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Sefirinı kabul etti 
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Ankara, 5 {A.A.) - Reisicumhur İsmet 
İnönü bugün öğleden sonra Fransa büyük el
çisi Massigliyi Çankaya köşkünde kabul et· 
mişlerdir. 

Bir saat süren bu kabülde Hariciye Vekili 
Şükrü SaraçoğJu da hazir bulunmuştur. 

lngiliı tavy~r:elerinin 
muvaffakıyetli akınları 

Bazı Alman harp gemileri 
hasara uğratılat 

Londra, 5 (A.A.) - Hava ne
zaretinin bir tebliğine göre dün 
öğleden sonra, İngiliz bombardI
man tayyarelerinden mürekkep 
bir filo Jade körfezinde Alman 
müdafaa hatlarım geçerek Wil
helmshafen üssü üzerinde muvaf
fakıyetli bir keşif uçuşu yapmıştır 

Bir Alınan harp gemisi görül
müş ve bombardıman edilmiştir. 
Daha cenupta dört dü§1llan des
troyeri görülerek onlara da taar
ruz edilmiştir. 

Bunların hasara uğradığI zan -
nediliyor. Bütün tayyareler üs· 
lerine dönmüşlerdir. 

Gayrimübadıl emlak 
satışlarında volsuzluk 

• 

ıkı Mah te rıüf ettışı tarıki Kat yapı vor 
Sahte mübadele bonolarından 

sonra, gayrimübadil em!aklarının 
satışlarda da büyük bir yol-

suzluk meydana çıkarılmıştır. 
Maliye müfettişlerinden Şük

( Dcuam1 -~ iinciidr > 

Bekarlardan 
hakkında 

vergı alınması 
yenı bir teklif 

Askerliğini yapmış erkeklerle 15 yaşını bitirmiş 
kızlarhl · vergiye tabi tutulması isteniyor 

8 milyon 

Almanyada 
kıtlık 

Müttefiklerin ab-
lukası yıkıcı tesir 

bırakdı 
Bern, 5 (A.A.) - Bernde ÇI

kan La Nation gazetesi, Avus
turyada hayat şartları hakkında 
emin bir menbadan aldığı haber
leri ncşretmektedir. 

Müttefiklerin ablukası Alman 
iktısadiyatI üzerinde pek yıkicı 
bir tesir bırakım~ ve büyük mık
yasta bir hayat pahalılığı tevlit 
etmiştir. Gida maddelerinin ned
reti gizli ticaretin inkişafinı intaç 
etmiştir. El altından satın ahnan 
kahvenin fiyatı libre başına 50 
marka kadar çıkmıştır. Bazı mad
deler hiç bulunmamaktadır. Bazı 
gıda maddeleri de kafi mıktarda 
tedarik edilememektedir. Mesela 
yumurta tedariki ancak beş haf-
tada iki kere kabil olmaktadır. 
Gıda maddelerinin tedariki husu
sunda çekilen müşkülatı halk Al
man propaganda teşkilatının id
dia ettiği kadar hüsnüniyetle kar
şılamamaktadır. Rejim maneviya
tı yükselmeğe bütün kuvvetile 
çalışmakta, lngilterede mü~kila
tın gittikçe arttığını iddia etmek
te ve yakında Rusvadan mal ge
leceği ümidile halkI avutmağa 

çalışmaktadır. Fakat köy halkı 
bu vaidlere inanmamakta ve yem 
iclhali için Rusya ile bir itilaf im
za edilmesini beklemektedir. 

Bu gazete, halkın gestaponun 

Japonların Çinde kurduklart ye
ni hü.Jcıi.met reisi Va1ıg.Çing-Vey 

•• •• goruyor 
~unking, 5 (A.A.) - Nau

ning Paktoi demir yolunun şar 
kında Uç ~ devam eden şid
detli bir muharebeyi müteakiı 
Çin kıtaatı Minşan şehrini zap
~tmişlerdir. Burada bulunan 
10 bin kişilik Japon kuvveti ta
mamile imha olunm~ur. 

Çin ordusunun bu parlak mu
vaffakıyeti Çin milletinin Nan
kinde Japanların kurdukları 
kukla hükQmetine güzel bir mu
kabelesidir. 

Çımg-King, 5 ( A.A.) - Cin 
salahiyetli makamatr, büyük bir 
mukabil taarruza geçmek zama 
m gelince Çinin düşmana 20 

(Devamı 4 ünciUI.e) 

Malatyalılar 
Milli Şef in bir heykelini 

rekze karar verdiler 
Malatya, 5 ( A.A.) - l\lilli 

Şefimiz ve yüce hemşerimiz 1. 
nönünün vatan· hizmetlerindeki 
yüksek ve tarihi eserlerini de 
canlandıracak bir heykellerinin 
ilk defa olarak Malatya şehrin
de rekzine hali içtimada bulu
nan Malatya umumi meclisi ile 
şehir meclislerinde ve büyük 
bir halk kütlesi huzurunda yük
sek tezahürat ve samimi alkış. 
!arla karar verilmiştir. 

Bu karar bütün şehirde bü -
yük bir sevinç uyandırmış ve 
halkımızın minnet ve tazim his
lerine tercüman olmuştur. 

Bu maksatla sayın valimiz.in 
riyasetinde teşekkül eden komi. 
te derhal faaliyete ba.şlamıştır. 
Bu eserin sene içinde ikmali 
~lalatya ve Malatyalılar için 
büyük bir bahtiyarlık olacak -
tır. 

Gün__tewı peş; nelen : 
_. ....- 2-~2-' a:wwwssre-aca ._ 

Bitarafların mesuliyeti 
Günün birinc.Jo bir sokn~ltan 1 yıırtlım etıııi-;. olul'~a nt·tık blta

geçcrkcn iki ki!;-inin ya.ka pnçn raf bir ~ahit olnınktnn çıkar. 
birbirlcl'i ile kavga etmekte ol- O zaman bu bitaraf ~ahit dna
duğuııll görüyoruz. Al'nlarına ~-ete i~lirilk etmiş, üzerine ağır 
ı.ı;lrmekte ı;.ahsrnız için bir ha- bir mcsulJyet ıılmı~ olur. 

' 

1 

nazarı dikkatini celbetmeden ec· 
nebi radyolarınI dinlemek için 
birçok hilelere müracaat ettiğini 
yazmaktadır. 

yat tehlikesi gür<liil:';iinüzden 
J• knq;aya seyirci kalınnkln 
iktifa ediyorsunuz. Bu miişıı
h~le bc)nelnıilel hukuk t.cH'ik. 
kilerine g(kc bJr bitaraf ,·nzi
yetidlr. Hiç bir milletin ceza 
kanunu biı-birlcri ile ka\'gn 
eden iki kimse arnsma ~lrme
<li~inclen dolıı~ ı bir ı;:alıldi mc
sıil tutmaz. 1'·ctckim Hukuku 
Düvel kaideleri <le harp hnlln. 
de olan lkJ cıc,·lct karşısında 

bitaraf kalan diğer de' lctleri 

t~tc İngilizler ve :Fransızlar 
bu~ün ,\\·rupn hnrblndeki bl
tarnf de,·Ictlerl haksız bir te. 
ca,·üz ile hirçok kiiçük millet_ 
lerin kn.nlnrına girmiş olan Al· 
ınnnyanın suç şeriki me,·kiin
<le gUriiyorlıır- \'o bu <le,-ıotıer
<len yiyecek, ham madde ,·er. 
ınek suretiyle beynelmilel bir 
cı:1ni '\' tı7.iyctindo bulunan AL 
manya:l·n yaptıkları yardımları 
ke~mclerlnl, aksi takdirde 
kenrlilerlnin de hnrp mcsuliye
tinc iştirak etmiş olacaklarını 
anlatmak istiyorlar. 

Amiral ~Iımm dün itfai1ıccilcri teftiş cdcrT:eıı 

Pasif korunma mütehassısı a· 
mira! Muren dün sabah sığınakla 
rı gezmiş, sonra itfaiye müdürlü
ğüne gitmiştir. Mütehassıs ya· 
takhaneleri, müzeyi, dershaneyi 
gezmiş, ders saati olduğundan 
muallimin takririni dinlemi~, tak
;rir tercüme olunmu§tur, Bir 

yangın ihbarı verilmiş, efradın 
yangına çıkışını görmüş, müdür· 
lükteki defterlere memnuniyetini 
i{ade eden cümleler yarmıştır. 

Mütehassıs çar~amba gününe 
kadar üniversiteyi, hastahaneleri, 
şehrin ah~ap mahallelerini geze
cek, bir rapor ltazırlı:yaciktır. 

Bu hilelerdenbiri radyo aleti
r.in üzerine bir örtü Örtmek ve 
t•a§ı örtünün içine sokarak dinle
mekten ibarettir. Halk tarafından 
gösterilecek mukavemetin netice
sini tacil edip etmiyeceği mese
lesini tetkik eden La Nation, mu
halifler lidersiz kaldıktan için 
başlarında bir şef olmadan hiçbir 
nümayişte bulunamiyacakların 

J~~adıf. 

mualınze etmez. 
Fakat hariçten biri iki ta_ 

raftan birinin eline bir sllAlı 
vererek bir cinayet vukuuna. HA.SA..~ KUMÇAYI 
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Bu ha.rp nasrl bitecek? .. Bunu 
yüzde yüz kestirmek mUınklin 
cieğildir. l!.,a.ka.t harpsonrası dün.. 
ya.sının kendisinden nefretle ve 
korku ile bahsedeceği tek §eY 
sanıyorum ki propaganda ola
caktır. Bu kin propaganda ne. 
zaretlerini 1ıiğvettirebilir. Pro
paganda. na.zırlarmı sürgüne 
gönderebilir. Hulasa harpsonra.. 
sı meh1nlan arasında propagan
dayı görürsek hiç hayret ctıne_ 
meliyiz! 

Propaganda yeni icat edilmiş 
btr pey değildir. Nasıl mühen
disler yokken yine köprüler in
şa, ediliyorsa propaganda neza
retleri, · propa!"Mda organlan 
yokken de propaganda yapıl
makta idi. Propaganda hitap 
eden ve hitap edilen kiltleler a· 
rasmda.ki müna.crebetlcrc göre 
bir sürü şekiller almıştır. 

Fakat harp başladığı günden. 
beri propagandayı bilhassa na· 
zi reiimi bir nişangahsız endaht 
\•asıtası saymaya b~lamıştrr. 
Esasen totaliter ibir rejimde 
propagandanın tek hedefi mev. 
kil iktfda.rm her yaptığt !'jeyi 
methUsena. etniek, ortada tenki
de manevi sahada bile pay bı. 
rakma.malrtır. 

Dahilde bu şekilde bil' nevi 
prestij ta.'?lircisi rolünü oyna
yan propaganda hariçte de bir 
nevi çete baskmr yaparak efka. 
numumiyeyi dağıtmak, sindir~ 
mek, panik vermek maksadmı 
takip etmektedir. 

Dahilde orgrume bir dallrn
vu1duk, hariçte efkô.rnınıu.niiye 
çeteciliği halini alan bir mevzu
un ne dahilde, ne hariçte sevim. 
li olmasma imklin yoktur. Dün· 
yanın en iptidai memleketinde 
dalkavuk ve haydut daima nef ... 
ret ve klnle, lfuıetle karşılanmış· 
tır. 

Bu harp başlıyalı prop~da 
en kısa :r,amanda bu iki, biribi
rinden daha kötü kıyafete bil· 
rUn:fü. Ve mahivetini yavaş. ya.. 
vaş mevkii iktidar dalkavuklu· 
ğuvla.. ~ umumiye haydut. 
luğuna. tahvil ettL Bu iki menfur 
sanat yalnız kendi halinde 1111-

a 
&anlar için değil, patava~rz. lA· 
ubali hatta haşarı fakat kalbin· 
de beşeri kiiçiik b:r his taşıyan 
insanlar için bile menfur birer 
hayaletten başka bir şey de. 
ğildir. 

Propaganda inandırmak, kalp• 
!erde yer tutmak sanatıdır. Bu 
ne dalkavuklUk. ne de haydut. 
lukla temin edilir. Dalkavuğa 
insan kalbini değil kesesini a
çar. Namuslu adamlar haydut.. 
lardan ya kaçarlar, yahut on· 
Iarla kahramanca boğuşurlar. 
Hulasa, propaganda bu dalkavuk 
haydut hüviyeti ile insanlar a. 
rasmda sempati yerine nefret 
dağıtmaktadır. 
Yabancı radyolardan DCf:riyat 

dinleyen bazı aileler tanırım, 
harbin başındnnberi onlar istas
yon istasyon dolaşırlar, ve ge. 
celerini dilnya merkezlerini bir 
hoparlörün ağzı içinde seyr eL 
mekle geçirirlerdi. 

Son zamanlarda yine on.. 
lan c-ördiim. Neşriyat takip edi· 
len istasyonlarda büyük bir ten. 
kihat yapılm1ş sebebini sordum. 

Bir baba bana ı;;u cevabı ver· 
di: 

"- Ben çoluk çocuk sahibi 
ada.mnn.. Spikerin söylcdikle. 
rindcn karnnm yanında. ben u· 
tanıyorum. Çocuğumun küfür. 
baz olmasını istemiyorum. Eğer 
küfür öğrenmek mukadderse onu 
yabancı bir radyodan öğrenme· 
sine ha.cet yoktur.,, 

Bu aile reisinin bana. anlattı.. 
ğı şevi bir çok ve.rlerde ufak te
fek nüans !arklan ile dinledim. 
Bir propaganda aleti bu kadar 
itibarsız bir hale gelince onun 
dünya üzerinde yeri kalmaz. 
~an>sonrası di.inya.sında. propa
ganda nezaretlerinin kapıların
da birer kilit, üzerleri.nde "kL 
rahk hane,, levhaları g-örülUrse 
bu neticenin propagandanın ma
hiyetinden de~il, onun dalka
vukluk ve haydutluk jribi iki kö. 
tü huyun kurbanı olmasından 
ileri e-eldiğlni habrlamak lftztm
drr. Yazık oldu pr:.opaganoaya. .. 

SADRİ ERTEM 

Seneden seneye 
artıyor 

Belediye sular idaresince 939 
senHine ait olmak üzere hazırla· 
nan rapora göre, geçen ıene ter· 
kos fabrikasında 8,495,481 kilo 
kömür istihlak edilmiş, 17,100 
metre boru döşenmiştir. Bunun 
11,642 metresi İstanbul, 5,458 
metresi Beyoğlu cihetlerine dö· 
şenmi~tir. Bundan başka geçen 
sene şehrin muhtelif yerlerine 21 
yangın musluğu konmuş, bu su4 
retle şehirdeki yangın muslukla· 
rmın adedi 560 ı bulmuştur. 

