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Alman tayyareleri elçika 
üzerinde uçuyor 1ıııta 2 

1darenıtze geUren okuyucul&n_ 
kııııı, OOo S&Yfaiık bq büyük kitabı 60 
1-ttYeııılXlukab1Unde vereceğiz. Posta Ue 

~ ~en ere bu kftablar ancak lk! pakette 
~ıa •Ynca so kuru§ aJmır. 

Brüksel, 2 (A.A.) - Dün olduğu gibi bu 
sabah da Belçika üzerinden yabancı tayyareler 
uçmuştur. Teşhis edilen 8 tayyareden 7 si Al. 
man, biri İngilizdir. H üklımet Berlin ve Lon.. 
dradaki elçilerini bu memleketler nezdinde şi<f.. 
detli teşebbüslerde buulnmaya memur etmişti~ .. 

t.ı.'rda 
~ ~ askeri hazırhklar 
~ tfrad~~:I\.) - Milli müdafaa nezare. 
lına fla..,ır aylık bir talim görmek üze. 
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~rnberlaynin Avam Kamarasındaki nutku 

ar 

Beyaz kitabın foyası 
çabuk meydana çıktı 

" Vesikalar meger sahte imiş 1 
Nevyork, 2 (A.A.) - Ameri

kan seflrlerinl mahcup etmek 
için Alman "Beyaz Kitab,. ına 
diplomatik vesaikinln Berlln 
radyosu vasıtasll~ gönderilmiş 
olan totografilerl bunları yap
mış olan sahteklrların aley. 
hine dönmUştUr. 

Vesikaların tetkik ve tercU. 
mesi, şu hususları meydana çı. 
karmıştır: 

ı - Bu yesaik hiçbir sefirin 
kullanmıyacağı lptldat bir Leh 
llsanile yazılmıştır. 

2 - Bu hususta çalışmış o
lan Alman mütercimleri, hiç
bir Jftgat kitabında kullanılmı 
yan birtakım yeni kellmeler 
kullanmışlardır. 

Bu yanlışlıkları ortaya atan 

Nevyork Daily Neva gazetesi 
diyor ki: 

Alman v-esaikinin sahte oL 
duğu meydandadır. Bu vesika. 
larda.n birinde "rabıta,, mlna
smı ifade etmesi ıa.zımgelen 
przekresily kelimesi vardır. 
Halbuki bu kelime, Leh lisa
nında müstamel değildir. Buna 
mukabil Alman propagandası
nın mütemadiyen kullanmak
ta olduğu durch kreuzt Alman 
kelimesi, tamamiyle aynı ma.. 
nayı ifade etmektedir. 

Almanların vesikaları tahrif 
ve Lehce durchkreuzt kelime
sini har fiyyen almancaya ter
cüme etmiş olmaları ve bu su
retle brzekresily kelimesinin 
meydana gelmiş olması muh~ 
temeldir. 

Doyçland ile Amiral 
Şer hasara uğradı 

Londra. 2 (A.A.) - Sir Ha
vnrd Kelly'nin Ottavada verdi
ği bir mUllkat esnasında A
miral Seher ve Deutschland 
isimli iki Alman zırhlısının ln
glUs bahriyesi tarafından tah
rip edildiğine veya clddt su
rette hasara uğratıldığına dair 
olan beyanatı resmen ter.ld 

edilmemiştir. Bununla bera
ber Villhelmhafene yapılan ta
arruz esnasında Amiral Şer'in 
ağır hasara uğramış bulunma
sı Helgoland civarında bir l n
glllz tahtelbahiri tarafından 
torpillenen geminin de Doyc
Iand olması ihtimali k uvvetli
dir. 

le 
"idd 

• • A • 

m zın zamı 
1 dirmeğe 
r verdik 1 

.An1ot:ırıı, 2 ( .A.A.) - Reisi
cumhur İsmet İnönü bugün İn
giltere büyük elçisi Sir Kna~ 
chull Hugessen'i kabul buyur -
muşlar ve bir buçuk saat kadar 
görilşmü.şlerdir. 

M illi.kat esnasında h ariciye 
vekili Şükrü Sara.çoğlu da hazır 
bulunmuştur. 

lnöftüııün Komedi Frmı.!ez ar
tistlerine iltifatı 

.Ankara, ! ( A .A .) - Komedi 
F raneez ar tistleri tara!mdan bu 
akşam verilen Andromaque pi. 
yesinin tem.sili esnasında Reisi
cumhur l smet İnönü halkevi ti
yatrosunu şereflendinnişler ve 
temsilden sonra artistlere ilti • 
fatta bulunın~ardır. 

venn s enennn ilk nk o ·ayında 

ihracatımız idhalatı
mızdan fazla oldu 

ihracatımızın. yüzde kırkı müttefik· 
lere, yüzde otuz beşi italyayadır , .......................................... , 

Ogrenebilirmiyiz ? 
AIManyaya ihracallmız yüzde 58 den 

üniversitenin 
1 sayın rektörüne 

-

Kendlslne Tıb FakUlteaı.n1n 1ki 
mWılm kUrsUsU tevdi edllco 1ki 
oont"bl Ordlnaryils profetıörUn 

uzun ZAmandanbe.rl vaz.Uelerl 
bqmda olma.dıl'mı lııltiyoroz. 

Bunlı\.rdan blrlnln hasta oldu
ğu r ivayet edllmekle beraber 
Ame.rlknda bulunduğu da bir ha. 
.klkat cUa rak söyle nmektedir. 

tklnclıl lçln hiç o\r ha.atalık 
mauıreUnden de babııedllm1yor. 

lJnlveralte hl7.metlne aldığımız 
bu lk! ;yaooncı profesörün, mu
kavelesinde yaz.ılı olmasa bile, 
her lnaan için mazeret teşkil eden 
ııcbeblerlo lzlnU aayılınasmı pek 
tabll görcblllrl.ı.. Aldıktan maa, 
de-ğll, ücret te olsa ve bu ücret 
bu memkkct çocuklarından h iç 
birine \·er lDt'yl alJımızda.n geçl
romedJğlınlz. yii.ksek bir nlsbetl 
bile bulsa yine dü,llnlUooek, aöy. 
lenoock budur. 

(Devamı 4 üncüde) .. ........................................ ' .... .. 

yüzde 2 ye düştü 
Ankara,! (A.A.) - Ticaret 

Vekaleti konjonktür bülteninin 
mart nüshasındaki rakamlara 
nazaran 1940 senesinin ilk iki a
yındaki ihracatımızın, dünya ti
caretinin azalmış olmasına rağ. 
men, geı;en senenin aynı devre
sindeki ihracatnnızdan 1,5 mil
yon lira daha yüksek olduğu ve 
ihracat ve ithalatımızın memle. 
ketler ve maddeler itibarile şöy
le terekküp ettiği anla§ılmak -
tadır: 

1HRACAT: 
Şubat nihayetine kadar olan 

ihracatımız 1936-38 senelerin. 
de vasati 21,5 milyon lirayı bul
mu.ş, 1939 senesinde bu miktar 
20,7 milyon liraya inmiş ve 1940 
senesinde ise 22,2 miyon liraya 
çıkarak memleket lehine ehem
miyetli bir inkişaf kaydetmi§ti. 

1939 senesi ilk iki ayındaki ih_ 
racatımızm yüzde 58 ini çekmiş 
olan Almanyanın 1940 senesin
deki ihracatımıza ancak yüzde 
2 nisbetinde iştirak etmiş olma.
sına. rağmen kaydedilen bu te.. 
zayüt ihracatımızın harp kon
jonktürüne muvaffakıyetle inti-

bak etmekte olduğunu göster. 
mektedir. 
Almanyanın 1940 senesinde 

(Devamı 4 füıcüde) 

............................................. -, 
Sovyetler ! 

Alman Hududunda 
Betonarme istihkam

la r yapıyor 
llükreş. 2 (A.A.) - Ha-. 

vas muhabirinin Cernau
ti'den bildirdiğine gpre, 
Sovyetler, Almanyanııı kar 
şrsında tahkim edilmiş hat 
IJoyunca, betonarme istih
kAmlar inşasına faaliyetle 
devam etmektedir. 

Hudut mmtnkns r ahali. 
si, bu mmtakadi köylerini 
terketmek mecburiyetin.de 
kalmış Ye Alman • Sovyet 
hududundan takriben yüz 

• kilometre kadar geriye gö-
: ttirtilmtişttir. : 
i•••n••• ... •• ........ .._.,.,. .......... -1 
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merika harbin 1 

meı.: 'ulü imiş! 
Amerika Cumhurreisi, Avrupn. 

da bir aylık seyahatten sonra ra. 
porunu Beyaz Saraya vennİ§ olan 
hariciye müsteşannm yeni dünya 
ıncrkczler:nde yaptığı ziyaretler 
hakkında matbuata §U beyanatta 
bulundu: 

''Vcls bana raporunu vermiştir. 
Kendisini Avrupaya sırf ma!Cımat 
toplamak üzere göndermiştik. 
Kendisi Amerika hükumeti hesa. 
Qına hiç bir teklif dermeyen et. 
rhck makaadiyle gitmiş olmadığı 
gibi kendisine de herhangi bir 
teklif yapılmış değildir. Avrupa. 
da muhtelif devlet ve hükumet 
reisleriyle yapmış olduğu mülA. 
katlar hakkında getirdiği haber .. 
ler Amerikının mUstakbeldc ta. 
kip edeceği siyaaet hakkında mü
essir olacaktır, Velsin Avrupada. 
ki şahsi temastan Avrupa rnem. 
leketleriyle olan münasebatımm 
bir hayli aydmJata~aktlr. VeJsin 
fikirleri, atide ıulh mUzakereleri 
mevzubahis çlduğu nman çok 
faydalı olacaktır. Kendisine te. 
§ekkilrlcr ederim." 

Bu sözler Va~ingtonda söylen. 
eli; aksülimclini Berlin gösterdi. 
Almanya Polonya hariciye neza.. 
:retindc elde edilmi§ bazı vesika. 
lan neıretti. Bu veıUkalşra ~ 
tan Avnıpa hm-binin mcsulJeri L 

rasında Amerika hükumeti de 
varc!ır. 

Bu vesikalar eğer mevcut ise, 
fimdiyc kadar neden nqredilme. 
mi§tir ve ne§ri için neden Sumner 
Vebin Va§İngtona dönmesi ve A.. 
merika cwnhurreisinin A vrapa 
seyahati hakkmda ıöz söylemesi 
beklenmi§tir? 
Aıh olsun olmaam, bu veai.ka. 

lann bu zamanda ortaya atılmaaı 
Alım.nyanın Amerika Birlcıik 
Devletlerinden bir aulh tavaaautu 
beklemekte olduğunu göatennek. 
tcdir. Amerika Cumhurreisi bu. 
ı:riinkü f8rllar içinde bir sulh ta. 
vaasutunun mümkün olamıyaca.. 
ı:ma kani bulunduğu içindir ki 
böyle vaziyetten bahis bile etmi. 
yor. Bu Almanya için bir kayıp. 
'ır. Diğer taraftan Amerika Cum. 
hurreiai demokrasilere iki cephe.. 
den açıktan açığa bağlı bulun. 
maktadrr: ideoloji bakımından 
ve mali sistem bakmımdan! 

Bu iki noktanın Amerikada hi. 
kim bir unsur halinde kalması A.. 
merikayı Avrupa İ§lerinc müda.. 
haleye ıevkedehilir. Böyle bir va. 

19 mayıs şenlikleri 
Bu yıl 6000 talebe 

iştirak edecek 
l 9 Mayıs idman Şenlikleri 

programı etrafında görüşmek ü.. 
zere kız liseleriyle orta okul be. 
den öğretmenleri maarif müdür. 
lüğünde bir toplantı yapmışlar. 
dır. 

Toplantıda maarif vekilliğinin 
tcsbit ettiği beden hareketleri ça. 
lışnµılarının ne şekilde olacağı 

gör~üştür. 
Diğer taraf tan §enliklerin kut. 

lama programı üzerinde de vilL 
yet ve maarif müdürlüğü tetkik. 
]erine batlamıştır. 

Bu yıl lise ve orta okullardan 
maada üniversite ve yliksek okul 
1alebeleri de şenliklere iştirak c. 
decektir. 

Lise ve yüksek okul talebeleri 
vilayet namına tcsbit edilecek bir 
~ada umumi olarak idman şen. 
likleri yapacaklardır. Bu saha. 
nın Veliefendi çayırı olması kuv. 
vetle muhtemeldir. 

Her yıl idman şenliklerine iş. 
tiı:ak eden talebenin miktarı 6000 
olarak tcsbit edilmekteydi. Bu yıl 
talebe sayısı üniversite ile birlik. 
tc 12.000 e çıkarılacaktır. 

Orta okul talebeleri de merke. 
. d vaziyette olanlar ''Fencrbahçe 
ve Şeref stadlarında idman hare. 
ketleri yapacaklardır." Bu stad. 
lara uzak bulunan orta okullar da 
kendi mıntakalarındaki sahalarda 
cimnastik şenlikleri tertip ede. 
ceklerdir. 

Almanyaya satılacak 
fındıklar 

Almanyaya satılacak bir mil. 
yon liralık fındığın ihracat tüc
carları arasında ta.ksimi için 
dün ömer .Abid hanındaki tı-ş
kilAtlandırma bürosunda bir 
toplantı ya.pılmı~tır. Mm.taka 
ticaret müdürü Avni Sn.kmnnm 
reisliğinde, Ordu ve Trabzqndan 
şehrimize gelen fmdrk ihracat 
bürolan mUmMRUleri de iştirak 
<'•mi~. 

ziyct hasıl ol.:luğu zaman kuaııı. 
lac.ıık zaferin mahiyeti ne kadar 
rniithiı olur? 

AtneTiknda bu temayülün en 
bariz mümessili üçüncü defa cum.. 
hurreiıi olmayı t111avvur etmekte 
olan Ruzvelttir. Onu herhangi hiı· 
vasıta ile intihapt" müşkülata 
uğrabnıık, hatta onun luızanması. 
na mani alır.ak bir eepheyi açıl. 
madnn fethetmek demektir. A. 
merika Cumhurl"eisini.n intihap 
g .. }eri ynklathiı ~da, 
ve aulh ümidi ortadan lıallrmc:a 
Ruzvelte hücun:ı için Varıova h.'.ı. 
riciye nuareti mahzenlerinden 
çıkanlrp mücadele sahasına sev. 
kedilen diplomatik ewalc JMYda. 
na çıktı. 

Amerikada ıüpheaia Av~.,._ 
da sulhun devamını isteyenler, 
ve Amerikanın Avrupa Ml"İcinde. 
ki İ§lere kan~rr.amasmı arzu e.. 
dcnlCT de vardrr. Bunlar büyii.k 
harbttı neticesinden memnun de .. 
ğildirler. 

Ruzvelti harp kundakçılığı ile 
itham ederek Amerikada eCkan.. 
umumiyede teıevvüşler vücuda 
getirmek ve bıı arada Ruzveltin 
mevküni sarsmak suretiyle muha. 
liflerin emelleıine hizmet etmiı 
olunacaktır. 

Amerikada reiaicumbur intiha.. 
bmda prcpagandanın bir cephe. 
sinde Almanyanın bulunmaaı Al. 
manyaoın deniz aıın memleket. 
terin soi dahili meselelerine bile 
nasıl müdahalede bulunmak iste.. 
diğine gayet güzel bir miaalc:lir. 

Alman propqanda.ınm Ame.. 
rikada kendi.ine bir me.net bul 
maya çabımaaı, Almanyannı cep. 
heleri daraltmak, seri sulh yap.. 
mak ihtiyacında olduğuna yeni 
bir delildir. 
Eğer böyle o~ Danzig için 

bereket edip, baf tanbqa PolCll'l.. 
yayı zapteden ve daha evvel 
Avusturyayı, Çekoslovakyayı bir 
hamlede yokediveNn Almanya 
kendi yerine Amerikayı meaul 
göstermek safletine düıer miydi? 
Tecaviiz lcahramanhiım kime 1". 
rnlardı? 

