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ı ltTao~ KUPONU s; a kadar bir ıma kuponı. 
ldareın1ze setıren okuyucuları. 

2Qoo •Yfalık beı bUyUk kitabı 6C 
•UkablUnde verecettz. Posta ile 
re bu kJtablar ancak lkJ pakette 

•Ynca 60 kurı•• aımrr ·- . ~ 

t•Gdetıı btr zelzele 
l (A.A_) F dha ·· · · ... t - or m unıversıte. 

HERYERDE 3 KUllUS Bulgaristanda vabancllar 
hak kında takyidat 

Sofya, 1 (A.A.) - D. N. B. : 
Bulgaristanda ikamet eden yabancıların 

p<.'listen müsaade almadan daimi ikametgihlan. 
nı terketmelcri menedilmiıtir. 

• Zetı : d.e çok fiddetli bir zelzele 
i e enın merkezi 12 bin kilo. r. fDAKE ~:Ankara Cad.ISTANBUL -Telgrat: VAKiT• Posu kutusu : tR• Tf'lf'fon : 21413 IYazn . 2-4370 ıldareı 

Adi vize ile gelen yabancı tüccarlar Sofya. 
da ikamet edemiyccekler ve vilayetlerde ıeya. 
hat için de polis müsaadesi almaya mecbur olL 
caktır. Bu tedbirler amme emniyeti için alın.. 
mıştır. 

· ekilimızı n gaze- ,~A~lm~an~m~at~b~u~at~ı~A~m~er~ik~a~h~ü~kO~m~et~in~i~, 

'1~1e hasbıhali Avrupayı harbe sevketmekle itham ediyor 
lik s d h .. 
'~:_:eı;~fzt7:ah ':ı~~' ADmc§loıı fbey~~ lköt~lb)u 
~a.";.ı.8:.::ı~ ~~~: =-=!·!!~.:;~~~·;.-;: h ~Y ~can u va ın r--i lf' <ctı o ~ ll'eur Saraçoğlu, lantı iki saat devam etmiıtir. ~ ~ ~ 
ltııı..~ Öztrak ve Dahiliye Vekili Faik öztrak 

~unıı kAt0 b 0 ·ı . ~ cıoğ a ı ı gazetecı er ıerefıne Şehir lokan. 
17 d lu ile bcra. tasında bir öğle ziyafeti \ermit- Berlin, 1 (A.A.) - İngiltere A 'k H • • l J addı 1 d A • 

....... -~ ....... huf:~~:~: tirziyafette haricjye vekm şükrü ;~r~;n:C~~:nX::J~~ı~h:~~ mef 1 8 af ICIY8 IY 8Zlrl 1 la 8f an mert• 
t~Umi vazi. Saraçoğlu, Adliye vekili Fethi lara yardım edeceğine dair Ame. 

e yapmıt- Okyar, Maarif vekili Hasan Ali rikanın Londra ve Pariı büyük IJ h be r dar o 1 m d .., 11 1 d 1 

"'~açık ve da. ~~c~~J~:r~~e~~z.~~=~~:e~t ;:~~=~i E~:~d~e t~:~li\::: "anın a a ıgını soy e 1 
~atetirnizi ga. li Nazmi Topçuoğlu. sıhhat ve iç , metlerine ve Polonya mümeaail. 

'-..~ri~ &azctecile. timai muavenet vekili Hulusi A. !erine yapılmış olan va:ıtlara dair Bu vaatlan teıtbit eden ve Po. 
~~ '° e ccvablar lataş ile Necip Ali Küçilka, bas. Varıovada Polonya hükQmcti ar. lonyanın Paris ve Londra büyük '1 
!İ.~ nra hariciye vekalet müsteşarı Zühtü Demirel, şivlerinde bulunan vesikaları ih. el~iJeri tarafından gönderilen res. l 

11 ~~a.çoğlu ve baıvekalet hususi kalem müdürü tiva eyleyen Alman beyaz kita. mi raporların hakiki olduğunu ve 
tti rtcı vaziyet Hasan Şükrü Adal ve matbuat bı Alman efkarı umumiyeıinde bunların Berlindeki ecnebi ga!e. 
"•~nYir etmiı bürosu katibi Selim Sarper de hL büyük bir heyecan uyandınnıt- telerinin emrine amade tutuldu. 

l'tlıst~h~;:~k ı "' bulunma;: yddar. • tır. • (Devamı ' anclldeı 

t ._,Geıas·, Muttefık ·fıloların bo-
~· -tstM US "" 1 d • 
~~ gaz ar. an geçmesı 
ı..tGtG..~~ .. :~ Sala~iyettar İngiliz mahafili 
... ~ .. ll•tahıil-

~ Ortaya çıkarılan şayia-
S!=; tan tekzio etti s:a ~le 

• • biz-
~ tütün 

--~= , ........ ~ii .. • _,._. ıçın 

ihtiyaç 

~-he~ tan son
-~..._ ınüa· 

f'-.~ 1..:,beıi ke. 
....;;,,., -....tanıııt 
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Londrcı, 1 ( A.A.) - Röyter 
ajansı bildiriyor: 

Türikeyenin Kara.denizde tak. 
viyesine hadim olmak üzere mllt 
tefik filolarmm Çanakkeledeıı 
geçmesini kabul ettiğini iddia e
den ha.berlerin tamamen asılaız 
olduiu sallhivettar kaynaktan 
bildirilmektedir. 

Montrö mukavelesinin biltUn 
akitleri Türkiyenin bitaaf kal -
dığı herhangi bir harpte biç bir 

milletin harp gemilerini Ça.Mk· 
kaleden geçirmek hakkmı haiz 
olmadığını k&bule mecbur ettiği 
aynı kaynaktan bilhuaa kayde. 
dilmektedir. Mezk11r mukavele 
mUnderecatma göre, Türkiye 
muharip olduğu takdirde, harp 
gemilerinin bo~azlardan jl'eçJDe· 
sine mil.sa.ade kararını vermek 
hakkı yalnız kendisine aittir . 
Böyle bir mUsaadeyi ise ancak 

(Devamı .J üneude) 

Müttefiklerin 
ablukası 

Pek yakında şid
~ e tlendir i lecek 

Alman Ziraat Nazırı 
BalkanlCJTa geliyor 

Londra, 1 (A.A.) - Müttc. 
fiklerin, Almanyaya tatbik edilen 
ablokayı tiddetlendinnek üzere 

(Devamı .6 üncüde) 

