
"°'•tıd li Alaya kaçan Südet-
~an askerleri 
~ bi)d; ~ • V .. A.) - Havu ajana 
!...~ ""l'i lioıa~ıfine göre Südetli iki Al. 

~d~l topraklarına kaçmıştır. 
~ "-... ~ it ltliitaJ ınanyanın katiyen harbi 
"il~ bir eaaında bulunmuılardır. 

HER t3 UR 
Mısırla daima 

kalacak 
ita1ya 

dost 
Kahire, 26 (A.A.) - İtalya ile Mısır ara. 

srnda bir ademi tecavüz paktı yapılacağına dair 
dolaşan şayialar hakkında, İtalyanın Mısır elçisi 
Nazzolni demiştir ki: 

~ li:~~n~ evvel de bir Alman tay. 
Ya kaçmııtır. 

"Ne bir pakt, ne de bir harp mevzubahistir. 
Mısırla dostuz ve dost kalacağız.'' ÇARŞAMBA 27 MART 1940 * . YIL: 23 • SAYI: "r.T17 

1DAHE Evt· Ankarıı Caı1.l~TANBUL •Telgraf: VAKIT• PO.ita kutusu: Cfl• Telefon: 21413 (Yazıl· 24370 ltdarel 

Oa in:a hazı~lıkları ...................... . 

r, 11 Partı meclis grupunda 
~llac ... - - - - - -
\~ kak binanın panteon olmayıp münhasıran 
'r e ait bir abıde olm :ısı şekli kabul edildi 

~i::n ~aziyeti Müsabaka talimatnamesi ve 
~-~~r ınu? teknik program hazırlandı ~~"'-Si!tf US 

~ ~' ~ltıı~ ıonra i' I~ ~!1Y•ıetinde 
.~ ''-'ın • B.u rnüla. 
~"" '" •u takıp ettiii 
L..~)\ ill'etle tarif d' 

L...~ e e ı. 
~. ~ ._keri İtti. 

ti.,_; e beraber 
~ •ttne ' 

'tır.~ ııı.....- ~- inek ve 
~; 7~..ıc..;lt~nda AL 

.Ankara, 20 (A .. A.) - C. H. 
Partisi Büyük Millet Meclisi 
Grupu buglln "26.3°940,, sant 
15 to Parti Milstakll Grupu ile 
lılrliktc grup reis vekili Hilmi 
Urnn'ın başkanlığında toplan
mıştır. 

Celsenin acılmasını mlltea. 
kip kürsüye gelen Başvekil Dr. 
Refik Saydam, Atatllrk Anıt 
Kabri itin şimdiye kadar 280 
hin metre murabbnında bir sa. 

hanm istimlAki muamelesi he
men bitmiş olup flbldenin şe
rerefl için bu sahaya ilO.veten 
daha 230 bin metre murabba
ında bir yerin de istlmlflkl cL 
betine gidilmiş olduğundan 
bugünlerde artık ft.blde proje_ 
sinin yaptırılacağını ve Millet
ler arası mimarlar nizamna
mesine göre mUsabaka talimat
namesinin ve teknik programı. 

(Devamı 5 inriifr) ""'-~-~loji etine yar. 
~ İlt 'nla ~Pheıinde ...... s h flnıt olan 
~~ t!ltl ~ Al 
~ ,~ .. ~İYette bu: 
~ ~ . kar,, dü,. 

Edirne işgalinin yıldönümü 
~, ..... iı İle ... 

·-·-~':" 'de.ı "'landiya , 
Gld..~ -ı'tht. haı-p hal. 
~""' ~ ~ olan ıi. 
~; b "'i:ret e. 

Dün Edirneliler heyecanlı ve 

vak ar il bır toplantı yapfı ' ar 

~.--~~~ büku. 
\ ~lı.. ı._ •ureli •Yaya tay. 

~ ... -. Yle Yapt 
'-..~ i.ı! ~•1et· • 1

• 

1~ ı' l)·~ •nın en a.. 

, ~ ~ ~,..)~lf~~raltan 
~ ~t.ı.~~le . iZ Yolu 
~ -..ı ~· 11nden do 

:s~.~"ıii~ ..... •talık ı : 
~~beti ngı. 
~ ~İt erini teh. \ ~· ~ 'tı~~~a ıir. n-. °'1une ıe. 
1 ltleıi ik' \. '-1 'den 1,. ı ta. 

~ '-., ~~11 A~ tekilde 
~~"""'bet• "'"4lnyaya 

'ttif~ ~ille ırelince, & t..:: Alınan 
S . ~ ~ edilip. Sclimiye minarc1eri arasında 
~~~ • ..;.~;; TUrk bayrağı dalga/anıyor 
~ t~::, Ve çelik }.Alirnc 20 (fluı;;usi) - Edtr-

'~\"~I~). ·ı • edilemez nenin Balkan harbinde dllş. 
"ı man eline geçtiği kara gUuUn 

~ 'Abnan yıldönllmU her seneki gibi bu 
.'Ti • ' t. lea- ;:..,_ ~a ara. a 

k11rla yaşatıldı. YetlşC'cek ne. 
sillerln karşısına bir ibret lev
hası halinde dlkilel'ek olan bu 
tarihte her yıl toplanıp o kara 
gllnlln acı hatıralarını anmayı 
nıiııt bir vazife haline koyan 
Edirneliler bu~tin de hnlkevln
do nynı heyecanla toplanmış 
bulunuyordu. 

Merasime tstlkıtll marşile 
başlanmı:; \'e bunu müteakip 
kllrsllyo .gelen muallim Şaban 
taşkın heyecanlı hir nutukla 
F.Jdiı nenin kahramanca muaa. 
faasını anlattıktan sonra 26 
Mart faciasını doğuran sebep 
ve Amiller llzcrindc durmuş ve 
şı hitJcrimizln aziz hatırası ö. 
nlinde bir dakika ayakta SU· 
kflt edilmesini teklif ederek 
sözlerine nihayet vermiştir. 

Bundan sonra muzlka ma. 
tem havası çalmış, ve bir he
yet Karaağaç yolundaki şehit
liğe giderek Abideye çelenkler 
koymuştur. \~\~ ~:ı.~Ü-d rıne .. an. sene ele şuur, heyecan ve " -

~~~·:~~ ~ii·~P· .. k·~·P ... ~~i~·;;·~ı~ Macar Başvekili 
,~'-! .. ~ 11 Star ·ı 
~ ~ '""•tle an ı e 

S~·.... ..,.. ... ,::: zın üçüncü tertibi 
~. ~' ~ Blrlncl ve ikinci tertlb 
\,'ti' ~"' ::rıa "•i- kltab serllerlmizln gördU. 

Dün Musolıni 

görüştü 

ile 

(Yazısı 5 incide) 

Yeni Fransa Başvekili dün gece 
radyoda bir hutuk söyledi 

''Vazifem iz her 
sahada harpdır,, 

5 \Düşman zaferlerinin büyü-
Memıeketimize Ame· s esine d b rak r k 
rikadan demir getiren ~ m mey an 1 1 sa 

vapur l ~ hürriyet ve Fransa bitecektir 
Maltada tevkif (Yazısı 5 incide> 

edildi, sonra { 
serbest bn akıldı 

l.ıondra, 26 ( A.A.) -
Röyter Ajansı bildiriyor: 

4909 tonluk, Amerika 
bandıralı Exhlbltor yllk 
gemisi, Maltada teYklt edll
dl kten sonra, TUrkiyeye 
mahsus olan demir yUkU 
flo yoluna deyam etmek 
Uzere serbest bırakılmıştır. 

MUttefikler, Birleşik A. 
mcrikadan Tlirkiyeye ya
pılan demir scvklyntına 

badc>ma mlldahale etmeme-
ye knrar Yermtşlerdtr. < 

... •.•• , ••. _.. ...... , .................. .-•• - .............. ""''"'"'s 

Seferoğlu 
Nikolaki 

2 sene 2 ay sürgüne 
ma~kOm oldu 

l~aficı S(!fcror/lu Niko1aki 
(\'azısı ii incide) 

lngili:: zırhlılarından birinin taretı 

Bir hafta zar tında müttefiklerin 
hiçbir gemisi batırılamadı 

Yakalanan, intıhar eden Alman gemilerinin 
tonajı 300 bini geçtı (Yazısı 5 incide) 

<;iınletüı peşi nelen : 
-- - 3-2 swwws ..... - -• ~~elttti lll'ruz e ğU büyük rağbet karşısın. 

'"~ ~Sov:ret!e; da bunlardan daha zengin 
~ . lllnrna11 1 ve istifadeli olarak hazır- Lafı ters anlamak Apartıman sahiplerine teblıgat yapıldı 
~~~~ 1 lamakta bulunduğumuz U-
\.'tı .~ '-" ~.rtıa.ı - hal tllncU terlib kuponlarımı-
,,~~~ llbiyeti Ü • zın bir iki glln içinde neş. 
~ \~ ::ı... ~e" Y::: rine başlıyoruz. 
~' ~lıi ~ .__ "'iib· t f~kı-L Kitabları Tevzi 
~~ ~ .._ t lift bır a. Et .. B 1 d k 
\_"'\ ~ •ii1>1ae~Y•Yı Al. mege aş a ı 
~ ~~)~n:ı tözlerle İkinci tertlb kitab ku. 

\._' •l ~ e btrak ponlnrımızın sonuncusunu 
\~ıı.ı t.t1'iı ~'ı.rıan da: ncşretmiştlk. Bu kuponları 
L~ıt \itti~ ~d:' hayat toplayan okuyucularımızıı 1 
'-._~ "'~~"'ııı h "' .. baıla. ev,·eıce isimlerini bildirdi l 
ıL'~ Lt ~11.._ ot trıllz hal. ğimiz kltabları dünden iti 

.. -·~L lh..~ d haren ,·ermeye başladık 
~ I(~ h~ıı ır . 

11 ~ iıa.~"Urnttiy. Şehir içindeki okuyuculnrı 
\ S...~ c:ı.-...erı ha mız, bir hafta zarfında öf' 
,~eti ""etinderı h • leden sonraları kUtUphanP 

1 ~dil ~ .. :.. l:ıirli;in~- mize m ürncaat ederek ki 
t~ til.. 11; Fa.L"'ltla~ il .. ın taplarınr almalıdırlar. Taş 
~ , -.._ '-"qt ltaı e tah. radnn gönderilecek kupon 
'-~~ ,._t a-ıı Yanın da lar için de müddet on be~ 
~"- A.~ '•ı dava ı;llndUr. 
~~~t~ de! ınen:: Okuyucularımızdan bu . , ~-di;- hi.. """- müddetler zarfında kitap. 1 

r ,. · 811 lbii larını aldırmalarını rlcn 
b.._---= •tıd. f. ed ı 
-"VQ~, s"" • Alman er z. 

'ııcide) ~111ıııı11111111111111111111ın11111111ı111,/ 

Bir ay zarfında apartımanlar 
altında sığınak yapacaklar 

il 

Altlanndaki sığınakları kiraya verilen apartımant.ar 
(Ya.ııaı 6 ~) 

Birkaç gün evvel Maniıa, Ak. 
hiıar, Bergama, Balıkesir taraf. 
lannda ''Meni • iırafat" kanunu. 
na muhaliftir diye c'.crid ve kal. 
kan. kılıç oyunlanrun yaıak edil. 
mit olduğundan bahıetmiştim. 

Bir dostum, kanunun bu tekil. 
de yanlıt bir tefsiri ile halk ara. 
smda milli ıporlara kar§ı mevcut 
olan aşkın körletilrneıini ' 1Uz 
evlıyaıı" fıkraıına benzetti. Fık. 
ra tudur: 

Bir Laz genci kuı tutmak için 
beslecliği tahinden menvum de. 
ğilmiı. Bir gün du:dini bir arlca. 
daıma açını,. Arkada§• da civar. 
da bulunan bir evliyanın me:zan. 
na giderek üç ihliı, bir fatiha o. 
kuma11nı, ondan ıonra da ne di. 
leği varaa onu niyaz etmesini ıaf. 
lık vermit. Gencin evliyadan is • 
tediği ıey tahininin her saldığı 
avı canlı olarak yakalayıp getir. 
mesiydi. Gider, duaımı ve niya. 
mu ,apar. Ondlıa aoara kıra çı. 

kar ve ilk karıılaıtığı kuıun arka. 
undan şahini salıverir. Fakat ta. 
hin kuşun arkaıından giderken 
tepeden bir atmaca ıelir, phini 
yakalar, havalara yükselir, alır, 

ıötürür:. Bunun üzerine zavallı 
genç büyük bir teesıür içinde 
tekrar evliyanın me:zanna gelir: 

- Ey aziz yatır, anlıyorum, ev. 
liyahğına diyecek yok. Fakat na 
yapayım ki lafı terıinden anlıyor. 
ıım. Ben ıana tahinim avı !'aka. 
laaın, <!edim. Atmaca ıelıin de 
benim phinimi alıp götürsün mü 
dedim?'' demİf. 

Her halde meni • iıraEat kanu. 
nunun makıadı açıkça memleket. 
te israf olan teylerin önüne geç. 
meldir; yoku düğün vesilesiyle 
olmasa dahi yapılma11 teşvik o. 
lunmak lazımgelen cirid oyımu ve 
kılıç • kalkan oyunu gibi mr'lli 
ıporların yaıak edilmesi değiL. 

HASAN KUMÇA Yl 
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POLi~K~ ı 

Muhariplerin ortasıri- 1 

da Balkanların sulhü 
Hct·bin İ>."lşla.dığı gündenberi 1 Almanya Balkanhra karşı ne. 

Balkanlarda bazı heyecanlı h:l. elen müte~ı·rız ro:iinü terketmiı- ı 
berler dolatmıı ise de Balkanlı\. tir? Bunu şu sebeplerle İ7.al1 
nn sulhu hlllcldnr olmruruıtır. mürru:ündür: 
Balkanlarda sulh muhafaza ed:ı. 1 - Almrınya harici ticaret b:ı. 
ıneklc bcr~r harbin hatladığı ı karnından çok sıkıtık bir hRlde. 
andan itibaren Bnlknnların iç dir. Balkanlardaki t'on ham mad. 
bünyesinde müeyyideli bir t~k. J de ve 2irai maluulkr ~balım. 
kül YÜcuda getirmekle beraber nı bir harple tahrip etmek eme. 
Bulgaristan da .dahil olmak üze. tinde değildir. 
re Balkan §UUru hayli inkiıaf il - Balkan!:-r·da Almanyımın 
kaydetmiştir. Balkan birliğinin yanınd.l iki r:ıkip vardır: hal. 
BelgTat toplanhıında aldığı ka. ya, Sovyet Ruıyal Almnnya Bal. 
rarlar, Köseivnnof hükumetini kanlarda ftıılyanın ve Sovyet 
istihlAf eden Filof hükumetinin Rusyanın tarih mukavemetlerine 
hattıhareketini yeni Başvekilin maruzdur. 
Balkan davaaı hakkında ileri sür. ltalya Balkanlarda sulhun mu. 
düğü noktaina211.rlrır bu terakki. Mfazası hususundaki noktaina. 
nin birer merhalesini tcıkil et. :z:ırını müteatldit defalar izhar et. 
mcktedir. mittir. 