Fakat tehlike bir batak p. 
bidir. insan bir kere içine düştü 
mü kurlulmak için çabaladıkça 
avtlağma kadar batar. Nazi AL 
manyaaı böyle bir batakta çırpı. 
nıyor ve batıyor. 

SADRI ERTEM 

Limanda bir kaza 

Oenizyollarının iki 
vapuru çarpıştı 

Karadeniz. E~c ve Marmara 
denizlerinde fırtına devam eL 
mektedir. 

Dün Karadenfaden gelmesi 
beklenen Dumlupınar vapuru 
yolda şiddetli denizlere vaka !a
narak Sinoba iltica ctİniş, bu 
yüzden e-elem.emistir. Bugün 
gelmesi muhtemeldir. • 
Fırtmn yüzünden evvelki ak
~ Tophanede bir deniz kazası 
ol:muş. Denizyollarmm iki vapu. 
ru müsademe et'llişlerdir. 

Avvahktruı gelen Kemal va.. 
puru Tophane rıhtımına yana -
şırken sulara kapılmış ve nh -
tnnda yanaşık bulunan U~ur 
vapunınun Ü?..erine diiscrı>k şid. 
dctle burıın ta.rafına bindirmiş_ 
tir. Ui;ltr vapuru burun tarafın
dan hn-.~ra uğı-ayarak diin sah3h 
ta.mir için Halice almmı~ır. Bu 
yilzden U~ıır \·aoun:nıın vapa -
cağı dünkü lzmit seferi haska 
vapur bulunamadığı için ~·aptla. 
mamıştır. 

ilk tahsil çağına 
gelen cocuklar 

İlk tahf:il r~<7rna 1?elen rocıık. 
tarı te~bit ctm"k ma ·ı:aıiil~ h~r 
vilavetten niı::ın a•·mda bir r:i;.., 
voklama va11ılaraaın1 Ya"'.!1"11ştrk. 
Icıtanbul vilavPti bu vol·la..,,avı 
ııvm 28 inci ziinli vam<'J>\rhr. 
Bütün evlen~ 1->•ı husustıı fiı:ılor 
<la~rhlmJctır. Her C'V b11 fi~e 
tahsil rarrma gclPn rocukla:mr 
va,.acaktır. 

Ru mt>~<ıeıe f'frnfmda l?Örilş _ 
'llCk ÜT.ere bu!!iin kn.a knvm::ı • 
'<Rmlıı!i \'n'i ,..,ut\\'İ" icrinin reia
lj-'Ti n'tnı<la b'r toplantı Yapa _ 
<'ı klnrdxr. _ ___,.,_ 

Karadeniz fa ri fesi 
Denizv<llarmrn K::ırarJı»..,iz va 

pur tarifesinin tatbiki 16 ni~s
na tı-hir edilmiştir. 

Adliye koridorunda 
bir hadiıe 

Elleri kelepçeli 
iki mahkOm 

birıbırınt yaraladı 

Bir dedikodu nihayet buldu 

;;Afrodit,, in beraetini 
temyiz tasdik etti 

Dün aabah adliye koridorların. 
da hayli heyecan uyandıran ve 
halkı biribirine katan bir v.:ka ol. 
oıuş, elleri kelepçeli iki mahküm 
biribirlcrini yaralamıştır. 

Vılrayı yapanlar Recep ve 
ffaydu adında hınıılıktan mah. 
k6m ilci sabıkıhdır. Bunlar, mah. 
kclmiyetlerinden ayn başka bir 
suç için dün aabah üçüncU asli. 
ye ceza mahkemesine getirilmi~ 
ferdJr. Muhakeme aırasın<f4 Re.. 
cep Haydan &uç iınad et.mit, o 
da Re<:ebin bırarıhf ı yalnıı bl.§ı
na yaptığını iddia etmiş ve ı:nu. 
hakeme başka hir güne bırakıla. 
rak dı~arı çıkarılmışlardır. 
Fak~ jandarmaların önünde 

yUrürlı:cn mahtnimlar<lan Recep 
bifdenblre kelepçeli ellerini hava. 
ya kaJdırmıı ve bütün btziyle 
Haydann burnuna indirmiştir, 
Haydar da can havliyle bir tek. 
me aavurmuıtur. Böylece, ja.ndar. 
malar armncava kadar biribirle.. 
rini bir hayli dövmüşlcrdir. Dö. 
vü~ sonunda Haydarrn burnu ka.. 
rwruı. Recep de ayağından yara. 
lanmıgtır. 

Her iki suçlu haklarında cürmü 
meşut zabtı tutularak müddeiu. 
mumili~c teslim edilmiştir. 

Bir namus düşmanı 
tevkif edildi 

Malatyada bir genç krıın zorla 
ırzına geçerek buraya kaçan 
Mehmet adında birisi dün .Yaka. 
lanmı~, birinci sulh ceza hakimi 
Reıit taraiından tevkif edilmit
tir. Mehmet mevkufen Malatyaya 
gönderilecektir. 

Bir belediye ·tahsildarı 
mahkUm oldu 

Belediye tahsildarlığı yaptığı 
gırada makbuzların dip koçanla. 
nnı tahrif etmek, "Yol" paraları. 
nı "Yardım parası,, olarak kay. 
detmek suretiyle ihtilas yapan th. 
san adında birisi dlin ikinci ağır 
ceza mahkemeai tarafından 1 ıene 
11 ay 15 gün hapis cezasına mah. 
kfım e.dilmittir. 

Tatlıcı Abclülkadirin 
katili 

Tatlıcı Abdü.lkadirin katili ara. 
bacı Hacı Molla hakkında birinci 
sulh ceıa hakimi tevkif kararı ver 
mişti. Tahkikatın bitirilmesi için 
Hacı Molla dördüncü &.::rgu ha. 
kimJiğine gönderilmiş, hakim de 
mevkufiyet halinin devamırıa ka. 
rar vermiştir. 

Muhakeme edilen 
mübatir 

Uzun bir m\iddet ıneınleke.t 
afkarıumumiye~inl alakadar e. 
~n. milnaka.şal'ı hudutlarımız 
haricine kadar çıkan ve Nasuhi 
Baydar tarafından lisan mıza 
çevrilip kJt . .ı pçı Semih Lut!hı.i11 
tabctürdn "A!rodlt" kitabı 
ha.kkuıda asliye aJt.ınr.ı cezada 
-.·erilen beraet kararı temyiz 
mahkemesinc.e de yerir.de bu
lunmuş ,.e karar ~.ı:ıdik olun _ 
muştur. 

!\füddeiumumtıik ta.ra.fmda.n 
qaba ikame edildiği sıra.de. {13\1-
sııdere edilen Idtaplar ~hfbf k1. 
tıı ·'Çr Semih Lut!Jye f:erl verile
cek ve kitabın serbestçe satışı. 

Külhvetli kahve 
geldi 

Çuval buhranı da 
kalmadı 

lki ay kadar evvel Ticaret Ve.. 
kAletinin bankalardan a.krediti! 
tem1n etınesile ecnebi memle -
kilere sipariş edilen çuval ve 
kanaviçelerin ilk partisi dün 
Bul~ar bandıralı Bulgan·a va. 
purile gelmiştir. Bu suretle uzun 
zaınandanberi piyasada. çekilen· 
çuval buhranı önlenmiş ola<'..ak -
tır. 

Di~er ta.raftan Cen.ubi Ame. 
rikaya Ziraat Bnka.sı t:ırafm -
dan ısmarlanmış o!aıı binlerce 
çu,·at kahve de dün Norveç ban.. 
dıralı Nyco vapurile limanımıza 
~elmi~r. Bilhassa hti.kUnıetin 
kahve fiyatma za.nımedeooğini 
duyarak mallarmı ortadan kal
drran tüccarların pi~·asaya çıka
nla.ca.k bu mallarla gayrime~ru 
ticaret yapmaktan vazgeçecek -
leri ümit edilmektedir. 

Amiral Murenin 
tetkikleri 

Fran.sı:z pasif korunma müte • 
h3.S3!sı amıral Muren dün sa.. 
bah vil4yctte sığm:ık planl.:ın ü
zerinde inoelemeler yapmış, öğ. 
leden sonra belediyeye giderek 
imar mtidUrlüğünde tetkikatta 
bulunmuştur. 

Amirala ahşap binaların ke -
s~ bulunduğu mrntakalarda pa _ 
sıf korunmaya karşı mildafaa 
tedbiri olarak hazırlanmrş plan
lar Uzerlnde izalıat verilmiştir. 
Amiral fstnnbulun pa.c;if korun.. 
ma planln.rmı takdirle karşıla -
mr!'flır. 

Amiral Muren bugün sığmak. 
ları ı:-ezccektir. 

Istinye • Bebek yolun
daki istimlakler 

!stinye - Bebek yolunda.ki 
binala.rm istim.liı.k mua1nelooi i
lerlemektedir. Bu vol üzerinde 
223 bina ve arsadan 81 inin mu.. 
ı:ı.mc!csi tama!lllan.mı~ır. Geri 
l;:ala.n 42 bina ve arsa da nisa.n 
sonuna. kadar istimlak: edilmiş o
lacaktır. Sinıdive kadar i3limlak 
içl:ı 200 bin lira verilmi~ti. Daha 
:yüz bin lira. harcanacaktır. 

na miisaade edilecektir. 
Hatırlarda.dır ki. ma.hkeme 

kara.n bildirildi~i sırada kitapçı 
Senıih Ltilfi eserin isterse on ta.
hı yanrlsm. büfön has1latıru Er
•inr.an zelzelesi reJ4l:f>t.;:p..d,.Jerine 
terkett.iğlni bildirdi~i11dt-.n, Kı
'ttlayın blr memurunu be~plan 
tutm:ı..sı !<;in beklemekt.edir. 
Di~r taraftan bera.et kararı 

üzerine ba.c:ka bir mütercim ta. 
rafından <"Ikanlan ikinci A!ro
rlit kitabı hakkmdald ta.kiba.t ta 
teml·iztn ta!!diki üz.erine durdu. 
nılnııı&tur. Müsadere edilen bu 
1< 1ıt.aplar da s.ıhibine verilecek -
tir. 

PaMu~ ioliği 
bunranı 

İstihlak resmi indiği 
halde fiatlar hala 

yüksek 
Pivasa.da pamuk ipliği huhra

Dl devam etmektedir. Billıruısa 
20-22 numaralı iplikler pek az 
ka.lmr~rr. Bazı tüccarların bu 
ma.llardan sakladıkları bir şikA
y;)t mevzuu olmuştur. Di~er ta. 
raftan hükumet ipliklerden al -
dığl istihlak r~ini indirdiği 
halde fiyatlar eski (?ikta rmdan 
hala dU...c:memiştir. Alakadarlar 
bu hu..<ıualan tetkike baslaınış • 
lardrr. 

Taksim Gazinosunu 
kim İ§letecek 

Taksim gazinosunu işletmek 
tuere kurulan ~irket hissedarla
rı bu~nlerde bir toolantı yaprı:ı 
~inoyu işletin işletnıomek et. 
rafında. bir karar vere<:eklerdir. 
Aldığımız malılınata. gl:ire. şfr

k:t hi~arları ~ledi~nin ~
kılıl~esıle 110000 lıra sermayeYf 
temin edemlyeceklertnd~n şiı- -
ket kunıla.mıva<'aktır. 

Bu takdirde belediye gazino. 
yu nıil.?.ayede ile talibine ihale 
ederek ~letecektir. 

Ecnebi sulara gitmek 
istiyen vapurlar 

Ecnebi sulara gidecek vaplll'
Iann vazivetinl tetkik edecek o
lan komisvon dün liman reislL 
ğinde içtima etmiştir. Komisyo. 
na Rıu~yava ve R0many11va git
mek ü?-ere üç armatör müraca
atta bulunmuştur. 

Bunlnr, Galatasr.ray ,·apuru 
Rahibi $;ıdık o<?lu Aslan, Eti va. 
puru 8ahibi Şükrü ve İstikbal 
vapuru sahibi Hiffleyin Avnidir. 

K-0.-nisyon bıı üç mtiraC3::ıtı 
tetkik etmektedir. Kararım ilk 
koplantısmda vereoektir. 

- --<>- - -
Şubeye Davet 

Fatih Askerlik Şubesinden: 
939 yılı askerlik meclisinde son 

voklaması yapılan chlivetnamesiz 
kısa hizmetlileriıı 1 mayıs 940 da 
yedek su~y okuluna gönderile. 
ceklerinden hemen şubeye mlira.. 
cntln mua:nclelerini yaptırmaları 
ilan olunur. 

9 uncu asliye hukuk mahkeme. 
sinde mübaşirlik yaptığı sıralar. 
ela kaydiye paralarım yctr.ek ve 
icra tebligatnamelerini tebliğ et. 
miyerek harçlarını zimmetine ge. 
çirmek suretiyle ihtilfiı yapan 
Rüştü Suiçmezin dün ikin:i ağır 
cezadaki muhakemesinde müddei 
umumi muavini iddianamesini 
serdetmiı ve maznunun suçunun 
ihtilas olmadığını, an-;ak e ... rakla
rı kaydettirmemek ımretiyle ih. 
l'l)al ve paralarım urf ile istihlak 
etmek suçundan cezalandırılması. 
nı istemiştir. 

Maznun da, tebliğnamclerin 
kendisine teslim edilmediğini. 
kaydiyelcrln ise kendi paralanna 
kanştığını ve öylece. farkına var. 
mıyarak harcadığını söylemiştir. 
Duru§ma karar verilmek üzere 
başka bir güne bır;:ı'ulmıştır. 

Yercbatan sahasında da 17 
binadan altısmn istimlA.k mu:ı. • 
melesi tnmamlanı.'nIBtır. Mısır · 
c;a~ısının iç krsmmdaki 177 par. Yirmi yıl evvelki Vakıl 
ça dakkAnla hariç,tekj 5.3 parça ................................................. . 
clilkk!nın da istimlak mua.mele
sno ba ~!anmak ilZC'redir. 

Koska. yokıışıındaki istimlak 
için 250 hin lira ayrılmıştır. Bu 
krsrmda da bazı muanıele~i bi. 

a Nisan rn20 

Baytar mekteplerinin 
birleştirilmesi 

--n--
Bir arabacı ağır 

t."'ll dÜ'.{kfı.n\arm ,,,kılmasına ~ • Müllc1 ve aakerl M4'ktepll'lrinill htr. 
lanmıı;tır. • ı~rtlrilmest ve lkl mektebin. bl.Plcttlk. 

tezı eonra Ziraat Ncm~Une rııptı ka.
ra.rbı rtırıtn:ıı;:;tır • yaralandı Yeni takılacak 

Demirka.pıda NöbethanP. soka- lambalar 
etnda 2 numarada ot.uran Arap. lstanbulun muhtelif ı:c.mtlcri· 
kirli arab1 sürUCÜ."-Ü Htzır evvel- ı oe bir ser. ... zarfında 1824 l:imba 
ki gece Sirkı-cide Kema!bey si. takılmrFttr. Ckri kalan 176 l.Bm. 
r.emasmdan cıkm·~. karşı tara- bı da Üsküdar ve Kadıköv ta • 
fa ~ecerkcn 1689 numarah ot.o. raflarmda konacnktrr. EV\·elce 
mobilin s:ıdemesine maruz kala· nrojl"cıi hazır!anmı' olan 1000 
rak vere vuvarlan:m~trr. Şoför liımba da hazirandan sonra tes.. 
kaçmıştrr. Yarah C<'rrahpa.~n bit cı.illmiş yerlere takıla.c3ktır. 
bastan~ine ı~aldmlnu~ır. - ~ -

Tepe başı Bah~esinin 
tanzimi 

---o--
Oyun yüzünden kavga 
Kücilkpazardı Arapçer;mc ıı;o. 

ka'!mda 21 numstrah kahvede 
•;atm. kalkan Fer·t sandalcı Ha
~an!a ovnna kı-rr!"'ck vU711ndcn 
knvr:a ,.~'l"liş. H:ı"an tara frr. lan 
yumrukla sol k~rndan yara.lan. 
mt§br. 

