lescIU, 4 - 5 metro uzunlu· 
{."und:.ı bir kumaş alınarak iiç metro yiikseklit1nde ufki surctt.o 
ı;crHnıiş bir ipe n ılır. Cirit oyununa işUrl'ik ellen sii\·nrilcr el· 
Jcrlnde birer cop olclu{;..,ı hnldo atlarını cloludlzi'.;.rin koşturnrnJ· 
lııı ipe doğru geliı·lcr, ynklaştıkları bir sırıuln ellerindeki cop
ları şiddet le yere Ynnırlar, bir Jınlflo ki yero çarpım cop lfl. uı, 
top gibi hn' ayn yükselir, ipin ü tiinclen aşar, copu yere vur. 
duktan oıırn J·o,mnktn devam eden süvari do gerilmiş olan 
ipin nltındn:ı geçer, ipin iistiinden nşarnk i)hiir tnrnfn getcn 
copu yer0 dLi.,mcdcn tekrnr tut.ar ,.e bu suretJo h-Umaş müku
fntını knznnır. 

Kütnhynmn Altnıtnş nr~1iyc i gihl bazı yerlerde cirit 03,1-
numın o clerccodo ıncrnkJıları vardır kl sa«loco bu 03-ıın için at 
besley<'nlcro tesndüf cclllir. Fnknt gnrlptJr ki milli por bnkı
mmdnn tc.,vlk cclllmesl Iuzım gelen cirit. \'O kılıç - kalkan 
oyunları ~laıılsn, Akhlsnr, Bcrgamn, Bnlık<! lr tarnnnrmdo. 
''Meni isrnfnt,, knnunn nhkfimına mu:.ınllfUr, diye ya!'ink 
edJlml.,tir! HASAN KUl\IÇAYl 



I OLiTiKA 

Yeni Fransız kabinesi 
Başvekil Daladye; hUkfunetl 

için 550 parliı.mento azasından 
230 muvafık rey aldı, 303 aza 
istinkaf etti, bir mebus ta itL 
matsızlık beyan etti. 
Fransız Başvekili bu manza.. 

ra karşısında istifasını Cumhur· 
reisine verdi. Yeni ka.bineyi es
ki maliye nazın Pol Reyno kur
du. Da.ladye de bu ka.binde har. 
biye na.zıdı.r 

Fransada vukwı ~elen kabir.e 
buhranı harbin milli heeycanı 
daha çok üade etmesi hesabına 
ortaya çıkmıştır. Kütlelere mal 
olan harp hedeflerini daha ener
jik şartlar içinde yUrütmek ga
}csidir ki Frnnsada demokrasi. 
nin yeniden tezahUrierine vesile 
vermiştir. 

Fransada kabine buhranmm 
mahiyetini anlamak için bugün 
elimizde daha çok hakikate ya .. 
kın ölçüler vardır. Bu ölçülerin 
en mühimi. dlinlrü Daladve ka
binesi ile bugünkü Pol Reyno 
kabinesinin terkibi arasındaki 
farktır. Daladye kabinesi radi
ka ller kabinesi idi. Halbuki ya. 
pılmakta olan İ6 tamamen mil. 
li idi. Bir partinin bliyilk harp 
mesuliyetinl s adece sırtına. yük
lenmesine bir çok sebeplerden 
dolavı im.kan yoktu. Bir defa ra
dikallerin kendi partilerinin is. 
tlkball bakımından biltün mesu. 
liyetleri Uzerlerine almaları teh· 
likeli bir şey olurdu. Büyük mil
ıt tedbirlerin alınması zaruri gö. 
rüldüğU zamanlarda mesullyeti 
bütün millet ziimrelerine tak. 
sim etmek mutat usullerdendir. 

Radlkal Daladye hUkfuneU 
yerine müfrit sağ ve müfrit sol 
"esasen komllnistler meclisten 
tasfive edilmiş oldukla.nnda.n 
dolayı kalmamıştır,, hariç olmak 
Uzere bir koalisyon kabineei ku
rulmuştur. Daladye bundan ev
vel söylediği bir nutukta cephe 
hizmetleri gibi cephe gerisi biz. 
metlerinde de millf mUsavata 
riayet edileceğini söylemişti. Bu 
nutkun l!ade ettiği mananın ba. 
riz vasfı devletin siyasi mesuli
\·etini müsavi bir surette taksim 
idi. Dalndyenin bu nutkundan
bcri bir koalisyon kabinesi ku. 
rulrnasmm arzu edildiği ihsas o. 
l unmuştu. 

Bu koalisyO?JU yapmak vazi -
resJ 7.eka ve dirayeti ile muha -
lifleri arasında bile takciir his. 
sile karşılanan, bUyUk finans ve 
sanavi muhitlerinin itima.dmı 
haiz bulunan Pol Reynoya düş.. 
mUştür. 

Pol Reyno parlamentoda par
tisiz fakat sağ cenah fikirlerini 

t..emsil eden bir zattır. 
Daladyenin yerine koalisyon 

kabinesine şef olarak seçilmesi 
Daln<lyenin sosyalistlerle anla
şamıyacak bir hale gelmesinden, 
üiğer taraftan da daha harp 
başlamadan Fransada tatbike 
başladığı sansür işinin çok de. 
mokra.tik bir ahlak havası i<;in
de inkişaf eden Fransız matbu
atında ve efkarrumumiyeslnde 
kötü al<isler hu.sule getirmesi
dir. 
Şu saydığmıız sebepler bir 

harp esnasında bir kabineyi e. 
kalliyctte bırakmak için ileri 
sUrülen sebepler olamazdı. Ni. 
tekim Daladye kabinesini düşü
ren sebepler bizzat Fransız mah
fillerinde şöyle imh olunmakta.. 
dır: 

''Millet Meclisi daha şiddetli 
tedbirler alınması arzusunu ile_ 
ri sürmüştür . ., Diğer taraftan 
da "Harbin neticesi hakkında 
izhar olunan sabırsızlık buhra
na sebep olmuştur.,, 

Filhakika Finlerin sulh yap
maları Avrupanm siyasi mahfil 
lerinde büyük blr te3ir husule 
~etirıniştir. İngilterede aynı ma. 
hiyette tclaıı ve heyecan eserleri 
görülmüştür. 

Fakat İngiliz Başvekili gelen 
fırtınayı önlemiştir. Yeni Fran
sız kabinesi ne yapacaktır? Ar
zu, heyecnn, faaliyet güzel şey. 
dir. Fakat bunlarm fevkinde 
harbin ve tarihi şartların zaru.. 
retleri vardır. Bu zaruretler or
tasında idealli?re varmak müın
kün olabilir mi ? 

Harp zaruri bir vakıa halini 
aldıktan sonra onun se~i an. 
cak a.skeıi mantıkla mütafea et. 
mek iktiza eder • . 

ŞUohesiz ki, Finlandiya hadl
selerini de bu zaviyeden tetkik 
etmek iktiza eder. 

Heyecanları ile konuşan va
tandaşların yahut politik sebep. 
lerle harbi bir siyaset vasıtası 
haline koymak istiyen politika. 
cılarm sözleri ne kadar cazip, 
ne kadar cana vakm gözükse de 
askert 7-aruretler ancak kendi 
f caplarma göre istikamet tOO 
dil edebilir. 

O halde bu tebeddüllerden bU· 
yUk silrpriz.ler beklemek doj;'1"U 
olmaz. ~ harbin daha iyi 
sevk ve idaresi için bazı tedbir. 
ler alınır, bazı noksanlar ta. 
ma.rnlanır. Fa.kat bu hareketle
rin devlet J>Olitika.sı bakımından 
cezri neticeler vereceğini san
mak hayale kapılmak olur. 

SADRI ERTEM 
ı--------~----------~--------------------------~ 

cnebi sulara sefer 
edecek vapurlar 

Koordinasyon heyetine bağlı komisyon 
ilk toplantısını yaptı 

Ecnebi sulara scl'er etmek lı!.. 
teyen Türk vapurlarının vaziye
itini tetkik etmek Uzere koordL 

asyon heyeti tarafından Is~ 
ulda teşkili kara.rl~nlan ko. 

misyon kurulmuş ve diln sabah 
stanbul mmtaka liman reisi Re. 
ik Ayantur'un reisliğinde ilk 
plantısmı yanmıştır. Komisyo 

MUnakale Veklletinden, as.
eri deniz nakliye komisyonun
an bir aza ile ticaret odasın

dan Suat Karaosman iştirak et. 
nıiştir. Komisyon dünJdl ilk top 
Iantısmda, Köstenoeye ihracat 
eşyası götürecek olan Demirtaş 

ilepi sahiplerinin müracaatım 
tkik etmiş ve Romanya.ya mil. 

im miktarda portakal ve kuru 
cyva göt.Urecek olan bu vapu

müsaade edilmesini kararlaş.. 
rmrştrr. Bunun Uzerine vazl -
et Münakale Vekiletine tele • 

bulunan vapurlarımız da bura.ya 
geldikten sonra vaziyetleri ko -
misyon taraf mdan tetkik edile
cektir. Bunlardan Tilrkiyeden 
ihracat eşyası taşımak için kira. 
lananlara müsaade ve muayyen 
müddetler için mukavele ile bağ 
1ı olan vapurlara da bu müddet. 
ler bitinceye kadar hariçte c:n
lışmala.rma. izin verileceği anin-. 
şılmaktf\dır. Bu vapurların bu -
raya gelerek vaziyetlerinin ko. 
misyon tarafından tetkiki \'e ka. 
rara bağlanması şarttır. 

HenUz P'elen vapur yoktur. 

Kızılay Eminönü 
kongresı 

Bir senelik faaliyet ra
poru müzakere edildi 
Kmlay EmfnönU merkezinin 

senelik koflc,(Y}"esi dün saat 14,30 
da. ticaret odasında yapılmıştır. 
Toplantı<.lı:ı. lstanbul Parti m\L 
fettişi Tevfik Fikret Sılay da 
bulunmuştur. Kongre açılmadan 
evvel Ebedi Şef Atatürkün ha
tırasına hürmetle üç dakika sü. 
kQt edilmiştir. Koncre reisliği· 
ne lsmail Safa seçildikten son.. 
ra müznkcrelere başlanmıştır. 
İlk olarak idare heveti reisi A
tıf Ödlil, bir senelik faalivet ra. 
porunu okumuştur. Raoor~a. 
merkezin bir senede 23810 lıra 
varidat temin ettiği, aza mikta· 
rmın 7190 ı bulduıfu. Zelzele f e. 
Iaketzedelerire 245,337 lira pa
ra yardm11. 22.552 parça eşya 
yardımı yapıldığı, aynca ~er. 
kez:n bir sene ;r.arfmda fakırle-
1419 lira para yardımı yaptığı, 
veremli hastalara et. i15.c. fa • 
kirlere elbise daiptldığı, 302 ta
lebenin gıda.landırıldığı, 111 ta. 
lebcnin givdiril<liği bildiriliyor· 
du. Rapor ekserivetlc kabul edil 
dikten sonra 940-941 bütçesi 
tasdik edilmiş ve yeni idare he. 
veti intihnbı yaptldıktan sonra 
toplantıya nihayet verilmiştir. 
Merkezi umumi içtimalanna E
minönü merkezinin mümesslli 
olarak bulunmak Uzere avukat 
Atıf Ödül seçilmiştir. 

Pasif korunma 
Mürettebatı tamam ol
mıyan gemilere sefer 
müsaadesi verilmiyor 
Münakale Vekaletinden dün 

İstanbul mmtaka liman reisliği· 
ne ~elen bir emirle, pasif ko -
runma tertibatı tamam olmıyan 
gemilere sefer müsaadesi ve~l
mGmesi bildirilmiııt:r. Bunun ü 
t..erine 11.o·andan hareket edecek 
biltUn gemilerde kontrol yapıl -
maia başlanmıotır. Bir çok ge. 
milerin seferlerine izin verilme
nılotir. 