~rnedi Fransez 
nkarava nitti 

~~~ vali . tarabndan terefterlne ftl'llen ÇAJ' lllJ'aletlnc1e. trstf.e TaU, Mal"l Del ve tzzet Melih, 
-__... l>elbotua retıkası, aktör llMDUDer, dlle1" nllmıdo de ~e Jılari Bel ve öteki artistler 

1Öf81lp• lYazw 6 lııclde). 

Almanyada fteşredilen bir emir nmnc ile mut/ak ~aatflO w
nncaya kadar bütün 1ııırd ı dcı.ı irıa:n h'ii.li.um~te teslimi üten. 
mi§ti. Burada evindeki sobasını sırtlayıp teslime götiirtm bir M· 

ziyi görü. yorsunuz. 

..... -----~ ...... }Yeni Çin hükümetini 
Uçüncii tertib kitab protesto için 

kuponlanmız 

~ bU~k roır Nevyorkla 
varıyoruz .. · ld 

Blrtııcl ve ikinci tertip ki· numayış yapı 1 
tablarımızın gördllğU rağ. 1 
bet tabmlnlmlzin fevkinde Yenı· hu··komet reı·sı·-oldutund•n okuyucuları-
mıı için Uçttncll tertlb ola. 
ıak daha zengin bir aerı nı"n resmı· yakıldı 
hazııladık ve Cumartesi 
gtıntlndea itibaren de ku· 
ponlan ııeıretmete başla· 
dık. 

2000 Sayfa 
Bu tertibe dahtl verece. 

t:imlZ kttablar 2000 sayfa 
~Jup, metbur Franaıı mu. 
harrlrl il . ı Zevakonun 
en seçkin romanlarıdır. 

su romanlan tedarik edebil. 
mele tclD okuyuculanmızm cue. 
tem!alD ... tarafmda ll8fJ'e baf
llld""9.. il ponJarı ı den ao • 
kadar toplalDal&n Ye 50 kunq 
ödemeleri llgımdlr, 

Kltab' poeta Ue adrelılertne 
v:tillderllmMIDt '8tlyea olrıyucu. 
tanmmD IO kwııft;an maada 
pG9ta Dcntl olarak da aynca 00 
kurut sllndermeıen lcabetmekı.. 
dlr. Çlbıldl ldtablar bOJtllı: lntada 
oldutund&D •nealr iki püett. 
,ealer1Jecektlr. 

Kuponlarımızı 
Toplayınız 

NeyYOrk, 1 (A.A.) - General 
Çangkayçek'in oğlu Şiangweigo, 
yeni Çin hükumetinin tC§tkkUUl .. 
nü protesto etmek Uzere Nn .. 
yorkta yapılan büyük bir miting. 
de, Vangçingwei'in tasviri, nü. 
mayişçiler tarafından yakılmıştır. 

Va,ington, 1 (A.A.) - Nan. 
kinde teşekkül eden yeni milli 
Çin hükO.meti hakkında hariciye 
nazırı Hull aıağıc1aki beyanatta 
bulunmuştur. 

Bu yeni hükumet. komşnuna 
(Devamı ~ ünciide) 

__ zwwws ,,..... -- - -
' talat paşanın 
yazdırdığı bir 

haber 
yazan: hakkı tarıh aa 

- Yum 2 inci _,,... 
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ir kilise ziyaretinin arkasın
daki hakiki manzara 

Cümhurlyet TUrkiye& Wk 
bir devlettir. Bu devletin hudut
tan içinde kimseye dint 1tika.t
larmdan doJayı kimse bir §eY 

ıııöyleye.mez. Bunun için_ muhte.: 
rem Fon Papenin patrikha.neyı 
ziyaretinden doJayı muhterem 
kalbinde ha.sıl olan ortodoks sev
gisini ta.bit buluru7 ... Ancak Ista.n 
bulda bu biı.dlse cereyan eder
ken buna. mUtenaztr olarak Fon 
Ribcntrop ta Romada. lsanm Ji.. 
yuhtt vekilinin ka.pısmda bekli
yordu. Vatilmn sarayında kato. 
lik dUnya ite clelcvermek, pat. 
rikhene ile ortodoks filemi ile 
banşma.k davasm.ı Jleri suren 
Alman diplomasisi radyol:ın va.. 
ııtasile de aynı günlerde dost 
Yunan milletini metlıi.il!ena ede
rek da.vayı lehine ka1.anmak is. 
tfyordu. 

Dost Yua.nista.n lehine Alnuuı
yanm her yerinden güzel sözler 
işitmek bizi memnun eder. Do6t 
Yuruı.nlstanı rencide e<leoek her 
tıözll.n hepimizin kalplerinde de 

ötü akisler brra.kacağmt söy. 
lemeğe bilmem kf )Uzum "1,'V mı
dır? 

Ancak vatrikhaneye yapılan 
ziyaret ve radyoların yaptığı 
lle§rlvat altında bir snru ınaL 
eat.lar, hedefler ardın& kadara
çılmıe kapılar halinde btıtOn ım-. 
larmı fft.§ etmektedirler. 

Muhterem Fon Papenin pat~ 
rikhane ziyareti Mnasmda. kili
senin. bilhassa Yuııanhrta.nm Al· 
man sulhu lehine imale.ei için 
epey gayret Mrfedilmf3tir. 

Patrikhane bir nıha.nt ma. 
kamdır. Bu makam ahret if1eri 
ile uğrqtr. 

Arazi Uzerinde ortodolm tti
btla.rma. sa.hh> olan fMarılar 
bu ruhaııS makamla uhrevi mil. 
n.uebetlerlni muhafaza ederler. 
Yolaıa patrikhane Yunan devle
'inlıı mukadderatını idare eden 
llr mekanizm& değildir. Yunan 
·ıilletlnin irade kudretıııı lf ade 
~ bir Yuıım devlet.l vardır. 
·e eivasetinl ba§kalarmm telld. 

niJ:&ç tabi olma.dan ide re etmesi
ni bilir. 

Yunan milletine radyo vuı· 
tasile yapılan t,ebllğtercle. nıha
nf makamlar Va.f'rt.a.slle realfze 
edilmek istenen işlere bir yar. 
dancı aramaktan başka bir ~y 
değildir. 

Kilise duvarları önünde, ve 
hava. !ialgalan arasında yayı· 
lan bu kurt.lann birinci pl!nmda 
sulh lt-hine dtta ve t!empati ge. 
liyonı& da hakikatte aranan şey 
sulhtan ,yahut duad3n daha ha.. 
cimli. daha muessır. Altnallya 
için daha manalı olan maddeler· 
dir. 

YunaniRta.nm elinde bazt eşya 
vardll". Bu eşya satılrkt1r ve Al. 
manya da. buna taliptir. Fakat 
Almanya aldığına mukabil dö. 
viz veremediği için !!atış mua
mel~i ya.mlamamakt.adır. 

Bütün bunun içindir ki La.fon. 
tenin tilkileri bir karga kat et
mek için aşk eeren.adlan. söyle
mek. kilise orgları calmak ihtL 
yacını hfssetıneğe başla.mı -tar. 
dır. 

Bizce bı.ı ziyaretlerde günlUk. 
lü, orglu siyasetin arkasmda bir 
ticaret hikayesi gizlidir. 

Herkes dinince dinlenain a.ma 
kendisini inaa.n oğlunun seyyia.. 
tnıa. kurban veren layı muka· 
bili döviz olarak verllemiyen bir 
ticaretin ma.draba.%t haline sok. 
mak insana gtllUnç geliyor. 

!sanın bir ticaret oyununa ko. 
m!syoncu olarak kanştrnlmak 
istenmesi ill!Wlm aklma neler 
ı?etirm.iyor. !ııa Almanyanm e
linde kalan eon Yahudidir. Onu . 
r::rJd bir h.imıete aevkedlyor. DOn 
yanın hali aca.yiptir. Katoliklik. 
le uzun seneler mücade.le ettik. 
t.en sonra. onunla. anlqm.a.]c iste
yen Alma.nyanm bir gün de: 

"Denize dtlftU.m Yahudiye A
nldmı ne yapa.yun., demesini 
hiç te hayretle kartıJa,mamalr • 
dır. Abluka çem'berl cfddf !Uret· 
te daralıyor. 

SADRI ERTEM 

'1ı.ô.tırA. lar içinde: 

talat paşanın yazdır
dığı bir haber 

halid zıya ~ mepııti· daela.rmı buldum. ta.ltt bey, ca· 
yet pedl§Blımm ba§kAtipllfi vit bey, ba.ban za.de hakkı bey, 
gUnlerlı:ı.cleı bize hatıralar nak.. daha bir çok ittihat ,.e tera.kki 
fediyor. erkAnı ... 

bUyU.k Ustada minnetimiz ilrl a.lAtini ziyaretine dair bana 
kat olmalı: bir kere hatıra yu- verilen evveli bir kaç beylik 
.ına.kta.n çok, hatıra nıe~tmekt:e ctlmle oldu : 
çekingen Jdnıseleriz.d.ir .sultan re- - abdüllıamidin ha.t.nnı eor
pdm sarayında .., kadar saygı. mak için giden heyet padip.hm 
lı adımlarla olunsa olırun kendi seyahat maba.dmı da. &nla.tmıf, 
ba.şkltfbinJn kalemini gezdirmek "zatı §8.hane, iğbin.rlarmt mu- . 
tarihimize çok değerli vesikalar cip olur diye vu.geçmek il'temig.. 
toplamaktır. hele bu kalem, tUrk t5e de sey:ı.ha.tin memleket için 
edeb!ya.tmm gerçekten mümtaz menfaatini takdir buyurdukla.
bir Uatadmm elinde olunca ka· nnda.n gelzn.f.§lerdir .• dem.tı; ha.· 
~cmm yalnız kuru wıslka.Ia.r- b.nt mahla da '"biltlrla, benim 
dan da ibaret kalmıyor; bUtti.n i~in muvaffa.lnyetlerlni g~mıek 
ellmle unsurlan ka.ğşa.yrp yerle. bl1yük bel\tJyµ-lıkğrr DQ. veeile 
zinden oynamr ifadelerin vn.. ile doğnıda.ri doğruya, Utifatla.n
cut verdiği tertib ve iMioa.m Uı. na ma.zJuır gldum. ~ dolayı 
tima.mmdan mahrum satırlarla arzı t.eeelilt\.lr ednıfm,.. C"evabı
ba.bayanileşen zevkimiz, bu dtlz- m vcnnf§tlr. 
gfuı, mUeddeb sütunlar ara.smda bir &rzu8\.l olup olmadığı ec:>
!d~ta. . k~.dlne g~liyôr d"mek rulınuş; demiş kı: "milletin !tı. 
ınüınkündur. !eti u.yeslnde eksiğim yok. ra-

dUn işte bu yakın tarih su. hat.mı tamamdır. mfnnettamn. 
tunlarmd.ın blrinl gömen geçi- teeekkUr ederim . ., 
rfrken ben de bir l'anında be.na da.ha.. dalı&?-. 
~lııa ~r sima gö.;d_ilrn. bu ab: 0 zaman gueteye çektiğim 
dülhamıd ziyuetmın gar.etecı telgrafa bir cümle dah& Utve e
olarak bir hatırası d& bende diyorum: 
var. 11ç bce ~tırıa. kaydede:- •'abdWha.midin bir carl"e i~ 
sem, belki ileride dilşUleoek hır +Mı;;ı ri i 
tereddildU şimdiden gidermi" """"'"6• de vayet olunuyor . .. 
olurum. • * • 

* * (; o ~ abdillhamldle konuean 
beşinci mehmed, nımeli seya- halid zıya.'nm hatıra.lan bu tfa· 

ha.tine çrktığı zaman (tanin) adı- d&Ierl tela:ib etmiyor gibi: 
na bu seyasatı ta.ldb vaıife1'Ji seyahati mahzı hUrmet adde.. 
bana veı:1lmişti. Uetadm a.bdül. diyor. türlU ihtira.et.an. zıemin <>
ha.mtd.1 Zlya.rct ettiği gUnde, ııe.. lan bu vlllyetlere tevaha.tin her 
14niğe yeni varmış bulunuynr- cihett.en muh8.!8e!l4tı ola.cağml 
dı.ım. söyleyerek "cenabı ha.k ınuva.f. 

slAtini sa.kini acaba. neler söy. fak bflhayr eyleıein!,. diyor. 
!emişti? trenden çıkrp da ilk öğ~ tdJ>~~nra.f. o,~l .. ~lunbfuıır ~~ 
rendfğim haberler f çinde gar.e-. ""' ~ ..... _ a..,.. 
tecilik tara.fmıı gıcıklayan buy. verilmesi nw;elem. ve Dfha.yet 
du. o zaman!rl tabirle hakanl mTOlan btr mtloevhera.t çantam 
mahlQ'un yaşa~ tanı bir ga- ~inesi.m ..•• ı..-:..:_ 1 _ __ , .. _,,_. __ 

ıete fçln bu seyahnt yazılarmrn ı..Au W404'"~ ~ı.cıı 
en merak uyandıranı olacaktr. verdiği haberlerde bunla.ra be-

del bir cariye cUmleEi va.r ki ha-
olele Tel nımelf matbaa.tıma lf d zıya'nm ha.tıra.larmda f~ 

uğradıktan sonra, beyaz kule bunun izi vok 1 
yalnıılarmda bir gazinonun rıh.. yoktur ve oima.yaca.ktn' da. .. 
tını lbtUne tq8.n kalabalığı ar&· çUnld benim de ic;fmde o l)ilphe 
smd.a dirilenen talAt beyie ark&. ga.libdir ki bu cUmle a.bdilllı&-

Fırtına 
Karade.nizdeki vapurlar 

Sinoba aığınmaya 
mecbur kaldı 

1 Şehir Meclisi dün nisan 
toplantılarına başladı 

Vah, bütçedeki açı )n yapılan ta
sarrufiarla kapaiıJacağnu sö yledı 

Marmara Ege de.nizlerite Ka. 1 
ta.deniz.de şidd,.Ui bir fırtma hü· l 
küm sürmeie ba.t']a.mt~tır. Bil. 
ha&•a yukan kısımlarda frrtl
na ıııiddetliı"lir. Bir C'.Ok vanurlar 
lim~lara ın~nm1ş.~ Sinop lima. 
nı \ .. cipurla dolmuştur. Katade -
niz sahillerindeki dağlara kar 
yağmaktadır. RaradPnize çıka • 
mryan bir çok vapurlar ıla Bo
ğaz.da demirlemişlerdir. Ha,·an•n 
açmasını beklemektedirleT. 

Akau v:tpuru d;t son eeferin. 
de lzmirden gelirken <':anakkale. 
ye yakın bir yeTde tm\·~rtesin • 
de.n iki yolcu denize düşmüf va
pın- durdurularıık Mndal indiril. 
miş, ka.za-7RdelP.r kurtanlımştır. 
Diğer umıft.an ewclki akş;ı.m 
Dolmabahçe açıkla.rmda da bir 
deniz kua.s1 olmu~ur. Salahat
tin isimli bir motör Tiryeste mo. 
törüne çarpuak haı;ara uğra -
mışttr. Alakadarlar tahkikata 
ba..şlanıı.şlardır. 

Ha.yoon felef a.tt yii:;{le otıız 
Anadoluda bü.künı ~iiren şid. 

detli &Oğuklann hayvanlar Uzc. 
rinde hU81lle" getirdiği telefat 
miktarı yavaş va'·~ te.cıbit ediL 
mck:tedir. 

Şfrudiki \'a.ziyete göre bazı 
mmtalcalarda yiiz.de 60-70 gibi 
büyük bir ni~bet arı.eden teio -
f at umumt ~kilde yüzde 25--30 
kadardır. 

ikinci İnönü zaferi 
nın yddönümü 

Dün bütün Halkevlerİn· 
de merasim yapıldı 

İkinci İnönü muıaHeriyetinin 
dün yıldönilmil idi. Bu münase.. 
betle fCbrimirdeki büttin halkcv. 
lerinde birer tören yapılarak bü. 
yük r-afer kutlanm19tn. 

Eminanu halke'f'inde törene '54. 

at 20.30 da İltikW maqiyle ha,. 
1anmı1 V'C daha sonra Evin Uye. 
!erinden Nusret Safa Coşkun bu. 
günUn tariht ehemmiyeti hakkın. 
da bir söylev vermiştir. Söylev. 
den sonra da bir konser verilerek 
toplant? nihayet bulmu§tur. 

Sanyer Halkevinde 
Sarıyer baJbvinin hazırladığı 

programa göre de törene aut 20 
de Evin Bilylikderedeki salonun. 
da lstiktaı mar,.iyle başlannuı. 
daha sonra Evin başka:ıı Musli. 
bittin Okyay bir hitabede buluna. 
ra.k bugünUrı Pht>mmiyctini anlat. 
mıştrr . 

Hitabeden sonra gençler htik. 
ıaı Savqına ait §arkılar olnımus.. 
lar ve halk sulariylc bir lronser 
verilmiştir. 

---<>----
Vilayet ve belediye 

bütçesi 
Vitayet ve l>elediyenin varidat 

bütçel~riyle vil!yetin muraf kı._ 
mı ,elıir meeliıine verilmit bulun. 
maktadrr. 

1940 umumi büt~ yekunu 
11.866.227 liradır. 1939 ıeneain. 
den 557.446 Ura noksandır. 

Vilayet varidatının bina vergi. 
sinde teuyUt tahmin edilmi1tir. 
Yeni in,a cdilmit olmalan haac.. 
biyte muvakkat muafiyet mlid. 
detlerini ikmal eden Tabimdek1 

apartrmanlarla diğer ban aemt 
Terdeki yeni inp.atm 1940 sene. 
sinde tahakkuka t!bi olacağı an. 
la~ılmıı oldutundan bu maddeye 
geçen seneden 82 bin lira faz:lui. 
le 3.245.000 lira konmu~tur. 

Buhran vergisi m.addeıine 2 
bin, ispirtolu içkiler hissesi mad 
desine do 2 bin lira fazlı tahmin~ 
varidat lıı:onmu§tur. 

Belediye varidatmda bina ver 
glsl maddealne 1 ?.000, kazanr 
vergisi maddeaine 265.000 lira 
fazla konmuıtur. 

midin değil, ta.l!t beyin gülüm. 
~yerek kendi ka.ttrrdrğt bir 
cümledyi. 

• • • 
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yıllık sultan için millette bir 
merhamet ıım-esl uyamna.sma. 
belki de bu halk ruhiyatını 
iyi bilen oolitika.cı fırsa.t ver
mek istem.lyor, masllbnt~lmiz 
bir eöz olarak hP.lkm ağzına: 
"bak. bak! da.ha nelerle mc.,_ 
gul ?,, dedikodusunu atryordu. 

hakkı tarık us 

Şehir Meclisi dün saat 14,.S da 
Vali ve Beleciiye Reisi Dr. Lutfi 
Ktrdarın rei~Jiğinde toplanmı§trr. 
Geçen celsenin zaptı okunduktan 
&0nra hasta bulunan Kartal azası 
ŞeraCettini evinde ziyaret etmek 
ürere birkaç arkadaşın E:İtmeaine 
karar vcrilıni9tlr. Bunda.n sonra 
Dr. Lutfi Kırdar yeni bütı;enin 
meclise verilmesi münasebetiyle 
şu nutku söylemiştir. 

VA LtNtN NUTKU 
"Muhterem arkad&4lar. 
İstanbul umumt m""eliıini:, U. 

çüncii intihap devresinin ikinci 
yılına ait nisan içtimaını açıyo. 
rum. Bu münasebetle mümessille. 
ri bulunduğunuz tstanbulun de. 
ğerli halkını ~ilıic!e şahslvetleri. 
nizde hürmetle s~lamlarını. 
Arkadaşlar; 

Bu içtimaımmn baslıca müza. 
kcresini 1940 bütçesi te§kil ede. 
tektir. Yeni ytl bütçemizi 2ubat 
içtinutnda müzakere edilmek ü. 
zere haı:trlamı~bk. Geçen içtima.. 
da da a.rzeyledi~im veçhile 1939 
senesi varidat bütçesi muham. 
menatınm sureti tahakkuk ve in. 
kişafrnm daha birkaç ay takip e.. 
dilebilmesini temin eylemek ve 
bu hususta daha e!aslr malumatla 
mücehhez olarak huzurunuza ge. 
lebilmek için büt~ müzakeresini 
bu içtimaa bırakma~ı münasip 
görmÜ§tÜm. 
· Arkadaşlar; 

Takdim eylediğim 1940 malt 
yılı bütçesinin hututu esuiyeai 
hakkında lmıaea maliımat arzet. 
mek isterim. 

Tahattur buyurur la' ki 1939 
mali yılına ait varidat bütçesi ge. 
çen seneye nanraıı bir buçuk 
milyon lira fulasiyle tahmin e.. 
dilmit ve bu muhammenatln be. 

1 hemchal ,Uhakkuk ettirileceği yo.. 
lundaki vald olan maruıat ve lza. 
hattın ürerine de tasvip olunmut
tu. Kaza kaymakamlarının inri. 
mamı muavenetleriyle hesap işle. 
ri te§lo1atunrzın büyük bir azim 
ve ısrarla ve 111kr bir takibi tahsi.. 
L\tla 1939 5e:tesi varidat bUtiesi 
muhammenatınm bu gtin tama .. 
men tahakkuk ettirilmiJ olduğu -
nu memnuniyetle arze<icrim. 930 
senesi bUtçesi tanzim ve ihzar e.. 
dillrken ehvali haura dolayısiyle 
varidatın esbabı tezaylit ve tena.. 
kuau da ehemmiyetle gözönilnde 
tutulmut ve bunun neticesi ola • 
rak 940 varidat bütçesi 939 vari. 
dat bütçesine nazaran 557000 kü. 
aür lira nokuniyle teklif editmit-

. tir. 
Bu noksanı tevlit eden sebep. 

!erden biri gümrük varirlatınin 
tcı1aku5u dolayısiyle mt'Tkur va. 
ridattan yüzde 1 o ntsbetinde tef. 
rik edilen hisseden 4 70 bin lira 

kadar bir noksanlık husule gal. 
mesi ve diğeri de et fiyatlarını u. 
cuılatmak mak&adiyle mezbaha 
resminden vuku bulan tenzilata 
mııkat-il her sene verilm~si hüku. 
metçe kararlaştırılan 400 bin Ii. 
ra, 9~9 sene:!!inde verilmtôiği hibi 
940 &enesinde de V"erilcmiyecegi 
anlaşılmasıdır. 

940 senesi bütçesindt: husule 
gelen noksanlık 870 bin lira ol. 
ması Jazımgclirse de nisbeti tah. 
ıilat.ıı göre bazı vaddatın muham 
menatına. yapılan zamaim ile bu 
noksanı varidat 55 7 bin liraya in. 
dirile bilmiştir. 

Tal:ıcttirilip heyeti muhtereme. 
nize tevri ol•ına.., t-sbabt mucibe 
layihasında diğer hir kıatm vari.. 
dat:n da tcrayüt ve tenakuıu se. 
beplcrt hakkında kafi dertc:ede i. 
zahat verilmiştir. 

Masraf bütçemize g~lince: 
940 malt Y?lı içinde yapılması 

lüıumlu ve zaruri cılan il}lt'r na. 
zarı dikkate almarak masraf bilt. 
çesi ana göre ibz:a.r cdilm.i§ ve ya. 
pılaeak bu işler belediye hizmet. 
!eri ve gilnlilk işler olarak au ve 
teklif olunmuştur. 

Yalnu: 939 sencııinde olmayıp 
940 s~ne!!İnde ihtiyarı mecburi 
bir takım masraflar vardır kf bun. 
lann bütçeye vaz'ı zaruri g8rUL 
mUştür. 

l - Barem k;ınununa tevfikan 
tanzim edilip yUksek mecfüiniz. 
co kabul olunan tc11dl8t kadroııu 
mucibince intibak farkı 210 bin 
liradır. 

2 - 1909 ve 1913 &cmelcrinde 
Periye 9e Milli bankalardan is.. 
tilaaz olunan paraların döviz me. 
zuniyeti alınamarn;ı~ı dolayıaiyle 
tediye cdilemiyen ta.k!oitlerin kar. 
tılı~ı olarak 200 bin llra ki ceman 
410 bin lira tutmaktadır. Bu mik. 
tar hasıl olan 557 bin liralık va. 
ridat noksanlığına ilav~sl 'halinde 
967 bin lira kadar bir Mksanta 
kar~tlanıldığı anla§tlır. 

Buna rağmen bütçemizi 939 
sene$inde ittifakla yüksek tasvip. 
lerine iktiran eden i~ programma 
dokunmak&mn diğer nıaaraflar. 
dan ehemmi mllhlmme tercih 
ederek yaptığımı~ tasarruflarla 
mlite,•azin olarak takdim ediyo.. 
ruz. 

Bütçenin yüksek tasdika. arn 
ve mali sene bidayetinde mcvkU 
ta.tbika va.z'ı için tetkikatın ıUrat. 
le Hasmı heye~i muhteremeniz. 
den rica eder ve hu mesai devre. 
sinde her zaman olduğu gibi mu. 
vaff akry~tler dilerim.·• 

Valinin nutkundan r.onra ye.ni 
beldiye zabıta~r t;ılimatnamt:si. 
nin ,cyrlscfer kı~mı okunarak 
kabul edilmiştir. Meelis cuma gü. 
nli toplanacaktır. - -----------

Esrar 
kadın 

çekti ren bir 
yakalandı 

diğer baz• eroincileri 
daha yakaladı 

-""""'~"", pılmre esrar nargilesi, 2 pa.ket 

E~r t~1·;kP~<ri i.~1~fen Belkili 

Za.bıia memurlan dUn 
