
Vladivostoktaki Sovyet 
hava ınanevraları 

PERŞEMBE 25 N lSAN 1940 YIL: 23 • SAYI: 8006 

Mog.kova, 24 (A.A.) - "Stefani ajansın. 
"dan" Moskovanı!'l siyasi mahafilinde Vladivost<ık 
yakınında yapılmakta olan Rus hava manevrala. 
rının ehemmiyet ve manasına işaret edilmekte. 
dir. Filvaki Sovyetlerin Büyük Okyanustaki bil. 
tün filoları ile büyük bombardıman ve istikşaf 
bava teşekkülleri bu manevralara iştirak etmek. 
tedir. 

IDA.RE EVt: Ankara Cad.lSTANBlTL •TelgTat: VAKJT• Poata kutusu: 4R• Telt'ton: 21413 (YazH • 24:i70 ıtdarel 

iittefik kuvvetler Norveçte mü 
stratejik mevkileri tutt.ular 
(Otıdhaym '-da Alman- çocuk haftasının ikinci günü 

Q14 rn.üşkül vaziyette Dün gürbüz çocuklar arasın-

• 
ım 

~~'!' - da müsabaka yapıldı av::~~~ 
~ı ı~ tayyareleri beş Alman ... -·--:-
~si.Jnü bombaladılar 
~~~J Londra, 24 (Hususi ) - Müt. elverişli olan Steinkjer boğazını Cephe • tefikler Norveçteki mühim stra. tutmaya ve deniz yoluyla takvi. 

t~ı. nın tejik mevkileri işgale devam et. ye kıtaatı alabilecekleri yegane 
q~\ıı'y . mektedirler. liman olan Trondhaymı elde tut. 

\, t esı Trondhaym civarındaki Stein. maya çalışmaktad~rlar. Müttefik. r, kjer'de şiddetli muharebeler ol. ler Trondhaymı şımal ve cenup. 
~tı: 4S/ maktadır. Almanlar şimalden ge. tan c;evirmişlerdir. Trondhaym. 

'ıtı M US lecek taarruzlara karşı koymaya ( Dcvam1 4 ilnc:iirfo) 
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hı ' !!111 as crı 
• I' kıı11 ille i için 

bit 1111 ltn layiha~• 
lqltıı sııııını te~ebbü!o\ü 

tı lı:ıUıl lll'tla kay 
lııııll"<lai\~faa nokta
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Romadan Nevyorka ııiden haberlere oöre 

Italya muhakak 
harbe girecek 

(l'azısı 4 iinciidc) ~, • ~(lj •. Şll.gı o -

ı ~1.s~e 1\, ~ ' 

llt~r•he 11•emıckct- ' Lord ~~:~n~~nh7:::~:!:~ s·, ,· rd in Beşı· rı· kaza-
k, etıııek ktıri 

~:~~~;:~~:~~ sında petrol bulundu Halifak ___ s 
• Cı!~'tıa( H~t t odbir- • • Sovyet Sef ırı ~t ~lı.l!Q • Hıı it ilm r _ 
~ ~bı~ kuruıncnk Anllara, 24 (Hususı) - Bırkaç seneden-
'ııı 'ttı utnl\<J.di cep- beri memleketimizin muhtelif noktalarında ya- Maı·skı· ı·le 
ı~.~~ 1 emekti r 
.'(l ıı ~lı · pılan petrol aramaları nihayet müsbet bir ne- • 
~. ~il etıııck i~ln d •• ·· f ·· ~t~lu ~ ISllflıalarm ı tice vermiştir. Dicle şimalinde Siirt vilayetinin yenı en goruş u 
~1111t11 ~lan h a rp i- Beşiri kaz.ası dah.ilind. e Ra. ma.n dağında yapı- Londra, 24 (A.A.) 1 _ Lord ~ 1• 1;1\ , ısl{eı· ler a ı·a- l d 1 
~ tı a aıcaıarı pek an son aJ ame ıyesı netıcesınde 1042 metre Halifaks Sovyet cl~isi Maiski ile 
·~ b~·o ... ı ı.eı·ı cr n için derinlikte petrola tesadüf edilmiştir. Mütehas- dün yeni bir görüşme yapmıştır. 

1"!'ı, 4t1ıt4"1ı'! JJarp l h 11" d t tk.kl 1 t d B Bu görüşmede mevzubahis olan 
'~ıı 'ttlı::• ) ılgınlık Sil ar ma a ın e e ı er yapma c a ır • u mesele ifşa edilmemiştir. 
~ lllıe. liayır. llu mınta~ada petrol havzasının .. iş.~emeye ~üsait Londra, 24 (A.A:) _ Avam 
~~' 811. ~~t-iııı nrnı:-. olacagı kuvvetle muhtemel gorulmektedır. Bu kamarasında Başvekilden Sov. 

~t ~l:~~1•·t1~ ;ı~~~~ haber bugün Meclis koridorlarında duyulmuş ye:ler birliği ile yeni bir ticaret 
~ı '>-t "" ele 1 b.. ·· k b" • t d ' anlaşması akdi için tekrar teşeb. 
't · •ta t nin gc- uyu ır memnunıye uyan ırmıştır. büsler yapılıp yapılmryacagv 1 ve 
ı..:..01'ıl il içine d.. t t.'1:4 lı · uş. ngilterenin Moskova büyük elçi. 

l ~ '"il>° hhut nilc 

1- ........ - ......................... ._ 
Çocuk Haftası mü

nasebetile evvelki gün 
Ankarada ilk mek
tepler talebesinden mü
rekkep bir küçükler 
grupu başlarında Ço
cuk Esirgeme Kurumu 
erkanı ile muallimleri 
olduğu ~alde Çankaya 
Köşküne giderek Cum
hurreisi İsmet İnönüne 
saygılarını teyid ve ih
zar etmişlerdi. Anka-
radan fotoğrafçımızınl 
gönderdiği resimlerde, 
yavrulara büyük bir 

ı şefkatle iltifat buyu-

1 

ran Milli Şefimiz vel 
Bayan İnönü görülü-

.~~.~: .. "'"".""'''"" 1 """""" """ ~ >,tı~ ecıildtğ,lnl 1_ ( Deuamı 4 ihıciide l 
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lım Bcllio~lu Emniyet 

Askeri ve sivil büyüklerimizle 
diğer birçok kimselere siyaseti 
tenkit ve hükCımet aleyhine tah. 
rik edici mektuplar göndermek. 
ten suçlu eski Kocaeli mebusu 
Sırrı Bellioğlu dün saat 12 de cm. 

niyet müdürlüğünden çıkarılarak 
otomobille merkez kumandanlı. 
ğına götürülmüş, askeri makama 
teslim edilmiştir. 

(Devamı 5 incide) 

Matbuat kanununun 35 inci maddesine iki fıkra 
eklenmesi hakkındaki kanun kabul edildi 

Bazı mebuslar tadil ve fay tekliflerinde bulundular, 
Dahiliye Vekili kanunu müdafaa etti 

Ankara, 2 ~ ( A.ıi.) - n. ~ı. ~fcc. 

lisi lıugii ıı Şemsettin Giinnltayın ns ver \?'eOlall=.Ag -"luor n- ı •• 
lınşkanlığında toplnnaruk lnhi~ar_ ~ U U 16 \YI )7 ~ U 

lar Umum ınürlürliij'.lü ile orman u- ' 'v h , 
nıuın miidiirlüğü 1939 yılı lılilçc. ı a 1 m vaz ,·yeti e kar 
~e:r~::~\-,~~ii::~:;~;:,: i~:ı;~~'.n;.,~,:~~rı~:; -
teşkilrıtının maaş \'e inşc lıcıklle. 1 b 1 
:~~~l:İj;lİ~~nUnU müzakere Ye knlıuJ ş 1 aş m 1 ş u u n u y o r u z" 

)fcclis hundan sonra matlıunt kıı. 

nıınunun 35 inci mnr!tlcsinc iki 
fıkra füı\'csinc ait kanunu müznke_ 
re eylemiştir. 

r nr.pıma 4 ii.nr.ilde) 

isveçte ınscburi askerlik kabul edildi 
f Yazısı 4 üncüde> 
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Sabun kazanı cına
veti son safhada 

Belediye n1uhasa
M aktul bekçiden bakiye ka- becisi Ankaradan 
lan paketlerden neler çıktı geldi 

İki sene kadar evvel Kantar- rettin adında bir lanıdığımı7. 
cılarda. çalıştığı sabun fabrika.. misafir gelmi3, kız kardeşim 
smda. hırsızlığına. mani olmak Arşaloz ben ve eniştem oturup 
isteyen f.a.brika. bekçi.si Şevkiyi §arap içmeğc başlamıştık. Bir 
başına. odunla. vurup bayılttık- aralık ~arap başıma vurdu ve 
tan sonra kayna.yan sn.bun ka. hava almak ürerc dışnn ~ıktım. 
.z.a.nına atarnk eriten Mansurun Arkamdan Haçik te gelmişti. 
ağır cezadaki muhakemesi son 1 "- Tamam, şimdi fırsattır ... 
M.fha.sına gelmiş bulunmakta- diyerek bıçağılll çıkardı ve üze_ 
dır. rimc atılarak beni yaraladı. Bu 

Son celsede mahkeme, adliye sırada kız ka.rdeşim Arşaloz da 
emanet dniresinde bulunan ve geldi. Eniştemin elinden bıçağı
bekçinin ba.kiyycsini ihtiva eden nı kaptı, fakat bu sefer Haçik 
iki paketin getirtilmesine karar cebinden bir b1çak çıkardı ve yi. 
verml§tl. Dün bu paketler geti _ , ne bana saplamağa ba.'.}ladı. 
rilmiş, mtıhJceme huzurunda açı. GürültUvü )şitcn Sa.drcttin bu 
!arak içindekiler tetkik edilmiş - aralık kÔrkup kaçtı. Ben de 
tir. bayıldım. Sonra. ne oldu bilnıi -

Paketlerden birincisinde hara_ yorum. Fakat eniştemi ben vur
retten killçe haline gelmiş bir madun. Her halde benim yara. 
cüzdan, bir çakı, bir anahtar, lanmış olarak kendimden gcçti
bir tarak ve saire. İkinci.sinde ğimi görüne~. öldürdüğünü sa. 
de yine külçe halinde ve kanlı narak korkıısundan kendi ken
olarak bir çuval, açık renk bir disini vurmuştur . ., 
pantolon, bir azı dişi ve Şevki- Şahit olarak dinlenilen suçlu_ 
den ba.kiyye kalan bir takım nun kız kardeşi Arşaloz da ay. 
kemik parçalan bulunuyordu. nı şekilde ifade vermiş ve mu-

Bundan sonra Mansurun pos. hakeme diğer şahitlerin <;ağrrıL 
t.a ile mahkemeye yolladığı mü. ma.sr için duruşma başka bir 
dafaanamesi okunmuştur. Katil güne bırakılmıştır. • 
b~ kendisi ~bi ufak cüsseli Mahkemeye verilen 
birlaiıı.ln Şevldyı kaldırmasma d h . . . 
ve yukan kata. çıkanp 3 metre arp ane ışçısı 
;rWmekllğindeki bir kazana. ata- Darphane işçilerinden Rıza a-
bllmesine im.kin olmadığını, dmdn birisi, Darphanede para -
kendisinin hiç bir suçu bulun _ lar basılırken bozuk çıkanları 
m.adığmı ileriye sUrerek mahke- aşmnış ve dışarıda bozdurarak 
.meden ben.et karan istemekte.. harcamıştır. Bu suretle tam 41 
dir. lira. 70 kuruş çalan Rıza, geçen. 

Mahkeme, kararını bildir. terde iş anlaşılarak yakalanmış, 
mek thıere d1lnlfIJlAyı başka bir tevkif olurunuştur. 
güne hıra.km.ıştır. Rrza.nm dün birinci sulh ceza 

Bir eniıte katili mahkemesinde muhakemesine 

uh k d·ı· başlanmış, so~su yapılmıştır. 
m a eme e ı ıyor Poliste ve müddeiumumilikte 

. Geçenlerde Kumkapıda bir iç- verdiği ifadelerinde suçunu bü
kı lleml aonunda eniştesi HaçL tün teferrüatile itiraf eden Rıza 
ği öldüren Mardiros Hoşolun mahkemede inkar yoluna sap _ 
muhakemesine diln ikinci ağır mı.ş ve: 
cemda başlanılmıştır. "- Ben böyle bir suç işleme-

M.evkuf bulunan enişte katili dim. Hepsi iftiradır ... demiştir. 
mahkemede hidiaeyi şöyle an- Mahkeme bir defa da şahitle. 
Ja,+wmr+no• ri din} v k • ·~~~•uı .. , emege arar vermış, mu .. 
. "-Ben entşteinlıi evinde kira bakcmeyi ba.şka bir güne brrak
ıle otururum. Vaka. gecesi Sad- mıştır. 

ilti nolda, : 

Fransız edibi Dühamel geliyor 
Fransız edibi Dühamel, ya.. 

nmda. Fran3IZ Asin atika. direk· 
töril profe.aör Gahriyel olduğu 
halde bir ild güne ke.dar lstan. 
bula. gelecek. .: 

DUhamel yalnız Fransız ede
biya.tmm değil bütün dünya 
harpaonu edebiya.tmm en büyük 
muharrirlerinden biridir. 1914 
harbine bir doktor olarak işti.. 
ra.k eden Dühamel roma.nlann. 
daltl bir çok kahramanları bu 
harp içinde keşfetmiş ve onlara. 
ızt.Ira.p ve eefkatten .zerreler ka-
tarak yaş&~. ~ 

Dllhamelin liaanmuza ilk çev .. 
rilen eseri "Geee yansı itira
fı" (1) dır. Bu eseri 1920 de ya. 
zan muharrir müteakip seneler. 
de "Journal de Salavin" ile Club 
dca Lyonna.is eserlerini vermiş
tir. Bunlardan Salavin'de haya.. 
tı yeni bir görüş zaviyesinden 
tetkik etmiş ve insanlığı yaptık
ları ile değil düşündükleri ile 
romana. koymak istemiştir. 

'Komedi Fran.sez arti.~Uerinin 
şehrim.izi ziyaretinden sonra di. 
ğcr büyUk bir sanat hidi!5CSi de 
hiç şüphe yok ki Dilhamelin ge_ 
!işidir. 

Yanlış kullanılan 
bir kelime 

Ra.dyo idaresinin gazetelere 
gönderdiği haftalık bültenlerde 
yabancı neşriyat servislerinin 
isimleri zikredildiği sıra. "ingi
lizcc" ve "fransızca.'' kelimeleri 
arasında "iranca" diye de bir 
kelime kavdolunduğunu gördük. 

Türk Ifıgatinde böyle bir keli. 
me yoktur. Nasıl ki !ngiliı ve 
Fransız milletlerinin lisanını an. 
}atmak isterken "İngilterece'' ve 
"Fransaca,, demiyoruz. "İngi
lizce" ve ''Fransızca., diyoruz. 
Belki radyo idaresi "iranice., 
demek istemiş olcaka. Fakat 
bu kelime de türkçemizde kul. 
}anılmaz. Onun yerine "farsça" 
veya es.kiden denildiği gibi "far
at" demek 14.zmıdır. 
Açık 
konU§ma 

Dnn çıkan bir re!i.kimizde o. 

Jor j Di!hameı 

kuduk: 
"Söylediğiniz mahzurlar baş. 

göstermiyecek şekilde ameliyat 
yapmak kabildir. Yüz elli lira 
kadar masraf vardır.,, 

Bu üç satırın başlığı şöyle: 
"Açık konuşma! .. 
Hakikaten pek kapalı bir te. 

kellüm tş.rzı. 
Kafa tamircisi 
tsm!lil Hakkı 
!smaiı Hakkı Baltacıoğlunun 

yeni neşrettiği bir kitabın ismi 
şu: "Kafa tamircisi! .. 

Sadece kitabın isntl ile üsta
dın ismi biriblrine karışarak 
şu şekle girmiş: "Kafa tamircL 
si İsmail Hakkı!" 

Kitap bir piyes olduğuna ~Ö
re, psikolo~ İsmail Hakkı. acab:t 
Şehir Tiyatrosunun kafasını mı 
tamir etmek istivor dersiniz? 

(1) Rem::i Kitn1Jcvi. !tiiUer
cimleri Suut Kemal; Sabahattin 
Rahmi. 

Vali adadaki yaz hazır
lıklariyle meşgul oldu 

Vali ve Belediye Reisi Doktor 
Lutfi Kırdar iki gün üstiiste Bü. 
yUkadaya gitmiş, kaymakamla 
birlikte adadaki yaz ha.rırlıklari. 
le me§gul olmuştur. 

