
l.1:dc>ıizde7~i Fr.ansız 7ıarp gemilerinden bfriııin topları ._. 
(Yaz1111 4 üncüde) 

Tuna komisyonunun 
verdiği mlıhim kar~rlar 
Tunada silah ve mühimmatın 

transitine mani olunacak 
Belgrat, 18 (A.A.) - Beynel. l lere tahsis edilen hiç bir vapurun 

milel Tuna komisyonunun. insan Tuna üzerinde seyriseferine mü. 
ve eşya naklinden başka hızmet. ( Det•rrmt J, iinriirle) 

• 
NA~V!K 1.lm8mn ela hah>-ıl•n yPcli ALMAN 

d~sfroy~,.i11ı'lt ,/,ulundu~u .saha . 

İnönü Parti merkezinde 
de meşgul oldular 

Anl"1.ra, 18 ( A.A.) - Reisi. 
cumhurumuz Milli Şef lsmet 1-
nönü refakatlerinde Başvekil B. 
Dr. Refik Saydam ve Ziraat Ve. 
kili Bay Muhlis Erkmen olduğu 
halde bugün saat 15,30 radde
lerinde kendi eserleri olan Yük
sek Ziraat enstitülerini teşrif 
buyurmuşlar ve rektör Süreyya 
~nca ile umumi katip Kerim 
Ömer ~lar tara!ından karşı. 
larunışlardır. 

Millt Şef doğruca köylü el aa
natları enstitüsü ile Ziraat sa. 
natları enstitüsünün dericilik 
şubesinin müze kısımlarına gir
mişler ve orada derin bir alaka 
ile takip buyurdukları köylü el 
sanayii ile dericiliğiıniz ve deri. 
!erimiz hakkında rektör Sürey. 
ya Genca. profesör Genıgros, 
Dr. Tevfik Eşberk ve Dr. Cahit 
Öncü tarafrodan veril.en izahatı 
dinlemişlerdir. · 

Reisicumhur İnönü gerek köy 
el sanatları ve ~erekse dericilik 

(Devamı 4 üncüde) 

Amerika yeniden 121 harp 
gemısı yapacak 

Xc\"york, 18 (A.A.) - ahrlye nezareti 
harekft.t dairesi reisi Amiral Stark ~yan bah. 
riye cncUmonine beş senelik yeni bir inşaat 
programı tevdi etmiştir. Bu programa naza
ran beş senede zırhlılardan başka ayrıca. 121 
lıarp ıremlsi yapılacaktır. İnşa masrafı 3 mll
yar 336 milyon dolardır. 

Belgrat, 18 ( A.A.) - DUn ak
şam neşredilen bir •esmt tebliğ, 
Yugoslavya kraliyet hükiimctile 
Sovyetler Birliği hükumetinin, 
iki memleket arasında ekono • 

mik münasebetler tesis için mü
zakerelere b~lamak bahsinde 
mutabık kalını~ olduklarını bil. 
dirmektedir. 

(Devamı 4 üncüde) 

Aktedilen bir anlaşmaya göre 

Sovvet~Romen kıtaları 
Huduttan on kilometre 

çekilecekler • 
gerıye 

Roma, 18 (A.A.) -Havas Ajansı bildiriyor: 
Bükreıten verilen bir habere göre, Sovyetler 

hükUmetile Romanya hükümeti arasında aktedi
len bir anlaşma mucibince hduudun her iki tara
fında bulunan Sovyet ve Romen kıtaları, mezkUr 
huduttan 1 O nar kilometre geriye çekileceklerdir. 

Rusya Romanyaya nota vermemiş 
Bükreş, 18 (A.A.) - Romanyanm Sovyetler 

Birliğinden 15 maddeyi ihtiva eden bir nota al
dığı hakkındaki şayialar salahiyettar kaynaktan 
kati surette yalanlannıı§br. 

Ingilterenin Balkan elçi
leri yerlerine dönüyor 
Çemberuayın <dldyoır !KD: 

Balka~lardaki siyasetimiz ticari mübadeleleri 
kabil olduğu kadar arfhrmayı temindir 

Londra, 18 (A.A.) - Reuter 
• Ajansı bildiriyor: 

dahil meseleleri mUzakere et
mişlerdir. 

glltere ile Avrupa cenubu şar. 
kisi memleketleri arasındaki 
ticari mübadelelerin devamlı 
surette inkişaf ve muhafazası-

Yazısı 
4 ncude 

Çemberlayn Avam kamara
sında aşağıdaki beyanatta b•ı
·lunmuştur: 

İstişarelerde bulunmak tize
re lngiltereye gelen Ankura 
bUyUk elçisi ile, Atintı, 1Bel
grad, Btikreş, Budapeşte , -e 
Sofra. elçileri, bu istişareleri 
bitirmişler ve şimdi va1Heleri 
başına gitmek Uzere lngltere
den ayrılmışlar veya ayrılrnv k 
Uzere bulunmuşlardv. lngilte
rede kaldıkları 9 gUn znr!ında, 
elçiler, hariciye nazırının riya
seti altında, Avrupa. renubu 
şarkisi vaziyetinin intaç ettiği 
meseleleri tetkik etmişlerdir. 

Keza BUyük Britanyadn. bu
lunan Roma ve Moskova bU
ytik elçileri de bu içtimalara 
iştlrAk etmişlerdir. 

Hepsi kra 1 tarafından huzu
ra kabul edilen elçiler, benim
le. harp iktısadı ve istihbarat 
nazırlariylc >c diğer knbinn A
zasile görUşmUşlcr vo all\ka
dar nezaretlerin salAhiyetlne 

Majeste Kralın mUmessllle
rl, Lord Svinton'ln da görUş.
mek fırsatını bulmuşlar Ye 1n- (Devamı ~ tıncüde) 

<;;ünlerin peşiKden: 
-- - ~ .-. s._.ı "-" ~ 

iğne ve ~uvaldız 
Devlet Şurası tarafmda.n gön. 

dCC"ilen evraka bağlı tebliğ ilmü. 
haberleri efrada ait olursa imza 
ettirilir; imza tarihinden itü-:aren 
on bet gün içinde de cevap veri
lir. Bu usulen mecburidir. E~er 
on be§ gün geçe.: de cevap verit 
mczse Devlet Şurası kararını gı. 
yabi olarak verir. 

Fakat işittiğimize göre halkın 
tabi olduğu usule bazı resmi dai. 
t'eler riayet etmiyorlannı§. Bu 
dıt'reler Devlet Şurasından gelen 
tebliğ ilmühaberini imzalayıp ge. 
ri l?'Önderecekleri yerde evrakla 
birlikte tutuyorlıırmıf. Ne vakit 

cevap yazılırsa ancak o zamanki 
tarih ile imzalıyarak gönderiyCC'. 
(armış. Bundan dolayı da Devlet 
Şurasından sorulan suale on bet 
ı<Ün içinde cevap verilmek icabe.. 
derken hazan günlerce, haftalar. 
ca gecikmeler oluyonmıt! 

Acaba doğru mudur? Doinı 
ise umumiyetle fertlerin taı>i ol. 
<luğu usullerin kendilerine ıümu.. 
lü olmadığını zanneden memul'
lara ihtar etmek lazımdır: iptida 
iğneyi kendine, sonra çuvaldm 
ba§lıasma! 

HASAN KUMÇA YI 



'ld. 1 eme e verı l ı 
• 

Moloz temizlemek 
evde gönül 

üzere gittiği 

kaphrmış 
Zekiye adında :zengın ve dul ı ye birinci ceza. mahkemesine ve

bir k-.ıdın bir gün Mnçkada.ki c- rilmiş, muhakemesi samında be. 
\inin bahçesinde toplana moloz- raet etmişti. 
lan temiiletmek üzere Ömer a. Fakat mczk\ır kararı temyiz 
dındn. bir ameleyi çağırmıştır. mahkef!1esi bozduğund.ı.n, duruş 
Amele ömer Zekiyeyi görilr gör ma yemden görülmüş ve dün bL 
mez ii.şık olmuş, bundan sonra tirilerek Nusret Kolin hakkında 
da kndmm her zaman volunu yine bcraet k.'l.rarı verilmiştir. 
bekleyerek türlü türlü nsk mck. Balat evlerini soyan 
tupları yazmak suretile tacize hırsız 
başlamıştır. 

Zekiye blitlin bunlara a1tiır _ R1latta bir kaç e,· soyduktan 
mamış, fakat bir gUn Ömer işi sonra yakalanan sabıkalı htrSır
ölürnle tehdide kadar götlirünce l~rdan Fnhı i dün asliye sikiı.in
za.bıtayı haberdar etmiştir. Bu- cı ceza mahkemesi tarafındnn 
nun üz.erine Ömer yakalanmış, 15 ay 4 giln hapis cezarnıa mah 
ve tevkif olunarak asliye altın- kum edilmiştir. 
~-ceza mahkemesine verilmiş _ Horoz çalan çingene 

Edirnekapı civannda. oturan 
Suçlu Ömerin muhnkemesi 1:odorinin bahçesindeki kıvmetli 

dün neticelendirilerek 5 ay ha. - bır horozu çalmak istc:ren Fatma 
pis 14 lira da para cezasına mnh a .. dı.nda .. bir rinı?cne ."akalnnmıcı, 
k\ım edilm1" .. ~r. ün :. ~ ·' ~ 

'!i'W uç cu sulh ecza mahkemesin~e 
Ömer Zekiyeye gönderdiği nşk 3,5 av hapis cezasr vcrilmil'tir. 

Bağırsa < f ıyatları 
düşük 

Bağırsak ihracat tüc
carları bugün 
toplanıyor 

Bağırsak ihracat tüccarları da 
aralannda bir ihracat birliği kur. 
maya karar vermişlerdir. Bugün 
ihracatı kontrol daireainck bir 
toplantı yap.ırak bu hususta gö. 
rüşeceklerdir. Toplmttrya kontrol 
dairesi reisi Hakkı Nezihi riyaset 
ed~ektir. 

Evvelce Almanyaya takımı 50 
Jnıruştan gönderilen bağırsakmr 
bu memleketin mal almamaya 
başlaması üzerine 22 kuruşa ka. 
dar dü~üştür. Bugün yalnız A.. 
merika pek az mal almaktadrr. 
Meırilekette yarun milyon işlen.. 
mi~ ve l 00 binden fazla işlenme. 
miş bağırsak stoku birikmiştir. 

Nümune· siperler ihale edıldi 

Bahçesi olanlar siper 3~ 000 seYY~ 1 

ı.!.~.:.~ :r.: ya~.:n°m?.b~ rolduğu ~~~~~~;~: 
~hüa%u~~i:~~~~~ ~~ s%~~~~b~~~ ~J!1 d~:~:;~f::!ı~. t~b~i:::t;~ y l]GOSJ;i\ :ıı fC~ 
yoğlu, Eminönü, Fatih kazaların. . pıldıkça ev ve Jpartıman sahiple. hin .. t\l:ıuıf"'' 
da dörder, dlğer kazalarda ikişer rinin imzaları alınmaktadır. di{;>"fndcn •. baflc;bıı1'11~ , 
olarak yapılacaktır. Yedi metre Evlerlnck bahçeleri olmıyan Görünuşc n ddiıJ" 
u.r.unluğunda ve bir buçuk metre halk ise bulunduğu nuntakanın bundnn ıncıuoıı ,-ııı• tt 
derinliğinde olacak olan siperler knymakamlığına müracaat ede _ Znmı:mlıır, ııo ,.ıtır ~ 
halkın daima görebileceği mey _ c:el:, kaymakamlık tarafından ken J>nlııı dün~ı!ıı ~c>.11.tl 
danlarda katılacaktır. disine en yakın arsada bir yer le ket, nJ.-ın .: scf>~ 1 

Diğer taraftan vilayet sefer _ gösterilecek ve mecburi surette lerken, bugtııı e~J, J~ 
berlik müdürlüğü koçanlı defter. hir siper kazacaktır. pıyı nçnıo.dıııt s1'1"'ı: 
ler yaptırmıştır. Bunlann üzerin. Bir buçuk ay sonra sıkı bir a.rnhğınc1tıJ1 b ~ 
de halkın bahçeleri varsa siper kontrol yapılacak, siper ve sığı.. liyor. t ol~I tit 
kazması, apartıman sahiplerinin nıık yapmıyanlar cezaya urptm. Eski çtllcitlf' gil:t.t 
de en alt katlarında sığınaklar lacaktır. hin scn·nh ne ~ 

mektuplarına "aşık Ömer" imza. Kadına sarkıntılık 
sım atmı~, suçunu inkar yoluna 
say~~· evrakta mel.."tup a Yeşilköv gannda müstahdem 
dcdinın yanlış olduğunu L~ret Hüseyin Kök adında birisi, diln 
suretile: yanmda kocası olduğu halde 

Taksimde merasim 
tribünü 2 

Taksim meydanında yapılma. isan günü açılacak sergiler 
metti! . ıcflft f. 

l\'inıctıcriJl ~.J.: 
den-c gcl.ııılşlı·-..:...ı,. rı11J1 

Otuz bin e:r~ıjrıJl1nı 
~ın1·ynda .n s'l'er, 

0
-:- 12 aşk mektubundan baş. gezinen Medih:ı. adlı bir kadma 

kn ıki de bayram tebriki ola t\!-t'lli işaret yanarak söz atmış. 
cak!,. demiştir. • kbır ara koluna ~nneğe de kal • 

sına karar verilen merasim tribü. 
nünün projesi hazırlanmaya baş. 
lanmıştır. Bu tribün daimi ve kar. 
gir olacak, askeri geçit resi~le. 
rinde bundan istifade edilecektir. 
Tribün Ayaspaşaya doğru açdan 
ecniş caddenin sol tarafında ofa. 
caktir. 

B 1 d 
ışmıştır. 

e e iye sabık makine Hakkında tutulan cürmü meşhut 
şefi tekrar beraet etti zaptiyle Sultanahnıct üçüncü 
Belediye eski makine şubesi sulh cezn mahkemesine verilen 

şefi Nusret Kolin, vazifesini ih. Hüseyin Kök, 25 gün hapis 00-
maı_ ve suiistimal surtmcJnn -~1ı ~sına mahkQm ve hbrnen tevkif 

11- <.ı.ö:ll edilmiştir. idman şenlikleri pro
gramı hazırlandı Posta müdürlüğünün 

bir tavzihi 
Umum U4ilrlllğllnden diln 

eu t.:ı'\"r.lhl tıldık: 

Snym gazeteniz.in 70i2 yı \"C 

22./8/940 t.ıuihll nlls?msmm 3 Uncu 
aa,yfaımıda (Kısaca: Bc;yoğlu postahıı.. 

n &bonclerlııl a.nyor) bs.alığı altın.. 
c:ıa çtkıın ynzı Uzerlno yapılan talık!. 
kat netlceslnde ııbone de!terf tanzim 
etmek Uzere her hangt bir k1maen1n 
postahane~ davet edllmed~ anl!l.~1-
IJU§Ur. 

Bundan bn§ka. Beyo~lu P. T. T. 
:.rcrkezind bnlen ııck1% binl mQt.eca. 
\iz rndyo ııboncsl :mukayyettir. Bu 
adar abone kaydmı ihUva eden b1r 

fe! rln b:ybolnwmm. da fmkAn ve 
htlmal olamzya.ea:ı Wlhtmı mUatat-
nıdit. ,,.. 

V'.t1KITı 

Biz bu huSU4ta ne:rettfğim!z !lkra. 
tfa posta ic1ares1ııln bonelerine mev. 
duat Yarnltam değil. çrfh mektup 
göndererek onlan vnz!yetten o.çık o.. 
larak h&berdnr etmelerin! ip.ret t.. 
mfJt1Tr. • t 

Ereğli limanı ağzındaki 
şamandıra 

Karadcnizdc Ereğli limanının 
ağnnda bulunan büyük mahruti 
!amandır sularla yerinden kop. 
muştur. Liman reisliği Karadcni. 
ze sefer edecek gemi kaptanları. 
na ihtiyatlı davranmalarını bildir. 
ınektcdir. 

