
HERYERDE 3 KURU$ 
Sovyet-Fin müzak eraleri 

Helsinki, 3 (A.A.) - Pasikivi ve Profesör 
Voionmaa, halen Moskovada bulunmaktadır. 

müzakerelerin, zannedildiğinden daha az kolay. 
lıkla ilerlemekte olduğu sanılmaktadır. Görüşme. 
]erdeki ataletin sebepleri hakkında Helsinkide 
herhangi bir mütemmim malılmat verilmemek. 
tedir. 
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gıli ablukasını 1 y eşilırmağın tuğyanı 
' . 

lçe ındirmek için Anıasya s ular 
itl • b k " d altında ka ı 

~ '' erın aş anlıgın a iki de zelzele oldu ve bazı dıvarlaı yıkıldı 

""~i~in :nya Bolandada asabi-
\~ı~, alkanlar- l 1 k 1 d 
"~ araftarıdıri ye e arşı an 1 

~ \l\• A Amsterdam, 3 (A.A.) - Reu \ laynin açık beyanatı bilhassa kay. 
~ ' ~sı M US ter: dolunmakta ve bitaraflarm böy. 

ı>iir.~• lo le bir t::ahhüde girişmesi bitaraf. "\ "t~ L 11~.ad Ablukanın şiddetlendirileceği. 
~ ~l'p a. toplanan ne dair Çemberlaynin dün avam lığa muhalif olduğu gibi Holan. 
• b,-:'

0

ha, ~ecliııinin ka. kamarasında yaptığı beyanat Ho. dayı Almanyanın zecri tedbirleri. 
~:ıı..;tbi h~ 1 tiddetlen. landa siyasi mahfilinde asabiyet. ne de maruz bırakacaktır. 
'-'~iti Uk ;,t~da §İd. le karşılanmıştır. Berlin, 3 (A.A.) - İngiltere 

~ot ahı k 1 safhası Başvekili Çemberlaynin dün a. ,.~k ıı a Mezkur mahafil şu mütaleada. 
lı· Yı tiddet. d · 1 vam kamarasında söyledigı~ · nu. ~,)oıı • A. ı,. ır kı, ngiltere bitarafların vazi. 

~~ ~rı~da ca ablu. yetini nazarı itibara almamakta tuk hakkında intişar eden yan 

S)cıı,b:.. A ı~ n tamamen . . Al ·ı · resmi bir mütaleada hülasatan 
"'l'ı "'"ııa ısrar gôsterıyor. manya ı e tı. 

l~ herrı rıyacla sn. caretlerini azaltmadıkları takdir. deniliyor ki: 
~Ilı, h~ rncnıJeketin de bitarafların tngiltereden mal Garp devletleri istifade gör. 

~. ~ıılaYab~e ha.rp ih. alamıyacaklan hakkında Çember. (Deva.mı 4 üncüde) 

~ ~· ·::::m:~ Pasif korunma mütehassısı 
~1ti ~liyat ~lllanında 
x~)~k~,ı~'~:·::~ dün müe3seseleri gezdi 

f :.:~ t~li ie~c R0tnanya 
). ·~ı 0•tet ~tndcki ın" 

... "" ·~d. ~ad trııufr. R U§. 
p. \. ~ ~eıııer· : oman. 

ı.. ~e ~ 'len •nın bulun. 
ı~L" Oo k·ı ceye kadar 
l"':t'"llfıd"ll 'om 
1 
:'!q ~U Ya k etre, Kös. 
~~ )()1 o~t adar olan 
Slıt1ı ~l\t.ırı i• Yar.i kara 

)1:1111 aide 2~ ınislidir. 
>~l'ııqf{- ııtt. bi kilomet. 

1 'iı ~ -ı, ~ton ı>ctro. 
~~ile ~llcip <>ldki~omctre 
~' ahi\ f Ugu nak. 
\.' tıı~ il21ndır. 

11 d.' k,ı de:ııi~ 
\. ,., ·~· I atı Al Yolların. 
\~ li 1l\Jl'ad llıanyanın 
~~ ~ l\ıııll\l an ve s 

