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n::t.El'OK ı I0'795 

Pin -Rus sulh muahedesi dün aktedildi 
trıüzakerelere Kremlinde devam ediliyor 

Moskovadaki Fin BİTARAF GÖZİLE · 

murahhaslarına tam K;!~~~i~~~~"h~~\1üve 
salihiyet verildi Türkiyenin Sov;;iler Birliği aley-

• hine har~ket etmiyeceğini Baıvekil 

Fi N • RUS SULH SARTLARI ~~~~r:.smensöylemiştir! 
Fransa Finlandiyaya 50 ,000 kişilik 

bir ordu sevkedeceğini bildirdi 

Evvell Tempe gaı.eteai taı dınd&D 
mevzuu bahaedileı:ı Kafkasya meae
ıe.ı, bugün artık bütün Avrupayı do
laşm&ktadır. Filhakika ayni mevzu, 
ayui dakikada Pari&te, Londrada, 
Romada, Moskovada ve Ankaradıı 

görtl§Wmektedir. Her ~rafta 11hhJtti 
llytktle tahkik olunmayan p.yialar 

.... ~iV 

~ n kalkmuı 

Roma, 12 (Hususi) - Mo8kova.) dolaşmakta, ehemmiyetsiz birh.kım 
du bUdlrildl#Jne göre Sovyet Rusya hudud hAdiseleri, haddinden çok da· 
ile P1nlandlya ara8Ulda Moskovada ha fazla mUba.IA.galand;nlmakta şfd
blr anlt\fDJ.&ya varılmıştır. Moskova- detlendirlhnekte, herkes itiraz, her

' Pi ~- na imzasını koya
~ İtalya yarın kendisinin e
~ 'l'iryesteyi, hatta bütün §İ· 

da bulunan Fhı heyetine, Helainklde kes mUnakaşa etmektedir. 
mtizakerelerde bulunan pl\rlamenro Glornale d'Italia ve Trlbuna gaze· 
i&Dı &aliblyet ve.rmlşttr. telerine göre lngiltere, Finlandiya • 

~ ltaıyayı almağa kalkacak 
.,., dünyasına kal'fl 8Ö) Uye

Sulh prtlaruwı tetklkfne 12/ lS ge nın yUkilnU hafifletmek içİn cenub -
008I Kremlinde devam edilmektedir. 1 Sonıt S üneti tsayfada ] BQ.§1)6kil Dokt:or Re/ık SaydMn 

~hir 80'& bulamaz. 

': lllise)ın Cahid YALÇIN 

hna-;;;= Hariciye Nazırı Von 
İlıbbentrop Romaya gitti, 

-.e ... döndü! Bundan ne netice 
~u? Bilmiyoruz. Yalnız ttal· 
lrıgilterc hakkında memnuni· 

>~~ti aksildiyor. Çünkü İngiliz
""lllaciı.klafı. ~r vapurlarını 
hı...::ı~. !StrU1'te._;setbtitst bırakmış 
l._"'."llltıat 'bii' ~u kulağını 

lbtı1.c ~knıa:~~ eden §efkatli 

FinlandJyanm mUttefllderden ya.rdun 
lıteme81 artık mevzuu bahlsd eğildir. 

~yni havadJsl Moekova radye>W-ı 
da vermı, \'e 'Röyter ajaaaa da teytd 
etmljttr. 

104 gün harpten sonra 
HeWnld, 1! (A.A.) - lM gün ~ü

ren btr lıa.rbden sonra, L\losko\ tM!a 1 
muhasanıata nihayet \'eftm bir a.nl&1 

1 
maya vanlmı~tar. 

FinlandJya ParlamentA>SU. bÜ ak • ı 
IUD Vabıo Bakela'nm rlyaeetmde 1 
toplamwftu'. Parlameato, tıo.kova ~ 

lBcmu 3 ünoü aayfadaJ 1 ~tt gibi, sakla tıirdaha yap- Wellu Ottu.o kıarft k4rf'J,G 
1\ ~lerdir. . .i ""'OO<XXXXX)...,...,..,...,..,...rv'V'l-'VV""""'""""""""""-'VV"vvv"""'".AA.~~ 

llıbhentropun •y.ahati bak· R 1 v • • • 1 1 S R ~tedilen resmi ~ebliğden bir u s a r 1 p u r 1 y 1 ! ovyet usya 
~~tn\ağa bittabi imkln yok- • 

~..._k\t .me~Ud taahbUdler ah- • 1 1 lzmir Fuarına 
\l . erukuagelmişvesan· ışga etıı· er 
~t ve müttefik hükfunetin ı· • k d • 

''damlan karşı karşıya keyifli --·--- ş tı r a e 1 yor 
h kahvesi içip biribirlerinden S lh Ü k f ... • l • k 

\.ı~~tdır. Herhalde, bu seyaha- u m za ere erı netıc~ enır en Teşhir edilecek eşya-
L~ tt tnaksadı ortadaki p.yia • nın bir klSml gelmİŞ 
~~angisine tevafuk ederse et- dığer taraf tan harb de bulunuyor 
,., () !tinin tatmin ve temin edfl-

s~l4uğunu gösterecek bir emare ~iddetle devam ediyor Sovyet Rusyanın bu seneki onuncu 
Yoktur. ltalya harbe iştirak T enternasyonal İzmir ı:ıergisine ~niş 

\_"I: bt . ---~ buııra tavı~ takı~anuştır. Bız Boma. 12 (Hususi) - lstokltolm - ı man kıtalan bir miktar ilerlemeğe mikyasta iştirak ctmeğe karar ver-
~ l katiyen . ıh~ verme • den blldfrUdJğbıe göre Rus askerleri muvaffak olmuştur. diği hakkında şehrimize resmen ~ 
~'ta1t~lyanlar. böyle bır şey yap· dün geo va.kit Vipuriyl işgal etmişler- Vipurinin şarkında, Rll.8 hücumla· lUmat gelmiştir. 
~ ~llti tına daır etraflarına. ka • dlr. rı, ha.len çarpı~manın devam ettiği [ Sonu 7 inoi aayfada 1 
~~'Ol~cdecek kadar ke~dile~ni Helsinki, 12 (A.A.) - Finladlya Tali mıntakasındaki hücum hariç, ta 

atıı11 h r. BugUnkU vazıyet • harb tebliği: mamile geri püskürtülmüştür. , 
bit arbc i§tirakinf icab ettire- . . . . . • . 

tnah· t tmi E- t Vlpun körfezinın şımali garbı sa- Düşmanın buz tutmuş olan Vuoksi 
ıye arze yor. ger • hllleri üze . yik. d h . il . d t - d (S°"" 6 jncide) rinde düşman taz ı e - ne n zerın e yap ıgı tnarruz a kı-

~ms.>,1n Cahid YALÇIN vam etmiş ve bazı noktalarda dtl.ş - nlmıştır. (Sonu 3 üncü sayfada) 

Ruzvelt yeni bir _______________________ , ___ 

Mütareke teklifi 

için hazırlanıyor 
1-!P.W - York, 12 (A.A.) - Daily talebinde bulunacağı haberim ver • 

News gazetesinin Vaşington muha • mcktedirler. 
birleri Fred Pasley ile Cari Warren, Bu muhabirler @<)yle yazıyorlar: 

ReisicUmhur B. Rooeeveltiıı yakında "B. Rooseveltiıı 30 veya 60 gilnlük 
Avnapadald mu. içia bir mütareu ( Som 8 Unoü •Jfada ) 

Kadıköyünde 
ihtikar yapan 
iki bakkal yakalandı 
Şekerin kilosuna 10 kuruş zamme· 

dildikten sonra evvelce Şeker şirke. 
tinden bir tondan aşağı olmamak Ü· 
zere mübayaatta bulunmuş olan bak-

(Sonu 7 incide] 

-- •••••••••••• 1 

BUGÜN 
Güreşçileriıniz gelecek 
sene Bükreşte kazana· 

cakları şüphelidir 
Yazan: SamJ KartLyel 

Mütt f iki er Hava Orduları . 

Kumandanlarını dün Cümhur 
Reisimiz kabul etti 

Org~neral Aaım Gündüz 
mis af irl~rimiz şeref ine 
bir çay ziyafeti verdi 

Ankara, 12 (A.A.) - ReisicUm- ı dulan başkumaudanı Orgeoerl3 
bur İsmet 1nönU bugün saat 16,30 i Sonu J uncu sayfada J 

Mart Ayı ve Hitler 
Geçen aene bugün Hitler Çekos

lovakyayı işğal ~tmişti 

. 
H itle.- &'11lenin bazı mcmı!Iiılern• ı da!ıa;,ıill3ald. yabud ~uğurlu~ 

ve Af.anııl ya llArWMı- .J"bı (Soau 7 bıcl ~ıtaa) 
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TEFRiK~ NO: 53 

De ibaş, muhatabının fazla söy- Türk - Yunan 
lenme•f ne tehammül edeme- Ticaret anlaşması 

m ı ş, h ay k ı r m ı ş t ı Evvelki gün Ankarada imzalanan 
Türk . Yunan ticaret anlaşması he • 

Diye haykırdı ve Necib beyi ku - ı Mustafa Remzi, bu tehdid.li hita~ nUz şehrimizdeki alakadarlara tebliğ 
caklndı. Bütün kuvvetile sıka sıka, karşısında, kurt görmuş enık gibı j edilmemiştir. 
pis salyalarını saça saça öpüp kokla · sarsıldı ve kuyruğunu bacakları a -

1 
Yenı anlaşma hükümlerine göre ti-

dıktan sonra: rasına kıstırarak oradan savuştu. cari mUbadelata devam edilecektir. 
- Türü gidelim öyle ise buradan. Delib Mehmed ile polis mUdürl>: N~- Yeni anlaşmanın en milhim husu
Dedi. Kapıdan hızla. çıkı.p merdi - cib bey, kolkola mcrdı~enlerd~ ındı- siyeti drahmiye Türk lirasına göre 

vene doğru ilerledi. Necıb bey de ler. Aşağı katta, silmsilk sUmsuk ge- yeni bir kur tesbit edilmiş olmasıd•r. 
yanında yürüyor, hem de soruyordu: zinen yer li azgınların arasında~. ~~ç- Drahminin geçen sene çok düşük ol -

- Nereye gidiyoruz. ağa?. tiler. Hükfımetin cümle kapısı onun- ması yüzünden ticar i mübadelatta 
- Mildediwnumt Edib beyin ko - de, bu sefer de. isyan idaresinin po- 500.000 lira kadar bir fark husule 

nağına. be. Gece rahat eder, sabah o· lis müdürü Yakub ile yüzyü~ ~el. - gelmiş ve bu sebebden Yunanistan · 
lunca saray önüne gideriz olmaz mı? diler. Birkaç gtindür, polis mudurlil- dan ithalat yapmak güçleşmişti. 

- Evet iyi olur amma, biz gittik- ğü makamına kurulan ve bir hayli de Drahmiye yeni tesbit ed ilen yeni 
ten sonra burada kalan arkadaşların kurumlanan Yakub, ağanın yanın~a kul' ithalatı kolaylaştıracaktır. Bu 
halleri nice olur ya:'.. hakiki pol is müdürünü görün~e bır: suretle geçen sene ancak 3 milyon 

Delibaş, Necib beyin gösterdiği bu den afalladı. O da, kendine bır çekı lira kadar olan Türk • Yunan anlaş.
arkadaş canlılığı takdir eder gibi gU dilzcn vererek ağaya sokuldu. Hulfıs- masının bu sene 5 milyon !ırayı geçe
lümsedi ; derhal çağırttığı kardeşi O- kar bir tavırla, Necıb beyin hakkın- ceği t ahmin edilmektedir. 
meri, mevkufların muhafazasına ta- da verilen karardan bahse koyuldu. Yeni anlaşmanın bugUnlerde şehri
yin etti. Kimse tarafından hiçbirine Fakat, o da sözünü bitirmek imkanı- mizdeki alakadar makamlara tebliı? 
bir fenalık yapılmaması için sıkı ten- nı bulamadı. Ağanın gazablı bakış- edilmesi kuvvetle muhtemeldir. 
bililer verdi. lan, kaba küfürleri karşısında sa - ~.....,.,_ .... _ _ _ 

O sırada, merdiven başından isyan rardı, aoldu. VILA YET1 E : 
valisi Mustafa Remzi belirmiş, ağa- Artık hükumet kapısından çıkmış, 
nın mevkuflann himayesi hakkında, Şemsi mezarlığına varmışlardı. Ağa, Takdir edilen • 
kardeşine ve diğer adamlarına ver· coşkun bir derdli gibi, ardmz arasız k k l 
diği şiddeUi emirleri de işitmişti. Her aöylUyor, yanayana halinden tikl - a~ma. a~ ar 
halde, valiliğinin dilzmeliğin unut- yet ediyordu. Tam mezarlığın içinden .~bol vıli.ye~ mıllı ya~ım . ko
mt11 olacak ki, Delibat Mebmedin gec;erlerken, Delibaş, olanca kuvveti- mıtesı, zelıele felaketzedelerıne ıan.J 
böyle kendi bqana emirler vermesi- le, Necib beyin kolunu lllktı. Karan • olarak •. pa.ra .. v~ eşya toplamak busu
ni ve bilh11sa, hakkında idam karan bkta birer heyull gibi görünen mezar sunda çok buyük gayretler sarf ede • 
Yerdikleri polJa m\ldUrU alıp IMtlr - tqlarmı g&rtererek inler gibi: rek muvaffaldyet. kuanan bazı kay
meaini bir ktıstahhk teJAklri etmil ve y 1 dedi H . i de .nre- makamların takdır olunmasını ka · 

_ ann... . epım z c· azi ti Dahil" Ve-
fena halde sinirlenmi.şti. Hele, polis ceğtz şu kara tqlann dibine değil ra.rla~rmış. ve ~ . ye ıye 
müdUrU Necib beyin istihzalı bo.kı§- mi mUdUr bey?.. ı kA.letine bidırmıştır. . . 
.la.rı altında adeti ezildiğini hlsset - ı . ,., Viliyet yardım komıtesı tarafın • 

. ti Zavalh Necib bey, mezarlık ı~n- dan tesbit olunan kaza kaymakam • 
mı:m. vali hl U h k ki, de sorulan bu yak.ışıksız sual karşı- lan iUJllardır: Eminönü kaymakamı 

.. .zı:ıeDeli.:.. .. çMehml p ede yok-• tu o llllda ne de olsa titredi, o anda ak- A....Ah Beyog·ıu kaymakamı Ahmed, 
gun ıçın --v e .... a • bir ihti al eldi Delib m 6 _., 
tacak, yaptığı işi itirafla brfılıya _ hna fena .m g ' W•aş ' Üsküdar kaymakamı Ali Rıza, Ba • 

k .,...:ı;a.; • 1 hakk d oracıkta kendlnı öldürllverccegındcn kırköy kaymakamı Gafur ve Hay • 
ca ve ve&~& emır er 10 a se- d ~ı:. u bel d . Suale bir tUrlU ce ' 
beb soracak vaziyette değildi. Ne dJ &. e14 

§ P ~n ı. . . - darpaşa polis komiseri Cafer. 
• • . vab veremedı. Delıbaş, 0 an ıçin za- Di w er taraf dan Fatih kaymakamı-

olsa agadan yalım o değil, isyanı~ J vallı Necib beyin geçirmekte olduğu g . . . . .. 
biltün elebagılan bile çekiniyordu. d k yü eği . k nın da bılhassa maarıf ışlermde gos-
Böyle olmakJa beraber hem kızgmlı buhra.nı hl~e ec:ı, kr b" n~al~ra~ - tenliği faaliyet dolayısile takdir o -
fını belli etmemek ve hem de valilil· tan §liphe~ far~ :~ği !r ~ i ~~ lunması için vilayet Dahiliye Vekl· I 
makamının şahsına verdiği salAhiye: ğildi. Sualmi işıtm 1 nı zal nne t gı letine müracaat etmiştir. 