Diğer tarnftan Türki)'enin im. Sovyet Rusyanın Balkanlara 
zalarmş olduğu üçüzlü ittifak, yaklaıacak her büyük C:cvl::t hak. 
Romanya ve Yuna:ıistana veril. kında iht:,·azi kayıtlarım ileri sür. 
mit olan ıarantiler Balkanlnnn mcti ve bununla a!iknlanmaıı 
sulh vaziyetini korumnya hizmet tarihte em'81İ görülmeyen hadi. 
ebnittir. telerden değiJ.dir. &lkanlann 

Bu şartlcr altmda sulh vaziye. kendi arahrındft m~scl:ılerini hal. 
ti devam etmektedir. Değiıen feJ' lederek kliçülı devlcllcrin Rusya, 
muhariplerin Balkanlar et.ralmda Almanya, f talya arasında' tam. 
tuttukları hareket tanıdır. Mu. pon bir me-.·cudiyet halini alma. 
harebe beıladığı zaman Alman. ları; bu üç devlet bi:- ,1Jirine knr:şı 
yanın hayat sahası .hudutlannr kat'i •e nihai hakimiyet elde ede. 
tayin eden bir nokta mncut de. medikçc batvuracakları müıte. 
iı1di. Harpten daha önce Çekos. rek çaredir. 
lovakyanm iıplinden aonn R~ Bu üç devlet kendi aralarında 
manya ile yapılan muahede mahi.. Balkan davasını halledemedikleri 
yet itibariyle Almanyanm idili ıibi üçüncü bir devlet veyahut 
emellerini sarahatle ifado ediyor. demokratlara kar-ıı alacakl.-ı 
du. Romanya ile yapılan bu mu. cephede ancak Balkanların müı. 
ahedeyi bir kuan Alman ıazete.. takil bir politikaya tabip olması. 
!erinin ve resmi mahafı11erinin nı iıtemek olabilir. Bu nokta eL 
naıiri eflWt ıuetelerin neıriya.. rafında hirlepneleri hatti BaL 
tı tak.ip etti. Bu nqriyata ıön, bmn bitarallıfma riayet ~k. 
Almanya fr.rka doğnı sarkmak e. lerini bir d.klarasyonla bildir. 
melini izhar ediyor •• bu hayat melai tnüımkün ıöriilebilir. 
saha11 Kü~k Asya ve lre.n yay. Böyle bir deklaraıyon Balkan. 
la~mı hudutlan içinde telakki e. lan, Balkanlar kendi kuvntleriy. 
diyordu. Aynı zamanda yapdua le kendilerini müdaf.. edebile.. 
neıriyat bir nevi ıilihb tehdit cek bir kudrette defilıe ne kadar 
çeıniıini 4fe t.aırrordu. Gazete müe11ir bir çare olabilir? 
neıriyatmı resmi Alman ıa}ııi.. Almuıya IU'J> cephesinde ~·· 
yellerinin aftzlanndan ela lfitmek tin harpltt yapmak mecburiyetin. 
mümkün oluyordu. ele bulunduiu :uunanlar~a yeni 

Bu kısa tarihi anlatmaktan bir cephe açmamak için Balkan.. 
maksat yeniden bir polemik aç. lar cephesi sulh ve ıüiıün içinde 
mak arzuau değı1dir. Ancak bu ıeçer. Hatti ı•rp cephesinde tn. I 
hadiıelerin harbin beıladıiı sıra. ııi)ten ve Fnnsanın Almanya 
larda Almanyanın Balkan kapıla. c:.epb""" sanmaya bqladığr da. 
nnda nasıl bir müteamz çehresi. kikadan itibaren BaJkanJann va. 
le beklemekte oldufunu tebarüz ziyeti daha emin bir haJe ıirer. 
ettirmektedir. Fakat aksi hAditeler zuhı·I;" ede. 

Balkanlara verilen lnıiliz ıa. cek olur•• Balkanların en kor. 
rantiıinin sebebl de buydu. kunç ıekı1de tecavüzlere ıahnt 

BuJ'Ün Almanyanın BalkaJar olmuı mUmkUndür. 
hakkındaki teWdıiJerinde bir BaJkanlann hariçten ıelecek 
fnrk göze çnrpıyor. Almanya Av. ıulh ve sükun hnvnsır.dan iıtüa. 
ruparun cenubu şarkisinden yapı. de etme.i kendi menfaati iktiza. 
lacak müttefikler taarruzundan ııdır. Fakat Balkanların suJhhı. 
lcorkuyOt" ve buna kuıı tedbirler nnı lroruyacak bir ruh ve teşek. 
aJmak arzuıunu izhar ediyor. AL kille sahip olmalan hcl· garanti. 
tı aylık harp esnasında bu tcbed. den daha kuvvetli bir gRranti 
dülü icabettircn ıebepler neler. olacaktır. 
dir? SADRI ERTEM 

:BiC", iAi noJta : ' ....................... __________ ,.. ___ 

Hegelô.n h~Stalığı 
:M.oda elbiseden başka moda 

doktor, moda edip ve moda ak
tör olduğu gibi moda hastalık.. 
Iar da vardır. Mesela apandisit 
onlardan biridi. 

En çoğu yirmi sene evvel bir 
barsak iltihabı neticesinde ame. 
liyat ma.~asına gidenlerimiz sa. 
yılı idi. Nitekim bağ ve bahçe
lerimizin duvarları çöküp top~ 
raktan bir krann kaydı~'l zaman 
da hiç birimizin teUiş gösterdiği 
Yl'l·ktu. Bu çölane hadisesini ya. 
ğan fazla yağmura atfeder, ge. 
cerdik. 

Halbuki, barsaklarımız<laki il
tihap gibi topraklardaki bu ha
disenin de ismi değişti. Yani, 
moda dediğimiz ~Y biz mah1Uk-
1ara has adet olmaktan çıktı. 
lnsan uzuvlarından birine alt 
olan moda apandi it gibi şimdi 
topkarla.rda da bir moda heyelan 
hastalığı var. - K. 

Kulaktan tenkit 
Halit Fahri ile Nurull3h Ata. 

cm şimdilik Mdece liı.fızda ka.. 
Jan edebi mür.c.Jaı.~aları devam 
ediyor. Galiba Yahya Kemalin 
bir şiiri mUnascibetilc çıkan bu 
münakaşalarda, içlerinden biri. 
m öt.ekin~ "budala,, demeğe ka.· 

dar bile gitmiş. 
Dün Nurullah Atar, verdiği 

ce\·apta şöyle diyordu: 
- llalit Fahriye şwm cul söy

liycyim ld diğer yazı/,arı gibZ 
Son Postada neşrettiqi ya...-ı.,ını 
da oJ..ımıadım. Siiyleıliler. l:1ter 
inrınsın, ister inaıımasm! 
Şimdiye kadar kulaktan ilmi 

b!lirdik ama kulaktan tenkidi 
ilk defa işittik. 

İspiı·tolu içkiler kanu
nundaki tadilat 

Gilmrük ve lnhisıırle.r Vekale. 
ti 1926 danberi m~riyette bulu. 
nan ispirtolu i~'<iler kanununca 
yeni zaruretlere ııygun bir ;e. 
kilde tadilat yapmaya karar ver. 
mİ§tir. Bunun için inhisarlar u. 
mum mUclürlliğU tarafından bir 
kanun projesi hazırlanmış, vekil. 
lete gBnderilmiştir. Kanun medi. 
sin bu devresinde mUıakere edi. 
lerek kat'i cıeklini alacaktır. 

İnhisarla~ umum müdürlüğü 
kanun projesini hatırlarken 14 
seneli:k tatbik tecrübelerinden de 
istifade etmi;tir. 

Yabancı sularda bulu
nan T ii.rk vapurları 

5CO kadın ve erkek . 
ıççı ıçın 

Sıhhi bakını 
teşkı ; atı kur uluyor 

1 Kira mukaveleleri bitinceye 
kadar çalışmalarına izin verildi 

İnhisarlar umum müdiir!Uğü 
bet yilz kadın ve erkek işçinin 

çalışmakta olduğu Pa~alıahsedeki 
ispirto fabrikasında sıhhi bakım 

teşkilatı kurmaya karar vermiş. 
tir. Fabrikanın yanında büyük 
bir revir teıis olunacaktır. Ayrı. 
ca, fabrikada çalışan i~çilerin he. 
nüz tahsil çağına gelmemiş c:-lan 
çocuklarını gilndüzleri soka!dar. 
da kalmaktan kurtarmak için bir 
barındırma binası yapılacaktır. 
Bu binada tesis edilecek çocuk 
yuvasında iıçi çocukları sabaht:tn 
akşama kadar banndırılac<ık. kcn 
diJerine hususi hocalar tarafın. 
dan terbiye dersleri verilecektir. 

Bu husustaki projeler hazır • 
lanmıştır. inıaata yakında baş -
lanacak, bu yaz mevaiminde biti • 
rilccektir. 

Semplon ekspre
sınde kaza 
Uç İtalyan ağır 

yaralandı 
Geçen cumartesi günü buradan 

giden SempJon ekapreııi Yugos.. 
lavyadazı geçerken mühim bir ka. 
zaya uğramL,tır. 

DUn gelen tren yolcularının 

·anlattıklanna göre, ekspres Zağ. 
repte yanlfg yo1a giren bir mar. 
şandizl~ çarpışmr~tır. • ' ,.,_ 

Trenin furgonu kısmen hasara 
uğramış ve ilk yolcu vagonunda 
bulunan üç İtalyan a~rr surette 
yaralanarak hastahaneye kaldırıl. 
mrşlardır. 

Bunlar, Romanyadan mernle. 
ketlerine dönmekte olan italyan 
ticaret heyeti azalarıdır. 

Alakadarlar kazanın dehıet ve. 
rki bir eşkilde olmakla, beraber 
diğer yolcuların hiç bir arızaya 
uğramadan tehlikeyi atlattlkları. 

nı ıöylUyorlar. 

Marıilya konıoloıumuz 
Ankaraya çatrıJan Marailya 

başkonsolosumuz Baari Danit
man dUn sabahki Konvanıiyonel 

treniyle i:elmittir. Basri Da.nit
man yann akpın Ankaraya gide. 
cektir. Kendiaine merkezde vazi. 
fe '7erilrnit ve yerine Roma sefa. 
reti müateıur Nebil tayin olun. 
ID\l!tUr. 

Fransada tahailde bulunan ta. 
lebemizden ikiai de dün gelenler 
aras1ndadır. 

Gençlik bayramına orta 
okullar ittirak 

etmiyecek 
Gençler bayramında yapılacak 

idman şenliklerin • muhtelif stad. 
larda yapılınası ve bir •tada inhi. 
sar etmemesine karar veriJmi!tİr. 
Bu yıl yalnız lise, öğretmen ve 
enstitü talebcl:ri umumi stadlar. 
d-ıki ~enliklere i~tirak edecekler. 
clir. Orta okul talebeleri kendi 
mahallerindeki sahalarda eğlen. 

celer yapacaktır. 

Ortaokul ve liseler 
açıldı 

Bahar bayramı münaaebetiyle 
tatil edilen orta okullar bugün. 
den itibaren açılarak tekrar ted. 
risata ba§hyacaklardır. tık okul. 
lar tatile 2 nisan aalı gününden 
itibaren ba§byacaklardır. 

Belediye Kooperatifi 
Belediye memurları kooperatifi 

yarın saat on yedide ıehir mccll. 
si salonunda toplanacaktır. tki 
senelik faaliyet raporu ile mü. 
fetti~ler tarafından verilen rapor 
ve bir de kooperatif in ıslahı için 
yeni•müdUrün verdiği rapor oku. 
nacaktır. 

Bu toplantıda kooperatifin müa 
ta.kbel vuiycti tabit olunacaktır. 

K0<ırdinasyon heyetinin kara- ı \'C kadar seferlerine devam cdc
rile. Türk g-emilerinin ecnebi su.. cc!dc-r: mUddet tamam olunca 
)ara sefer etmeleri menedildlk. Türk limanlarına dönecekler • 
ten soma. tstanbulda teşkil cdi. dir. 
len komiı:won dün öğleden eon- Bu;:ıdan eonra mem1eke.t ihti. 
ra mmtakn Uman rei~liğinde Vi'ICI ~özetilmek ve dahilde nak. 
topJanmıştır. Liman reisi n.etik liyat.m normal olduiu anlaşıl -
Ayantur'un re;sIViinıicki toplan- mak ı::ırtile diğer vapurlara dn 
tıya komlılyon azahrmdnn ti. ccnrbi sulara sefer müsaadesi 
c.ırct odasından Suat Karaos • veril t'cektir. Yalnız bu vapurlar 
man. mıntaka ticaret mürliirii sn<'ak bir defa gidip ~e?ebile • 
Avni Sakman ,.e askeri nakli. C'ekler. yani mıınyyen mliddet . 
yattan bir murahhas iştirak et- ler1e ldralana.nırvaca.kla.rdır. Her 
miştir. Dünkü toplantıda. MU - sefer ic;in a.yn mfüıaa.d~ almak 
na.kale Vekaletine mllra<'aıı t e . mecburiyeti olacah'tır. Bövlelik
den arn,atörlerin baı.ı dilekleri le dal1ili n:ı.kliyatm bir müşküla
tctkik edilntlı:. mUhim kararlar tn ııframaması temin edilmiş o. 
verilmiŞt.ir. Bu kararlar ~unlar. lacnkt1r. 
dır: B;lhassa bu arada harice gön-

1 - Koordinasyon heyetinin derilrr.ckte olan ihracat cşyala. 
Tilrk gemilerini ccnebJ sulara rrmrzt taşıyacak va.nurlara ter. 
nıiisaıtdeaiz sefer etmekten me • cir·1n müsaade verilecektir. 
neden kararnamesinden eV\·el Bu kararların Münakale Ve -
ecnPcJ devletlere kiralanmrş va· ~aletin:: mllraca.a teden arma 
purlara kira mukavelelerindeki törl€'ri memnun edeceği Mntl -
mUddet hitam buluncaya kadar makb0rr. Çünkü Ankaraya ka. 
ecnebi sularda sdf'r mUAAadesi dar !!'İc!~ı armatörler de esasen 
\'erilecektir. Bu ktı.rar derhal bu noktatann teminini VekaleL 
ecnebi sularda bulwıa.n bıı ge - ten İ!!l~'"ıişlerdir. 
mile.re bildirilecek ve TUrk ı-u _ Komisyon bu hu.sumki ka -
lanna dönmelerine lüzum kal _ rarlArmr dün geç vakit MUna _ 
ma.dı~ı haber verilecektir. krue Vekaletine bildirmiştir. Ve-

Altı ay müddetle kiralanmış 1 kruetin ta!Jdikinden sonra bütün 
olan ~em.iter bu mUddet bitince. armatörlere tebliğ olunacaktır. 

Rö,l} enstitüleri 
l(urslarôa vazife alacak ıspekter 
· ve pğrelmenlertn. seçımi başladı 
Köy enstitülerine ait kanun pro. 1 

jesi alikadar encümen tarafından ı 

tetkik edilmektedir. Yakında u. I 
mumi heyete sevkedilecektir. 

Köy enstitüleri faaliyetlerine 
b1r nisandan itibaren başlıyaeak. 
tır. Eğitmen kurslarının açılaca. 

ğt mahallerde tetkikler yapmak 
üzere ilk tedri~t müfc~titlerin. 
den li.r heyet Ankaraya çağrıl. 

rnışb. Heyet maarif vekilliği ille 
tedrisat umum müdürünün bat
kanlığt altında te>planarak, açıla. 

cak kurs hakkında direktifler al. 
mı§lar ve mahallerinde tetkikat 
yaprnaya gitmişlerdir. 

Bu tetkikler tamamlanmı~tır. 
Şimdi verilen raporlar, maarif ve. 
killiği tarafından gözden geçiriL 
mektedir. 

M utahassısların verdikleri ra... 
por üzerine kurs yerlerinde ic.abe. 
den deği~mcler yapılacaktır. 

Talebelerin umuml 
seviyesi yoklaı11yor 
Bu hususta Universite 

Pedagoji şube5i 
faaliyete geçti 

Cknçlerin umumi bil~iler! ni 
yoklamak ve pedagojik denemeler 
yapmak üzere üniversite pedago. 
ji ıubesi faaliyete geçmiştir. tik 
cla;-cık profesör Sadrettin Celll. 
üniversitenin muhtelif fakülte ve 
§ubelerinde müte~kkil bir talebe 
grupu üzerinde testler yarnu~tır. 

Yapılan testlerde talebeyi U

mumi bahis sorularından ziyade, 
tarih, isim, ve vakalann, h!diıe. 
lerin mahalleri gibi çocuğun fik. 
r! kabiliyetini meydana çıkaracak 
r,ı,rular aorulmu,tur. 

Bu denemeler daha umumileı
tirilecektir. Ba,ka aınıflard:ın a.. 

tınacak talebelerle mUıterek grup 
lar tertip edilecek ve aynı ,eıcil. 
de ıuallerle denemeler yapılacak, 
bu denemeler orta ve liaelerde o. 
Y.uyan taJeblerden batka ilk okuL 
tann ikinci devre talebeleri Uze. 
rinde de yapılacaktır. 

Husule gelecek neticelerden 
snnra bir de (Pedagojik denem~ 
ler) adlı eser tertip edilecektir. 
Şim<ii yapılan denemelerle 0-..ı e. 
sere materyal hazırlanmaktadır. 

Enatitillerde ve kurslarda va. 
zife alacak olan iapekter ve öl. 
retmenler seçilmeye ba§lanmış.. 

ur. İstanbul ilk tedrisat mUfettiı-. 
terinden geçen yıl kunlard.a vazi.. 
fe alanların mühim bir kısmı bu 
yıl yine vazife alacaklardır. 

Maarif Vekillifi kurslarda ya. 
pdan tedris ıekli ve eğitmenlerin 
yeti~meıini öğretmenlere yakın. 

dan ıöstermek ve tedrisat tekil. 
leri üzerinde öğretmenlere bir ü. 
kir vermek üzere her villyet ma. 
arif n:Udür1Uğllne bazı emlıler 

gö:ıdermiştir. 