~~ dııle,.· eketinden ovl. 
l~L·)'ç ı ka a -
:')ı;~d~ l'tıeı-k;a Yolları 

~t~,~ ~ t'ıllJtit ~ ve mm. 
°'l'ı.. -ti1ı.k1 l!ttnek iıin 

~~~11 "JtYe kif.la karşılaş: 
~''S .\ı'ıı l ielir. 
~ ~i~ ı :ta hüı·· 
~~ıı \rda R~n gay. Mütehassıs Şakir l?iimrc fa.brikastnaa 
~!it et.._ l'ol11 il rnany~ 
"il lı-o!l':te e naklı Fransız pasif korunma mü. kik C'tıniştir. Mütehassıs her iki 

fabrika rnüdüründen pasif ko -
rumna tedbirleri etraf mda iza
hat almıştır. ~ 

~ ~l'itıi ~alııtnakta. tehassısı amiral Muren dün öğ-

1 

(lJ t11rrı ak!~debil. leden sonra otomobille Kahtanc. 
~ ebcını1~ ~oıtence ye gitmiş, elektrik fabrikasını 

~ekı~~~-~·~~ ·~~~~~~-n~~~~i~~~·~~~-tiz~~~s~eç~~e~le~ri 

lnönü 
Komedi Fransezin ikin
ci temsilinde bulundu 
Ankara, 3 (A.A.) - Bu ak

şam Fransız Tiyatrosu tara
fından verilen ikinci temsilde 
Reisicumhur İsmet !nönU ha. 
zır bulunmuşlardır. 

Musset'nin On ne badine paı
A vec L'Amour piyesi, pek hl!. 
yUk muvaffakiyet kazanmış 

ve artistler, birçok defa şld_ 
detle alkışlanmışlardır. 

Suriyedeki Fransız kuv
vetleri kumandanı 

General Veygandla 
mülakat 

''Almanların tabiyesini 
· bildiğimiz için 
burada bulunuyoruz,, 
Cellevre, 3 (A.A.) - Joumal 

ile Genece gazete•i Beyrut muha. 
birinin General Veygand ile yap
tığı bir mülakatı neşretmektedir. 
General Vaygand demiştir ki: 

Son aylar içinde Almanlar ve 
Sovyetler tecavüz siyaseti takip 
etmiş olduklarından bizim tarafı. 
mızdan büyük ihtiyat tedbirleri 
alınmasına zaruret hasıl olmuş. 
tur. Almanların tabiyesini bildi. 
ğimiz içindir ki, burada bulunu. 
yoruz. 

Muhabirin orta şark ordusu. 
nun harekat sahasından uzak bu. 
lunduğunu kaydetmesi üzerine 
Vaygand şöyle demiştir: 

Tayyarelerimiz ve her türlü 
nakil vasıtalarımız vardır, icabe. 
derse, bize ihtiyaç olacak yerlere 
sür'atle gidebiliriz. Biz Fransız. 
tar diğer devletlerin haklarına ri. 
ayet ederiz. Bunun içindir ki bu. 
rada kendi topralı:lanmız üzerin. 
de bulunuyoruz ve Almanlarla 
Sovyetler gibi komşulannuza ta. 
arruz etmiyoruz. Finlandiya on. 
lann bu tecavüz siyasetlerinin en 

(Deva.mı 4 üncüde) 

Toptan sebze 
fiyatlarını ilan 

Halkın esnaf tarafın· ı 
dan aldatılmasını 

temin etmez 
(Yazısı ! incide) 

·' ' 
roman 

Oku.yucularımıza hedlyı 
edeceği mit. UçUncli terti il 
kltab serisine ait kuponla 
rı neşirde devam ediyoruz. 
Uu tertibe dahil vereceği 
nıiı kital !ar meşhur Fran. 
gız muharriri Mişel Zeva. 
Konun en meraklı kitabla
rıdır. 2000 sayfa tutacak 
olan kitı>bları alabilmek 
!.;in okuyucularımııın bir
den otuza kadar devam 
edecek kuponları toplam a_ 
lıı.rı ve 50 kuruş ödemeleri 
k~fi ~elcrckttr. 

; 

'-'~--------------·J 

----
istanbulda sahte· mübadele 
bonosu yapanlar yakalandı 

T-
, 

Sahte bono imal edenlerden Yer 1:ant fstelyo, Arşak ve Hi1mi1ı 
(Yazısı 2 incide)' 

· mil Zolanın 
TOOncü gıldönümü 
., Fekondite ,. müellifinin Par iste 

yadedilıyor bugün hatu ası 

BugUn 3 UncU sa'y!amızda :Edib Hakkı SUhanm Zolaya dalr blr yazrç 
bulacağınız gibi gazetemizde te!rika edilen "Fekondlte,, §&lıe1erl mtlelJI&. 
nln hayatına dair kısa bir tetkik de oktiyacakmıız. 
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Nutuklar ve haki-
ki vaziyet 

HVl>in he~cmdanberi dev. J ların tezlerini ancak uman mey. 
let adamlarınm ağzında nutuk dana atar. Fakat devlllt adamının 
sonsuz bir mebzuliyetle infilak ağzından çıkan her &Öz bir fiilin 
halindedir. Devlet adamlan llllnı. başı veya ıonudı:ı;-. Devlet a. 
yorum lô bu harbe gelinceye ka. damı küraüye ıadece ıöz &Öyle. 
dar bu kadar bol konuımnmıılar ınck için çıkmaz, eauen devlet 
ve bu kadar yet"gun dütmcmiıler. idare etmek sanatı bizzat fiiliya_ 
di. Devlet edarnlan saatlerce aöy. ta geçmek demektir. Bu itibarla 
lüyorlar. devlet ad1tmlıınnın &llalleree sü. 

Söylenen teYler nedir? ren nutuklannm hakikatin yüzü. 
Taleyran. nutkun; bir hakika. ne takılmıt bir maıke mi, yoksa 

ıi anlatuıak çin ve bir maksadı gerçekten arzu edilen bir davanın 
saklamakn için söylendiğine ka. izahı mı olduğunu anlamak için 
nidir. Uzun zaman insanlar dev. insan kulaklarmı değil ıözünü, 
let adamlarmın nutuldan arka.. faaliyet snhnlannı çevirmelidir.. 
unda tahayyül edilen bir betka Ne oluyor?. 
dünyanın ufuklarını seyretmeye Bir devlet adamı ıulhtıtn mı 
ahf!Dltlardrr. bahsediyor, 

Adaletten kuvvet, Harpten e. "- Pekala!" 
saret, ıulbtan harp man.alarmı Fakat bu ıözün bir fiil üade et. 
çıkarmak mutad haline ginni§tİ. mesi §tUtlır. Bu fiil tü,.Jü türlü o. 

Devlet &damlarının lehçelcriy. Iabilir! 
le kütlelerin lehçeleri arasında Eğer bir cephede ıulbtan bah. 
z1d bir dünya farkı bulunduğu sediliyor, fakat orada aonıuz tah. 
nesilden nesle teknır edilir. Jdmat ve tllhıidat y.ıt.prlrycr:sa bu 

Devlet adamlannın nutııklannr nutkun bir maskeden ibaret oldu. 
dinlerken insanın içinden en a13. ğu meydana çıkmaz mı? 
ir fU hiı paılı bir burgu gibi ge. Harbin hatladığı gÜndenberi 
çi,or: nutuklar bizzat hakikatin erzaıt'ı 

'
1
- Acaba yine aldanıyor mu. haline girmeye batladı. 

ymn?" Mesela deniz, veya hava harp. 
Gizli diplomasinin hüküm sür. leri hakkmda öyle nutuklar ıöy. 

düğü. tek ıahularm iradesi bir lendi ki, bu nutukların ıüzel, ar. 
milletin il"adesine mü.avi aayıL tiıtik cümlelerin ağl"n içinde fi. 
dığı zamanluda ve mckAnlttda lolar kayboldu. 
bu his her zaman canlıdır. Fakat Göklo:-e çelik zırhlar gcn1di. 
millete mal olan biı- diplomasiye Sözü makıat yerine almak itiya_ 
sahip memleketlerde hakiki dev. dı nutukla meydan harpleri ka.. 
let adamlannm sözleriyle aykın zanmak, deniz zaferleri elde et. 
bulmaya imkan yoktur. mele, harp halinden ıulh haline 

Böyle bir memleketin vatanda. geçmek mümkündür gibi göate. 
fr olduğum için bahtiyarllk büse. rilmek iıtendi. 
diyorum. Fakat dünya yalnız biz. iyi nutuktan da, hoıumuza gi. 
den ibaret dcğı1dir, Hudutlamm. den sözleri, kötü niyetli hik8ye.. 
Zift ata.inde her gün düzinelerle leri de aynı ıükUnetle dinlemeyi 
devlet adamlan konu§uyorlar. l>ilmeliyiz.. 

Bu autuklar ka.rfıamda insan Çünk~ ~ikiler ?er 7::'man nu. 
•üphe)i kendisine bir kirpi derisi taklar g~b! ha:vaya !"kı.la~ ebnez. 
~a'ine koymakla iktifa edebilir ler. Hakikıkcı bcklıyelım. 
..,,j7 Buna imkin yOktur. Nutuk.. SADRI ERTEM 

Balkanlllar arns nda tanışma 
ı<ultor yakınhğını temin için bu yaz 

seyahatler tertip edilecek 
Balkl n memleketleri araaında 

kültilr yakınlığını temin etmek 
maksacliyle Maarif Veldleti bazı 
kararlar almııtır. 

Bu çUmleden olarak Balkan ü.. 
nivenitelileri arasmda önümüz. 
deki tatil mevaiminde mUtekabil 
Balkan seyahatleri tertip edile. 
~ektir. 

İstanbul, Belgrat~ Bükrct ve 
Atina üniveraitclerinin ayn ayn 
ilim fUbclerlnden teJkil edilecek 
olan profesör ve talebe gruptan 

bu ya.z mevsiminde Türkiye, Yu. 
nanistan, Yugoslavya ve Roman. 
ya merkezlerine geziler ederek 
Balkanlı arkadaılariyle tc.ma. e. 
deceklcr, muhtelif kültilr. eanat 
ve emsali mUcsscaeJerle tarihi 
yerleri gezeceklerdir. Bu suretle 
dört Balkan gençliği arasında ta. 
nı§ma ve kaynaşma temin edile. 
cektir. ' 

Ayrıca öğretmenler için de bir 
seyahat tertibi düşünülmektedir. 

Sakarya vapurile Filis· 
tine giden Yahudiler 

ingıliz kontrol heyetini nasll aldatmışlar! 
Roma.nyada.n aldığı iki bine ya

km M~vl muhacirini Akdenize 
götürU.rken !ngillzler tarıı!mdan 
yakalMan Sakarya vapurundan 
hiç bir haber alınamaz olmuş.. 
tur. Vapurun ~hrlmizdeki sahi
bi Sadık oğlu Aslan vaziyeti öğ
renmek için vauunm götUrUldü. 
ğü Hay!ava İbrahim kapta.n is. 
minde birini yollamış, fa.kat bu 
7.at ta bir mektup ya.r.dlktan son
ra başka hiç bir haber gönder
memiştir. Mektupta vapurun ge. 
çirdiıli maceraya ait çok dikka. 
te değer malQ.ma.t varclır. 

Romanyadan vapura. binen 
.Musevi muhacirleri, ellerinde 
Afrlkaya. Okyanusta.ki Adalara 
ve diğer dünyanın uzak yerleri
ne muntazam pasnportlan olan 
kimselerdir. Yani bu memlekeL 
!erden ba§lta herhangi bir Av. 
ıııpa ve Amerika hUkfunetl Mu
ı;evileri kabul etmedikleri için 
pa.Moort vermemişlerdir. Fa:kat 
Mwsevt muhacirler ellerindeki 
bu pasaportlara rağmen uuk 
yerlere ~tmektense Filistine 
kap~ atmak istemişlerdir. Bu
mm için Sakarya vapurunu ken. 
dilerinl lskendcruna kadar na.k.. 
!etmesi için tutmuşlardır. Bu -
rada vapurdan cıkarak dii!'er va
'il'talara aktarma olacaklardı:r. 
rakat muhacirler bu suretle yo.. 

la çrktıkt.an sonra vapur Akde. 
nim doğru yol alırken telsiz me· 
murunu miihim miktarda. pnı·a 

vererek kandırmışlar: telsizle 
Akdenizde kontrol dolaşan lııgL 
liz bahriyesine İ<;illde Mu8e\i 
muhaciri dolu bir vapunın Fi • 
listine s:ltmckte olduğunıı ha
ber verdirmişlerdir. Yahudilerin 
kendi kendilerini ele verm~e. 
rindeki sebep l.ngilizler tara -
fmdan vaour tutulduktan sonra 
Filistine nakledilmelerinin mUro 
kUn ola.caiı dll§ilncealdlr. 

Hakikat.on bu emellerinde mu· 
va.ffak olmuşlar, İngilizler gemi. 
yi kontrol ederek nnıha.f uııla.rt 
altına aldıktan sonra. doğru Hay 
fa limanma göUJrrollşlerdlr. Bu. 
rada bir cok hA.diaeler olmuş, 
Araplar Yahudileri karayn çı • 
karma.k i1'tcmemişler. mıııha.r.ir 
ler ise gizliden vapurdan ka.yrk 
\'e motörlerle karaya !irar et -
m~lerdir. Şimdi boş kal&n va.. 
nur İngilizlerin mUsaderesi al· 
t.Jndadır. Ne içindeki kaptan ve 
ınliretteb:ıttan, ne de f!Qnradan 
vazivetl tahkik için gönderilen 
İbrahim kaptandan bir h'siber 
yoktur. Bu sabcple bunlnnn 
mevkuf oldukları T.anned!lmek. 
tedir. Manmafih Hariciye Veka. 
leti bu hususta İngiliz hü.ktime -
tile temasa g6f!Qtlştir. 

lstanbulda sahte. mübadele 
bonosu yapanlar yakalandı 

23 Niıan münasebetile Denıze attıkları baskı aletleri de 
Çocuk neşriyatı dalgıç vasıtasile çıkarlldı 

sergısı hazırlanıyor 
23 Nisan Çocuk Haftası müna. 

sebctiyle Maarif Vekilliği ~imdi. 
den hazırlıklara başlamıştır. 23 
Nisan günli ve haftası çocuk esir. 
geme kurumunun gerek merkez 
ve gerekse kaza, nahiye kollan 
tarafından çocuklara eğlenceler 
tertip edilecektir. 

Okullarda müsamereler verile. 
cek, çocuklara haftanın kendileri 
için yapıldığını tam manasiyle ih. 
sas ettirmek için de haftayı eğ. 
Jenceli geçirmeleri temin oluna. 
caktır. 

Bu arada maarif müdürlüğü 23 
Nisanda açılmak üzere lıir "Ço. 
cuk neşriyatı" sergisi tertip et. 
miye karar vermiş: bu hususta 
hazırlıklara başlanmıştır. Sergide 
cumhuriyet devrinden itibaren 
şimdiye kadar neşredilmiş bütün 
çocuk neıriyatr bulunacaktır. 

Yangına karşı 