zehirli madde ka.çakçtlan 
yakalamışlardır. Kara.gU.m • 
rükte Kurda.ğa. eokağmda otu • 
ran Belkisin e.ctrar içf rttiği ha. 
ber clmmı~. bir memura. para 
verilerek cürmil meşhut yaptı -
rılmıştrr. 

Belkisin evinde §ll'Jllgada.n ya. 

toz, 5 gram eroin, bir mikta.r 
esrar bulurunu.ştur. 

Ka.ragilınrü.kte Mehmet oğlu 
İbrahimin evinde de ara.§lirma 
yapılmış, eroin bulunmuştur. 
AbduITa.hma.n isnıinde biriei 
Bevo~lunda eroin Mtarken tu -
tul muştur. 

Tor>ha.nede kalı vecl Ali Nev
rıt dm da kahvelerinde ~
trıa yapılmtŞ, eroin ve iki kam& 
buhınmU§tur. Ocakçı HU!eyinin 
i,izerinde de bir kama. bulunmuş.. 
tur. 

Kaııdillld.e Mehmet lsminde bi
risi §llpheli bir vaziyette dola. 
tırken çevrilmi§, üzerinde eerar 
çıkmıştır. 

Şubeye davet 
l'cıtih tutkerlik fubuinden: 
939 yılı askerlik meclisinde 

son voklaması ya.pıla.n ehliyet 
namesiz kısa hizmetlflerln 1 ma.. 
yıs 940 ta. yedek subay okuluna 
li\"Önderilceklerinden hemen eu -
beye müracaatla muamelelerini 
yaptır.malan llA.n olunur. 



~ et.an Paşalardan: 
Qnzm Hoca 

,..,.,,elımet Paşa 
a• '~. - ıı -I~' ~ )'Uıe hUkUm hazrellerl mezbO.rlan men \'8 der \'e 

"

1. ~. C'1ıııı.,, katıiçiln emri§erit ladar ediyor1& eşkı_ 
•d I> lioca de. yayı mezbüre ti.zerine tayın olunan 

~ltttl:ar t:ıa, c~n(bf kim.ııe eşkiyayı mezbCırenin üzerine 
1 
li''n •aıık.ı gL varub nıezbCırlarla muharebe edıp 

lıt~r "e taka.,.et ile mezbCırları katletmek me§ruclur deyu 
>fııh l•ttte'Jlkt..r ol_ a'lemUlulemaUl mlıbalıhurm e!dalill fu 
~ erıırı ınucıbin. dalaUI m_Unevverln bıl!iil şeyhüllslClm 

Cerı:ııı~erıriın iıı. ve mUftUlenam olan .Mevlı\na. Abdül
···~. 11 nıuaııfırn lah Adam AllahU Taaıa !azaile lfta 

~ VIJıııı:znenıecctuh edip mez><ür Mebmed Pa§anın kap • 
• ı.. ilde rn -..relt az_ tanlığt halinde de din ,., devleti ali. 

Qı( llııııııaı1 et ed'!aız. yeme cinayeti azıme \·e hiyanetı ceı.i
t k<tıl eyıı 0 1 ta. rnesl zuhur etmekle azil ve hapis o. 

llıtıı.r k lllczbunın lundukt& tevbe ve inabet etmekle ıe_ 
ltr itibar ayd Ve hl- ltıhl neisetmek lı:r.cıc tcrtıbı cezasın. 
~l ve ragbet da ııafh ve Iraz olunmu~ken yine 
~ 01ııı ll'ıaıuı(lrenın acmti aalAha ııAsin nioad etmeyip :ta. 

4: lleıılll alttan lhtı. lıntla mcz:kiır olan şcl<avet.l mu.:tezn_ 
'tt eıı f> 
~ therı &§anın ıunca ol aıwahlli m.rnsurcmJe ikazı 
ı. Ol lılr r lııe ınu_ nrurci filne vü fcıoa•I ile lhtiliılc baUı 

\,~1 tı- ı_aca varnı~ 
"-' " ""\ik . .._ olmağın vücudU habaset alüdunun i. 
~ ~ttıb -1 tıraat drtm ve lzalesne ümmeti Mulıaııımcd 
~Ilı ile itıa.ı 'lı~). e~ı~Yeıılz Uzerlerintlen de.'I şer-il mekldcli rlıt_ 
• · - 'bcı vUcuıla. uaııg- o.mağla. si:.. ki mu-
&~~ baik mailcyhim sız, emrlşcri!im vü:.ulünde 

~1ttbe~·a tU rl il- dcrgA!ıı munllAm kapucu b~ılarından 
~~ • ine &Ön- bu husus içla müba.§ir ta.ı in olunan 

'~'.' ~~Uituın ki. iCtlharuJlah macid valakarını ........ .. 
~'il le ""lllllı · Dame mecduh marifetiyle ve. ilc:ı !et-
•.. 'llb.t.t~-. liı:ıca de ı · ü k .:"il "'ll.cı 1• - vayı eerıfc mucibince cümle le ıtr a 

' r1ra ~a dev- lttlhad ile eııkiya.yı mc:r.bürcnin u_ 
t\rıır~ ·./ Ve rehgl zcrlciine varub muharebeye tasaddl 
-,. ~lltıı.ı~bluegarp ederler ıse stz dahi muharebe \C mu. 
,~~ ~e t~ı tıtne ve katcle ile şa.kli mezbQ.r Mebmed Pa. 

\. . • :· "erı1,!Yanı za_ eayı aveneslnuen katle müstehak o. 
~ h:ııı' !ctva,11 la.nları lll eyyiha.I ahiz ve mUetahak 
. ~; 'atlır ~e~tıb ile oldukları ce:r.aları tcrtıb ile ve mez. 

~tıaııa.rıı k n em_ bQr Mehmed Pa§anın şeri maktuunu 
c llıeccı llpucu rlki.\.bı kA.myab padi~ahaneme elctır.c
~'ll§tu~~ lllüba. nh: babında fermanı a.llşanıni .ımtlir 
~ llıu o:muıtur. Fi.: Evasitl Zilkade 1132). 
~ "'h:aneybın Bt~ emrin birer sureli de Ta-
~-h l!ıhz•.ut VUııu_ rahlusırarp Ulema, ~ulchasrna \ ı~btt "fır canı ~· 
"~ "'ru - ve urban ş<?yhlerlne günlcril-

\ı, il h P ~akit nıiştl. ' 
''~rı. Uııusıında >tt ..:rae l 'l'arablusgarptcn yazılmış o-

\.~~ıııe '<1cıu F.:ıınu·. lan arızaya cevap olan bu fcr
ı,'ıu,l •Uıııu~~chum manda Canını Hoca. .Mchmccl 
~ llıı<ıtt \lzere Paşanın Tarablus;arpte neler 
Gttıt~'l ue":11:rıet yapmış olduğu sarahaten gürü
ııı~ '<llııtı er_ lliyor. Padişah da bunu üldii
~ 'Yı 'tı taı:: h~s- rerek başıııın gönderilmesini 
'4l(a, 'll'ıtl'lıı e ih- l·UtUn Tarabluslulara emrcdi-

11 <le lıa2ı ba1>ın_ yor. n·ücıı'il:lJı "n..<W;ur(:Ue t'nlbHf' 
~ı'ııatllhti~atl -oiunrl,,uğ~ malüıu dc,~B<.Ur; !a

'~ı ba a. -kat bir sene bir ay sonrı.ı Tu
l ş<lb ~ kıJırsa. nus ve Tarablusganı J.ıeylcr

~4~1~ga.rb~eh~teu beylerine gönderilmiş olan fer
i(~ artı i>ıde- man bu hususta kısa fal~at e

tı il \'(l b 
tlll t a- ııcyce vazıh malumatı ihtiva 
~ 'l'~8itııı0lllayıp etınekt~dir· · 

t '1trıt 8.taııı~n kor. Tunus bcylerbe)1ne veııalreye Jıü _ 
d~tl lo ~ Sluıar kUm ki: 
. "Ilı~ e<l etııned Canım Hoca iMehmed Paşa Trab_ 
ll'ıır "lı;ıll e~~ezıeı· luııgarba firarında orada da durama. 
, ~ıı 1 l!tfl·o un ııs YIP Tarablu.s ocak gemilerinden bir \ -~/or kı tlaı-. l:ıta ıehtlye ile bir kıta üç direkli sc
ı 1~iaı'=ll:ıı-e •bMeıı. tine.ini gaspen alarak tekrar Tutuna 
\ ~~lt ile oyun firar etmiş ve orada da müstakar o. 

1 b'-h.ı ltuıı tapılan lamıyarak se!lnclert mahall mezbQr_ 
~t. 8.tda e ~abu l da bırakarap nAbedld olmuştur. Bu 

~ ~~r 11~lt C~t~eğıı, gemileri alub lstanbula getirmek için 
tıo it n Ve kaptanı derya vezir Mustafa Paşa ta. 
~ ıııı tııtı~~nlraı. rafından ....... göndcrllınlştlr. Tarab. 

~ ıı b ı•lsara. ua Qeb lusı;arp beylerbeyine de yazılmıştır. 
~I ı. epl 

~ tb8 ~aııt e- Evahlrl Zilhicce 1133. ı 
'ıtı teı-ctı ~tıln

~ı ı.ı,uıa. ~1 şi<1. 
~ lıo<' ıanı da 

1, &.reıı. <ı.r11n ·r 
'b tbru atı ıt a
~h ile ıur: a a

'ltt Yleı·b 
~ ~a. ~ ve ,.eYlsi 

~ul't at Urtıı atan 
~u asıtı suııe, 

p a. Ilı k· a O(:ak 
~ ..... b,, . 1 ( 2 ) . 
.'ll'ıt.-""- k • 
'>ı <I~ aı:ıta 

~ı.. l'ılqtur n o. 
) t, "'e.~'l \' Ateh_ 
~ lllırt e !ayan 
~Ilı~ llıtre t ':, ultı ır _ 
~)Q "'tııb leven_ 
(lıııı lı.ı~b <levıeu 
':ı.ıı}lle " ve lnu. 
~,...... a.1ıı d 
~ l~tıı. fıla.ıı er_ 
: ~,"!lııı ""' ıı liaya 
lıı.' t"' t ita 
. 't t,tt ""Va.ı 8. t. 

~, ı..."c , "e er. 
'~~cı hUt-rı 

ltL l!ır. erııı -
~tq "ttıı:ıı lab_ 
~ llıczbrı n rıeıı. 

r411 ~l'e lh 
ı lu~~I ~ lbtaıın( 

t ~lııı. ;_ı.ı, bu. ''fil oı -..ıa ,.~ 
~~lltı~la Uııın.akıa 
~ bır ea.bıka, 

l' ıı~ı ~·rııı 
"' :• h~rı ıtıu e tc 

r\t °"'ti erıı, ıı 
·tıı· 'bılııı ııuıtaıı 

'\'. ' 1 de ~ll.tp v • "t l'u a. ' tııı.. 'Yaıctı 
:\... ""\ ııılıı.u.te,. 'haıı. 

~\ :"ııı tlı;b it Ofu 
~""-.'Ilı "e P 
•''lll il t Ra.rt 
~' tııu ~ltıYa)·ı 

' Ct~ 

Bu hUkUıııtle lıalısolunnaıı 

Vezir .Mustafa Paşa ( 1133. 
1720) de knptan paı;.n olan 
Kaymak Mııstafa Pnşadır. 

Mühim Defter numara. 130, sayfa 
192. 

ııu ferman ela gösteriyor ki 
Mehmet P:ı~a 'l'ara blm;{;"nrııtr 
tl'tunamamış, Tunusa kadar 
gemilerle ı:;clmlş 'c orac1a g!'
mlleri bırakarak kcndi;;;i ,.e 
ıııniyetiıı:leki ıc,·cntlerlc faali
:ret sahasından çekilmiştir. 

Her hnlıle Cezayire gitmiş ol
nıası ihtimali çok kunctlldlı'. 
Canım Hoca. Mahmut Paşa 

k<?ndisini idama mahk(nn ecl<?n 
ııadişahla ı;adraznnıı sağ" ol
clukı:a meydana ('ıkrnamış ve 
Cczayirde yaşamıştır. Hn sıra-

( Dc1·cw11 4 iüwiide) 
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Graf Şpe r1ıü
rettebatı n.ası ı 

isyan etti? 
Müttefikler 
Kontrolü bitarafların 
faturalarına da teşmil 

edecek 

1n~iliz amirallığı Alman cep leplcr hiç bir netice vermemişti. 
zırhlısı Graf Şp€'nin l\fontevL Nihavet son olarak kumandan 
deo açıklarında intihar etmesi - Lan~orf da mürettebata emir 
11.<! takaddüm eden hadiseler lerine r.i.avet olunmasını tavsiye 
hakkında yüksek salahiyetli ma- etti. Fakat bunların hiç biri bir 
hafildcn bir rapor almıştı. Ra _ netice vermedi ve bütün gayrcL 
pora nazaran Alman cep zırh. ler bo~a J?İlti. 
lısı mürettebatının, gemivi li - IIit/cri>ı emri 
mandan çıkıp ac:ıkta İngiliz ge- İngiliz amiralliğine gelen ra _ 

Pransızca Pari Suvar ~azctc- milerile harp edecek vaziyele para göre kumandan Langsdorf 
sinin siyasi muharriri her gün. sokmak üzere icap eden hazır . saat 19,30 da mürettebatı dağıt
kü sülunlarmda şunları ya7..mak. lıklarr yapmal::ı.rı için verilen mış ve saat yirmide sahile çı _ 
tadır: sekiz emre de itaat etmedikle- karak Alman sefiri ile istişare. 

~1üttefikler h5.disderin uzun ri ve bu isyan dolavısile gemi- de bulunmuştur. lşte bu saat
zamandanberi büyük bir ihti- nin kendi kendisini batırmasına Jerde vazi.vet Hitlere bildirilmiş 
ya~ haline soktu;;ı.ı bir tedbiri karar verilmiş olduğu anl:ışılı- ve Hitlcr aynı .E;iin gece yarısına 
nihavet almak mecburiyetinde yordu. Bu haberi kısaca bildi _ doğru geminin kendi kendini ba.. 
kalmı!ilıırdır. Bitaraflıkları ta - ren ajanstan sonra gelen Fran_ tırması emrini vermiştir. 
mrımile temin edilemiyen bita • s:z ı;azetclerinde gördüğ-iimüz Bunun üzerine gece yarısın _ 
raf devlet karasularının kontro- mütemmim ve meraklı maliıma- <lan sonra gemiye aYdet eden 
lunu yapmağa karar vermiş bu. tı okuyucularımıza bildiriyo- kumandan Lan~Saorf tamiratın 
lunuyorlar. ruz: · bırakılma5mı emretmiş ve aynı 

b~illert' şimdiye kadar çok Montcvideo körfezine rekilen 7.amar.-ta. Bocnos Ayrcsten iki 
sab:rlı davranm1ş ve herkesin Graf Şpe cep zırhlısı derhal ta- romorkör ile gemi mürettebatr
hakkına hiirmet etmcğe haki - mir edilmeğe ve üç İngiliz kru. m karaya nakledecc!: bir büyük 
katcn son haddine kadar gay _ vazörü ile yapmış olduğu mu- ~a.luna getirtmişti. 
ret etmiştir. Allmark hadis<?sile harebcde aldığı yaraların kapa- 1G kanunuevvel cumartesi öğ. 
bu i;:e başlar gibi göründü. Fa- tılmasına ba.5lan.rnı.-ıtı. Bu tamir lrden soma Graf Şpe'ye küylen
kat vine lazım gelen ;eyleri 111- işi 14 kanunuevvel pcr~embe miı:; olan e-rda maddeleri bir çok 
gilterenin yapmasını bekledi; gJnü başlamış ve geminin ctı- kurtarma. yelekleri ve Alman 
ve Korv<?çin bunları yapacağını martcsi gece yarısında. yahut ticaret gemisi Takomadan nak. 
ümit etti. nihayet pazar sabahı tamamen lcdilmiş olan diğ'er eşyalar pa -

Fakat Norveç krmlldamadı. tamir edilmiş olacağı kabul olun zar sabahı bu romorkörler vası. 
Altmış ticaret gemisir.i ve 400 1 m~tu. tasile yeniden Takomaya taşrn-
den fazla gemiciyi Almanyaya Uruguay hükumeti Alman mıı:ıtı. 
feda etti. Bu müddet içinde bir 1 z1rhhsmm cumartesi gecesi ha.. Avnı gün ö)!ledcn sonra saat 
te!< 1\orveç gemisi İngilizler ta- ı reket edeceğine o kadar <?min - 17.30 a im.dar 900 Alman zabit 
rafından batırılmamıştı. Bu va. di ki bütün müttefikler gemile. ve neferi Takoma'ya gitmişler 
ziytten Almanlar istifade e<li - re o gün limandan çıkmamala.. ' Ye hemen biitün zabitler gemi • 
yorlardı. Dunun daha fazla de. rmı tavsiye etmişti. nin intihar etm"si emrini protcs
\•amma. imkan voktıı. Fakat o gün, yani cumartesi to ederek !!eminin harbetmesi L 

Neticesi ya,,'?arnak veya iil - ~inü öğleden l'lonrn hiç kimse· - · c;in ,S?'Önüllü efrat aramışlardır. 
mck olan bir harpte inüttcfik _ nm aklına gelmiyen bir hadise Fakat bu arzuva ancak altmış 
lerin kanur.<1uz ve imansız bir J cereyan etti. Grnf Şpe mürette. Alman bahriyelisi cevap verdi -
düşmanla mücadele ettikleri bir batı isy:m etti. Gemideki.ı bahrL ği ve e~cscrivet harbi reddettiği 
devirde sonu hileye ba.ğlan:ın bir yeliler Gr::ı.f Şpe'nin Hrnan<latı · için kararın ·değ'iştirilmesine im. 
bitaraflığa · müsaade"'A-CdH~cz.~ ayrılrn?sI.n.t istemiyorlardı.~ Bu ::.kan hasıl olamamı!'trr. 
l\blukanm ı;iddetlcndirilm(!zi 1 miionse};>Qt]e o c"i.in sa.:ıt on Jj,Cş: S. ~ Almanlar bu hıi'diselcri gizli 
muhakkak lazımdır. • ten 10,30 a ka~ar mürettobat·· f.JJlmuşlar ve g-cmilcrini batır -

Taksim gaz111osu 
işletınesıne 

Belediyenin hissedar 
olması kabul edilmedi 

Taksim gazinosunu işletmek ii
zere belediyenin de hisseC:ar ola. 
cağı bir şirket kurulmu~. nizam. 
na.nesi tasdik edilmek üzere An. 
karaya gönderilmişti. 
· Dahiliye Vekaleti belediyenin 
şimdiye kadar hissedar olarak bıı. 
lunduğu süt ve et şirketlerinden 
zarar ettiğini ileri sürerek bu şir. 
kete hissedar olma!< teklifini red
detmiştir. Keyfiyet şirket hisse. 
darlarına bildirilmiştir. 

lstanbulun kömür derdi 

lam sekiz kere güverteye çıka. dıkb.rı halde Montevidco'da bile 
rılara.k znbitkr tarafından ta7- kimse uz1ın müddet hakikati bi. 
yik olundu. Fa'<at bütün bu ta- kmcmi<:tir. 

Amiral Murenin 
dünkü tetkikleri 

Pasif korunma mütehassısı bu-
gun sığınak l a r ı gezecek 

zahat almıştır. 
Mütehassıs bu sabah sığınak 

planları üzerinde tetkikler yapa. 
cak, öğleden sonra on bir kazada. 
ki sığınakları dola~acaktır. 

Nüfus sayu~ı ve 
Evliya Çelebi 

Evliya Çelebinin l.taııbul hak
kında yazılannı okurken, insanm 
bu mcthur ve kıymetli seyyaha 
acı.."'Tlamasına imkan yok. Meseli 
kitabında §Öyle bit" cümle oku -
yorsunuz: "htanbul kalelerinin 
clışından Silivriye ve Karadeniz 
sahilinde Tcrkos kalesine vann. 
caya kadar 1200 tane bağlı hah. 
çcli karye ve kasaba vardır." 

Ba~ka bir sayfasını okuyabm: 
Yedikule deniz kenarmdad·r. 0-
rad.oı::ı Y edikule kapısına kadar 
1.000 adım, Y cdikuleden Silivri· 
ye kadar 2.010 adım, Yenikaprya 
kadar 1.000 adım, Topkapıya ka.. 
dar 2.900 adım, Edirnelcapıya ka. 
dar 1.000 adım ..• il8.h .. " • 
Anlıyorsunuz ya, Çelt:bi, bir 

kaç rakam '\lt"t"Jnek için dört dön
müş; lstanbulu adım adnn doleı. 
mış. Belki bilmem kaç yü:iincü 
adımda şaşrrmı!, haydi bir daha 
dönmüş sayını~. Fakat bu, deli. 
nin posteki sayması gibi bir ~y 
cleğil. Çel~i, bunun lüzumuna 
kani! Ahfadına, elinde yegaM 
vasıta bacakları olduğu için bu
nunla ölçet'ek bir rakam bırak
mış. 

lstarl.>u) nüfuıu.nu da "l~tan • 
bulda bulunan beni ademler" baş. 
lığı altında şu rakamlarla kayde
der: sadati k:nm 3036, ulemnyı 
İzam 3.000, mepyih 2,200, hatip· 
ler 3,005, imıun 3,006" aal:cri 
taife bu rakamdan har.içtir. 

Evliya Çelebi, htanhul nüfu. 
sunu da birer birer saydığını id. 
dia etmiyor. Biz, bu rokaml::ı:-ın 
ne derece doğru olduğunu bilmi
yoruz. Yalnız şunu iddia edebili· 
riz, ki Evliya Çelebi, ı-akamhm 
konuşturmanın yurt için, ilim L 
çin bir lüzum olduğuna inanmı~ 
ve Öf"neklerini vennişti. Fakat 
Çelebiden sonra unutuldu. Ra. 
kamlar bir şey ifade etmez hale 
geldi. Hatta yakın zarnanlarc1a 
Avrupa istatistikleri gazete .ıü · 
tunlarına "garibe" diye geçerdi. 

Dünkü gazeteler, önümüzdeki 
birincite~r-in ayında umumi nü _ 
fuı ııayımı yapılacağını ve bu iş 
için 226 bin küsur lira aarfedile
ceğini yazıyorlardı. 

Aıırlann taşıdığı ibret dolu 
hadiseler, medeniyetimizin ne gü • 
zel, ne canlı birer cr.-neği oluyor 
lar. 

Niyazi AHMET 

Arazilerini ekmek 
isteyen felaketzedeler 

Erzincan felaketzedelcrindcn 
olup da arazisini ekmek üzere 
memleketine gitmek ist~yenlerin 
meccanen gönderilmeleri hakkın. 
da vilayete emir gelmiştir. Ancak 
bu gibilerin sırf ekim için gide. 
ceklerini isbat etmeleri lazımdır, 

Kömür islerini tanzim etmek 
üzere şehri~ize ı;elmiş olan Eti_ 
bank kömiir işleri şefi Macid bu. 
günlerde Ankaraya dönecektir. 
.Macidin merkeze vereceği rapor 
üzerine Etibank İstc:nbulm1 kö. 
mür işini yoluna koyacaktır. 
Kuruçe~mede yangın 

Fransiz pasif korunma müte. 1 

hassısı Amiral Muren dün sabah 

dokuz buçukta vilayete gelmiş, 

vali muavini HalCık ile seferber. 
lik miidüründcn hava haber ver. 
mc teşkilatı ve alarm vaziyeti et. 
rafında plan üzerinde izahat al. 

mış, bunlara ait plSnları t1svip 
etmi~tir. 

Harp tenvirat şebekesi etrafın. 
ela elektrik idaresi teknik kısım 

muavini Refikten aldığı izahatı 
iyi bulma:nış, yeni esaslar ver_ 

düşündükçe [G5ıüp 

özled iğimiz çağ 
Dün sabah Kuruceşmede Kır • 

zade sokağında avukat Marafa~.a 
ait evin soba borusundan çıkcın 
kurumlardan saçak tutuşmus. 
ynngın çıkmıQtır. Şiddetli rüzgar 
estiğinden yangın birdenbire ge. 
ni ·Jemiş. ev tamamen yanmıştır. 
Beyo~lu itfaiye grupunun gayre. 
ti sayesinde yangın diP,er bir evin 
ancak balkonu yandığı halde sön. 
dürülmi.istür. Yamın ev 1000 lira. 
ya si ~ort'alıdır. 

miştir. Harp tenvirat şebekesi bu 
esaslara göre tanzim edilecektir. 

Öğleden sonra beledive sıhhat 
müdürü Osman Said, itfaiye mü. 
diirü İhsan, polis miidür muavini 
Sc!ahattin, zehirli gazlar müte. 
hassısı Ilas::ın. belediye mühen
dislerinden Şevket, veteriner Nu. 
n ile görüşerek uzun uzadıya i. 

İlkyollnı·, hiç ~iiphc )'ok, ki çılgın kaçı~lann, dcr<lli göç
lt•rin nğlrlrP,ile n<;ıl<lr- Balta ıtÖl·mcmiş ormanlnrdn, çiğnenme-

• ıııi~ dıt~lııl'da ilk ııatiknlu.ı·ı, bu bedbaht kn lnhahkln.rm, ) arn
h nyaldarı, ka.nh tabanları açtı. 

Giir,l<"r, )"tı azg;ın tahiatrn iiniincl<•n kaçmak, ya ıncrha,.. 
ınctsiz dü~:mıaııın ııııznıı!.mcuın knrtulnıa.k i<:in yapılnn5tır. 
l\"im, do~up hiiyiidüğii topra.kları, k<•ndi istc}J,ilc bırnknbilit":'. 

Dün "illiistrns~·on" un son sa~ ısını knrJ~tn·ırken, bir 
hi('ret resmi p;ür<liinı. Giizcl g()zlii, ıl:n· kıı.l<;nlı, orınıın boy
ııuzlu hir geyik, post kaplı biı• kıznl~, kürkler(', yün !-iargıl:un 
;.:;iimiilii çocuklarla ihtiyarlar, uzaıımı~ hnstıı.lar, lılrlrnc; ımrçn 
<'\' csrnsı ... 

'i>onmıı';' hir kn.r <:<mi.nele, çatıları çiik.ınii' c\'ler üniimle 
hu manzara, ndam:ı hi<: ele hcr!ıan;::!;i bir ta..-ııuna;rı hntnlatnn
~·or. I>ckorun iiylc nc1 hir belilgntl \ nr, ki ilk ba!u7ta bunun 
hir giic; olılu~ıınn kest idyornz. 

ı;u IH' nhc ç0<•t1k bc.-lki <le hu <:liken C\'lcr<lcn hirinclc cloğ 
