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çnıtı Harbin dünvava 
dedi ki: vılmasını isi emivoruz 
lngiliz Bahriye Nazırı, lngilterenin Sovget

/erle bo211.şmak taraf tarı olmadığını anlattı 
~usya, ntaDya ve ADmanya tarafandan 
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1 N~ ~~lküU<dl~ <g<§ltr©lliiltü · 
1 
~ a o 0.A' l.F\\ Balkanların Garp kısmı Berlin ve Roma, Sark ., 

J I ~ ~ o ~ (b:@ ~ -( kısmı Berlin ııe ':.,~:~:~~~:;arantisi altında lngillz 1inhriyn • .,;,, Çörçil 

~~tıya~ Amerikayı Harp Balkanlara B i r 111 i 1 y o n 
lth r niçin geçemez? -

~-t\,~-........m ___ ed ___ i v_o r . di:::. ı;;~iliz gazetesi A 1 m an asker. 
~~q . - D-fal ~ lf e : Balkan dedletldri-

eıı l~lılaf ın ın mesulü Amerikadır; ~d~a:~~i;a~1t,!:: Holanda, Belçika, Lüksenburg hu-
l~ı ~ıupa harbini tacıı etmıştır d~!ıı_·bis:ıt:.~r..:v;:~ dutlarında taarruz emrini bekliyor 
~!.'~·~shUtku '1~mY:;ykait!pir ... ~;~,;~~~;,;t~'.~.::... Çör~il ·"'~ "/ Londra,30(A.A.)- Times Türkiye -Suriye mua-
~,~u,. M us k d gazetesinin diplomatik muharriri ,, Hazırlıklarımızı . 

~".~ ~~~~~~~'~cr .. a hf!. ç l ar ı yazıyor: h ede s ı· ı· m z a 1 an d 1 
: ~ ~ ~'~l:İ~~ ~:: ric~:ı;.:~:.~A~:~lak,a!~:; ~~; ıa!:ıı::~:n '.:'~';:~~,i~ :~:.1'd~ bitirdik, müdafaa• 
~~ 1111,~ lleYnel. beyaz kitab neşretmiştir. Bu kitab tazyika nasıl mukabele edilebilece F El - - 1 T k mızı kuvvetlendı· r-~~~~~ o)~~:~:~: işgalden sonra Varşovada Polonya ğini müzakere hususunda Fransız ransız ÇiSi, an aşmanın ür -
lU:: ~e h'-ı ltalyayı hariciye nezaretinde bulunan evra· ve İngiliz nazırları bir müddettir F d 

1
-k ,. d 

1
• yor 

''l11ı~"ll t,~ aştırma. kın ilk kısmını ıhtiva etmektedir. sabırsızlanıyorlardı· ransız dostluğuna dayandığıni . 

~ 
(tı 0~, h .. k~areke. Bu ilk kısım Polonya lisanında Alman diplomasisi şimdilik basi 

"t•qhıı ; lı~tinc yazılmış 16 vesikadan ibarettir. Bu retle hareket ediyor. Fakat iktisa· bilhassa kaydetti u fıncüdc) (Demmı 4 üncıide) di bakımdan Almanya küçük de,·· 

İngiliz Bahriye Nazırı Çörçil 
dÜ!l gece radycda saat 10.20 den 
10.40 a kadar süren bir nutuk 
verdi. Nazır bu nutkunda bilhas. 
sa Amerikaya hitap ediyor ve bu. 
gün harbin girdiği şekli anlatı. 
yordu. 

l\t ~n Yap ı I an pas ı· f . ~~;:i ~~~~:ti:~: :~~~~t;ük b~~u~~. 
\J aliyet sarfediyor. Fakat Alman 

h teklifleri o d"rccedir ki kabul et· 

1. ' 1 th a d 1 tikleri takdirde bu küçük devletk· 
ı~, 

1 1 1 eneme er 1 rin istikl~li haleldat olacaktır. 
,' 1 lly~ Balkan devletlerinin arkasınd 
lltı \';de h d f" t devamlı olarak ··. lehinde bulu · 
~ ~ ~t ava a 1 op- nan kU\'Vetli bir Türkiye vardır. 
Q~~ '\ I~ t ı · 1 · 1 d Türkiye, Balkanlarda şimdiyt> 

~lltiti ~ a ım erı yapı 1 kadar biribirlerini kıskanan kom· 
top} • l M d c;ular arasında bir anlaşma yarat· 

. a.ntıya Amıra uren e ~ 
ma ~ga büyük bir dikkat ve ihtimam 1 1!tirak etti ile çalışmaktadır. l\Iüttefikler de 
Türkiye ile beraberdir. O mütte· 
fikler ki, s0n aylar içinde Balkan 
milletlerine \'e Balkan hükümetlc· 
rine kendi siya~ctlerini anl.:•mağa 

Çaltc:mı"lar \'e icabında Balkanla· ' ~ 
rm müdafaagını t" nin için mütte· 
fik orduların orta ~arkta tah~it e 
fümiş olduklarına dair tcmimı 1 

. cnni~lerdir. 
Nihayet Balkanlarda bir de 1 

~alyan nüfuzu \'ardıı. Alman nii
( Dc11am1 3 iinmide) 

Molotofun nutku 
Nasıl karşılandı? 

.( Y aza•ı 3 üncüde) 

Ankara, 30 ( A.A.) - Türki· ı Puaux imza. etmişlerdir. 
ye - Suriye dostluk ve iyi kom· lmza merasiminde hariciye 
$Uluk muahedesi bl'!?Ün sacıt erkinile Fransız sefareti yüksek 
12,15 de Hariciye Vekaletinde memurları. ve ~azeteciler hazır 
imzalanmıştır. bulunmuştur. 

Muahedeyi Türki:ve namına lm7..ayı müteakip Haricive Ve-
Hariciye Vekili Şükrü ~araco~lu kili Şükrü Saracoğlu Türkiye i. 
ve Haricive Umumi Katibi Nu· le Fransa araıımda öt.edenleri 
:nan Mencmencioğlu ve Fransa mevcut dostluktan bahsetmiş ve 
nnmma da büvük eki l\fl'_c:~i g-li iki memleket tnüna.sebatmaa a· 
ve Suriye fevkalade komiseri (Devamı .& iincilde) 

Nazır dedi ki: 
"- Altı ay evvel herkesin me. 

rakla beklediği ilkbahar bugün 
gelmiş bulunuyor. Bu altı aylık 
zaman, müttefiklerin lehine ol. 
muştur. Fransa ve İngiltere ha. 

( IJe"l·nmr 4 fitıcü.dr.) 

Garp cephesinde 
topçu düellosu 

Fransız Harbiye Nazırı, askeri erkanla görüştü 
Pario•, :JO (H us usi) - Garp 

cephesinde Fransız ve Alman 
topı:u faaliyeti dUn ciddi bir 
şekilde artmış ve şiddetli bir 
hal almıştır. Fransız toplan 50 
kilometrelik bir cephede faah. 
yette bulunmuştur· 

Harbiye nazırı Daladye bu 
sabah General Gamelen, Jorj 
Vnillemln ve Amiral Darlan ile 
görUşm Uştli r. Başvekil Rcyno 
da, Daladyeyi ziyaret etmiştir! 

Bir İngiliz kru,·azörüne bom
bnla.ı· ı~abet etmiş 

Bcrlin, 30 ( A.A.) - D. N. B. 
bildiriyor: 

Alman tayyareleri 29 martta 
da çok müşkül hava şartları i -
çinde Şimal Denizi üzerinde ke· 
şif faaliyetlerine devam etmiş -
}erdir. 
Akşamlayın keşif tayyareleri 

bir gemi kafilesine rastlamışlar 
ve gerek gemilerin gerek sahi -

iin şiddetli topçu ateşi altında 
kafileye taarruz etmişlerdir. Ka· 
fileye refakat eden bir knıvazö· 
re müteaddit bombalar isabet 
etmiş ve ticaret vapurlarır.dan 
biri de batmıştır. 

Diğer müteaddit bomba ta . 
arruzlarının ne netice verdiği 
görilş kabiliyetinin fenalığı yü
zünden müşahade edilememiştir. 

Alman tayyarclerinden biri 
dönmemiştir. 
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Satie davasında 1 

dünkü duruşma 
Yusuf Ziya Oni§, Tahir Kevkep, Mühendin 

Kasımgil hakkında 

Oç seneden on seneye kadar 
hapis cezası istendi 

Eski elektrik şirketinin Fın. 
dıklıdaki Satie binasının nafıa ve. 
ka.Ietinin istimlake karar verdiği 
miktardan 100 bin lira fazlaya 
satın alarak hazineyi zarara uğ. 
ratmak ve satışına fesat karıştı. 
rarak memuriyet vazifelerini sui. 
istimal etmek suçundan deniz 
bank umum müdürU Yusuf Ziya 
öni§, umum müdür muavinlerin. 
den Tahir Kevkep ile Hamdi 
Ç:ıp, deniz bank yapı ve bir.a ser. 
visi şefi mühendis Neş'et Kasım. 
gil, deniz bank hukuk müşaviri 
avukat İsmail İsa Caniş, deniz 
bank umumi kfitibi Sadun Galip 
Sııvcı, deniz bank idare meclisi 
reisi Ziya Taner, idare meslisi S. 
zalarından Sedat Orol Şahingi. 
ray ve binanın satışına tavassut 
ederek komisyon almak suçundan 
Reasslirans şirketinin eski umum 
müdürü Refi Celal Bayar, mua. 
vini Malik Kevkep, hukuk müşa. 
viri avukat Atıf Ödül ile binanın 
satısında tellallık vazifesini gören 
Jerans, şirketin müdürü Metcas 
Kamilin birinci ağır ceza mahke. 
mesinde yapılan muhakemelerine 
dün sabah ta devam olundu ve 
müddeiumumi muavini tarafın. 

dan iddianame serdedildi. 
Mevkufken bilahare tahliye e. 

dilen maznunlarla serbest rnuha. 
keme edilen maznunların hepsi 
de mahkemeye vekilleriyle bcra.. 
her gelmiş bulunuyorlardı. Mah. 
keme salonu muhakemenin her 
celsesi.ndeki gibi, yine bir hayli 
meraklı kütlesi ile dolmuştu. 

Reislik makamını Refik Omay, 
müddeiumumilik makamını da 
muavin Übeyd i~gal ediyorlardı. 
Celse açılınca müddeiumumi mu. 
ayini söz alarak iki saat 15 daki. 
ka süren iddianamesini okudu. 
Muavin mütalcasında süiistimal 
hadisesini bütün hatlariyle izah 
ederek neticede şunları söyledi: 

/-Umum müdür Yusuf Ziya 
Önİ§ muavirii Tahir Kevkc.b ile 
mühendis Neşat ıKsrmgil merbut 
bulunduklan ilttısat vekiletine 
J 6.11.938 tarihli tahriratla, Satie 
şirketine ait binanın kısa bir müd 
dettenberi Denizbankın f üli ta. 
sarrufunda bulunduğunu söyle. 
mişlct• ve 19.12.938 tarihli tez.kc. 
re ile de binnnın ı;cnevi 36 bin 
lira irat getirdiğini; buna naza. 
rnnran kıymetinin 300 ~in lira. 
dan aşağı olamıyacağını yazarak 
hakikate muhalif bcrFnatta bu. 
1 unmuşlnrdır. 

Yusuf Ziya önişin idare mec. 
!isinden karar nlmadll%l evvel , bi. 
nayı iki yüz elli bin liraya satın 
almaya talip olması Denizbank 
kanununa uyı:un br hareket de
ğildir. Bu, memuriyet vaz:!elerini 
suiidimal ınnhiyetindedli-. Bina. 
nın satın ahnmasma esas teşkil 
eden birinci rapor yırtılarak ikin. 
ci raporun ikamesinde ve ikttsat 
vekaletine ibrazında müşterek ha. 
reketleri anlaşılan Yusuf Ziya ~
niş, Tahir Kevkeb, mühendis Ne. 
şat Kasımgilin Türk ceza kanu. 
nunun 339, idare meclisi heyetin. 
den Ziya Taner, Sedat Oral, Şa. 
hingiray satın alınan binanın va. 
zivetini tetkik etmede ve istim. 
lak kanununa muhalif olarak pa. 
zarlık ve değcrinde:t fazla LedcL 
le satın alın:nnsına karar vermek 
suretiyle bankayı zrı:-nra sok. 
muş olmaları keyfiyeti memuri. 
yet vazifelerini ihmnl mahiyetin. 
de bulunduğ\1ndan ceza kanunu. 
nun 230 uncu maddesinin ikinci 
fıkrasiylc tcczivelcrini isterim. 

Yusuf Ziya öniş, Tahir Kev. 
keb ile mühendis Neşet Kasım.. 
gilin sahte evrak tanziminden ce. 
za kanununun 339 uncu, lımnil 
lsa Canişin vazifesini ıuiistimal. 
den ceza kanununun 240 ıncr, Zi. 
ya Taner, Sed:ıt Oral ve Şa!1in. 
cirayın vazifelerini ihrnnlden ce. 
za kanununun 230 uncu m.-ıddesi. 
nin ikici fıl<t"nsiyle ccznlandırıl. 
malannı ve Yusuf Ziya öniş ile 
Tahir Kevkeb hakların.da içtima 
ahkamının cözönünde tutulması. 
nı isterim. 