Güzel Sanatlar Akade
misindeki konferans 

Fransu: sahne \•aztlanndan Jak 
Kopo evvelki r,ün Fransız tiyat. 
rosunda verdiği konferanstan 
sonra diln de Güzel Sanatlar A. 
kademisinde tiyatro hakkında bir 
mfisaha~ede bulunmu§; ve Fran. 
sız edebıyatınclan müntehap par. 
çalar okumuştur. 

Bir mavna batb 
Mavnacılar eemiyetine ait Sa.. 

lih reisin idaresindeki 22 tonluk 
296 numaralı mavna dün Galata 
nhtımında yeni yoku salonu ö.. 
nünde moloz: yüklerken sulann 
tesiriyle taşlara çarpmış ve deli.. 
nerek batmıştır. İçindekiler kur. 
tanlmI§tır. 

Bu yıl yapılacak idman şenlik. 
kri programını tanzim etmek ü. 
zere dün vali muavini Hüdai Ka. 
rntabanm başkanlığında bir top. 
lantı yapılmış; toplantıya maarif 
müdürü ve halk evleri baskanlan 
i~tirak etmişlerdir. ' 

Toplantı sonunda bu yıl ıenlik. 
J~rin viliyet adına Fener stadyo. 
munda yapılnınst kararlaşm1ştır. 
:tciman şenliklerine lise ve öğret. 
men okullan talebesi i~tirak ede. 
cektir. 

·.r~ksim ve Şeref stadlannda 
orta okullar §enlikler yapacak
lardır. 

Universitede ders 
kesimi 

'Üniversite profesörler meclisi 
dün yaptığı bir toplantıda veri_ 
len karara göre dersler 25 mayıs. 
ta kesilecek, imtihanlara 30 ma. 

Balarköy nüfus sayımı y·~ta ba§lanacaktır. 

28 nisanda Bakırköyünde tec. 
rübe mahiyetinde olarak yapıl. 
ması mukarrer nüfus sayımı beJ 
mayıs pazar gününe kalmıştır. 

ilk seyyar tarifesi 
geri bıralaldı 

Denizyollarr idaresi bir çok 
Balrtrköyün numarataj iıi ta. vapurlann tamirde bulunması 

mamlanını§tır. Diğer kazalarda yüzünden Köprü ile Adalar ve. 
da noksan numaralann tamamlan. Kadıköy - Haydarpa.sa arasm
mesma hazirandan itibren başla.. da.ki ilkbahar tnrifelerini ancak 
r.aeaktır. 15 ma.yısta. tatbike ba.~lıyabile-

Noksan numaraların 40 bine cektir. 
yakın olduğu söyleruncktcdir. Yalnız Kadıköy ve civarından 

fstanbula ~elen memurların daL 
Belediyece dUn yeniden numara. relerine vaktinde yeti§ebilmele _ 
lavhalan alınmIŞtır. rıni temin için idare bir mayıs-

17Jı• .,,.1

1 1
• 11.. ! __ ~ il..~ _ : - tan itibaren Köprli ve Kadıköy 

J:J " m nuruu. tarifesinde deği~klik yapmağa 
karar vermi~r. - - (Köprüden sabahları Kadıkö _ 

L O•• t a yüne kalkan 7 ve 8 postn.ları be.. an gaze esl şerdakikacvveleıtlmacakveyi. 
• ne Ka.dıköyündcn sabahlan köp

rüye hareket eden 7,30 ve 8,30 bir işareti ~:r~~:. dakika erken 
Atatürk Müzesi 

• 
nın 

İtalyan gazeteleri Almanlann 
Norveçe ya.ptıklan tecavUzU 
haklı bulmakta devam ediyorlar 
.... e memleket cfkarıumumiyesin
de Alman ordusunun galip gele~ 
ceğino emin bir hava yaratma.. 
ğa çalışıyorlar. Lö Tan gazete. 
sinin Roma muhabiri bundan 
bahsetederken §U sözleri ilfı. \•e 
ediyor: 

-"BınıımUı beraber müttefik
ler lehine kaydedilecek bir nok
tcı vardır. Şimdiye kadar /tal. 
yanın entcllektUeZ muhittndcn 
tanırım~ bir tek adam rı.Jrorak 
1talyada1:i bu cermanofil hare. 
1..ate karışmamıştır. 1915 sene. 
ıritıdo /tal.yada müttefiklerin da.
uasmı tutarak müdafaa eden bir 
Danonçiyo uardı. Şainn ar1:a
da§lanna. hitap ederek Fra118Cl 
tarafını tutmağa tcyvik için 8oy. 
lcdiği sl>zlcr memlekette bir 
harp ilanı gibi tesir uycındırmı.~. 
tı. Fakat 1940 senesinde hiç bir 
meşhur isim moyda>ıa çıl:arak 
Almanyanın tarafına Jtalyan 
maıaunı tlllrflklemck tc§ebbıi.rli
'16 geçmemiştir. Ve bu sUJ..-fd 1 er 
M1de çok manalı bir ~!ldir., 

Y • • l k V k Şişlide Atatürkevi'nin "Ata. 
ırmı yı evvel i a ıt türk müzesi" haline konulmasına ............... ~ .................................... . 

lD 1'ı91san 10%0 

Topçu ve Harbiye mek
tepleri yerle§tİrildi 

karaı- verildiği malUmdur. Müze • 
nin eşya kısmının hazırlıkları ta. 
mamlanmı~tır. 

Fotoğraf ve kitap kısımları da 
bir iki güne kadar tamamlana. 

ToJ>tU ve Harbiye mckteplerinln caktır. 
birlc~Urlldlğl öğrenllm~ttr. KadrodM 
h'.ırfç Jcalanlar munmel~tı znUyc em
rine vcrıımıaur. 

~ Cuma Cumarte.1 

-> 19 Nisan 20 Nisan 
~ -
<( 

11 ....... , ı ·· ''"""' .,_ 
Kasım lfiC Kasım 16'1 . 

\ nklUcr \ n11:ıtı l~:ını \"rumtt r.uınl 

OUn«-Dlrı 
dn~t ,

1 
S ı:ı 10 23 :'i 1S 10 %0 

ö~to 1! 13 r. 22 12 13 s ıo 
İklndl 10 00 D 08 l G 00 9 07 
Ak,:ını ıs 53 12 oo ıs M ıı oo 
l"nt ı 20 !O l S8 ıo 3l J so 
tınsıık s 26 8 'Sl • !& • il 

Floryada 50 kabine 
daha yapılıyor 

Filoryada 4>elediye tarafından 
in1a edilen gazinonun önünde ye
niden 50 kabine yapılacaktır. 
Bunların intası dün ihale edilmiş. 
tir. Mevsim ba1ına kadar kabine. 
ler tamamlanmış olacaktır. 

Diğer taraf tan Fil orya plaj lan 
bu sene iki kısma ayrılarak kira. 
ya verilecektir. Deniz köşl:Unün 
r;ağ tarafı ayrı ve sol tarafı reni 
gazino ile birlikte ihale edilecek. 
tir 

Plaj ve gazino tarifeleri bele. 
diye daimi encümeni tar2fmdan 
hazırlanacak ve milteahhitler bu 
fiyatları göz:önündc tutar~k mli. 
ı:aycdeve i:İrccekkrdir. 

23 Nisan çocuk bay~ı müna. 
sebetiylc bir çocuk neşriyat ser. 
gisinin açılacağını yazmı~tık. 
Sergi inkılap eserleri ve vesika. 
ları müzesinde açılacaktır. Bu hu
susta hazırlrklar süratle ilerle. 
mektedir. Bundan başka yine DL 
vanyolundaki çocuk esirgeme ku. 

rumu kütüphane binasında da bir 
"Çocuk sağlı~ı" sergisi hazırlan
mructadır. Sergi tamamiyle çocuk 
!arın muayyen yaşlarda sağlık 
durumlanru ve uğrayacakları 
ha talıklarla alınacak tedbirleri 
gösterecektir. 

Akdenizde çevrilen r Randevu evi işleten 
ltalyan vapurları kadın 

Ham_ulelerini boşaltmak Polise rÜ§vet teklifinden 
için müsaade verildi mahkiim oldu 
Akdenizdc İngiliz kontrol ge. 

milerl tarafından Maltaya götüri. 
len ve içindeki mallann memleke
timize ait olduğu görilldliğü için 
serbest bıtakılan üç İtalyan ge.. 
mısı limanrmız:a gelmişlerdir. 
Dün Maltadaki İngiliz kontrol 
heyetinden İngiliz konsoloshane.. 
sine gelen bir emirle vapurlarda 
mallan bulunan Türk tacirlerin. 
den birer beyanname alınmrJ, böy 
lelikle mallnn İtaJyadan mı yok. 
sa Almanyadan mı geldiği tesbit 
edilmiştir. Bundan ıonra vapur. 
daki mallann serbestçe çıkarılma. 
sına müsaade olunmuştur. 

Fatihte oturan Feride adında 
bir bdının gizli randevuculuk 
yaptığı haber ahnmıı, evvelki gc. 
ce polls memurları tarafından e. 
ve bir baskın yapılarak bazı ka. 
ôrn ve erkekler yakalantru1ttr. 

Bu vaziyet kaI'§Ismda Feride 
polis komiserini bir kenara çeke. 
rek: 
"- Al ıu ıs lirayı, aranızda 

pay edin de bir ey ıönncmit o. 
lun !'' demiştir. · 

Komiser teklif Uzerine hemen 
bir zabrt tanzim ederek Ferideyi 
cUrmU meşhut altıncı asliye ceza 
mahkemesine vermiş ve muha.. 
kemesi sonunda 1 ay hapis ecza.. 
sına mahkOm edilerek tevkif olun 
muştur. 

GOR::'tff.:l~ ~;\JJC.~"~) 
"ZAAI" .. S/\ ı•,4~~ 
B()YL}J ntıı 
TUJt. • • • 

Zamanında ; 
Kesilen ceı91J01 5'1';J 

6 f!tıt11 ~) 

B tZ1}.L rııı' ., 
fcrf. b t1'd'" _J 

yolcnlub"ll bil~ fl'I 
:rohınıı. gtr<11• ı;cuııılC il'. , 

n.öprnnnn c J'llJ11,,. ~ 
dhetJno hıı:;ıııaJı 
murlrır - "

1 p_.:_J. 
çurtınıyorıar· tJll ,.ti ~:, 

Trıun'fııfl' ur ~~/ 
Ca.rp? ıneııı jlJf 'ot f' 
Tr8JnVOydftfl ,ıtıJJ 
Yino carı> 1 ·• o-4-'~ 

da?.. A 1,.pı1.:~ ,J"I 
Ve pckal l~ııı>V"'~ 
H men ıal,.rı:t' ' TİIJE, bn bil ~ 

nJyor. ,etııt, 
Artık ~ t.fJJ"jotf -'~ 

bir rı.aJil öltel" ...tll ~ f 
kurnazlık 6 bil f...-..MI 

ötcdcnborl edflJll~ Aİ 
za. ile tıırf0 .rd~~~ 
tarııft.ar ol~ ~ tf,-~ 

Ve cczııl 61~, r 
h:ıtttt "ibrcd lj(lodtı"7 
HAJıLtND~ ~ ,-·,~ 
di cmcUerlıııl ~- ı'jl İngilizlerin beyanname iste • 

mekteki maksatları tüccarlarmu. 
zın bu mallan hakikaten ttalyaya 
sipariş edip etmediklerini anla. 
malt içindir. Beyannamelerin tet. 
kikinde vaziyet böyle çıktığından 
İtalyanların kendilerine sipariş 
veren Türk tliccarlanna Alman.. 
yadan aldıkları malları gönder. 
dikleri anla.şılm.r§tır. 

;rorda. ~;~ 
Susam fiyatlanna zam Cc.zn1tır·ı t erıeıt ı": 

yen sfyıı.se: ' ~o~~ 
yayı no ıınJc rt-Dıt • 

İngilizler bilhassa kimyevi ee.. 
za ve boyalardan §Üphelenmektc. 
dir. Çünkü bu iki mal italyadan 
ziyade Almanyada imal olunmak. 
tadır. 

Yabancı limanlara git
mek istiyen vapurlar 

Akdenizde siyast vaziyetin son 
günlerde gerinlqmcsi üzerine Mü 
nakale Vekateti buradaki ecnebi 
limanlarına sefer etmek isteyen 
Türk şileplerlne müsaade verme. 
meye başlamıştır. Son bir hkafta 
içinde muhtelif limanlara itmek 
için 12 vapur sahibi mUsaade is. 
temiş, Münakale Vekaleti bun. 
lardan ancak iki tnncsinc mUaaa. 
dede vermiıtir. Bunlar da Kara.. 
denize gidecek vapurlardır. iki 
vapurdan bir tanesi olan Demir • 
taş Romanyaya ihracat eşyası ta. 
şıyacaktır. Diğerleri aynı auret. 
le Karadeniz limanlarına gide. 
cektir. 

KISACA 

Otobüsler kontrol 
edilmiyor mu? 

Hububat birliği Romanyaya 
gönderilecek susamların fiyatla. 
rma zam yapmıştır. 

Buna, Romanyanın da bize 
gönderdiği bazı maddelere zam 
yapması sebep olmuştur. 

Vergilere yapılacak 
zamlar 

Gümrük varidatmda hasıl olan 
açığı kapatmak Uzerc ban resim. 
lere ve vergilere yapılacak zam. 
lar bir hazirana bırakılmI!tır. Bu 
arada gUmrilk kadrolarında yapı. 
lauk tadilat da malt &ene başına 
tehir olunmuştur. GUmrUklcrde 
tckaütlUğU gelenler mecburi te. 
kaUtlUğc tabi tutulacak ve mü. 
dür muavinlikleri liğvolunacak. 
tır. 

ithalat limited şirketleri 
İthalat limited şirketlerinin it

hal~t birlikleri haline getirilmesi 
işi Uzcrinde m~gul olmak için ti. 
caret vckfileti dı1 ticaret dairesi 
reisi Servet Berkin bugünlerde 
tchrimize gelecektir. 

Bono sahtekarlığı 
Bono sahtekarlığı tahkikatını 

yapan dördüncü sorgu hfiltimliği 
diln de Ali Fuad adında birisini 
sorguya çekmiş ve tevki! etmiş.. 
tir. Tahkikat ehemmiyetle devam 
etmektedir. 

O tob~$lerin alacakları yolcu Satie davası 
mıktan tayin edildiğine Satic binası suiistimali muha. 

göre otobüsler bu iıtinb haddin. kemesine dün de birinci ağır ce. 
den fazla nıuıJ yolcu tnşıynbili. z~d~ de.vam olu?mu , maznun1ar 
yorJnr? .. Son günlerde, hatta bir I vckıllcrı vasıtasıyle müdafaalan. 
Clcfril, beş yclcuyu hile n;akta nt }'<lpmışlardır. 
~ötüren oto, üıkr t~sbit ediJm.i~. ..Muhakeme karar i~in ba.ka bir 
tır. Cnddclcrdc kon'rol vazifesini gııne b:raktlmıştır. 
gören :m!::ıtanın ncabn bundztn hn. 
beri yok mudur? Eğer yoks.ı biz Bir türbenin çatısı çöktü 
haber vcriyon:z. Sofü:lcT znbıta. Kasımp<>şada Zincirlikuyu cad
mn öniindcn otobüsleri.ni rlabil. 

1 
dcı:indc Serdengeçti yokuşunda 

diJdcrine si:.~erck yoJcu kaçınyor_ Evkata ait Zincirli Ali Baba tür. 
lnr; konh"ol vwfcıi lütfen ifa besinin çatısı evvelki gece yarı!I 
edilsin. anıır.tn çökmü~tür. 