Okullarda alınacak 
tedbirler bildirildi 

Mubadillfl.Ie ait ~Hte bôl\o 
tanzim edildiğini ve bunların 
Ankarada Ziraat Bank~ına Ve· 
rj)jrken Mehmet Nihat Ôzlco • 
yuncu ite setA.ülkll HilsnUnUn 
yaknlandı.fmı yii!n\tŞtık. 

Ankara milcJtlciumumill~lnden 
İstanbula gclcti bir tahrirat U.ze_ 
rine a.dlive \'C zabıta bonoları 
tanzim eden şebekeyi arama~·a 
başlamıştı. Anka radıın bildiri • 
len isimler ar3.Dmrş. fakat bu 
namda kimse b11lunamamıştı. 
Zabıta buna r.a~cn tahkikatı
na devam cıtmiş. sahte hono ya. 
panlan yakalıya rak sorguyn 
çekmiştir. 

Bıınlar 8elanikli Hiisnü. hur. 
davavatçı Arşak, kliseci Stclyo 
ve Yervanttrr. 

Bunlar Ankara.da yakala.nan 
:\!ehmet Nihadin verdiği bono 
nuıuaraları üzerine 1stanbulda 
sahte bono tanzimine başlamış
lardır. ÜG ay evvel Gnlatada 
Fermenecilerde hurdavatçı Ar • 
§<-ık'm dükkanı Ust.ündeki odayı 
imalathane ittihaz ederek çalış.. 
mışlardır. Bunlar Şafak m:ıtba. 
asında Miçodan ilci klişe taşı ve 
boya merdaneslni alrp bono 
basmışlar ve bunlan yalancı şa
hit ve yine kendi adamlarından 
kadın ve erkek bazt kimıseleri 

füUBai1il ~ibl 1&teterell üçün -
cü noterde r.iro muamelesini 
yaptırmı~lar ,.e banl<!laffian 50 
bin lirRrian fazla para ~"kmli . 
Icrdit't 

Anlifı ta an tş meyd:m:t eıl<ınea 
Ölırar1ııl<ffl"r' U:o!lRrmÔrt V8JitJİ( • 
tarı bir konm:m:ı ııctic,e.cıinde 
taşla rr Şa ran iskcle~indt>n deni. 
zc :ıt.mrslardır. 

Dfuı ia.brta nezareti a ltmda 
Şarao lı-kelt-.si civarında denize 
dalgTG indirilmiııı. t:ıslardAn biri 
beş rıırra ol:ır:ık biri df> hıç kı· 
rılmamı.ş bir haldP bııJıınrnu.ştur. 

Diefer al!t ve &, ... vat ta bulun. 
muştur.Bunla.rm kamUannı rer 
şeın~o.17.a.nnna Roma.na mağa
:r..a..cımdau nldıkları da t.esblt e -
dilmiştir. 

~aıif iMıinde bir zatın balen 
kendisindP. bulunan 4500 liralık 
bir bononun sahte5i vasıta.sile 
Ziraat Bankasından para alm
dığ-ı anlaşrlmıştrr. 

Müddeiumumi Hikmet Onat 
dün emnivet ikirct şube müdür. 
lüğüne gelerek geç vakte kada.r 
tn.hkika+Ja bizzat m~ olmuş. 
tur. StıGlularla alikada.r olarak 
onbcş kişi ~orguya çekilmiş. bun 
lardan bir lusnu kefaletle ser -
best bırakılmıştır. Ta.hkikat de. 
va.m etme-ktedir. 

Maarif Vekilliği, devlete ait bi. 
nala.da V ckilli~ tarafından kira 
ile tutulan okul binalarının, yagır 
na karşı korunmak üzere yapıla. 
cak t~kilat hakkında bir tamim 
göndermiştir. 
. Bu tamime göre okullarda e. 
Jektrik tesisatı altı ayda bir kere 
umumi surette kontrol edilecek 
ve bozuk kısrmlan düzeltilecek. 
tir. Bundan baıka bina içinde ki. 
ğrt ve buna benzer kolaylıkla ya. 
nıp tutup.eak eıya açık bulundu. 
rulınıyaca.ktrr. 

Cumhuriyet gazetesi aleyhinde 
açılan dava neticelendi 

Bu gibi e~yalar bir aandık içe. 
ne.inde mub.Jt.fe.aa edile4ıektk. o. 
kul müstahdeminine yangın za. 
marunda ne tekilde hareket ede. 
cekleri de te~rübclerlc gösterile. 
cektir. Her okulda ayrıca bir de 
yangın söndürme tertibatı yapıla. 
cakt:rr. 

Gazete 
ve para 

neşriyat müdürü hapis 
cezasına manl<Cim'' Ölefu ~ 

Bir palto hırsızı 
yakalandı 

Şimdiye kadar 20 den 
fazla palto çalmış 

Cumhuriyet gazetesinde, bak
kmda neşredilen bazı vesika
larla halkın husumetine maruz 
kalmak ve gönderdiği tekzip. 
nameyi daha kUçUk pontularla 
gazeteye basmak lddla~lyle 
Konyalı İbrahim Hakkı tara
fından Cumhuriyet gazetesi 
neşriyat mUdUrU aleyhine açı. 
lan da"·a, dUn sabah asliye al. 
tıncı ceza mahkemesi tarafın
dan bltlrllmiş ve karar blldf. 
r1lm1şUr. 

Cumhuriyet gazetesi neşri
yat mUdürU Hikmet Münif, a. 
vukatları İrfan Emin, Suat Zi
ya ve Konyalı da avukatı Et. 
hem Ruhi ne mahkemede lıa. 
zır bulunmu~lardır. 

Mahkemenin kararında, h!· 
dlse uzun uzun tahl11 ve teşrih 
edildikten sonra şöyle deuilL 
yordu: 

··Maznun Hikmet MUzıl!ln lı&rekeU 
Ceza Kanwıunwı 4S2 lncı maddeııinln 
ıon fıkrasına tema.a ettigi lQln & ay 
hapse konıılıruwna 'lı"e ıoo lira ağır 

, para c~e tecz.lye&lne, a.ncak maz. 
• , nunun cUrme mevzu te§kll eden ve.. 

Üe dört a\•danbcrf llnivergite- ealkl neşrederk~n te.~Tt altında kat. 
de palto ~.almıvor ve hırsız bir dığl ııebeplP.re göre kendiııl lehinde 
türlti bulunamrvordu. Son gün· takdiri taht!! ~beblnln kabııJU muva.. 
terde Univenıite fen fakillteei bi. Clkt mııaddelet olıluğımdıuı ayni ka. 
rfnoi sm.ıf talebesinden Ha;Tiln. nunwı 59 uncu ınat1clP.Jılıw gôre tıJıp!a 
nisanro ~ntası ile Jdtaplan ça- cezasının ı aya ve atır para cezam. 
lmmı~tır. Bu kitaplardan bir nın M lira 60 k•.ll'U§a tenzıllnc ve yi
kısmmm Vcm.~ciler caddesinde ne Hikmet Miliılfin Matbuat Kıuıunu. 
utcu Selimin dOkk!Dı '\'llllmda. nun 48 lncl m.addesile tabmll edilen 
ki kitapçı Hilsevlne satİlmak ü. me.cburly .. tıere riayet etmediği a.nıa.. 
zere bırakıldığı ha~r almmr§ 0ı111ıgınd3.ll aynca ~ Ura. .gır para 
ıabrt.a ı:ııcmurl.nrı dUkk!nı ta • ceıa11lle tecztye8lne ve bund&ıı evvel 
rusuda batla.mı,ıardır. hUkmcdilmif ola.n muecce.ı ma.b.ko.mt.. 

l)Un memurlar diikk4.nı gö • yetıerlnin de ayu&n ln!amı& ve taraf. 
:ootlerken ba§ında Unh·ersite ıarm maU vulyeUne ve flWn buııu. 
Wketi bulunan bit gAnQ rlilk. ıtyetlne JÖre mu:nwıda.n 715 lira ma
kAn!! girmiş, hıra ktıir kitapla • ne~ı zarar alitıar&k mUgW.lye veril. 
rm oara.smr isterken zabıta me. mP,Stne, nıahkenıe maaran&rmm Hlk. 
murları tarafından yakalş,nmış. met uıınıte ta.tımlllne kabill temytz 
tır. olmak üzere karar verlJmtıUr.,. 
Yanılan t.n.hkikıı.ttıı Antakyalı 

1337 do~mlu LOtfi o~Iu HUsnU Dl~er tara!tno yine Konyalı 
Ho~ olduğu "~ talebelikle hi<; llırahtm Hakkı tarafından. 
bir alakası bulunmadığı anl~ıl- mahkeme saCahatını yazan ya
m~tır. Ox.eri aranm.ıl'. Hayr.Un. wl:ı tnUddelumumtnhı doatu 
nisava ait hüviyet varakası ile imiş gösterilerek tekzlpname
ca.ldıiı Mit.olaman birinin 00 • sinl basmamak suçundan Cum. 
binde çıkan iktısat fa.kültesl u- hurlyet neşriyat mUdUrU alcy. 
çüncli smıf talebesinden 807 bine açılan davaya da, ölleden 
numaralı Müfit Krva.nça ait bir sonra Asllre yedinci ceıa mah
tra.nıvay llasosu çıkmıştır. Hüs. kcmeslnde bakılmış ve muay
nU Hopez bu pasoya kendi res. )'en şahitler dlnlenllmlottr. 
mini yapıştımnr.tır. Geçen celsede Hikmet MU-
Hınu: 1?enc bir bucuk sene ev- nlf tekzibi eski harflerle oldu. 

vel Antııkvadan geldirnnl, şim • ğu için neşretmecUğlnl söyle. 
'1ive kadar üniversiteden virmL mlş, Konyalr da yenl hnrflerle 
den fıı7.la palto çaldığııu itiraf dnktilö ettirip gönderdi~i ve 
etmiştir. Hikmet MUnifln eski harflerı.e 

mahkemeye ihraz ett.lgl tekzi
bin Peyami Satanın btr yazısı
na karşı gönderilmiş bir ma
kale olduğunu ve tekzibi yeni 
harflerle yazdığına dair p.hit 
dlnleteceğini söylemişti. 

Dinlenen şahitlerden Kon. 
yalının a'"ukatı Ethem Ruhi. 
nln k!tibi Nahit: 

" - Tekzipnameyi eski harf
lerden ben daktllö etmiştim. 
Sonra postaya atması için Ah
mede verdim,. demiştir. 

Dlger şahit Ahmet te posta
Y'\. Tabirle gönderdiğini ve tek. 
r.lbln tkl sayfa][ ve son sayfa. 
sının yarıdan fazla dolmuı, ol
duğunu söylemiş, İrfan · Emin 
ise, hem tekzibin son sayfa,. 
sının yarısrndan eksik doldu. 
ğunu, hem de lkl sayfalık bir 
mektuptan 18 kuruşluk pul a. 
lınamıyacağını iddia etmiştir. 

Neticede mahkeme bu clhe.. 
tın postahaneden sorulmasına 
karar '"ermiş, muhakemeyi 
başka. hlr güne btrnkmrştrr. 

Adliye koridorların
da qezen talebeler 
Müddeiumumi dün hay· 

!azları yakaladı 

tstanbul Cumhuriyet mflddei· 
umumisi Hikmet onat, dUn sa. 
bah Afrod'.t davası görüldüğü 
sırada koridorla.n teftişe çıkmış 
ve Af rodit davasmm bakılacağı 
~tiye altıncı ceza mahkemesi 
önUndP. v~ içinde mektepten da. 
va dinlemek üzere ka..çan bir çok 
talebe gönn~crt.Ur. 

Hikmet Onat memurlara bun· 
la.rdan baztlannı yaka.la.t:nuo. bu 
yilzden koridorlarda bir kova ta
maca olmu.~ur. 

MUddeiumumt biza t bazı ta. 
!ebelere hareketlerlnlıı dohıı ot. 
ma.dI~ı ve derhal mektepleri· 
ne dömnelerlni tavsiye etmi§tlr. 

Et fi.atlan tekrar 
yiikaeldi 

. Et fiyattan dün yeniden yilk. 
eelınişt.ir. Kuzu 00-70 kurup 
tırlamıştIT. Her eene BandJrma... 
dan kesil.mi!' olarak faz.la mik· 
tarda kuzu gelirken bu sene az 
<telmektedir. Ge<-en eenenin aym 
ayına nazaran fiyatlar bu sene 
yüzde yirmi artmı,ur, 
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1ngilterede yazmıştı. Fransa.ya 
dönüşünde bemen neşretti. Ro
manı takip eden okuyucularımı
zın eserin azameti karşısında 
büyük bir hayranlık duyduğuna 
hiç bir vakit şüphe etmiyoruz. 

Kara altın har
bi bilançosu Medeniyetin miyarı 

* * * 
Zolanın ölümü şöyle oldu: 

1902 eyhllünde karı koca say. 
fiyeden Paristcki evlerine dön
düler. Hava gayet ~ğuktu. Bir 
hizmetçi yatak odasmın. rutulx-. 
tini izale için şömineyi yakmış. 
tı. Ge<:e yarısına doğru. madam 
7..ola müthiş baş sı~rılarile u. 
yandı, biraz sonra Zola dsıhi ay
nı afrrılarla gözlerini açtı. ve 
"belki hava bizi iyi eder" diye
rek nencereye doğru gitmeye 
c;alıt~ı. Madam Zola onun vatak. 
tan çıkıp karanlıkta kayboldu _ 
ğunu ~ördü \'e o esnada kendin
den S!eçti. 

Müttefiklerin petrol var
lığı senede elli _milyon ton 

Bir diplomat "Yaya kaldırt. 
mı başladığı yerde şark niha_ 
yet bulur,, demişti. Bu elimle 
ile şunu ifade etmek istemişti: 
Yaya. kaldırımı olın1yan şehir 
medeni değ'iidir. Fakat bugün 
"sokakları, yaya kaldırımları 
toz içinde olan bir şehir mede. 
nt değildir,, dersek, en doğru
yu söylemiş oluruz sanıyorum. 

Erte.c;i sabah vatak oda~mın 
g-eç vakte kı:ıdar· açılmamaı::ın -
dan merak N:icn hi7.mtc;iler ka. 
pıyı zorlavarak açtJkları z:ıman 
madam Zolavı yatakta \'e üı::ta. 
dı gecelik g-Ömleğilc yere seril
miş buldular. 

Cenaze 5 teşrini e\'vel 1902 
pazar günü kaldırıldı; ve Mon
marter kııbri~tanına götiirüldü. 
Bilahara büyük romancının ce. 
naT.CSi bura.dan kaldırTlmı~ ve 
Panteona naklolunmuştur. İşte 
bugün gerek Panteon, gerekı:ıc 
Sorbonda bu büyük adam için 
merasim yapılıyor. 

Liyon - Melba sahipleri 
Beraet etti 

Şekere 10 kuruşluk zam ) "R. 

pılmadan evvel ~ıksn şayialar 
lizerlne 102 bin kilo şeker sa. 
tın alıp ilıtikfır kasdiyle hare
ket ettikleri iddiaslyle Asliye 
Altıncı Ceza mahkemesine ve
rilen Liyon - Melba şekerleme 
ve ı;fkolata fabrikası sahipleri 
Koı:ıtantin ile Yorgi h..a.Kk.ıncla. 
ki karar dun bildirilmiştir. 

Mahkeme, Milll Kornnma 
Kanununun 59 uncu macldesL 
ııe göre 2 sene sllrglln Ye beş 
yUz liradan beş bin liraya ka
dar para cezaı:ıile tecziyesi is
tenilen maznunların, malı ilk 
madde olarak kullanmak tıze