Gemilerin pasif korunma için 
ekipler teşkil etmeleri, gaz mas. 
keleri, kireç kaymağı ve kum 
tôrbaları bulundurmaları lfı.z.ım
dır. 

Oğrennenlerin ders 
saatleri 

Maarif Vekilliği orta tedri. 
sat müesseselerindeki öğretmen 
lerin ders saatlerini tetkike b~ 
lamıştır. Verilen karara göre 18 
saatten ~ağı ders okutan öğret
menlere yeni saatler ilave edile. 
rck mecburi ders saatleri ıs sn.
ate çıkarılacaktır. 

Mcvliit 
Di~ tabibi Suat İsmail ve o. 

pcratör Kbım tsmailin babaları 
mUtckait gUmrük müdürlerinden 
merhum İsmail Hakkının rnevlu. 
du ayın yirmi sekizinci perşcın. 
be günü öğle namazını mütea. 
kip Sultanahmct camiinde oku • 
tutacaktır. Dostlarının, tanıdık -
lannm ve mcvlCttta hazır bulun. 
mak istiyenlerin gelmeleri aile. 
sini sevindirecektir. 

Afrodit davaları l 
devam ediyor 

Dün Peyami Sefa müdafaumı yapb 

Müdd_eiumumi çizmeden yukarı 
çıktağını söyltyerek 

muharriri "zavallı,. ı. kla tavsif efti 
Afrodit davası sırasında Cum. f 

huriyet gazetesinde çıkan mubtc. 
lif yazılarla mahkemenin karan. 
na tesir edecek §ekilde mütalca 
beyan etmek ve müddeiumumi 
Hikmet Onat'a tahkirde bulun. 
mak suçundan Yunus Nadi, neş. 
ri\'at müdürü Hikmet Münif, Pe. 
y~mi Safa, Selahattin GUngör ve 
Mckki Said aleyhine asliye altın. 
cı ceza mahkemesinde açılan mu. 
hakcmeyc dün de devam edilmiş, 

maznunlardan Peyami Safa mü. 
dafaasmı yapmıştır. 

Hikmet Milnif, Peyami Safa, 
Selahattin Güngör, avukatları ir. 
fan Emin ve Suad Ziya ile bera. 
ber gelmişlerdi. Evvela söz alan 
Peyami Safa müdafaasını yazılı 
olarak mahkemeye verdi ve bit 
suretini okudu. Peyami Safa mü. 
dafaasında, iddianameye karşı 
isnad olunan suçların hiç birinin 
varit olmadığını isbat eden ıckir 
delil gösterdiği halde iddia ma. 
kamının bu dhctlerdc kendisini 
cevapsız bıraktığını işaretten 

sonra §Unları aöyl.cdi: 

"- Geçen celsede iddia maka. 
mmın esas hakkındaki müta)e.ası. 
nı haytttler içinde dinledim. 
Hayretlcl" içinde diyonım; çün. 
kü idclia makamı bu davaların sc. 
bcbini, esaımı ve bünyesini tef. 
kil eden yazılnn ve iı;inde suç 
unıl·ı:-u telakki ettiği cümleleri tc. 
ker, teker ele alarak tahlile " hi~ 
yane madı ve bir tanesi müstesna 
olmak üzere, ıckiz delilimdcn hiç
birini reddetmeden yine cevapıı-ı 
bıraktı. 

Bil" muharrire herh11n&'İ biı· 
ne,:ır ıuçunu yükleyobil!'DCk için 
iddia makamı, esaı hakkmdaki 
mütalealannı ıöylerken yazının 

içindeki ıuç unsurlıı.riyle ceza ve 
matbuat kanunlnrı arasındaki 
münasebetleri tayin etmeye mec. 
burdu.'' , 

Peyami Safa bundan sonra 
müddeiumuminin cezasız bıraktı. 
ğını söylediği yedi delili teker, 
teker anlatarak iddia makamının 
"davacı biziz'' serlevhalı yazısın. 
dan bazı cümleleri kaldırarak . ha. 
karct suçilc kendisini lel:elemek 
istediğini söylemi§ ve demiştir ki: 
"- Müddeiumami Hikmet O. 

gcraiti haiz bulunmayan Konyalı 
İbrahim Hakkının ehlivukuf sı. 
fatiylc verdiği rapora istinaden 
bu davanın açıldığını, fakat asliye 
yedinci ceza mahkemesinin be.. 
ract karariyle neticelendiğini i. 
zah etti. Maznun muharrir bu i. 
zahatında, iddia makamımı. ha. 
karct ve tenkit arasındaki farkı 

y.ınlt§ anlattığına işaret ederek, 
bu hususta muhtelif misallerle 
tenkidin ve hakaretin farklarını 

uzun uzun anlattı; Avrupanm 
liberal matbuatında memleket 
meseleleri etrafında hükQmct ri. 
cali aleyhine çok ağır cümleler 
yazıldığı halde bunların bir ten. 
kit mahiyetinde telakki edildiğini 
s8yledi ve: 

c• _ Bunun yijzlerce misalinden 
birkaç tane.ini arzedeyim. Akai. 
yon batmuharriri Leon Dode, 
Briand'ın başvekillik zamanında 

metreıleriylc geçirdiği huıusi ha. 
yatından bahsedeiken "Baıvekilin 
boynuzkı:ı yıld17lann seyrisefe. 
rine mani oluyor." aabrlarmı yaz. 
mıı ve bu harp çıkmcaya kadu 
zaman zaman baıvekil ve nazır 
olan Saro için ''Caril Saro" diyo 
bahsederek bu sıfatı bu isimden 
hiç ayırmamışbr. Diğer birçok 
nazJrlar için kullandığı tabirler 
ekscr.iya şöyledir: Veba fareleri, 
alçaklar, katiller, hırsızlar .• 

Misaller binlercedir. Bu gaze. 
teler aleyhine bu yazı1armdan do. 
layı hiç dava açılmamııtır-

Halbuki ben ne yazmı§tm da 
aleyhime dava açılmıı? Müddei. 
umumiye goril, veba fa'reıi. hır. 
sız, katiJ, alçak mı demiıim7 Ha. 
yır!. •• '' 

Muharrir bunlan söyledikten 
sonra Türk matbuatının nczaha. 
tinden bahisle kendisinin, yazı. 
sında sanatkara ve sanat eserleri. 
ne kar§ı sistem halinde yapılan 

takibatın tehlikelerine işaret etti. 
ğini ve müddeiumumiyi bu zih. 
niyetin ·çerçevesinden çıkarmak 
için de adalet kuvvctlcrinir. inkı. 
lap ccphcsin<lc yeralacağından e. 
min olduğunu kaydettiğini ve faz. 
la olarak, müddeiumuminin haka. 
retinc karşı onun namuslu ve 
muhterem bir adam olduğunu 

yazdığını ileri sürerek: 

nat. Y enisabah gıu:etesind~ beni "- Nezahetin bundan fazlaaı, 
patronuna vicdamnı satan ablak. mesleki v:ızilemiz hoşabına reza. 
sız bir adam gibi göster.mittir. let olur. iddia makamına sora. 
ben ise, bu hakarete vercifrim cc. rım: Kanun hakareti mi cezalan. 
vııpta müddeiumumiyi namuslu dırıyor, ncznheti mi?" 
ve muhterem bir adam olarak ta. İddia :nakamının parlalT'.antcr 
nıdığnnı yazmak ıurctifo kendisi. rejimlerdeki matbuat hürriyeti 
ni bir kere daha tenzih eltim. Ba. mefhumu etrafındaki iddianame. 
na hakaret eden müddeiumumi sine temas eden Peyami Safa bu 
olduğu halde, hakarete uğl-amı§ hususta birçok misal ve delillerle 

Yirmi yıl evvelki Vakıt gibi benim nleyhimc <!ava açma. izahat verdikten sonra yine iddia 
......... -..................................... sına iddia makamı ne buyurur?.. makamının bundan evvelki celse. 

2-l Mart 11)20 

Posta ve Telgraf bütçe
sinde tasarruf 

Vnrldat temin cdemlycn postalnnn 
ltığvcdllmcslle I'osta, Telgraf bUtçe. 
s1ntle bir tn.sarnıf \"ÜCUdn getirileceği 
ılllşü.llUlerelt ta~rnlardaki bazı postıı. 

ı:ır lAğvedilml~ bu suretle Posta, Tel. 
grnf bUtçeaindc 350 bin lira Uısarrut 
ı:dllm~Ur. 

Ben Hikmet Onat aleyhine l::ı:· de ortaya attığı (matbuatı!l ta. 
dava açabilirdim. Bana b~nu hakkümü) meselesine i~aretlc 
tavsiye edenler arasında adliye. dedi ki: 
nin yüksek rüesası da vardır. Fa. ~·- iddia makamı m:ıtbuıllın 
kat önüne gelen Türk münevve. t:ıhnkkümünden bahacdiy<'.:-. Mat. 
rini mahkemeye ıiirükliyen o buat tahakküm etı:TÜ§ de ne ol. 
zatı suçlu sandalyesine oturtarak muş? Hikmet Onat hala yerind'! 
maka~mtn r;r;-cstijini clüıürmck oturuyor ve a!cyhinıize dava üs. 
istemiyordum. Bu da benim ada.. tüne dııva açıyOt". Hala adliye ça. 
}et mnkamlannın itibarına ve tısı altında haklannda talep edi. 

onla bildirilmiş, karar derhal 
'ekilet tarafından da tasdik e. 
ilmiştir. Demirta.~ şilepf dün 

Hari<;te olan vapurlarımız ara· 
srnda bundan bir buçuk av ka
dar evvel Romanyadan 2000 den 
fazla Mu.sevi alarak Filistine gi
den Sakarya vapurunun gele -
miyeceği anlaşılmaktadır. Çün.. 
kil son ~elen haberlere göre, Sa
karya !n~liz hUkCımetI tarafın. 
dan t:falice Filistine Musevi çı
karmak istediğinden harp kaca. 
~ addedilmiş ve müsadere edL 
lerek Bevruta götürinmüştiir. 
!ne-iliz hükfimetin!n vapuru bı
rakma.cıı için teşebbüsler yapıl. I 
maktndır. 

1 
hayıiyetinc, gazetelerde hnkare. len cezanın cinsi ve mahiyeti ha. 
tamiz beyanat ne§reden o müdde. lamından bir gazetecinin bir do. 
iumumidon fazla riayetkar oldu. lanchncıdan, bir fikir adıunmm 
ğumu ispat elı:ncz mi?'' bir htrf;ı:rc!nn, bir edebiyatçının 

0

ğleden sonra Köstenceye bar~ 
et etmiştir. Böylelikle komisvo 
un ilk kararı bu olmuştur. Bu 
ararda da göriildüğü Uzere ge. 
ilere müsaade verme i.~f <;ok 
ısa bir zamanda ikmal edilecek 

Anlaşıldrğrna göre, ihracat 
yalarrmızı ecnebi memleketle
taşıya.cak olan şileplere mu. 

aade verllecck, yn.lnız başka 
emleket limnnfan arasında se. 

er yapmak Uzere Türk vapur
armm kiralanmasına müsaade 

ilmfyccektlr. 
Difw tarafta.n ecnebf. eularda 

Kandilli iskelesjnde 
kaybolan sandal 

Evvelki gece Knndilii iskele!'li 
yanında bir sandal kaybolmuş, 
kızakta buhına.n btivük \ 'C mavi 
boyalı bir balıkçı sandalr göril· 
Icmcmiştir. Bir hırswJık 7 ... 'llınL 
le tahkikata b:ı.c:lanmıc:tır. Bii 
tUn J.1m.a.nl&ra. tel~ çcldlm.iş
tir. 