Bundan başka aatr§a fesat ka. 
rıştırnrnk irtikap suçundan maz. 
nun bulunan Yusuf Ziya öniş, 
Tahir Kevkeb, Hamdi Emin Çap, 
lsmail Isa Caniş, Sadun Galip 
Savcı. Ne§et Kasımgil, Refi Ce. 
lal Bayar, Malik Kevkeb ve a.. 
vukat Atıf Ödülün bu cihetten 
bcraetlerine ka~ı: verilmesi iddi.. 
nmızdır.'' 

Müddeiumumi muavininin id. 
dianamesi uzun sürdüğünden 
muhakemeye fazla de .. ·am edile. 
miyerek maznunlarla, vekilleri. 
nin müdafalarını yapmaları i~in 
muhakeme 13 nisan saat 9,5 a bı. 
rakıldı. 

V AKIT - Yusuf Ziya öni~, 
Tahir Kevkeb ve mühendis Neşet 
Kasımgil hakkında tatbiki iste. 
nen ceza kanununun 339 uncu 
maddesi, bit memurun memuriye. 
tini icrada kısmen veya tamamen 
sahte evrak tanzim veya hakila 
bir varakayı tağyir ve tahrif eyle. 
mesi suçundan dolayı üç seneden 
on seneye kadar hapis cezası ta. 
yin etmektedir. 

Diğer bazı maznunlar hakkın. 
da tatbiki istenen 240 ıncı madde 
ise, kanunda yazılı mallardan baş. 
ka her ne suretle olursa olsun va. 
zifesini suiistimal eden~murla. 
ra 3 aydan 3 seneye kadar hapis 
cezası vermektedir. 

Sanat Şurası 
Görüşülecek meseleler 
bir broşürle bildirilecek 

Güzel Sanatlar ŞOrası önU
mUzdeki haziran başında topla. 
nacağ'ı için Maarif Yekfıleti bu 
husustaki hazırlıklarına. başln • 
mıştır. Sanat ŞCırasınn gidecek 
sanat mensupları ve sanat okul
ları öğretmen ve direktörleri 
tesbit edilmektedir. Önümüzdeki 
ay kendilerine tebligat yapıla -
caktır. 

Sannt ŞQrnsmda görllştilecek 
meseleler bir broşUrle tesbit c • 
dileccktir. 

Gümrük kadrosunda 
yapılacak tasarruflar 
Gümrük ve İnhisarlar Vekale-

ti tarafından gümrüklerin kad -
rosunda yapılacak bazı tasar _ 
ruflann evvelce bir nisanda tat
bik edileceği yazılnuştı. Fakat 
dUn öğleye kadar alakada.rlarıı 
emir gelmediğinden tatbikin ge· 
ri kaldığı anlaşılmaktadır. 
Yapılacak tasarruflar arnsın

da müdür muavinliklerinin lağ. 
vı ve tekaüt müddetini doldur
muş memw-larm mecburi suret· 
te tekaütlüğe sevki vardır. 

Zeytinyağı fiatlaı-ı 
Zeytinyağı ihracat birliği ha

rice satılacak zeytinyağların fL 
vaf anm 4.8 den 52 kuruşa çı -
k~rmıc:tır. 

ingiltereye ısmar
lanacak vapurlar 
Teferruat üzerinde 
mutabık kalındı 

!neiliz Swan Hunter firması

Talebe kıyafeti 
aynı 1enk Elbiseler 

aynı hiçim olacak 
ve 

na ısmarlanacak 11 vapur hak - Lh•e ve ortaokul direktôrleri
kındn Anknrada firma mümes - nin vaptrklart aylık toplantıda 
sillerile mü1.akcredc bulunan De- t Jl'benin kasket meselesi etra
nizyollart Umum Mii<lürU. İbra - fında esaslı kararlar verildiğim 
him J{emal Baybora. dün sab:ıh \'azmıştık. 

cuklnrına yapacakları elbiseleri 
avnı renk ve biçimde ya.nacak -
!ardır. Yeni f;ekil elbiseyi tale
be ancak üzerinrle~i elbise eski
yince yaptıracaktır. Bu suretle 
kısa bir müddet sonra füe ve 
ortaokul tal<'bclcrt aynı muay
yen bir kıvaf ete sahin olacak -
lardtr. Vekilliğin tcsbi t t>tti<?i 
esa.~lPra J?'Öre. okullarda elbise 
ve di~"r 1?h1ect>kler etrafı:ıırla t.ı.
lebe daimi murakabe altında 
bulundurula"a.k. temizli~e az:uni 
itina 01 unaco.ktır. 

Ha~·darpa§adan KasınıpaFa ha- Talebe kaske~~iz r.-ezerrıiveceği 
vuzlarına gitmiş ve tamirde bu. ~bi, ancak okuluna ait olan 
lunan Seyvar ve Tırhan vapur· kacıketi kullanabilecekti. 
!arının vaziyetini tetkik ctmi'i- Bundan başka Maarif Vekil -
tir. Bundan sonra. idareye gc - liği talebenin kıyaf<>t meselesile 
terek muhtelif işler hakkında L de_ meşg-ııl .o.ır:ıakta li.~ ve ortao-
zahat almıc-tır kıt. tale~ ·ı ıçın umumı, yekl'\:'l"ak 

"'.. :. bir kıyafet ~kli te.<!bit icin tet-
Um.um .rı:ud~!· bu nkş~m va· 1 ltiklı,,•(ip bulunmaktadır. Talebe

pur sıparışı .. muzakerelcrıne de· lı>r C\kuJda aynı renk ve bir bi _ 
vam c~ek u~rc tekrnr Anka • <:i""'cc elbise giveceklerdir. 
raya gıdeccktır. D<>rs vıh b:t!'ıında veliler ço-

TaJt>bc\·e bu mevzular etra· 
fında konferancılar tertip edile· 
c~k. bilf!ilcri yük~ltilec.ekt!r. 

DUn kcndisile göriisen bir mu. 
harririmi?.e demiştir ki: 

"- İngiliz firması ile teferrü· 
at ilzcrindc t:ımamen muta bık 
kaldık. Yalnız b!r iki csaslt 
nokta kaldı. Bu hafta irinde si· 
pariş mukavelesinin im7.iı.lanaca
~ı umuyorum." 

----o----
Elektron muhasibi ' 

mahkum olrıu 
Birkaç gün evvel Elektron mü· 

essesesindc bir hırsızlık o!muş, 

mües esenin muhasebecisi, ve eskı 
vezncdan Hıza Paker yanında bu· 
lundurduğu ikinci bir anahtarla 
bir sabah erkenden gelerek kasayı 

açmış ve içindeki 3800 küsur lira· 
YI çalarak C\'e götürmü~, kız kar
deşine sa ·1atm15tı. Tahkikat so· 
nunda iş anlaşılarak Rıza Paker 
ile kız k:u'Cleşi ~aliha yakalanmış· 
lar, Beyoğlu asliye sulh ceza mah
kemesi tarafından tevkif olunmuş· 
tardı. 

Beyoğlu 3$liye ceza mahkeme-
si düh btiişin meşhuden görülen 
muhakemesıni bitırmiştir. Sabah· 
leyin yapılan celsede suçlunun ve· 
kili müekkilinde delilik olduğunu 
\'e hırsızlığı şuursuz bir anında iş· 
ledığini iddia etmiş, mahkeme de 
hakikaten deli o'.up olmadığının 

tespiti için r a Pakerin adliye 
doktoruna muayene ettirilmesine 
karar vererek muhakemeyi öğle· 

den sonraya bırakmıştır. 
Adliye doktoru Salih Ha~im suç 

lu üzerinde yaptığı muayenede 
hiçbir şuur tozukluğu olmadığını 
tespit ederek raporunu mahkeme· 
Yt! vermiş, ve saat üçte rapılan 

celsede karar bildirilmiştir. 
Mahkeme Rıza Pakerin elinde 

ikinci bir anahtar bulundurmasını 
sirkat kasclile hareket ettiğine de
lil addederek suçunu sabit görmüş 
ve ceza kanununun 493 üncü mad· 
desi mucibince 3 sene müddetle 
hapse malıkt"n etmiştir. Ceza, p:ı· 
ranın çok olmasından dolayı da 
522 nci maddeye göre 3 sene 3 
aya ~ıkarılmış, fakat takıbat sıra· 
sında paranın yerini gösterdiği ve 
parayı iade ettiği anla~ıldığından 
cezaı:.ının üçte biri indirilerek 2 sc· 
ne 2 ay müddetle hapsine karar 
verilmi~tir. 
Çalınan parayı saklayan Hıza 

pakerin kız k:ı.rdeşi Saliha isr. mes 
nık parayı sal~!amak suçundan ikı 
~ün hapse m;ıhkfım edilmi~tir. Sa 
liha bu müddeti mevkuf 0 1arak 
·knıal ettiğinden serhc-t bırakıl· 

mıştır. 

Mahkeme salonu birçok merak· 
Iılarla dolmuştu. Karardan wnra 
Hn:-ı Paker ken•lisir.i tııtamamı~ 