Bazı istimlakler için me· 
nafii umumiye kararı 

alındı 
Geçen hafta Ankaraya gitmi~ 

olan belediye muhasobecisi Muh • 
tar dün sabah şehrimize dönmüş. 
tür. Sürpagop, Kabataş iskele~i 
ve Cihangir civarında yapılacak 
istimlakler için menafii umumi_ 
ye karan verilmiştir. Bundan 
başka belediye bankasından ge. 
ri kalan iki milyon beş yüz kırk 
bin liranın bir sene müddetle a. 
lınmaması hakkındaki şehir mec. 
lisi kararı belediyeler bankası 
müdürlüğüne bildiriJmi~. fakat 
banka bu paranın ancak bir mil. 
yon lirasının tehirine razı olmuş. 
tur. Keyfiyet yeniden ~ehir mec. 
lisie bildirilecektir. 
Diğer taraftan belediyenin ma. 

liyeye olan 400 bin liranın affı 
meselesi de Büyük Millet Mecli. 
sine arzedilecek, İstanbul mebus. 
lan bu hususta mecliste izahat 
vereceklerdir. 

- - -~-<>----

Pasif korunmada 
çahşacaklar 

Hazırlanan tamim ala
kalılara gönderildi 

Okullarda yapılan pasif k0-
rwmıa te.sekküllerinde çalışa -
cak olanlara verilecek vazifeler 
de bunların beden kabiliyetlerine 

C{Öre seçilmesi kararlaştırılmış ve 
bu hu.susta bir tamim hazırla -
narak alakadarlara gönderil _ 
miştir. Bu tamime göre; 

1 - Hava taarnızlarma kar
şı pasif korunma teşekkilllerin
de muhtelif hizmetlerde kulla • 
nılacak mükelleflerde bu tali
matname hükümlerine uygun 
umumt ve husus[ vasıflar ara.. 
nır. Uygun görülmeyenler mu
v&kkat veya daimi olarak geri 
bırakılırlar. 

2 - Paslı' korunma mükelle _ 
Ciyetine tabi tutulacak her şah_ 
sm kullanılacağı yer. imkan nıis
betinde me!-llek ve sanatına, fi -
zik ve fizyolojik kabiliyetine, er
kek \"eya kadın olduğuna naza. _ 
ran da ya.esma uygun olacaktır. 

3 - Şahısların görecekleri 
hizmetler umumi beden muaye. 
n~leri neticelerine göre tesbi t e
dilir. Umumiyetle gezgin ekip. 
lere verilecek olanların maEke 
ile olan fizik mukavemetlel'i de 
tecrübe edilecektir. 

4 - Beden kabiliyeUcrinin ta
yininde mümkün olan yerlerde 
mütehassıs doktorların muayc _ 
nc!crindcn istifade olurı.acaktır. __ ,.,.._ 

Ukokul kitapları 
Yeni bir program üze
rinden tekrar yazılacak 

İlk okullarda okunan okuma 
kitapl:ı.rmm muayyen müddeti 
bitmiş, yeniden tetkik edilerek 
yazılın.asma ihtiyaç görülmüş _ 
tür. Bu ihtiyacın ikinci bir se
bebi de mevcut okuma kitapta. 
rmın ilk okul programmda.ki 
mevzularla tam alakalı bulun
ması ve hayat bilgi!-li dersi ba. 
krmından noksan bulunmasıdır. 
Bu rnüna..c:ıebetle vekalet her sı. 
nrf için ayrı olmak Ü7.ere bes 
ciltlik bir okuma kitabı serisi 
müsabakası açmıştır. 

Müsabaka mayısın altısından 
başlrvacak ve martın sonunda 
tamamlanacaktır. 

Müsabakaya girecekler en 
~eç 6 mavıs akşamma kadar ve
kalete mliracaat edeceklerdir 

Müsabakada birincilii!i ka~ı
na~ k kitaba 2500 Jira ikramiye 
verılerek; üç yıl miicldetle ilk o
kullarda okutulncaktır. 

Taraçadan düşen 
çocuk öldü 

Samatyada, Sa.mntva cnddP.· 
sinde 31 numaralı evde oturan 
sekiz ya.~mda Şake taraçadan a
şağı bakarken muvazenesini 
kaybederek dilsmtia, ağır suret.. 
te varatanmrştır. 

Hemen Yedikule hastanesirıe 
kaldırılan <;ocuk biraz sonra. öl
mU~ adliye doktoru muavene • 
den 80nra defnine f'uh:ıa t ver
mistir. 

Cumhurreişliği filar- 8elediYB~8 \:~ 
monik orkestrası müess&88. 

Dötl konser şehrimizde bütçelBll 
, .. ~.! ~.~!' .... !~ ':.. ~! ~.!~~.~!!~ ~~h~ Dü 11 Şe~~ı 

Cumhurre-isliği !llArmonlk orkulraıu 1 lncl senfoni, do minör, Vafner: Meclı"sıne ~ 
70 kiı:illk kadrosu ile beraber 28 Nl. TannhA.user uvertUrU, ikinci konıter : uee:;~ 

aan glinü vchrtmlzde olacak! 211 Nı. 1.:1.e•o saat 21 de: ~f: Haaan Ferit bdl~~ır ~ı 
san IJÜnilnd<'n itiharen de &yoflunda Alılar, Beethoven: 6 inci senfoni, do BelediY~yceleri ;ı::-hJ <" 
saray slnemaStnda dört konser vere. minör, Vagner: Trlat&n ve laolde'den rin 940 but~ r.1t.ıil.:"OIJ' 
cektlr. pretud ve aşk ölUmU, Solo şan: Se. ne verilrnişt"tu 97S. Jli:dl 

mlh:ı Berkooy, Pucelnl : Butterfly o. tı 938 hası ıı 939 Jll ~ 
Cumhurreisllği fllArmonlk orkeslrL • · w \'e • dJ .. a 

mı k pera.ıımdan arya (nnnecl~in ııcnıı ,' balı' ö- otduğtlt· "•ı' lllUıı.ıll"" sı ı;eçen sene me e et dahilinde "' ~"' \ili~ .• 
yaptığı bir turnede halkm bUyUk alA. Pucclni: Tos<:a operasından Tosca_ yedi a,ylık old ..,iJ)-o' 

nm dua111, ttaıyaJca. Puccını : Butt<'r. lı'ra'-'J bulmuş bir JV"
1
-.Ait• 

ka.sını kazandığı için orkealranm J tı ;"' .. 
~ehrimlzdcld konserl<'ri de ıııınıı.t ve fiy operaıımdan arya (ben dalg.ın senesi varidıl in c<Jilıı1ue 
musiki meraklılan tarafından eabır. gözlerle), Ceııar Franck: Stnfonl, re olarak ta.hm. de Jll 
sı.zlıkla beklenmektedir. 29 Nlsandaıı 
itibaren 4 Mayısıı. kadar geçen gtln. 
Jer zarfında lıtanbulun gUzcl bir M.. 

nııt havuı içinde ya,nyacağına hiç 
şUphe etmiyoruz. Ayrıca., orkcatranııı 
hasılatı, halkevleri içtimaı yardım 

kısınma tahsis edilect"ğind<'n İl!tan. 

bullular bir de bUyUk bir hayır işine 
yardım edecekler demektir. 

I>:orıserln zengin programı §U !ekil. 
de haZlrlıınml{tır: 

Birinci konser: 29.4..940 ıaat 21 de. 
~f: Ernst Prııetorimı, B~thoven; S 
lincU Leonore uvortUrU, Beethoven: 
~ inci piyano konçertosu, ml bemol 

minör, Uc;üncti kon.ser, 3.0.940 saat raf büt'fC51rlrıerJt! ~1 
21 de şet: Emıı Praetorius, A. Adnan mevcut vete ırıııdı'f.ı~J 
Saygm: Dlvertlmento, Ulvi Cemaı §ef veteri.ne~l~f ~!~j, 
Erkin: Bayram, Tııchaikovsky: Cevl.ı aşlı veterı.ne.Jd şef ·~ ~ 
kıran sUvitl, H\SM Feı it Alnar: lira maaşlI \ 1erleJ" ~etef 
Prehld ve iki dans, Necil Kllzım Ak: licretli vet~~ir ~ ı.r' ı 
~s; Çitte telli, Dvonık: il inci aenfo. lira ilcı:e~cı "</C b~j ,-e~ 
ni, mi minör, J. Strauss: Viyana or. live edılu...., ~ı Jilllr ıır 
manmdan muallar .. DördUncU konser bil, 35 lir:& ~ \'ete ııı ~ 
4.5.910 saat 18.30 dıı.: Şef : Ha."an ır~- ra Ucretlı bl~paıı• ~· 
rit Alna.r, Verdi: Talihin kudreti opc. tutulmU?· ~cretJİ bfrııı '°' 
ram UvertUrll, Cemal Reşit Karagöz için 60 lı~ ~·r Je"~#f 
Gounod: Faust opera.sındıı.n bale mlL lira ücr:e~t·h·b~ll.5 ed1 )CJf~-~ 
zifl, Tachalkovsky: 4 Uncu een!oni, rat §eflı~~deJlljDC ~~ 
ta minör. cut mUsı,a.ı• i,kİ .,,iJlç ıl~ 

ra ücretle tli bir o~~~ 

Ha.tay vap~ru aleyhı·nde şer lira. t~cı::o lir' ı~e~ şu bekçısı .. ~i ~şÇİ~') 
çi, 40 11nı ~ &JllbS-1' -~· ~ 

1akl•bat u••ç mıı••hı•m lira üvretl.ıJJciS'SJdlbt~~ lira ücretlı geet "sO v-..tJ 
1. Uc'°"tli Uç "1c1• UcS .. " 
ıra •.. b'r 98-ı iıf et 

k d l 
lira ücretli ~e 31.1. ~tl 

no ta an yapı llJOr ~ı!1~i~~r~~~~::~~ 
ücretlı uç r 

Köstenceden Hayfa.ya kerea. ı yfildeiniştir. Bu itibarla vnpu- dilmiştir. jd$t '~l°f. 
te götürdüğü için limanda dur. run sahibi Osman kaptan hak. "}aceze çar1arsl< r. 
durulmuş bulunan Hatay vapu- km<L'\ şu noktalardan tahkikat f ~~551 Iir3;d0 t Şit"~ıif': 
ru hakkındaki tahkikat devam yürütülmektedir: d~I ·şiir varı 8 1-~ 
etmektedir. 1 - Limai dairesinin verdiği .1 mı · ıın~ 13.~~ Haber aldığımıza göre Hatay karar hilafına hareket ettiği rıyeden s.ıınacsJ' 1şu ~ \·apuru şimdiye kadar yazıldı. için; .. · kaydan • .I~· ıer JısS1 şf !1~1 ~ gibi, K?8tenccye m.~esiz 2 - ~ümer Bank fa.brikalari: ~aıattıaı;e ti)1lıro1bıt ~it',/ 
-gıtmemıştır. Sadece Kostenccye l~ ·yapttgı mukavefoyc·riayet ct-ır 1~11.n~ \:~sralc :~eıı ~~·ı' 
izin aldığı halde Hayfaya git- mediği için; hın h:a 0butcesiJ1 ıctit· l"". 
mek istediği için tevkif olun. 3 - Deniz kanwılanna ria. Beledıye t edüece Jlr' 
muştur. yet mecburiyetinde olduğu hal- muaven~ 6·5()0 ~ 

Hadise şöyledir: Hatay vapu. de bu kanunları hodbehod boz.. latı ola tıilt'~ 
ru Sümer Bank fabrikaları na- duğu için. tur. tto5ll ,-e ~ 
mma Romanyadan malzeme ge- Diğer taraftan m:üUınatrna Şehir '!'iYS. ~iti 
tirmek üzere ecnebi limanlara müracaat ettiğimiz mliddeiumu_ bin SOO liracııt· ııaW s1rl 
seyahat müsaadesi veren liman milik kendisine Ha.tay ~ilebi di hasılatı 9~ır ~~~ ,-fi 
heyetine müracaat etmiş ve bu 1 hakkında henüz bir evrak gel- .. d tutula~:~ett"~~ 
müsaadeyi almıştır. Fakat Kös- rnedi~ni ve hiç bir mahkeme. n~ 00 Jira.. JJlU ti>~~ 
t~nceye giden vapur burada bir den de tevkifi hakkında karar ~ ... ~ Jira, ~~el>I ~P 
hrleye müracaat lüzumunu duy_ alınmadığını söylemi~tir. Bu ha- · 2 500 Jir.ıı· I< ifil, "# 
muş ve aldığı müsaad.eden istl_ le göre .vapur şimdilik serbest ~a~ ~ getirıl~(,)00 ı.ırdttl 
fade «:dert'k Sümer Bank mal. bir halde bulunuyor demek ise e e laral< tB .. ıçes111r. 
zcme~ı yükleyeceği yerde Hay _ de to.h!dkat bir taraftan ilerle- ~atı kıcdiYe db·~c~J " 
faya götlirülecek keresteleri mcktedir. 1 :ır. v"rdJlll c 1

' eııi.J1 ı. 
ıra _ "' stil ;aıı ''ı.t 

Ma~şat g~~e pli) rtji,.... Şshir meclisinde 
Unkapanı sem tine Ata

türk adı verilmesi 
teklif ediliyor 

Şehir meclisi dün saat on be§. 
te birinci reis vekili Necip Sı:r. 
dengeçti'nin hiıl§kanhğında top. 
lanmıştır. Ruznamenin ilk macL 
desini Unkapanı semtine Ata.. 
türk semti denilmesi hakkın<la o 
civar halkının dileği te~kil edi. 
yordu. 

ilk olarak azadan Abdülkadir 
Ziya söz aldı ve !Öyle dedi: 
''- Bu dileğin makamca reddi 

lazımgelir. Bu ismi bir ıehre bile 
vermek azdır.'' 

Bundan sonra teklif okundu. 
Fat:h azası Sırrı Enver söz ala. 
ralt dedi ki: 
"- Bu teklif Cumhuriyet Halk 

Partisinin kongresinde halk dile
ğ olarak teklif tdilmiıtir. Bu te. 
m<'nninin kabulil muvafıktır." 

!~dik Ahmet Sevengil de ıöz: 
a.:ırak bu husuıtaki dü§tincelcri. 
ni ~öyle hülasa teti: 
"- Halkın dileğine hürmet e

deriz. Fatih halkı haklı bir haa. 
sasİ}.C:t ile diğer semtleri kıskan. 
dırabi1ecek olan bu temenniyi iz. 
har etmi,tir. Ancak bütün bir 
memleket Atatürk Türkiyeıi diye 
ya<.ledilirken yalnız bir semte bu 
ismi vermek ismin büyük terefiy. 
le mütena1ip değildir. Nitekim 
ruznamenin müteakıp maddesin
de Eminö:-ıü meydanına da ''inö.. 
nü" meydanı denilmesi teklif o. 
lunmaktadır. Miltaleatın bu macL 
cieye de ~amildir. isimler büyük_ 
tür. Teklif cna göre ehemmiyetle 
tetkik edilmelidir." 

Sırn Env<r bu mütaleaya şöy. 
le cevap \•rrdi: 

"- E:nsali vardır. 1zmirdc ve 

Taahhütlerini 
ifa edem iyen 
ınüteahhitle r 

"e~::~ ., ' valnız mu tle c:sl• irl ı ·ıtı 
ve ga.yre fr~ ,•e ~ lt't 
retine 40 ~at~~.- uc ~ 
bildiri Je.n. JllU• v1tl:11ıııif:.ıı mnlcini:ıt.ı ~ ef ..M "c/tıJI 
25 c~ Jira. ·şl~irJ il 
senin icıare,.:rl<s.!'~i..tlr· 4t Vaziyetleri Ticaret uzerc ,. _.ıjw-r .ı t:: 
mak ·ıavc eu ~ıçP-d 

Odasında görüşüldü . memur 1 \·at b~;ıı" 
Harp vaziyetinin doğurduğu KonscI"''~~t Jir3" ıe<J!)~ 

gUçlükler yüzünden hükiımete ~neden7 11i·;adı:f· ~e ,s ., 
kar~ı olan taahhütlerini yerine bm 44 serte tit· " 
getiremiyen müteahhitlerin vazi. sinden l>U dileecl< ~., 
yeti dün ticaret odaaı meclisinde muavenet e . ı,etl'i1' tılf' 
görüşülmüştür. . eserıer1 

•• cretli d,ıı~,ı~ 
Oda idare heyeti yaptığı tet- Esk1

40 li~ ,U g.t>- . te"~ 
kiklerde, sigorta primlerinin art- yete .. 1 retli ~~rlel"~~ııı 
mas1, ıerbest döviz temin edile. lir~ u\ esle~ s}İ t ııv:-... 
memesi. kliringlt memleketlerden e<;tıler~a.tl~ ı~i rıer ~~. 
mal alınamaması, fabrikaların nın 5 e.c;ld tJlllPdil<ıcıt !OtfıiJJ. 
mal vermemesi, nakliye vasıtala- ~~ş, · ns.ı;a.tJ . bİf ııclı'• tll 
:-ının azalması ve harp maddesi 1 v~oe~:ra ucre~~ ıcetıl odf~ 
ota~.ak mamul ve ham maddelerin 1.- ücretli bl 55 Jif~e)-et0 il diğer memleketlerden alınama • !~rıı. tli bir U~oııi l;;,ıt 
ması gibi sebepleri kabul etmi1 • ~rebur ve tli bir sO 
tir. 60 ~ira urrc 

Meclis de dünkü uzun müzakc. , nınuştuf· 
reler neticesinde bu sebepleri o.u 
makul görmüı. bütün mUteahhit. 
lerin müracaatlarının ayn ayrı 
tetkik edilmesi hususunda idare 
heyetine salahiyet vcrmiıtir. 