Tewba.c:ı bahçcsir.~n tanzimi 
i<;in bir proje hazırlanmaktadır. 
BahQCnin Pera nalas tarafındı ki 
'·ö .. e dtn-arlarr döı t metre kadar 
~eri çek:ıecc'c İ<'.crisi Tn'·sim 
bahçesi gibi g\iw bir hale kona
caktır. 

Y"nl dPnı Mneııl lpUdasını'!a bu l§ln 
ha§~mlmt§ nlac:ığl tahmJn edllml'kte. 
dJr. 
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"blL.a~un en büyük <dleır~n 

astahane ihtiyacını 
~ti karşılayacağız? 
rj~hur doktorların_ıızla konuşuyoruz 
~u kalabalık semtlerinde birer 

ayene evı açılamaz mı 1 

~lQ,. 

nelerin puliklinikleri,halkerle. 
rlnin ve belediyenin muhtelil 
dispanserleri var. Mesel~. ben 
bile haftada iki defa, zevk ile, 
halka Ucretsiz olarak bal;:ıyo
rum. 

Fakat, bence asıl mlihim o
lan cihet şudur: Yatuksızlık. 

Jstan buldakl hastahaneler. 
deki yatak adedinin az olması, 
şehirde bir hastahane darlığı 
meydana. getiriyor. Unutma. 
mak Utzım ki, 1stanbul, yalnız 
sinesinde yaşıyaıı vatandaşları 
tedaviye meke olan bir şehir 
<leğil, aynı zanıaııcla TUrkiye
nin her tarafından gelen has. 
talara hastahaııeleriııi açmak 
mecburiyetinde kalan bir şe
hirdir· 

Bu vaziyet, şehrin normal 
yatak ihtiyacıuı kat kat fazla. 
laştırıyor. 

Onun iı;in, İstanbul hastaha
nelerindeki yatak adedini her 
şeyden ev ve 1 ı;oğ"altınak ica be. 
der. Mecldiyeköylinde yapıla
cak hastahane l.ıu ihtiyacı oL 
<lukı;a karşılayacaktır. ÇUnklı 
800 _ ıuuu yataklı bir hasta. 
hanenin senevi girdi ~ıktısı 
ıoo.oou e yakın olur. 

Ayrıca. size ~unu da hatırla
tayım: 'l'ıb fakilltesiniu pollk. 
liııi ki erine de :rn u yatak ilfl ,·e 
ediliyor. Bu dıı. şehrin sıhhi 

vaziyeti üzerinde mlisait tesir 
yapacak esaslı lıir amildir. 

LA.kin, bene o asıl m ti him o. 
lan ihtiraç, doğum müessesele
rinin çoğalmasıdır. ÜskUdarda 
Zeynepkamil hastahanesi gibi 
bir sıhhat eyi Beyoı";luııda da 
açılmalı ve tstanbuluu geniş 
doğum ihtiyacı lrnrşılanınalı

uır. 
Böyle bir işe tevessül edilir. 

se, ç·ok isabetli ~ir hareket ya. 
pıluıı~ olur. 
·."" J(·/r"ica ... z<\man ... 1le cıc Şch.riu 
.:Ut~er birçok-~rtıUCliııc, ıı ULe
'iı.ddit doğum evleri inşa edil
meli, çoğalmaları llo içtimai 
ve sıhhi faydaları da uıcbsutan 
artacak olan muternitclerin 
sayıları lrnbarık bir yekuna 
varmalıdır.,, 

Profesör Doktor o ... ınan ~c
rufeddin Çelik dip>r ki: 

" - Söyledi. 
ğiniz doğru. 

~ehrin muhte
lif semtlerinde 
bakım evleri tc~ 
sis edilmeli. Fa. 
kat, bu teşeb-k. 
bUs maksada 
tam mılnasiyle 
hA.dim olamaz! . 
Neden, ÇilnkU, 1111(~-
bakılacak olan Prof. ı>ı·. Os. 
hnstalar, fakir man :;cıatcddııı 
ı::ınıfa mensup 
olan kimselerdir. Bu , ·ulaa
daşların ise, doktora yerecek 
muayene ticreti bulunmadığı 
ı;ibl, ildca verecek ııarası da 
yoktur. 

Hastayı, hekim istediği lrn
dar muayene etsin ve reçete 
yazsın dursun... Bunlar, iHiı; 
haline gelmedikten sonra o mu 
ayene ve tedavilerin amelt bir 
faydası olamaz ki! .. 

Onun için, şehrin hastaları
n· yalnız tedavi etmekle kal. 
mamalı, illlı;larını da yaptır
malı ye icabında yutırınalıdır 
da. 

Bu noktalar, kanaatimce, 
lstanbulun sıhht Yaziyetl ba
kımından bUyUk birer noksan. 
dırlar. 

si~a~ifY~~osk~d~ 1 

çahşıyor 
Harbin cilvelerinden biri de 

Fransada kadınların ağır sana.. 
yide kullanılması, böylece iş 
bekleyen yarım milyon kadar 
I<'ransız kadınının hayatlarım 
kazanmak imkanlarını elde et. 
meleri olmustur. 

Elli haftalık iş haftasını üç 
haftada iki hafta çalışma pren
sipleri kabul edildikten sonra 
bir çok kadınlar milli müdafaa 
için çalışan fabrika Ye at.elyc _ 
!erde iş bulmuşlardır. 

Bugün Fransada milli .l'\Iüda. 
faa için dönen makinclerın ba
şında 570,000 Fransız kadını iş 
görmektedir. Bu miktar _ 1940 
senesi nihayetine kadar bır miL 
yonu bulmuş olacaktır. 
Kadın işçiler sanayiin her sa.. 

hasında İ§ görmektedirler. Muh 
telif sanatlarda kadınlar erkek
lere nisbetle yüzde 70-80 nis. 
betindedir. 

Kadınlar her türli.i a~ır sana. 
\'İde iş almışlar, gerek teknik 
sahada, gerekse büro işlerinde 
erkeklerle yanyana ,alışmağa 
baslamrşlardrr. 

Herhangi bir i~e talip olanlar 
her mmtakada te.ı:kil olunan bü
rolara kavdolunmaktadır. Sana. 
yi sahipleri yeni il)(;ilerinin ya. 
rısını bürolardan temine mec -
bur olduklarından kadınlar mu
hakkak surette iş bulmaktadır. 

Büro şeflerine gönderilen bir 
tamimle ilk olarak muhtaç bulu. 
nanlar ve hiç bir yerden geliri 
olmıvanlara iş Yerilmesi tebliğ 
olunmu.~tur. Böylece i~siz ka _ 
dınlar. kocaları askere alınmış 
olan kimsesiz ve gelirsiz kadın
lar hayatlarım kazanmak im -
kanlarını . bulmuşlardır. 

Atelyelerden maada evlerde 
de çnlışılmaktadrr. Fakat atel -
yelerin hem randımanı hem de 
yevmiyesi daha yüksektir. Bu. 
nun önüne geçmek, yani evlerde 

.fnalivetten lüzumlu randımanı 
alabilmek için Fransız iş nazırı 
yeni bir kanun layihası hazırla
mıştır. Bu layiha Fransız mecli
sinde müzakere olunacaktır. İş 
nazırı Mösyö Pomare işsiz ka _ 
dmlann maisetlerir.i temin ede. 
cek olan ye;,miyeler üzerinde 
durmakta ve zaferde kadının 
hissesine düşen vazifeyi ifası i
çin çalışmaktadır. 

Vnkıa, 1stanbuluu her has. 
talıaneslnde poliklinik vardır 
ve buralara her ı;lin müracaat 
eden ylizlerce hastalar muaye
ne olunmaktadır. Binaenaleyh 
lst:ınbulua, kısmen yalnız has
ta muayene ve tedavisi için va. 
sıtalar vardır, diyebiliriz. Fa
kat, yatak miktarı mutlak su
rette noksandır. Mevcut hasta. 
hane yataklarınm k1Ui gclme
diğ-ini herkes bi!i)·oı-. Esasen, 
İstanbul hastahanelerinde yal
nız şehir halkına bakılmıyor. 
Buralara, Türkiyenin en uzak 
yerlerinden de koşuıı gelini. 
yor. 

Onların tedavileri .de lştan
bul hastahanelerinde yapıldığı 
için, bu kabil mUracaatler isnf 
edilememektedir. 

Vali vebelediye reisi Doktor 
Llıtfi Kırdarın :\1ecidiyeköyUıı. 
do yapmağ"a teşebblis ettiği 
800 - 1000 yataklı hastahane
nin halka kapılarını açmasını 
dört gözle beklemek H\zım.,, 

Dr. Osman Şerafeddin Çc. 
li~e lstan bul hallmıııı o vakte 
kadar ne yapması H\zım gele
ceğini sorcluııı. Cevap vermedi. 

F'nkat,bana kalırsa, bu sua. 
le muhatap olan her tıb men. 
subu, ancak bir sabır reçetesi 
tavsiye edebilirdi! 

OS)f.\X f.5t' IUH' 
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Yıldırım ·uçaklara doğru .. Almanya 
Pamuk ihtiyacını 
nasıl temin ediyor? 

Fransızlara gore havada sürat 
rekoru müttefiklerin elinde 

Havalar açtldıkça harpte tay. 
yareler gitgide mühim roller oy
namağa başhyacaklardır. Bunun 
için kışın projeleri hazırlanan 
yeni makin.eler seri halinde imal 
cdilme~e başlanmış bulunuyor. 
Tek kişilik Fransız avcı tayya. 
releri ile harikulade neticeler el. 
de edilmektedir. İngilizler de sü
rat ve techizat itibarile şimdiye 
kadar imal edilenlerin çok üs • 
tünde olan yeni bir model çıkar. 
mak üzere bulunuyorlar. 

Fakat Almanlar da bu müd -
det zarfında 5.tıl durmamışlar 
III numaralı Heikel'den sonra 
şimdi de çift motörlü Messcr. 
şmit 110 harp tayyareleri kul . 
lan.mağa başlamışlardır ki bun
lar görünür görünmez hemen 
kıymet ,.e kuvvetlerini isbat et. 
mişlerdir. 

Şimdi bunu 580 kilometre sü. 

Skajerak boğazında 
daimi kontrol 

Son defa olarak geçen per -
şembe günü Londrada toplanan 
yüksek harp konseyi ablukayı 
şidd~Ucndirme~e karar verdiği. 
n.e göre bundan doğması bekle • 
nen hadiseleri evvelden tahmin 
etmek pek güç değildir. 

Hattn Londra toplantısından 
evvel de 1ngiliz torpidoları Ska
_ierak boğazı civarında dolaşma
ğa başlamışlardır; halen de ora
dadırlar. 

Skajerak boğazı demir nakli 
yollarından biridir. Geçen sene 
Almanva İsveç ve Norveçten en 
az on bir milyon ton demir sa. 
tın almıştı. Harp halinde ise bu 
miktar muhakkak ki daha faz
lalaştırılmıştır. 

Skandinav demirleri fevkala
de zengin olduğundan demir cL 
hetinden fakir olan Almanya i. 
çin hayati bir ihtiyaçtır. 

Demire malik olan ·haroi ida
re eder. 1~tc. bunun isin abluka
nın genişletilmesi lüzumlu gö _ 
rülmüştür. (Pari Suvar) 

rattc yeni bir 29 Dornier takip 
edecektir. Fakat bunların henüz 
muharebe kudretleri tecrübe e
dilmemiştir. 
Bombardıman tayyarelerine 

gelince onlara da yeni tip bir 
Yıınker ilaYc edilmiştir. Bunun 
sürati 500 kilometredir. f'ç ki. 
şiliktir. 

5i0-580 süratinde yeni uçak 
!arın icadt için de çalı~ılmakta
dır. Şimdiki halde elde edilen 
neticelere göre müttefiklerin 
tayyareleri sürat rekorunu mu
hafaza etmekte bulunuyor. 

Bu harpte ilk defa 
olarak 

Bir kadın nişan aldı 
İçinde bulunduğumuz harp sr. 

rasında Fransada ilk defa ol
mak ü1.ere matmazel Kurtz harp 
nisanı almıştır. . 
Fransız ordusunda kadınların 

teşkil ettikleri nakliye kıtasrna 
mensup bulunan sarı saçlı bu 
genç kız Strasburglu ve yirmi 
dört yaşındadır.. Eyllıl ayında 
harp başlar başlamaz derhal or. 
duya iltihak eden genç kız vazi
fesi başında yaralanmış ve teda. 
vi edilmişti. 

Yarasr tamamen iyileştikten 
sonra matmazel Kurtz bu kere 
Perinyö'de bir hastanede mem
leketi olan Alsasdan kurtarılan 
çocuklarla uğraşmaya b~laroış.. 
tr. Şimdi ise yeniden cepheye 
dönmeği düşünmekte ve Perin
yöyü huduttan çok uzak, işini 
de çok hareketsiz bulmaktadır. 

23 Nisan çocuk bayramı 
Çocuk sesi yurdu şenlendirir. 

Bayramda çocuklarımızı neşelen. 
dirmek için elbirliğiyle çalışa. 
hm! 

Eyliıl ve teşrinievvel ayları 
zartında İsveç 19:18 dekinin dört 
misli pamuk ithal etmiştir. Ho
landa uç misli Norveç ise iki 
misli fazla pamuk satın almış 
bulunmaktadır. 

Acaba bu memleketlerde pa... 
muklu mensucat işleri birdenbi
re dört misline veya üç misline 
mi c;ıktı? .. 

Muhakkak ki hayır.. Şu hal
de stok mu yapılıyor? Belki bi
raz .. 

Fakat muhakkak olan şey AI. 
mnnvanın bu memleketlere kom.. 
şu olduğu ve pamukların do -
kunmayıp. tekrar satıldığrdır. 

Yiizdc iki yfiz <'ili 
Diğer bazı memleketlerde pa

muk ithalatr nisbcti daha müt.. 
hiştir. l\ tacaristanda pamuk iL 
halatı yirmi mislinc, 1sviçrede 
ise daha fazlasına çıkmıştır. 

Bütün A\TUpa için pamuk it
halatı yüzde iki yüz elli nisbe -
tinde artmıştır. 

Bu nisbet nazarı dikkate çar_ 
pacak kadar büyüktür. 

Bitaraf larm piya.sa.sı 
Mançester Gnrdian gazetesi 

daha şayanı dikkat bir hesap 
çıkarmaktadır. 

Bu gazeteye göre bitarafla.rm 
harbin ilk üç ayı zarfındaki pa
muk ithalatları iki yüz milyon 
lng-iliz lirrıı:ımı bulmaktadrr, Bu 
miktar 1938 senesinin aynr ay
ları zarfında Almanya, Çekoslo
vakya \'~ Polonyanm ceman 
yapmış oldukları pamuk it.hala.. 
tından yii7..de elli nisbetinde faz.. 
ladır. 

Almanya bu vaziyet dahilin
de hiç pamuk almıyormuş gibi 
~örünüyor, fakat hadiseler da.
ha fazla pamuk ithal etmekte 
oldu~unu _g-östcrmektedir. 

Çünkü Almanya doğrudan 
doğruya pamuk satınalmamak
t.ı, komşu bitaraflara verdiği si. 
parişler vasıtasile piyasasını 
muhnfaza etmektedir. 

(Pari Suuar) 

Siyasi bir istatistik 
Harp kaçakçıhğı 
İngiliz gemileri Vladi

vostok' da niçin 
dolaşıyor? Amerikan efkarı umumiyesi 

müttefikler lehinde 
Geçen eyl\ıl ve teşrin ayların.. 

da Amerika Birleşik devletleri 
Husyaya doğrudan doğruya pet
rol satmadı. Fakat Sibiryaya 
tam 8S3,530 varil petrol gön.. 
derdi. 

Fransızca Pari Suvar gazete
sinin Nevyork muhabiri bildi -
riyor: 

Harbin devam ettiği yedi ay. 
danberi Amerikalıların hissi -
yatları değ"işmemiştir. Galup ta. 
rafından idare edilen efkarı u
mumiye enstitüsü altı ay evvel 
sormuş olduğu: "Almanların mı 
yoksa müttefiklerin mi muvaf. 
·rakıvetini temenni cdiyorsu -
r.uz?'' sualini tekrarlamıştır. Bu 
suale verilen cevaplar şöyle tas. 
nif olunmuşlardır: 1\füttefikle -
rin muvaffakıyetini istiyenler 
yil7..de seksen dört, Alma.nların 
kazanmasını istiyenler yüzde 
bir, tamamen bitaraf olanlar ve. 
ya fikir beyan etmiyenler yüzde 
on beş .. 