Maarif müdürlilkleri kendi vi. 
layetleri:ıdeki öğretmenlere yaz 
tatilinde kursların bulunduklan 
yerlere seyahatler tertip edecek. 
}erdir. Bu seyahatlerde öğretmen. 
Iere lazımgelcn bilgiler verilecek. 
tir. 

Yenı kurulacak 
kömür deposu 

Gelecek kışa şimdiden 
stok y&pılmaya 

ba.~lanacak 
Etib3nk kömür işleri ~efi Ma. 

cid Ank~ra:ian ~ehrimize gelmiş, 
belec1iye ikt1sat müdürü SafEet 
ile dün J;ömiir depolarım gezınit
tir. 

Etibank yakında biri Kadıköy, 
diğeri Kuruçeşmede olmak Uzere 
iki kömür deposu te11is edecek. 
tir. Bu depolara İstanbulun se. 
nelik ihtiyacı elan 76.000 ton kö. 
mürün yakında stok edilmesine 
b:ışlanacaktır. EylUJ ayına kadar 
stok tamamlanmış bulıınacak, bu 
suretle kı~ın İstanbul için kömür. 
süzltik sıkrntısr kalmryacaktır. 

Kıbrıt fabrikastnda 
kavga 

BUyilkderede kibrit fabrikasın. 
da amele Hasan ite marangoz Hli. ,, 
aamettin arasında kavga çıkmış, 
Haaan bıçakla Hüsarnettini sol 
kolundan ehemmiyetli surette ya. 
ralamıştır. Hasan yakalanmış, 

yaralı hastahaneye kald.ınlmı!tır, ~----



Tancıların Davası 
Afrodit davası srrasında yaz. 

dığı ''İleri ve geri zihniyet" ve 
''Gençliğin hassasiyeti" isimli iki 
frkrası~da müddcii.ımumiye haka. 
retle Afrodit davasını gören mah. 
kemeye tesir icra ettiği i<ldiasiy. 
le aleyhine asliye altıncı ecza 
mahkemesinde dava açılan mu. 
harrir Sabiha Zekeriya ile Tan 
gazetesi nc§riyat müdürü llalii 
Lütfi dün beraet etmişlerdir. 

Mahkeme her iki fıkranın da İL 
mi birer tenkit yazısı olduğu ve 
müddeiumumiye karşı bir halca. 
ret bulunmadığı gibi, mahkeme 
kararını da tenkit etmediği neti. 
cesine varmı~tır. 

Cumhuriyet - Konyalı 
lbrahim Hakkı davasın
da dün müdafaa yapıldı 

Kenyalı İbrahim Hakkı tara. 
fından Cumhuriyet gazetesi ııahi. 
bi Yunus Nadi ile neşriyat müdü. 
rü Hikmet Münif aleyhine açı. 

lan davaya dün asliye altıncı ce. 
za mahl:emesinc!e devam edilmiş, 
ve maznun avukatı irfan Emin i. 
le Suad Ziya müdafaalarını yap. 
mışlardır. 

Konyalı İbrahim Hakkı bu da. 
va ile. aleyhinde bazı vesikalar 
n~şrecjilerek halkın nazarı husu. 
metine maruz bırakıldığını iddia 
etmekte ve mu:nunlardan zarar 
ziyan istemektedir. 

Dünkü celsede Hikmet Münif 
vekili İrfan Emin ile İbrahim 

Hakkının vekili Ethem Ruhi ara. 
sında hakimin ıiddetle müdahale. 
ye mecbur kaldığı bazı münaka. 
ıalar olmu§ ve muhakeme bir he. 
yecan havası içinde cereyan et. 
miştir. 

İrfan Emin ile Suat Ziya mü. 
dafaalarrnıia tarihi vesikaların 
neşrinin cürüm teşkil etmediğini, 
bu vesikalar kime ait olursa ol. 
sun hakkında sırf tarihi mülaha. 
za yapılması lazımgeldiğini, tari. 
hin mevzuunun insan ve onların 
fiilleri bulunduğundan bunların 

umumi hayata taalluk eden kısım 
larının, tarih için malzeme ola
rak ayrıldığını, böylece neşredi. 
lebileceğini, İbrahim Hakkının 

Mesihatta, DördÜncü Şubede, ga. 
ı:et~lerde ve Afrodit davasında 
ehlivukuf olarak i~ görmüş oldu. 
ğundan memur sayılabileceği ve 
böylece de mahkemeye ibraz olu. 
nan hatıra defterindeki yazının 

onun tarafından yazılmış olduğu. 
nun isbat edilmesi lazımgeldiği. 

ni, bu vesaikin neşriyle müddeiu. 
mumiyi tahkir kastları olmadıi:ı
nı, İbrahim Hakkının Türk mil. 
leı ine ve şefine hürmetsiıdikte 

bulunmakla mesleğinin değil, a. 
aıl milletin ve §cfin tahkir edil. 
mi~ sayılaca~ını ve davacının 
gönderdi~i tekzibi aynı punto ile 
yazmamalarmın sebebi diğer ya. 
zının da karışık harfli bulunduğu 
için bunu da böyle bastıklarını 

söylediler. 
Bilhassa İrfan Emin, pek ~id. 

dctli olan sözlerinde: 
"- Biz Türk gençliğini uya. 

nık tutmaya mecburuz. Zira in. 
ktlap tehlikeye girer. ikinci bir 
Kubilay hadisesinin tekerrürünü 
istemiyoruz. Bu vesikalar, milli 
harekatı işgal için çalışan bu ada. 
mı "hiyanet tarihine" sokacak 
mahiyettedir. Bi1. vazifemizi yap. 
tık ve bu vesikaları tarihe mal et. 
tik. 16 mart için de bundan daha 
güzel bir hediye olama;dı. Türk 
fehitlerinin ha ğrına süngü bası. 

hrken bu adam "haza min fazlı 
rabbi" diyordu." 

lrfan Eminin sözleri devam et. 
tiği müddetçe davacı vekili it. 
hem Ruhi ikide birde kalkarak, 
itiraz ediyor, işin içinde para vr 
§antaj bulunduğunu, asıl onların 
böylece tarihe ,ihanet ettiklerini 
aöyliyerek: 
"- Hatti, dedi, mevzubahiı 

vesikaları Konyalı İbrahim Hak. 
.kı yazmıt .,Isa bile çalmak ve neş. 
retmek hakkına malik defillerdir. 
Böyl~ affedilmez bir hiyanet iş. 
lerniılerdir. Müsebbip Yunuı Na. 

Harp ne vakıt 
başlayacak?. 

Bu son hafta içinde halk ara. 
sında mümkün olduğu kadar çok 
tanrdıkla harp hakkında konuş. 

mayı kendime iş edindim. Keş. 
fettim ki zihinlerini en fazla kur. 
calayan mesele geçen harbin müt. 
hiş açılışına nisbetle bu ''statik" 
harbin garabetidir. Bana öyle 
geliyor ki hariçte de vaziyet ay. 
nı şekilde görülmektedir. 

Maamafih 1914 ile mukayese 
yaparken unutmıyalım ki bizi o 
zar.an miicadeleye sürükleyen a. 
mil Alman inisiyatifi idi. Eğer 
V on Molke, birçok Almanların 

dü~ündü~ü gibi, garpte müdafaa. 
da kalıp da büyük kuvvetlerini 
Rusyaya karşı kullanmı~ ol~aydı, 
o zaman biz şimdi olduğu gibi u. 
zun bir hazırlık ve atalet devre. 
sj geçirebilirdik. 

Fakat o zaman bütiin kuvveti. 
mizi hemen istimal etmekten 
gayri elimizde yapacak bir ~ey 
yoktu. 

1915 de kuvvetimizi inki~af et. 
tirecek bir mühlete kavuştuğu. 

muz zaman bunu iyice düşünül. 
memiş birkaç taarruzla hadcr et. 
tik. 

Bugün deniz harbi şüphesiz 
hem tedafüi ve, mümkün olduğu 
kadar taarruzi bir şekilde devam 
ediyor. O halde niçin müttefik 
ordular siperlerinde oturuyorlar; 
ve niçin, bilhassa, hava kuvvetle. 
ri keşif tayyareleri ile mahalleri 
tayin olunan Alman sayısız kara 
hedeflerine taarruz etmiyorlar? 

Bu suallere resmen henüz ce. 
vap verilmemiştir. Hiç şüphe 
yoktur ki sükut milletin sabır ve 
kuvvei maneviyesini sarsar. Fa. 
kat liderlerine itimat, böyle bir 
sarsıntıya karşı, kuvvei manevi. 
yeyi himaye ve sabrı muhafaza, 
muazzam bir kuvvet kaynağıdır. 

Kanaatime göre bu itimat müt. 

Kuvvetlerini yıpratmamak 
için her iki tara·f ta 

bunu ş!mdiLk geri bırakıyor 
Yazan: Tuğgeneral Sir Charles GWYNN 

tcfiklerin ask,.ri siyasetine tesir 
ettiği anlaşılan bazı noktaları 

miinakaş:t ctme1de kuvvetlene. 
ce!ctir. 

mcz bir halde ise, o Liiksembur. 
ı;u ve floJ;ındayı istila eder ve bu 
suretle Majino hattını çevirmek 

1 . 
Italyan dcmiryollarında 

Alaminyum 
katarlar 

Diğer kntarlara tercih 
mi edilecek? 

Müttefik orduların bitaraf ara. 
zisine tecavüze gerek ahlaken, 
gerek siyascten ha klan yokttır. 

Alman sahillerine denizden bir 
taarruz mevzubahi!I olatl'az. 

istiycbilir. 
Bir kere bi taraf topraklarına '"~~~~~:!:::!?l~0':'".'"'1~"~:;'7.I 

Binaenaleyh, ordu İsviçre ile 
Lükscmburg arasındaki cepheden 
başka bir yerden taarruz edemez. 
Bu cephenin hemen yansı geçil. 
mesine imkan olmıyan Ren nehri. 
le kapanmıştır. Diğer yarısı yal. 
nız Zigfrid hattı ile değil, aynı 

zamanda birçok tabii manialarla 
himaye edilmektedir. 

Böyle dar ve gayri müsait ara. 
zidc, yıpranmamış Alman ordusu. 
na, baskın ~eklinde olmaclan ta. 
arruz, Passchendaclc taarruzun. 
dan daha az mazur görülebilir. 
Orada hiç olmazsa bir kısmı za. 
yıflamı§ bir Alman ordusuna ta. 
arruz edilmişti ve taarruz için 
sebepler vardı. 

Almanyanın Meselesi 
Bu cephede Almanya da aynı 

mesele ile karşı karşıyadır. Or. 
dusunun faik kuvvetine ra~men, 
o Majino hattının yarmak husu. 
ıunda bir teşebbüs arzusu göster. 
memiştir. 

Ablukanın tazyiki altında AL 
ma:ıya hareketsiz kalabilir mi? 
Bu sualin cevabını yalnız Alman. 
ya verebilir. 

E;er abluka tahammül edile. 

tecavüz eclcr:ıc müttefikler mu. 
kabil taarnızu yahut yeni bir cep. 
hede miiclafaayı icabettiren yeni 
bir stratejik mesele karşısında 
kalacaklarc.lır. 

Müttefiklerin Hava Kuvvetini 
,'\! uht'lfa7a 

Müttefik orduları hareket~iz. 
liğe icbar eden vaziyet tabii ha. 
va harekatına şamil dc-ğilclir. 

O halde niçin kara harbinde 
hava faaliyeti yalnız keşif ve ara 
sıra vakiolan hava muharebeleri. 
ne münhasır kalmaktadır? 

Eaşlıca sebebin yarı siyasi ol. 
duğunu zannediyorum. Her iki 
taraf da sivil nüfusun ve onlara 
ait emlakin zarara uğramasına 

mucip bir harp şekline ba~lamak 
istemiyor. 

Eğer bu harp şekli muhakkak 
lazımsa ona diğer tarafın başlıya. 
rak efkarı umumiyenin nefretini 
kazanmasını bekliyor. 
Almanyanın sivil nüfusunu 

böyle bir muhataraya atmaktan 
çekinmesi mümkündür. Hava kuv 
vetini kara ve deniz hareketiyle 
birlikte kullanmak da isteyebilir. 
Bu gibi ahval altında Almanya. 
nm kabul ettiği her türlü tahdi. 
de hiz riayet edeceğİT.. 

A lman1trruı Ti orııımı ve Silt 7uı. 
va ilslcriıw yrıı ılcm trıy11arc hU

cımzııım idare eden 111r.:ili:z 
kumandanı Slatoıı -

ltalyan mUlıcncllslcrl al~ 
minyıımclaıı altı nıgon in n et
mişlerdir. Bu 'ngonlnrılan mU
tcşckkll kalar Homa ile Reg. 
gio de Kolabr arasında ekspres 
olnrak lşleıncktcclir. 

Vap;onların yayları sUratin 
yarattığı ihtizazdan mUtccsslr 
olmayacak bir şekilde olduğu 
gibi vagon dam lnrı 'e kapılar 
da n.rnl mnrleııılcn yaııılmıştır. 

Fen aleminde yeni buluşlar 

Balıklarda düşün
me kabiliyeti 

Hava kuvvetimizi. alçaktan ve 
gündüzleri uçmaya mecbur eden 
sıkı tahdidat altında kullanmak, 
ve iyi müdafaa edilen hedeflere 
hücum etmek şüphesiz a:1ır za. 
yiata mal olacaktır. Aynı zaman. 
da pek fa;la bir şey de başarını. 
yab:lir. Ve Almanya kayıtsız 

şartsız harekata başladığı zaman 
da biz kendimizi zayıflamrş bula. 
biliriz. 

Diğer bir nokta vardır ki o da 
eğer Almanya Holanda ve: BelçL 
kayı istita ederse birçok mühim 
merkezlere şimdikinden daha kısa 
yollardan yetişilebilecektir. 

Diğer madenlerden yapılan 
vagonların siklcti 45 tondur! 
Halbuki hu vagonlar ancak 33 
ton gelmektedir· 

Vagonların hlrlncl sınıfla· 
rmdıı. 48 kişilik, ildnci sınıfla
rında G4 kişili}{ yer vardır. 

söylenemez. Eğer Almanya, şark. 
tan gelecek malzemeye dayana. 
rak hareket etmemekte devam e. 
derse. müttefikler siyasetinde bir 
değişiklik yapmak liizımgelebilir. 

Ha,·atınızı yuvarlak ve cam
dan bir kavanoz içinde geçir
mek kadar daha can sıkıcı ne 
olabilir? 

Suyun içinde lıeş santim sa. 
ğa, beş santim yukarı yüzen 
bir Aletin içindeki balıklar 
buna nasıl tahammUl cdeblllr. 
ler? 

llim adamları bu mini mini 
balık la rın Uz erinde senelerce 
tetklkattıı. bulunduktan sonra, 
işte şu neticeye varmışlnrclır? 
Balıklar kavanozda en ufak fır 
ııatlardan istifade ederek, e~
lenme çarelerini bulmaktadır. 

Stanford Univcrsitcsi Alimle
rinden Mils diyor kl: "Aıtııı 
balıklarıııı senelerce tetkik et
tıkten sonra onlarda muhay
·yele kuvvetinin mevcut oldu. 
~unu keşfettim. Zira, bul~ııı. 
dukları dar sahada kcndllerıue 
e~lcnce yaratnbillyorlar.,, 

Muhayyile kuvveti insanlar
da bile enderdir, GUnlcrce ny
nı yoldan geçerek, yolun U:ı:c
rln~le ne bulundıı;':;unu merak 
etmiyen insanlar vardır. Yek
nasak lıir hayat sürerler; ele. 
Ç;iı;iklll~tcn hoşlanmazlar. Kea. 
di;ıi akıntıya kaJllırmış bir va-

ı ············· .. ·· .. ····-·-·-······-···-····: 
f Troçkinin İngiliz ~ 
j gazetecileriyle i 
i mülakatı i 
: ! 
1 :, Bu m\ihim ynzının dı-va. : : 
: mınr bu~lin ııltmrı sarfa. : 
i mızd:\ ok11y11n11z. ! 
! : ..................................... Wcwwwa .. a• 

didir. Ondan herkes korkuyor. 
Fakat yalnız ben korkmuyorum" 
demiştir. 