daha diğer yerlerde bazı bulvar
lara ve nitekım Unkapanına inen 
gcaiş caddeye de ''Atatürk bul. 
varı" ismi verilmiştir. Yeni köp. 
rüye de ''Gazi" köprüsü deni!. 
mektedir.'• 

Bu müza~ereden sonra makam 
teklifi müU<i:re encümenine hava.. 
le ctmi~tir. 

Müteakıbcn belediye zabıtası 
talimatnamesinin vapurlar, nıo. 

törlil deniz nakil val\ttaları. hava 
vasıtalan, beynelmilel iıarctler 
kısmı okunmuş. kabul edilmiştir. 



Berlinden, Yunanistana veya 
Bulgariıtana gidilmek için daima 
aynı yolu, Sırbistanın kalbi olan 
Morave vadisini, ~arka açılan bu 
yegane kara yolunu geçmek ld.. 
zımdır. 

Bütün işgalcilerin şark rüyala. 
rı mevcuttur. Hitler Hindistanı 
bile düşünmüştür. Almanya bil. 
hassa Akdenizin ve Rus petrolü. 
nün anahtarları olan Boğazları 
düşü,mektedir. Eu hakim vazi. 
yet Almanyayı Belgrat üzerine 
çevirmektedir. 

Yugoslavya halkı çiftçidir. 
Memleketi ekmek. buğday. Mı. 
sır, meyva yetiştirmek, domuz: 
beslemek ile uğraşır ve bunları 
hiç t.ır müşkülata maruz kalma. 
dan Almanyaya satar. 

Yugoslavyada pek az kömür 
vardır. Petrolden ise tamamen 
mhrumdur. Berlin - Bükrcş ara. 
!lmdaki bir muntazam hat Yugc-~
Javyayı pek kenarda bırakır. 
Çünkü Yugoslavya Karadenizdcn 
çok uzaktadır. 

Fakat bütün bunlara rağmen 
Y Ügosla vya bu hadiselere pek 
yakından karıştırılmıştır. Çünkü 
petrolün, bilhassa Almanya gibi 
kötü kara nakliye malzemesine 
malik memleket için demiryoluy. 
la nakli müşküldür. Bu vaziyet 
karşısında Almanya Romen ve 
Rus petrolünü ancak Tuna yolu 
ile nakledebilir ve bu yolun 500 
kilometresi Yugoslav hudutları 
içinden geçer. 

Bu mühim nehir> şimdiye kadıu• 
Alman projelerine hadim olama. 
mıştır. Senenin birçok aylarında 
donan nehir bazı mevsimlerde de 
demir yollarının kullanılmamala. 
rından müteessir olarak taşar ve 
Banat ovalarını su altında hıra. 
kır. Hatta o kadar ki. normal va. 
ziyete girdiği zamanlarda bile 
Tuna seyrisefere tamamen ve teh 
likesiı:ce müsait değildir. 

Romen _ Yugoslav hududu bo. 
yunca Tuna, "Demir kapılar" na. 
mı verilen mıntakada yüzlerce 
kilometre iki kaya arasında a. 
kar! Bu dar geçitlerde seyriscfe. 
re müsait olan verler umumiyetle 
elli metreden f-;.zla geniş değil. 
dir. Ru dar g-eçitlerd~n suları çok 
iyi bilen kılavu;ı:ların v;ırdımı oL 
macla, geçmek mümkün olama-
mı~tır. 

1stanbula varmak, veya kendL 
si için hayati ehemmiyete malik 
olan n;ıklivat yolunu temin etmek 
istediği takdin1e Almanyanın va 
Belgrat ile 7.a · rehi muh;ıfu:a ( !) 
etmesi vevahn Belgrada kar~ı 
Zafrehi koruması lazımdır. 

Sırplr··, Hırvatlar, Slovenler 
Alman prora ... anclası Yugoslav. 

va halkını te~kil ~c'en. ırk ve din 
bı~lariyle b;ığlı, fıık~t din ve ta. 
rih ile ayrı olan m11htelif unsurlar 
arasınrln dairr..;.ı nibk bulunması. 
ııı temine çalısmıştır. 
Yugo~lavyada ya~"'ndı~ı tak. 

dirde Alman para"lı ile dönen bu 
propagandanın ko\rıuıunu alma~{ 

hiç de müı:kiil de~ilclir. 
Ekallivetler Meselesi 

Nihayet Banat'da 500 bin ka. 
( Tkwımı 1 iinr:iidr) 

3 - VAKiT 25 NiSAN 1940 

1.aciA sa11lalacı: -
Gazete kolleksiyonu 

yap~ldı 
yapmanın ehemmiyeti 
Meşhur Çsrkes Hasan vak' asını o 
zan1anın gazeteleri nasıl yazn1ışlardı? Dün çocuk haftasının ikinci 

günüydü. Bu müna.sebetle şeh
rin türlü ı,;.>mtlerinde Çocuk E
sirgeme kurumu koılları ve muh. 
telif teşekküller çocuklar için 
eğlenceler tertip etmişlerdir. 

Sabahleyin saat 10 da kuru.. 
mun geneİ merkezi tarafından 
Şehir Tiyatrosu salonunda bir 
gürbüz çocuk müsabakası yapıl. 
mış; müsabakaya 200 e yakın 
ya \'ru iştirak etmiş. aralarında 
seçilen dokuz yavruya hediye -
ler verilmiştir. 

~r, ·abakaya iştirak eden ço. 
cuklarr ~ehrimi:ıin tanmmış dok 
torlarmdan Ali Şükrü, Bayan 
Semiramis, Ahmet Akkoyunlu. 
dan müte~ekkil bir heyet seç. 
mişlerdir. 

Evvela iki yüz çocuktan ·10 l 
gürbüz olarak ayrılmış. bunla
rın arasında ela kura çckilerc!f 
kazananlar lc~bit edilmiştir. 

6 aylıktrııı 1 ya.'}wa ka~lar o
lrın ya ıırular<la 11 l inci, 2 nci ve 
il ii ııciililfiii. ka~cow n şıwlw dır: 

1 - Sevim Bilsel, 
2 - Ahmet. 
3 - Türker. 
1 yaşından S ya-'}ın<ı knılar: 
1 - Ayşe Fakı:ıadc, 
~ - Suat Dü:ıyürek, 
3 - Türkan Şengül. 
:J yaşın<iaıı 7 yaşııuı kadar: 
1 - Selçuk Aydemir, 
2 - Erçin Benice. 
3 - Adnan Yalmay. 

kazanmıştır. Ka:ı:ınanlara oyun. 
cak dağıtılmıştır. 

Dün yin esaat 14 te Şehir Ti. 
yatrosumın Komedi krsmınd:ı 
çocuklar için eğlenceler tertip 
edilmiştir. 

Bu eğlencelerde. Boğaziçi, I
şık ve Şişli Terakki liseleri ile 
Madam Kürinin talebeleri muh
telif ÇQcuk düetleri ve oyunlar. 
y:ı pmışlardrr. 

Kurumun Fener nahiy<'si ta. 
ra,frndan da. diin akşam JH\~t 20 
de bir "Karagöz gecesi., tertip 
e<iilmiş~- minimini yaYı-ular bu 
geceye davet edilmişlerdir. 

Şehrin muhtelif sinemaları d:ı 
l°'labahleyin muayyen saatlerde 
çocuk ~eansları yapmışlardır. 

Çocuk haftasının üçüncü günü 
olan bugün de eğlencelere de -
vam edilecektir. 
Su nırı tyarl.<t gi y<lirilcn çocuklar 

Hakimiyeti milliye ve Çocuk 
bayramı Samatya nahiyesi çev
rel°'linde de diğer nahiyelerdeki 
aynı tezahüratla kutlanmış ve 
21 takım elbise. 106 cift avakka.. 
bı, 111 çorap. 91 önliik. 240 tor. 
~a şeker dağıtılmış ve 60 çocu
R.a da öğle yemeği yedirilmiş -
lır. 

Tiftik ve yapağı stokları 
tesbit ediliyor 

•. 1:iftik ve yapağı ihracat birli. 
gı lısansa tabi memleketlere olan 
ihracatı tanzim için bütün tüccar. 
!ardaki malların tesbitine karar 
vermiştir. Tüccarlar ellerindeki 
ı;tok miktarlarını biİdiren beyan. 
nam.eler ~ermeye <lavet edilmiş. 
lerdır. Dun bu iş üzerinde bir 
toplantı yapılmıştır. 

İngiltereden gelecek 
mübayaa heyeti 

lngilterede Balkan memleket. 
!erinin bütün İhracatını satın aL 
mak üzere kurulan şirketin 15 
mayısta şehrimize bir heyet gön. 
dereceği haber alınmıştır. 

İngilizler bu iş için merkez ola. 
rak memleketimizi seçmişlcrdir. ı 
Diğ.-:r Balkaıı memleketlerim'e 
yalnız birer mümessi1lik kuracak. j 
lardrr. 

Bilmiyorum, bizde gazete kol. 
lduiyonunu toplninak meraklısı 
var mı? .. Pul, tesbih, ağızlık, pa. 

i""a kolleksiyonu meraldılarını işi. 
tir, biliriz. F ak_at gazete kolleksi. 
yonu yapan bir tanıdığım yok. 
Dı:ymadım da; işitmedim de ... 

Gerçi gazete kolleksiyonları, 
hacim itibariyle mühim bir yer 
tutar! Fakat '->ir ihtiyaçtır. Ve bir 
servettir! En nihayet bir tarih .. 
Gel<?cck neslin müverrihi- için en 
emin vesika muhakkak ki gazete. 
dir. 

Geçen gün 1876 da Şemsettin 
~aminin çılcardıf;'ı "Sabah'' kol. 
leksiyonunda "Çerkes Hasan" 
vakuını ve tefsilntmı gördüm. 
Sonra bu valcada11 bahseden ta. 
rihleri kanştırdım. Müverrih, 
,·esikasını, tamamiyle gazeteden 
almış. Umumi tarih, herhangi bir 
vakayı, bütün tafsilatı ile kayde. 
clemiyeceği için gazetenin vere. 
ceği malumat daha çok zevk ve. 
rir demektir. 

Tarihlerin birkaç satırla ver. 
<tikleri bu vakayı o vaktin ''Sa. 
bah'' ve ''İstikl~t··· ıayfa)anndan 
c!:uyalım: 
"Hakanı sabık Abdülaziz haz.. 

rellerinin geçende vefat eden Ü. 
çüncü kndınının biraderi olup, ev. 
velce d:··ı şurayı aıkeri yaverli. 
ğinde, ve yirmi gün kadar da Yu. 
suf İzzettin efendi hazretlerinin 
yaverlik hizmetinde bulunan ve 
geçende altıncı orduya memur o. 
la kolağıuı Çerkes Hasan bey, 
bugün (1876 4 haziran cuma) 
memuriyet mahalli ofan Bağ. 
dada gitmek için, aldığı emrin 
hilafı muamele eylemesinden do. 
layı, hükümetçe hapis ve tevkif 
edildiği halde, ''mahalli memuri. 
yetime gideceğim!'' diyerek tah. 
liye kılındı. 

Fakat azimet etmesi emrini aL 
dığı hRlde kaputunun Altına altı 
adet altışrr patlar tabanca ile bir 
kama tedarik eyliyerek Üsküdar. 
da Hüseyin Avni paşanın sahil. 
lıaneıine gidip Avni paşayı sorar. 

Yalıdan: 
- Bu gece ,ünyı devlet reiıi 

Mithat paşa hazretlerinin lıtan. 
bulda Ta"şantaşında kain ko. 
nilklarında mcsliıihas vardır, Av. 
ni pa~a da orada.dır; dc~ler. 

Hemen oradım avdet ve iCCe 
saat dört raddeleı·inde Mithat 
pa~a hazretlerinin konaklarına 
var r. 

ı'1eclis konakta, üst katta, or. 
ti\ salon~a olduğu cihetle kapmın 
önüne kadar gelcr:ek, orada bulu. 
nan sadrazam hazretlerinin nğası 
S~lim ağaya şöyle hitap eder: 

- Serasker pa~yı görmek ıs. 
terim. 

Salim ağa: 
- Mecli~ var. Şimdi İçeri gire. 

mc~siniz. Lakin durun; atağıdan 
serasker:- paıanın ağasını çağıra. 

yım da on;ı söyleyin .. 
Ağa aşağı inip kapının onu11u 

hoş bırakması ile merkum kApı. 
nın arasından bakıp, ıeraaker pa. 
§anın sağ tarafta, hariciye na7.ırı 
Raşit paşanın yanrn.da oturduğu. 
nu görür. Hemen tabruıcaıı elin. 
de içeri girtt; doğru Avni paf8ya 
hücum ile: 

- Serasker, davranma! .• 
Diyerek tabanca ile ateı etme. 

ye başlar. Avni patayı ıol meme. 
sinin Üzel"indcn yaralar. Bunu 
müteakıp yine Hüseyin A'·ni pa. 
Şl\ya bir ateş daha eder ki, bu 
kurşun hariciye naz:rı Ra§it pa. 
şanın sol çenesinin altına iııabet 
etmekle derhal ölür. Bu csnnda 
knptımı derya devletlü ·Ahmet pa. 
şa merkumu arkaarndan yakala. 
yıp, iki ellerini de l\rkasrndan 
tutmu~ıa da cani elinin birisini 
kurtarıp kamasını çıka\"'ftrak, 
kendisini ıol kulak tozun. 
~an ve ıol pazusundan vurur. Bu 
eınada Mithat paşa hazretleri H. 

lonun yanında diğer odaya "'AÇılıın 
kapıdan •İlah almak üzere, harem 
tarafına gidip, Avni paşa dahi 
mecruhan dı~arı firar edcı-ck ka. 
pının dııansına düşer. Cani İııe 

(Dcı;rını• S inrirl<') 

~ G Ö it Ü P D Ü Ş Ü N D Ü J{ Ç F. ~ 

Diiııkii gilı ltı'"-: r;orııl.laı· miisa
bnlwsımla (l'ııl;cırıdan aşağı) 

bir yaşınclakilcr aras111da biri.ı. 

Teka_mül atelyeleri 
· [ S o ünkü gazetelerde güzel bir cı gc mı 'cdm: yedi ya~ındaki. 1 lcr nnısıııra birinci gelen Sel- haber okuduk: Maarif Ve. 

çuk; iiç JIUJıııdagilcr aı·asııı<fo killiği, enstitülerle, akşam sanat 
Liriiıci gclcıı Ay§c. mekteplerinde birer tekamül a. 

telyesi açmaya karar vermiş. 

Bir karı koca kavgası 

Şehremininde Denizaptal ma. 
hallcsinde Başhekim sokağında 
oturan Mustafa Kemal dün saat 
0;1 ikide karısı Llıtfiye ile yemek 
yerken bir ekmek meselesinden 
aralarında kavga çıkmış. Mustafa 
Kemal sofrada duran ekmek bı. 
çağını kaparak karısını göğsün. 
<len ve sağ bacağından yarala. 
mıştır. Yaralı kadının feryadına 
kom~ular koşmuş. kendisini has. 
tahaneye kaldırmışlardır. Kocası 
yakalanmıştır. 

Kamyondan düştü . 
Kı"lıklıda Taşocağından taş 

nakleden 3787 numaralı kamyon 
Ü sküdara ~~lirken tasların üze. 
rinde bulunan 17 y·a§ında Arif 
yere atlamış, muhtelif yerlerin. 
den yaralanarak hastahaneye kaL 
dırılmıştır. 