Bundan altı ay evvel aynı su
allere verilen cevaplar yüzde 
seksen dört, yüzde iki ve yüzde 
on dört nisbetinde idi. 

Bu vaziyete göre Amerikan 
efkarıumumiyesinin hissiyatın • 
da büyük bir değiaiklik olma
dı~r görülüyor. 

Fakat Galup em•titüsü Ame_ 
rikahlarm hissiyatlarını ölçe -

cek olan ikinci bir sual sormuş. 
tur. Bu sual şudur: 

''Müttefiklerin gayelerine bun 
dan altı av evvelkinden daha mı 
az yok~a daha mı cok sempati 
duyuyorsunuz?" 

Verilen cevapların tasnifinde, 
daha çok semoati duyanların 
yüzde yirmi seki1., daha az sem
p:ı ti duyanların yüzde on yedi, 
hi~sivatı değ'işmcyenlerin yüzde 
eili beş nisbctinde oldukları gö. 
rülmü;tiir. 

Bu benzin nereye gitmiştir? 
Hiç ~üphe yok ki Avrupaya rve 
oradan da cepheye... Amerika 
Sibiryaya petrol g-öndcrmekle 
Baktı petrolünü Hitler ve stali .. 
nin menfnatleıine sarfedilmek 
üzere serbcrt kılmıştır. 
1~e·bu sebepledir ki İngiliz 

harp gemileri son zamanlarda. 
Vladfrortok ciYarmda dol~ 
ğa başlamışlardır. Me,sele lbu 
harp kaçakçılığına nihayet ver-
mektir. 

1 Görüp düşündükçe 

Zehirci ter 
Bankaları soymak ~iic;tiir. Ilch• kı-;;la, kıırnkol gibi yer_ 

lcre hırsızlaı·, sokulmaktan !;-İ<lılctlc c:ckiııiı·lcı·. :\ic;iıı'! Çünkü 
lıanknlar, höl le taal'ruzlara kal"':'ı mnhfuı:ılıır. J{asnları, çelik 
duntrlar, kalın betonhu·, kırılıııa.r. paı·ınaklıklnr kuı·.ı.ır. 

ıü,ıa kapısında, hic: hiı• ınarın1111(·11ğun nı.mıuynrnğı bir 
~lehııH't<;ik kilidi, ~al~·ııı hiı· nıh Jıi ... aı·ı \Uı-. \·nhancı bir ad.mı 
se..,i, pnrmn~ı teti~c g-Cit iiriiı·. 1>11ntlaıı suııı·a hıı•:,ızla kısla ara.. 
ımıdn "Üliim,, iin 11!;-Il nrnz perdesi ğ-cri lıniı:-t ir. ' 

"Ccmi~·ct,, lcr dr: a,a::,ı ~ ııkaı·ı hihlcdir. Oıılıu·ı yıkmak, 
J~(ikten çiiriit mck için hirtal,1111 i\,' ılii:;-ıııanları fır ... nt hcli:lerler. 

Ccmi~·et iıı nıııhafızlnn, ne çelik kasalar, ne beton dnTar. 
Jar, fü' eh• eli silfthlı frrnrnn cliııleııH'z niıhctc:ilcrtlir. Oıılnrı, k&· 
nun ko:-ur. 

Uiin, yNli lı<'l"ll.r. zehiı·ciııin, t.'' inde c ... rnr c:ektiı·en hir ka.
dıınıı .\aknlnıulığıııı oku<lıık. İki gıin C\ \t'l ıh', ~ine inblkll, ka. 
zanlı hiı- cı·oin fabrikn ~ını i ... h·tr:ıılcı· t 11l11 lıııu ... t u. llfıdl~elerin 
(,'Okluğ,u, fıtı h:1discJcn.• ("{'Jl;i~ f'tİıı \ Cl'ıJi_i!;j ('~Z:l İ)e cilçiiJÜr. 
"Cinayl'l,, hir istek haliıule hiınhilir .hir guııılc kaç hin kafada. 
~·a 111p siinnıckt cdir. Onlnı·ı, hinlt•rclcıı hirl •ı·e ineli rcu, kamı.. 
nıın im ı-uçıt koydu~u ni!,ır <"l'Zn ıl<'i:.,il midir'? Ciııa~ct ister bı
çakla, i"t<"r kur':'tmla, ister hii~ I<• hiı• kaç t utnm tozla fı;ılcnsin, 
"iiliim", h<'psiııi hir1c":tiı·cn bir lclıiııulir. o lıalclc hıçnkla öl
diiı·eııi katil saya!', <laraf:.n<·ına lrndar p;iitiiriirk<'n, tozl:ı öldü· 
renin nnıl<'n "dini,, l<'rc ~aptığııııı.r. gihl ~·nl,nsınıı ~arılrnıyo_ 
ı·uz·: nı~ak, kııı·-:;nn adam ı hir ... aııi,rNlc iiltliiriiı·. Yalnız ca
nını alır. Hnlhuki hu mc•l'iın zchirl<'r ı,n, allı kıırbıınıııın caniy-

flc;,. .. ~Ckteb· - • • • 
IQ~11or 1":}_~1r. 1ıa71; için 11cnl bir 7.-ur.~ ı1a7ıa arı7mts 1.'f' 1ıcmca /aalı1Jcfo geçrn ı.~fır. I'..eslm<le bıt Tı.·urs<ı cleı•am etlmı 

' -HJCr 1·csi mile de beden tcrlJi.yesi hocaları nı Mcw.ri/ ııtiUlüı•iinü.ıı lxı~l.:aıılı ürndu yaptıkları 19 Mayıs §ene 

. Jo birlikte !:'<' rcCini , hny."'i>·ctinl, ıınınıı-.;ıınn ıla hl\'likte 
siiriikl<'I'· 

llanAl ... l cJnhn nC'I, <laha 7.allm \"il <l:thn knnlı acnha'? Artık 
"mı\ll ıl<'., lerlıı~ dar <;enberlııdcıı kuı·hı lat,a ı... :r.n ıııanc1a~·ız ~a.
nıyorum, • ,llAJilU ~ÜIL\ GEZGL~ Ziklcri toplantısıııcla !/Öl ıiyorsuırnz. 
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Çemberlaynin Avam 1 

Kamarasındaki nutku 
Lc:nıdra, 2 (A.A.) - Çember

ltı.yn, Avam Knmnrasmda. beya. 
natta bulunarak demiştir ki: 

''Yüksek harp §Qrasının 28 
mart.ta. yaptığı topla.ntr, Reyno
yn., Fransız Başvekili olduğu ta
rihtenberl ilk defa ''lngiltcrcye 
hcş geldiniz,, demek fırsatını 
bim vermiştir. 
Re~. iki memleketi birleş.. 

tiren müşterek davaya yorul
m.nk bilmez bir fedakarlıkla 
bağlanmıatır. Yüksek harp fı. 
ram, son içtimaındanberi, aske.. 
ri vaziyetin aldığı inkişaflnn 
tetkik etmiş ve müttefiklerin 
müstakbel hattı hareketi bak
landa müteaddit ve mühim ırn
ra.rlar vermiştir. 

Bu müzalterelerin teferrüatı. 
ru ifı:;a etmek miinasip olmaz. 

Fa.kat bUyük bir ahenk için
de cereyan etmi3 olan bu mü
zakerelerin mewuunu teşkil e. 
den :meselelerin umumi mahiye
timi anlamn:kta., meclisin fazla 
güçlük çekmeyeceğini tahmin e
diyorum.,, 
Y'iiksclc ~roda canlanan levha 

Yüksek a\iranm içtimaı me. 
selesine gelince: vaziyetin, müt
tefiklerin eözil önünde nanlanan 
levhası §U idi: 

Bitarafla.rn, veci~lcri balı -
sinde, kendi telakki tarzını ka.. 
bul ettirmek isteyen ve ar7.Ula.
rma. mutavaat etmedikleri tak
dirde onları en fena. ilkibetlcrlc 
tehdit eden, Almanya, bu su -
retle, ortava, biri hakiki mana
silc; diğeri Almruıların verdiği 
mana ile iki cepheli ibir bitaraf· 
bk mescl<!Si almış oluyor. Şim. 
di bitarnflarla bizim bu mesele
:;i halletmemiz Uzrmdır. Mütte
fikler siyasetlerini, bitaraflarm 
hukuktın."L harfiyen riayet esası 
na göre tanzim etmiş olmaları
na mukabil, Almanya, siyaseti
ne uygun geldiği mnıan, bita. 
:rafların millkiyetini tahripte, 
bitaraf devletler tGbaasmı bo 
ğnzlamakta tereddüt etmemi§ -
tir, Almanya, bitaraf memleket. 
1eri istila ile tehdit otınektc de 
hiç tereddüt duymamıştır. Bu 
tehdidi ika ederken maksadı 
teca.vtıze uğramış l'oir komşu 
memlekete yn.rdmıda buhmmala
ımn.. hu1Sso.. kendi mcnia.a.tlcri· 
ııi konımalarma manl olmak. 
tı. • 
Bunwıle. beraber, bita.ra.flarm 

hukukuna. karşı beslediğimiz 
hUrmet ve uğradrklan müşkü
lut dolayısile keındi haklarında 
duyduğumuz muhabbet gözlcr~
mizi dumanlandırmamalı ve bı. 
taraflar, Almanyaya çok fazla 
cöme~ yardmı ettikleri tak
dinlc, bu yardımın, Alman si -
ya.setine daha evvel kurban o. 
lanlarm uğradıkları vahim aki
OOt:e onları da sUrUkleycbilC<'.c
ğini bize unutturmamalrdrr. (Sil 
rekli alkışlar) 
Harbi kısa kesmek istiyorsak 
Eğer bu harbe bir nihayet 

\ermek ve nihayet verirken de 
mUşterek mnııcvt ve maddi mc. 
dcnivetimizi kabil olduğu kadar 
az sarsmak istiyorsak, Alman
yayı, t:ı.a.rnız siyasetinin 'idame
si !tin en fazla muhtaç oldu~ 
maddelerden mahrum etmeklı • 
ğirniz 15.zmıdır. Bu itibarla mtit
t:efikler iktisadi harbi, kudret 
lcrinin azami haddine kadar 
Biddetlendirmeyc karar Yermiş. 
lerdir. Bu sahada şimdiye ka
dar esasen çok gayret sarf et -
mişlerdir. Norvcçlc. lsve<;lc, :ts. 
landa ile, Belçika ile ve Holan
da. ile, harp zam.anma mahsus 
olmak üzere ticaret m unhcdo -
lcri nkdetmişlcrdir. Müttefik -
ler, bu~ öğleden sonra. İngi
liz hanciye nezaretinde, Dani -
marka ile, keza bir muahede ak. 
tcttiler. (Alkışlar) 

İsviçre ile, bu mevzuda bir 
anlaşma imzası için de müzake
relere deva mcdiliyor. İspanya, 
Yunanistan, Türkiye ile de mU
hinı ticaret anlaşmaları yapıl • 
:mŞır. 

Yugoslavya bankası müdUr 
muavini B. Belinin 1ngiltereye 
geldiğini görmekle memnunuz. B 
Belin ile iktısadi, mali meseleler 
hakkında mUzakereler yapacağız. 

Tediyata müteallik olarak ha. 
len mevcut anlaşmaları tadil için, 
yakında, Londraya bir Romen ik. 
tısat heydinin muvasalatını bek. 
liyoruz. 

Fransız abluka nazıra B. Bon 
net'nin de hafta sonunda gelme. 
sine intizar ediycmız. Harp za. 
manına mahsus olarak akdettiği. 
miz bütün anla~malar. Almanya. 
nm harp faaliyetine devamı için 
ehem olnn yağlarının ihracını 
tahdide matuf hükümleri de muh. 
tcvl bulunmaktadrr. 

Elimizdeki Diğer Bir Silah 
Elim~de diğer bir silah daha 

vardır ki o da, mubayaat silahı. 
dır. Almanyanın kom§ulanndan 
ihraç edebilecekleri bütün mahsu. 
15.tı ve bütün malları satın al. 
maklrğınıız imkanı, elbette mev. 
zubahis olmaz. Fakat, maden 
cevherlcrl ve yağlar gibi, milna. 
sip gördüğümliz maddeleri aatın 
Almaya çalrşıyoruz. Bu suretle 
Almanyaya tahsis edilebilecek o. 
lan miktan, gitgide azaltıyoruz. 
Bir misal: Norveç balıkçıları ta. 
rafından tutulan veya tutulacak 
olan ihracata mahsus bütiln balık 
yağlarını 5atın almak üzere Nor. 
veçle olan anlaşmalanmızı itmam 
ettik. Tafsilat vcrmemekliğim da. 
ha iyi olur. 

Keza, müttefiklerin, Avrupa 
cenubu şarkisinde, pek çok ma. 
den cevheri satın aldıklarını da 
söylemekle iktifa edecefim. 

ingiltcrenin Almanyaya kom. 
şu olan müteaddit bitaraf memle. 
ketlerle yaptığı ticaret, elbette 
arttınlabilir. Bunu, bitarafların 
ve bizim mütekabil mcnafiimiz 
bakımından tasarlayorum. Fakat 
bu memleketler de idrak etmeli. 
dir ki, imparatorluğumuz eyalet. 
!erinden istihsal ettiğimiz madde. 
teri kendi emirlerine amade kıla. 
bilmckliğimiz i!jin ancak ileride, 
Almanya ile olan ticaretlerini tah. 
dit edeceklerine dair garantlcr 
vermeleriyle kabil olur. 

Domuunama:ın Kontrolü 
iktısadi harp cephaneliğimizi 

- ki en kuvvetli 5ilahımu: do. 
nanmamızdır - müttefikler, bu 
silahın istimaline devam etmeye 
ve kuvvetlendirmeye karar ver. 
mişlerdir. lngiliz harp aemilerl 
Alman ticaret vapurlarının Skan. 
dinavya sularından, gayri rneıru 
surette geçmelerine katiyen mani 
olacak tedbirleri almıglardır. ln .. 
giliz harp sefincleri bu harakitı, 
Alman deniz ilslcrinin ta yakının. 
da icra etmiıler ve bu suretle, §i. 
mal denizi hlkimiyetinin kendi 
ellerine geçtiğini iddia eden AL 
manlann bu tef ahUrü ne kadar 
beyhude oldufunu meydana koy. 
muşlardır. 
Şimdi ittihaz edeceğimiz da 

ha ibaşka tedbirleri gözden geçi. 
relim. Bence bitaraf ~eminin bat. 
maaına ve. biı&rat bllbriydinin 
ölümüne sahne ı0J.an , deniz 
!erdeki harekatımızın son haddi. 
ne henüz ulaımadı~ımıu, avam 
kamarası itimat edebilir. 

Son zamanlarda nazarı dikkati. 
mizi çeken bir nokta vardır ki <> 
da, Alrnanlann şimdiye kadar na. 
diren kullanllan bazı memleketle. 
rin yollarından iıtifade ederek tt. 
darikatı arttırmak yolunu bulmuı 
olmaları ihtimalidir. Vaziyeti, in. 
ceden inceye tekrar tedkik ettik 
ve kuvvetli tedbirler atmak isti. 
yonız. Bu huswıta mebuslanmı. 
za şunu hatırlatırım ki, tnıiliz 
gemileri, ahiren uzak şark ıula. 
rında, Almanyaya kaç.ak eşya nak 
lcttiklerinden §Üphclcnen Sovyet 
gemileri müsadere cdilmi§tir. Bu 
eşya Vladivostok tarikiyle nakle. 
dllmckteydi • 

Pek yakında, Avrupa cenubu 
prkisinde, vaziyetin inkipfı ih. 
timalinden bahsedildi. 

Hedefimiz, Balkan Sulhunu 
Bulandınnak Değildir 

Hatta Alman propag&ndacrları, 
hedefimizin, Balkanlar ıulhunu 

bulandırmak olduğunu iddia 
ettiler. 