Pazar 
24 l\1art 

Pazaılesi 

?.5 Mart 

14 Serer l ö Sefer 
Kuırfi ıa. Ka~ım 89 

1 

\ ukltler \ 118Ulı tı;uını \ ü8Ulı t.ı.anı 
G llneşlıı 6 37 Jl 8% ~ 66 11 80 
d••l:'ll'l'J 
öğle ı2 20 3 33 12 20 3 34 
ikindi ı:; 49 D 28 lli 4D 1) 28 
Akş::.ın 18 2~ 12 00 18 2i ı2 f~ 
Ynt..•ı 1 !> iı7 1 Sl l:J 68 ı "2 
trn le 4 16 O 5'? 4 U 9 49 

Muharrir bundan sonra her 'oir krı:-manyolacı~an farkı yok. 
hangi bir suçun teşkili için cü. ter. Tahakküm eden kim? Mııt. 
rüm ve ısrar maksadının şart ol. bunt mı? Her gih bu suçlu is. 
duğunu, kendi yazılarının her kcmlelerine rcemkketin müncv. 
kelimesinde inkılap endi;epi ifa. vcrlcrini oturtan, her gün ıaat. 
de eylediğini ileri silrdü ve dava lerce ,.e bo~ yere yükscl< mahke. 
ınevzuu neşriyata sebep olan mcnizi oynlayan~ devleti, matbu. 
Afrodit davasını alarak er.erin ntı. \"C muharrirleri yok ycr.e nt3S

tercilmesi ale••:Jine açılan dava. rafa ve zn.lımete sokan biz miyiz? 
1 nın } aklı selıc;'-: isth:ı.t etme. lcldia n'\:l!tam·"":ın matbunt hürri. ! eliğini, cdebiyat~·n anlamayan. }'etinden anlııd·~ı bu mu? • Her 
. lisan bilmeyen, bu işin ehli ol. gün bir gazeteyi, her gün bırkaç 

"------------- mayan ve k.anunu.a. ııöatcrdifi. muh.vriri hç .. ~mı? Tet. 



Kremlinin tamamen muhafaza -
kar olan oligarşisi bir ihtilal do_ 
ğurmağa çalışıvorsa da, pek ala 
bilir ki, harp ihtilal ile başlamaz 
fa.kat ihtilal ile biter. Ve kapi_ 
talist memeketlerde ihtilal çık. 
madan evvel Moskova bürokra
sisi bizzat uçuruma yuvarlan _ 
mış olur. 

Geçen seneki Moskova müza. 
kcrelerinde İngiltere ve Fran • 
sanın murahhasları, oldukça şa 
yanı merhamet bir rol oynadı -
lar. Alman ajanları Kremlin er
kanına: "Bu efondileri ~örüyor 
musunuz, diyorlardı. E~er biz 
Polonvavı taksim edec~k olur _ 
sak, eile~inin kikük parmakları. 
nı bile oynatmazlar .. , 

Siva.c:i tahditleri '·anar11k an. 
laşmnyı im?.a c<lerken, Stalin, 
biiyük bir harn olmrvacaaına 
hükmedebilirdi. Her hal ve kar
da gelecek bir devre için harbe 
karışmak ihtimalinden kurtul -
mu.stur. Fakat bu "devir" in ar_ 
dından ne geleceğini kimse bil , 
mivor. 

Polonvanm Ye Baltık memle
ketlerinin iı:ıtilaları. Almanva ile 
ittifakın <?ayrikabili içtinap ne
ticeleri idi. 

Stalin ile Hitlerin tegriki me. 
sailerinin mütekabil itimada da.. 
yandı~ını far?..ctmek çe><:ukluk 
olur. Bu 1,evat biribirlerini çok 
iyi anlıyorlar ... Geçen yaz. 'MM· 
kova konuşmaları esrıı'.lsmda AL 
man tehlikesi. yalnız hakiki o. 
larak deföl, hem de pek çabuk 
olarak kendini gösterebilirdi; 
gösterecekti de. 

• • • 
Ribentropun tesiri altında 

Kremlin, Polonvanın hakimiyet 
altına alınmasına Ye Hitlerin 
şarka doğru daha fazla geniş -
!emesi için serbesti kazanmasına 
karşı İngiltere ve Fransanın hiç 
bir harekete gec:cmiycceğini sa.. 
nıvordu. 

'Bu şer.ı.it altında Almanya ile 
ynpılan ittifak, Rusya tarafın. 
dan maddi garantilerle itmam 
edildi. 

Pek muhtemeldir ki bu saha. 
da da tc~bbüs. Stalinin dina • -
mik partöneri Hitlcrden gelmiş 
olsun. 

Bittabi, Şarki Polonyanın iş. 
~ali ve Ba.ltıkta askeri üsler ih. 
dasr. Alman taarruzuna karşı 
kati birl'.'r mani teşkil etmemiş
tir. l914-1S harbinin tecrübe • 
!eri. bunun bir şahididir. Bunun.. 
la beraber, Alman - Leh hudu
dunu garba nakletmek ve şarki 
·Baltık sahilinin kontrolunu da 
elde etml'k şiiphesi?: stratejik bir 
takım istifadelerdir. 

( Dcı:aını yarın) 

Bir geyik avı bahanesile 

Kozanda 
Bir köylü vü vura

rak uçuru ı~a 
vuva rladf ar 

Maliye memur-! 
ları arasında 

Ter fi ve nakledilenler le 
yeni ınemuriyete al~

nanların listesi 
Ankara, (Telefonla) - Mali. 

ye memurları arasında terfi eden. 
lerle, maaşları aynı olmak üzere 
başka bir memuriyete nakledi. 
lenlerin listesini bildiriyorum: 

Terfi Eden Memurlar 
Varidat umum miidürli.iğü me. 

muru Lutfi Güçer 30 ile varidat 
umum müdürlüğü ikinci mümey. 
yizliğine; Trabzon hazine avu. 
katı 100 lira ücrete. Dahiliye Ve. 
kaleti Kelküt mal müdürü Fikri 
Onat 25; İzmir tahakkuk şube 
şefi Ahmet Duğrol 35 ile Kara. 
pınar mal müdürlüğüne: Bursa 
varidat müdürü Nurettin Yener 
50; İstanbul varidat kontrol me. 
muru Emin Büklü 40; Bilecik va. 
ridat müdürü Hakkı Tusavul 35; 
Hariciye Vekaleti muhasebe mü. 
dürliiğü memuru Abdülkadir Em. 
regül 25; 61 inci tümen muhase. 
be katibi Fehmi Üzdamar 25: hu. 
kuk müşavirliği memuru Lutfi 
Gülkan 25: İstanbul liseler mu. 
hasebe katibi Sadi Erdem 30 ile 
Çatalca müstahkem mevkii mu. 
hasebe mümeyyizliğine.; 12 nci 
tümen muhasebeciliği veznedarı 

Bahri Gönül 23 üncü tümen mu. 
hasebeciliği veznedar lığına 2 5 
ile; hukuk müşavir muavini Atıf 
Benderlioğlu 40: Maraş hazine 
avukatı Hüsnü Aykent 90 lira 
ücrete; 16 ncı tümen muhasebe. 
ciliği veznedarı Ahmet Küçükşa. 
hin 25 ile 7 nci tümen muhasebe. 
ciliği veznedarlığına; 4 üncü tü. 
men muhasebeciliği veznedarı 
Vasfi Özüpek 20 ile 12 nci tü. 
men muhasebeciliği veznedarlığı. 
na; varidat umum müdürlüğü 
kontrolörü Burhan Ulaş 40; mü. 
nakalat vekaleti muhasebe mü. 
dürliivü memuru Şevket Tarım 
30 ile; gümrük ve inhisarlar ve. 
kaleti muhasebe müdürlügü ikin. 
ci mümeyyizliğine; Milli Müda. 
faa Vekaleti deniz muhasebe me. 
muru Fethi Çetinsoy 25; Müna. 
kalat Vekaleti muhasebe müdür. 
Jüğü memuru İsa Odabaşı 25 ile 
maliye muhasebe müdürlüğüme. 
murluğuna; Adliye Vekaleti mu. 
hasebe müdürlüğü memuru Hay. 
ri Yamaner 25; İstanbul levazım 
amirliği muhasebe katibi AbduL 
lah Akgül 25 ile İstanbul deniz 
müesseseleri muhasebe katipliği. 
ne: İstanbul levazım amirli~i mu. 
hasebe katibi Osman Subaşı 20 
ile İstanbul deniz müesseseleri 
muhasebe katipliğine; merkez 
muhasebeciliği memuru Fahri 
Teker 25 ile merkez muhasebeci. 
liği emrinde vilayet muhasebe 
memurluğuna, muhasebat umum 
müdürlüğü ikinci mümeyyizi İf. 
fet Şeylan 35 ile birinci mümey. 
lizliğe, Ağrı maliye veznedarı Sa. 
it Ertunç 20 lira maaşla birinci 
süvari tümeni muhasebeciliği vez 
nedarhğına terfi etmişlerdir. 

Ko:an, (llıuwsi) - Ka7.amı- M1taşlr'"iyle Nakil Ve Tahvil 
zın bir kövUnde lüvler ürpertici Olunanlar 
bır cinavet oldu. Hadisenın laf. 
silatını bildiriyorum: ı Eminönü mal müdürü Şerif 

Koznnın örendcre kiiyünden Yalçınkaya Üsküdara, Osmancık 
Bekir adında bir şahıs 13 gün_ mal müdürü Osman Ayan Niksa. 
denberi kayıp olduğu iGin karı!H ra. Re§adiye mal müdürü Niyazi 
iandarma idarcı;ir.e müracaat Tiirkmen Ürgübe, Mecitözü mal 
e~miş \'C. ~an~aı:na hemen tah- müdürii Cemal Özcan Erbaaya. 
kıkata gırışmıştır. Gördes mal müdürü Salahattin 

• Y.aoılan tahkika_t ~onu~da. da Binzat Eminönüne, Niksar mal 
hadı~e şu suretle ızah edılmış •

1 

_ _ ·---

ti\1akaıfan 13 g-ün evvel aynı ~ 
'cöy ~ıı.kinlerinden Mustafa adın-
da biri ma ktııl Beki re gevik a_ 
vına ~itmelerini teklif etmiı;tir. ( "" 
Bu suretle avcılar korkunç ve ,.,J .. 

oldukça yalGın bir da~m bir u. 
çurumuna ~elmi~lcrdir. Bu ara
da Mustafa: Beki re: "Sen btıra. 
da otur ben gevi~i sana doğru 
kobalarım diye" Bekirden nz u· ı 
zakbşmış ve her ~evden biha -
ber Bekir g-C'yik beklerken Mus. 
tafn kurşunlarını P.ekirin arka.
sına sıkmıştır. De~cn kıırı:ıunun 
sademesile muvazenesini kaybe
den Bekir valcın uçurumdan a. 
şağı yuva~lanarak hurdahaş 
olmus Ye ölmüştür. 

~ıır <Çin Geneıranı 

Japonya çökecek! 
dDyor 

Çin -Japon harbinin durması, Japonyanın bitkin 
bir hale gelip iti asından sonra· mümkün olacakmış 

Çımgking 23 ( A.A} - Çc:.:"ı 1 
ajansı bildiriyor: 

Kuangsi kıtaatmın kumandanı 
general Pai Çunıı: - l lsi yaptığı 

beyanatta. harbin ikinci dc\'resi 
z.arfında Çinlilerin rnm·afla!dyet 
talilerinin çok arttığını kaydettik· 
ten sonra Japonyanın halen diplo· 
matik sahada her zamankinden zi· 
yade mücerret bir yaziyette kaldı· 
ğmı bildirmiş ve Çinin nihai zafe· 
ri ile muhasamatın tatili şu üç ça
re ile mümkün olabileceğini bildir· 

mi~tir: 
1 - l\1ü:;tcvlilcr, Çinin kendi 

vesaiti ile tardedilmelidir. 
2 - Japonya bitkin bir hale 

gelmeli ve iflas etmelidir· 
3 - r-.rntearrm durdurmak için 

beynelmilel bir hareket vukubul-

malıdır. 

