
Sovyetlerin Finler
den yeni istekleri 

Stokholm, 4 (A.A.) - Moskova'dan gelen 
haberlere göre, Sovyet • Fin müzakereleri ciddi 
zorluklara tesadüf etmektedir. 

Verilen malumata göre, Sovyetler Finlan. 
diyadan her türlü tedafüi şimal ittifakından 
vazgeçmesini, yeni hududu askerlikten tecrid 
etmesini, yeni bir Manncrhaym hattı inşa etme. 
mesini istemektedirler. 

lDARE Evt: Ankara Cad.ISTANBlTL •Telgraf: VAKIT• Poıta kutusu: 46• Telefon: 21413 (Yazıl • 24370 ftdarel 

Çörçilin reisliğine getirildiği kom ite 
kabineye tavsiyelerde bulunacak 

Almanyada 
A sker ve hurda demir 

toplanıyor 
(Yazısı 4 ündiide) (Yazısı 4 iindüde) 

Ziraat vekilinin çiftçilere hitabesi 

''E k e b i ı CI i g i n 
1 

k ·adar ek,, 

tün yardımları yapacağını söyledi 
Ziraat Vekili Muhlis Erkmen 

dün akşam radyoda çiftçilere bir 
hitabede bulundu. 

Vekil. yurtta sürme, ekme ve 
dikme işlerine başlandığını söy. 
leycrck dedi ki : 

Yurdumuzu birden göz önUn-

de tutarak, hepsini hesaba ka- simi ekinleri ye rver biraz boz
tarak söyliyebilirim ki bu yıl du. Yurttaki bütün ekim vanm
krş ekimi geçen yıldan daha üs- da büyük bir :vekU.n tutmryan 
tündtir, daha çoktur. bu ziyanlar çiftçi arkadaşları. 

Bundan daha üstün ve daha mın vazlık ekiminde gösterecek. 
çok olacaktı. amma vazık ki, şu. leri fazla çahşmalarile (uma
rada burada su baskım, don ke. ( Devnm1 4 ii nf"ilrlr. ı 

lngiliz harp gemileri fapon 
sularında devriye geziyor 

Tok110, 4 ( A.A.) - Japon 
bahriye nezaretinin salahiyettar 
milmcssili, İngiliz harp gemilerL 
nin Japon karasulan civarında 
devriye vazifesi görmelerini 
"çok nahoş bir şey,, olarak tav. 
sif f!tmiştir. 

İngiliz gemileri yolsuz bir 
(Devamı_. üncüM) 

Japon bahriyesi 
Avrupa ihtilaflnın J~pon sularına 
ya yllmasını şiddetle prolesio etti 

Bono salıte~Urlığı 
adliyeye intıkal etti 

Dün yapılan 
suçlulardan 

so-~gudan sonra 
yedisi tevkif olundu 

Fil • 
mı, 

Meşhur ıuniy kalp mucidi 0C". 
Kare} uzun zaman yaşamak iste. 
yenlere bir tavsiyede bulunmuş: 

- Fil gibi yaşayınız, fare gi. 
bi değil." 

Demiş. 

insanlar niçin hayatta kendile. 
rine Örnek olarak filleri alsmlar 
da fareleri değil? Çünkü filler u. 
zun yaşı:ır, farelerin İse ömürleri 
ço:< kısadır. Yalnız uzun ömürlü 
o]:nak hevesinde olanlara: ''Fil. 
)eri taklit ediniz, fareler gibi ol. 
maktan sakınınız.'' demek de ka. 
fi değildir. 

Acaba fillerin cok zaman yaşa. 
masına hizmet eden şey yeyip iç. 
mck tar7.ları mı? Yoksa kendileri. 
ne mahsus hayat prensipleri mi? 
Amerikalı doktor.un sözlerin. 

den anhyoruz ki filleri n uzun ö. 
mürlü olmasını hayatlarına süklı. 
ııet, ağırlık, ihtirastan azadelik, 

dföıki1 so'fgH~a 
(Yazın ! inciye); 

müsamahakarlık, ciddiy gibi va. 
sıflann hakim bulunmasında gö. 
rüyor; bundan dolayı da bu hay. 
vanları örnek olarak gösteriyor. 

Farelerin kısa ömürlü olmaıı. 
nın sebebini ise bilakis bu hay. 
vanlann çok müteharrik, her de. 
liğe girer ve çıkar, etrafına za.. 
rar vermekten hoşlanır, her gün 
binbir macera peşinde dolaıır 
mahluklar olmasında buiuyor. 
Bundan dolayı da fareler gibi ol. 
maktan çekininiz demekle bu hal. 
]erden uzaklatmak lüzumunu itL. 
de ctmit oluyor. 

Bununla beraber D oktor Karel 
ne derse desin bütün İnsanları 
yalnız fi l, yahut yalnız fare tipi. 
ne çevirmek mümkün değildir. 
Her zaman ve her yerde hem fil 
adam, hem fare adam bulunacak. 
tır. Hatta hazan aynı zamanda fil 
ve fare olanlar da olcaktrr. 

HASAN KUMÇA YI 
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Bono sahtekfırlzğı l 
adliyeye iİıtzkal etti 

Dün yapılan sorgudan sonra 
suçlulard 3n yedisi tevkif olundu 

Ankara ve İstanbul Ziraat 
Bankalarından sahte bono imali 
suretile .50 bin liradan fo.zla pa.. 
ra çektikleri ıınla~ılan şebeke 
diln adliyeye teslim edilmiştir. 

Son vanlan neticere göre. sahte-
karlar şebekesinin elebaşıları 
Beyoğlu Hamalbaşında Korde _ 
18.cı soltağmda bir apartnnanda 
oturan gazinocu Hüsnü Alkin ile 
Kumka.pıda Hamam soknğmda 
7 numara.da oturan Nihat Özko
yuncudur. 

Mübadil süsü takınarak noterde 
bonolan Nihada ve gene para ile 
kandınlan Halit Kırmaz isminde 
Kumkapıda oturan birine temlik 
eden kadınlar, elcba~ılardan Ni
hat Oz.koyııncunun baldızı Rukiye 
Refia ile kızkardcşi Havvadır. No· 
terdeki muamelelerde de adliye 
karşısında arzuhalcilik eden Hlisc
yin HQsnü Soy, Ahmet Hikmet ve 
amllıalci tellalı Halil Küçük bil
miyerek §ahitlik etmişlerdir. 

Asliye OçUncU Ceza hu. 
ıuruna çıkarılan ve 11 kişiden mü 
rekkep olan su~ulann sorgulan
a ait tafsiltttı yanyonız. 

Suçlular ifadelerinde biribirini 
tutınıyan cevaplar vermişlerdir. 
ŞEBEKENiN ELEBAŞISI :NE 

ANLATIYOR? 
DUn 11 de kafile hsJinde Emni 

yet müdürlüğünden adliyeye geti-
rilen su~ulardan ilk .olarak §ebe
kenin cleba:ı ı bulunan ve Kadı· 
köyünde Papas gazinosunu işle
ten Hüsnn Alkin sorguya çekildi. 
Hüsnü §Unları söyledi: 

•• - Ben imal etmedim. Hazc 
olarak bonoları Yervanttan aldım. 
Nihat Ozk~yuncuya verdim. Sah
te olduklannı biliyordum. Nihat, 
tstelro, Ye.rvant, Arşakın dükkA
nında çalı~n·orlardı. Eski bono 
nmnaralannı Manastırlı Tahsin 
isminde eski bir mütekait memur
dan ~ardı.,, 

Bundan sonra dükkArunda 5311· 
te bono yapılan Galatata hırdavat 
çı Arşak dinlendi. Al'38k &ahte 
bono imaline sonradan vakıf ol
duğunu, Yervant ve Stelyoyu bu
nun üzerine 1tovduğımu ve böy. 
le işlerle alakalı olmadığını söy. 
lemJştir. 
YERV ANTIN ANLA.Tl'IKLARI 

Bundan eonra moUSr tamf.rcls1 
olduğunu el5yllyen Yervant eorgu
ya çeldldl. Şmılan &ayledi: 

- Arkadapm Hil&nU bir gi1n 
bana: 

•
1
- Hiç tanıdığın matbaacı var 

mı?'' dedi. 
Bunun üzerine kendisine bet 

eeııe evvel tamdığmı lstelyoyu 

leriml alarak gitlim. Ta§lar orada 
kaldı. Ne rnptrklarmı bilmiyorum. 

HALİT KIRMAZ NE DtYOR? 

Noterde ciro munmclclerinl ya. 

pan Halit Kırma,; da ifadesinde 
bonoları hakikt zannettiğini ve 
on para almadığını söylemiştir. 

Halbuki polisteki ifadesinde 
yalnız aldığı paraların 5000 kü. 
sur lira olduğunu söylemişti . 

tK1 LİRAYA BlR ŞAH1T! 
Bundnn sonra Mustafa Mecid 

dinlendi. 
"Seyyar koltukçuluk yapıyor -

dum. Bir gUn r..·lhııt Özkoyu.ncu 
geldi: "Sana iki lira \1lr, gel ea • 
bitlik et!" dedi. Krndisini taomn
yordum, Yalnız hemşorimd!. Ken.. 
disi beni tanıyordu. Vakti hant al
tındaki notere gittik. Mııamele 

hazırın~. İmzaladım. Sormak aklı
ma bile gelmedi. nu l~i faknı ?:a. 
rurcttcn dolayı yaptım.'' 

tK.1 KADIN SAHTEKARLIGA 
BtLMlYEREK KARIŞMIŞLAR 

Bundan sonra, kendisi~ müba
dil sUsü vererek sahte nüfus kağı
dı ,.e mühürlerle bonolan ciro ~ 
den Nihadın kardeıi Havva ile 
Rilkiyc dinlenmi~lcr, bunlar aalı. 
tekhlıktan haberi olmad.ıklamu 
ve Nihadın kendi mühilrlerinden 
istifade etmek ıuretiylc bu ifi 
yaptıklarmx anlatmışlar; daha 
sonra da ariuhalcı HUanU Soya, 
Ahmet ve tell&.1 Küçük dinlen. 
miglerdir. 

Suçluların sorguları bu suretle 
bittikten sonra salon tahliye edildi 
ve hAkim on dakika sonra kararı
m bildirdi. Buna göre, suçlulardan 
Hüsnü Alkin, Arşaıc, Yervant, ts
telyo. Mustafa Mecit. Havv&l, 
Rukiye Refia tevkif c<lildiler. Di-
ler suçluJar Halit Krrmaz, Hüsnü 
Soy, Ahmet Hikmet, Halil KOçük 
Serbest bırakıldılar. Tahkikata 
devam edilect!k ve her nokta tes
bit edildikten wnra muhakemeye 
başlanacaktır. Ziraat bankası bü
tün bonolar üzerinde tetkikler yap 
maktadır. Ancak hu suret!e ahnan 
para miktan kati olarak anlaşrla
c:aktır. 

Kamyon altında 
kalarak yaralandı 

Tilrbede Piyer Lot.l ca.ddeein
de oturan Osman diln sabah do. 
kuzda. V ezirhan caddeainden ge
çerken 327 numaralı kırmm pli. 
kalı kamyonun saden:ı~ine ma
ruz kalmı§, muhtelif yerlerin. 
den ağır surete yaralanarak hu 
taneye kaldmlmıştır. Şoför kaç-
~· 

,e.terdlm- HllsnU İatelyoya: "MU· 
ıı.dela bonosu yapablllr m1a1n ?" 
diye IOl'du;, İatelyo: ''Ya.pılırl" de. 
dl. HUmıU ı.teıyoya haftadan haf. Bir Tramvay yanıyordu 
ta.ya 20. 25 lira vereccğinl söyle- Beyoğlwıda eon bir hafta zar-

fmda yat>ılan teftişler netice -
dl. Ben de a.kra.bam olan Arnakm, sinde 200 ki§ ive cer.a. verilmiş-
Uzerlnde oda tcm1n cıttlm. Ar§ak tir. Bundan başka. 300 e'anck. 
bize ne yapacağnnm sorduğu zn· 200 francnla da mUsadere olun
man kendisinden sakladık. tstelyo muştur. 
yukarda bonoları basarak bana, -----------

ben de Hüsnü Alkine veriyordum. 
Şimdiye kadar HüsnUden 600 lira.. 
dan fada para aldım, 1stclyo da 
haftada yinnl lira hcsnblle para aL 
dı· HllsnUnUn bonolan ne yaptığını 
ve Nihat Özkoyuncunun bu işte 

dahll olduğunu bllmlj·ordnm. Hep· 
al hepsi 42 tane bono ha.at.ık. Para 
yerleri boştu. Sonradan dolacaktı." 

BONOLARI BASAN MATBAACI 
NE A?{LATIYOr.. ! 

Bonoları basan matbaacı !si.el • 
yo da şunları söyledi :· 

··- Ycrva.ntı eskid(')n tanırdım. 
Bir gUn gelerek: "Bir la var basa... 
blllr mlsln ?" dedi. Bir model gös
terdi. "Ne yapacaksm ?" dedim. 
''Sana ne, sı>n yıı.p bnnn ''er!" de
di. Sonra beni HUsnU Alklnle tanış
tırdı. NU.muneyf verdiler. Arşağın 
mağazasmdaki yeri gösterdiler. 
Aıetlerlml getlrdim· Arşak ne j ı. 
paca~ızı bllmJyordu. 42 bono bu 
bm. Bir gUn Areak gelerek: ''Bu 
ilten 1Uphelenlyonım. Buradan gL 
cllnl .. dedi ve tatlan a1ldtrcll. Alet-

Yirmi yıl evvel ki V akıt .............................................. " 
6 ~ı-.ıı ısıo 

Haritacılığın T eraMasi 
Momteketlmlzdo hnrltacılığm ta. 

rakklst için Harbiye NeıareU.'lde tA... 
§ek.kW eden komJayon vul!e&nl ik
mal etm~tir. Gaye& memlekette ba.. 
rttacılığm tnkl,a!ı olan b•ı kOllllsyon 
he.zul:ıdığt raporl.8 n U-tklk edilmek 
01.erc Ha rblye nezarctlnc vermiştir. 

Cuma 
5 Nisan 
-·---

Cumarte.
1
1 

6 Nisan 

26 Hlcr ı 7 :.etcı 
"~.,,., •(ı(l I{ ,.,,,, • '>1 

\ aJ;;ltı~r \ "8alı t,1anı \ l\Mlll f.::tıım 

Otlncşln 
dn~~u G 87 11 00 5 86 ıo ~7 

öğte a 17 5 40 u ıe 3 89 
tklndl ı~ 3i 9 17 13 63 9 17 
Akpru 18 83 JS 00 18 89 tı 00 
'Yauı 20 ıı ı H ıo ıı ı M 
1ınso.k a 63 9 ıe a 3ı 9 ıa 

Okuma çağına 
gelen çocuklar 

1-:=.r aile reisi verilen fi2i 
doldurm~1-h. r:~~i!:dlef 

Okuma <;a~ına gelen çocukla
rrn teı::bit edilmesi için Başve
kalet istatistik umum müdürlü. 
ğil tarafından bir talimatname 
hazırlandıeını ,·azmıştık. Bu ta
llmatnam~vc vörc ı::ehrimi7.de 
okuma ~a~n:ı ~elc.n <;ocukların 
tesbit i~i 28 nisanda ~·apıln
caktır. Tcsbit nro~ramını tan -
zim etmek üu•re ewf'lkl gün ka_ 
za ka\-:tlak:ımlan vali muavini 
Bav Halukun başkanlığı altın
da. bir toplantı ,·apnuşlardır. Ve. 
rilen ka.rarlar1 görP.: 28 nisan 
na.zar g-Uniinden bir hafta evvel 
bUtün 'mahallelerde evlere me
mur \'e bekçiler tarafından fiı::. 
ler da~ıtılarakt ır. Her aile reisi 
bu fişlere 7-16 ya~ınd~ cocuk. 
larım kaydedeccklcdir. Bu ka • 
yıtlard:ı ilk okulu devam t>,den 
çocuklann ka.}rıt haneleri kena
rma i~r~t verilecektir. İlk okulu 
16 yaşından evvel bitirml~ nla.n.. 
Jar da cet\'clc ya.zrla.cakla.rdır. 

Cetvellerde vsnlış malfunat 
verenler. yahut cetvellere çocuk
larmr kavdett!rmivenler ~erek 
para oezasr ,.e li!'ere'lt:ee hA'pisle 
ceza.landınla.caklardır. 

üniversite rektö
rünün cevabı 

üniversite kadrosunda mcv. 
cut olup halen denılerf açık bu
lunan iki rırofesör hakkında ev. 
velk.i gün srazet.emiı.de çıkan ya.. 
zı münaı:ıebetile rektör C-emil 
Bil.selden dün şu cevabı aldık: 

"Gaz.eten.izin dünkü nüshasın~ 
da. Amerika.da bulundu.klarmda.n 
bahsettiğiniz Trp F&kfiltesinin 
1ld Ordinorytisü, Birinci Şirürji 
profesörU Nt~n ve göz profe. 
eörti 1get'8heimer'dlr. Her ikisi. 
nin aylıkları 1 eylfildenberi ve
rilm&nıektedJr. 

Profesör Nissen hu;tadrr ve 
alır ~er gB~İrml.§lir. Sıhht 
vaziyetinin va.zif esini ifay& mil. 
sa.it olup olmadığı tayyUn edin
ceye kadar bir karar almmama.-
81 münasip görillmtlşt.Ur. Hasta. 
hk halinde bir sene beklen:ıe mu. 
ka.vele iktiza..smdM olduğu için 
de ders yrh ba~ına kadar OOk
Jeneoektir. 

Profesör !gersheimer. Tilrki. 
yeye borçlu olduğu daha. dört 
vılltk hizmeti üa i~ln geleceğini 
bildirmiştir. Geiebilm.esi icin tes 
hilat ~österiimeslni istenıiŞ. icap 
eden kola.virğm t?Ö8terilme3l için 
vaktinde te~bbüı:ı yapılm .-...ır. 