MJsru ın1 ~ ~ # .,& 
itizar ~~11 

"JJfrıı. nıil!:'!, j)jjt · "~ 
uünkii :rBZ~)u=11ıe11~; rııfı ş<iyle ~ıı.1 ~ıtıiı6~ " 

Kısaca, ıeıcet ır'6 &Y, 
pıcJll b "" 1 bugün 010.ıı ~· 1~ '-. 

edllmck~ır şışe ıcrfll~ ':J 
bardak, tetldlC ,cefl_.4 ,r 
esaslı bf r fıçl ;ç J9' ~ 
kUçUk bit JlS~,I~ r 
medebllfrlZ··· .,ereb11~ 
ki bUkmunll ,._ıJıf 

EkSik ,.o 
znr e<JeriJll• z,r: 

~~ 
Sehirfl.!:~~..di~ ~ "f 
o yeni F~ il' ~ 

ı.-inen dil~:,tir•_...tıı ~~Cif 
rlmize ge rgv- IJSi\)fjt, 

• J{emerbu eısıı ~~or-; 
yUn~c ~ir h~~ete f;tiıt"' .J 
tchlikelı vaıoJyle , ~Ol' 
evler taınB ~t~ıttİ' f. 
dır. d. e 1'0".' etsV"~l 

cı Bele l''/ U ıstif•_ .. ıı.t -'111· 
Ahmet şukr ,.e ~ r 

,,. ..... asırn~~u.ıdelCS 
~ öııUw 

maınları lctı'" ~j.ıt 
gilnU açrlaca Jıeie 1. 

sursad~. 
( tf a•ıı•~ 111~ 

Bu.rf8r ,adar ,,d 
~en) - aur ıJtşıı>e1 fi " 

ı.aHesin~n ~r JcaYtı'' eı4"~ 
rinde bır iıur· . dıJf~ ıe~ ~ 
tüsil oırnu··ntUfU ıeı-iı" AP'd' 

Uk çökU rbat e" tıf:~oııt" 
sahipleri de fırlaı11'~r ç6~ f: 
rek sokağa 'kiıl'i ı· 1 ~ 4' f. da ı 0et ı ,~ 
at sonra le fid ,ıu 1"~ ı 
m..:J ve ço en"" .;ı jtP' ~ 
Ü" evi tairıal11tıniştll'· J'ı'~"' 'I 

'J ar e fi!C ~~w;,, , 
mc"t har r ~e vl> '""...it 
bcr al~ .v;ı~rett'ifl ,1ı~~fl" 
parü reısı geıtre~f1eı1 
m halline dire1't1 
l!z:nnıeıeıı 
!erdir. 
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ij~slav BaŞ~ekil mu-'Almanva is eçi işgal ederse .. ı----

1~1 Maçek diyor ki: sveçin müdafaa 
anlarda sulhün temini için mukavemet 

ve Attan ınıp eşeğe 
binr.tek 

ıristugoslavya ile 
4~.~~~N.~·"'~~~~~.~. 1a:.1!~~. '!:~,.. i,nkônları nelerdir ? 

Harp başlıyalrbcri en tanmmıı 
ıiyasi rical, harpten ıonm dünya. 
da yeni bir nizam kunılacağını, 
beşeriyetin uzun sulh yıllarma 
kavu§acaklarını müjdelediler. 

Her müjde gibi bu da bir çok. 
lıuının içine su serpti: '~kil nazar ihtilı\flarmın bertaraf 

r ıı nıuıwını edilmesi YC aralarındaki mU-
tracı~ııayırı nıU- nascbetlcrln Balkan milletleri-
• 111<1.lq Buı"'aı· · ı ı ll U · l • 1 ... ne aıt ş ere c: neli uç lı r 
~ ar,11 C!~lnı kahul mazer<'ti lıulunınıyacak şeldldc 

a aıı hazır tanzimidir. Bu milletlerin itti-
Şu Sözkri haclı hlitllıı diiııyaııın h('saba 

glllhu katmak mecbııriyl'lindc hulu-
~Oglat. n t('ıninl na<'ağı lıir kıınrt tC'şkil edc
a ll'ı,8~ anın Bul- ('C'ktir. Sırplarla iiın·allar ara

•, y lttzırncıır. sındaki nnlnşma Balkanlara 
&aı~anu ~osıa \')ar d Uscn bu Yazi fe>nin bir k ısın1111 

111PtJ nııııctlr\ri k~kil etmC'klcdir. 
j ~ '• "tln~k-cı_ıc_ıı ______________ _ 

ıQi b~faayı takviye için 

e~· zr kanun pro· 
t hazırlanıyor 

t ~?~eketin milli 
"'-! ak d" 

~ ''l'f ' unya 
~ llıi;1:e~~.alade. 
1 ı..~'lırt. .. unyeyi 
"ll>.nı ıçınde ni. 
l'ııa.(g:d~)Şebbüs-

ba 1 e '-'eni ~ırı ., 
~ ır atnıştır 

L~lt oı~let Mecİi
°"lllıı\u n bu pro. 

aıan ~da tayin 
J'ö.ıJı azı suç. 
~liye ı olrnıyan 

. ~"ğ nlc-rin ve. 
~~"et~ teşebbüs 
ı~llıeJ kuruıa -
~tı erde rnu 
~<~~ası demi; 
tııı ır. - ı.· :.' 

ıı.._ '<>n 
~,,.le in tarnan _ 
~ ltan e koyduk. 

lalldığıda istifa. 

lan bu projeye göre: 
1 - Casusluk suçunu işliycn

ler, 
2 - Aleyhimizde fena mak _ 

sallarla tasni edilen harbcrleri 
öğrenmeğe ve ynpmağa tcşeb. 
büs edenler, 

3 - Memleket müdafaasına 
müteallik ve askeri esrar mahi. 
yetinde bulunan, fakat hakikate 
asla uymıyan haberler tasni e
derek yayanlar. 

Muhakeme edilmek üzere 
mahsus surette kolordu merkez.. 
lerinde kurulacak askeri mahkc. 
melere verileceklerdir. 

Bu mahkemelerin verecekleri 
kararlar kati olacak ve temyiz 
edilmiyeooktir. Yeni kanun pro. 
jesinde tasrih edilen cürümleri 
işliyenler hakkında tatbik edile
cek şiddetli eczalar da aynca ta
yin ve tespit olunmaktadır. ~r anl~ı

ı 1Cuınh_u_r __ K_r_sa_A_n_k_a_ra_h_a_be_r_/ e-r-i: 

~Slra * 15 nisandan itibaren lş Ban. 
sı kasının hissedarlarına 15 numa-

~~ b rnlı kuponlar mukabilinde beher 
~~ eş k ildi hisseye bir lira, müessis his. 
~~te~ 0 nser sedarlara safi l5,13 lira dağıtıl. 
r masına başlanmıştır. 
~'4.) * Adliye Vekaletinin hakim 
~e~"':'. Mernle.. nam7.etlcri terfi ve tayin listcsi
hu gı. bir ha- nin yakında yüksek tasdike ik. 

~n:.J:eısJiği fi. tiran ereceği haber alınmıştır. 
ıı ~ ."lltı ınuhte- * Denizli valisi Ekrem görü-
1' •sur len lüzum ürerine tekaüt ola -
~ "e ~desi e. caktrr. 
~ >.taa · ınhuri. * Sivas vilayet idaresi heyeti 

lanantıf Vekil- azasından İsmail Hakkı Ankara 
~ ile 'Program vilayet idare heveti azalığına ~P-..,. tıe ı,._. ., 
. "<lllı~ti n-uırde nakledilmiştir. 
1~ htı 8' u kıy. • Çoruh valisi Kadri tckaüL 

t' Ve ene de İs- lüğünü istemiş ve bu isteği ka· 
tecektir bul olunmustur. 

\J\ı,ilık b' . • 
''il A. ır kadro * Zirant Vekaleti müfettiş'lcri 
29 tı' nkaradan vilayetlerdeld teftişlerine devam 
~ ... • ısan etmektedirler. 
'k~~ba, 3 pazar_ 
ı~ı rnayıs 
a~i sa.~t 21 de 

.' Q~te ~nu saat 
b dort, kon. 
~l·~ 
"ııda 1~~1 Saray 
ı.. 1 ecekt' "'Ilı ır. 

·ııı nını 

Belçikadan gelen 
mütehassıs 

Evvelki günkü nüshamızcla in. 
hisarlar idaresinin Belçikadan bir 
bira mütehassısı getirdiğini yaz
mıştık. idare, dün bu mütehas. 
sısın kendisiyle bir alakası olma
dığını bi1dirmiştir. 

İsveç donanması 
modern 

gen1ilere mali~tir 
Danimarka ve Norveçın Al. 

manlar tarafın.dan işgalinden 
sonra bütün gözler İsveç üt.eri. 
ne döndü.. lsvcç bitaraflığını 
resmen ilau ctmıştir ve muhak_ 
kak ki İsveç hakikaten bilaraf 
kalmağı da arzu eder! Menfa~· 
ti bunu amirdir. Fakat lsvcç bı
taraf bırakılır mı? İşte bu bir 
meseledir. 

Norveçle deni7..den mU\·nsalası 
kelismis olan Almanvanın 1sve~ 
yoluyla· Norvcçtekf kıtalarıno. 
takviye kıtn ları, malzeme Ye 
mühimmat göndermeğc teşeb 
büs etmesi uzak bir ihtimal de. 
ğildir. .,..,... • v_. 1.s'Vcçin m.o<lcnı 

Bu şekilde bitaraflığı ihlal e. tır. Kumluk olan bu sahada muh 
dilecek \'e harbe girmeğe mec-
bur kalacak olan 1.sYeçin Alman temel taarruz hareketine karşı-
işgalinc uğradığı takdirde ne koyabilmeğe yarayacak hiç bir 
gibi mukabelede bulunabileceği- mania mevcut değildir. 
hi. coğrafi \'e askeri vaziyetinin İs\'eÇ toprakları memleket i. 
Yerdiği imkanları bugünden teL çine kadar tamamen ova halin.. 
kik etmek hiç te faydasız değil. de devam etmekte ve buradaki 
d" arızalar azami 200 metreyi te-
11l1ınanyanın hangi mıntakala.. cavüz etmemektedir. Bilhassa 

;ra asker çıkarabileceğini ve 1s- Skani ve Smalond mıntakaları 
\'Cçlilcrin buna ne gibi müda - tamamen düşman taarruzuna a. 
faa vastıalarile karşı koyabile. ~ıktır. Bu topraklar f evknladc 
ceklcrini gö7..den geçirelim: münbit plduklarmdan lsveçin 

1lk olarak Danimarka civarı zahire ambarıdır .. Bu noktadan 
akla geliyor. ·F'Hhakika lsveçte da İsveç ovaları Almanyanın kıs 
Malmoc ile Danimarkanın mer. kanç nazarını çekebilir. 
kezi Kopenhag arası yalnız on Daha şimalde .l"orveç istika -
üç kilometredir. Bu mesafe va.. metinde Bohuslen İsveç ovala_ 
purln kırk beş dakikada, tayya- rı ile Norveç dağlık mıntakaları 
re ile on dakida katolunur. arasında bir hattı fasıl teşkil e

Biraz daha şimalde Elsenör der, fakat burada da müdafaaya 
(Hclsingö) ile lsveçin Helsing- yarayacak hiç bir mani mevcut 
borg şehirleri arasındaki dar bo. değildir. Halbuki Bohulsenin cc. 
ğazm genişliği yalnız yedi kilo. nub~. ~~r çok fiyorlar ve bu~la
.mctre(iir. rın onune ve aralarına serpıl • 

Bundan maada her iki kısım. ı11iş adalarl.?- dolu old~ğu i~in bu 
da da karalar fevkalade alçak _ mıntaka m~em_mel bır nıus~a~
------------ kem mevkı halıne sokulabılır. 

Noryeçll·ıerı"n g"ızlı 1 Buna rağmen yukarıdaki ma-
lumattan da anl~ıldığı gibi AL .

1 
.. h 1 manya İsveçe ihraç hareketinde Si a 1 tı~ıundu~u ~akdirde evve1a. hiç 

bır mama ıle ka.rşılaşmıyacak, 

K t 
• ı • ancak İsveç ordusu münasip gör 

a r a O r P 1 1 dütü: yerde Alman işgal kuvvet-
lerını kar§ılıyacaktır. 

Lcnulmcl.cm yazıltyor: 
Seferberlik yapmış olan ls. 

veçte, ordu iyi talim ve terbiye 
görmüş ve fevkalade zeki olan 
yedi yüz bin askerden müteşek • 
kildir. İsveç kıtları son gün!P.rde 
vaziyetin nazikleşmesi ürerinc 
cenup kısımlarında ve blihassa 
boğazın en dar olduğu Hclsing· 
borg mıntaka.sma tahşit olun _ 
muşlardır. Birinci fırka burada 
bulunmaktadır. 

clomınmasrnclan bir 7.-ısmı 

herhangi bir taarruz vukuunda. 
sahil bataryalarının da yardımi
le İsveç topraklarını müdafaa 
edecek vaziyette çalı§tırılmışlar. 
dır. İcap ettiği takdirde 1sv ç 
donanması da bu kuvvetleri tak. 
viye edecektir. 
Donanmanın vazifesi 1sveçin 

şimalindeki Götcborg limanını, 
cenubu şarktn Kalskrona'yı ve 
şarkta Gotland adasını muha -
faza etmektir. 

Bu donanma beş zırhlr, yedi 
kruvazör, on bir bi.iyük torpido 
ve destroyer -ki bunların ekse. 
risi ültra moderndirler- kırk i
ki denizaltı gemisi ve bir tayya. 
re taşıma gemisin.den ibarettir. 

lyi talim Ye terbiye görmUş 
mi.irettebat ve kıymetli zabitanın 
elinde bulunan Jsyeç donanması 
memleketi işgale kalkacak her. 
hangi bir kuvvet karşısında şa
yanı dikkat bir rol oynayabilr. 

lsveç donanması bütün dünya. 
da tnkdir kazanmış birinci sr -
nıf deniz harp mal?.emesine ma. 
liktir. 
Şu vaziyete göre eğer Alman. 

ya 1sveçi jşgale kalkarsa, lsveç 

- Belki sağ kalır da o günleri 
görürüm., diye ..• 

Fakat bu müjdenin tahlilini ya_ 
panlar: 

- Ok yaydan çıktı .. Artık dö. 
nülecek yer kalmadı .. diyor~t". 

Niçin harpten dönülmediğini 
ele izaha çalışıyorlnr. 

,',fe§hur fıkradır: Adamın biri, 
attan inmemek için yemin etmit• 
Manasız, gülünç, fakat, etmiı it• 
te ... Günlerden bir gün, bir it i. 
çin mahkemeye, kadının huzunı. 
na çağıı:-dıkları vakit ne yapacağı. 
nı şa~ınnış, yeminini bozMnadı. 
ğı için atla kadının karıuma çı. 
karak yeminini anlabnı§. 
Kadı düşünmüş, tatınmıı; a. 

damcağıza yeminini boz.maııı içiıı 
:bir yol gösterememit: 

- Bir de git, güneş kadılanna 
1nÜracaat et .. tavsiyesinde bulun. 
muş .. 

Bu güncı lı:adm, köyÜn kenQ: 
mahallelerinde günetlenen ihti.. 
yarlardır. 

Atlı doğnı onlara gitmi§, der
dini anlabnış. İhtiyarın biri: 

- Atla bir ağaca yana§. Çık a. 
ğacm üstüne .. Sonra inerııin. 

Adam şatkın §agkın bakmakta 
devam edince: 

- Ne duruyorsun, attan değil, 
ağaçtan inmiş olacaksın. Yemin 
ele bozulmaz. 

Fakat bizde bir atalar özü da. 
La vardır: "Attan inip e§eğe bin. 
di . .'' derler. Her halde harbe ye. 
min etmiş olanlar, yeminlerini 
bozmak için güne§ kadılarının 
tavsiyesi gibi bir yol bulacaklar. 
dır. Sadece o \'akit attan inip c§e. 
ğe hinmit olmıyacaklar mı? 

Ya attan indikten sonra bine. 
cek e§ek de bulamazlaraa? .• 

NlYAZl AHMET 

topraklan üzerinde hiç bir ta_ 
bii mania bulunmamasına rağ -
men Almanlar lsveçin müthiş 
mukavemetile karşıla.sacıık ve 
hiç şüphesiz ki bu macera kendi. 
lerinc pek pahalıya mal olacak. 
tır. . 

Bursa köylerinde odun kesmeğe giden delilianlı 

Ormanda bir ayının 
hücumuna uğradı 

Yaralanan hayvanın sesi dört saathk 
mesafeden duyulmuş 

Sandey Dispeç gazetesinin yaz 
dığına göre .:\'orveçliler memle. 
ketlerini istila etmek teşebbüsü
ne giri§miş olan Almanlara kar. 
şı gizli bir silah kullanmışlar _ 
dır. Bu gizli silfth ~nhil batar. 
yaları yanında toprağa gömülü 
bulunan deni7.altı torpil kovan
lan olup vazifeleri düşman ge
milerinin fiyorlara girmelerine 
mani olmnktır. Bu silahları kul. 
lanmalan için mürettebat husu. 
si şekilde talim ve terbiye gör
müştür. 