~ muhatabının kolunu sarsa ıyor ve ~ 

~et:.~! m':u:::r ıı:e:;:~ sözUne devam edi~or~. . J BELEDIYKD~: 
aldı --ıı. b" ı · ·ı h tab - ÖY.le değil mı, dıyordu. Enınde ve n~ ır ısan ı e mu a ına • _ . •• 

r ro . sonunda~ kara topraklara gomuıe- Gazi köprüsünun son 
IU sua ı so u . ,.,.;;.; . b·ı · d · f8. t ' 

_ Ağa hazretleri, polis müdürü . .....6.mızi. . ı ıyoruz a, yıne şu ~ •• •• l . 
·· ı:tUrü ., dünya ıçın şeytana kapılıyoruz. Bı- puruz en nu nereye gu yoreunuz. , . . w bo w zl 
Delibaş Mehmed d bu 

60 
un ribirlmızı boguyor ve . ga ıyoru~. İstanbul Belediyesi Heyeti Fenni-

b·r müdahale mahı'yee,tind ld~ Kör ol:nm !'JU kara dinliler, feytan ye Müdürü Nuri, Yollar Müdüri.ı Ga-
1 e o uguna "b" k . d"J be' . .. h 1 hükmetmekle beraber her nedense gı ı anıma gır ı er ··· lib ve Nafıa Vekaletı mute assıs a: 

hiç de hiddet ve fiddet göetermdL - Han~ ~ dinltler ağa?.. . . 1n~d~~·. m.~teşekkil komisyon . Gazı 
Yalnız, istihzalı bir nazar fırlatarak: - Hangılen olacak. Kadı Hılmı, J<oprusUnun knbulU muvakkati mu-

- Ben mi? .. dedi. Canımın dilediği Mustafa Remzi, Taşbaşh, Derviş Be· amelesini tamamlamış ve rapor dUn 
yere götürtlyonım. Neye eordun ki!. kir otlu.. daha sayayım mı ki? .. Ha- Vali ve Belediye Reisi doktor Ltıttı 

Mustafa Remzi, savrulan bakışın, di onlara cahildir, Zeynelabidinin Kırdar tarafından tasdik olunmuş -
110rulan alaylı sualin tuammun etti- aözlerine kapıldılar diyelim. Ya Kl- tur. Formalite mucibinee hazırlanan 
'fi mi.naya derhal intikal etti. Ezile r.ım Hüsnti ile f!llişt~e. hele o koa kabulU muvakkat raporunun Beledi
hilzüle: koca jandamıa kumandanlığı eden ye Daimi EncUmenl tarafından da 

- İstediğini yere ~tttrebillndn Lmıall HakJnya ne diyelim?!. Onlar tasdik olunması icab ettiğinden bu 
·ya! •. dedi. Fakat, polis mtldtirU hak- da mı cahildi ki!.. husustaki bütün vesaikle beraber ra-
1 kında heyetimiz ta.rafından verilmiş _ Ağa, bu son aaydıfln adamlar por Daimi Encümene tevdi olunmuş
• bir karar bulunduğunu zatııwa hatır- da ·ısyan taraftarımı tdl! .. Biz, onla- tur. 
'ıatmak istedim. Maltım J&, bu karar nn milltci olduğunu biliyoruz da. Öğrendiğimize göre Gazi ~öprüeU-
da yann aabah hilkCUnet daireai önün _ Ne milltcisi be mUdllr bey?!. nün kabulU muvakkati ~azı ih~rarl 
.de tatbik edilecekti. Ktzım HilsnU .... Hep düzenbazlık ettikleri! .. Size kar- kayıdlarla yapılmıştır. ~rma ~ır se

Delibq, ku.tahlığuu arttıran bu iP sizden ve bize kar§! bbden görü- ne sonra yapılacak kabulü. kat tye ka 
muhatabuwı daha ful& söylemeatne nUyor kendi dalaveralannı çeviri • dar heyet tarafından tesbıt ve kabu-
Feydan bırakmadı. 1'ehirli bir kah _ yorl.; işte. • 1U muvakkat raporunda mevzuu bah· 
kaba attı ve ardından da: y ,.., 1 k ~ H 1 K- &edilen eksikleri tamamlamak mec-

- &n.ug o aca aga. e e azım b . ti dedi Bu kaa ...... _ 
- Ulan kara dinli gidi oflu gidi. BUsnüden hiç ummam Mı bunu!.. unye o .. r .. ~o .. ~ ~e AueUr-

' diye bir nlra savurdu. Karı§Dlayın .. . lardan en rnuhımlen koprUnUn au al· 
ı..ı- k · d YTA- - Şaşarım aklına eeııin mudUr tındaki dubalarına vurulan boyalanıı '"" ..... e, yo sa, seının e ~mının da, Öy edir . 
"'- · •-'- de h r Kı-.ı. bey. 1 de, Ankan.ıım davetlen· rok fena ve aartnameye gayri muva-
-=PJO.uıu ... a... u.urmayın be- k dl · rd"l -ı y 

1
1ni, eeklal gibi kulum llici olur, lim- : 

1
;:• n~tm~pe un .,ee ~er, va- fık oluşu ve döşenen tahta parkele-

di birer birer derilerinir.e eaman .dol- e e gı . er ya··· ara • rin Belediye tarafından tamiri neti-
durunım. mızda, daveti hasır al~ ettiler ve ~": ceslnde sarfolunan paraların firma -! yan gtlnt1nQ beklediler ı§te! ••. Bal gıbi dan ta hsili meselesidir. Bunlardan ; r. kandırdılar iate hepinizi. başka köprüye evvelce döşenilen rap 

1 V. l s '-\ 1 İki ?bab görllşe derdleee ~si- lann kaldırılmasından hasıl olan boş-abah . 
.1 • mahallesinde, mtlddelumumf Edib be- IukJnra demir konulması lazımgeldien . 

f 
ABONE:aEDDJ -,......,. . ...... 

1 
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1 AYLIK no • 1480 • 1 AYLIK 400 • IOO • t AYLIK tlO • IOO • 

tS MART 1940 ç...,. ba 

1359H. Sefer 3 US5 ~.Şabat 29 

.... : 75 A,ı 5 KHllll 1 127 

E-•' s.,;;- Yuatl .r..ı ...... Oile ........ ı u ... OOle , ...... 
12 2 6 1" '3CI 'ıs .. 24 15 43 
A .... Ylltıll 

..,.. " ..... y.._ ..... 
1 ı~ - 1jO10 23 ll u ,, '3 

' 3~ 

yin evi önUne gelmişlerdi. Fakat, ka- ği halde buralara ahşab bazı tesisat 
pıyı açtıramamışlardı. Ağa, bu hale yapılmıştır. Bu şartnameye muhalif
hiç de kızmallll§, billkis evdekileri tir. İstanbul Belediyesi firmaya bU
lSzürlU saymı3tı. Edib beye o gün ya- tftn bu noksanların bir senede ikmali 
pılan hakareti, Edib beyin kendisi- için bir iş programı yaparak 10 gün 
ne yaptığı mUracaati, gWe gUle anla- zarfında tasdik olunmak üzere heyeti 
byor ve: fenniyeye bildirmesini istemiştir . 

- Haklıdır adamcağıs, yerden Belediyenin 940 senesi 
göğe kadar.Bu mparta.yı atlabp canı- bUtçesl 
nı kurtardıktan sonra, ben de olsam tstanbul Belediyesinin 940 senesi 
gece yansı açmam kapımı ~imseye. bütçesi hakkındaki hazırlıklara de • 

Diyor, geceyi geçirmek için bir ev vam olunmaktadır. Diln de Valinin 
dBeOntıyordu. Tam o sırada, isyanın riyaseti altında tefekkW eden bir ko
belll bqlı azılılarından, ayni sokakta misyon yeni triltçe hakJwıda bazım~ 
oturan sa.raç Kemal çıkmıştı karşı- sa.kereler yapmıştır. Öğreııdiğimize 
lanna. Ağa bu t.esadUften hissettiği göre 94.0 bütçesi geçen sene bütçesi
memnunlufu gizllyememl§, Neeib ı. Din ayni olarak hazırlanmaktadır 
ye döntıp eormuetu: Belediye geçen sene btltçesinl tam ;. 

(Dewmt uı:ar) larak tevzin etmiştir. 

1 • • 

• 

Finlandiya mesel:~--

r 
OKUYUCU '' iktısad Vekili s ovyet Rusya. - FinlaJlttıl' -J 

tilüfı luı.rh sıJıaI;,';dtll, 
sureti aradı1.."fan 5?nı:a Y' fi~ ~ 
zakere sahnesine mti~al # O 
rünmeld.ed ir. Fakat ı.ur ~· t1erle 
:\"flniden l\lo~l.o\ııda So'') c __.a. DiYOR Ki 

Ünlnrsite kütüphanesinin Mi il 
eı:erıe tasnifi ve ıslahı pekala 

mümkündJr 
10 Mart g.10 pazar tarihlı ga· 

zetenizin "Her sabah,, sütunun
da "!{endi kitablarımızı kendi-
miz tanzim edemez miyiz?,, un
vanı altında Darülfünun kütüb-

hanesinin tanzimi için . bir müte
hassıs getirileceğinden bfıhis 

yazı v:ıktile Süleymaniye kütüb
hanesinde kurulan tasnif komis-
yonu rıyasetine tayin olunan ve 
kütübhane ile kitablan kendi 
nam ve hesabına istismar ede
rek yabancı memleket alımlerine 

kıtablar ımızııı fotoğraflarını 

peşkeş çeken bir Almanın bu ha
reketi ktitübhaııe müdürünün 
milli gayretini tahnk ederek mü 
cadeleye gıriştiğini ve işi Maa
rif Vekaletine duyurarak kitab
lanmızı bu ecnebinin kemirme
siuden kurtardığını hatırlattı. 

O va.kit bu mütehassıs Alman 
Vekiletin hassas davranması 

yüzünden terki vazife etmeğe 

mecbur oldu. Ve yerini kütüb
hane müdürü işgal ederek bir 
sene gönüllü ve fahri olarak ko
misyona riyaset etti. Ve bir 
Türkün de bu iji tanzim ve ida
re edebileceğini gösterdi .. idi. Fa 
kat ne yazık ki bu gayretli ve 
kıymetli müdürü bugün k:üc;U.k 

bir kütübhanede menkub otur -
maktadır. Ve tasnif komisyonu 
ise eski şeklini kaybetmiş bir 
halde hfila Süleymaniye kUtüb
hanesinde çalışmakta ise de bek 
lenilen faydanın temin edilip e
dilmediği şüphelidir. 