t şin uzağında bulunanlar, bu 
enııtitülerle bu akşam mekteple. 
cinin lcuruluşundaki sebep ve ga. 
yeleri bilmiyenlcr; soiı kararın 
ehemmiyetini pek kestireme7ler. 
Fakat hu kıuarı, memleket için 
bir müjde ııayacak olanlar c!a çok. 
tur. 

Enstitüler, al<şam sanat mele. 
tepleri irfan t;r·ihimizde yeni bir 
anlayışın, yeni bi.- gayenin mah. 
sulü varlıklardır. 

Bizde mektep anlamı, "mefhu. 
mu'' ya haıbi bir bilgi ıusayışı. 
nın dindirilmesine mahsus bir 
kaynak; yahut devlet katmda yt!r 
kazandıran bir basamak idi. 

timi, maarifi sennayeye inkı. 
lap edecek b:r. şey gibi düşünmek 
bir ruh düşüklüğü sayılırdı. Biz, 
bu yamrı yumru inanışın içinde 
pinekliyerck, memlekette ana·un. 
suru sa:Jcce harcayıcı bir hale 
koyduk. Harcamanın kazançtan 
sonra gelen bir şey olduğunu dü. 

§İinmedik. 
Kazanç kazanı, yalnı:r: c!cv:Ct 

ht"zinesi feklinde görünüyordu. 
Mektcplcc, her" sene ona §&hadet. 
nameli musluklar açar, milli ile.. 
tısadı gün geçtikçe, daha berbat 
bir hale kor<lu. 

Ana unsur, kök kalabalık böy. 
le hazır yeyici vaziyetindeyken, 
azlıklar bütün serbest kazanç 
meydanlarını önlerinde açık, ra. 
kipsiz ve engel&iz bulmuşlardı. 
Para onlarda, refah onlarc:a kalı. 
yor, memleketin bütün nimeti on. 
)arın ,kasalarında birikiyordu. 

En yakın geçmişlere kadar bu 
acı hakikatin olanca çıplaklığiyle 
y~şadığmı görüyoruz. Yurdun 
nimetini, yurdun zahmetini çe. 
kı-nlere mahsus bir hak şeklinde 
germek, bizde yenidir. 

tikin öfkeli bir isyan §eklinde 
ıneydana çıkmıştı. Bir zaman 
' Yerli malı" daYaııı hüviye~inde 
cörfrndü. Ancak bu merhaleleri 
ı~c:çtikten sonra.dır, ki hadiseye 
zihini.n aydınlığı ile baktık. 

Türk lnzını, verimsiz, kısır 
halı tezgahlarının başından, hah. 
çe, bağ rençberliğinden çıkara. 

rak, çağın ihtiyaçlarını karııla. 
yan iş sahasına attık. 

Enstitüler, ak~am sanat okulla. 
rı, şapka, çiçek, çama§ır, ev ida. 
n.•si, terzilik gibi ıürümü çok hü. 
nl"rlcrin yuvası oldu. 

Bural:-r·da Türk kızının ne in. 
CP bir ruh ,.e kaplayıcı bir zeka 
s.,!:ibi olduğu da ortaya çıktı. Az . 
711manda pllrlak iıler meyt-lan:ı 
ı•ctirdiler. Dosttaıı, dÜ§CTlandan 
takdir topladılar. 

Fakat i1 sahasrnc'a çetrefil do. 
ll\plar döner. Yalnız güzel cıcı;• 
yaratmak yetmez. Bu güzelliğin 
a;Öz kamaştıracak bir "arz" vit. 
rininde parlaması da lazımdır. 

Bugün Maarif Vekilliğinin 
I,urmak kararını verdiği tekamül 
atelyeleri, kızlarımıza İ!te bu vit. 
rini ve tiearet sahasını da bağıı
layoı·. Buna dört elle sarılsak ye. 
ridir. 

HAKKI SOHA GEZGiN 
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Mı ilet Me~ ı~ının un- pasının an~htarı jNorveyte. stratejik omen- . ıan 
kü ıçtımaı dac Alm~::::;:~~f~:o:::~:~aki mevkılerı tuttular anlaşması 1 mı~ı•":: 

(Ba~ frır<r{ı 1 ııır:itlc) 1 
Te'ldH rrlikrı k:ııııın layilıasilc i

lin•bi islrııilcıı fıkrnluı· -;;11111:11· itli: 
'":\filli hhl<•riınizi iııcikn \ ' l')J 

lm m:ıksalla rnilli l:ırihi )anlı-:; gi;.,_ 
ıcrrn y.ızılnr ıııcmııııılur. :'lfcııılrkr. 

ıin cnınin·tilr :ıl:'ık:ııl:ır nw'>rider 
lıaJ.:kıntl:ı. ~apılııı:ıkl:ı <ıl:ııı ı:ılıki
;.nuan ve ) ine C'ıııııivct lı:ıkıınııı_ 

dan olan l<'ıllıirlcrdl'ıt lı:ılısl'dt•ıı YH-

zıl:ır ııwıııııııdıır. 
.\rıc:ık lıu ıahJ..ik:ılı ~·:ıpın:ı):ı '" 

\a bu IC'dlıirlcri alııı:ıy;ı s:ıltıhiyrı_ 

İi ınak:ıııı t;ır:ırıııılnıı lıu hıısıı~t:ı 
iiJÜsuadc \'erilebilir .. , 

l\;ınuıııın lıı•\cli ıııııuıııiye~i iizr. 
rinde 1'ij1. :ıl:ın haliplı•r ı,uııııl:ıc::ık 

lıükiiııılı·rııı lflllıikalla lıir ~·ok güç_ 
lii1'1cı·c \l! ilılil:"ıll:ır:ı ıııcyıl:ııı vere-
<"r~i lııı,ıısuıı:ı i~:ırcl cylC'ıııiş »c lıu 
:ır:ııl:ı da "milli hisleri im·ilcn Ye 
hıı ııı:ıb:ılb mi lli l~ırihi yanlış ~foı. 

IC'n'ıı ) :rııhır., lı:ıkkıııılııki k:ıytl i_ 
,.jıı hir IC'lkık ııırıl'ii göslcrınck Ht
:zıııı ı.wlı•c t·i:ii \·c ''ıııcııılt•kt'tin eıııııi. 

yl'li •. l;a~ ılıııııı l:ısrilı \'C hıyiıt c
rlilııır•d z:ırııri olılu~ıı ıııiil:ılC'asııı. 

ıhı hulııııııııı-:;lnnlır. 

Eııciiıııcıı :ıılııı;ı ['C\"3P \'(')'('il ııı:ız_ 

lıal:ı ıııulı,ırriri !)inasi Dc,-riııı nıc,·
zuu h:ıhis ııuktal:ır h-iıı lıiı· frikik 
ıııt•n·ii gü~lcrilıııcsinc Jiizuııı olıırn_ 

ılığını, hıı yolda giılildiği takdirde 
Jı:"ı1'imc y;ıpılar:ık hir i~ lrnlıııaın15 

ıılac::ığıııı !,İİ_rl('llli~ \'C ıl<•ıııi~liı· ki: 
lHıkirıılt·ı· "milli hi:-.ll'l'i intilmc., 
l.t•yfi)clini lıt•rh:ııı;ıi lıir t·lılivukuf 

J.ııctar lnlHlir t·decl'k lıir kn<.lrclte-
ılirlc·ı-. Bıı teknik lıir ıııt•srlc dc!lil~ 
<lir. ~ih:ıyt•I "nıilli lıisl«'ri iııcilme,, 
nin ıll'ltılct elliği ıııııııayı oııl:ır <la 
hcrlı:ııı~i lıir elılinıJ,ur kaıl:ır tayin 
cılrrkr. 

Adliye Vekilinin 
sözleri 

• \ılliyı· Yl'J.;ili FPllıi Oky:ır süz a. 
Jıtrak drnıi~lir ki: 

•·- .\ka f;iiıııliiz arlrntl:ı~ııııız, h~
J,iırıler<· dılinıkııfa nıür:ıcaul husu_ 
sunrlaki s:ıl:ilıiycllcri nıeYzıııı h:ıh
scl 1 iıH zarının dtl i nıkııfa mi.iraca:ıt 

rlıııcınclcri fikri ıı ıle lmlıı nrl ul:ır. 
Hepiııb:in lıatır111d:ıılır. c;cçcnlerdc 
lıir ılava cılılu. ~ıı n· ra hu suretle 
rnkıı htıl:ııı <.'lılirnkıır t:ılrpleri 
rcdc!olııııdıı. :\lnlıimııf\lilcriıllr ki elı_ 
linıkııfa 111iir;ıcaııl dııi:i.nıılan ılo~~ 
ı·u3. lırik i111'c vt•ri ll'n lıi r salülıi;reı. 
Ii.r, ~•111111 H·o~·:ı Luııun tarafından 
yııpıl:ıı-~ık tc•klif rnrit olırnını . .Bu 
ııoklayı d:ı l:ıshih clrıı<.'k islt·rim. 

Buıııhııı lı:'ı~ka lıu ıııünasehetle 
ıJcdiler ki, •·ne .\ fnııl il danısıııı is
i erim. ne tir .'lıfrodil ıl:n·a'>ım çıka. 
nrnlan .• . \froılil ıl:ı,·a.,ıııt ~·ık:ınııı-

1.ır Jdııılcrdir'? \'c ııidıı çık:ırırur~ 
Jıı r . ,\frndil da\'a'.ı ıııallıınuııuzıhır. 

ı.:ıtl'l!'ll'I ' 111.llll llZ;Hlı~:ı ıııeYZllll hnlı

sctıil cr. Tiir!,i.ı c· il. ::\1. :\lc·disindcı1 

ı·ıkıııı '5 nl:ııı lıir k:1111111 ııııwıhiııce 
ı . ıüslclıc• t•n ;ıddıılıııı:ıc:ık l.i1aııfarı 

takip l'lııırk Y:ı1.irc~i ıııüdılciumu_ 

ırıi!erc \l'l'İJrııi~lir. )fiiıltlciııınıınıi

Jcı• hıı ':ızir<•yi yııp:ırl:ırkcn H. M. 
,\frclisiıı.lı•ıı çıkıııı~ ol:ın k:ııııınları 

üılhik rlıııekll'n lı:ı~k:ı hiı; hir _ı.::ı~ e 
!~kip rlıııi~oı·l~r. ı Bra\ rı Sl:''lt•ri), 
lluııl:ıı·ııı ııııılı:ıkeıııE'lC'riııiıı ıloi(ru 
,,fuµ cılııırıılı~ıııı tclkik rııııek ılrıiL 
rudnn dnğı·ııy:ı h~kiııılrre aillir., E
~-~~crı 111;1 lıkcııı edcn ı.w~·ııı i~ ve 'k~. 
zi,ci tııııhl..t·ıııl' h.ıliııi :ılıııı-; lnıhın:ııı 

lıir lll('ı.t•lerıiıı lckl':ıl' bıır:ııl:ı ıııiiııa

~ıı. cdilnırsiııc lll' liizııııı ve ne ılc 
·aJJ.Üy:ı~· Y:ırdır. Y:ılııız -;uıw sö~·lc. 
ıl\Ck İSLPl'İlll ki, n . .\!. :'llrC'lisinin 
ıffirnnlan ıııi'ııldı•iuıııııınilt·rc lıöylc 
.v1.iifeler tnıJ i elııı i:;~e ıııiiddeiu
riiumikr ıll' d.ıiııı:ı hu vaı:ifclrri 
kendi k:ıırnuli Yinlarıi) rlcrilc ifa 
t'[ıııckıc d<·,·:ırıı cdc-ct•klcl'dir. lAr:ı. 

:vi'i' srsh·ri J. 
J!u ıııiiz:ı!..eı·<'lrr soııtıııılu lı:ızt 

ıı.ıtl.ıu~J;ır lnrafırıdaıı \erilcıı luılil 

'{Jıır leklifl~ri okıınarak rı•ıldo. 
Iy.puıu5 ,.e .k;ııııııııııı ııı:11lrlelcri ııL 

Slı,1ğu ~ilıi k:ılıııl t•ılilıııişlir. 
:\lrdis <'11111;1 ı.ıiiııii topl;ııı:ır·;ıklır. 

. Dahiliye V ekilini.n 
izahatı 

"'.\fatlııı.:ıt J..:ıııuıııııı:ı lııızı fıl,r:ılar 
lla\'hiııc :ıil ı.:11111111111 ıııii1.akerc ... i 
(;J!at'1ııı.I: ı i lcl'i !-.İiriilcıı ıııiH:ılcahıra 
J,:ı.,t.,ihk olarak l>:ıhili) l" \'ekili F:t
li~ 

0

07.lnık :ıs;ığı d:ıki i zııhııl ı \'rı•ın i ). - .. 
ı ır: 

. ~ . .\l'k:ııfa•:d trııııızıl:ııı lıil'isi, l.ri 
iJıf!. ·ııııırı ':"ızıh olımıılığını siiyll"di
lfrı :re lııııııııı ıınlisl' lıınıkılıııası : 
lıuı)lo~ru olıııaılıi:(ını lıildiı dilı>r. 
Tıtlidir poli ..,c ail dc~ildir, ııııılıkr. 
n'~·c oiıtiı·. ' 

Jlıı fcd,:ıl:iıl<• lırı l lcr<leıı ıııii levrl-
1 it" ııı ııv:ı kk:.ıl hir kanun dd':ildiı'. 
nllmt olarıık liiıtıııı lıi-;srdilt"ll \t' 

lıjl Jlıliyanı crYap \'rrrn !Jir tek_ 
li(tir. llııkik:.ılrn ıııilll hisleri iıl<'i. 
len ve f;ı k;ıl ıııf'n:ııl ıııenuaın ~ö. 

re yazılar ıııuk:ıbiliııdt• lalıclicli bir 
cczn olmayan riillrrin \'tıkuuıı:ı nı:ı_ 
ui olmak i<·i ıı l.ın layihayı ıı:ctirnı iş 
1 ıulunuyoruz. 

llüklııneliıııiı bu J~yilııı) ı Jüzıı -
H';~R kft~i <"larıık .. 1111zur~ırnza .hık. 
ılirii ctıııı.siu·. llu.cıuıı ılahı hu lıııu~ 

Almanların mik~arı da yüz bini (lJa§ tamfı l ınci<lc) tacak .. e P aıııaf 
1111111 zııil oldıığunu ılcı:iil lrnfirlc·<IL Nevyork, 24 (R~dyo) - Ber. ar 

1 
avı 

tecavüz etmektedir. Hırvatistan. dan başlayıp Gubrenzdal vadisi l 
1 

nunevve ' ..,,
1
e. ğinl' hill' kani dl'ğıliııı. Oııuıı i!,'in lin ve .Paristen gelen ha >er ere •• 

daki Almanlar büyük miktard:ı. yoluyl:ı Osloya varan demiryolu lacaktır. ......;ı\'3 Po• ~ ııılidar:ıa clnıC'k ııırl'hııriyclindc. 1 göre Alman _ Romen ticaret an. 
1
\asu· 13 

olmamakla bera )er hepsi de Hit. ve Trondhaymın kırk sekiz kilo. Bu a• · ·d3 'il" 
yi rıı. b d . S h laşması Bükre§te bulunan Alman ya a) 1 ıı u lı lcr tarafından ikame edilmis. me. ıne·tre cenu un akı trend eym 'k' Al..,.,an}'a ,· kabll.~,1 ıt .... at uat medeni meınlcketıerde ticaret heyeti ile Romen h iı ·u. ... } ı "• ,:, 

murlardır. !fehri müttefiklerin elindedir. ı·ol verrrıe -1 ~_i ıı 1 • v· serbesttir. Bizim de matbuat scrbeıL - meti arasında bugün imzalanmış,. ·lC "rı•· 
Yuv,.,oshvyada Almanlar olduk. Dün Almanlar Trondhayma B'jl:rc~ · v• ~ ti11üıc en çok riayet eden memleket_ t l ıe11 · harı 

!erden bırisi oldıığumuzd:ı. asla te_ ça miikemmel propaganda yapa. yeni kıtalar çıkarmaya muvaffak ırB 
1 

R KlodiLIS he} i!ı~f1 
reddüt etmiyoruz. Her vesile ile mat. bilmektedirler. Mesela YugC'slav. olmuc;larrlır. Bugün de Alman ku aLn a~ma~a n~zaran ala~~~: ye ınütevecc 

Yada c .. ıkan Döc. Volksblat isimli tayyarekri Trondhaymr abluka mar • eye gore ıymet tı"ı·. 
buat serbeııti!:linl mahfuz lulınakta İ Alrnanyanın Romanyaya kömür 

almanca yevmi gazete geçen gün. et;nİ'! olan ngiliz destroyerlerine ve onun takviyesinde çalışmaktııyız konten1·anı yüzde kırk nisbetinclc 
ve çalışıyoruz. Fakat bu demek değil. kü nüshasında: "İngiliz donan_ taarrıız ctmislerdir. Beş Alman 
dir ki, matbuat Ya?;;ıtaslyle yapllacnk mast tamamen tahrip edilmiştir." tayyaresi di.i~üriilmüştür. Geçen 
l'lllçlua ınu'.'lsımıhayı tecviz ediyoruz. diye yazmıştı. bir hafta içinde dü~ürülen Alman 
Bu maddenin teklifine ııaik olan .se. Yııgoslavyadaki Almanlar hu_ tayyuekri yirmi kadardrr. 