!sveçin en mühim bir limanı Bursa, (Huswıi. muhabirimiz- - Köyümil7..c 2 saat kadar o. 
260 000 den) _ Şehrı·mı'zı'n Cumalıkızık ian bir mıntaka vardır. Biz ora-vc , nüfusu olan C'...öte - Balk d · 

borg yolunu tutan bu kuvvetler köyünden 23 yaşlarında Cinoğlu ya an erız. Evvelki gün o. 
d · · · IIasan bir ka" ı:rün ev'"'l dağda dun kesmek için gitmiştim. Bal-aynı zaman a Skani'nın şımalın_ :t " " k ld ld ~ · 

de Kristanastad mıntakasında odun toplamağa gittiği bir sıra. anın yo an ayrı ıgı yere yır. 
B to _;ı b' 1 önüne çıkan bir avı ile 20-25 mi adım mesafede önüme koca u rpil kovanları allı met_ 1 buıa..ıan ır kaç hafta evvel S- ., bir ayı çıktı. Olduğum yerde 

~hu ıs &arp 
1~11 r <!serleri-

\{ ''" l'elişlird· ~. a~ "atk· ıgı 
'l'l'tJ arıarının 
Çatı11 e 'iicude 

re l<?prağın altına gömülüdürler. vcç erkfuııharbiyesinin hazırla • dakika mücadele etmiş ve bit- dimdik durdum. Ayı da beni gö. 
Denı7..altılar<la olduğu gibi ta?- mağa b~lamış oldukları hava kin bir halde Ahmet Vcfikpaşa rüncc iki ayak Ü7.erine dikileli; 
yikli hava vasıtasile atılan tor_ 1. müdafaa hattını da takviye et. hastanesine yaralı olarak geti. sonra yanıma doğru gelmeğe 
pill<'r s:ıattc 74 kilometre sürate mişkrdir. rilmiştir. B~ cesur Tiirk gencini başladı. Bir fenalık yapma.sın 
maliktirler .. Bunlar bir nevi ka. Bu mınta.kadaki kuvvetler en hastanede zıyaret ettim vakayı diye yanımda duran kestane a
ra torpilidir. 1 güzide cfrattan seçilmiş olup şöyle anlattı: ğacına tırmanmağa. başladnn. 

-----------------·-------------------------------------[ Fakat ayı ağacın dibine BOku. 
larak beni sağ ayağımdan yaka
ladı ve ağaçtan indirdi; iki kes. 
tane ağacının ara.sına koydu. 
Ben bir aya~la mücadele eder. 
ken o diğer ayağımı yakalıyor
du. Böylece 15 dakika orada uğ. 
raştık. Ayı bana kızıyor; homur 
homur söyleniyordu. Beni bura
dan da çıkardı ve yerde yirmi 
metre sürüyerek düzlüğe getir. 
d i. Orada benim daima karnıma 
saldırıyordu. Bereket karnımda 
büyük bir kayış vardı. Onu pa. 
raladı .. Bana fenalık yapacağını 
anl avınca sol elimi ağzına. sok
t um: bu sırada elimin üst kıs _ 
mını parçaladı. Ben de elimde
ki bırnğı ayının tam belinin or. 
tasına indirdim. Öyle bir vuruş 
\'urdum ki bıçak belinde kaldı . 
Sonradan öğrendim; yaralanan 
hayvanın sesi 3-4 saatlik mesa. 
fedcn duyulmuş. Yaralandıktan 
sonra ayı hem kaçıyor, hem de 
ben g-eliyor muyum diye arkası. 
na bakıyordu. 

\ acaktır. 
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ı.&\: oıu e. 
nınu~- lngili: 7ıam 7:uvuet7erinc mensup 11tldson keşif tayyaresi Şimal acnizinae 5000 mdrc irtif cula bir Almatı tayyaresine tcsacliif ede. 

1·ck S5 sa>~iyedc clii.§m mıiştıir. M iirctte1mttmı bir kısmı J><lra§iitlc: <ıtlamış, bir kısmı da <ie11i:c diiş tiUdeıı sonra lcİ.5lik bir smıdal 
içinde kurtulmu§ lardır. Resimde bu haaisc po de nize, d~on .Alman tayyaresi gö rillüyor. 

Fakat takalım kcsilmişU. Ol. 
duğum yerde kaldım. Bizim köy 
den iki kişi g<'lcrck beni aldılar 
\'e buraya ~etirdiler.,. 

Esat Alkan 



Abdüihaiik 
Ren da 

ıngilizler Norveçte \italya ile ·Almanya a~asmda ~s-j~~~~~~~v~~k ~~~t~; 
umumi taarruz I keri heyetler mubadelesı l büsü~~~ la~~lluı~t~I~ 
hazırhyorlar Homn, 18 (.\.,\.) - D. N. B. nutkunda bahsettiği Bcsaralı- Bir ticaret ·ve bir tediy~. an-

Hnlcn Almanyrı ile !talya. arn- va hududunda, ltuilnrın artnr laşması akdo!Wl:ıcaktır. Muza -

Be'~ aylık Meclis reisliği 
tahsisatını 

Hava Kurumuna 
teberru etti 

Dondra, 18 (llusıt..~i) - lnsiliz sınchı. askeri heyetler mUbadc- bir tarzda hudut hi'i.discleri id- kereler ~loskova.da yapılacaktır. 
hükumetinin bir tebliğine naza- le e>dildiği resmen bilcllrllmck- dlıı etme ·tc olnıelarmı knydc- Takriben 10 azadan mürekkep 
ra.n lngiliz kıtalarının Norveçe tedir. Hu heyetler askeri nılite- eliyor ve <11yor ki: bir Yugosl~v 'heyeti. i\1oskova
ıhrar; lıarckcti devam etmekte. bassı ıarln. ordunun muhtelif Bövlc lrnrışık bir nıziyct va ... itmek lizcrc bu haftn niha. 
clir. lngiliz kara ve deniz kuv - !jubcll'rinc mensup tcknisyeıı- knrşı~ınfüı. Tuna ve Ballrnn d \' yet;;,de Belgrattnn ayrılacaktır •• 
vctleri Norveç kara ve d<ıniz kuv lC'rdcıı mUteşckklldlr. Bu he- lctlcriuln nrnlnrında sıkı lıiı· Bu heyete, eski maliye nnzırı 
\"etlcri'lc temasa geçmiş \'C mü.ş.. yctlerdl'n birlrnçı noınaya mn- tcsnniid his~i tnşmrnl:ı.n lt\zım- Corciye,·ic riyaset edecektir. 
terek hareketler hazırlamaga Yalasnt C'tıniş bulunuyor. nu dır. Yııgosla\'ya. en ziyade Rus 
başlamışlardır. Halen Norveç ziyaretler iki ordunun teşriki- Ciornale Ditalia gaze- antr:ı.siti, octrol, pamuk \'C ma-
skili kıtaları Alman cenahlarına mesaisini tl'miue matuf olan • • k l . dC>nlcri ithal etmek arzusunda -
laa.rruz etmektedirler. tesının ma a. esı dır. l!l36 tarihli nnlnşmn. çcrçcve-

Hükfunetin bu tebliği Norve. ·sıne dahildir. Roma, 1 ( A.A.) - Stefn.ni: Yarı resmi mahafil, Yugoslav 
çe İngiliz askeri ihraç cclilmiş D. N. B. ujansı ltalynn mat- Giornale d'İtnlia gazetesi, Ak- yanın iktıf'ndi mahafilinin harp 
olduğunu bildiren ilk tebliği ta- huntmm bu hnberi sansasyonel deniz meselesine tahsis ettiği ve abluka neticesinde bazr ibti-
kip eden ikinci lcbliğdir. başlıklar nJtında ncşrctınektc yeni makalede diyor ki: dai maddelerin mefkudiyeti dola 

·on•,..M.,.. ı;eferberlik nihnyct Cebelüttarıkın işgalinden bu. '"'IRile Sovvct Rusya ile yeniden ... ~..., olduğunu iluve ediyor. 1n ·za J 
bulmuştur. gUne kndar giltcre Akdenı e iktısadi mi.\nnsebctlcrde bulun -

:r0 rvec ve müttefik kıtalarr İtalyanın siyaseti lta.lyaya l:~ı daima müııhnsı. ml\k teşcbbU:::üne kıyam etmek 
wnwnt ibir taarnıza hazırlan - i\·c, ~ orJ., ı 8 (Snbnhn knrt:ı rnn kendi imparatorluk menfa- mecburiyetinde kalmış olduğuna 
ına.ktadırlar. Almanlar Oslonun J~nd) o) - İtal~ anın taklp ede- atlel"inc hadim en sağlam bir kud i~aret etmektedir. 
60 kilometre şimalinde Miosa. C<!f;i si~ aset Bnlkanlnrdnki si- ret ve hegemonya teminini is - Aynı mahafil, bu teşebbüsün 
gölUnUn cenup ve garp sahille - ynst 'aziyctin inkişafına bnğ- tihdaf eden bir hattı hareket ve iki memleket arasında diploma.. 
ıindcki hatlarını muhafaza et. lıdır. ÇUnkU ltnlynnın nlfikıı.- iya.c;et takip etmiştir. Gerçi ln- si münasebetlerinin yeni bnştan 
mekte ve yavaş yavaş şimale dar olduğu ınıntakn Bnlknn- giltcre Risorgimcnto (rönesans) tesisine doğru atılmış bir adım 
doğru ilerlemektedirler. ]ar.dır. esnnsındn ltnly:ınlara yardımda olduğunu gizlemcmcktedırler. 

Hava taarruzları ltnlya Belgr:ıd Ye Mosı~ova bulunmuştur. l! ... a.kat bu muza.he. nelgrat. ıs ( A.A.) - Yugos-
lngiliz ham kuvvetleri Stu • hUltumctlcrl nrnsrndnki iktt- ret lngiliz siyasetinin müthiş lavys. ile So\•yetler Birliği ara • 

\ıingcri sikizinci ve dokuzuncu sadt mUnnsebctıerfn lnkişnCını Prnnsız kudretine ka~ı bir tc. ~ındn yak~ndn ba~lıyacak olan 
defa olmak ilrere iki gere bom - takip dmekte 'c bu mUnn.sc- znhürü idi. tıcaret. miluı.kerelerı hn..k~ın~a 
bnrdıman ctmi.~lcr ve bir çok Al. betlerin doğuı·acağı eiyast ne- Vcrsay'dan sonra İngiltere ve Havas. m Bclgrat mu.habırı dı -
mnn tayyaresi tahrip etmişler _ ticelcı·in no olncnsını bekle- Fransa ltaly:ınm Akdenizde itti- yor kı: 
dir. ınektcdir. saını bastırdılar. Bu ltalvanın . "\"'tıgo~~av ~ko1~n:i _mahfillerL 

Salı günü İngiliz iha\'a kuvYeL ltal~·n siynsl mahfilleri, 1- sessizce çem~rlcnmesi siyaseti n~ ?u m~zakerel le ıl~ t~ebbüse 
lerl Bergen nçıklarmda bir Al. tal.ranın rejim itibariyle So\·- ltalyan - Habeş harbinde orta- gırışmege scvkedcn ıı:mıl!~r, en
man nakliye gemisini vo deniz yet Huııyay[t sempati duyma- ya çıktı ve l.039 tazelenerek 1- ternasyonal ekonomık muıuı.se .. 
ilzerinde ıbulunan bir deni?.altt masına rnğnıen, ın\ittcfiklorle talyayı Akdeniz.de olmasa bile betlerdeki gUç.lilklcr, harp ve1ll:ı
gelni.sini batırmışlardır. anlaşmaktnıısa, Sol·yetlcre ~-n- Avnıpanın umumi çerçevesi için. Iuka . d?la~.'lsıle Yu~oslavyadu 

Aıı1• ·a, ıs ( A.A.) - BUyük 
Millet :\leclisi Rei!ıi soym Ab. 
dülhalik Rcnd3. bugün on bir 
buçukta. Tiirk Hava l\unımu u
mumi merkez.ini ~ ercflendircrek 
Türkkuşu okulunun ameli ders. 
hanesini, naraııüt aalonunıı. ıyıo
delcilik laboratm·nrını. "Lmk 
trcncr" aleti Ü?..cdndeld çnlıfi· 
malan \'C gedikli hazırlama yu. 
\'asma kavdedilcn yeni talebeyi 
gözden geçirmişler. cumhuriyet 
gençliğini knnath bir ncsil hn. 
linc getirmek yolundaki mesai. 
den çok mütehassis olarak, Mec
lis reisliği lahsisalmın, mayıs. 
tan itibaren beş aylığını kuru· 
mn teberru etmek hitfunda. bu. 
lunmuşlnrdır. .feclis reisi, ku. 
rı.ınıdan twnlrrkcn. gör<llikleri 
intizamlı \'e mükemmel mesai .. 
den dolan, kurum ba. kanına, 
yarının milli lıtı.\•actlığına ka.r§I 
besledikleri kuvvetli itimadı iz~ 
har buyurmuşlardır. ).luhtcrem 
Rcnda'nm bu cok kıymetli ali
ka. Ye yardunlanm, Türk Ha.va 
l{urumu, ı;ükrnn Ye minnetle kar 
şılar. 

St \•anger Ingiliz donanması kmlaşm:ığı tercih edeceklerini de kuvYetler muvazenesini tek - ~azı ıptı?aı maddcl:rın ~oklu • 
tarafından bombardıman edilir- tşaret etmektcdirlnr. rar tesis edebilecek anlaşmalar- g:ıtdu~. Yugoslav e~onoı;nı m.a.h· 
ken, donanmaya. tanrruz elmi8 Hitler Romaya imdat la lbu vaziyeti kar~tlnmaya mec.. fill~rı, .bu eko~omı.!~ milmkez:. 

Tuna havzasında 
uyanıkhk alametleri 

ol n Alman tayyarelerinin lbir bur bırakan yeni ahval ve şerait ıenı:ı. dıplo~a.tık mt~n3.S':'be.tlenn ( Bcış tarafı. 1 incide) çoğu düşürülmü§tür. işareti çekti ihdas etti. yenı~en tesısıı~e dogru ılk ~dmı 
DUn Alman \'e İngiliz hava ı•nı·l , 18 ( ... ) - Bütün 1ngı1terc bir Akdeniz devleti oldug-unu da gızlemcmektcdır. 

kuvvetleri anısında cereyan e • Frn1ısız gnze~,.leriniıı sJyıısi olmamasına rağmen kendisi için Nnvyorl.-, ıs (Sabaha_ karrı 
den hava harbinde Alma.nlnrm muharrirleri Bnlknnlar llzerln- sadece imoarntorluğu ile vasıta- radyo) - Yugosla'1'a ıle .. So::. 
bir Hcnkel ve bir Dornio tayyn... de bulutlar helirdl~l m\ıtnlel\... sız bir yol olmak gibi meşru bir yet Rusya arasında ıktısa.dı mu. 

i düşürillmilş aynca iki Hen. sındadır. kıymeti olan bu den~ hakim za.kcrelcrln b'.1§1a.:nası h~kkmda. 
~ve bir Domie de hasara uğ- Frn.nsız matbuntıuııı nazarı olmak iddiasındadır. l~yım mahfıllen bu rn.ümkere. 
ratilnuşbr. <1ll·kaUnl celbeden şey, nal kan ltnlya gibi büyük Akdeniz mil len~ başlamasına. Bc:Jın h~ 
~an tayyn.relerinden birinin memleketlerinde 'ukuu mel- Jetlerinin ihtiyacı ile lngiltcııe .. metıniı: tavassut ctmış. oldugu· 

ile Macariıtarun .da çdc" tehlikeli 
hakikati anladıklarını hadise ile 
is!bat ediyor; Tuna üzerinde :nak. 
liyab tanzim ve himaye makaadı 
ile yapılan bu anlatJnllnın d&h-a. 
eıulı cmni~t tedbirleri almak i. 
sin bic- bn,ıansrıç olacağı kanaati. 

tbğr bomba. ile hasara uğnıyan huz JıMfselerdlr. Yugoslayya, nin bu denizi kapadığı ''C miln- nu blldınnek~ ,.e bu mUnasebn.t. 
ni veriyor. 

kruva7.ôr üssüne dönmUştUr. resmi mehafilini endişeye ~Hl- ha.sıran kendi imparatorluk men ibll§lan~eını sıy~~t a:ruaşmala,. 