Belediye hesabına açılmış bu· 
lunan terkos çeşmeleri 200 ü 
bulmu~tur. Bunların bir senelik 
su sarfiyatı 445,246 metrcmika
bına baliğ olmaktadır. 939 sene· 
sinde şehre 17,749,751 metremi· 
kabı su verilmiştir. Bu miktar 
938 senesine nazaren 2,493,564 
metremikabı fazladır. 

Geçen sene abone sayısı 25,367 
yi bulmuştur. Bir sene evvelkine 
nazaren 1351 fazladır. 

939 senesinde İ§letme varidatı 
938 yılından 151,702 lira fazlasi· 
le 1,758,050 liraya baliğ olmuş.. 
tur. Bunun 1,'488,986 lirası ter
kos i§letmesinden 265,835 lirası 
elmalı işletmesinden, 3228 lirası 
da Ada işletmesinden temin olun· 
mu~tur. 

Manifatura toptan 
fiyatları 

Her dükkana liate 
halinde asılacak 

Belediye taraf mdan meYva ve 
sebzelerin toptan fiyatlarını 
halka bildirmek için pazarlara. 
ve diğer verlero levhalar asıl· 
ması hakkında karar verildikten 
sonra bu usulün diğer maddele. 
re de teşmili hakkmda. alika.
da.rlar tarafından tetkiklere baş 
lanmıştır. Mmta.ka. ticaret mü.. 
dUrltiğü manifatura eşyalarına 
ilk olarak bu usuliln tatbikini 
karn.rlaştrrmıştrr. • 

Almanyadaki vapurlarımızın 
ge mesi temin edildi 

Bu karar viı..llnin reisli@:ıde 
topla.riWik olan iktisadi komis
yona. bildirilecek ve kati şekilde 
takarrür ettikten aonra derhal 
tatbik ednecektir. Esasen ev. 
velce manifatura. eşyalarının 
toptan fiyatları Ticaret Vekale
ti tarafından te.qbit edilmişti. 
Buna göre bu fiyatlar yeniden 
tetJtik edilecek ve bütün tüccar .. 
tar ibunları birer levha. halinde 
dükkanlarına asmak mecburiye
tinde olacaklardır. Bundan son. 
ra yavaş vavaş bilhassa. üzer • 
terinde ihtikar yapılması milsait 
olan bütün maddelere bu şekilde 
fiyat levhaları konulması işine 
devam edilecektir. 

Son taksitler verilince 
vapurlar yola çıkacak 

Harp dolayısile Almanyada ka· 
lan üç tane 5300 ve bir tane 3500 
tonluk yolcu vapurlarının nihayet 
memleketimize gelmesi temin e. 
dilmiştir. Hükllınetimizle Alman 
hliktimcti arasında uzun zaman
danberi yapılan müzakereler so
nunda eskiden vapurlann geri 
kalan son taksitlerini kredi dö
vizile istiycn Almanlar bu para· 
lan kliring yolile almağı kabul 
etmişi erdir. 

Yalnız aramızda hrnilz kliring 
anlaşma&ı olmadığın&n bu hu.. 
susta Ankarada yapılan ticaret 
görUpnelerinin neticelenmesi bek 
lenmektedir. Yeni kliring muka· 
velesi imzalanınca derhal vapur 

!..~~~ .. !..~~ .. ~~~~.~~ .. ~~~~.' r 
G Nisan 1920 

Pariste mühim 
bir içtima 

.Alman mUhlmmat ve toplarının 

l&hriblnl mUzakere tçln lnglllz ve 
P'ranm: kumanda.nlarmdan mürekkep 
bir heyet ParlBtc içUma ctmlgtlr. 
İngiliz bıı.hriye nazrn çarı;il llo Fran
lfIZ lınrblye nazın anuımdn. alttcdllen 
iı;Umada Ma?'C§nl (Tnş) General 
(Veygand) hnm- bulunmualnrdır. 

Cumarte. 
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1arm son kalan taksitleri de öd~ 
necektir. 

Aynca Almanlar vapurlarımı. 
zı kendi mayn tarlalannın öbür 
tarafına kadar Alman kaptan ve 
mürcttebatile çıkaracak ve ora· 
dan Türk kaptan ve mürettebatı· 
na teslim edeceklerdir. Vapurlar 
bir iki ay içinde memleketimize 
gelmiş olacaklardır. Hepsinin in· 
şaatI tamamlanmış bulunmakta • 
dır. Diğer taraftan İngiliz hüku. 
metile yapılan anlaşmalarda da 
uyuşulmu~tur. İngilizler gemileri 
Almanyadan çıktığı halde koy
duktan ambargodan istisna ede· 
cekler ve müsadere etmiyecekler· 
dir. 

ttalyaya pamuk sevki· 
yatına batlandı 

lWyanlar ıton günlerde mem· 
leketimiroen az mal almağ& 
ba.şlam~ardır. İtalyan klirlng 
hesanları çok olmuş ve bizden 
gönderdiklerinden <;ok faz.la mal 
aldl'klarından mühim miktarda. 
borçlu vaziyete girmişlerdir. İ
talyaya pamuk sevkiyatma da 
başlanmıştir. 

----t\---
K al b sektesinden öldü 
Kıüçükınusta.fapaşada kasap 

K k Cemalin yanında ~.a.Jrsan Nesim . amyon azası . &dmda birisi, dün birMnbire 
' il.zerine fenalık gelerek, basta • 

Bir gencin bacağı koptu neye kaldrnlmış, biraz sonra 
Ortaköyde Nar sokakta. otu- ölmü.,cıtür. 

ran Şoför Ahmet Bekir kullan- Ölümün kalp sektesinden ileri 
dığı 3799 numaralı bmyonla ~eldi~ anlaşılarak defnine ruh • 
dün saat 14 te Bcşiktaşta. tram. sat v-erılmi.jtir. 
vay caddesinden g~rken Be· ---<ı---
şiktaşta Nilzhctive mahalle.C\inde 
95 numaralı evde oturan Malat. 
vah 328 doğumlu Ha.san oğlu 
Hakkıya çarpmış, kamyon·un al
tında kalan Hakkının sağ baca
ğı kopmuştur. 

Kamyon bu kaza.dan sonra 
yaya kaldırımına da çıkarak e· 
lektrik direğine çarpmıştır. E
lektrik direği hasara uğramış, 
şoförün yanında oturan kamyon 
sahibi Hasan Fehmi de sademe
nin tesirile sol knşmın üzerin. 
den varalanmıştır. Her iki ya
ralı Beyoı?lu hastanesine kaldı
rılınış. şoför vakalanmrı:tır. 

Köpek ısırması 
Kurtuluşta. Bo7.kurt caddesin

de g-rurjnocu Dimitrinin kurt kö. 
oeği 9 yaşında Ata Öztilrk is
mindeki çocuğu bacai;ndan ısır. 
mıs. cocuk ve köpek kuduz te-

Otelciler fiyatlara 
zam istiyor 

Belediyenin otel fiyatlarını in· 
dirmesi üzerine otelciler dün 
mmtaka ticaret mildUrlüğUnde 
bir toplantı yapnu9lar ve fiyatla~ 
nn tekrar eski hadlerine yüksel. 
tilmesini istemişlerdir. Toplantı· 
da ticaret müdürü Avni Sakman 
ve belediye iktısat müdürü Saf· 
fet te bulunmuştur. Otelcilerin 
bu husustaki mutaleaları dinlen· 
mi§ ve bu hususta karar verilmek 
üzere birkaç gün sonra tekrar 
t.oplanılması muvafık görülmüş. 
tilr. 

ı------------•• davihanesine gönderilmişlerdir. 

Otelciler bilhassa son zamanlar 
da i§lerin azalmış olduğu ve lurp 
dolayısile her malzemenin paha
hlaJmı§ bulunduğunu ileri sür · 
mli~erdir. 

Geçen sene 2,5 
milyon lira kllr etti 

!stanbul belediyesine bağlı e. 
lcktrik tramvav ve tünel işlet
meleri umum müdürlUğünün 939 
yılr faaliyet raooru Sehir Mcc. 
lisine verilmiştir. 

Raporda şöyle denmektedir: 
"Müessesemiz şehrin tenvir 

ve münakale ihtiyaçlarım aza
mi kudret sarfile temine muvaf
fak olarak yüksek belediveniT.e 
merbut bulundıı~muz ikinci al· 
tı av zarfında 1.107.115.~3 lira 
ve !';ene baı:ıından itibaren de 
2.509.949,95~1ira bir kar elde et. 
miştir. 

:3645 numaralı kanunun 8 in
ci maddesinde; umum müdürlü.. 
ğümüzün istüa edeceği her tür· 
1ü varidattan idare. iı;letme ve 
sair biJU.mum masraflar, bele. 
diye hi!'!Scsi, mübayaa taksitle
ri, memur ve müstahdemin san.. 
dtkla.n sermayelerine muhasses 
meblağ, tecdit ııkı;c.c;i, % 10 ih· 
tiyat akçesi çıkarıldıktan sonra 
mütebakisi ıslah ve tev~i ~leri. 
ne sarfoluna.caimdan idaremiz 
939 nrogramma dahil bir kısnn 
şebeke ihtiyaçlarını ıslah velev. 
si ettiği J?"ibi Silahtar fabrika 
nu?.da istihsa.latı genişletmek U
mre 1.000.000 lira sarfile 70.000 
kilovat takatindeki kazanın in.. 

şuını ikmal etmek il7.ere bu .. 
Iunmuştur. 

Gerek tramvay ve gerek elek 
trik şirke-tleri son senelerde ha
riçten mal ~etirtmedikleriru:!cn 
her iki şirketi t.evariis eden ida4 
remiz a.mb:ırla.n kısmen boş bul 
mtL' ve ahvali ha.zTranm istil 
zam ettirdiği bir çok müşkülat· 
!arla. karşılaşmıştır. 

Travmav şebekemizin ıslahı 
için Yarulan teşcbbiisler mnlze -
me rıkdant milnaseb~tile pek ha 
ti ilerlemektedir. Hariçten cel
bi ikti1..a. eden cclik. demir, ba
kır ve sair bilcümle ihiya<;lan 
mızın her verden celbi kabil ola
madı~ı gibi celbi kabil mabat 
ler için de döviz tedariki mUşkü 
latı çekilmektedir. Maamafih 
bu hıı~usta da hil.kftmet nczdin· 
de miiteaddit tE'Şebbilslerde · bu.. 
lunduğumuz gibi ta.kas •rırimini 
ödemek ~uretilc de imkanın tc 
min ve irasma c;a.IL~maktayız. 

Münakalat noktai nauınndan 
şehrin çektiği müşkülatı tn..hdit 
için bir taraftan otobüs müba • 
va.asma ve diı?er taraftan da 
tramvay eüzerıraht şoselerinin 
neyderpey beton oln.ra k yeni 
baştan t:ıhkimine müteallik te 
da.bire tevessül olunmaktadır. 

Köylerde yeni 2 O ilkmeklep yapıhyor 
1ık okullara devam eden ta.le retlle tiç yıl içinde 600,000 bin 

benin saylSr 83.988 e yüksel- liralık bir taahhüde drmeği ka
diği tespit edilmiş olduğundan bul etmiştir. Bu suretle 11 ilk 
İstanbul vilayeti Maarif müdür- okul binası inşa edilmiş olacak. 
lilğü ile temas ederek her yıl tır. 
artan talebeyi karşılayacak o.. Şehir ilk okulları in§& edilir
kul inşasına yeni hız vermeğe ken köy okulları inşasına da yer 
karar vermiş bu hwrust& tetkik verilecektir. 
Iere başlamıştır. Bugün 426 ilk Vilayet köycilltik bürosu ile 
okul mevcuttur. BuDıtm 124 ü maarü mUdilrlüğil in..Ş11at büro. 
yeni bina, 16 sı okul olmaya el- mı müşterek bir çalışm;ı planı 
verişli eski binalardan, 140 ı d& hazırlarnl§lardır~ Kövlerd.e tah
uz elveri~li binalardır. mı çağma geleu çocuklar tesblt 

·Yaprlan araştinnalar netice. edilerek hangi Jföyletde lfa.ça.r 
sinde halen İsta.nbul şehrinin dersanell okul açıla~ı tayin e. 
ilk okul binası ihtiya.cı 48 dir. dilmektedir. Köy okullan inşaa
Bu 48 okulun vilAyetçe tecbit edi tına 4500 liraya. kadar yardnn 
len dört tip Uzerine inşası ka 1 yaprlacaktır. 
ra.rlaştınlmıştır. Şimdiye kadar 22 köy okulu 

İstanbul vilaveti, çift tedrisat in.şa. edilıniştir. Yenlden 65 köy 
ya.prlan okulları bu vaziyetten okulu daha in.sa edilmektedir. 
ve bir kısmı okulları kkalık bi· Kısa bir zamanda bu in:aat ta.. 
na.lardan kurtarmak için, her l mamlanacaktır. 
yıl 200,000 lira tah.c;is etmek su.. ı . 

F eriköyUndeki 
yaralama vakası 

İki suçlu dün 
tevkif edildi 

Evvelki gece Feriköyünde 
komşusu Kahramanı tabanca ve 
brçakla ağır ıurettc yaralayan 
ve kurtarmağa gelen bekçi Vey
aeJi de ölümle tehdit eden koltuk
çu Yaşar ile arkada§ı kunduracı 
Kemal, dün yedinci sulh ceza ha· 
kimi tarafından tevkif cdilmit -
}erdir. 

Kunduracı Kemal sorgusunda 
vakayı şöyle anlatmıştır: 

Dün gece saat on ııralannda 
pencere önünde rakı içiyordum. 
Birdenbire pencere kırılarak ma· 
sanın üzerine bir tat dtittü. Ne 
oluyor, diye bakmak isterken, bir 
taş daha atıldı. 

"- Kim o ta~ı atan? diye 
seslendim. 

Komgwn Kahraman elinde bir 
balta olduğu halie bahçe duva· 
nndan atlıyarak: "Ben!" dedi. 