dut mrntakalanııda oturmakta. Mer'<ezde Gubranzdal vadisin. beplerden bi ı· tanesini söyliyC'yim. Ge. 
çen yaz gazetelerimizin birind<' bil· dır. Alman kıtalarırun herhangi de mC'd;;rn silahlarla mücehhez 
Arııavudun bir makalel!li intişar etti. bir harekete çrkmazdan evvc] Norvec kıtaları muvaffak olmak. 

mükemmel malumat alını~ olma. tadırla~-. S.kanıs'da yüz Alman O makalede o adam Arnavutluğu ile .,. 
iftihar elliyor ve TürkUn ve TClrklil. lan hayret uyandırıyor. Bu şekil. öldürülmüştür. Valderns vadisin. 
ğUn bUyük hamleledni, inkıldplarııu de komşu memleketlere yayrlmr§ de de vaz iyet Norveçlilerin lehin. 
Arnavutıug·a mal ederl:'k bize bir Ar. Almanların mükemmel bir istih. dedir. 100 Alman esir edilmiş. 
navut hediyesi gtbi sa tmıı l< !Rtiyer. barata malik ola·bileceklerine şüp. tir. 
Maalesef b:~ yazr bir Ttirk gazeleain- he oiunmam:ıktadrr. He!!ra kalesi hc'.Ja kahramanca 
de yer buımu,ıtur. Yaruı dcı. böyle Lıir Sonra nihayet Slovcnyada bu. muka~emet etmektedir. 
11eyin ye.pılnıasr ihtimalin! dalma göz. lunaıı birçok fabrikaların sahiple. ingili:ı;lerin cenupta ihraç mın. 
önünde tulalmı. llfç bir memlekette ri de Yugoslavyaya karşı duy. taka!'ı olan Namsosa Alman tay. 
o memleketin lütfüne. himayesine, mı. duklan samimiyet pek şüpheli o. yareleri muttasıl taarruz etmek. 
safirpervcrl1ğinc sığınmış olan insan_ lan eski Avusturyalılardır. Bun. tedirler. 
lar o mcmlc • .:et halkmın aı<il hlsleri- lar Almanya ic;in mükemmel birer Simalde, müthis kar frrtmalan 

kozdur. yü;.iindcıı N:ırvik;de vaziyet de. ni incltmel< hakkına mıılik değildirlel'. 
lBravo sesleri). 

O gun ber birlnlzin bu yazılar üze. 
rinde gösterdiği aııabiyel bugiln gös_ 
terilen sUkOn ile gayri kabili teli! 
idi. GR.yri kabil! telif idi demeyeyim. 
Bugün ne ka.C1ar sükun mevcut ise 
o gı.ln de o nisl>elte feveran vardr. O 
glinkti feveran, yapılan saygrsızlıkta.n 
idi, bugünkü l'lıiltimet de onun ııa.cmm 
gösterllmi§ olmasındandır. 
Mevzuatımız bu ha re keti bir ceza. 

ile tehdit etmediğinden takibat yapı. 
lamndı. Bil' e.rkıı.da.şımız diğer g~te

tcic-rden ve vicdan, 11.ınınedcn b::ıbset. 
tiler. Katil ka.r~ısındu. da vicdani a.m. 
me vardır. f'akat, Yicda.tll Amme var_ 
dır diye katil ecza.sız bıtalulıyor mu? 
Kalil, irli~a ve irtlkılpMn da efkftrr 
umumiye nefret eder. Amma ayrıca 
bir ceza ıle de onlan yapanlar tecziye 
edilir. Onlaı·ı nasrl bir ceza ile teh
qil ediyornz. :Memlekette bu gibi ııay. 
gı&ızlı:darrn tekerrürüne mani olmak 
için bu mtieyyideyi koyuyoruz. Şu 

halde hııka ret olmadan ve hakarete 

Belgradın Akılane Hareketi ği~memiştir. 
Bereket versin ki eski Sırp or. Stol~holm, 24 (A.A.) - ''Oslo 

dusunun varisi olan Yugoslav or. kap1~1" nı ek j:!edrmck için mer. 
dusıı, yüksek bir askeri kabiliye. kezi Norveı:;te Elverum, Hamar 
te malik olduğu gibi memlekette. ve Lil\ehamner arasmda şiddetli 
ki bütün imkanları da çok iyi bil. bir muharebe cereyan etmekte. 
mektedir. dir. 

Bu kahraman millet fakirdir: Almanlarrn iddiaları hilafına 
Sermayesi yoktur, kendisine çok olarak Lilemar şehri pazartesi 
pahalı gelen modern malzeme. denb~ri İngiliz _Norveç kıtaları. 
den mahrumdur. Fakat bütün nın elindedir. 
bunlara rağmen Yugoslav ordusu İngili:der Moelv'e kadar ilerle. 
geçilmesi imkansız topraklarda mis ve Bornbos demiryoluyla Li. 
harp etmesini bilecektir. Iini'ara takviye kıtaatı göndermiş. 

Polonyamn ovalık mıntakada lerdir. Almanlar da aynı noktaya 
harp .. tmekle dü~tüğü hatayı Yu. takviye kıtalan göndererek mu. 
goslavyamn da tekrar etmiyeceği kavemet etmeye başlamışlardır. 
ve ordusunu Sırbistan ve Bosna. İngiliz tayyarelerinin 
nın geçilmez dağlarına yerleştire. bombardımanları 
rek mütearrızı, tank ~ibi motör. 

Loııdra, 2 l (Hmıu"f) - İngiltere 

Hava nezaretinin tebliğine gi:j,rc İn. 
giliz tayyareleri dün Danimarka ve 
Non•eçtel<i beş Alman ha\'a karargA._ 
hınr bombardıman etmişlerdir. 

lü vasıtaların, hatta ağır topların 
bile l:ıareket imkanları bulunmı. 
yan bir arazi üzerinde harbe mec. 
bur edeceği artı kbir sır değildir. 
Bu şerait dahilinde Yugoslavya 

roUtcalllk olan maddC'niıı tatbikına. milleti en kuvvetli orduları bile şut aclaı<r üzerindeki Veıılerla..nd 

hıı.va nwYı.li\nt.. tıı.ın bir.., w.ıat. lm;lı. d,ıı.. 

Jcil1:a bombalanmrştır. Bir İngiliz bom. 
b~r~ım'~n la§yaresı bir 'Alman kon. 
trol gemisini batırnu~trr. Diğer bir 
İngiliz tayyare.si de lki hUcumbotuna 
taarruz etmiş ve bunlardan birini ba.. 

.iml<~n vernwden mtlli lıi!iılerimizi ren. aylarca durdurabilir. ' .... 
cide edrn bir kimııo ceza görecel>:}ir. Fakat Yugoslav hükumeti her 
Hiç kimıı<'nin bize niçin böyle bir ka. 

nun maddesi yapıyorsunuz demeye 
JıakJ.:r yoktur. Ond~n sonrıı. lıu ihti
yacı karşılamak için koymak istedi. 
ğimiz m11ddeyi hiç kiıl'l~enin o da Jetin. 
d1!n, liyıı.ka.tintlen şüpheye hakkı ol_ 
:ıınyıın Türk hl.kiminin eline veıiyo_ 
ruz. lBra.vo ııeslcri). Ona g ideccktiı·. 

O tetkik cdcC!.'ktiı· . • \hlli hiı!llere uy. 
gun olup oJnıadığmr anla.yaca.le ve ka_ 

l'armı verecekti!'. ll<incl fıkrııya ge. 
lince bu da bizim için çcık aziz olan 
miUI tarihi her aklına g·eıen aclaıııın 

iııtcdiği gibi tahrif etlerek ve yalan 
yanlı;ı yazarak bizi incitml!'sine mani 
olmak içlnı.lir. Bizim miııt tarlıln:Uzl 

herkE'ııin isledi~! ı;:lbi k:ı.rıştırmll.llına 

m!ısaade edemeyiz, Mllll hlıılerinlizln 

rencide ctlilme~inc m~.rdnn vermemek 
için bu kanunu getirtllk. 

Diğer bir ıuale cevap 
Dl~t-r bir •uRlı' l'P.VabC'n Dtlhill;re 

Ytıklli şö3 hı <tı•ıru,tir: 

Arkada.şlanm, sanat ve fen A.lemın. 
tle ter:l ldrner kaydcdildikı;e bunhıı: 

naııııl bir takım ltl\yırlı iııılerin istıh_ 

:.ali içın vasıta. oluyor dı.ı nıaale.ııer 

ayni ııurelte ~erre mütea.Jlik işler iı;ln 
de kullanılmak ke.lıillyetlni göstere. 
biliyorlar. 

Son zaro::ıntarda bu gibi vasıtalar 

muhtelif memleketlt-rde emniyeti ilı_ 

lll etmek lizere mükemmelen kulla... 
nilmakuı.dır. Yani leıakklyal arttıkça. 
me'llleketlerin rınniyeline matut olan 
harekttll'r de aynı ınır~tıe ill'rliyor. 
HtikCımet!l!'r; \;e meCli8lC'r kendilerin_ 
den evvel yapılmış olan Yeya daha 
evvel kendileri tar>ıfmdan yaptli\n i~
lE'reo, hükl\m ~-.: knidclere bağlanıp 

kalmak deAıl, dlinya hıldlııelerinln ce. 
reyanını tal<ip ederek onların kendi 
memleketlerinin menııfii e.ıınsiye ve 
eınniyeli üzerinde yllptıklerı tesire.ta 
göro . tedbir almakla mUkellettlrler. 
Memleketin emniyetine taallük eden 
bir hldiae kel'}fedlyor. Bunun hakkın. 
da taklbat ba~lryor. Gizli kalmıuı ıt_ 
ıı:ımdtt'. Her han&'i rueteci haber alr. 
yor, gazetesıne yaztyor, ertesi gün 
bunun takibinden ha.sıl olacak mllk. 
!at l<ttyboluyor. Yine bu makıııııtla Jıti. 
k(ıınet bir tedbir alıyor. Memleltttin 
emniyetine matuf.. Erteııl gUn her 
hangi bir gaz!le m11h11.blri bunu öğ. 
reniyor, g&.zete:ılne telgrat ve mek. 
tupla bildiriyor ve ne~rettiriyor. 

Bu na.Here mil1111.ade etmek vakit 
rnkit memleketin emniyeti noltta11n. 
dıın bazx zara.rlıuı tecviz etmektir. 

Bunları nerden tahkik edelim. Bu. 
na dıt cevap vereceğim. Bizim mem. 
Jekette Ebceu okuyanlar gazete çı_ 

kıırmu. Bil&"ili ınaanlar gıuıete çzk&. 
nrlar. Ga.?..ete çıkarıp efl<dn umumi. 
yeye hitap etmek salA.biyellnl kendin-

türlü enerjik hareketi vurarak, 
da.ha iik hamlede memleketin en 
zengin yerlerinin elden çıkması 
neticesii doğuracak olan harbi 
bertaraf etmeye bakmaktadır. Bu 
iti yatta hiç bir çirkinlik yoktur. 
Bilakis Yugoslavya mertçe hare
ket etmektedir. 

Vekili er Heyeti 
toplantısı 

Anknra. :H (A.A.) - fC'ra 
VPkilleri Heyeti lıugUn öğle

den evvel, Başvekil Doktor 
Refik Sayclaın'ın riyasetinde 
Ha~\·ekal e Lte toplanuııı;; re ruz
namesinde mUuderiç ruacldclcr 
üzerinde mlizalterelcrde buluıı
muştuı·. 

de bulan arl<adaşlar !alan h!diııe için 
hangi nıak:\ma ınllra caat edeceğini 

biliı·le•· \'e bilmeleri de 111ünıkündür . ., 

Vekilin bir başka suale 
cevabı 

Bundan sonra. digcr bir suato Faik 
öztral< şu cevabı vermiştir: 

"Yeni arzeı.lllıni~ ol::ıu tcklit ihi nok
taçlan lbaretlir. Birl:o1i devletin emnL 
yelı ba kınımdan yaptlmakta ol::ın tah
kll,atm, di~;eri devletin emniyeti lıa. 

kmıından alınan tedbirlerin n,.~rccliL 

mesidır. Di.ter kııumlar eııki nıatkl l:' 

nin nal•lind<'n ibarettir ki, bunu 11r
kade.§lar ir.alı eltil<'r. Bunu ~erE'k 

dUnya vo.ziyl'tinin aldığı ve almakta 
olduğu ~ekti, gerekıııc bizde gec;en 
baZl tecrübeler buna biZi sevketti. 
:Me!lela. hUkumet bir giln memleketin 
emniyett bakımından batı ve~ıııiti har_ 
biyesini veya bazı kıtaatı askeriyeııl
nl bir yerden tllğeı· yere gizlice na.k_ 
ledecek. Amma nihayet memleket bir 
çöl deA'ildir. Bu eınada biri bunu gö
rUr ve bu ı-ören vurta.yla haber blr 
gazeteye güler. Bunun gitme11ini is. 
temiyoruz. Keza dc\'lctin emniyeti 
'bakımmdıın cıuusluğun ifa(ie cttifi 
.mlnayı hepimiz takdir ederiz. HUkı'.ı .. 
met zııbıtası bir aclamın peşinden ko. 
fUYOr bunun cu1111luğu hakkında ken 
dlıılnden .zan vardır. ŞUphe vaı•dır, 
keyfiyet teeyyüt etmiştir, tevsfü ede
cektir ve nihayet buou mahkemenin 
el lcoyacağı hale getirecektir. Bu i~lil" 

meışgul olduğu zaman bu baber intL 
ıar ediyor. Nitekim \'aki oldu. !<'ala_ 
nm fi1&mn caııualufundan ıtUphe ediL 
mi~. tahkikoı.t yapılıyor denJ.ldl. La.il. 
bali olarak bunu gazete sUtunlaı-ına 

geçirmenin lıliltO.met işlerini ne kadar 
i~kll ett.lğlni görUrıUnUz. Bunun bıı.zt 

mühim zare.rlan olabilir. İstediğimiz 
j§ budur-. 

tırmıştır. 

No.r,·eçtel<l Sta\•anger hava karar. 
gAJır on be,,inci drfa olmak üzere 
bombardıman cdllnıiı, ve meydanda 
bulunan yirmi kadar Alman tayyare. 
si tahrip edilmiş vcyu hasara uğratıl
mıştır. 

Kı·isliansund. Oslo kıyılarındaki 

l<'oruöbc ve Uanimarkadald Alberg 
hava kararg~hlanna. da taarruz edil. 
miştir. !ki 1ngiliz tyyaresi Ussüne 
dönmemiştir. 

!'ıırls, 2l (Uusıı~i) ..:.... Fransız tay. 
yareleri Almanya üz~rinde uc;uşlar 

yapmış ve Pra.ga kndar gitmi~lcrdir. 
Bugün büyUk bir Dornie t~yyat·ci!!i 

Onarn civannda kendi kenı.lınc d~e. 

rek yanmıştır. 
h'.öylüler vaka yerine geldikleri za_ 

man mUrellebattan ile; k!:ıinfn öln1Uş 

olı.luğıı ve bıı diğwnlnin tle paraı,UtU 
ılc fl(i'açlara t11lnlr k~ıJdığını görmtiş. 

len.Ur. 

Şarap İmali serbest 
bırakılacak 

.Aııkııl'a, :!4 (Husuı-ıi) - 1ıı-
1ıisarla r ,. cka l<~t i ın ü~kira t 
imııl ~l!;tcnıiııi dcğiştll'ınek ü
zere yeni bir karnın H'ıyihasr 

hazrrlamaktaciır. Dn ltlyihaya 
gi.iı'e ~anıhııı imali ve satışı 
serbest olac·eık, yalııız inhisar
lar iduresi tıruek şanıp sana
yii tizerlnc kurslar aı;acak, nti
rnuııe ~aravhaııelcr 'Ucuda ge-
lirer·ektir. • 

Yenişehir kaymakamı
na işten el çektirildi 
.-\ukın·n, 2-t (l-lııı-ıusi) - Bur

tıa Yi!Ayetinin Yenişehir kazası 
kaymakamı ile belediye reisi
ne il;\Leıı el çeldi ril nıiştlr. 