Nafia Vekili 
Bergamada sulama 
tesislerini teftiş etti 

lzmir, 2S (llıunaıi) - Şehri
mizde bulunan :\'afia Vekili Ali 
Fuat Ccbesoy. bugün Ber~ama
ya giderek sularna tesislerini 
teftiş etmiı:tir. Çarşamba günü 
Küçiikmenderesi ıslah tesisini 
açacak, Denizli, Aydın, Nazilli 
su işlerini teftiş edecek ve per
şembe günü Balıkesirc gidecek. 
tir. 

Düdük öttüren 
ltalyan vapurları 

Dün limanı telaşe 
verdiler General, bu üç ihtimal üzerin

den biri hakkında kanaatini bildir· 
Dün limanım11,da garip bir hii.

mekten istinkaf etmis, fakat nihai dise olmuş; Sirkeci rıhtımında 
zafer ihtimalinin arttı~'l hu~usun- duran sekiz lta.lyan bahkc:ı ge
da ısrar eylemiştir. misinin birdenbire ve hep bir_ 

Japonya, harekete gc.çircbilccek den acı acı düdüklerini çalmağa 
başladıkları görülmüştür. Bun -

!eri 75-80 fırkadan 50 sini sefer· dan bir şev anlamı~-an alakadar. 
ber etmiş bulunmaktadır. Çine 46 !ar \'c liman reisliği her hangi 
Japon fırkası gönderilmiş ve müte- bir tehlike var zannile derhal 
madi zayiatı telafi için 30 defa hadise yerine motörlerini gön -

k. ı·· h dennişlerdir. li'akat giden me-
takviye kıtaatı se\' ·ıne uzum a- murlar düdüklerin., katoliklerin 
sıl olmuştur. Japonyanın harp dün başlıyan büyük yortuları L 
masrafları 20 milyar yeni geçmiş· çin çalındığını öğrenmişlerdir. 
tir. Dahili ~.ı< çlan gelecek sene 30 Bu ~ckilde ecnebi vapurlarının 
milvar yene baliğ olacaktır. li.manlarnnızda bir dini mera-

. 1 sun vapmalan kanunen memnu 
Generale giire, Japonyanın bu- olduğundan ltalyan vapurları 

günkü dahili bünyesi askeri rejime hakkında takibata b~~lanmış; 
uzun müddet devam imkflnım Yer-· kaptanları liman reisliğine ça
m· · cek Ye Japonva niha\'et har· ğ!1'ılarak sorguya çekilmişler -

ı)e · · . dır. Vapurlardan ceza alınacak_ 
bin ağırlı~ı altında ri.ih'"01\tır. tır. 

müdürü Zakir Zeren Gündoğmu. 
şa, İstanbul defterdarlığı mü. 
meyyizi Şazi Elveren İstanbul 
tahsil kontrol memurluğuna, Or. 
du tahsilat şefi Sami Koç Amas. 
ya şefliğine, İslahiye mal müdü. 
rü Fehmi Aytunç 3 üncü tümen 
muhasebeciliği mümeyyizliğine, 

İstanbul tahakkuk memuru Mü
nif Tokcan şefliğe, 11 inci tümen 
muhasebe katibi Hikmet Özer. 
gün 15 inci tümene, 3 üncü mu. 
hasebe veznedarı İsmail Gürses 
askeri hava muhasebe veznedar. 
lığına, birinci süvari tümeni mu. 
hasebe veznedarı Kazım Çoğun 

İstanbul deniz müesseseleri mu. 
hasebe veznedar lığına, 1 O uncu 
Kor. muhasebe mümeyyizi Refik 
Karaelmas 3 üncü tümen muha. 
sebeciliğine, 7 nci tümen muhase. 
be veznadarı Süleyman Arrk 11 
inci tümen muhasebe katipliğine, 
3 üncü tümen muhasebecisi Ziya 
Toprak İstanbul deniz müessese. 
leri muhasebeciliğine, Urfa mu. 
hasebe müdürü Adil İzci Niğde, 
Bitlis muhasebe müdürü Nasrul. 
!ah Erdem Urfaya, Serik mal 
müdürü Burhanettin Tuncel fs . 
tanb~ıl liseler muhasebe kat!!>liği. 1 

ne, Yıldızeli mal müdürü Remzi 
Altunay Reşadiyeye, Erbaa mal 
müdürü Sabri Aşkun Osmancığa, 
merkez muhasebeciliği emrinde 
vilayet muhasebe memuru Ali Ri. 
za Önol merkez muhasebeciliği 
memurluğuna nakil ve tahvil o. 
lunmuşlardır. 

Yeniden Memuriyete Alınanlar 
Hiiseyin Orhaner 40 lira ücret. 

le maliye vekaleti zat işleri dak. 
tiloluğuna, Setahattin Coşkuntan 
35 lira maaşla merkez muhasebe. 
ciliği birinci mümeyyizliğine, me
deni Derkunt zat işleri 30 lira 
maaşla zat işleri stajiyerliğine, 
Dehri Gültekin 90 lira ücretle 
Seyhan hazine avukatlığına, Naz. 
mi Kırda 50 lira ücretle Tire ha. 
zine avukatlığına, Bektaş Yılmaz 
30 lira ücretle vergiler temyiz ko. 
misyonu odacılığına, Abdullah 
Vahap 15 lira maaşla mektepler 
muhasebeciliğine, Fevzi Kutzay 
74 lira ücretle D. D. Yollan is. 
letme umum müdürlüğü muh;. 
sebcsine, Mehmet Uzman 50 lira 
ücretle Çivril hazine avukatlığı. 
na, İsmail Çalıkoğlu 30 lira maas. 
la merkez muhasebeciliğine tayi-n 
edilmiştir. 

I Fin Cumhurreisi 
Yardıma gelen 

~önüllülere teşekkür 
ediyor 

Helsinki, 23 (A.A.) - RcisL 
cumhur B. Kallio yabancı mat. 
buat mümessillerini kabul etmi§. 
tir. 

Reisicumr.ur Finlandiyaya ge. 
çirdiği imtihan esnasında yardım 
edenlere teşekkürlerini bildir'. 
dikten sonra demiştir ki: 

'
1
- Hakkımızda gösterilen 

sempati bizi çok teşçi etmittir. 
bu sempati bazı ahvalde ayni ai.. 
le azasını birliştiren muhabbet 
çerçevesini de aşmıştır. 

Batı devletleri bize diğerlerin. 
den daha fazla yardımda bulun... 
mağa amade idiler. Fa.kat ahval 
ve şerait buna müsaade etmedi. 
Hürriyet ülküsünden mülhem o. 
tarak Finlandiya ile birlikte har 
betmek iizere muhtelif memleket 
lerden gelen .gönüllülere teşek_ 

kür etmek benim için bir vazi • 
fedir. 

Bilhassa ilk olarak yardımımı. 
za gelen İsveçli gönüllülere tc. 
şekkür etmek isterim.,, 

B. Kallio, hakikate tamamen 

uygun haberler göndermi~ olan 
yabancı gazete muhabirlerinin 
faaliyetini sena ile kaydetmiş ve 
şunları: ilave eylemiştir: 

'
1
- İstiklalini müdafaa etmek. 

te olan küçük bir millete taksim 

kabul etmez bir ordu gibi bütün 
istikametlere dönerek müzahe • 
ret etmiş olan dünya cfkarıumu.. 
miyesine minnettarlığımızı arze. 
deriz.,, 
YENt FiN KABiNESi NE ZA. 
MAN TEŞEKKOL EDECEK? 

Helainki, 23 (A.A.) - Fin • 
Sovyet barış muahedesinden te. 
vcllüt eden meseleleri hal ve tes
viye edecek olan yeni Fin kabi
nesinin paskalyayı müteakip he. 
men teşekkül etmesi beklenmek. 
tedir. Şimdiki kabine Rus istila. 
sı esnasında ancak muvakkat 
mahiyette olarak teşekkül etmiş. 
ti. 

Us Suomi gazetesine göre, baş 
vekil Ryti ile diğer bazı nazırlar 
yerlerinde kalacaktır. 

Yunan Kralı 
Komedi F ransez artiıt

ler ine nişan verdi 
.4tina, 23 ( 11.A.) - Komedi 

Fransez heyeti general .Mctaksas 
taraf mdan kabul <.'dilerek kendile
rine kral tarafından Yerilen nİ§an· 
!ar te\'di edilmiş ve rnuvaffakiyet
Jerinden dolayı tebrik <.'dilmiştir. 

Hadisenin icinde bir kadın 
Parmağı olduğu şüphesi çok kuv 
vetlidir. Suçlu tevkif edilmiş ve j 
tahkikata hız verilmiştir. 

lstaııbul yilk."lcl• ö§ref mcıı ol.:?ılımıııı 92 nci yıl<löııiimil mU. 
nascbclilc dün okıılun eski ı·c ycııi mc:::ıınları Parkotcl<lc topla

narak !lilnü 1ıeşe ile tesit etmiş leı-dir. Diğer taraf tam Balkan 

kır 7•0§11ları kafile reisleri ac diıtı valiyi makamında ztyaref et.. 
mi.şlerdir. 
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Balkan kır koş su 
Bu ü Heybeliadada yapıhyor 

Tilrkiyenin teklifi üzerine ya.
-pıJmas? kararl~ birinci 
Balkan kır koşusu bugün Hey. 

Ha.dada yapılaça.ktır. Bugün 
sna.t 13 te Köprüden kalkacak 
~ususi vanur davetlileri Heybe. 
iye ~ötilrecektlr. 

Deniz Usesinde merasiın1 mü-

ener 
Diln Taksim stadında G. Sa. 

ray - Fenerbahçe B ta.kım1arr 
ka.rışıla.1tılar. 

O,> una Galata.saray başladı. 

teakip müsa.bakalnra geçilecek· 
tir. 

Mllsbakala.rda. tnkmı itibarile 
değil, fa.kat, ferdi birincilikte 
ümidimiz çoktur. 
Kıvmetli a.tletleriınire muvaf. 

f akıyetler dileri?~ 

Hemen s.ka:bmda hücuma ge • 
çen Fenerliler san kırmızı kale. -
sini 68.ldılar, ovun çok zevksiz 
bir şekilde cereyan ediyordu. 

17 ncl dakika.ya kadar oyun 
mütevazin bir şekilde devam eL 
ti. 