O aırada Yaıar da gelmişti. 
Kahramana dersini vermek üzere 
bahçeye çıktım. Kapuıtık. Fakat 
Yapr bizi ayırdı: ve sokağa çıkar. 
dı. Yaşar Kahramat\m elinden 
bıçağı alıp atmı§tl. Fakat bu II· 
rada oğlu kendisine bir sopa ge
tirdi... Onu da zorla elinden al· 
dk. 

Biz Kahramanı yaralamı, de· 
ğjliz. Olsa olsa, duvardan atlar • 
ken yaralanmıştır.'' 

Diğer suçlu Yaşar da aynı şey
leri söylemiştir. Neticede hakim 
her ikisini de tevkif etmiş, evra· 
kı müddeiumumiliğe göndermiş • 
tir. 

Hastahanede olan Kahramanın 
11hhati tehlikelidir. 

Ankarada yaka
lanan bonocular 

Yarın burayn 
getiriliyor ' 

Evvelki gün yedi tanesi tevkif 
edilen bono sahtekarları dosya· 
la.rile birlikte dördüncü sorgu ha· 
kimliğine teslim edilmişlerdir. 
Tahkikatı sorgu hakimliği yapa
caktır. 

Ankarada tevkif edilen sahte· 
karların elebaş\anndan Nihat 
Özkoyun<:u ile arkadaşı da yann 
buraya getirilecek ve vaka ma· 
halli İstanbul olduğundan mu• 
bakemeleri burada yapılacaktır. 

Gençlik mecmuası 
hakkındaki da va 

A!roclit davası sırasında. 
Gençlik mecmuasında çıkan ve 
bir tarafta mUddeiumumi Hik· 
met Onatla. Konyalı fbr:ıhim 
Ha.kkryI, di~er tarafta da gaz.e. 
tecileri tasvir eden "halat çek
me., karikatürü hakkında aç!lan 
muhakemeye dün de asliye dCSr. 
düncü ceza. mahkemesinde de
vam edilmiştir. Mecmuanın neş. 
riya.t mildlirü lhsan Orhon ge· 
çen celsede ya.otrğı milda!aaıııL 
nnı yazılı oln.n bir nUsha.smı ver
miş ve dava karar bildirilmek 
Uzere başka bir güne bırakıl • 
mıştır. 

Hayri Şahinin kardeti 
vefat etti 

Gazetemiz Başmllrettlbl Hay
ri Şahinin kardeşi Neclb dUn 
vefat etmiştir. Cenazesi bu sa. 
bah Halıcıoğlundaki evinden 
kaldırılacaktır. 

::Merhumun ailesine ve arka-

taziyetıerlmizt bildiririz. 



mıyordu. Yoksa Turhan sultan 
kendisini birine mi benzetmişti. 
Onun eğlenmekle ne alakası ola. 
bilirdi. Belki de sultan kızdığı i. 
çin böyle söylemişti. Şaban ağa 
bir taraftan terliyor, bir taraftan 
bunları zihninden geçiriyordu, 

Kalfa: 
- Biraz oturmaz mısın ağa .. 
Dedi. 
- Sultanım .. 
- Yok canım, ben istedikten 

sonra .. 
- Estağfurullah sultanım .• 
- Ama darılırım Şaban ağa .. 

Bak sultanımızın söylediğini de 
duydun. 

Şaban ağa şimdi daha başka 
şeyler düşünüyordu. Sarayda ne 
idamlar görmüştü. Sultanın, şeh. 
zadenin, harem ağasmın, bölük 
ağalarının emirleriyle ne kahve. 
ciler öbür dünyayı boylamı~lardı. 
Bunların yegane suçları, sarayda 
geçen bir vakayı istemiyerek gör. 
meleriydi. Bir yerde söylemesin 
diye başları koparılmıştı. Şaban 
ağa bir değil, birçok şeyler gör. 
müştü. Belki bu yüzden kendisini 
de yoketmek istiyorlar, bunun 
için de bir sebep arıyorlardı. 

Bıyıkları ve alnİ terlemişti. t. 
çinden geçen düşüncelerle dudak. 
ları titriyordu. 

Birden yere kapandı. Meleki 
kaıfanın ayaklarını öpüyor: 

- Benim bir suçum yoktur. 
Beni bağışlayın .. 

Meleki kalfa şaşırmıştı: 
- Ne oldu Şaban ağa .. Bu ne 

hal böyle .. 
- Beni azad edin .. Benim hiç 

bir günahım yoktur. 
- Fakat sana günahın var di. 

yen kim? .. 
- Ben huzurunıızda durmaya 

layık bir adam değilim.. Benim 
yerim kahve ocağı .. 

- Yok Şaban ağa .. Sen kahve 
ocağına yakışmazsın .. Elbette se. 
J!İn de bir rütben olacak .. 

Fakat bütün bu sözler, Şaban 
ağanın korkusunu izale edemi. 
yordu. Sarayın içinde birçok şey 
görmesine rağmen o, kendisini ö. 
lünceye kadar elindeki vazifeyi 
yapmak için yaratılmış bir mah. 
luk farzediyordu. Yediği yemek. 
len başka bir ~ey· düşünmeyor, 
gece yatağ.ın_a girdiği vakit, şu 
dünyada yaşadığına şükrediyor. 
du. Sarayın debdebe, tantanası 
bile onun dimağında. ruhunda hiç 
bir akis bırakmıyordu. Gözleri. 
ni kamaştırıyordu. 

Meleki kalfa, içini gıcıklayan, 
ürperten bu heykel gibi vücuda 
§ehvet dolu gözlerle bakıyordu. 

(Daha 1ıar) 

Yer altında 
Tayyare 

f ahrikalarz 
Fransada da hava nezareti ih. 

das olunduktan sonra tayyare sa. 
nayiinin emniyet altına alınabil. 
mesi için böyle fabrikalar yapıl. 
ması Jüzumlu görülmüştür. Aşa. 
ğıda bulacağınız ma!Umat, yer aL 
tında inşa edilen bir tayyare fab. 
rikasını gezen Fransız gazetecisi. 
nin intibalarıdır. 

Burası Fransanın fevkalade ka. 
rakteristik bir mıntakası .. Fakat 
biz buraları fazla tasvir~ mezun 
de~iliz. 

Otomobil bozuk bir yol üze. 
rinde ilerliyor. Etrafımızda sebze 
bahçeleri. .. 

Bir dönemeçte yol birdenbire 
gömülüyor, yer altına giriyor .. 
Bazı binalar yolun ağzını maske 
ediyor. Yer altı yoluna girdikten 
sonra hüviyet cüzdanları sıkı bir 
muayeneden geçiyor ve bir kıla. 
vuz şoförün yanında yer alıyor. 

Şimdi bir tünel içinde ilerleye. 
ruz .. Otomobilin fenerleri bize 
derinliklere götüren yolu aydın. 
!atıyor. Birkaç dönemeçten sonra 
geniş bir caddeye çıkıyoruz. Ba. 
şımızın üstünde yirmi metre top. 
rak var. İnşa edilmekte olan mu. 
azzam fabrikanın ilk salonunda 
bulunuyoruz. insan kendinin ma. 
sallar içinde yaşadığını zannedL 
yor. Sulh zamanlarında buraları 
seyyahları çekecek ~ükemmel 
eğlence yerleri olur. 

Yolumuza devam ediyoruz, ile. 
ride caddenin sonunda büyük bir 
ışık var. . 

Burada bir i~çi ekipi salonları 
yapıyor ve bu işçilere her yerde 
tesadüf ediyoruz. Beş aydanberi 
bu fabrikanın inşası için çalışıl. 
makta .. Toprak kurutulmuş, tes. 
viye olunmuş ve müstakbel ateL 
yelcri daha şimdiden çimentolan. 
mış .. Bunların mesahası kilomet. 
relerce tutar. Toprağı tutan tabii 
direklerdir. Beton ile takviye e. 
dilmi~ ve bunlara mimari şekiller 
verilmiş, hatta bu tabii direklere 
numaralar bile konulmuş .. 

Sonra yollara da isimler ve.ril. 
miş, tıpkı şehirlerde olduğu gibi .. 
Bu da sanki yer altında kalıp a. 
sırlardan sonra yeniden hayatı 
baslıyan eski bir şehir. 

İşte burada yarın yeni silahlar 
hazırlanacak ve her türlü tehlike. 
den uzak olarak yapılacak olan 
bu silahlar sulhun müdafaasına 
hizmet edecek ... - (Jurnal) 
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Acı bir şey! 
Gaz<'tCl<'r<lc y<'ni hir miinakn<;-ıt \'lll': noktorlııı·ın, ııııınyc

nc<len ünce pnı·a alıp nlınnıııa ... ı cla'n"'ı siiriiliiyor. 
'l'knı·ct ha~ l\tındnki 'ı><";-in ıuu·a., alı~ 'eı+;oinue lıile ıuırtı, 

mal<lan ... oıırn ı.:.ı•lirkı•n, hii~· lc hiı· <lı\\'anın ortnyn ı.;ıkıı.ı·ılması 
gerçekten an \C hazin hir ~eydir. 

Hir kilo pirinç nlıı•kl'll, ya. tiyntuu sornr, yn ı;u\'nlm iis
tiiıulcki clikt>ti okuı· pnra ... ıııı ,·eririz. 

Bir pnkct dı:ıun, hiı· kulu kihıit, hiı· ~i~e kolon)a, bil' 
hinlik rakı iı.;iı• ınalclnn iint•e ııurn bteıulii::;i yoktur. lst<•ıısc ek 
km senin pek ~iidiııc ı.:,it nH'/.. 

Fakat ka ı·ndğ<•ı·i snıı<·ı sat ırlıı.ı-lylc <lollı·ı:rnnn, istrri ıı<ibe
tl~ le ı..n ... ırntı 1.-esileıı, <lojlıınnıtk üzcı·c bulunan bir ha:-.tanııı, 
ela ha rıah:tııı ı ) okl:unncln ıı: 

- Pnrn! 
])iye g;ıı·tlajiıııa sarılımıl• ... htc bu olmaz. Ohnnz, çiinkii 

hiiylc hiı· harck<'l, hnstn iistiincle çcktlj:,i sanrıta1·clırn dnha 
h<'ter hir te~ir hıı·akıı·. Ht•kinı, hn) ntta p;iiı·cliij!;ii h hakım1111laıt, 
Allahla in,an nı·nsıııdn ıniit<•nl bir \'nrlıktır. Uazalrnti l•adar, 
l..alhiııiıı hızı \'C ı·uhunuıı hamlesine de mııhlnl'ız. 

Hek.im, yalnız ihtisn' ile dcj:::il, hail, ta.\'rı, durıı~u, l~oııu
~ll';'ll \C bakı-:ı ile ı·tuılı bir ilfl<;tıı'. llastn, ilk ~ifıı)·ı, ilk dindi
tki \'l\sıtııyı, onun IJu hallerlıulcn alır. 

İlk sii7.ii: 
- l'ara! 
Ohm J>oktorıın tcsiı-i tıunnmlylr menfidir. Ilcn, h!\sla ol· 

tialll \'C hn';'\ uı·duj:,ıım hekim, buna hii) le: 
- Para! 
J>iye süze bnşlnsa, kcnıli kcncliınc: 
- Galiba am·nk cebimden di:ttlnnınıı çıka.racnk kndnr 

Ciınriim knlnıı~! 
J>er, parnını cenazeme ı-;nklnrım. 
Dahası vnı·: 
'futnlım, kl bir ynhnıH'ı, memlck<'timizl, mcınlclcetimiziu 

sedyesini hlç hilıni)·t'n bir adnın, <;-ıı ıııc-:hııı· cloktorıııı ~H.lcte
lerdc çıkan s(i:tlcı·iııl okumu';' olsun, hnkkınuzdn ne htikünı 
\erecek'~ 

- '.J'iiı·kler nmmn clolnndırıcı nclnınlnr ha! 
J>cmiyecck mi? , 
"l\lıınyene Jlnrasıııı ııe':'in nlı~ orum. Çtinkü rcı;ctclcrinl t\l· 

tlıktnn ~onra "ını;-ıp gidenler , ·ar!,. 
Ihı c;;()z mü? 
Bereket. ,·erı.in, )ine mf':şhu r hl rkn~ cloktor, hu fena , .e nt·ı 

karnrın hak~u:lı~ını ortayn ntnn heynnatlardn hıılııııılıılar da 
3·üreklerimizc su serpihll. Mcmlı!kcttc hu kadnr çok doktor 
npartımanı, bu kadar ıtcnlş hir hf':kinı refohı ,·arkf'n, hıı mil
letin Cl'li\drnı dolnnclırıcılıldn lttihıım <>tmek, en hafif tAhirlle 
lneafsızlık "\'e nıınkörliiktiirJ llAI\:1\.1 SÜHA GEZGlX 

Almanyayı lngiliz filosundan koruyan 

Beş boğaz 
İsveç nazırlarından M. Sandler'in bir sözü. 

ne göre Şimali Avrupa uzun zamandanberi "se. 
}'ircilerin dünya siyasi maçlarını rahatça takip 
edebilecekleri bir galeri'' dir. Bu galeride 
coğrafi vaziyetin beynelmilel kıymetleri, Baltık 
ile Şimal denizi arasındaki boğazlar unutulmuş. 
tu. Bu boğazlar Norveçin en cenubu garbi nokta 
sı olan Lindcsna burnu ile Danimarkanın şimal 
sahillerini teşkil eden Kalamite yahut J amer 
Bug (koyu) körfe7.i arasından baslar. Bu koy 
Almanya sahillerinden başlıyan Dün'lerin de. 
vamıdır. 

Daha cenupta kalan Romoc, Manoe ve Fa. 
noe adaları Danimarkalılara aittir. Sahiller dai. 
ma fırtınalara maruz kaldığı için (o kadar ki, 
1825 senesinde fırtınalar karayı kopararak bir 
ad1 husule getirmişlerdi) hemen daima cturul. 
mazlar. Yalnız Esbjerg'de oldukça mühim bir 
Hır.an vardır. Bu münasebetle Danimarkanın de. 
nizcilik hayatı şark sahillerine, yani boğazlar 
mmtakasına çevrilmiştir. 

Boğazların birincisi 310 kilometre uzunlu. 
ğunda ve yüz kilometreden fazla genişlikte olan 
Skajarak boğazıdır. Danimarkanın en şimal nok. Beş boğazın mevkiini gösterir harit" 
tası olan Skajen ile İsveç sahil ___________ _.:,__.:_ _____ -=..:__:__:_..:..:..:_.:_:_:.:.:___ 

mıntakası Göteborg arasında bir 
hat çizilirse cenupta Danimarka 
denizi kalmış ve bu hat ile de Ka. 
tegat boğazı başlamış olur. 