Maarif Vekaleti mütehassıs 

getireceğine bu komısyonu eski 
şekline getirse hem kütübhane
lerin tasnifi milli ellerde yürü
tülür, hem de bu kıymetli hazi
neler evvelce tecrübe edildiği gi
bi ecnebi memleketlere üste pa
ra vermek suretile devredilmi§ 
olmaz. 

~~~~~~~~!u Çakır diln 1 
Ankaradan şehrimize gelmiş, Hay -
dupaşa istasyonunda Vekalete mer
but müesseseler erkanı tarafınd:ı,r. 
karşılanmıştır. Vekil şehrimizde bir 
kaç gün kalacak ve bu müddet zar -

1 

fında ~er işlerile de alakadar ola -
caktır. ..... ' 
llAARıFTE I 

Üsküdarda bir orta 
mekteb açılacak 

• ıarum um1; lıu s lıeyoü tcnta& rıırtll 
ııurl<en harb Fintandi~ a, \ .,111 
zalnnda olanca şiddet.ile de' 
yor. 11,tti 

'l'nbiutile, A' n.ıpap '
8 ııd'' 

tün dün) ayı şiddetle nlfıl; .. j ' 

l -· 'c .. bu meselenin n.r:zctt gı ,. ı. 

lmrsısında , .,.ar h demokJ1l!" 1 1 
~ 'l , .. 

mruıya ' c l"u ~ a , ' e nı 1 İ: ı:ıd 
dimıv ıneml ketleri ili< r i . r 
duldarı kin bürüt' bir rnco;:ı 

. "' mcl,tecür lcr. ıtrrlt 1 
l\lo~lco' a tem:ıslarsnılıı 1 r ıı 

Osküdardaki orta mekteb ihtiyacı tırda tutulması nzını~ it il ıh 
karşılanmak üzere bu mıntakada ye· t.a vardır. FiulruıdiyL\. 111

•
1 

k. ti ı.eıı • ni bir orta mekteb açılması Maarif mış ve rnm ı~e e 
11 

Vekaleti tarafından karnrlaşt.ırılmıQ - <l ı aa ctti«i hir sıru<ln. ... :.- ~ .. , 
tı miızalmrclcrlııc nınlı~U'" · . ~~ 

Bu orta mektebe müsaici bi r bina sa,, ya otnrnnıstur. , f fl .sk 
bulmak üzere Maarif l\lüdürlüğii bir !\lo ı.o,anın s· ~hh iJıtıl 

1
' .. r"' ·. 

müddetten beri Üsküdarda araşdır - ' iicud hulmnd ığt hir sırtı< :ı f 
malar yaptırmaktadır. Dün de Maa- tiği tnlchlcrdcn dah:ı ~~1~!Jitl ~ 
rif Mildürü Tevfik Kut Üskiidara g i- altında ve mHr şeref ve 1 

• \_,p 
derek bazı bınaları görmüştür. Üskü- hnmbrite ı.ablli t:ellf 01~1• r-Jİ 
darda a<;ılacak yeni ve dördüncü or- sulh imzala mı~ :ıc.:ığı flŞİ~·nıd ,il', 
ta mektebin bilhassa Fıstıkağacı mm- tekim Fin!crin bu husus ıerı ,- 1 
takasında teşkil olunması kararlaş - lcri dola.yı..;iledir ld so~t ~:ı;t ~ 
brılmıştır. berlcrde, füıs1ann rnıı ıı olı~ 
Halide Edibin açılış dersi olarali ilerl silrdlikle.ri ~ ,-

ba.zl~oıft kaldırılmış oldll ,.1' 
Bir müddcttenberi Üniversite Ede· 

biyat Fakültesinde İngiliz edebiyatı 
profesörlüğünü yapan Bayan Halide 
Edib açılış dersini vermemişti. Ba -
yan Halide Edib açılış dersini 18 

j mart pazartesi günü Hukuk Fakül -
tesi 1 inci sınıf dershanesinde vere
ceklerdir. 

şılmal<tadır. ~ ..J' 
Fakat hu komışmal•1111 ~~. 

olarak cer<'yan .-ttiği •~11 "1' 
sa şimdiden bu sartlar~ - , 
tal nazannın mUf'het. . h~ ~ 
kilde tecelli edf'ceğf t"P k olil' 
tirilemez. Yalnız muhl'k~·kll ~ 
Ş('Y varsa o da Fm 1110 • 

~ tir;in, l\loskovadald ilk ·etli f.~ 
KadıköyUn ve OskUdarm vaziycfü•rintlen (\aha kU'~11ııo 1"" 

n:izım pl~nları riindiiklericlir. Zira Fi~ 0 ~~ 
Şehircilik mütehassısı Prost, Kadı- nf!vf ~ maddi koV\·eölli iikfdll"~ 

Ü Ur. Bundan haıjka. F1D b -"" 1" 
köy ve skUd:ıra aid nazım planları tn~iliz Ra.,,·ekilinin de ~'~;.,.--: 
tnmnmlamıştır. Şehir Meclisinin ni- · ·tı(',.....j,ıı 
san devresi içtimalanna yctiştirile • • 

1 

mara.c;mda heyan ettiği .:dfl'İcl' 
cek olan planlara nazaran Prost Ka - ,_,ıtere ile Fransa elk'~ tJtf - -"' 

hanlar duiresinılc ve Mılle -•~ .. 
dıköyden Moda burnuna ve yine Kn- tıı1r "" P' 

wt:inin de istediği ar 111 d' 
dıköyden Üsküdara kadar genis bir · ı.ıarı 

yardıma ha:r.1r lmhnııln · 
sahiJ yolu diiı~ünmektedir. Diüer ta - .il' 

(J nıin f>fmiş oluyorlar. "0',,.-·. 
raftan sküdar ve Kadıköyün imar !(oSr e 

Bn sehebflen J•'in1r.r, .ı.odl~i). 
planı haZlrlanırken Prost yeni yollar ı uJ et'"'". 

ki mii.7.ake.rl'lerd..-... kn ' 1.;t" .., 
açmaktansa mevcud yo11Rn genişlete f ,e '" 
rek ve ınevcud esaslardan istifade refdcri tf'klifk-rin, şere ı7f1'jjdl' :'il' 

~rile Wif edilenıiyecek ..... ) ., 
etmek tarzını iltizam etmiştir ki bu .ı \'e .,.. .. 

ka.~• takdirinde mürade.ıc. ~,"'1' 
Maıs·y6 y.-L.c:1-...: -~L1; nisbeten daha lktısadi olmuştur. tle ..,., 

vtMWOn "'"~n.M dım vidiJe daha. JcU\"'\f! 

MümeyyizlMindett Şehlreilik mUteha.~ısı bugünlerde M«ıek \'U.İ'.\·ettedirler. ~.:: 
TARIK KEPLi Sirkeciden Topkapıyll kadar uzanatı ı~te şimtlild mti('.ade~.~-

._ ____________ _. Marmara verersanına aid plinlarla ve B<'Tlln tarafmdaa. 111~ ~ 

16 Mart meşgul olmaktadır. lırtanbul Boğazı-. FlnhmcHyaya ıniietl!lir ,.... .. ; 
nın Rumeli sahiline ıtirl projelerin hn om&ftftet.8 ,.e dolu~ _,.-_,,111 
zırJanması dP ·1·mrtl ohınmu~ur. nklannda fftal bir rol o~ F 

Şehidler İhtif a)İ Belediye 1 fsat m 'dUrO na mini olmak i,:in el~ , 
şehrimize döndU ~ynotl •~mmnr.kt,,dlr· 111"!; 

P h Ro haf!Aasta 1skandin9~ ~ rogramJ azJr Taksim gazinosunu itletmelı Ot:er\l lurtterhlha de ~ ~1"""-~, 
teşkil Olunan 110 bin Jinı RermayeJi r""~ 

lsta.nbuJ viliyti 16 mart tehidleri anonim f,JirketJn n~amnamesini tas- yetf#. bıalaadaklan ~ ... ~ 
ihti·raı· ·d '--- rlam ll'tnlandtyada n1hiin ..• ..:.ıı tJl1 _,; 

ıne aı programı. ~ı ıttıı. ciık ettirmek il7.ere AnkR.rayn giden ~in Oeridr., rnii!t"'"" ~i 
Bu programa nazaran ıhtıfal 16 mart Belediye 1kt1sad Mildürü Saffet Se- dyr.tte kalmalan•ın ~~-" r 
cumartesi günü saat 15 de Eyüpte zen dUn şehrimize dönmüştilr. w~kte olduk .. n ,....... ... ~ , 
yapılacaktır. Merasime askeri kıta ~ir. .-ı ''9' 
lar, mektcbler ve halk ~tinik ede - T ESE K KÜR Nf!ti~ Fmlft.ndiYa. ~~ 
cektir. İttirak edecek heyetler fu te· ganlan vMJt.utlf' be~ • .ı:..ilt ı": 
kilde aıralanacaktır. Bir bölilk asker, 

1 
t ~~hl:;J~ir ~ltl~abı zamanında ~ile bındl şeref ,.r dtl~,_ı;

bando, polis, Eyüp orta mektebi ve eş. ıs. . e e~ımın elinin kesilme-- Uınasih bir sulh tekli.'fiJJ.' d,.t,,,bit ~ 
Eyu .. P . d k" ·ık ktebl slnın önüne geçen Haseki hastahane- ••'" 

<;evresın e ı ı me er. . . . mamakta ve Berisi ır:ill '';J 
lbtifal 

. . aının kıymeth asiRta."llarıııdnn doktor ;-: ~~ 
merasımıne 16 mart cumal'- ~ki Butur'a ... "1--ıı· d 1 lcır.ok Fbl siyasi w: ı~...,.ı 

tes. ·· ·· d Şe Y'-... _ ı ve evam ı gay- allJl....,-
ı gunu saat 15 e bir Meclisin- retlerile onun şifa verici tedavisine !Miniin ~•nuıti altms ,-' 

den bir zatın bi~ hitabesile ~lana - yardım eden hernşfre Sabiha ve pan- k()f!lm&kbdcr. ~~ 
caktır. Bunu mUteakıb Partı ve üni- sumancı Bay lbrahime alenen teşek- Fialaadlya ve Sovyet '-J 
versite namına birer hitabe verile • ktir ederlrn. iapnul. aaeak bu war,ı; ~ 
cektir. Bu hitabeleri mUteakıb bando Yeni Sabah ga:r.etesi Başmttrcttlbi ~~~): n.&1 
matem hava81DJ çalacak ve bunu H"""" Çiğdem • Dr ~ ~~I ~ 
mUteakıb Şehid1iğe Qelenkler konu - ~11''111111111' 
lacaktır. Bunu miltcakıb bir manga lllllllllllJllllllllUHIJl!UilUUIUJJJIJJIJllllllllllllllltflfmmmrmmmıııımml! l'Jllllll!! 
asker havaya atee edecek ve asken ş E H • R H A YAT ı 
kıtalar resmi gcçid yapacaklardır. •Ull~ 

A l b . h b lflllllll'lllllllll!llUf lfllllflf fflHHrHlfffllfftfllUlllHfflJHfHHJfllllflltlHHfHUUlfllfllJlllllı e' 
Sl sız ır a er KONFERANSLAR - BmlnDna tarafından verllece)tit· )J"' 

Halkevindc1ı: 1 .etJYJI!' 

Aktif müdafaa tecrü- , 
heleri yapılacağı 

doğru değil 
Dünkü sabah gazetelerlbden biri. 

gehirde aktif müdafaa tecrübelere. 

yapılacafım y&zmı§tı. DUn vl
llyette yaptığımız eaaalı tahkikat 

neticesinde böyle bir aktif müdafaa 
tecrt1besinin yapılmam hakkında ya.

alan havadialerin uh olmadığı an -
ıaeıımı,tır. 

14/3/1940 pereembe gtinU saat ~~. dir. Da lit· 
17.30 da Evimiz Qığaloğlundald direlctör1Uğtlnden a}JJıabi • 

salonunda İstanbul Onlversf tesi • S oıd'. 
Hukuk FakUlteei dekanı ordin~ _ TEHiR EDll.EN 1' ~= 
yUs profetsarü Bay Ali Fuad Bq- RANS - Beyogı. B~ ';f 
gil tarJınôan (Tl!rk lnkı1lbın•n 14/3/UJIJ p~ ,""! " 
hukuk v~ de'71et teılkkisl) mevzu- ıa..so M •• ıa.k ~~ 
lu bir konferana verP----.ı- Da -~-.__.. .J 

~uc. • •AvnıpnfaW --· ,,,-
vettye yoktur. • • • -~w~ 

l'ctUa BaılletJ inden: llutad hafta •-.rMM ilDflf.,_., ~ 
konferanslannın yirmi tlç8neW "lr r•r B. W ~ 111' "' 
16/ 3/ 1940 cumarteeı günU aaat bulunmaas dola~ baf1oll 
20.30 da avukat Bay lrfaq EmJa ,,..,. tttJMr """'""*• 
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:t'BMI SAB.t.8 

[~~:~~~~~A~ 
Sinir harbi ve bitaraflar 

Y alımı bklblrlerlle cMal ve 

\lelles'in ili' 
ıJ 
oı• 

temasları ,. 
' u....· U (A.A.) - B. Wellee,f Wellea, bu sabah Amerilte. ElQilifine 

f1' ~ ~"1J.i& Kralının nezdinde gitmif, orada sıra ile muhalefet li • 
a aaat kalmıo ve bunu milte • derlerinden A.ttlee, Greeı:rwood. ve 
ıı.· Cha.tnberıa.in ve Lord Hali· Sinolair ile fÖrilŞDlli§tUr. 

kari> hall:nde bulmum mem
lelmt.ler halkı sinlr hvbtniD. JIPr&· 
tı01 üstlırtttlerin.e m&l'M bulumna
yorta.r. barb dşlıda kalan his bl
taraftar da, muha.rlbler laMlar, bel· 
ki ele on.laıdaD fula linUlerimldn 
Jıerattn &do ldr tmtllıana tUJl tlt
tnlmM'M p.hld olmakt&Jlıl. 

~ ~Vekllet dairesln~e yeni • Sumner Welles, Str John Simon 
Çuk: sa.at daha gorUşmüş • tarafından hariciye nezaretinde ölle 

bu görüşmeler esnasında yemeğine daTet edil~. 
EüyUk ElGisi B. Kenedy de Öğlenden sonra, Harıclye N~aretl 

~I· hııhtnınuştur. c1aim1 genel sekreteri Sir Alexander 

otvanmerdall.e itiraf edellm ki. 
ba llDlr harbhıln böttııı dlbapJA 
yayılmaamda, bu Bulmııldan mu • 
hartb memJMetler efkinlUll~ 
.. kadar bltaraflar efkimunumly• 
8bs.ID bırpalnnwunda bb patı&
cUerfn, lstemlferek tıı olsa. bö7öll 
mesuttyet hfssemls T8l'dır. 

:ı· &IUbaH.f Liderlerle 00.riiştü Oadogazı ile ve Amirallik Birinci 

ol
1
' ' '· 12 ( A.. A.. ) - Sumn&l" Lordu ile ıörü3eeektir. , ......_ ...... 

fc. 

·~··-··~· 
Ehemmi.yetil, 88D888JOnıel bir bao

Vadi5 ~ ~ gomeı.,Jerlml• 
zlıa blrtnd sa.hlf elerlne sıraladığl • 
mm iri puntolu velveleli haberlerle 
btr ~k masum vatanda.,m endişe
sini, heyecan w heJecamnı ayak· 
landırdığmıu. mvaJlılam uykoyw 
bile haram ettlğlnıb: gttnler az d&
ğlldir. 

Fin -Rus Dıuahe 
dün aktedildi 

• 
esı 

t. L Hat ta.rafı 1 inci~e] 
ti lltlaııdiya heyetmin ,'&l'dıgı ne 
~ tetkik ederek bunlar Juıklnn· 
~r alaa\k '\·e anla.~ma.yı ta.i 
k ktir. Sulhün. akdi, pa.rlamen 
al'arına. bafbdı:r. Mahalli ia

"-.t 23,30 da. parlamentoda mu-
. \ lı!Ja devam eylemekte idi. 

~ili Müdafaa. Ve Maarif 
~ ... ~'ıırları lsttfa. Ettiler 
~~. 12 (A.A.) - İyi bir 

a11 öğrenildiğine göre, bu 
lııL. ~loaJcova ile Helsinki arasın • 
ı"'lla gelen anlaşma. Ur.erine millt 
~il.it nazırı B. Nikkanel ile maa

t' l'ı a. Hannul& iBtifa. etmeğe 
~~işlerdir. 
lıa lticte vakit gece ye.nsını geç· 

1de, lıioskova a.ıılaşması nrıe -
~Uı hiç bir tebliğ neşredilme-

- Yangın yaklqıyor!.. 
- Ila;rb cenuba da sirayet ede. 

ceJcl .. 
- Falan i~timadıuı sonra :ftli.a 

Moslrova, U (A..A.) - Rus-Fin de"•letin hıl.rekete ı~esi• iad • 
mnahedeslnhı tam metni hentll 

zar edifobillr 1... 

Sulh şartları 

ma.lfun değUdir. Fakat mnahede Kabilinden manşetler k&rşu;ıada 
haklundn aşağıd~kl resmi malô - en mokal1ın s.iııJilerin bi~ ihtizaza 
mat verllmektedir: 

ıelmeıoosine lnıki.a yoktur. 
1 - Muahede, Sovyetler tan. • ••• 

fından Molotov, Jda.nov ve General Gazetccbtlu havadise "·c Yakayie 
Vaslllevski ve Finlandiya. ta.rafın- tahı.ddiim mecburiyeti cm-, =ıni& -
dan Rytl, Pa.asildvi, General W~ cek olursa sansasyon petıindP. koş
de11 ve profesör Voli'toma. tara.hn- maımza hak vermek icab ede.r; am
dan lmzalanmı~tır. ma, lıerı,eyde olduğu gibi, bu i~le 

2 - Bo mua!ıede ile, Vipuri de de ölçUylt e1den bırakmamak kari 
daWI olmak üzere biltUn Kareli nanı ve hesabına bir in~n.f ve mtl
berza.lu, balıkçılar yıırunadası, La- rlivvet meselesicli.r. 
doga gölünün biittin sahilleri ve Billıa&"3 radyonun tarunmümiin
şarki FlnJa.ndlyamn buı ktsunlan den sonra prop9,ganda sHaJn o de
Sovyetter Birliğine geçmektedir. rooe keskinleşti ki, Wırbukah, znli 

,. LD~IC!dier'nin nutku . 8 - SoYyetler Birliği, beış mil- maşalı h.a.tta heyheyli ktvr.İk bir 
\:"lira, 12 (Hwrust) - Bugtin yon Fin markı mukahllinde, bir havanın göntillerde hasıl ettiği nis-
·~ llaşvekili Daladier medisde deniz tlsstt tesisi içhı Hangö linın- bi bir inşirahtan sonra sureti bak-

. bir beyannatta. §U sözleri söy- mm ve Hangö arazisini kira ile darı görünmek ~artlle ruhlara sinsi 
t : ıı.l.-na.ktadır. simi alntılm.ağa çalışılan 7.ehir dam-

. ~d.iyaya yardım için elli bin 4 - Fhılımdiya, şimal AtJa.ntiği Ja1an erg~ fakat behemehal t.esi-
bit ordu derhal harekete mü • limanlarında ve mmtakasında ha.rb rlni gösteriyor. 
l', Büyük harb konseyi bu hu· gemileri, denlzaltı gemileri ve ba- Hangi tarafı dinlese o taran lıak-

~daha beş eubatta kararını ver· va ku\ıvetlerl bulundunnımınyı ka h ~rmek şıkkından birini kabul-
h. lllıuyordu. bul eder. Finlandiya, burada y:ı.1- de muztar kalan \'atand~ıo heye-
ı:~t~eriınizin Fin cebheeine nakli nız ktl~tlk sahil muhafaza gemileri can ve helecanla. ~az~testne göz 
\~lz donanmasının nezareti al- bolundurablleccktir. ge?'Alirlnoo kar~lnşhğı tüyler Ur -
~y ed ktir 5 - Sovyet!er Birliği, kıt.l\ahnı pertfol semamelM Jca~ısmd:ı ha. -ilı' 'Ak a.n ece . 

,,t' '~ bizim ve gerek 1ngilt.~renin Pcb:ırnoda.n ~ekmeyi taahbiid ey- faknnJar ge<:Jrmcshıi mazur gör • 
'llı lemin için Finlandiyaıun ler. meli)iz. 

e' 1.,talebinde bulunması 18.zımdır. 6 - Sovyetler Birliği, Pet~amo Bereket vel"8in ki Boşwıkil sayuı 
.,, ~"4tdiı-de umumi hukuk kavaidi- yolu ile Non.Teç ile lcoutrölsliz gUm R~flk Saydanıın. rady0<laki ~R 

\) ettrıiş oluruz. rtık serbest münakale hakkını ha- ha!olbjbal "'e hitabesi imdada y~tiı,ti 
ti' ij. 'baladicr bundan sonra. demiş· iz olacaktır. de !j()y1e bir toparlanıp kendimize 
ıil ~ • 7 - 1940 sen~i zarfında Xan- geldik ve lıt>rkes derin hir nefes 

~il\ F'intandiya mUttefiklerden dalakcha. ile Krmijaevıi arasında afa.bildL 
~ h talebinde bulunmazsa mütte- bir demiryolu yapılacaMır. Muhan"b, bitaraf, bütün dünya 
:<tııı. arbden sonra, Finland.iyanın 8 - Bu sulh moahedt'SI ü9 gün n.dyo merkezleri gcceH, glbı<1Uzlü 
~!~etı rnüU .. "iyesini tekeffUl ec:le- zarfında tMdllc edilerek ve musad lıcr illlden 1-:onuşn!'larhen hiç ol • 
t.. l{IA.w• dak nüshalar 1'foskovada. reatl o- ma.zsa. a~. ·da bir Ö:V, ·le bir haslıHıal '1..., -·"ır. . 

u•~ eli luu.eakt.ır. h"t be e m ı '"· ~to ""'•ner bugün Finlan ya par- ve ı u y u ı ı.acız. 
~~un içtimaını milteo.lnb b~ 9 - 18 mar Mat 12 de harb ha Yalnız efiillrmmumi~·c dt'ğlJ, biz 
bııı hır cevab vere<:eğini vadeyle- rekitı blitun cebhelerd~ ru!uıyete gazet.eciler de muhfa0 1-,;. 

'llnuyor. Bu nutuk giddetle al- erecektir. 15 mart saat 10 dan l- .t. OE'M.A.LEDD11ıl ~A.RACOl'U.il:J 
ıuır. ttb8J'61l fld taraf kıtaatı, yeni dev- ;~ - . · . - -s 

~_'to I· k 1 let hudmllan arlcasma ..... Jdı---ıc ıstemek suretıl~ İtalya 1le Rusya a. 'llL• •Ovadaki ~llli:a ere er y•· ım-T - . • . 
\.'\fltJ}... Ba 1 il terdir rasında. bır uzlasm:ı temmme çalış -
· 'il\~ ·u, 12 (A. A.) - ~ve< · • k l · l ·r, f · d" lfi t 
~~y·lain tarrıfındıın dün yapılan 10 - Bfr Sovyet - Fin tic3ret ,~~·çm? an. ~~zı;; ~ı.m ~ .. k~e ~-oc 

\~qltk Britanya ile Franeanın, anlaşması möza.kerel~rin.e derhn1 ' ~ tın~ ınnı~ .. ır:. gı ız J u ume ı· -
,, L iYaya derhal ve milştereken ba.,ıanacaldn'. nın ta yan omur vapur .t.rmı ~er . 

lll.ı\1\> tli . da b 1 1 be.st bırakm:ık hususundrı.kı kararı 
~lıuııtııı e b~r ~ardım u ~ • B. Ribbentropu kuvvetli bir silahtan ı 

bey Undakı nı~ra~aat19:'~1 go~ Almanlann Telıtfüli lmahrum bırakmıştır. B. Hiti~r Al -'la a:atı Helsmkıde buyilk bıt' • Londra, 12 - Bu gece neşriyatın - manyanın Moskova, Helı:.inki Ye Stok ' 
'll~t 1 a~amışbr. . . lda Alman radyosu müttefiklerin, Nor holmdeki delege ve ajanlarından ge-

~'- ato~h tı~iliz ~aş~ekılı~l bey~ : veç arazisini, her hangi bir ihtimal len raporları itina ile tetkik eylemiş
~·l' oımdeki Fınlandıya elçw dahilinde Finlandiyaya asker gönde- tir. 
~~ve Moskovadaki Finlandiya rilmesi için işgal ederlerse, Almanya- Wilhelmstr 'd b .. .. k b " f • 
:tİııi L a heyetine derhal tebliğ edil- ·nın, her iki !ekandiııavya memleket • liyet kayd-.Jilmi~. ey ~ ·~b. ata, 

h. ttftber . B h ~ şır. agmur gı ı er-
'l!yetın ve:n1e~tcd!r. u mura - lerlne harb ilAn etmek nıecburiyetin· ı graf geliyor, bunların şifreleri sil -
~~ ı. vazıyeti bu haberden son- de kalacağını söylemiştir. tle çözülerek F"h ·ı · du 
'ltıl 'IUvveu · .. Un ktedir • ra u rere ven ıyor . 

~d.i enıuış gor me · S\Alkholm, 12 (A.A.) - Stokholm- 1 Matbuat Fin - Rus barış mUzake-
~,ra mura~hasl~n'. bu ~ de blld~ildiğine göre, Moskovadaki ı reieri hakkındaki haberlere yalrnz 
~ f!lrnelta~yar~ ıle Fınlan~ya.ya Finlandiya heyeti bu gece, geç vakit, bir kaç satır tahsis eylemiştir. 
\j~~oı eri .ço~ mu~ıtemeldir. Stalin, Molotof ve Voroşllof ile bir Dün öğle sonuna kadar ne matbu
~ llııuı ~ !1dnıngenın Kauna.11 - garUşmede bulunacaktır. Bu görüş • at ne de Alman radyosu B. Ribben
~ ı.1Utı. \l. aırı Mo.~ova mUzakerele- jme, söylendiğine göre, son ve kat't tropun Papaya yaptığı ziyareti bildir 
\ı.~~ttı··e fak sökünceye kadar de- olacaktır. memi ı-...:ı:_ D N B · · ı 
~" t.'1n.i haber ktedir . ş tı.n.uc. • • • aJansı ıse ya -
.'\1 ~t ~ ' verme . · Mll: . Rus metalıbatı arasında, Hango • nız harice mahsu.s neşriyatında kısa 
\ ~~lit~:S:-~da, Sovyet lı~erlen dan başka Viipnrinin de bulunduğu bir tebliğ vermiştir. 
~ rını dermeyan etınışler - ve Finlandiya.Wann bu iki nokta Uza.- Ruslar TekliflerlnJ Tadil Ettmr :'\il f 
't.~ gn~ .. . . rinde §iddetle mukavemet ettiği söy ~ Paris, 12 (A.A.) _ Havas bildiri-
~~ ~--eteye gorc, Stalm, Fın - lenmektedir. . 