Denizyolları kooperatifi 
-

l dare meclisi mah-
kemeye verilecek 

~~~~---oc...-~~~~-

Z arar edildiği halde Kocata§ su ve gazoz muka
meleıini uzatmaktan suçlu görüldüler 

13 giln evvel ekseriyet olmamaaı 

yüzünden tehir edilen Denizyollan ko. 
operatlfl umuml heyeti dUn saat 11 
de Tophane yolcu sıılonunda toplan.. 
mt§tır. 

Toplanb}'l reis veldll Salt Salt... 
hattln Cl.hanoğlu açm~, kltlpllklere 
Orhan ve Cemal ııeçlldikten sonra ge. 
çen seneki zabıt okunmu§tur. 

Zabıtta, geçen yıl kooperatifin 12•7' 
lira zararı olduğu blldlrlllyor; umumi 
heyetin karartyle bu zarara sebep o. 
lan Kocata.ş ıru ve ıaroz fabrl.kasmı 

mukavele ile kiralayan ve bu muka.
vcleyt temdit eden eski idare heyeti 
hakkında tnhklkat yapılacağı UA.ve 
wunuyordu. 

Zabıttan sonra tahkikat için cvveL 
ce aynlan ~;, kişilik komisyonun tah. 
kikat raporu okunmu,tur. 

Raporda, Kocata§ fabrlkaSt bu ilk 
tecrübe senesinde 17 bin liradan faz
la kooperatife blr zarar verdiği halde 
ikinci idare mecUal.nl.n mukavele,>1 ye. 
Dilediği yaz.ılıyordu. Be§ kişUik ko. 
misyon, bu vaziyete göre, ilk idare 
meclisini suçsuz, takat zaran gördük. 
teri halde kontoratı yenileyen ve 
Hamdi Emin Çap, HA.mit Sarac;oğlu, 
Fuat Muea, ınvl Yenal ve lbrahlm 
Murattan mUrekkep ikinci idare mec. 
ilsin! suçlu buluyoı du. 

Bundan ba§kll l<oml3yon t:ıhklk::ıtı 

yaparken bir de vesika E"le geçınnı, 

olduğunu raponında bildiriyordu. Bu 
vesika Denlzbank umum mildUr mu
avini Tahir Kevkep ile umuml kAtıbl 
Scd:ıt Rıza tarafından lilıçlu idare h"
yetıne gönderilmiş bir emir l•U. Bu 
!Ahrlrt emirde, Kocatıış fabrika."?ntn 
kooperatife zarar geUrdlğl meydanda 

olduğu halde suçlu idare meclisine, 
fabrika ile yapılan mUzakerel<ırin der
hal bir karara bağlanması ve fabrika 
ile dört senelik mukavelenin imzalan. 
ması blldlri!Jyordu. 

lıte bu IUl'etle uzatılan mukavele 
yüzünden kooperaW geçen }'11 12 bin 
kllatlr Ura zarar etml§, bu sene de Ko. 
cataş fabrikası yine !1903 lira beş ku
nıı zarar verdirmiştir. 

Komisyonun raporundan sonra SUÇ

iu idare meclisi hakkında kıınunl ta. 
kibat açılıp açılmaması reye konmuş 
ve ekllerlyctle kanun! takibat yapıl
ması kararlaşmıştır. Suçlu görülen 
idare meclisi balan ~ı~oak ıev. 
rakla mahkemeye verilecekletdir. 

Yukardakt kararlardan sonra idare 
meclisi raporu okunmuştur. Bu rapor. 
da, yapılan bir çok tasarru!lar netl.. 
cealnde bu yıl koopel"atl!ln 2077 lira 
4 kuruş kA.r ettiği, fakat geçen 11ene 
12 bln lcU.Sur lira zarar ile :unortia
man bedeli olarak bir şey ayrılma.. 
dığından bu paranın tamamen amor
Usman olarak bir tarafa ltondugıı ve 
bu sebeple hlssc:.larlara hisse ve faiz 
tevzi edllcmlycccğl bildirllmlşllr. 

Rapor aynen kabul edilmiş, muha.. 
sebe lşlerin!.1 tanzimi için kadronun 
genlşlet!lmes!ne karar verilmtııtir. 

Bund:ı.n sonm Kocata, • fabrikası 
Eahlhi ile m•ıkavelenln feRhi veya baş
ka blriı1lne dC\TI hakkında rnllzakere. 
ler yapılacağı umumi heyete bildlrl
lerek tasvip edilmiş ve Sadi Tengiz. 
man. Salt Sal!hat:.ın C'ihanoa-ıu, Baha 
Dcger, Fl!lhJ Atalık, Sl\Teyyo. GUrsu. 
dan rnUrt'kkep iılare meclisi aynen 
tbka t'11Jl'rol< torııa.n~1ya nlbayt>t ve. 
rllml~tlr. 

Dün yapılan pasif 
korunma denemeleri 

Selimiye kışlası civnnndan dürünün iı;tirnkile diln sabah sa
dün sabah saat 10 - 11 ara- at 9,30 da vilavette yapılan bir 
smda . Marme.r~yı. cl::>ifru . ha~ toplantı~·a iştirak etnlic:ıtir. ~t~ 
va <lrıfı tonlarıle atış tE.mtlerı 1 toplantıc'la Vali ve Belediye Re!sı 
vnpılmıstır. Bu milnasecetle her 1 I;utfi Krrdar. vali muavinleri, 
hangi bir te.hlikeli \·a~•yet hası~ oolis müdürü ve vilayet sefer -
olmaması içın saat 10 ıle 11 ara 1 berlik miidürU de bulunmıı"'lar
c;ın1::ı körii ile Adalar ve Hay - ! dır. Toplantıda f;Chrin pasif ko-
1aı:ı>aı::~ - ~qd~köy vapur ~fer- runması etrafında alınac~k ted
lerı tatıl edtlmış, ayY'!ı z.-:ımanda birler görilşillmili} ve Fransız 
Sarııvburunundan Marma.rava . • 
•.re Mnrmaradan liman::ı. hiçbir mütehassısın'.'- b~ ~ususuı bazı 
<teminin t"e~ırPsinc müsaı:.rle o· malfunat verılmıştır. 
lunmrmr"'tır. B11n11n icin Mar - Am!rat Murcn. ast! tetkikle • 
mara acıklanna kadar nöbetçi rine varm başlıyacak ve şehrin 
romi>rkörler gönderilmi§tir. muhtelif yerlerinde sığmak ola.-

ı \ e hıçkınklarla ~~~1ı::tır· A tJı;lar <'ok muvaffakıvetli ol· bil~ek yerleri g-ezecektir. Ami· 
muştur. Havada hedef kulla.n.ıl- ral buradan Ankarava giderek 
mamı.c;, valmz İ":Jretli bombalar raporunu Bıı~vekalete verecek • 
atılmuitİr. Ha\'ada patladıkları tir. 

Dilla Da.1attU<Jray kliibibıdo pltılc p01!~ §ampfy0tı~ 1 P 1 
mıştır. Resimde oyuna i§tirak edenUıır görülüyor. 

Bir kayık devrildi 
Of limanma bağlı Mehmet oğ

lu Ali reisin id~resindel:i 7 ton
ltı.k Fcp.i Hü<la motörü dün sn· 
bah limaram.ztlan İZ!nite hare· 
ket ct.m!ş, Sirkecı rıhtımınm ö
nünden ge~erken balıkçı Ahmet 
o~iu Huseyinle Ahmet oğlu 
l\lııstafa kayıklarını motöriln 
yedeğine iple bağlamak istemi~
Ierdir. Bu sırada kavık alnbora 
olarak dcvrilmi~. iki balıkçı dc
ni7.e di>külmUştUr. Kazaz.edeler 
kurtanl.mıştır. 

no!üaıln siv::ı.h bir duman bıra • 
kan bu romb::ı.l::ı.rm hemen hepsi Silahtaraia ,.Jek1rik Eabrikasm:la. 
biribirine çok vnkın yerlerde ki tecrübe 
oatlamı~lardır. Bu surct!e topçu 
'DtıZ büyük muvaffakıyet kazan_ 
'11.ıŞtir. 

Fransız pasiE müdafaa 
mütahauısının tetkikleri 

Frans!7. pa.~lf müdafaa mUte -
lıassısı Amiral Muren, Dahiliye 
VekA.leti seferberlik umum mü· 

Son bir haftadan.beri şehri • 
mizdeki elektrik müesseselerin-
de yapılan pasif korunma tec · 
rübelerine dün Silihta.rağa elek
trik fabrikas.ında devam edil · 
miştir. Tecrübede vilayet sefer
berlik mUdürU de hazır bulun
m~. ekiplerin vazifelerinde mu.. 
vaffak olduğu e-örtll.m~ür. 
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~ oıotof 
~a~ıerin harıcTsiya
~n~ll· izah ediyor Molotof un nutku 

'-r• &ı evvelk" f 

Komedi Fransez 
Temsiller çok büyük 

Alaka görüyor 

tt~,~~~~~~p~~n~ 1:z~~i~r~~:~t;t~=~~~~i~~;~=~~~~ • nasıl karşılandı? ·k tof Sovy u. Turkıye ve İran ıle munase· 
OJcıı ası hakk etler batımız, aramızcla mevcut ademi • 

)t ~ llıııştur· ında. tecavüz paktlarile tanzim ve tes· 
s~ıısız ·h .. k bit edilmiştir. Sovyctler Birliği 

J<Jnelki sabahtanberi lstan. 
bulun misafiri bulunan "Ko
nıe<li l<'ranscz .. in değerli sn. 
ııatkfı.rları cvnlki gece Tepe
ha~ı Şehir tiyatrosunda ilk 
temsillerini Yerdiler Ye sanata 
susayan ııı U nen·crlcrimize em
ea Jgiz hir gece yaşattılar. ~~tıh:~:_ ~1~ruh~~ ~~~t~mc::ti~r ta~~:~:~~r~ler~~r~nee Nutuk Rusya ı· ıe mu·· ttef ı·k 1 er arasında kı· 

tı tı lıkuıneti .n. gctırmekte devam etmek arzu. ' 
So ttrct lllii ıkı .sundadır. 

Artistler dUn saat H de şe
lıll'(le bir otomobil gezintisi 
y:ıptılnr ve 16 da ge11e Tepe. 
hnşı Tiyatrosunda edelıt birse
nnıı verdiler Fransız edebiya. 
t.ınrn ölmez escı·lerl arasına ge
ı.;en şiirler, Marl Bel, Katerin 
Fonteni, Jermeu Duer gibi de
ğerli Ye clilher artistlerin ağ
zından dinletildi. 

~~~~~~ ::~:~ dı:ı:ızza~~~~a:tda ~~~~~;~~a:~i münasebetlerin fenalaştıgv ını güsleriyor muş 
111"': • .-ı•nvta}'t lı, fakat a. memleket arasındakı munaseba · 

t~ 'tler, tağ sar· tın daha ziyade inkişafına elbet-
•. .-.-, • ._ ,'l!c:t;cdi ınBen te yardım edecektir. 

ıt cı . . u 
~Oıta11 çı?1iz Su. ROMANYA iLE MONASEBAT 

~taııh c ·ıbır hare· ~ 1 Komşularımız arasında }'alnız 
}'ı .,... c rtıüna_ R g· "ta omanya ile ademi tecavüz pak-
'Qıit· . nsadan tımrz yoktur. Bunun sebebi de 

t
'&t \ı~ft'r·ıspa.t et· ·1 tf • ıne p . ı hakını tanımadığımız. fakat 
ra;t_çd;ı~lrdık arıs şimdiye kadar iadesini de talep 
t °"t · etmediğimiz Eesarabya meselesi· 

trı. v an, h
:ııı ıı:crı, t .. a- dir. Bununla beraber. bu ihtilfif 

~1 ıtı·· ngılız- Sovyet • Romen ml.inasebatını ih-

!'mis, JO ( A.A.) - .:'\lolotof tarafından söy
lenen nutkun bitaraf memleketlerde bıraktığı a · 
kısler: 

Nasyonal Ti<lendc bmindeki Danimarka ga· 
zctesi, bu nutku ~yle telhis etmektedir: l\lolotol 
Be~arabyada harp olmıyaca~ını \'aadediyor. So\'· 
retler birliğinin Almanya ile mutabık ka.dığını 

söylüyor re Japonyayı tehdit etlikten sonra müt· 
tcriklcre bir ihtarda bulunuyor. 

Ilolan<lada iyi haber alan mJ.hlillcrcJe bu nut· 
kun her ~yden ewcl Huc:) anın bu harpte bitaral· 
lığıııı teyit re şımal mcmlcketlrri arasında bir it· 
tilaka aleyhtar olduğunu bildirmek gaye ini takip 
ettiği söylcnmektcdır. Bundan maada Türkiycye 
ve lskandiııav memleketlerine yapılan ihtarlar tc· 
barüz ettirilmekte re Rusya ile müttefikler arasın
daki münac:cbl'tlerin lcnala5tığı kanaati izhar edil· 
mektedir. ı 

Jermcıı Dueı"in "Fransa,. şl. 
iri çok fazla alkışlandı. 

~-~ ıııa~:saacreyc n d k h 0 d -·ıd· ı 
~ıı~°'t';1;ar, bu a ı:a1::e~ı;:r::t~tt:lçi~~ ır;Ok- t aıkanıar ne şe· 1 Hava ordumuz un 

trı~ 11\ Aırtıck i. tur. Bunun sebebı ele 1938 de 

t 1dal\ crn~nya Bükreşte marla~atgüzarımız b~- kı"'de garantı· 

~iirlcrl şarkılar takip etti 
ve salonda bulunanlar, e'teerl 
şarkıların nakaratını, art!st. 
!erle birlikte söyledi. Bundan 
sonra silüet yapıldı. Artistler 
el Un gece do bir temsil Yerılller. 

Zam görecek ö ğ-
~~)'Otlar ı: ıa ta- lunan Butenko nun esrarengız ' , k • l l 
l'iJ~dı>,_ 1 1

a
1
bu- ~rtlar içerisinde ortadan kayıx-ı- . IJQT zn L e em an arz 

ber •i::in ~a~~a- ~asıdır. Romanya makamatı, .bu edılecek 
retmenler 

Teftişlere başlandı 
t \cyd nune ıste medhaldar olmadıklarını ıd· 

Gıa ~~Yik en Önce dia etmişlerdi: fakat medeni bir 
~d:ııgu'l hanıası memlekette bu p,ibi hadiselerin 

' ' tl]· . •0nı:.-n · · '.ac:1ırısıni Al· cereyan etmemesi 15.zı:n gelırdı. 
ıı ı.ı Ro:nanyanın bu gihi hadiselere 
nıı ·. akil-at " <>ıJt • müsaade etmiyeceo..,· imizi takdir L'a}'• ,_ ere, ne 

q~ \ r.arş etmesi icap ederdi.'' 
~ .. '· tttc bı ı;:ay. Molotof, bundan soma Rus · 

..,,"llill\ A Ulun. 
,~ l\ih,;lttıanya- Japon münasebatından bahsede -

ıı iat )et ver. rek Japon yanın bazı memleket -
t"ı\~~ditcr. !erdeki hareket tarzını c!a tenkit 

b111\ıı... tın zan· etmiş ve A~rikaya temasla şun-
tt utşlta b" lan söylemiştir: 

ııı: 01du1tıaru~~ "- Amerika ile münasebatı · 
1 ~trc . mız ne salah kes betmiş, ne de 
~ı ' bir v . daha fazla bozulmuştur. Bize 

~t>ı_ >ıı.... a~ıt k b"k d"l • am tA~ıı: ktıı"ı'' anyaya arşı tat ı e ı en manevı -
~~)'orlarad~bilc. bargoya rağmen Amerikaya ih-

llda t ı. Bu racatımız artmıştır. 

llı arrıarn·ı ''HARBE lŞTlRAK ~~. 1>'• ı c 
·'ili at • 0 tünce ETMIYECECIZ" 

t ~Otlat~fa ka: Hulasa <>larak beynelmilel va-
dt illan on ha- ziyet karşısında siyasetimizin ga-

~i ası bu yesi şudur: 
'I: :ı .Aıl'lıan Milletler arasında sulhu ve 
llrı. illeti Yaya memleketimizin emniyetini temin 
tıı tdı Olarak etmek. Bu arık siyaset sayesinde 
'eh' Fakat "' 

~ lldaıı 'alet ot- şimdiye kadar olduau gibi bun -
ı~tak onra d dan sonra da bitaraflığı muhafaza 

ı. ~~d tır a edeceğiz ve büyük devletler ara· 
., i ,. · Sov· ıında devam eden harbe iştirak 
l'1t il "' ıhactin . 

dt-, tc'Pit 1 etmiyeceğiz. 
•ıtı et. Memleketimizin müdafaası ba-

~ Cdecck. kımından mühim muvaffakıyet · 
tdt 

1

1
i'• İle · K lljl\ t< ıtrızata- ler elde etmis bulunuyoruz. uv-
ttt· .;ı!l,, vetimizden e~in olarak harici 

1 ·~· ıı.iıı· YYCtlcr 
'11 t' ı siyasetimize ona göre devam e 

;-.. 
1 ltıcaı· Ve bu • -~, • tı• deceğiz." 