Finoi ve Jeyland topraklarının 
şimal kısımları ile Danimarka ya. 
rım anasının bu mıntakadaki sa. 
hilleri az çok garbi Jütland'a ben. 
:ı:er. Fakat bu mıntakada bulu. 
nan birçc-k adalar ayrı olmaktan 
ziyade biribirine zincirlenmiş bir 
ş:kilde bağlı olarak uzanır.. Bu 
adalar küçük lıo~azlar ve dar ka. 
nallar ile ayrılmışlardır. Gerek 
ziraate. ~err.kse ticari nakliyata 
elvl'•·•;ıli bir hale sokulmuşlardır. 
Yanın adanın sahilleri üzerin. 

de Fuyor tesmiye edebileceğimiz 
derin körfezler ve bu körfezlerin 
nihayrtinde limanlar vardır. Bu 
havalide manzara gittikçe beşeri 
bir hal eılmaktadır. Jelandın şar. 

\ -
kın<la bulunarı Danimarka merke. 
zi Kopenhagda tamamen lsves;e 
karşı aeılmaktadır. 

Burası artık hakiki boğazlar 
mıntakasıdır. Kategat boğazı yüz 
kilometre kadar bir genişliğe ma. 
likt:r. Fakat Sund boğazı böyle 
değildir. Jeyland ile İsveç top. 
raklar. i.izı:r inde Malmoe memle. 
keti arasında kalan bu boğaz an. 
cak yirmi altı kilometre genişlik. 
te olduğu f., ibi bazı yerlerinde de 
genişliği d ört kilometreyi teca. 
vüz t;tmez. 
Yarım a<l~ ile Fioniya arasın. 

da kalan ki:c, ük Belt bu Fioniya 
ile J eyland arasında bulunan bü. 
yük Belt l.>oğazlarmın genişlik. 
!eri de sırasiyle on iki ve yirmi 
kilometredir. Bu mıntaka tama. 
men denizci Danimarkanm sem. 
bolü:tü te'?!<il etmekte ve bahri 
varlır·•ını hJyatını ifade etmekte. 
<lir. ı:.veç ve Norveçe doğru u. 
zanan, yaklaşan Danimarka sa. 
hilleri birçok İsveç tesiri almış 
oldukları gibi, İsveç sahilleri sa. 
kinleri de Danimarkalıların tesi. 
ri altında kalmışlardır. O kadar 
ki cenubi İsveç halkının lehçele. 
ri Danimarka lehçesine benze. 
mekte ve şimali İsveçte oturan. 
Jar bu lisanı çok güçlükle anla. 
maktadır. 

Şimal denizi ile Baltığı ayıran 
ve İngiliz bahriyesine Alman sa. 
hillerine girmeyi müşkül kılan 
beş boğaz çift karaktere maliktir. 
ler: Bu bo .~azlar Baltık denizine 
~iri~ kapısı oldukları gibi İskan. 
dinav memleketlerine geçilen köp 
rü vazifesini de görmektedir. Ha. 
len her gün feribotlar günde bir. 
kaç kere büyük ekspreslerin va. 
gonlarını Danimarka toprakları 
üzerindeki Ilelsingör'den İsveç. 
teki Helsingborg'a, veya Kopen. 
hagdan Malmoya geçirmektedir. 
ler. Berlin ve Hamburg trenleri. 
nin bazı vagonları Varnemünd ve 
Troelborg yoluyla da Göteborg, 
Stokholm ve Osloya ulaşmakta. 
dır . 

Fakat bütün bunlara rağmen 
boğazlarda seyrisefer müşkül, 
hatta hazan tehlikelidir. Skaja. 
rak boğazı şimali garbi rüzgarla. 
rına tamamen açıktır. 

Baltık denizinin daha az tuzlu 
ve hafif suları su üzerinde bir ce. 
reyan halinde şimal denizine doğ. 
ru akmakta, buna mukabil daha 
tuzlu ve soğuk olan şimal denizi 
suları derinlikte ve mukabil is. 

(Devamı 4 iinciide) 

RY~v~Dit 
1941 seçiminde kimler~e 
mücadeleye hazırlanıyor 1 

Amerikada cumhurreisi intiha· 
batı yaklaştıkça bu intihabatta 
kazanıp Ruzveltin yerine geçmek 
isteyenler teker, te!~er ortaya çık. 
mış bulunuyor. . 

Amel"ikada matbuat, bu adam. 
!arla ve onların görünüşleriyle 
yakından alakadar olmaktadır. 
Onların ''bebileri'' nasıl öptük. 
!erini, nasıl golf oynadıklarım, 
nasıl balık avladıklarını, nasıl 

nutuk irat ettiklerini, inek ahırla. 
rını nasıl tetkik ettiklerini ve is. 
tasyonlarda karılariyle nasıl ve. 
dalaştıklarını gösteren fotoğraf_ 
!arı gazetelere basıyorlar. Hayat. 
larından, siyasi telakkilerinden 
bahseden makaleler hatta kitap. 
lar yazıyorlar. her nutuktan ev. 
vel binlerce elleri sıkıyorlar. 

Fakat bu an için, bu hususi va. 
ziyette bu "neşriyat faaliyeti" ha. 
kikaten bir siyasi programdan da. 
ha mühimdir. 

M uhalcfet partisi namzedinin 
ismi tesbit edilirken Mişiganın a
yan a7.ası Vandenberg ile Nev. 
york müddeiumumisi Devey ara. 
sında her halde keskin bir müca. 
dele olacaktır. 

V ANDENBERG azadan ve 
partisi içinde uzun zamandanberi 
mühim bir mevki işgal eden bir 
siyaset adamıdır. Ruzvelt ka. 
nunlarından bazılarının ayandan 
geçememesine ve Birleşik Ame. 
rikanın Japonya ile olan ticaret 
muahedesini ilgaya varan hattı. 
hareketine sebep olarak onu gös. 
teriyorlar. Lib:rallerin keskin 
muarızı olan Vandenberg ekseri 
mücadelelerinde muvaffakıyetler 
elde etmiştir. Fakat şimdi iktısa. 
di vergilerin hafifletilmesine dair 
birkaç cümleden sarfınazar edi. 
lirse, o reisicumhur olduğu za. 
man ne yapmak niyetinde oldu_ 
ğunu tamamen gizlemektedir. 
Maamafih o fırkasının siyasi 
programı henüz kat'i bir şekil al. 
madan bazı şeyler söyleyip de 
sonra da itibarının kırılmasına mü 
sa3de etmiyecek kadar kurnazdır. 

DEVEY daha cesaretlidir, 
gençtir. O ilk defa geçen sonba. 
harda cumhuriyetçiler · partisinin 
listesine vali olarak girdikten ve 
çok az bir ekseriyetle ve üçüncü 
defa olarak seçilen liberal nam_ 
zedi "Sehman" mevkiini terke 
mecbur olduktan sonra siyaset 
sahasında sivrilmeye başlamıştır. 
Devey büyük gangster teşkilat. 
larını meydana çıkardığı ve mah. 
kemeye sevkettiği ve siyasi gan. 
gster Tamany - llall'e karşı şid
detle mücadele ettiği için Nev. 
yorkta kendisini sevdirmiştir. 
Nevyorkta kendisine karşı göste. 
rilen bü teveccüh ona mali grup. 
!ar tarafından ileri sürülüp garp 
havalisinde cumhuriyetçilerin iç. 
timalarında propaganda faaliye. 
tinde bulundu~u halde memleke. 
tin ziraat sahalarında zarar geti. 
rebilir, garpta onun parti arkada. 
§ı Robcrt E. Taft da gayet faal. 
dir. 

TAFT, Ohio'da ayan azasıdır. 
Vilson'dan evvelki ve o zamanki 
progresif cumhuriyetçi partisi i. 
çinde en fazla progresif olan rei. 
sicumhur Vilyam H. Taft'in oğ. 
ludur. 

Fakat bu zat şimdiye kadar ik. 
tidarsız görünmektedir. Onun, 
Ruzvelte hücum nutukları çok u. 
zun oluyor ve mütemadiyen kcn. 
disiyle beraber seyahat eden ga_ 
zete fotoğrafçılarına da tıe kendi. 
sini, ne de karısını biraz sempa. 
tik gösterecek herhangi bir resim 
almak henüz nasip olmam ıştır. 

Demokratlar içinde en kuvvet. 
li şahsiyet posta umum müdürü 
Yames Tasley'dir. Şimdiye kadar 
şefine sadık olan lıu adam §İmdi 
de - belki de henüz vaktinden 
evvel - Ruzveltin üçüncü defa 
seçilmesi aleyhinde çıkış yaptı. 
Bundan dolayıclır ki kendisinin 
reisicumhurlukta ümitleri oldu. 
ğunu zannediyorlar. Muhtemel 
bir zafer neticesinde birçok mev
kileri terkedebileceği için onun 
namzet gösterilmesi imkan dahi. 
!indedir. Maamafih o muvaffakı. 
yeti için hesap ve spekülasyonun 
iktidardan daha fazla rol oynadı. 
ğım müdrik Amerika siyasetçile. 
rindendir. Daha mühim ve daha 
tehlikeli olan reis muavini Gar. 
nerdir. Garner, Tcksaslıdır ve bu 
havalideki reaksiyoner toprak sa. 
hiplerinin mümessilidir. Onun i. 
çin sosyal meseleler yoktur. Çün. 
kü o siyasi fikriyatı bakımından 
hala garbın ilhakı zamanını, yani 
henüz endüstrinin mevcut olma. 
dığı devirleri temsil etmektedir. 
Tam manasiyle o, ~iyasi pazar, 
alış verişi sayesinde sivrilebilmiş, 
dar kafalı eyalet politikacısı tipi. 
dir. Herhangi bir mesele hakkın. 
da fikrini açıkça söylememeyi en 
kurnazca bir hareket telakki c. 
der. Muavini olduğu halde Ruz. 
velte karşı Vaşingtonda birçok 
entrikalar çevirmiştir. Öyle ki 
şimdi bütün reaksiyoner hareket. 
!erin lideri vaziyetindedir. Tek. 
saslı olduğu ve harekatında ağır 
olduğu iiçn kendisine Kaktus • 
Yak ismi verilen bu zat bir çok. 
larının na7.arında iyi bir burjuva 
ve eyalet Amerikalısı tipi telakki 
edilmektedir. Hem kongre binası 
koridorlarında, hem de eyalet si. 
yaset adamları nezdinde ciddi bir 
namzet olarak sayılmaktadır. 

Bunlardan başka malum nam. 
zetlcr içinde Niyu Dil'den çıkan 
biricik namzet Mc. Nutti de zik. 
retmeye değer. Sabık İndiana 
valisi ve Filipin komiseri olan bu 
zat iyi bir siyasi mektepten 
geçmiştir. Şimdi Administratof 
Federal - Sosyete sıfatiyle kabine 
azasıdır. Buna rağmen liberaller 
tarafından tanınmamıştır. Hiç bir 
sahada reisicumhurun himayesi. 
ne mazhar olmamıştır. 

İşte 1941 senesindeki intiha. 
batta, Ruzvelt bu rakiplerle mü. 
cadcle edecektir. 
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Macar Başvekilinin beyanatı Çinlilerin büyük bir muvaffakiyetl] itaiyada · ·Afiiıanva~~ı 
Demir parmaklıklar fı"losundanbo~" (Baş tarafı 1 incide) tanperverlik hislerini tamamen d l ? 

I 

" Maca risfanın maruz ka ld ığı 
haksızlıkl ar tamir ed i lmel i dı r,, 

. Budapcştc, 5 (A.A.) - Başve 1 görüşmeler esnasında, Macar hii· 
kıl TcJeki dün meclis hariciye kfımctinin dünya vaziyeti hak· 
e~cJmeni azasından mürekkep 1 kındaki noktai nal.arının çok <loğ· 
bır heyet huzurunda ueynelmı. 1 r~~ old.uğu ve İtalyan ricalinin gö. 
Jel vaziyete dair beyanatta bu· ruşlerıne mııtalıık bulunduğu mü
lunmuştur. Bu münasebetle l.ıaş· §ahede cdilmi;tir. Gayt!lere ve 
vekil Roma seyahati intibalarını kararlara gelince. her iki memle· 
hülasa ederek, yaptığı miilakat- ket ,bu hususta tamamen muta· 
ların sadece maliımat toplamak bık bulunuyor: 
mahiyetinden ibaret olduğunu Kont Telek!· beyanatının so. 
söylemistir. nunda. Macarıstanın maruz kal· 

~ dığı haksızlıkların tamirini is· 
Tt!leki. bu müzakeratın ve tediğini, bu tamirin. Tuna havza 

halfa~ - _Ma~ar m~nasebat.ının sında ve Avrupada sulhun muha. 
samımıyetı dıploması mahahlin. faıasını ve takviyesini temin ey 
a.~ çok _nazarı dikkati celbettiğini j tiyeccğini söylemiş ve "bu Macar 
soylemış ve demiştir ki: "'Bu siyaseti, daima aynı kalacaktır." 