Derin saygılarımı yenilerim.,, 

Ankara Hukuk 
Fakültesi 

Ankara Hukuk Fakiilt.esi BnU. 
rnüzdeki dem 'rıh bumdan iti
b:ıren Adliye Vekaleti tarafm • 
dan Maarif Vekaletine devredi
lecektir, 

Fa.kUltenin İsbnbul ünivc.rni. 
tesinde o1duğu t.ah:ıil mUddeti 
diirt sene olacaktır. Yalnıı~ fa -
killtenin pansiyonu vine Adlive 
Vekaleti h~.abma işleyecektir. 
Burada talebeye yat "ak ver t.e. 
min edilecek ve fakıtt yiyecek 
vcrilmiycccktir. 

tik ve orta okul 
kitapları 

İlk ve orta tedrisat mU~ee -
selerinin kitap ihtivact etrıü:n. 
da şimdiden ha7..ırlİk1ımı. bsış -
lanmış bulunmıı.ktadır. fütap 
fiyntlarmm arttmlncağı ha.k ~ 
kında Maarif Vekaleti tarafın • 
dan verilmiş bir karar yoktur. 
Kitan fiyatları arttırılmıyacak _ 
tır. Vekalet bUk.esine bu husııs
t.a. 100 bin lira!ık yeni bir tn h. 
sisat da.ha ilave etmi!'.tir. Bu 
taiıs~satla yeni kitap tabı işine 
başlanacaktrr. 

Diğer taraftan ilk okul ki
t...ı plart müsabakaya konmuş _ 
tur. 

Çocuklan Kurtarma. 
Yurdu Taşınıyor 

Çocukları kurtarma yurdu 
te.5kilatı tarafmdan bazı yeni
likler yapılmaktadır. Yurt ha. 
len bulunduğu darülaceze binn
smda.n c:ıkarılarak Kağıtanede. 
ki İmrahor köş4üne naklcdile -
cektır. KöşkUn. Mtın alınması 
için hazırlıklara ba.şla.nml§tır, 

1 emizlik meselesi 
~-----o------

Belediyede rnuavin LUtfi Aksoyun Re no ve çeınber· 

~1::.':~inm~:w ~!:1 !~.~~.:.v~=~b~~:du. fuvnaH!k!~~1~:, 
Aksovun reisliğinde dUn sabah ~'l kapı adedi 19.795 tir. Hal .. y aı;an: ı .t-ı1i ıtır. 
kavnıakamlarla. be1ediye sıhhat buki belediyenin temizlik ame- e .. ,\"~· ıı 
mÜdtirU Qı:;rnan S.1it \'C tenıfz:lik leı:i kadrosu 100 dür. Bunun da F rar:sanın .,.. ı:ctı Lif• • gilizCC l'(JU"' 
mUdtirU to11lanarak ~cbrln tc. yarısı yazın memleketlerine git-. güzel ın , ili v ~ 
mlzlik i~ini görü~U~lerclir. tikleriuclcn amele havli azalırıak muş. tnı;iliı sa.ş~:;cfrJll~ 

Bilhassa yazın şehrin sulan- tadır. Bı:pdan başka temizlik layn de aynı tckıl ~s 
ması. yıkanma!'ı UzerindP. leşki· \'CSaiti olarak 31:1 a.ra ba, 26 ka.m nuşurmuş. ,ot' ... uıı 
lalı daha iyı" raht;tırmak irin bir von. 6 ıtrozoz vardır. Vesaitin Bun nla berabtr ·• tDI"' rP: 

,, l • ''Yük" u,_ Harp şııra.sı ı·ı:~ce,".tr vazife t.alimatnamP-cıi yapı mn.sı. de artırılması zarureti vardır. se... k'l 111g "'f'~ 
na karar verilmiş, esa.~ları ha. Bu husus !?Öz önüne alınarak ye.. sında iki Başvc 'th~ıar·~) 
zırlanmışbr. nlden S arozoz miinaknsaya kon· rak lconuşmuşıar. ut'~~, 

tstanbulda belediyenin temiz- muştur. Aynca 16 da kamyon defa fransızca ko~ rf1Uf18 

lemeye mecbur oldu~ ~aha 25 yapılmaktadır. hut her iki lisa11 ~ 
milyon metre murabbardı:-. Çöp- kullanılacak. dJ11 I'' 

U.kin Fra.ıısanırı ~~f"~rı'' 
ba§vekili vaıa~y; ıııglli', bl'1" 
mezmi~. Onun 1~ ü~tı1el~ ~ ctrt' 
fiki ile yapılan gor ca olJr vtJ 
rure daima fransıı t'-..1 

r iftik ihracat 
birliğinde 

Yeni idare heyeti aeçimi 
yapılacak 

Tücca.rlarm müra OA.atı ''e ba
zı dedikodular üzerine Ticaret 
Veka.Jeti tiftik ve yapa~ ihra.cat 
blrli~inin idare heyetinde deği
şiklik yapılmumı, bunun Jçln de 
yeni bir mtihan icr~qmı karar. 
la.ştmruştrr. Avnca birliğin nl. 
za.rnname.c::inde de tadil!t yapıla
caktır. Yenl intihap bugünlerde 
olacaktır. İdare heyetine 8 a.sıt 
ve 8 yedek aza Ue i.kJ murakJp 
seçilecektir. Sövle.ndiğine göre 
bu yeni intihaba eebep birlik t. 
dare heyetinde bulunan bazı tUc 
carm kendi menfaatlerine l§Jer 
görmesidir. 

Galeta Kulesi dibinde 

Pakete sanlmış 
bir çocuk cesedi 

Dlln aa.bah Gala.ta kulesinin 
dibinde muntazam a.mhalljlan
nıış bir pa.ket bulunmuş, içerisi 
açıldığı zaman veni doğmuo bir 
erkek çocuk cesedi ile karşıla. 
şılmıştır. 

Za.brta. tahkikata baolamış, 
adliye doktoru Salih Ha.şf m ce
sedi muayene ederek Morga kal. 
dırtmıştır. 

On zehir kaçakçısı 
ya.kalandı 

Zabıta memurlan tarafından 
dün vine ~rar ve eroinciler ya. 
kalarunıstır: 

1 - Cfalatada ~~memeyda -
nmda. dolaştrğı görülen Hü~e
yin oğlu Kema 1 şUphc U;o-.erine 
çe\Tilmiş, üzeri aranmış, bir 
miktar esrar bulunmuştur. Ke
mal bUJ111 ~örre t.anıyabilecc~i 
aske.r Aliden aldığım !'()ylemiş, 
kendiP-i es!iye beşinri c.eza malı. 
kt-mesine '·erilmi~t ir. 

2 - Nuru<>!m'"an;vede Saban 
oğlu Reşidin Abdullah "e Sa.kir 
isminde iki docuğıı eroin Mthğı 
haber almmış. her UçU de vaka
la.nmı~tır. BPnlarda.o Reşldin ü
zerinde yanılan aramada mahi
yeti mochul tozlar ,.e eroin bu. 
la.cıtkb b ir rakr. Abdullsıbm Uze_ 
rinrle de h;r nakct Prı:>İn h11lun
m1ı~tur. Re~:din satıcm olduğu 
anlg:oJl:ın Aris fo '' :ıkıılanmış, 
mahkemeve verilnıistir. 

3 - Eroin ir.ir.ile~en HUse
:vin Cavit ile hak'ul".da t~vkif 
m1izekke .. ec:i kecıilnıi~ bulunan 
Rifat emini ı:al1rken -yakalan • 
mıcıiarrlır. 

4 - R.a~r.ntıa.sada oturan Meh 
met oğlu ~!ustaia ile karlSı Reh
rib:ın ,.e s;:.tJcı Mustafa Kamil 
esr.ır Mtarlarken tııtıılmuşlar, 
ma.l"' 1' ı>mf'"e ''erilmi~lerrHr. 

lzmir limanındaki 
şamandtra 

f;ı;mir limanı methalinceki bU. 
vliık S?ell'i cn1<a zı üzerinde bulu
nan ,,E'Ac:iJ ıı:ııkh ~amandıra yerin 
den konarak kevholm11cıt1ır. Ge
mi süvn,.i1Prirıe ihti,•ath ciavran. 
malım hiMiril('cektir. A •ını za.. 
rvıanilıt ~-<>ni bir aamandıra in -
s~ '53 irin Vekalete maIOmat ve
rilmiştir. 

Piyano Konseri 
Be11ofjlu halkevinden: 
Evimizin tertip eylediği piya

no konseri. sanatkar Mari Ustat 
tarafından 10 nisan 940 çarşam
ba akşamı saat 21 de Beyoğlun
da. Saray sinema.smda verilecek
tir. ReYfivet mu.siki sevenlere 
ar.zolunur. 

Pendık vapurunda 
hır kaza 

Bir talebe Kınalıada 
açıklarında denize 

düştü 

Evvelki a.kşam köprüdPn A· 
dalara giden deniz yollarının 
Pendik vapurunda. bir kaza ol· 
muş, vapurda bulun8ll Sannyf 
mektebi tal.ebelerinden .ı\.dem 
Kına.hada ~ıklarında dl'.niz.e 
dilşmüşttir. Vat>ur ten.ha oldu • 
~dan hiç kimse bu kaza.nm 
f arkmda olmamış. za.vallı genç 
ka.ra.nlıklar a.ra.smda sularda çır. 
omm~a ve feryada bs.olamış • 
tir. BilyUk bir tesa.dUf ~ o
larak balrk tutmaktan dane.n bir 
balıkçı &es.teri duya.ra.k genel 
kurtamnştır. Baygın bir halde 
olan talebe tedavi altma alm • 
mıştır. 

İngiltereden demir 
ithal edilecek 

Demir tthalli Limitet $irketf 
dUn rele Halil Sezerin baska.n.. 
lığında mmt.Llta ticaret müdür. 
Iilğtınde mühim bir tonlautı yı:o 
mıştrr, Ticaret mUdUrU A vnJ 
Salmıanm da. iştirak etti~ bu 
toplantıda. hari~te.n ve bilhassa 
İngiltereden demir tedariki me
selesi ~örüşülmilştür. B~Jer
de b!r heyet se~ilerek Londraya 
gönderilccekUr. 

Amiral Muren 
sığınakları gezdi 

Dün sabah v~li ve belediye 
reisi dol<tor LiHii Kırdarm baş. 
kanlı:'tınrla pasif koı unrnn müt:E> .. 
bas.•Hsı Amiral ~farenin f.&t.ira • 
kile bir tonlanh yaııılmıc:r. plan
l:ı.r Uzerinde g-örfüıiilmilştür. 

MUtchn.,su: ır{lede;ı sonra §a

hirde s!ğmak haline gP.tirilme.. 
si dU~i"11üleI1 tarıhi nıahzen ve 
7.Elnlfnlikleıi gezmiştir. 

---<>----
Bir armatör müddeiu· 

mumiliğe verildi 
Koordinasyon bevetinin xö : 

mür r.avl1mlar1 ha 1 :kmd.ı.kl ka -
ramamesine avk'n hare.ket eden 
bir aınıatör rnıntaka liman reis.. 
liği tara.fmdıın mildcielumıımili _ 
~ verilmiştir. Bu nrmatör Sa .. 
dık o~lu N5znn::lır. Stimer Bank 
için limanımmhn Gemliğe nak· 
ledileceİ{ kr.izniirlerin t.on ba.şma. 
kararnamedeki fivat.ta.n fazla. 
onra istc!"Dı""tlr. Bıınun Uzerine 
liman rP.isliği Mcfü:ıeye e!kov • 
nnı.ş. mbıt tutarak armatilrü 
mUddeiumum!liifo Yermiştir. 

---o--
Bir haftada 

cez;alandınlanlar 

,.atman Har.ıdinin idar~inde. 
ki 2 numaralı Üskildar - Fadı
köy tra.mvav arabası dün 1bra.. 
himıı?!n ~avınndnn ~ec:erken 
kontakt n"'ticesi ates almrq, vaL 
man dı>rhnl kum dökerek ve ce
rev~.nr keserek arabanın vanma.
~mm önüne flCGml~tir. Arabada 
faıla bir hasar ounamı~tır. 

• • t '-'~ ~ • .. ...- 'I .. ~ • .. • • ',. 

23 Nisan Çot-...u.k Bayramı ve 
bunu ta.kin edan haftanın çocuk 
haftası olarak tesidi, halkımızın 
en büytik ve en ileri vurt davası 
olan çocuk ihtiyaçları üzerine 
dikkat na.zarlarını çekmek eme
lini gütmektedir. 

yan edermiş. ral g~ııcı· 
Deyli TcJcg uharritı. 

mc§hur fıkra ırı lcırıY°r· 
§Öyle bir hisse ç~ cfiYol'· ~ti': 

"- Demek kı. aJ1Sfıe' ~ 
devlet adanılar1• frll 0e 1,~;; 
meli, Fransız rıca,urctle •" ~ 
öğrenmelidir. B~ açıto'llf~ ~ f 
yollan daha fa.ı d• )1tf b" 
zakereler eana~t11 irtl dıh' 
biribirJeriııfn fıkl' • 
lı..,.,. ca.k tardır." • ' .ti 
J- • t>!t~,. 

• • • • • ıı<)'Je ıet 
• bahsi f"".' d'' ~ Bıı: de bu • 13iıttı' f r'ıı~ 

ceye bağlıyalı~·. cc <C ·e 1! i" 
damlanmız ingıliZ ıa)'t' \~ 
biliyorlar. çen:ıt# rıe ı• 
tilrkçc öğrenmeye 
lıyacaklar? 

41 11 ~ 

lngilizler cıeıı 1 
beyannaıne. orı~t. 
vaz mı geçıY ~ 

S az tnguı:ıer1:11 ıtıf 1 
dan açılın~~~°' blf J. 

zetelerinde gördd~ıaı: ti(/ 
ya daha i~ret c ,rırıdı11 f)'r 

tngifü: ıııcbusl pc~: 
adında bir alba1 e11.tr'I- .f 

unu r tJ."'7.J• 
guett.Sinde f ·ne 11'" ı / 

0
- AimanY' ua: ~I 

me atmaya ar~eıı tıY el~ 
mcliy~. Bu yüJ tı~ I~ 
mizin hayatıfl!;!uı '1~,ıP>~ 
likeye koydug i.ıı tJ Jf • ifo 
ıu.t yere ben.ıj\Iını"I çt1' 
Bundan başka rırı,ıctJI' 
kendilerini lcU~! , • .; 
ğimizi sanıyor· • • • ti" rp. 

. . . . ııt· ~, 
öyle ama, A~' ı~" 

muha.rebederı h çetl ~)"~" 
yorlar. Daha ~~niı' ~)'! i~ 
kilde ta~eebl~-eye -~tf" t 
tayyareletı te 1 ~~: bir hayli petro ı.JI'· ~· 'I' 
aa üz.erinde uçt~er 1 d~ § 
leyhine beY'"~ fıci ~~.of 

BugUn.kil b.arP~ys ,e f""'. 
denka.zanııaalc rpıt11" .fi~ 
cektir: Fi.ilell ça ~r,,~ 
ganda ! Mtf'd' ..t1'11 ~r 

İngiltere efJc 1·ıce1i j-l"ı -j" 
b tch 1 Afl• !ı er C' 

harbinin u cerer!<-'ıı ... ,~ 
hinde uyana~ i bl~. fi 
JAhın kıymetın ~caışıfııtl? "~ 
tıkta.n 50nra. 0ttı'lal rı<t' L 
turrnası deı:ııek r<>~g~~~ ~ 

İngiltere 1'\;ın ~ff~'lıf I~ 
aında AJmanY aııJ n1"'·~ ! 
rilk göste:IJlC~~01 ~fıc~~ 
tur. Zcngın P etlfıe i,itf ıf 
ve bava lcU~ a.rıdl ~ ' 
ebbilsU nasrl 1 , ,,UY~Jtlt 

' ı~ııf!oıJ:'.ı• r 
Bilhassa ~tıç ~jt11 

aa.rruflar~ ~ bir f 
zlycttc bo)'l t 
§irken... 

04
~. 

A. .. kere 
~ . ti1'~~ 

KruJ.ıkfı1.~:;/~_fJ ~e ~ ~ 
1 - :Nl te 2.5 UJ'~&(ıl',. 

tir. B~ ~erti1' :J~ıııt' 
ta.bi hıç . f!{ı.ntrU ~f(. 
darına ''0 nil dô:fôJt'• P 
316-335k~uece1'1 ~ 
kere sev ..,rp, de .,rJ 

2 - su ceJy-- ~ ~~ 
mıyaca.ktrT· ~-ıtl ~ .. iJ 

~ JtS ıcsÇ ..:.JJelr ,,J 
3 - Ş.U re bif ecı~ ~· 

tınnak ~ a~t ~' 9 "f 
şubeye ınur tcP1:.ıuı~1"' ~ r 

,. _ şu~~ . ..,, l1~,.I 
10: 4 _940 ~ fil:'.: ~ 
Bu tarihted ıo•~ 
~~80 iJA.11 0ııııı 
dile~· 
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~stahane ihtiyacı etrafında 

t~~sirRizım .~-~~~~~~~~~~~~~~~~ 
lttQtlın bir teklifi ŞımahAvrupada Alnı.an donannıa-

İsveç ha va kuvvetlerini · 
t\eı.ı l} 1}- - .. --... - ._.. "k" . l" k d h b ' k b l ıı ~r. ınu . ı ı ı mıs ıne çı ar ı . 
~11.ı.! dıı.ıı llıııa ~ sesclcr, ccnılyetıc.~ .mü .. t~hclemlcrlnin Fransızca Parisuvar ga.z~te~i. Sl ~ r l a u 
~il fllılıığ, l 3 en hir miktard.a t'ıızı te,·kıfRt ynılarnk: nin Londra hususi muhabırı bıl. , ..... 
tı-etıe t 1

1 
5:ibi h11<1uoıi bir teşkllat yapmalı Ye ha.-..! diriyor. 