ınıı':'t ıı. Şu· kn r ..,ak:al lı ihti~·ar, i~tc hnrntla. hiiyiimii~. kocrumş. 
ı r. Bir nıcznı·lık yer, onun en tabii hakkıyc!t· }'nkat bir gijn 
lwpnn kı~ anH't, onun c;ibi illti~·nr çinarlnt'la hiriiktc, şu pcn
lıc filizlc•ı·i, tnze yapıııkhıt'I <la hn.':'ka iklinılcrt' ı-iiriiklüyor. 

J\ rılnnı7.cla hii~·le ;yollnı· çok. Hn!!clnn gci<'nlcrin, soldnıı 
~c ı·i cttikkri gibi, soldan n<:ılnıılnrın ela sn':!a cfön<liiklc.l'iııl 
· ~:ircliik. He iki cliin~·annı ) 'tt\"arlak oltt':'ıındnıı i;t iirii lın ~·o11nr
<ln. tek ıncı·kczli c;cnberlcr ~ibi hirllıh·i pc~;;inılcn sıralnnıyoı-. 

Jc;ten <l ı ':'a. clı~tnn ic;c cliiniip <loln~nn hu çıkmıızlnrdn zn. 
. \ allı inı;;nnlık dnh:ı ne \'nkit-c kadar lıtı'}rnı giiziinii yarac.nk'? .. 

O Iuznk, ~n <lc\·I', im nıı:;:on, niçin bir yonıyn ı;-enlik, bir 
o<·ağa aydınlık, hir ynrd:ı snrulet tn~ıınıy'm·? .. 

·~ oıllıa laıı 
t<1t~1ll.1'iyıe 

Utaaıa, 1 M :; : • ., ı\l/ ! lıl'I '1! ··: ;1<18.</l.</I lıfıı TC11 aiin tıil<iycl{C !/ttptlcm fo71laıı tıda ,' t•C !}CkCr i7ılikurı yapfılda
Tt i:;iıı malıli.cmcye sevkolutıa11 !ılcU.xı sahipleri adli lct öttü.nde 

Gt'yik ~ iizlcrine hile elemin hin tiirliisiinii dolclnran göç 
fcl{\ketlcriwh•n, \':ttan rwılnrındnn no znm:rn knrtnln<'n~ı~. 
nır kanun ctcH·ini, bir hak ~tığım nmnn ;\'nrahhi n~ k:ulnr ii1_ 
lo<lik!.. HAKIH :>OHA GBZGj:ı-; 



M car Başvekilinin beyanatı 1 Tutun mustahsil- J Irak kabinesi 
lerinin aşbelası B~~~e(~.A7.:~11!' ~-

1 h f d ı · f (Ba§ tarafı 1 incide) i>ir..eei, be~ haftalık bir faalı -"Şimdilik SU hU mU B aza e e im• ve ıı~ıar al~~lar C?ldu~nu ilct"i •• ti,,:~:~~:~ ~:ı,;;:i~ ::U!ıt: 
k ye ıuret"ck §oyle di1or. Ç k A h b · · ·· - ı · · · b sam, na...<tit Ali GeylB.ni ta.rafm-Ü n Ü V r U P a ar 1n1 Ya Y IT'ı a 1 ~ .. ;r~~c~t:.;;.~ v;;;!:ı;de~i dan te.~kil olunmuştur. Rarici-

_.:ı d ı .:ı •• ve nezaretini N1 ri ~alt deruhte 

' 
1 kt küriik ahcılRnıtr. Ann o uı:m tu- • zarar 1 o a ca ı r ,. tü.; mÜ6tflhsillcri mallnrmı snl. etmiş bu_ıunm~~uJrr. 

mak icin büyük ticaret ınerl<euc. 1 
·ıtalya z·ıyaret"ım nllnu ('n ll:t.a),luf,tırmamnklığl - rinc bdar ıt.~d~nıczlcı·. Bu türlii Fransız Nazır ar 

mır. iktıza eder: satıflar en kuçük kaza mcrkeale. ' 
ı - Kendi mıutakalarırnı~ • 8 1 . h · 

1 
d D ı ... . k. f rinde olur. ura nTa ne •r•cC M r d.. top an ı oıt ugun ın ışa ını ela sulhU muhufnza etmek. tütün ihraç. ede. n .. b .. üy_ük fomalar ecıısı un 

temin etti 2 - Avrupa harblnd4'D son. g....._ tkincı, uçUDC11 clerec:ede· • l 
rn tl'sis cdJlecek ~ulh . ~--• ı-L- p .. ,.._ l (AA) Na.zır ar Budapeşt.r, ı (.'\.A.) Ro- iri mata.anıt aUC111Uarı sa ua.--n· - .. ' • • -

,. d t d n Simdlllk ulhll ınuhnCnza ı-. •- mut•na1ıtlar tiirlü tirlii mccUa_i •. bu aabMı Eli~ .~rarın-rna 8eyahatinucn av " e c. cd~lim. c,;liultii, .\'9ntJ>& hal"bl- .... ..,. d R ıh Lebriln. un rıya 
,.,ont '""!eki, ~u bı-ynnatta bu· dolapS,.r döndürerek fiyatları dii. a _ e1eıcun ur . -~ ..... nı y:ıymak z:ırnrlı olacaktır. iirürler. Netice• ~ı cmaten ~ı altında ~l~ıştrr. 
Jtt~~ı~:::~m ltnlya. ile :\l:ıc- L • Nihat solhn ~elince, Avrupa !.an mallu-m lııir kısnunna kiloau ı ncyno, huı~l sıyuet h~zt 

o1 cnmin•ınnı 1çlndt"kf nıislyonla· 80 100 kunıa. aabldıiı hdde d.a. umııml. fe'kılde .baha~~--. 
rtstau nrasrndnkl dosthı~u ı nnr hnkkll. nındrfk bHUl:tı .- kalama; fi tı 30 - 40 tir. MumaıJeyh. alı mecliaıa nı~ 
'yen.! bfr inkfıııntınc trmlo et - nıtııetlor. adnlets1zllk rejimine ~-'-e20 •---- ._~_ iner\ Fa· sais.i .netice1~~den bahse~ış 
ml•tlr·" lh -- aunaıa -umr al-- ve "-t.'a·-- edilmuı o'- n"-... ~r • " nihayet ı-crccC'k olnn bir su e .. ~ __ _._ hu uta U4U'DI • ...,._ -ı - ~ 

Tclcld, Macarlstanın siyasc. tcı;ncdlrler. kat ne~,_._u ın -~~-._____ Jerlc memleket d&hilinde komü· 
tinden 't"e hcdenerfndcn b:ıhs0- 30 lnırap -arı ~· .. ..-:-- nmt ,-e Hitlerci taJuikB.tr tenkil 
dcrelt demiştir ki: IHl.dlseleri bugUnkU görUı;; - 100, hattl 150 ~"' • .- Wiyiik ~ • için tetkik edilmek \17.ere bul~ 

Otedcnbcrl sOyledlk kl, 'Ma - lorile değil, blisbUtUn bafka mal~ ~iklıı:" °!ur. Baznn nan tedbirlerin M olduğunu an
r:ı.rletnn. ynlnr7. sulhçu yofüt?•· bir notııhıazarclau mUtalAa et- hiilai~tten .... ~~ • yartlnn l.atm1itır. Bund&n sonra nUlT • 
ıfa?J. yUrtımesl Tc Avrupıının uıellyu. Mua.114.ktaki ı11eı;uill işte muataba~U.11 t.u gibi muta • lar meclisi, nıürakerat :rwıwne
mnnmt mcnfnatlcri gOıönUnde lıallcdoı:ken. ıullctero <leYanılı ••Hıtlann e!i~den ~mı:-11d1~· sine geçmiştir. Bu rumamede 
~ ııtnlmıuır ş:ırtfıc hC'dcflcrine bir sulh, Hıuiua.n. feyiz ve ro.. Bu da zor bir •t defildn; zın tü· muhtelif meeeleler bulunma.kta 
1tlnşmak Umldlnded!r. Tuna !ah Ycreco~iııi ümit ct.Uğimlz tin iti,. iahisar ~ddesidir. Buna idi. 
haYzasındakl n.ıtrct bakımın- 'a.sılalara nıUracnat cluıcli)·lz. lnhitar ldueıı ıaltn ahnadrfa Diier ta.ra.ftan mcbuaan mcc
dan, Mncarlarrn tclAkkJsf bu - Belgrad, l (A.A·) - Kont takdirde, doirudan dofruya mem iisi varın öğleden sonra topl&· 
ılıır . .Mncarlar, bu suretle, bu Telekl, Belgro.dtlan geçtiği ın - leketten tütün ihraç eden 1'üyik n..~k ve B. Rel'DO, ali mocliain 
mıntnkada sulh daYa!'!tn:ı. hlz- raua, yakında Yugoslavy1tyı finnalardan haı)ca ldmaenin alım elde etmiş olduiu ııeticeleı- hak. 
mfl't ~tmektedlrler. ıiyaret ümidinde olduğunu satmlma bnıbnlmama11 müm • kında izahat verecektir. Bu top. 

fırı mesele Tar ki, gözU - l!IÖylemietir. kiiadir. Bu a.-etlc hem lnhiılU" lantıda. bir çok iııt.izah takrirleri 

. canıf1'1 t 
ikinci lnön~ x:;eri"'

0 

eh~ı 
Kutlandı fJ6-! fP' 

lkinci tnan.u wcrinin ıs inci ( ıd• J 
yıldönUmU b~ Ankara Hnlko- j dn. l:;tn'!!;. ~~ 
vindc kuUanDUitrr. Merasime is- 1.,roıııllr rlfl ~ 
tikliil m~ıyl:ı ~nuş \"C Ccv- 1 tbrnJıl~\cıad "' 
det Kerim incedayt ktirsU~ o gele- <lcvrin aıtı p:ı.Ş:ıttr 

1 .• il '"'ııdrıız cıe • ıck bü)1lk bir hcyecnn a gun n ·~· ıcrıno dar" 4 
kudst mıı..·u1.~mr tc~ttiz et.Urmi§ ;:; 0nı11rı J{tl14I 
,.c z.'\fero ta.lcş.ddüm eden ~ıenıe yapJJltf!:İ~~ 
mill~tin lıcyec&nsııt aal&t&r:ık K• mat ~ .. ..,._ 
ferin a ıekilde temhı edlldijtni thl'P1~ 
16ylcmltfir. met

941
,,t 

Orman yanaıınları hak· ~,!,t~ :; 
landa bir tamim 4e"ıetf~ 

Son salnanlaria '* ark l&'llln Jd!ll'9 
orman :r-11mıannr &ı1eMek için 
orman umum mlldUrlflğil a?üadar
lara bir t.am.iınlo tertiba.t alınma.
unı bilcUımittir. 

. Türk • Macar ticaret 
U~ zamandanbtrl m~mtetetJ

nıbdc TUrk - Macar ticaret mil· 
DW11llll.ğinl yapmakta olan Bovt 
buıila kalb aekt..indeıı ölmUttUr. 

Reyno yum •ktam 
nutuk aöyliyecek 

Parb, ı ( A.A.) - Ha VA şe· 
raltl musalt olmadıfındaıı baş 
,.ekll Rcyııo, Amerikalılara 
hitaben radyoda •ö1Urec"1 
nutku lkfncl defa olarak te]ılr 
etmiş n çarşamba alt('amrna 
brratm~trr. Müttefiklerin ablukası 

lda..eaini, hem ihraç müe11ewle - , -criJccektir. Bunlardan birili ra. 
riai ve ayaı zamanda müstahsil - dlkal aosyaliat mebualardan B. 
leri zarara sokan mutavauıtJann Badie'nin olup hUkümetin umu• 
elleri de tütün iıine kanflMktan mi siyasetine mütca.lliktir. Bq. p k .1. 
ketilmiı olur. vekilin bu takririn müzakereel. açavra va arl\en (BQl'tara/ı 1 incide) tın bundan daha yükıek oldu~ Hakikaten memlekette iatibıal nin tehirini isteme!i muhtemel. J' 

1-ulunduldanna, hattl bitaraf ka.. na 9üphe bırakmamaktadır. edilen tütünlcm bir k11mı dahil- dir. 

ra sularına girmeyi dÜ§ündtikle. Müttefikl..U. Yeni •İ7 ... ti. de aarfeclile«ktir. Dahili iı~- Fı·nıerle Ruslar 
riııe dair olarak bugün ıntrbteliI L~ 1 (A.A.) -Yorlrmıre ke mahıaa olan hu kıaım lnhiav 
gazeteler tarafından n~cn Post gazetesi, aldıit haberlere lanıi tarafmdaıı sabn ahıiır. d 
haberlerin uılsız olauktan, Reu.. f garc. müttefiklerin yeni ıiyaseti. Bun\IQ haricinde kalan tiitünler arasın a 
ter ajanmun dipiomui muharri. ni ıu tekilde tarif ediyor: ihraç mahıulü danektiır ki. mİİL . al k 
ri tarafından tıaylenmektedir. takandinavyanın Almanya)"& tahıillerin menfaati lxınlr.na doi- Nız ar çı il 

'Pek yakında, ablokamn tcttfid maden cwheri sevkiyatını dur. rudaa doirura IMi,;ik ihraç 6!' · HMinlü, t (A.A.)- ~nlaııdL 
edilmHi ihtimali Yardır. Herhal. durmak. Baltık denizi methalinin malan vurtuile ihraç edilmeeıll- ya ile Rusya aruındak.i yeni ha. 
de bu meseJeyc mUteanik olan kontrolil için Alman filosunu har. dodir. lkillci, üçüacü cJerececleld dut iizerinde kAift iki n\nkide IJd 
planlann tanzimi, müttıeftk hiikt1. be tahn1r etmek. hava muharebe. Iİmlarlan n mita ........ • • memleket kıtaatı aruında niselar 
metlerin n yillnek !Urantn uH. Jetini pddetlcndirmelr, Almanya. NJa Sİl'IM9İ ~.,li Wr ~~ çıkmıı oldufuna dair bir pyia 
hiyttl dahilinde olup bunlar, ba nın Avnıpa cenubu ıarkisiadcld leden '-ika Wr t9Y -~~~ka..., devnan etmelrtedir. 
hutuata benli% hiç bir ıey ifp et. cliplomati faaliyetiyle mücadele ı.. ~ ... .ı-~~ - MoakOV9, ı (A.A.) _ Pi~ 
memiılerdir. etmek. n-. yo&. ile .......... ır. Bifle diyanın so.ıı wDı muahedesi ile 

Çemberlayn, ealı giinfi nam Alman Zinat J!azırı lııir 1111•11sri,.aia "°'!"!'9u ~ Scnyetler blrlllfne terkettlli ara. 
kamarasında nutkunu söyleme. Ballaınlana Geli1or kette tİıclnt ...-... ._ • zinin ''Kareli • Fin federe ıOIJL 
den evvel tahminleTde bulunmak Londra, 1 (A.A.) - Eveninc au Ye :renis Wr b~t ko,...k list Scwyet cumhuriyeti .. namı al. 
mevalmsiadir. Standard pzetetl, alman bur ha. silli teMlrki ........... ~· • tınü. ScrıYeUer . ~Ulfııe llhab 

NftJorl&, t (A.A..) - Ne..,_. berlere g8r~ Alman~ 11M1•ı411t~&iıN••.. il._ W' n 11...- ~H&nmi l'l'OJetilrl .... 
I' 'Tlmes guetetd yazıyor: M&tte. yı tld4ettendlrme1t hususunda llMt ölaft titiiniin ~ ~p Sovyct meclisi tar.ıfaıdarı ittifak. 
~ fitrm-"11Mokanm bugilne kadar mHtteftlda urafmdin verilen ka.: iahiwa tibi oldaiu ıı:.eıı::r la tasvip clunmuıtur. 

Almanlara verdi~ arar, yabancı rarm tatbikini ıüçlqtirmek için .... _ da 7İDe ı.-... • Si l • 
memleketlerde 

5

~1dutundan u tedbir almakta iaticat ga&terdtii. ~iin- ...-ı - itibarla a ı n 
ı&iilmekte iae de Alman,ada nl yazmaktadır. WtaJıam tafe71i muta911Pd1mm 
böyle dejildir. Filhakika ıeça Ziraat nazırı Valter Darred. IMbük m.~ fiaıımlarile Jl!i•tah. · Siyui bir taarruzu 
IUbatta. yan remsi Alman mü&. Avruparun cenubu prkiaiadeJd ıilllr muma ıiamemeaiıııi teman hazırlıyorm111! 
fili, ablokanın yabancı memleket. memlcketledıı Almanyaya aıc1a etmek•• .... ,.... • L!- .. :.. Lo..ıra, ı (AA.) - ne

1
u 

!erle olan Almazı ticaretini Jflzde macldeled, petrol •e iptidai mad. it ...,.tınü ••llansi w.r ~ Herald a;aıetesiJlln yazdıima 
elli ni.betinde kestiğini taldik e. deler göndermeye devam etmcle. ret ıek'ı:f" bnanaaı-•--t ~~saline gOre, Staıtn bu sefer sfyut ol· 
diyorlardı. Hatta Japonya.dan ya. rini temin için İtalya, Macaristan ollnak \'&'• 111911._~ • ··~..t..- mak U:rere yeni bUyUlc bir ta· 
pdan ithalat da hiııedilecek dt.. ve Yuplnya ziraat nuırlan ne ,-.laut ..... ~~ ~;,~mal- Rl'?UZ hazırla!llaktadıP. Eunun 
recede ualmıftır. Almanyanın görütmek O.re yarın BüJrreıe- nu olması._.., eucı-, n-... ... b R •~ 

. bu miktan lrabul etmesi, halrik&. hareket edecektir. hlu-" "ı.~ ve ihraç miiM: ~:d~~d:~!n~~~~~ 18YI om 

....ı~ ı.n de t~ akllril• Bu başvellllllı1a. hlo alAkuı 
talaaillerinin ~ ~-~ f.i · oımıTan bir empe!'l'allıt lf1a • Alman beyaz kitabı 

heyecan uyandırdı 
(Bq tarafı 1 fndde) 

E kaydeden Alman matbuatı 
ii1m htikGmetini A wupayı 

sevketmif olmakla itham 
eYiemektefir. 

Vqİıılctoa.1 (A.A.) -Amcri. 
lra matb~tmda, Alman beyu ki.. 
tabına öair münakaplar clevaaı 
etmektedir. 

Daily Ncwa diyor ki: 
Eler Bullit. Birletik Amerika. 

JUD harbe faal aarett• i§mak e.. 
CIJicelini hakikaten vaadetmit ille, 
Polonyahlan aldatmrt demektir. 
:V• ç.nberlayn ile Dalady• bu 
W..rlere imnm'fı.na, onlaruı da 
i}'i ıCSrUtlerinda ıllpbo etmek lL 
mnceJir. Eter Kennedy. Çem. 
tledaya ile HaJl&b'ı PoJıoa,.,a 
4ltdW ,ardma yapmaya daftt et.. 
.. ile. lliç TUifni _oıan,a ~ 

bir ite giripıt demektir. 
Amerikan milleti huptea 

hJsmk istiyor. 

ajanİı bildiriyor : 
YucosJav matbuatı, Alman be. 

yu kitabi hlkkmda pddetli mil. 
talealar beyan edlyw. 

Vreme paetellİı Berlindeki ec.. 
ncıbi pzctecilcriıı. veaikalarm 
abhatini bizzat gönniit olmaları 
icoabettijiai eöJlımekte ve beı ıü. 
tan \lzerine, frl Jaarfltde fU C:üm. 
leyi ııeıretmektcdir: "Cumhur. 
reisi Runelt, f atizm aleyh tarh. 
ğını iki IObcpJe yapmaktadır. Ev. 
vcta. Amerikao. ıııllletinin dikka.. 
tini, barict Iİyuet ınculcleri ü. 
zerine çekmek, uniyen. muazzam 
ıq1iblaama pr0&ramını korumak 
için.., 

Rewc de la Semaine ıueteai 
diyor ki: . 

BC)'U kitap, halihuırdalri bar. 
bin, meaullycthıi nerede anmak 
limngeldifini göıteren vn;klJı. 
rı ibtiq etmektedir. 

Politika. "budnkil, nU•hlımm 
bette dardilııll beyaz kitaba ve o. 
DUA UJUldınbp aJdalete tahsil 
etmektedir. 

Muttef ik f lloların 
boğazdan geçmesi 

( ... t<J'lfl/11 .... ) 
ısm-t hallerde J'Uli • .,,u•t 
doirllda .. 111& bir Wıdide 
marm addettltl takdirde YeN • 
bilir. ruat einnllmiltir ki. m0tt.e
flder 'l'UrldJWJ9 baJen 4otnı -
dm doiruYa telalilreJı9 maral 
buhmduiuma 'beyan ef:mellnl tel
kin~. 

•-- muta9UllUllQll ...-an • tl 
:;:;.- iltiea etmeie Wdan er .:ee:.;t~r_. ---------

~. tütün .... , koopentif - Nayvork noma yişi 
leri tqldl etmek Wl7ik ~ fİ!'· 
mmn ile tütiaıı ... ~ (&af tanıtı 1 itaeitle) 
.....-.. doinaJa ._.. ...._ liWı kunetiyle iatekJuiDi klbaJ 
•.....! ilDaci "ÜÇÜllCÜ dere - ettirmek ve bilyUk bir kıtanm -.ıM V• .. .:S-L- '---'-1 ---t 
cecleki mata~ -- - dUnyanın diler--;, e nu1-

lelerinden ıaüıtaini IWmalanna •iJUI ve lktıilıtll mtinaMbetımle 
hbmet ed.r; ,...t tüt6n sahı ko. ba1unmuma mani ohuk ana. 

tiflsi tetkiU ile -.-r b. sunda bulunan blr memlebtha 
=bir tedbir olarak ~ mir programını tahallhk ettirmek 
UMaeai obm)"ıuı mutavassıtlarm yc-lundaki yeni bir hatveainl teı
tiitiin alam satımınd.ra menedil - kil eder. 
muinde müıta!aıffier hesabina B1114la Çiııde Cılup ~ lıir 

Le.. ı-'--1 ederi%. :ı...: .ı-.•..j,=- hlma·-~ ... ~ ora· faylo!a ol1ta ... OA ~n. • da~=~=~ _,_ı!.::-=:1._, ___ • 
Bu sene tütün zıruıtt1e P91. - ~ _ ~ •v.ı ~ 

fte?I ı.u y<"lerde mıa.taıı.m..... meıırur devletin menfaatlenm 
peİc aemacak Wr hale düflilğiMİ terviç etmekte 'Ve gwek Ameı:i. 
yakandan bili)'Oraz. Birçok aile - kan gerek d1leı' devlet toblılı· 
ter tafqli mutaYU11tlan11 eeplr raa. umm ZNNpclanheri mleL 
riai ... ...._. i~ '6tin llir ..- .. bulumıı aclllılne ~ 
ae11ı ..,..._. •-r•• .-. g&mıet baktım tennemüta • 
~ • ._,........ ..... Ti • dlrn .. ; ... a·-.A =~Wine ve hDr 
- llİl"aatİ ..,. ... ....... ........... ,y.- --
_,. • • Wr w hnadırdair ~ ri&1K edlJeoııil bakkm. 
.. ..: ........... - -- d& mezkCr ecnebi devlet rUela· 
~ "--- ..,_ cliıır'rtv p..ıt • amm beyamtını bldfeeler hlc 
awhdıpP~ ASIM US te ~·::;.. ~ lllk.. 

Mecliein clünldi ......, ll&UI 1laıWltl Nil • 
,_._.. Awda Wlinill, 

topJanbG ~ .......... W 
& ..... _, 1 (A.A.) - B11a1ta • hll w ıMır,,_.. (lıa. 

8'71lk lllJlet JleoU81 Dr. Jlu. .. mlHJll ....... hl n .. 

lıar Oenaaba lNıl'•blm•• .... . 
pptliJ topJıatıta Vaa IOl8 2'olp>. 1 (~) - W 1 .... 
Hfaln ifletme ldanllala 1111 braJan Jllll Ola Jııl' 1 # .... 
JJll hesabi katllllle alt cllTW bld& Aw.. .....,.. _, 
:::.-::-Ja!'ft.-::=: ::. ~,,;:. 'r..: 
kulluulall malllUat .. ..ııa. tir Jd : 
rm ..... ......_ aut taWI- T..ı Ç1ıı11 Fil "hl .Amiri • 
muma alwalr ••bftlnbl bnm .._Jr ••• 4eH W 
ıru•n l&J'IUlmı cta lklMI mi· tı ıw.atlM •rn-.-. 
zakenllal ppank _..., q - dlr. ~ 'M!o w "bıa.A~~ 
lemttttr. ldlmetleri yeni Cin ua~ 

KecU. Ç&l'IUlba &tllıtl top. tammaia mecbur Mloek vul -
lanacaktn·. Jeti .idame ~-

Bir ihtiyarla. torunu az 
kaldı yanıyordu 

SUleymaniyede Si,a.Uı aoka. 
lmda bir kuIObcde oturan X.tat. 
yalı 60 yapıda Nazlio topladı(& 
paça'lfalan yakarken entarisi tu.. 
tuptut. torunu ız yqmdı DM!ek 
t&lclllrmeye İl;Opwt. bwıwı da 
elblseterl tutupu1tur. Komtular 
yetipniı. ikisinin de Uıtlerinl .Sn 
dUmfltlerdir. 

Vtkutl&n muhtelif yerlerindaı 
yanan Nuifc il• Keı.k Huüi 
hutakaııeline Jra~dar. 

LillMUl itletmeıeri 
miiclürliijünde 

tahkikat 
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occww ...... 

" 
~le,, 
~hususunda biribir ine rekabet eden ana kızdan biri öldü 

~AR Aç Eq/ı BE'R'nÇaE• T ESİ 
tn ·r ~tk 7 ~ ızceden çeviren: H. MUNIR 

l('dö 
~'1 it ?\i.ip geJd' ... • 
lL~ °'1ku\' ıgı zaman, nuzu hıç aklımdan geçirmemi~ 
,""'Ilı est gözlerini ara. tim. 
~' ~fatotı 'e'91 Norman, kahve fincanını bir 

t% ~f~tıdi nçte:. . ~ taraf& koyarak: 
\.: ~fılliıc ;:. dedı. Kendinı. - Evet. dedi. Bu haydutlar 

~
llı... '1ceıc kadar memnu. çok çabuk hareket ediyorlar. İçe. 
~ıı, \thlii etrne~n. Biraz ri girdiğim zaman biru çarpıştık. 

\ı"'tıııa e feçti. Yanmız. Kafama yediğim darbeleri göze 
\~., 11 • daha 

2
• • • alacak olursan, Ilç kişiye karşı 

ıtıc 80 dıywade kendını tek ba§ıma ne hale geldi~imi ta. 
l.ıw" ~ • r ugu ~ual §u ol. savvur edebilirsin... Blitün bu 
k~'~ lltrde? 0 münasebetsizliğe seb. ep de tiyat. 
~~t)j)' Çabuk .. na ne oldu: rodan bir ~t evvel çrkmt9 ol. 

... ~ ti\rj 60Yle? mak!ığımdır. Hatta bu erken ge. 
~ 't tdcreJt.rıgston efendisi. lişim, haydutlarm bile plantnr 

~ ~~ ~ • bozdu. 
r~ ct llıp C)'ln.~ d~di. Onu - Fakat aiz bana gece yansı 
~~~.liiç bilÖt~ü.m. Em. sulannda gelebileceğinizi ~öyle. 