Gayrimübadil ~mıak 
satışlarında yolsuzluk 
.. ( l!u~. to7·~fı 1 ifıcidc) ı tu. İşte bıı sıralarda yolsuzluk 

ru ve Sam! bır .?1~~d~~: .. e~el 1s- mefdana çık~rılmıştır. Bunun ü· 
tanbul emlak mudurlugunun mu- zenne tasfıye komisyonundan 
ar::clat~nı teft~ş ederlerken gayri- 4 - .s kişiye işte elçektirilmiş ve 
mubadıllere aıt rmlakten bazıları- gerı kalan komisycn azaları da 
nın muamelelerinde şüpheli nok- Vekalet emrinde çalışmak üzere 
talara rastlamışlar ve tetkiklerini Ankaraya alınmıştır. 
derinleştirdikleri vakıt emlak sa. Müfettiş Sami ve Şükrü tara. 
tışlarında büyük bir suiistimal f ından ilk yapılan tahkikat, yol· 
yapıldığını görmüşlerdir. suzluğun senelerdenbcri yapıl· 

Bu Y?lsuzluklarr, evvelce Gala- makta olduğunu göstermiştir. 
t~ ~.ahurar hamn?a bulunan gay· Gayrimübadiller komisronu· 
nmulıadıller komısyonunun yap· nun bütün eski muamelelerinin 
tığı anlaşılmıştır. Malum olduğu gözden geçirilmesine lüzum gö· 
üzere, hükfimet tarafından gayri- rülmüştür. Yolsuzluğu, aatışlarda 
mü?adil işleri kafi bir tasfiyeye alınan paraları noksan göstermek, 
tabı tutulduktan sonra bu komis.. satış muamelt!riıu: hile karıştır. 
y~n l~ğved!lmiş f~kat Maliye :re- mak ve bu gibi birçok yollarla 
kaletı komısyon azalarını dag1t· yapıldığı anld§tlmıştır. 
m_ıyarak bunl~n bir tasfiye ko- Müfettiş Sami vt! Şükrü def· 
mısyonu halınde gayrimübadil terdarJık emlak müdürlüğünde 
i lerini tasfiyeye memur etmişti. tahkikata devam etmektedirler. 
Bunun üzerine tasfiye komisyo • Şimdiki vaziyete göre, yolsuzluk 
nuna defterdarlık emlak müdür- miktarı 1 O binlerce lirayı bul· 
lüğünde bir daire verilmiş ve bu- maktadır. Netice alındıktan sonra 
rada salışmaları temin olunmuş· adliyeye verilecektir. 

A driya tikteki Alman 84 t 1 k 
gemilerinin h imayesini on u 
yu~goslav hükOmeti Yeni bir deniz tay· 

Lood••~~~~y~~'- Alınan yaresi yapılıyor 
hükGmeti Yugoslav hükumetine 
müracaat ederek, Adriyatik deni· 
zinde bulunan Alman ticaret filo· 
sunun Yugoslav harp gemilt!ri ta.. 
rafından korunmasını istemiştir. 
Yugoslav hiikümeti kafi olarak 
reddetmiştir. Almanların "Anka
ra'' gemisi hala Dubrovnik lima
nında bulunmaktadır. 

Harbin kurbanı 
ilk köpek 

Bobi Fransız ileri hat
larında vuruldu 

1939 harp başladığmda.nlbe.ri 
bütün dünya mntbuntı köpekle
rin cephelerdeki rolünden bah
settiler. .. ~it.ekim biz de bu .sil-
1."Ulllarda köpeklerin bugünkü 
harpteki faydalarını tebarliz et. 
tirdik. 

Bir çok gazetelerde köpekle
rin faydaları cesaretleri ve yap
nuş oldukları hizmeti yazdılar, 
fakat hiç kimse bugilnkü harbe 
kurban giden ilk köpekten bah
setmedi. 

Halbuki bugünkii harbin kur_ 
ba.nı olan ilk köpcl( Bobi isnin
deki bir kurt köpeğidir. 

Fransızların bir müstemleke 
ktıasmda muhabereci \'azüesini 
gören Bobi, mensup olduğu alay 
ile birlikte Tunustan Frnnsaya 
gelnıi~ ve cephede c:nlışrnağn 
'başlamıştı .• 

Bdbi 9 maıt tarihinde sabalı. 
leyin ilk J.'""ransrz hatları önünde 
vazüe görürken dUşmnn kurşu. 
nuyla. vurulmuş ve a \'llI gfin sa
Ytt 19,30 da cesedi bir mUlaznn 
ve üç asker tarafından bulurıa.
rS:..!~riye getirilmiş ,.,, gGmUL 
rn"'9 ....... 

Bu kahraman köpeğin mezarı 
iizerine §u levha asılmıştır: 

"Burada, insan dostlarına va. 
zifc qörürkcn harp sahasında 
kahramanca ülcn köpe1c Bobi 
1/Gfnuıktadır.,. 

23 Nisan çocuk bayramı 
Çocuk sesi yurdu şenlendirir. 

B.ıyramda çocuklarımrzr n~elen. 
dirmck için dbirliği le çalı~. 
lıml 

Vaıinıtondan yazılıyor: 

Star gazetesi Baltimor'daki 
Glinmarten kumpanyasının Ame_ 
rika bahriyesi için seksen dört 
tonluk yeni bir deni:ı tayyaresi 
hazırlamakta olduğunu yazmak_ 
tadır. Bu muazzam hava ~finesi 
hiç durak yapmadan Kaliforniya 
ile Japonya arasında uçacak ve 
foabında bu mesafeyi gidip gdme 
olmak üzere duraksız: katedecek. 
tir. 

Star gazeteı;i dunyanın bu en 
büyük tayyaresinde aşağıdaki ev. 
safın bulunacağını ilave etmekte. 
dir: Kanatların uzunluğu yetmi§ 
metre, motör kuvvet 9.000 bey. 
gir, hareket sahası 19.500 kilo. 
metre, sürat saatte 485 kilomet-
re .... 

Marten kumpanyası, Star ga. 
zetesinin vermiş olduğu bu habe. 
ri teyit veya tekzip etmemt!kte. 
dir. 

Ribentrop' un 
is~ ifası şayıalan 
Deyli ,Meyi isimli İngiliz gaze. 

tesi Alman hariciye nazırının ya. 
kında istifa edeceğini haber ver. 
mektedir. 

Bu biraz çabuk kehanette bu. 
lunmak olur, fakat bu vaziyet 
muhakkak ki Ribentrop için ağır 
bir darbedir. Göring bunu fırsat 
bilerek Ribentropa kar~t dönecek 
ve eski kavgalar yt!niden ate~le. 
necektir. 

Rusyanın vaziyeti Bcrlini en. 
diıeye dii~ürmektedir. Bu mu. 
hakkaktır. Bunun müeyyidesi, 
Berlinin. Sovyet hariciye komi. 
serinin nutkunu enditc ile telakki 
etmiı olmasıdır. 

Bunun sonu neye varacaktır? 

İngilizce Deyli Ekspres gaze. 
teıinde Guy Eden şu neticeye 
vanyor: 

"Sovyet Rusyanm I1ariei liiya. 
setinde ;ı.ni ve müthit bir twv. 
vül, iyi haber alan siy~st mahafili 
hayrette bırakmrracaktır." 

milyon asker çıkaracak vaziyet- kaybetmiş oldukları ve Japon ne en top anıyor· 
te bulunduğunu söylemektedir. taarruzuyla cürüm ortağı olmak !?oma, 5 ( A.A.) - 1talyo.da b8Ş 1 

Silah altında halen 4 milyon suret.ile kendi memleketlerinin demir parmaklıkların kaldırıl ı 
asker \'ardır. 8 milyon da talim cmniı;etini tehlikeye dlişUrdük rnası hakkındaki kararı mevzuu (BD~ ,,~ 
~örmektedir. Bunlar bir sene !eri bildirilmekte ve şu suretle bahseden Giomalc d'ftnlia. bu bir et· ctf 

f tl d "lt"h k d b"l t-..ıbı"rı"n ltal'-·a•·l" bı·r mı'l."on tikaınette. ı;ıı -~ zar ın a or uya ı ı a • e c ı e. devam ed;lmcktedir: C\.l " , .. • dır· ç"" 
11 d T h . d"I 1· V• •• D b' b ton ı"•'ı <len1ı"r temı"ı1 ndncnr-1·111" tirınekte kdaıı -J cc { el' ır. n mın e ı c ır.;ııH' go .un:ı ınacn. u kimselN· Çin ' '- '" "o de .,.. ,r.r 

re, !-limdi Cinde 40 .Japon fırka- hiikiımel i V<.' milleti tarnfmdan tahmin eylivor \'e divor ki: aeçitJer 111ut?ı''· · 
sı vaııi bir milyon asker \"ardır. hain olarak mahkiıın "dilınişler \'akın fb\lya henüz.hamle de- ~ekte ,,e •riseferl 

DUn ııeııre<lil('tı bir Çin Askeri ve kaırnnd::ı der:niş edilen en a ğildir. F'aknt mu! arinlerd('n hiı ederek se) • 
tebliilinclC'. Hunsi eeııubunıia "il" ce7..a.vı lıo.kelmiı:;'erdil'. tarnfııı :ırtrnı lazvikin<> kar. ı maktadır. ·aııarı11 

\"un"'.Scıı(J' tavrnrr nıcvclnnııı Çin lıii'\ilmcti bu fırsattan is- koymak mecburhetinde bulunu- Belt bOg Sıi11cl 
rla. Çinliler lnı 'lfmdı:ın ::o Japon tifadc C'clerek evvelce muhtelif yor. Demir ant rielmis demeklır. cereyanla:~ cer~ 
tıwyare!'i ta.hrio '"'dildiı!i b:Jcli- \'cs"lc'erle yantı~ı bevnna t ı lek. Almanya.da çinko para g~rb;0~~! ı;elt 1ıc 
rili.vor. Avnı te-bliı!c (J'örr. Hun rar ~derek :-\ankı'ı1d~ • ~essu··s f' 1·ı· - (A t ) T d ""ld dır. J·IJ11 ....a • :-- LA.. .c 111, <> .~ • - e :\\"U c ı. adat • 1< ıır t 
nan şimalinde Y..ırho\'dn Jnnon eden hiikumct f'ibi b•rhnn~i bir bulur.an b:ıkır. tunç \'e a'ümin- "'u~ . w~o sı 
umumi knrargalıı. mühinmıat vcı te.<:~'{küliin vcvahut f'ind<.'"ı c-ny- yum p:ır:ı!nrın yerme kaiın ol _ rı gıbı · ıab81<ı 
erb,k depoları \"akı1mıs \"<.' bü1i.in ri bir mahalde t.C'e~iis edebile. mak ü1Rrc Alman baıık 1 n. lın bir 

515 
de 

Cin tay~:nr~lcri U lt>rine :l\'dC't ce'' h •r t ürlii ku1.\la teşekkülle- kında bir, tcı:: \"C onar fcnıkHJ< nurlar. şiııı31 1 
l · J rd' · -.; Tabiat. ,,t)t e mış e ır. rin hükiımsii7. n1 hı•vun11 \"e Çin çinko paralar çıkaracaktır. jıırıe •illa< 
. • hükumet \'C mill"ti tftrrıfından ----n-- _ tık de~ 15ıcarıd Çın hiUwmrtiııiıı lıCIJQlllUWl('SI ta~•.,nı·•·rı r"lYını ı·ı .... • n ndrr. M ı lu'"n\I •1 

· ·~ .. " cc isin dünkü tro b"lhas,..j ti' 
Çunql:iıı!}, 5 (A.A.) - Çek. Cin hükiımcti. kencli'le hiiı·met ne ve 

1 
•ir 

11 ~ 
vay ajn:ısı, Nnnkin hühimcti- \'~ r n yeti olaı1 biHün devletlerin toplantısı tevdi etınij;r ·~ 1~ 
nin tl'-~kkülü iizcrine Çin hü bcvnelmilcl miina~clıetkrir.dc 1 Aııl.·.ara. 5 ( A.A.) - B. M. holı:n'e ~;:ırıca\ı'•r 
kfımeti tnrafınrlnn ll"~redilt..:n 1 hak ve ndalı•tc 1.ahir olncnkla • Meclisi bm;ün doktor Mnzhar ya l)arıı ,.ş 
metni vermektedir. rıın \"f' .ranoııvrının C:iııdı-ki kuk Germenin r:,.a ... ctincle toplamı _ Jer. J(ıel ~a ·· 

Bu metınde. J:ı.ponvnmn As. la lı"ikiımetini il" rulw~·:rn ne ı·:ı.k lzm iı· limın isleri umum fakat ştj.r.1' 
yada \'C nasifiktcki fütuhat ~n- -le filC'n tanımn·ncok1armn kani- miidiirlfü?ii 1935 yılı hesabı ka· maınerı dl e;,5ıts1' 1 t 
yclorini başurmık için her \'a .. ı. dir. Büvle bir tanının hı>vrelmi. tisinc ıttıla ke b tm ş \"(' Tiir- bu karili J>oi• 1' 
taya brış vurduğu kuydcdıldik - ıeı hnlrnkun \"f' mııaı..f>rif>'ı>rin ih- kiye - Sovvet hii \ÜmcUeri ara.. ,., bilhn55~"iıı"ı1>=1 
ten ::onra lrntliamların. kanun - tali mahıyetınde olarn't, Cin mıL smda ıuünakit dcırirvolhrı mu_ yük bir h

3 ıt~tıır· 1 
suz ha vn bombardımanlarının letine knrFı f''l v.nvridostnne bir kan•le ,inin 21 inC'i madd~sinin vaffak o!ıl' bir' ~1,;tı 
Cinin r.dalet ,.e beşerivctin mii. hare'·rt olarak tel.i.kki edilecek· 2 nci ftkıasının l diline ı:ı.it ka- 1 Bund:ıll ~~il' ı 
dafa.ası için olan mukavemet nz. tir. Böyle bir tanımava tcVC"'- nun layihasının da biı inci mü- markaı.ıarırı~ııerı 5 

mini ancak takviye etmiş oldu· sül edenler bunun bütün mcsuli- znkercsini yapnu~tır. betiyle şurs •. ı~ 
~u. üç sene süren Cin mukavc. vctlcrinı deruhte etmiş olacak. :i\ 1eclis pazartesi günü topla _ ı uştu · Yılt 
metinden sonra Jaoon milita • lardır. nacaktır. yu ın. ~311 fıı ''S1ıc ili ' . ş ~ 
risllcrinin iimit.siı.lif{~ düscrck Jaoon\'a her ne tr<-.cbbiiste bu- '1tl'rl:ıt1 r1etı ~, 
N~n.kin~c A "Çi~ ~ıım!n~riycti~~~ lunuz:sa ~ulunsun, Cin lıüJt~met 1 Bir hademenin marifeti ~~:ıet ,,,c•:~~~ ,t 
mı Ilı hukumetı .. ı~mını ven1ıgı ve mı!let• . .Tar>on kıtalnrı Cın n- Sıhhi muayen ko · h halcil:n.~u cliııt•~.Iİ)~.ıı 
bir te~kkül kurduğıı ve bıı tc - razisinden tanıaıncn tarde-Jilin- de 1 · d ~ . . mısyonfu a- lar b.:tı"',·cl ııııll"b'"' 
şekkülün Jnponl:ırın kontrolü OOVl'- ve hak kuvveff' kar~ı mu. _me er~~ en .rının. esn<ı n ~- .. ıçı 011rı ,. 
altında bir kukladan başka bir zaffer olwıca \"a kadar muknve- ? ene cu~danları uzt!rınde tahrı- bugun htıı.rlııt t•' 
~v olf!ladığı, bl! kukla lCRE'kkü. mcte clcvamcl:~ her zamankinden at ~a~~ı.gr. ort~v.~ çıkmış, ~a~e- lbeurı·nn~: .. tııtJJıı:~~~!~ 1 
lu tertırı eden kımselcrin Jnpon. daha kuvvetli olo.rak nzmetmi- me ~ 1