~r. .. ~ Bugün SA~ARYA ~ınenıasmua 
_:;:. r.ın!lı7. incınl'Cılığmm ııaheserl ı ll&3 dbndlirlic\i bir flln 

~Çıkmaz YILDIRIM 
~~~~!'15. G E Ç L . K 

AN.itU DUGAUX .,,, 1:."'KtE D mm t:ırnfJndnn 

- noor:n nucımNNF. tamfınd:ın 

ı·enlllCO kurulan chlrler T0 muauJUU deltorlıır lçerhlndc eevrUen oıUyonlnk film. na rollerde: 

l 
f 

18 ~cl dakidad" Sabri santra 
çiz~nden topu kaptı, önUne ~ı
kan hafları atlatarak, rahat ra
hat topu sürerek kaleye kadar 
indi ve güzel bir şüt çekerek ilk 
Galatasaray golilnU attı. 

Vaziyet 1-0 oltmoa Fererli. 
ler açıldılar. sağiçleri Yaşa.rm 
eUrüklediği bir taç s.kındn Hızı 
rm yerinde çıluşlnrı bu akmla. 
rı bertaraf edivordu. 

ONALD COLMA FRANCES DEE 10 000 F.G .. RAN . 
BASIL RATHBUNE ve . ~ 1 u ~ 

20 inci dakikada sıkış:nuş bir 
halde bulunan Galatasaray k:ı- • 
lasi kanştı ve sağ haf oynıyan 
Aleksandr topu çe"ireyim der • 
ken kendi kalesine güzel bir şilt 
çekti. Gol!... Fenerin 1 inci go. 
lli. 

Bu golden oonra ovun sert bir 
kil aldı. Oyun miltevazin bir 

§ekllde devam ederken ilk devre 
1-1 soruı erdi. 

İkinci devre başlar başlamaz r. 

sarı krrmızılılann hlkimiyeti 
gor.e çarpıyordu. Sağdan ve soL 
dan va.ptıklan a.kınlarla Fener 
kalesini tehlikelere sokuyorlar
dı. 

A~ rıcu: D inyn ba~udlıılcrl: J::n aon lıarp \ '1' dUrıy:ı haberleri. 
DtxKAT: Bugün saat 11 de tenuı.\tlı uıatlne vardır. 

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

TAKS • 1 

ta a e 
( DELi PETRO'NUN SONU) 

TDRKÇE SCZIL.CIJ 
Mııazz.nm llltıJdaıı ıuuh:ınıbelcrl". End etli denir. çarp~mıılan.. 800.000 ldslnln L,tlnıkUıı 

h:ırllwar mmı. nuoUN SJl'~:SSLAR: 11.&0 - 2 - uo - G.40 ve 9 dA ... ~ l~ ı:;n 
39 uncu dakikaya kadnr ı.·e -

ner kale.si sıkışık bir va.zlvettey. 
ken uzun bir pas alan Yaşar 2 
r: ci Eralibivet golUnU attı. 

Bu golden sonra yine Galata. 
.sa.ra v hlkim ovnadıysa da ooti. 
ce değişmedi ve Fener de oyunu 
2-1 kazandı. 

, za•CSMZ&&& 

Gol averaj usulü 
Puvanlan tnUsavi olan takım- ı 

la.rda her ta.krrnm attığı gol ye
diği ~le taksim edilir. Yüksek 
haricikısmet Ustün savılır. Ha. 
r.'cikısmet!cr nyru olunca hUk. 
men mağlQblyetl olmıyan kaza.. 
nır. 

Her iki Wumm hükmen mağ
lClbiyet! yoksa, en fazla bera:lx:r
liği olan UstUn mevkle geçer. 

Voleybol maçları 
.Mekteplcr ara.smdald Yolc; 

b.:>l maçları mekten tatili mUna.. 
betile tehir cdilml<rtir 

Bu Hafta SA RA Y Sinen1asında 
TARŞZAN'(M;y~rl~~Ad~;;;ı sozr.~l; ~-!~, 

l iminde gördUğUnUz fevkalO.do ve meraklı macera- , ı:~4.!l'.i'~~-
lurı şimdiye ı·adnr hfc bir filmde görUlmcmişUr. :( 

Baş Rollcr<lc: 
lHXNY Wl~ISSMULLEU. n MAUUES O' SULLh~TAl\ 

Afrikanm balta görmemiş ormanlarının bUtUn 
c.:.rıırı. .. DUnya hlı.kimlerl Jı"Jllcr •.. BUyUk Dev ve GO
RlL Mııymunlnrı ... Vahşi CUcelcr ... Korku ... Dehşet .. 
l-Ioyccnn ... lll\.\ctcn:. YENİ FOKS JURNAL son dUn
~a handislor! . DugUn saat 10,30 da tenı;llA.tlı matı 
ne. Bu flim 27 Mart Çarşambadan itib ren lZMIR 
DE YENİ Slnemado. gösterıtecektfr. 

C M E 
~ SiJ1 t"I 

Bu Hafta ~ r 1&ıı11 
Woııd!l Cll•' 

Geçirmekte olduğu nıu:ız.za.m Fi1D1 hll ıltııcıı J 
"niinyıı Jlnılkalarının D<>~ıct .. • 61, ~' 

Sıfat \'"O iln,·anrnı ,..c 
51

rif 
~uıt c ı GUSNfilG"'AbU. v J 

(Fedailer Alayı) urbo-~ ~~ 
Sesli 'o ıiÖzlii slncnıa ta:rlbiuin ııı: f ;ri fll11r~ 1 

CR ruu\·af;ak, en ihtl~ıınılı ... JCtiHl.Sn. c 111,ı ııltl mlı;;tir. Filmin fc\'kalMo u:r::uı otnıas 9 6' 
~a.ııtlcrJrn:lo bulunulması rica oluntll'• 

6 
30 (B et 1' 

Senns anııtleri: 11 - 2 - 4.30 - ··~ ıııııd11 

tl ]ttıl"' 
Her giin snıı.t 11 de tenztlı'\ 1 

1

1..J 
:ı11e~-- ~, 

ıJt• 
UF . 05? "I 5 Jf- .1 

• ed«1f1" ~,. 
Jstanbıılıuı diirt bnca~tPI scfor!>el 0ıccJl••' ptf5 

lılr el gibi I.ALE'l.~ <: -•1' sil 
birle> J ~aftnnm. sonenin ' e ıne.,.hnln p.. 

~1nf ~LE ~R~~::( 
~ ~ · cIJ1I.:tc {Jttı'- ' 4' 
:--nn•ııtmdun !:udı-ctlnJ ... GüZ '

11 60ıı Sil' 
A~ktnn ~nraretlnl olan c • J118 

Bugün L A L E 51110,ıl 
Programa ilive: 1-En aon Po;f 11;11 

Z - REliKLI. tl ~Jıltt" 
Bugün saat ı n 2.80 da 'l'e~lA 
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-' 
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n~'ektıik idaresinde !Almanya Roma~ya ı Ankaratelelona:. 1 Ankara umumi 
~ nku pasif · ko- ·va "(~:at.!,~~~~)' An.karada ganp kütüph n si 
~ lh AI.,.,, hlikGmetl. Alman eko. b 1 r h !f s ~ z l ık a e 
'tlft t e eııı u·· b es·ı nomi eksperi doktor Klodiyus 55 bin Cıftlık k•tapfa 

Lıq, 
~iııd 

c dQtı . 
b Y~:>tlan rıa~i/ T:nrımma ve yangm fecrfl-

~ Çchck ~>ıde11 iki intiba 

~~ıı~:~~ea~orunnıa ta çocuklar oyun oy~:ır gibi dd. 
. ~tıı 'onra b Crenıniş. diyetle tecrübeyi yapıyoruz. Al. 

~~ 1ıı ~' elti Utoların. lah bunun hakikisini oynamaktan 
~ 1ıı.11rıa · Plerj aza bizi muhafaza etsin! ..• 

"'qd· R•trnek . . 
~ 1"cl\l ıçın Bu ara ikinci kat taşlıkta yan. 
~n ere YUru_ gın çıktı. Dışarda olan bir yangın 

~ ı..ı:"ıdntib .. u • 
"il 'it ,~ buraya sirayet etmişti. Hemen ıt-
~ijcıtdcn ha rncırıurla. faiye ekipl bunu haber aldı. 
Q ~tı r htrdar e. Ta"lığın ortasına konulmu~ ~ tı!a arked. . ;s -
b Gç U ılıyor; talaşlar vo tahtalar hakikaten tu. 
'lt~llıqkta ~l:e Yakın tuşturulmuştu. Bir yangır. sön. 
t\\ı Ufu he. dürme clhaziyle pek kısa bir za. 
cQCa~l tcıa, man içinde alevler ıöndilrüldü. 
;ı. <, tc1ıı·k Yarat. Fakat aynı zamanda itfaiye de 

~r 1 
c İ§are. yangından haberdar edilmiJti. 

·)ttaııa~tr Pek kısa bir zamanda hakiki yan. 
~t t lcincı düau~u gın, mUdUriyetin yangın ekipi ta. 

tub1 c kuı ... ı-
, tıq at I Cti ..,,.;ları rafından söndUrüldilkten scnra it-

llle~c L Urpcrtcn faiye de dışarda binaya ginni§ 
'~ tkipı ..ıa§ladr 

· k er · · bulunuyordu. 
~ hrı '0tıı11 tşlerinin Tünel baJı epey kalabalıktı. 

'iıı trınc llla ~miri Tecrübeden haberi olmıyan balkı 
%'raıına Ceçrrıişler, canavar dildilkleri ve itfaiyenin 

t 'i tıkrrı, 
~ ~U e llıUdu • §... geli§i epey heyecana dü,ürmUştü. 
~ti ddct i . rıyetin Halk meseleyi öğrendikten aonra 
"·~0 rllıtk i ~ınde tU. da yine tecessUsilnil yenemetniı 

t ta Çın nıerd' 
ttCd'li 1• ve tecrübelerin sonunu, bir şey 

ı.t~~dU~ıt 1 
Yorlar. görmediği halde, dıp.rda bekle. 

:':~llııı1a: aııstu. 'r miştir. 
t • l!· dı 1 ay. H. H. 
~l:~ 1rcı,l\· b' ::.tan bu! 

tır llılicıu~r Yangın 
~t ~t ı: lıern Yeti bi. 

i~c t'~cU. en İtfaiye 
~•ırı,~ıııcı, ıu . 
~.)~ h~ tlindiliye eki. 
)~ ~han c birer 
~ oılh, ın d .. 
. ~il Q CtdiJ U§tQ. 

' Qdıı •tuıı, a :r. l'or. 
~t ea~et nı bir 6u. 
~ ~~at\ı:ın ltısa bir 
~ Sııq a ~:1Ulnıu?0mbası 

ll.lı..; ' buı ~ ~ ""e u. 
ı ~ ~da dü ttıuavinı 
~~:ııı ~lt'ıır Şen bom. 
b ~ l hulu Ulrt>uı oL 

\."tdn:ı hır ta~lıYordu. 
~ ., cu ita tip bo 

tt ~ı)ıkıtııg~ bir Od~: 
l '~d harclt ' l:le:rıen 
,'11 t •ıh ttc 

•ltııı iye ht ~eçti . 
ı~ ~I ~' bir kipine 
\."lın b.. dı, Yaralı 
'cı. '"P ~~'itti at\ ÇO(: 
~tn ttde uk Yer. 

~ L_ tr ltaz,.,,1 ~ ~ld \'c ı - ar, 
~ ~ı~-~l'ılıa ,~ıc.r bu. 

• • rn .,;ıpı t• 'ftt aya Yara. 
11. \> •ıhlıi gayret e. 

ı tıt araı~e takımı 
r..ı ''lıııi}': kaldırdı. 

\tırı Odasına 
~ ~. dan 
~ı b;tlrı~ııe talının ya. 

1 Ct }'c t\tkl 
~•~: ~~~dUtiyctie~ 

tı~~ bit~t:ıJı: k:rn AkH 
'ı~ dıı\tq turna a 
~ ,'ı'ı, \>a t lllttMarı 
1 :ı}. raSı 

' : ı~l ""esi allrtlır-
Sontallc nakle. 

' telefonu 

• ~Ordu_ ide.. 

Şaht Amerikaya 
mı kaçıyordu? 
Lon.dra, !3 ( A.A.) - Havas 

ajansı bildiriyor: 
Sumner Vels'in bindi•ri Conte 

di Savoia vanurunda. CebetUtta. 
nkta .bir araştırma vapılmıştrr. 
Diolomatik mahfillere göre, bu 
araştırmanın sebebi, sahte b~r 
'l:>asaoortla ttyahat ettikleri ha.. 
ber verilen bl rtakrm sa.hsivetle
rln hUvlyetleİinl tesbit etmek . 
ti. 

Londra, !3 ( A.A.) - Röyter 
ajansı bildiriyor: 

Amerika membatarmdan ve 
diğer membalardan gelen bazı 
haberler Conte dl Savo!a vanu. 