· 'l' ıııi "asta ~ lıt~. beyan FlN HARBiNDE ZAYiAT 
ı. ~ a, Sov 
.. , t : 'ttrıi Yet Molotof nutkunda Rus • Fin 

la ş Ve harbine ait Sovyet istatistiklerini 
~ııııtda l{ zikretmiştir. Hariciye Komiseri. 
~~r h'li ~fkas. Fin harbinde Ruslardan 48, 7 4 5 
~ k? \a~ ar Çı. kiıinin ölcliif!ünü ve 158.857 ki

dti' <>ıııa ar giı· şinin yaralımdıi!ını, 600 bin kişi· 
'tıı tr bu{

1 
tek derı mürekkep Fin ordusunun ise 

\ıp trıuyo. 300 blne yakın zayiat verdiğin: 
~Jıııi~ 1 korıı$uJ sövlemistir. 

)ok ıhıaı arı. -------------
ıı_'d, tı.ır. a ede Tayyareci Düma 
"" ı. h11~ı .u. nun 

~)d şunhcı: dün gömüldü 
r;ıd;ı 'trrıc k ten 

~dıı ~81 ' gcncraı Öliim haberini te<'c:cıiirlr \"er -
~- ,.,. alt 1ii!imiz Eskir:.ehir as?eri hnYa 
" ir~şit . 1naa · · 

~d,;· "' . 'dılrrı· mektebi öğTetmenlerinden Fran-
~il "llj•t· ış-

l h "trıl sız tnvyıırccisi Diirrııınm rena -
t 11•r lıhı C'lcc 7,egj evvelki aksam c:.ehrimİ7.C rt('-
'lllJJ)t h l\duğu " 

11 ~ıtrııaa'trıane tirilmis; maruf tavvareri diin 
"il .. ib!llaaına askeri merasimle Ferikövtincleki 

"' ı ha Fransız mezarlığına defoodil -
1- ıniştir. 

(Baş tarcıfı 1 incide) 
Balkanlar 
tuzuyla beral:cr gitmekte ise de 
bu nüfuz aynı zamanda ltalyan 
men:.ıfatlerini de gözetmektedir. 

Dı\LKANLARI NASIL 
G,\R:\?\TI EDECEKLER:\11Ş? 

l\.ope11Jıag, 30 ( A.A.) - Politi· 
ken gazetesınin Roma muhabiri 

yazıyor: 

Bugünkü ~artlar içinde ltalya· 
nın Sovyetlerlc ba~larunakta hiç 
bir menfaati yoktur· 

lta\yamn Ba'kanlardaki mena
fii mcvzuubahstir. Rus - Alman · 

ltalyan garantisi yerine Italya da· 
ha zirade Almanyanm, Rusyanın 
,·e ltalyanm ayrı ayrı garanti 
\'ermesini tercih etmckte:lir. Pek 
kati olmamakla beraber eğer bu 
proje tahakkuk edcr.e, Berlin \'e 
Roma ":ılkanların garp kısmmı 
,.c Berlin ile , loskova da ~ark kıs 

mm; garanti edeceklerdir. 
ltalyanın hatti hareketini değiş· 

tirme:::i için Alman}'anm da hiç 
değilse Balkanların şark kı5mı 
t.ı..susundaki siyac;etini değiştirme· 
si lazımdır. 

Esasen Husyanın Romanyaya 
garanti vermek i tiyeccğindcn 
~üp11c edilmektedir. 

HARP BALKANLARA NE 
iÇiN GEÇEMEZ? 

. Lonılra. 30 (.\.A.) - Balkanla
rın vaziyetini tetkik eden .. Tayms"' 
gazct<'sinin Türkiye muhabiri, §Ö)'. 

le yazmaktadır: 
"Türkiyenln hükumet merkezin. 

de ve Balkan dcvlell'rinin hükfı • 
met merkezlerinde hakiın olnn in 
tıb:ı, hr.rbin aşağıdaki sebepler 
rlolayısile ı::imdilik Avrupanın ce -
nubıı şarki kısmma sirayet etmi. 
\'eceği mc>rk<'zindedir. 
· İng-iltc>re ile Fransa. Türkiye ile 
itilfıflur imza etmek ve Roman,·n 
ile Yunanistana garanti vermekle 
Balkanlarda sulhü korumak is~E' • 
diklerini isbat etmişlc>rdir. Bina • 
C'nalc\•h onlnrdan bir tf'hlike g<'l
mez. Dit:cr cihetten Balkanlardıın 
istediği kadar iptidai maddeler te
min edebildiği müddetçe harbi BaJ 
kanlııra teşmil etmek ve burada 
yeni bir cephe \'Ücude grtirml"k 

Ankara, 30 (A. A.) - Türk Ha va Kurumu gedikli hazıı lama 
yuva.smrn ilk devresini bitiren gençler F..ski§chir askeri hava okuluna 
iltihak eylemek üzere bugün öğle trcnile Eskişehire gitmişler ve ka-

Orta tedrisat öğretmenforin • 
den bu yıl kıdem zammı görmi
ye hak kazanmış 700 öğretmenin 
teftişleri için Maarif Vekilliği 
umum müfettişleri faaliyete 
geçmişlerdir. Şehrimiooe zam 
görecek öğretmenlerin mühim 
bir kısmının teftişleri tamam • 
lanmıştır. Kısa bir zaman sonra 
raporlar vekilliğe verilecektir. 
lstanbulda zam görecek orta ted 
risat öğretmenlerinin sayısı 250 
dir. 

labnlık bir halle kütlesi tarafından uğurlanmr~lardır. 

Trakyada ağaç 
bayramı 

Edirne, (l/wwsi) - FA.ime 
halkevi köycülük kolu tertip et
tiği Toprak ve Fidan bayramile 
vilayetimiz köylerinde parlak 
bir g-ün yaşanmnsma vesile ol
muştur. 

Ba.<;ta 11-akya umumi müf et. 
tişi General :Kazım Dirik, vali 
Fer.it Nomer, Parti bölge müfeL 
tisf 'Ragıp Akça, Parti ve bele
diye reisi Ferit Çardaklı ve hal
kevinin muhtelif kol mümessil. 
lerile halk havaları, saz. davul 
zurna ta kımlan ve mandolin, 
kitar orkestası Havsa \'e Has -
köye giderek köylümüzün bu 
bayramına iştirak etmişlerdir. 

Cumhuriyet meydanını doldur 
muş bulunan Havsalılar ve ci _ 
var köylerden gelmiş bulunan 
köylüler misafir heyetleri çok 
candan bir surette karşılamış ve 
hevet arasında bulunan muallim 
Şaban Ta~kın kürsüve c:ıkarak 
yaşanmakta olan günün mana
sını herkesin anlıyabilceği bir li
sanla heyecanlı bir surette an -
!atmıştır. 

Bundan sonra fidanlar dikil. 
miş ve F...dirneden giden halkevi 
l!enrlcrinin uzun saatleri daki • 
kala.ra çeviren milli oyunları 
kövliiniin de iştirakile bir kat 
daha zen!!inle.şmiş her on beş 
dakikada bir deifü~cn eğlence mı
maralarile g-öriilmcdik bir bay. 
ram sevinci yaşanmıştır. 
•1 +4$A --•tJAE • 
Almanyanın menfaatlerine muga _ 
yirdir. 

Sovyctler Birliğinin Finlandiya 
~ef Pıindcn sonra yeni sergüzeştle. 
re ntılacağı sureti umumiyede zan
ncdilmcmelcteclir. Nihayet Balkan
lıır Polonya~·a Vf' Finlandiraya ben 
zemt!zlcr. Balkan memleketlerine 
I<'ransızlar ve İngilizler yardım c. 
debilirler. Bu mülahaza Türk efkiL 
rıumıımiycsine göre, her şe~·clrn 
ziyade B:ıl!rnr.ları taarruza kar!jı 
konımn~a kfıfi g<'Jir ... 

_.._ 

Macaıistanda 
feyezan 
tehlikesi 

Tuna nehri 6,5 
metre yükseldi 
Budapeıtte, (A.A.) - Karların 

erimesi yeni bir feyezan tehlikesi 
doğurmuştur. Tuna nehri tekrar 6 
metre 84 santimetre yükselmiştir. 
Suların daha ziyade yükselmesi 
bekleniyor 

Budapeştc civarında bir çok na
hiyeler su altında kalmıştır. Bend-
IC'r bazı yerlerde yıkılmı~ olduğun
dan sular Tunayı istila etıniştir. 

Asker kıtaatı bendlerin takviyesi
ne ve halkın kurlarılmasrna çalış
maktadır. 

Maarif Vekilliği, yeni yıl b""t 
çesine geçen yıl zam görüp c' r 
alamamış ö~retmenlcrc veril 
mek iizere zam tahsisatı ila\·e <' 
decektir. 

Karaköy köprüsünde 
... 
arıza 

Dün sabah Karaköy köp• _ 
sünde bir anza olmus. bu vü -
den köprü açılamamı§tır. Arı 1 

köprü açılırken olmuş, dcrr J 
tamire ba.§lanmıştır. Tamir bi • 
terse köprü bu sabah açılacak • 
tır. 

23 Nisan çocuk bayraffiı 
Ticarethane sahiplerine: 
Çocuk işi memleket işidir. 

Çocuk ba\Tamma siz de vitrin. 
lcrinizi çocuğu ilğilendirecek su· 
rette süsliyerek iştirak ediniz. 

f Görüp düşündükçe 1 

Bahara girerken 
J>iin kupkuru sinilcn dalları, Ü<: giinliik ılık han, aldattı. 

Jkmcn IH'l'"'i, lnee ~Ci~iish•ı·inl <;ntlataı·ak hnhnr n<;tılar. Şimdi 
o kuru dallnrda renkli salkıııılıu, çi<;cktt•n sorgm:lnr sallnıu) oı·. 
l~ıll'a toııı·ııkta da hh· kuhıu·ııuı uır. J>nll;lnr, yt";•ll yeleleriyle sil. 
klniyoı·. XcrNlc ise bütün ajlnc.:lnr, genç ~i)ğiitlere uyarak gi· 
)lnecckkr. 

J>nltolnr nı:.ırlııı;;t ı. Soi:i,ııkta o kadar lezz<'tle ta-;:ıdı~ımız, 
hu sı<·nk yiinlii ı;;c)· lcrin ı;;imtli bir hamal semerinden farkı yok. 
:\ltmdl\ terh'yip buııulıyoruz. Şuursuz danı,ı.:ıısmı nırduğuınuz 
:ubiııt, yeni l>iı· hnl ata ba~lıyor. Heı· yıl, Lıiı' kere tazelenerek, 
)·osmulıu:nrak, reıık 'c kokuya hiiı·iincrck, hitnwz, t ükcnıııcz 
bir ömür h;indc A·iiriin<•n tahiate, ne kud.ar inırcnsek yeridir. 

ı\rclındu ıt!'.ırlar ı.ıralıınmı':'; fukat hu asıı-Jnr, hu znınan 
yığmlını onu ezcc·ek yerde clahıın aynklnrı nltmda knlıyor. na. 
harın rengi, yııpl'l\klnı·ın j{<'rf{in t:ızeliği, dalların gene; ~ahJa. 
ııı~ı hlc; ılcği';'ıııiyor. ı,u c;mıu·rn kollarımla ııc geııiş bir ihtiras 
Hıt·! l'uın hunun altına ne scrim·e ne tatlı bia· giilgc mel \RSI 

ıfökiilc•c·ı.•k ! .. 
Biz de giıya tnhiatteıı hir p:tı·<:a~· ı;r.. Fnk:ıt oıııL ne kndar 

ıla az lwnzil·onız. Yıl biz.im sıı·t ıııııza hiniyoı·. Belimizi hül\:ü. 
) or. Sırt ıınız kırnhuı·la';'ı,ror. ).)izlerimiz t itı·cl·or 'c <:-ıtkaklnrı. 
mu.tlı' llıtiy:ırlık d(•nilcn k:u·Jı snhahııı hn':'laclığmı f;iİl'İİl orıı;ı 
(;tiz keııaı·lal'lıııızıl:ı, ağız (,;İZ~ileı·Imizdc deı1n kırı~ııuılar 
M'ziy«ll"UZ. 

Artık hiı· değil, hin ha har gCt;!'.C hunlar ~ilinıııil ecek. Her 
l·ı•ni nıcn•iıll, hid hiı•nz daha ~arkını';', hira~ dııha ııoı-sumuş bu. 
ıııı·ak. Hiı.ch•n ';ok ya':'h n"'•nc:lar. damaı·larııııla . haharın gctiı"
ıliği ııiis~ ik an:-oızm ılclikıııılıla';'ırlnı·kcıı lıizim hıı halimiz, ne 
:11·1 hlr ndnlet:sizliktir! 