iran Radyosu dün 
açıldı 

.Ankara. 21 (A.A.) - Kısa 
dalga lraıı radyo~n. lıııgiiıı 
Türkiye Mati ile ı 7,:JO da lran 
Yeliahti tarafından ac;ılmış ve 
nc~riratrna başlamıştır. 19/87 
Ye !:11/99 metrelerdP çalışan 
lran radyosu. eYvelce lıilcilril
nıit=ı oları farsca, arahca. ingi
liz~e. frnmıızca, nısea, Ye al
maneıı dilltH"in<len l.rnr,ka tilrk
re olaı'ak da ne~riyat yapnıı::;
tTr. 

İtalya muhakkak 
harbe girecek 

Nevyol·k, 24 (Sr~".Jaha krı·şı rad. 
}O) - Romadan gelen haberlere 
nazaran İtalya iki i.ic; hafta için. 
de muhakkak harbe girecektir. 

öğrenildiğine göre Musolini 
faşist korporasyonu birliğinde 

söylemiş olduğu nutkunda bu ka. 
rarını bildirmis ve İtalyanların 
sözlerinin mukaddes olduğunu, 
İtalyanın müttefiki Almanlar ya
nında harbe gireceğini ilave et. 
miştir. 

Duçenin bu nutku haJa ne§ro. 
1 unmamxştı r. 

Roma, 24 (Radyo) - Milano. 
da intisar eden bir fasis'.. organı 
İtalyan~n harbe girme.si hakkın. 
da şunları yazmaktadır: 

İtalya harbe girerse fasistler 
Almanyanın yanında harp ede~ 
cektir. Harbe Almanya için gir. 
miyecek, yalnızca Almanyanın 
yanmda harp edeceğiz. 

Almanyanın muzafferiy"tini 
bekliyoruz, çünkü müttefikler 
galip geldikleri takdirde, sefirle~ 
rini gönderip hangi topraklan is. 
tediğimizi sormıyacaklarım bili. 
yor uz . 

Manevi cephenin 
takviyesi 
( EJu~ tanıtı ı ınc:ide) 

J>cmek oluyor ki ""asında, 
cle,·lctin. cl.ejl.il, :CerUcıin ha;\ra
tına n hukukıına ;lit bazı ha
dü.elcı- iizcriııde ouı·ulnıazsa. 
zanı:m ile tesfrr 11'füyİlyeı•t9t. \>'e 
gcııh;ıU~·crek milli müdatannm 
temelleı•ini tehdit c<lebilh-. O 
hald<' lmgüıı hıu·p hadci nu.i
yctt.,c hıılmımttmızdan h;titnde 
ederek maııevi (•eplwniıı bu 
tarzdaki za~·ıf noktalıırrnc da. 
kanuni t etll.>ider ile ku1Tetleu .. 
dfrnıclil İ:t;. • 

llilti km·uıını:ı kamııııı silah 
Jıu·cla l"C' ~chiı'lcrtle kalacak 
lnrcla. 'c ı;.eh.iı'C't·<l~ knlacak 
l.ıo~I 11::i, mı ıı ııııımi i-:tihsa 1 ha
yatında hh· lıııht·rurn ı-<'hep ol
marııaı-ıt ic:ı n i<'ahod<'n h~dlıiri 

dü~ünmii':i, i-;; mükcllrOyeti csa
suu ka lıul <'lllli~th-. .l<'akat <"CJ>· 
lw~ <' ~id~nkl'i n C\' h.•ı·inrlc bı
raktık la re ail<'l f?ı·irı ic:limııi '\'C 

ah hl ki 'a1.i~·ct IN·i ıı ~ t•ı lıir tet· 
kik ıııe1·znııcl ıır. 

Fı·aıısızla r <lalın. hu dt'fald 
sefcrbcrliklcl'iuin iptillasmdıl 

silfıh altıJHL alınıp cepheye sc \·
keclllen askcl'lel'iu ı·uhi ihtiya~:
Jarıııı Cntmiıı ctuıPk i<:in bil· ka.
mın k~thııl l'f(iJC'J': llu kl\llllllU 

.ıı;öro <"<'phcdc• l~u·nJı\ıurn hit· a~
k<>ı· ı-ıc'"Hj:;i hfr kız H') a kadın 
ilr evlt>IJJll<"k aı·zıı~u Jz.hıu· ı>(· 

t.ikt<'n souı·a. iilüı•se 'c o kız n·
ra kadın ela lıu nsk~ı·itı tnı.u
~uuu 11111\ a.fa knt 1 le ka1·şılnrsıı. 
at·nlnı·mfüt l•aıımıi hir izclh'a<; 
tııhakkıık ctmi~ olur. 

Hnrp ic:iıuk, İntlm..,ııs l.ı n~iin· 
kü 1 opy<'kiın hıHp <leni i(,'iıt-
41~, f'<'pht• ile cephe ~erbi nı·:1-
smdn iı·tihut her Hl kitkl ııclcn 
t'azladu·; hir mcuılckC't <·cplll' 
kııvn'tle1·i ne i~t.r<li~l ~i hi iti
mat eclelıilmek i<:in ceılhc ~c>ri-
1'inin umıuni hıızuı· \C. l:"muire
tiııi de !l.<lcta lıiı· t•eılhe ü~~kiliı
t mı t:ınzim ~der g;ihi clcdn hir 
<likkı\t \' C ihtimıun ile Ol'ı!;llUİZC 
etmek mC'<:hul'ly<'ti nuclır. 

ASli\f t"H 

Anzaklar 
Bugün Çanakkaledeki 

abidelere çelenk 
koyacaklar 

Krıhfrc, 24 ( A.A.) - Ana~o: 
lu ajansının hususi muhabırı 
bildiriyor: 

Anza.k'lar, Momorial day ··U
nutulmaz gün" diye andıkları 
Çanakkeledeki kanlı çarpışmala
rın 25 inci yıldönümünü, yarm 
kutlayacaklardır. 

Büyük Harbin dehşet verı~ı 
hatıralariyle ve yeni mütte!ık 
Türkiyeye karşı dostluk ve hay. 
ranlık hislerile dolu olan bu ta
rih .şimdi Anzak'ları, Türkiye - • 



tn in 
(aclar tc te!crru. 

tır;p b· anlattıkları 
t~•ı;o ;uz çıkı 
~ll(tıı af ak odası. 
. ~u~ .rah duvar. 
' hti l.:Otüyor gibi 
ra~ p ?tıırıltıbrla 

lth.~~( ~k ba,ında 
1 1ı.~q :nan da et _ ,k Çcyr·ı· 

"ll doıa 1 1 Yollar 
!tıg-,.... .. 

"~ .... ıoy-

U &Ut ... . 
~~1~ti lca goturen 
:"'l('- hr tırnaı. ..... ı.ı , . 1 ... 
~ ~dııttı~t arda ne-
~· zaman ;ı;._ • 

,~'ili b' ''-la:· 1lrncın \. '"'ıı ""' .. ama ~bunu ağlar 

~ldıı. tınet Ça _ 
\ ~1 .~uş, bü -
~ illdılUnJerinde 
'f~~tını 1 

küçük 
!iıı Yana ya. 

.~ ~c 
~- ilhcnkl"ı 
. "ilt bir 

't.t ~ır rn > 
d' llttıı~ ı .. 
~tı .., Çavuş, 

lı,~ ererek bir 

~~tıııı .. 
ttlc b· 

• tı kıt ır Çavu • 

~ıt~ .• tfııı. tL·~Şrnı§ ) or 
,'t 6,.;, "' 1~ı de ~ 

~ .. r d' :ı-!ır 

~~ ~ hukıtı ·~le~ek is. 
ıc ~~ tJan.:ıtu. Göz. 
·11~ ~ ~ adamın, 

olduğu ge:elercen birir.clc lnr.a 
t ir hikaye anlatmıştı. Genç bir 
kddın vardı. Hayal dolu bir gen~ 
kız ... Birçok ihtiyaçlar neticesi 
ıhtiyar zengin bir adamla evlen. 
:-neı.i lazımdı ... Evl:ntli. Arr.a bu 
kıı:, bütün benli~ini saran yük
sek bir duygu ile bir ba~ka genci 
ııeviyordu. Genç bir ada::nı ... Fa
lr.at herşeyi feda etmek lazımdı .. 
Yakınları için ... İhtiyar adamla 
evlendi. Yıllar geçti. Bir gün, 
bu iyi kalpli, iyi duygulu ihtiyar 
kocanın oğlu, babasını .ziyarete 
ı;eldi. Genç kadın, büyük lir fe_ 
ıagaUc bağlandığı yuvasında bü 
yük bir fırtınaya tutuldu. Gc. 
len gens adam. gt'nc kadının ilk 
genç kızlık hülyalarında yaşıyan 
adamdı. üvey oğlu! .. 

Çoktanberi uzaklarda y2,ıyan 
oğlu ile, genç karısını birbirine 
tanıtan adam iki gencin ıztırcıbı
nı anlamadı. Bunu anlatmam3.k 
için d~ birbirlerini bir daha gör. 
mediler ... 

B:J ıztır:-p Müjgin Akifi ilk 
hcyeca 1Jarını yaşatlı~ı katırhr· 
naklarile örtülü tepelerin altın::: 
götürdü. Cenç adamı ise ebedi 
b'.r ıztırapla ezdi.. bltirdi.. 
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bayanlara kurs sonunda vekalet. 
t.rdıt~iltı Old atta. çe diploma verileceği gibi birçok 

· Ç0ıc hufıı • rüçhaniyet ve imtiya:ı: hakları da 
asta ka:ı:nnmı• olacakh!ı ı il!n olunur. 

Tekirdağlı Kara -Ali 
ile karşılaşıyor 

------0 
Manisalı Halil de Bulgar pehlivanı 

Feriş·tanofa maydan okudu 
Eski Türkiye başpehlivanı K.a. 

ra Alinin Cak Şeri ile güreşmek 
hL'ckınm kendisine ait olduğunu, 
~mafih daha evvel Türkiye ba~ 
pehlivanı Tekird.Jğlı Hüseyin ile 
de kozunu paylaşabileceğini mat. 
baamıza. gelip söylediğini yazmış. 
tık. 

Dün Tekirdağlı Hüseyin ken. 
disi:lİ gören bir muharririmize 
demiştir ki: 

- Kara Ali Cak Şeri ile görcş. 
mek hakkının kendisine ait oldu. 
ğunu id<lia ediyor. Ali o zaman 
güreşti. Cak Şeriyi yenemedi. 
Şimdi ne diye tekrar güreşmc!t 
istiyor. Yenilseydi bel::i intikam 
maçı teklif ediyor, derdim. Böyle 

Beden T erbiyeıi Umum 
müdürlüğünün yerinde 

bir tesebbüsü .. 
Balkanlılar arasında evvcloo 

tertip edilmekte olan futbol 
şampiyonası muhtelif sebepler
le bir kaG senedir yapılmamak. 
ta idi, Haber aldığımıza. göre 
Beden Terbiyesi umum müdür. 
lüğü bu müsabakaları yeniden 
canlandırmak için bazı teşcb. 
büslere girl~meğe karar verm~. 
tir. 

Balkan milletleri ara.c;ında 
dcpla~manlı futbol maçları ya
pılması \'C bu müsabakalara her 
mılletten iki takımın iştirak et. 
tirilmesi dtişünül.mcktedir. Bu 
te.scbbUs kuvveden fiile çıktığı 
takdirde biz.den milli kilme bi
rinci ve ikincisinin bu mü.saba. 
kalara iştirak ettirilmesi karar. 
laştmlmıştrr. Bu mesele hak
kında bir kongrenin akdi fede
rasyonca Balknn fcdcrasyoııla.rı
na teklif edilecektir. 

Futbol ajanlarının 
güzel bir kararı 

İstanbul, Ankara ve İzmir fut 
bol ajanları Ankarada yaptık • 
!arı bir toplantıda futbolümüzün 
yükselmesi hu.su.sunda bazı ka. 
rarlar ittihaz etmişlerdir. Bu 
toplantıda tesbit edilen kararlar 
genel dittktörHlk tar&fmdan u
mumiyet itibarile kabul edilmiş 
gibidir. Verilen birinci karara 
~öre kltiplcr antrenör olarak ge. 
tirecekleri futbolcüleri resmi 
müs~bakalarda oynata.bilceck • 
lerdir. 

Her klüp bu şekilde üc;; f uL 
bolcü getirebilecektir. Ancak 
futbolUmü.ze muayyen bir sis • 
tem sokmak için antrenör ola
rak ~tirilecek bu futbolcülcrin 
aynı memleketten olması ı-:~rt. 
tır. ~ 

llcinci mühim karar da İngil
tereden bir hnkcm getirilmesi, 
bu hakem geldikten sonra bura_ 
da bir kurs açılarak bu kursta 
hakem yeti§tirilmesidir. 

olmadığına göre Cak Şeri ile da. 
h:ı evvel ben güreşeceğim. Yalnız 
Kara Ali benden evvel karşılaş.. 
mak istiyorsa gelsin, daha evvel 
ikimiz karşılaşalım. Kim galip 
gelirse Cak Şeri ile o güreşsin! 

Kara Ali de evvelki gfüıkü 
sözleriyle Hüseyinlc güreşmeyi 

kabul ettiğini söylemiş bulunclu. 
ğundan bu pazar günü ikisinin 
güreşmeleri muhtemeldir. 
Diğer taraftan Dinarlx Mehme. 

din Bulgaristan<lan getirdiği 
Friştanofa da Türkiye ikincisi 
Manisalı Halil meydan okumak. 
tadır. Halil yenilirse üste 500 li • 
ra vermeyi de kabul etmektedir. 

Türkiye futbol 
birinciliği 

Devam etmekte olan milli kü.. 
menin nihayetinde. milli kiline 
haricinde kalan şehirlerin t~ -
kil edecekleri grupların birinci
si ile milli kiline birincisi ara
sında bır müsabaka yapılacak 
ve galip takIDl Türkiye birincisi 
ünvanmı kazanacaktır. 

lskoçya Kupası Dömi 
Final l'Aaçları 

lskoçya ku~mm dömi finali 
Rnnjer ile :Mot.crval ve Dan<l.! 
Ünited ile Erdrionian takımları 
arasında cereyan etti. 

Glnskov'da Harnpton stadında 
oyn::ı.v:ı..n Ranjer, Moterval ma -
çında. Ranjcr 60000 seyircinin 
gözleri önünde rakibini dört _ 
bir gibi açık bir farkla mağlup 
etmiştir. 

Dandi Ünited ile Erdrioian a
rasındaki maçı da 26000 kiı>i ta.. 
kip etmiş ve iki takım 0-0 be
rabere kalmıştır. 

Bir alış verişin sonu 
Ha.san adırida birisi Edirne. 

kapı civarında dolaşırken canı 
simit istemiş, simitçi Süleyma
nı çağırmış, fakat nedense alış 
veriate uyuşaınıyarak Süleyman 
ve arkadaşı Mustafa ile kavga. 
ya tutuşmuştur. 

Kavga esnasında btçak ta çe. 
ken H~ yakalarunış, birinci 
sulh ceza mahkemesine Yeril
miştir. Hasan muhakemesi so. 
nunda 4 gün hapis cezasına çarp 
tmlmıştır. 

U sküdar Adliyesi 
Yandıktan sonra nynı nrsaya 

yeni baştan yapıl:ı.n Üskildar ad
liye binasının in~aatı geçenler_ 
de bitmiş ve muvakkat kabulü 
yanılmıştı. 

f stanbul müddeiumumisi Hik. 
met Onat bugün Csldidara ge
çerek binayı t etkik edecek ve 
sonra kati ihalesi vapılaca.ktır. 

Üsküdar adliyesi ay başına 
kadar yeni binaya taşınarak bu
rada faaliyete geçecektir. 

Sırn Bellioğlu askeri makam
lara teslim edildi 

(Baş tarafı ı incide) 
Suçlu öğle tatilinde, dairenin 

tenhala~tığı bir zamanda emniyet 
müdürlüğünün üst katındaki oda
sından çıkarılmıştır. Arkasında 
siyah bir palto bulunan Sırrı Bei. 
lioğlu, biraz zayıflamış olmasına 
rağmen gayet. aakin bir haldeydi. 
Koltuğunda bır gazete içinde ba. 
zı kağıtlar gözüküyordu. 