Al k t l t k · şUrcn ziynrctçller - Alman faa.Uerlne hizmet için bu denim nn takıp edcregıne ışaret edil.. 
man 1 a arı a vıye scyy:ıhları - meselesini slyast hikinı olduğu müstahkem mc,·- İnektedir. 

ediliyor muhnrrtrler Zagredden gelen llcr sistemi ara mda tezat mev.. -------------
Stokholm, 18 (A.A.) - Tron. birçok telgrarınrla tcbarl\z et- cuttur. lngilterenin Balkan 

dheim bölgesindeki Alınan krta.a. Uriyorlnı·. Balkanların barı~ı ital-
tr., lngifü; ve Norveç kuvvetleri.. ltnlyo., ccnuuu şnrlct Avru- ya için de :kazançtır elç"ıler·ı do··n·u·yo 

• bclrlenen taarruı.larınn muka. pa "ında. ,.e Bn1k n ın mlck t-
\'emct için büyük hazırlıklar y Ierindc. çok mahim bir rol oy. Londra, lô (A.A.) - Uavas: 
pıyor. nayncağn. benziyor. llinaena- Bal~anla.rın bnrışın muhaia • 

Namsosa lngiliz kıtaatı çıktı lcyh Dalkanlnr havnsının ka... za.sı ltalya için de, lngiltcre için 
G' hakkmdaki haber bütün Nor. rarmnsc meselesinde bllhassl\ de kamnçtrr. Bununla beraber 
veçdc bir nikbinlik havası hasıl ltalyaya mUteaHik ya7.ılnr gö- Londra son zamanlarda İtalyan' 
ctmi tir. ze <:arııma.ktadır. nfutbuatmda umumiyetle görll .. 

'Verilen mal(unata göre, Nam. ··~ooı·nal,, ~nzctesinin Zurih len mUttcfikler aleyhtarı tema-
sosa 30 kilometre kadar mesafe. muhabiri J{aydcdlyor ki, llitlcr yüle göz yumnma7" Bazr .sınıf. 
öe Steinkjcre Norveç kıtaatı tah. Rom ya imdat işareti cekmiŞ- larm silfLh altına. alınması gibi 
şid edilmiştir. Steinkjer, Namso.. tir. Du dn, ı;österiyor ld, mut- tedbirlerle Bari ınıntakasrnda. a. 
sa geçenlerde in§Ct edilen bir d~- tefiklcrin lskandlonvyada Al- iman lb:ı.zı askeri tedbirler de u. 
nıir yolile bağlıdır. Bu nuntaka m:ınyaya indirdikleri darbe nutulnmaz. 
daki Norveç seferberliği tamam.. yerini bulmuştur. Buna binaen Mu.ssolinin.in ba
Janmıştır. Diğer taraftan, bu saıetc, ZI mahfillerin cs~n oldukça 

Almanlar muazzam tayyareler. Romnnya. hakkında bnzı endi- gergin addettikleri vaziyeti \"&.. 
le Norveçin cenubundan gelen şcler izhar ve Dnicsler nehri U- himleştirccck bir harekette bu. 
takviye müfrezeleri almaktaöır. z_e_rı_n_d_c_.;,.Y_n_n_i _ı_1_0_1o_t_o_v_'u_n __ s_o_n_1_wun __ 1.;;.y_a_ca.ğt...:;._Um_i_t_c_d_i_lm_e_ktcdir __ ·_. 

JarTr~ndheim civarındaki bütün Tuna komisyonunun verdig ... i kararlar 
köprüler berhava edilmi tir. 

Bir Alman kargosunun Tcon.. 
dihaym limanına a~ır tank ve top 
çtkardığt görillmüştUr. Şehrin te
pelerine mitralyözler yerleştirit
mi~tir. 

:'frondheim ile İsveç arasındaki 
telefon görüşmeleri kesik oldu. 
ğundan Ahnan kıtaatmın hakiki 
vaziyeti meçhuldür. 

Stokholmden gelen son haber. 
lere göre, Almanlar Trondheimin 
30 kilometre kadar şarkında ve 

veçe giden demiryolu üzerinde 
~lun:ın Stjordal tayyare meyda. 
nmı işgal etmişlerdir. 

'.Alman kıtantının İsveç hudu. 
duna vardrklannı bildiren haber. 
lcr mevsimsizdir. 

:Yalnız bazı Alman devriyeleri. 
m Stcinkjer ve Namososa giden 
denıiryolu Uzerinde ve Trondhei. 
min 55 kilometre kadar şimalinde 
bulunan I..cvangere gitmiş olma. 
lan ihtimal dahilindedir. 
'.Almanların aldıkları 

esirler 

(Ba.J tarafı 1 iııcidc) karar, Fransa, İtalya ve İngilte.. 
saade edilmemesine ve sahil dev. renin de temsil edildiği konfe. 
Jetlere ait olanlar müstesna ol.. rans tarafından ittifakla verilmiş.. 
mak üzere silah ve mühimmat tir. 
transitine mani olunmasına ve MalUm olduğu vcçhile Alman. 
tahmil limanı makamlan tarafın. ya, Versay muahedesinin nehir. 
dan verilmiş hususi bir müsaade lcr üzerinde seyrisefain hakkın. 
o1madıkça çimento ve maden nak. daki hükÜmlerlni kendi hesabına 
ledilmemcsine karar vermiş oldu. feshettikten sonra komisyondan 
ğu malQmdur. çıkmış ve anşlosu mUtcakıp ko. 

Keza komisyonun kararına gö. misyonu Viyanadaki merkezin. 
re, nehrin iki kıyısında bulumın den tardetmiştir. 
devletler Tuna üzerinde seyrise. Bükı:eş, 18 (A.A.) - Dün Bel. 
fer yapan vapurların mürettebat. gıııtta toplanan Tuna komisyonu 
lannı da kontrol edecek ve bu hakkında, Romen kabinesi içti. 
mürettebat mevcudunun lüzu. maında vaki olan beyanatında, 
mundan fazla olmasına müsaade Gafenko. bu tedbirlerin Tuna ü. 
etmiyeceklcrdir. Vapurda bulu. zerindeki seyriscferin selametini 
nan her şahıs hüviyetini ve vazi. temin mabadiyle ittihaz edildiği. 
fesini gösteren bir vesika ile mil. ni söylemiştir. Romen kabinesi, 
cehhez bulunacaktır. l bu tedbirleri tasvip etmiş ve bun. 

Macaristan, Yugoslavya ve Ro. lann zaruretini kabul etmiştir. 
manya tarafından talep edilen bu 

Fransız nskerl nınkamatı, lığında, tahtclbahirlerdcn sn
mUttefikler tarafından ynpılan kınmak da mUmkUndUr. 
Sta\•nnger ve Trondheim bom- lngillz bahriyesi, buna rağ-

Oslo, 18 (ıl.A.) - D. N. D. bardımnnlarının ehemmiyetini men, pek tok Alman nakliye 
~jnnBı bildiriyor: tcbnrUz ettirmekte· n Stavan- gemisini tnhrlp ctmeğe mU'•nf-

, Oslonun doğu - cenubunda ger bombardnnnnının bUyUk fak olmuştur. 
lsvcc hududuna kadar olan neticeler Yerdiğini sBylemck
:ınesafo şimdi tamam<'ıı Alınan tedlrlcr. 
lntantınm işgali nltmdaclır. Alman kıtaatınm işgali al
.ı.Torvcc ordusunda hu mmtn- tında hulunnu her limanda 
kadn döğlişcn GO zabit' e 1000 1300 flıl 3000 Alınan askeri 
nefer esir odilmlşlir. Da~ıtılau rnr~ır. Trondheim'de vaziyet 
kuVYetll mU!rezclcr lsn•c hu- bByle değildir ve oraya Almau
dudunıı S<'cınlş \'C. enterne 0- ınr, hnYa tnrlldle tak\·lyc kıta-
dflmişlerdir. , .. • 1 laı ı .gl>ndermlşlerdir. 
Çembetlayn ın sozlerı Oslo'yn. halen deniz tariki-
Lonclrn, 18 (ı\.A.) - Hcutcr l~ de Almnn kıtaatı gelmekte-

:o\.jansı blldlJ'lYor: 1 dır. Zira mayn tarlaları, seyrl-
Çemberlnyn A,·nnı kamara- seferi tehlikeli bir hale kor

sında aşağıdaki beynnnttn bu- rnakla beraber huna mani te~-
lanmuştur: kil elmC1meldedir. Gece kaıan-

isveç üzerinde 
iki Alman tayyaresi 

]JOndrn, 18 (Jlu. u i) - Stok
holıudan &elen haberlere göre 
bugUn lsvE:c toprnkları Uıe
rlnde lkt Alman tayyaresi uç
muş ,.e ls>cç tayyare dUl top
larının ateşilc karşılaşınca knç 
mışlardır. 

DugUn BUytik Delt boğaz.m
da. fkl Alman semi ı infül'k 
ederek tıRtmıştu. 

( IJa§ tarafı l incülc) 
:uı teminle ınUkellc[ olau ycnl 
blr ticaret birll&f haklmıda. iba. 
zı malCımnt alnıışlnrdır. 

Bu miızakcrelcriıı lıe<le1i. 
İngiltere hUk1\mctinin, Bal
kanlarda \'C Tunn. nuntaknsc 
nıemlekctlerinde sulhu ve em
niyeti muhnfaznyn matut olan 
slyasctlle ı\henktar buhuımak. 
tadıı-. 

ÇcmberHıyn sözlerine söyle 
devam etmiştir: 

Müttefikler An·upa cenubu 
şarki devletleri arasında mü
tekabil :anlaşma ruhunun art
ması arzusundadırl r. Bu mem 
loketlcrdcn hiı; birisinin istlk-
1~11 veya temamiycU mUttefik
ler 'era müttefik orduları tn
rnfmdnn tehdit edileceği kor
kusuııa. dUşmesi için hiç bir se
bep yoktur. (Alkışlar). 

lktrsndl sahada, mUznkcre
ler, lngiliz hti kCı ümeti nin si
yaseti nazarı ftlbarc alınarak 
yapılmıştır. Bu siynsct, bu 
memleketlerle olnn müııasc
batın, aradaki ticaı·t ınUbade
JeJcrl kabil olduğu kndnr de
\'amlı f;ekflde aJ'ttırmağı tcn'ıin 
cdccok fiekil<lc inkişnf ettiril
mesi merkezindedir. 
Ba11ran mcmlckctlcriııc yapıla_ 

caı taarrıt:: · 
lJOndra, 18 (A.A.) - Avam 

kamarasında mebus Hendcrson 
lngiltcrenin Balkan memleket • 
Jenne yapılacak her türlü tehdi
di clıemmiyetle nazarı dikkate 
alrp almıyacağmı sorması üzeri. 
ne Çemberlayn şu cevabı \'er -
miştir: 

Bu bölgelerde barışı muhafa. 
za. ve emniyeti tesis etmek isti. 
yoruz. 

• • 
ısvıçre 

Müdafaa tedbirlerini 
aldığını bildirdi. 

Paris, 18 (Sabaha 1;ar§t Rad
yo) İsviçre Federal konseyi. b';1-
gün haUrn hitaben neşrettığı hır 
tebliğde bir F.eferbcrlik ilam 
balir ie halkın sük\ıneti muhafa 
za etmesini, icabı halinde askeri 
harekatı teshil için yolların 
boşaltılmasını. halkın evlerin -
den dışarıya çıkmamaları heye -
can ile paniğe meyden verilme. 
me:ılni. Hükumetin her türlü mü. 
daf aa tedbirlerini alm1~ olpuğu. 
nu r~l('n bfülir;ıniştir, 

ftgal chnek istediği memleket. 
lcrde her $eyden evvel 'tefrika çı. 
bnp Al~ny.ııya uıtaklrk edece'k 
damları hükumetin ba~rna ac. 

çirmek iyuc\ini taltip eden 1\87,i. 
ler son günler.de Macaristandaki 
Tele~i lıttk~meti.n,i dcYiı:meye tc.. 
Chbüş c;tliler; t'!iğe:r lM'aft&Jı Ya. 
ı:osJ!'lvnnm ~cnç. _hrah .P;y:er'.i 
kaçırmak gibi birtakım cürctka. 
n.ne planlara baıvurdul r. Nazi.. 
lttin bitan:ıf1ık çerçevesi i~do 
Almanyl'lyn iktısadcn, hatti. ıiya. 
seten htf:' türlü yardımları yapn11~ 
olan Duümarl<a ve Norveç aibi 
küçük şimal memleketlerinin bu 
hizmetlerine kartı nazilerin gös. 
terdiklcri tanlı mükafat ve sui. 
kast meydandadır. Onun için ar. 
tık Macaristan ''C Bulgariıtan 
gLi re,•İzyoniıt memleketlerin 
kcndilCC"ini de içeriıine alan AL 
manyanın cihan Cermen jmpara. 
torluiu lrnrmak hayaline hizmet 
etmtıkte değil, sulh yolu ile anlat .. 
makta bulunduğunu t."llulir ctmit 
olmrılarınn hayret etmemek la. 
zımgelir. 

Bize kalırsa bilhassa Macııris. 
tanın Romnnyn ve Yugodavya i. 
le anlaJmll yoluna girmesi aeç bi. 
le kalmıttır. Çünkü yukarıdan i; 
nen Alman tehlikesi Yugoslavya 
ve Romanyadan evvel Mncarist.ıı.. 
nı czecekt:r.·. Bu vaziyete ıöre 
Balkan antantından evvel Tuna. 
ya sahil olan devletlerin yalnız 
nehir üzel".İndeki nakliyatı him:ı. 
ye için değil, icabında bitaraflık. 
lı'.\nnı silahla nıüdllf aa eylemcl: 
İç.İn daha şümullü mütterek milli 
müdafaa tedbirleri almaları en 
hayati blr meseledir. 

Almanya Norveç topraklarını 
istilftya gir:iıirken sebep olarak 
hiç olmazsa bir bahane bulabildi: 
"Norveç kara sulanna lngilizler 
torpil dökmcltle daha evvel bu 
ınemlck.ctin hitarafhğını ihlil et. 
ti.'' diyebildi; hı!.lbuki Danim:ır
kanın iıgaline hiç bir sebep ve 
bahane göıtenncye bile lüzuın1 
göı-medi. O Danimarka ki daha 
ccçen senenin mayısında Alman
ya ile bir ademi tecavüz muahe
desi imulamı§lı ! 
Avnıpayı ,.e &İckı:-ek bütün 

dünyayı tahakküm altına almak 
için beynelmilel bütün usullere: 
ve nizamlara ve her milletin mev
c.udiyet ve iıtiklAline tecavüz et. 
meyi mubah sayan Almanya'!~ 
son hareketleri karftımda hali 
bitantflıirn bir rnası."lsı olduğunu 
ve ''\,iz bitarafız" demekle ken. 
dilcrinin taarruzdnn maıun kala. 
cağını zannedenler belki b'ır gÜft 
uykudan uyanacaklardır. falır:*l 
o gün kendilerini Danimı:dta ıle 
Nor,·eç.in vaziyeti içinde aörecek· 
leri için bu uyanı§lan hiç bir (ay. 
da olmıyacakhr. 



5-VAKIT 

Mektepliler lik1 FEKONDl71. 
• • f Yazan: EMiLE' ZOi.A 

ıray beyaz küme, Boğaziçi kırmızı küme şampiyonu oldular 
~tyan bir miştir. :Kırmızı ve Beyaz küme. Bu aym sonlarına doğru her meyi teşkil eden mektepler ara. 
'1~ ilk ına~ tere dahil takunlar a§ağıda gös- iki kUmc şampiyonu bir mUa:ı- ımda bir maç yapılacaktır. 

it gtb,u va- terilen dereceleri lcaz.anmı§lar. baka yaparak galip gelen 1st.an. MU ba.k tak 1 be 
: IOtıa 'er. dır: bul mekt.eplUer şampiyonu ün. kUıne 8:- kır!':!ı k:e :~t?ı~~ 

varunı ka.za.ua.caktır. halinde çtka'b&klardrr. 