Bu iddia tabiatiyle yanlıştır. 
Kaldı ki, Türkiye ile yapılan an. 
taşmaların, Avrupa cenubu şar. 
kisinde, sulhu . muhafaza ve em. 
niyet ve ıelıimeti temin hususun. 
dn çok faal tesir icra ettiğine ka. 
naatimiz vardır. 

Avrupa cenubu prkiai vaziye 
tinin icabı olan, aiyaıt ve iktısadi 
mahiyette pek çok meaeleler tet. 
kik ve kendileriyle istişare etmek 
lizere, 1ngilterenin Ankara büyük 
elçisi ile, Atina, Belgrat, Bükreş, 
Sofya ve Budapeıte elçilerinin 
Londraya davetleri kararlaştınl. 
mııtır. Kısa bir mezuniyetle ge. 
lecek olan Roma elçimiz Sir Per. 
ey Lôrrain'in burada bulunmasın. 
dan istifade edec.eğiz. 

Hem müttefiklerimizin davası, 
hem bu mıntıkada sulhun ve em. 
niyetin muhafazası bakımından 
feyizli neticeler verecek olan bu 
teşebb~ıUn, avam kamarasınca 
tasvip edileceğine eminim. 

Yüksek kon1eyin her içtimaı, 
İngiltere ile Franaayı birlbirine 
rapteden bağlann kuvvetini, da. 
ha fazla gtsatermiştir. Konıey, 
her sahadaki İngiliz - Franaız el. 
birliğinin cembolU ve 22 mart ta. 
rihli beyanname, bu elbirlf linin 
en son inkitafıdır. Umidimiz, 
yalnız harbi devam ettirmek için 
değil, aynı zamanda harpten son. 

~~.~~tin~~t~~!. !Gördes heyel8mlv eni senenin ilk 2'J ~ 
fında kutlandı (Baş tarafı 1 incide) ı 

Ankara, 2 (A.A.) _ DugUn ~ledi7ece, ne. de hükumetçe ye. d k • • h t rl1 I 
aldığımız telgraflar ln6nU ZL nı ~ıla~~ ~alann kar~ı atraf. a 1 1 raca " 1 I ıl._ 
ferinin yıldönllmU, yurdun her ta ınşası ıç.?' bır ~cbunyet ko. tJf!~ 
tarafında bUyUk tezahllratla namadı. Pli.n dıuulınde hareket • 1 (la~ ~ 
kutlulandrğı bildlrJlaıcktcdir. olunamadL Her §ey halkın ken. (B~ ta.rofı l Uıcidtı) 1 na. çtl~2 5 l-~Jll .• Mir 

Başta halkcvlerl ve oclala. di arzuıuna bmlkıldı. Milli müca. piyasa.ınızd&n alamadı:".'l mal- kururtan :ihr&~tı Jı~ .!:Cır 
rıııda olma!{ Uzcrc, yer Yl'r ytL- dele eınasmda ~asaba. ba§ta_n h~- lardan yüzde 40 ını lnglltere ve Paınt:k ~ 9:.t1 IJP;;! 
pılan her ı;ınıf halkın iştlrllk l8 •. :):anmıı oldugu halde ıerı bu· Fransa, yüzde 35 Jni ltalynya ve 

1~·7~ jse de ~ ~ 
etmi~ bulunduğn hu toplnntı- muc ahaI: vo yardım ol~adı. ~a- mütebaki yüzde 25 ini do Bal· dU§JI1UŞ 43 ıtoıw:-)!YIY..
larda sö1. ular\ hatipler Millt .a.,., <lagılmaktan .~~~· kendıne kanlarla. diğer bitaraf devletle. yatl~J=l i}ır~~f '1~ 
Şefin dlihiyaııe sevk vo idare- kurtuldu; fakat buyuk zaruret. re satmak kabil olmuştur A.sa- şa ç_ ~..atı j)S ' 
sile kahraman ordumuzu ulaş. lerl~_ye~i binalar tekra~ e,~i araa. ğıdaki cetvel muhtelit ~e· bani~ve ~ ~ 
tırnll~ olduğu bu zaferin hare. l~r uze~e ."':ıruldu. Ş'!11d1• heye. rketlerin Türkiye ile ihracatın.. }:aa. 4 780 toJlU ~ • 
kAt eafhnlarını ,.e ıılhayet tıu- lan teblıkeaının eheın~yeta ~Y· daki hisselerinin son senelerde fiyatı is icuruf1 ~ 
nun Türk milleUuin kurtuluş dan~ sı~m~ ~ :un~nki bu t r~ı- ne geldlde değiştiğini göster· ITJiA.LAT: ~ 
yolundakl nıllcadeleal tesirle· haJ'Ckctm buyuk hır hata oldugu mektedir: Ee bi ~~ ~ 
rint iıah cYlemlşler ,. bu bU- anlat ldı, ama, iıi!ten geçmiı bu. /Jır004hmızın -nutm1eketlerc ki bc:~8rıznıtl~~ 
)ilk eııcrln yaratrcıı.H olan ln. lundu. .. !fÖ!6 ~ynl~ 1«?at fli~yttl~i len kredi ~~M 
önüne karşı ınHlctçe duyulan Bununl• beraber bugun heye. dibarile yüzde '11.!bctlen.: t1smr.n taJcSltıe4~ 
sonsuz bağlılık ve ııevgl duy_ lan. tc:hlik_~ıi . önünde ka~ın 1939 1940 foin aktif biı' ~..ı ~,.& 
gularına tercüman olmuşlar- yemu decııtınnek ~vzubahıı o. 8y temfniııdesl ~ ~ 
dır. lunca; kaulbcrnm yine aol aabile ltalya. 10 30 te ft;halAttaJl f.s,P ~ ~ 

Bu bltabclcrl tem iller, rnlll! naklinde tereddüt ıöıterildiği, İngiltere ,.e Fransa 6 28 m:ı.kt&n 1>3§ltZ. ~~' 
oyunlar t.ıı.klp eyJ~nılş ve bazı kaıa~ arkaı~na ~ıen !'~ti•~- Balkn.nla.r 3 11 ğı mnI(llrıdut· ı ~<ti~( 
yerlerde mllll ınllcadeleye ait ~~- bırınm tercıh edilmedıiı go. .Anlerika. B. D. ..8 9 nm tetkilri ""1~~ ~ 
filmler gösterilmiştir. ı-uluyor. Almanya. (Avustur- 58 2 şeye mahal 0".::;tıilJ • .:1' •t. 

Vekiller Heyeti Bu ~tercih sebepleri içinde ~ki ya dahil) kika 1939 ~ ~ /. 
1 

heyelandan maıun Jnımı bir e. Diğer memleketler 15 20 ymd2.ki 18 Jll-"',,:.ın ıtP'[o,' .6 
top antııı tek halinde yeni kasabaya ekleye. i&ts. mukabil 1~ ~ ~ 

A.nJumı, 2 (A.A.) - lcra Ye- bilmek fikri nrdır; belki böylece 100 100 ru d.,.vrCSind~ ~ ~ 
killeri Heyeti bugün Uğledcıı eaki kalabanın kanalizasyon tor. lhracatnnızın maddeler füba. on liraıık bit ıd' ~~ 
en-el Daşvekftlctte, Başvekil tibatından iıtifadc olunabileceği rile terekkübü ba.lmnmdan 194.0 ~o ~ Ud ~,,e".l 
Dr. Refik Snydam'ın rlynsetııı- gibi yine ötedenberi Cördeılilerin senesinde büyük farklar olma.- man zarfında 4 ~Af·. 
de toplanmış YC ruznamesinde kullandrklan Tekke suyunun malda. beraber tiltün, fmdık, mlzin U,7 nıib......-. 
dahil işleri .görUemUştUr. kayn&ğı, kullanılan taıocaklan da tütik, buğday ve maden kömU· t1f fa%1~ ~ İ'. 

Parti Meclisi Grupu bu tarafta bulunduğundan bu ründcn 2 milyon liralık ooksa.n mekUıdlı"· ....:nill~· 1$ 41 
topıantlgl noktadan '1a zorluk çekilmiyeceği ihracat yapılmasma mukabil 1939 ~~ 

düşünülmüştür. zeytinyağı, üzüm, incir, fasulye itlıal:itJlnJSI? ~ .ıl.llkıu·a, ~ (A..A.) - C. H. Bundan ba§ka belki hava itiba. balık, yumurta, pamuk, kendir, min ctınİ§ ~ ~' ~· 
Partisi B • .M. Mcc.llsl Grupu b~- riyle daha sıhhi görülmüı Ye Ak. koza. krom ve ba.kırdan takti.. senesindeki i~~Mll'~ 
gUn ,,2.4.940,, aaat 16 to Sel'- hisara giden hazır yolun Ü7.eıinde ben 4,5 milyon llralrk fazla ih· yilzda 28 ~ ~ ~ 
han mobuıu Hilmi. Urnn'm rl- ,,ulunması da ayn bir te.-cih ıebe. racat yapılm~. Maden kMıU· debilmio old ~ ~~ 
yasetinde toplandı. bi &ibi görünmektedir. rU, tiftik, buğday ve tutUn i1ıra. h!L1'tll_)da ~ .0-~~~~-

Celaenln acılmasını ~Utea. Ancak ıu veya bu şelcillerden catmuz miktar itibarile hen.Uz hıe&ell!11 ~ jJl6ı 
kl~ kU_rsUyo gelen ~iaricıyo Vo. birinin kat'i ıurette kabul ve ter. geçen senenin eeviyesini bulma- mn, yilrıde .ov df 4"/I 
kili Şükrü Saraçoılu l5 gUn- cih edilmesi bir fen heyetinin son Dlll ı'.ae do bilıha.cısa maden kö- yibc]o 15 ~ ol /. 
lilk dünya sfyaet hldlselerl 1- tetkikabnı yapmasına ve bu hu. mürü va buğda.ylarmıızm ve ~ ~ 
çlnde blzl uzaktan yakından a- ıuata verilecek kararın tatbilu kmmen de tütiinlerimiıin geçen mektedir· ~'i 
llkadar edenleri izah ve teşrih dev.kt~ bir mesele olarak ele "· seneden daha iyi fiyatlarla elden thı~dlP .~ 
etmek_ suretlle Grup Umumi luımlUına bağlıdır. çıkarılmış oldu~ şayanı dile - kabil ith~.~,.J 
Heyetini ten vır etmiştir. Bb un. Cördesin heyelan sahası ile bu. kattir. İki ayiık vasnU ihraç kuvvllili _!J!,1''hi. ~~ ~~i 
dan ısorıra Kastamonu me usu radaki binalann Mkledilec:eği fiyattan g~ senenin aynı dev- mryan ~ fii':lıtllll 
Abidin Binkayanın. adil cephe. mcvkiin hududu tayin edildikten resindeki fiyatlara. nazaran tü- bma na.kli~yat.~ 
den ihtiyaçlarımızı teşrih et- 1 ___ ,_ • • h""k- t Ui.ndo 84 kuruştan 90 ır,,_,,.,a.. m-----1 

... ~rl 5'!"'.j 

h k d ki t k 
IOIU'a yapı .. ÇllA ıı yenı u unıe ..... ;;.:ı.. ın._.., ~ 

mek istediği a kın a a - k ~ .__1_.J• ..ı_• • • "'"'6"""yda. 4,7 kuruştan 6.5 ku· riilmuy~· 2 
'"' .n hl b onapın, »e ıı:xııye ıu&ıreaının, d ~ 

rlrl okunaraa. mumııuıeJ n u Hal · . 1 dü"k'-!.- ruşa, ma en kömüniııün t.o.ntm- ye m ' 
d d 1 11-ı 

1 1 yennın yapı ma.11 ve ıuw da. 560 ,...re :--~ vadlı e ser ette mütaıca ara sahi leri.n d b. .. t il kuruştan 1200 kuruea ~ .._-..::..,1--t · rr"' 
geno adıt mevzu Uzcrlndcki Pd. e9 e ırerelar~llıodi~'~: - kada.r yükselmiştir. lhnıo edilen lil"lle de aıeıt-~ l'J 

Ö meaı 1r. u met e Dil o uuce f drk k :..1 ~.J 
Bitlis mebusu Süreyya rg~- müıtakbel Gördea kasabaımm m mi tarmm artmış olma· ??h•t.Ga ·15" ~-~ 
evrenin beyanatı dtnlenmttı "'te temeli kurutmuı olur. Bundan sma. rağmen fiyatlann yan ya- cı de~~rı ~~ 
kUraUye golcn Adliye Vokltl · nya düşı;nüş bulunması bu nıad. zı nladdele'':""' ltıı"""tı 
Fethi Okyar tnrafındau bu Mlllra ya~f yavaı ~u temel !t!~- denin iıhraç krYm.etinde görillcn ı;t dD t&bftdi!"~' 
mUtalealara cleeek eleet\o o. fıncla yen~ ~vler ~~- ~dirilir teııezıille seb.ep blmuatur. ~· ~ ~~tUJP.:a.ır 

1 ı l 
" ve buliun ıçın ac huku~tın )'ar. 1rı39_ senesı· . ;ı..: - ~ yı· 9- P"' 

vap verUeceğt bl dlr lmes uzo. d k fal ti' 1 b. . t . .\.OT. ~..a.vm.sL ~- Jın,_ ınıa: ~ ..tı1 ~ 
Ri 1 ıh t 

ım •• e e y e ır ıntu ır. 7.JINn "frt':ı'o • • ıroe~;..... ~C!I\"""' y;.. 
rlne y~setcc ce eeyo n aye ketinin teahhüdündcn istifade e. --~ senesırun aynı uev• ~ ~-~~ ~ 
verllmtştir. diltııbilk resi zar:f'mda. kıymet tiharile bir gôSicrdiğ'i. ~ 1' ''-

Hü.J"..·-- .... _ ··~ tezayüt arzeden bazı ihraç mad. muhtelif iP~~ 
• • .. uınwt esasen ıar-. vıuıyet.. delerinin miktar vo fiya.t hare- 1.170 000 · 

U·nı·vers·ıtenın sa- !erindeki zelzeleden harap olan ketleri §Ö}1e olmuştur: Zeytin- 1550°000: ~tr{İ ~~ 
§elürlerin, kasabalann, • ~ö>:~ew:~n yağı ihracatı 590 tondan, 4690 ~n io.OOoı ~- O. 

kt
•• Ü yenı"beıtan kunılmaı1 gıbı buyuk tona Ye ihraç fiyatlan 32.5 ku.. 500 000 'V.S. ~- ,;. 