~ ~ile roı: Yennde ufacık mi§tiniz. 
~'>. tcıu1 b' - öyle ama, ne bileyim ben, 
~ ~~ Ycrint nefes aldı. oyunun yansında sıkıldım, çıkıp 
~. ·~ın lç!n en ~ktı. Yu.. geldik ... 
~~ b )' ıı;~ den gızli odaya Bundan sonra Livingston efen. 
~;!.-_ir baıdra.r~ aan aaçl~ disinl v~ sarrtm arkadaşını nasıl 
~~il, a e divan üzerın. kurtardıgmı anlatarak vakayı ta. 
\:""1 cıınz kendine ge. mamladı. Norman; onun 11rtmı 
~ aıtıuı la oqıyarak: 
~},h,, Çİarmı okpya. - Demek ki, dedi. bizi giyo. 
~ ~ '4 h\'?u • tinden kurtardın. Az daha kal. 
~ !ot~ b ~· dedi. Benim aaym19ız, tren ka!alarrmın kopa. 
~ ~ ir it ol~i~n ı;ıe np ataeakmıt 1 Livingston böyle 
~~•et tec u .. unu her giin bir rnanzaraya tahammlil edeme. 
~ ıilbclerle anlı. yeçeifni gösteren bir ürperti ile : 

Dünyada bir çok garip hadL 
.ıeler cere\'Jn eder. Amerika."lm 
""arıLbetler df yarı olduğu mu
hakkaktır. Bizim bura.da an.la 
taca.~ız vaka. da bu gara.bet. 
ler kolleksiyonuna. bir yenisini 
na.~e edecektir. 