re 0 stok ettikleri "\"e lhtlkdr 
kastlerl olmadıı::-ı neti<'esine 
\"ararak beraetıerinc karar 
vermiştir. 

Mevkut bulunan f;:ıhrikaWr. 
ler kararı mUteakip serbest bı. 
rakılmışlardır. 

Alman denizaltı harbinin 940 
senesi iptidasına kad:ı.r mütte -
fiklerin petrol n.ı.kli filolarına 
yaptıkları zararın resmen neş
reclilmiş rakamlara göre yü7..de 
2,3 nisbctinde olduğu görülm~k
tedir. 

1910 intid:ı.smdan sonra ise 
alman tN:ibirler save!'.inde Al -
man df'ni:ıaltılannr~ taarruz te. 
sirleri bir kat daha az-ılmıştır. 
Bu miillı'.lsebetle yapılacak yeni 
bilançoların daha düşük bir nis
bet ,·ereceğine asla şüphe olu -
namaz. 

A\''Tll 7..amanda Rus \'e Romen 
petrollerinin. muhtelif sebepler 
tahtında. evvelce tahmin olun. 
du~u miktar dahilinde Alman. 
yaya gönderilcmcmcktc olması 
da miittcfikler hcsabırı.,t ayrıca 
bir mazhariyet sayılır. Halbuki 
Rmı ve Romen pcf rolii evvelce 
kararlaşmı!=$ olan miktarda gön
derile-bilmiş olsaydı bile hepsi 
ancak Almanvanm ihtivacının 
yarısını karşılaya.bilecekti. Al -
manvanm kabul etmeğe mecbur 
oldui?u hakikat şudur: 

"Petrol olmadıkça. müGtcmi 
harbi idare etmek mümkiin dc
ğildir .. , Petrol noksanı Alman.ya. 
nın hareketsizliğini izaha kafi 
gelir. 

'/lliWc/iklcrc gelince 
Buna mukabil Almanların ra

kibi müttefikler fevkalade ko
laylık ve imkanlara maliktir~ 
ler. 

Almanlar çok büyük ihtiyaç. 
lar duydukları petrol yalnız 
Kafkasyadan ve Tuna havza· 
sından elde edebilirlerken, müt
tefikler deni:r..lerde serbestçe ha. 
reket imkanm:ı malik blmak 
münasebetile dünvada mevcut 
her kaynaktan isÜfade edebil _ 
mektedirler. 

Nitekim Holanda Hindistanr. 
İran, Irak, Amerika Birleşik 
devltleri, Venezuella. Meksika. 
Peru. İng"iliz Hindistanı ve hal
ta Romanva, müttefikler ile bu 
huı:msta teşriki mesai etmiş bu
lunuvorlar. 

Görüp düşündükçe 1 
._.--~~~~~---~----~ .. -----. ·-

Zola • • 
ıçın 

"I'nrh", Bii,}iik "Zoln., sının ) iiziiıl<'ii yılını kutlulama"a 
hnzırlaııJ)Or. l':ıen .Joz(•( ... o&.:nğının ( 10 numaralı orta halli hil' 
C\iıule clo~ıuu':'lll. O zıuııanhtı· hi<; kiıno,;e bıı oı·ta halli C\İn 
ıııuhle':'em hiı· ulııl.: oldu~ııııu tahmin etmiyordu. Fakat im 
ttful.:ta, dO~ll':'UUdau )'İrlllİ hl'':' ... ('JIC M>tll'ıt l';-Jgı, l•'ran ... ız hudut. 
laı·ıııdnn but ün ıluıı~ lll n ta':'ncıık hlr giinc':' yiik ... elıni <:oti. 

Gaın ... ız l>ir <;<><·ul•lıık (,'ll~l!Hlan sonra, en sert \ ' C iınııınsıı. 
bir ha3 atın (,'Ul'kıııa kııpıln.11 Zoln, bu çaı·kın <ll':'leı·i nı·ıbııHla 
<;ok hıqınlnnuı. Zaman :.r.aman Aüziiııii yeis dumanlan biirüclii. 
Hatta umit ... izlij!,e <lij':'tiiJ:;ii hik oldu. 

"Cenuıne., c ) azclıAı U :jıılHll 1HOO tarihli mektupta 
~leyusum, çok ıneyusuııı.. öyle bitkinim, ki bir kclinıt• 

yazamıyor, hattA yiiril.remiyorum bile. lstiklıali dUşiiııüyor Ye 
onu o kadar karanlık görüyorum. ki dehşetle gözlerimi ka. 
ııamaktan başka bir şey eliıııdt•ıı gelmiyor. Ne param, ne ıııc,·
kiim, ne işim var. Dayanacak hiç kimsem :rok. Her yerde ya 
kayıtsızlık veya nefretle karşılaşıyorum. En ba~ta kendim ol
mak Uzcre herkesten kuşkulaıııyoruııı. Bazı gUnlerinı oluyor, 
ki istldadımdan, zek~mdan şUpheye dUşUyorum.,, 

Ciim leleri ııl okn)·oruz. 
Zoln, korkun<; l>ir üıııiblzlik ic;lnıl<• b<iykce y11\arlaıulık

lan sonra, "J\.lucletlıı Jtiı'nrıarı., ndlı ilk e,,eri,rlc dikkati t;<•kti. 
J•'akat im çeki':' biraz tin dli<;mınnhırının ı_:oı:,'"!1lınası ~il>i biı• ~ry. 
ı.li. nıı, ilk ha~lnngu,;, tnliiniu 3ntıı,1{1111 tıknynıı se<ldi Jlkllll':'ll. 

l 7 ya<:oından 22 "ine kadn r Zolııyı ~ıür dil·c gi)riiyonız. Bu 
seneler i<:indc o, n<:on~ı yuknrr, oıı hiıı mısra ynzıı11<;-tır. 

<'nğmm en biiyii.k romnncısı i<;iıı ııc tuhaf bir lm-;.lımAıı; 
<h.•Kil mi"?.. 

X ıımık Ii:emal: 
"~iUnferid vasıtaf rüyet iken . 
Göremez kendisini dide bile,. 
])emi';'ti, Zolnnın tık ::oiiııhcleı-i, karanlık ve ümitsiz <lii. 

şiinceleri, kcn<li kun·etlnhı kcndlnt·c de sezilıncdij!,iııi ıı;ii ... tcıi
yur. Hu karanhk, hu iinıltsiz ~ğ<lan sonra ikbal 'e ıınrn. ona 
c:ağıldayarak aktı. 

"Xatıırali7.min Za!cr:l", "Jlalznk'ın <livan clunı<:ou .. gihl ku
ı·lkntürler hu ş()hretln c:l7.gllcrle iCn.dcsi<lir. Oldii~ii zamnıı 
"Panteon., c ~lrn1csinl lst.emlyeııler, sonra pi-;.man oldular. 
'l'opraj!:ımlan ar dileyerek kemiklerini oraya taşıdılar. 

Bn.gün Parı. büyük Zolnı;ını anıyor. Pakat Zola Jnlnız 
l'llrl~ln, ~adr. Franc;ftntn <'1<-~11. biitlin <liinyanm yiiz aklı~ıdır. 
lllz de bu ıuu.htc~em yarlığın önürı<ll• hiirm<'tl<' cii;ill)·m·ıız. 
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Almanlaı ın beş milyon 

Bakırdan Almanyaya scvl."cclilcıı rıetroı lwyularınm bulundııkları 
yeri güstcrir harita 

Ceman dört milyon ton hac • mamen ifa etmiştir. Bu fedakar
me malik olan miittefiklerin pcL lığa mukabil mtı7..a.fferiyet te 
rol taşıma filoları bir tek seyit - müttefiklerin olacaktır. 
lıatte beş altı milyon ton petrol 
nakledilebilecek vaziyettedirler. 19 suçlusu bulunan 

davada beraet 
Her gemi senede altı sefer yap 

tığnıa göre müttefiklerin liman
larına her sene asg-ari otuz miL 
yon ton petrol ~elebilmekte<lir. . Fort falırikası içi~ getirtilen 
Harp b~hyalıberi bu filo, bita- knmy~n \'C otoıno?ıl aksamı 
raf de\"letler gemilerile bir kat ~Umrnkten az rcsım vermek 
daha fazlalaşmış, takviye edil- ; sure Ulc .. kaçırmnlc su~un~an 
miı:; bulunuyor. bazı gııııırllk menıurlarıyle 
Norv"~ •• :e Holanda petrol gc- tllcrarlnrın. a s liye beşinci ceza 

milerinin hemen hepsi bugün rnııhl«~m.csı.nclı: Y~ııı.lan muha. 
tngiliz _ Fransız hesabına ça. kl mclPrı lııtlrılınıştır. 
Iışmaktadır. l\lalıkcıııc 19 suçlusu bulu-

nu iki memleket petrol gemi. nan elam ~akkında ktui delil 
!eri hncmcn ile: milyon ton buluııınaclıgındnıı beraet kara-
olu rnüttefiklcr liman _ rı vcrıııişlir. 

Onun içindir ki, belediye reisi
miz, sokakların sulanıuaı;ına 

lıirind dercce<le ehemmiyet 
\'erdi. DUnkU gazetelerde ınev. 
cut vesait k!l.Cl gelmediği için 
belediyenin yeni arözözler ala. 
cağı yazılıyordu. Vali ve bele
diye reisi LCıtri Kırdar, 1stan-
hııla ~eldiği günlerde şehir so
irnktarıııı sulaınanm kAfi ol. 
madığ'ıııı, sokakları her gUn 
yıkamak Jftzım geldiğini söyle. 
mişti. Bu yapıldığı gün, hiç 
şUphc yok, ki İstanbul daha 
g"lizelleşecek, biz <lalıa temiz 
in~:ı.nlar olacağız. Çöp atmıya
cağız, tukilreml~·ecd!;iz. 

Otuz sene evvel lslanbulu zi
yaret eden bir Fransız gazete-
dsi, Babııl.li caddesini şu satır. 
!arla anlatıyordu: "Yukarıdan 
aşağı doğ'ru inmekte olan ara.
baları ldnre edenler, dlzğinle-
re asılarak ı:ıilrati azaltmak is
terler. ÇUııkU sokaklar g"ayet 
tuhaf bir yolda sulanıyor ,.e 
yanın saat c\'vel ortalığı kap. 
Iayau tozlar, bir ı,:amur taba. 
kası teşkil ettiğinden yoku:;: 
aşağı beygirler kayıp dUşUyor
lar. Sokağın yaya kaldırımla-

rında birer su musluğu Tar 
İtfaiyeye mah~us hortum, bı 

musluklara rapteclilerek yar 
beline kadar lıncaJclanl'lı .ııı ·n 
mış a<lamlar, ynııgrna su sıka 
gibi hortumların borularııı 

sokağın kô.h uzunluğuna, kal 
genişliğine hamle ederek su, 
layorlar. Gelip geçenlerin ya. 
yası da, arabalısı da bu hale 
hiç ses çıkarmıyor. Halbuki 
yakininden geçenler ıslanıyor, 
uzaktakilere de serpintisi do
kunuyor. Araba içinde iken bi
zim fotinlerimiz bile dağılan 

damlalardan ıslanmıştı. So. 
kakları bu tarzda sulamak 
me<leni memleketlerin hiçbir 
köşesinde hatıra gelmemiştir . ., 

Xl YAZt AHMET 
!arına senede yirmi milyon ton -------------------------
fazla petrol nakledebilecek va _ 
ziycttcdirler. 

1 Bili milyon toıı petrol 
Bu hesaplara ~öre müttefik -

!er her sene limanlarma elli mil
yon ton petrol nakletmek im -
kanlarına malik bulunuyor de. 
meldir. Halbuki Almanya sene. 
de ancak ~ mil\'on ton petrol is
tihsal coebilmektcdir. Buna Rus
va vı> nomanyanm vereceği ikı 
bııcuk milyon ton petrol da ilft.. 
ve olununca Almany:rnın senelik 
netrol mevcudu beŞ milyonu tc. 
caviiz edor ki bu da müttefik· 
!erin imkanlarının ancak onda 
biridir. 

Sonra Tuna kış mevsiminde 
scyriscfcrc miisait değildir. Rus 
vanın demir:volları tamire muh. 
taçtrr. Kafka.wa petrolünün Al. 
man\·aya gelebilmer-;i ı çın iiç 
lll""halcdPn gccmesi la7,ımdır. 

tktısadi \"e askeri harbin esas 
noktasını teskil eden bu pet
rol meselesind~ müttefikler AL 
manlnra fc,·kalade faiktirler. 

t\liittdiklı>rin malik oldukları 
nck cok mcmbalar. ordularının 
org-anizaı:wonun'l, dUnyada eşi ol 
mıvan bir hava ordusu teşkil et
melerine. Türk dostlarını malze. 
mc ile takviye etmelerine ve Po. 
lonyahlnrm Frans:ıda yiiz bin 
kişilik bir veni ordu ile mükem
mel hava kuvvetleri hazırlama_ 
!arma kflfi gelmektedir. · 

Harbin iptida~ında Almanya. 
·un darbesini viven Polonya bü· 
viik bir ma~li'ibiyetc uğramıştı. 
Fakat kısa da olsa Polonvanm 
'Tltıkavemeti müttefiklerin ·hazır 
'anmı!'.ına yaramıı-tır. Sonra AL 
manların insan ve malzeme ba. 
lnmından Polonvadaki zayiatla
rı da az değildir. 

Bu mi.inasebctle Polonya, Uç 
•niitt<'fikin muzafferivet idn 
vapmaları lfızım gelen 'redakftr. 
Irkta kendi hissesine düşeni ta. 

Ankara çocuk 
tiyatrosunda 

ilk teınsiller dün muvaffakıyetle verildi 
ı\ıık;ıı·a, (Tı•h•fonln) - Ço

cuk JıJsirgenıe Kurumunun en 
giizel eserlerinden biri olan 
ç: ıcuk Tiyatrosu faaliyete geç
miş ve ille l e ısilleriııi bugUn 
vermiştir. 

KUçllklcre verilen birinci 
lem::;il son derece neşeli gec:miş 
,.l. Karagöz çok hoşlarına ::it
miştir. Karagöz bu haliyle bir 
tiyatroda iki bin kişinin rahat 
rahat seyredchlleceğl bir tem. 
si haline gelmh,ıtir. Ualtacıoğ
lu lsınnll Hakkı ta.rafındq,n ya
zılan bu Karagöz piyesinin 
ıııuzı ıq t,;l\'i Cemal tarafından 
yapıl 111 ıştı. 

Bu temsilden sonra yine 
Haltaeıoğlu tarafıııda.n hazır
lanan kııklnlanla yeni tiplerin 
icn.(l olunduğu görU!mliştür. Ankara çocıık tiyatrosu rcji,,,örii 
Biit Uıı im piyeslerde Tahsin, Abidin Dino 
Calıit rn Nezahet Dilligil lle 
kii<;Uk Ömer çok alkışlanmış. 
lıı rdır. 

Ktıçliklerden sonra büyükler 
için \'erilen temsilde Bayan İn
iiııti de hazır bulunmuı;:lardır. 
llem dekor, hl.'ın mizansen ba.
kıınındıııı bUyUk bir yenilik i
fade eden "Çarşamba l\Iasalr,, 
isimli piyesi Tllrk tiyatrosuna 
da mllhcşşirlik yapacak bir 
ıneziycttedir. Komite Azaları. 
nm mlişterek yazdıkları bu pi
yesin ınuzlğl Ahmet Adnan ta
rafından tertip olunmuştu. De
riııliği aıırak ~.fi 1111.'trc olan 
bir sahnede "Çarşamba masa. 

lı,, harikuli\de bir dekor görU