nında vanılan araştmnanm Dr 
Şaht'ı bulmak Urere yanıldığın• 
bildirmekte iseler de. resmt ma
ha!ilde bu haberleri teyit eder 
il""' 10mat voktur. 

Fazla olarak. avnr mahafil 
tns;ıız makamatını. bu ara.~ır 
mnvr yanma~a eevker'cn sebeb: 
de if~ etnıe,.,.,elüec'!Jrler. 

NB'l)'ltf'1Tk. !~ ( A.A.) - Nev 
vork Devli Nivuz ml""t"cıfni .. 
C"belii+tarıktaıı haber a!d•1-m{l 
Pöre. Summr Vels'in bin<liği l · 
t-:ıı .. ~TI bıırıdn•.,1ı ~"nte rll ~ ... 
vota vtl"T l"tt. ln.,;11z1,,.r tarafm 
cl~n ı~ snııt tevkif edllmf~fr. B•· 
t"'vkife pp}v>" A lm<ı'l r1evlt>f lmn
lrıt.St ~'~i dirP~H)ril Dr. ~aht'T"" 
"',.,.,,ine lrnlıınduğuna dair çıkan 
"'" ...,,,;,.r11r. 

İno-ilizler, ocak da'relerln; 
hhlic;ive knvtklarmı. hava ma 
nlalarmı. direklerin teoostne vtı 
nru•aya kadar her tarafı tama. 
mc ~. hk&t.ı :t>r. 

vasıtuile Romanya hükOmetinc Bir kadın, 27 kuruı için dün açıldı 
bir nota tevdi etmittir. 7 ay hapis yatacak 

Doktor Klodiyusun son ayla! Ankara, 23 (A.A.) - Maarit 
zarfında milteaddit öefalar Bük A'ıkarıı, 23 (Telefonla) - Bu Vekilli~i binasının zemin katın. 

gün g~ç \'ak.İt Ankarada olduk-
rc~e gelip gittiği malumdur. Bu ça garip bir hırsızlık vakası oL da muhafaza 'edilmekte bulunan 
ziyaretler. ekonomik imtiyazlaı muş ve h~dise cürm.U meşhut 55 bin cild kitaptan Ankara hal. 
almak için Almanyarun Roman. nöbetçi mahkemesinde netice • kının, münevverlerinin ve tahsil 
ya üzerinde tesirler icra ettiği lenmiştir. gençliğinin istifadesini temin et 
şeklinde tefsir edilmişti. Daha yedi sekiz gün evvel yi. mek maksadiyle Maarif Vekilli. 

Romanya hükumeti bu ana ka. ne bir hırsızlık suçundan dola· ğince üç aydanberi tanzimine ç:ı. 
dar Almanyanın mübllağab ta yı ma.hkfun olduğu bir bu<(uk a. lışan ''Ankara umumi kütüpha-

va yakm hapis cezasını çekerek , b 
leplerine mukavemet etmeğt hapisaneden çıkan Aslı adlı bir neai' ugiln aaat 11 de Mııarif ai. 
muvaffak olmuştu. kadm, buJ?i,ln Altındağ mahal- lesi ve matbuat mensupları huzu. 

Almanların düşüncelerine gö. lesinde Keziban isimli bir kadı. run:la Maarif Vekilimiz Hasan 
re, sabık başvekil ve halen milli nm evinden kıymeti ehlihibre Ali Yücel tarafından açılmıttır. 
kalkınma cephesi reisi bulunan tarafından takdir ettirilen ve Mütevazı bir binanın altına aı. 
Vayda Vovod, Alman taleplerim ancak hepsinin değeri 27 kuruş ğınmış olan bu klitüphane ile bu. 
Tatareskodan daha iyi karşıla tutan bir oarça yeıneni pulu, bi· gün Ankara SS bin cildlik muhte. 
mağa mütemayil bulunmaktad:r. rer oarc;a siyah ve beyaz iplik lif dilde ve mevzuda kitaba ka. 

ve nihayet bir avuç kadar da b 1 
öğrenildiğine göre, Almanyc. kuru UzümU, Kezibanm bir iş1e vuı:nuş u unmaktadır. 

Romanyaya verdiği bu notada meş~ olmasmda.n istifade ile Birçok yazma ve basma kıy. 
Romanyanın harici tlcaretindt çalarak koynuna sokm~tur. metli eserleri ihtiva eden bu kü. 
yaptığı mUtemadt değişiklikleri Keziban hırsızlığın çabuk far tüphanede bilhassa Hacı Bektaş. 
ve yabancı dövizler esası Uzerin. kına vararak müdahalede bu •· tan getirtilen yazmalarla tarihi 
den iı yapması sistemini artık !unmuş, görilltüye polis vet!ş • askerli esınani müellifi sadrazam 
müsamaha ile urşılamıyacağtnı mlş ve keyfiyet cürmü meşhut Müşür Cevad Pa'8 ve Mısır fev. 
bildirmekte ve Romanyanın bir Yapılarak hemen mahkemeye in· kalide komiser muavini Şevki 

b la tikal ettirilmiştir. • 1 kaç hafta evvel tatbikine aş • Neticede suç tesbit edilmiş, Paşanın umunu stifadeye vakfet. 
drğt yeni Ticaret sistemini şid. ceza kanununun hareketine u • tikleri garbın fikir, fen ve edebi. 
1etli surette tenkit eylemekte. van 491 inci maddesile altı av yat mahalledatı bilhassa büyük 
dir. hapsine karar verilmiş ve cUr- bir ehemmiyet taşımaktadır. Er. 
NOTADA NELER VARMIŞ? mUn tekerrürü dolavısile bu oe. zincan felaketinden memurinin 

Bükret• 23 (A.A.) - Havas: za altıda bir arttırİlarak 7 aya gayretiyle enkaz altından beşte 
Klodiyusun riyasetindeki Al. çıkarılmıştır. Aslı, bundan baş- dördil kurtarılmış olan !ehir kil

man iktısat heyeti, Romen hükil. ka mahkeme masrafı olarak ta tilpbanesinin kitapları da muvak. 
metinden bazı taleplerde bulun . S50 kuruş ödeyecektir. katen buraya konulmuştur. Ana. 

O, cezasını çekmek Uzere ha. 
muıtur. İyi haber alan mahfeL oisaneye e-iderken, mahkeme ko srnı, bir çocuğunu ve iki kardeşi. 
lerde bu talepler aşağıdaki 5 ridorunda birisi şöyle diyordu: ni zelzelenin elinden aldığı bir fe
maddede hillba edilmektedir: ••-Bence mesleka,.~1 '\rı bu tıiketzede memurun, Hamdi Ha. 

1 - Rayşmarkın Leye nazaran kadar ciizi bir şey için hırsızlığı tunoğlu'nun, manevi ve maddi 
kıymetlendirilmesi suretile i~tin ~öze aldıihndan bu kadın hak· yaralannı unutarak gösterdiği 
kıymetinin arttırılması. kıiıda meslekten ihraç cezası ver vazife severlik cidden takdire de. 

2 - Romen ihracat mallanna melidir.,,· ğer görutmüştür. 
konan resimlerin lndirilmcıi, Merkez Bankası hisse· Cumhuriyet merkezimirln ıe. 

3 - Almanyava gönderilecek darlar umumi heyeti nelerdir özlediği "Milli kütüp. 
Romen mallan fiyatlarının indi. toplanbsı hane" idealine bir nüve teşkil e. 
rllmeai, , Ankara, f3 (Telefonlo.) _ decelc olan bu mütevazı kilttipha. 

4 - Alman • Romen kleriny Cumhuriyet Merkez Bankası i. nenin de Ankaranın büvük bir ih. 
sistemine Bohemya ile Moravya. darc meclisi, hissedarlar umumf · tiyacma cevap vereceği muhak. 
nın da ithali. heyetini 25 nisan perşembe gU. kaktır. KUtüphane cumartesi ve 

5 - Tunadakl Alman romor. nU Ankarada banka idare mer. pazar gUnleri de dahil olmak U. 
körlerile gaz vapurlarına Alman. kezinde alelade içtima.a davet zere her giln saat 10.14 ve lS.19 
yaya her ay ayrılan petrol mik etmeğc karar vermiştir. arcurnda umumun istif ad esine a. 
tan haricinde mahrukat temini. lf 1 d çık bulunacaktır. 

Klodiyua, Romen iktıaad ne. a ya ordusun a 
zaretinin murahhaalarile görU'" eı·r buyuk a· ı·mı" 
melerine yarın da devam edecek yeni teşkılat . -
v~ bu görü~meler bil yük bir ih. k b tt · k 
tlmalle paskalya yortularından Roma, 23 (A.A.) - Stefani m~zı a Y e 1 
sonraya kadar aUrecektir. bildiriyor: 

Kara ordu.sunun yeni teşkilatı.. (BM taraft 1 incide) 
fazileti cisimlendiren nurani yU. 
zil ile daima vazifesi başında 
bulur ve belki kütüphane kitap
lanndan ziyade canlı kütüphane 
olan merhumun nihayetsiz vu • 
kufundan istifade ederlerdi. Bir 
çok milşkülleri ancak merhumun 
izahile çözebilirlerdi. O, bilgisin.. 
den hiç bir şev saklamıyarak 
kendilerine uzun uzun izahat ve
rir; lazım gelen yeni mehazları 
gösterir . vardım ederdi. 

Romenler tekzip ediyor na müteallik olan kanun layihasi 
Bükref, 23 (A.A.) - Romen 

telgraf ajanın bildiriyor: Fa§yo ve Korporasyonlar meclisi. 
ne verilmiştir. 

Alman elçiliğinin veya Bükre~. Anavatan ordusu, 6 ordu ku. 
te bulunan Alman iktısad heyeti. 

mandanlığı, 18 kolordu, bir mo. 
nin Romanya hükQmetine ulti. törlü kolordu, bir zırhlı kolordu, 
matum mahivetinde bir nota tev. bir sc:i kole>rdu, bir alplı kı\alar 
di ettiğine dair verilen haber, 
resmf Romen mahfellerinde tek. başkumandi'nlığı, S4 piyade fır. 

kası, 2 moförlü fırka, 3 zırhlı fır. 
z:ip edilmektedir. 

ka, 3 seri fııka, S alplı fırka, bir 
Alman heyeti reisi KlodiyU. 7 ~ra • fste~ yeı kıtalan kumandan. 

siln henUz Romen ticare~ naZln lsmail Saip Sencer uzun bir 
müddet te İstanbul üniversite • 
sinde müderrislik yapmıştır. 

lığı, oiı rm.ıa adası kıtaları ku. 
ile temasa J?ecmedil'!i ayni mab . mandanlıfı, 16 kara mintakalan 
(etlerde tasrih edilmektedir. Merhum bir müddet evvel te. 

katit edilmiş olmakla beraber, 
vüksek ihtisasından istüade e . 
dilmek Uzere Keşfü.z.zünun 'un 
venidetı tabı için Maarif Veka· 
letince vazifelendirilen heyete 
mütehassıs mü~avir tayin edil. 