Neticede muhakeme karar ve. 
rilmek üzere ayın 29 uncu cuma 
günü aaat 14 e bırakılmıştır. 

zlycltc ı;llrliklenip giderler! 
Jfazı Allıııler derler ki: · ·ı~t

rafıınızda l>uluııan her şey ihti
yacımızı karşılıyor; kendimizi 1 
eğlendirecek bir şey :ı.ramnk 
için zlhııiıııizi yormuyoruz. 

JhıJbukl, mesele balıklar için 
değ-işir. \'iınkli unlar ancak su 
içinde yaşıyorlar. 

O halde bir J.:arnııozun ic,:ln
de bulunan halık hayatını ııa. 
sıl geçirir '! Dikkat cılllecck o_ 
lursa kavanozclald halıklarııı 
hep ayni yolu takip ederek 
ytizdilkleri görUIUr. Halbuki 
biz bu yolları göremeyiz. Onlar, 
diinlip dolaşır, hep ayni yolu 
tali:ip cueı·Jcr. IIarel•clleri dai
ma ritıniktir; Ye balık dalma 
hareket etu~ı noktaya döner. 

Kavanozu su dolu bir tene
kenin içlııe koyun; balıklar 
meraklarını tııtmln etmel;: için 
ka\'anozclan çıkarlar, dolaşır
lar. dolaşırlar ve hep aynı yol
dan dönerler ve her hangi hir 
mıınia, mini mini balıklan c;ok 
cğlend i rir. 

Profesör Mlls. kavanozun L 
çiııe manialar koydu;_~u vakit 
balıkların keyflerinden nasıl 
coştuklarını lesbit ctıni:;:tir. 

Bir gün iki kavanozu cnm 
bir horu ile birleştirmiş; ve 
bu d:ı. balıklar için rcvkalft.tlc 
bir hfldiı;c teşkil etmiştir. na_ 
lıklnrın lıir kaYanozdan diğe
rine gidip geldikleri görülmUş. 
tiir. • 

l'rofee<lr Mil~. balıkları n
kıntılı bir suya koyduğu zaman 
da dainııı nkıntıya. karşı yllz
dUklcriııi nıiiı;aheılc etmiştir. 

Asıl şayanı hayret olan Mı. 
diı;c, bn.lıkların hir kavanoz. 
dan dit;erine geçmeden evvel 
yolun ı:;ağlamlık ve emniyetini 
araştırmaları idi. Aralarında 
en lıllyllğll gidi11 geldiktl"ıı ı:;on
ra lli~erleri onu taklı> etmekte 
idiler. 

Müst:ıkhcl ihtimaller 
Harpte düşmanın müstakbel 

hareket tarzına dair kafi bir şey 

Almanyayı kaynaklarım sar. 
fetmeye mecbur ederek iktısadi 
tazyikin tesirini arttırmak için bi. 
le oh:a, her halele bir taarruz ha. 
reketinc geçileceği farzedilcbilir. 

[Göıilp diiŞündükçe 1 

Eğlence meselesi 
J:-tanhul lwl<"<li~·<'sinin, hir d!.lrııcc ıııiiteha ........ ı .,ı ~ctfrteccgl 

haberi oı·taya. ntılıuc:a, :fıkrnc:ılaı•, IJu ıncnam işlcıncğe 
hn ... ıadılnr, 

' Jlit; klms<', hııhcrln n"lı olııp olına.<lıj);1111 ara7tu·ınn.lı. llnl. 
buki h<-r şeyden iincc bu noldıula clıırınak liizmulı, sanıyorum. 

Eğlrncc, haı,it hir şı•y ılci:,ihliı'. Hiı· milletin.seciyesine, si. 
,·:ısi n• içtimai tıu•ihiııin nktı~ı ~ atn;!,a ı,:iin· ılt'ği~lr tlurur. Şu 
~ıılll<'t için ze\'k olan hiı· ';>t'r, iitt'l;:i iı;ln c:rnsıl~ın glıriinclıllir. 
Bıu;okalnrııım l"iılıliyı•t lc pckfılf'ı uzla!';'t ıl~l:u·ı hiı· r.,ğknccyc, biz, 
hafilllk diyehlliıiz. 

~lnc>ınn, l\nra.~·iiziiıı hin kt•rı• ıııiitt•kfllnil hir ı;;ckli<lir. 
f.'ilınl~rin .,-c,·ı·ili-;;inıh•, ht•r sınır hnll~rn .... c, iy<·sl, ruh fılcınl, te
nıuyüllcrl, hc!o.aplnnıyor. Hnttfı ı-incmalarıln hilo hu ta nif 
ı.:;iizc çıırpnı·. l\lcs<•lıi: ".\:1.;tk., rn Olııattığını "~l<'lck''. "Jpcl ... in 
~iistc>nli~ini l\.nı"ll ·•üııu·iik !-'incmalan O) natmaz. o tıalılc Jinrn
~iizc, ku ldıt) ı~ diinnwnin mfınnsı ) okt UI'· Bu ıncsclcılo konu· 
sanlar çok oldu. ı\ma hizim "tıa .... an l\.uınt;ııyı,. nııı dokuıuluj;:,'11 
:ıoktn, gıtliha en uf:.n) an ycriıniztliı•. 

O, dl,l<'ııc·<•nin Cn)·da. ill' biı·le':'tidlrııc.si11i b.tipır • .t\t;ık hıı· 
, .,\. <·~lcn<·t•lerim• yol uçılmnsınm ~crçckh•n fnrclıısı hiiyiiktür. 
Fakat bizde hir t iirlii bu zt•, ki iti~ at , c ihti)·:~; halin o getir· 
nıck ıııiiıııkiin olınuyoı·. lstnnbııl, tnhii giizcllil..lrr lıakı.nnı
llıın diinyıulıı c~sizclir. Fnkat do,;!.ııp hii) iinw lıinlen·o ı"'tım· 
hullu 'n r, ki h~niiz hıı ~ehi ı'llc hMa sl'mtlcri ı.:iirıncıuiş, hclo 
et rnCmdıı cloln';'mngı n.kl,ıııılnn hile g<'çi~·mcmi-;;tiı·. 

(lcr<;i ~u hr.';' yiiz s<'nclik p:ı)·itnht ın ela kır ::t.m kine, dağ 
kC'yfinc yol nçal'ak hazırlıf:ı yoktur. Ne kır loknntnlnrıınız;, ne 
dt• d~ n~ oı·ınan otC'll<'rimiz , ·ar. 

Hıı~iinf' kadar nncuk giinü birliğine gezini il<'r ~ npılıyor. 
Bazı kal"ndcrlr.r ıle nihayet. ~ıırıııln huraılıı kanıp kuruyorlar. 

E.i!;cr h<'INllrc da~ , .c orman otell<>ri, kır kah' cl<>rl vo lo
knntnlnrı )aptn·;r , ·e buralı\nlR ku\'vctli hlr inzihnt kurarsa, 
~·nlnı:r. ~enc:ltr cl<'~ll, nikl<"r ıle nçık hıwn. ~cznrnleı·ino c:ıkarlar 
, .o böylece zc,·J;J fııyda He bideştlren bir f.'J:lcn<'c hnyat ı bn.şlnr· 

HAKKI St'HA GEZGİN 



Trakya köylülerine zam yapııac~d 
fidan dag'"' ıtıldı Piyasada gayri~ 

4 -YAKIT 27 MART 1940 

r··-M;;;;~·1;"k;ı·-~ 

· Haberleri 
: : ........ , ........................................ . hareketler -~~ 
Köylerde yetiştirilen kavaklar 4 milyonu buldu':~;~$~~~~,:~~~; ~~f:.~::. 

d~n itibaren plva.sa.Cia bazı bay, tinin 1t~~ ~' 
rımcşru hareketler görülmeğc buna rı5~ fi)~t ,--------·-----------------, Heyec nh Z:' bıta Romanı -
başlanuştrr. Topt.aocı tüccn.t·lar- ce iti~ınd3'1d 
dn.11 mal alm:ık isteyen kiiçük met t Jlllldde 
esnafa mal verilmemekte "mal öğrerıil~Jl jjcit" il 
voktur,. deniln1cklcdir. Bun\Ul niş bir 

11~t d 
scbobi fiyatların yükseleceğini de cdilJJllŞ ıd' 
anlıyan bir çok kimselerin elle- ıar ,,e ~~:bil \ 
""İndeki mallan şaklamalıı.rıdır. müclürlU~ .,,.j~ett 

1 tcv- -.ı \ 
Dün bir çok maddeler bu ara.da dcrh~ c:J11 f~ 
çay. manifatura e.-;yasmı, ipokli ı::-a;Tıınc.,. ~1'~;~ İngilizceden çeviren: H. MUNIR 

'--- 2 GllllCli .. SJllCll ................................... ... 

Bu~müfclli ·, yerdeki cesetle 
doğru parmağile işaret cd~ı ek: 

ha. sa.kin bir Ecmitevdi. 

• "ddctlC ,.~.fi 
ı mensucat, )'Ün iplikleri. kahve, rı şı tiJli " • 

içki, tlitün, kibrit ve di~"Cr fi _ Icrdir. ~bi ll~ 
vatl~~ı ı a1tacak ntad<lcler üw- da bu ~.tnds li 
rinde- bir buhran başla.nuştır. EL ler ]lnk~ r,d:ıTl·to.1 

~ıantlvil. giyinerek sok~n c·ık 
- Şu zavnllıyu bir keı c daha 

hak,' deci:. ';eni buraya getir
mekten m:ı..>sadım, cesedi göz _ 
terinle görmen içindir. Belki de 
kendisini tamrsın. Çünkü sen, 
bu 1{ara~cmbcr haydutlarından 
bir kaçıyla karşılaşmışsındır. 

t ı. Çok v,eçmc<len bir taksi gör
<l ü. Elini salln vuı:ık azametle 
ı.lurdıırdu. Es!;i bir !«:>kak <lilcn
cisi. kasaba<.fan kasnbaya ge7ip 
ılı;!nşmakla h::ıv'itmı kazanan bir 
derbeder olım Mıı.n<lvil için, tak. 
ı:i ça~ırmak veni bir zeyk teşkil I 
ediyordu. 1 lrı.ndvil de bu zevki 

/ 

terindeki bu maddelerden bulu. bulundu~ ~otıtrl'~ 
nan tiiccar Ye esnaf derhal bun- mai!o.zalı.lr ~ tarı ~n.klamış1ardır. ı:;akhıdıklaı111cal< 

'Bir ~'Ok kimseler da malları tcslilll olıı11 

Norman ~onkuvest. başmü
fcttif;in sözünü keserek: 

Trrıkycı 7:o1!e~·ı if ffr1aıı1ı1clurrııdan biri 

alabildiğine tatıyordu. 

1 

Edirne, (Husu.si) - l~rne 
. Otomobile ntla<lı. Ye mühim fi<lanh~ıım Zira.at Vekaleti t.a-

de 5 yaşında. bir köy kavaklığı 
görülmektedir. 

fiyatfarm:ı. zammetmek sureti- t 
dir ahlak meselesi 940 'Iİ~~!~~ 

kapandı GeiiÔ,5~~ - Maalesef, dedi. Demin de 
baktnn, taruya."lladım. Bu hu
susta. sana bir yardımım olamaz. 
Fakat bu adam. eğer "Karaçem. 
bcr .. Qetesinden biri ise. her hal
de poliste dosyası olacaktır. J>ar ~ 
mnk izlerini alıp arattlrrunnz mı 
sın? 

- Allah aşkm:ı. Narman, ha
aa kendi vuzif emi öğretmeğe 
knlkma ... Ben Londm serserile. 
rinin yarısından fazlasını bili • 
rim. Hele bu adam bir serseriye 
de benzemiyor de~l mi? Her ne 
halse... '.Madem ki bu ada.mm 
kim olduğunu tanımıyorsun. Da
ha fazla burada kalmakta mana 
yok. Haydi gidclnn. ı~akat beni 
dinle .. Giderken dikkat et! 

- • ~c gibi? 
-· ı Te sribi olacak? "Karçem. 

bcr'' <_:ctcsi belki de seni tcmiz
lcmclc niyetindedir. Her halde 
bir gece içinde, iki cinayetle bir. 
!en uğrn.-;mamızı i~mezsin de. 
:'.;il mi? 

• • • 
- Grrrrr .. Grrrr .. 

bır tavırla: rafruda.n satm alındı.Ymı ve bu 
- ~lekr..andr tiyatrosuna! ı fid~nlığa bu sc~e oooOO lira sar. 
Dcdı. fcdilmek surctılc \'eriminin bi-
Takc;i yo!a c;ıktı. ~ ~ah.a ~tınlacağını gcçendt? 
Ye hemen ardır.dan. yan ta. bildinnı9tim. 

raftaki karauhktnn fırlayan bir . Zi~a~t Ycka1eti bu fidanlıkla· 
adanı. taksinin arkıı.sınd:ın lrn - kı h<.ıtun mcyv:ılı, mcyvasız fi. 
kartele bakarak müstehziyanc danlarr parasız olarak F.Ainıc 
gülclü. Soııra Koıikuvcst'in evi _ .. -ilave-tinin emrine bırakın~. bu 
ne do~u vürüdü. Yol<la iki ar. arada Tckird~ ve Kırklareli 
k:ırla~ım dnhn buldu. göçmen .. köylerinc de bir yard;m 

Onlara: olmak U7.erc 5000 fidan ui.)nde. 
- Gitti.. dcıli. Bir taksi dur. rilmi.c;tir. Öğrendiğime gö;e val. 

durdu: bin~li. Şoföre "Alek- nı.z bu fidanlıktan bu sene köv
sn.ndr tivatro"u .. nun İ!mini \"Cr. lüye onrasız olarak 40000 i me\·-
diğfoi isittim. vah. 60000 i de aknsva olmak 

lki ad:ı.mdan biri: ü7 .... ~rr l00,000 fidan laıhtılmış. 
(Daha var) tır. Bu sayede bir çok köyler or

-----·------ man kanununa uyarak 5 er bek. 

Askerlik İşleri 
t.l' !ık aka.,.ya koruluklaıı tcsi::; 
etmekte ,.e i.iç dört senc<lcnbcd 
Çorluda. ba.şlıyarak bir rok ka -

lFntılı Aı;tu~rlik ~ub< inde.ıı: . zaların köylerinde ku:Ulıın bu 
tıtlyat 3·oklanıa ml\ d:\H't. koruluklar clikknti kccek ka-

. 1 - Her sene mutat olıın ihtiyat dar Çöğalmış bul~ktadır. 
3oklıı.masıno. 2Q fart/ 19'0 çar;ambn Bunlar cibi köylt:J"de damızlık 
günUndcn 1Ubaren ba~ıo.nmııt.ır. me'l"\"a fidanlıklnn ela k ı. k .. y , 

1 1 
J • , uruı..~a. _ 

- - Oı< nnıa ar doğam, uoğıını ta Ye Tarım başların idare et 
Buruşuk yüzlü ufak tefek a- ~:ı.pılacak \c her rnülrnllef lılzuıt ği büyük fi<lanlıklar da Zirn:ı.t 

J;:un, elinden ga?.etcyi bırakarak, ~okl.ıımıı.ııım yoptıracal<tır. muallimlerinin nh?.nretintlc i le. 
trlcfona cevap venneğc gitti. Sa 3 Yoklama (h:ı.!truıın cumartesi tilmcktedir. fl 
'onun elektriklerini yaktığı za • g\mli ha~iç olmak tlzcre) l' zarte~i. Ö~rencliğinıc göre Tckir<l~uı 
man. elektrikle işleyen saatin o- salı, çarvnmba, vcdşcnbc ve cumn da \'ekalcte ait fidanlıktan 20000 
nu <:cyrek geçtfüini göı"dü . .Adc. günleri aaat dolrnzdan on ikiye ka - mcyva.h fidan da yine parasız O· 
t.a. dokunursa elini yakacakmış dnr deYam edecektir. larak köylere dağrtılını~ır. ~a-
gibi. mütereddit bir tavırla tc. 4. - Öğleden ııonra şube kenti! ııı. J1SI fi5 i j!'e<:cn kaz.ı. ve köy kol 
lcfona uzattı. Mandvil Lh·ings - !enir. meıısuı olacntmdan her ne ae. lektif fida..'11rklarmd:ın ise köy= 
ton ndmd.a.ki bu adamın hayntı- beple oıurM ol!!u.ı yoldşma lt:in mU· lere verilen fida.nılarm savısı 
nın mühim bir kısmı başıboş racııat kabul edilemez. bir milyona yakındır. • 
gcGmio::ti Ye tele.fon hallı onn e~- 6 - • Şubede lzdlhamıı meyd.nn \'Cr- Bunlar"dan başka bütfuı köy • 
rnrengiz geliyordu. memek ve mUkclle.'leı·ı u:ı:un müddet lerd~ lrn.vakhklar yP-t~tirHmck-

lhtiyatkfır bir sesle: işinden :ı.l.ıkoymamak ır,ın vukubula· tedir. Kavak maktn.lrı bu sene 
_ Alo? dedi. , cnlt mllnıcaaUnr gnz!'.'lelerdeld ııtuıa biraz daha arbn:rşttr. Bunların 
Öbiir taraftan gelen oovap: göre ynpılncaıctır. k~ı.vak S:l\:ısı 4 milyon hesap e-
:-- Biraz sesini yükselt yahu! 1 '' - llful olunıuı dcığunıluları!an <~~1ekt~ır. Bu se.~e 'f':akyn vi. 