nUş ve zenginliği ile sahncyı~ 
konmuştur. Bu itibarla bUylih 
bir alAka celbeden Çocuk Ti· 
yatrosunun istikbalde iyi biı 
sahneye malik olması en fnzl rı 
tcın~nni edilecek noktnlardaıı 
biridir. 

Gelecek temsillerde Necil 
Fazılın Sabır Taşı, Tagoruı 
ıııektuıl piyesi. Aristofanın 
Kuşları sahneye konacaktır. 

Piyeslerin rejlsörlU~ll ile 
Abidin Dino Ye aktörlerin hi
talıcti ile de şair Orhan Veli 
meşgul olmaktadır, 
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Alman Ziraat Na
zırı Macaristanda 

Amasya sular l Almanya ne içfo- !Parlamentolar birliOi kOD 
altında Balkanlarda sulh • • ız 

~8i~~~~~ ta~!!~~~!~!~l., gıden aza~arun fal 
. ~l=~:a)~f:n~U:jj; y~fundan '-ıka kanıdan hem c1c. Gene, al Nacı ve ·ıer 

Yugoslav Zıraat Nazırı da bul Ovasara' Ka •aıbaşı mıryolu, hem de kanal \Dllll&la.. ıJı 
Ka:~ir. .Akdu~~n. ftı7.ılca: nndan İstifade etmek çarelerini Ahmet d Ün ge -···" 

M • t •tt• Aksalin, Bclmedik, Güllük, Ka- aramaktad~r. . ruıXl· Sil 
ansızın acarıs ana gı f rakönrü, Kavakçayın, Kapıka. Fa~at dıkkate nl~ ıcabe. mUYO ııcccttııt·~ 

·a. c::: rabocukluk Sİ"'ere ve Ye. den bır nokta ıudur kı Almanya. ya dö c ışt1 .-.ıi 
JludııJıcşte, 3 ( .i\.) - AL, da lJudape§tcdc Lıulunacakla ~.' ·-~ .• ,1 rile ~~8~ .. ınm ctr:ı- nm naJdiye ihtiyaCt sadece kem. I{o.ı:ıse~ıı zııl111l _,~ 

mnn Ziraat 'c laşo nazırı Yal- rım b~yun ctınoktc~~rler. . . ~:~akf\~zıcrcc bn~ \.c bn.hç<'- di dahili ~nrfiyatı için hac-içten mJiletlCT ço~ '~tl'...ıl 
ter Darre, refakatinde laşo ne- B. Constantlııovlc ın iktı adı 1 •. tü5. etmirtir. Bu köylerin eti~ğı mntlan knrn yolundan ımnııdS. eıııte'J 
zaretinfn bazı tııemtll'lnrı bu. nıı>~~IelPr lıakkın<~n ınUzakerc. b~~--13 ~7.ruatı" ve mcvva ·nı~aç. getirmeye münhaaır kalmayor; mişlcr, ~IJ ~~~ 
ın:nduğu halde Aimrut)'ada ya. ler ıcra ıı~a s~ırı.ı.ııycttar olma- l u ~ ~ir çok evleri kimilen su hariçten tedarik dtiği bütün mal. .., azJ:rcti~,i 7,tl 
pılan. hnY' an lhracatı:ım art. ması keyf.ı):ctı,. bn·tok mUbaHL ~~~ kn.lmıştır. 'fuğ}·andan ları ~ÖYİı: ile ?deycıncdi~i için ber no ııılllet1 1 1' 
urılmasııııı. dair müzakerelerde r.nh frıra-ıı~eleıc yol nçmnkta- daha önce haberdar olan yi){ı.. bunların bedelınc mukabıl vere. medeni ınetl~e~ 
bulunmak ıızero Budapeştoye dır. Jyl maınnıat ıı.lmaktn ohm . t derhal bu köylerde icap e _ ccği eşyayı da yjnc kara yolu ile y!ltsck tııııW tJI ~ 
gelmiştir. Nazır, Kont Tclekı malım, 13. Coustantluo\·iç'in ~n· tedbiri alarak balkı bu tch. sevketmck zaruretinde kahya.·. 1. ıundnld 11uolff 1''~1 
tnrafmdan ka\rnl cdilmi;:ür son glln1ertle ~er sabada ken-' like mıntaknlar:rndan u7.a.Jtla.ş _ talyııya her sene 12 nülyon ton bir ınc~ ş.ıı'~ 
Yuı;oslnv Ziraat nazırı bugUn, cl,ıslııl ı;Ostcrmış olnı! ~tncar . tırmış olduğundan şimdiki hal· kömi.ir vcnnek teahhüdü bundan. 1 miştcrdlf k•tfl ıf'"' 
ltalyan ziraat mu~ın da ~·arın Yugoslav ınukn~cııctını~ t.ezn- de insanca zayiat olma.'llı~tır. dır. HalbUki 12 milyon ton kö. General 1\•a.ci Eldeniz cc Fa.ztl ı ınmetın~ r•l'tJJ ~.( 
hurnda bulunacaklardı . hllrleri ·erçevcsrnc dnhıl oldu. Amn~a şehrinin ortaEmdan rr.ürün Almanyıu.1an ka,.8 yolu ile Ahmet .:'ly1roç ınbUrle j\.bflJet -"'· 

Hclgı-ıuJ. :ı (ı\.r\.) -.Nezn- ğu mütnlensm~ndır. geçen yeşjlJrmak, §Chri ista.syo- Ttn1yaya nakledilebilmesi için her Fazıl ·ıtıı ~~ .-
retsiz uaıırlardtuı 'c mütcm.:ı- 1 lhıdapeşte, .~ (J\.A.) - ..Ma- na bağhyan ve son üç sene için.. I ~n 3000 vngon !kullanmıya ihti. ı \1t,:reniıı ı ... ugano şehrinde barrtri.ı.nJ rıııtf1'4, rf 
yiz .lıukukşlııaslardnn Mföaıle carlst.andan hny,·nu atın al- de in~a ve ikmal odılmi.!j bulu- yaç vardır. toıılnnan t>ey11chııl\el Jlarıtı.- c~aP '°'~cıJllle1 :ııı 
Comıtautiuo\·ic'in ziraat. nazırı mnğn memur Yugo lav heyeti, nan \'c ırmağın kenarını takip Bu itibarin Almanya için mentolar tılrllğl l•onseyindeki ··-: toJııf 1",ı~ 
Brcnko Çubrllorl He bfrllkte buglln sergiyi gezmiştir. eden parke bulvar-.ı bir çok nok- hayati mahiyetle olan jktııadi murahhaslarımız Seyhan mc· ParJırıucntoPt•~ı~ 
Budapcşteye aztıncti, bUyUk M~~a~st.au zi~nat ı:azırmın talardan tecavü~ cttiğin~en ~~: ı meselenin istihsal değil eşyR nak. busu General Nacl Eldeniz ve rnnsıoı~nr ft e•d• 1 
bir hayret tcvlld etmiştir. . \'crdıgi ızabata göre, 1 ugO!ilav 1 tinat du\ıırlan ıle :ırmagın ıkı liyatı olduğunu •Öyliyenlcrc hak Elt\zığ' mebusu J<'nzıl Ahmet bir kil ıtıllıı"~ 

MOşahit!cr, Yugoslav dıplo- heyet!. :Macarlstandan bir mil. sahili fuıerindeki evlerin duvar. vermek liııımgclir. Aykaı; dUn sabah Semplon ıınttO. b'\cr'f ;Hd~ 
matlarımn Alman ziraat nazırı J yon dinar kıymetinde damızlık \an tehlike altında kalmış \"e Bu vaziyetten ,u neticeyi İı- ckspreslle gelmişlerdir. ıopıanıı~rfltıle ı:ıe 
n. Ynlter Derre'a. Jtnlyan nazı. hay,·an satın alacaktır. bütün evler boşa.JWmıştır. tidlfıJ cdJ.>iliriz: Garp ccphesin. ' . yete gcÇ f)tl seJ f 
rı n. Dacclndri ile nyrıi zaman- Gittikçe yükselmekte olan ır- de umumi ve büyük bir taarruzla Gener~l l'aci El<lenlz. bil' ınyısilo ıısujl'\oı 

mak Amasy~ ~hrini tehdit e~- Fransayı istila, lngilt~reyi mai. mulı~r:ırımize şunları söyle- akdi b: ,-al'ıt~~ 

Ilı. h b l " ı mekte olduğwıdan hal!' dcı:tn lılp etmek irnkansızlıgını anlıyan mi~ti_:: l llazırl~ 1<0ııfe 1eııı a Va m U are e erl bir korku ,.e he)·ecan lçindedır. bir Ahnanyanın müracnnt edece. Her sene kırktan !azla en:ıJcJb $1 ıD1111~ 
Mümkün olıı.n her tedbir alnı. ği yegane tedbir kendisi için ha. millet :ınUmessillcrlnin iş>tirf1k toptana~·dC ' 
mıştır. Hosarat .derooesin! t.es. yat şahnı.ı .eayd.ığı hudut dshilin. cttlklerl Be,>~nclmilcl l arl!. I J{onsC-0 ı f .~ • d' J t l d • bit etmek mümkiin olmadığnı- de :nakliye vasıtalarını tanzün et.. mentolar BJrlıJ!I Konseyine fJu rnrııetle~bUJJ ı:ıi:ı: 

Şl ue en l dan suların çekilmesine intizar mck olabilir. Ballit.nkno J>Ulhu. de!a harp YC ncyahat f;'.tlclUkle. hepsi eıı 1pl ıc 
edilmektedir. uhnfa etmek gzıyC$i üze. r1 dolayısllc anca le 17 mmct 805 ctıne\ 5olll çıı 

J..cmdrn, 3 (ı.\ .A.) - DUn nlc-ı · l.J4.Jndra, 3 ( . .tl.A.) - Fransa. 
şıı.m Skapaflnv Uzcrlnc Al- llaki lngfltz umumt iıa\'a ka.. 
man tayyareleri taı·afından rarga.hmın blldirtllğinc .göre 
yapılan nkının hakiki bir "ffns- dün sabah Snrre cephesinde 
ko,, U ııeticelendiği bu sabah kraliyet bava kuvvetlerine 
l.ıildlrHmektedir. Hic b1r lngi. mensup bir tayyue bir devri
Jlı: gemisine ıncrmi isabet et.. ye UtUJU esnasında bir Alman 
memlş \·c hiç bir ,g:eml hasara keşI! tayyaresinin yolunu kes
uğramnmıştır. Akına iştlr~k miştlr. Muharebe tayyareleri 
eden 20 Alman tayyareslnden dU9mau tayyaresini takibe baş 
t.ıtri chlş irlllmUştur. Vaknya lamışlar ise de muharebeye 
şahit o.. Jlr zatın anlattığına başlamadan en-el kendileri de 
~re Alm.~rı tayynrecilerl sade- dUşmnn tayyarelerinin taanu
oe bombnJarım atnrnk kaçmış- zuna 11ğramı~larıdır. 
!ardır. 1 ki ısh11, evlerinin da- Cereyan cdcu şlddel:li lıir 
mını delerek gecen obua pnr. muharebe neticesinde lkl Al. 
ca1arlle yaralanmıştır. Bundaı:ı man tayyaresi tlUı,UrUlmUş ise 
başka izi nll bir asker de yara. de bunlıırm tahrip cdlldlğ\ te.. 
nmretır. cyyua-.etmemlşttr. 
lkl .Alman bon1 bnsmın sahi- lnglllı; tayyarelerlnden biri 

le dllştUğU tıısrih edJlınektedlr. muharebe hnricl bırakılmış f!ııo 
Orcndo ndalnrı 'alisi bu sa- de pilotu varaşUtlc atlararak 

bnh ınntbuata bcynnatta bulu- bayatını kurtarmıştır. 
ııarak iki Alman ta)·yareslnln 
Alrunnyaya dönem!yccck dere. 
cedo hasnra uğradığını söy1e. 
mlşlir. 

Londı·a, 3 (A.A.) - DUn öğ
ledeu sonra şimal dcnfzln4e 
Hclnkel marknlı 1kl Alnıan 
tayyaresi ile Hurrlcanc Uplnde 
Uç Jngiltz n\"CI tayyare l ara-
ında bfr düello vukubulduğn 

bıtôlrf lınc ktodh'. 
Bazı anlarda muharebe de

niz se\•ivesintlcu birkaç metre 
yUksekllğlnde vukulıulrnuştıır. 
Ilelnkcl 'lcrden biri birkaç ke. 
rcmit ralyBzlcriu ateş bUzmc_ 
si altına girmiştir. Alman tay
yarelerinin her ikisi de uzalc
laşmış iso ele bunlardan biri
nin lls üne anlet edemediği 
:ıannC'dllmoktedir. 

Bakırköyündc yapıla
cak nüfus sayımı 

Bakırköyünde nüfus yaıımı 
t.ecrirbes.i bu ayın 21 inde yapıla
ca:ktı. Ankaradan dün gden bir 
amiı-dc bunun o.yın 28 ine bıra.. 
kıldığı bildir~. 
Aynı gün İstM bulda tahsil 

~da.ki çocukların yoklaması 
da yapılacaktır. Ancak bu iki 
tecrübenin bir araya gel:me.i Ü.. 
r.erinc yoklama tarföinin deği'
tirilmcsmc karar vcrilme5i muh 
temeldir. Dün bu müna.&betlc vi
liyette vali muavini Halılk Ni. 
hadin roisliğindc kaymakamla • 
mı iştrakilc bir t.oplanlı yapıl· 
mış, çocuklann tahsil yoklama
m etrafında görUşü!milfUir. 

Yunanh dostalarımızın teberruları 
Atüıa, 3 (A.A.) - Payitaht 1 Türkiye 'bUyük elçisi Bay E.. 

n&ZJrı \'O \'ali Koçiasın teşebbü- nis Akaygün ~ mukabelede bu
sü iie Atinada '\'e civarmda top. 1unm1J3tur: 
lanan ianeye ait imzalı bUlten. Ben daha büyük ibir nıenmu
lerin Türkiye bUyUk elçiainc tev- niyet duyuyorunı. Çünkü bu al
dii meıuiınini, gazeteler mu· bümleri almak şerefi, şimdi ta. 
fuealan neşediyorlar. hakkuk etmiş bulunan Tiirk -

Muhtelif oehirler belediye re. Yunan dostluğunun '\-Ücudc gel. 
ialerinden mürekkep bir heyet, mesine vakt.iie ç.alrşan bana dü
bafta, Türkiye zelz.ele feliket • §ilyor. Bu albümlerin, hUlc(tmeti
ı.edelerl fano komitesi reisi Jorj me, kıymetli bir vedia halinde 
Pesrrınıoğlu bulunduğu halde teslim edilmesine itinadan geri 
dün Türkiye elçiliğine giderek, dunnrya.caı.:~. 
bUyUk elçi Enis Akaygline 115 Ha:raretli teşekkürlerimi ve 
adet. albüm tevdi etmiftit. Sa - bütün Türk millet.inin şükran 
natkirane yapılm13 ve ciltleri il· hislerlnl Atina halkına ve dola. 
Yain Türk ve Yunan bayraldarı yısile bUtiln Elen milletine ib. 
~ olan bu albümler, lağ etmelerini rica ederlnı. 
700814 imzayı ihtiva etmekte • Messager a' Athens gazetesine 
<lir. Her imia iki drahmiye tc. göre, iane umumi yekunu sekiz 
kabUJ eUi~ine ~öre, iaııc yekfl- milyon drahmivi müteeaviT.dir. 
nu 1.923.493 drahmiye bnliğ bu· Prova gazetesi, başma.kaleain
lunmaktadır. Umumi yekOn beş de bu Türk - Yunan dostluk ie
nı.ilyon drahmiyi tcenvUz ede • z.ıthliratmm manasmı tebariL: et. 
cektir. tirerek, bu tcz.1.hüratm Wttin 

'lürkiyc büyük elçisi \' Pes.. Balkan milletlerinin teşne olduk. 
ınazoğlu çok t:iamimt söz:ler tea.. lan Balkan sulbünü temine. hi
ti etmJşlerdr. Pcsmaz.oğlu et - dim olduiunu söylemokte ve 
cümle dem.iştir ki: şöyle demektedir; 