110.rOiye li.!eleri tcıktmlarile Sa. nat - taTCJmları bir ar<ida. Yazısını beşinci say-

t .. kt•ııcl<'r, "fıhılınJat ., ı dııj':.lnrdn, mn~arn lıtı'thl boı;;una 
a ı·anu ... "Ahıhıt~·at ,, ı, topı·ıır. ın kenıli .... ı ic;h or H' MHll"R ka nııı
c·a, nr;ıatuııını ıwhat lıırn :-.ııı;;ıyor. J\cıııliııi "..l'abint .. in hfll,lıııi, 
ıııa.hllıklarııı t'':'l'Ct'i snnıtıı uuallı insanlara, hıınıııı hir ılnınJl\ ... ı 
hile nasip değil, l>aha fenası \RI': Biz, etimiz, knnıınız. kemi. 
ğlnıizle ) arın, to1ırajlı ılo)·ıırmnk h:iıı, onıııı ılcriııtlklerine in<'. 
re-iJa_ Biz, koyun aiiriilcrine nasal kenıli zahircmlz ıtözlyle .._ 
ın,. hllterl'ek, ~m'" tah\ftt ta fiyll'<'e bizi bakıp hiiyiitftyOI'. Ku
ı·ımtıılarımız111, gıırıırlarımızm \'C sN·sem ırtıhnrlnrımız hıı a<·ı 
Akıbetin hir<"r klorotornıuııdaıı başka bir şry clejlll. 

HAli.lil SÜHA GEZGl~ 
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Harp harici kalmalarına rağ. 
mc:ı ~imdiye kadar 150 den faz. 
la bitaraf ~cmi batınlmış, bu ge. 
milcrlc birlikte 1000 kadar insan 
denizlere gömülmüştür. Son bir 
hafta içinde Almanlar tarafından 

İngiliz tayyarelerinin 
bombaladıkları 

Sylt adası demir 
yolu 

Almanlara değil, İngi
lizlere ait imiş 

Geçen gece İngiliz tayyarecile. 
n Sylt adasını bombardnnana git. 
tikleri zaman, ibir kale haline so. 
kulmuş olan bu küçük, dar ve u. 
zun §ehrin hayat daman olan de. 

miryolunu bilhas a tahrip etme. 
ye gayret ettiler. Bu münasebet. 
le bu dcmiryolu üzerine binlerce 
kilo ağırlığında bomba attılar ve 
hedeflerini adamakıllı tahrip etti.. 
ler. Fakat bu işi yaparken İngiliz 

tayyarecilerinin bilmedikleri bir 
nokta vardr. Bugün İngiliz • AL 
man tarihi mütehassısı olan Dok. 
tor Pik'in bir yazısmdan bu de. 
miryolunun İngili:lere ait oldu. 
gunu öğreniyoruz. 

Sandey Ekspres gazcte~nde 

çıkmış olan bu yazıda 1ngifü: tay. 
yarecilerinin bombaladıkları de. 
miryolunun üç İngilize ait oldu. 
ğunu ve Göringin bu hattı tngi. 
liderden satın almak için bir ha. 
kem heyeti teşkil ettirdiğini ve 
strate;ik bir ehemmiyeti haiz o. 
lan bu mıntakadaki İngiliz ser. 
mayeli derniryolunwı Alınanyaya 
devri için Alman hükiimeti tara.. 
fmdan verilmesi Hi.zun elan taz. 
minatı keşfettirmiş olduğu bildi. 
riliyor. 

70 Milyon Frank 



yakala<lı. 
Ad;:aya yatırdı ve ona da aym 

şeyi içirdi. 
Zavallı kızcağr=. adeta boğulu. 

yordu. Fakat viskinin yar15ınd:ın 
fazl?.sı onun da midesine zorla in. 
mişti. 

Harri bundan sonra Normcln 
Konkı' est'e dönerek: 

- Anladın mı şimdi? cjedi. Bi. 
raz sonra ikinizi de arka k2pı. 
dan dışarı atacağız. Tren yoluna 
çıkan tUneli sen bizden daha iyi 
bilirsin değil mi? Fakat bizim de 
gözümüzden bir .;ey kaçmaz. Çe. 
tc reisi her sevi rilivor. Art•k 
b-.ından sonra halinizin neye va. 
racağını siz tahmin edcbilirı;iniz 
sanıyorum ... 

- Allah bahi.nm versin... Fa. 
kat aynı muameleyi Coy Everar. 
da da yapacak olurs3mz ... 

- Ah, ah ... Yarınki gazetele. 
rin yazacağı satırlar hatırıma ge. 
liyor da ... ihtimal bir kaza oldu. 
ğuna hükmedece:der. İhtimal biı 
delilik yaptı"ınızı zannedecekler. 
Her halde ikinizi de yanyana e. 
zilmiş bulacakl:ır. Başlarınız v" . 
cudunuzdan avrrlmt'I olarak. de. 
miryolunun bir kenarında yata. 
cak. 

- Sus be, mrrdar herif! 
- Susayı:n mı? .. Ben söyleye. 

yim de sen dnile ! Haydi baka.· 
lım: Norman Ko:ıkuvest olduğu. 
nu göst~rsene... Şimdiye kad.,r 
yapmadığın kalmadı t B!r hile. bir 
cesaret daha göster~ene.... Niha_ 
yet kıskıvrak bağlanmış olarak e. 
limize düştün ya ... 

Norman Konkuvestin ııcsi şlm. 
di tamamen değişmişti: 

- Havır, divordu. Kızı da ay. 
nı şekilde öl.fürmeye kalkmak 
giinahtrr, diyordu, bana isteci1i
niz ~e~i v.apı.n ... ,Fakqt Allah aşkı. 
mı.ona ilism'!yin t Size hiç \ıir za. 
rar getirmez 1 

Bu esnada Coy Everard lafa 
karışarak: 

- Hayır ... dedi. Hiç bir zarar 
.,.etirmem. Yalnız seni öldürdük. 
l~ri ic.;in hapse attmo darağacına 
göndermek üzere elimeden gel<!n 
her şeyi yaparım. 

(Daha var) 

/' - KAYIPLAR- ) 
......... _ 

Hacı Eşref vapurunda çalıştı. 
ğıma dair liman idaresinden bana 
verilmiş olan hüviyet cüzdanımı 
kazara kaybeyled;ğimden yenisi. 
ni çıkaracağımdan mezkur cüzda. 
nın hük:nil kalmıyacağma lütfen 
gazetenizle ilan buyurulmasınr -
Hacı E,ref vapurunda çalışan Ali 
Rıza Uzunay. (31857) 

• * * 
İstanbul Ticaret lisesinden 

3 ı.'7 .939 tarih ve 785 numara ile 
aldığım tasdiknameyi zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan hükmü 
yo~<tur. - 839 numaralı Hüseyin 
oğfo Muammer. (31858) 

12.30: Program, ve memleket eaat 
ayan, J2.35: Ajans ve meteoroloji 
haberleri, 12.50: Müzik: Çalanlar: Fa
hire Fersan, Re!ık 1''ersan, Cevdet 
Çağla, Fahri Kopuz, 1 - Okuyan: 
Radife Erten; Necmi Rıza Ahıskan, 
13.30/H.30 MUzik: KUc;Uk orkestra 
18.00: Program, ve Memleket saat 
ayarı, 18.05: MUzik: Radyo caz or -
kcstra.sı, 18.SO Çocuk SaaU, 18.M: 
Serbest sa.at, 19.10: Memleket ııant 
ayarı, Ajans ve meteoroloji haberleri, 
19.30: Müzik: Çalanlar Cevdet Ko. 
zan, Ruşen Kam, Re~t Erer, Vecihe, 
1 - Okuyan: MUzeyyen Senar; Mu. 
za.tter llkar, 20.15: (Büyük Mlmıı.r 
Slna.nın ölllmUnUn 352 inci sene! dev
riyesi mUnasebcUJ~: (Konuı:ıma: Este. 
tik bakımdan Mimar Sinan - Profe. 
sör lsmall Hakkı Balttcıoğlu. Ko. 
nuııma: Slnanın hayatı ve eserleri -
TUrk YUksek Mimarlar Blrltg1 namı. 
na Mimar Bedri Ucar, 20.ıiOO: Türk 
bestekArlarmdan Bekir Ağa, Itrl 
Mehmet Ağa ve Tab'l'den beste ve 
ııematl• (PL) 21.00: .lııluztk: Halk 
Türküleri ve oyun havalan, Adanalı 
Ama Sadi Yaver Ataman. 21.15: MU
ztk: Beethoven hakkmd& konu~ -

Şeref stadında: 

DUn mektep maGlarma Şeref 
stadmda da devam edildi. Bu atad· 
daki mUsabakaları srrasile yazıyo. 
ruz: 
DARVŞŞAFAKA. lSTlliLAI,: 5-1 

Birinci devre 2-0 Darlişşa.iaka 

lehine tıcticelendi. Darllşşa!akalr • 
!ar oyuna baştan hlkimdiler. Bi

rinci devrede golleri 16, 29 uneu 
dakikada Nuri ve Burhan vasrt:ıı;J. 
le kazandılar. 

Beşiktaş klübünün 

kongr~i 

Do!:tor Dutan: 
- Nihnvet yeni sUtanavi in. 

tihAb:ı ben memur edildim, de. 
n~şlktaş Jimna.stik klUbUnUn 11e. dl. H~ de acele et:ıneliyim, zi. 

1 ra o bıça.re A.ndreyı acımaktan 
nelik kongred Akaretlerdeki klUb ıçim sıılıyor. 
binıı.sındıı yapılmış ve yeni fdnre l\latyö: 
heyeti ııe<;ilmiştlr. - Fakat neye onu :ı.nnesi em· 

Yeni idare gu şekilde teşokkill zirmiyor? diye sordu. 
c·tmi tir: Doktor limitsiz bir hareket • 

ş ~= 
Reis Sular ldarool mUdUrU Ziya _ Ah! Azizim siz çok arıyor 

Erden, ikinci reis belediye imar eunuz. Yüksek ta bakaya men • 
mUdürti HUımil Kcseroğlu, umumi sup bir P:ıris kadınının, mevkii 
Utib Abdülkadir Ziya, veznedar icabı sandığı ziyafetleri. kabul. 
İhsan Özkaya, muhasib Fehmi E- !eri, siivarclcri. ziyaretleri. ve 

buna benzer bin türlü merasi • 
rok, mumurahhaB aza Sadri, elı>k· mi bırakın çocuk emzirmeye 
trik müherıdi"I fh.,an Anca. Yedek kovulmasını nasıl istersiniz. Bu 

Tank yaptı. azalar: Abdullah, Mecdi Enön, Dr. on. beş avlık bir feragata kat. 
l'Al~SİM LtSESt • TtCARET: 3-l Y.~min Ştlkrll. lanmnk demektir. Sonra. bazı 

Murakıb: Uman idarC'si muha . sevdalı ve kıskanç kadınlar var. 

lkinci devre daha üstün oynıyan 
Darilşşa!akalılar bu d~\•rede Uç 
gol yaparak sahayı 5-1 galib ter
kcttiler. tstiklli.lin yegane go!Unı.i 

B'.rinci devrede Taksim lisesi 
29 uncu dakiliada kazandıktan bir 
penaltıdan 1 gol yaparak devreyi 
1-0 galib bitirdi. 

İkinci de\•re b::ı.:jlar bnşlamaz ti
caret lisesinden Necdet beraberlik 
ı;olUnU yaptı. Bundan ııonra 7 inci 
dakikada Ziyn Taksim lises:nln 2 
lncl goliinil. 21 inci dakikada Saim 
3 Uncu golü yaparak mU..-ıabaka~, 

3-1 gallb bltlrcillr.r. 