C( il \'l t 1 : . 
c t rmelldir. 1 Yüz sene sulh iç~nd~ ~aşadık. k • /> 

'tıh * * ------: tan sonra harp tehlıke~_ını yakı~- edece 111. l ~tı 11tı1ıın <l<'rtl • dan hisseden isveç, mud~faası ı. 
\j o hnstnı etinden yerlerini almamalıdır. çin lazım olan birçok tedbirler al. • 

~"-! Ol11t 1 ~~1 ınno mc- Bir nokta daha: Teşekkül. maktadır. Hava kuvvetlerini tak. 
'111 •lıhat nu ... !;-t'hl"i- ter, hastahane yapına 1 rdırlar. viye ve iki misline çıkarmak için 

~- bur.:~ hlııcsse"<'· Bunun bazı misallerine son se. İ "k .. '"z ellı' ta 
·~ı~ "'"nkn . sveç Amerı aya uç yu • 
~ ııı ihtt . hnllcrı nelerde memnuniyet ile şahit ne Ultra • Modern harp tayyare. 
~ ~ \erınQfli) a~lnrına olcl u k. Bu su retle de muhtaç- si ile dört yüz motör sipariş et. 
~ d '9'lni )"llz. lara mahsus hastahanelere hU. miştir. Bu tayyareler a:asında 
ııı~rrııı iın1t· . cum azalır. sür'atlcri saatte altı yüz kılomet. 

lt<!tır t ın1 <"~ i~ın HastRhanelerin yUklinU a_ reyi tecavüz eden modern avcı 
ııı.;~ı.- cı hıt"lc-rln zaltabilecek tedbirler meya- . 
. -~ .. ''1!tll~tııı tayyarelerı vardır. . . 
ıır,aı"''' ha~ı 

1
, nıl,•t. nında bir tanesi daha hatıra Bu sipariş kraliyet varısı pren. 

~ıı tıt111~11 il laneı.... ı;elir ki bu ayni zamanda teda. sin og-lu olan Prens Bertil'in ri. 
~ a.. u, ~chrın viııin tesiri111 de arttırır. O ela v · t 

ıı_ "' "'111'P •-aı k·· yasetinde olmak üzere aşıng o. "'- ·•ıot ~ .n nde 1&tanbul ch'arında en ıntiıııuıip f d 
"' t 1 ııt 1 • na giden bir heyet tara ın an ya. 
ıı c ııı 0 ıııa ... ını yerde bir kemik veremi hasta. 

ıııı.1 sNlnı;<'!ı·ı ' h i k kt ~ k. pılmıştır. 
•tıı..., f.'rııe ertle, anes urma. ır. ~ıı var ·ı, DiiTer taraftan İsveçte bulunan 

' 

ıı.·•ıı Ynpılnn biz, böyle ~eyleri daima bele- b f br'k ı {'I ls:tılr · silah ve mühimmat a ı a an iti n sı(a \e üiyeden, hükfımetten bekllyo. · · 1 
lııııt~ı.:) rıcrı' niifu. ruz. Halbuki baı:ka memleket_ gece gündüz çalışmak emrını a • 

lı..~1'le ı "İf ol<l ~ • ı d k ı· r k bti U k bö ·ı mısla rdır. 
•~l"ı lıtsın ... 1 ~ıı.:u er e . ıc: ı . veya Y ) e Sulh zamanındaki İsveç ordu. 
~ı. "ıı r "' <'nııın mllesseselerl Serma \•edarlar . 'd" F 

"llh nr<l· 1 • J su takriben altmış bin kışı ır. •a. 
•aı.:u.r:: • •l( nn lul kurmuş, bundan hem kendile- k. · · "l'h 

'ı: 'ltıı llc ·· .. . ri, hemde halk istifade etmis. kat yeniden yüz bin ışının sı a t! lıh g(ıriist ·· .•.~ b~~r· · altına alınacakları söylenmekte. 
.~ ıı 1 " u~ııınu:ı tir. 
~ .... 'e .. tl' &.tlaı·ıılııı l>·ı- Ci,,."r ,·eı·emı· 5'nnatonuıntarı dir. . ,, 
-%1' lkl"r' . b" • • Bir isveı- gazetesı: Memleke. 

tı • ııu tcha. yaııan mUteşebbislerin muvaL ~ 
\ 1'"- 'il ırıık. fnk oldukları meydandadır. timizin gayesi. kış veya yaz mev. 

'l'ıı, e,'}.lt ""t . r ö siminde derhal silah altında top. 
~ /. ._. ıa ında Kemik veremi için de h yle . . d 

trııt ~<1>1\ •ıt>şrl)·aıa ıl mUcsf;eseleri kurmağ'a ve hU- lanabilecek kuvvetlı bır or uya 
tl:ııııı \"e h('ın ıı:· kümetin yanı başında yardım- malik olmaktır." diye yazmakta. 
~~ 11 h • d ~ ılll41ıj <'ııı l>u hu- cı rol alma~a zen;;inlcriınizi ır. 
'~ "'ll.lı1 l <!ttıı.ı· olaıı teşvik etmeliyiz. İsveç müdafaasında en mühim 

1.- tı11 ttlını . .. rol oynıyacak olan Baltık deni. 
~ij 1 lırı · zııı rııu- ı·ı · d d R l~ ılı: 1 :ııı·ece~iz. Bu suretle hem ken< ı erı zindeki Gotland a ası ır. us 
"~ 1 ı·ofı•s"" .,... faydalanırlar, hem de hastalar • Fin harbi başlamış olduğu za. 

t ı~ 11\ ı•. or ..• ~n. h iki' · d l .. "t · tl' rlada "stih ~'~· l\l ıof('sor O. avası, ııııı a ıa musaı o_ man bu ehemmıye ı a ı -
, ı 7.1111 ı lnn mıntakaJarda tedavi gü· kam mevcut deg~ itdi. Bugün ise 
·~~il 6 .. snıall k 
' l~: ''»l~lliklerini rilr. binlerce insan bu adayı Baltı 
I ~ Böylc<'e, kc>mlk \'<'remi llleti denizinin en kuvvetli bir müs. 
: 1/ı.lL ile malili olan z:ıvallılar rahat tahkem askeri üssü haline sok. 

GUnKA::--: .\ bir yataı::.a kavuşurlar. Çi.inkU, mak için çalışmaktadır. . . 
'1 " 1 bu kabil mUesseı:.elerdc muh. Adanın bütün sahillerıne ı;ahıl 

aa. h ııtanbul- taçlara mahsus olmak 117.ere müdafaa toplan yerleştirilmiş ve 
taYetasl tane ki- bir kısmın aynlması lfızııııdır; adanın müsait bir yerine avcı tay 
ta• s 7.liği va t h l t' 1 b' e ıc el • ., • \"e bu ins\\n are te m yapı - yareleri için derhal ır tayyar 
l.ır erdi "'eni b t ki k 1 ., mnsı mec ıır şe e onma ı- mevdanı hazırlanmıştır. 
gıı 111ese1e ele. · "• dır.,, Bütün bunlar tehlikeyi sezen 
lııı nıaanıafih h l 
lı · a1 7. PROFE8ÖR NAZIM ŞAKlR şimal memleketlerinin azır an. 
aıı"d. -amanda mak ihtiyacını duymuş oldukları. 

ttıu ..... llrnesl de Dl YOR Kl : 
ı~ıe;dİ<lln olan Muayenehane açmak nı göstermektedir. 
lltr. en <leğil- kolaydır. Ama hastahane aç. 

mak giiı,:tllr. Doktor bulma!\ Bursalı bir kadın 
yaralandı 

11 ilen d kt ııa118 <.'e Dls- da kolaydır. Fakat o· orun 
~ l Çı;y er hir bir \"erdiği reçett>yi yaııtırmnk için 
'ı. 'ta11 b ltacıe' et. eczahane açmak yine ~UçtUr. 

ı. aşıa Ulun iı:iııde lstanbul ve muhitindeki 

Bursadan misaf ireten şehri -
mize gelerek Lalelide ~br3:himiı: 
evinde oturan F...sma ısmındekı 
kadın dün sabah kucağında iki 
yaı:.mdaki c;ocuıfo ile köprü üze
rinde karşı tarafa geGerken 3051 
numaralı otobiisün altında kala
rak muhtelif yerlerinden vara -
lanmış. te<lavi altına alınmıştır. 

~:.ııa, I', Cerek dı- ha~tahanelerin yatak adedi 
.; tııııcn &elenıer a fazlalaştırılmalıdır. İstanbul 

tr· 'an l , • 1 d ğ 
t .\~ hır ınunyene ntıtuı;nnun 800.000 o u una 
~ tıı ~alt d l:>Jı:;panseı- göre, senede 80.000 haııtarı te_ 
tı~1ıı%ılrı l\va şudur, rlavi edecek kadar şehrimizde 

(;h bir kısmı sıhht te!lf!lat olmalıdır. 
tı{attll Clınıniyetin Halbuki. Anaclolunun muh-

;• b~;a ınecbu; telit verlerlnden ~elen hasta. 
1 atına ... kısınının !arın °mevc11diveti de ~özl>nline 

!! a~aıt1ı;;ı lstıızaın getirilcl i~i ta k~li rde bu nlsbeti n 
bara tedaviye ne kadar a rtacn~ı meydanda_ 
' <ll·ır d ~ •ata • ı olma. ır. 

davı ile mesele hallcrlilınlş de. 
ğilclir . .Muayene evlerinin yanı 
hnşmdıı il<\ç ve yatak clcl'lleri. 
nin de halledilmesi Hizımclır ... 

OH~fr\'° Şl'liHO iır 1 f.!llr 1,t'lk tedavi Demek oluyor ki, yalnız tc-
ıı il.I', tr ki bun. 

•eril <;oı. • 
~a.ıı tıl!tl elem d u-
~~ lıı~ hn, her ı:Un 
{11~11 ~tıı- ~kittıleri7. 
1\41\ r'e t 1 A.nado

)ı; tler anı teşkt 
' ~il" Ya • 'ıı 4 az ı>ıldıkça 

ııı ·i\lıv 0 • . ' 

1 
~ııı, ~aı~•uiyıı; ~~'7.-

i.'1:4, '1Ctf . nC· 
"l)lb il"" askeri 

•et '"nl b · t ~:~it e g ir has. 
:~ te e1:el'1! 
' ta il attı e ora-

1\ııııteıllle k lstnn. 
•1:1ıja"a. Je başlı. 
a l111'11.'rt rzurum, 

, Q aıc,11~~den ls-
' )' urrnuş 
ı,r ataıt · 

\~a ltrr.t aııecu . \ ıı - oını nı ar. 
< )ı,ı haııt akıa be

\ ~(lrı'ııııda, a:aııeıerı 
~ cııııu,.. a - on 

~ ''ı'ııreq &U Sibi 
~{:J~kacıae lstnnb~ 

erııı I' dl~ • 
e tak ler şe_ 

tıı 4tıtı s ın et-
''ta'-bsı.ııırakirıere ve 

r cıılıaı·ıı?lara:ıc a" 
L l\h '°'ati" ... · t qa ·•lar -n Yok 
ttı 1'e~et1 l\lrnak ta· 

' t-r et 
tııu • ttı rnek ıtt. 

'ıı lltahdUess~selr>r 
\~ ~t ~tıa~~lertnıı~ 

' ~ >',~ t!"l<ır en bir 
''-~tı: lt:ılclu~u Ya1ın. 

'11 lar, t!şını:ıt &tbı 
ı ~ l %· llı Uc 1 Ynıı. 

ijh • retıe t t(' ~ e-
' '~ı>e~~l'uş nı 

l\41>~h e ted Ukabt. 
r ~ b\ıl avı edı 

~Olta ı1rıı.ı.n ın: 
llllarııuıı 

j GöıiI; diiŞün·d~çe 1 

Her gün'' 1 nısan,, 
"Xbaıı" 111 tıiı·iıule, )Ul:ını miilınh yaıın.n bir '1ı:u·ikulfldc. 

lik giir(•nlt•r \'ili'. Dn ha hir n~· C\ vcllnılen hazırlanıdar, kny. 
l'Uklıı. hortıımlıı pıı\tt,· rnlıır u)dunırlar. ~ 

Sa.ka, hele hüyl~ kıula muhtaç oldu~·n clcnıfor<lc, yapana 
ı.:iir·c ~lı-:!;i';'ir. l~inıi tatlı tntlı p;iilcli~rür, kimi lenetli hir h:ır~lal 
l akı<·ıh~ı hıı·akır; kimi de lnsıını ı;ıleclen çıknı·ncak kadar ng;ıı·, 
knba 'e <·an.,ıkH·ı olur. 

Son muharebenin çıktıj!;ı 1tiine kadnr, "1 :Xi ... an'', yılda n.n· 
<·nk hlr kere ı;telcn bir ta.k,·lm nıisnCirl idi. l~·i kütü muziplik
lere Mthne olur , -e nihayet bir <lo~u He bir bntı nrnsmda. sili-
nir, ~idcrdl. • ,. 

J.'nkat !;'lmcll, her ~iin, b.'\-;;ka bir "1 l"isan ·Her "Rlıah kal. 
kmcn sizi ilkin nja.nslnr, aldatıyor. Hirnz so~rn, rıt<lronıı7un 
\ <•r<li~I hnherl<'rle tiiyl<'rlnlz diken clikf:n ... oka.J,!n fıl'la~ <>ı·,mrnz. 
Gazt>tcl('Nleki kot'n mnn<;;t>tleı·I 1türiiııc·e, rndlonuznn ~alan 
ı.;ii~l~liAini farkPder .. inlz. Fnknt dert bununla da, hunlarla <la 
hitmez. Aldı~ınız ~nzetcnln sütunlnrmı dolduran tel~rnflar, 
hlrblrin<lcn tamnnıiyle hn~kndır. 

"Berlin., dam~nh bir ajans, hanı hii<·ııınlnrııuln. "J\[Psacer 
isnılt., lt'rin yinni ,-npnr, sekiz zırhlı, bilın<.'nl ne l~adar Y<'L 
kenti hatırdı~ını hildiril'kon, il r.ı0nclra,, nınrknlı. lııı· •:-•ıı:rnf, 
ha,·n hiit'nmunıın tam bir nknmetle hitti~lni, cleHılc-n hır san
tla.ldnn hnska hl<; kimsenin burnu lca.nnmatlı~ını hnher veriyor. 

Yala~. sadt> njRn,.,Jnra, yalnız hey<'cnnlı tclgraflnra <l<'~ll, 
ı•esıni tehlliı.l<'r<' <lc ı;:ircU. 

Hele daYa "harbin m<',.,nliycti., ne dnirsc vn~· h:ılinlzc! .... 
Uy<lıırulnn masallar ranrn<la, binbir gct'c hikayeleri bile 
hiç knlrr. 

J>iinpırı nteşe \erenler, bizim rahmetli "Xn ... re<ldin., e 
ı·ahmt't okutacak bahaneler uyduruyorlar. Akıllnrn zarar, ha
yale "ıj:i,maz ştyler fiÖyliiyorlnr. • 

\•e bu, her ~ün biiyle. Her ,::iin, hAdiseler, yeni bir hczc. 
yan fa.brikac;ınrn biiyiilii kazanlnrın<ln. kaynatılarak renkten, 
~ekildt>n, ınAna. ,·e mımtıktnn soyula. .~oyulll ot·tnya. ııtıhyor. 

llaşlarken de dedim yn, her gün "1 :Xl<i.an ! ... 
UAIUil SÜHA GEZGİN 

Denizaltılarının kudretsizlikle. 
rine gelince, Hitler bunu da bel. 
ki şimal denizine bir denizaltı 
dalgası dağıtmak, belki de ingi. 
liz donanmasını üzerine çekmek 
gayesiyle, donanmasının 8 teşri. 
nievvel 1939 da Baltıktan çıktığı, 
(bu çıkış donanmanın Baltıktan 
dışarıya ilk ve son çıkışıdır.) gün 
anladı. 8 te~rinievvel macerası 
daha başlamadan evvel sona erdi. 

Bunlardan biri olan Gra! Spee in. 
tihar ettiğine göre Almanların e. 
linde eski ismiyle Döçland yeni 
ismiyle Lützov ve Amiral Şir bu. 
lunmaktadır. (Bunların da yara. 
]andıkları evvelce haber verilmiş. 
tir). Küçük bir hacım altında 
fevkalade kuvvet ve sür'ate ma • 
lik elan bu gemiler İngiltere ve 
Fransa için bir sürpriz olmuş ve 
Fransızlar buna mukabil 26500 
ton ağırlığında Leunkerk ile 
Strasburg gemilerini inşa ettni~. 
ti. Almanlar da 1935 tarihli İn. 
giliz • Alman deniz anlaşması ko. 
laylıklarından istifade ederek iki 
tane 26.000 tonluk zırhlı inşa e. 
derek Fransızların bu gayretleri. 
ne cevap vermişlerdir. Bunlar 
Şarnharst ve Geyseno'dur. 

Alman donanmasının dışarıya 
çıktığı İngiliz devriye gemileri 
tarafından haber verilince İngiliz 
donanması rakibini yakalamak i. 
çin derhal ileriye atıldı. Fakat 
geceden istifade eden Alman do. 
nanması üslerine avdet ettiler. 

Vaziyet her ne olursa, bugün, 
yedi aylık harpten sonra Alınan 
denizaltı gemilerinin vazifele. 
rinde umumiyetle muvaffakıyet. 
sizliğe düçar oldukları açık bir 
hakikat olarak görülmektedir. 

Almanlar nihayet 14 şubat ve 
8 nisan 1939 tarihlerinde Bis. 
mark ve Şamharst isimlerinde i. 
ki tane 35.000 tonluk zırhlı tez. 
gaha koymuşlardır. Bunlar da 
yakında denize indirilecektir. 