Agzına kırn mı istiyorsun? başkasının mllrncaııtı ltııbul ecmmı. la}etlerı_ aynca koylenn hcsa-
Eski clilcnci ı Inndvil birden- yccekllr. b_ına_ de~il. husu!'i muha....cıebcle-

nn ır:ıdı 1 k ·· 50 bire canlanarak: 313 <lot'Umlulı<r, ı .Nlııan 91-0 paznr· • oma - uzcrc en az . 
- Oo ... decli. Sjz misiniz e. tcsı, 2 Nisan 040 Snlı 3 Nisan 940 ~r bın .knva~ dikmekte<lir. E-

fendim? Çarııamba, • Nls:ın 940 I'cr§cıılx', dirnc vıl.~yet_ı bu ~vakhğı aE-

- Ya kim zannettin? Kara- 5 Nisan 940 Cumcı gUnlerl. f~.ıt vol ur.c:rindc Oğul paşa kö .• 
çember çetesinin reisi mi? au doğumlular. 8 .. ·ıııan 940 ra. \ _wıde kurm~tur. l<ırklnrelı, 

- Fal~t ben sizi tiyatroda zartcsı, o Nfl!:ın 940 Snlı, 10 • ·ıaıın \ _ızcd~ actırrnak üzeredir. Te -
zannediyordum efendim? o-to Çn~mba, ıı Nisıın 9,0 Pcr.,cnte, kı.rd:gı kendi merJt:e~indc aça • 

Öbür tnraftnn gelen ses bir 12 Niaan 940 cum g ııll"ri. cnkt.!· Çanakknlt'nın nerede a-
kahkaha salıvererek: ::15 do~mluto.r, 15 Nlımn 940 Pa· çac~ı. henüz bildirilmcnıi3lir. 

- Be adam, sch de runma tu. uırtt'st ''c 16 • ·ısnn !HO Sah gilnleri. . Hulasa. Tra.k~·~.cl:ı ::ı,,,""ııç yetiş-
hafsın ha? Tiyatrolardn. da tele- 316 doi;umlular, 17 Nisan 9,0 çar. ~.c sefe;-bcr~~., geç..-n.İi} yıl • 
fon vardır. Şimdi perde arasıdır şan100, ıs Nlıınn oto Pertıl"nb • 10 arda .oldu~ gıbı bu ro.-ıc de en 
da, fırsnt budur <live seni arn- .Nisan 940 Cumıı. günleri. ~ok d~kJ,~tı c~~cn harekd.!cr -
dnn. uen bırıdır. Gönd rdiğim rooim. 

Mnnd\•il birnr. şaşırmış vazi _ 
yetteydi: 

- Fnkat cf cndim. dı..'<li. Bana. 
oranın telefon numnrıı.sım ver -
mcmiştiniz ki ... 

- Şimdi lfi'fI bırak .. :\iihnkün 
oldu~ lmdnr çabuk. bura.ya gel. 
meni istiyoru."11. 

- Yani A1eksandr Tiyatrosu-
na mı geleyim ~Iister Konku. 
Ycst! 

1:?.20 Pragrar11 vfl memleket saat 
ayan, 12.Sö: Ajan:ı l'C meteoroloji 
haberleri, 12.60: Mfiılk: Muhtelif' §ar. 
kılar (Pl.) lS.SO/U.00: MUzll<: KUç'Jlt 
Orkcslrn, lS.00: Progl'am \"fi memte. 
ket saat ayarı, ıs.o~: MOzik: Fn11ı1 

heyotl, l .40: J.fUzlk: Halk TOrldll~rl 

mnln.r, Okuyan: llubtatıı. Çağlar, 

13.15: .Mfl::!k: llalk tUrkUlt'!rl ve oyun 
lıa.nlıırr, Adanalr Aziz ve Sarı Recep 
13.30/U.OO: MUz.lk: Kıın§tl< program 
(l'l.) I!.00: Program ve memleket 
.saat ayarı, lS.OS: lı.Cll%1k: r.adyo cu 
orkeııtnvu, 18.40: l\onuııma, lS.55: 

---o---,---
T üt ün rekoltesi 

';l'rnkyanm !J3!) tiltün rcko1tc
ı;i 1.000.000 kilo olarak t.esbit c
ciilmiş ,.e mahsulün mübayaası. 
na son günlerde başlnnmıştır. 
Fiyatlar 40-60 kuruş arasın. 
da<lır. 

Mütareke abidesi 
pımm, ( !I!ısııs~) - ~Iudaııya 

mutarekcsını n1JS1ldcn nc.o;i!c nak 
ı.od~cek olfn iıbide plan ve pro. 
Jcsı :ı\faarıf Vekaletirr.<' tetkik 
olunmaktadır. Heııiiz \.!'kfıh .. ·t bu 
a~i~eyi ~vip edip etmediğini 
bıldirmemıştir. 

Osmanlı Bankası Bursa 
~ubesini soyanlar 

'Bıusa. (llusıısi) - Osmanlı 
Bankası Bursa şubesini soymak 
t:ın ı:ıuçlu olarak muhakeme ve 
mahkum edilrnis olan !ne..,öllü 
Süle:\'lllan Aysuvla. Ahmetli; ya. 
!jma ait mahk\ın1iyct kararı ev. 
~·eke temyiz mahkemesi tara. 
tından bozulmuştu. 

Yeniden göriilen muhakeme
leri sonundu verilen seki?..cr ı:ıc. 
nclık mahkünıivct kararı bu ch~
fa terrtyrz nuılikemcsince tasdik 
olunarak miidd'.)iumunıiliğe gön. 
de.rilmiştir. 

Köy kadınlarına mah
sus biçki yurdu 

Eıırsa, (llıısıc,si) - Geçen se
ne Tcriylcdc açılmış olan köv 
k~dırilarma malısus biçki \'e clf
kış yurdu bu muhite çok fayun.lı 
olmuştur. Bir ~k evli kadmlar 
\"C genç kızlar yurda devanı ede. 
ı·ck enstitü mezunu bnynıı 7\Iu _ 
za.ffcrle diğer arkad::ışİnn tara. 
fı.ndan verilen dikiş deslcrini ta
kır. tmektcdirler. 

Öğ'rendiğimi~ g-örc; bu kurs 
ı:r_clecek sene de d"vam cdccck
tır. 

Işıklı köyünde 
heyelan 

Bursa, (1/ususi) - Son vağ. 
murların tesisile • ludanva • ka. 
~smın Işıklı köyünUn l<ısıcak 
mevckiinde heyelan olmustur 
Bu me\•kide bulunan 00.ğ \"C bah: 
~ele_r tamamen yerinden kayıp 
ılerıdeki bir dereye dolmakta • 
drr. 

Hevelıin dolay:ısile 800() lira 
kl)-n:etindeki 400 dörıüınlük bir 
al'n?.ı tanıamen hasnrn uğramış 
v~ ınsanla hayvanca hic bir za
yıat olmamıştır. Yıkılmalar ha. 
la devam etmektedir. 

Hayvan ihracatı 
Şehrimizdeki te§ekkül 
faaliyetini genİ§letiyor 

- Evet. Mümkün olduğu kn. 
dar çabuk. Hemen şimdi ~ağı
ya in. Bir taksiye atla .. Tiyat.. 
ronun büyük kapısı önünde beni 
bekle! 

- 'Berabcrimd bir şey getir
mekliğimi de istiv0r musun e • 
fendim. · 
. - Hayır. Yalnız kendini ge. 

tır. Fakat muluıkkak gel. Söyle
mek iscdiklorimi telefonda .söy
ley~...nı. Fakat mühimdir. 

- Baş Ustünc cf endim. Fakat 
numaranır.ı vermiş olsaydınız.. 

Mrotd\il Lhingston konuş -
ma.yı lccsti. Zira öbür taraftan 
ses kcsilmi~i. Telefonu yerine 
koVdu. 

Normıı.n G{.oııkuveıst'in yn.nnn 
girdiği ? .. amandanberi emirlere 
itaat ctmcği öğrenmişti. Bu «:
ııurler, ne kadar garip olursa ol. 
611l1, hiç bir sual sormadan din

Malatynlı Nttati ve Sııdi Yaver Ata- Stırbcet ııaat, 19.10 Mcmlokot eaat n.. 
man, 18.5~ Scr~t. l!Mt, 1910: :Mem. yıırr, Ajnns \'e mct.corolojt hn.bcrlcrl, 
lekP.t saat ayarı, Aja.tı$ \•c rntteoroloji l0.31J: M\Wk: Yeni Şarkılar, }ll\lk 
bP.bcrlerl, 19.30: Konu§ma (Oı~ polL tilrknıcrt ve zeybek havalan, ç&Inn.. 
tıka bAdlllfllCrt), J9.43: MUx!k: Hali< ı~r: Hakkr Dcr:mnn, nuan Gtlr, şerif 
TUrkUleri '\e arkıle.r. o:rnyım: Mef. 1.,;li, IIamdl Tokıı.y. Okuyanlıı.r: Sı.ı.!l
haret &gnak; Mahmut Karmdnıı, Ra. ye Tokay, S&dl Ho,seıı, Uabmut Ka-1 
tUCe Ertcın, 20.SO: Tcmıdl: (1) Bir rında~. :o.ı~: Konuınıa (SıbhAt sa.. 
TelAkld meııeleet (YR7..an: H. U. Joy. ati), 20.~o: ::MUt.lk: Fa.'iıl heyeU :ı.oo 
ce), (2) TakJ!lt: (Yazan: A. B. Wil- • ımlz!k: Kaval ile .,;oban ve krr

1 

havn
llams) Piyesleri Naldeden: L. Nezih lan, Çalan: A.ziz Akba§, 21.15: ırn. 
:Manyas, 21.00: Serı..e.~t ıraat 2Ll0: zik: Radyo Orkutrası, 22.05: MUzlk 
Konu~a. 21.30: M\lzlk: Rlyal!cll- M'todllcr ·(I'I.) 2%.15 Memleket satıt 
cumhur bandoıru, 22.ı:ı Memleket ııaat ayan, Ajıuııı haberleri; zırut, Ee
ayarr, .Ajsmı habcrlerl; z1ra&t. Eı!. ham - TaJn1ıA.t, 'KAmbfyo - Nııl<ut 
ham - TahvilAt, Knmbtyo - Nukut Borsım (Fiyat). 22.30: ıs:tızfk: caz.. 
borsMı (Fiyat). 22.35: YUzlk: Caz- barıd (Pl.) 23.2~/23.30: Yarmkt pro. 
band (Pl.) 23.2l5/!?3.30: Ycırmki pro. gram ve lt:ı.panrş. 

Hükumetin hayvan ihracına 
r_nüsaadc etmesi üzerine yalnız 
Istanbulda kurulmuş olan hay • 
v~n ihracat birliği faaliyetini ge. 
nı§lttmeye karar vermi§tir. 

Cenup ve şark vilayetlerinde 
de yeni ihracat !birlikleri kurula • 
caktır. Yakında üç birlik birden 
faaliyete g~erck harice ihraç e. 
dilecek küsük ba~ hayvanlara fi. 
y<ıt tesbit edecek, bütün mınta. 

kalarda birlik azalan bu fiyatlar. 
dan ihracat yapa<:aktardrr. Böy. 
lelikle hayvan ihracatımızın haki. 
ki kıymetiyle yapılması temin o. 
lunaeaktır. 

lerdi. 
Nonnnn T<onkuvcst'in evi ten_ 

gTnlil \'C kapanı~. 

28.3.940 Pertembe 
12.30: Prosnm ve m•ml•ll•t eaa t 

ayan, l2.3:S: Ajaru ve meteoroloji 
lı:ıtıcrlıort, 1:: M: Mlll!:llt: 01.y:ı.n V(' ko"-

~ Ttl'ATRO! 
ht.1kW. caddeli Komed! 
kımn: Akıam 20.80 Od& 
Yl'ln1t'11ıklnr 1\n""""" 1'S1 

Genç kız amirinden aeıcdi)~ it t ·••rcSlll t \ 

hı ... k .. t kl"fl yet bu.... Ja\·~ gayrı a a ı e ı ere tir. 940 ~S iir:1 • 
maruz kalmamış yon ~~J c;c~~ 

Bir müc..~sede çalışan bir diJınıstit1··r:ı { ~ 
k 

. 110.ı;gg ,ı·e bııll:r~ 
~enç ızın mü~scsc amirin. " W..:1 
den bazı g-:ıyriahliıki teklifler lık b~ nr.1c1' :Sl 
karşısınd'l. işini brrakm:ı.ğa mec- t;ahn11I1 Ş ııutrf ı· 
bur olduğu ve bu müeS&'SC'de di mas 699.0~ 
böylece fi.mirinin ze\•klerin.e tilet mı dn 

4 ·~Jr· va 
olan bir çok genç k11.Jar bulun. bit edilntı-.~~i~l 
duğıı hakkında bir ..,aretc tam.- 579 lirtl~fı \o5·" .. "lın:ırı ' ' ıe 
fından yauılan ııe._riyat üzerine Si ~· frıf'I 1 
müddeiumumilik işe o!koymuş. 55,040 ~hi}~' 
müddeiumumi muavinlerinden lira-cıı 5 111ue-~ 
Cc\·at ta tahkikta başlamıştı. ~·~~r. rerttıl~ 

Şikayet mektubunwı sahibi Vilfı'·et ı·r:ıs1 ·~ 
gem; kız Fatihte oturan Vedia .. rr()O ı ~ııl 
adınöa birisidir. Dün Balatla bu.. de 50 1 

·' ·r ,·e M 
lwunuş ve müddeiunıumilii!c ı:;c- lirası ı::cr·

1

ra-f1 • ı 
tirilerclc ifadesine müracaat c- 300.00o 

164.Sl~ .ın- ...... .A ... AqİJleı c.!'l.29!J 
u..u.uuç~ır. Ancak ~enç kız kcn. ,._.<>-"" uv rf1 
disinin ~öndet"diği iddia olunan biyesiı1°• ;;ı.rı::. 
mektubu külliyen inkar ederek: fcrrik :ırıı.ı.S u,ır.eJ\ 

"- Gazeteye böyle bir mek - tır. . • ene ... ti 
tup vn.zm:ıdıın ve müesseseden JJa~Jl'lfeJl Jle~· 
15 gün evvel evlenmek i.izerc hüs c~sirıın ıııırt11 1 

nü rızamla a}'Tıldım. J\lüess-OSe- s:ı fns~cti bU1!.., de bazı genq k11larm bli\1e vazi. Fen be~ bifl 
1
• • 

Yelleri olduğwrn bilıniyorum. satı sOO 1ıı<l1t1 
Bana. da böyle b:r teklif yapıl- ,·on Iir~)'StJl~· 
"' d d • ti ~ ''.ll \"İfS.t n{)O b'

11 
.. 1a ı.,, eınış r. ..., , 

Bu vazivct kaı·şHıında tahki.. 1irad9
Il ' .. ~ 

katın durdunılma.c;ın:ı ''c dosya- mı~~~ye -~l.~ 
nın mn.hr.ene kapatılmasına. ka. u<- tsJl'lıv~ 
rnr Yerihnürur. içinde Z 

sinin P ı~ 

Tatlıcı cinayeti 
tahkikatı 

Veznecilerde tatlıcı Abdülka· 
diri öldiirPn arabacı Molla ha.k. 
kut<lc. müddeiumumi muavini 
FeU1i diin Emnivet ikinci sı.ıbe 
mU<lürlli.ğünde ak~ geç vakte 
kadar m~ııl olmuştur. Katilin 
bugün adliyeye verilmesi muh· 
temeldir. 

. 

Tay Çarptı 
Cibalide oturan Suphi oğlu 17 

y<ışında Seyfi dün bindiği tayla 
Hayd«rpaşa caddesinden geçer. 
ken üç yaşında Yıldız ismin<k bir 
kıza çarpmıştır. Yere yuvarlanan 
kız muhtelif yerlerinden yaralan. 
mış, tedavi altına almmııtır. 