Bu tezahür, hükfimet merkezi Bu miUotler "Balkanlar Bal -
havalisinde billıassn. kuvvetli oL kanlılarmdır,, prensibinin kendi 
:muştur. Zira.. bu havalido otu- terakkileri \'C i$tlklilleri bakı 
1 an vaatnda.~larımızda.n pek ço- ~~d:W en emin eeası ~kil et. 
ğu, UZUl1 .zaman sizlerin aranız. tıgını .söylemek ;çin hiç bir fır
da. yaş&nll§la.rd.rr. En fakir in. sat.ı kaçımıamalctadır. 
sa.nlarından mürekkep bir mil- Diicr (!'azetelerde de buna 
}o:ıı ld§!, Türk karde§leıi için, bcn7.er mUtaleılan. taadijf edj. 
kendiliklerinden gelip iane ver- Iiyor 
mfş1erd.i r. 

Şehrin iki sahilini bfrlc.,.ircn n.udnı ··..:: .. ~ b. t:'--ı· n__ mümessilleri iştlrdk ctmfşUr. "lr yalt11 ır~ıı .d 
• • '1'" rın e uır· ...... ıı ır ~ ın • n<>1n<ı u • n jıJJP , 11J)Y 

ıı.·c Selç?kl!r .~ .. ~~de ~a .. o~~- : l\fo~kova. anl nwaı .":icbbüı~ l~onscyc1cu evvol, 28 vo 29 ıtıaE>J~ ·n .;c ıvJl)o 
n~ ~ş göilu kigır lkoprunun ıle bu na~lıyat mC$clcsının tanzı. Mo.rt tnı·ihlcriııdc ruznameye lta ~sefııe ~ 
~ozlerı. h~ıen.]ıemro kaJXllUDnk mi maksııdr nm&mda fık1 bir rnü. clalıll siya.&i, hukuki YO Jkt.ısn· .DO 1'0 ·ııD ıPe ırl1 
ür.emC!il'· Bu f?Odcr ta!ll~en ka... naaebet bulunsa gerektir. di meselclel'c nit komiteler durIIJ 1>1{0Jllf'fı1t~ pandıgı ta_kdirde ge;:.ıt~)~k 0 • H rp içinde olmıyan bir Al. I toplanmış ve bunların hazır- dadJT. söf (\tll~ 
}~ ~ ~rde100\.~liyüJ.!>1r ~ manyanın btitün ithalat ve ihra. ladıkları raporları tetkik :\"C ralıll~efiJlc r:ıı~ı 
af~ 83 P oh~ ı_r. al~g~ • catmı - büyük masraflar ve zor. müzakere Icin do 30 Martta ı-uzna IJlllŞ ol lt W,sf 
~ n .~ §e ~n ~~ny '!~ luklan mal oba da - münhası. konsey jçtimaa davet edilmiş. görllJıır~dS bııJ'r =a.' km ~ rs Ana~ ran ıkara yolları ile idare etmek Ur. tir. onrıı }. 
ırmaiı tu~ed~k Çeltek belki mümkün olabilir. Fakat Konsey kararları hakkında I tan 

1\Jll·•' ~ :J 
köpr:ilsü ile §elllr arasında g5 gıtrp ceph_~ıinde mil7onlarca aa. izahat vermeğl muvafık gör. docel e'~Iİ 
kilometre me.aafede Suluova na· kerden m'!"ekkep ordular topl~ • • illet~ 1,al 
bjy~i köyleri mczruatmı ve bo. mış olan bır Alrnanyanın denız Hıtlerın başkanlı- J M toP JT. 
ğaz vadisindeki yüzlerce ibağ ,.e yoUarı tamamen k:'pandıktan :J ~ 
bahçeleri de istila etmiştir. sonra hem memleket~n • normal _ k" .. .tııı1'ıst•·,ııll t 
y~~ + .. ~. .il'7fln hnyatmı, hem de harp _ıhtıyaçları. gında 1 mühım rJecJisl t>U Jldtı -····-·"' 

~S'i:niiiin.~ ~,au.ı j:~~ nı,.._cı.e. kaııa ~ollanyle beıle. . ıı:ıı.ol1S° 1 j~t ~ 
~en , .. YM.~lu mclc İmkanuz aenccck da:ecede t 1 t Dae' eıırl ışıe ~ 
ıle ~ara yoIIan uzermde mUna- mütküldür. Hele harp cephesi op an 1 k:~: ~·ollar;~tı11ıd kalat dumıuştur. prptan batb diğer bir cepheye, lı1036 yılJ ~p cf11~ Amasya, ~ ( A.A.) - Bu sa. mesela Batknnlara dl\ sirayet ede. (Ba:ı tarafı 1 incWo) 

1 
... nı t•5\ fJııo, 

bah saat 3,30 da. §ehrimi?..de bi. cek olurıa bu rnütkülat lalt kat dükleri ve kuvvetle hareket ede. ıı.gu1'll}C ıeşll»l'~J 
ribini takiben iki zelzele olmuş ağtrlatm11 olur. Almıı.nyanın har- bileceklerini zannettikleri yerler. ır:ma11 fçııı,t ı~tl'-'.11 
ve buı duvarlar yıkılrntşbr. ~i garp cephesine münhasır tuta.. de diğer devletlerin bitaraflık ıt. ıııt.if r )'Y ·• 

hukukunu artJk nazarı itibara .al- me rllı .,,. 
'5a17L8Un, 3 (.A.A.) - Diln ya- rak diğer. tv.ıJlarda .aer~-~ ~t. ımmaya karar vermi_şlcrdir. Bina.. r1 ıncınll fltlçll~ J 

ğa.zı iddetli yağmurlardan şeh· ma~~~kı menfaatlen gozcnune enaleyh Çemberlaynin izahatı bi- cU ,·e 141'ııJcl'cı O'..ıe 
rin cinrmdaki Mert. ve Kur. getir:ilince Balkaıı~rı~ .. s.~lhuna tarafları ticar~tlerini boımak su. dlU b•" tl'itl J er,t 
tun mnakları ta~ıştır. taraftar olması t.abıı go~lur.. . retiyle bitaraflıktan çıkarmak fik. ıarıuı dfı l''bıı 'f' 

Bununla beraber naklıyat iht.ı. np.llr.ıı.1' c111'lJ • 
Çarşambada. ve Yeşilırmakta yacı bakımmda.n Almanyanın ta. rindedir. 1 •(ecJIS ,·~" 

be§ tre yUkselerek k b · · bu Bundan başka Çcml:>erlayn ba- ~ ,,,. 
_;ne . . A • • asa anın kip edeceği harp ıiyaaetıne aıt • zı Avrupa devletlerinin .kara su- c.a.kt.ır· 1/ 

etrcu.mt istıla etmıştır. mülahazalar ilıtiyaçlann mantılu z· -at . ,,...... ~ 
ahrı· - larrnda ve uzak ıark sularında ırp lıf ,."') 

Gerek Samsun :ve gerek Çar. bir tahlilid~ı:-. Bu t ' '" ~azı bitaraflıklann ihlali lehinde de d-IY 'j rJ 
6Ulba hlild1met ve berodiy~in- liderlerinin ,.e AJman erkanrluı.r. rl>f ş il, r 
.ce icap eden tedbirler \•a.kt.iııdc biyesİZJin h. e&aplanna ve mantık. bulurtmu§tur. .ıııı1'• ... oıJl1 ·.A- ,1r ı l Alman mahafilindc beyan edi. J1J >"> 6fU" )Y 
almmrş Ye tehlikeye maruz ev· lanna hakikaten uysun o up o· liyor ki, Çemberlaynin bu nutku Ve1' det•~~-
ler boşaltrlarak herhangi bir maması ayrr bir mc~ledir. Hatti . 19,25 Ilı ,-ı9 
suretle ziyan ve hasara mey _ hadiselerin füliyatta tamamen alc. da ~österiyor ki lngiltercnın mev konu:ııı ' 

/ · d zubahis siyasetini imkansız bı. n dan verilmemiştir, Su istilAst - si i&tikamette inkipf etmeaı e . ·a· ,.1·~ y. • ) 
mn araTJ ve nlezruat üstUndeki varit olRbilir. Onun için Balkan. f'~kmak katıyen zarurı ır. JngJ '"' J-..t ('. •·1J 

hr.b · · ed'l "h · ı Vaıington, 3 (A.A.) - Çem. he"#V- Y "4· ta ı at derec ı tetkık ı • lı milletlerin daima her a tıma e berlaynin müttefiklerin ablukası. a 1 4ff "A1 

melctodir. kcrşı uyanık buJunmAları ve dai. run tesdid edileceğine daiı' olan l~,.-, ~ j~~ 

Fransada 
Komünist mebuılar 

mahkUm oldu 
J•arJ~, a (A.A.) - KonıUnist 

mel.ıuılar.ın dav.ası lıugtin ueU
celenmJştir. Celse kapanma-
elan en·cı, reis, süzU ıııııznuıı.
lara Termişttr. Burılardan bid, 
hepsl ııamınn söz aım15tlr. Ccl. 
se 1}linci def& tekrar nçılmca, 
mahkeme kararı dokuz mebus 
hakkında. beş sene hapis, 6000 
frank :ı.ıarn cezası Ye beş sene 
medcnt \'il siyasi haklardan 
mahrumiyet kararı Yermiştir. 
Mahk6mlar, Cat~lan, Jacfus 
Duclaos, Duttııeu1, Monmous. 
ıeau JRonete, Pert, Rigal, Tho
res \•e Ttllun'd.ır. 

Diğer yedi maznun, muhte
lif sebeplerden iıtltadc etmiş. 
ler ve dört sene hapis, 4000 
frank para cer.asına, beş ıııene 
ınedenl ve sı1ast haklardan 
mahrumiyete tnahkm olmnşta.r 
dır. Hapis CCT.aları tecil edil. 
miştlr. Diğer bUtiln maznutı. 

lar beş ene hapis 4000 frank 
para ve bco sene .medeni hak
lardan mahrumiyet ceıalarmo. 
rnahkfun olmuşlar, yalnız FJo
rJmont Dutc beş sene haııls ,.e 
5000 :frank parn "\ e beş sen(! 
medeni ve siyası haklarô.an 
mahrumiyet cezasına çarpılmış 
tır. 1\1Udafaa veJdllerf, yeni
dtn mUdafaa ,-apmak lateıııle. 
l~rsş 4e retı celıMyl tam ctmitı. 
tll· 

ma imkansız g~>İ görüme bile en beyanatı, Amerikan maha.filini arJta!lıf' "tt'., 
fena ihtimalleri de gözden uzak müttefiklerin nazi tehdidini nıilm ; "eııtl~fft ,! 
tutmamaları yine kendi menfaat.. e r1'"' ti11- -~ 
itti icabıdır. kUn olduğu kadar süratle ortadan ına1aı:oıştı!fe1,r ~,J 

ASIM US kaldırmaya azmct.tııi} olduklarına ı;ıı '-'tııa~" r..ı 
------------- ikna etmi§tir. JP , -~ 

Çeınberlaynin nutkunun edası, tUf· /.J,.~ 
General Veynandla mü§ahi.tleri hiç de "yrete dütür. ·'-"' ~;, 

M mc.mi,ıtir. Amerika ıazetelcri, ah. ;."'1"" ::~ 1 
/; 

mu··Ja" kal lukanın birkaç 1undenberi te§did t.ıı-ıı "" 
edilınit olduğundan bah&etmek-
tedirler. 'I.., 

( 8a.'! tarafı 1 incide) 
yeni kurbanıdır. Bundan evvel 
asla hiç bir sulhcu millet Finlan. 
diya gibi aldatrlmamıf ve ona 
böyle bir ihanette bulunulmamış. 
tr. · 

Muhabirin, orta prk ordusu. 
nun kamikn Vaygandrn emri al. 
tında bulunup bulunmadığı sua.. 
line de General gülerek ~u ccva. 
br vermi~tir: 

General Veygand münhasıran 
Suriycdeki Fransız kıtaatının ku. 
mandanıdır. İ§te bu kadar. ötesi 
Alman veya Sovyet propaganda. 
sının uydurması, yalanıdır. Filis. 
tin ve Mısırdaki kuvvetlerin ku. 
mandanhğı Kahircdedir. Bu ya. 
lan haberleri tekzip ederseniz: 
minncttarnuz olurum. General 
Veygand Suriye ordusu kuman. 
damdır. Hepsi bu )<adar .. 

Hul Sovyet Sefirile 
görüıtü 

\faşington, 8 (A. A.) - Scn;et 
sefiri Ouma.nsky, Amerika harlcf
ye :naını Hull ile l:ıir eaat ı5rllf. 
mUi ve bu görli§menin tcbeblert. 
ni izah etmekten tmtina "ylemiıJ
Ur. 

Suroner Vcls'in avdetinden ,,,._. ~ ~ 
50nr:a yaptlan ve timdiki ahval ve ~ ~ 
terait dahilinde ıulhun tcen~sü ~ 
mümkün olduğu mütaleasını ıl~ ~:-~ ~ 
ri süren beyanat Uurine Aıncrı.. ,-:. 
ka dkAnu.mumiyeşi, harp mütte- SO!°..a:ıc ~ 
fiklerin teıiri altında daha faal ~ ~ 
bir hal almıt oldufunu kabule te. ı.aısaıt" ~ 
mayill etmeye baıtamııtı.r. . ~ 

Siyasi mahafil, müttdiklerın ~~ ~J"" 
davasına kaışı sempati göıter- vt• r ~ 
mektc ve Londra ile Pariain har- J{ete ııslJ"' ~ 
bin idaresi bıausundaki azimkar- ~r 1cl ~ 
ltldannı mütait bir surette kar§ı.. Jll.f\11 tf ~ 
lamaktadır. Halbuki abluka, A· ,.ı- fi') 
merikanın Avrupa ile olan ticar~- ~ ~.-" t') 
tinin hürriyetini bir takan tahdı- ~ f') 
data tibi lalmı~tır. -:::;~aı ~ 

Am.st-erdam, 3 (A.A.) - Te.. peıeotıı ~ 
1egr.af gueteai yazıyor: . paacıır ~ 

Dün öileden eonnı. Ber~e P~ _ft!f,. Y ... 
San&Cilye dairesinde mühim bır .,.,, ,,11' ~ 
konferans alrtedilmittir. Ordu do. -:;:. ı\~ıı: ~ 
nannu ve hava kuvvetlerine men- :ıı;lılla f ~ 
•uv en mümtu talı iyetkr batta )!2nJI> ıP ~ ~ 
Görinr; ve Amiral Raeder olınalc ~ 'l ~ 
li%ere Hitler tarafmdan kabU1 .Af'Slot r 
edilmittir. ~ 

Bu toplantı, Frama iı. ıııcnte.. ııu1 1",sı..; 
renin ablukayı takviye lçin alds'Jc. ç.ıı- ~ 
lan tedbirltrle .alakadardır. 



--- Hit e ya ağında birr 
- lngiliz neferi yatıyor! 

1914 harbinde AJ.manlarm 
' Fra.nısız topraklarım işgal ettik.. 

lerl malô.mdur. O zaman Alınan
lar tara!mdan işgal edilen Fran 
sız köylerinden birinde, kUc;tik 
bir evin bir odasında. ileride b~ 
~kil aldığı mevkii alacalh mec; 
bul bulunan ve henüz basit bir 
onbaşmdan başka bir §eY olını-

tine göre Bitlerin ya.ttJkı a.yıu 
yatakta yatmakta. im.iş. 

Bu evin sahibi olan ihtiyar 
Pra.n.sız kadını İngiliz kiracılar. 
na şimdi Bitlere alt hatrra.lan· 
nı anlatmaktadır. Kadının an. 
la ttıklanna göre UçtlocU Raybm 
şefi, henüz lctlçll.k bir onbaşı ol· 
du~ zama.n.larda da çok milııte. 
bit tabiatlı, hm;m ve kavga.cı 
bir tnıuınmı~ ! Ev sahibel!ile hi<' 
~e~lncmez. Fransızları hk sev
mez. bllba8S& on?arm tilt11n iç. 
melerlne ook !!llnirlenir; durma· 
dan F'ransızlar aleyhinde söyle. 

J. van Adolf Hitler oturmuştur. 
Bu~ harp mmt:ı.kasma da. 

bil olduğu kin askerler tara.fm
dan işo-a.1 edilen avru kövün. ay. 