~~~:tahhasları~dan b~i olan .Amste~~~m, ~ .<A.A._) - Reuter ~timada layık bir k.aynakdan öğ -
~~ \Pe dostane bır telmiht~ bu· a~ansının ogrendiğine gore B. Hitler renildiğine göre, Sovyetlcr ilk barıt S ti lı:e!~~ _sonbahar~a muza • diln. gece B. Von Ribbentropla müte şaıtlarını ehemmiyetli blr surette 
~' li'in dısı .ıdare e~~ş ~lsaydı addıd telefon görüşmesi yapmıştır. t adil etmişlerdir. 
~ ~lun lan~ıya h~_rbı~ın onü. a. . Al~an Hariciye Nazırının, büyük Bu kaynağa göre, Moskova. hükfı -
\ ~l'ata, aca.gını, çünku 0 ~rıhte b~r s~ratle inkişaf etmekte olan va- meti Vlipuri ila Petsamonun kendisi· 
\~tı b:enıur olup şi~di hari· zıy~tı k~ılam:ık üzere mütemadiyen ne terkini istemekte ve Mwerheim 
~.~ite . ~nan Tanner ın, Mos • yem tahmata ihtiyacı olmu~. hattının bazı kısımlarının Finlandi -

l'ııi~tiıl~disı kadar se-vilnıediğiı&i . ~·. Von Ribbentropun Fin • Sovyetlyaya bırakılmasına muva.faka.t et -
ihtilifm.da. ~fcssolininin. tavassutunu mektedlrl-. 

BİTARAF GÖZİLE 

Kat kasyada harb ve 
Türkiyenin rolü· 

Reisicumhur dün 
Misafirlerimizi 
Kabul etti 

[Bat tarafı l incide] 

da lngilterenin Orta.şark hııva or-

Sir William Mitchell'i ve onu ta-

[Bat tara.tı 1 mcJch] yeceklerin.t mi dÜfÜ.nürler? Bu ihti- ki ben de saat l T de Fransaruıı 

dan harekete ıeçme:rt alddt 8UNtte ınal, tamamen esaaıs deftldt?. Bebe- şarki Akdeniz hava kuvvetleri ku 
dttşttnmektedlr. Zira Bakd petrollezi... bine gelince: 
Je Çaturl manganeslerlnta ele gt!lt • Mask.ova, Kafkasya müda.faaaıııın 
mesi, Sav,.t • Rllı81Ulll huekltma çok göo aılduiunu bilmektedir. KU • 
ehemmiyetli surette mp1 olacaktm. çük IC•fku ailsllesl boyun.e& imtida.d 

mandanı General Jırnn~aud'ı ka 

bul buyurmuşlardır. 

İııgillz Büyük Elçisi Sir li 

Bu gazetelere göıe Londra Tn:rkiJ'e- eden hudud, Fransıı - İngilil ordu- Kna.tchbull Hugessen ve Fran.:;12 

den Boğadan geçmek hususunda mtl !anna ancak mahdud bir mukavemet Büyük Elçisi Rene Massigli kabul 
aaade istemlo, İta)ya da Karadenbııd.e arzedeoek mahiyettedir. Rusyanın esnasmda Generallere refakat ey
kendi merıtaatlerhıbı koruıunagı mak hakikt hududu, oenubda değil, ılmall !emekte ve Cüırıhurre.isimizin ya
sadile buna mtlja.bih bir mtırac:ıatta Gtlrcistan ve Azerbayca.ndadır. Ve 
bulunmuıtm'· b1l büyttk Kafkas silsilesidir ki, bu--

Lmdra ba haberferi tekzib etmek» nun arkasına Moskovadaki despot -
tedtr. Aııkarad ise, Başvekil Bay la.rın askerleri tıbkı 1920 de olduğu 
Saydam en kat't bir lisanla "Her ne gibi, kolayca sığınabilirler. 

nında Hariciye Vekili Şükrü Sara· 
coğlu bulunmakta idi. 

Asım Oiirulüzün Ziya foti 

An.ka..ı-a, 12 (A.A.) - Genelkur-
şe!lilde olursa olsun, Sovyetler birliği Bu vaziyet dahUinde, Stallnin ken- may ikinci reisi Ol'general Aaım 
aleyhine harekete gec;memeğe karar eli vatanı olan Gilrcistanı müdafaa Gündüz tarafından bugün saat 17 
'verd.iğimls gibi. esasen kimse de hı. edememek ihtimaUle muazzeb oldu • de Anııdolu klübünde 1ngi1terenın 
den bayle bir şey istememiştir.,. de - ğu muhakkaktır. St:.alln Kafkuyayı O~rk hava ordulan başku -
ıniştir. Şurası muhakkaktır ti Tür - müdafaa için Tilrklyeye taa.rnıs da-
kiye ,Kafkaayada yapılması mevsuu ğ1l - ki bu sa.çına olurdu - İran Üze· mruıdanı Orgeneral Sir Willia m 
bahis bir askeri hareklta itinı.z etti- rinden ge<;mek, dağlık lasmı elt ge · G. S. Mitchell ile Frıın._<;anın şarkt 
ği takdirde, böyle bir şey hemen he- <:irmek ve bu suretle miltteefiklerin Akdeniz hava. kuvvetleri kuman -
men imk!nsu ola.caktır; filhakika Herlemeeine mani olmak zorundaır. 
Tllrk:iye cebhesiııden direkt bir ta- Görülüyor ki cenubu şarki davası, 
arru'z yapılmadığı. mlldrlctçc, frak ve geçtikçe daha çetin ve kanşık bir şe-
1ran üzeı·inden girişilecek herhangi kil almaktadır. Bu hususta mevcud 
bir çevirme hareketi neticesiz kal - haberler ve tekzibler o kadar çoktur 
mıya. mahkfundur. ki, bu mebzuliyet karşısında, bazı 

Maamafih, bizzat bolşeviklerin böy ciddi projelerin mevcudiyeti.ne inan -
le bir teşebbüse girmeleri de külliyen mak zarureti basıl olmaktadır. Milt
lınkA.nsız değildir. Refik Saydam tefikler için Türkiye ve İtalyay1 da 
"Böyel bir ihtimali nazarı itibara al- ayni bedofe bağlamak kolay olmtya.
mak için şimdilik hiçbir emare mev- caktır; Bolşeviklere gelince, mu • 
cud değildir,, demiştir. Türkiye Baş. lkavemeti hususunda yapılan hesab · 
vekilinin, İngiliz matbuatında mev- ıann yanlış çıknu.ş alınası, her hal· 
ınıu bahis hudud mllsademelerfnin e- de Stalinin uykularını kaçırmakta -
hemmiyetini asgariye indirmesine dır. Eğer Japonya ba~ka yerde meş-
aebeb de budur. . . gul olmasaydı. Tilrkiyenin bu stra-

danı General Jauneaud ı:ıercfin• 

bir çay ziyafeti verilmiştir. 

Ziyafette muhterem misafirleı'i
miz ve maiyetleri erkanı. Frıuı-uıı: 

Büyük Elçisi Rene Ma.ssigli, lngt
liz BüyUk Elçisi Sir Hughe Knat.cb. 
btı l Hugc~aen Ue Birinci Ordu Mü-

fettişi Orgeneral Fahreddin Altay, 
Üçüncü Ordu Müfettişi Orgencnl 

Kıizım Orbay, Büyük Erkiımhar -
biye ve Milli Müdafaa erkanı, Fnın 

siz, İngiliz Btiylik Eiç.illkleri kara, 

hava, deniz ataşelerlle bu el~ilik

ler erkanı ve yüksek rUtlıeli ordu 
mensublan hMır bulunmuşlnrdır. Sovyet Rus. yanın Tilrkiyey·e· taar- teJ"ik mUna.kaQalara derhal i~tirak e-

~ ---v •••, ••--••G•••coaeo••••••••••••••••• .. ••--
l'UZ etmeme~ı kend~ menfaatı ıcaba- ceceği muhakkaktır ki, bu takdirde Ruzvalt rnotareke 
tından olduguna gore, Bay Refik Sovyet rejiminin gilnleri sa.yılı ola. · 
Saydam sözlerinde haklıdır. Filhaki- caktır 

ka Rus ordusunun Finlandiyadaki F k
0 

t . t . dHik bö l d W•ı teklı.fı.nde bulunuyor 
nıuvaffakiyetleri, Moa.kovayı bir de a a vazı~~ ıJ~ Y e egı • 
Til k rd .1 bo öl .. - k dir. Ancak muttefıklerln zihninde a- 1 8 t r . . "f" a r o usı e y çuşmege sev e- _ . . . .. .. uş .artı,. ı ı. uır . . ~<·~ «< 

decek mahiyette değildir. Acaba RUB 6~gıdakı f~kır, gundengune daha ka- bir pa.skalya. mütarekesi akdini taleb 

Ya petrol bakımından zengın· olan I- tıyetle belırmektedir. 1918 de zafer, . h"-
, 1 b ı il f "' · · •etmek suretıle Avrupada. sul uu t" -rak ve !ran üzerinden bir çevirme 1 Almanyaıun aş ıca m tte l.i{ını, ya- ı .. . _ . _ . 

1
• 

hareketini nazarı itibare alır mı? t. ı ni Avustw·ya Macaristanı yenmekle essus etmesıne ugraşan dıger n~ . a 
ran ve Irak, halen kendi emniyetleri mümkfü. olmuştur. 1~HO da ise Al - ı rnesaisine iştirak etmeğe karar ver· 
bakımından birtakım. tedbirler al -1 manyanın "parlak müttefiki,, Rusya- meai Avrupadaki 4 Amerikan diplu
makt.a berdevamdır. Acaba bolşevik dır. Denıek ki bu defa da Rusyaya matının stratejilerinin e$8.Blı amılt 
sürülerinin kendi topraklarını çiğni- 1 karşı harekete geçecektir. addedilmektedir. Bu zevat &Unlard~r: 

uslar Vi:p riyi 
işgal eti er 

B. Welles, . Kennedy, Steinhıı..rdt w 

. 'l'aylor.11 

Ayni muhabirler ilave ediyorlf\ ': 

Mussolini ile Papanın da yarn~"ll 

etmekte oldukları planın muvaff~ hl· 

yeti, Rus - Fin ihtillfının hitama er· 
mesine bağlıdır. 

l Bn~taraft 1 inddc ) Moskova, 12 (A.A.) - Lenitıgı·a.d 

Ladoga göli.inün şimali earkisinde aslrnri mıntaka.sı genelkurmayının 11 lngilterede et vesika i~e 
SovyeUeriıı on giindenberi Ka.lla.njoki mart tarihli tebliği: •• 

ye yapmakta olduğu hücumlar de - Sovyet kıta~arı, Vipurinin muha. venhyor 
vam etmiş, fakat bu hticumların hepe ""'rası l·~ · · biti · 1 h . k Londra, 12 (A.A.) - Et, dünd~u-. ....... :.-ını rmı~ er ve şe rın ;ar 
s.ı tardolunmuştur. ve şimal kısımlarını i~gal etmişler . ber.i !ngiltercde vesika usulii'1e troi-

Finlandiya hava kuvvetleri, müte· dir. Vipuıi körfezinin gal.'"b sahilinde, dir. Herkes haftada yalım: 22 pcııs· 
addid düşman kıtalanm ve topçu w . . . 1 . . . 
t k k ll b b d .......... Sovyet kıtaları muva.ffakıyeUe ılor - lik et satın alabileccktır. Lokanta.la!°" 
an o a.rmı om ar unan e~ · 

1 
k d. 

ı eme ~c ır d · "k t ı ı · tir. Sovyet hava kuvvetleri, bilbassa1 ~ • • • I a ıse vooı ıısız e yeme t erı yene 
berzah üzerinde şiddetli faaliyette bu SuOJarvt - Seroobol dem1ryolu U- 1 bilecektir. 
lunmuştur. '6e.r'nde Lajmola iL;tsısyonu mınte1<a- · _ • _ 

Dahilde müteaddid §ehirlerde bom sında. piy.:ıda nıUfrezeleri çnrpışma. • Çar Fordinand vapuruna 
bardımana tabi tutulmuştur. On beş lan vukua gelmiştir. yardım edildi 
s~n·yet tnyy:ır~si d~rülmGştür. Bwı Sovyet hava kuvntleri, düşmanın 1sta bul 12 (A.A.) _ B d • 
dan ba~ka altı Sovyet tayyaresinin askeri hedefleriııi bombardıman et . n ' b\ da .ki . ozcas.. a. 
düştüğü de pek muhtemel olarak kay mişt.ir. Beş düı,man tayyaresi düşfl • da Mermer ınıun ı gü:ı ~V\ l'.'Ud 
d e<lilmiştir. rülmüştUr. ftrbnadan kanıya oturan Bulgar bq 
-----~;!!iiillPl;;;ıılP"'lrR-•..:!!!iimP.1-ml!!!!ll!ll- LS&!A! -'""Es:: ?!S=e= ........ _.,, n;z 1 - dralı "Tzar Ferdlnand,, vapuru h~,.. 

Çin 
sene 

-Japon harbi• •• , tanı, kendi kendini kwtanna.k iırkij. 

UÇ nını bulamadığından, bugün vaki mas 
avenet talebi Uzerine, Devlet ~hı. 

d h •• k • yollan İşletme Umum Mtidürlüğüntta a a surece mış =.argi=a gemisi kaz~ -
-------

Hong • Kong, 12 (A.A.) - Çung~ karşı ancak ve.kit Ya.A.it harek!ta gi· -· -
Ringde çok mühim bir şahsiyet, Çin rişeceklerine muhakkak na.u.rile ı. Ankaraya gelen 
harbinin daha en az üç sene sürece- kuyor. Suriye heyeti 
g- in.i bildirmiştir. Çune--Kingde harbi .......................... , ........................ " .. . 

~ R 1 İ Ankara., 1.2 (A. A.} - Suriye tı. 
uzatmak için ha.zırltklar yapılmakta, usya 1 e ran arasında hudud meselelerine &id olup mO.dnı.. 
fakat, Japonlara. karşı kat'i bir mu- ticaret anlaşması leri milnkui olıuak Ü%eN bulWWJ m'l 

harebe verilmesinde istical gösteril· M k . 12 (A ") _ 9 __ _.._ kaveleleri Yenil"--'- ıı--- s · · 
ekt diı Pi d l l tö. 1.. k os ova, .n.. &.&.UM.... c.w..c& ı.u.a-e unyecıea mem e •. ya e ere mo r u 1-

t t, ta .1 1 tt.:ıı k. Moskovada bir ta.raftan Sovyetler Halob delegesi B. Davidin riyasetin . aa yyareeı er ve ıs ı:ı. er anı - ı 

b bl tali d .1 k d" ..,,.... . ' Birliği namına Dış Ticaret Komiseri de nıütehassısla.rdan mtırekkeb ta ar er m e ı me te ır .• .ıuzısye.a 
1 l rt. tl 

1 
d B. Mikoyan ve !randııki ticaret mü- heyet An.kareyn g~. Mi1ıa.ke • 

ere a ıs er, muayyen saat er e j . . . .. - · · 
kamplara gönderilmektedir. Japon _ me$sılı Aleksıcf, cııger taraftan da relere Haricıye Vekiletinde bao1a.rı .. 
ıarın Çin i;ersinde daha uzaklara git- ı tran namına 1rawn Moskova BUyük mıptır. Yenilenecek olan mukavele • 
miyerek stratejik mevzilerini muhıı.- Elçisi B. Saed ve İran hük:funetinin ler, h~dud rejimine, mQcrimlertn ıa.. 
faz.a ile iktifa edecekleı ine ve Şang- ::nümessili B. Saiah arasında. bir ti - desine, demiryolu mttnakalltma, bu • 
hay, Nanking ve Hong-t~eu'nm gı:•ni~ caret ve seyriscfain ıtıuahtdesi pa • dud Uz.erindeki gtlmrUk ve 111hh~ 
bölgelerinde J:ıp<•n hadaı ı -t;er !vndr"! r :. fe edilmiştir . .Muahede pak yakın- muameli.tına ve bl~ iflere tu.l " 
seferber bulunan Çın kuvvı:l!ı:-rnı;:; 

1 
da Tahrauua imza. edilece1.1:ir. tf1k etmektedir. 



.,,. : ' 

Şehirdeki temizlik 
işlerini tedkik 

Belediye Reis Muavini Lôtfi Aksoy 
ile Beyoğlu semtinde bir ceVelin 

Yazan : Faruk KÜÇÜK 
Sabahın alaca karanlığında Taksim 

durağında Belediye Reia muavini 
LQtfi Aksoyla kareılaşınca eqırdım. 

- Beyefendi, dedim, böyle erken
den buralarda ne bekliyorsunuz? .. 