\'t'CEVU<ü - fSTANBUL: 1-0 

Sr>be mlidUr muavini Asaf B'lznk. 
Kambiyo mtldUrlUğU ihracat şube
si gefl Sedad. 

clır ki, çocuk ile koca arasında 
• alınca bir müddet hane;i tarafı 
tercih edeceklerini şaşmrla.r ve 
1ıihavet, ihmal edilmek korku -
sile koca tarafına meyledip süt· 

Bugu''n yapılacak Volcy· nnn uamağa düşerler... Hele 
~fadam Se!?enin. övle mevus ta. 

bol madarı vırlar takınarak rocuf!unu em. 
Başvc1,1Jr:t Bcclc11 Terbi.11csi "?irmek icin sUtiinUn <'!'elmediğin

/.'ttanbııl Bölgesi uoleybol • 1ıas· den bahsedişi kainatla alav et -
ketbol A imı7uiındatt: ıne1:ten baE1ka birşey değildir. 
SARI KUME: tık c:ccuihınu doğurdu~ za_ 

Bcşfktas - Beyoğlu Halkevi man o da h c.>rkes ~ibi pekala ~m· 
'Altıok) saat 12, zire bilirdi. Bu~n emzirmcdiği 

Bu mtls:ı.b:ıkımın neticesi bir Tonkapı • Davutpnşa ~aat 13, kocasına olan muhabbetinden 
sürprlz addedilir. Fakat unutma. Evüp - Bo(Ta.ziçf saat 14. de!Ti!dir. Ya~anıakta oldui'tu çıL 
malı ki tstanbul taknnı hakiki kad· .EY AZ KUM E: tYID ı:ıcfahf't hayatı hakikaten 
roııundan 7 kişi noksan olarak 2 tn- Altmtue- - Do?hıspor saat 15. böy:c bir ~ayretc manidir. İşin 
ci takrm oyuncularile ve ıo kişi 0 • Fenerbahçe - Beyoğluspor sa· en feci ciheti şudur ki, emzirıni-

at 16, · ven bir kadmm memesi yavaş 
tarak sahaya çıktı. Alemdar - Bevlerbeyi saat 17. vavaq sUt ,·ermek hassasını kav 
YU~eUlkü o)'un ba§lar başlamaz l{.lRl:JlZl KlJME: heder. Bu gidi .. 'e üc dört nesil 

7 inci dakikada Murad vasıtulle • Galata.Parav · Vefa saat 18. ~onra yetişecek kadınlar, arasıra 
ilk golü kazandı Oyunun bundan Hak-emler: Naili Moran, Ali ·lo§;urab'leceklerse de emzirmek 
sonrası fstanbu.J list'ıııi bAkimdı. niza Sözeralp. LO.tfi, Popof. kabiliyetind~n ebediven mahrum 