Hazırlanan taksi otomobiline 
binmek üzere emniyet mildürHi. 
ğü kapııından çıkacağı sırada ga_ 
zete fotoğrafçılarını görmüş ve 
derhal poz vererek resim aldır
mıştır. 

Emnivet müdürlüğüne 2 nisan. 
da getir.ilmi~ olan Sırrı Bcllioğlu 
böylelikle burada 22 giln kalmıı 
demektir. 

Yirmi iki gün z.arf ında karısı 
ve kızı kendisini hemen her gün 
ziyaret etmişler ve konuşmuşlar. 
dır. Bu sıratla Sırrı Bcllioğlu 
mektupları asabi buhranlar için. 
de yazdığını söylemiş, başka bir 
kimsenin bu yaptıklarından ha-

beri olmadığını bildirmiştir. Son 
zamanlarda mebusluğa namzetli. 
ğini koym:ı~ isteyen, fakat parti
ce bu tekhfı kabul edilmiycn Sır. 
rı Bcllioğlunun bundan sonra da. 
ha fazla a5:3bi bir hale girdiği söy 
lenmektedır. Dün kendisiyle gö. 
rüşcn muharririmize Sırrı Belli. 
oğlunun refikası şunları söyle. 
miştir: 

"-Kocam çok hastadır. Kalbi 
de vMdır. Bu yüzden merkez ku. 
mnndanlıf;ının arkasındaki ceza 
~\·ine ~idilen ufacık yoku~u bile 
~üdühle çıkmıştır. Askeri dok. 
torh:· k!?ndisini muayene elmiş. 
•edir." 

Sırrı Bellioğlunun a~keri ceza 
evinde istirahati için ailesi dün 
merkez kurr:andcnhğına bir divan 
ile yatak ~önc.lermişlerdir. 

Sırrı B~llioğlu henüz askeri 
mahkemeye verilmemiştir. Hak • 
kında askeri ma!~am!arca yapıla • 
cak tahkil:attan sonra evrakı ve 
kendisi mahkemeye sevkcdilccek. 
tir. 
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Aradan bir kaç hnft.-ı geçti. 
lmzalarm t~atisi için $egenin 
mektupla tayin ettiği gün, Mat. 
yö A!·ı' en rol:ağmdaki konağil. 
geldi. Segeni evde bulamadı. Bir 
hizmetçi, Matyöyü birinci katın 
salonun'\ alarak }.lösyönün cl ı 
şarıva çıktığını ve birazdan ge. 
lcceğini söyledi. Yalnız kalınca. 
Matyö etrafına bir göz gezdir
di. Va.ktilc n:ı<lir ve seçme e~
vıı.:arı, h:ılılan, biblol:ı.rı ve mü-
0ellet kitaolarile etrafa ihtişam 
s:ı.ç:ın bu salonda şimdi kasvetli 
b~r hava dalf{ala.nıyordu. Bu-
11ı11nla bernber her şey yerli ye • 
!"inde idi. Fakat ne halde! Bıra. 
kılmı.ş, unutulmuş, ihmal edil
mi~, dağınık ve tozlu! 

Dar beyninde esen her çılgın
h~ı vapmak ve her yerde alfı -
vi~li hareketlerde bulunmak ih
tirasile kemirilen Segen, esasen 
pek hoşuna g-itmiyen güzel sa -
nat amatürlü~ündcn yüzçevirc
rek bir müddet spora ve bilhas
sa otomomile heves etmiş ve nıL 
bayet ondan da vaz,geçip haki. 
ki ve biri!::ik meyli olan ata rü
cu etmişti. Metreslerle kumarın 
epey hafifletmiş oldukları o bil.. 
yük serveti şimdi beygirler ye. 
yip bitirmekte idi. Beri t.araf
tan da hem ziyanlarını telafi cL 
mek ve hem de kendine vükela 
tarafından irşat edilen mühim 
şahsiyet süsü vermek emelile 
borsa oyunlarm:ı. daldığı söy -
leniyordu .. Ve, yakın bir fela
ket tehdidini ta.sıyan bu zarar -
la.r ağlrla~ıkca, Santerle uzun 
uza.dtya ı;izel sanat ve içtimai 
felsefe mü.'lakaşaları yapan o 
eski ebedh·atçı, tuzağa tutulmuş 
şahin, bedbin, hayata küskün 
bir mahluka dönüyordu. 

Matyö, kliçük adımlarla salOil
da gezerken içeriye yirmi beş 
yaşlannd:ı. iriyarı, gilıel bir sa
rışın kız girdi. Ü7.erinde, sade 
fakat ~ayet 7.a.rif. ipekli siyah 
bir elbise vardı. Etrafına bakı. 
narak h:ıfif bir nida çıkardı. 

_ A ! Çocukları burada s:ın_ 
dım. 

Ve bir ev sahibi edasile misa
fire ı:ülümscycrek masaya doğru 
ilerledi, kağıtları düzcltir gibi 
yaptı. 

Matyö bir scncdenbcri onu bt1-
ra.da görüyordu. Nora ismini ta. 
şıyan bu Alınan piyanisti Se
gen çocuklarına mürebbiye ol. 
mak üz.ere eve getirmişti. Bila
hara pek iyi anlaşılmıştı ki, bu 
kadın onun kendi metresiydi. 

- Mösyö Segeni mi bekliyo~. 
sunuz? dedi Size randevu verdi
ğini biliyorum. Her halde gele. 
cektir. 

Onu fevkalade bir alaka ile 
tetkik eden ~työ bir tecrübe 
yapmak i<;iQ.: 

- Belki Madamla beraber çık 
tılar, dedi. Ekseriya beraber 
gezd!klerini biliyorum. 

.Kora mürebbiyeliğe hiç yakı~
mıyan saygısız bir gülüşle: 

- Onlar mı? diye bağırdı. 
Pek yanlış bellemişsiniz. Onla -
rm a·ynı yoldan gittikleri kati _ 
yen va.ki ?eğ~ld~r. :0.1adam belki 
kiliseye gıtmıştır. 

Ve alaylı, arı:ıız bir tavırla, 
ortalığa biraz düzen \'ermeği ba
hane ederek s alonunun içinde 
dönmeğc başladı. Bir erkekle 
yalnız kalınca s~J;i hemen ona 
teslim olmak ıhtıy:ıcını duyu.. 
yormuş gibi, ikide birde haiiL 
çe misafirine sürünüyordu. 

Sonra. alçak ses!e kendi ken
dine söylenmeğe ga.şladı: 

- Ah! Ne ev! Zavallı Mösyö 
ne kadar ihmal ediliyor!... Ma
dam sabahtan akşama. kadar 
meşgul olmasaydı işler daha iyi 
giderdi. 

Valantin meşgul! Bu sözlerin 
sakladığı alayı anlıyabilmek i
çin Valantinin Uç sene süren bir 
bozuşmadan sonra tekr:ır San. 
lcrle barıştığını bilmek lazımdı. 
Şimdi, Segenin kansı aşıkmı c. 
ve kabul ediyor, ve onunla salo
na kapanarak saatlerce beraber 
kalıyordu. Alman mürebbiyenin 
alaylı alaylı ima ettiği mühim 
meşguliyetler bu olsa gerekli. 

Santcr. romancılıktaki muvaf. 
fakıyeti için elzem sandığı Va
lantini bir zaman okşayıcı t:ıL 
Jı ta\'ırlarla elde etmiş ve ona 
ihtiyacı kalm:ıymca vahşi bir 
hod~amlıkla r:ı.bıtalarını kesmi~. 
ti. Bu bozuşmadan pek ziyade 
münkesir olan Valantin, birden
bire tanıılıklarını havrete düşü. 
re~k bir dindarlıkln kiliseye 
devama başlamıştı. Bir ara Sc
gen de karısıruı mümaşat etmiş 
\ 'c h~tta karı koca arasında ba. 
rışıklığa benzer bir yakınlık 
hasıl olmuştu. Fakat çok geç. 
meden Alman mürebbiye orta:':a 
ı:ıknuş Ye eski kavgalar bir kat ı 

daha şiddetle taze.lenmişti . Şu 
kadnr ki, Segen, biraz sükun 
bulmak için her zam:ı.n klüptc 
ra.stj:{eldiği eski dostu Santcri 
tekrar eve getirmeyi dü~ünmüş
t ü . 

lşte böyle, aile muhakkak bir 
felakete sürüklenirken baba AL 
man mürebbiye ile, ana, kocası. 
nm candan arkadaşı ile, eğleni
:ı;or, çocuklar da. hizmetçiler e
linde g cli§igW.cl yetişiyordu. 

(Daha var) 

Halkevinde konser 
Beyoğlu Rnlkl'\'İndıın : 

1 - 26.4.940 Cuma gUnU .saat lS,30 
dıı. Evimizin Tepebaşındakl merkrz 
binasında Evimiz Triyosu aylık kon. 
serini verecelctır. 

2 H er kes geleblllr. 

Darüşşefakalıları davet 
Darünefaka Mezunları Cemi. 

yetinden: 
28 - 4 - 940 pazar günü Darü~

şcfakanın 67 nci yıldönümüdür. 
Merasim saat 10 da başlar, 17 de 
biter. Bütün Darüşşefakalılarm 
gelmeleri rica olunur. 

Gazete kolleksi .. 
yonu yapmanın 

ehemmiyeti 
(Da.;ı taraj ı S ilıwiitle) 

Ahmet papdan bir elini daha kur 
tarıp, tekrar Avni paınnm üzeri. 
ne gittiği zaman kama ile birçok 
yerinden yaralayıp ıttaskeri bu 
ıırada ötdürür. 

Hadisenin aldığı bu kcrkunç 
§ekil üzerine sadrazam hazretle
riyle Ha1et~ pap ve Ahmet paı11 
salonun sol tarafınd.'\ki odaya gi. 
rip kapıyı kapayarak, arkaıındarı 
dayanmaya baılamıılardıl'. 

Avni pafAJUn vefatmdan &onra 
cani tekrar içeri ginnİf, ıandalya 
ile avizeyi kınp mumlan ıöndür. 
rerek sadrazam hazretlerinin bu. 
Junduğu odanm kapısını zok'la. 
mıştır. Bu amada Mithn.t pafi! 
hazretlerinin kaftan ağası Ahmel 
ağa, arkasmdan gelerek belinden 
yakalaım§ııa da merkum tabuıca. 
yı arkasına ateı ederek Ahmet a. 
ğayı dahi sağ &"ttdanmdan wnıp 
kurıun sol kulağından çıkarak 
derhal öldürmüıtür. 

Cani yine ıadrizam hazretleri. 
n.in bulunduğu odanın kap11rnı 
zorlıyarak, sadrazam hazretlet'İnc 
hitaben: 

- Benim size bir gUııa gare. 
zim yoktur. Garezim, sera.kete 
idi.. diyerek kapıyı açmalannı iı. 
temi§, fakat vakanın debtcti aad. 
rizamın emniyetini selbeyleGiii 
cihetle kapıyı açamıyacaklr.r.ını 
aöylemiıler, bu ıırada yaver §Ük
rü bey, aadrizamın bulunduğu o. 
danın haricin.de merdiven tarafr_ 
na açılan kapıya gelmişti. lımini 
haber vermesi ile kapıyı açbnp 
İçeri girmiı, bu esnada asker de 
yetişmiş. 

Sr.cr5zam ile yanmdalciler mer _ 
divenle aşağı inmiıler; askerler 
içeri girdiği zaman ise merkum 
tabancasiyle birkaç kere daha a. 
teş ederek bir neferi telef ve bi. 
rini yaralar. 

Askerler süngü araıma alıp a13. 
ğı indirirlerse de kak'şıma ıükrii 
bey tesadüf ebnekle elinden he
nüz b:ırakmadığı rovelverini ate,. 
ler ve Şükrü beyi de öldürür. 

Bunun üzerine asker aünQ"ii ile 
VUC'up tepelemek üzereyken bu 
fezahatin nasıl efkara mebni oL 
duğu ve ıahıi garez neden ibaret 
ve niçin olduğu anlaşılmak üzere 
istintak edilmek için Mithat pafll 
hazretlerinin damadı Refik bey: 

- Vurmayın!.. 
Diye askere bağırıp, meneder. 
Hasılı cani merkwn, tutularak 

h1'pİshaneye götüriilmüştür.'' 
Çer.kes Hasan, ikinci gün ailki 

ask. ri 'en tnrı.l karannda ı ton •a 
Beyazıt meydanında id::un ediL 
mi~ti. Göğsüne takılan yaftada 
mensup olduğu orduya gibneme
si üzerine tevkif edildiği, ıonra. 
dan gideceğini ıöyliyerek serbest 
bıra~ıldığı vakit bu cinayetleri 
i~!ediği yazılıycrdu. 

>;: * JC: 
Gcçe:ı günlerin hatrralan dai. 

rna kıymetlidir. Bu gibi vesikala. 
rı ya gazete kollcksiyonları, ve. 
ya gazete kurpürlcri ile topla. 
mnk, her medeni insanın bir bor -
cudur. Fakat bunu, evvela ihti. 
yaç halinde hissetmelidir. 

N. I 

• 
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~ 
BALSAMIN Kremleri ~ 

BALSAMIN Güzellik . 
eksiri 

BALSAMJN Rimelleri 
BALSAMIN Pudraları 

BALSAMJN Rujları 
FARD BALSAMIN 

En Kibar Mahfillerin Kullandıkları ve Bütün 
Dünyaca Tanınmış Sıhhi Güzellik 

Müstahzarlarıdır. 

1 
lstanbul Levazım Amirliği satınal:Jm 

Komisyonu ilanları ---------5000 adet yüz havlusu müteahhit nam ve hesabına alma.. 
caktır. Açık ekailtmesi 2-5-940 Perşembe günü saat 14 de 
Tophanede Lv. amlrliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 2250 lira ilk teminatı 168 lira 75 kuruştur. Şart
name ve nümunesi komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni vesi-
kalarlle belli saatte komisyona gelmeleri (798) (3027) 

* * * Pirin o 
kilo CinsL 

162,873 Kamollııa. 

8,820 Bertoma. 
!S.80'7 Mııretelll. 

H,000 Kamollna. Çorbalık. 

18,000 Maret.elU. tt 

Yukarda cinsi ve nuktarı yazılı pirinç alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
29/4/940 Pazartesi gUnU saat U de Tophanede latanbul Levazım A.mlrliği 
Satınalma komtsyonunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 69,0H. lira 
21 kuruııtur. u:au teminatı 94.01 lira 4.2 kuruııtur. tıteklllerin belli sa.atta 
kanuni veıiknlarile beraber komisyona gelmeleri. (809 - 3232) 

- . 
Devlet Demiryoltan ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanlan 

Muhammen bedell 64.70 Ura olan parça, talaş halinde temiz ve talaş ha. 
linde karışık olmak Uzere takriben 43000 Kğ. hurda pirinç 3.5.19i0 Cuma 
gUnU saat (15) on beşte Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon ta
rn!mdan kapalı zart usullle satılacaktır. 

Bu i§e girmek Jsllyenlerln 4.10 lira 25 kuruşluk muvakkat teminat, ka. 
nunun tayin etuğl vesikalarla tekliflerini muhtevi zar!larını ayni gUn .saat 
( 1f) on dl:lrdc kad:ır komisyon reisU~ine vermeleri lA.zımdır. 

Bu l§e ait şartnameler kom.Isyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(3068) 

Uşak icra Memurluğundan: 

Kıymeti 

Um 

No.: 910/ 82 

Ciruıl Tıırlhi 

llA.n \'arakası 

Ko.sı Hududu 

10.000 Un fabrikası Nisan 933 72 Sağı evvelce Hamza znde Hüseyin, 
halen Clfer zade Mustaıa mahdum. 
lan, solu tarik arkaaı evvelce Hacı 
Osman, halen Banazlı zade Mustafa 
vereseleri ve Dıbırdık zade Alımet 
boyahanesi önU yol. 

3.000 120 sehlm iti. Sağı yoncaaltı, solu Hacı Abidin Et. 
b:ırlle 105 sc_ arkası Camlkeblr vakfı dllkktuıları, 

hlm dükkAn. " 73 önU yol. 
Tapunun Nisan 933 tnrih ve i3 numarasında kayıtlı dükkAnın 120 se. 

hlmde 105 sehim! 8-CO sehim ltibarile 210 sehim! Hacı Ahmet kansı Rukıye 
315 sehim! kızı Zeliha ve 315 aehlml oğlu Hasan namlarına mukayyet bu_ 
lunduğu. 

Yuknrda kıymeU. cin.si, mıktan yazılı bulunan gayri menkullerin artır. 