- Temizlik İ§leri MUdtırUntı bekli
yorum, beraberce yollan, dUkklnla· 
rı teftlı edeceğiz. 

- Benim de beraber gelmeme mü
saade buyunılur mu T •• 

- Hay, hay .. 
KUc;UcUk otomobile atladık. Maq

kanın köşesinden aa.ptık. Halbklr 
Gazi caddesinden Beyoğluna döndük. 

Belediye Reis Muavini ı 

lstanbul dUnyan1n 

en temiz fahri lmlt 1 ~ · ·~ ;--., ~ )~-

- Biliyor musunu.ı, diyor, latan- -
bul dünyanın en temiz phrldlr. 'Daha beterleri var .. sonra bu cadde 1 Onl&r da lnrdınlıyor. Fakat galiba 

Gayri ihtiyarl cevab veriyorum: ebemmiyetaiz bir cadde değildir. feytan Bay LQtfi Aksoyu dtlrtUyor. 
_ Şaka mı ediyorsunuz, İstanbul Mevhur Dolabdere caddesidir. Bu ~ol 

1 
Tezrruıu: al~n~~ki dolabı açıyor. Ne 

nasıl dünyanın en temiz şehri olabl· yapılırşa Pangaltıdan lstanbula gı • ı bulsa begenırsınız.. artılr: yemekler, 
lir?. den otobüs ve otomobiller buradan artık mezeler. Bir akşam evvel pişmiş 

- İşin şakası yok. Bunu ben söy- geçerek doğru Gazi köprilstlne iner • balıklar. 
lemlyorum. lstanbula gelen Ameri- ler. Bu aa.yede de Tarlabaşı caddesin- - Bunlar ne? 
kalı gazeteciler arkadaşınız IDkmet deki mürur ve ubur da azalır. - Efendim biz bilmiyoruz. Kör o-
Mlinire söylemişler, o da gazetesine - Evet haklısınız. İnşallah ilk o • lası çırak atmayı unutmuş saklamış. 
yazmış. İnanmazsanız açıp okuyun. larak bu yolu yapmalı.. gelmişken [Çırağa dönerek] Bre utanmaz neye 
Gazetenin evvelld günkü nüshasın • burada bir iki dükkanı da teftiş ede- bunlan atmaz da içeri korsun.. . 
dadır. Sonra görüyorsunuz sokakla- Um... Bu sözlere kim inanır .. tabit iti • 
nmızın nesi var? .. Temiz .. Kaldırım- Helvacı dUkka- razlar zabıt varakasının tanzimine 

·1ar tamam.. nmda mA.ni olamıyor .. 
- Beyefendi, hangi sokaklar. Sizin Pi 8 11 k Yan sokaktaki dükkanın saçağı 

galiba yan sokaklardan malfunatınıs Piyanco evvela helvacı dUkkanıno. düşmek üzere Lütfi Aksoy Belediye 
yok. Arzu buyunılursa ben sizi B&- isabet ediyor ... Sağ tarafdaki turşu komiser muavinine: 
yoğlunun göbeğinde çamur deryası kesecek tahta pis .. \lzerinde porsu - - Bu saçak yıkılsın diyor. Birisi-
olan sokaklara, hiç çöpçü gelmiyec muş tur§Ular, nin başına dllşer, bir kaza olur. 
aemtlere götUreyim. - Bunlar ne?.. - BaşUstline .. 

Bu defa Temizlik İşleri MüdUrU - Tur§u.. llerliyonız. 
cevab veriyor: - Turşu olduğunu görüyoruz, neye Şarp... . 

- Çamurlu sokak kaldırımsız so • burada duruyor? Evin birisinin ikinci katından so-
kak, belki; fakat çöpçll uğramıyan - Atacak mıyız ya!.. kağa çirkef suyu dökültiyor. Allah 
ıokak zannetmiyorum. Belediye Reis Muavinine verilen konıdu, hani bir adım daha ilerlemiş 

- Bilmem. Benden teklif sizden bu cevab hakikaten enfes.. galiba oleaydık su Temizlik İşleri MUdilrU-
kabul etmek. Nasıl geliyor musunuzT. dUkkAncı tanımadı. nUn başına geçecekti. 

Lfıtfi Aksoy emrediyor: - Sıhhat cüzdanınız?.. Tutulan zabıt, kadını suyu döl<tü-
- Şoför, Bay Farukun eöyliyece~ - Ne ideceğin ?.. ğUne dökeceğine pişman cttirdi{;-ini 

'5Cmte.. Fakat bu cevabı daha yumuşak, söylemeğe lüzum var mı? .. 
- Sakızağacından Yenişehire doğ- daha titrek. Vakit öğleye yaklaşıyor. Belediye-

ru inmeğe başlıyoruz .. Tarlabaşı cad- - Ver göreceğim. de içtima var. Doğru .. otomobile bi-
desinden uzaklaştıkça otomobilİP'~ Adam titriye titriye cüzdanı veri- ncrken Belediye Reis Muavini: 
aangır zangır zangırdıyor .• ikide bir. yor. - Unutmayın buralan sık sık tef-

' de hopluyonız. - Çırağın cü...danı ?.. ti~ edin .. halkı temizliğe alıştınn. 
Vakit erken. Her evde aa.bah te • · - Burada çalı~ıyor. Bugün - Başüstüne efendim. 

ınizliği var. Siyah prostelAlı bu· ka- mie'\fireten geldi. Yolda bana: 
dın apartmanın önüne çöp döküyor. Şoföre yine emA"ediyor: - Halk da biraz belediyeye yar -

Belediye Reis muavini derhal oto- - Yaz bakalım burayı da.. dım etmeli diyor. DUkkanda pisliği 
mobili durduruyor: Sahibi pek açıkgözmU g?ren, ihtikara ş~hid .olan,.~el:diye 

- Madam niye buraya çöp dökü • . . 9 nızamlannın tatbık edılmcdıgını gö • 
)'orsunuz ?.. Bıtlşik fınn. LAal~ttayın on ekmek ren hemşeriler en yakın merkeze ih-

- Nereye, kim çap dökilyor?. tartıyonı~ .. 7 s! eksilt çıkıyor. bar etmelidirler. Bu en birinci hem-
- Sen, evinin önüne. • - Po~ı çagınn.. §erilik vazifesidir. Nihayet belediye 
_ Yoook Mateteo çöp .. dök On dakıka sonra arkasında 2 me- halkın müessesesidir. Şehir halkın 

· mop en murl k · · · S hi li eh 'd' 7ok. O dünden kalmış. Baekaları a onuser muavını up ge - § rı ır. Nasıl evimizi temiz tutuyor-
dökmUş.. yor. . . . sak, şehrimizi de temiz tutmalıyız .. 

_ Ben gözilml .. dUm - Buranın beldi ışlerinı kım kon- yoksa belediye kendi başına ne kadar 
e gor · trol edi • 

' - Kale yalan sen bana iftira edi- Y0~· ugraşsa ka.fi gelmez. Böyle şeyler el 
- Taksım. birliğile olur. 

7orsun. 
Kadın eesini birdenbire yükselti- - Siz bakmıyor mu.au.nua !. Hakkı var. Her şey elbirliğile olur. 

7or .. zavallı LQtfi Aksoy eaşırıyor. - Hayır. • . Te§ekkür ederek a!1'ılıyorum .. 
8oförUne emir vermekle lktif a edi .. - fırındaki ekme.ki~ k~ntrol &- Ayn~ yerlerden bır hafta sonra yi-
yor· din, zabıt yapın, bız şımdiye ka. • ne geçıyonım. Yıkılması emir verilen 
~Bu apartmanın adresi 

1 
al ._ dar bir hayli eksik bulduk. saçak halft. yerinde, helvacının tahtası 

delim.. n ·· gı Yanlarından ayrılıyorum. Etrafı üstünde hfılA pörsümüş turşular var. 
Sakızağacı caddesi de bitti. Yeni • l eöyl~ bir kolaçan ed~yorum. Hali evlerin penceresinden çirkef su-

llDbirden geçen D I bd , dd . Dükk!nlarda teftış yapıldığı ade- lar dökiUUyor. 
- o a ere ca esme ... telsizi ilA edil . h 

idik S 
• . U1. e an mış, er tarafdjj, •••••• ••~•· ., ......... •-••••-.... ••e•n•••• 

ge . aga saptık, bıraz Uerledik. . . 1 t b ld lh · 
· Otomobil durdu eoför bize dönerek· hani harıl te~lik. Ba.kkalarda s an u a ale edtlemlyan 

b b · malların UstUne etiket konma.. sıh • yollar 
4i - Ara a undan öteye gitmez de· hat cüzdansız çıraklarda kaçışma.. İstanbul Belediyesinin bu'ldan 4-5 

· . .. . . N~en ha~ aım:şsa belediye ay evvel hazırlayıp ihale edemediği 
~dik. Papaskoprilye doğru ılerle- komıser muavını Feyıı de 3 polisle 950 bin liraWc yol programı için he

ıncge başladık. Amma. n~?11 ilerleyiş .. gelerek soruyor. yeti fenniye mUdUrlUğil yeni bir eart 
bata çıka, çamurun Ustunde kalan. - Belediye Reis Muavini nerede?. name hazırlamaktadır. Asfalt. fiyat-
taş adacı.kla~a bin bir me~~retle ba- - Kahvede.. lannda bir teznyüd tcsbit edilmiş ol-
~· Çilnkil yol yol dcgil, derya.. Burası kahve değil, mikrob yuvası. duğundan asfalt yollar için konulan 
ınubar~ çam~r deryası... T~z, toprak, pislik .. haydi burada da meblağ bu miktarda arttırılacaktır. 

Beledıye Reıs Muavini: bır zabıt tutuluyor. Diğer taraftan inşaatta mUteahhid • 
Buraya hemen, mutlaka kalmınm Gezdiğimiz dükklnlann en ömUrU lerin ald.kasıuı celbedebilmek Uzere 

fR}Jmah.. . . w aşçı ve meyhaneci. Bir iki çatlak ta- müteahlıidler lehindr. genle avantaj: 
- Evet beyefendı. Bu bır gey değil. l haktan maada ortada bir uey yok.- lar temin edilecektir. 

ZIRAI MUSAHABE: 

1 
13/3/1940ÇAP~A Bol Bol şifa içini~· 

12.30 Program ve memleket eaat Meyvaların meyva olarak faydaları, su ile temizlenerek hazır~ 
ayan. hakkında pek çok &eyler yazılıruş ve namada matnarlar da ~ 

12.M Ajaruı n meteoroloji ha • aöylenmiştir. Meyvanın aıhhate, zin- nar. Mantarlar kaynaınıY• 
berleri. deliğe olan faydaları vitamin ihtiva bilAhare elranın bozuldııı}\l 

12M Müzfk • Muhtelif prkılar etmeleri bakımından kıymetleri pek Bundan sonra şiralar şişeler' 
••pt.

11 
• çoktur. Bir salkım UzUmün, bir ta- rulur. ~ 

13.30/14.00 lııltiz:ik - KttçUk orke&- bak taze incirin, bir sepet elmanın Yalnuı eieenin ağzına yı 
tra ''Şef • Necib .AŞııı,, • insan için ne bUyük faydası ve ne parmak kadar kaynaına pa 

18.00 Program ve memleket IMUlt kadar zevki olduğunu dUşUnün. Ta- lır. Bu yer bırakıınıaıea ı,r 
ayarı. biatin verdiği bu bin renkli meyva- eişeler patlıyabilir. Mantar ~ 

18.00 Mtizik • Fasıl heyeti. lann insanlar arasında muhtelif kıy- sıkı sıkı kapamaJıdı_r. ~o ıı._·\r. 
18.4-0 MUzik - Kemençeci Ordulu metlerde sarfedilfo şekilleri vardır. mantarı kapamak kabı! olJJl ~ 

Yunus Sakarya tarafından Karadeniz Bazı meyvalar taze olduğu kadar ek- kit şişe mantarile birlikte ~ ~ 
türküleri ve oyun havaları. şitildikten sonra yine hem daha baş- dayıyarak sıkıştırılır. Sonra '."tı 

18.155 Serbest saat. ka bir zevkle sarfedillr, hem de daha mantarı kutru istikameti~dj,. 
19.10 Memleket saat a.yarı, ajana fazla dayanıklı olmasını temin eder. Uzere bağlanır. Ve gişenill 

ve meteoroloji haberleri. Mesela taze üzüm yalnız bir mevsi- tındaki kertiğe bir halk~ 
19.10 Mlizlk. Çaalnlar: Refik Fer- min malı olduğu için ve fazlaca da- mantar çıkmamış olur. S afu>J 

aa.n, Fahri Kopuz, Cevdet Çağlar. O- yanıklı olmadığından şarap, gıra, ra- ra bir kazan içine dip U:ıer 
kuyanlar: Mefharet Sağnak, Necmi kı, pekmez ve bulama gibi gerek al- ta parçalar konur ve lf!~ eriJI 1"' 
Riza Ahıskan, Semahat Özdenses. kollU ve gerekse alkolsüz şekillerde üzerine oturtulur. Ve şışel ld 

20.US Konll§ma, ''Dış politika hl- kuvvetlendirilir ve saklanabilir. ğazına kadar kazana ~ do eSİ 
diselert,, • Şarap, rakı ve diğer bir takını is- Yalnız bu §işelerden bır t&lletd' 

20.80 Temsil - Iztırabımı alkışlı - pirtolu içkileri bizzat evde yapmağa bırakılır. Ve bunun içine~ 
yorlar. Yazan - Kemal Tözem. kalkmak belki zevkli olur. Fakat g~ re konulur bu suretle de . 

21.00 Serbest saat. rek kanuni mevzuatın ademi milim • ret kontrol edilir. De~, 
21.10 Konuşma "Haftalık posta adesi ve gerekse bunlar için tedarik 65 dereceye kadar çıkar· __ f'tJll 

kutusu,. edilmesi zarurt olan tesisatın pahalı- 65 - 72 drecee arasında .,,,..-_.ı 
21.30 MUzik • Riyaseticllmhur baıı lığı bu işi her meraklıya nasib edecek bırakılır. Hararet daha fası: \ 

dosu "Şef • hsan KUncer., . şekilde değildir. olursa o vakit virada Y~et 
22.15 Memleket saat ayan, ajans Üzüm şırası bUnyeet itibarile tı • olur. Bundan aonra '- \ 

haberleri, ziraat, esham - tahvlll.t, zümden daha kolay kabili hazımdır. nır. Bir sepetin veya . b~et· P: 
kambiyo • nukut borsası "Fiyat,, • ÇUnkU UzümUn kabukları hazmolamı- çine ~aşağı ol~~ dlzılir·~~•k!J 

22.3CS Müzik • Cazband ''Pl . ., • yan ~ dokumada olduğundan belki retle tı~~rd~kı ııra ~ 
23.25/23.80 Yarınki program ve de n ...... l!ye yük olur. Her yaşda in- lhale getinlmış olur. Bu Ol • 

kapanış. sanlara yarar. KUçUk çocuklara, kan b~un~ ıiralar ~elerce ~ 
sız, bünyesi zayıf çocuklara sofralar-! edilebılır. Yalnız bır prtlB ~ 
da UzUm şiram vermeyi doktarlar da rtn ağzındaki mantan o:. 
tavsiye ederler. Bunun için aileniz l-1 lıdır. Uzun zaman beJdiY aııl8 ~ 
çinde iştihası az, b\lnyesinde zaftyet 1 nn ~ mantarları zaın oıull 
emareleri sezdiğiniz kimseler için ha· ' yacagından ve hava alın~ 

---Allo 1Allo1 
LOzı1m!u Te~afon rıumaraları. 

YANGIN 

1stanbu1 itfaiyesi: _ 2.ı22 

Beyoğlu itfaiyesi: - .446« 
Üsküdar itfaiyesi: _ 60625 
Kadıköy itfaiyesi: _ 60020 
Beyazıd kulesi: ------ 21996 
Galata kulesi: ..... -... -- 40060 

Otomatik olmıyan yerlerde san
trala "Yangın,, kelimesini söy
lemek kafidir. 