. . ~ r{ember. kalacaklar. Velhasıl azizim bir 
Fakat forvetleruı becerikslzligi go. Baha Komiseri: Fethi Dlnc:er. ana cocuP.tınu ("mzirmelidir. Bii-
le meydan vermedi. İkinci devre NOT: ~ilsabakalara iki defa tün bu sövlediklerimden ~ıkan. 
)ine ba.§tan ba§a İstanbul llııesinin i'tirak etmeyen ekipin lik hari· lacak hakikat işte bundan iba
hakimiyetl altında geçti. Fakat ta. c!nde bırakılacağı tamimen teb. rettir. Yaşamakta olduı!u.muz 
knn bir beraberlik golU bile yapa ' h~ olunur. demokrasi devrinde. gebelik bir 

~~~~~::::.:;::b olam> ı·-ri~Çki···iı;·-i~g·iTi~--g·~;eı;~ii6"ii·~-i~·-·ı 
••t"k t 1 Mektebler arasmifakl Uk ma~la.· --.. --.. mu,a a f ... _. ............. --: 

rına diln Taksim ve Ş<ıret'atad 

larında devam edildi. Takslnı ata- T r o ç k ,· n ı" n B a 1 kan s u 1-dmda glinUn ilk mUsabakası: 

Vl;F A • ŞİŞLİ TF.RAKKİ: 2-0 

Oyun Vefanın h8.klı:rrlyeti altında h u' 1 n e d a •1 r m u' 1 ta 1 e as 1 cereyan ettl Şlı;li Terakki takanı 

kadını mukaddes ve mUbarel 
!tılar. Her büyüklüğün, her kuv. 
ve tin ve her gli7.cıhğin timsah 
gebe kadındır. Bir bakire r.edir? 
Hiç. Halbuki bir ana, ebedi ha· 
yat demektir. Ona bir mabut 
derecesinde hürmet ve tazim e. 
dilmclidir. Analığa lfıyıkı veçhi. 
le saygı gJ'StcrJiğiıniz zaman, 
evvela vatan sonra da beşer ıs. 
la.11 edilmi§, kurtarılmış olacak· 
tır. Bence, elinden geldiği halde 
çocuihınu cmzirmiyen kadın bii
yük bir mücrimdir ... Fakat bazı • 
ahvalde ana hakikaten vazifesini 
yapamıyac:ı.k bir vaziyette bulu
nur. O vakit takim edilmis silt 
ile temiz bir emzik kullanmak 
her ı;eyden evladır. Sütana tut
maya gelince, bir çok fenaiıkla.. 
nn membaı olan bu ayıp ve çir
kih ticaret aynı zamanda iki 
taraflı bir cina vettir. 

Otomobil Rokepin sokağmda, 
sütanalar idarehanesi önUnde 
durdu. 

Doktor: 
- Beş çocuğunuz olduğu haL 

de siz.in bir defa bile buraya gir. 
mediı?inize bahis korum, dedi. 

- Vallahi doğru söylüyorsu-
nuz. 

- O halde benimle beraber 
gelin, hayatta her şeyi öğren -
mek lazım. Burasını da görmüş 
ol ursWbuz. 

Madam Brokct isminde kırk 
ya.~larında sarışın, ciddi blr ka
dın taraf mean idare edilmf'kte 
olan bu ev, mahallenin en iyi ta
nınmış müesseselerindendi. 

Doktor BuUı.nla Matyö doğru· 
ca müessese sahibin.in dairesine 
girdiler. l'vladam Br~keti iş ba· 
şmda buldular. Sandalyada otu
ran bir ihtiyar mösyönün önüne 
bir kaç sütana dizmiş, onların 
bir tanesinin seçilmesici bekli -
yordu. Doktoru görünce vilzün· 
de hafif bir işmizaz belirdi. 

Doktor: 
- Telaş etmeyiniz. Biz bekli

yebiliriz, vaktimiz vardır, dedi. 
~ on dakika sonra ihtiyrır 

mösyö çıkınca, Madam Brokc! 
tarafından büylik ihtiramla knı 
§dandılar. 

- Af !edersiniz doktor, sizi bı. 
raz beklettim. Fakat şimdi si~ 
gayet mükemmel bir sütana ver 
mekle bunu telafi ederim, duru. 
nuz. 

(Daha var) 
~-~~~---

U k okullar bir 
hafta kapalı 

iki devrede de çok çalı~masrna rağ· 
men bir sayı bile yapamadan mil· 
Mbakayı 2.0 mağlub olarak bitir-

Sabık Sovyet harp komiseri 
Troçki ile İngiliz gazetecilerinin 
yaptığı müUlkata dün, yazımızın 
çokluğu dolayısiyle devam ede. 
memiştik. Mülakatın bugünkü 
kısmında Troçki, Balkanlara Sov. 
yet • Balkan münasebatına, Sov .. 
yet • Japon münas.ebatın.a temaı 
ediyor: ]qzılordu ve Japon ordu. 
su hakkında fikirlerini söylüyor. 
İngiliz gazetecileri Troçkiye, si. 
yasi, içtima! ve askeri ihtilatları. 
nı dikkate alarak Stalinin, Ro. 
manya hakkında takip etmesi ıa.. 
zımgelen en akılane siyasetin ne 
olduğunu sormuşlardı. 

.. .. . 
1 

İlk tedrisat müesseseleri ba -
gorurse, vazıyet esas ı surette de. har tatiline yarın akşamdan iti-

di. • 
HAYRİYE • KABATAŞ: S-Z 
Bu oyun belki gUnUn en heye. 

canlı karşılaşması oldu. Zaman ıa-
man birinci ımıf taknnlardakl he
yecnnn rııslanan oyun, neticede 1 
gol farkile Hayrlyenin lehine neti
celendi. 

llA \"DARPAŞ,.\ • SANAT: 5-0 
Taksim stadında günUn l!IOD mu. 

sabaka.sı Haydarpaşa Ue sanat O· 

kulu arasında cereyan etti. 
Haydarp~alılar oyun başlar bao· 

lamaz tes's ettikleri hakimiyeti o
yunun sonunn kadar zaman zaman 
zlyadeleştlrerek devam ettiler ve 
mUsabakayı 5-0 kazandılar. 

31.3.940 Pazar 

Cevat Memduh, 21.35: Mü.zik: Oda 
Müziği - Beelhoven (Septet), Çalan. 
Jar Raut Öktem (Klarnet); Or. PauJ 
(Korno); Muetata Seaar (Fagot); 
Gllbert Back (Keme.n); Valter Ger. 
bardt ( Vlola) Enver Kakıcı (Çello). 
Recep Duğal (Kontrobu). 22.00: Mü. 
zlk Operet Selekııyon'ları (Pi.) 22.15 
Memleket saat ayarı, Ajana haberle. 
rı; ziraat, Esham - Tabvlllt, Kam
biyo - Nukut borsaııı (Fiyat). 22.so 
Ajıı.ns Spor ııervlei. 22.40: MUzlk: Vlr. 
tuoz•ıar (Pll 23.00: Mllzlk Cazband 
(Pi.) 23.25/23.SO Yarmkl program ve 
kap&Ol§. 

ŞEH1R TiYATROSU 
Komedi Kamı: 

Jllndllz 16.SO da, Akpm 
20.30 da 

~anlıtlıldar Kumedyaaı 

. -<>---
HALK OPERETi 
Kı§ temsillcrtnl bt. 
tıre.n heyet mutat 
turnesine tam kad. 
l'0811e Nisan ba§ın. 

cıa çıkıyor. 

Troçhinin Cevabı 
Zannıma kalırsa Kremlinin da. 

hi, Finlandiya tecrübesinden son. 
ra, gelecek devir içinde Roman. 
yaya dokunmamağı en "akılane'' 
ıiyaset olarak tanıyacaktır. 

Stalin Balkanlara karşı - Hit. 
ler kuvvetini rıu.ıhafaza ettikçe -
ancak onunla uyuşarak. ancak o. 
na yardım maksadiyle bir hare. 
kete geçebilir. Bu da asla yakın 
bir ihtimal değildir. 

Bugünkü vaziyette Hitler, ham 
madde temini ve ftalya ile meş.. 
kQk dostluğunu muhafaza için 
Balkanlarda sulha muhtaçtır. 
Sual 
Bugünkü hadiselerin ışığı altında, 
Stalin Balkanlarda, !randa ve Ef. 
ganistanda ne yapabilir, yahut 
yapmalıdır? 

Troçhinin Cevabı 
Sovyet silahlı kuvvetleri, mü. 

nakale vesaiti gayri kafi t-lan ge. 
niş bir sahayı müdafaa için hazır 
bulunmak mecburiyetindedir. 

Dünya vaziyeti, ordunun muh. 
telif maceralar dolayısiyle dağı. 

tılmasını değil, kuvvetle temer. 
kilz etmesini ve öylece muhafa. 
zasını amirdir. 

Bununla beraber eğer İngiltere 
ve Fransa, Almanya ile de az çok 
te~riki mesat ederek Sovyet Rus.. 
yaya kartı harbe girmeyi rarurl 

~ş~iş olaca.kur .Sovyet süv.ari~e. baren ba..~lıyacaklardır. Tatil a
rının Efganıstan yoluyla Hındıs. 1 yın sekizinci günü saba.hına ka
tanı istilaya kalkmaları ihtimali dar devanı edecektir. Yarın ta
de müsteb'at değildir. Fakat !ebenin ikinci devre not cüz -
teknik bakımdan bu vazife başa. danları verilecektir. 
rılamaz ... 

Çar ordusunun sabık başçavu. 
şu Budemiye beyaz atına binip 
Hindistanın "kurtarıcı" sı olmak 
rolü tarihte nasip olabilir. Fakat 1 
bu, her hal ve karda, oldukça u. 
zak bir ümittir. 

Sual 
Genişliği, muhtelif huduttan, 

mevcut ve muhtemel düşmanları 
bakımından Rusyanın yakın is. 
tikbalini nasıl görüyorsunuz? 

Troçhinin Cevabı 
Finlandiyanın istilası, hiç şilp

hesiz, Sovyet Rusya halkının ek. 
seriyetince sessizce tel'in edili. 
yor. Bununla beraber ekalliyet 
anlıyor ve ekseriyet hissediyor ki. 
Finbndiya meselesinin ardın. 
da, Sovyet Rusyanın mevcudiyeti 
meselesi vardır. Sovyet Rusyanın 
bir dünya harbinde mağliıbiyeti, 
yalnız totaliter bürokrasinin de. 
ğil, aynı zamanda planlı devlet e. 
konomisinin de ezilmesi demek 
olacaktır. 

Böyle bir mağlubiyet, memle. 
keti, emperyalist devletlerin mils. 
temlekesi olmaya salih bir ga. 
naim haline koyacaktır. 

Mesele şudur: Bugünkü har
bin neticesi olarak, bütün dünya 
ekonomisi planlı bir ölçüde tek. 
rar inşa olunacak mı? Yoksa böy. 
le bir inşa hareketi daha ilk adım_ 
da kanlı bir ihtilalle ezilecek ve 
emperyalizm üçüncü bir dünya 
harbi çıkıncaya kad::ır yeni bir 
yaşama fırsatı mı bclr.caktır? O 
üçüncü harp ki, medeniyetln me. 
zarı olacaktır. 

Sual 
Sovyetler umumiyetle kuvvet. 

1i bir müdafaası olmakl;:ı ve 1938 
seneıi yazında Japonları Çang. 

kufeng de bilfiil mağlUp etmek. 
le tanındılar. sizce bu, Sovyet ai. 
lahlanmn tecrübesi mahiyetinde 
bir çarpışma mıydı? Ve eğer öy. 
le ise, Hitleri, Ukraynad:ı.n başka 
istikametlere çeviren sebebin bu 
olduğu kanaatinde misiniz? 
Troçkinin Cevabı 

Krzılordunun müdafaası, taar. 
ruz kabiliyetine nis.betle kıyas ka.. 
bul etmiyecek derecede kuvvetli. 
dir. Bun ;:ın ba§ka, halk kütleleri, 
bilhassa Uzak Şarkta, Japon ha. 
kimiyetinin kendileri için ne de. 
mek olacağını biliyorlar. 

Bununla beraber, Kremline ve 
Kremline bağlı ecnebi muhabirle. 
rine bakarak, Çangkufeng'deki 
muharebenin ehemmiyetini o ka. 
dar yüksek görmemek lazımdır. 

G~çen seneler içinde ben, Ja
pon ordusunun bozulan bir reji. 
min ordusu olduğuna ve birçok 
huııusiyetlen bakımından ihtill. 
lin ariresinde Çar ordusunu an.. 
dırdığına işaret etmiştim. 

Muhafazakar hükümetler •e 
erkünıharbler, Çarın ordusunu •e 
donanmasını gözlerinde büyüt. 
tükleri gibi, Mikadonun da ordu 
ve donanmasını gözlerinde büyü. 
tiiyorlar. Halbuki bu ordu ve 
dananma ciddi bir muhalefet kar. 
şısında uzun bir harbe tahammUl 
edemez. 

Onun için Çangkufung dvann. 
daki kızılordunun muvaf!alı:ıyetl, 
kıy met bakımından mahdı.t bir 
manayı haizdir. O hadisenin Hitle 
rin stratejik planlarına tcaır etti. 
ğini zannetmem 

Bitlerin Moskovaya ~O 
dönmesi, daha yakın " daha 
ku.,-vetli 1.millcr dolayısiyıedlw. 

(])eyamJ , ..... , 
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Bir bağ bozumunda 
Gece yarısıydı. Elinde bavu. 

luyla bu kimsesiz, ıssız isuısyona 
Necuetten bnşka yolcu inmemiş.. 
ti. Tahsil dolayısiyle senelerce 
süren bir ayrılıktan sonra, bağ 
bozumunu yanlarında geçireceği. 
ni ded "ine ve ninesine mektupla 
bildirmi<tti ana, gecenin bu saa. 
tinde karşılanmasını bekleyemez. 
di. Onun gece treniyle gelebilece. 
ğine kim ihtimal verebilirdi? 

Dedesi ve ninesi ta gençlikle. 
rindenberi akşam ezanında ye. 
mck yemeği, iki saat sonra da 
yat:nnyı adet edinmişlerdi. Yatsı 
vakti, ihtiyar karı kocanın bu me. 
sut yuvasını ekseriya ışıkları sön. 
mü~, kapıları sürmelenmiş bulur. 
du. • 

Necdet kapıyı açtırabilmek i. 
çin uzun zaman yumruklamak ve 
bagırr.:ak mecburiyetinde kaldı. 
Nihayet, kıyametleri koparan gü. 
rültü, bu vurdum duymaz koca 
evde bir tek adamı yatağından 
hloırabildi. Çok geçmeden, ba. 
şında gecelik takkesiyle evin e. 
mektar uşağı Veli ağa kapıda gö. 
ründü. 

N ccdeti bir hamlede tanıyabil. 
mek, ihtiyar uşağın ~ipil gözlen 
için ne mümkündü?! Bununla be. 
raber kendini uykunun sersemH. 
ğinden çabuk kurtardı. Göz ka. 
paklarını ovuşturdu ve heyecanla 
karşıl;tdı. Necdet: 

- Ne biçim insanlarsınız ya. 
hu! diyordu. Hala tavuklar gibi 
ezanla tüneyorsunuz. 

- Erken yatmak, dedenizin vr; 
büyük annenizin yıllardanberi 
de~. ~remedikleri adetleridir kü. 
çük beyim ... 

Koridorda yürürken, Necdet, 
karnııun gurultulanna tercüman 
oluyordu: 

- Veli ağa açlıktan bitiyorum. 
Ne yap, yap, bu derdimin çare. 
sine bak ... 

İhtiyar uşak esnerken gülüyor. 
du: 

- Mutfaktaki teldolapta elbet 
bir şeyler bulacağız, küçük ~
yim ... 

Onlar tcldolapta yiyecek arar. 
!arken, evin yıllardan.beri aşçılı. 

ğrnı y;tpan ,Fatma hanım, hizmet. 
çi kız Nesrin ortaya çıktılar. Hep. 
si de Necdetin karşısmda sevinç 
ve hayranlıkla karısık bir his i. 
çinde afallıyorlardı t 

- Ne kadar büyümüşsün kü. 
çük ~y?! 

Kapmın e§iğinde birdenbire 
gen~ ve güzel bir kız göründü. 
N~det: 

- Yeni bir hizmetçi mi? 
Diye sordu. Şaştılar: 
- Hayırdır inşallah ... Yeğeni. 

nizi tanımıyor musunuz? Sühey. 
li hanım ... 

Süheyla amma da büyümüştü 
ha ... Adeta, kıvanuna gelmiş, ol. 
gıın bir kadın halini almıştı. N cc. 
det onun elini kuvvetle sıkarken: 

- Nasılsın Süheyla, diye sor. 
öu, liseyi bitirdiğine her halde 
memnunsundur. 

- Doğrusunu söylemek lazım. 
.,«.elinıe, hiç de değil... Ben mek. 
t~~pte buradakinden çok serbeıt. 
t1Irl. 

Aşçı kadın ve hizmetçi, genç 
kızın şil:ayetlerinde daha ileri 
gitme~ini önlediler: 

- D-Oyle şeyler söylenmez. a. 
yıptır!. 

SliheylU oralr olmadı: 
- Necdet, büyüklerimiz çok 

iyi insanlar, bu muhakkak ... Ama, 
bu hayat yok mu? Tahammül e. 
dilir §ey değ:! ... Akşamın doku. 
zuncla. yani herkesin günün yor. 
gunluğunu unutmak için neşelene 
ceği, eğleneceği saatte yatakları. 
m.ıza çekiliyoruz. 

Fatma hanım ve Nesrin aynı 
zamanda konuşuyorlardı: 

- Büyükleriniz yıllardanberi 
böyle yaşadılar; fakat onların bu 
hayattan şikayetlerini biran bile 
duymadık; bilakis daima mem. 
naniyetlerinden ve saadetlerin. 
den bahsederlerdi. Bugün de 
öyle ••• 

Necdet omuz silkti: 
- Zaman, devir meselesi bu ... 

Maamafih ben, dedemin ve nine. 
min bu usandırıcı hayattan dai. 
ma saadet duyduklarına inanamı. 
yorum. 

Diğerleri, bahsin tehlikeli bir 
safhay:ı dökuldüğünü çabuk sez. 
diler. Hcrke-s odacına ç~ldldi. Ve. 
1i ağa, Necdeti kendisi için hazır. 
lanan otlaya götürdü. 
-AIWı nııbathlc venin, küçük 

..,_ dedi. 
Needet ~in, tannından kokulu 

elmalar sarkan. bahce üzerindeki 
oda hazırlanmıştı. · 

Süheyla ve Necdet iki kardeş 
çocuklarıydı. Her ikisinin de ba. 
lıa ve anneleri genç yaşlarında öl. 
müştü. Onlar, büyük babalarına 
ve annelerine kalmışlardı. 

Büyük baba dik kafalı, abus 
suratlı, müteassıp bir adamdı. 
Her sözü insana kurşun gibi iş.. 
!erdi. Ninesi, bu hırçın tabiatli a. 
damla yaşadığı yıllar içinde ne 
bir eğlenti<le bulunmuş, ne de 
gezmeye gitmişti. İhtiyar kadın, 
müteassıp kocasiyle adeta bir ta. 