Döyçloııil rcp l:nırn:iirii bir 1 
scry c:sııasıııda 

1 
Fransızca L'entransijan gazete. l 

sinde Hanri Bidu yazıyor: ı 
Alman filo kumandanlarından , 

Meyer Doner 1937 de neşrettiği' 
resmi bir yazıda, "harp filosunun 
başlıca vazifesi Alman sahillerini 
korumak ve de:-ıiz ticaret ve ih. 
racat yollarım açık tutmaktır . .'' 
diyordu. 

Bu ifade 18 haziran 1935 tarih. 
Ji İngiliz • Alman bahri anlaşma. 
sına muhaliftir. Çünkü bu an. 
!asma mucibince Almanların an. 
cak İngiliz donnamasının yüzde· 
otuz beşine mtisavi bir hacımda 
donanmaya malik olmaları icabe. 
diyordu. 
Şu halde Alman kumandanı 

donanmalarının üç misli olan bir 
deniz kuvveti karşısında bu yoL 
ların yine açık bulunabileceğini 
nasıl ümit ediyordu? 

Bu mesele Hitlerin proje ve 
galatlarını meydana koyar. Bir 
taraftan, Hitler muhakkak ki 
1935 senesinde İngilterenin ken. 
disine karşı harbe gireceğini dü. 
şünmeyordu, diğer taraftan ise, 
İngiliz donanması ne kadar fev. 
kinde olursa, denizaltı filosunun 
İngiliz donanmasını felçe uğrata. 
cağına itimat besliyordu. Bugün 
ise bu iki hata da aydınlatılmış. 
tır. 

Bugün qğrenildi~ine göre Ilit. 
ler 1939 haziranında Paristeki a. 
janı vasıtasiyle !ngilterenin ken. 
disine karşı harekete geçeceğini 
öğrenmişti. 

Ormanda ka: ::olan 
genç ölü bulundu 

Bakırkövündc oturan Çatalca
lı Musevilerde nHotbi gecenler
dc yirmi vaşındaki oğlu ile or
mana odun kesmeğc gitmi!'.), fa. 
kat oğlunu ormanda kaybetmiş
tir. 

Jandarma ve polis tarafından 
aranan çcxmk diin ölü olarak bu
lunmuştur. Ceset }.for:?a kaldı
rılmıcı, çocuğun şüpheli öliimii 
etrafında ehemmiyetle tahkika.. 
ta girişilmiştir. 

Alman donanmasının vazifesi 
dc:ıiz ticaret yollarını açmak ol. 
duğuna göre acaba Alman donan. 
ması yeni bir qıkış teşebbüsünde 
bulunacak mı? Bunu kimse bile. 
mez ... Fakat eğer böyle bir teşeb. 
büste bulunursa hangi kuvvetleri 
ilerive sürecektir? 

Aİmanyanın deniz kuvvetleri 
muhakkak ki şayanı dikkat de. 
ğidir. Mağlubiyetten sonra Al. 
manyanın inşa etmiş olduj;u ilk 
gemi serisi, anlaşmalar mecburi. 
yetine binaen on bin tonluk zırh. 
lıları tecavüz etmiyeceklerdi. 

Bu hesaba göre Almanya 12 
bin 300 tonluk üç tane otuz b~ 
yaşında eski zırhlıdan maada dört 
tane de modem harp gemisine 
malik bulunuyor demektir. Otuz 
beş bin tonluklar da filoya girin. 
ce Alman donanması kuvvet bu. 
lacak demektir. 

Bu sebeple Almanlar cep kru. 
vazörlerini meydana getirdiler .. 

Almanya bu yeni gemilerinin 
de iltihakiyle kuvvetlenecek olan 
filosuyla deniz ticaret yolunu aç. 
maya, yani ceman yirmi zırhlıya 
malik olan İngiliz • Fransız do. 
nanmaJariyle mücadeleye yanaşa. 
cak mı? Şüpheli!. .. 

Alman harp konseyinde 

Erk§nıharbiye Hitle
re muhalefet mi etti? 
Taarruz tezine 

Yalnız Ribbentrop ve 
Göbels müzaheret 

etmişler 
Fransızca Parisuvar gazetesi. 

nin Kopenhag hususi muhabiri 
bildiriyor: 

Berlinden öğrenildiğine göre, 
martın son günü öğleden sonra 
Vilhelmstros'da Hitlerin büro. 
sunda bir harp konseyi toplanmış 
ve içtima saat on beşten yirmiye 
kadar devam etmiştir. 

Danimarka matbuatına göre 
naii erkanıharbiyesi Von Ril:en. 
tmp, General Broçiç, General 
Keytel. Amiral Rider, Mareşal 
Göring. Göbels, Himler. Şmit ve 
partinin ileri gelen şahsiyetleri 
bu içtimaa iştirak etmişlerdir. 

Mesele umumi vaziyetin müza. 
keresi değildi. Mevzu muayyen. 
di: Taarruz etmek, veya etme. 
mek! 

Taarruz Meselesi 
İtiyadı üzerine Hitler noktai 

nazarını uzun uzun izah ettikten 1 
sonra, aşağıdaki sebepler tahtın. 
da taarruz etmek mecburiyetinde 
olduklarını söyledi. Hitlerin ileri. 
ye sürmüş olduğu sebepler şun. 
lardır: 

ı) Rejim dinamizminin azal. 
mamış olduğu hissini halka ver. 
mek mecburiyeti .. 

2) Taarruz, eğer muzafferiyet. 
le süslenirse, Berlini tutmakta 
tereddüt gösteren İtalya ve Rus. 
ya üzerinde kat'i bir netice alın. 
masına kafi gelecektir. 
' 3) Bu muzafferiyetle mütte. 

fiklerin planları bozulmuş ola. 
cak ve gerek şimalde, gerek Ba'L 
kanlarda hareket imkanları kal. 
mıyacak. 
Taarruz Fik~ine Yanaşmıyanlar 

Hitlerin bu fikri Ribentrop ta. 
rafından da şiddetle muvafık bu. 
\unmuş, fakat Göring ve di&er 
askeri şefler taarruz fikrine mu. 
halef et etmişler; Almanyanın ta. 
arruz ederek muhasamatı arttır. 
mış olacağını, halbuki stratejik 
vaziyetin muzafferiyet vaadetme. 
diği~i, bu şekilde düşmanların i. 

Hitlerin taarruz fikrini reddeden 
General Kitel 

şının kolaylaşmış olacağını ileri. 
ye sürmüşlerdir. 

Muhalifler, karların erimesini 
ve hareketlerinde çok mühim bir 
rol oynıyacak olan Ren nehri su. 
!arının taşmasını beklemek la. 
zımgeldiği hususunda ısrar et. 
mişlerdir. 

Nihayet, muhalifler, müttefik. 
!er yüksek harp konseyinin bir 
harekete karar vermiş oldukları. 
nı bildirmesi münasebetiyle bu 
hareketi beklemeleri icabettiğini, 
müttefiklerin manevi durumları 
dolayısiyle bir hamle yapabilecek 
vaziyette olduklarını, kendi men. 
faatlerinin de mukabele etmek 
için beklemek olduğunu müdafaa 
etmişlerdir. . 

Bu haberleri veren Danımarka 
gazeteleri Hitlerin yalnız propa. 
ganda nazırı ile hariciye vekili ta. 
rafından tutulmuş olduğunu, di. 
ğerlerinin hepsinin mukabil . t~zi 
müdafaa etmiş olduklarını bıldır. 
mektedir. 

Bu haberlerden anlaşıldığına 
göre Hitler tesir yaratmak için 
seri bir harekette bulunmak mec. 
buriyetini hissetmektedir. 
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· · k· ı · · ·f · Maaşları yükselen ! Yeşihrma~ korkunçj 
Zı raat ve ı ı n ı n ÇI tçı- muallımler surette yükselıyor 

1 . • e h ı·tabes. Ankara, 4 (A.A.) - Orta ted. (Baş tarafı 1 incide) er 1m1 z 1 risat muallimlerinden, yüksek bulu~nn uetonaı·me köprlinUıı 
o!tul mezunu olup da 25 lira maaş lırl r;-özU de dohnuştuı·. 

(Ba~ tarafı ı iııcfrlc) 
rım) kapanacaktır. 

Milli Şefimizin, İsmet lnönü
ııün, "iki kat mahsul" buvruğu. 
nu. Jen, Türk köylüsü, 10 yıl ı. 
cinde bir çok ürünler için verine 
getirdikten sonra darlığm bu 
yurtta lafı olur mu :ırtık? 

Iliç bir sı1."tniınu:: yol:! 
Bundan on iki yıl önceleri bi

ze dL5ardnn vapurlar dolusu 
buğday ve un gelirdi... Amma 
bugün tersine biz buğday çıka
rıyoruz. Yiyecek bakımından hiç 
bir sıkıntı yok. 

Bugün harp içinde değil, dı. 
şında. bulunnn \'C çütçı menıle. 
keti sayılan bi çok devletler bi· 
le yivecckler için baı.ı nizamlar 
f'lkarmış. vasaklar koymuşlar -
dır: Haftanın şu ve bu günle • 
rinde et yememek gibi. O gün. 
lerdr- havvan kesilmc7.., et bulun
maz. Digcr bir. çok yiyecek çe
çıtleri il7.erinde de buna zcnber 
. rkılıklar vardır. 
Bizde ise hangi §eyi ararsın da. 

. istediğin kadnr bulamaT.Sın 7 Bu 
aramak Ye 'bulmak Uzerindc bir 
nz durnlım. 

Sen ve ben, her aradığımızı is. 
lediğimz kadar buluyoruz . .Anı
ma r,ok arayanlar da.ha var: Dı
sandan, dışarı memleketlerden. 
Bunlar ellerinde para, hem !bol 
para biz.den ibir çok şeyler arı
yorlar da. istediklerini istedikleri 
kadar bulamıyorlar. 

Yurdumuz bu aranılan toprak 
üıiiıılerini yctiştirebilirsen ve 
bu yüzden çok para. kazanmış, 
memlekete de para sokmuş o -
lursun.,, 

Fiyat arlıfl<ırı 

Vekil İstanbul vo l.unir bor. 
.salarmdaki fiyat artl§la.nru göz
den geçinni5, harpten evvelkine 
nazaran pamuğun kilosunda 40, 
mercimekte 2, nohutta. 3. s~
da. ve ket.entohumunda 5, arpa. 
da. ve yulafta 2 kuruş yUkselme 
olduiıınu tebarüz ettirmiş. Av. 
rupa ve Amcrikada fiyat yük -
selişinin devam edece~'1ni söyle
yerek demi.5tir ki: 

ı - A vrupn hemen ba§tan ap!I 
hnrp içinde veya ona y'llkın bir du
rumdadır. ButUn bu devlcll r zlraat 
ışlerlnl nksatmamnk, toprak Urtinle. 
rinl nzaıtmamıık için bin bir çareye 
b:ı.,vunıyorlar. Amınn ne olursa harp 
\C harp ho.llnin ckslkllldcrlnl tamam. 
lamak kolay de~lldir. Onun için o 
devletler her vakitkindcn daha. :!azla 
dış:ırdan mallar alacaklardır. 

2 Avrupa barı~ zamanında Ye 
lıeı-ekctll yıllarda bile kendi ycUştlr. 
eliği ile kendini bcallyemez \'e !abri_ 
l<nları l!;in hnm maddelerin hepsini 
çık11,.3mı.ız. Her yıl \"npurlar dolusu 
)emeltlilt ve yemlikler, parnul<, :)11n, 
deri .• gibi çe§lt çeıılt ham maddeler 
Avrupaya taşınır. Bunlıır(lan bir çoğu 
Amerikadan {;'cllr. 

• 3 - Bu yıl ıı.ıag-ı Amerikruım ~ 
yerlerinde mahsul iyi durumda görW
rnUyor. ::iı:eael.A Arjantin Avnıpanm 

bllytık buğdtıy ambarlnrmdan biridir. 
Onıd:ı şimdi ekinler biçilip döğUlm~ 
'tUr. Aldığımız haberlt'rc göre eklnler 
zorlu ,.c donlu kı~tan çok zarar gör_ 
mu,, malaul yanyır. dll~moıı, •'600 
bln \'1l&'ondıı:ı.. "250 300 000.. \ a. 
gomı lnm13Ur. 

4,. -.JUiyJc bir azlık olınaaa bile bu 
kan~klık içinde engin denizler aşın 
o fllcrden mal r;eUrtmek çok güçleşti 
'c pahalatıdı .... Vapurlar kıUıııu, scy_ 
rckleıtf, na\•lunlıır arttr. Slgortıılıır 

yUkııeldl, dabA bir takım masmrınr 
b1ndL Sonra araya bir llc Amcrikadan 
alına işinde döviz sıkıntı.et kanıtı. 

5 - A vrupanın çoğalan ve ~oğn_ 
lacak olan isteğini denlzn§ırı meınlc. 
keUerdcn 1;CUrmc zorluğuna karşı 

Tllrkfye en ch·criııli lılr paznr ycrl 
durumundadır. 

Malmıız lcmlzdır, özlUdUr ,.c çalı.. 
şttaazı da.ha temiz, özIU yapabilirsin. 
Cllrüyorsun: Mnlınm s:ıttlmaması, 
para ctmemcsI ihtimali yok. O hnJde 
gece gUndllT. deme, durmıı ek. 

lll.)K~JETlN YJ\UD13U • .Am 
Çok ekcbUmen itin sana hUl.:Qmct 

yapabileceği lıOlün )ıırdm1lan yap. 
mııtır. Bu ltl muhtaç ç!ttçllcrc: Ya
pılan Ce.§it çqit tolıunıluk yardımı 18 
:rn.Dyon klloyu geçmıııur. Ayrıca. 2 
:ınDyon kiloya yakın ıaevln.nd ve A
kala pıımuk tohumu dat'ıtılmı~trr. 

Bundan başka. zelzele yerleri c,:ırt. 

çller! 1Cin 10.000 çift ökOzU dağıtma. 
ya ba§lıınnuştır. Ziraat Vekilliği elin. 
deki sllrmc, tohum atnıa \e temWe. 
mo maklnelcrflc yeteblld!ğt ve yctış. 
t1reblldlğ1. kadtır çiftçiye yardımda 

kmur ctmcmelctcdlr. .Bu yardımı 

mtbnktbı olduğu kadar nrtmı.bllmck 
ıçfn de ycnfdcn orak ve harman mn... 
dnel r1 gcUrtl:\'Or. Runlıırlıı hrr yare 
\o her ~o y t~cmiyec ğiınln brtiyo_ 
rus. Fak&t bir çok yerler '"'e I.alerde 
ç.lttçir• bllyUk yardmıımu. olacaktır. 

H'l!'k1hnet dô!tlrınnm: Jnt.;'llt~re \'ıo. 

.Fraruıadnn ödilnç para aldı, ilcıluc o. 
demek llzere ll!lrp Aletleri ııatın ııldı 

'c nlnıakta, şanlı kalırnnıan ordumu. 
zu knrndn, denizde, havnıl:ı. b,r l<at 
dnhn kU\"\'cllcndlr,..cck lJtı son icad 
sllllhlıırm lıüyUlt lılr y ... kfıun tut.an 
ı.ar ılığı nııılla ödenecektir. Demek 
kl, senin ycllşUrecc:-ğln fazlıı UrUnlc. 
re lıtr çok yıll'ır için dı§ard:ın paznr. 
tar şimdiden s:ığlıı.n111ış. peylcnml~ 

bulunuyor. Senin için hem emniyetli, 
kazançlı. hem de buı;Un vatan ltorun
mndıı sil hlanma borçlarını ödemek 
gibi ~crefll blr ış .. 

J:hlmtl.Ulül~ ı~ \U,\I~ Ch • 
Onun Jçln t krnrlıyorum: Ekebildi. 

ğln kadar, elinin \' rdığl, gllcllnUn 
yetti(;i kndnr rlc. 

İlk ağızda cllndcklnf, lıazırd:ıkınl 

ek, \'akit geçirme ondan sonrası \'e 

tnzınsı için ı1rına şu öğUtlerl \'crcblll. 
rlm: 

ı-.;gcr yeri, loprağı, havası uyıırsn 

pamuk ek. TJcnrct Vekili ıırkadaşıın. 
uruı d:ı sordum: P:ıtnuk dı§ardan l'n 
istekli mUşterlsl olnn rnahsullcrlnılz. 

den biridir. 
Susam, keten, ası lr, llOl-8, kendir, ! 

tn.sulye, ~rUlce, burçak ve ııa.irr de 
§imdi ckllccrlc Urf.lnlcrdır. 

lyi. tUtun yetlştlrm ltlr dr !.Ok kn. 
zanırsın. 

Arpa \'e yulaf ckinılnde de J...-usur 
etme. Ordu için yulafa çok ihtiyaç 
var. Arpa da çok aranmaktııdrr ve 
aranacaktır. Sade arpa ve yula! de. 
ğll, bütün hayvan yemleri üzerinde 
çok uğr~malrsm. Yalnız 11ntm11k için 
değil, hayYanlannı daha iyi beslemek 
Jçln de bu Urünlcrt daha. !azla .retı;ı. 
tlrcccksin. 

Vakit geçirme ıtmdidcn yoncalık.. ! 
larmı kurmaya, çayır toplamağa, 

yemlerini yetl§Unneğc bak. Yonca 1-
çin sana yapılabilecek yardım esir. 
genmiyecekti r. 

Seninle böyle bir konu ma yapaca
ğımı haf kanının. söylcmJ§Um. I:ana 
BC\"gilerle beraber &ana §Unları söyle
memi buyurdular: 

"Bundan altı ay önce decllğlnı gibl 
ekeblldikleri kadtır cludnlcr , bazı k6. 
tU nlyeUl ve dU§tlncclller birtakım de. 
dikodular yapabilirler. K!ltU, yantıı 
ha~rler çıkarabilirler. Bu aözlerin 
hiç birine aldı~ etmesinler. Gönülle. 
rt rahat ve tıuıaııız ııı rine b&katrU&r.., 

Bu elçilikle beraber benim de söz.. 
!erim bitti. Şimdi son sözUm: Arka.. 
da'lar saban ooıına. 