POLİS 

Polis santralı: .......... -...... 24382 
Polis nöbetçi mUdUrU: 22418 

sumı DIDAD 

İstanbul ve Beyoğlu: 44998 
Anadolu yakası: ...... - 60536 

IIASTAJiAJ.'JELER 

Cerr:ı.hp:ışa: __ 21693 
Haseki Nisa: ... - ......... N 24553 
Beyoğlu: " .. ·-· _ 4.94 76 
Etfal: . .. . .. ... -- 80014 
Zeyneb Kamil: ........... 60179 

Jis UzUm şiraeı vermeniz çok y:Tin· ol?uğundan, n_ıantar! e 
1
uretil' 

de bir iş olur. mUhUr mumu ile sıvaınak . 
Evlerde kolaylıkla ve çok az bir vanın girmesi ihtimali de dl ~ 

masrafla külfetsizce şira yapmak için olur. Bir de §işe ısıtıl~r~ ~o 
l~ olan lllt ve levazım şunlardır: 

1 

nık~ bir hale getirilebıl~r · rt 
Bır kazan, bir kaç şarap şişesi, ti· Şışeler doldurulur. ~ e ~ 

şe mantarı, bir de termometre. Bun- madan yukardaki gibi ~kill btı 
lan tedarik ettikten sonra dikkat e- kazanın içine yerleştirıli~~IJr· el '-! 
dilecek noktalar eunlardır: kazana su koyup kayna, ..1 1 

şıralık UzUmler fazla olgun olma- yarını sa_at 65-72 derece a kl,-.JI 
malıdır. Yani yatık ve fazla şekerli tulur. Bılihare hemen be~ ~ ~ 
olmamalıdır. Hafif ekşimtrak olan • mantarla tı~ala~ır. Tıpa! ~,61' , 
lar sevilerek serin serin içiJebUir. O- ler baş aşagı soguyuncaY ~ 
zümler evvell sıkılır. Şiraaı ertesi yukarıda söylendiği gibi Ol _ .. d' 
gline kadar serin bir yerde bırakılır. lar. ol"~_ 
Bu sayede içindeki tortu durulur. Sı- Bu gibi şiralar UzUınJerde~ ;f 
cax yerde şarabı fazlaca bekletme • gibi diğer meyvalardan d~ ' 
n:elidir. Zira ihtimara hemen başlar. tod dahilinde yapabilirsin~ ~ 
Şıra bundan sonra ince bir tUlbend- Hazırladığımız bu şeıtıl .,ıt f 
den si.iziiltir, böylece daha fnzla du- hem milştehi, hem de kuV"etll ~· \ 
rulur. DuruJwn şiranın konacağı ~ı- da olarak yemekler arasınd~ 
şetcr. de daha evvelden SIC1\k soda h larınıza verebilirsiniz. çP' A 

·ıe Bilezik hırsızı 1 Elektrik cereyanı 
Derhal yakalandı Kavrulmuş J(O • 

İki ?g ~~ evvel, Çarşıda Kuyum- Hocapaşada Kargılı sok•~~_,,~ 
cular ıçerısınde kuyumculuk yapan çük Ağahamamı önünde >11l~ 
Halil'e gayet şık bir delikanlı geler~k nalizasyon hafriyatında çall~J 

Beyoğlu ciheti: _ ·-- 44800 altın bilezi~ alacağını söylemiş, bir Ebussuud caddesinde 61 nuJJI Jıl.,. •' 
lsstanbul ciheti: ._ .... _, 24378 

1 
çok bilC'lik çıkartarak bakmış, bir turan Adapazarh 38 ya.ŞıD:~ '
ilcisi üzerinde pazarlığa giri§nıiş VA oğlu Varsak, kapıda asılı b ~fi 
pazarlıkta uyuşulamadığı için çıkıp lektrik kablosunu tutınu§·~ - ~'°" MUIITELlF 

Kadık.. . k 
1 

• 
3732 

gitmiştir. Halil, bu şık mli§teri git • cer~yanı çarparak derhal yaı:tıl 
oy ıs c esı : """ 4 tik 

Üsk 
.. d 09 ten sonra bileziklerinden yetmiş ölmil§tUr. Zabıta, hadise 
u ar iskelesi: """ 417 b 

ı.!" k · H 20045 eşer lira kıymetinde iki tanesinin tahkikat yapmaktadır. ,.t 
'>'ır eti nyriye: -"- ~ 1 ,. 
Si k . 23079 sır oldugunu fark etmi§, derhal Em· • • • - de e 

r ecı gan: "' -- E . k ~·,e ıı 
H d 60794 niyet Müdürlüğüne mUracaat ederek rzıncan rela eV. iSi 

ay arpaşa. gan : ..... ""' . b ..,. Jj 
ı....--------------1 aşından geçenleri anlatmıştır. Ma f ti N' te bir dil"' 
a=:ıı=- =-ss::: ™ Emniyet MUdUrli.iğU memurları der m~saa ne ı ':ertib 6 ifJ'il. 

Vefat bal faaliyete geçmi§ler, snbıknlı, yan- L' amd ere(Ns. ) °"hrinde ~ 
k · il rd Sabri · bo r cansa a, ıs ~ ·- ,_.a~, esıc c en nın bol l para d .. . . . etesı-•-

MUlga Zaptiye Nezareti baş mü- rfettfği ö 1 ri b e en Petıt Nıçoıs,, gaz 11 ..ı, sa g z e ne çarpmış, unu et ğum .. E inca.Jl ,. 
meyyizi merhum Bay Hasan Hüsnü- Emniyet MUdUrlilğ'Une bildirmişler. 'u u:a gore .rz f :ıitiJlo ti' 
nün refikası ve Dahiliye Vekaleti Hu- dir. Ha!il davet edilerek Sabrinfl:ı dOf;. arzı felike~delerı ıne~~ f' 
susi Kalem MUdUrü Bay Celil Önen ı yada mevcud resJ"Ji gösterilince, dük- n:ıak Uzer_e ~ır gala mt ıertıt>U'~ • 
U~ I~emalpaşa k~ymakamı Bay Mu - kanına gelen şık gencin bu olcluğı~nu, ~b edi~r. G~.ıanın ve.-rtlO"';J 
hıddin Önen vahdeleri Bayan Feride teşhis etmiştır. Sabri yakaJunmış ns sefı~mızin musaa.de ~~ 
Önen vefat ebni§, cenazesi Eyilp Sul- bilezikleri kendisinin çaldı~tnı itiraf kati in~am e~i~ ve; J1 ~ 
tanda aile makberesine tevdi edilmif- etm~, Qunla.n sattığı yeri göstermiş, :r:is Valisı, Belediy~. Rl{0~01ol" 
tir. Mlezikler alınarak sahibine iane edil- Kumandanı ve tngılız rd . ~ 

Allah rahmet eyliye. mlş, Sabri hakkında da takibata bı11- mayelerl alt~a alın~la ;ı~ """' 
••••••••••••- Jauımıetır. M.Usamerenın tertıb k 0 

\Ttt ~:. 
• ar8.8lllda bir çok güzide ze tJ) o~ 

Acı bir O··ı·u· o duğu gibi murahhası ıneB;:eı.a ~ m akUdar tramvay şirketinin ta Nisteki Türk kolop.isl ~ı" 
Beyazıdda Sahaflar çarşımnda en akibetl Elle .Eskenazi isminde bit 

eski kitabcılardan olan, Haber gaz& Belediye Reis Muavini IW'at Yentl ta bulunmaktadır. 
tesi başmürettibi Bay İhsanın amca- bu akşam .>..nka.raya gidecektir. Be- -• -- ,,d• ' 
sı Hafız Ahmed Şevki TütUncüoğlu \ediye r~ls mı4vıninln bu seyahatbıln Bitli HulOsl yak8 :,Upfl .,.,-
vefat etmiştir. Cenazesi bugün evin- l sebeb~ A..r.k:m~.da Ü•kUr.ta: tramvay 1 Fatihte 23, Galatada 2, 

6 
'J""dt 

den kaldırılarak, öğle valttl namazı 1 darealııln knt t v&Zyefu.J tubıt tıt • 5 - 6 )erd~ hırsızlık yapaD "' ,JJ ~ 
Fatih camiinde kılındıktan O(A1l"I. E-, mek tize~ te§ekl.ül C'ien k~wsy<'n • ııan Bitll IAkabile .narul ,at>P' ~ 
d.irnekapıya. defnolunacaktır. !da be!Gdıye,i tenısil etmektir. Anka- 10.l"f yakai>•.nmıu, diın su~cJI 
D~tlüğil.ve fazileti ile kendini ::va~='n:ıe~ı!~v~~::ıBirincJ Sulh~ nıs.bkee;~A 

muhıtine sevdiren Ahmed Şevkiye Aı-1 veyı.Jıud ~ §1.rketin ~yetıi iele!i- (US\.l ,p~~ıı•~ 
Wıın rahmetini diler, ailesine tazı .. lo m~gtd olacaktır. Belcdiyer.h! bu ğe tsarattan belcdi.YO .-eJB ~,-
yetlerimizi bildiririz. hwustakl nokta! nazan bamvay §i!" ~aradr. llalıç utrltetinfıl 
1 ,k.ettnin t&kvJ.yeelnl temin etmMUr. Dl de meoıuJ <Jlt.cal.."tlr· 
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ltireşçilerimizin gelscek sene 
l&kreşte kazanacaklan şüphelidir 

Lion fabrikası 
ve Seferoğlu 
Mabkemed~ 
Uma • Mellla clbllta ve tekerleme 

limited p..bt:iDbı 102.000 kilo, Hası,. 
IBelelllnde Na .,. peynirci Seferoğ
ha lftkollldntn de 3200 kilo şekeri bu· 
lunclllP balete DllftlClilen kararname 

(Baftarafl 1 IMlıle) larchr. Toplantıya. öiJed~ 80Dl'a ela biJlfrm. maan- ~ti zarfıncl& 
ut bir adam, &rtak llonı.ca • den.Ilı edihnil ve akpm klip maralı· beJ-ımame wwmedLlerinden h~-

dütunür U., bulan teıefine Beden Terbiyesi Ge- rmda takibat ,.phhpu ~ış · 
111_, • m · w • .ı.ta tnzbn ettiii falekeyı dUn ad--
~ takımın bu qefskl ~~ nel ~rlüğQnce bir myafet ve • liyeye ~. SaltaDahmed birin-
;;~; fakat; güreş W. bu ışı hile- jrilmiff:ir. ci sulh cea mahk_.. verilen ev-
-- gaaer hiç litpbe ,- Jd, m- Voleybol müsabakaları rak tetkik olundattuı mcınra, mah _ 

hayale uÇamışlardlr. Bedea T~ lstanbol ~ keme, bu tekerlerin muhafazası hak-
lllt kere, güreş takımnm.ta tek • Voleybol - :a.kethol Ajaabğmdan. kında karar ftl"llÜltil'. Bu şekerler 
~taktık kalmamışt.Jr. F•M!I var 17/3/19.JO Pamr GGd Yapdacak d8n müddeiumumilik tarafından za-

? diye sual eoracaklan baPa ilaçlar . a.taya emredilerek yeniden tesbit e-
>lıun1a tenvire çalıpcağmı. Saat 12 de Vefa - Taksim Yeni dilip bir yedi emine verilmek üzere 
~güreş milli takımı, ilrl ekolün Yıldız. lllllbtlrlemnlştir. 
~a kalmış, kendini bulamanll3 1 Sa.at 13 de Galatasaray-Akınspor Seferoğlu Nikoliki ile Liyon - Mel-
~re benziyor.. Saat 14 de Fenerbahçe-Alemd~ ha şirketi sahibleri, milli korunma 
~takımımız 1924 e kadar dol- Saat 15 de Beyoğhıspor • Yemşe- kanununun 32 inci maddesi delwetile 
~it ekolünün klasik çerçeve- bir Doğu 59 uncu maddesine göre cezalandı -
~ ıdi S:ı..at 18 da fstanbulspor - İstiklll nlmalan talebile bugünlerde asliye 
~U· G. k R -'""e"" Tür- Saat 17 de Altıntuğ - Beylerbeyi mahkemelerinden birine verilecekler , re o - umen e.- · ~ ~ T k u-n · · 

Menell çıkması olan bizlerin Saat 18 ue op apı - ~azıçıspor ve muhakemelerin başlanacaktır. 
Ud·· Saat 19 da Eyiip - YıJdmm Davud-

llıt.... • .. ur. 
lı...~ otuz sene evvelinden 1924 e paşa . . llAHKEMELi:RT)~: 
~ D'I~ -1 · · · d ld ~ .. ıtt Saat 20 deBeşıktaş - Süleymanı}'e 
-..__:: fll"'reşçı erımızı o ur, ~ . ş·ı S HA k• • • 
.,,._ y t· . . t"k 1 - Müsabakalar Galatasaray 1 e orgu a ımının 
a.._ • e ıştırmış 1 

• •• • spor klUbil salonunda yapılacaktır. 
~;Macar antrenorU Peten ge- 2 _ Klüpıer bu meVllim içia ta&- davası 
~ 0 vakit ben. gi.lnıl federu • sim edecekleri cmar kili& resiml lis ille Sorgu Dikimi Ramizin dövmek 
)f~kam tıclim. telerle maçlara iltirU edebllecSler-tw hakaret suç!anndan maznun ola-
~ ekldl ı. 9llretle bbe ~ dir. I.wte.i olml1an ~ JUC)ara ıü İkfııci Ağır Ceza mahkem~indP. 
~ra; ft. ber ~ ~ 1919, J'ln- iştirak ettirilmezler. bakılmakta olan muhakem~ine dlJn 
l antrenörü. ıetir~.. g _ Bakma!.- il Rıdvan Aıw • devam edilmiştir. D~vacı Şile H~e-

-..__ "1 t.bııımız gimch ild etolln ftl', Naili Koru, Ali Rıza ~ vi odacm Osman oglu Mehmed Yü-
~ ..... ı. BeJD-llllai velarL. HalUk San L6tfi Fethi. ftl mahkemede bulunmuş, Ramiz bu-
~~ Türk t.drunı yan lıt&· ' ' • • k k lunmamıştır. Son şahid de dinlenil • 
Q hrı ıtnıal ellolü nri çiJıpyor •• Beşlktaf halkevınm 80 a dikten sonra milddeiumumt muavini 1 

\....."ki oyunbşs_,,1 kalınar u., ol· koşusu . Turgud, esas hakkındaki mütaleasım 
~ aebeblerinf .. tı.&radıa rra • Beşltcfae ~evinden: Cumhuz:ı • serdetmiş, Şile sorgu hlkimi Ramizm 
b · yet Halk Partisi Genel Sekreterliği- küçük oğlu Yılmazın 21/5/ 939 güntl 
"- llfın kıuaı .• 'l'Urk mB9 si- mİllill tawiye w dlrektifieri ~ile 1 Halkevi bo.hc;eeindeki soğtld fidanla
~ınd" bugi!n tekni& yoktur. Beşf1ttq Halkevi tarafından 1'1 maıtınnı kırr. am UaeriM davacı kapıca 

mi 'atiyotM1Dus!. Ben, ba 1940 pazar gtlntl su.t 15 de Beşik · ı Mel!!tedtn, oğlunun bu hareketim 
~ 1117.e vermiş bulunayım; taşta Aks.retler caddesindeki Evimiz menetmesi için ricada bulunmak t1 • 

s;"- lıl4thmectio .k~inden çok lmralmdan tıa,ıımak Uzere iç lrilo- zere Ramizin evine giderek kapıslDI 
Olan humıadan zorla ve, tlst metrelik bir yaya k03uau tertib edil- c;aidığını, bu sırada Ramizin bahçeden 
~etone ederek alcbjJ ve almak rniştir. gelip ~e istiyonun ?., dediğiıü, Meh 

Yegane barıa oyunu .. ft, U. Koşuda birinciden beşinciye kadar med kendisine vaziyeti anlatmca da 
-..a almak~ kuUawhğı ala- derece alanlara mftklfatlar ven1ecekJyödne b'1I hakarette bulunduğu

..__ boyWıdunık.. tir. 111sabakaya iştirak edecek atıet-rmm şahidlerin ifadesile sabit olduğu
~; hMaU b:At bbiPe alarak lerin her gi'.n ağleden 80llra Halkevi na 86ylemiıf,

0 

ba hareketinin uyduğu 
\; çalışılan ve çoğ'.ı kınlan ye- idare memurluğumuza müracaat e - ceza kanummun 428 inci maddesinin 
h.. ~umuz süpleb.. derek kayıdlarını yaptmnalan ve ko- tlrinei flk1'881Jla göre eezalandınbna· 
.. ~ kurna bqmda tellağa yıka- gu günUnde saat H de Betiktat Hal- emı istemiştir. 
~ Yayılıp dağıh~mız.. kevinde bam buhınmalan Mznncbr. Rapor olmasma rağmen, Mebmedi 
~: hiç bir oyun görmedim.. Müsabaka hakemleri: Ramizin dövdDğtıne aid delil mevcud 

\tarsa ya.ZE n ve eöyBıin. )md- Öğretmen Bayan Seniha ~an, bu cihetten de beraet:i- ' 
~L ~~~ 
-., Uaadl.. fimdllilr 1ftı kadar!.. " • Miibeecel Bundan l!IOnra, davae1 Mehmedin 

il. 8mı1 Kara,el Bav.'!. Nerm:m ::~ Sner A~ye VeklJetine gönde!"diği ~6 11/ 
~-· fMO tarihli anuhaJ Ye Velriletin bu 

Bay Hamdi Saver hu Hltald taınintı olrunmuştur. Bu 

" Adil Giray ar. ·Jtalde, Sllede fstfnabe ıımretfle bu 
" N~ Mcıraa • .._,. aM IÜidler dinlentlfrken Ra· 
.. Ali ~ Mııenlp . mfrin '8hldlerf telıdld ft ı,ehadetten 
,, ~mıl ve Musa Klzım Uzun· menettilf, mahltemenfn lrendfsfne fh-

oglu tama bulundtJtq ve lrendlslnlo bu • 
,. F .. thi Dinçel nun zabıtla tesbitini istediği bildiril· 
" Melih mektedfr. 
" 8tefan llelnnedln amıhaH obmdalrtan 
., Gerble 80fll1!, Ramtzm esiri mahkftmtyetf o-
" Füruzan lap otrna~nm sonılmur için mu • 
" Fal"k Oaea hüeme başJra gftne tan edfbn~. .. :;:-A::- Sevgfftslnln yOzOnO fRetle 
.. · leaen gencin durutm;tsı 

n ıronaldufunu yazmış . Cezalandırllan aporc~ar Şişlide kasab ~ Ekrem, bir se-
~ yarm aç•lecak ve aüte- Bedelt Talıi)eal ı....w Bilgesi ııedenberi Barikliya admda genç bir .......... e-·-.-~ , . lııL:--U olacUtır. 11 "Pt • Rum Jmile nilltnlMbr. Geçenlerde bir 
~el Balkan Krosu ı -=- Aeağıda adları, aoyadlan. aklUl Şillide kaqllaiJmuJlardu'. Bi
~ Baaan luwuna ittirak e- tllpleri ve Bölge ldei1 •Jdan yuıb m konU1Jtuktu aonn., F.krem. Ha -