8. 
1 

y, 
5 

P. Mektepliler muhteliti Çok he~anlı olacağına şilp. 
18 karşılaşıyor he ed.ilmiycn bu müsabakalara 

- 57 -
Genç krz. hemen de bir sene 

müddetle her akşam sa.at beşten 
yediye kadar arkadaşının apar. 
tınwunda çay içmeğe giderek 
orada sevimli ve nazik adamla.. 
ra tesadüf etmişti. Art.ık o ka
dar teorübeli olmuştu ki. bu bir 
saaUik eğlencelerin naho3 neti. 
celerinden kendini pek ili koru
yabtlmişt i. 

Fakat kaçınması imkansız o
lan kaza. yolda idi. Nihayet bir 
giin, R~n ~ebe olduğunu gördü. 
Bu felaket nasıl başına gelmiş. 

geldi. Vicdan ve ahliktan na.ei· 
bi olmıyan San.y'ı kolay kaııdı
nla:bilirdi. Ancak Seralin haki· 
kati ona da aynen eöylemeği 
mahT.urlu ~ördü. Ren tqrada o.. 
turan bir. arkadaşının kızı oldu. 
Srhhati ~ok iyi görilnmekle be
raber ikide birde kamı altından 
müthiş bir a.ğn kalkıyordu. Bun
dan fazla. izahat vermedi. Dok
torun eline bin frank sıkıfbr
rnakla ötcslnl zrmnen anlattı. 

(Dah<ı var) 
Jf. 

7 
7 
7 
7 
7 
7 

G. 
5 
5 
4 
4 
3 
2 

M. 
l 
l 
1 
2 
2 
4 

1 
2 
1 
2 
1 

A. 
19 
19 
l4 
2 

10 
7 
4. 
4 

9 
5 
7 
5 

11 
20 
24 

lR neticeyi kırmızı küme muhteliti 
17 Cumartesi gilnü ~lm !ta.. . lehine görmek y&nllf olmaz ka.. 
16 dmda beya.z kUme ile kınmZ1 kil· naatindeyiz. ven babaamm, bu şenaat altın. 1 

da ez.ilen, htçkıra.n, ölmek isti-15 
12 

Serbest güreş 
müsabakaları 

!1 b~:su:~~~~~ =~.:~: ı L ~ t:~ ·~·,.·1 
H ık 1 · d yen babasının hayali geldi. Bu .................... . i 

1 
1 
o 

6 
7 

o 
o 

9 
7 8 8V 8rln 8 beliyenin .. tamirine de imkan 19.4.940 Cuma 

yoktu. Muruu;ebette bulunduğu 

j l l 30 3 ~ 
Spor hareketler'. adam kansı ,.e çocukla.n olan &.nebi lstuyonlannda ftrq& 

ytiksek mevki sahibi bir bükü- neerlyat 

K 1 1 M ı a met memuru idi. Esasen bu gi-
G 1 l 30 6 21 arfı &fma ara 11 r Ka.d.ıköy Mlkwinde11: bi gebelikler kimseden sayrlmar Bclgrad: Saat 19 da kma dalp 

giden pehlivanlar (Sıklet a.tma 680 gr. l son mü.. dı. Ren aflaya sızlaya. ielaketi- 48- Patis: Saat 19-45 de lala dal-
ginniyecek kifath mllsaba.ka. 21 nisan pazar ni arj{a.da§ma anlattığı zaman gıı. 40, orta dalga 255; Tiran: ~ .. 

... n Mat 10 da Fener stadında yapı. Serafin hırs '\"e öfkesinden onu at 20·1~ de kıaa dalga l>O.M de; 

5 2 1 13 s 19 
4 3 1 14 9 17 
3 4 l 8 11 15 
2 4 ı 1 ıs 14 Beden Terhiye~i lstrınbul vvı· do··vmek istedi. Fakat kendi , ... _ Roma: Saat 21.30 da orta dalp 

• .ı;. laca.kıt.r K&dıköyünde rekor 5~ '"' geAn qiire~ 11,anl•:1·ndan: metre 91 santimdir. zivetinin de berbat olacağını dil- 250, Londra: Saat 18,55 de kma 
ı - 20. 4. 940 cumartesi gU_ şÜnerek itidalini topladı. Ge~ dalga 20, 81-!5· 

nü yapılacak olan serbest giireş Sporcularnnızın 9,30 da. stat- kız;ı öptü. okşadı '\'e onu bu sı- 12.SO: Pro~ram ,.e memlektt saat 

2 5 1 5 20 13 
l 5 2 7 lfi 12 
l 6 1 3 26 11 
Glata.M.rav ve Hayriye lit.eleri 
arasında yapılan gol averajı ne
ticesinde Galatasaray 2. l re 
mukabil 3, 8 le şamplyonlut'll ka 
z.ı.nmıştır. 

müsabakaların& Mısıra. gidecek ta hazır bulunmaları. kmtıdan behercahal kurtaraca. • ayan, 12.S!'i: Ajana ve meteoroloji 
olan İstanbul takunma dahil gU- * * •' ğmı va.adetti. Hemen aklma dil. hatıerlerı. 12.~; Mllzlk: lluhtellf p.r .. 
reşçiier girmiyeceklerdir. §Ürmek gelmişti. Bir kaç gün kılar (Pl.) 13.30/14.00: MUzlk: X&.ı 

2 - Mısıra ~de<:ek olan ls. Beşiktaş halkevi tarafından bekledikten sonra fikrini Rene nyık hafit mllzlk CPl.) lS.OO: Pro. 
tanbul gilre§ takımı Hüaeyin tertip edilen mUkAf ath yaya ko. açtı. Lakin bu teklif genç kız- gram, ve memleket saat ayan. ıa.ocs 
Erkmen, Ya~r. Erkan. Yusuf şularmm dördüncilsü 21 nisan da y<'.ni bir korku ve haJecan Mllzlk: Karlflk mllzfk: '(Pl.) JUO: 

'1 ' Yer.er, Ahmet .K&Memir, Yur. 9~0 pazar günU saat onda Beşik· buhranı uva.ndırdı. Uzun mücL ?dilzık: Su eserleri. 1U5 Serbelt a. b X'''"'"t" I b daer. Mustafa Çakm&k ve Meh- t~ halkevi kurağı önünde yapı. det. Ren. kendisine anlatıldığı at, ıo.ıo: :Memleket aaat ayan, Ajala• 

qf~ç E:-l~ .8., Eıf.Ro. rnmÇ('tE,,, T E s ., ~:~~~re:;;;;:; ~1;;~~!;'.:E .~== ~+h=J~~~:~ı!! ::~=:~~(.::~~=~ 

-

1.. :ı, il gilreş birinciliği olmayıp Kırk. • • • bodl!3%ürm.!ı~!.iCc ı'ç<m%1':nmmelişı·ytia.t şmıı;:~-· Fersan, Fnhl~ Fenan, VecUıe. ı -
~••~- pınarda yapılacak olan serbest ..,., "' .. -.... Okuyan: Mllzeyyeıı Seıı&r; Melek R&.. 
~ed güreş birinciliklerine iştirak e. Beşikl~ 1ı.a.lkooindcm: sına yattıfı halde annesinin i. dile Erten, 2MO MUzik: Çalanlar: ._'9; en çeviren: H. MUNlR decek İstanbul tAkmuntn seç. Beşiktaş halkevi tnraimdan kıbetinc uğrayacağı \•ehmile tit- Cevdet Ç~la, Fahri Kopua. lmttbı 

""-.'flttt ~ ,4 mesi mahiyetinde olacaktır. 20 nisan 940 cumarte!i günü sa. riyerek ağlıyor. bağırıyor, yır- ôkte. J - Okuyaıı: Necmi R1sa ..UU.. 
i~ tı.;:llılkta. oL malı polialn ıüpb~ini uyandır. 4 _ MUsab:ıka hakemlikleri- Bat ıts te Beşiktaşta Çırağan 11&· tımyordıı. kan, Mefharet, ?L Çağlar, 2ı.ııs: Ko. 
~~ üz ne: Ahmet GGrkan. Vefik GUr. rayında Beşiktaş jimnastik kltL Maa.mn.fih Serafin bu mesele- nU§ID~ (Bibliyografya), 21.80: lıfllstk 

s.ıltil. e. mıJ;!· k' ,.. . . ka.n.ou, Refi;c Btikülmez, Reşat bU S&humda sıklet atma müsa~ yl ciddiyetle dilşilnUyor ve hat- KOçük orkcın, 22.uı: llemJebt 
°"r taç ıte ım •t&G•ya ıner ınmez. Tunckol, Saim Ankan ve Se<bt bakalan yapılacaktır. Atletlerin ta ebeye müracaat etme~i teh. uat ayan, Ajam ııatıertm: alra&t. 
~raYtt- her ikisini de yakaladılar. Şahin seçilmişlerdir. vaktinde hazır bulunmalan 11. likeU buluyordu. Esasen ona Eaham - Tahvtıt.t. Kambiyo - N1L. 
de~ elin. Gerçi bu yakalama, o kadar ko. zmıdır. 1 teslim olmaktan başka çare de kut Boraam (Fiyat), 22.33: Jl11zUt 

0rına. lay olmadı. Zira her iki haydut Cezalandınlan yoktu. Madam Labaron bir ~- Cazband (Pi.) 23.2:>/23.30: TannJd 
lı..ı, da tabancalarına sarıl11\J!tılar. fu bol l B h f l k .ki la iki kuş vurmak ka.bilinden bir program, Te kapanı,. 
~;' h Ukin, vazifelerini çok iyi bi. • t cu ar u a ta yapı aca ı n- projt- hazırlıyor, genç arka.daşr 
~- •rıı ıöz len üniformalı polisler, tabancaya 1Jcdcn Terbi1(e-3i lsta.nbul böl· ci küme tehir maçı nı fena vaziyetten kurtarmakla ,, &_,. . lüzum bile hissetmekai:rin etlerin. gc.si başk4n1ığıftdan: beraber onu ilelebet gebelikten Beyoğlu Halk Sineması 'it l ~ deki kausulr coplarla har.iutlann Aıatfda adlan, l'JOyadlan, ~I Br-<kn Tm-Wyeai l•tONbtll blSJ.. de a.zade etmek emelini beelL & ite böy. bileklerine çarptı1Cfarı ğ{bi, ta • ge sicil sayılan \'e klüpJerl ya_ gcsi fut'bol a;anltğınd4n: yordu. Rene evvela bu fikirden 
~ ~ banealar yere düşmüttü. 11h bulunan idmancılara iştirak 21--4-940 pazar günil yapı- ihtiyatla ba.hsetU. Ameliyatın 

.9Ql"tarl maU~ ltflııuftı 

:ı. Btlytlk Fllm Birden 
1 - ÖLDtl'RE.~ ZERtR ' ,1,fl?\J da.. Sonra, onlan kuzu aibi rötür. ettikleri müsabakalardaki sui- lacak ikinci kiline tehir maçı: hiç bir tehlikesi olmadığına de-

rt &ah. dWer. hareketlerinden dolayı genel di. Fcnerb<ıhç-0 ~tadı: li1 kendini gösterdi. Çılgınlıkla- ı - Maceralar Kralı BUFAL.Ulll, 
. Bu aırada apartmıanm içinde rcktörlUğiimfü; tarafmdan 25- Y. Davutpa.şa - Galat.agenç. nnı oorva.s11.Ca yapabilmek için (rürkte Sör.11) 

ı. dı de, büyUk bir tefkat muamelesi 3-940 tarihinden itibaren hiza. ler saat 11, hakem İhsan Bayrı. bundan daha eslen\ bir çare bu-
l~ · cereyan ediyordu. larında yazılı müddetler i~in gc- Y&n hakemleri Sadık Ceylan ve lunabilir miydi? Genç kıza. ya· ~ -_- KAY_ IPLAR 

ilde leh. DCSrt mahpusun bileklerindeki çicl müsabaka boykotu cezaları Neşet Şarman. va.ş yavaş itminan geldi. AmelL '-
_,,, d k verilmi~.ir. yat olınaia karar verdiği giln 

) 
Corc kelepçeler açılıyor, a,._.arrn a i Cem mfiddel.1 içinde klUplcrl. Galat.agençler birliği Uyelerln. Sen.tin onu "cannn evlidmı!" 

\... • şö ı ipler ~ö~Uyor .e ağızların~ald nin ve hakemlerin bu idmancı . den 288 bölge sicil sayılı -Kadri diye sık ısıkı ba.ğrma bastı. 
il..,._ be 'dt ye ~ağlar gevtetilerek çıkarılıyor • lan müsabakalara imirak ettir. Agay'a iştirak ettiği bir milaa- Mesele ameliyatı yaprnağa 
~ • 111. Şim. u. memeleri lU.zumu tebliğ 0J1Jnur. b:ıkadaki suihareketinden dolayı muvafakat edecek doktoru bul-
~' tllıt kanda Zabıta. bu apart:ımanın Çe.tere Kale kJUbU.ndcn 2084 Hırant ıtenel direktörliikten tecziye mUd maya kalmıştı. Godu hatuına bl. 

1"ıı •ınt. Yap ait oldufunu öğrenmekle derhal Kıyıcıoğlu 2 ay. deli tayin edilinceye kadar mü. le getirmedi. Onun böyle bir iee 
~ ~-.? ltırl~ onu iatiçva\>9 bqlamıftı. Kale kJUbi.inden 2093 Onnik saıbakalara iştirakten menedil- girmiyeoeJii mal\lmdu. Birdenbi
~ ~ (Da7aa uar) Samoolyan 3 ay. mi~lr. Tebliğ olunur. ra a.klma Godun muavini Saray 

,: __ ~evam ---~~-~---~-a.cı-~--------a------;-------~-:-a_---------------~------~----------~-------------~----------~ ~:_'°Ylt bat- ı~· fil[ 1 l ]] 1 bu gezinti cok ne,cll oluyordu. ı,ımı koyduğum yıuıtıtımın u. 
IL ... lllllar r. H IU ., 1 ~ e t)çUncU gUnUn eonunda Salz. zerinde bUtUD uykumun dalr. 
~ dcvriidi ~ ~ lla • j~ !~ ~ hayım adında bir kasabaya. verdiğini hayretle hissettim. 

~... 1-r d.ıcb.. ----= = -~ -_ gclmlştlk. Burası görUlecek Tekrar muma yakarak dalma 
~ ~ hlr yerdi. Kasabanın içinde, üzerimde taşıdığım Hayne'nin 

-..~)a~}_ Pence.. Gece yarısındakı· go"lge içerisinde yUz 111enc harplerin- bir kitabını okumaya bael•· 
S,'-tın -,_ den kalma garip mezarlar bu- dım. 

Junan garip bir killııe meT'cut- Kilise sutinin onu "re sonra 
"l it..: Corc: da tu. da on biri caldıtını duydum. 
'~'ki, iki. Saat dokuzdu. Oda hizmet- , _emedl: cebinden hlr sigara Geceyi geçirmeye karar Yer- Artık istirahat menuu bahso-

'· ~q çlal Saşa semaveri getirerek çıkararak yaktı ve bh· netes diğlmtı otel kliseden daha u lamaıdı. Gece )·arıBJna kadar 
~ ~. tdiyor. uıun maııanın bir ucuna kor· rektlkten eonra nnlatmağa garip değildi. kitabımı okuyup bu saatten 

8:. ~dan bir do. Ev ııahlbemlı Mari NlkolR· başladı: Buraıııı bU)'11k bir kuımı bir 11onra uyamağa karar Yerdim. 
dı.... ye"na ,.....,.ı boı;"lttı - İki sene kaAar oıu~·or. ğ k "1le ban.. ' \<'"" ..... • u " ) angın neticesinde harap ol. Saatimi yata ın cnarında bu. 

~Is...... Ev sahibesinin koc.-aın, kızı. Ha>·delberg Untverslt~sindr.y. muş eı:ıki btr manaıtırdı. Bu ıunan "bir iskemleye koydum. 
·~",!- tllen a.. damadı ve miHfir doktor bir dim. Orada Bravn adında bir manastırdan elmdl, yalnız bir Bulunduğum yerden klUse sa.
\..~ .,..Pllı köşede oyun oynarorlatdı. Alman talel>Hlle h1 arkadaş. tek catı ve sarmaşıkJarla ör- atinin • kadranı görünüyor n 
'"""-ltt l~ dört Rusca del'81ni bitiren JamBon Irk tesis etmiştim. Ana ve ba- tUimU' rUkeek kuleden ibaret her ceyrek 8aattc çalan· bu sa. 