mlşti, 

Şa:ria:n Almanlar c;;ıknm\ıştar 
Bükre."I. f3 ( A.A:) - Havas: 
h-i haber alan ·mahfellerde 

cıöylendiğinc ~öre. Almanvanm 
Roınanvav:\ bir ültimatunı t?Ön. 
derdiğine dair dolıı.şan haber. 
''{lcdiytls, Romen iktısat nezare 
tinin murahhaslnrile temasa 
'l)aşladığı zaman Göbels!n ajan· 
lan tarafmdan lşaa edilmistir. 
Halbuki alfl.kadar menbalardan 
alman haberler, vazlvetin btı 
"1PT1(ezde olmadığmı göstermelı 
tedir. 

f yi haber alan mahf ellel'de 
'<aYc'edildii!ine "'Öre, AJmanva 
'lm R"mP.n petrol kont,.rıinru av. 
da 180 bin fon idi. Fakat altı 
av irinde Tunanm donması yü· 
runden Almanva bu miktarlT' 
an,.ak yan~mı alnb:lmişt!r. 

Bu mUddet zarfında mUttefih 
'er vaTnız kendi hiF.~lerini de 
'Hl. 

0

Almanvıtnm aa hi~qi i a! 
'Tlıs~" rdır. "Bnnchn h3 <>'le~ TıJrkl· 
ve, Yu1vı.-ıl"'h" veya YıtP-oalav. 
va son ttilWar mucibinre d::ı. 
'la eok miktarda netrnl almış . 
' :trthr. Romnnva r--fmdi l talva i 
"fn ne bir kontPTI~lll"I 8VJl'T'ıJ~tır 

Alma.nl:lnn aı=a~ Tıın~da ml\ 
'lim hubnbRt stoklan va~a dP 
'nm1an na k1°tmek tdn ellerhı 
·le ve~aft voktnr. Alrrı~mlnr son 
lv.ıhıtr l'P'""ltf"Clirıe kıın 'l r ellerin 
~eki va"h toh1ım konteniınırrı• 
~<t hemen kamilen bitirmişler . 
dlr. 

$aht vapurda bulunamadıl!mdan 
bu ~beyhude olm~ 
tur. 

kuma!ldao:1ğ1 ve 16 kara fırkaları 
kumandanbı{ından mUte~kkU o. 
tacaktır. 

Ordu cilziltamlannm bu suret· 
•e arttmln .. &ı neticesinde, yük. 
sek rütbeli aubaylann da arttı· 
rılması ıcahrtmektedir. 

To}.IÇU ala}ılarının sayısı 123 c 
çıkarılacak, yani, 1914. 18 harbi 
ba~ındakine nazaran bir misli l. 
lacaktır. 

Fransız harp 
komttesi 

Bu değerli ilim adamrmızm 
vefatı memleket için telafisi ka. 
bil olmıya.cak zıyalardan birini 
teşkil eder. 

Merhumun cenazesi diln saat 
.on Uç buçukta Kocamu.stafa.pa
şads.ki evınden kaldırılarak ken 
disini sevenlerin ve ilmine hay. 
ranlık duvanlann omuzları üs • 
tilnde Bevazıt camilne get!ril . 

(Baş tarafı 1 incide) miş: İkindi namazını mi\teakip 
nazın, nıüstemlekat nazın, testi. k:ı.labıılık bir cemaatle yine ta
hat nazırı, General Gamlen, ve bulu eller üzerinde ta.5marak 

Merke1..cf endi kabristanındaki a. 
Amiral Darlan iştirak etmişler. ile makb2resine göınülmüştür. 
dir. Daladye, içtimaa gitmeden Cenazede Oniveriste. Maarif 
evvel Gcner~l Ga.mlen ile uzun u. ve ilim muhitine mensup bir çok 
z:.ıdıya görtişmiiştür. zeva. huhınn1u§tur. 

Franaada Yeni Bir Ava. l\tcıhum ilminin kuvvetilP. rıe 
Tayyareai kad:ır ilstUn idiyse, ahlakının 

Pariı, 23 (A.A.) _ Fransa ye. temizliği ile de in.Eam kamil mel 
b" humunun gcrcekten ma..c:adakı 

ni ır avcı tayyaresi kazanmı§tır bir zat idi. E~vlenmemişti. Ha. 
Harbin bidayetinde kendi sınıfın vatmda bir sevdiği ilim ise, bir 
dan tayyarelere tefevvuk eden c:evdi~ de kedi idi. 
ve cephede müteaddit muvaffakı. Kediler büyük fazılın en ya 
yetler kazanan 406 Morane tip: 'nnlan arasında bulunmak ni • 
tayyareyi, şimdi bu yeni avcı tay. :netine eren bir zi.lmre idi ve "Ct 
varesi geride bırakmrştır Veni tav ~ekten bir ?.Umre halinde idi. P..i 
yare son derece kullanışlı ve ıe. va.yet ohı.rı1tıı'Tura göre merhu,.,
ridir. Çok milkemmel evsafa ma. 50 kadar kedi icin sureti mah 
rk ku tl' 'l!hl 1 u h susada bir ver, bir hizmetçi tut. 
ı v~ vve 1 11 ara m ce.: muş ve belki kenı:Fnden evvel 
hezdı_:· ye en .mode~ usUere go. bunların veyjp içmelerini temin 
re, buyUk seriler halınde ln;a e· l etmeyi en büyük z.evk edin.mi• -
dilmekt.ccllr., tir. 

Devlet yardımı ile 
z.rai ıs ıhsahn 

artt. rllması 
( Ba., tarafı 1 inrirle) 

getireceği hannan makineleri 
çiftçilerin harmanlannı müna!İp 
b'..,· ücret mukıı!>ilinde knHırma.. 
ya yardım edince 50 dönümlük 
yerin buğJayı 2 gün i~inde çıka. 
r.Lr, harman edilir. 

Anadolu köyl:.isü toprnğa to. 
bum atark"n va tarlaınnı işlerken 
hep hcmıan işini clü~ünür. Me. 
ıcla 100 dönümlük topra~a to. 
hum att ğı aurette harmıın işiniıa 
en 8§3ğı iki ay ıüreccğ'İni, b~na 
imkun bulamıyacağını hesap ede. 
rek fazla ekmekten çekinir. Har. 
man makinesi çiftç:nin düğen ile 
iki ayda ancak ba§ıırabileceği bir 
i§i <!ört beş günde bitirecegi içiıı 
kö) fü mümkün olduğu kadfb• !ın ... 
la toprak işlemeye heves eder. 
Şimdi en çek 50 dönüm toprcıl< e. 
ken çiftc;i 100, hatta 150 dönüm 
toprağı işlcc, tohum atar. 

Hannan İ§lcri hannan mılkine. 
sinin yardımı ile kclaylaşınca 
köylülel'imiz yalnız ,imdit.inden 
daha fazla toprak ektikten başka 
nadas işine de vakit b~lurlar. Zi. 
ra bugün hannan i,inin çok e ~i. 
yelli olması ve haftalarca zamana 
ihtiyaç göskrmesi neticesi oı., .. ak 
köylülrr buğdayı biçer biçmez "
ruz bozmak denilen nadas yap. 
rna~, · )cnj t()prağı iıleme~ işin~ 
vakit bu?amamaktadır. T oprağıa 
verimini aYfhnnak bakımından 
çok m;ih•m olan bu ameliyeye im.. 
kin bı•lunl\bi!mesi de tabii olarnlc 
aynca zirai istihsal:n art1T11·ına 

yardım ctme-k de:nelc olacaktrr • 
KoyHler C'fcEerİya h~:man i~ini 

toplıı ı.\ara~ yaparlar. Muhtelif 
köylül~r" l\;t olan harma"ları mu. 
ayyen bir s:ıhr.ya toplarlar, Onun 
için a>:r ha.-rı•an makinesi b:r köy. 
lün i.tn b.l("manını kal ihrt"!ı ktan 
sonm ı :ıkit ltaybetmeksi.dn ikin. 
ci, sonrı. ii~iincü ••• ila köylimi.ın 
harmanını kal h:-abil:r. Ziraat Ve.. 
&.al::tine ait ol:ın rr.nkinenin b-.ı 
suretle yapacağı hizmete mı:kabil 
köylüler kilo başr.~ nakden, YL 
hut aynen bir miktar ücreti ıeve 
seve verirler. 

Hüli'ısa çiftçilerin kendi vasıta. 
lariyle temin edemedikleri har. 

"'man ve hasat makinelerinin dev. 
let eli ile tedarik edilmesi muhak. 
kak ıurette zirai istihsalin art. 
maıına yttdım edecektir VJ şim. 
diki halde devlet eli ile tedarik e. 
dilecek olan bu makineler zaman 
ile köylüler aras:nda b:nimıene. 
cektir. Hiç olmazsa demiryolu 
;:üzergahı olan mmtakalardaki 
tamirhanelerden istifade olunarak 
ziraat makinelerinin kullanılması. 
na alış?lacaktır. itte timdi b 0

C' 

tecrübe mahiyetinde olarak zirai 
hayatımıza girmek üzere bulunan 
makine vasıtası asıl o vakit millt 
istihsalin kıymetli bir yardımcısı 
haline gelmit bulunacaktır. 

ASIM US 

ısveç müdafaa 
ha zrrll =- ı \' apı \er 

r Hu~ taraf, ı ınrir.P) 
4 - 1sveçin. Baltıkta kain 

Gotland mevkii eskisinden 
d<?ha fazla tahkim edilmiştir. 

5 - Birinci derecede sev .. 
külcey§i ehemmiyeti haiz Bo.. 
eden istihkamı, lsvcçin ıPlL 
hiyetli askeri ~ahsiyetleri ta. 
rafından inceden inceye tet. 
kik edildikten sonra, ıaptedi. 
le:niyen bir kale olarak tavsif 
olunmuştur. 

.. Fazla olarak, dikenli tel ör. 
güler, yer altı istihkamları 

ve gayet b!iyük hava dafi b.a... 
taryaları tesis edilmektedir. 

İsmail sa:p Senccr ilminin de. 
rinliin kadar mütevazı idi. Vü -
cud~ getirdiği eserlerinden bir 
~okların1 kendi adını bile koy. 
madığmı diin cenazede bulunup 
ölümüne vanan zatlardan biri 
naklediyordu. Bu zatın teyit et. 
tiğinc gere Edebüddilnya ved
din tercümesi, Teracimi ahvali 
fukaha ve Mesahiri a.shabl gU
zin adlı cilt kendisinindir. Etfal 
'1 a.şt:ı-.-..si namına , ·n.ktile çıka. 
rılan üç cilt sn'n.,mede İbrahim 
ıdıyla çıknn ve Türk tsliım ta
babetine dair olan makaleler de 
kendisi ta.rafından yazılmıştır. 

Merhuma r~lımet diler kan 
ve fikir aile&ne ta.ziyeUcrim.W 
anı.narı~ 



İstanbul Maarff Müdürlüğünden= 
VaarU Vekl il'!-! kOy Oğretmen okullan lc;:ln a~ağıda cJnı ve mlktan ya

zılı l atak ta l n kapalı zart usullyle ekaııtmeye konulmuotur. Tahmin 
edilen ~ell 24810 liradır. Muvakkat temJnatı 1863 liradır. lıteklller bu ya. 
tak Ukımlan o. a t şıırtnıunclerl Ma.arU MUdUrlUgil Yardlrekt6rl0.gilnde glS
rcblUrle". 1haıe 4' Nisan P l"§embe gUnU sa.at 15.30 da lııtanbul Maarif MU
dUrl 1 de toplan ca •• t yon marl!etile yapılacaktır. Teklif zal'flan en 
geç saat 15 e kal!ar ka.bul olunacaktır. (2094) 