" 1 bır .katıi.le atfetmıştır. "' Y 

Iarın elinde esir ve seref ,.<' \'a- bulıınınaktadırlar. !!1 Keyfıyet tetkık olunmaktadır. B~.~~~11 bO~a; : _,,.., ....... , 
------------------------- ı,ak,., .~i gibi r v • · ıı . B f 1 İ t h 1 f b ' .., • şı i!ltcc:lıf; ·ıdirl' 1 

ıngı ere,n_ın . a .. Sovyet radyolau s ' s(~~~~m;,r, .. ~~~~gı ;:;;r.:~~;~, 
kanlardaKI sefırlerı J 1 h" d diı•. J;uıulmı hn~kn Zirnııt ,.t'. :~~!~~~t: ıı.ı;· 
P . . ... L aponya a ey ın e kulctinc alt \U.r.ifclct• tlc Hll'• nıesı 1111 '"'ti bC"ıııS 
azartesı gunu ondra· • tlır. Fakat i ... tih~nu arttırnınk ·de: ı.ı ıırı 

da bulunacakla·· neşr 1 vat yapıyor ihtiyacı hu.,iiıı iirlc ınühiııı bir ~~:~u\o~~~~ ?;; ~ 
JJOıuJrn, 5 (A.A.) - lngilte- ı milli nıe-:<'le ':'eklini nlımştır ki faka deni:ı ut' 

renin Balkan nıcınlekctlerin. . . "' . h~ i-:. artık ı-ıutcct' Zirant \·c- ki, şirrıB~ bıl yo~,ıl~, 
dek· but·· r· 1 • ht 1 .~1fos~.oı;a, v ( A .. :1.) - Ecncbı kuletıne \ c zlruat mcnııırlnrr.. ıı1o1 va•· "' "'. 1 un se ır crı mu eme ınuşa111tlcr soıı ı:vunler zarfında . · . bıı0 a,, rıite · et 
olarak Pazartesi günü Londra. SoYyet r~dyo r-islasyonlarının n.ı nlt hıı"'u"'ı btr ı-:- olmak c:cr- hakkı de tı:ıııııt f'ı; 
da bulunarak Halifal\.S tara- daha eniş mikyasta Japonya ÇC\"Cslmh•n ç~knıı':'tıı:- l\:oonli. deniıdc:J'l ıuıı•tl. vı 
fmd:ııı kabul edileceklerdir. ale •iıi;dc n ri ·ntta bulunduk- nn. ... ~·on hc;\-ctı~.1<:. dahıl ,·cktllet- yetirıdc: .brrı y~ııııı•~ 

J~i.ikrc~, ;; (.\.A.) - !n~iltc- ~rinı ka.:ydeitcn~ekledirler. Dün lcJ"lıı ht'Jl..,I, hııtun lflarc: ına~f- leketlcr;or\1'~'1l Je 
ronın \JUkrGŞ l isf Sh· Re ... altşam Sovyct: ~ikcrl, .Japon 1 n~slııln ·~l'I" kh>ınlilı .)'Jlt :r.n... veç ,,e e()) 
ııald Hore CCitufl memleketler ~tm t' ~·\T s· "' ... . m.rnda nlıtka.dar eden hlr mn- .. h'" {) . . • w<ume ını an- ıng- ncı ın hi ·et ll·t · . · ... · G .. _.,IJŞ ~ 
ele bulunan lııgilız diplonıntla. kuklaları ile uzak şarkta yeni : .· .... ıs:ı!ı .<'tnıı_-;;dr. Hntta uw··şaııt• '...ıı ! ~ 
rıııın konferansına ,· .. tirr·ı- et b" . l k "dd" d b flkıımbt·u ı ... tlh~alı nrtırmuk G''11ıtl _.ı-ıeı· 

v u -.. ~ ır nızam rnrma ı ıasın a u. 1,i 1 1 . d • "" ,.p}fPc>_..ıeıı 
ınek Uzero bu sa\Jah Loııdrayn lunmakla itham etmiştir. . n n c l<'nın11y~t ah'C!iinı da.. aınlı "" d ev ,ıtı ~ 
hareket etmlştiı'. Diğ'er bir Sovyet radyosu da ha.. zl~·~ı_ı_c. gc~uı:.ıctnır..k Ulz~n- ~·k}nr P':~~e r' 

Al~ıanyıınm Haztrlıklaı·ı "Japony:ı.nın bütün Asyayı bir dıı: h.o.\ ıııuallır~1.1c~·ı~ıln ln~e ,Earc J\O) ıııl ıs' 
l'ar1 ... , :o; (J\.A.) - Almanyn. Japon fuarı haline ~ctirmck ve istıh,..?_l cferbeı·lt'°'rı. ıçın<lc hır lundı.ı{~J;r p~;~;" 

dan gelen haberlere göre, Al- Çine ce bir kukla tiyatrosu §ek. mc,·kıı bulun1?a~r luzımcl~ı·. kaYJ!lı"' l~ ,-ey 
manya bir kuvvet tezahlirUnde lini yermek istediğini, fakat Çin _ l~te f-.tlh~nh nı:ttı~ın~~k ı';'i b_u ıniştır}<.tı.ır· ııe. 
buluıımak Uzere hUyUk hazır. milletinin bu temsilin son per- ka<l.ır gcul-:- hı_ı· oh;udc hıl' at yo . ~-
lıl{la r yapmaktadır. desinin bir facia olmasına dik- nır.mlckcı \'C mı ilet ıııe<oelesi ektedir· at'' 

Alman hariciye neznrcliııuc kat edeceğini .. si>ylemiştir. olaı:1.•k .. t<•lı1kkl edilir w )'İne m i rı' i' 
beyan olundu~una göre, Mllttc. bn ulı;ıulc kahe<lcn tt•dhİt'kr J-la"ı,.I ıııl'{,.,I 
fiklerin bitıırnflura karşı Al- Balkanlarla t ı"caret ~~mır:-.ıı mu·nk' o znmnn btcdl- ktl a 6 (r_~~ 
manyayı izrar edecek lıer han- ~ı mlı; ~ay«'yç \"a•nl oln.biliriT.. .t.rı1<ar~t'td 1'~~eıl 
ği bir hareketine siddetlo mu- Bıı nml-..sat H' gaye iiz<·ı·iıulc .~;aıcata "resıll"~ 
kaueıede l>uıunac.aktır. yapmak üzere bir ı:clin hile ~cçfrmiycrt-k hn. ınu·· -- 1arı11 1ııö'. ıJ 

J{oı>enhng, :; (A.A.) - Jla_ rı•kı•tc g<•çm<'Ü)i.ı ''' nlın~u·ıık \'C yağ 11aıcl' ıeııi"~ 
riciye nazırının orga111 olan j d tcc~lll'l<·ı·i ~ alnız hir "'eıu• iı;ln tuhrı.as~ıııc•''ı: d~ ! 
Politiken gazetesi l\IUttcfikle. ngiliz Limite T icaret 'lcgll, her sene arknst ke llnıl- ıarıan 940 gill1 
ıfo abluka hakkındnl\i karar- şirketi kuruldu y<'rı-k dcn1m cdil<'ccfdru~ ı;:Ciı·e ir 1 ·k~;urı b~ftıı<· 
ları hakkıııdn te(sirattn bulu- ele' amir hlr pro;::mmn h:ığln- ol.an rolıı11t11 

k di 
J,ondra, 5 ( A .. A.) - :\1aliye 1 ınlr'-'ız ASDI l'~ ile neŞ ..: ....ıııı 

1 
a 

nara yor ki: nazırı Con Simon. Avam Kama. • .. · • ~ ~ ' 
~orrnc; dı>miı inin şimal deni rasına gönderdiği bir tezkerede, ,•••••••mmm9S.~-~:-ct" oJ 

zi yoli:rle ihracına muui olun~ bit.a.raflarla ,.e başlıca Türkiye, J .. ,,<1• JIJ 
halbuki Almau~·a demir ithn. nist.an. fiomanva. l\lacaristan ve 1/ nıası ihtil~rtara yol aı;acaktır, YU'.;:oslavva, Btıll?tlristan. Yuna. 8u1Jınr~alıfifiaı-mcLt ... Sıt\uuıf:ıL'J'nl tlEil'··· '\d.°'~:;: 
line Bııltık yoliyle dl'vnlll erle- fırsat zuhur erlerse diğer her -
ccktir. hangi memleketle ticaret yap -

mak üzere hususi bir şirket ku. f "/f111 •°' 
Şimal Denizindeki 
maynler söküldü 

Oıtand, 5 (A.A.) - Fırtınalı 
havadan dolayı, Şimal denizinde 
birçok maynl(r yerlerinden sö
külmüştür. Büyük ticaret gemi· 
lerinin daima geçtikleri Wande
lar fenerli vapuru civarındaki 
yollarda bu maynlere tesadüf e · 
dildiği haber verilmektedir. 

K omedi F ran sez 
sanatkarları gitti 

Ankara, S (Hususi) - Komedi 
Fransez artistleri bugün Ankara 
Ilalkevinde bir müsamere verdi· 
ler. Eski şiirler ve şarkılar söyle
diler. San'atkarlar 9,55 de kalkan 
Toros ekspresile Suriyeye ~itfr 
ler. 

lstaiyonda vali muavini Dila· 
ver emniyet müdürü Şinasi, 
Fransız sefaret erkanı ve konser
vatuvar talebeleri ve kalabalık 
bir halk kütlesi tarafından uğur. 
landılar. Kendilerine buketler 
verildi. 

Ticaret Vekili 
Ticaret Vekili Naımi Topçu· 

oğlu bu sabah Ankaradan şehri
mize gele-cektir. 

rulacağını bildirmektedir. S enenin iki m uazzafl1 
1 ıJleril'~ ;şv< 

Mnliye nazın, bu sirkctin ku. ,, ~ lı. ıcıJtll ,1 · 
rulmasma sebep. tn~iltcrenin 1 İnsaniyet tarihinin yı-~ "'. ı;ll~ 1ıı!Jt 
bitnraflarla ticaretini kuvvet - kılmaz ô.h!desi. POL MU· 

11111 
11 ııll" ,ıet 

len.dirmek hususunda bazı müş- i\t. .. ATfr\A LUIZ... DO-ı tıııdn•J oıle ,.ol' 
külü.ta. uğ"raması olduğunu ila. :"\' A LD VUDS'ıı ıı yarnttığı ı J\1ı Y J'' 
\'e etm~ktedir. cirketin adı •·ln- Rahescr. li J)ef1 J - ~ . uı ., • .c,.o .. ,.,,e1',/ 
giliz ticaret limitet şirketi., o- L P ASTOR'ün ii :lTJ JT#.. by 
lacak •• sermayesi İn2iltere ha. - HAYAT I !i 11..f3 C ,,,,. 
zinesi tarafından ödcneooklir. :: iT.J • ~.ıtı JJ''' 

Sir Con Simon şirketin, Uca. St-an!!lar: l!?.SO - 3·80 - 6·30 iİ beıııı~ıııt· .,ı'' 
ret mümc~illerinin verini tut _ 'e 9·30 d:ı :• tJiit