Yın f8 or ne imar meaeleşi ile alakadar bulun. ruştan 39,3 kuruşa, balık fhra- Ura.he d~!~~ ~~ ı• 
duiu için heyelan tehlikesi için. catı 2900 tondan 7400 tona V'3 anla1ılnl~.ıı· ıılf fi 

(Brs.1 tarafı 1 incide) de bulunan Gördes kaıabaıının i~ fiy&tlan 8,8 kuruştan 9,3 ithal edileıJll~ ~ ~ 
Fakat b1dm aldlfmıız nuııo. vaziyetini de bu arada mütalea kuruşa, yumurta ihracatı 6,9 lerin l)nUJll ~~fl!.1 

mat cöstulyor ki bu :iki profesör, etmek en tabii ve zaruri bulur ka.. milyon adetten 10,4 milyon ade- tngfıltere 'VC ~~ 
bu vadfelero döıımd< lçln a;ltıoo. naatindeyiz. Bununla beraber vi. de \•e fiyatlar da. 1,7 ~ rekse df~ ıJt.!"1"""...dll ~ 
mlflerdlr. klay!tin .. ~bu j~~~ıbütün m~- ~4: kuruşatı K sooyü.kselınl~ ve U%ilm daha ~A 

Avrupa hıııııtalan iı;ln Amcrl. ezm u&tunc a~an yapacagı raca u. tondan 14.300 to. lmkln "'DW as 
=.,:·.::.;~"':"~~ :; :~i.~t:~S~.!i.'S T ataresko ile Refik Saydaırt ar 
dım,_.. geolnDok ete a:örWmu,, yapılmak üzere bu yılki "lrilayet • I I ffsr 
~Ullmlı bir IOY değildir. bütçe.sine 4ö bin lira konmu .. tur,· teatı o unan te gra 

O halde bu lkl kunUJ il bu iki l' 

profeeöre (eldoblr bir l.ilrl ,u Maıusa oturacak yer aıkmhsı çe.. 
dllklr&ıu) MJ.lno ge~. tlnh·cr. k!" bi~ vilayet ~rkezi oldui'u Ankara, 2 (A.A.) - Romanya J d 118~ ~ 
et~ rıırıc döçent~rıno uc be günlen artık ge~~e h.~rakmı,tı_r. meclisi tarafından Anadolu ıeln. ı· ı lya Oı• 
Ura tar.la kitap peraın nrenıı eu Bu. para pek aı-: .Gordes ıçm le uuntakumda bir köy in§ll et.. a o ~~ 
kUayctaır. bUtÇfflnl cıe bld tM!\"· yenı kasaba yerını hazırlama. tirilmeai hakkında verilen karar d 1 
memış, bir.c beilıınnuunı oıan. ya ~~siı edilebilirdi. Hala da edi. mün.aaebetiyle Romanya Bagveki. a " 
lara haraçgtızar t:<J~n eldek1 mu. lebılır. li B. Tataresko ile Dr. Refik Say. ~ .. iJ-J 
kaveleler mldlr ve bunlann han. ASIM US dam arasında a§ağıdaki telgraflar Silih ,.l / ,..,~, 
gt ııuıdcıe.idlr: ---------- teati edilmiıtir: ~),idi rJ 

İıtlerlM dönmly·~··klr.ri mu- Mektupçular arasında Romen hüklımet.inin de bütün J>ari8, ı (~ıı.dl" ~' 
hak.kak ,·eya dönml'lert r.ayıt bir degw i~iklikler kalbi ile iıtirak ettiii parli.mett. gazoteel• l?Of: ~~ ~·~ 
lhtl.nınl olm11kla bl•ratw.r u~nğı x ter teıebbüı üzerine, parlamen- atfen yaJIY~ ~ ~ 
görmJycıı blr ıııukımııe mı br.m .Antalya mektupçusu Fuat Bur- toımı:ıun ahireıı, ul~leclen pok Don~eft'etl ~-, 
bo yerleri bot tutnJAya, hem de dur mektupçuluğuna, Burdur elim bir surette rn\iteıesıir olan bir t:ı~r.~ .ıtııS'~~ıt-ı? ~ 
blllte.rce lirayı dö\-11: olArnk od.c. mektupçusu C<:ınil Antalya mek- Anadolu bölgelerinde bir Türk iicile:1_~tşıı tıll~ ,~ 
meyo mecbur c41yona. bu h&kı. tupçuluğuna, Manisa mektu~su köyünün intaal'M muktazi mura.. ğcr taJ"P* ıll~~ 
kat veya bu lbthnal rAf1 kare•- Mehmet Niğde mcktupçuluğuna, fın yapılması i~in hükUınete me. gemileri, t et!JS.... ) 2 
amda mukaveJe;rt bftWn ndtc<ılo. Rize mcktunMısu Sevket Manisa ~'!i~et veren bir kanun kabul et. Iaııı avdC ~ (j>~~?;!I 
rlııe tabammlll tıderck bir ha.m- ~- • tigını ekselanılanna arzetmekle Jı<>JJltlı - il., e~,.-. 
lede t>t-rtarat etmek dotru olmaz mektupçuluğuna, Niğde mektup • pek bebtiya.nm. Bu hareketi bü. btnesl t>d ıoPI J 
mı! .Bö1Je bir b&l"ekd kllnıUlc. çusu Tevfik Kırklareli rnektu~ tün Romeıı ıniU.tinin müttefik ~ ar-ettııd6 ıe•jJIJ 
rtn, bekledlklulnt oralara blr C1iD lunağuna Kırklareli mektupçusu aıil Türk mılletine karı• olan ıa. ,; ... ete txlttıJt• "'•' 
ene& ka~"Utturmak ,.o bo da u. Rize mektupçuluğuna, Mardin d~!'-~ dcMtlu!"~un ve teaanüdü. ~lh•~ eııolf ... rf . .t JI':.. 
yüMe bL- ıtın evvel ud n.. nun .bır tezahul'U olarak bbcıl •t. JJr r'JJF.#11 
z.tt91lal Teıip lat.Ulkakı ml1k6fat.. mektupçusu Muhiddin Dalkılıç melerini ve bu ....,n. ile c19 yük. gablD:~ıer!~, _,.. 
lanclınaak ~tu m1c11r1 Erzincan mektupçul~na. Kurta· sek ibtinmebmm kabulünü ek. mlllotlD 011 t•P' ,t! 

Yokla adl&nlu proteeörler u.. lan kaymakamı Siirrl mektupçulu- aeJanılanndan rica ederim. kl )taDU ~· t 
tAıebadıe JUllı ballllldunııak mu. iuna tayin edilmiştir· G. TATARESKO tır. ~ıııcS"'ı•'" 
OllWeJe mUletleruw bir ika. Romu,. Batffkili 13 1';Jar •' •J"I = = :or ela m"9emaha. Tiftik ve yapağı balye- 30 Mm tarihli telsnflanndan ve çoeu ır'' 

Kondllerbae ;rap11Mak ,.. lılr }erindeki temizlik dolayı elı:aelmslanna bilhı ... te. ıerdlt· ~ı'J' l 
m"umehaya lWı vmıb11mek Atıkanı, 2 Hu.ttm) - Bir ni· ="lll~~~ •:.:'!~ = 0Öfd8

9 ~ 
•• 1ıa iki proteelrdea memleke.. san 940 tarihinde meriyet nıev- bankı tinin bütün Türkleri kal. ı ~ ~~~' J 
te DUd lılr balldık aWlul sGr. kiine giren tiftik ve ya.paiı bal. ben derinden ftriitehuais ettiiini A1ıka1'~tP'~~~ 
dlllcf yalarında temizlik ve yama.m- eluelaaılanna temin 97._.. ı .. wan b~•1;"~ i(I. 

Ofr'eıDelıUlr m1,.u1 hk ka)'ltJannm fean ahire ka - terim. Bu ıantle ı.w.t ,_.erin. kik ,~ t• ~ W 
dar aranmamuma. karar veril de )iikMllCllk oı.. Jmi köy, iki ]ıaJP"l ~~' 

ra Avru~ ıuµtunu tanin edecek miştir.Surı·r Bu"·kreıte milleti t.lla,an teunüt" dott. kllet~.e -p~~ " 
olan bilyllk eaeri telceımaW ettir. y luiun tahrip bl.ıJ etma bir ı:n&ta. ~ r.~ 
mek için yUkıok harp 9Qruı cet. Btlkref, 2 (A..A..) - SovyeL remzi olarak edebiye kalacaktır. nm O..U:--~· 
ıelerinin daha sık ve daha mun. ler Birliğinin eabık Parla bU. Yüksek ihtiramat:nnan Iütfea ka- Ji gö~ ~ıf 
tazaın fasılalarla aktedilmc;aidir, yllk elçisi n. flurlç Bllkr~se bul buyurulmuou rica ederim. Iu ~e~ırı~ 
(Sürekli atkı tar) . gelmiştir. . REFiK SAYDAM ye o.ti 
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~~ ~ ~:::~,.,./, Z"l~•fn ,.,,.,,~nı 

1!. ÇENBER ÇETESi 
~ .s ~~ceden çeviren: H. MUNtR 
'~~ ~ 
,~ ~~lldı~ l~c:t girin. mobil içine almmı~, çocuk parkı.. 

I 'lıt de ga na götürülerek tabanca kurguniy. 
'lctt r rıt rnıeu azizim? le vurulmu~··· Hayatımda tesadUI 
~~-l()~~gi~aen ha. ettiğim elnayet vakalarımn en 

l ~eti-"~ ıa f tin. Ti. korkunçlarından biri ..• 
·~~i'!~.Ya~ok!_Wı. - Ne uman öldürülınü§? 
·:~ "h. ""'ta Co ı ıore. - Takriben sekiz sularında .. 
tı. ij ~, ko Y uyuyor. Ortalık kararmaya ba§ladığı sıra. 

ııı.,_ .. "~ nuıına.ıı,,._ tarda H hald ı · ~.''it "'lly tı .r ·- ••• er e onun ısın. ço. 
t ~ • .. liar Y,?duğu za. cuk parkını ıeçmişler. 

~~ı. dar dc/·rti görUyor. - Aynı adamlar, buraya da 
~~ ın bir uyku. gelmeye ınuvaffak oldular, ViL 
~t~tıııı_lltk4ıt.. yam. Seni temin ederim, aynı a.. 

'~ tıı Sana bir damlar ..• 
1, ~ Çtı... - Ne demek iatlyor~un? 

'tt "llt ao - Bunu eormakta ti.raz gecilır. 
I ()~da b?let Sen Ce. tin azizim. "Kara çember" çetl'!. 

' l.~~-~ı: •<i4.ıu tanı. linin doludizgin faaliytte oldu. 
\~ ao~ iıtttıda ne bili. ğuna ve reisinin ellerini kollırıru 
~ i'0r, Yorum, sallıyarak gezdiğine yemin t'de. 
~\: "1: S~? rim. Zira bu gece "Kara çemher" 
~~de nle beraber hiyanetlerinin ikisine de biz kur. 
'•? Orı ~?rdUğUmüz ban gidiyorduk ... Şurada uzanr.uş 
~'ılda ~· C, li. Çcs. yatan Mia Coyun uyudugunu sa. 
t~trı la.dı~ ~:>nacmın nıyorsun öyle mi?.. Vilyam 1... 
~ ~ r memur Mis Coy uyumayor: uyutulrnuş.. 
· lıte.da Fakat bunu 

,,, ~il. Ctratd Çea. tu~ilya.mın yüzü tamamen değ.iş. 
~ mi~ti. Daha fazla tafsilat istedicL 

't gelmekte ni gösteren bir halle: 
~~~-~de l~tı - Norman, neler söylüyorsun? 
~~t ~ leyi bırak.. dedi. Seni n~ kadar ıevdiğimiıi 
it~ ~Ctıd~r ÖUirken, bilirsin... Çabuk anlat... Başınıza 
~~·!., ·~orllı. rı bahsetti. ne geldi? 
~ ~ bı.ı..n~n Konku. Narman soğukkanlılıkla: 

l.: bfribi n . anlaşılı.. - Bu gece "Kara çembt-r" ç:-
tıı lif \>ar ~~ıze ma. tesi üç kişiyi öldürmeye azmet. 

~ ~t, • ıldiklerini mi~ti; dedi. Çocuk bahçesinde 
\ :ı. ~ . Allah &§kı. Hocson ... Demirvolunda da ben 

Ctı..-;"~ırxı b· ve sarı•ın arkada~nn.. Fakat bu 
~ "IOt··· lf ıtey var. ~ r-' Çe '$ ikinci cinayeti, bir intihar gibi 
ı .. Çeg.& teainltı bir göstermek istivorlardı. Otur 1 Sa.. '1l!l • . ~tin . 

' l>.ı~!ınc bl ı>eşınde na biltün tafsilatiyle anlatayım 1 
~t 0 r de kız (Daha ı;ar) 

~ ~~ t }'i ııu da dile l 
t ~ • bıt ai~ir kızdır. 

' tf 1111iıı • eye men. 
.lJ,~ ? t~dint ~1~lısıdır. 

r. ı· ' 1•tnini IÖylL 
b ıra ı.,_ 

11 ~:tt,~ bu tnC6C. 
f'"' ... u .... ll }'a 

·~~ l.ı.ııu:= bir de.. 

~~~bir rnc~ut" 
&r;-ata~ı~u ben bil: 
~~0~tc..,ıu~e sana 
~~~t d def\l is olan 

l(ı~;q Wııı tnl? <;es. 
.~~ ~ Yor. <;ester 

~~ile. d~i 
be~ ııCdc her şeyi 

~~tt btı~ı.~r:uyor. 
~ ltt lıti ı;;tını ınu. 
~ 'Ilı~ '<ııı Yorsan IÖ 

\ ~ 'ltııı~ hır h ıa.rnanıard; 
~ıt ~t i'dı, a.~ll tazyik; 

~ıt~ıı!:•ııııctaunb~n ae. 
ı · "11\f 11 tU ır ınil.. 

Ctr"ttl ~ I>~c edil. 
\ıt~ ltı:ın M . 

• ~ otı~ itlen • erı 
~ ~t' ı.bitat :ıa~uına. 
·' 'l~~lıcedir. 

~~bralcr, ~fonun 
.,-liclt, •ıı..ıntı talar. 
~t ltlcttı "'e kor. 

)~Gld~J~lllhc~~larm.. 
~l lı llt"' llldU~Un çete. 

~ b. ~ Ohtıu U du. "1 "lllı ... ttdı.. ttur t. Vil 
t ,'<Ilı 'il• L- • 

s p o r 
-- ı:aws - - -

Dünkü Voleybol 
maçlan 

.. 

Voleybol maçlarına dUn de. 
va.m edilmiş ve ilk devre Ka.ba· 
taşla Iştk lL~leri ara.smda ol. 
muştur. Bu maçta Kabatq 
15-12, 15-10, 15-6 galip gel· 
mlştlr. 

İkinci devre maç ta f.;ta.n.bul 
erkek lisesi ile Yilca Ülkil ara. 
!mdıı olmuştur. Bu maçı da 15-
8, 1~11 İstanbul erkek kaz.an· 
mıştır. 

UçUncU maç Hayda.rp8JJ8. -
Şi~li Terakki; dördüncü maç Ve. 
fa - Taksim liseleri arasında 
yapılmıştır. Havdarpa.şa ve Ve
fa ta.kımlan galip gelmişlerdir. 

Kalem açarken 
Küçükpa.zarda Ha~ıkadm ma· 

hallehinde Muhabir sokağında 
oturan 18 vaşmcla Bekir dUn ka.. 
lem açarken bıcağm üz.erine düş 
mllş, bıçak sa.~ memesi a.ltma 
saplanmıştır. Bekir hasta.neye 
kaldmlmıştır. 

t ~•t ~oruı <ıa.tckcti 
~ (ll\ıı tttıı • 12.30 Prognıın '-e memlrket e.:ıat 
t ~i ~ lc~itt'tıct'llurunu ayan, 12.SO: .AJanı ve Meteoroloji ba-

~ı.. t~~lcllıt~t~ek iı. berleri, 12.5-0: MUı.ik : Muhtelit prkı. 
ı.1~ ~tti .lllı, a lttiyor. l&r <PL) 13.30/ 14.00: .M:Uztk: Kllçük 

~llıc~ltrnc~l: kor. Orkestra., lR.00: Program ve mcmJo. 
"'1? • lÇin bir ket sa&t ayan, 18.0~: Mllzik: FaSll 

l ... p 
"İv '1tat beyeU. ı~.M: Serbest eaat. 19.tO: 

~ >: , ~it~ ~unu da Memleket saat ayarı, Ajans ve Me. 
'~ll"d tılırı ~ ıavallı teoroloji haberleri, 19.80 Konutma 

ı. h ... ~ '1'1,.dı'r ntııı. bı'r D ı k ~tlf"'Q"t ~ • ( t~ ' flOl U a Mdiseleri), 19.4a: MU. 
~ ttJ St~c . n Ole. Zlk : Ç'ıılanlar: Vecibe, Ce\•det Çağla, 

~~~~ tdltı linin re. Kemal N. Seylıuıı, lzzettJıı ökte, ı -
\~ ~ li&.Jci~ için o Okuyan: Muzaffer nkAr: Metlıarat 

ltldc yh Çete re. Bağo.ak, Arue Töıem, 20.30: Temmı : 
l t" -•l)dı);·-ı Ani ,,,__ ö 'tk.. ... it '''.~nda ::.-::ı ayana ~ı .. _ Ya.un: Valıt z. 