YATAK TAKDD 

Beberlnln fiyatı l:"ektllı 

M.Jktan Ura. ıu,. Llra K.J'f. - -
2000 ndet 2 98 ()960 

Yatak çaraatı -1000 .. l 63 6S20 
~ lııMI 2000 • 43 860 

o na .. • " 1720 
• 21 .,. --<?tN: <at 3000 .. • • 9780 

%'840 

l:IJ ·l1·l 
24.3.940 Pazar 

12.30 Program ve memleket saat 
ııyan, 12.35: Ajans ve meteoroloji ha. 
berlcrl, 12.50: MU::ik: Yeni şarkılar, 
Çaln.nhr: Cevdet Kozan, Yeclhe, Ru. 
şen Kam. Okuyan: :Muzaffer llkar, 
ı;J.15: MUzik: Halk tllrkUlerl (Sadi 
Yaver A laman), Okuyanlar - Kadın 

kUmcsf: MUzı.:yyen Senar, :Mefharet 
Saj;"Ila''· Melek Tokgöz, Azize Tözem, 
Rıt.d!fc Ertem, S mo.ho.t üzdcnses. 
13.30/ 14 30: :MUzlk: l(UçUk Orkestra 
(Şef: Necip Aol,ml, 18.00: Program, 
ve memleket saat ayarı, 18.05: MUzlk 
Radyo Caz Orkest.rnın, 16.30: Çocuk 
saati, ıs.~: Serbest Saat l9.10: Mem 
lcket sa.al nyan, Aj:ıns \'C Meteoroloji 
ho.bcrleri, 19.30: Mllzlk: Yeni ~arkl. 
lar "e halk tUrltUlcrl, Okuyanlar: Sa.. 
dl Hoşse.s, Melek Tokgöz, Azize T6. 
zem, 20.15: Konuşma (Tarihten sayı. 
t'alar), 20.30: :.rnzlk: FMJI heyeti, 
Zl.00: MUzllt: Halk TUrkUleri (Sarı 

Recap) 21.15 (Mllzlk Oda mllzi~ -
Becthoven: 2 Obua \'O Kor-Angle için 
Trio Wunsch (Birinci Obua); Orhan 
Barlas (lkincl Obua); Efdal Gtınşray 
(Kor.Angle). 21.40: MUzlk Opera ar
yalan (Pi.) 22.15: .Memleket saat 
ayan, Ajans haberleri; ziraat, Es
ham - TahvllAt, Kambiyo - Nukut 
Borsası (Fiyat), 22.30: AjaDB Spor 
sernst. 22.40: ı.ruzık: Caz~d {Pl.) 
23.25/23.30: Yannkl program ve. ka. 

pan111. 

ŞERtR TiYATROSU 
'fcpcbqr dram kısmı: 

CUndUz llS,30 dn. 
Akşam 20,30 da 

Penbe Sokak N o. '6 . .. . 

BORSA 
-Ankara23-J-940-

•---ÇEKL ER. --
ı .Sterli o llD{{Ull.) 6~%!& 

lOO Uol&r (A.ıııertka) IS0.19 

100 f mnsız fo"rankı 2.9675 
ıuo Liret ,1ta!yaı 7.1775 
lOU lll\iç:-e l< ı ..nkı 2U.27Z.'i 
ı 00 i'1orln { t'elemeuk) 69.16 ll 
lOO Kayşmıı.rk .(Almanı -

100 Bela; • ~ 6d<.;lks J 22. 1325 
lOO Dı..raJımJ ()'unan) O.D7 
lOO Lc\•a ıHuJgar) J.7025 
lOO (,,'ek09lo\-n.Jo kurontt -
l 00 Peı.t•LA , lııpanya) 13.M 
ı 00 ZUott ( l.ehletao ı -
ıoo ı•encö (&!acar) 24.81 
lOO Ley (Homen) 0.32~ 

100 Din r (l'ugoala1') 3.276 
ıoo \'en (.lapon) 32.862ö 
lOO lsveç JCuron1.ı 31.005 

100 Ruble O:A••) -

- Esham ve Tahvilat -
Ergani 20.-

1 iNHiSARLAR 
Cinsi 

KUlçe kUJ'IUD 
Soda 

2'11k. 

4000 Kg. 
8000 Kg. 

I - Şartnameleri mucibince 
II - Muhammen bedelleri. 
III - Eksiltme hlznlannda 

nunda yapılacaklll". 

ANt 

R AŞ, D t Ş 
NEZLE, G R t P 
ROMATiZMA 

SOöUK 
ALGINLIGI 

UMUM MODORLOGO 
MnbamQM'n B. 

Lira Kr. 

1400 
380 

3 '1,3 teminat 
Lira Kr. 

105 
28 

lComedi kısmı: GUndllz 15.30 da, ak. 
§am 20.:iO da: 

IV - Şartnameler sözU gcc:en ııubeden parasız alınabilir. 

Ht>rketı Kl'ndl \'erinde 
V - lsteklllerfn eksiltme Jçln tayin edilen gUn ve saatte ı;;, 

misyona müracaatları. 

,. 
.. ı 

t:iAKER 
MAGAZALARI 

Size, Gabardin ve Tveed pw. 
deıülerini, Trench • Cotlan, 
en birinci 1nriliz ve Franaız 
kumatlanndan ıpor ve fantazi 
kootüml•ri her ,...ı... müWl I 
tartlar ve ucuz fiatlarl• tak. 
elim etmektedir. ----·-
Satılık bakalit presi . 
40 ton tazyik kabiliyetinde 1400 

kilo bakalit mamulatı imalinde 
kullanılan yeni bir el presi ve ka
lıplan teJerrüatile beraber satılık. 
tır. 

Müracaat yeri: Fatih, Manisalt 
Fırın sokalc bir numaralı hane. 

Zayi 
Araç A.kerllk fUbemnden aldığım 

askeri terhis kAğıdımı zayi ettim. Ye
nisini c;:ıkaracağımdan eskilinin hük
mü yoktur. 

Aksaray: Gurelıa Bn.eylnaj'a ma.. 
hailesi Cami 90kak 1/11 Jllı'wclıl' 

(31788) 

Hin 
NUtua cüzdanımı kaybettim. Bula.. 

nm adresime g6ndermeslnl rica ede
rim. 

Adrea: Gökao Gllllıııalacecle Llpr 
oğlu DlmltrL (31711'7) 

Beyoğlu Vakıflar MUdürlüftlnden: 
lMOl/2362 

lstanbul Kapalıçar,;ı Kuyumcular 
içinde Uncuoğlu sokağında H No. 
da kuyumcu Nlkoll lspanaplosa: 

Şayian sahibi bulunduğunuz San. 
yerde Sular caddesinde Seniliboatan 
namUc marut gayri menkulQn Jdare
Jnlze mUbrez 28/7/32-i tarih ve 173 
muamele ve 138 sıra No.lı tapu se. 
nedln<le yazılı olduğu üzere Sultan. 
mahmudu sanı vak!mdan olarak tea.. 
cll edildiği anlaşıldığından iddianız 

gibi bu gayri menkulde IU'f mUlk 
mevzuubahaolamıyacatmı 7/6/939 ta_ 
*1h n IOI No.ll cUle~ cen.ben 
blldlrfl!r. (31789) 

Dahili konforu alikaclar eden 1 
en süzel Ye ıak mol>ilyaJ. ve 
hilha11a yatak, yemek, çalıı· 
ma odaları Ye salon takımları, 
Briç oyunu için Amerikan 
mobilyaları, her yerden mü.. 
aaid prtlar Ye ucuz fiatlarla 
BAK ER (Eıki Hayden) 
Mağazalarında bulacakıınız. 

------------
1111111mımı==ma11• ııun11nn:a:aı 

Göz Hekimi · 
Dr. Murat R. Aydın 
Beyoğlu • Parmakkapr, imam 
ıokak No: 2. Tel: 41553 
Muayene ve her türlü aöz 
ameliyab fakara için paraıız.. 

11 ıaam 

1 Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilAnları 
1'1. M. V. Deniz Merkez Levazım Satma.ima Komisyonu 

Başkanlığından: 

1 - Beherinin tahmin edilen fiyatı ~ kuruı olan 453•0 adet kondenser 
ve !arulluk boru aimacaktır. Bu lfe ait pazarlık ekalltmeıt 1/4/9'0 tarihine 
raatlıyan Pazartesi günü ııaat H de Vek!let bln&smda mUte§ekkll komis
yonumuzda icra edllecekUr. 

2 - lıbu tahmini fiyat takas primi ile de dahil bulunmaktadır. 

3 - Bu borulara alt ıartname 1020 kuruı ınukablllnde her gUn komis
yonumuzdan alınabilir. 

4 - MUnakuaya ctrmek lstıyenlerln 11451.:iO liralık ilk temlnatlan ne 
komisyoncu olmadıklanna dair vesika ve lüzum olan evrakla birlikte ve 
belli giln ve saatte komisyonumuzda bulunma.lan. (1317) (2202) 

* * * 
M. M. ,. . llenlz Merkez J.ıevn.zım Satmalma. Komlsyonu 

Başkanlığından: 

ı - Beherinin tahmlıı edilen bedell 6 lira olan 2-i400 adet kazan ve SU
perblter borusu alınacaktır. Bu tıe ait pazarlık ekalltmesi 2/ 4/1940 tarihine 
rastlıyan Sair gUnQ aaat 14 de Vekt.ıet blnasmda mQte§ekldl komlıyonu.. 

muzda icra edilecektir. 

2 - Bu borulara alt prtname i3Z kuruıı mukabWnde h.er glln komls
yonumUzdan almabWr. 

3 - Münakasaya 1§tirAk etmek lstiyenlerln belll gUn ve saatte ~70 li
ralık llk temln&t ve kanuni belgeleri ve komlayoncu olmadıklan hakkmdakl 
vesikalarile birlikte komilyonumuzda bulunmalan. (1318) '(2203) 

SAlllHI : ASIM lJ) 
Basıldıtı yer: VA«ll Malbaeaa 

il mum Neşrtyatı idare •den: 
fteflll Ahmet Senaın 

• • • 
İşin Nev'i Mlkclan 

Toplaşı Bakımevinde 

yapılacak tamirat ~l ..,.-
Kalay :;oo Kg. - -

I - Keşi! ve prtnamcsl mucibince ldal'_.- fll' 
yapılacak tamirat i§i ile yine prtnamcıl nıuciblP"' 
rmda gösterilen usullerle ihale olunacaktır. pO 

n - Eksiltme ve pazarlık 4ııv / 940 Per1enıb8 ~ 
ve Mübayat Şubesindeki Alım Komisyonunda yaP~ 

m - Tamirat işine ait ııartnameler her ,wı ,._. 
den (9) kuruşa; kalay prtııameal de paraaız ..uıı-ı' _,,. 

IV - Tamirat l§lne girecekler ıartnanıesfı1IO "'....ıfr: 
ilde ve her lld it için lateklllerin % 7 ,G ..uver.llle ~ 
komisyona mUracaa.tıarı • 

İstanbul Maarif Modurıuğd, 
Maarif Vekilliği köy öğretmen okullan içlD ~ 

fiyn.tlan yazılı ltıkı lAmbalarile yedekleri açık e~..atı -
mln edilen bedel (226:5) Ura olup muvakkat teJU-";Jt: 
ruştur. lsteklller bu lUks llmbalarlle yedeJt1erlO~ ~--
MUdUrlUğU YardJrekt6rlUğtlnde gllrebllirler. ıııaJ ~· · 
gQnü saat 16 da Maarif MUdUrlUğtlnde topıaııac-1' ~ 
pılacağı nan olunur. , 

Mlktan ~/ 
E!Jy&nm cinsi Adet ~ . . 

riOO mumluk lUks llmbaaı 
prtnamede yazılı yedekle. 
rile beraber. 
200 mumluk lüks lAmbası 

ıartnamede yazılı yedekle
rlle bertber. 
300 mumluk lüks llmbaıı 

p.rtnamede yazılı yedcklc
rlle beraber. 

-

40 

Ankarapalas- ~~ 
TELEFO~~~ 

lzminn en modern, en teınlJ 98 
; . . ~ 

yuvasıdır. Konfor, temızlik, ucuzlu) 
rs Palasın fevkinde otel yoktur• -~..., 

Banyolu, kaJorif erli, müteaddit~ . • ,;; 
bi nefis yemekler veren lokantayı. 
raathaneyi havidir • 

' 