Bir kaı; gün eV\•el Floridad:ı 
bir kadın ö!Uyor ve Lc.r:drada 
ba~ka bir kadın cvlf'.niyor. Bv
lenen ka.dm ölenin kızıdır. Bi
rind~i UçUncU defa. olarak bir 
zevci dul b?rakrvor, dilleri ise U
çüncil defa o!arak diinö•a evine 
~iriyor .. Bu ailenin ~ayanı dik. 
kat hususivetleri muhakkak su. 
rette üeer ·defa evlenmeleri ve 
se'rvet!erlnin de bu i7.diva<=larla 
beraber bUvümesidir. 

Bundan ~1rmi sekiz sene C\'· 
vel miralay Jon A.stor, Titanik 
facia.smda öldüğü zaman arka
smda kendisinıden çok daha gP.nc 
olan otuz yaşında. !'!i.izel bir ka
dm ve on :ıta~mda bir krz çoctı.. 
~ıı brrakmıştr. MiraJaym beş 
milyon doları bulan ~rveti fe
laketzede aileyi geı;indire'bllir
di. 

G"nc; ve gUzeI kı.ıdm tam dört 
sene kocasmm hat·:-a.sma b~h 
kaldı. Fakat nihavet 1916 da 
Nevvorklu ıen~n bir banker o.. 
lan Vilyam Dik ile evlendi.. Bu 
izdivaç netkesi beş milyon ile 
bankerin dört bu~uk milyonu 
kucakl:ıştılar. 

1923 Eene~ide kızı artık yir
misini a.şmıstı .. O da Jtnnesf l?ibi 
rrüzel ve canlı fdf. 350 milvon 
fra1klık (on milvon Urahkl kU
rük bir drahoma~ı vardı. Bu ser. 
vete mukabll astı bir nam ile 
birleşti ve prenses Obolenska 
oldu. 

Bir!e~e t.a.nı dokuz sene de-
·a.tn etti Bu ınUddetin sonunda 
b~nma taç ile dolarları biri· 
birinden a.yırdı. 

1932 sene.sinde prens Obo
lenska yerini, AVU$turyanm meş 
hur şair ve tiyatro müellifi Hof. 
ma.nşta.lin oğlu ola.n Ra.ymon'ş 
tcrketti .. 

Bu şekilde fkl kadm mUsavl 
\•aziyete f.:'irmh;ler, yau.i ana kız 
ikiser kere evlenmişlerdi. 

Fakat !rayrnvaldo ileri bir 
.harrıJe yat>maktn ~ecikmed.i. tık 
izdivar.r menfaat birlc~e~i iken 
bu kere parasız bir boksöre gö. 
nül verdi: kızından htmen bir 
~'!ne sonra UcünC'U defa rılmak 
il -..ere ooksör ile evlendi.. Bu U· 
ci\nMl i-zdiva~rn. bir n..c:;k bfrles.. 
mesi oıdueuna art.ık şüphe cıdi
le1nezdi. 

Kızr Mi~ Ali!ll A~tor ans~mds.n 
1!cri \{almak istemedi ve prens 
ilP edipten sonrn bu kere de bir 
~azeteciye gönUI verE>rek bun
dan bir ka<" e;lin evv&l hıv.ilterc.. 
nin en mec;;hur fıkr3 rnuharrir. 
!erinden biİi olan Filin HardinP" 
ile evl,.ntli. FiHo Harding halen 
~ilah altında bulunmakta ve tn
~iliz ordu!'lunda tavvıtre da.fi t.op 
lannda askerli{{in.i ·yapmakta 
dır. 

Ana ile ki% a.rnsmda bu reka... 
bet, Mis Alis A.stor'un izdivac 
~ü niha.vet bulmu~ çUnkü ra
kiplerden biri, vani krzm annesi 
aynı snin Fiorlda da ölmüstür. 

Ga7.etecf Hardint? nıa.kalele 
rinden çok daha mühim ve ve. 
rimlf olen izcUva<ı mt'ika.me!~ini 
imza.tarken. metelik.siz 1!enc; bok
sör de bUtUn serveti olan kan-
6mI kavbetmiştf.r. 

t\~· ~ - Allah göstermesin, dedL 
~ı ~~ ı:-t bit ligara Yerinize ben ölUrUm de, yine ai. 
Si ~;._~, "e tviıı mutfak da. zi.n ölmeniri istemem... Fakat o Şeker ihtikarı yapanlan n dünkü muhakemeleri 
\.~~tf N çarçabuk bir ne!? 
\'hl; ~htı 0~ bu.~ Divlnglton "'e Norman kulak 
~ · ~tetı e aıdı ve gorül. kabarttılar. 
·~..... e içmeye bqla. Uzaktan bir otomobil se.i fıiti. 
\~ıı.""' tf . • Uyordu. 
\ ı ~ tı\~ıaint htırmet Norman Konkuveıt: 
~. · edi~ Biru - Henüz itimiz bitmedi. dedi. 

Melba fabrikası sahip· 
leri tevkif edildi 

~ ~ 1 Bu lf. bir k.açmıızt yemeden bit. ~-k fi .__ ıl dan 
·~~e !,~er hep P te. mtVCl~.' Hazırlan bakalım. kim. ~ er yay ... yap an n.m 

J ~iltldea.... d~ dir?- aonra, ihtiyacmdan blrkaç misli 
t fazla malı ıtok ederek miııt ko. 

~\b•tt. c~p, Norman ışıktan ıöndUrdil. O. runma kanununa muhalif hare. 

~~lh._!ıtı~crdi: dadan dtfll'l çıktı. Kapıya yak. ket suçundan asliye altıncı ecza 
(11.t:l ..._ la~tı. Gelen adamın "Kara çem. ahk • il Ll ..M ı. 
~h;· l1e kadar Iİ%in bcr'• çetesinden biri olmuı ihti. m emesıne ver en yon e 

~ı. ~~ ...... du. o. ııu çeyrek malini dl'·ilnerek her tilrlil ted. ba çikulata, tekerleme fabril:w 
:\ 't l tt -" Cttil hal ~ sahipleri Yorgi Amunidi ile 
~ • ~~ l'ttrog er. Der biri aldt. Kostantin Nalcpulas'm muhake. 
~~t ~~~ gidip dr. Fakat boşuna tedbirler ... Zira melerine dün tabah başlanıldı. 
)~SQ!)h litin =ediyor. gelen, başmüfetti§ Vilvaın'dı. Tilecar Seferoğlunun 1eker L. 
~~" lif elendi 

0 dığınıı:. ( Dah.a ııar) şindcn dolayı mahkt1miyeti Uzeri. 
~ dJ l'tl'i k lll. Çünkü ara. 

' '?ı~t telef UlJanmamıı ve Voleybol maçları ne tüccarlar arasında bir hayli 
1:1. l~tltio~l~tı ttumaraar .v~. Erkek mel.teplcri voleybol lik merak uyandığından mahkeme 
~' ~G .. ~l' ctu~~ttnız. Sızın hel/etir.den: salonunu birçok büyük tüccar ve 

~ ttc~i'~ bir ~ zaman böy. 2-4--940 salı gü.nU Beyoğlu iş sahipleri doldurmuı bulunu. 
· h: '<Stc ı.... clefon numa.. halkevi salonunda. yapılacak vo- yordu. 
ı .. .'~ttt .,.ilanı Ad t Maznunlar mahkemeye iki a. 

~ ~ "1l111ı ben d ~ e leybol maçtan: vukatla beraber gelmişlerdi. Ev. 
\.~~ftr liıden e bır milna. Saha komiseri: H. Sa.ver, Tak. vela iddianame. okundu. İddiana. 
'""'' ttnu._ •ordum. Fa. sim lisesi - Vefa. lisesi saat 14, \.. uq tJt 'lilU' old ğ Iş k r · mede, aylık istihlaklerinden fazla 
~ 'tbc iatecı· u unu. 30, hakem N. Moran, r ısesı şeker satın almak suçundan sev. 

'd.i~:Plc tcı !un. Yahut - Kabataş lisesi saat 15• h!sa- kolunduklan, yalnız toptancı es. 
~ "ll\i.tj e on numara. kem N. ~foran, Yilca Ülkü -

"-'~~· '<ıı:ıt 8an1;rordu.m. tanbul lisesi saat 15,30, hakem naftan ısayılmadıklan i~n beyan. 
~ ~ ~'l? N. Moran. Hayda.rpaşa _ Şişli name vermeye mecbur tutulan-.:. 
\ ·~.derhal ~Lp ..:t. Teraldd saat 16, hakem N. Mo.: yaeaklan, fabrikanın aylık ihtiya. 