FEKONDtTE 
T ekriknmız, yazmuzrn çoklu. 

ğunden konam.amıttır. özür di
leriz. 

Bugün 

5ir:dc n1' f . ' tre.ııı~.ır 
~ıı.1'11" 

Fa.til.ıtc ~~ ~ 
turan 4 ~ 50 .,.,, 

_ ,, · çocu · t.P'JJ. 
dc.ı'l 5iritCC~ArJP""'~ 
pI - ~ıı>'.:u!• 
(jtker blll~~ 
d:Ul ,.ofil~J 
\'Cf '.\raJ<!l 



Har~ciye Vekilimi-1Bi~haflada_zarf_ınd_aı FranS!Z Başve-1 
zın beyana51 muttefıklerın hıçbır . . • 

Atatürkün anıt 
kahrı ınşaalı 

S -VAKiT 7:1 MART 1940 

1 İtalyanın vaziyeti 
ae~işivor mu? "Balkanlara nüfu~ et- gemİSİ baf1r1famad1 kılının nutku 

mek harp demektir,, 
Pariı, 26 - Türkiye Hariciye 

Vekili Şükrü Saracoğlu Ankara_ 
dakt Paris Soir ve Daily Express 
gazetelerinin muhabirlerine beya_ 
natta bulunmuş ve Türkiyenin 
gerek İngiltere, gerek Fransa ve 
gerekse Balkan milttefiklerine 
karşı taahhüdatına harfi harfine 
sadık kalacağınr söylemiştir. 

Londra, 26 - Türkiye Harici. 
ye Vekili Şükrü Saracoğlu Daily 
Expresı gazetesine beyanatında 
demiıtir ki: 

"Bir Balkan hükiimetinin her 
hangi bir devletin veya üç devle. 
tin birden tazyikine boyun eğme. 
si muhtemel değildir. Balkanlar. 
da nüfuz mıntakası tesis etmek 
istemek harp demektir. Emniyeti
mizi, istiklalimizi müdafaaya az. 
~ttik, taahhütlerimizi tamamen 
yerine getirec~ğiz.'' 

. 
----->----

Londra, 26 (A.A.) - Düıma. 
nın, ıcçen hafta zarfındaki, de. 
nizdeki faaliyeti, tamamen silah. 
sız ve kafile harici seyahat eden 
bitaraf gem.ileri üzerinde teksif 
edilmiş gibidir. Altıısı Danimar. 
ka, biri N orvcç, biri İtalyan ol. 
mak üzere ackiz bitaraf gemi ba. 
tırılmıştır. 

Diğer taraftan Skandinavya sa. 
hillerl açığında, fakat kara aulan 
dışında, İngiliz tahtclbahlrlcri iki 
Alman gemisi batırmışlardır. 

Yakalanan, kendi kendilerini 
batıran ve batırılan Alman ge. 
milerinin tonaj mecmuu 300 bin 
tondan fazla, yani Alman bahri. 
ye tonaj yekununun yüzde yedisi. 
ni mUtecavizdir. 

Kafile ile seyahat eden 1851 
bitaraf gemiden ikisi batırılmış.. 
tır. 

Vels yarın Aıne- Seferofilu Nikolakı 
rıkaya vanyor Mlllt Korunma Kanu·nunun 

32 ve 59 uncu maddelerine 
Ruzvelt yeni beyanatta muhalif hareket eden ve 120 

b 1 k çuval şekerin beyannamesini 
U unaca vermiyen yağ tUccarı Seferoğ-

Nevyork, 26 (A.A.) - tyi ha_ lu Nikolakfnfn muhakemesine 
her alan mahfillerde hasıl olan başlandığını ve evvelki gUnkU 
kanaate göre Sumner Velıı, Va. ilk celsede maznunun tevkif 
glngtona avdet ettikten sonra olunduğunu yazmıştık· 
Ruzvelt Amerikayı yeni bir sulh Asliye sekizinci ceza mah_ 
taarruzuna sürüklemek teşebbü. kemesi Nlkolakl hakkındaki 
süne ed rekm k ·· ha · · kararını dUn vermiştir. 

. 
8 ~ e uzere rı~ı~e Bu karar& göre, Seferoğlu 

m~teşar.ının Avrupa seyahatinın Ntkolakinln, 22 Şubat sırala. 
neticelen hakkında beyanatta bu. rında, şekere on kuruş zam şa· 
lunacaktır. ylaları Uzerlne 3200 kilo tutan 

Sumner Velsin 28 martta Va. 120 çuval şeker satın aldığı ve 
tingtona gelmesi beklenmektedir. bunu bllAhare fazla flatla sat. 

Diplomatik mahfillerde beyaz mak maksadfle Samuelldfs ve 
sarayın geçen hafta Sumner Vel. Stefo adlarındaki şahısların 
sin bir sulh plAıu getirdiğine dair depolarına saklattığı sabtt ol
dola§an faylaları ısrarla tekzip muştur. Kendisinin o sırada. 
ettiği hatırlatılmaktadır hasta olduğuna ve bir kasdl 

S · cllrmist bulunmaıdığına. dair 
ovyetler Petsamodan mUdaraası varid göruımemıo. 

çekiliyor Mllll Korunma. Kanununun 82 
K.irlcenes, 26 (A.A.) _ Sovyet inci maddesi delA.letlle 60 uncu 

k.ı al p· land' .~ ..... r d maddeye göre 750 Ura ağır pa.. 
t . an ın ıyarun ~10. en ra cezasına, iki sene iki ay Kır. 

çekılmeye başlamışlardır. Ricat şehire sUrgUn edilmesine ka 
inkıtasız devam etmektedir. Pot. rar verilmiştir • 
aamoda tahanüd etml§ olan bu Milli Koru~ma Kanununa 
kıtalar şarka gitmek üzere vapu. göre eUrgUn cezasına çarptın
ra irk!p edilmek üzere sıra bek. lanın mevkuf tutulmasına ma
lemektedirlcr. hal olmadığı için, Seferoğlu 

Ankara Haberleri: 

Ecnebi mütehassıslar 
hakkındaki kanunda 

tadilat 
Ankara, 26 (llu~ıul) - Ec

nebilere mukabil Tllrk momur 
ve mütehassısı yetfştlrflmesi 
hnkkındakl kanuna istinaden 
hususi veya sermayesinde dev
let JştirAkl bulunan veya dev
lec. ecrmayeslle kurulan imti
yazlı veya imtiyazsız sınal mu. 
esseselerle sigorta şirketleri. 
nln ca.lıştıracnkları mUtehas
Stı:Jlar için tediye etmeleri il· 
zungelen mütehassıs yetlştir
mt Ucretlerinl tesbit eden ye
ni kararı Veklller Heyeti ka. 
bul etmiştir. 

Buna göre İktısat VekA.letin. 
ce tayin edJlecek hususi haller· 
de do bu Ucret alınmıyacaktır. 

Yine altı aydan az müddetle 
çalıştırılacak mUtchaıısıslar i
cln istihdam edilecekleri ayla
ra ait alınacak ücretler peşi· 
nen hazineye yatırılacaktır. 

Hakim ve müddeiumu
mi muavinlerinin 

maaşları 
Ankara, 26 <Hususi) - lift.. 

kim ve mUddelumumt muavin. 
lerinln doğrudan doğruya 35 
llra asU maaş ile tayinlerini 
Maliye YekA.leti kabul etmiş
tir. Staj mUddetlerfnde de yine 
35 lira üzerinden maaş verile· 
cektlr. 

Yalova kaplıcalarına 
yine yardım 

edilecek 
AAknra, 26 (Hususi) - Bir 

kanunla Sıhhat VekA.letlne 
devredilen Yalova Kaplıcaları 
varidatı ile idare olunamadığı 
için bu sene de 60 bin lira yar
dır.n yapılmasına karar veril. 
llllştlr. 

* Sömestr tatllfnde Hataya 
giden Ankara kız lisesi mual. 
Um ve talebeleri bugün dön. 
dUler. 

* Birkaç gUndenberl Anka
rada bulunan Burdur valiıl 
Sadri Ata. Durdura .dönmUştur. 

tahliye edilecek ve mevkuf 
kaldığı bir gUn sUrgUn ceza.. 
sından dUşUlecektlr. 

120 cuval şeker, karar mu. 
clblnce, mUsadere olunacaktır. 
Liyon • Melba fabrikası 
hakkındaki tahkikat 
Diğer taraftan ihtiyacından. 

fazla olan 102 bin kilo şekeri 
hakkında beyanname vermiye. 
rek Milli Korunma Kanununa 
muhallf hareket eden Llyon -
Melbıı fabrikası hakkındaki 
tahkikat ta bltlrilmlşUr. 

Maznun fabrika sahipleri 
hakkında aslfyo sekizinci ceza 
mahkemesinde da.va açılarak, 
dosya oraya tevdi edilmiştir. 

Yakında muhakemeye baş
lanacaktır. 

Amiral Murenin Izmir
deki tetkikleri 

İzmir, ::6 (Hususi) - Kontr 
Amiral 1'turen, dün vallyi, ku
mandanı, belediye ve parti re
islerini n1akamlarında ziyaret 
ettikten sonra şehrin pasif ko. 
runma plAnlarını tanzim için 
iktiza. eden tetkiklerine devam 
etmiştir. Amfralfn bu tetkikle
ri bir müddet d:ı.ha devam ede
cektir. 

Amiral bugUn KUltUrparkta 
korunma tcşkfla.tının manev
rasında bulundu, akşam Na
zllliye gitti. 

Nafia Vekili Nazillide 
DenizU, 26 (A.A.) - Nafia 

Vekilf General Ali Fuat Cebe. 
soy Çfvrllln Işıklı barajını tet
kik etmek Uzere bu sabah tz
mlrden trenle Denizlinin Kon
calı istasyonuna gelmiş ve ora 
da kendisini karşılryan vali 
·•ekUlmiz Orbunla blrlfkte oto 
mobille Çfvrlle gitmiştir. Na.fln 
Vekllfmfz tetkikatını müteakip 
gelmiş ve burada. bir müddet 
istirahatten sonra Nazllllye ha. 
reket eylemiştir. 
İran - Sovyet ticaret mu

ahedesi imzalandı 
Tahran, 26 (A.A.) - İran ha_ 

riciye ve ticaret nanrlan ile Sov. 
yetlerin Tahran elçiıl arasında 

dün tran • Sovyet ticaret muahe. 
desi imza edUtni§tir. 

Paris, !6 ( A.A.) - Ba.§vekil 
Rcyno saat 20 de radyo ile bir 
nutuk söylemiş ve ezcümle de
miştir ki: 

Bugün, hlikfunetimi, Fransız 
milletine takdim ediyorum. İtti
fak husuliinU temenni edi:VOnın\ 
ve biltün partiler mensuplarına, 
ka;bineye iştirak teklifinde bu
lundum. İttifak. icraatımızın ne. 
ticesini karşılıyacaktır. Fransa
nm harp ortasında, mütemadi _ 
yen düşen bir hilkfimet manza.. 
ra.sı arzetm.emesi lazımdır. 

Tehlike bertaraf edilmiştir. 
Şimdi hlikumet icrası lA.zını -

dır. Kabine dahilinde dokuz aza. 
dan mtiteşekkil mir ham komi
tesi vücude getirdim • .MÜza..kere 
~çin kafidir ve harekete geçmek 
ıçin de fazla değildir. Yaşadı.. 
ğım an kati bir andır. 

Vaziyet sarihtir. Alman 
ordu.su 1938 martmda Viyana _ 
ya, 1939 martında Praga sonra 
Memele girdi. 1939 eylfılünde, 
Sovyetlerin orta.klığile Polonya 
YI parçalıyarak Va.rşovaya gir· 
eli. 

Nihayet Finlandiya hailesini 
'fördilk. Düşmanın zaferlerinin 
büyümesfaıe, böyle bilyük bir 
kütleyi, böyle bir rejimin idare. 
sinde nizam altına almasına mey 
dan bırakırsak, hürriyet bitecek 
ve Fransa bitecektir. 

Hükfunetin vazifesi her saha
da harp etmektir. 

Kuvvetleri bir tedafüi tahki • 
mat, askeri şeflere, vatanı sıya.. 
net ve askerlerimizin kanını bey 
hude dökmemek imkanını ver -
mektedir. Fakat, bu gayret bil. 
tün saahlarda vapılmalrdır.' 

Bunun içindir ki herkes vazi
fesini ifa etmelidir. Hükumet, 
berke.-;i yerli yerine koyacaktır 
ve milli gayrete iştirakten imtL 
na edenler çiğnenecekctir. 
Başımızı dik tutarak imtihana 

doğru yürüyelim ve boyun c.ğ
meğe değil, bir muharip ruhu, 
bir ıra.lip ruhu ile, o imtihanın 
hakkından gelmek için hazırla
narak yürUyelim. 

Bovliyada 
isyan oldu 

Buen<>s AlrM: 26 (A·A.) -
D. N. B. Ajansı blldtrfyor: 

La Pazdan haber verildiğine 
göre, kumandan Plntonun sevk 
ve idaresi altındaki 2000 Ka.
rabtne, Bolivyada bir askeri 
isy:tn:ı teşebbUs etmişlerdir. 
tayan bastırılmıştır. .Asiler, 
bugUn öğleden en·el tesllm oL 
muşlardır. 

General Qulntanila yeni 
Cumhurrefsi General Pcnja
randa bugün hUkO.mct konağı 
balkonundan birer nutuk söy. 
lcmfşlerdlr. 

BUtUn memlekette intizam 
ve asayiş hükUm sUrdllğU ha
ber veriliyor. Ordu hükumete 
sadıktır. İsyanın sebepleri ve 
teferruatı hakkında malQ.ma t 
yoktur. General Penjaranda
nın intihabatta kazanmuına 
kumandan Pintonun memnun 
kalmadığı söyleniyor. 

Macar Başvekili 
Musolini ile 

göıüştü 
Roma, 26 (A. A.) - D.N.B 

ajansı bildiriyor: 
Macar Baıvekili Kont Teleki 

Tribuna gazetesinin bir muhabi. 
rine verdiği beyanatta, Romada 
yapılan mul~katlardan, mühim 
neticeler beklemenin yanlış oldu. 
iu ve Romaya, noktai nazar tea. 
tisinde bulunmak üzere geldiğini 
ıöylemiştir, 

Teleki, Balkanlarda ve Tuna 
sahasında mevcut vaziyetin ne 
merkezde olduğu sualine ceva
ben, bu mıntaka, sulhun halel. 
dar olmadığı herkesçe görille
bfleceğinf, ancak bunun halli 
icabeden meseleler bulunma. 
dığı mAnasını tazammun et
mediğini söylemiştir. 

Kont Telekf demiştir ki: 
Macaristan, Avrupanın half. 

hazır vaziyetine uygun blr du
rum muhaft..za etmektedir. Ba. 
zı acil meselelerden kabil ol
duğu kadar az bahsetmek çok 
daha iYi olur. Kont Teleki saat 
18 de Mussolini ile görUşmUş. 
tur, 

( Ba§ tarafı 1 incide) 
nın hazırlandığını beyan ile 
Partiye daha evvel de arzedil. 
miş olduğu vcç;hlle evvolemirde 
bu binanın mUnhnsıran Ata
tUrke ait bir abide mi, yoksa 
aynı zamanda uıemleket milli 
bUyilklcrine mahsus "Panteon., 
şeklinde bir Yer mi olması ica
bedcceği ha klnncla l>artlden 
bfı• ltarar istediğini blldlrmiş 
ve bu mevzu etrafında söz söy
liyen ınUtenddit hatipleri mu
tealdı> reye müracaat edildikte 
lnş:ı edilecek binanın milnha. 
sıran Ata.tlirke ait bir Abide ol
ması şekli kabul edilmiştir. 

Bunu müteakip Paı·ti Grupu 
artık .MUstalcll Grupla müşte
rek olmaksızın ruznamesine 
geçerek Amerika sergisinde 
neler teşhir edilmiş ·ve sergi 
için ne sarfedilmfş olduğu halt. 
J;:ındakl sual tnkririnl mUzake
re etmiştir. Bu vadide birçok 
hatiplerle birlikte lktısat ve 
Tlc:ırct Vekillerinin izahatı 
dinlenmiş Ve ruznauıede başka 
madde olmadığından rfyasetçe 
saat 1() da celseye nihayet ve_ 
rilmlştlr. 