~it ısın ~ 21.00 Serbest sa.at, 21.10: Koou:ma 
~ ti llı.a tnUsait 21.80: Mtlzlk: Rlyaı"Ucunıhur ban. 
~İ~~ llilttı lcııadiylc ·dosu 22.ltı: Memleket saat ayarı, 
t~t ~ ltıı.~'4~118Uzları > ~ıuıa ba~rlert; Ziraat, Eshnm -

tıı bıı -«ıt bilctnatıYlz, Ta.hvll!t, Kambiyo - Nukut Borsaııı, 
~ :ıı~ Çctc11i rahat ıFtyatı. 22.a:s MUzık : Caztııuıd (Pi.) 

tıı ... r rnuhak 28.2:sı2a.ao: Yarınki progrıun ,.e kıt-
&.~ ... otuıt • 

' 1 l. flltl\ lld Jlar • OO.OT§. 

\.ıq:ır;~ctçttı 1 
ney. 4.4.940 Perşembe 

lı ttll.li harpte 12.SO: Progr1:m ve memleket uat 
~~ıittltc~' l'tıaıiai~~- ayan, 12.M: Aj:ıns ve Meteoroloji 

r• ot Vcrsi • haberleri, 12.!50: MUzlk: Yeni prkı. 
c..,1.,, Sot .. ~u n ev. rı...· .,,._ "6 14.r ve TürkUler, Ç-al&nlar: Ccvd t 

r, "Ilı~. h"'1: }'aı Yok. Çn~ıa. Fnhn K opuz, lızettın ökte. 
"'~ lc- Qtı •• nız ba 

' 

''la ltı.a ıub,. 1 • 1 - Okuyan Aziz ŞenBC8; Muzaffer 
..,~, dt ~t hl .. r.a ar. 
~ t.t'l ~tldir r ınsan Sennr, ıs 20: MUztk : Halk tUrkUlerl 

tı~)~.,11 ,,.d;; Anladı. Sa.dl Yaver Ataman ve Sarı Recep 
Ot~c.. n r.ıkrnış 13.-00/ 14 00 Mtıztk : l{an§ık program 

..., bir Oto.. lPL) 18.00: Program ve memleket 
llll&t ayan, 11.08: Fnk&lade procram: 

Valinin de iştirakile mıntaka ticaret 
müdürlüğünde hır toplantı yapıl 11 

-
Dünkü toplantıda et 
fiyatları konuşUldu 

Son günlerde muhtelif sebep.. 
lerle bazı maddelerin f' ·atların
da ~örülen yükf'ekHkler ii?.eri -
c.e alakadarlar ka.t.t tedbirler aL 
ma.k lilzumunu duymu~la.rdır. 

Bu yoldan olarak dün ak~am 
saat 18 de vali ve belediye re.ı sı 
Lf'itfi Kırda.mı reisliğinde mın
ta ka ticaret müdürIUğünde mü
him bir toplantı vapılmzştrr. 
Toplantıya mmtaka t!caret mU. 
dürtl Avni Sakman, beledive ik
tısat müdürü Saffet, mmtaka 
iktısat mt.ıdUril Haluk, ticaret o
dası umumt katibi Cevat Niza. 
mi ve havva.n borsası komiser
'eri f Rtirak etmi9tir. 

Dilnkü toplantıda yatn.n: et 
mese!e.sı üzerinde görlişillmUş • 
tür, Mn !?Ünlerde et flvatıann. 
da.Jel fivat ~ekliği esas mev
zuu te.cı!til etmiştir. 

Komisyon bundan !lônra t,es. 
bit edece!?i ~!erde toplantılar 
vapacak, f iyatla.rı vükselen ve 
tU('<'.arlar tarafından ihtikA.r 
mn.k!:ı.dile saklanan ve b1ıhranı 
e:örUien maddeler Uz.er!nde ~ö. 
rüşerek bu yolda ne gibi tedbir
ler alınması l~zım geldiğini ka
rar'lac;.trracaktır. 

Toolant!dan S'>nra. vali ve be. 
lediye reisi Lutfi Kırdar kendi
sile ~<Stilsen bir muhnrririınfae 
"iU beyenattR bulunınu~hır: 
"- Son günlerde et fiyatUırı-

tıın yilzde yirmiye kaM.r artma. 
sı tıaum dikkatimizi ce'lbetti. 
Toplantıda bunun sebeplerini a· 
ra.,tırdık ve havaların bozuk oL 
ma.Bı yü...-ünden nakliyatın yapı· 
lı:ımamasım bıt volücı yoga~ ac. 
bep acir<liik. Fitıatl.arın, havalar 
açarak Anadolu.dan şehrimize 
muntazam hayvan nakliucıtı be.ot 
l.adıktan aonra normal luıddinc 
diC.Jeceği notice,,ine oormt., bu • 
lunı1.1ıorwz. Es~en son gilnlerde 
bira::: lıo.11vmı aelmesı üzerine 
fiyat f a:::l.alığı trilzde yirmiden 
on be.~e kadar dü.1tfl. M a.amaf ih 
et fiuatk:rının sebtf>slz yere art. 
tmlmarruısı i~n ld:ım (!elen ted· 
birleri alacalfız ve mUCbir sebe'I" 
ler yo1~1:en bu t101d.a ((atırimqnı 
Q<:ılı.<ıanlan .Wdetle taki1' ede . 
ccği-!. Et fiimtl.arının 'riik<:elnıe· 
sinde Anadolıula7d milthi.' "° . 
ğukZ:r.rdan f az?a hayvan teie/ oZ,. 
ması da sebe1' olmu~tur.,, 

Valimiz. m'ndan eonra diğer 
maddeler ha.kkmda da avnı su.. 
retle tahkikat vapılrn yapılamJ· 
yacaih sualine karşı da demiş. 
tir ki: 

u_ Sık sık bu ~ekıüle t&pl.a· 
narak rnyasadcı buhranı hi.!se . 
dilen ve fi.1tatla.rı anormal au
rette ?rilk3eTmL, o!an bf1Wn mad. 
deler üzerit~e nörı"ı~lilp teclbir· 
Zer kararW.,tıraca.ğız.,, 

Prens Obo 
Meşlı ur R ugbi oy uncusa 
tayyared en düşeıek öldü 

DUnyanm en sert rugbi oyun- yetirde btiyilk bir rol ôynamış
cu.su na.mile maruf olan Prens tı.. Bu maçm rev~ 13 nisan. 
Aleksandr Obolenski idare et • da yapılacaktı. Meşhur rugbi o. 
tiği bir askerl tayya.re ile dile- yuncusunun bu maba iştirak et· 
mUş ve ölmti.§tilr. mesine imkA.n kalmam~r. 

Inı?ilterenin en maruf bir ru~. "Obo .. nun bUtiln ar%ll.Su Oks. 
bi ovuncu.su olan ,.e yalnız "(). ford Ur.:versitcsi hava filosuna 
bo" diye tanınan P ' l'lS Obolen.&. girn1ekti. 
ki Rus imparatorlu~ muhafızı------------
krtaatma mensuo bir zab'.ttl. T I d .. 

Ruayadaki rejim dei?işikliği ra <ya a yagmur 
önilnde hicret eden allesile bir· ve sel 
likte henliz iki yaşında iken 
Londrava ~elmiş olan prer~ O· 
bolenski l 936 senesinde tn~i. 
liz tebaasına ~eçmiş ve gere-k 
lnITTltereye karnı duvdulhl sev
o;iden, gerekse lngilterl'nin h'lk· 
kında göstermiş oldnı'fu misa... 
firperverli~e k~ şUkran bor
cunu &lPmek f"in · }'>ova orctH • 
suncla ç.alışaca.ğuu bildirmiştir. 

Bu şekllde fneiliz ha,•a or<ıu. 
suna intlsa'O etmiş bulunan "O· 
ho" Uc haft.3. evvel mırdifte Gal 
momleketleri t:ı.k.ımma karşı In· 
~ltere nı..,.bi lıkımında ver al . 
mL., v~ rakiplerinin ıne.~lftbi • 

3.4.940 Çar~amba 

Kc.mcdl Fraruıt4' 61lOB.tk~rları tııra.tm. 
da.n. 18.40: Konuoma. 18.M: Ser beat 
aa.at, 19.10: Memleket aaat ayarı, 

Aj&nı ve ı:oet.eorcloji haberleri, 19 30 : 
?.tUzlk : Ç41.:ı.ntar: Hakla Dormıı.:ı. Şe. 
rtl İçli. J:iaaaıı GUr, Ham.dl Tokay, 
1 - - Olcuya.zı Sa.dl Ho~ses; Sa.tiye To. 
kay: Mahmut Karmdaş, 20.15: Ko 
n~ma (Sıhhat saati), 20.S(l: .Mtlzlk 
Fasıl teyetl, 21.15: MUzik: Rad:,·o or. 
ke: t.rasr. (Şef : H. Ferit Alnar), 22.05 
MUztk; Sololar CPL ı 22.15: liemleket 
ııaat ayan, Ajana haberleri; ziraat. 
Es!lııın - TahvtlAt. K.a.rnb~·o - Nu. 
kut Borıııı.st. (Fiyatı, 22.30: ırnztk : 
Cazlı:ınd (Pi. ) 23.!?:S/ 23.30: Yarınki 

program \'e kapanı,_ 

Kaplıcalar hakkında 
konferans 

Beuoğlu halkcvin<'..en: 
4 nisan 940 perşembe gU11il 

saat 18,30 da evimizin Tcpcba. 
şındaki merkez binasında Prof. 
Dr. Nihat Re;at Belger tarafın 
dan "Kanlıcalar" mevzuunda 
bir konferans verilecektir. 

11: [(adı1-;öy halkevindenı 
5 n:s:ı.n 940 cuma ciinü akşa 

mı S"at 20.30 ca c\·imiz salonun· 
•ia Bay ı~ct Birant larafmdan 
(Karakcılık) mcvZl;lu bir kon. 
ferans verilecektir. Herkcz ge· 
!'!bilir. 

Dünkü Avrupa treniyle gelen 
yolcuların verdikleri malQmata 
göre, Balkanlar ve Trakyada mev 
simsiz b!r soğuk dalgası tesiriyle 
miltemadiyen kar yağmaktadır. 

Meriç, Tunca ve Arda nehirle. 
ri taşmı~ ve Trakyanın bir kıımı 
su altınC:a kalmı~tır. 

Mericin Yunanistan tarafında 
feyezanı dehşet verici bir şekil al 
mı§, tarlaları baaan suyun yük. 
sekliği bir metreyi geçmiştlr. 

Bu a :azicle ancak sandallarla 
münakalat temin edilerek halii 
aç kalmaktan ve boğulmaktan 
gticlilk:C kurtarılabilmiştir. 

Gerek Yunanistanda, gerek 
Trakya::la son kardan evvel ya. 
ğan yağmurlardan ve derelerin 
etrafa yaydığı sellerden zeriyat 
epeyce zarara uğramıg bir vazL 
yettedir. 

. 
Okullarda temizlik 

işleri 

Vek!let umum mfifettl!\Jerinin 
yaptıkları son teftişlerde bazı o. 
kull :ırın umumi temizliği sabahla 
rı yaptıkları anlaşılmıştır. Halbu. 
ki temizliğin ak~a:n son dersten 
sonra yapılması ve temizlik yapı. 
lan yerlerin de uzun mUddet ha. 
vcl:ı ndırıJması lazım gelmektedir. 

Kız yatılı okullarında talebenir 
temizlik iıslcrine ve etkulun terti 
bine iştirak etmeleri faydalı gö. 
rüldüğünden okullara bu husus. 
ta tebligat yapılmıştır. 

Tütün Sabtları 
Ege mıntakasının bütün tütün 

leri satılmıştır. Samsun, Trakyr 
ve Kocaeli nuntakalarında sabs 
!ara hararetli olarak deva-n edil 
mektcdir. Fivatlar vliksektir. Bil 
hass:ı Bursa mıntakasında geçer 
senelzre nisbetle fiyatlarda anor 
rnaJ bir yükseliş mevcuttur. Ge 
ç~n sene alt -rış. yetmiş kuruş a 
· as·nda s::ıt• l::ın tiitiinler bu seı:r 
110 kuruştan müjteri bulmakta 
dır. 
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- Ona dUn ne vaziyette rast. 

!{eldim bilir misin? Şi~nca 
bi: delikanlının kolunda, 1'i11e 
~e caddeden geçiyordu. Üstil 
başı ~yet muntazam ve şıktı. 
Yanındaki delikanlı ise, onu a.· 
deta gözlerile viyordu. Oh! Ne 
il!! Hele şükür bu iş de biti • 
verdi .•• 
Gö~Unden vü..z k!loluk bir yük 

ıialdırılmtş ~bi geniş bir ne!~ 
aldı. Bu naho" tıer<!Uzetıtten 
sonra. bir mUddet bir evli ka.. 
jmla mllna<ıE-bette bulunmuş ve 
fak:ü yeni bir tnı:~7a tutulma.k 
tehlikMini sezere!t kor1ru ve 
iehectıe derr.a1 ondan da ayrıl · 
'll.Jfft.I. Şimdi mütevazi eoka.k 
'nzlarile vakrt llTe~tri"ordu. E • 
ıs.sen. §ehvani obtırtu!rlarmı teh 
'lkesi1..ce tatnıin kin t&b'ma en 
..,iv;lde muvı>frk gelen onlardı. 

YUzil biltUn m.mem•nfyetini 
..,österen bir beşa.şetıe ayd.ml8ll
dı. 

- Ben size her mma.n demez 
'llivdim. O bilhassa bu 15 kin ya
ratılmır.-..ır. Bu knbU kızlar, gil
-relliklerinin farkına va.n:rı.ıea 
hulyalara ka:pıluak kendilerin.f 
birer prena kin M.kla.mak ister
ler. Sonra önlerine gelen ilk şa.. 
rapçı çı:ral!ma teslim olurlar, ve 
nih::ı.vet para.b bir enayi ara.ma
ö-a dllşerler. O da olma.dı mı, bir 
dost tutarlar; o giderse bir baş. 
ka.smı bulurlar. sonra bir daha, 
bir daha., bir daha... Sıraya gi
der. Uf! Benden artık paso. Se. 
lamet olsun, ve istediği kadar 
eğlensin. 

Konstansla doktorun bulun· 
duğu yere gitmeğe hazırlanır • 
ken ar:.sızm bir ~ey h.atırlıya.rak 
~eri döndü: 

- Demek oluyor ki çocuk ..• 
Çocuğun yetimler ocağına bı

rakıldığı cevabını almca kuv • 
vetle MatvönUn elini sıktı. 

- Oh! Ne lll! Ne &18.! Şim
di artık keyfim kek!! 

Kendi kendine ~arkı söyliye. 
rek kansının yanma gitti. Kons 
tans, tapındığı ve istikbalde bir 
sana vi ve nara kralı görmek is
tedi ~ biricik oğlu Morise ba • 
karalt doktora sualler soruyor
du. Birdenbire şu suali fırlattı: 

- O halde doktor, kabahati 
bende buluyorsunuz... Anr.cleri 
tara!m.da.n emzirilen çocukların 
daha kavi bUnyeli ve hastalıkla.. 
ra daha zlva.de eh.yanıklı olduk· 
larmı ha.kikaWı zannediyor mu. 
sunuz? 

- Hiç şüphesiz Madam! 
Boeen oınuzla.rmı kaldırarak 

şakrak bir kahkaha koyuverdi 
- Bırak canım! Çocuk yüz 

sene va,ıyacak ! Onu emziren ka· 
dm hakiki bir kaya parçası idi. 
Siz Doktor, meclise bir layiha 
verin ce anların evlatlarını em. 
ıirmesi mecburi olsun. 

Butan ~!erek: 
- Yalan mı sanki? 

peşin olarak hiç pua vennf ye. 
cekti. Ödemeler iki yıl eonn 
b3..5lamak üzere uzun va.delere 
bağlandı. Ancak, konturatı im. 
za.la.madan evvel bazı noktalar 
haltkmda bir kere daha srörilş.. 
meğe karar vermi§lerdi Ve bir 
pazartesi ~ünü, sut ona doğru. 
Ma.tvö, bu l~i b:ıtirmek için Se
genin evine gidiyordu. 