" .,ıtcı_. y.a.ı 15• an. cının 20.770 kilo olduğu halde 
~~L tdnı öyle yap. _r ___________ 102 bin kilo şeker stok ettikleri 
•~ti\ "Ctı, BEYOOLU HALK stNDIASI yazılarak milli korunma kanunu. 
'~? c.le~tırıtn ardında.. Eski Komıoğra.t açıldı. Rahat k:ıl· uun 32 nci maddesi deıaletivle 
~'\bctt de kurmu, tukl&r, temiz ve gentı salon, ucuz 59 uncu maddeyle yani iki se. 
~/ S~·· lii ttyat, en g11zet filmler. ne sürgUn ve 500 liradan 5000 li. 

\ b'1ıtı. ' dtı ~ onu unutur ıı t K l M A V 8 raya kadar para cezasına malı. 
~ ~~? ltııt ~nbth etmi. Pazar ına.tlne ıı de, cumarteal 1 de kô.m edilmeleri isteniyordu. 
~~llt~ ctı her ıtın lktde ba§la.r. Bundan sonra ehlivuku( olarak 
~~~u?un bir hile ____ q __________ .. ______ _ 

~~~1~t~~~~b:ue:~~ 1: JJ •11 ·l 2.4.940 Salı 
~-tt l't •t~ ~vden çı- - .. --- - - -

\" c, ,_~l.tnun • rak Alek-
~ ..._.~'it' 15tnlni verdi. 
~ \ s~~"~I'- ttıt~10tnetre kadar 
lıı ~h~lldu111:Yi savdım ve 
'\( 'i~ bi 

)\ \ıb~ttton 1 r nıuavin ola.. 
>:~o~lt isi ?otıa~§ını iki ) tt ~· n clınden ge. 

\~.:~c.ı, Çare k'ı 
t" '1 '4.1 l.f • elimden 
? t11 tc tee· ister Konku. 

~~ dar:cı~tlın. 
'~ .~~ . en lonra ne 
\,~~tı~ı~ 
~ ~~ir t~. •içeri gir_ 
il.{\ t -~~ t!t ti 1 