İngiliz harp gemi
leri japon sularında 

( Ba~ tarafı 1 bıcfdc) 
.r!4I 

harekette bulundukları takdirde 
filomuz icap eden şiddet.le hare
ket mecburiyetinde kalacaktır. 

Almanyaya karşı nblukanm 
Pasifik Deniz.ine teşmili hakkın
da bu zat fJU beynnatta bulun -
muştur: 

Japon bahriyesi Avrupa ihti. 
liıfmm Jaı><>n sulanna yayılma
sını Hiddetle protesto etmiştir. 
Japon hükfuneti ln.giltere nez -
dinde icap eden lC'!ebbilslcri 
Yapmıştır. 
• Tokyo, ı, ( A.A.) - Bahriye 
-:ezaretinin salahiyettar bi .. mü
messili J aPonyanm denizaltı ü.ssU 
olarak kulla.nılmak üure Al _ 
manyaya Hainan adasının bir 
kısmını vermek tasavvurunda 
olduShına dair çıkan şayiayı tek
zip ve Japonynnm Avrupa ihti
la.fınm dışında kalmak iı:ıtediği. 
ni teyit eylemiştir. 

Londra, .~ ( A.A.) - Londra. 
nın siyasi mahfillcrincle söylen
diğine~ göre, Japanya .lngilt.ere 
hükumetile yaptığı diplomatik 
temns.lahda, Büyük Britanyn -
nın, J apon sahilleri civarında 
balı ri harekata t~bUst.en te. 
vakki edeceği ümidini izhar ey. 
lemiştir. 

lnefüz. hükumeti şu ce\·abı 
vermiştir: 

almakta olanların maaşl;ırının 30 Amasya - 'roknt. Aıuas:rn -
liraya çıkarılması kararla;ıtırıl. Erbaa şosclcrl ve bu şosC'lerin 
mıştı. İlk partic.le 51 muallimin gtizcrgı\lııııclal.:i hlitUıı IJağ' yo 
maa;ıının 30 liraya çıkarıldığı ge. l!nhçelcrl n mezruatı f:iU hastı. 
çen ay tebliğ ve neşrec.lilmiştir. gındnıı .~eyrllscfcr. ti uı·ıııuş Ye 
Bu defa. kadro c.lahilinde yapılan ~a~alarınır.zn .'·1• ı.:ı\·nr ~·ı..·ı·lcrle 
değişiklikkrlc ikinci parti olarak ırtı~rnt kco.;ıJmıştlı· .. 
aşağıda adları yazılı 17 mu:ılli. 'I okıı t ıııC'tCol'OIOJI meııııırlıı. 
min maa~ları ıs elen 30 liraya çr. ~uııu~ıı gP!cıı lt>lı:rnftrı ırma
karılmıstır: 1!111 şıdt!C'tle nlrnınktn rlcnrnı 

Ada.{a erkek lisesi tarih öğret. ettiği .blJdlritıııi~ olduğuıın sü. 
meni Sevki Berker. Anl:ara kız l'P hılhnssa masra knsabası 
lisesi t~biiye öğretmeni Nihal To. her an daha hUyUk lılr tehll. 
kay, İzmir ikinci erkek lisesi ta. "~~·" maruz htıhııınıuktaclrr. 
rih coğrafya öğretmeni JI. Gaıra . ,\ına.,~ı~ . .' (ı\.,\.) - Anıasy~ 
Sarmat, Samsun lisesi riyaziye ılu ı•h·a.r nla~ct 'e kııznlar n~·a
öğretrneni Kemal Aydiniç. An. srııdul" yol lt•IPfoıı irtibatı ın. 
kara kız lisesi türkçe öğretmeni k~tua ~ğrnmrştır. Snın .uıı tre. 
mualla Eden, İnönü kız lisesi e. ııı hu~ılıı de gclmPınl~lır. 
debiyat öğretmeni A. Süreyya A. 1 1 asyoıı<la .. n_ıahsıı r imlan 
va.n, Ankara üçüncii orta okul ri. ınr•ı.ııur}::ıra ınıışkllllıtla eknı!'!lt 
yaziye öğretmeni Muıaffer Bcr. ":ı·ılch!lıne.kteıllr. Oı·ta mektep 
di, Bandırma orta okul tarih corı. hı nası 110 bır ilk mekt cıı binn~ı 
raf a öğretmeni Belkıs Sakaroğ. ı-;ular aıt.rnua knlclığıııclaıı fecl
lu, Y Kütahya lisesi beden terbiye. l"lsa t ln tıl edil m.iı;tlı·: l'osta 'o 
si öğretmeni Nevzııt Turgay, t~ldon ~lnnsı t.ıhll~e. f'clll~ıiş. 
Denizli li6esi riyaziye ögrctmeni tıı. Iltikunıct \"C f.ıl'lr><IQ" hınn. 
M. Raşit Mocan, Balık<"sir erkek lnrı~ım nlt katıııı hnsaıı ılnr 
öğretmen okulu edebiyat ögrct. ~iltıkçP çoğ'alııırılcta ?11uğuıı

. N det Sancer D · ı· ı· clnıı C\.'Tnl• mnhzl'ıılt>rı tahliye mcnı ec , enız ı ı. 
1 1 1 

• • 
· t "h ta.. · A Ak"f T"' C'C ı ııı tır. Hınaııııı tnmaınen 

sesı arı s Jıyen . ı u. . 
fenk, Muğla orta okulu tarih coğ. tnbllyesı .. ,ll'elel'i dl11'UnUlmclc. 

f ··- • D" EğT ğ tcdlr. 
~~ Y~:yg~::mpa:ı lis~;~~~iiy~ 1~g-: Sular .hlitUn şiddeti ·le Uç ki. 

• . .. r- . lumctrcltk ıınrkc bulYar Uzc-
retmenı Nusret Baycnder. emır. . . 

• t k ı t b'. ··- t · rrnclen nlnnakt:ı ,.c her tUrlU gan or a o u u a ııye ogre menı 1 r d 
H B h. B 1 z ld k ı· seyr se er urmuş bulunmak. . e ıcc ora , ongu a ıae. t d IJ 1 · · t d 
· ·h ğ f ··- t · M"' n ıı-. u ,·arın ıstıııa uYnr. 

sı tarı co ra ya ogre menı ur. 1 .. 
G"k ·· k G 1 1. • nrı ınııteuddlt ııokt:ılal'dan yı-vet o tur , a atasarav ıaesı -

'h - f ··- t •. A G kılınag:ı başlamıştır. Bu sebep. 
tarı ~o~r~ya ogre menı · · le istasyon ile şehir arasında 
Fe!rdu.kza Kura~. k l d iı'tilıat. kesilnı!ştil'. Kusnbndn 
La ı - ava yo un a- sular nttrnda kalan e,·ıcr tc<L 

ki tren karazı rlcen çökmeğe bnşlnnııştır. 
Snm.,.ıııı, (t\.J\.) - Pazar- Şimdiye kadar beş altı c .. · yı-

tesi .gUnU saat 20.i.ı te Lacllk Is. li:ılınıştıl'. ::Suların istllf1s111a uğ • 
tasyonundan Knvnga gelmek. ra:raıı \·e kacmağn munıUak 
tc olnn marşandiz treni 57 tn· olaruıl·an lnsnıılntdan şimdJyo 
ci kilometreden geçcı·kcıı he. kadar 12 ki~i J;:urtnrılmıştıl'. 
yeH'uı doldyısiyle makine Ye Diğerlerini kurtarmalı: Içlıı çn. 
yUk Yagonu yoldan çıkmış YC lışılıyor. 
kısmen parcaıanmıştır. ı<:nza Knyalıa~r Yo Ovasarny köy
neticesl gardBfrcn Osman \az!. leriııdc su nltında kalan insan. 
fe başında ölmllştlir. Başkaca ları kurtarmak için dllnkU gUn 
nilfus zayiatı yoktur. Zarı-ı nahiyesinden scvkcdilen 

yardımcılar deniz mnnzarasını 
alan s l ları gcı;mr>l.: i nı k~ıısrzh. 
ğı karşısıııdn hir iş güromcrniş
lcrdlr. Hu iki kOy hall~mdnn 
bir kı8ınr clağlam çekilebilmiş 
ise rle çekilcmiycn insnnlnrın 
vaziyeti hakkında hiç bir m:ı. 
lı'.'ımnt almamamıştll". Jandar. 
ma hölOI\: kumandanı ve Zara 
nahiyesi miidtlrll bu köylere 
gitmlşlol'dir. Aynı znm:ıudn 

Samsun YiUıyetindon sandalla· 
riyle birlikte altı sandnlcı gön. 
derilmesi istenilmiştir. 

italyanlar dörtler 
paktını canland1r
mağa mı çahşıyori 

(BCJ4 tarafı 1 in.cide) 
düti.iamek vaadiyle aynldığmı da 
biliyoruz. 

Acaba Giornale d'italia'nın, 
dörtler paktım hatırlatmak su. 
retiylc neşrettiği makale şimdiye 
kadar düşünmiiş olan i tal yan 
Baıvekilinin nihai kar.arını mı i. 
fade e.diyor? 

Zira Giomale d 'italia'nın dört. 
ler paktının ihyasından bahset. 
meıi bugünkü harpte Almanya. 
nın Sovyetler birliği yardımına 
istinaden dahi olıa lngiltere ,.e 
Fransaya ıalip ıelemiyeceği hak. 
kında Romada kat'i bir knnaat 
me\'cut olduğunu ıöıteriı·; bu 
c:'.a acıkc'.\ Musolini tzrafındnn ü. 
çüzlfı Berlin • Roma • Mo!'.kova 
projesinin reddedilmeıi elemek. 
tir; aynı zamanda ltalyanın Al. 
manya, hatta So\'yetler birliği ile 
beraber buıünkü harbe sürüklen. 
memek niyetinde bulunrtU\S ı de. 
mektir. 

Hülaıa Hitlerin ortaya çıkardı. 
ğl Bedin • Roma • ı'1oıkova an. 
laşmasına karşı ltalya, Bcrlin -
Roma • Londra • Paris anln1ma. 
sını ileriye sÜl'Üyor; bu sı.:rtelc 
ıulh ve harp meıelesindc Berlin 
ile Roma arasında fikir birliği 
bulunmadığını açığa vuruyrr-. Fa
kat gerek Hitlerin, gerek Muıo. 
lini'nin ayrı ayrı şekillerde olnn 
projeleri sulhu zaferclcn ziyade 
hali. siyasi korr.(>inezon?arda ara. 
yor. Onun için hu vazİ)'Ct kar§t-
11nda Jngiltcıre ve Fnmsanın bü
tün kuvvet kaynaklannı bjrleşti. 
rerek harbi her sahada ı(ddetlen. 
dirmeye karar vermeleri daha zi. 
yade manah bir m:ıhiyet alıyor. 

ASIM US 

J ~rban, 4 (•\ . .ı\ .) - :>on gUıı. 
Jeı·dc devamlı uil' surette ya
ğan yağmurlar ve knrlaı· kaza 
ela hl !inde geçen ve lıi rleşen 
Kelkit' c Yeşilırmak çayların ın 
taşmasına sebebiyet vermiştir. 

Bu tuğ.yan neticesi olarak 
~~rbaya:ı bir kilometre mesa. 
fede kain S5 metrelik Kargı 
k öprtisil ile J<Jrban - Samsun 
şosesi lizerlııdc 'iO metre nçık_ 
lığmtlal•i ahşap köprll \'C Er
han - Amasya arnsmda yine 
Ycşllırmak Uzerlıırteki :iO met. 
re nc;ıklcğında Durucasu köp. 
rUsü yıkılmıştır. .Macldt zarnr 
büyüktür. Hirı;olc arnzi sulnr 
ııltındn kalmıştır. Sulnr her 
ı:;aat ~·UkselınektPdir. )Hinakat 
latm temini i~in lrnyıklardnn 
istifade çnrclerine h:ışvnnıl. 
maktndrr. 

\ ' l'~il ırmak Bt•':' ;\l f't !'etlen 
Fazla Yiik"cldi 

Her hangi gavrimeşru bir ha
rekette bulunmak nh·etinde de
ğiliz. Arzumuz. imkan dairesin. 
de, Japon mcnafiini nar.an iti -
bara almaktır. Bununla bera -
bcr. bu mülahaza. muharip sı - Alman Tahtelbahirleri-

Samsun 4 ( A.A.) - Kızılır
mak üç metre yükselmiş Çar
şambada Yeşilırmak beş metre 
yetmiş sekiz santimetre <;1km1ş. 
tır. Carşambanın Ay\'a.cık nnhi· 
yeainde bazı arazi heyeI.ani baş. 
lamıştrr. Yine Carşambanın ka. 
ramustafalı kövünfi su basmış 
ve yirmi beş evin nüfusu yük • 
sekçe bir yere sığınmağa mec
bur olunmu,c:tur. }(urtarılması 
için icap eden vesait ve malze
me ile bizzat kaymakam ve jan. 
darma komut:ını mahalline git
mişlerdir. 

Seylap mıntakasın<.la nüfus -
ça zayiat yoktur. Bina ve mez
ruat ii7.erindeki haaarnt tcsbit 
~dilmektedir. 

fatile sahip olduğumuz meşnı ne muvaffakiyetli 
,haklan terketnıenıizı icap ett!r. l 
mez. Bina.enalevh. ,•aziyet ikti taarruz ar 
za ettirdikçe. haklnrmuz.ı tama- Pa.ris, 4 (A.A.) - Fransız de. 
men kullanmak azmindeyiz. ni.z mahfillerine gelen malUma· 

Sovyet ajansının bu münase-- ta göre, geçen 48 sa.at 7.arfmda 
betle haber verdiğine göre, her İngiliz kuvvetleri bir kaç Al -
iki hükumet arasındaki dinloma... ma.n denizaltısına hUcum etmiş
tjk tcma.slar. A..<wna Maru ha. lerdir. Tam netice henil.z malfun 
disesi de ha.tta daha evvel yani olmamakla. bera'!:>cr, bu taarru7-
mUttcfik deniı. kuvvetlerinin pa- larm cluıerisiu.in muvaffakıyetle 
sifik dcnitinin bu kınnunda kon- neticelendiği anla§ılmaktadrr. 
troi 1.esis intldinnı.t derpiş etme.. Lotufra, 4 ( A.A.) - Bir !n~i
leri üzerine Janonlar tarfmdan liz deniz tayyaresi §İmal dcnızi 
endişe izhar edildiği zaman baş- il.zerinde devriye faaliyeti CSIUl
Jnmrn bulunmnktndrr. ı smdn nltı Alman tayyarcsilo kar 

§ı~mı§ ve vunlardan birini 
düşürmüştür. Diğer düşman tay
yareleri kaçmışlardır. 

Loıulra, 4 ( A.A.)- Dün Şimal 
denizi üsUinde altı J unkers S.S 
tayyaresini ptiskürten İngiliz 
tayyaresi, beraberinde, zcdelcn. 
nıi§ bir kaç kontrol tayyaresi 
bulunduğu ha.ide ü.seüne avdet 
etmiştir. Tayyaredeki zabitler • 
den birisi kulağından, diğeri ise 
göz kapağından yarnlanmnıtır. 

Londra, ~ (A.A.) - lngiliz 
kabinesinde tadilat yapılmış ol· 
duğu resmi bir tebliğle ıl:i.n c. 
dilmiştir. 

İaşe ııazırı Lor<l Çetfild istifa 
ctmistir. Mührühas nazm Sir 
Sa.m~el Hor. Sir Kingsley Vu. 
dun verine hava nazırlığına ta· 
yin olunmu~tur. 

Vinston Çörçil, harbiy~ \'C ha. 
va nazrrlarmdan miirekkep kn. 
bine komitesi reisliğine getiril· 
miştir. Bu komite genel kurmay. 
dan üç yüksek ı;ubay:m müşavir 
sıfatile iştirakleri ile muntazam 
fasılalarla toplanacaktır. Bu 
komit~nin h3lilı kabinesi namı • 
na. sevkiilcey~i va1..ivetin esaslı 
unsurlarınt ve harekatın inkişaf. 
larını tetkik eylemek \'C zaronn 
zaman harp kabinesine Iıarbiıı 
SC\'k ve idaresi hakkında tav~i
yolerde bulunmaktır. 

Çörçil aynı zamanda b:ıhriye 
nezaretini de muhafan eylemek 
tcdir . 

Ki ıgslcv \"ud miihrUhaı:ı na • 
1.ırlıYına S!etirilmişt ir . 

lnşc nı:ı.zırlığına Lord Vulton 
t:ıvin olunmu~t.ur. 
Binb~ı Tr,·ou. Lancastre dü. 

kah~ı ~!lSÖliyP.liğinc getiril -
,:ştir. Sabık ;'\laarü nazırı Kont 

Dcllavar. iş komiserliğine gcti. 
rilmi:;tir. 

Amiralhk dairesi narlameııto 
mUst.cşarı Şeksoir, deniz ~ırı 
ticareti nazırlığına tayin olmu~
tur. 

Harbiye parlamento müşteşa 
rr B. Varrerden, Amiralhk par. 

Çemberlaynin 
J .. onrlrn, ı ( .A. - Ç<:'mbcr. 

layn bugfln Lo:ıdradn muha
faznkl\r partinin merkC'z lrnn
se>yinin yıllıl• i!:tlınnnvia bir 
nutuk silylemlş TC' czcUmlc de
miştir ki: 

H arbc, zaferi clclc odcceği_ 
miz kanaatile girdik. Şimdi si. 
ze yedi nr harpten sonra da 
zaft>re daima itimadım olduğu
nu, hu ltimadrmm bidayetteki 
lrndnr ku\Tetli buhrndu~unu 
söylemek isterim. 