:rnn §8.rtnamesl 11/4./ 940 tarihinden itibaren açıktır. tsUyenlere derhal gös.. 
tcrtllr. Sa~ U§ak TellAl memurluğu önUnde icra edilecektir. 

Blrlncl artırma. 30/5/ 94.0 tarihlnı:ı mUs:ıdif Perşembe gUnU saat 12,15 do 
icra edilecektir, talip ola!llann muhammen kıymetin % 7,5 nisbeUnde pey 
akı;clcrl veya milli bir bankanın teminat mektubu llc birlikte mezkOr yerde 
hazır l:.ılunacak icra memuruna mUrncaaUa pey sürmeleri, şayet sUrU!en 
pey m~hammeıı kıymetin % 75 fnl bulmadığı takdirde en çok" artıranın ta.. 
ahhUdll b:ı1'. ! kalmak §artfyle artmna 15 glin daha temdit ve 15 inci yani 
14./6/ 94.0 tarihin~ mUsndlt Cuma gUnU ayni yer ve ayni saatte ve ayni şerait 
dalre11lndc ikinci artırmnsı yaprlacağı. O glln ıUrülen pey yine muhammen 
kr~•nu:tin % 75 ini bulınadıi,;'1 takdirde ihale yapılmaz ,.e satış ta.lobi dUşcr 
ve 2250 !'.fo.lt ahklmı tatbik olunur. 

P.Usum, dell~lye, ve fcrn.ğ harcı mU~teriye alt olup vergi borcu salış be. 
delinden ISdcııeceği, ipotek sahibi alacaklılarla diğer alAkadarlarm gayri 
menkul üzerindeki haklarını hususile !alz ve masrafa daJr olan iddialarını 
fitin tarihinden iUblırcn 20 gUn içinde evrakı m!lsbltelerlle birlikte memurL 
yetlınizo blldlrmclcri, aksi halde haklan tapu sicillle sabit olmadıkça satış 
bedeluıin pay~ma.<ıınd:ın hariç ltalacaklan, gayri menkul kendisine ihale 
oluııan klnıııe derhal veya verilen mllhlet içinde parayı vermezse icra ve lf
la.& ununun~ 183 Uncu maddesi hükmü tatbik olunacağı ve fazla ma!Qmat 
almak tstıyenlerln dalreml.z.ln 940/32 sayılı dosyasına müracM t etmeleri 
iltın olunur. ·( 32118) 

BOR~A 
- Ankara 24·4 • 940 
•--- Ç r.: 1'. L t. K --

ı ~ı.erll • (lna;lll~) 

100 Uohr (Ar ıertka) 

lOO Fr,naı:r. Prankı 

ıoo Llret ,!tl'l~a) 

tOO lavto-e t·r..nkı 
100 Florln (1''elemenk) 
100 Ku.>·ımuk (Alnııuı) 

ıuo ı:seıc.. ı IJ('lçlka > 
lOO Uırabmı (Vuoaıı) 
lOO Leva ı HuJgıu) 

100 Çekoıı.love.1' kurono 
100 Peutll ,b;;>anyaJ 
lOO ~llo&I (l.ehl"tan) 

100 l'eoıö (ln!U'Ar) 
ıuo Ley (Bomen) 

lOO Olu r (Vuı,;oıılaY) 

100 Yen (JııponJ 

ıoo laveo ı<urooı. 
ıno Ruhi~ (Ll'I) 

5.2l 
149.10 

2.9617 
7.5675 

29.2725 
69.S575 

2.>.0670 
0.97 
1.80 

lS.61 

26.9675 
o.625 
S.192.> 

sı.917:> 

Sl.005 

- Esham ve Tah.,,;lat 
Ergani 19.10 
Sıvaa - Erzurum 2 19.61 
Sıvllll - Erzurum .') 19.61 

Denlzll icra D-.ıtreı'llnden: 
Dosya No.: 930/1687. 
lıtanbulda Jozef Odrlyenin Deniz. 

llde fabrikatör Hacı Mestan oğlu Be. 
kir, Osman, Yusuf Tavaslıgiller zlrn. 
metinde 3/ 1/032 tarihli bir kıta ipo. 
tek senedlle alacağı olan ylrml sekiz 
bin yedi yüz seksen yedi liranın te. 
mini için ipotekli bulunan Denizlinin 
Saraylar mahallesinde GömUlcUno so. 
kıığmda ve tapunun beş kUUlk, dört 
pa!ta, allı ada, beş parsel, numara. 
smda kayıtlı ve bin Uç yüz on metre 
murabbaından ibaret bnh<;e derunun. 
da Uç kat Uzerine fabrika bınası ve 
ittisalinde iki odalı bir yazıhane ve 
yine muttasıl buğday ambarı ve bir 
mutbah vo ayrı bir ııakaf altında yine 
llst katta Uç oda, bir ııofa, alt katta 
iki otla, bir taıtılc, yine bahçe deru. 
nunda ayrı bir sakaf altında yazıha

ne ittihaz ed11en zemin katlı dört oda, 
bir sola, yine ayrı bir sakaf altında 
ve cümle kapısı yanında Ust katta 
altı oda ki ccman on iki odadan lba.. 
ret amele evi, yine etimle kapısının 

ittisalinde ayrı bir sakaf altında !ab. 
rlka kava.sının yatmasına. mahsus ev, 
yine bahçe derununda ayrıca bir taş 
ambar, yine ayrı bir sakat altında 
dört gözden mUteşekkll ahır, aynca 
bahçe.:le bUyük havuzlar, ve artezlyen 
suyu, mevcut olduğu ve fabrika dcru. 
nunda alt katta yıkanma ve kurutma 
makineleri komple, blı• buhar maki
nesi sekeen beygir kuvvetinde, iki 
buhar kazanı blrl faal va diğeri gay. 
rl ta.al ycdel>, ana aksonlar, bir su 
durbinl, birinci katta iki adet yüzlUk, 
dört adet seksenlik, bir adet altmış. 
lık vatı, bir adet yaş buğday !ırç:ısr, 
bir adet torna tezgD.hr, ikinci katta 
Uç plA.nsister, iki irmik sasör, bir ha. 
va vantltı'ltörü, bir komple filitre, bir 
kepek fırçası, bir komple çöp sasör, 
akson ve pullleri ve kayışları mevcut 
olup hepsi faal bir vaziyette bulun
duğu ve yine sabit ve gayri !ani ola_ 
rak mevcut olan iki irmik sasör, !ki 
yuvarlak elek, bir kepek zımpara.ar, 

bir bakla makinesi, bir evrlka, bir 
çöp .sa.sör, bir yaş buğday fırçası, iki 
mıtre, (biri toz, birt un için)' gayri 
faal vantilatör, ve bir pllstlriyomu 
havi ve tamamı seksen bin lira kıy_ 
metli da.kik fabrikası bu kere daire. 
mlzce satılığa çıkarılmıştır. 

1 - Satıı:ı lUın tarihinden itibaren 
otuz gUn ıı.ilıayctinde yani 28/5/ 94.0 
tarih Salı gUnU saat 16 da. Denlzll 
icra dalro:?slnde yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi 25/ 4/ 04.0 tarih P cr. 
şcmbe günUndcn itibaren herkese n. 
çık bulundurulacaktır. 

3 - Tayin edilen zamanda artırma 
bedeli gayri menkulUn muhammen 
kıymetinin yüzde yetmiş beşi bulma. 
dığı takdirde mUZnycde onbcş gün 
daha temdit edllec~. yine kıymetin 
yüzde yetmııı beşini bulmadığı tak. 
dirde borç on sekiz Ha.ziran 033 ta
rih ve 2280 numaralı kanundan ev. 
vel olmasına naz.-ır::uı mezkOr lcanu. 
nun mevaddı tatbik olunacaktır. L 
kinci artırması 12/6/940 tarih Çar
§amba gUnU sa.at 16 da yapılacaktır. 

4 - İpotek sahibi alacaklılarla si. 
ir a!Akadarların işbu gayri menkul 
üzerindeki haklarını hususile faiz ve 
masrafa dahil oıo.n iddialarını evrakı 
müsbitelerile birlikte yirmi gUn için.. 
de dairemize bildirmeleri, akıl tak. 
dirde hakları tapu ıic1llerilo sabit ol
madık~a paranın payla~tırılmasından 

hariç kalacaklan, bu ihtar irtifak 
hakkı sahiplerine ele ıamUdlr. 

5 - üzerine ihalesi icra edilen 
müşteri verilen mühlet içinde ilıalcsl 

bedelini tesviye etmezse ve ondan ev. 
velkl tRllp dRhl almaz ve bulunmaz. 
sa ihale feshedilir ve tekrar on beş 
gün mUddetle artırmaya çıkarılıp iki 
ihale beynindeki fark ilk üzerine lha. 
lesi icra edilen mUşleriden !o.iz ve 
masra!larile birlikte dairemizce tah-
sil olunur. 

Yen; N esrivnt 

Varlık 

15 gtindc bir çıkan bu güzel mec. 
muanm 15 Nisan sayısı geldi. Yaşar 
Nabi (Hümanizm) üzerinde şayanı 
dikkat bir mUtalea ileri slirUyor. Ah. 
met Kutsi Tecer'nln bizi köylülerimiz 
arasına götüren Ye onların kış gece
leri nasıl cğlendlklerlnl anlatan yazı 
zevkle okunacak bir parça. MUnlb 
Hayrinin insanları S.'lmlml olmaya ça.. 

ğrran fıkrası pelc yerimle ... 

c~K~YIPLAR-J 
Denizyolları İzmir vapurundan at_ 

dığım liman cUzdıınımt zayi ettim. 
Yenisini çıkaracağ"Imdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

• lunir \npuru a.sı:ıha.. r 

Hiiscyin of;lu lsııınll 
(32116) 

* * * Türk Ticaret Bankası Anonim şlr. 
ketindcn alını' olduğum 6 hisseye alt 
vcrilmi~ olan 180 numaralı muvakkat 
makbuzu zayi ettim. Asıl Penctıcri 

alacağımdan hUkmU olmadığını iltm 
etlerim. ALİ 

(32114.) 

* * * Kuruçay askerlik §Ubcslnden aldı. 
ğım askerlik tezkeremi zayi ettim. 
Yenisini çıkaracağımdan eskisinin 
hUkınU yoktur. 
32-1 doğumlu Şol.lr of;lu Murat Uhıt:ı5 

(3211()) 

Elektrik - Tramvay - Tilnel u. 
mum mlldUrl!iğUndcn aldığım tıUvL 

yet varaknmı zayi ettim. Yenisini çr. 
karacağundan eskisinin hUkmU yok. 
tur. Cs rnan ı;;en 

(3:!122) 

htanbul AKiiye tJı;Uncli lluı.tul< 

Hfıldmliğiuden: 

Nesibe taro.fından, Ileşikt~ta Şen. 
llkdcde mektep ııokak 33 No.da mu. 
kim iken hali hazır ikametgô.hının 

meçhul olduğu taayyün etlen Fehmi 
aleyhine mahkemenin 29/ 406 No.lı 
dosyası ile açılan bo~nma davasının 
yapılan muhakemesi sonunda: l~anu. 
nu Medeninin 132, 138 ve 142 inci 
maddeleri mucibince tarafların bo
şanmalarına ve Fehmlııln bir sene 
mUddetıe evlenmemesine ve her iki 
çocuğun hakla ve!D.detlnln anaya 
tcvdl!ne 15/1/940 tarihinde karar ve. 
rllmlş ve yazılan !IAm divanhaneye 
talık eclllnılş oldu~ndan M.nteyh 
Fehmınln 11An tarihinden itibaren on. 
be' gUn lçlnlio müracaatla temyizi 
dava edebileceği hususu ııa.n olunur. 

(32115) 

..... IW! ....................... "::"~~~ 
rd""' Böl>ı·eklcı·clen idrar torba.sına kndnr ~-o~1~11cı> ıç!ll 

mikroplarını kiikündcn tcnıiz c 
uı;ı,~ıonL(> kull•"'"" 

1 Helmob ~ 
f{ı.dıll e ı 

Böbreklerin çalışmak kudretini arttırır.u ıtles';eo 
zorluklarını, eski ve yeni bclsoğukJuğu~e· bOz.$r ~ııı 
bel ağrısını, sık sık idrar hozmak rctr:ırd'ıııt· 

hallerini giderir. Bol idrar temin pder. ı:rıAol 0ııı•'f 
mesanede taşların teşeld{lilll~eliYcrelt 

DiKKAT: Hl~J,:UOHl.0 ldral'IOIZI temıZ bıtııdi(· 
Sıhhat Vekil.letinln ruhSatını ,Vf?· 

HER ECZANEDE nuı,ll~ 
~ .. .,. .. - '''i - ... 

Askeri fabrikalar Satınalma 
:b·ııtt• 

· rıııtıl J, 
60 Ton ı,;; mm. Knlmlı~ındn ,·e :;\Ok 

Snç Lc,·ha .ııııı::ıcıı ııı ~ 
toıı 1,5 ııı )la"' 

Tahmin edilen bedeli (20.400) lira olan 60 tJ!11uııı,,. dl 
b ·ka1ar t normal eb'atta demir saç levha Askeri Fa rı nU sıPI ~ 1f 

kez Satınatma Komisyonunca 30/ 411940 S:ı.U g~s ,0ııdıll ııll S 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak :ıcolll ~lı ıtsııııll ~dJI 
muvakkat teminat olan (1530) lira ve 2'190 numa bil 1şıe.,.; 

fi. '\'C ..ıUl ,. 
delerindeki vesnikle komisyoncu olmadıklann :zltilr ıı~ 
dan olduklarına dair Ticaret Odası veslkaslle nlc 

yona müracaatları. t f 

* * * rı>oY ~~ 
Tahmin edilen bedeli 799 lira olan :Bnl<~çı!t s,rt tl f 

arazisi dahilindeki otl:ır bir sene müddet~rı ııS~o c 
le edilecektir. Arttırma, Tophane S:ılıP '}.614 !Jlio'ı: 
yolla.masındaki satma ima komisyonunda. ıdt8t te ıııc'~ 
~aat 14 de yapılacaktır. İsteklilerin mtt\~ırıı.rıılt; ~ 1, lırayı herhangi bir mal müdürlüğline ya. isyoıı 8 

buzla birlikte mezkur gün ve saatte ~o.ııı 
şartname her gün komisyonda görülebıJır. ,.ı/ 

* * * f{f(IJll 
:\lüb•:ı.hhlt Nam \'e Hesabmıı 18 Ton yerro (.~ d 

fetrO et~. 
Tahmin edilen bedell (18.000) lira oll!Jl 18 t~~ıu~ )! 1'.ıe 

nam ve hesabına Askeri Fabrikalar Umum ~Qd J4 30 d:I -,d~ 
aı'ıt · ııı,,..-· 

Kom.lsyonunca 2 Mayıs l!ıtO Perşembe gilnU 8 ' upıcrlll dl-p ;(! 
Şartname parasız olaralt komisyondan verilir. T8 ddeıe~ş 
olan (1350) lira ve 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. ını;.d:ıl' 01 ~ ~ 
misyoncu olmndıklnrma ve bu işle alfıltadar tnccll IS)'()llıı ıı:ı 
caret Oda.<ıı vesikaslle mczkOr gün ve saatte lcoı:ıt 

~ 

• • • Mı ... ~ 
t,ellf ı;,. 

Müteahhit Nıım rn IIesııbınA 418 l{.nler:rı MPb uııtt 
ıı:ı 

S ıtatclll ,ıll ı' 
Tahmin edilen bedeli (18.609) lira olan 41 tJıtluııı ~t 

müteahhit nam ve hesabına Aekert Fabrlkalıır gtıııU -oııı!-.:1 
Satınalma Komisyonunca 2 Mayıs 1()4.0 rerşeıııııe JtOıı;ılS) ıtrfl 
lıkla. ihale edilecektir. Şrı.rtnamo parasız olarak ıtııttlş ,-eıııP' 
!iplerin muvakkat teminat olan (130:}) Jırtı. (68) 01wııd1 

•• oa 
2 oncLı sJI' .... nun . ve 3. maddelerindeki vesalltlo komlsY dJJSl ,.c 

ala.kadar tüccardan olduklarına dair Ticaret O 
\'e saatte komisyona mUracaatları. 

Cin<ıi ::mııtarı 

8 No.Elektrik kapsU!U 1.000.000 A. Sit 68000 -
Santrıı.l Fişeği 

6 m/ m Flober Fişeği 
9 m/m çift şarjlı 

10.000 " 
!:3.000 " 

llober fişeği 25.000 ., 
Acli tap:ı. 6.000 ., 
Nişan flseği 22 m / m 1.500.000 .. 