ke olduğu.. 
~ ~İt11 ~rrn ~:re evin yan 
t "-'·, tııı 'lt btra~ına sak. 
fi!~ l>~ ~u k uıak ku. 
~"'tı ... ~ ~t an1anaat getir. 
~~~ ~a •1ıırı 1Y:ıınaarğım 
\"'~ltı ~l'trnc&ı~dıfinizi na. 

~tı_ltl"' ClrıceQ ltndir 1 liaL 
~~ ttis c:n. gelip içe. 

l.tcrde l un da si. 
ultınduğu.. 

12,30 Program ve memleket 
saat ayarı, lZ,35 Ajans ve mete. 
oroloji haberleri, 12,50 MUzik: 
Kadınlar koro heyeti tarafından 
halk türküleri programı Sadi Ya
ver Ataman ve Sarı Recep refa
k2tilc. 13,30. 14 Müzik: Karışık 
hafif müzik. 18 Program ve mem 
l!ket saat ayarı, 18,5 Müzik: Bir 
konçerto (Pi.), 18,40 Konuşma: 
(Çift~inin aıati), 18,55 Serbest 
saat. 19,10 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haberleri. 
19,30 Müzik: Ankara radyc-su 
kiline ses ve saz heyet idare eden 
Mesut Cemil. 20,15 Konu§ma 
ctktısat ve hukuk saati), 20,30 
Müzik: Fasıl Heyeti, 21.15 Mü. 
zik: Oda müziği. 21,35 Müzik: 
Küçük orkestra, 22 ,15 Memleket 
saat ayan, ajans haberleri, ziraat, 
esham, tahvilat, kambiyo, nukut 
borsası (fiyat). 23,25 - 23,30 Ya. 

rınk! program ve_ kapanış. 
v.4.940 Çarşamba . 

12.30 Program ve memleket sa.at 
ayan, 12.35: Ajans ve Meteoroloji ha
berleri, 12.50: MUzll(: Muhtelif oa.rkL 
lal' (Pi.) 13.30/ 14.00: Müzik: Küçül< 
Orkretra, 18.00: Program ve memle
ket saat ayan, 18.05: Müzik: Fasıl 
heyeU, 18.55: Serbeı:;t aaat, 19.10: 
Memleket eaat ayarı, Ajane ve Me
teoroloji haberleri, 19.30 Konuıma 
(Dl§ politika. ha.dlııelerl), 1U5: MU. 
zik: Çalanlar: Veclhe, Cevdet Çağla, 
Kemal N. Seyhun, lzzetti.n Ökte, 1 -
Okuyan: Muzaffer tıkar; Metharat 
Sa.ğııak, Azize Tözenı, 20.30: Temsil: 
Anlayana. Saz!.... Yazan: Vahi öz. 
21.00 Serbest sa.at, 21.10: Konuşma. 

21.30: M~zik: RtyaseU .. uml:ıur ban. 
doııu 22.15: .M,.mlck<.>t saat ıı.!·arr 

> ~ans lıaberl~rt; Zirıı.at, E~b. m -
Tahv11üt, Kambiyo - ı;u!tut BOt'Sfll!I. 
!Fiyat). 22.35 MU1rlk : Cazbaııd (Pl.1 
23.25/23.30: Ya ı.kl prot;ram ve ki'. 

ııa.mr 

i~i tetkik eden maliye milteha1. 
aıslanndan Ferid.in taporu okun. 
du. Bu raporda mamunlann aon 
iki ay içinde 1 H> bin kilo teker al. 
mIJ olduk.lan, halbuki aylık ihti. 
yaçlarının 27.710 kilo olduğu ya. 
zrlıyordu. 

Sorguya çekilen maznun Kos. 
tantin bunlara kaf§t dedi kt: 

··- Aldığımız §eker ihtiyacı. 
mrzdın fada değildir. Biz her A
man için fazla şeker bulunduru. 
ruz. Bu şeker ısenelik ihtiyacımı. 
zrn ancak yUzde yirmisi kadar. 
dır.'' 

Diğer mamun Yorgl de, aynı 
ıözleri tekrarlıyarak stok bulun. 
durmalannm sl"bebi, mevcut mal 
bitince fabrikalanndaki işçilerin 
işsiz kalmaması olduğunu aöyle. 
di. 

Bunu- müteakrp müddeiumumi 
mü:ıvini söz aldı ve esas hakkın. 
daki mütalcası nı serde:.tti. 

Muavin müta.leaııında, munu.n. 
Jarm mnu korunma kanununun 
neşri günlerine tekaddUm eden 
birkaç glln içinde, bilhassa 4.2. 
940 tarihinde külliyetli şeker al
dıklannt, halbuki aylık ihtiyaçla. 
nnın 20.40 bin kilo arasında ot. 
duğunu, mevsim dolayısiyle faz. 
la şeker almak zaruretinde kal. 
dıklan ve kuru ve beyaz 1ekeri 
her zaman bulamıyaeaklan yo. 
!undaki müdafaalanmn varid ol
maC:ığını, zira İstanbul gibi şeker 
şirketi ve ecnebi şirketlerle temas 
eden bir muhitte böyle bir şeyin 
dütUnillemiyec:eğini, ııuçlannnı i
fadeleriyle de sabit olduğunu ile. 
ri sürerek milli korunma kanunu. 
nun 32 ve 59 uncu maddelerine 
göre tecziyelerini ve hemen tev. 
kiflerini istedi. 

Maznun vekilleri de mildafaa. 
tarını hazırlamışlardı. Birer nüs. 
hasmı mahkemeye ibraz ettikten 
sonra, avukat Şaban Sırn mütla. 
faasmın bir hülasasmı yaptı. A
vukat, fabrikanın bir milyon ki. 
lo §eker istihlaki için hükQmetten 
alınmış müsaadesi bulunduğunu, 
fakat mlicss~e yeni oltluğu için 
şimdilik senede 350, 400 bin kilo 
istihlak ettiklerini, stok şekerleri 
satmak maksadiyle almadıklarını, 
iddianamede isnat edilen lüzu. 
mundan fazla mal almak fıkrası. 
n•n .:ı.yhk ıhtiy~ç diye tdsir edile. 
rr.iyeceğin;, böylece ziihclc.-n malı. 
keme huzl!runa getirildiklerini, 
bahis mevzuu şekerin koordinas. 
·:on heyetinin karann::lan 34 giin 
e;vvel a;atın ahndığmı, hatta gör. 
dü~U lüzum il.ıednc •ckere on 

2'4valh ~ç. eqkm ve meyus 
~özlerini havava kaldırarak: 

- i!~vct, hu~J.n h:ıva n3fi3 ... 
Hem de Ren fç!n 1ıira= !;lklTJ go:: 
tıe'{ cok lvidir. 

Bu sözıeri söylerken muha.b
~tJe kızının ~vımll, pe!n'be yh· 
zane ba.ktr. Onun evde hizmet -
--ivle yalnız k&ldıtl va.krtlar f'r-
1crlmMmdan çok korkardı. Ken· 
dlsf i~n vatnız.lık öv!e muzlim 
;syıe bo~cu vicdan ıunl'llarıle 
lolm·du kI. Reni bir an hHe ya
nnıda.n avn-mak istemezdi. 
Gen~ kız sen bir eda ile: 
- Ba.bam, ben ya~a bir fn -

ıamn hlrbir 7.aman sıkıtmad•'h· 
'la inanmak istemlvor, dedi. Za
vallı anneci<?im öleliberi, şUnhe
"!İZ eve bakmak vazifesi bana 
iilştU... Esa:sen Madam La Ba • 
.. on nl"3..'5rr:ı benf gömleğe geli
vor. 

Birdenbire kalchrnnm kenıı. • 
mıda bir otomobilin durdu~
nu ,E:"<'rerek hafif bir nida attı. 

- Baksanıı. baba. ic::te Machm 
TA Baron ... Her halde eve um 
•rarak s~na refakat etmeı?e çık
tıihmı hizmetçiden öğren.mi~ ol-' 
maltdt!'. 

Bu t.ahmin do~ru idf. Bıı ha fle 
tm: teha1UkTe ot.omobile do~ 
vU.rüdUlPr. Ren Ruh bir cıevikUk
le Serafin.in yamna yerleırt!ği 
M.man Mora.nim ~ö,.J,.l'i sevine: _ 
ten ya.sardı. Aziz evlldt hiç ol • 
nıazsa. birkaç saatmı hoş ~eci -
recekii. Otomobil uzaklasmaifa 
başlavmca. genç muha.sio me~ 
meyus arka.dan baka kaldı. &->n 
ra, ansızın ihtivarlamt§ gibi, 
'f't'IE""''ll~iz b;r h!ilde frıbrlka. ka1'.>I
qmchn ireri dalı:h. Ya.ntnıd-:t rlu. 
.. an i!d ad:tma e · 'R.m VPl"lı"I~;;; l>i
le unutmuştu. Bu esnada Bo
~n ı:>encerelerin birinde görU.. 
nerek Matyö ile Doktoru yu_ 
karı ~rdr. Bunlar ~fkleri 
küçük salonda biltUn ailevi ha. -
zrr buldular. Doktor derhal Mo. 
risf muaveneye koyu1du. Cocu· 
~ bacaklarmdaıı. olan rahat -
sızlıh enev ivileşmiştf, fak at 
midesinden daima muztarinti. 
Perhize en ufak bir riavetslzlik 
1rrun bir seyyiat silsilesine ka.
':lI &~ıyor:fo Arıah'c ~"V!!'•1an .. 
nm verdiEH ne..~ ile Konstansm 
doktora nihavebtiz .,, .. 11 ... l' Mr -

makta oldufu bfr ma.da BOlllS 
Matvövll bir kenara eekti: 

- Kuzum. or:ı.da her §eY Mt
ı:nfş o! .~u h:?.!~ l"!r!Ve bana hl.; 
bir "'()eı,- ~'er.nedin iz? 

Aim.da.ki nurods..., bir iki ne
! ez; rek·.,., dumanmı ' ~vn.va. ea.. 
vurduktan sonra. ça.pkm bir gt1 -
lilşle: 

- O dzel ~ dUn t.Ma· 
dU' Ptt:im. dedi. 

Mat~'Ö hiç istifini bomıadan. 
bu meseleden ba.h..~tmek fc;ln 
kendisine bir sual sonılmumı 
bekledi~ini sövledi. Emrine 1 • 
made buhındurulmuş olan para 
kA.fi vetdi(;j idn oatronuna fat\ı.. 
raı:ırı göstermekten ba,..ka ya • 
na.<'-ı'{ isi kalmamı~tr. Bu hu8U8'" 
ta bir par~a. tafıdlU venneğe 
hazırlanırken Boşen sevinct.en 
dunı.namrvarak sözilnU kesti: 

- Gec-en giln tadmlıı.r at.el -
vesi ~is'ne mtıra.caat ederek 
is istemek ctlretinde bulunmuş. 
Bereket verstrı ki, ben daha ev .. 
v~lden tedbirli davra.nmıştmı. 
Emirlerim kat! !dl. Reis mtlee
~nfn lntfzamma hale) gelir 
divE-rek onu ba~tan l!lavmış. Ge'" 
lecek bııfta evlenecek olan 1mı 
ka.rcle~f Öfrazf hen Uz f A brlkadan 
avnlmadı. Bir de gırtlak ~ • 
la ~a ~eldiler mi 11eyredin Biz 
l?limbürtilvil ! Hem de ne mtına.. 
sebet vallu! Onun bundan sonra 
benim' fabrikamda işi ne! •• ZI.• 
ten onda o ~lHk varken ça1ır 
mrya da ha.cet vold . 

Ma.työ \,u sözlerin ~naatı ka.l'
şımıda sınıtu. Norlnln d~ 
vm-:ien cıkınca. metres hayatı 
va~ıvan b!r arkadaı:mm evine 
srcTındı~l. bir '1ln evvel haber 
a!mıcıtı. c~nç

0

ktz Boşenfn fahri· 
kA.smda i" buhı.rn.avmea. daha fld 
mU~C!el5eVe mUrar:ı.t etmi~ti. tra
kat. hakikat halde fş bulmıya 
nek 'tı"vesi vnırtu. Do~evinde 
~ecirdiğl o dört avlTk tembel 
ht.vatı, onu a.m•tet•~ bfu!bQ.. 
tUn ~aurmuştu. Şfrndf elleri 
bc'""a.Z ve vu:nusaktı. Ve oocuk-
1uı;,mda.nberl havıttfnj okşıyan 
kolav ve st-eeicl r.evkter Alemine 
kıı.vu~2.k işt'""P.kt bUtUn ben • 
li~l~i kaplam~ 
~ s8zUne devamla.: 

(Dtı7uı Nr) 

Komedi Fransez 
Ank.araya gitti 

Sanatkarlar dün üniversi
versiteyi ziyaret ettiler 

Vali konağmda şereflerine 
bir çay ziyafeti verildi 

Dört gündür İsta.nbulda bulu- J ver8its talebe~ tan~ 
nan Komedi Fransez artistleri bU.yük bir zevk duyuyorum.,. 
dfui akşam şehrimizden aynl • Jermen Ruer de eunta.n .a,. 
mışla.r; ve Anka.raya gitmiıler- lem.iştir: 
dir. .._ V azi/em~, 1Ji2,,ak ma:::t. 

Misafir artistlerin son ziya- l6rin eserlerini halka tanıt 
retleri dün Unlversiteye olmuş - tır. Burad4 ıon derece anlaytf
tur. Saat tam 15 te bUtUn artist.. lı çehrelerle kar§'t~tık. Bu bL 
!er memleketin irl8.Il ocağına zfm it:in unutulmaz bir semttg • 
;elnıiı:ıler, ve kendilerini dış ka- lir. Üniversite gençliğinin glJ&. 
mda Unlversite rekiötii, nrofe. terdiiii derin NmCmivetten J'O • 
sörler ve ~enclik coşkun bir mi· yansız zeıık du11duk. Blltlln ae • 
sa.fimerverlikle kuılamışt.ır. 11ahatimiz ara.!1nda (16rdüaü:m.~ 

Misafirler bir mUddet ilniver. en hararetli bugfln olm~fur. 
-;ite rektörünün odaamda istira- Bunıı hayatımızın aonumı 1\XJdıJr 
hat etmişler, rektör kendHerlne ebedi bir hatıra olarak ya.fato • 
ünivP.rsite hakkında izahat ver.. ca(fız.,, 
mt~Ur. Mart Bel okuduğu şarkıvı mft.. 

Rektör buri!an sonra. artist • teakin kendisini sürekli eurette 
terle birlikte talebenin tonlu o. alkrşlayan gencli~e dönerek: 
'arak bultmdu?ru üniversite ho- u_ Üniversiteye bir aembol 
'üne l"elmişlerdir. olmak üzere içinf.zden bir genel 

Arl'istler bura<la ~1kr~la kar. 'fÖSterin, onu ®eyim.,, demlf; 
~ılanm.ış ve her b!ri Budler, Ll.- ve salonda sürekli bir kahkaha 
fonten ve bazı kl!siklerden şiir. kopmuştur. Fakat artiste yat .. 
'er okumuşlardır. lacmava ~mse cesaret edeme. 

Artistler ketıdisile st"Örilşen diği i~in Mari Bel bu es:ıada 
nıuharririmize memleketimiz! ve yanmda bulunan üniversite rek
üniversltevi ziyaretleri dolayısi- törUnü kucaklamıştır. 
le duygularını anlatmışlar: eı.. 
cUmle M a.ri Bel demiştir ki: 
"- Çok heyecanlıyım. Vnı • 

kurug ::ı:am yapan heyetin o tarih. 
te teııekkül bile etmemit olduğu.. 
mı ~öy ledi. 

NeticeJe hakim Halil, rnilli ko. 
runma kanunu.rıun 66 ncı madde. 
ııine göre maznun fabrikatörlerin 
tev~ifinc sabıkalarının ıorulması. 
na karar vererek ·mahk~et'in 
karanm bildırmesi için duruşma. 
vı c:arsa.mba ızününe bıraktı. 

Artistler llniversiteden dörtte 
avnlmışlar. buradan vaıt kona. 
ğmda 8ereflerlpe veril~k ~ 
zfvaf etine ~t111!şlerdir. sanat • 
karlardan hemen heD8iııln bu • 
lunduiru bu zivafet te çok iL 
mimt bir hava içinde ke~it, 
ça.va validen ba..,-ka memleketi • 
mizfn tanmmr~ edinleri, orofe
sör ve gar.eteeilerl ile !ehfr ti • 
vatroen aktörleri l"tir!k etmlt. 
terdi!'. Artistle!" ztvafetten l!IO!lr& 
turne,•e devam etmek Ur.ere Aa
karava hareket etmislıerdir. 



EN Bl~INCi 

Kan, Kuvvet, lştiha Şurubudu r 
.......................................................................... ~ 

1 iNHiSARLAR UMUM MODORLOGONDEN 1 
Cln"t 

Klllçe kureun 
So:la 

Mlk. 

4000 Kg. 
8000 Kg. 

Mo.bammen B. % '7.5 teminat 
Lira Kr. Ura Kr. 

uoo 
380 

105 
28 

F.blltme Şekli 
GUn Saat 

Açık ek. 6/Vl/940 Jll 
Açık ek. 8/lV /940 16 

I - ŞarlnAmele-ri muclblııce yukarda yazılı 2 kalem malzeme açık eksiltme usuuıe aatm alınacaktır. 
II - Muhammen bedcllerJ, muvakkat t.eminaUan, eksiltme gUn ve saatleri hlz:al:ırmda yazılıdır. 
lII - El-..silt:ne h!zal:mnda. yazılı günlerde Kab&ta.,ta Levazım ve MUbayaat Şube3indek1 Altm Komlsyo. 

mm:!a y~pılacaktır. 
IV - Şarlnameler sözU geçen tubeden paraaız almabUlr. 
V - lstcklllerin ek!'!lltme için tayin edilen gtın ve autte ':'o 7,IS güvenme pualarile birlikte me7.kQr Ko.. 

•~yona mUracaatlnn. (2290) 

• • • 
ı - Yeniden tanzim olunan ke~t ve prtnamul mucibince idaremizin 

;ıtnb:ıtaş lnhlıınrlar blnıı.ları önünde tratuvar inıaaııt işi rıazarlık urullle 
,..ptırılacaktır. 

:.ı - Kcşlt bedeli 1:?46.02 lira muvakkat teminatı 93.45 liradır. 

3 - Jo:kslllm" 8/4/940 Çarpnba gUnU saat H.4:1 de Kabatafda levazım 
w. mub.-ıyaat şubesindeki alım koml~yonundıı. yapılacaktır. 

4- şartnameler levazım §Ubesl veznesinden 3 kuruş mukablllııde alı-
Jıab!llr. · 

r. - İsteklilerin eksiltme için ta)1n edilen gUn ve saatt e yüzde 7,:S g1l
Yenme paralarllc birlikte ve~artname.ln\n F frknuımda yazılı veaalkle mez_ 
iter komisyona mUrace.atlan. (2368) 

• • • 
~ T,3 

llı:etlf bNelt t.emlnatr 
ltio Nev'i Mlkdan Lira Kr. Ura Kr. 

---- ----- ----
F..blltme 

Şekil Saat i 

:roptaşı .B&krmevtnde 
Japıla.cak tamirat lf1 
2alay 

3818 37 271 38 Ac;ık Ele. 14 
Pazarlık ı:> 

ı - Kqit ve f&rlna.mesi mucibince 1da.remi%1ıı Toptqı Bakımevlııde 

yapılacak tamirat ili ile yine p.rtnameal mucibince :ro<> kilo kalay hizala. 
rmda gösterilen usullerle ihale olunacaktır. 

II - Eksiltme ve pazarlık 4/lV /HO P er,embe gUnU Kabata,ta Levazım 
ve JJ:Qbayat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lII - Tamirat lşlııe alt prtnameler her gün Levazrm Şubesi vemesin. 
elen (0) kunıp; kalay prtnameal de para.sız alınabilir. 

IV - Tamirat iJlııe girecekler ıartnameslnln F tıkraaında yazılı veııa. 
ııtte vo her lkl lf için b teklllerln % ı;,a güvenme pıı.ralariyle birlikte mezkflr 
ı.omiçona mllracaatl&n. (21711 

DeVıet Demiryolf arı ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanlar1 

Kub&mmen bedeli 1800 lira olan 2000 kilo tahta ve karton bltUme Uze. 
riu n ıooo kSlo beton üzerine kaıtoa bllQme yap11tırmak için tutkal 3/4/ 
ılNO cmna gtlntı .. t c10.aoı on buçukta Haydarpafada Gar biDur dahilin. 
deki Komt.yon taralmd&ıı açık eluUtme uullle •tm &lmac&ktır. 

Bu 1fe sfrmek WteyenleriD 135 1lralık ma.&kkat tem.inat ve kanwıun 

t&Jln etutt veaalkle birlikte eutıtme JGnO 1Utine kadar Komisyona mü. 
raeaatıan llmDdır. 

Bu ite alt ,artn&meler Komlayondan para.em olarak dafıtı.ımakt&dır. 
(1936) 

inhisarlar Umum MudurlUğUnden : 
.A. - 'l'\lZlal&rd&ki açık memuriyetler için t.taııbulda umum mlldUrlük 

merkezinde, A.nk&ra ve hmlr bafmlldtlrlllklerlnde bir mil.tabaka im. 
Wumı yapılacaktır. 

B - lmtuwı taribl a:yrıca puteı.rle llln edilecektir. 
C - tmtuaana sfrmek lııte7enlerln qatıdaki vanf ve prUarı bal.& ulmıı· 

lan JUundlr. 
ı - Sanat veya uata mektebinden IDUUll olmak, 
2 - .Aaeruttnt bltimı1f olmak nya mlleccel bulunma& 
3 - 21 yapıdan &f&lı ve 30 yqmdan yukarı olmamak, 
' - Sıhhatli bulunm&lc ve bedeni &nzaaı olmamak, 
& - lyt ahlt.k aahlbl olmak. 
D - lmtıııana talip olanlar bir dilekçe ve evrakı mll.lblte ve Uç fotoğratla 

birlikte t.taııbulda umum mUdllrlllk memurin ıube.tne ve Ankara Ye 

lzmlrde bulunanlar ora bqmlldürltlklerine mUracaatıa kııyıllannı 

yaptırmalıdırlar. 

E - lmUhan mevzuu f\llllardtt: 
1 - Heaap ve hende11e, 
2 - Realm. 
3 - Umumi malQmat ''Coğrafya· . 

NOT: 
1 - lmWıan neUce.tnde aynı derecede muvaffak olanlar arumdıı. yaban. 

cı lllaııa vıUuf olanlar tercih edilir. 
2 - !mUb&lıda kazananl&rm muvaffakıyet \'e tahsU vuiyeUerine gbre 

baremdekl dereceler üzerinden llcreUerl teabtt edilerek tayinleri 
JÇdır. 

3 - Tayin edildlfl mahal ve 1·azlteyi 15 gtın zarfında kabul etmeyenlerin 
bOttlD haklan iptal edWr. 

' - JCcncbl Usanma Ylkıt bulunanlar hangi ilanı bildlklertnl dllekçelcrl 
ne yazmalıdırlar. 

& - KllracaaUar lM.940 gUnU akpmma kadar kabul edilecektir. (2:10ı>ı 

1 Deniz Levazım Satınalma Komisyonu i A~!arı ~ 
3/Nl8&n/9t0 tarihine rastlayan c;arpmb& glliıll saat ıı de kupalı zaı t 

Ja mtlDakasa yapılacatı l1&n olunan 9&3600 kilo ekmeğin görülen ıuzuma 
blnMa mUnakuasmdan 1&rtmazar ohmmqtur. <260e) 

lstanbul Gümrükleri B~müdürlüiünden: 

, ' 
Buruşukluk!art 

ve lekele ri 

NASIL 
temizlemeli? 

Bu yeni ve 
Cazip Gn
zellik Re-
çet e ıinı 

Tecr fi b e 
ediniz. 

Cilt h Uceyre. 
!erinden tı
karılmış ,.e 
genç ve sağ
lam bir cll· 
din unsurla. 
rına müşabih 
yeni Ye kıy
metli cevher 
hUIAsası: "Bt· 

OCEL,. tabir edilen ve VI· 
yana Unlverslteslnin mcş· 
hur bir profesörU tarnrın. 
dan keşif Ye genç hayvan
lardan gayet itinalı bir il 
tarzda istihsal edilen bu 
kıymetli cevher, cildin un 
suru olan pembe renkteki 1 
Tokalon kremi terkihlnE> 
karıştırılmıştır. Uu Krc 
mi her akşam yatmaz· 
dan en·el kullanınız. 817. 
uyurken, cildiniz bu kıy . 

metli cevheri mas eder 
Her sabah uyandığınız· 

da cildinizin daha açık 
daha taze ve daha genç (!1 
öuğunu göreceksiniz. GUn 
dUzlerJ de yağsız beya1 
renkteki Tokalon kremin 
kullanınız. Bu kolay tarzı 
teda,· ı sayesinde her kadır 
10 yaş daha genç görllne 
bilir ,.e genç kızların bili" 
gıpta nazarllc seyredc<·e~ı 
ışayanı hııyret bir cilt \'e hir 
tene malik olabllirsintı 
Tokalon kreminin mllsmir 
netlr~lerl garantidir. 

KAYIP - BUyükçekmece llkoku
lıuıda.n 932 _ 933 senesinde aldığım 

şahadetnameyl kaybettim. Yen!slrıl 

alacağımdan esklalnln hUkmU yok • 
tur. K~mal TOrkPn 

(311J72ı 

* * * 
31 - 32 denı yılı 1. E. M. 

mektebi orta kısım tahsil belgemi 
kaybettim. Yenisini çıkartacağlmdan 
esklııln'n hllkmU yoktur. (31877l 

ra11ır Bubi ı·oldat 

~ 

Dişleri sabah, öğle ve a!r 
her yemekten sonra ~- 1~ 
3 defa niçin fırçalamak lit 

lstanbul 

KUo 

4000 1 : ı ,3 mllllll4'tm uç levhR. 
4000 o,so:o,sı mlUIDl'tfe aç levha . 

Yukarda ebadı yazılı 8 ton saç levha 3 Nisan 940 Çtlrpmba gUnU saat 
13,30 dıı. Tophanede Levıı.zım Amirliği Satınalma Komisyonunda yapılacak. 
tır. İsteklilerin temlnatlarlle belll M&tt.e Komisyona. gelmeleri. (757) (~1) 

ıstan bul Belediyesi 
ıı a nı arı 

Mezbaha ııığır bekleme mahalll zemininin ha.rc;lı parke kaltlınm ile 
tetrişl ve dalıillndc tuğla duvar inşaatı kapalı zarf usulllc eksiltmeye ko 
nulmuştur. Keşif bedeli 10174 lira 43 kuruş ve ilk teminatı 763 lira 82 ku 
ruştur. Keşif Ye Şllrtname zabıt ve muamellt mUdUrlUğll kıtlemlnde görU· 
lecektır. İhale 111 4 940 pazartesi gUnU saat 15 de daimi PncUmende 
yftpılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan, Jhalederı 
8 gün e\'vel ı.•cn işleri llUdUrlUğllne mllracaatla alacaklan fPnnl ehliyet ve 
9-10 yılma alt ticaret odam \'e~lkalnriJe 2490 numaralı kanunım tarltatı veı:· 
hile hazırlıyacaklan teklif mc'ttııplarrnı ihale gUnU sııat 14 de kadar Daimi 
Encümene vermrlerl. ( 245t) 

Askeri Fabrikalar Satmalma Komisyonu ilAnıarı 

Mtl~blt nam ve hf'Nbma 100 ton bamızı azot alınacak. 
Tahmin edilen b('dcll (26.000J lira olan 100 ton hamtzı azot mUteahhıt 

na.m ve hesabına ukert fabrikalar uınum mUdUrlUğU merkez satın alma 
komisyonunca 8/Nlsan/ 940 pıı.zarteııl gUnU sPt 14 de pazarlıkla ihale edi
lecektir. Şartname (11 llr:ı (30) kuruş mukablllnde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan ( 1950) lira \'e 2490 n•1maralı kanunun 
2 ve 3 maddelerindeki vesalkle komisyoncu olmadıklal"rna vr bu işle a!Aka
dar tUccardnn olduklarına dair .;taret odası vr.slkasile mezkiır gün ve 118_ 

atte komisyona nıUracaatlan. (2480> 

* • * 

1.".0 ton mazot almaeak: 
Tahmin edilt-n bedeli "23.670" lira olan 150 ton mazot askerl fabrika· 

lar umum mUdllrlUğtl merkez satın alma komisyonunc·.a 8 Nlsan/ 940 pa· 
zarle8l günU saat 14,30 da ihale edilecektir. Şartname parasız olarak ko. 

ı p 

G. o markalı blICl numaralı 7282 kilo gayrt .. r sıkletinde 1823 lira de 
ğerinde kmmen ıslak kesme teker 2-4-IKO tarihinde aat 13 de Sirkecide 
Refadlye caddestnde h:ılı antreposu dahilindeki GIJmrilk Satlf lılUdUrlUğUn· 

de lMI aydı kanun h!lkmUne tevfikan n 2490 ayılı kanunda yazılı usul. 
ıer dahillnde açık arttırma suretlle atılacaktır. SAHlBl: ASIM US m18yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olıı.n ''1775" Ura •'25'' ku-

ı..teıcınerbı maliye unvan tezkehlerlnt ve IKO yılı UC&Nt odam Vdlka
lanm llllu ederek yllade 7,5 pey akçelerlDl aat 12 )'e kadar vemeye y&· 

Umum NeşrivatJ idare eden: fUf ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesalkle komisyoncu ol. 

tıı'llUI oılmaJan l&umdır. ı2ıs69J 

Basıldığı ver: VAKiT Matbaası madrklarma ve bu 111e ali.kadar tUccardan otduktannıı. dair tıcanıt oduı 
---------------___ ._lilr_A_ı._-ALSZA-.~~~--vulkulle me&kQr Elln....v aall4....koınilYOD& mUracaat.Jart._<.2Wl--------------""-"-