nı evinin, aynı odasında b!.r ln.gi 
Uz neferi vaşa:x:ıtakta. fransızr.a 
Part Suvar gazetesinin bi!cUrdJ-

riyette onları da bulup çıkartırım 
sanıyorum. Bu resim bende kalsa 
olur mu? 

Nonr.an ıerinmeye, eanemcye
ba§ladı: 

- Kalsın, dedi. Fakat artık se. 
ni kapı drşan edeceğim zaımn 
geleli galiba ... Çünkü fena halde 
uyku bastı . Bu Allahın belbı vis 
ki bizim canmuza okudu. Baksa. 
na, kız haHi kendine geleıt;edi. 

Ba§müfettiş Vilyam, Normana 
şüpheli bir ~özle bakarak: 

- Her halde ben gittikten son. 
Ta sen de tekrar r.okağa çıkacak 
dcğilr.in ya? 

- Kim? Ben mi? Kendine gel 
doıtum. Ben "san~m" ı o baygın 
halinde bırakıp da bir yere r,icle. 
bilir miyim? 

- Pek6la, pekala ..• Bu gece is. 
tcdiğin gibi macera hayatını ya. 
şadın ya.. Artık tatmin edilmiş. 
•indir aarurun. Fakat ayağını te. 
tik al Norman; bu "Kara çcm. 
ber" ıenin peşini bırakacak de. 
ğildir. ikinci bir defa yakalıyacak 
olur~. şimdikinden daha §ey. 
tanca davrana bilirler. Yakayı zor 
kurtarırsın! 

( Daka ı·ar) 

Kız talebelerin 
saçları 

Uzun saçlara müsaade 
edilmiyecek 

Mu.rif V ekiUiğinin ham lamı; 
olduğu yeni inzibat talimatname. 
aino göro okullarda talebenin kı. 
yaf etlerl aade ve t:ilimatnamede 
kaydedilen maddeler çcvrcr.inde 
olaeak, ayları şekilde hareket e. 
dilmiyccclctir. 

Bu talimatnamenin tatbikına 
bqlanmıt bulunduğundan kız ta.. 
!ebelerin u;un aaçlan kestirilmek · 
tedir. Bu hususta kız lise ve orta 
okullan bir hafta.danberl faaliyet
lerini arttınnışlardrr. Erkek tale. 
beler hakkında talimatnamedeki 
Uç madde tatbik edilecektir. 

Erkek talebeler kendilerine 
yakı~mryan biçimlerde r.aç kestir. 
mlyecekler ve uzatamıyacakla.r. 
du. Tuvalet sade olacaktır. 

Bu karara uymıyan okul ta.le. 
belcri inzibat meclisleri tarafın. 
dan tiddetle cezalandınlacaklar. 
dır. 

Alınacak vapurlar 
lngUtcreye ısmarlanacak 11 

vapurun mUzakerelerinde bulu
nan Deniz Yollan Umum MUdil. 
ril tbrahim Kemal Baybora · dlin 
Ankaradan tehrlmizc d5nmü1tür. 

Vapurlann yaptmlacağı Swan 
Hunter flrmas.ınrn Ankaradaki 
milmesalli fiyat meselesi hakkın. 
da vekaletin teklifini Londraya 
bildirmiştir. Firmanın cevabı bek. 
lcnmektedir. 

Fırbna dindi 
Birkaç glindenbtri denizlcrdt 

devam ec!en şiddetli fırtına dün 
tamamen durmu§tur. Vapur se.. 
ferleri intizama girmi§tir. 

Soyadı deği§tirme 
Evvelce aldığım Biren soyadımı de

ğiotlN.rek Boı.at ııoya.dını aldıfnn 

UA.n ederim. 
Sat~ Kll"lllatyuotya 1 

nıımara Esma Dolat 
(31007) 

12.SO: Program ve memleket aaat 
ayan, 12.M: AJ&U '" Meteoroloji 
haberleri, 12.M>: M1l%ik: Ye.nl earkı.. 
lar ve Türklller, çaıanıa.r: Cevdet 
~la, Fahri Kopuz, lzzetUn ökte 
1 - Okuyan Aziz Şenşe.,; MuzaUer 
Scnar. 18.20: Mtlzik: Halk tUrkUlert 
Sadi Yaver At.aman ve Sar• Recep. 
18.SO/ H .OO MU%ik: Karifık program 
(Pi.) 18.00: Program ve memleket 
s:ı.at ayan, 18.0:5: Fevkalade program 
h:omcdl Frnnsez sanatkArlan taratın. 
dan, 18.40: Konuşma. 18. ı'.i:5 : Serbest 
aaat. ıuo: x.mıwt aaat *1W1t 

ı:ı!rmfş. · 

sporcuları Edırnada 

20 kişilik bir kafile halinde 
Ed:rncyc ~elen ve burada kal • 
drkl:ı.n milddet zarfında Edirne 
sporcularile muhtell! temaslar 
yapan Tekirda~ gençleri Edlr. 
neden ayrılmışlardır. 

Yukankl resimde volevbol -
basketbol ve futbol milsa.baka
larile muhitte bU}1ik bir al.ika 
ve heyecan yaratan iki şehir 
sporcuları Edirne valisi ile b!r 
arada. görülmektedir. 

Kız Wlebeler arasında yapı.?mt dilnka apor müsabakasında E. 
ren.köy li.se,.sinden bayrak ve manl.a m ilsabakalarına ~tirak 

eden k"1Zlarımı.3 

Beşiktaş Halkevinin 
aokak koşuau 

B~kta.§ h.alkovi .~r kom.ite.. 
sindenı 

ı - Evimizin ikinci gokak 
koşusu 7 ni!8ll 940 tarihine mil 
sadif pazar günü 88.8.t 10,30 da 
Beşiktaş hallccvi önünden bM
lıyacaktır. MU.saba.kaya. iştidk 
e<inek atletlerin yevmi mezk\ır
da isbatı vücut ederek vaktile 
nuınaralarmı a.lmalan rica ol~ 
nur. 

2 - Srklet atacak atletlerin 
de keza avnı günde eaat 10 da 
ha.zır bulunmaları. 

Bu haftaki milli küme 
maç lan 

MilU küme nıaçla.rmm ilk dep.. 
!asman ka rşılaşmalan için Be -
şiktaş - Vefıı takımları Anka.. 
raya. Galatasaray - Fenerbah. 
çe taknnlan da lzmire gidecek· 
!erdi. Beşiktaş takımı diln ak· 
'iaill hareket etmiştir. Galata 
sarav - Fenerbahçe takımları 
.cuma günü Bandırma yoluyla 
'!ideceklerdlr. Vefalılar da bu 
akşam Ankaraya hareket ede 
ceklerdir. 

4.4.940 Per§enıbe 

Ajanı ve meteoroloji haberleri, 19 30: 
Mü.z1k: Çalanlar: Hakkı Derman, Şe. 
rU lçJI, Ha.san GUr, Hamdi Tokay, 
1 - Okuyan Sadi Hopea: Satlye To.. 

Güretçİlerimiz Mısıra 
gidiyorlar 

En iyi ~ilerim!Men ter
tip edilecek bir muhtelit ta.lam 
mayıs bidayetinde Mısıra gide
rek bir kaç mil8aba.ka yanaea.k
lardır. Gilre-:;--;ileriml.zlıı bu seya.. 
hate esa!'llt bir surette hıı.zırlan
malan kin bir l>ro<?1"8.Dl yaprl
mıştrr. E.qasen Balkan oyunla _ 
rmdanber{ formda olan gilreşçL 
lerlmtzin Mısrrda iyi bir netice 
ala.es.klan tahmin edilmektedir. 

• ı\tletizm müaabakalan 
Altm çivili atletizm müsa~· 

kaları bu p.a.za.r M ha.hı Fener
ba h çe stadında hitam bulacak _ 
tır. 

Müsıı.bakalar Mat 9,30 da baş. 
hy3c:dctır. Prouam şöyledir: 

Kategori 1 - 100, 200, 400 
1500. 110 mania, gillle, 3 admı. 

Kategori 3 - 200, 800, ~ 
atlama. 

Kategori 4 - Uzun atlama. 

İnhiaarlar Ankaraya 
gidemiyor 

İnhisarlar umum tnUdilrlilğü 
nün bu yıl Ankaraya nakli karar. 
ıa,mıt. hatta bu it için nakil ve 
harcirah masraflarına karfllık o. 
larak yeni sene bütçesine 160 bin 
liralık bir tahsisat kon.muttu. 

Fakat Maliye Vekileti bu talı. 
aisatı kabul etmemiş. taauruf ve 
ihtiyaç %amanı olan bu acne de 
nakil itinin geri kalmasını bildir. 
mittir. 

Sosyete Şileb 
kay; Mahmut Karmda§, 20.1:5: Ko. Denizbank, it Bankuı ve Eti. 
nutnıa <Sıhhat ıaaU), 20.SO : &IUzik : bank tarafından kuruhn aoıyete 
FamJ beyeU, 21.1:5: MUzJk: Radyo or. şilebin Denb Yollan Umum Mü. 
keatruı, (Şef: H. Ferit Alnar). 22.05 dilrliljtilne devredileeet! malQm. 
Müzik: Sololar <Pl.> 22.15: Memleket dur. Yalnız, bu it için lhrmgelcn 
aaat ayan, Ajans haberleri: ziraat. para henüz Maliye Vekaleti tarL 
Esham - Tahvtıa.t. Kambiyo - Nu. frndan Münakale Vekaleti emrine 
kut Borsası, {Fiyatı, 22.80: MUztk· verilmemiştir. Para hazrrlandık. 
Cazband lPl.ı 23.25/23.30; Yaruıld i tan sonra hissedarlann elindelti 
~rogranı. "kapaq. billller utm alınacaktır, 
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Tam bu gıra.da bir erkek hiz

metçi MatyönUn geldiğini bil -
dirdi. Segen onunla göril§emiye
ceğinden dolayt özür dilemek. 
ve mwakat için başka bir gün 
tayin etmek üzere müşterisini 
kabul et~ .. Fakat randevu günü. 
nün teıısibinden evvel Matvö or
taya. yeni bir şart koydu. Bütün 
arazinin rnua.vyen tarihlerde 
ceste ceate ferağ edilmek sure
tile münhaaıran kendisine sa.tı
lac.aemm taahhüt edilmesini is. 
tiyordu. Segen bu teklifi iyice 
tetkik edeceğini vaa.dederken i
~erl odada birdenbire kopan mut 
hiş bir patırdı sözünü kesti. 

- Ne oluyor? Ne oluyor? 
Olve mırıldanarak gürültünün 

o;eldiği ta.rafa döndU. 
Fa.kat kapı açılmca Va.lanti.n, 

korku ve hiddetten kıpkırmızı 
'tesilmiş, kucağında tepreşip ağ
.ıyan kUçilk Andre olduğu halde 
çeri ıirdi. 

- Oo! Oo! Ağlama yavruc~ 
~um, o artık sa.na fenalık yap. 
myacak... Sus, sus, bir şeyın 
yok cicim! 

Diverek çıocuiu genJf bir kol
tuğun ü.stilre koydu. Andre dört 
avlık olmakla beraber o kadar 
cılrz ve solınıniu ki, ~iği an
ca!< ~özlerinden belli oluyordu. 

Seg-en ha yret!e: 
- Ne var? Ne oldu? diye sor. 

:iıı. 
- Ne ol aca.k! Slitanavı içe. 

ride körkütük aa.rhoş buldum. 

Beşiğin Uzerine lSyle bir yı.. 
kılmış ki, beş dakika BOnra gitı
eeydim çocuğu ölü bulacaktım. .. 
Sabahın saat onunda bu dere
ce sarhoş olmak görillmilf şey 
midir? İçkiye mUptell olduğu. 
nun farkında idim. Onun için 

bütün likörleri kllitlivordum. SU-
tu gayet nefis olduğu.nd1U1 ken
disini daha bir müddet tutmayı 
ümit ediyordum. Bu sabah ne 
içti biliyor musunuz? Kamineto 
ispirtosu! Bog §i~eyi yanında 
~ördüm. 

- Peki. ııonra ne oldu? Sana 
ne 8Ö'•1edi? 

- Hiç! Sadece beni dlSvmeğe 
kalkıstı. Kendisini azıcık dürt. 
tüm diye deli ~ibi galiz l!kırdı
Iar söyleverek ilstllme atıldı. Be
rek~t versin ki yavrumu alrp 
~abuk kaca bildim. Şimdi ic:eri
de e~valan kmvor ... Bak din 1~. 

Filha.kika duvarlarm arka.sın· 
dan mlrillttiler JFehnekte idi. Sa
lonun içindekiler biri•birlerine 
bakıştılar, ve can ııırkıcı bir siL 
kUt hasıl oldu.. Nihayet Segen 
kuru 1'!r ses1e: 

- E ! Şimdi ne olacak? dedi. 
- Ne sövlev'.m dostum! Bu 

sUtana vnhşi bir hayvandtr. Ben 
ona e\•ladnnı emniyet edemem. 
Benim bile l'anma gitmekten 
korktuğum bir kimseve çocuk 
nasıl teeUm edllf r? ..• En doğru. 
su a.ziz:!m, heMbm.ı görilp onu 
kapı dlŞart a.t.maklığmdır. 

(Daha 1'ar) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satın 
Alma Komi.ayonundan: 

1 - Kiloaun& yirmi b8f kurut kıymet ta.kd!r edllen •asıtı.&rma uygun 
bin kilometre ve (53000: ~) kilo aıkJeUnde ı. U.. M. ka.lmlıgmda p.ıva.. 
nlzll td Ue tamamı tld n Uç numa.ra vaaınarma UYl'UD deve bo)'\!Dlu Fincan 
<Bu deve boyunlu ttncanm iki DUJn4l'allaı.na otua beıı, Uç numa.ralıama otuz 
kuruı kıymet tahmin edllml~tir.> ıoıva.o <,;a.rııamtıa ctınU aaat onda kapalı 
-ıart eıwıtmeal Ue atm almac&kt.u'. 

2 - Ttl ve Fincanlar toptan veya ayn. a7r1 en ucuz tıat tekli! edeM 
ihale edileCeğf gtbltıncanla.rm tam•mmı bir numaradan vermek veya 11d 
cı.n.ten vermek tekllllnde kabul edilecektir. • 

a - Şart.nameı;f paraau: komlsyondan alı:nabUec:ek bu eltllltmeye girmek 
lsUyenlertn oartnemede yazılı ""1kalarla 1300 liralık temlıı.ab muhtevi tek. 
ıır mcktupla.rmı belli gUn eıı.at dokuza kadar komi.iyon& vermlf olmalan 

(1349) (2316) 

Devlet Demiryollan ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanlara 

M11hımmen bedeli aıgş Ura olaıı D0000 K.f, Kotortn 18.U~ Salt 
g11DQ aaat ( 16) de Hayd&rpaf&da Ga.r b1ıı.uı dahillndeld komll)'Olll tara.. 
tmda.ıı kapalı zarf usı..We satm almacakt.u'. 

Bu lııe girmek Lsteyenlerln 387 Ura 38 kuru:luk muvakkat temtnat, 
kanunun tayin etUfl vealkal&rla tekli!ierinl mu.btevi zarfllarmı ayn! sQn 
aaat (14) de kadar komisyon reil'lllgiııe v1:rmelerl lt.sımdır. 

Bu ı,. aft ııartnameıer koml.!yoıııdan parasız ola.rıı.k dağttıımaktadd'. 

(2474) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satın 
Alma Komisyonundan: 

1 - Şartnamede ber çe~dlnln c1na ve mfkdar •• evu.tt yurb ytrml yedl 