Yedi aylık nıuhare1Jedeıı 
sonra nı.ziyetimizin dUşmana 

nazaran çok daha kuvvetli oı. 
duğunu iddia edebilirim. Hum
malı bir fanllyellc harbe hazır. 
lanan arazisini hakiki bir mu. 
s clllth kamp hallne getiren 
harpten eY'\"'elki .Aluıanya ilo 
sullıcuyanc emelleri peşinde 
koşnn İngiltere arasmda no 
bUyUk bil' fark Yardır. Alman
yada olup biten şeyleri görerek 
lıarbe stil'Uklencn lngntercnln 
kendisini mUdafaa fçiıı kılrcını 
bilemekte olduğu doğrudur. 

Harp patladığı zaman Al
manların hazırlıkları bizim ha 
zırlıklarınuzdaıı çok ileri idi. 
Muhakkak olau bir ŞC)' varsa 
o da Bitlerin fırsatı lcaçırmış 
olmasıdır. 

Yedi ay z'l.rfıntla ı.;ok iyi ça
lr~tık. Bu mUdd~t esnasında 
zayıf noktalarımızı kuvvetlen. 
ılirdik. Gene bu smıda lıı.ırp 
kabiliyet Ye ı~un·etımlzl son 
dcr:-ı::e arl(ıraE\Jt"trnrette a"ıl'ı·. 
ruzt ,-e to<lafili 4YHdılttt' -to1ıla
dık. Halihazırda iııtiklJnl bize 
ne gr-tirirsc getirsin asude 
kalh \'C ruh ile hu lstll•b:ıll bel•-· 
liyebiliri:r.. · 

DUşmanııı kU'\o'VOtiııi hak!r 
görnıediğinı gibi iııdlrecegi 

darbenin Cnizile birlikte kendi
sine iade edlmiyeceğine emin 
olduğu tal\.dlrde kuvvetini kay 
gusuzca. ,.e merlıamet.sizcc kul. 
l:ııım:ık hususundaki azmini 
de istihfaf etmiyorum. Düş

man, ınUkemnıel surette hazır 
lanmıştır. Artık yeniden eido 
edeceği ufak bir kuvyct yok
tur. 

llirçok memleketlere Almuu
yn.nm askert satveti hi).dm bu. 
lunmaktadır. Bize gelince biz, 
IJltaraflarıu hukukuna riayet 
ediyoruz, fakat Almanyanm 
bizim vicdani vesveselerimiz
den istifade ederek kendisinin 
''serbestisinden mahrum ajan
ları,, olan bltaraUarıu yardı
mını temin etmesine mUtema.. 
diyen mllsaade edecek değiliz. 

Hitnraflar, ne liaaıı kullıı· 
nırlarsa. kullansınlar, pekAla. 
bilirler ve itlerinden tasdik e. 
derler ki bizim zaferimiz, ken
dilcrluln hUrriyetl ve heiıme
timiz de esaretlerinin mukad
demesi olacaktn-. 

Mazido tngilt.erenin lıi:ullaıı
ruış oldugu en kuvvetll ıUA.b, 
~blukadtr. BugUn <le bu sillh 
mUesserJyetl ni mnırnraın ct
ıncktcdil'. 



çare 
81 çırak, Yayl.acıktan 13 c.;ıra.k, 
''e 12 usta olmak üzere. (192~ ki
şi bu kurslarda muva.ff a.k olduk
larından kendilerine birer zeytin 
cilik ehliyetnamesi verilmiştir. 

M. Kemalpaşa beledi-
yesinin istikrazı 

Bıır811, ( Ilusıısi) - M. Kemal 
naşa belediyesinin belediyeler 
ba.nkasmda.n ya"a.cah 25 bin li. 
ralık istikraz Dahllivc Vek8.le -
tince muvafık ~örülmilş, bu bu · 
r.usta mezkflr Banka va enılr ve. 
rllmiş olduğu vilayotimf:ı.e bU • 
dirilmiştir. 

Kcylüye ikraz 
Bur31ı, ( Husıu1) - Şehrimize 

ha.e-h Arabayatah köyünden 57 
~iye Ziraat Banka~mca 20 bin 
lira ikraz: edilmiştir. Bu ikraz 
işinin bu hafta bUtün muamele
leleri ikmal edilerek Dikencik 
çiftll~den arazi almışlardır. 
Bu 'esile ile Ziraat Bankuı ınU· 
dlirU Ha.lök köv!Uye ~k ma. 
hlyetinde uzun \·e ö:ı:JU sözler 
~ylemh=Ur. 

Cezalandırılan futbolcular 
Beden Terbtyesi lstanbul böl. 

ge.si baf:,,.,u:lığından: 
1 - Too!capı spor klübil Uye. 

lerinden 694 sicil 15ay11t Besim 
Göral'a iştirak ettiği bir nıfuJa
bakadaki sui hareketinden dola
Vl Genel Direktörlüı'?'Umüz tara. 
fmdan 20-3-1940 tarihinden 
itibaren iki ay müddetle nıilsa. 
baJrn bovkotu cezası verilmiştir. 

2 - Kale sDOr kli.ibil liyelerin
de.n 2100 sicil sayılı Zr.n~."l A· 
na.stasoğluna iştirak ettiği bir 
mUsabakadaki sııihareketindeıı 
dola.vı böl~emiı: ta.rafından bir 
ay mUddetie müsaba.ka boykotu 
ceuı...•n verilmi~Ur. 

at 14. hakem A. Adem. Boğazici 
lisesi - Vefa lisesi saat 15.10. 
hake-m S. Açıköney. Gala.tasarav 
- Dartiı;şafaka lisesi saat 16.20 
ha.kem Ş. Tezcan. 
ŞEREF STADI: 
Saha komiseri: F. Acarkan. 

Ta.kııim lisesi - YUca ÜlkU lise
si, saat 14 hakem T. Öz.erengin. 
Şişli Terakki - Ticaret lisesi. 
aaat 15.10 hakem N. Gezen, Hay 
riye li.se!'!i - Erkek Muallim 
mektebi 16.20 T. özerengin. 

Bu hafta yapılacak 
Lik Maçlan 

3 - Aşağıda adları ve böl~e 

1 
lf-• ._ _______ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;, sicil sayıları yaz=lı halespor kllL 

~ 
....._. e'~'°-" ı b bil il veler inden iki soorcu, ış· ti • 

~ 
~ .......... ~FJ f T,"I T#/1 ~,..,.,_,..,..,..,. 

A 
- ra.k ettikleri bir müsabaka.da.ki 

Ç E 
suiha.rek~Uerinden dolayı Genel 

1 stauımı futbol o janlığında.n: 
7-4-940 tarihinde yapıla • 

cak maçlar: 
Şeref Stadı: 

l~lltiıi2!c A 8 E R ç E T E s 1• direktörlUkt~n tecziye mUddet -11 le.ri tayin edilınceye kadar nıU-
sa.bıı kala.ra iştirakten menedil _ 

ed miı,lerdlr. 
~·"en çeviren: H. MUNtR 208! sicil savılı Hırant Kıyı. 

Y. Da.vutpa.şa - Galata.spor 
saat 14. haJtem Tank Özerengin. 
yan ha.k~mlerl Halit Ü~er, Eşref 
Mutlu. 

Gala.ta.~ençler -. A. Hisar sa
at 16, ha.kem Samih Duransoy. 
yan hakemleri RC§at, Mufa.hham 

Taksim Stadı: 
~c~~karı J. cıoğJ.u, 2093 sicil sayılı Onnlk 
~<r def lılıkıa · { Samoolyan, 

l ı.ı a n1ta.ı • Tabancaıını muayene etti. Bi. 4 _ Ceza müddetleri ta.vin o-
~ li tr ne h.a4{1acak Jck aaatininin kıymetli çelik bile. lunan Besim Göral ile Zaven A· 

Kara.gUmri.l.k - Beyoğluspor 
saat 11,30 hakem Nuri Bosut. 
yan hakemleri İhsan Bayrı -
Muhtar Gilredin. 

c11 Uy]( ise... %iğinı, otomatik çakn:a~mı v~ &i. nastasoğlunun ceza müddeti ı . 
~l Usuztuk. i:ara tabakas.rnı yokla.dı. çinde müsabakalara iştirak ettL 

Mükafatlı Siklet Abna 
rt 1 üsabakası 

~~'t,~ - Her fey yerli yerinde, dedi. rilmemeleri lüzumu tebliğ olu -
~ ~Cdi 0hlU ayn_ Ve Livingstona son bir ihtar. nur. 
~.~ditı' kapıyı ka. dan sonra kapıdan çıkıp, gecenin Mektepliler Futbol 

§~~~~n vui. karanlığı içinde kayboldu. Müaabakalan E adıköt1 1ıalkevlndetı: 

ıa. loııu b • IİI • /şf4ııbul mektepleri futbol lik 
.~ .. Uldu · 
~~-">'ltu • Norman Konkuveat, Harrinfn heyetindlJn: 

Evimiz spor progra.nıı mucL 
bince 7 nisan nazar gUnü mil. 
k!!atlı bir (sıklet atma. - 680 
gram) mUsabaka.eı vaptlacak • 
tır. MUsnbakaya ~Clf.irak etmek 
isteyenlerin pua.r eabahı saat 
9,30 da FenPrbahçe stadında ha. 
zır bulunmal:ırı. 

~ola >'?lı:, de. otruduğu mahalleye geldiği zo. 6-4-940 cumartesi gUnU ya-
ı..~11tııt.. sı ılc t.., k. ""ıla.ca.k f tbol 1 \lf~~ "ı:Qk ~- mıın va ıt gece yansını hayli geç. " u maç :ın: 

~'""!~ • d[ı sı_n. İki mişti. Bu mahallenin bazı kısım. TAKSIM STADI: 
~~ ~ ııutı Us. lan, hakikaten gU:ıel yerlerdi. Saha komiseri: t. H. Turgay, 

\: ~lıı ht~c •ğzın. Fakat Haninin ot\Jrduğu Feyrvi. Işık lisesi - Kabataş Lisesi ~::... 
~~tı~• c ... An. yu panaiyonlan berbat bir man. 

'<.t ı ne kadar • l · l~ı11 ~tın oldu. %ara te§kil ediyordu. 

~~d L >'le konu. Nonnı.n buralara kadar koc.a 
,.Ct,,.~ttıtıı man lilka otomobili içinde gelmi§-
•t ıı~~ kcnd' ti. Fakat otomobilini buraya ka. 

~-~trtn:11~ ~ta';. dar sokmamıı. biüaç aokak iler. 
1ı1 ~ ~t 1Pc1tu bir de, sapa bir yerde bırakllll§tı. 

~~'tr.,~tdıı. ttıuntazam ~~ b· On Normıının niueti, ao. ansız bas. 
ır unL ~ 

k ~.:~~ tcy }'oktu. km yapmaktı. Apantıı7 ve aman. 
"İt "ttU. tğildi ve · at• bir baskın f .. Bu, öyle bir fır. 
l.1t~'1tı aattı ki kaçırmaya gelmezdi. Düt-

'"lt~t~d. mantan, kendisini ölınU~ sanıyor 

~ı.~I~ t~'cı ... ~~tum. du. 
ı .~ .:"l. .. ,_,1 F Harri, yahut hakiki ismiylC" 
\...~~ td, ltıı · a. Fredrik Bara, belki de do~rudar 
, 1\t'c~~klcr~ elini doğruya evine gelml~tl. Ve ihti. 

hıı,.~tl~ lll l!c~ başı. mal ~mdi, kazandığı muvaffakı. 
~ ~ 'litrı. e göı. yeti kutlulayordu .• 

1\. ~l,.,. 'ottr, 
\~~ ·~ ht1ttt Odanın Norman, Hıı.rrinin oturduğu 
. \~ L.. lltclt. B bir ta. binaya girdiği zaman hiç bir ına. 

'llt~ııtşun u 'PCn. nlayl.a karşıla~madı. 
~ ~ttf t~Çtnez Numaralan tetkik etmeye ha! 
~ ~~ dcğınc ladı. 26 numaranın dördlincU kat. 
~ det lcldar ta olduğu anlaş.ılıyordu. 
~ bt~~~lctt. u. 
'1'tt lı. Sor_ 

~lı... ~tlta 
1~~~ ~ız, 
~~lı·tı. ı\~,. 
'\.~ ı.ırcr, \P!Aıtnı. 

)ot,~lıt l)<>tu ılyanı. 
lı...' Cttc b trı, llar. 

~~. ı._ ~a.~lacatı. 
~ tibt .,.U ıı: e~er 
~ ~ij tatUn~•Ptır. 
~ ııtt 'u ı d6rt 
ı.~~~ct~ Ger. 

bı.~ ~. h Ot\'- zan. 
~ . ~llıılıııi'; bizi 
U.~ıtr biıı bcrı. 
~~ ' r. Beııtı 

ta~ 
t..ııJ ~Ctd.!ı; Cfctıd'.ı 
it..~ • ı.,.ı bf lııı. 

~tı\ r ltuv. 

& ~ü~~lt. llntak 

~., ıı,tc'cd· tfcrıd· 
t.._ "'ttl..ı. 11l\ •. ırn., 

~. >!"ll~itlcr ~ıerln. 
~\~ .. ~~•ı' ~tn . 
\. ~~tttı, 'lllt1c :ıd L 
~f'~ btı1t1 IYc. 