1
' . ~~ 

mayrn, bilakis onlardan azami . Hngiiıı sa.ut. 1:!.:JO <lıl fi• 
hadde kadar istifade edeceğini 7 

~~~e~?!it~~d ~~~~~~n~~~~:~~: ,-Bugu··n M E L-1ftfrltCJ goslavyada maden sahibi olan V fi 
bir ı:ıirkctte hissedar Chestcr 
Bcaltz. meşhur İndian Mer - 1 oN ~ 
c·hants şirketi hissedarlarından F'_ORE T T A YOUNG - D0 r.ı/}1' ...,ııı'l 
Beasley, Bal.kanlar'1 makin SC\•k l F J"'f ı·ı 
eden bir şirketi nhisscdnrla.rm H EN R . 11ıı' ,ıı 
ela L" el• .. o 

n ıster. bir toptan satış şir- gibi ;ı E R.Etafm<l"u J1 l' 6101ıı~o' keti müm~ili 'Hambro Ye ihrn-
1 

cat kredileri dairesi memurla - ş 
nndan .ı. ~ixan şirket idare mccli 
si azalandrr. ' ı:ı I'~ l"ıııl 

::;e\'ııc ıel•. rP' _,.: ~ 
Kızılayın seylapzede

ler e yardımı 
AQk~ra, 5 (A.A.) - _Scylap 

dolayısıle Kızılay unıumi mcrkc. 
zinee ilk y.udım olarak Amasya 
valiği emrine 3500, Tokat valiliği 
emrine 1500 lira gönderilmi§tir. 

Seven bir erkeğin yükselişi - ıııiC" ~~ !1~~·F 
in Fransızca sözlli aşlı: 'e ~ıı 1JU1 ,0tı1i /', 

bir şekiLı.le göster 'fl'J\ ~· il ı· 
J)tJ\Kı\T: Bu filmde ı.oıt~inııı11~l ıtıtttf,! 

kardeşi dı"} r 0 601' ,,,,. 
J.u eJl ıtJı 

tlA.veten = MET:R.0 .TURı ı: te-tııfl 
Bugün snat. t '\'O 2,HO dllo 
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çare t:.~~t~~{tl ~·Asker oln1ak ı 
için bir - · 8 -

bir genç 800 kilometre gol yürüdü 

6.4.940 Cumartesi 

...,,.., D.11: ~ ea&t çarı. 

AJau b&bw'8rt; lllı'Mt, J:ab&m -
Tab\'IW, ICaDalQO - Nulnat bora&m, 
(J'11at). 22.80: KCIDUflD& UDanebl dil.. 
lerdt - TallUa klM dal&& poetuileı 
22.IC>ı KUsUcı C:Ubud ( Pl.) ( S..t 
ıa.oo • kadar ,.mm ima da.ip poa. 
t.uDe. 21.15/2UO: Tarmkl pros1'&m, 

'" kap&Dlf. 

Türk inlalabı baklanda 
konferans 

V akiiJlar 1u:ılkwind~m: 
7-4-940 pazar gUnU saat 

15,30 da eviıniz ealonunda Edip 
ve muharrir Peyami Sa.fa tara
fından (T'ılrk inkılabmm netice
leri) isimli bir konferans verile. 

l 
Londradan yazılıyor: 
BA4dl isminde blr Kanadalı 
~ hup patladığı sıralarda 
askerliğe ıtrme~ iatemi§ ve bu 
armanım ytrine geJ.mesi için 
tam wta ytlz kilometre yol yU
rllmekteD Q6kinmemift,lr. 

Ba.ddt Kanadanm Albert.& vt 
!&yetinde oturma.kt&chr. Fakat 
buluııduğu yer en ya.km asker
llık bUroauna 350 kilometre me. 
satede olduiundan ~ der -
h&l vola eıkmıı ve yUrilyerek· 
hedefine ulaşmışta. 1.:. ·1 fer.a 
tarafı B&ddi 'n!n bovu ve a.frr
ııgı uk6re almmasına musa;t 
değilmt,... Bu münasebetle red
deciilen Baddi müteeaair olmuş: 
fa.kat Umitsfzli~e dlllpnemiştir. 
Tekrar yola d~n Baddi dof,ru. 
ca. Edmonton &lavı Iqşlalarmın 
bulunduğu yere gf t:mi4ür. Ed -
moJ'\~OD ata:v-m.a. ulaşmak l<'in 
Baddl yenlden dört yüz elll kilo. 
metre yol katetmiş ve askerliğe 

k!Lr§I duydutu lıevtel alay a -
bitlerine blldirmlftlr. Zabit.arı 
lıu lcad&r küc:Uk bir adamın böy. 
le muuza.m blr mesa.teyi Y1J.ri1· 
yerele ka.tetmif olmumı bayret 
,.e takdirle k&J1Y)amıeıu ve mu. 
kemmel blr uk&r ola.bilflC&k bu 
t?encl derhal &l&ylarma kabul 
etnıi§]erdlt. 

&deli bir k~ ı:amandanber 
lnıtilterede bulumnakta.dır. Kı· 
tasile blrlikt. Ameribda.D Av. 
rııpava .-elen bu ~"' iki kıta a
rasındaki mesafeyi de pek az 
bulmaktadır. 

Ko.ımot>olıt rı1.a11 
Edmontonuıı alayı Kanadanın 

en kozmooolft kıtaBıdır. Bu k1. 
tada kızıl derlltler. Polonvalılar. 
Ukra•mahlar, A!!yalılar. ·Cekoe
lo-..·:ıklar. J ıtvanvshlar, Musevi 
l"'r. ha.tta Umumi Harpte Vimf
dt" Ifanndalılara kerm harp et. 
n1İ§ olan Almanlar bile vardır. 

erika .Utir. Herkeo ~leblllr. A l m a n yada ·halık 
nın en genç d • • d 

Qift·ı b d erısı mo a 
oşan ı 

~ &6- ti bopımıa.kta bulmuşlardır. 
"'IQııi e\'llleri Botanmalannm sebebi de en.. 
~ oldutu teresandır. 

ıbl..... ~raı •. t'?.1!tl. Gene; koca kanmnı iyi ev k&· 
~~ ~n dmı olmamalda. ve camların U. s· ltlr R.ut tef- zerine başka. delikanlıların isim· 

bıi Çfft,lıeue ev. terini yazmakla itham etmekte. 
l&ede- dJr. 

.. . . 

Bir bluz için 300 
bahğı avlamak 

yayın· 

lazım 
BJr Alman gaztes!Jıfn yaz

dığına. göre Frank:ford mo. 
da ofişi balık deriıin • 
den elbise yapmak lmk!nı -
nı bulmlJI ve bu hUSU8ta faali
yete gec;erek Alman va.tand11-
larmm balık derieindeıı elbise. 
ler ~ymelerinl temJn etmiştir. 
AJı geçen gazete vuiyeti eöy

le anla.tıyor: 
"Tamamen balık deri.al-le ya

nılmış bir çok ceket ve blftzlar 
g5rdUk •. Bir blQz yapabilmek i
çin en u üç yüz yaym balığı de. 
risi llznnd1r. Bu deriler yet<di· 

.940 Olimpiyatları 
Helainkide 

yapılamıyacak 

B eı.ıı&kideM bildiriliyor: 
1940 olimpiyatla.rmm temmuz 

aynıda başlama.k üzere Helaln. 
kide vapılması evvelce kararlaş· 
tmlmıştL Fakat şimdiye kadar 
vaki olan vazivetler milnasebe· 
We 1940 olimpiyat oyunlarının 
Finlandiya merkezinde yanılma. 
amm mümkün olamadığı e:örlll. 
müşttır. Esasen evvelce olimpi· 
vatlara iştirake karar vermL} 

, bulunan yirmi vedi memleketten 
on yedi tanesi harp dolayısile bu 
oyunlara iştirak edemiyecekleri. 
n1 resmen bildirmi§}E'rdir. 

Harp ı>atlamudan evvel Fin. 
landivada olimpiyat oyunlan 
hazrrlı:ltlan fevkalade ilerlemiş 
bulunuyerdu .. Harbe ra~en 
Finlandiyalılar 1940 olimpiyat 
oyu.nlannm Helsinkide yanılma· 
sı ümidinden bir an ayrılma. 
mrslardır. 

ğerlerine o eekilde bfrlqtiril
mişlerdir ki, d:•kiş vazıiıa.n gö.. 
rilmnemekte, bilakis, bir BÜS gibi 
durmaktadır. Sonra bu balık de. 
riai bltlzlar Atlamlık itibarile 
muhakka.k ki kumaştan yapıl
mış olanlara kat ka.t faiktirler. 

Eier A.lınaıwada ballık derisi 
moduı &lıı> ytlr1lnıe bir gok do
kumacıların ve tersileriD meale. 
fi terkederek birer olta edin . 
diklerini ve göl Uzerlertnde, ne
hir veya deniz kenarlarmda ba· 
lık avla.mağa çrktıkla.rmı göre. 
ceğiz demektir. 

13 yaşında b:r 
Fin kahramanı 

Kendisine emanet edi
len bir mesajı yubnuş 
KoJ)eıllh~dan btl~liyro: 
Helsinkiden öğrenlldiiine ~ 

re on Uç va.şmda olan bir Fin· 
landlvalı kahraman harp esna-. 
smda cephede ktıçUk zabit ola· 
rak krtumı idare etmiş ve bu 
'laye kendisine resmen verilmiş
tir. Maalesef ismi ~izli tutular 
oo kilcUk kahraman poshcı o. 
'arak oonheye götUrUlmllşken. 
.. öeterdf ı?i cesaret, b!lgi ve ih· 
•tvar. dolavıslle kendis'ne kUcU1' 
7.&.bitllk paye ve vazifesi veril -
'ı1lııtfr. 

Birinci 11atlarda dnvUsmilş w 
i1ıfer vazif f"IE'rde kullanılmHJ o. 
'"n bu kü,.iik lcahra,...an bir de
'asmda es;r ol11naea.Jı bir sıra· 
io ti7.erhıdı>. bulunan ~-ııiı vu• 
"'1UB ve belki on kere ölnm teh 
'ıtrecıile karsı kıırotva kalaraJ. 
-tfJoqrııuılannm ,.ı;.,.(l,..,, ka"T1'1 kur 
~,,lmınr:ı mnvR ffak o1m1",tur. 

,.. ~r.&miz 

Andrenfn bir parça rend gel. 
mifti, ve rinden g11ne sıkleti a..r-· 
tıyordu. Bu neticeler karşısmda, 
.Utanınnı lt!ban herkıeee boyun 
eldireoek kadar ytılmelmlştl. O
nun Jra.çmumdan o derece kor. 
kuluvordu ki, ılmdlden her ku· 
IU?'UD& g& yummap ahdedll· 
m.14tf. Eea1e11 biraz eluzwılu. 
tundan bafka hemen de hiç ku· 
suru yok .-iblydl Evde, en leziz 
ve mUR&ddt yemekler, en nefis 
şaranlar hep ona a:Ynlrvordu. 
Kıztnasm. sütU dönmesin diye 
her istedifi anide yapılırdı: Bi
raz baŞJ aı'{nsa ev kinde bUyUk 
'lir teli!! olurdu. Bir ~ece vanm. 
da bir MDCI oldu dive mahalle
nin bUtiln doktoı-lan uvandınl
dı. Sonra bir de hedive faslı var
dı. Her zaman memnun bulun· 
sun diye ona bahıdş vermek için 
fırsat icat edilirdi. Cocu~ tık 
elitinde verilen mutat hediyeden 
başka bir vUzUk, bir elmas iğne 
ve bir çift küpe verildi. Bundan 
mas.da, her hafta kocaama ve 
<;ocuklarma posta ile paket pa. 
ket çamaşır gönderilirdi. Bir gUn 
Kati§in kocası geldiitt haberi 
evde pek büyU.k bir endUje uvan
dırdr. Siltal'\1 bir kaç dakika 
kend!ni uvcile unutursa fel!ket 
olurdu. Onun için cepleri para 
Ue doldurularak koca hemen ka
saba va gönderilirdi. 

Matyö satış mukavelename -
sini imza}amab ~eldiği gUn 
Se~nf, ungin bir lngillz arka. 
da.şmm va.tiyle tspanva sahille
rine do~ bir gezinti yapmak 
üure Havr'a J?"itme~e hazrrla _ 
nırken buldu. Bu gezintiye bir 
kaç kadmm da i~irak edeceği 
rivavet olunuvordu. Segen ku -
marda gördüğü mühim r.a.rar -
lan telmih ederek: 

- Evet dostum. bir mUddet
llk Paristen ayrılıyorum. Bu iL 
ralarda burada pnsun biç lyi 
«tftmlyor! ... Size büyük muvaf
fakıyetler dilerim. ~aallah ta. 
lihlnla yaver olur, çUn1d1 teşeb
büaUDUzle ne derece ali.kadar 
olduiumu bilirsiniz, dedi. 

Ve mukavelen.amevf imzaladı. 
Mukadderatmı ~la.dığı yeni 

işe ilk adımını attığı i'.;in kalbi 
üroit ve heyecanlarla titriyen 
MWriS. MI' aa en.ı Jıılar n·ma 
kJLVUflDÜ ~ tellfla ŞamelL 
.zeden geçerken. a.cip bir man • 
zara karşmında kaldı. Dar ve 
tenha bir volda duran bir kapa
!ı otomobil h::inde Santeri tanı· 
dı. Bu a.ralrk bir krıdınm da aeıe.. 
le acele J?elerek etrafına bak · 
madan otomobile atladığmı ge;_ 
rUnce. onun da Valantin olduğu
nu anlatmakta çok r.ahmet çek. 
medl. xv 

ilk kumanın vunılacaiı gUıı 
Marvan kocasının pek bUvilk ll· 
mitlerle giri§tlii bu işin başla.n. 
~ç merasiminde bulunmak üze· 
re kucağında Jerve ile muayyen 
vere geldi. Haziranın berrak ve 
sıcak b!r ırtınU idi. Mektepler ta. 
til olduğundan di~er çocuklarr 
-da otlar üzerinde koşmaca oynu· 
vorlardı. 

Matva f!Uler vllzle: 
- nk kazmavı sen vurmak 

·ster misin? dedi. 
Maryan ku~da.ld yavru. 

,unu sröstererek: 
- Hayu, havır, benim başka 

vazifem var... O ~refl sana bı· 
rakrvorum. Baba aenain. 

o sa.balı. Matvö, uzun uman. 
dan.beri lvlce dUşUn.Un tertip et· 
rnlş oldufu bu nrojevt kuvveden 
fille cıkarabilmek tein hizmetine 
iki adam almıtb. tık önce. bi. 
rinci maJısullln kin U2rinden 
ödemek şa.rtile temin etti~ 'kre· 
diler!e ailesini bir aene mtıteva.. 

Hatta Finlandivalılu stec;ir 
dikleri harbe ve içinde bulun · 
dukla.n vaziyete raıJmen istik. 
balde ollmnivat ovunlarmm yi. 
ne memleketlerinde vanılmasmı 
ve Finlandtvalrlara bUtnıı dUn· 
va atletlerini kabul etme şe~. 
finln verilmesini temenni etmek 
tedirler. 

Finlandiya.dan c;ıka.n ve Ffn 
landivava gelen mektuplar t17.e
rinde h!ll olimpiyat pulları ga. 
rlllmektedir. 

M k b 
zıane ~çtııdirecek kadar para 

08 ova gar 8 tedarik etmıştl. Simdi sadece ge. 
lecek mahsule Pilvenerek talibi. 

UMUM MODORLOGONOEN 1 
~-----llala. bedıfıll " 7,1 *-alv&ı 

Ura &r. Ura &r. -----· il il Açılı Ele. 1' 