riki dünya gibi yaşıyordu. Hariç. 
le münasebetleri kesilmiş gibiydi. 
Uzun yıllar içinde bir kere bile 
misafir odasında ışıkların yakrldr. 
ğını görmemişti. Kapılar herke. 
se karşı sürgülüydü. 

Dedesi kıskanç bir adamdı ves. 
selam ... Hayatı etrafındakilere ze. 
hir edecek derecede manasız kıs. 
kanç ve müteassıp ! 

• • • 
Uyandığı zaman güneş çoktan 

doğmuştu. Necdet, pencere ö. 
nünde, zümrüt kırların temiz ha. 
vasını ciğerlerine doldururken, 
güzel yaz günlerinden bir kısmı. 
nı bu kasvetli evde geçireceğine 
esef ediyor, geldiğine pişman olu. 
yordu. 

Sabah kahvaltısına inen ihti. 
yarlar karsılarında torunlarını 
görünce sevinçten deli oldular: 

- Unutulduğumuzu sanmış. 
tık, Necdet! 

Kısa zaman içinde pek çok şey. 
cen bahsettiler. Süheyla, masa. 
nın bir kenarında, başı önüne e
ğik, sükliim püklüm oturuyordu. 
Necdet ona acıdı. ''Zavallı kız ... 
Kimbilir daha ne kadar zaman bu 
esaret hayatına katlanacak?" diye 
düşündü ve, birdenbire. damdan 
düşer gibi dedesine sordu: 

- Süheyla maşallah koskoca 
kız olmuş. Her halde nişanla. 
mışsınızdır onu ... 

İhtiyar adam bu suali soğuk 
karşıladı: 

- Niçin sordun? 
Necdet, söylemekle söyleme. 

mek arasında mütereddit, kekele. 
di: 

- Hiç ... yani ... şey ... Eğer ni. 
şanlı olsaydı, arada bir dışarı çı. 
kıp eğlenmek, gezmek, danset. 
mek imHnlarına sahip olurdu. 

İhtiyarın kaşları çatılmıştı: 

- Nişanlılarına bu kadar hür. 
riyet veren insanlar var mı der. 
sin? 

- Oh, şüphesiz, dedeciğim ... 
Herkes, her modern insan ... YaL 
nız sizden ba~kası ... 

Dede cevap vermedi. Ve, kah. 
valtı bitinceye kadar da bir tek 
kelime k'onuşmadı. Necdet, ona 
adeta kızıyordu. Bu ne manasız 
kıskançlıktı 1 Bu, herkesi kendi. 
ne uydurmak isteyen, herkesten 
kendisi gibi hareket etmesini bek. 
leyen ne garip bir tabiattı! Yıl. 
lardanberi ninesinin bu eşkence 
hayatına nasıl katladığını düşü. 
nüyor, adeta içi burkuluyordu. 

* • * 
Bir hafta sonra, Süheyla ile be. 

raber bağda geziyorlardı. Genç ve 
güzel kız, başına geniş kenarlı 
hasır bir şapka giymişti. Sonba. 
har güneşi, hasırın örgülerinden 
süzülüyor, Süheylanın güneş ya. 
nığı, sıhhatli yüzünü nakışlayor. 
du. Kalın ve muntazam dudak. 
lan arzular tutuşturacak kadar 
kırmızı ve güzeldi. Simsiyah u. 
zun kirpiklerin çerçevelediği iri 
yeşil gözleri insanı hazan ürkütü. 
yor, bazan dinlendiriyor. hazan 
düşündürüyordu. 

Oh 1 Necdet onu seviyordu; 
çıldırasıya seviyordu. Artık daha 
fazla tahammül edemiyecekti. 
Bağ bozan köylülerin çok uzağın. 
da, bir ağaç gövdesinin siperin. 
de. ona aşkını itiraf etti. 

SüheyHi bu itirafı hiç de gayri 
tabii karşılamadı. Zaten o da ha. 
nidir bekliyordu. Kucaklaştılar. 
Dudakları biribirine kenetlendi. 

Hemen orada karar verdiler: 
Evleneceklerdi. Dedeleri ve bü. 
yük anneleri hiç şüphesiz bu izdi. 
vaca muvafakat edeceklerdi. 

- Hukuku bitirip bir meslek 
sahibi olduğum gün derhal evle. 
neceğiz, sevgilim ... Bilsen senin 
için ne çıldırıyorum! 

ihtiyarların rızasını almak gü; 
olmadı. Küçük bir nişan merasimi 
yapıldı. Asık suratlı ihtiyarın yü. 
zü gevşemişti: 

- Eh, Süheyla da artık nişan. 
lıdır. Hayatımda ilk defa olarak, 
senin hatırın için, ona hürriyetini 
vereceğim. Artık - sen burada ol, 
olma - istediği yere serbestçe 

MEŞHUR 

~A~O~ 
Saat fabrikasının zengin 

çeşitleri gelmiştir. 

DAKiK, ZARtF, 
DAYANIKLI 

ZİYNET MAôAZASI 

1 
İstanbul, Yenicami caddesi 

Makulyan Han No. 45 

'-----·--ı 
Bakırköy Sulh Hukuk Hakim. 

liğinden: 

Angeli ile Fofo, Niko, Evdok. 
siya, Kiryakiçe, Oraniya, Evse. 
viya ve Eleninin şayian ve müş. 
tereken mutasarrıf oldukları Ye. 
şilköyde Köyiçi mahallesinin İs. 
tasyon caddesinde 87 No. lu bir 
sofa, bir mutfak ve bahçe ve müş. 
terek kuyu ve üst katında bir so. 
fa ve bir hela ile üç odadan iba. 
ret harap ahşap hane ile yine ay. 
nı hanenin ittisalinde 89 No. lu 
harap ve ahşap dükkan ve yine 
aynı mahallede 91 No. lu harap 
ve ahşap diğer bir dükkanın iza. 
lei şuyu zımnında bilmüzayede 
satılmasına karar verilmiş olclu. 
ğundan bir sakaf altında bulunan 
işbu üç parça gayri menkullerin 
mccmuuna 1500 lira krymet tak.. 
dir edilmiş olmakla tarihi ilan. 
dan itibaren 30. 4.940 salı günü 
saat 14 den 16 ya kadar müzaye. 
deye devam olunarak kıymetinin 
% 7 5 ini bulduğu takdirde kat'i 
satışın icra kılınacağı ve bulma. 

. dığı takdirde son pey verenin te. 
ahhüdü baki kalmak üzere ikinci 
arttlrmasr 16.5.940 perşembe gü. 
nü saat yine 14 den 16 ya "kadar 
devam olunarak en çok bedel ve. 
renin üzerine ihalei katiyesi icra 
kılınacağı ve muayyen müddetin. 
de müşteri bedel müzayedeyi 
vermediği takdirde tekrar müza. 
yedeye konarak noksan satıldığı 
takdirde aradaki fark ile yapıla. 
cak masrafın tazmin olunacağı ve 
taliplerinin kıymetlerinin % 7 ,5 
nisbetinde pey akçesi veyahut 
milli bir bankanın teminatlı bir 
mektubunu getirmek üzere müza. 
yedeye iştirak edebilecekler ve 
satı~ tarihine kadar işleyecek çöp 
fener, bina ve buhran vergileri 
mal sahiplerine ve yirmi senelik 
taviz bedeli müşteriye ve yüzde 
iki buçuk belediye dellaliyesi ke. 
za müşteriye ait olacağından bi. 
nalan görmek ve gezmek isteyen. 
lerin mahalline gitmeleri ve faz. 
la malumat almak isteye_nlerin 
939/97 No. lu dosyasına müraca. 
atları ve tanzim olunan şartname. 
de mahalli mahsusa.sına talik kı
lındığından alakadarların malU. 
mu olmak üzere ilan keyfiyet 
olunur. (31860 

4 ·-· b A K ER 
MAGAZALARI 

Size, Gabardin ve Tveed pac. 
desülerini, Trench - Cotları, 
en birinci lngili.z ve Fransız 
kumaşlaı:-ından spor ve fantazi 

l 
l<ostümleri her yerden müsait 
şartlar ve ucuz fiatlarla tak. 
dim etmektedir. ________ .. 

gidip gelebilecektir. İstediği gibi 
eğlene bilecektir. 

Necdet, içinde birdenbire garip 
bir ~za duydu. Kıskançlığın o a. 
mansız kıskacı kalbini sıkıyordu. 
Süheyla, nişanlısı, yapayalnız na. 
sıl gezip tozabilir, eğlene bilirdi? 

Alnında ter tanelerinin fiske. 
leştiğini hissediyordu. Nihayet 
dayanamadı. Alaylı bir edayla kıs 
kıs gülen ihtiyara yaklaştı ; kula. 
ğına fısıldadı: 

- Hayır, dedeciğim, hayır ... 
Size yalvarırım. eskisi gibi yapı. 
nız; kapıları sürgüleyiniz ! 

Necdet, manasız kıskanç. aşın 
derecede mütaassıp diye nefret 
ettiği dedesine kar~ı ilk defa ola. 
rak takdir duyuyordu. 
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Şubeye Davet 
Eminönü Yerli Askerlik ıubeelndc.-n 

1 - Aıkerllğinc karar verildi~ 

halde her hangi bir ıebeple şimdiye 

kada.r sevkcdilmemio olan yUksek aıı_ 

kerl chliyetnameliler. 

2 - Geçen sene Yedek Subay Oku. 
tuna vaktinde iltihak etmediğinden 

okulca geri bırakılmış yüksek ehli. 
yetnameliler. 

3 - Yedek ıubay okulu devresinde 
üçte birinden !azluına devam etme. 
dikleri için terhis edilip müteakip dev. 
reye bırakılanlar. 

4 - Askerliklerini tam hizmetli 0-

11\rak yaptıktan ııonra tahsillerini, lise 
ve daha yukan dereceye çıkardıklan. 
ot resml ve.!lika ile l.sbat ederek Yedek 
subay olmak istiyenler. 

5 - Askerl ehliyetnamesi olmadı. 
ğmdan 1 Mayuı 940 tarihinde hazırlık 
kıtalarma sevkedllecek diğer kısa 

hizmetliler. 

6 - Bu kısa hizmetliler 10 Nisan 
940 günUne kadar saat 9 lle 12 ara.. 
ıımda nüfus cüzdan ve a.ııkert vesika. 
larile ıubeye kayıtlarmı yapdmnalan. 

7 - Aka! takdirde baklarmda ka. 
nunt muamele tatbik edileceği llAn 
olunur. 

Dahili konforu alakadar eden 1 
en güzel ve tık mobilyalıw ve 
bilhaısa yatak, yemek, çalış

ma odaları ve salon takımları, 
Briç oyunu için Amerikan 
mobilyalan, her yerden mü. 
ıaid §artlar ve ucuz fiatlarla 
B AK ER (Eski Hayden) 
Mağazaların.da bulacaksınız. 

---. 
Ankarada Natık apcr:tımanın. 

da avukat Fehmi Horal nezdinde 
katip. 

Davacı Osman Nuri tarafından 
aleyhinize ikame edilen bir kıt'a 
senetle doksan sekiz lira ve se. 
nets\.z olarak beş lira ki cem'an 
yüz üç liranın tahsili davasının 
cari muhakemesinde : 

İlanen yapılan davetiyeye kar. 
şı muayyen günde daveti vakk'ıa. 
ya icabet etmediğinden hakkınız
da gıyap kararı verilmiş ve dava. 
cı vekili tarafından ibraz edilen 
doksan sekiz lira senet altındaki 
imzanın ehlivukuf marifetiyle 
20.4.940 cumartesi gün saat 10 
da istiktabına ve tayin olunan 
gününde gelmediğiniz takdirde 
istiktaptan kaçınmış ve senetteki 
imzanın size ait olacağından bah. 
sile tarihi ilandan 15 gün müd. 
detle ilanen muameleli gıyap ka. 
rarının tebliğine ve senetsiz beş 
lira hakkında davacı tarafından 
yemin teklif edilmiş olduğundan 
H . U. M. K. nun maddei mahsu. 
ı;asına tevfikan muavven günde 
mahkemeye gelmediğiniz takdir. 
de yeminden kaçınmış addedil. 
mek üzere vemin ihbarnamesinin 
ilanen tebliğine ve muhakemenin 
de 20-4.940 cumartesi J!ÜnÜ saat 
10 talikine karar verilmiş olmak. 
la tarihi ilandan itibaren müddeti 
mezkure zarfında itiraz etmediği. 
niz ve mahkemeye gelmediğiniz 
takdirde bir daha mahkemeye ka. 
bul olunmayacağınız gıyap kara. 
rı ve yemin ihbarnamesi maka. 
mına kaim clmak üzere iia.nen ih. 
bar ve tebliğ olunur. ( 31854) 
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~evlet Demiryoftarı ve .L~ .. ,,ısrı 
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Muhammen bedeli 2360 lira olan 1000 metre k .. ..,d, 1 

1 b'lll»~ 1 
kutru 31 m/m iç kutru l~ m/m beher rulo 10 metre e ssat çıJ 
fer tazyika dayanır bezli !Astık boru 12.4.lMO cumn ı:rü0!dııll • 
Haydarpaıoadll gar binası d:ı.hllfndekl komisyon tarıı.! 
usullle satrn alınacaktır. ııı't ~ 

811 işe girmek l~tivı-nlerin li7 ıırs.lık muvnltkBt teıtlr ,,orıı1 . dB ~ 
tıı.yln ettitı veııalkle birlikte ekıılltme gtınU saatine l<ll J 
caatları IAzımdır. wıtıJI!'' 

k d'"' 
Bu işe alt ~:ırtnameler komisyondan parasız oıars ___ ----;- , 

• . k--Y ur d da ş la r ı m 12 ın Nazarı OıK,ııa 
Muhtemel hava taarruzlarına ~arŞ;..ıı~ 
kanunu) nun kabul ettiği şekıide 1ıev 
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Can li.boratuarı tarafından haı: 
p iyasaya Çtkarı}rt11ftlt• raeltttO~ 

Re.qm!, husuııt bütUn mUcsscsatıa ev, apartırıı•:~ıJld~ f> 
köy, kasaba, nahiye ve kazalarda ııağlık korunına ?JŞll,c!Jtl p~ ..1 
dık bulunmllsı behemehal IAzımdır. Bu sandıklıırın 1zş ail:l'JI". 
nUtuıuna göre değiştiğinden bir kartla lAboratuarı:c fist ~l 
bıldlrdlğiniz takdirde derhal katolog gönderilecek 1'11,,ı:ır...,.. 1/l 
IQmat verilecektir. Sandıkların Uzerlnde (C~'l) nıar ~_,ı\'l ~ ,.ı 
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lstanbul Defterdarlığından: cdeıı ~t' 
aııeIJl ıcerv....? 

Tamir edilen Defterdarlık binasından çıkaII ın bUtıJil&Jl ,ıtll"~ 
hariç olmak Uzere Avluda isti! edllmi!J bir ba.ıde il g,çıl< 
çerçeve, camekAn 23~ lira muhamm.m bedel uzcrindc ~1' J1 (1 

tışa çıkarılmıştır. )J!ll1 ıııı1 ,ıcd'~tl 
Arttırma. 11/4/940 Perşembe günü saat H de .... deli 11

., ,t' 
tı§ .,.. \ • 

de toplanacak olan komlsyon.;an yapılacaktır. ss .yeıı gtııı 
dir. Muvakkat teminat 18 liradır. lsteklllerin rııua> ,,fı 1'11 
yona mUracaatları. ıı-1 ı 

Gayrimenkul satış .. 1-ii,,l 
··rlıtl ~ 

I stanbul Emniyet Sandığı Direkto 5~, ~ 
aJdlgı ~deli ıı tıl'" 

Mcmduhun 9234 hesap No.slle Sandığımızdıı.tl ıııedlıSJtl ti" J 
birinci derecede ipotek edip vadesinde bOrcunu \'crııdd~Jtlı;ıı,111'.u I' 
pılan takip üzerine 3202 No.h kanunun 46 ncı ınrııtrıı.? ııııııırr 5' 
maddesine göre satılması ıcabeden Aksarayda ıJ~cnl :?l P 11~tıl11~J 
Şaklrpaoa yeni Tanburi Cemıı soka~mda eski 5 > ı-oııııı eti l rıl 
evin tıımamı bir buçukaymtiddetle açık arttırıll_a~cl< ıst!> el>"~ 
sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya gırı ı:nlPat ~>-e 1 J 
akça11 verecektir. M11ll Bankalanmıztlan birlııin ~c ve tell rttl tt 
olunur. Birikmiş biltUn vergilerle beledıyc rcsl1111e dcll ıtl~ ~ııtıl' 

uıın rıııs .... ' luya aittir. Arttırma on.rtnamesl 16/4/9 lO tar JuPdıJ .,-ııılı""' I 
isttyenlcre Sandık Hukuk işleri servisinde açık b~IP d~) rı1'1' 
kaydı ve sair lüzumlu lzahı\t ta onrtnamede ve ta ıııta çıt<S g,ttrl,_.ı 
tırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik c<l..ırck s.<ıU gıril1'1 1ş3' 11ı 
hakkında her §eyi öğrenml§ ad ve itibar oıunursıı.ndıP~çııı tf 
tarihine mllsadl! Salı günti Cağaloğlunda 1<1Uil bilıtlc~ f1'"1 ..c 

pıltı cJIC • ,.-
12 ye kadar ynppılacaktır. Muvakkat ihale :ra 0ı01' ,oıı P' 
bedelin tercihan alınması ıcabeden gllyrimenJ<UI ts1'dırde ~·ıı' 
alııcağ'mı tamamen geçmiş olmıı.sı §arttır. j.kSi usadlC ÇI\ l\ttt.I 
ahhUdU baki kalmak şartUe 19/6/940 tarihine 111 1<tır· JJU ıııPıı ' 
mahalde ve aynı saatte son arttırmnsı ynpıJaC~ ııat:lllrı ıılll'~ 1 

k 1 1 Caktır. bil , .. men u en çok arttıranın UstUnde bıral<ı ıı ıiillll ~ ) 
bit olmıyan n!Akadarlar ve irti!ıılt hııklu ııahi~ll~en ııttı8 dll' ~ ı 
sile faiz ve masarife dair iddialarını W\n tnrilll rl ııı:lfl1 ıt olJI' • J 

k b'ldlrıllclC 59tı t ş :,Y er.n ı müsbltclerile beraber dairemize 1 citlerlle 1011,, ilff 

lannı bildlrmemlş olanlarla hakları uıpu sf f~ııı ııı• i.Jl' ı'1 
bedelinin paj·laşmasıntlan hariç kalırlar. Daha 
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!erin 930/27 dosya No.slle Sandığımız HukUI' iş e · 
lerl lüzumu lllin olunur. 
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