'~ ~ oı_~lııtııı y~c 
~~~ve 
~ q _ 

\.~ hi~,~~~" 
~~ d·~· ~iti . \1~ 1) 1(a ~ clb' 

\~ı~~. Jadar d~ 
~ ~b,r~~f bir 

11rdan 
()~ 

Sonra dışarı çıkarak bu evlerin 
arka tarafını gözdt.n geçirdi, gör. 
dUğil manzara pek hoşuna gitti 
Zira, evlerin o kıamında birkaC" 
vangm merdiv~nl görültiyordu. 
Binaların Ust başmdan alt başı . 
na kadar kıvrılarak inen bir ta. 
kım çirkin, demir merdivenler ... 

Norman bu merdJvenlerden. 
Harrinin bulunduğu kılta doğru 
uzanan bir tanesine yavaş yava' 
tırmanmaya başladı. Dördilnci1 
katta, ışık yanan bir pencere 
Harrinln odas.ı. olduğunu göıteri 
yordu. 

Her halde içcrde birisi vardı 
Bir yangın merdiveninden çık. 
mak kolay bir iş de~ildir. Hele 
dördilncU kata kadar, diğeı 
katlardan hiç kimsenin dikkatinı 
celbetmekıizin çıkabilmek bilyilk 
bir ustalık ister. Norman bu ua. 
talığa fazlaslvle sahipti. Gökte 
buutlar dağılmış, merdivenlC'rin 
basamaklarr forkediliyordu. Ve 
havanın sıkıntısı hll~ geçmemiş 
ti. Şu sebeple birçok katların 
pencereleri açıktr. 

Birinci, fkfnei, fiçüncil katlar. 
da pek az kimseler uyanıkb. Fa. 
kat hiç birf de Nonnanın bir hı. 
yaJet ı;bi geçen vücudunu far ket 
medller. 

(Daha var) 

Bevo~lu halk sfnerrıası. Bugtır 
!llatineden itibaren İF.tanbuldıı 
ıJk deta ClntJkam darıbeei) ve 
(Cieue pepıde). · 

6.4.940 Cuma 

12.SO: Progranı ve memleket saat 
ayan, 12.35: AJ~s ve lieteoro1ojl ha. 
betleri, 12.60: Müzik: Muhtelıt ~arkı. 
lar (Pi.), 18.30/H.OO: .MUzlk: Ka.rtflk 
ba.ttt müzllc, <PL). 18.00: Program ve 
memleket sa&t ayıı.rı, 18.0:5: Müzik: 

menldbelerf) , 19.4.0: Mtlzlk: Ça?ıuıla.r : 

Cevdet Çatla, ırıuıtre Fersan, Re..lk 
Feraan, F&hrl Kopuz. 1 - Okuyu 
Melek Tokgöı; Mu.stat& Çağl&r, Ra.
dite Erten, 20.10: KonU11Da (Blbll. 
yogratya), 20.ŞO: TemaU: Ah, Blı 
~vuı olaa.ın! Yaz&ıl: Kemal Tlizom, 
21.80: Mllztk: Küçük orkeatrL 22.l~ 
Memleket ııaa.t ayarı, Ajana haberle. 
ı1; Zlraat. Eabam - TahvflAt, K&m 
l)!yo - Nukut borsaaı (Flyat), 22.sa. 
Mllzik: Oda mUzttı (PLJ 23.00: Mü. 
:dk: Cazbani.l (Pl) 23.3~/23.30:: Ya. 
rmld program ve kapaııtf. 

Çalanlar: Cevdet Çağla, Fahire Fer. 
san, Retllc Feraan, Fahri Kopuz. ı -
Okuyan: Necmi Rıza Ab111kan, Sema. 
bat özdense:ı, li . .fts: Müzik: Sn I!:. 
ııerlert, Çalanlar: Vecibe, Ba.:ırl O!ler, 
Ruşen, Kam, İzzettin Öllte, 19.00· 
Serbc.st ııaat, l!J.10: Memleket saat 
asarı, .Ajan11 \'O Meteoroloji haberler!, 
'?·=~: Konu~a (Mllll Kahramanlık 

lstanbul aeled iyesi 
ııanıarı 

tık 
Senelik teaıbıatı 

ldnuıı (1) &enl'llk 

06.00 7,20 

100.00 ll,2!5 

tH,00 10,M 

420,00 31,!50 

22MO 16,88 

301,00 22,M 

210,00 :?0,~ 

0,90 

24,00 1,80 

&,80 

120,00 D,00 

60,00 

36,00 %,10 

31:?,00 23,40 

180,00 18,00 

Tahts'k111"de Rnst.mrqa mıı.h11neat 

348 No.lı dükkAıı.. 

Tabt:ıkaledl' RUııtempqa mahallest 
86 No.lı dUkkAn. 

Natbınlar ııokak 

Tahta.kale 10kal< 

Tıı.htakalede RUat.emp&f& mıı.ha.llest Ba.lkapa:u aokal< 
17 No.lı dükk!n. 
Sirkecide Hocapaoa mahalle,,! Ebusırud cadde.ıılnde ti 
No.lı matbaa.. 
Blrkecldo Hocapqa mahallem Ebuıı.sud c;addestnde U/l:\ 
No.h matba.a.. 
Sirkecide Hocapqa m.aha.lleıı1 Ebu~ud caddesinde 7,0 
No.lı dükka.ıı. 

Slrkectde Hocapap mahalle& Ebuıı:nıud caddesinde 15 
No.Jı matbaa. 
Kantarcılarda Kepenekçi Stne.n .M~reuslnfn 2 No.lı 
Oda.aı. 

Kantarcılarda Kepenekçi Sinan M~reaeatn1ıı 12 No.lı 
OdB.81. 
Unkapanında YaVUZ81nan MahaJlul 2:e3'f'ek Sokağmda a 
No.IJ dükkln. 
Küçükpazat'da Hoca Hayreddin :Mıth&!Jest Aımıalıtnr'bt 
ııokak l No.t' Kavat şemLKddlnttırbe otlatıı. 
Zmd8.Dkapıda Ahı~leM Mahalle!l ?.rndıı.nkapr Sok.ak 46 
Nı>.II dilkk!\.n, 
Çlt'l'kpuar.ı:.da Hoca Ataedtlln Mahalle!if Sabunhanr 
Sokak Leblebici bt.lnınm üııt kalm':!a 17 No.lı oda. 
Sultanhamammda Hoea A1Aeddln .Mahalleşt Çlçekpıt 

aarı Sokak 20 No.lı Haseki Muıtataağa mektebi blnuı 
Çen~rlltqta Attk&llp&.,a mahallem Mahmutpaşa 11okali 
8.5,7 No.h Kt.ğlr Ev ve DUkkAn. 

Yıllık kira muhammcnlen ile ilk temlnat mlktarrıın yukarda yazılı 
gayri menkuller 1 il~ 3 sene mUddetle kiraya vcrtlmck üzere ayrı ayn açıli 
arttırmaya konulmuştur. Şartnameler Zabıt ve Muametııt MlldllrlUg-U kele 
mlnda görUlecektır. İhale 12/ '4/ P40 Cuma gUnU Mat 14 de Daimi EncU 
mende yaprlacakbr. Tallplerln h'zalnrınrla gösterilen mlktarJıt UI< teminat 
makbıız veya ıııektuplan il• llı&le iUJıU mua,y;-eıı aaatte I>alm1 EncUmende 
bulwımaJvı. '(%to&) 

S - VAKiT 5 NtS,\N 1940 

Seı!en: hafif bir !ada ile sözilne devam 
- Ben mi? Een mi atayun? etti. M:ı.työ ancak bir kaç keli. 

diye haykırdı. ma işite.biliyordu: 
Sonra hiddeti büsbütün feve· - Böyle saçma ~:v!er iç.in bu 

ran etti: kadar üınllmc~e değer mi ca. 
- Biliyor mutıun ki bu nis iş· nım !.. .. Esasen ben size her za. 

!erden ben artık bıknıağa baş. man söylerdim, o beceriksizin 
la.dım. Bu senin gebeliğin. logu. olridir ... 
sa.lığın ve sütanaıarm yil.zünden . 
evin içinde rahat yaşamak im- Şu .. becenkslz" kelimP.si alay• 
kanı kalmadı. Yarın öbür gün la karışık acmın tarzında iki de.. 
burada kavgadan başka bir şey l f8: ~ckerrilr etti. Valantin bu 
'{Öliinmcz olacak... tık önce be- sözun manasını anlamıştı. Gör. 
nim seçtiı?im kadm, stitü fena. Ya§l~rmı tutaz:a!< . bce bir ~ 
dır diye beğenilmedi, kovuldu. bessilınle ı:u sözlerı mınlda.n<iı: 
Sonra bu geldi. Bu da şimdJ _ Evet ,evet, biliyorum. .. Hak 
sarhoş oluyormuş! Atılıp yerL kmrz var, bundan sonra onun i· 
ne blr başkası alınsınmı§... A ! çin Uzülmck ahmaklık olacak. •• 
Hayır. havır, çok oluyor artık A! Ne isterse olsun, ben artLk 
istemiyorum! ' biraz gUlmeliyiın ! 

Valantln ciddiyetle: 
- Neyi istemiyorsun! dedi. Santerin elini hafifçe aıktık-

Bu manasız sözlerinden bir şey tan BOnra bileğini kurtardı. 
anlrvamıyorum. Madem.ki bir Matyö, bu hareketlerin hepsini 
r.ôeuı:hımuz var. bi7.e bir sütana , görüvordu. O güne kadar "eçik.. 
Ihı.m. Onu ben emzirmek iste-- 1 miş olan randevu yakm bir is
sem blle sen mani olacaksın. Ço- tikbal için znnnen kabul edil
cuğu kucaiımda gördükçe sinir. mi.ş ~ibiydi. Fakat Andrenin u.. 
!enip bu evde va.şanıl.maz diye. ' fak bir nidası Valantini fena rij .. 
ooksin. Hem de ben emzirmek 1 yalarından uyandırdı. Titriye -
istemiyorum. Elimden kelmiyor 1 rek ayağa kalktığı ıa.ma.n ma • 
ne yapayım. Dediğin gibi bi; 1 ruz kalmış oldu~ tehlikevJ sez. 
başka sütana tuta.ca~ Bu se- mfş olmalı ki, asabi bir hareket
fer artık o k.~~ !.nce elevip sık : le San terden ayrılarak __ yapmak 
dokumayız.. onumuze ge!eni alı- 1 ti.zere bulundugu delilıge karşı 
rız, olmaz mı? çocuıhınu siper etmek istedi. Q. 

bl . . ı nu kuca.~ma alıp bol bol öptü. 
S:g-e~ asa yet saıkasile bir Llkln diğer t!d çocuğunun da o-

a~agı bır ':1k~:1. yUrU~ken a.MI- 1 rada bulunma.et, ve her şevi gö
zın Andre~ıı: onilnP. dıklldi. Ço. rüp işitmesi ne can sıkıcı bir va.. 
cuk, bu buyilk göl~eden ürke- z:lyetti ! Sonra, MatyönUn de hA
rck feryada b~şladı. Faka.t, Se- ll beklemekte olduğunun tarla
~en, ~.8.§ma hile~ eden ka.nm. na varınca gözleri tekrar va.şar .. 
ver~ı:;.ı kı~ık ıçl~~ ~nu ~ö- dı. Mel!e!evl lza.h etmeğe çalı~tı 
ro'.'llıvordu. Hatta gli.rültuvU ı§i. ve hatta koca:mu mildaf • 
tip koşuşan Gaston ile Lüsinin kadar gitti. aa.ya 
kapı eşiğinde merak ve korku ı 
ile put gibi durmakta. olduktan- - Onun kusuruna bakmayın 
n.ı bile görememişti. KendilPrin.e bazı defalar ne yaptığmın ı>ek 
kimse b!r §CY sövlemeyh~ 'il' bu farkında olmaz:. .. Yarabbi! Ben 
iki çocuk orada k·aı~ak her ı;e- şimdi bu c;ocukla nıe olacağım'! 
yi gördüler ve işittiler. Emzirmek te elimden gelmez. 

Ah' Ne yapaymı• ""-... 1 
Sev.en sesini taUıla.ştuına.ğa · · .n..J.Ul.Utm. 

çalışarak: Bir hafta sonra Katio isntn-
- Otomobil aşağıda bekliyor. de yeni bir sütana almnııo bulu-

dedı. nuyordu. 
Valantln: (Daha~) 
- !nsa.f et! Bu çocuğu klıne 

bırakıp gideyim? iki 
~en hırsmdan titrlyerek: Konferans 
- Otomobil ffŞğrda bekliyor. Bmi-LJı ıı.-'t.-"-""-ı 

Çabuk olalım! '""™ ,_ACVll~ 
Fakat karısının l!kayda.ne o. Ca.~~lundald ea.lonmnur.da 

muz silkmesi üzerine öfke.si a.. .1 - 4: 4: .040 pe.rşe.oıbe gU.. 
vuka çıktı. nü. saat 18 de Bay Şemsettin 

- A! Gelmek istemivorsun Taıp tara.fmdan (Alp uıla.n ve 
öyle mi? ... Senin kmn bana vız Romen Diyojen) mevzulu bir 
~ellr ! Onu benden mi aldm 88.ll• konferaan verilecektir. Davetiye 
ki? Benim onu kabul eder gibi yoktur. 
~örpnmeme s_:bep bu meseleden 2 - ~ 4 9'0 cuma gUnll ~ 
a:tı~w· ~aı;rl.ıg~dn:. Fakat ben at (18) de TUrkiye Sanat Mek
h:ldıaımı ı~ı bılirı.m. . Se~ bir teplerl mezunları cemiyetinin 
kaltaksın. \:e kızı~ da bır oıçten seri konferanslarından doku.zun
~a..,ka bl.r ~ey degildir. Kim bf- j cusu Mus.llim Bay Sım DökUm.. 
]r h~gı ran~evu evtn~en s.ldı.

1 
ter tarafından verilecekt!r. Mev 

~ hır çocugıı ~vlatlıga kabul zu (Alternatlt cereyanda takat 
~de~ kadar ~nı a'?tal mı sa.n. emsali .. kosintl.8 fi" nin yüksel. 
dm .... Geln:ek ~stemıyorsan ben turnesi için çareler ve buna &it 
de yalnız l!lderım. hesanlar) dır. Davetiye yoktur • 

Der demez bir yıldının çabuk-
luğu ile çıkıp ~ttl. Santer ile 
Matvöyü sel!mlamavı bile unut
muştu. Matyö istemiyerek gör. 
dliğil bu sahneden epey sıkılmış 
tL Bu n~k vaziyet ka.rşısmda 
oe yapacaemı şa~ırarak hiç bir 
'harekette bulunamıyordu. Kü
çUk Andre avazı çıktığı kadar 
bağırıyor. Gaston ile Lüsi korku 
\•e deh,,c:etten biribirlerine sokul
muş. kapı önünde duruyorlardı. 

Valantln hıçkıra hıçkıra ken. 
1ini bir iskemleye attı· 

- Ah! Vicdn.nsız! Ah! Gad.. 
:iar .... Bcıı ki bu zavallı çocuk 
için bunca uhmete katlandım. 
ve ölüme maruz kaldım ... Ve AJ. 
lah huzurunda veınin ederim ki 
l>u evlat onundur! ... Ah! Ha.yır, 
ha.yır. artık her şey bitti! Bun
dan BOnra onun vanrma bile gel. 
'nesini istemem. Bir daha böyle 
i~renç vaz1yete düşmektense 
kendimi öldürmeyi tercih ede. 

r~· _______ , ______ _..._ 

VAKiT 
Gazetf'Cll' c;ıkıuı tıtltUn vazı n 
reatml•rin hukuku m&htuzduı 

AUOSI!; fAlllFE~I 
Memleket Memlekt1 

l<;lnde dıtırııs. 
.\ylık l*l iM Kı 
ıs u~ lık ıı;o 423 • 
A ıa,rlılc 473 M!O • 
ı yıliık 800 JROO • 

rı "'"den Bıı 1 kan Btrlığt ıc;tn ay. 
Jıı ııtuz kuru~ dUşUlür Poata birli 
!tin" ı:trmt "" yerll'rt' ayda yelmlt 
hP~l'r kuru, uımmedıllr 

Al-ont' kaydın. tılldtreo mektup 
"<' telgraf tıcretlnt ı&bon" paraaııım 
po.sta veyıı banka Ut yollama ı.c 
reUnl idari' ktndt nurtııt aıır 
rurklwnın twr po~ta mı·rkl'dndt 

\' .\Kl,..a abıt•ıP yazılır 
4'cıru değı~Urm" flcrf'tt 2:1 Krt 

11.A l'\I (1( 'HETLEKI 
rlm. rıcaret llln arının aarıtlro • a 

O saate kadar bir kenarda tırı sonda:ı ttthııren tıAn aayfaıa 
iurmakta olan Santer usullacrk rında 40 ıı: ıayfıılarda :ııo kurut 
V T ti · ~ dördtıncU sayfada ı : tktncı v. u 

a an nın ~' nma sokularak ga. c;linctıd<' 2 blrtnclde t. başlık yanı 
vet nazik bfr hareketle onıuı e- k<'f'mec" • ıtrııtlır 
!ini lrendt eliDe aldı ve halinı bir Btıytık ~k dt·vamıı . ıcnşeıt 
c;adıı ile: renk it tJA..· verenler• ayn ayn in. 

- Q kadn!' mfit~sı1!r olmayı. dlrmt>'"r yapılır Hesml Uı\nlarm 
unttm aııtırı 40 ıcunıştur 

nız ... Daha bU~bUtfüı y:ı.lmz kal. 1 rı,..-ı Mntıhrttı• • lmıyu 
mndınız ... Rica etlerim, iFtirham Kll~Ok llt\nlar 

ederim, sairin olunuz. Sizi bu en cıeta so. ıkı detuı 60. ac ese 
halde gördükçe kalbim parçala- rası ~. dört detan l& Ye on defam 
nryor, 100 kUnJŞtUt flc: ayltk tllD Yerel!• 

'Sert muamelP.ve maruz kalan '.?no htr 1efaın l>ı"dıtvadn Dört ea.. 
bir kadm kalbi üzerinde nt't'va - urı gc~n tıAnıarm ta7.la •t..ırıan 

h<'ş kunıştan hesap edilir 
7j~j sözlerin ne CTere.ce mUessir Vllktt hıom :toftnıdao doğruy• 
oldu~nu bild:i'i İf'in ~ir~. ha. keııdi lcJl\re yerinde hem Aııkır.ra 
reketterine hususi bir zarafet catıJl's'ndf' OrMntıe.~ hanında ı<ı:;. 
verivordu. Ciiretkfır eli kendisi. MA 1.F.:nor .:--: IHF.N ıı~n RUro!'lu 
'le kcılim edilE'n narin bile~e ka· Pllylf' nan kııouı -rıer CBllronun 
d t.•ırrıınu · ınsll~l 
ar l.Terlemişti. Yava.,, yavaş da- J•------------

h& zıyade sokularak, olqa.r gibi 
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R i P .i N 
BAŞ. DIŞ, NEZLE. GRiP, ROMATiZMA 

Nevralji, k ırıkhk 

icabında günde 3 kaşe 

alınabilir. 

il r.r yrrılP pııll 11 kutu lıı rı 

r..;rn:la lı>tcylnl:t •. 

, .:f"!.. .. .... ., . r; · ... '\.-- " "' .. · 14 ... ~ •• ı ~ t >."" •• 4", .... 

1 As~Lri F abrilıalar Satıı<aıma Komisyonu iliinları 
1000 'l'on C.'tıhuk nyn l'nrc:a Hnllıulc l\:iikiirt A1ınn<'nk 

Tahmin edilen bedeli <200.000) lira olan yukarda yazılı 1000 ton kUkUrt 
A11kcrl Fabrfüa~ar Umum M\ldUr!UğU Merkez Satmalma Komisyonunca 
ı 0/4/940 ç."\r~rıınba gUnU saat 14 de pazarlıkla ilıale edilecektir. Şartname 
110) ı r:ı rnul<abılinde komisyondan verilir. Taliplerin muvııkkl\t teminat 
olan (11."50) lira ~e 2rno numaralı kanunun 2 ı.·c 3. maddelerindeki vesalklc 
ı om syo-:ı.eu o'madıklarınn ve bu ı,ı~al!ı.kadat' tUccudan olduklarına dnlr 
Ticaret Oc!'l.Sı vcsıknslle mezkQr gtın ve .ıınatto komisyona mUrncaatııı.rı, 

(2~44) 

* * * 
07 Ii"nlcm :.ıuhtelit .. \te~ Tuğlo.ıııı \'e Harçları Alınacak 