~
tııd·' kal. da ( Rusko Slovo) gazetesinin basının Alman olmasına rat- bir ev kalmıştı. atin gUrUıtU•ll odama. kadar 

~ etı ılerint son sayısını okuyordu. lfari men Bra\'n he, altı senedir A· geliyordu. 
~tı."'f ~.edeleri Nikolaycvna Jamson'a cııyını merlkada yeşamış olduğundan Otelde bize iyi bir yemek ,·e. Gece yarısına. çeyrek kala 
\.' ttı}'i u:ıatırkP.n sordu: bir Amerikalıya feYkallde ben rlldi ve blı erkenden yatmata saat çaldığı zaman ilk deta 0 • 

~~dtl'lcta dtfarı - Enteresan bir şey bulabll- ziyordu. Onu Haybelberg'e gel- cıktık. Otelcinin bize verdiği larak esnedim ve beklediğim 

1
-r.; tııl'!\ı il Çea. diniz mi Nik? diğimden pek az zaman sonra iki geniş ve temtz oda bizi ha- uykunun nihayet beni sarmala 

~tt,il'~~~~~da.. lngUlz \'aşını kaldırarak ce. bir konferansta tanımıştım. klkaten memnun etli. Bu iki bnşladrğını anladım. Kitabı bir 
~ lıt .. c vap \'erdi: Bravo ht'vıcn hn.tırştnns "rl' ha.- oda birbirlne bitişik bulunu. kenara bırakıp sa.atı <?lime ala-

ııo;;lı)l"~rcıe. - Evet. (Gözlerinde mule· yırhah görUndU. Du "rHıfları yordu. Brnnv•ın lntJhap ettiği rnk bu muayyen vakti b~kle. 
l t "ııı!~fları~o~nu ı.dt ve hayalperest adamların. sayesinde bir çok fırsatlarda . odanın ayrrra kapısı yoktu. meğe başladım. Saat on 1l lye 
L1't ... •t .... kinde tcsadUf edilen bir mAna onun bHgi Ye tecrtibeslndcn is. Buraya benim bulundul;um o- bir dakika Ynrdı ki, mumu 

""-.'-' olu. ,·ardı, buna rağmen Nlk Jom. tlfade ettim. Bu açık kalpli in· dada bulunan bir kapıdan ge. söndUrerek başımı yastığa koy. 
\.,.'«~t-.,11 lar, bu aon ne mutekit ve ne de hayal. sanla birbirimize bUyUk dof!t ~lllyordu. dum ve kendi kendime bu alt
~lt ~q perest değildi.) Beni, ratnıı olmakta geçlkmedJk.. Tahsil e. Temmuz ayında idik ve gc- 'mtti saniyeyi sayınnğa başla
~ ı!~~~r:~ heni all\kadar eden çok garip diyordu ,.e biç bir talebe te~k- eetert çok sıcak oluyordu. dım Fakat intizarın hll«fına 
'Jarciuı ~ bir hikAye. k!llUno mensup değlJdi. Mun- Bra'V~; odanın fazla hava aı. o!ar.ak saat on 1ki:>1 ~.almadığı. 
't ~ er. Marl gö~lerinde b1J' tecusus tazaman devam eder Te munta- ması ıçln, arad&'kl kapının Açık • nı ıörUnce yanıldığımı dUşU. 

btt tt &ör. ışığı ile sordu: zam çalışırdı. Bunun neticesi t&Jmaınnı teklif etU. Kapıyı ve nerek yentden yUz altmışa ka· 
l' ~a - Nedir? olarak ta mtlhondiı brövesini odalarımızın pençerelertnl açık dar urdım. Ytno çalmadı, bu 

>.t.."'."t ~~ltrd• - Oooo. Bnou snylcmek t~in nlmakta Keçikmedi. bırakarak yataklarımıza çe- seter dört yUze yakın saydım. 
\1\ı ~,- .. lnanamıyacağınnı uıruo bir hi- 1·az ıömeıtrl bittill ıamın kildik. • Fakat hiç bir gUrUltU odanın 
~ ~tdı:·~ isti. k~ye anlatmam ıtu:ım gelecek. her ikimiz de Haydelberg'te Bravn ın yatar 7atmaı uyu. sUkQnetlni bozmadı. Hiddetle 

""t ita tni, bu Garip n çok tuhaf bir hlklye. kalmıştık. Brarn bir gUn bana duğunu muttarid ve muntazam kalk.arak mumu yaktım. 
~ tı ... .ı_ Pln oL - Haydi ıöylcylntz! diye ıs- kendlBlle birlikte civarlarda ya. ıeall bir konserin baelamaaın-
ı ·""-"""''"4 rar etUm. ra olarak bir geılnt.i teklif d:ln anladım. Bu misali ıUrat. 
~'lıt Pence_ Jamson; daha ilk kellmesı- etti. Fikir güzeldi. Teklifi le takip etmek istiyordum. BU-
~bı.~ Yangın rıe ınnnamıyaeağınız bu hlkA- memnuniyetle kabul ettim. tUn gün akşama kadar bunal. 

~ b;l dofru yeyl size anlatmanı çok fayda- Her ikimiz de hareket ettik. tıcı blr ancak altında yol yUrll-
•ı.. 'd•nun h "" '11\if sız diye cevap verdi. Fakat u. Ilık bir hnada ve mu te~em meme ve o ıamana kadar u. 

or. ıun ııra.rlarımıaa muka:rımet bir zuuzara ldn4e ~aptıCımnı yukJamaQla ratm•n henttı bı· 

Saat on ikiyi iki dakika ge. 
çlyordu, fakat <:almamıştı 
MUı'lç bir• huzursuzluk tclnde 
kaldım. Saatl elime alarak ya
tatıma oturdum. Yanımdaki 
Odadan nı11ntaıam bonsltnları 

Devlet Denizyollan İg:let.me umum 
.mUdUrlUğü kömür aktarma DlODak&.. 
aaaına i§Urlk etUtıındell temın&t ak.. 
ça.sı olarak yatmnrı oldutumua l390 
altı bin nı: yüz dokaaıı Hralık H 

18/10/939 tarih ve •U •yılı VUIW 
makbuzunu zayi etugtmı.cta uJd. 
•inin biç bir hUkmQ olm&dıfmı U&D 
eylerlE-

AdrN: 
Devlet Deııls)'Ollan Aktarma mt... 
te&hleldl lea Ba§er 
Htıae)1n Demirer ( 

(32oe6) <J4MI) 

•• * 
Sellmiye Blrincl Fırkadan aldıfm 

ukerllk tezkeremi zayi ettim. Y9DI. 
llnl çıkaracağmıdan eıldaiııln hGlanG 
rokur. 

Jlll dof11mlu :t....u otta~ 

••• 
Kuleli Aakeı1 mektebinden 921 -

930 aene.tnde aldıfım tal'dU•nameml 
zayi etUm. Yeıılılnl ı:ıkaracatrmdall 

eıklılnln hOkmQ yoktur. 
41UI No.lı Muatafa ottu Jliftt %.illi 

(32063) 

* .. * 
Uıak Ort.amekteblnden t.ldıtım tu... 

dlknnn1eml zıı.yl ettim. Yenbd.D.l çıka. 
racağnndan eskisinin hUkmQ :yoktur. 

96 Btlley1ıı otta &84rt 
(32081) 

Yeni Nesri.yat 

J\1abedde bir gece 
Seınlhıı. Ayverdl tara!md&D ~ 

bu güzel Roman Gayret k1tabnt ta
ratmdan nO§?'OlunmU§tur. Okayueula. 
nmıza tavliye ederl.z. 

işltllen Bravn'"ı kaldırma71 dU
şUndUm. Fakat arkadqımrn 
rorı;un olduğunu bildltlm lçtn 
bu yapmadım. 

On ikiyi terrek g~e7e ka
dar bekledim. Saat yeniden 
çaldı. Acaba saati elime alıp 
beklediğim bir dakika içinde 
uyumuş muydum ?Onun için m1 
gece yarısı çaldığını lfttmem~ 
tım. Fak.at uyanık buhıncle ... 
ma katlyyen emindim. Kumu 
slSndUrerek yattım; 'H 11JUllU•·
ta koyuldum. (.l>9tıwJIM "9"") 
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aarif Vekilliğınden : 
l - 1/2259 SJ.yılı kanunun tatbiklDe dair olan talimatnameye göre ilk 

okullnrm beş sınıfı için ayn ayn birer kJtap halinde yazılmak Uzerc beş cllL 
ten mUte9ekkll bir okuma ldtabı serisi yazılması; müsabakaya konulmuştur. 

2 - Milsabaka mUddeti 6/V /1940 tan br..şlamak ve 6/IIl/1941 Perşembe 
gUnU akşamı bltm k Uzerc on aydır. 

3 - Müsabakaya lştirAke karar verenler 6/XII/1940 Cuma gUnU akı;a
mma kadar bir isUda ile .Maarif Veldlllğine mUrac:ıat ederek bu mUsaba. 
kaya C'frcceklt'r defterine adlannr yazdırarak bir numara alru;nklardır, 

4 - Müsabakada birincill~i kazanan kitap serisi Uç yıl sıra ile oku11ar. 
dıı. okutulacak ve mUelll!ine her yıl için 2500 lira telif hakkı verilecektir 
lk!ncl çıkan kitap serUnl yazana bir dt'faya mahsus olmak Uzere bırlnln 
mllelllflııo verilenin bir yıllığı, UçUncU dördiıncti ve beşinci çıkanlara da bL 
rer defaya mahsus olmalt ıızere blııer lira mUkA!a.t vernecektll'. 

(ı - MUsat:ıkayn gireceklerin eserlerini Uçer nüsha olmak Uzcrc makine 
ile " kllğıtlann yalnız birer yüzUnc yazılmış olarak Mo.arl! Vekilliği neıı
riyat mUdilrlilğüne makbuz mukabilinde vermeleri veya göndermeleri !Azım. 
dır. Kitaba konulaçak resim ve snJrenin asıllarının yalnız bu nüshalardan 
birinde ve yerlerine konulmuş olarak bulunması kıı.t'ldir. Mllsabakaya b:ısıL 
ın1§ bir kitapla girenler de kitabın Uç nüshasını verecek veya göndere_ 
ceklerdir. 

6 - MUsabakaya girenlerin eser mUsvcddelerile birlikte eserleri kabul 
edildiği takdirde escrlerlni 1111.n edilen teli! hakkı mukabllinde ve her tUrlU 
tn~rruf h"kl mdan vazgeçerek Mn.arlt Vekilllğlno Qç yıllık bir devre için 
terketukler.nl ve klttı.bm o devre lçlndeld her basıl~mın son tashlhlerlnl.ıı 
kendileri \:Cy:ı me"ullyeU rl altında tayin edecekleri diğer bir zat tarafından 
yapılacnğlllı gös•crir noterlfitten tasdikli bir teahhUt senedi de vermeleri 
IAzımdir. 

7 - Kltııplıırda bulu:ımasr ltızımgelen pedagojik \'e teknik vasıtıan gös. 
teren §artnaıııe ile notcrllğe tasdik ettirilecek teahhUt senedinin formUIU 
l\.l'""·lr Vek:Il!ği :ıe~rfyat mUdürlUtUnden alrruı.blllr. Mektupla istıyenlerin 6 
k\Ll"!J,ıuk bır posta pulunu dıı blrlıkte göndermeleri l~zımdır. (1612) (2781) 

lstanbul .Vakıflar Başmüdürlüğünden : 

Sc-,mtl ve m:ılmllcsl Ondtle ,.C)'l\ BOkağı 

Yau;ş~a.ttn Uzunı,:arşr 

Ah!çelebi Balıkpazan 

Ahi çelebi BaJıkpazan 

Ahfç leb! Lonca 
Ma~utpa~arüı Çuhacrhnn Ust katmda 

Muhl\Dlmt'n 
aylrı'tr 

Nıımanı"'r Cinsi Lira Kr. 
204 ve 206 camı ''e aralık 15 00 

52 dllkkAn hissesi 3 54 
50 
8 
5 

dükkAn hissesi 
dilkkAn hissesi 

Oda 

3 84 
l 50 
3 00 

Yukar :ı. yıızıl.I mahaller 9.U - &enesı Mayıs sonuna ka<lar kiraya ve. 
rllmel~ Uzcre :ıçıl: art•1rmay.ı çı!tanlmrştır. 1steklller 30 Nisan 940 Salı gUnU 
8'1.at on ~.. l ıvbr Çtımberllta~ta İstanbul Vakıflar Ba~mUdUrlUğUnde Vakıf 
\karlar kaluı:ıinJ s-elmdc;rr. (3153) 

uı eeled iyesi 
anı arı 

J 
UskUdtı.rdıı. Hace Hcsnalıntun mahallesinlıı Vapur iskelesi çeşme mey-

danmda 6--8-10-12-14/2 numarııır bina enkazı açık arttırma surctııe sa. 
tıl!:.caktır. Tahmln bedeli 1030 llnı ve Uk teminııtr 77 Ura 21' kuruştur. şart.. 
name Zıı.bıt ve Muamelat MUdUrlUğU kaleminde g!SrUlecekUr. İhale 26/4/040 
Cuma ı;ilDU sruı.t H de DJ.trnl Enc.Umendo yapılacaktır. Talıplerin ilk tcml
n"t mnkbuz veya mcktupıarile ihale günU muayyen saatte Daimi Encümen_ 
de bulunmaları. (2877) 

• • * 
Ba.kırk6y İt!alye gurubu binasının Uımfrl Jçln IUzumu olan muhtelit in. 

şaat malzemesi açık eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 582 llra ve ilk 
tcrnlrmlt 43 llra 65 kunı,tur. Şartnııine Zabıt ve MuamelM Müdilr!UğU k:ı. 
teminde g5rU!ecckUr. thıılc 6/5/940 Pazartesi gUnU saat 14 üe Daimi ErıcU. 
rnP"'ldo yapılaca~:tır. Taliplerin ilk teminat m:ıkbuz veya mcl:tupları ve 910 
yılma .. !t Tlc:ırct Odıısı veslkal:ı.rlle !hale gUnü muayyen saatte Dalml En-
cUmc de ın.ıunm.:ıtnn. (3156) 

Ufı:ı 
stanbul D!ırdUncü lem Mcnmrlu. 

ğundnn: 

940/1364 
Alııcaklı: Angellkl Orlcttas: Tak

sim Mez:ı:-lık sokak Mustafa tımıall 
apartımanı No. 7. 