(Baş tarafı 1 incids) 
hayat sahası ıle İtalyan hayat aa. 
hasının n:ıııl telif edileceği henüz 
halledilmemi§ bir meseledir. O. 
nun için zaman zaman Yugoslav. 
yada, Rcmanyada, t'M.acariıtanda 
Alman ve Jtalyı:n siyasetlerinin 
sessiz çatışma ıahnelu-i ceçirdi. 
ğini görüyoruz. 

Acaba ıon Hitlerle Muaolini 
Brenner mülakatında aralannda 
dnima gizli bir mücadele mevzuu 
olan hayat sahası hududu mese. 
lesini halletmişler midir? Hem 
Almanyanm, hem İtalyanın ken. 
dileri için hayat sahası telakki et. 
tikleri memleketlerdeki menfaat. 
leri muayyen bir ölçü ile paylata
bilmişler midir? Bu sahalarda 
Sovyetler birlifi tarafından ge. 
lebilecek nüfuz davasına 1r,rıı 
tutacakları hatb harekette r"la. 
şabilmişlcr midir? Bu nok&ar 
heniiz karanlıkbr. 
Şu kadar ki Brenner mütaka. 

tmda Hitlerin açıktan açığa Mu. 
soliniye Stalin ile anJaımak tek .. 
lifinde bulunduğu, Balkanlan in. 

Apartı man'ardakı· giliz ve Fransız nüfuzuna karıı 
i kapamak için Berlin, Moskova ve 

S g .... , n k 1 Roma anumda üçlü bir anlapna-1 a ar nın lüzumundan bahsettiğini, ilk 
tstanbulun Pasif korunması defa olarak Musolini'nin de böyle 

etrafında vilA.yetçe tetkikler bir teklifi açıktan açığa kabul et. 
yapılmakta, yeni kararlar ve. memekle beraber birdenbire red 
rflmel{tedir. Bu meyanda bü- dahi etmediği anlaşılıyor. Demek 
tUn npartıman sahlplerlne ay. ki Muaoüni timdi böyle bir pro.. 
rı ayrı tebliğat yapılmış, bir jenin tahakkuku mümkün olup 
ay zarfında apartımanlarının olmadığı meselesi üzerinde düıü.. 
altında sığınaklar vücuda ge. nüyor. 
tfrnıelcrl tebliğ edilmiştir. Macaristan Baıvekili Teleki.. 

Son beş sene zarfındıı lnşıı nin Br-enner millakatmdan ıonra 
olunan apartım:ınlnrm proje. 
!eri yapılırken sığınak proje- tehalükle Romaya gibneıi de bu 
sinin de birlikte verllmesi mec- vaziyetin bir neticesi gibi görü. 
buriyetl konmuştur ve belcdl. nüyor. 
ye fen heyetince sığınaksız bir Brcnncr mülakabndan ıoııra 
apartıman projesi ,görUlUrse bu Almanyanın Romanya üzerine 
tasdik olunmamıştır. Ancak yaptığı siyasi ve iktııadi tazyik. 
apartımaıılnr inşa olunurken ler tiddctini arttırdı. Diğer ta. 
bina sahipleri bunları mimar raftan ttalya ile Sovyet Rusya a.. 
ve ustalara tadll ettirmekte, rnsındn çoLtar.l>eri adeta inkıta 
buralara birkaç pencere açtı. vaziycf nde o!8:!1 münnsebetlerin 
rnrak dUkkftn veya klralnna-
cak zemin kntı haline getir- canlnndrğı ve yeni bir ticaret mu. 
mektedirler. ahedesi iınznlandığı bildin1iyor. 

Nctekiın yapılan bir teftişte Bu anlaşmanın siyasi saha.da tc. 
Taksimde, Ayaspaşada, Maç_ airleri olacağı da ilave ohmuyor. 
ka, Şişli ve lstnnbui semtinde. Nihayet ltalynn gazetelerinin 
ki bUyUk, kUçilk bUtUn yeni ne~iyatmda ltalyenm harp harici 
apartımanlar<la sığınak olarak eiyuetinde dikkate değer bir de. 
inşa edilmiş yerlerin bakkal ğişiklil< olması ihtim::ılini belirten 
dtikk~nı halinde kiraya veril- bazı işaretler göze çarpıyo... Bu 
dlğl veya ailelere kiralandığı itibarla beynelmilel vaziyet her 
görülmüştUr. 

Ilina sahipleri bir ay zarfın- vakitkinden ziyade dikkat ve aıa.. 
da. buralarını tahliye ettirip sı. kayı icabedcn bir safhaya gir. 
ğınak talimatııamoslnln gös. mİ!lir. ASIM US 
terdlğl şel{ilde sığınak haline -
getireceklerdir. Yapnııyanlar Beynutta Fatıh Not.erllflno: 
hakkında ağır ceza.tar tatbik Keşide eden: Abdurrahman Eral -
olunacaktır. Esktşehirde KöprU başında 6' No.lı 

Bundan başka. bahçeleri o- dUkkAnda gözlUkçU ve saatçi mWlf1.. 
lan ev sahipleri de bahçelerin. reten latanbulda Beyazıtta Kitapçı.. 
de sığmak siperleri kazacak. Jarda 4 No.ıı dükk&.nda Saatçı Fehmi 
lardır. Siperler birer buçuk Eral nezdinde. 
metre derinliğinde olacaktır. Karoı tarat: Baha Eral - Aksaray 

VIHiyctçe şehrin bUyük mey- lnebcy mahallesinde Tiryaki Hasan
danlarında lrnzılmasına karar pfi§a S. 26 No. da kardŞ Fehmi EraI 
verllcn nUınune siperler mil- evinde, ve Yakulyan han 1 lncl kat 
nnkasaya çıkarılmıştı. Fakat 2,8 No.ıı dalreJeri ikametgahı tUccart 
talip çıkmadığından bu siper- ltuhu eden SUleyma.ıı Ert.1 Koman.. 
Jcr YllAyetçe emaneten yapıla- dl' Saat otrlteU mUdUrllı 
caktır· İstanbul Ticaret Oda.smd& •• Adll.. 

tstanbul tarafındaki mah. 
zenlerde beş kişilik blr heyet 
tarafından yapılan incelemeler 
bitmiştir. Bunlardan bazıları. 
nın teDlizlenip hnkikt bir sığı
nak haline getirllebllmesl için 
600.0000 llraya ihtiyaç vardır. 
Bu para vilttyet, belediye ttla
rei hususiyenin 940 bütçesine 
konacak ye hemen inşaata baş
lanacaktır. 

Bu para ile eski mahzenler
de yapılacak tadila.tlan sonra 
buraları (18.000) kişi alacak. 
tır. 

Bakırköy treni bir 
adamı çiğnedi 

Dün Yeşil köyden 12,15 te 
kalkan makinist Arif Şaterin ida· 
resindeki 17 vagondan müteşekkil 
banliyo treni Yedikule haricinde
ki Balıklı istasyonundan hareketi
ni müteakip Gazlıç~me köprüsüne 
yakın bir yerde tahminen kırk beş. 
elli yaşlarında bir adamı çiğnemiş. 
gövdesinden iki parçaya ayırmış· 

tır· Yapılan tetkiklere göre hadise, 
henüz hüviyeti tesbit edilemiyen 
şahsın tren hattı üzerinde bir ta· 
raftan diğer tarafa geçtiği sırada 

ye Bicll Ucattt memurluğunda ve Ye. 
nkami kazanç vergi IJUW!nde 19' 
hesap No.smda 24160 aıcu No. ıılle 

mukayyet İstanbul ı ıncı Noterliğin. 
cc 12678/ 379 No.lı 80/9/ 938 tarihli 
mukaveleye mUstenlt bt.anbul YakuL 
yan ham ı inci kat 2,8 No.lı d&lreleri 
merkez Ucaretg&.h ttUhaz eden SO.. 
leyman Eral Saat Komandit ŞlrkeU 
Unvanı tOccarlst tahtmd& teoekkül 
eden ve mUdOrU umumlal Baha Era1 
olan Komandit 1&&t §lrkeUniD ko. 
mnnditer Azasından olduğu ve bu hu. 
ıruııtakJ bUtUn evrak ve vesaik ile aa. 
bit ve allkadar makamlarca malQm 
ise do bu defa mezkQr §irketten çeki.. 
dlğinl ve badema mezkQr §lrkeUe hJç 
bir veçhlle a!O.kadar olmıyacağim.J 

Ticaret odasına Adliye mcU Ucııret 

memurluğuna Yenle&ml vergi fUbe.. 
line posta vaaıtaatıe iadeli taahhUUU 
gönderdiğim arzuballerle blldlrdlm. 
l;,bu ihtarnamelerdeıi bir nUshaaı mez.. 
kClr §lrkct mUdUrU umumlııt Bahaya 
tebliği ve olrkcUe a!Akadar bPıeumle 
şirket Azalarına ve şirketle her hangi 
nevi münaacOO.t ve a!Akalan bulunan. 
!arca ve C§haaı aall&ece maıcım oımıı.k 
üzere ikinci ııUshıısmın İstanbul ga.. 
zetclerinden blrlle llAn edilmem üçlln
cU nUshaSlnm dairede hıfzlyle dördUn. 
cUsUnUn ba.na verilmesin! aaygılarım.. 
la dilerim. (81821) 

olmuştur. Lokomotif derhal fren fen heyetinden Beşir Tezel de 
yaparak durmuş, tahkikata müddei mahallinde tetkikler yapmıştır. C.. 
umumi m:ı:ıvinlerinden İhsan Yar- set, teşhisi için morga ~ötürülmn,
subay el koymu~; aynca belediye 1 tür. 
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! T roç!<i ile İng iliz gazetecilerinin ! 
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Fin'3ndiya harbi ve neticeleri 
hakkında mütalaa 

tn!?iliZ eazctecilc rin·n bugi.in. 1 nisbetsizliğ'i meydana çıkardı. 
kiı harple r Plrafmda sabık Sov. Kremlin. oldukça muvaffalo • 
vet harbiye komise:-i Leon rroç- 'ı vetli tayvarcler. tanklar yap -
ki ile yaptıkl:ın miılfıkat esna- mıştır. Fakat sıhhi vaziyeti. el
s m d a Fiıılandıva seferi ve Kızıl di\'Cn \'t> ayakkabıy: unutmuş • 
Ordunrn bu S(?ftrde ki harekat ve 1 tur ... B Ut ü n o makinelerin ar • 
lıyaknti hakkmdn da mütalea • dında duran zihayat insan, bü. 
smı rormwılardı. rokrasi tarafından kiilliyen u-

Tro ki ~u <'<'Vabı verdi: nutl Jr.ıu"tu. 
- Mücc ı ct b ir ~ekilde dü"ü. ~1oskova oli!:rnrş·si harp ve 

ıY•cck olursak. <- t rat ciik plan klL ihtilal ateşi ile oyr.r'.lmağn mec
fi dt-·recedc doı?ru idi. Fakat bu burive t hissederse. hic olmazsa 
planda, Firılandi_;'.'l nın m \•1·nn! - ellerini ısıtma~a çalışacaktır. 
met ku lreti l; "l' · ıe ~örüleme - Zannımızca b :r menfad bek • 
mi~ti. Keza f.'inland yada kışın !emeksizin Kremline b:ığh kal . 
mün-ıl.ale . malı •n ::: ve sıhhi 1 mm bazı ecnPbi ~a1.ctecilerinin 
şaı thr bakımmd1n harekatın h::ı.r~kulnde idealize ettikleri Kı. 
naııı l ol nl>ılecc!?i de lıesab:ı kn. zıl Ordunun kudretini, Finlandi
tt1 111amı c:tı. va macı>rası.rdan sonra kıvmet 

T c""rini nninin on \:>eginde A. ölçülerimize g(ire esa<:lı su.rette 
ml'rikanın en cok o!rnmı.n hafta. yeniden takdir lazım gelecektir. 
Irk g-'1ze tcle rinde n birine ben So\'\'et aleyhine miicadele ta
... ylP y, zın "" llm ; "Gelecek de - raftarlan. l{reMli n ;n as1"e ri he. 
\ ır İ<'indc ft lin Bitlerin ııe\•kı 7.imetlerinde dddi bir iddia bu. 
olmakta d m m Pd e"l' ktir. Önü - lacaklardır. f:uphcslz Japonya • 
mfü·-1<>'( kı~. a ;.1,.bi ihtiT'"'al ha. nm ciir eti artacaktır. Bu ~ebcp
rek t e "'errn ı 'CPt '<tir. Fin1andi. ten he1'ki ele. K r emlinin baslıca 
va · ıe de bir an!a~mn y olu bu. vazifesini te~kil eden Sovvet -
lacnktır. .. Japcn nnla!'lması ışıne mani, 

Ha'dka tler b nim bu son nok- 'mü<>:~ülat <'Ikacaktır. 
tada i t idl i l imin vanlış olduğu- ş:mdiden ileri sürülebilir ki 
nu göste rdi. Yanlıc; ta şuradan ~eçen denin karakteri. Kızıl Or
zuhur edivordu ki ben Kremii • dunun tecavüzi kabiliytlerini 
ne. hn.ki '·nttc ~öründüf:rünı.lcn mübalağalandırmak idiysc. şim. 
daha fazla s iyas i ve askeri idrak di de onun tedafüi kuvv~tini tak 
ntfediyordum. dirsizlik de\'ri ba..cılamışlır. 

Hic şünhc-siz F';ııJandivaııırı Sov.vct - Fin harbinin diğer 
mukavemeti, Kremlinin itibarı - avakibitıi de tahmin mUmkiin _ 
nı yalnız Estonya, Lctonya, Lit. dür. ) feseli ziraaU cidden ko _ 
\'anyadn değil. aynı 1.amanda lektivize etmek gibi hareketler
Balkanlnrda ve Japonya<la da le bütün sanayi ve tk.arcti müt
tehlikcvi koydu. hiş bir surette temerküz ettir _ 

Stalin, kendi e-nye ve mtodla- mek kararı, sosvalizmin ihtiya. 
rı bakımmdıın bile, li'inln.ndiya- cı dolayısile de~l. bürokrasinin 
ya derhıl hücum etmcğc mec - her şeyi bilaistisna kendi elinde 
bur değildi. toplamak tamaile alınmıştır. 

Finlandiyanın iklimi. gerek :\loskoYadaki "Kundakçılık .. 
Staline gerek Voroşilofa her muhakemeleri esnasında kendi • 
halde, malllmdu. ni açıkça ortaya koymuş olan e-

• "' "' konomi \'e insana karsı gl.isteri-
Bir rejımin bütün tenakuz ve len bu çi r kin -ve asla liizumu 

:ıoksanlnrı temerküz elmiş bir olmıvan- şiddetin, ce1.as ı. Fin. 
!ıı.ldc orduda te.z.alıUr eder. landivanın kar yığınl nrmda ö. 

lşçi sınıfı ile bürokrasi ara. dendi. 
smda.ki lıusumet, orduvu icinden · Binnetice bürokrasi. askeri 
~lirütilyor. · · hezimetlerin tesiri altında eko • 

Finlandivndn "askeri bir ge - nomik ricat vanmağa mecbur o
-ıinti,, olacağı tasavvur edilen lacaktır. Hntta bunun neticcsin
hareket, totaliter rejimin bütün de daha vüksek bir ekonomik 
cihetlerinin merhametsizce bir seviyede korıtrollü b ir piyasa e . 
hikavesi oldu. konomisinin veniden vücu<le geL 

Harp, bilhassa münakale va- mesi memfıldiir. 
ziyeti ile viyecek ve içecek nev- Sovyet bürokrasisi bu te<lbir. 
inden askeri levazımın kötülü. !erle kcndiJ\i kurtarmaifa mtı
ğü vadisinde Sovyet ekonomisi. vaffak olacak mıdır? O da avrı 
nin muhtelif kollarındaki azami bir mesele... (Devamı uarm) 

Maarif Vekilliğinden · 
ı 22:;9 sayılı kanunun tatbiklne dair olan talimatnameye gore orLd 

ticaret okullarının l lncl, 2 inci 3 Uncu ve • Uncu smıfiarı için dört ciltten 
müteşekkil bir "J3Urokoınerıılyal'1 kltl\bı yazılması mUsabakaya konulınu~
tur. 

2 - ?ı.!Us:ıbaka mUddeti 12/4/940 larthındc başlamak ve 12/ 11, 941 

Çarşanb:ı gUnU ak§nmı bitmek üzere on aydır. 
3 - MUsıı.bnknya iştirake karar verenler 12/ ll/ 1940 Salı glınU saa. 

15.SO a kadar blr dilekçe ile Maarif Vekllllğlne mUracııat ederek bu mUsa. 
b:ıkaya girecekler dettcrlnc adlarını yazdırarak bir numara alacaklardır. 