O l?tin Segen, gayet pahalı al· 
dığı bir otome>blll tecrübe i~n 
a.rkadası Santer ile karısını gez. 
meğe götürerekti. Yola ~ıkma. 
larır.ıı. bir çeyrek kala, husud 
surette yaptırmış olduğu Spot' 
elbisesini g-iyinip salona girdi. 
Sa.nteri şehir kıya!et~nde 2'Örfuı.. 
oe alay etmeğe başla.dL 

VaJanıtinin loğusalığı bittik • 
ten sonra genç romancı eve es.. 
ki& rjbi 11rk sık geliyordu. Ar. 
tık emellerine engel yoktu. Va• 
lantlnin gebeli,ği yüzünden yan
da kalmış olan maceraya bu de.. 
fa muvaffakrve ten emin olarak 
devam edeb!li.rdJ. öte taraftan, 
Valantin, fel!ketlerin en büyü. 
~ addetti'n geb~ikten son.au.z 
bir fera.h duyarak kurtulalıberi, 
baş döndürilcU zevk ll&mlerine 
çıl~casma atılmak ihtiyacını 
şiddetle hi~ivordu. 

VUcununun eski zarafet ve kiv 
rakl~mm avdet etmesi, onun 
eğlcr:.~elere k&I'§ı esasen ifrat 
derecesinde olan meyillerini bir 
kat da.ha arttırmıştı. Bilhassa. 
koca.sının, ortada hiç bir sebep 
yokken ikide birde kıskançlık: 
sahneleri vaparak kaçmayı adet 
edindiği zamanda.nberl, o da e
vini ve çocuklarmı hizmetçilere 
bırakıp keyfin!n istediği yerlere 
gidivordu. Günden gilne kan 
koca arasmd:ıld geçimmz!ik bü
yUyor, aile ocaih katt surette 
bozulma~ ytlmıtuvordu. Eve 
girip çıkmafan koca tarafmdan 
gayet ta.bil görünen Bant.er i!e, 
emeline ka.vuş3eağı '1inün gel • 
mesini beklfvere!t Se~eni edebL 
ya.t ve bedbin felsefe na.zariye
lerile avutmakta devam ediyor. 
du. 

Nihayet Valantin e;avet zarif 
bir elbjse ile ~örUrdU. Fakat kü. 
çU:lt km Andrevi bir kere öp • 
mek ve !Utana.va ~on talimatım 
vermek i<'in tekrar <"!kmak fizo. 
re iken Segen hiddetlendJ: 

- Of! Sen de bu hiç bitıne
yen işlc.rinle amma da can arkı· 
yorsun ha! Ha vdi bakalım ça.. 
buk ol bari, dedi. 

(Dalıa "Or) 

~ imtihanına giren 
memurla r 

Yeni bareme glSre Jisa., bilen 
memurların birer derece terfi e. 
deceklerini yazmıştık. Bunlara ait 
yazılı ve sözlü imtihanlar dün U. 
niversitede ikrr.al edilmiştir. 

İlk imtihanda kazanan memur. 
lann aayısı şu kadardır: Fransız. 
cadan 60, İngilizceden 19, Alman 
cadan 15, İtalyancadan 15 olmak 
üzere 101 ki~idir. ------

Bu sözler ~nin alavlı şa
'talarma ivi bir mevzu oldu. Böy 
le bir kammun medeni insanla. 
rın ya.Şayış tarzını altüct edece
.:Ffol, monden havatın ortadan 
'<alkac~ı. otuz yİl.şmdan yu.ka. ..-----------
" hk blr kadının muntazam bir 
~öğsli olamryaca~mı ve emzir
me de\Tirde erkeklerin kend!Je_ 
!'ine birer muvakkat kan ara· 
""la""a mecbur kalacaklarmı .söy. 
'edl: 

- Siz bir inkılall istiyorsu · 
nuz, övle mi doktor? 

- :Evet. bir fnkılao istiyorum. 
ve gUnti.n blr!l'<ı .. bu olacaktır. 

XIV 
M:ı.työ, epey zamandanberi 

ha.zırlamakta olduğu bilyük zL 
raat projesi etrafındaki tetkik. 
'erini bitirdi, ve ihtivata son de· 
rece riayet ederek bu işe başla 
-na.ifa kuvvtU bir azimle karar 
verdi. Bir sabah ~ni bula 
rak ay sonunda fabr.ikayı ter . 
'tel'Pce&lnl bildirdi. 

V AK I T 
Gazetecıe c;ıkıuı bUttııı y~ n 
res!ml,.rln bukuku mahluzduı 

.USUN!'; l 'AIUl'"ESI 

Memlfket Memleket 
tc;lnde dıııoda 

A.ylık 9~ lM Ki 
ıs aylık ıno •23 • 
il ·~·lık 03 IJ:?O • 
a > ıı:ık ~uo rnoo • 
ranteden Balkan Birliği ıçio ay . 

•1& otuz kuru~ dUşUlllr. Posta blrll 
ğtnf glrml JeD yerlf're ayda yetmı~ 
tıe~er kuruş zammedıllr. 

A ı-onl' kaydın. tılld l reıı mektup 
ve telgraJ ücrellnı abonf paraamm 
fK>Sla veyıı banKa lif yolla ma ı.c 
rl'Unl idare kendi tızertne alır 

l 'Urkl,\l'nln h l"r pı>ı1u mukc"l'.ln• 
\ ' .\KIT'• ahll'ıf' yu.ılır 

Bir gün .. e.vvet. Segenle uzun 
·ıza.dıya ~orU~mUş ve J anvilde 
'd pavvor.1a etraftan yirmi hE'k. rtcaret ııan· arıoın l&lltlm • 1a 

tar kadar araziyi g-ayet ehven tırı sonda!I ttlbılreo ııAn aaytaıa 

'dre• değt~Urme llcreu ~ Krt 
il.AN (ll'fU'.:TLERI 

qartJarla alma(fa muvaffak ol- rında 40. ıc; ııaytıııardıı :oıo kunı~ 
-nurtu. dördUncU sayfada ı. lklnct vt o 

Se<?cnin malt vaziveti epeyce c;UncUde 2 . btr1nclde 4. başlık yanı 
kf!'lr.lfCf • llnıdtr 

zedelenmiş bulunuyordu. Karı . Buyuk . c;nk dt·vamıı . kıtşeıt 
sile arasr:ıa . l?'eçims'zlik glrelı renkli ılA . verenlere ayrı ayrı ıo. 
beri mUthı~ bır sefohet alemine dlrme'er yapılır ttesmı tıA.ıııarm 
atrtn.rak ovunda killliyotli za.. santim a:ıurı 40 kuruştur 
'"ar1ara gtrmi~_ve kadmİarla pek rıra-t ~ııı•ıhrtt .. c lmıyan 
~ok nara "'emı ~tl. Baştan ~ağ• l<tı~l\k U!lnl:ır 

1 k · k tl · k" 1 Ulr defa 30. lkt detası !50. Uç de 
1.V('ı ı ı;ır e erme ıra amış ol· tH.Bı 61), dört defası 16 ve on detaaı 
u~ o büvllk malikanenın gll. ıoo kuruştur ne; aylık tı!D veren· 

"ln.~ denerek kad:ır ctlz'f gelf. ..ırto tılr 1era11 ~vadır. Dart aa. 
rir,-len artrk usanmı~tır. Bir mUr tın geçen llAnlann razıa aab.rlan 
'eri bulsa hic durmadan onu el tıcş kuruştan heaap edl!Jr. 
len rık ın·.,raktı. Fakat 0 batak Vakıt hem jogrudan doğruy. 
'tk, tn cıltk ve ralıhkları kim a- ııeııdl ldArE' yerinde, hem Ankara 

c:ıddE"ıı'ndP O rhnnbC) tıl\nın da KF .. I 
·,rdt ? Bu ~benten 1\1".tvöniir MAl.~rmtN tltF.N lHln BUrosu 
~ ... klifini sevinr~lc karşıladı. Ve Pllyle mın kabul "der (HU.ronun 
· ıc1 Ur JY1Üzakere neticesinde sa. tc-lf'fonıı : tO:JS:I) . 

tış şartları t.esbit edildi. Ma.työ ' ----------
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1 
lstanbul Levazım Amirliği satmal:Jm 

Komisyonu ilanları 
~---.--

83 adet beheri dört ld§lllk tahta karyola. alınacaktır. Pazarlıkla cltsllt
mcsi ISl•/940 Cuma. gUnU saat 115 de Tophanede Levazım Amirliği Satına!_ 
llUI. Komisyonunda. yapılacaktır. Tahınln bedeli 1000 ll rn ili• teminatı 143 
Jlra 17 kuruııtur. Nllmuncsi komllyonda. görU!Ur. 

(7158) (2581) 

c 

Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu ilanları 

6 7 Kal em fuht.cliC Ateş Tu~Ja.<;t n Harçlnrı Alınacak 

l'tıhmln edilen bedeli (1 i6.000) lira. olıı.n 67 kalem muhtelif ateş tuğlası 
ve ha.rçlıın Askeı1 Fabrikalıır Umum l.f:UdUrlUğü Merkez Satmalma Komis
yonunca llS Nisan 1940 Pazartesi gUnU saat 14,30 ela pazarlıkla ihale edile
cektir. Şartname (8) lira (80) kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Tn
llplerin kaU teminat olan (20100) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki Ycsnlkle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle nlA.kndar tüc
cardan olduklarına dair Ticaret Odası vesikaslle mezkfır gUn ve ııaattc Ko-
:ınlsyona mUrncaatırı. (2446) 

••• 
2;;00 A<let R nt anlycnin Miiha.yan.-.ııulan 

finrfıııaznr 1~<Iildl~l Hakkm<ln 

IS Nisan 1940 tarihinde pazarlıkla ihale cdilcceA'i Ankarad.-ı Rcııml ga
zete, Ulus \e lstanbulda. Vakıt gazctelerile 28 Mnrt 1940 larlhindc nC§rcdl
len 2500 ndet bnttruııyenln almmasmdan ııar'!mazar r.dlldiğlnden mczkQr Uı_ 
rfhtc çıkan IIA.n hUküm:rllzdUr. (2545) 

* * • 
ı ooo Ton Çubuk n y"' Pnrça H alincl c J{iikiirt ~\lınn<'nk 

Tahmin edilen bedeli (200.000) lira olan yukarda yazılı 1000 ton kUkUrt 
Askerl 1'"abrlknlar Umum MUdUrlUğU Merkez satmalmıı. Komisyonunca 
10/4/0(0 Çaraamb:ı. GiinU ıuuı.t H de p:ızarlıkla !halo cuilecektlr. şartnnmo 
(10) llr:ı mukabllindc komlııyonclnn vcrUlr. Taliplerin muvakkat teminat 
olan ·(11.250) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesalklo 
komisyoncu olmadıklarına ve bu l~lcaltıkad:ır tüccardan olduklarına dair 
Tlcaret Odası vesika.sile mezkQr gUn ve saatte komisyona. mUracaatıarr. 

(2544) 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden 
lstr.nbul GUmrllklerl fçln 130 ton Kriple maden kömUrQ açık eksiltme 

ısureUyle almacrıkbr. 

l - Muhammen bedeli 2000 lira olup muvakkat teminatı 150 liradır. 
2 - Evsat \'O şartnnmcs! Levazım Servb!ndo her gUn görUlebll!r. 
3 - Eksiltme 4.•.940 Per§cmbc gUnU saat 13 de Gnlatadakl Bıı.şmUdUr

ll1k blnasmdıı. yı:ıpıl:ıcaktır. 
4 - lsteklllerln fartn:ımede YllZilr kanunt vcsikalarllc birlikte gelmeleri. 

(2217) 

lö;;; Levazım Satınalma Komisyonu i .il.n ları 1 
Mnrmar:ı Us il flıılıri K. Satmalmn. Komisyonıındnn 

K öm ür ilanı 

1 - Komutanlık ihtiyacı için 600 ton Rekompozc kömUrU, pazarlıkla 
satm almncaktır. Pazarlığı 8 Nisan 1940 Pazartesi gUnU saat 15 de lzmltle 
Tersane kapısmdıı.kl komlsyon blnalimdıı. yapılacaktır. 

2 - Beher ton kGmUrUn tahmin fiyatı Ui.50 lira olup muvakkat temL 
nntı 697 lira liO kuruştur.Bu işe alt §artnamc bedelsiz olamk komisyondan 
alma bilir. 

3 - Pazarlığa l.şUrdk edecek lsteklUerin 2490 s:ıyılı kanunun tnrltatı 
\'eçhfte bu işle alil.l•adar olduklarını gösterir ticaret \'eslkalnrile blrlllttc yu. 
1 -ınb yıu:ılı ilk teminat makbuz veya banka mektuplnnnı muı:ıyyen saatte 
1 -nlsy 11a~kanlıtmn vumel"rl U!n olunur. (2468) 

Yukarıki fiatta Müdafaa vergisi dahildir. 

Şaraplar 25- 50 -100 -250 Litrelik 
Fıçılarla Teslim Olunur 

ŞARAP NEV'iLERi: 

Beyaz Sel<, eyaz Dömi Sek ve Kırmızı 
ARESı 

Jandarma Genel Komutanlığı A nkara Satın 
A lma Komisyonundan: 

1 - Bir metresine yetmiş kuruş kıymet tahmin edilen lndantren boyalı 
yllz seksen beş bin metre vasıf ,.e örneğine uygun yazlık elblsclllc kumıı.ş 
19/4./9!0 Cuma gUnU sant onda kap:ılı zarf usuliyle sntm almacnktır. 

2 - Şartnamesi 6!'.iO kunıo ltar§ılığında komisyont.lıın alınabilecek otan 
bu eksiltmeye girmek !sUyenlerln 7725 liralık ilk teminat sandık nıakbuzu 
veya banka mektubunu muhtevi tckllt mektubunu eksil'.ı.ı-· gllnU saat do-
kuza kadar komleymn vermiş olmaları. (2540) (1486) 

Baş, .Diş, Nezle, Grip, Ronıa· 
tizma Soğuk Algınlığı 

inhisarlar 
müdürlüğ 

* • 
Cinsi llllkt11rı 

Kıyım Bıc;$ 100 adet 
Vakumyağı MOO Kg. " 
Tahta KUrek 6000 adet " 

da ctııı . ..1 
ı - Şartname ve numuneleri mucibince yukıır cJP:ıı 

yazıtı 3 kıı.lem malzeme pazarlıkla satın aımacaktır· yıııı11 -: 
2 - Pazarlık 19/4./940 Cuma gUnU hizalarında ısYoııııl'~ 

taşta Levazmı ve MUbayaat şubesindeki Alım Kolll ııııatıll ...4 
3 - Şartnameler eözU geçen şubeden par~51ıı ;Jlf· ti~~ 

ltUrek krokiııl ve Kıyım bıçağı numunesi de gortıle ,.c sııat '/.t!P":J. 
4 _ bteklllerln pazarlık için tayin olunan gOn t:zl<ılt 

!eri fiat Uzı>rinden % 7,5 gU,·cnme para.ıılle birlikte Jl'I 

raca.atları. 

Dr. NECAETTtN 
ATASAGUN 

Sabahlan 8,30 a kadar. Ak· 
şa.mlan 17 den sonra Laleli Tay_ 
yare Ap. Daire 2; No. 17 de 

ha.stalarmı kabul f'der. 

~Pl<'fon: 23953 • "iiiii~~~-

(~AYIPLAR ) 

Znyi ta~dikname 

1928--1929 senesinde Feri_ 
köy ilk mektebinden aldığım 
tasdiknameyi zayi ettim. YenL 
&ini alacağımdan eskisinin bük· 
mii yoktur. 
Kumbaracı Pinkopulo Apar. 

limanı numara 8 de Meri. 
(31887) 

* * * 
İstanbul ithalat gümrüğünden 

aldığımız 11142 numara S--3-
40 tarihli 2- 9160 savılı karar
ııamc mucibince 1-6-.39 dan 
31-12-39 kadar gümrükten 
geçirdiğimiz demirlerin listesi
ni zayi ettik yenisini alacağı_ 
mızdan eskisinin hükmü olına
dığ1 ilan olunur. 

Avyansaray civata fabrikası 
vekili E mek nakliyat ambarı. 

.(31885) 