Borçlu: Niko Oricttns \'C Yani Ke_ 
ta.las glrkcU: Yedlkule Gazlıçeşme 

Çıkmaz soltak No. 19/23. 
Bir borcun tcı:ı.ı.nl Ltlhsall fçin 

mahcuz olup paraya cevrilmeslno ka.. 
rar verilen {1264) adet ve (148030) 
desimetre murabbaınd::ı. siyah \•ldela 
des!mt.tresl ( 40) ı.uru;Jtan olmak ti. 
zere açık artb:-m:ı ve peşin para ile 
22/4/9!0 tarlt l::ıe rastlayan Pazartesi 
gUnU ı>:ıat 9 dm itibaren Yedlltulc 
Gazlıçe me çrkm;;.z sokak 10/23 No.lı 
fabrika.da. satılacaktır. Muhammen 
kıym"lın % 75 şlni bulmadığı tnkdir_ 
de ikinci artırması olan 25/4/940 tn. 
rlhlne rasUayan Pe?'§cnıbe gllnll aynı 
ııaatto ve nym ~erde yapılacaktır. T0-
llplerln ytizdo ye ı buçul~ pey akçe. 
lerllc dairerr.izln 940/1364 No.lı dos. 
yasile mahallinde hazır bulunacak 
ınemurumuuı mllracaatları llAn olu-
nur. (32062) 

S:ıltruıahn et Birinci Sulh Hukuk 
M::..':J,c:nclilndcn: 

fH0/1068 
Da\·ııcı Hayri Çavdar tıı.ratmdan 

mUddea.lcyh Suadlye'de pltıj yolunda 
Yusu! Kaptan apıı.rtrmanı 230 numa. 
rada Ferruh Öke alo~·hfıie elbise be. 
delinden alacağı olım 76 liranın ma
fnlz ve m:ısarU muhakeme tnhSlli hak_ 
kmda açt:ğı ıılac-k dtwıısmdan dola. 
yı gouuertlen dava arzuhall mOddea. 
&ıleyh!n mczkQr rnal'.alli terkettlği ve 
~imdiki e..ircsinin belli olmadığı bey&
nı ile inde edllml,ş ve icra lıılıııan du. 
nır;mada mllddeo.ıılcybe 15 gtln mUd.. 
doUe 11ruıen tcbllğat icrasına karar 
verilmiş old.:ğundruı muhakeme gUnU 
olan 9/:i/910 tarihine rastlayan Per. 
,embo gtı:ıU saat 10 da mahkemede 
bizzat veya bll\·.,kt.lo hazır bulunma. 
dığı takdirde muhııltcmenin gıyabın.. 

da icra kılmıı.cağı llAn olunur. 
(32066) 

--SAII1Bl: ASl!J US 
B:ısıldığı ver: VAKiT Matbansı 

Umum Neşriyatı idare eden: 
Rcfık Ahmet Scvengil 

MEŞHUR 

'FArR?O~ 
Saat fabrikasının birka!r 

çeşitleri: 

DAKiK, ZARiF 
DAYANIKLI 

ZİYNET MAGAZASI 

İstanbul, Yenicami caddesi 
Makulyan Han No. 45 

la•mammmr!!lll• ı -~ 
ı tanbııl Asliye l\fahlu!nıcsl O uncu 

Hukuk Hfıklmllf;ln dtn: 
Hıı!ize giri§en tarafından Ka.sımpn_ 

§ada Dörtkuyu Fırın sokak 2 N. da 
oturan kocası lbrahlm Glri11en aley_ 
hine mahkemenin 910/413 No.sı ile 
açmrıı olduğu boşıınma dıwasmm ya. 
pılan tnhklkatı neticesinde: MumaL 
fleyh mezkO.r adresini sekiz dokuz ay 
evvcllsi terk ile semU meç'!ıule gitti
ği tebliğ ilmUhabcrlne verilen şerhten 
anl14Jrlmııı olduğundan iltınen tcblL 
~at ynpılmasm:ı. ve mUddclaleyhin 
esas davaya karııı 20 gün zar!ında 
ce\'ap \'ermesine ve tarafların 17 /5/ 
910 uu1hlnde mat 9,5 ta mahk<.'mcye 
d:ı.vct edilmelerine ve l!>Uda sureU ile 
davetiyenin mahkeme divanhanesine 
talik ve guetclcrle de nn.nat fcrasmn 
karar verllm~ olduğundnn olbaptaki 
karnr l!Ureti tebliğ makamına. knlm 
olmak Uzere il~ olunur. '(26257) 

' 

K ENDiNE HAYRAN 
Çünkü tenine en uygun rengi bulmuş 

i DEALi N E K ~UU~MU~IU~ 

inhisa rl ar umum 
müd ürlüğünden: 

I - Keşif, şartname ve planı mucibince idaremizin Paşa. 
bahçe fabrikasında yaptıracağı revir ve çocuk yuvası inşaatı işi 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye korunuştur. 

II - Keşif bedeli 15192,70 lira muvakkat teminatı 1139,45 
liradır. 

III - Eksiltme 29/IV /940 pazartesi günü sn.at 14.30 da 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonun
da yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün Levazım şubesi veznesinden ve 
İzmir, Ankara ba.']müdürlüklerinden 75 kuruş mukabilinde alı
nabilir. 

V - Münakasava girecekler mühürlü teklif mektuplarını 
kanuni vesn..ikle <;:, 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka temi
nat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ve şartnamenin 
"F" fıkrasında yazılı vesikalarile birlikte ihale günü eksiltme 
saatinden bir saat evveline kadar mezkOr komisvon başkanlığf· 
na makbuz mukabilinde Yermeleri lazımdır. (2948) 

Jandarm a Genel Komutanlığı A nkara Sa
tın Alma Komisyonundan: 

1 - Aşağıda el.ııs ve miktarları yazılı on beş çeşit telefon ~!etme tesis 
tAmlr maddeleri açık eksiltmo usuıuc 20.4.lHO Cumartffl &'ilnil nat \ O da 
satın alınacaktır. 

2 - Bu malzem?nin toptan veya her çeşit ayrı, ayn en ucuz fiyat tek
ut edene ihale edilecektir. 

3 - Şartnamesi parasız komisyondan almabllecek olan bu eksiltmeye 
girmek lstlyenlertn tnmamının veya eksiltmesine girmek istediği kısma alt 
hizalarında gösterilen teminat sandık makbuzu veya banka mektubu ile 
~al'tnamede yazılı belgeierlu birlikle tam vaktinde komisyonda bulunmaları. 

(1505) l25771 
Tahmin bedeli 

lltlktur Ura tık teminat 

t - Voltmetre. 300 3900 293 örneği var. 
2 - Palanga takımı 400 2200 165 örneği var. 
3 - I'UskU. 400 8600 270 örneği var. 
4 - tzolabnnt on ve ylr_ 

mi be' metrelik. (00 200 15 örneği var. 
5 - Karga burnu. 600 600 38 örneği var. 
6 - Ü c; çeşit eğe. 600 MO <U örneği var. 
7 - Burgu 10.12 No.: 600 650 42 örneği \'Rr, 
8 - Kesgi •·pense,, No. 7. 500 750 ~ örneği var. 
9 - Keser ıı:ıplı No.: ı 400 400 30 örneğJ var. 

10 - Tel bükeceği. 600 1200 90 örneği var . 
11 - El mengenesi 600 1315 99 örneg1 var. 

• 600 157 örneği 12 - Kcpce. 2100 var. 
l ~ - Destere. 400 500 38 Vruııt ve ör. 

oeğl var. 
14 - Palanga ipi 400 600 45 

" 
15 - Kemerli mahmuz. ,- 400 MOO 3i5 örneği var. 

l"eknıt: 2S8M H!.10 Umnml ıı-. 

mlnaı 

Devlet Demiryoltan ve Limanlan 
işletme Umum idaresi ilanlan 

Muhammen bedeli 19000 lira obn 2:S adet pUlzometre 30.5.910 Perşembe 
gUnU saat 15,30 da kapalı zarf usum ile Ankarada idare binasında satm 

alınacaktır. . 
Bu t~e girmek lstıyenlerln 1425 liralık muvakkat teminat tıc kanunun 

tnyin etti~! vesikaları ve teldltlerlnl aynı gUn aaat 14,30 a kadar koml!lyon 
reisliğine vermeleri Jtızımdır. 

şartnameler paraBJz olarak Ankarada Malzeme D•treslnden. H:ıydar. 
paşada Tesellüm ve Sevk Şetllğlnden dş.g-ıtılacaktır. (2SOR) 

* * ::; 
Muhammen bedeli 54i0 lira olan parça, talıı.ş halinde temiz ve talaş ha... 

linde karışık olmak Uzere takriben 43000 I<ğ. hurda pirine; S.:S.1040 Cuma 
gUnll saat (15) on be,şte Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tn
rafmdan kapalı zarf usulile satılacaktır. 

Bu işe girmek tstıyenlerln 410 lira 25 kuruşluk muvakkat teminat, kıı.. 

nunun tayin ettiği vesikalarla t<.'kllflerinl muhtevi zartıarını ayni gün saat 
• (14) on dörde kadar komisyon reisliğine vermeleri 111.zımdır. 

Bu işe nlt şartnameler komlııyondan para.sız ola.rnk dağıtılmaktadır. 
(3068) 

lstanbul Komutanlığı Kurmayından : 
1 - Orduya Tem, Telsiz, Motor ve Elektrik makinisti aJınacalttır. 
2 - İstekliler Uç ay mUr.Jdetıe kurs gördükten aonrıı ehliyetlerine g!Sre 

barem kanununun 19. maddesine göre tesblt edilecek Ucret alacaklardır. 
3 - 1:ıteklilcrc kurs esnasında ilk kabul imtihanlarmdakl ehliyetler! 

derecesine göre bir Ucret verilecektir. 
( - tsteklilerin ikamet adresler( yazılmak uzcre bir dllekı;e ile tstanbul 

Komutanlığın& mllracaat etmeleri 111.zımdır. {313() 

. yo•• 
Aske rı Fabrikalar Satına lma Komıs ~ 

500 Adet 9,50X0,22X0,16 M. eb'adında ÇıraJl "' .. ,. 
150 ,, 7,50X0,16X0,14 ., ı• ,, i'_ 
125 ,, 2.20X0,25X0,25 ., " ,, _,ıJ 

4350 ,. 4.00X0,25>\0,065 ,, '' ptŞbU"" 
300 ., 2.00X0,14X0,14 ,, " ,, ' 
200 ,, 1.ooxo.1oxo,ıo .. ·· ~~ 

Tahmin edilen bedeli "35.833" lira 0~ri ~~ 
t.3.rı yukarda yazılı altı kalem kereste A.s 2 
Müdürlüğü Merkez Satmalma KomisYon~)til'' 
şamba günü saat 14 de pazarlıkla ihale ed•1:erUir· 
lira (80) kuruş mukabilinde komisyondan .. ;e 21/iJ 
vakkat teminat ol:ın (2687) lira ( 48) kuruŞ. yoocıJ ıf.;t' 
nunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle kortıiS dait ıl 
ve bu işle alakadar tüccardan olduklarına ?Jlil~ 
vesika.sile mezkCtr gün ve saatte komisyona 

* * * ıoO~ 
Müteahhit nam ve h~sab•f1"ıc ..l 

H nmızı Azot atına'-'" ... ~ ır 

00 toıı llV'~-·'Tabmln edien bedeli (26.000) Ura olan 1 udnrtoli1 .,,,,J. 
nam ve hesabına Aııkert Fabrikalar umum ?d J2 de ,,: 
Komisyonunca 20 Nisan 940 Cumartesi gUnU 5'.14:ıılllde il 11~ lecektlr. Şartname (1) lira (30) kuruş ınuk& z.'90 ti~ 
Taliplerin muvakkat teminat olan (1950) ıır•1;:dJıcı~ ,., 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle komlııyoncu 0 ,,,sfl<,...
kadar tUccardan olduklarına dair Ticaret Oda!l 
saatte komisyona mUraCMtlarL 

ı<':' • • • . ""'''ı<fof! 
ÇrraJr çam kere~t.e %12.6 UA 4.Z.'.S lU S~~~o,tS: 
Çıralı çam kerettte 212.6: 4%.J MS ~~·,~o,os6 
~·ıraı, çam kerest.e 600 ;\IS S,5: ~o.ı ı5 ..J 
'75 : 130 metre mlkAbı S,5: 4XO.%JXO,O ,ti>'~ 

al tfll Jefrf t9" .. ~ 
Miktnr ve eb'adian yukarda yazılı dört k z•I' 'l 

!ar Umum Md. Merkez Satıııalma Komlsyonu:4ınuU •~JP!·~ 
saat 14.30 da pazarlıkla ihale edilecektir. ){ öldıJt' ol ıııf 
mümkün olmadığı takdirde her kalemin nrs!ı kıtAbııı' ~ fi/._ 
metre mlk'a.bma (6 lira ve köknarın metre ll1i ı!Y"ıı~ ff .ıl 
edHm!ştlr. Şartname 345 kuruş mukabilinde ıcorDıııadı1' .ıll '' 
teminatı 4700 llradır. İsteklilerin komisyoncu 01 e~,JJ>r 
kadar tüccardan olduklarına dair Ticaret Oda5ı " 
gUD ve saatte komisyonda bulunmaları. 

* * * ~" f.! ~ıııı 
GO Ton Yerli Llnt~r• ramufU !) 

. ııın flJ to ~t, ı• 
Tahmin edilen bedeli "18.000" ıı.~ .. 01uği1 r.iel's'.ı pamuğu Askert Fabrikalar Umum :Mudur gillln 

Komisyonunca 25-Nisan-1940 perşeıxı": ol~ 1 
zarlıkla ihale edilecektir. Şartname p:ı.raS~135(1) r 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat ol~nv~Jtte 1~ maralı kanunun 2 ve 3 maddelerindekı rt 0ıdtı1' ... ifr 
madıklarma ve bu işle alakadar tüccarda tte tıoY 
caret Odası vesikasile mczkOr gün ve saJl 
caatları. (2937} 

* * * ~ ıııo Ton Mazot Alı~ t~ 
ı50 tf!) 

Tahmin edilen bedeli (23.670) lira ol~ satıfıYdf 
kert Fabrikalar Umum MüdürlUğü Merkeı t 14 :;O.,,.,, ı 

. .. il saa ıtf'"~ 
nunca 25-Nısan-1940 perşembe gun 1< ıcoıı> ıoı:.. 
ihale edilecektir. Şartname parasız 01ar\ra c~\, 
Taliplerin muvakkat teminat olan (1775l 1<~ ,-e_,~I~ 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde 

1
11 0td11.~ 

olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccard;te ıco1'l1 
caret Odası vesika.sile mezktir gün ve ga.a 
atları. (2939) ,set f)' 

* * "' ıısııııl' ~ ~ 
Tahmin edilen bedeli 98000 lira olan ı!50 t.o~0rııl•>'°° ,~,_'/ı 

Askeri Fabrikalar Yollamasmdakf Satınalı:Tla ~ uıaıııe.91 t,ııv-' 
güntl saat H de pz:ıırlıkla satm almacaı.t.rr. Ş~~tıl< il~' .tf frJ 
blllnde komisyondan vel'illr. İsteklllerln 6t50 

1
11 ıco,ıı\J11~ ~' 

buzu veya banka teminat mektubu ile 2490 saY1tte ıcoııı 
delerlndckl vesalkle birlikte mezkOr gUn ,.esııs 

..-~-------~.~~· satın 
al111' 

lstanbul Levaz•m Amirlı Q 1 

Kom ısyonu ilan ıar0,/, 
·----.... ~-1.m-----~,,.ptırd,4,ıl,ıı'. 

Piyade ve Atış okulunun mutbah oc:altl:;; 1'oP~ıı 'j(IJ ~ 
ekslltmesi 20/4/910 Cumartesi günU sııat ll ııınlfl ~~ Py 11 

ligi Sıılınalma komisyonunda yapılacaktır. 1'~ "0ıııl.91 grfl) İ. 
oatı 52 lira 50 kuruştur. Resim \'C şartname& ( '4'" 

. ı,pıt-.,; 
• * ıl< ar!ı1'1S cl<'!l5s~ 

200 adet tahta Izgara almııcaktır. paz -'rııırııtl tJ ,O'/ 
şnmba gUnU saat 115 te Tophanede Le'lazıın ıık t, ((J 
numla yapılacaktır. Tahmin bedeli 1200 ıır• 
nesi komisyonda görülUr. ~..,; 

• • • ..si> .. . ırtl''' ~~ ., metre mlkl\bı 25x.zo:z.~S ( JrD"' 

1 7X7X1 çıralı fa' d,.oıt• ·~ 
" ,, lı 1'JI 111'1"~ l,~ ,, ,. GXJOA' ~ır:t ~ j. 

ıısct'ıctıı'• ,-.,,,. JI ,ı 
Yul1:arda eb'adlan yazılı kereste " 1

' ııancıle 11..-cJı''gal / 
20/4/ 940 Cumartesi günU ııaat 10,30 dıı TOP ı.ııa.t.r 60 1 ( J' 
atma komisyonunda yapılacaktır. Kati teın tıJI~ 
saatte komisyona gelmeleri. el',ıı tf!P.:- ~ 

• • • rıııd~~~· 
On beı bin kilo keçi kılı alıııacakt.ır. p:uı V ıı- ~~ '

Çarcamba günU saat H 30 da Tophanede ısta ıcoıılll1"0 ıco'°.ıd / 
' • uncııl ~•tte (il"" 

ma komisyonunda yapılacaktır . .NUm ııelll ~ ~ 
daha az mıktarda da alınnblllr. tsteklllcrln 11 jll •· 