MllBab:ıkaya glrı.:nlcrln yazdıklan kitapları 12/ Il/ 94l Ç'.arşamba gUnU ak. 
ııamı saat 17.SO a kadar .Maarif Vckilllgi neşriyat mUdUrlUğiıne teslim et. 
mcleri veya ğöndcrmeler:l §arttır. 

4 - Müsabakada blrincllJğl kazanan kitap serisi Uç yıl sUrc ile okul 
!arda okutulacak ve mUellt!lne her yıl için 2•00 ııra tel!! haltkı verilet:ckth 
İkinci çıkan kitap sertsin! yazana bir defaya mahsus olma!< Uzere blrlnciniı 
mUellltine verilenin bir yıllığı mük!Uat olarak verilecektir. 

:; - Müsabakaya gireceklerin eserlerini Uçer nüsha olmak üzere nıakı 
ne ile ve kl\ğıtlann yalnız birer yUzUne yazılmış olarak Mal\riC Vekllllg. 
ne,şrlyat mUdUrlUğllne makbuz mukabilinde vemıelerl veya gönderme le •. 
lllzımdır. Kit.aba konulacak resim, şekil, grafikler ve sairenln nıııllarınıı. 

yalnız bu nUSho.lımlan birine ,.e yerlerine konulmuş bulunması kafidir. MU. 
sabakaya b::uıılınış bir kitapla girenler de kitabın Uç nUsho.smı verecek vı• 

ya göndereceklerdir. 
6 - Müsabakaya girenlerin eser mfuıvcddclerlle birlikte, eserleıi kabu. 

edildiği takdirde eserlerini lll\n edilen telli hakltı mukabilinde ve her ttlrlu 
tasarruf hakkından vaz geçerek Maarif \'ekilllğine Uç yıllık bir devre içlı 

terk ettlklerinl \'c kitabın o devre içindeki her basılışının ııon t.ruıhlhlerinin 
kendileri veya kendi mcs'uliyetlerl altında tayin edecekleri dit;er bir zaı 
tarafından )tıpılncağını gösterir noterlikten tasdikli bir taahUt senedi veı . 
melcrl de lD.zımdır. 

7 - Kitaplarda bulunması lazımgelen Pedagojik ve teknik vasıflar. 
gösteren ı rL"lame ile noterliğe tasdik ettirilecek taahhUt senedinin formuıu 
Maarif Vekilliği neşriyat mildUr!Ugünden alınabilir. Mektupla ısteyenlerlıı 
bir kuruııtuk PQstn pulunu da blrlll{te göndermeler! icabeder. (1149) {1880) 

inhisarlar umum 
mü dürlüğünden: 

Beyoğlu Sulh )ln!ıkı•ın,. lerl Ua11k4. ( l"atlh i kinci Sulh .\Julıl<e ım• i Satı 

.iplljtindeıı: .u .. wurluğundıın: 

939/ 31 · Lıf.mbo ile hazinenin mllklyetlerin. 
HMan Yusuf Karacaoğlu ile hazi. de bulunan Edlrneknpıda Hatice Su!. 

nenın şayian ve mil§tereken mutrus:ır. tan mahallesinde Salıııatomrııktn eslu 
rıf bulundukları Galatada llnlıkpaza. 21, yeni 29 No.: teJavUI kaydına na. 
rında kt\in kur§uıılu han clcı ununda 
alt katta l3 No. ile murakkam 700 
lira kıymeti muhammeneslndc \'e dL 
ğcr 14 Xo. ile murakkam üOO lira kıy. 
metl muhammeneslnde iki od:ı. §Uyu. 
unun izalesi zımnırıda açık arttırma. 
ııı yapılarak mUşterlsl uhde.sine her 
biri 980 lira mukabilinde kati ihale. 
teri icra edilmiş iken satış şartname. 
sinde yazılı şartlara riayet edilmemiş 
ve bedeli ihale yedi gün içinde kasa. 
ya teslim edilmemiş olduğtından le. 
ve lr. K. 133 Uncu maddesi muclblnce 
ihale feshedilerek 15 gUn mOddetle 
tekrar s:ıtı_şa çılcıınlnııştır. Açık ve 
kati artırma 10/ 4/ 910 tarihine tesa. 
dil! eden Çarşamba gUnll snat H den 
16 ya kadar Beyoğlu Sulh mahkeme. 
ler! kalem odasında ve başkAtlpllğl 

ne7.dln <lc ynpılnenkt.ır. o g\ln en çok 

arttıranın uhdeııine k ntl olarak Jhale 
edilecektir. 

İhale günüm~ kadar blrikml~ ve 
birikecek bina ,.c belediye vıırgilerile 
\·akıt lcaresı hissedarlara ve yirmi 
senelik tılviz bedt.>11, dellAllye rUııunıu 

ve ihale pulu ve tapu harçlan mUş. 
terlye aittir . .Arttırmaya iştira.Aş ede. 
cek kimselerin gayri menkullerin yUz. 
de yedl buçuğu nisbetlnde pey akçesi. 
n! veya milli lılr bankanın bu nlsbcttc 
bir teminat mektubunu ibraz etmeleri 
şartllr. Arttırma bedelinin kendisini' 
ihale edilen tarafından yedi gün için. 
de lfhale gtlnUnden llib:ırcn) mahkl'. 
me kıı.,.asına ödenmesi mecburidir. 
Aksi takdirde bllA kaydU şaı·t ihale 
feshedilerek kenı.llslnllen evvel en 
yüksek teklifte bulunun kimse arzcL 
mlş olduğu bedel ile almağa razı olur. 
sa ona.ihale edilecek, o da razı olmaz 
\

0 e.)"ll bulunamazsa hemen oıı beş gtin 
ınilddctle arttırmaya çıkanlacaktır; 

Yapılacak ilt\n nl:lkadnrlıı,ra tebliğ 

edllmlyecektir. Müzayede sonunda en 
çok arttırıı.na ihale edilecek ve her 
iki halde birlnci ihale edilen kimse 
iki ihale arasındaki farktan ve zarar. 
dan mesuı tutulacaktır. l hale !arkı 
ve geçen g!lnlerln faizi yUzde beş he. 
sablyle ayrıca hükme hacet kalmnk. 
sızın tahsil olunacaktır. İpotek sahibi 
alacaklılarla diğer nlt\kadarlnrın gay. 
ri menkull<'r üzerindeki haklarını ve 
iddialarını diğer alO.kadarların gayri 
menkuller üzerindeki haklarını ve id
dialarını satış gilnUnc kadar evrakı 
mUsbitelerlle mahkeme bnşkAtlpllğlnc 
bildirilmesi !Azımdır. Aksi halde hak
ları tapu sicilleriyle sabit olmadıkçn 
satış bedelinin paylaşmasında hıırlç 

bırakılacaklardır. Müzayedeye l§tirAk 
edenlerin bUtUn ııarUarı kabul etmiş 
sayılacağından fazla malümat almnk 
lstıyenlerin satış memuru olan mah. 
keme başk!tlpllğlne müracaatla~ 

llıl.n olunur. (31813) 

zaran Molla Aşkı canılinde vnzeden 
Fatma Hanım vakfından bir tarafı 

Serııpon, bir tarafı Erıolne ve tara. 
feyni tarık ile mahdut ve ehlivukuf 
tara.ından 1500 lira kıymet Lnkdir 
edilen ve ktiğir ev lzulci şuyu z.ıın. 

nında açık nrtırma suretlle 2, 5 910 

tarihine nıllsadif l'er§embe saat 14 

ten ıs ya lmdar Atideki şartlar dal. 
resinde mah1teme başkC\Ubinln oda. 
sında satılacaktır. Kıymetin % i5 ini 
bulduğu takdirde o günü ihale edile
cek, aksi tl\kdlrde en çok artıranın 
teahhUdti baki !:almak sure tile ı 7 / 5/ 
910 tarihine mUsadl! Cumıı. gtlnU aynı 
saatte ve aynı yerde artırmaya de. 
vam edilerek en çok artırana ihale 
edilecektir. 

Evsafı: Bu eve: sokaktan 7 ayak 
merdivenle çıkıldıktan sonra eve glrl. 
lir, 5 ayak merdivenle çıkıldıktan 

sonra bir sofa üzerinde karşılıklı iki 
oda olup bu odadan 11 ayak merdi. 
venle inilince çini döşeli bir taşlık ve 
mulbak ve yemek odaaı ve helıl var. 
dır. Mutbaktan ufak bir kapı ile so. 
kağa çıkılır, orta kattan 16 ayak 
merdl\·enle çıkılınca bir sofa Uzerlnde 
iki oda ve bir aralık mevcut olup bu 
kat sıvasız ve tavansız ve kapısız ol. 
mak Uzere natamamdır. Uu katta 
çlektrlk olmayıp diğerlerinde elektrik 
mevcuttur. Evin dıı:ı kısmı da sıva. 
sızdır. 

ı - tşbu gayr! menkulde mUseccel 
ve gayri mUseccel hak sahiplerinin 
tarihi ilandan iti barcn 20 gUn zarfın. 
da ves:ılkile mUracaatlerl Uızımtlır. 

Aksi takdirde gayı l müseccel hak 
sahipleri paylaşmadan hariç kalırlar. 

2 - Artırma bedeli lhnle tnrihin. 
den itibaren 7 ı;-lln lçlndc \"erilıııelldır. 
Aksi halde ihale feshedllerck gayri 
menkul yeniden artırmaya çıkarılır 

ve en çok artırana ihale edilerek ara.. 
clakl fark ve zarar bil! hüküm mllş. 
terlden alınır. 

3 - İhale tarıblnc kıı.C'lar olan ver. 
~iler ve borçlar hissedarlara ve ;)11z. 
de 2,5 telU'ı.liye ile 20 senelik evkaf 
taviz bedeli mUşteriye aittir. 

• - Artırmaya girecekler yüzde 
7,5 nlsbetinde pey \'ermeye mecbur. 
durlar. 

5 - Şartname herkeııln görebilcce. 
ği surette bugtinılcn itibaren a~ıktır. 

6 - Fazlll maırımot lstiycnlerln 
sayı 155 No. ile menıurlyctlmlzıı mu. 
racruıtıeri alakalılara dn şnmlt olmak 
üzere fll\n olunur. < 31811 l 

:-. \ıtrn t : ASHf IJ.\ 
ll:ı~ılıfı~ı \'Pr· \' ,~l\11 \1'ıthırn<ı 

llrr.11111 Neşriya tı i ıJ:ıre eılen: 
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L.Jeniz Levazım Sat ı nalma KomisY!.-::'ı. 
• sııu ıııı• 

l\1. )1. \ ", ])en iz l\IC l'kC7. J,c, ·nzllll • ' O' 
Ba';okaulıj!,ımlnn: 01aıı .4~4 ı 4 

ı - Beherinin tahmln edilen fiyatı •50 kuruş 11uııe«t t 

,.e !arulluk boru alınacaktır. Bu ltıe alt pıızarlık ek9uıcl$ tıl 
astlıyan Pnzartesl gllnU saat H de VekAlet blnıı.! ~ 

ı·onumuzda icra edilecektir. 
11 

ııulllııt11 ııır 
2 - İşbu tahmini fiyat takas primi ile de da~kıııı!l!Jldt 
3 - Bu borulara alt şartname 1020 kuruş ın t 

ınumuzdan alınabilir. ıırstıl< il" ı;~ 
• - Münakasaya girmek lstlyenlerln ıH51.5o 0~ c<f' 

'<onıl::ıyoncu olmadıklarına dair vesika ve ıuzurll (lsı1l 
1 elll gün ve saatte komisyonumuzda b!.llunmaııırı. \' 

* * * 111••'' ..;•1t1•1 
:u. )I. V. Deniz Me r kez ı.c,·nzuil ~ • d t ~ 

Bıı -;:kanlı~mcln n: 21400 "~ t 
ı - Beherinin tahmin edilen bedeli 6 llrB ola.::sııtı:lc'I ;ı.11 

perhiter borusu alınacaktır. Bu l§e alt pazarlık c tJ'lottf 
ra.stltyan Salı gilnll saat 14 de \'ekt\.let blnasın<!B ııt' 
muzda tem edilecektir. ıtııbilltlde 

2 Bu boru1ara alt şartname 732 kuru~ ıııu ,e .:J> 
yonumuzdan alın:ıbllir. ııı ı;i1fl ıcljl" 

3 - MUnaka.saya !ştlrılk etmek lstıyenlerln bCu 01t11"d~1cı 
ralık llk teminat ve kanuni belgeleri ve komtsyorıc lJ 
vesll<nlarile birlikte komisyonumuzda buıunmalıırf· 

m. 
f'ı•ınin:ı.t &~nı·lfJ, 

lllr ıırm•lll, kıra ııd';. ,, 
-~' --- ---- vzutıÇ" gl 

2,70 36,00 Yavnşçnııahln mahlllleslııln ~dJl 

d!lkk..ln. vzunç~ 
60,00 ) tl\ ll;iÇD.Şahln maha llesfnin ,1,.iJ/. 

dUkkAn. 'l]zuJlç&l1
1 

66 ,00 ) a vnş~~.ahln mn hallcsınin c 
dUkkAn. tJzUP~1 

d 
72,00 Yavaşçaşahin mahallcsınln 1 r' 

No.lı dül{ki'ın. tızunçıı.t: 0~ 
72,00 Ynvaşça;;nhln mahallesinin ı11 c' -~ 

No.lı dilkkıl.n. uıurıÇ8 • ,ı~'J 
72,00 Yavaşçıışahin mahallesinin 5,ııll' p 

4,50 

4,95 

s.•o 

5,•0 

5,40 
No.h dilkkan. 11111ıısııeııı:ı:ıetl 1ııf 

19,88 265,00 Divanyoluntlo. Hoca nuste~ga.ııı )l~ş\~ ~ 
ğında 6 No.lı DarUsscıı.dcaııcııiJıitl ~ 

4,50 60,00 Heyazıtta Solanağo. roııh bi bf.IlşSl·ııJl# 
ı No.lı AbduUahpaşa JlleıttettJtl fl1~ ııııısP. J' 

l{syre ebi d' 60,00 KilçUkpazarda Hoca ı.ııcltt ıcslt' 

ı - Yeniden tanzim oluruın ke~! ve şartnamesi mucibince idaremizin Adı ile yeni bir seri k i t.nb neşrine başlamıştır. B u seri, kağında ( No.lı Daruıısıaııı ::ı Jl1jl}lsl ~·~~ 
Kabataş lnhl arlar binaları önUnde tratumr ın,aası işi pazarlık usııllle glinUn en güzel \'E' seçilmiş hik11yelerinden mürek)rnp ola. 9,00 l:?0,00 Mercanda Atik lbrnhlııtPe~ rııutre' ;o.ıı .oJI 

4,50 

yııptınlııeaktır. cak ve aydn bir veya iki defa çıkarılacaktır. tbrahlmpaşa mcdrc.scsind ndll ıo ,_6 ~) 
2 Kc~ if bedeli 12-!6.02 lira muvakkat teminatı 93.45 liradır. Birinci K itab: 90 12,00 Kapalıçar~4tla Dlvrlk ı;o1ta:k11guıd!l ,'\lıı F 
3 - hlts.ltme 3/ 4/ 940 Çıırş:uıba gUnU saat H.4~ de Knbataııda levazım •• 2,25 30,00 Kapalıçarşıda Hacınasan ıku~rısı1 ~>:O: 

ve muba.)aat şubesınd kt alım komisyonunda yapılacaktır. Yıllık kira muhammenlerl, llk temınat rııac;ıl< ,.rt~ıı i6__,11i': 
.. Şartn:ım :er levazım şubesi vez."lesinden 3 kuruş mukabilinde alı- I m ek Ha k k 1 menkuller klraya verllmek Uzere ayrı ıı~ 1tıı.1enlı.od., f'r;,ff 

r1&b!llr. Şartnameler Zabıt ve :MuamelO.t MUdUrlUğ ı:ncU!lleJ)~ı<b~~ 
G - lsteklllı- ın rkslltmc için tA)1n edilen gUn ve saatte yUzde 7,5 gO. ll/•/940 Perııembe gUnU saat H de vaımleınirıııt fl1, 

ı·mme paralarlle tlrll"te veşnrtnameslnln 1'' fıkrasında yazılı vesalkle me7_ Bugün çıktı } O kuruş lerln hlzalannda ~österilen mıktardıı ilk t ende bul 

__ h:Q:r~k:o:m:l:sy~o:n:a~m:U:rn.::::ı.a:ı~U:arı::.·:__ ___ ~---------~'2:3:6:8~)---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ı:ıe~ih:a~le~g~U~n~Umua)~en saatte oaımtEncil!Jl 