1'llUt takımın namzedleri için idmancılar iştirak ettikleri m._hka rikliyama auratınm iki tarafına Di -
~ ...... ~ bir kamp 11Ç1•ı1. fa • !ardaki suihareketlerindm &layı Ge rer tokat vurmwt. etinde tuttuğu ji
~ hepsine izin almak Del Direktm'löktm teem,e mtkldeti letle de iki yuağmı keunittir. 

olamadığından yalm& Ar • taJin edDince,e Jradar mtlsabakalara Ellrelnin bu ac;tan dolayı mevkuf 
,, lllaey1n bmpta Jrahnı§lardı. llıtlraltten menedlbnftlerdfr. olarak muhakemerine diln Asliye Se 
~ diğerlerinin izblleri ahn - Topbpı hlUbbdm UM Yunus ldzinci Ceza. mahkemesinde ballan · 
~dan namzedler her gtm c.rar mıştır. Davac1 Harikliya, mahkemede 
~ nesareti attmda bm~ Anadolu ktllbUndea l881 Ercüment davasını söyle anlatmı•tır : 

-..__ ~lar. Kopman - Ekremle bir eenıedir Dişanb idik. 
·~ · Bana mütemadiyen fena fena teJler 
4ıt....-:'9rln Mısır aeyahd 2 - Fener Yılmaz çor Jdttbtı iza. teklif ediyordu. Ben her lef erinde ol-
~ bu leD8 de Kara 1anadan 2148 Mge Iİd aayılı Ve· maz diyordum. O ak.tam lra.rde'8nle 
~~tahakkuk etm~. Ge dad Aitlik iftirak ettiği~ mUsabı· beraber giderken yolda kaqalaşbk. 
\:~ ÇOk dar bir kadro ne gidil- kada hakeme hakaret eftigınden do- Bu fena tekliflerini tekrarladı. "De-

~ Z ~-~ IJI ...... laJ! Bmgembce 13/ !/94() tarihinden diğimi yapacak IDWll?" dedi. 0 Ya • 
• ._ edlld!if hatınardadar. itibaren bir &)' mUddeUe geçici mü- pamam!,, dedim. İki tarafıma iki t.o-
'- ... ,.ı.CJlt olan atı- aahaka boykotu eew& verilmittir. kat vurdu. Elinde jilet Yarnlllt YU • 

dalaa pnil bir kadro ile Tebliğ olun•ır. zümün ild tarafım kesti. Yere düş -
...... ar. Atlıatlertmlz ıaiılaR ...... ,.._..... ..... ... tttm· ba ldım Ekremi de akaladı-

1'>1a Qltacülardır. Doktor Blttel lzmlrde tar. • yı · Y 

~ lıltne Wmatnamesl hmir. 12 (A. A.) - JatanbnJdaki Ekrem de, Harikliya)'ı yaraladığı· 
~ taDmetn•mea ve fiks- Alman lan atik& enstitUafl mt1dllri' nı ikrar etmiş, fakat, demiştir ki: 

s&'llmek o.ere latan ve Boiazk6y Hitit h~yatını yapan _ Nişanlımı bqka erkeklerle ge -
~klip murahhumm An- mlayonıın reUd Dr. Bıttel gehrimbe zerken gördüm. Dayanamadım, ji · 
~ J'Ola gaJrtıJdanm gelmlftir. Dr. Bittel kültir ve aibe letle yaraladım. 

llllfthhule• Antaraya direkt&ile &örUimUt ve ~ KMli- Bundan 11onra Harittiyanın kızkar 
111111 ftl'llllllar, evveloe :ba fe Jm.1eeiDi tetllik .,_..ir. Dr. mt,. deşi eahid olaraJr dinlenilmiş, vakayı 
"-.. ilime taHIDllfM- tel yann da Dellte ,...muta -. ablMınm ll1llattığl gibi a.nla.tmıetır. 

&llllrm19 1"1h1"11 • lıafri1&b tetkik <Ql)ecektir. J>1Pr l}i lllMdlB cllünflmeainden 

. 