Tahmin edilen bedeli (li6.000) Ura olan 67 kalem muhtelif ateş tuğlası 
ve harçları Asket1 Fabrikalat' Umum MUdUrlU~U Merkez Satmalmıı Komis
yonunca 111 Nisan 1940 Pıızartesl gtlnU saat 14,30 da pazarlıkla ihale edile. 
ccktlr. Şartname (8) lira (SO) kuruş mu~ablllnde komisyondan verilir. Ta. 
!iplerin kati teminat olıın (20100) lira ve 2490 numarıı.h kanunun 2 ve 3. 
maddelerindekı vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle alAkadnr tile. 
cardan oldulı:lıınna dair Tieuct OdMt veaikaalle mezkilr gün ve saatte Ko-
misyona mtlracaatırı. (24461 

Deniz.li Orman Çevirge Müdürlüğünden: 

l - Acıpayam kazası dahilinde hudutıan p!An ve prtnamcsinde yazılı 
IWmkoz devlet ormanından çUt'Uk da.bil (1111) mettemlkt\bı dikili ağaç 
göı.-de hacmi yedi ay zarfında ormandan çıkarılmak lluıte kapalr zarf usı• 
ırıe arttırmaya çıkanlnuştır. 

2 - Arttırma 11/4/940 tarihine mUsadl! Perşembe gUnU saat 15 te 
Deni7.11 Orman Çcvlrge MUdUrlUğU blnaamdaki Komisyon huzurl.le olacaktır. 

8 - Ulltlll çam ağıı.cı beher mett"emikAbmm rr·ıhammen bcd;)li (505) 
kuruştur. 

i - Muvakkat teminat (~20) lir& {75) kuru,tur. 
6 - Tekil! mektuplarının 11/4/9(0 Per§embe gtinO nihayet saat H e 

kadar Komisyon Reisliğine verl.Jmesl §&rttır. 
6 - şartname, mukavele projes'..nl görmek iatlyen alıcıların Denizli Is. 

tanbul Orman Çevlrge MUdUrlllklerine, Ankarada Orman Umum MUdUtlU. 
ğllne mUracut eylemeleri. (2483) 

1 Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları ' 
Mnrnıarn Üssü Bahri J{. Satınnlına J{ombyonuıula.ıı 

Kömür Jlinı 

l - Komutanlık ihtiyacı için 600 ton Rekompoze kömUrU, pazarlrkla 
aatm o.!macıı.ktır. Pıızıı.tlığı 8 Nisan 1940 Pazartesi günU saııt 15 de lzmltle 
Ters!lr.c kapısındaki komisyon binasında yapılıı.caktır. 

2 - Beher ton ltömUrUn tahmin fiyatı 15.50 lira olup muvıı.kknt temi. 
natı 69i Uro. 50 kuruştur.Bu lşc alt şartname bedelsiz olarnlt komisyondan 
nlmablllr. 

3 - Pazarlığa t,,Uri!.k edecek lsteklllerin 2490 sayıh kanunun tatlfatı 
veçhlle bu !~la a.IAkn.dar olduklarını gösterir ticaret vesikalnrlle birlikte yu. 
karda yazılı Ult teminat makbuz veya banka mektuplarını muayyen s:ı.alte 
Komisyon Baıskanlığr.~'1 vermeleri UAn olunur. ( 246R) 

:ı;ı * * 
.ı - Tahmin ediicn bedeli (30.000) lira olan (20.000) mette Erat yazlık 

elblsçllk kumaşın, 10 Nisan 940 tarihine raıılayan Çarş:ımba gUnU s:ıat 10 
da po.zarlık cksııtmesl yapılacaktır. 

2 - tıı: teminatı (2250) lira olup şartnamesi het' gUn (150) kunış be. 
del mukabilinde komisyondan almabilir. 

3 - lst.cltlilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte belli gUn 
ve f!~tte Ka.aımpaşada bulunan komisyona mUracıı.atıan. (256l) 

lstanb:.ıl Hava Aktarma Anbarı Direk
törlüğünden: 

ı - 2000 metro e.,yıı. örtu bc§I ıı.lınacaktrr, 
2 - Pazarlıltla eksiltmesi S/4/940 rauırtesi günU s:ıat H :rn cb Yeşil. 

.köy Hava Aktarma Anban Muayene heyetinde yapılacaktır. 
3 - lstcklllcrin t:ı.rtn:ımo ve nUmune)1 görmek Uzcre her gün ve pa 

zarlığa girctcl•lcrl.n mezkQr gUndc temlnatınrlle komisyonumuza mUraca_ 
nua.rr. <264!1> 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satın 
Alma Komisyonundan: 

1 - Eh' 1 llosunıı. iki yUz yirmi be~ kunı, kıymet blçll,.n yirmi beş bin 
kilodan otuz bin kiloya lcadar vasfına uygun kösele ile kilosuna iki yiız ycL 
nı.ı, ~ kuru" kıymet biçllen vasfına uygun sarı vaketa 24/ 1/910 Çal"".,.aınbn 
r;tınn sant 10 da kapalı zat! usullle satın alınııcaklır. 

2 - Şarma:n si nltı lira karşılığında komlsyondıı.n ıı.lınabllccek bu ck
siltmc3c glrmclc lsUyenlerin i250 liralık ilk teminat sandılt makbuzu Vl'ya 
banka mektubu ile şartnamede yazılı belgeleri muhtevi teklif mektuplarını 
cuiltme gtınU stıııt doku1.a kadar komisyona vermiş olm:ıları. (ll\3~l 1261!1) , 

lstanbul Hava Aktarma Anbarı Direk
törlüğünden: 

l - 2000 metre e:lya 5rtU bezi alınacaktır. 
a - Puarlıkl& ek.ııtltmesl 8/4/9!0 Pnzartesl gUnU Baat 15 de Y'eşlllıöy 

1tava Aktarma Anbarı Sıı.tınall11Jl Komisyonunda yapılacaktır. 
3 - tsteklllerln ~artnamc ve numuneyi görmek üzere her gUn ve pa. 

zarlı#& ~reccklorln mczkQr gtln ve saatte tcmlnatıariyle komisyona mu. 
racaaUan. (2651) 

MEŞHUR 

~ A ı~ O 
Saat fabrikasının zengin 

çeşitleri gelmiştir. 

DAKiK, ZARiF 
DAYANIKLI 

Z1YNE1' MAGAZASI 

1 t c:tanbul, Y cnicami caddesi 
Makulyan ilan No. 45 •------·-a ----------- --- .. 

I stanl>Ul beşinci icra mcmıır. 
lııfiunılwı: 

tlskiidar hukıtk hakim1iğin
drıı: 

940/25 
Fahfrenin kocası Üsküdarda 

Nuhkuvusıı caddesinde 103 No. 
• da. sakin Mehmet Güneriç aley

hine açtığı davanın muhakeme
si için yevmi mııayycndc mah. 
kemeye ~clmediğinden hakkm· 
da gıyap kararı ittihaz edilerek 
tahkikat 15-5-940 saat 16 çar 
şamb:ı gijnüı1c tayin edilmiş ve 
bu baptaki gıyap kararı mah. 
kf'rnc di\·an hanesine talik ediL 
nıiş olduğuncfan müddcaaleyhin 
'·evmi m(,'1.klırda yine g-clmediği 
takdirde gıyabında tahkikata 
devam Ye icap c<len karar itti· 
haz cdi!N·..eği ilan olunur. 

C:~1930) 

llôn 

lsfrııılml iiçiiııcil k:ra mcmur
'uğu.mlfln: 

:m11:Jl8 
Mukaddema Ikyoğlundn Şe. 

hit Muhtar mahalle;:;inde Cezve 
sokak Kolotro nparlnnanmda 5 
numarada ilrE'n hal<'n ikametgfı_ 
hr mcchu' Mcvlfıt Numara. 
Zehranın ale1111ini7.e Bcvoğlu 3 

Üsküdar Ayazma Hasbahçc 
sokak ;) No. lu evde oturan Mus
tafa Ayıralın I<adköy .Moda 
caddesi Can sokak 10 No. lu ev
de turan Emin Ardamdaki ala. 
cağından dolayı borçlunun da ö. 
lü Mişel Diyanodaki alacai{mm 
haczi dolnyısile Beyoğlu Hüse
yinağa mahallesi eski Elma ,.e 
Yeni Küçük Ziba sokak eski 5. 
yeni 13 No. lu ve ann duvarları 
kagir 73 buçuk metre murabba
ında. arsa iizcrindc ve 52 metre 
murabbaı bina ve geri kalanı ar. 
kada aralık \'C aşağısı bodnım 
sahranç zemin kat iki oda, bir 
sofa. birinci katt:ı bir sofa li~
rinde iki oda bir hela, bir bal
kon. çatı katı bir sofa üzerin
de iki odn ve bir darasası olup 
elektrik tesisatı bulunan Ye ta. 
mamına ehli \'ukuf tarafından 
(930) lira değer konulan bir 
bap evin yanm payı açık arttır_ 
maya çıkarıldığından: 

c i sulh hukuk h.i'timliğinden istih 
snl ve infazı ic"n dairemiZC' tevdi 
cvlPdii'i 16610-9~9 tarih ve 
39-1775 sayrnma mukr..,,vit I! 

vüz liranın maa l'"".asarif tahsi • 
Hne miitdnir htikmü ilamn. tev. \ 
fikan t'bliğ' kılınmak iİZ!'rf' gön. ------------------
derilen icr::ı emri ika:rnet..,.ahı ha· ı 
ztrmızm mc<'htıliyeti hasebile 
teblic k'ılmnrak bu hu~ustnkı 
tcbliıfatm bir av mi.iddetle ila -
nen icr::ısma icra hftkimliiHnre 
karar verilmi~ olduğunda."l tari. 
hi ilandan itibaren 939-ı:;;s 
dosya numarasile mahkfımunbih 
boreunuzu vermedi~iniz Yeya ic. 
ranı:ı tehirine dair tetki1· mer
ciinde...'1. veva temyiz mahkeme -
~inden veya iadeyi mahkeme vo. 
luyla ait oldueu m"hkcmeden 
bir karar ı:retirmediföniz ,.e yL 
ne bı_ı müddet 1.arfında icra iflas 1 
kanununun btt habtaki mevaddı
na tevfikan mal hc\·anmda bu -
lunmadı~m?z veyahut hakikate 
muhalif beyıında bulundu<{unm 
takdirde müddeti mez'kurcnin 
hitamını miiteakip cebri icra su. 
retile icap e<len muamelcvc tc. 
vessiil ile beraber hansen tazvi',c 
ve cezalımdmlaca~ınız kcvfiye
ti maliımunuz olmak ve icra em
rinin tarafmı1.a tebliı!i maY.runı. 
na kaim bulunmak üzer<' il~ncn ! 

1 - Açık arttımasmm 1~5 
940 pazartesi ciinü saat 14 ten 
16 ya kadar dairede yapılarak 
muhammen değerinin (hisse iti
barile) % 75 ini huhırsa ihalcs\ 
icra, bulmazsa en çok arttıra -
nm taahhüdü baki kalmak şar
hile 15 giin daha uzatılarak 28 
-5-940 salı günü aynı va!dtte 
yapılacak arttırmada en çok art. 
tırana ihale olunacağı; 

2 - Arttırma şartnamesinin 
ilanından itibaren on be~ gün 
sonra dairede herkesin g-örebiL 
mesi için açık bulundurulacağı; 

:J - Varım ipotek sahibi ala· 
cakhlarla diğer alakahlarm ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu 
gayrimenkul i.izerindeki hakla
rını \"e hususile faiz ve masrafa 
dair ola.'1 iddialarını ilarımdan 
itibaren 20 gün içinde ewn ln 
müsbitelerile icra dairesine bil. 
dirmeleri ve aksi halde hakları 
tapu sicillerilc sabit oimndı'.cça 
s~tI!'I bedelinin payla.şmasından 
hariç kal:ıcakları; 

4 - Arttırmaya iştirak ede. 
cck1erin bıı v,ayri menkuli'n mu· 
hamm<'n değerinin % 7 bU<:uğu 
nisbctinde pey akc:<'.si vcrmı>leri 
ve milli bir 'bankadan ~m!~at 
mektubu ırntirmcleri Ye fazla bil
.::!İ edinme-k isteyenlerin n:;~-
1J 19 dosya sayısı ile daireve 
müracaat etmeleri lü?.tımu ilan 
olunur. (:31925) 

tebliğ olunur. (:11!)29> 

tlan 

lst. Asliııc mahkemesi 9 uııcıı 
1ı ııkıtk hlildmlitjindcn: 

40/100 
1'ransova Dobck tarafından 

Zonguldakta t nağzı ocaklarında 
Ali Frat nezdinde mukim iken 
13 sene cvvelisi ikamc~ahını 
terkle semti meçhule gitmiş O· 

lan karısı Erdelyi İren aleyhine 
açnnş olduğu boşn.nma davnsının 
yapılmakta ola11 duruşmasında: 
müddeialevhe ilanen tebliğat 
yapıldığı halele mahkemcve geL 
mc'(}iğinr}en hakkındaki duruş _ 
manın gıvabc.n icrasına Ye yazı
lacak gıyan kararının mahkeme 
divanhanesine talik ve gazete -
lcrae ilanat icrasına ''C iş bu 
'!tynn kararına beş gi.in zarfmda 
itira7. etmesine ve mahkemenin 
20--4-9·10 saat 14 de talikine 
ve davacı Yckili de mezkur ceL 
scdc iddiasını !"ahitle ispat et
tr\c.~ine \'e mliddeialevh tc bizzat 
vcy.ı bilvckale ha?Jr bulunması 
liizumıı aksi takdirde muhake _ 
:nc>ni11 gıvaben bakılaca~ı tcbli~ 
makı:ımmn Jmim olmak üznrc i_' 
lan olunur. (31027) 

---------------------------
istanbul Hava Aktarma Anbarı Direk· 

törlüğünden: 
1 - 60 adet Bırandn eşya örtusU diklit11cccktlr. 
2 - Pıı.zarlıkla ı-kslltmesl S/·1/MO I'aznrkst gllnll saat 14 do Yeşllk<.)y 

Ha.va Aktarma Anbarı Salrnalma knmlııyon·ında yıı.pıl:ıcaktır. 
:ı - İstelılilerin şartname H~ nUmıını-y! gönnck Uzcro hP.r gUn ve pa1.ar

lığa gireceklerin mezkOr gUnde tenılnatıarilc komisyona mUracaatıarı,(2650> 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
ldarcmlz G:ı rajınc!a bulunan Hurda bir Ford marka nltlnun ısa tılm~sı 

rınzarlığrı lrnnulmuştut'. Pazarlık 10/4/!140 Çıırşamba s:ı.at 16 da B. Posta. 
hane binası birinci katta P. T. T. MUdUt!Uğil odasında toplanacak MUd'lrlUk 
Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 50 lira, muvakkat teminat 3 lira 75 kunıştur. Talip. 
lcrin ııözU geçen otoyu görmek Uzcrc Sirkecide bulunan iıl:ıre garajına, ~ınrt. 
nameyi gönnck ve nrn,•akknt teminatlarını yatırmak llzero çalışma gflnle. 
rinde mczkClr ?ıfüdUrlllk idari kalem levazım kısmına, pazarlık gün ve sa-
atinde de komisyona mUra<'antlan. (2653) 

Jandaı·ma Genel Komutanlığı Ankara Satın 
Alma Komisyonundan: 

~rtnameslntle deg-lşikllk yapılmnsmdan l/'1/0lO tarihli kösele ı.·c va-
keta 1Uı.nı hUkUmsllzdUr. ( ı529) {2626) 

ZA Yl - lstanbııl Beşiktaş A-
karetlerde Şark İdadisinden al. SAH1B1: ASIJI US 
dığım tasdikname suretini zayi Basıldığı yer: V AKIT ~1atbaas1 
ettim. Yenisini çıkaracağımdan 

1 

Umum i\c~riyah idare eden: 
eskisinin hükmü yoktur. Refik Ahmet Sevengil 

Münir (31926) 

tstanbul 

i NI h 18 M 

('insi l\lıktarı 

Kııpsol. Adet ı,44~.ooo 

Torok roptiyc. 
ı.;:ah::ıra. 

Ağaç çivi. 

AıJ('t 

Kilo 
Kilo 

6 /lA hatsız çivi tel. 1'llo 
28/10 lıa§lı çivi ökçe. Kilo 

212.rıoo 

6,000 
l.500 

000 
::.100 

{)00 
450 
945 ----5;13 

o.-. ı;tıf 
ııı'~ t 

esi 81 ııı4' 
Yukarda yazılı altı kalem kundura malzertı 14 e ~ 

cksiltmesl 10/4/9 ;o Çatşıımba gUnU saat 13.30 d~:c:ı.lttıt·ı;stt 
Levazım Amirliği Satın alma lfomisyonıında .>1!!1tıırıd' ~ iJ) 
la ril tahmin bedelleri ve teminatları ayrı ayrı ) ttC !{OtJ1

1 
munl'lerl ltomlsyonda görUlUr. tıılek!Ucrin belll ıısıı (165 

,ııı;lf 
• • "' ıctır· r~ Si 

10,0CO kilo kadar 12 No. çinko levha aıınacıı. ,\fllırt~~ 
9/4/940 ~alı gUnU ı;aat 15 de Tophanede LevazıJll ıcıı.tl ttH 
misyonunda yapılacaktır. Tahmin bcılcll 5400 ıırı11, (4'6 
lııtcklllcrın belli sn.nttıı komUıyona ı:clmeteri. 

ı;t' 
* * ıı: ttirll~ ı,,t' 

20 N'o.lı hamule motorunun maklne.<ıl tArnlr cll:ı.Jlec!t ~ 
eksiltmesi 10/4/910 Çnrşamb..'l gilnU saat 15 de T~~ıl ıZ~~ı 
Salmıı.lmtı. Komisyonunda yapılacaktır. Keşif bC (' ,r 
natı 93 lira 4!5 kuruııtur. Kc:n Komisdn görU!ilf• rıı"'' 

••• rrşı', 
1<tı· ~r 

1000 kilo kadar sönmüş fırın kömUtU sstıla~ J~'· ttıı'l 
t0/4/9t0 Çarşamba gUnU saat 15,30 da Topha.tl~I t}s ıır";r?' 
alma komisyonunun yapılacaktır. Tahmin bede rt 

ete · . .9 > ru~lur. tateklilerln belll saatte komisyona gclın ....,ııı l" . .J 

* * * şl<l,,rır JP;,sı 
ne oC de 

Fen talblkat okulu mutbah ve çama,şırha '1'opllfl,lle JI~, 
siltmesl 10/4/940 Çarşamba gUnU ııaat 14,30 d deli 1()00 116•> 
Satınalma Komlsyonıınrtıı yntıılacıı.ltllr. KeşiC be gııı-011lr· 
i5 llrndıt'. Şeklf, keşlC ve şartnamesi komisyondB ı.-9ıtrl1 ,ı 

'f. * )/o r11l'I" r s-~uııo ı1'! 
18 kıı.lem Bando !~in s:ız alınacaktır. P~}.rılır11~ıı j5 

Ç:ı.rşamb:ı ı;U::ıU sa.-ıt 14 de Tophan~dc Lcvazııtl fl!C tetı11 ıtfl 1 

\'onunda yapılacaktır. Tahmin bedeli Z0i!'i ti~· uınr. 
ru,tur. Nümune ve ~artnıı.mesl komlsyo:ıda gör 

Büyük ikramiye 