kalem çe§iUI aantraı, telefon makinesi veaalre toptan ve her çe~t en ucuz 
Clat tekli! edene ihale edilmek haklu Komutanlığa alt olmak şa.rUyle kapalı 
zart uauHyle 6/ 4/ 940 Cuma g1lı>U ıatm alınacaktır. 

2 - Her çc~l<lliı t&hnıln bedeli yazıtı otan ve tamamına 70.188 lira n.at 
tahmin edilen bu alıma alt prtname Ml kunıı bedel ka~ılıgtııda komla. 
yon~ aımab111r • 

3 - Tamamrnı almak lstlyenlerlD 4760 Uralık ilk temln&t ve prtnamede 
yuı1ı be~elert muhtevi tekllt mektuplarını ve aatm alııı&e&kl&rdan yalDaı 
bır ıaanunı \'ermek 18ttyentertıı bunların tutarlarının yUado yedi buçuğu de
receaind• teminat ve ekıdltmeye girmek latediği ınalUne ve te!erruab lıılm. 
ıerl teklifi mubtevt le; r.artı Uzerlııe yazılı tekllt mektubunu belli gün ..... t 
dokuza kadar Koınlıyona veruılt oımaıan. t2169) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Sa
tın Alma Komisyonundan: 

1 - Agağlda cins ve miktarları yuılJ oıı bet ~lt tele.!on işletme teala 
tA.mlJ' maddeleri açık ekalltme usuııı.e 2<>.4.9'0 CUma.rteal gUDU eaat \O da 

aatm aımacakt.ır. 
ı - Bu malzemenin toptan veya her çe§it ayn. ayn e.ıı UC\a tıyat tek. 

ut edene ibAle edllecektır. 
1 - şutnanıeaı p&rUıZ komisyondan almabUecek olan bu eka1.ltme19 

gtrıD6k tatlyenlerlıı tamam.mm veya ekailtmealne girmek iatedlğt lumıa alt 
1ı1za1a.rmda gösterilen teminat sandık makbuzu veya banka mektubu ile 
§&l'tnaınede yazılı bel&elerle birlikte tam vaktinde kN•''"''ODdıı bu'unma.l&n. 

(150:5) <~77) 

Tabmln bedcu 
llılfktu Ura tık temlnat 

ı - Voltmetre. 800 8900 293 Ome{tt n.r. 
2 - PaJ&nga takımı •oo 2200 16:1 örnefl vu. 
8 - KtıakU. •oo . 3600 27V Orneğ1 \'&r. 

' - lzot.abarıt OD ve ylr_ 
m.l ~I metrelik. •oo 200 15 Omelf vu. 

3 - Karga burnu. 500 600 as örnetı var. 
8 - 'Oç çqlt eğe. 600 640 41 örneği var. 
7 - Burıu 10.12 No.: ısoo ~ •2 örneği var. 
S - Keagi ''pe.nae.. No. 7. M>O TM> M örnegt var. 
Q - Kuer aaplı No.: ı •oo 400 ao Omefl var. 

10 - Tal bQkecegt. 600 1200 90 Omett ft!'. 

U - El mengenul 600 1816 99 Ornegt var. 

12 - Kepce. 600 %100 ltlT örnett var. 

• 1 - Delt.ere. '°° M>O 88 Va.&1 ve ör-
netı var. 

l' - Palanga lpl 400 600 fG • • • 
15 - Kemerll mahmUL •oo 5000 17tl örnegt ftr. 

Yekb; la&i6 1'90 Vmuml te. ...... 
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• 
1 

BAŞ. DIŞ, NEZLE 

• 

GRiP, ROMATiZMA 

Nevralji, kırıklık 

ve bütün ağn1arı

nızı derhal keser 

icabında günde 3 kaşe 

alınabilir. 

fl('r ycrdf' ı>ullu kutuları 

ı-.rn.-ın isteyiniz.. 

HER AYIN YEDiSİNDE 

I 
1 
! 

~~ 

MfLLI 
·D1YANGO 

Büyük ikramiye 150.000 liradu 

1 
lstanbul Levazım Amirliği satmalm:J 

I' o misyonu ilanları 
~=-=---

Adet 

500 SthWye Erbaıı Çantası, 
l500 Sıhhiye arkn çe.ntnaı. 

Yukn.rda. m1ktarı yıızılı çantalar !i/4./!HO Cuma gtlnU saııt 15 de Topha. 
nede Levazım Amirliği Sanbnalma Komisyonunda paznrlıkla salın alına. 

.caklrr. Hepsinin tahmin bedeli 2550 lira, ilk temlnRtı 191 lira 25 kuruştur. 
:NUmunelerl J{omlsyonda görl!Hlr. (751}) (2530) 

:(. . :(. 

83 adet beheri dort kişilik tahta karyola alınacakbr. rnzarhkla eksilt. 
meal fi/4/940 Cuma gUnU saat l5 do Tophanede l.A:\0nzım .ı\mlrllğl Satmaı. 

rn& Komlsyonund:ı. ynpılacakbr. Tahmin bt-dell 1909 lira ilk temlno.tı 143 
llm 17 kuruııtur. NUmunesi komı.yonda görUlllr. 

(758) (2581) 

... *. 
rulo 

.2250 9 No. bakır lcsmlyo edilen lel ı,:h·I. 
1350 11 No. balur tcımılye ec.lllcn tel çivi. 

900 l4 No. b:ıkır tesmiye edUen tel çivi. 

Yukarda. No.ları yazılı çh•ıler alıno.cııkbr. Pazarlıkla. l'ksiltmcsl 9A.94Q 
&lı gUnU c:ınt 14,30 da Topho.nedo Levazım Amlrllğl Sntınnlnın Komtsyo. 
nunC yapılacaktır. Hep/İnin tahmin bedeli 2232 lira, l<aU teminatı 334 llrıı 
80 kunıııtur. NUmunclcrl Komisyonda görll!Ur. (75!)J (2628) 

:t: * * 
Ylrml bin kilo siyah yağlı veya sarı sabunlu kösele ile bcş bin Uç yUı: 

ltilo siyah veya san vakete alınacaktır. Pa:ı:arlıkla elcslllmesl 0.'1.940 Salı 
g{lııQ sao.t l4 do Tophanede lstanbul Levaı:ım AmlrllAi Snlınalınf\ Komlsyn. 
1nmda yapılacaktır. lsteklllerln belli saatte komisyona gelmeleri. 

(761) (20301 

* * * 
24. No. dan 28 No. yıı. kadar 60,000 çift nalçR alınacaktır. I'nzarlıklo. 

cksiltme~i 8.4.940 Pazartesi gUntl saat 14,30 da Tophanede Levo.zım Amirli. 
~l Satmnıma Komisyonunda yapılacaktır. NUmııııeııl Komlsyon•la gbrillllr. 
lstckl'l"rln tcmlnntınrlle beraber belit saatte Komiııyona gelmeleri. 

(7G0) (2029) 

* * • 
6000 atlet §llplı koyun derisi alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 8.4.0ıO 

Pazartesi gUnU !k'llt l & rl Tophanede Levazım }\mirliği Satınnlma Komls
yonu:ıdıı yapılacaktır. Tahmin bedeli 13,200 lira, ilk teminatı 900 llrndrr. 
NUmuncsl Komlnyonc!a görUIUr. (i6:?) (21J3l) . :,. . 

Aaker1 Liseler lç!n 1700 adet göğUs işareti nlınaco.ktır. Pazo.rhklo. ek. 
Biltmcst 8.4 910 PaznrtC'si gGnU saat 15 de Tophanede Levazım Amlrllğl Sa. 
'tm:ı.lına Komisyonunda yapıl:ı.caktır. NUmunelerl Komisyonda görU!Ur. le-
tC'klilerln trmlnn•ı rıl hrlll saatte komJsyonn gelmrtcri. (763) (2632) 

l ilöbrcklcrclen idrar torhıısınn. kn<lar yollardaki hn!'ıtahklarm 
ııılkroplarııu kökünden temi:r.lemck i~in 

HJ~l...'IOBLO kollnmmz 

Helmob eu 
EH.ibreklerln çalışmak kudretini arttırır. Kc.dın erkek idrar 
~orluklarınr, eski ve yeni belsoğuklnğunu, mesane iltihabını, 
bel ağrısın1, sık sık idrar bozmak ve bozarken yanmal< 

hallerini giderir. Bol idrar temin eder. İdrarda kumlarrn, 
mesanede taşların tcşekkilllinc mAnl olur. 

DtKKAT: ffl<~LMOBLO idrarınızı temizliycrek rnavileı::tlrlr. 
Sıhhat YckA.letinln ruhsatını haizdir. ' 

HER ECZANEDE BUI.-UNUTI. 

1 Askeri Fabrikalar Satınalma Konıisyonu ilanları 1 
MütRa.hhlt nam ve hesabına 100 ton hamrzr azot almacnk. 
Tahmin edilen bedeli (26.000) lira olan ıoo ton hamızı azot müteahhit 

ıam ve hesabına askert fabrikalar umum mUdUrlUğü merkP:r. satın alma 
liOmisyonunca. 8/Nlsan/940 pazartesi gUnU saat 14 de pazarlıkla ihale edl. 
ıccektir. Şartname (l 1 lira (30) kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakknt teminat olan (1950) lira ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3 madtlelerınaekl veııaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle aU\ka· 
dar tüccardan olduklarınıı. dair ticaret odası vesikasıle mezk(lr gUn ve sn_ 
atte komisyona rnUrnco.aUan. (2480) 

* • * 

15-0 ton mıuot almMıak: 
Tahmin edilen bcdell ''23.670'' lira olan 150 ton mazot askcı1 fnbrlka

lar umum mUdUrlUğU merkez satın alma komisyonunca s;;-;ısan/940 pa

. 
ıerı 

BALSAMIN Kr{f ıellik 
BALSAMIN "ksiri. 

~ eJJefl 
BALSAMIN Rırrı Jcıt' 

iN padr" 
BALSAM ·ıarı 
BALSAMIN Rıtl fi 
F ARD BALSAM/ 

zartesi gUnU saat 14,30 dıı. ihale edilecektir. Şartname parasız olarak ko. 
misyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan ''1775" lira •'25" ku· En 
ruş ve 2490 Ba),lı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vcsaikle komisyoncu ot_ 
madıklarına ve bu işle aJAkadar tüccardan olduklarına dair ticaret odası 
veslkaıılle mezkör gUn ve saatte komisyona müracaatları. (2481) 

c--KA YIPLAR ' ) 
Boğaziçi Yeniköyden 33 Uncll ilk. 

okuldan aldığım tasdikname)1 zayi 
ettim. Yenisini çıkaracağımdan eskL 
sinin hUkmU yoktur. 

HÜS~Ü BA ~·RAK 
(31906) 

* * * 936 senesi Beyoğlu l5 inci llkoku. 
lunôan aldığım şahadetnameyl zayi 
etUm. Yenyıını alacağımdan eskl.<ılnln 
hUkmU yoktur. 

SJl'~ltRA. ARSEVES 
(31908) 

lat.a.nbul AaUye 12 ncl Hukuk mah. 
kt>meııılndf'n: 

40/101 

ı.rttadei: Hacer. 
Müddeialeyh: Azmi: Yedlkule tm. 

ra.hor M. Kıyakhasan çıkmazı, No. 8 
de kız karde§l yanında. 

MUddel Hacer tara!mdan mllddei. 
al~yh Azmi aleyhlno açrlan davası 
için mUddclaleyhln 2.4.9i0 So.lı gllnU 
saat (H) de mahkemcmlı:de hazır 

bulunması lUzumu llA.nen tebliğ edil. 
mesi Uzerine mumalleyhln o gUn geL 
memesi ·\"eya bir vekil göndermeme. 
sine mebni hakkında §1\hltlerln din. 
leneceğlndcn bahslle, gıyap karan iU. 
haz olunmuş ve lmlO. kılınan bu kara.. 
ro. alt ihbarnamenin bir nUshnsı da 
mahkeme divanhanesine ıısılmış ve 
k!'y!iteytn on beş gUn mUddetle lltlm 
ıçin tahkikatın 10.5.94.0 Cuma -gll_ 
nli saat (14) de bırakılmış olduğu 

tebliğ yerine geçmek Uı:erc lltın olu. 
nur. 131903) 

SAHIBI: ASIM US 
Basıldığı ver: V AKIT l\latba.ası 

Umum :\cşriyatı idare eden: 
Refik Ahmet Sevenı::il 

Clmıl 

KU!çe kurşun 
Soda 

'I tir k iyfl Cumh ur13 ~t 
AK T t F 

Ka,.,a: 
Altın: Safi Klogram 11121 2111 
Banknot • , • , 
Ufaklık • • , 

Dahı1dek4 Muhabirler: 
Altın: Saft K.iloj:Tıtm 
I'ürk Lirası 

llariçtekı Muhabirler: 
Altın: Safi KilOjCT"am 6 8'18 33~ 
Altına tahvili kıı bil 111erbest 
dövizler 
Diğer dövizler ve b<-rc;hı , 
Kliring bakiyeleri 

!lnzine trıl.1ıillen: 
Deruhte edilen •vrakı ıl4k. 
dive karşılığı 
Kanunun 6 . 8 maddelerıne 
te\•fikan Hazine tlırafından 
va ki tediyat • , 

Senednt ~izdnnı: 
ric-ari senetler ' 

F:.'lham ~r, faht'!'ildt cffadam: 

( Oenıhte edilen evrakı nak. 
A l divenin karşılığı ~ııham \'e 

tahvilat itihart kıymetle 
B Serbest esham ve tahviJM: 

A l'anslar: 
Hazıneve kısa vaJeli avans 
altın ve döviz üurine 
rahvilat üzerine • • • 
Hıs.qedarlar • • • , , ı 
Muhtelif • • • , • , 

100.881.649.66 
11.932.859.50 
1.901.224.80 

2!:6.:lRl.91 

9.576.471.49 

12.082.18 

23.983.093.03 

158.. 748.563.-

18.206.398.-

238.319.103.81 

50.093.624.36 
8.395.982.01 

6.286.000.-
11.202.29 

7.848.773.40 

~tık. 

4000 Kg. 
8000 Kg. 

Lira 

114.715.733.96 

256.381.91 

39.571 .646.70 

140.542.165.-

238.319.103,81 

58.489.606.37 

1 

J 

14.145.975.6t: ~ 
4.500.000.-ı 

15.509. 777.90 

626.050.391.34 

!Uuhammen ll. 
Llra Kr. 

% 7.~ tA•mlrwt 

l..Ira Kr. 

HOO 

350 
lO:'i 

28 50 

Si 30 I 3 I 1940 
PAS 1 F 

Sermaye • • ı • 

ihtiyat akçe3ı: 
Adi ve fevkalMe , , , , 
Hususl • • , • • 

Tedavüldelci Banbıotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 • 8 maddelerin tev. 
fikan Hazine tarafından \'aki 
tcdivat 
Deruhte edilen e\Tak1 nak. 
diye ba ki\'esi " 
Karşılığı tamamen altm olarak 
tlaı.rcten teda \'Üle •;azedilen • 
Reeskont m!.tkabili ila\·ten te-
da. V:\7.Pd. • 0 • 

MEVDUAT 
Tiirk lirası 
Altın S. Klg. fı~ı ı; t• n-ıo 

Döviz taahhüdatı: 
Altına tahvili kabil dövizler 
Diı?er dövizler ve 11ıacaklı Kli-
rin'! bakive!eri • • • 
Muhtelif • • , • • • 

" 
1 Temmum 1938 tarihinden itibaren: İskonto haddi 7n 4 Aıtm Ü?..erinc % " 