8ABAHTAll UBAHA Kadıknyonda _ 
~~~,.!!n'!! ihtiklr yapan iki 

=cia -:ıuı: :e--:c1e -=- Bakkal yakalandı 

ŞiFA 
Bulmuş 

v 

dan dolayı harb -.hamnda bugünle- [Bq tarafı 1 hadde] AGRI 
riD mutlaka bir fırtına koparac8iı bilar ft perakendeciler ellerindeld Bay 1. O. C. YsıJW: 
yolundaki haberler, illl'lu1a tekrar mallan atl•maia baılımıllar ve res Ekseriya okuyoruz. Tedavi gören 
edilmektedir. Filhakika blltfuı öm- mi makamlara beyanname vermemiş lliıçlar VU'IDll, fakat,, ALLCOCK ya-

ri, mea-1, malııecb ~bir imdir. . w. • kısından bahsedilince, katiyen möba
taamıza, hatti bir yıldırım taamı- Emniyet mUdUrlüğil ~~ muhtekirle- liğa. değildir. Bir sat akpm tatbik 
ama buredllmil olan Alman orm.ı ri meydana çıkarmak IÇID eebirde • ettiği bir ALLCOCK yakısı, bir ge
altı aydanberi garb hududwıda mıh - kı bir lwatıoıe başladığı mal~ur. oe zartmda tesirini göstererek ve 
landı, kaldı. Almanlar ve taraftarla- Diln Kadıköy semtinde emnıyet. me devamlı sıcaklık tevlid ederek ağrı
n bunu Lehistan harbine atfetmiş- murlan ta1-af1ndan yapılan sıkı bır ~ 1 yan mahalli teskin etmiştir. 
lerdL O barbin JOl'l1lllluiu hemen rqtırmada elinde stok bulunaD iki ALLCOCK, Romatizma, Lumba
ark .. andan yeni .. eböyWl bir taar-! bakkal ile tekeri il kmıı.p satan ğo, Siyatik, delikli ALLCOCK yakı
nıza mlııi gib gösterilmişti. Aradan bir dükkin sahibini yalr•lamıtfar vetlarile tifayab olmU§)ardır. 
altı ay geçti ve mart da geldi. Mar- baklarmda kanuni takibata başlamıe- ALLCOCK yalulannın tevlid etti
tın bugün ortama geliyoruz; he- lardır. • ği mhhl mcaklık, OTOMATİK BİR 
nilz taarruz emaresi yok!.. Bunlardan C'Awizbırte Karabet is- MASAJ gibi hemen ağrıyan yerin 

Halbuki g~ sene bugün Bitler mindeki bakkalın sorgusu tamamlan • etrafını kaplar. ALLCOCK yakıla· 
Çekoslovakyayı ve zavallı Prağı al- mış olduğundan bugün malıkemey<? nndaki kırmızı daire ve kartal resım-
mıştı. verilecektir. Ji markasına dikkat ediniz. Eczaha-

Evvellri aene yanı 1938 martının Diğerlerinin elinde bulunan şeker- nelerde 27 buçuk kuruştur. 
12 nd gthıtl Avusturyayı ilhak et- leıin hangi tarihte mObayaa edildiği-

mişti. ni tesbit etmek üzere Şeker şirktinee r· :-1 
7 mart 1936 da Lokarno muahede- müzekkere yazılmıştır. r. • 1 • H Ik · 

sini yırtarak Ren ga~ askeri mın- Suçlular M~lli İktıs~diyatı ~oru_ma ı:JlŞ 1 "" a evı şece 
takasını işgal etmiştı. Kanununun şıddetlf hilkümlen d~ ealoncelerı 

1 mart 1935 de Sar geri alınını~ sinde tecziye edileceklerdir. cı.:...ı· Halk . . ,___ .. _,_ . . • __ _ '!ir!l"ı evımn .na- gun SCöA 
ve Versay muahedesının askeri mad- s R • • yemek vennekte olduğu ilk obıl 
deleri ayni lene martmda ilga olun-1 ovyet usya ızmır kimsesiz çocuklarına elbise ve •· 

muştu. • • F • • k d • yakkabı temini i~in 15 mart cuma 
Hitlerin mart ayında y~pmayı ıtı· uarına ıştıra e ıyor ıkpmı aaat ~1 de Maksimde gay,.t 

yad edindiği bfttUn bu ışlere datr __ ...; .. bir wı . tertib e-
daha evvelden verilmiş Bazlerini de [Blıt iuafl 1 lndlle] 7::~~ti gece ~ naıcesı 

taka.- .AüUJll ,. • 
hatırlatalım. Maetl . Ren mm BQ ~~darlar arasında bil· Bu etıaıeeıere: Ma'falim. Turan, 
lll'lDI ulıerleştirihneeine dair: :fÜk bir memnımiyetle karplaıımJI • FklrJa. Lor.:irs, Sa J! • o.ıu \y-

17 mart l9M de~ .... ,. bir mata tir. · . . '8a, Tabtby.ı\Ap A=nbeıpdA .. ~on 
\l'el'lyor ve dl)'M' iri: Sovyetler IM!fgıde teşhir ~ et lan bütan numaralarile it&.h-r• e-

"Lozan muahectesfnf hiçbir W!l yama bir lnMı• S.anetya ftPlll'Üe dlcelrler ve Baıa-: Saf've ~ ~ . h-
flllplıe De kaqaJamadık 11 _ din llhaimiw göndemıiflerdlr. dqlan en ctızıel parçai,.n telm _ 

1935 de Rayıttagda 111 autb my- Ba ..,.ıar bag'Hn oemhufzde te • nlmı eyUyeeeJLlerclJr. 
.......,.: l':kkm etmt; o?aıı sergi komitesi ııe B!lethr kimtlea emhm.tır. 

.. AWBturyamn dahtn ~e ka- SoV\ ~t öearet mftm-illeri tarafm · Elde elM!• para ile ac50 P8C\.Jlll 

_. ft A.-)'*11 lllıalr -ıclaa teslim abmaltır. OINnd -.. ed-tlr. :J 
için ne bir fltrimiz. ne de bir ana- ·-. • • 'l'atktrlar, m:lftet ·rm lltkak 
muz varc1ırı... . Erzıncana yol~u gıtmı- l:~ektediria·. 

1938 da fUDlan aa,lemilth": yereği haben asdsız il'~--=~~~~~~~~~ 
.. Yine Y3lan ~ ~. • \ = 

Diyorlar ki Almanya ya Ylllh.) .had ı..u.~ 11 fA . .A.> ---:-- Erzi9lelllla Te eba ' dram 
öbi1r g1n Avusturyayı w Çekoslo- dofru 10• \·: fl'Şya ~al:li~tınm m& P Ş 
vakya tlbak edecektir! nedılnı·~ oldr.gu hak mda mtişar e. g i(1~mında 

193r de söylediği nutı7t: J.o ... haber~. bıı .~U&ıata ikinci timaa Bu gece sut 20.30 da 
"Sildet Almanlan meaeldııi it :.De- ayında venU.. ~ır kas gün IJOlll'a kal- O Iaüll: 

dildiırten aıonra artık arui meeeıe.l ~nlımt olar. ~ ka."'U'ln tl\raunde • • • 
mevcud olınıyacağJna dair ~ Whul g&term~ olen ~bl!in· ~ 
"-"~1 teminat verdim!. yanh~I·!' dan ıkn g ..laı~· ve Er • 
~ .. l.1':'ı- ayne " ttl ~.ı _ _ •• , . t J K•111111n1a 

B :. ·· bu teminatı Mösyö Bit- zincana ııer 1' '!.& ua.ulj'& &n. Durm• 
u sozu ve d ; ld "' TJI Günd!ll Mat ... 4 de 

1 · o""zU ve son teminatı olma- olarak ev2.h eL&n'- te o ı...,unu u• ı 
crın son s • . • ı..a___ ~--• ... - ,. CY".t'!lJK '•IT2'.'J 
mıştır. Mösyö Hitler ondan sonra gaze eaı :l&u~ M..,ı v :.u.:&1.e1 .ır • 1 G;'; aaat 10.30 da 

da b~k öler ve teminat wrmlt- u rsada ikı kadın dondu HEllKZS aENDl "LLR.l.IDE 

ae de artık Yf'1r yözllnde biç bir alım DW"Bll, 12 tA."-) _ Pazar atpmı -:::;::::==::==========~ .... 
görUlmemif{i.. · OrhamgPziye grtmclrte olan iki Fur- a 

..ıı .kadm cmu ı.öyU yümıannc». An'tara f\orsası 
POLISTZ: mt•th~ !>~r kar f:rtmaaına t.ı•t.W&rat U IJart ltNO 

• .. .. mr kf'1"'\ r ltma ~a da llG-
Bir adam den,ze duştü ~.- ııdd t.DJıea dcE.ınJ& öanilf. lftr•tJan Kapan11 

••- • St 1 : - :S.:!37'l Dftn ıaabah sant dokuzda Üsküdar- lerdt·. ıı~,:>~ - e:"a.u 

dan köprtlye phlıekte .. şan~ Kt::'medi Fransez rew-York ıoo Dolar ~&1~ 
Hayriyenin 63 numaralı yrpuru l{ı. p t d ı~M ~~ ~ 
kulesi açıklarından g*1'1 en ayağı eş e e ... vu &.9&""' 6.8925 
sakat .e yqlıca btr ad.ımm denbe Eada,Peffe, 12 (A. -4..) - Komedi Ane'!'t• 11)" JOt. Fr. 29.?.6 
dilRtilğU görU!milştür. Yotcu:.arm fer Fu.nsez "O>med..e ~ düa l•JO lt1or:n W.1611 
yadlan üzerine ka.ptaa derhal n.p.- ısk§am ~ ffrlllt.:tir. Temsilde ıw .Ra~k 
nı durdurmuş ve indir.len sandalla l'ıf'fl hanı a. llor «tipk=Mfk 9' ı...- 100 q.,ıp Z?. 225 
bogu· lmak üzere olan kazazede kur - iü-hk im P./tn:\ lddlli Lmr bu • 1...0 o, aiımi O.C':" 

·-- r,a 1()" lAva '.C..~ tarılmıstır. Yapılan tahkikat\,. bıı •· .....,,,__.. i'u c;.k .tr9llU 
damın Ünyeli mal\ıl Kemal olduj'ı Fraı.ısıa trupu bu ~ ...... ~.lkrefe, I ~ lJO p ... ~ta l3Q 
anla§llmış ve ted&vf altına ahna.11 • oradaıı Belgrad. Sofya. 19WD-.ı ve -Y-

tır. Alakanı}~ hareket edecektir. 100 7.t'-'I 
1 -·• • - ı\IO Pengö i-i.OI 

ÇamurdUrf•nu denize Gümtükler müdürü ıoo Lq 0.6.1 
tm ' r ıuo DJnıu 3.ll'i 

Bfmekin takımından Çamur~ •-'----- !_':_!!_0!,_ bul G''- ı ·-okolwa 1'>0 Tea :U .115 
bile maruf irfan diba aarbot olarak ~ -~ ~n uuıı.· iuoırıMtı.. 100 ı.~ •"'· 80.W 
köprü altında Adalar iakeı.w,,,,_ de ~ ~ M'Pdhı, cumartelıi Jılor'.roft. 100 Ruble • ~ 

aft etileD · ıgtıau şebıunıze ~. 1 
n_ize dUsmUş, etr: an y gıemı- ~ AaJlanda yml lime bUt lmAll vıı T.&Bfll.AT 
ciler tarafından kurtanlmlPD'. .çeitrile ithallt ...... dolayııdle --- Brgu' 19.97 

ParmakO·m makineye kus etmit o!aa g1ıım& ftridatmıu ı"8 "5 lllnmiJtt l9.'l• 
aptrrmrş arttınlmuı Çn atmaeak tedbirler Sine • ..__ D ıt.u 

Dün saat 14,30 da BUyükdere kib- etrafında VU&lr.le tmauıan1a 'ba • ,, • " m 19.37 
rit fabrikasmm kutu dairesinde çalı- ıh•nmaktadır. ı ,, . v 19 4-i 
pn ~1erden Nadire sağ elinin biri Diğer taraftan balı "Mf.ch! ım ,, • " VI 19:37~ 
parmağını makineye kaptırmış, par- gümrükleri aı .;tın.lMağı hekln•Jrf Merkez ~ 

1
" 
1 25 mağı kopmuş, tedavi için Nişantaşı haberler alikadarlar tarafmdan ~ ~ .a. • 

Amerikan hastahanesine kaldınlıwt- lanlanmaktadır. -
tır. 

Mürefteda heyelln ı IJlliz l.mm Safın'~~ J911isyam !*ı ] 
devam ediyor 1-----------~:"!!~=1161;; ----W'.11 .. a-&m--• 

Mtırefte, 12 (A.A.) - MUreftenin 1 - KA11if beM11 4621 Bra elmı bir _. ltilY ;atma mi r. -.t 
Kirazlı ktsyilndeki heyelan mmtakaaı _. lf Mut 19'0 tulldlle n ttıan pereembe cUna ı.-t 16 • ,_... 
genişlemektedir. KöylWer ~ lakla liı"-iltw ..t ~· · 
nfn tanınmaz bir halde ol<luğunu aöy- 2 _ Kat'l ten"em ...-ıs,, lira '11, tarq o1ap pmımeei Jaer ıa. 
JUyorlar. Heyelanın köy içinde de · misyondan alınabilir. 
başlamasından korkuluyor. 3 - lltM"WtD lteo sayılı kaJlllDda yallı,., ı ip...._ !119 "*' 
auçlu ve davacının da. muvafakatle
rile sarfınazar edilmİI, Ekremiıı, fl'l

velce, bir kadını dövmekten 10 lir• 
para cezasına mahk\un olduğu w IM
nu ödemediği için 10 &lbı bapaMD • 
dili anla311m' ubUaım• ..,... 
sı için muNkeme bafk& güne bıra -
ı ılmıştır. 

tte Kwmpepdı bulunu komillyona m.ürw .. •"· "17':S.. 
• • • 

1-1'1mbl eclD• bedeli ~'15(),. Jiıa etıa "'l6_ ton berıginln 16 .OL't 

19tO tarlhille ıutbyan cuma gtlntı ..ı 11 da puarht1a •atttm sd ıaıa
IMalmr. 

2- llk fmtim~ "1861,, )ft '1!I. Jmrut elup ........_..., ,._ .._ 
...,... .... bilir. 

1 - İ'*""ilmta 2t80 mJlh h C im ,.. Y 31 • US 1 .. 
maJlll&da bulUDU komiayona beUl ... " IMU:ıt S ............ 11. "1171.. 

• 



•rta:. Y•NI IABAB 

HAS TRAŞ BIÇAGI 
Bıçakların en ucuz ve en iyisidir 10 adedi 25 Kuruş 
ısın Deposu: Bnhçekapı, Beyofiluna giden tramvar duraQı kartısında 

Şubeleri: Ankara, Karaköy, Beyollu. Beyazıd, KadıkilJ, OskUdar, lzmlr 
Kamarallı, Eakltahlr, latlklll caddesi No: 824 

~ - ti.,;, ·:ı·· ıı 1 ,,.: ı,, 1 t lı ' 1 1 1 1 . 

ROMATiZMA, BAŞ, DIŞ, SiNiR AÖRILARI 
ve aRIP, NEZLE, SO~UK AL61NLIKLARI 

Derman kqelerile derhal geoer. icabında ıtlacle 1 • 1 bl8 aluur. 

ı ' ~ 4 5 ' 7 8 9 10 
t 1 1 

1 
1 1 ı•ı 

1 1 ı•ı 

• 
1111 

Soldaa gp: 
1 _ lstanbulua. bir aemtL 
2 _ Tuhaf - Öteberi satan adam. 
3 _ Bir çalgı - Koşuculanll aya -

ğına girer. 
' _ Bir ağırlık vlhidi kıyasi&t -

Akıl. 
5 _ Bir çalgı . Bir nota. 
6 _ Uyurken yapılır. 

1 - Faid"li bir ilet - Bir millet. 
8 -- Zaman - Dünyanın • meıjhur 

NEŞRiYAT 
BOKA(TIO -DAAMJQION 

Tel\# JI 
Maarif Vekl.lett taralladaa terci • 

.. eıttirlhuline bav .............. 
)irin en meralda ve ıa.,..,_ıw olu 
JlobaO'nun Delrwntraa (Oll Otbı) 
)imindeki ph1111nm. mabarrlr arka-
~il. Blalm o.-&JIMlll 
t.cOme etmlltir. llt ...... aım 115 .... 
.. mtifu" edecıekttr. 

Or. Hafız Cemal 
hkmuB ..... 

D•hDIJe MUleha ... 81 
Dlftnyolu 104 

llmJme IUtlert ı--r hariç 
... llD u . c lalı Y8 ealDart.ll 
..... Jen •• u laaldld fabra 
kaba1 ohmar- 'l' • ._ 

Gayrimenkul Satış İlanı 
lstanbul Emniyet Sandıfl Direktörlüğünden: 
Bayan Emilaeııiıı 10'21 hesab No. ille Saa41CnnıMu aJdllı nıoo., 

liraya kal'fl blrlnci derecede ipotek edip vadeıllndıe borcunu nrmediğtn
den hakkında yapdan takib üerine aao2 No. lu kanunun te DCl madct.
sinin matufu 40 UlCl maddellİDe göre eatılmua lcab eden 'Oskildarda So
lak Sinan mahallMfnig Çıkmu Sepetçiler aokagmda eakl 10 Jeai 20 No. 
lu kirgir bir evin tamamı 1dr buçuk ay mlddetle aAjlk artbnnqa kon • 
muştur. Satış tapu •icil kaydına gtire yaplmalrtaclır. Arttırm&Ja gtnnek 
tstiyen "13,, lira pey akçesi verecektir. MilU Bankalarmuadaıı birinin ı. 
minat mektubu da kabul olunur. Btrtkm.lt btltiln vergilerle belediye re .. 
aimlert ve tellallye rDlnunu borgluya alddlr. Aıttırma prtn&aaelt 20/1/MO 
tarihinden ltibarm tetkik etmek IBtiJenleae Sandık Hukuk teıert eem -
.&nde açık bulundurulacaktır. Tapa alc4 kaydı vesalr Huumlu ... ta 
prtnamede ve taldb _d_!l8yaamda varchr. Arttırmaya ginnİI oluılu, bun
lan tetkik ederek satıııp çıkarılan gaırtmenkul hakkında her 18)'1 öt· 
renmiş . ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 17/5/940 tari1ılne mtıaadlf 
cuma günU Cağaloflunda klin Sandlfımnıda saat 10 dan 12 ye kadar ya
pılacaktır. Muvakkat ihale yapdabilmeai için teklif edilecek bedelin tefle 
ciluı alınması lcab eden pyrimeakul mUkellefiyetile Sandık alacağını ta
mamen geçmiş olmuı l)lrttır. A.kal takdirde son arttıranm taahhildtl 
baki kalmak tartlle 1/ 6/940 tarihJne mu.adif cumartesi gUnU ayni ma
halde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayri -
menkul en çok rttıranın Uatllnde blrakılacaktır. Haklan tapu slclllerile 
sabit ohnıyan allkadarlar ve irtifak hakkı sahihlerinin bu haklarını ve 
hususile faiz ve masarif e dair iddlalanm ilin tarihinden itibaren ytrml 
gUn içinde evrakı mtısbitelerile beraber dairemize bildirmeleri llzımdır. 
Bu suretle haklannı bildirmemiş olanlarla haklan tapu sicillerile sabit ol· 
mıyanlar satış bedelinin paytı.,,,aeındaıı hariç kalırlu. Daha fasla ma
lillııat almak istiyealerbı S8/H13 cloeya No. sl1e Sandığımız Hukuk leleri 
aerviaiae mUracaat etmeleri ll&umu illa olunur. · 

• • • 
DiKKAT 

Em.niyet Sandığı: Sandıktan alman gayrimenkulü ipotek göstermek 
tstiyenlerin muhamminlerimlain koymq olcJutu kıymetin '1.0- mı teca· 
vlz etmemek tbere ihale bedeltnln yanuna kadar borç vermek suretile 
kolaylık ptennektedtr. "1964,, 

' 
At)ız, boQaz, lltlhablarlle dit ati kaner;nesmde 

RIDA DiŞ SUYU_ 
aun ıhk elarak prp.rua, bu iltllaablann lifuuu tıemia eder. 

lstanbul Hava Aktarma Anhan Direktör
lüğünden: 

1 - Haft Birlikleri ihtiyacı iQla .,,llda olu ve miktarı 7ualı 1 
kalem 91ya 8&bJl alınacaktır. 

35000 metre utarbk bes "mavi,, 
2000 &deci makara lplik ••111ya1ı" 
2500 metre patiaka 

2 - Puarlıkla ebiltmeai 16/ 8/ IHO cumartesi gilııll saat 11 de Ye. 
tllköy Hava Aktarma Amban ytınalnyı komisyonunda yapılacaktır. 

3 - htekHJeriD tartname ve nOmuneleri görmek ilzere her gün, pa
zarlığa gireoeklerlll mesdr gün ve saatte muvakkat temtnatlarile komis-
~ mDracaatlan. . "1968,, 

1 Ablrl F*'kılar Sallı Allı llılisy111 ııanıan 1 
•• 100 ... wtre ..... bes ....... 

Beher mea.IDe 30 kurue bedel tahmin edilea 60 ill 100 bin metre 
tart.lık ba A*-1 hbrikalar Umum lıltldtlrlugtl SatınaJma komiayo
mca 18/8/19'0 puaıteai gUntl saat H de pazarlıkla ihale edilecektir. 
Sartnune Nt., lira ~.. kunıt mukabilinde komisyondan verilir. Talible
rlll mUftkkat teminat olan u2250,, lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerbadeld veaailde komilyoncu olmadıklanna ve bu itle alakadar 
tlocar4uı olduklanna dair Ticaret Odası vesikasile mezktlr cUn ve sa-
atte liomlayona mtlracaatlan. "1810,, 

••• 
88 &oa U mm. ~ ve aormll eb'adda saç levlla ahaMJ&k 
Tahmin edilen bedeli 20.400., lira olan 80 ton 1.5 mm. kalınlığında 

aonnal eb'adda mA; levha Aakerl l'abrikalu Umum Müdürlüğtı merkez 
atm alma komiqonunca 18/ 3/ lMO paurteai gttntt saat 14.30 da pa.zar
hkla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verillr. Ta· 
Ublerin muvakkat teminat olan "1530,, lira ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. 
maddel•indeti ffMlkle komisyoncu olmadıJdanna ve bu işle allkadat 
ttlccardan olduklanna dair Ticaret Odası vesikasile mezkQr gün ve saatte 
tomlqoaa müracaatları. ..1811., 

• • • 
81 kelem muhtelit at.et tq1w ve ı.u,,un ahnaeak 

Tahm.lıı ı 'illea bedeli "l 76.000,, lira olan 61 kalem muhtelif ateş t.uğ
luı ve harçlan Askerf Fabrikalar Umum .MUdllrlUğU merkez sabn alma 
komlayonunca 25/ 3/ 1940 puartesi gtbıtl saat 14 te puarlılda ihale edi
lecektir. Şartname "8,. lira "80,, k1ll'Uf mukabilinde komisyondan ve
rilir. Talfblerin muvakkat teminat olaıı "10050,, Ura ve 2490 numarah ka· 
DUDUD 2 ve 8. ,meddelerlndeld vee••kle komisyoncu olmadıklanna ve bu itle 
ıllbdar tloaardall oldu.ldanna dair Ticaret Ocla8I ftllkuile mea6r gthı 
....... ••' ' 1 • aGraea&tlan. "1890 . 

'f .. ,_..,._,,aL . 
., .. , r u •GS •AN •Al P F o• ••IHlll•nn• 

1ru11-... 1r suretlle. ••• para U. COll .,.,.. 

"°' ,.,,, .,,,. ........ ,.,,,,.,.. ·-- ...... ..,, .......... , 
\ 

ı... ,. .... 
ı.. w .., ... IJı 

lstanbul IJtaZJI AaıirUll Emniyet SandıGı llAnları 
Sahnıımı romtsyonu 11anıırı 

• .. !:.=.n ı:zu::me e:u: oıo 5 f aizll ve sekiz sena taksitli em tak 
H/1/9'0 pel'l9IDbe süatl uat H de 

Mili....-: 

Tophanede Lv. imirliji aatınaıma 8DITl OINSl 
komisyonunda yaptlacakbr. Tahmil. Beylerbeyinde. Orta, Anbacıtar llO
bedell 1106 lira 52 kuruttur. ilk le. lrağuıda es1d 1 yeni 21. No. b 
minab 83 liradır. Şartnamesi koaat. 

iki katta ild b61ftklü .. 
dokuz odah kuyuau Y9 
elektıiti olan ahtaP tııJr 

yoad& sörWUr. 695/ 180C5 
••• 

80.000 metre kadar kanavioe alm• 
caktır. Pazarlıkla ekailtmem H mart 
MO peqembe ,unu aaat 16 de Top • 
hanede Lv. lmirliti ahnaıma ko • 
mi8)'oaunda yapaJacatar. Tabmia 
bedeU tL.00 Un ilk twnmata - Jl. 
ndır. Hila-- koaalqcmda ...... 
Ulr. latelrlilerila NW ...U. tomia • 
JOll& phaeleri. (llT) (1830) 

••• 
10 toll kadar 80da aJmu.lıtar. ll6-

'91hbid um w ıa-m.. puar1at1a 
ebiltmeıll 14/1/UHO pereembe stlntl 
aaat 11 de Tophanede LY. &mirQi 
atnutlma tomtqonunda ppJacat • 
tar. Tabmiıa bedeli 6tO Ura tern•natıı 
96 liradlr. Şartnamesi tomlayon -
da g6rtl.Wr. (TOO) (1833) 

••• 
9C50 lira dalaillnde m.elrteb lll'88I 

,aptınlecaktır. Puarlıkla eksiltmesi 
15/3/19'0 cuma ,unu aaat 14.30 da 

• Tophanede Lv. lmirliti abnalma 
komiayoamıda yapılacakbr. ilk te
minab H lira 25 kuruştur. Şartna -
me ve nUmuneai komisyonda görll • 
lUr. (700) (1868) 

••• 

Erenköyttnde eski Sahrayicedid el· 
yevm G6ztepe .Mebmedefendi ma • 
balleainde Tqçıbql .Merdivenköy 
aokak eaki 21, 22 yeni 13, 13 ve yeni 
18 No. h 

evin tamamı 
iki katta bet oda11 iki 
.t0fah maabai' yaram il.,. 
gir btr köşkiln tamamı 
(Aynca bir kat Uzerind• 
iki oda ve btr IOf& yar
dir.) 

Qeapiköyttnde Kuleli e.ddellinde 'Oç katta üç oclalı ve bil' 
(Kuleli hutahaneU) IMi 1. lJ, 11. IOfah ve elektrik _.... 
17, 19, 19 lıd. yaıt &, 1 No. 11 tim h&Yl NhQlli bU' kit" 

ktaa tı···· (A,noa iki 
katta iki oda ft bir ,.,. 
vardar). lıfeaahu aatlıi • 
yml 9924 metre muralt-

1 - A.ıttırma 21 1ı1art IMO ~~tl aat 1' .. 1• 
dar yapılacak ft pyrtmeakuller - CJOk ftlmlerill 
oaktlr. 

2 - Arttırmaya girmek için ...... , -. kıymetin " 1e • 
de pey aqea& yatırmai: ı•mndlr. 

3 - Arttırma bedelinin dört?.ıe biri .... ,. .... w-~-
aekiz mllaavt taksitte ödenir. Taladtler '15 fme tlbldJr. _. _ • ....4 

4 - Taksitler ödeninceye kadar gayrimenkul Sandığa ınrı--
eede ipotekli kalır. ...-.. 

G - Fazla tafetllt almak ve blnalarm fotogratlannı JOP~ 
Sandık Binalar servisine müracaat eylemelert ilamdır. ~ tt 

Darphane ve Damga Matbaası Müdİİ'~ 
ğünden: 

TaahhUdtın ifa edilmemit lmnu olan 391'1 kilogram ~ 
açık eksiltme ile aatm abnacalrtır. ·_.il 

Muvakkat teminat 215 Ura 83 kunqtur. f'IJl'J: 
Eksiltme 29/ 3/ 940 cuma gOnü aaat ı• de mödürt1ette ID _,;J# 

A.decl • Şartnameyi almak ve zamk nllnmnesınt görmek için her •-
komisyon tarafından yapılacaktır. ..d1l -ı· 

- - sonra uıi\dilrlyet muhaaebealne mDracaat edlllr. __ .;a 
l50 Hava Yerme cihuı. İsteklilerin muvakkat tanlnat ve 3t80 -~ kanunun _8 .~ 

100 Bllyalı sllpap. desinde gtieterilen vesaikle blrUkte a)'Dl gDn ve .Utte mUd~ 
l500 l.AeUk halka. misyonda bulunmalan. • ~ 
Yukanda yuıh Uç kalem maim • -- ---·~ 

me 14/3/1~ pervembe günU sut İstanbul Hava Aktarma Anhan Dir 
13.45 de Tophanede Lv. lmirllif •· gunv .. den: . 
tın ahna komisyonunda pa.ıarhlda ~ 
satın alınacaktır. Tahmin bedeli 1100 1 - Hava Birlilderi eratı ihttyaea iQ1a MI lift dellliı' ~ 

lira kat1 teminatı 165 liradır. Ntlm• caırtı;· _ Pa.zarukla eksiltmesi 16/ S/ IHO cumarW sanı -;::,,/ 
neleri komisyonda görUIUr. İsteklil• Yegilld\y Hava AktanM amban atmaba bnılQıwınd& ~":. 
rin belli saatte komisyona gelmeleri. s _ 1stekllleriıı p.rtname ve nllmuneleri ~ 0.-. ,,,.,._ 

(708) (1911) 18l'lığa gtn.ceklerin mezkfir gUn ·.re aaatte muvübt 
• • • ona mUr'lC&&.tlan. · 

Kilo arttırma.at 15. '3/ 940 cuma gUnQ saat 1 i AY 1 ~ 
21.517 Bulgur unu. ı~ de Tophanede Lv. Amirliği Mtın Askerlik tezkeremi ve 
5.095 İnce kepek. ahna komisyonunda yapılar.aktı!'. çUluaoit me&tebf dipl"'?.-
1.564 Elek altı. Hel*inin tahntiıı bedeli 6.'9 hra 68 tim. Yenisini ~ 

685 Kaba kepek. lrunıt, ~ ıt'f teminatı P6 liradır • .Mal· ht\kaıtt yoktıu. ~ 
474 Yıkama alb. lal' A.yvansarayda 00"'1 Ç6ltik fab- __ 

975 ,, OatU. rlkuında g&illebilecell ılbt nOmu-1 'i.bfw. A. ô: p'pf,fe 
Yakanda mikdan yuab alb b • MIMi de kC8iayolada glrdler. lli=· .od.ari ı .. j' .TJI" 

mevad vh'path-. Pa (fte) ltM.l) 1 ""--- yw : .... _ 
• 