Pazarlık 1',IO 

a .. ıuo .. ıa 

1aoldler de 

mi dönuy"f? . nl deniyordu. Fakat. kanaat ve 
u ;radeel o derece kuvvetli idi ki. 

'>u tehlikeli oyunda muzaffer o
ıacamıa emindi. Onda, bu ya.. 
rabcı kudret son ~ocuğuvla be
raber doPınuş ve fevkallde bir 
",&buklukla inkişaf etm!ştl. O 
"11ndenberi. filivatta bulunma.k. 
'>ir ISeV yaratmak hırsiyle yanıp 
~utmıuvordu. 

Moskova Berlinden aynhyor 
mu? Bugün bu hemen her taraf. 
ta. Sof yada, Belgratta, Bilkreftt 
aöyleniyor .. Hatti Romac!.a bile .. 

Giomala d'italia gazetesi: 
.. Berlin ile Moskova arasında 

ki milnasebat gittikçe gevşemek. 
edir.11 diye yazmıştır. · 
. Buna mukabil ıu yaJanJqma 
.öze çarpıyor: 

Vinaton Ç8rçll nutkundu 
"Rusya ile harp aramak aiya.· 

ıetimizde yoktur." dedL • 
Stokholmden gelen bir babert 

göre ae. yan reamt bir Rua beye. 
'ti ticari g6rutmeıere yeniden bat· 
lamak üzere Londrıya gelecek. 
tir. 

Bütün bunlar Sovyet Ruıva il,. 
garp demokrasileri arasındaki 
münasebatın ıtittikçe ivilepokte 
..m.talmm~. 

Eltndeki kazmayı yere vura.. 
!"ak: 

- Ha\'df bakalım! Allah yar
tb1"cmm olsun, dedi. 

Bu fsler. avcı navvonunun !IO. 
1unda. her taraftan· fl8kmın ıu 
~avrakta.rmm bataklık haline 
'·ovduktan bUvWr nvıtnm bir 
'·&lesinde oluyordu. Sfmdllik ya. 
.,ılmut lbnn nlen şey, kavnak. 
'arm me<Talanru ş!men~lfer yo
'ıma kadar uzanan rorak bavır 
·.,ra doöru ~evirnıekle. bir ka" 
1önilm bataklı;;, kun•tmaktaıı 
:baretti. Matyö. dikkatli bir mu. 
..,.. udeelinde, aruılDln ta. 

bit vaziyetini p.Jet mOlalt bal· 
muş ve bu amellyatm pek gl1ç 
olmıvaca~mı keşfetmişti. Sonra, 
topra~ üatU çUrUmUe nebatlar. 
dan müteşekkil bir tabakayla 
örtWU oldu~an bu tarlanm 
n.yet verimll olacalı lllt>heat. 
di. 

Jerve havanm t.esfrfle acıb. 
rak birdenbire vıyakl~ baf
ladı. O tlmdl Uç buçuk aylık koL 
kocaman bir ~k olmuttu. O 
kadar gilrbtız. o kadv mbhatli 
idi ki, yakaladıfı b!r teyi mini
mini ellerinden kurtarmak epey 
gilç bir mesele idi. Hele wmek 
saatlerini şaşırmaya hiç gelmez.. 
dl. Bir parça bekletllle hemen 
kıyametleri kopanrdJ. 

Annesi: 
- Anlaşıldı. anlqıldı. Bura

da olduihmu bilf yoruz._ Haydi 
al bakalım! 

Dlverek göhilntı çözdU ve 
meme verdı. Çocuğun yay~aram 
derha 1 mesut bir kedi hınltumıa 
çevrildi. Jerve nefesi kesilircesi. 
ne emiyor, daha ziyade lilt ge
tirmek için bevaz memevf küçük 
ellerile yothıruvordu. ÖbUr ta.. 
raftan, Matyö. d!nç muavinleri• 
nin vardmıı ne kaynaklara yol 
açmakla meşguldü. Bir arş lık 
doğnıldu, alnmm terini silerek: 

- Yenf bir sanat lStrentyo. 
nmı. dedi. Bir kaç ay IODl'8. tam 
bir köylU olacaiım... Şu top -
ra.klann halini ~örilvor musuıı ! 
Ötede sazlar arunıdan fıfkıra.n 
bir kavnak buralarını bataklıp 
ı;evfnnf§. Ş!mdl bfzfm a~akta 
oldulhım~ yol karşıkf yokuş ba
cqna kadar uzanmca. kavnsfm 
'la.fi rıulan ti uzaklardaki kurak 
bayırlara gidecek ve buraları 
ziraate elveri§li bir bale gele -
cek. 

Marvan: 
- Ah! Ne tyt !Bari o savalh 

!turu topraklar da biraz su yt1zll 
~örsUıı. Onların ~le bombot da. 
ruşu lnaana hUzlln vertvor. 

Derken tatlı dllltllyle Jerve
yt azarlama.fa başladL 

- Ba.ksanrza Möevö. bu b -
dar cok çekme!e ne hacet Bili
vorsunuz ki heosi eizindlr. BL 
ra.km kendiliğinden gelsin. 

Kazmal&r muttutl ka.tm ilTi · 
vor. aqdınakta olan ,ol llOratle 
IJertfvordu. 

Dört av IOlll'I.. Matyn ile a. 
t\amlarmm son bahara alt tşlerı 
'"ı1t."lllş ve 811'& e1ctne Relmleti. 
Tohum ~rpilmeğe bqlanacafı 
<rlln hava o kadar l&ldn ve tatlı 
'di ki. Maryan R9D8 tarladaki 
"nUtat yere otu.rmut eeyredi~ 
du. 

Matya. belinde uılı c:antadan 
avuc avuc tohum aJm etrafa 11er. 
-,erek flerllvordu. Kanmım 1m- ' 
~a.fmda uvkuva dalmnı olan Jır. 
veyi biraz ı.evirden aoiıra: 

- Hev sribl yavrucuk hev! Na
qrJ -da bUvilyor malf&&llah. Bak 
"'1.J ektiklerim vet'ıJinceye kadar 
Ter\remiz vUrtlmeh ve konu.-na 
; bqlıyacak ..• GMyor mU111D, 
~~rOvor mUBUD, ne bnyDt bfr 
'1luzaff erivett 

(Dal&a .,..., 

VAKiT 
Quettıdt' etkan ll8taD ,... " 
realml'!rln bulruku mahtmdln 

ABONE f ARIJPEMI 
Memleket llemlellet 

ıctnde dlfUıda 
Ayhll N IU Ilı 
S aytdl IRO W • 
" ·~11111 na 111 • 
1 yıllık IOO llOI • 
rarttecıen Balku Btrıııt • .,. 

da otu& kurut dOfOHlr. Pmt9 lllrtl 
ttne ctrmı ven yerıerw &7da retmlt 
tıeter kurut ammedtltr. 

A ııone ka)'dm. tılldtra melltUp 
11e telgraf QcreUat aıxıa. parumm 
poeU "8)'1' banklı il• JOll&ma &.0-
reUnl idare kendi naertae aıır. 
f'Drldy .. ntn ""' pn9tlı lllttk....., 

VAKIT'a • ..._ ,..mr. 
4ctr. ctettıttrme ftcrett ı& Kıt 

iLAN IJCKlllTLl:al 
ncareı uanıarmrn 8U1Um - & 

tın eonde itibaren HAD M)'fala 
nnda fO. iç •yf•l•rdlı eo lnınlf, 
dördUncn Myfada ı: lklDct " I· 
c:Q1ıc9ct. 2. birincide 4: bafhlr yam 
keıımtte • llradlr 

BUyUk: çok dt·vamlı. 11"'911 
renkli llL· werenlere &Jrl •1" ID. 

1 dtrmeıer yapılır. Kemsi ftblarr'D 
l 1U1tlm •tın 40 lrU"Jftur 
j ftftl-t Ma!ıl~?tt• c ...,_ 
) lllflk hl•lılr 

str det• IO; ıkı cıer .. eo. 9C .._ 
tam ~. dert def .. 71 "• ..,_ 
ıoo lnaruftllr ne &1lıll 111a ..,.. 
.ta bir 1ef .. bedaftdlr. Dlrt a. 
an leQlll uaaaarm ,.... atn1m1 

. bit kuruttu beeaP edlllr. 
Vakit llelD jofnldall dııl ..... r_Q9_ 

Keudt ldıtre yertnde. hem Ankara 
caddealndr Urhanbey nanmda KS.. 
YALl!IDDfN IHEN nan BOrmu 
.. uyl• ııan kabul eder CIYr •• 
...,..: 11111) • 



SABAH 
öğle ve Akşam 

Her yemekten sonra günde 3 defa ' 
dişlerinizi muntazaman R A D Y O L t N 

diş macunu ile fırçalavmız. 

··Js, ... Vakıflar Direktörlüğü ilAn_ları 
Cadde veya Sokag-ı :So."ı 

lııkele 19 

(,'tnai 

Muhıunm 

·~ lıtı 
Lira Kr 

Davutpaşa Kasap tıyaa 
Davutpap Kasap llyaa 
J{azlıçcşme Fatih Sultanmehmet 
Kazlıçeşmc Fatih Sultnnmehmet 
E yUp, Kızılmeııclt 

Horaııa.ııcı odaları 

~mirhane 

Demirhane 

" 6 
61 
57 

24 
72 

/ h§&p ev 
Ah~p ev 
Ah,şıı.p ev 
Ahşap ev 
Meonıtb&rıe 

10 00 
5 00 
8 00 
7 00 
6 00 

Kuap tıyas 

Eyüp, Kızılmc.eclt 

Dibaf hane 
Sama tya 

K&leııderha.nı 

Kadf'm lf'kkeırlnin harem 
kı•mr 

Caferağa. Tekke.si 
5 00 

Kıı.zlıç"şme FaUh Sult&nmehmet 
Kazlıı;egme Fatih Sultanm cbmet 
Ak.IAT&y, Çakml~a. 

Demirb&rıe 

Demirhane 
TramY&y 

rl9 
113 

12,14 

Sama.ha.neııı 

DükkAn 
DllkkA.n 
Arııll 

2 ?\O 

5 Ofl 
• 00 

71> 
l'W-nellıl'i 

Eyllp, Yeni Allp&f& JCurukank 90.90/ 1 Bahçe ve bartJuı. :!4 00 

Yukarda yıı.zılı mahaller Hl - aeneai Jılayıs 1an una kadllr kiraya verilmek Uz:ere açık arttırmaya çıkanı. 

">J§br, tııtekliler 9 Nl.aan 9•0 S&lr g1lnll ıs.at on ~~e kadar Çenberlila§la tetanbul Vaktflar BaomUdUrlUğUnde 
Vakit Akarlar kalcmlnı gelmeleri. • (24119) 

1 Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu ılanları 1 
A<:ağnl" yanh m alzeme mi\teahhltleri nam ve hetıabma satm almM.'akt rr. 

lt 1 • M~n MuYakkat Ş.rtiuLDWl 

Malıemenln clnııl n miktarı bedeli teminat( bedeli ıııaı. !farilıl 
Ura Lira Ar. Lira Kr. 

211 Ton Nikel uııoo •'375 00 3 13 16 Nisan 19•0 Salı günU aaat 10 da 
25 Kalem Çelik 66.000 4011() 00 2 80 16 Nisan 1940 Salı günU ııaat 10,30 da 
75 Kııl~ imallt ı;elifl :.~.000 3150 00 2 10 16 NIMn 1940 Salı gtlnU aaat 11 de 
60 .Adet Kokll ve Baflıft 17.010 1275 76 16 Nisan 1940 Salı gUnU Mat H de 

205 Kalem Muhtelit Elektrik 
malzemesi 39.000 :.1925 00 1 95 111 Nlaan 1940 Salı günU saat H,30 da 

Cms ve miktarları muhammen bedelleri yuk&rda yazılı malzeme mUteahhlUeri nam ve heııabına hizalann. 
da gösterilen gün ve saatlerde Aakeı1 Fabrikalar Umum MUdUr!UğU Merke:ı: Satmalma Komlııyonunda pazarlıkla 
ihale edllcccktir. Bunlardan 60 adet Kokll ve B~lığlnın şartnameal paraır.z ve dl~erlerinln ııartnamelerl hiza. 
lıtnndıııki bedel mukabilinde komf•yon dan verilir. Tıııliplerln yukarda yazılı teminatlarla 2490 numaralı kanunun 
2. ve 3. madd"!lerlndekl veıı&lkle koml.syoncu olmadıklann11. ve bu işle aUlkadar tUccardım olduklanna dair TL 
caret Odruıı veıılkaslle mez)d'}r gün ve saatte komlıyona mUracaatıarr. ( 2623) 

Askere Davet 
B~ikta.7 As. :ŞUbMinden: 
Şimdiye kadar askere çağırıl

rnryan 335 ve 334 doğuınlu ve 
bu doğu.µılularla muameleye ta. 
bi ve askere çağırıldığı halde 
berlıangi bir sebeple geriye bı
ra.krlmış Yeya şubeye gelmiye _ 
rek bakaya.da kalmış ve ukere 
~vkedilmcmiş 316 iliı 333 do -
ğu.mlu jandarma smıfma men _ 
sup cratm sevklerine başlana. -
cağından bu ~mrfa mensup era.. 
tın ayrıca ilan edilecek olan gün
de !levkleri yapılmak vaziyetleri 
ta:bit ettirilmek UT.ere derhal 
şubeye miiracııat l'tmf!leri ilan 
olunur. 

Beşiktaş halkevinin 
üçüncü sokak koşusu 
Evimiz tarafından tertip edi-

len koşu müsabakalarına devam 
edilmektedir. Üçlincü koşu 7 NL 
san 19<40 na.zar günil .sabah sa
at on birde yanılacaktır. Mü.sa. 
he.'ka. Beşiktaşta Akaretlerde 
h.alkevi kurağmdan başhyacak
~· _A:tl tlerin ve sııym hakemle. 
rım.wn vaktinde evimiroe , 
btı1un:maları rica olunur. , ,- -~' 

Dr. NECA ETTIN il) 

t ATASAGUN 
Sabahları 8,30 a kadar. A.k· 

lfQmlan 17 den l!onra Laleli Tay. 
,yare Ap. Daire 2; No. 17 de 
1 hafltıılnrını b bul edrr. 

.:~: 2~5S ·:::~~~~ 

• • 

* * * 
Tahmin edilen bedeli 9SOOO lira olan 350 ton hamu:ı azot Satıpaıo;arıu. 

da .Aakert .Fabrikalar yollamaınndakl satınalma komlııyonunca lR/ f / 9'40 
&llı gUnU aaat H de pazarlıkla ııatın alınacaktır. Şartnme11l 490 kurııo mu. 
kıı.billnde komiıyondan verilir. lıteklllerin 6150 llralık ilk ternlnatmm mak. 
buzu veya banka teminat mektubu ile 2•00 sayılı kanunun 2 ve 3 Uncu mad. 
delorlndekt veııa.lkle birlikte mezkOr gün \"f' sıı.atte kombıyonda bulunmalıı.n. 

(21HP> 

"' * ıır 
60 Ton ı ,:; mnı. Kahnhğında \ e ~ornıa l Ehıttta .JHmi r 

8 nç J .J('yha Alma<"ak. 

Tahmın edılen bfodeli (20.4001 lira olan 60 ton 1,5 mm. kalınlıfmda ve 
normal ebatta demir aaç levha Aııkert ]!abrikalar Umum MUdUrlUğü M'.Pr. 
kez S&tmalma Koml•yonıınca 15 NiJıan 19f 0 Pazıı.rlesi gUnU saat U'i te pa. 
zarlıkla ihale edilecektir. Şartname pı\Tası:ı. olarak komlııyondan verilir. Ta. 
llplerln muvakkat teminat olan (1630) Ura ve 2490 numaralı kıı.nunun 2. ve 
3. maddelerlndekl ,·eısalkle komlııyoncu olmadıklanna ve bu l§le alll.kadar 
tüccardan olduklanna dair Ticaret. Odaııı vesika.sile mezkOr gUn ve ııaatte 
KnmiıJyOna mUracaatll!n. f21>84) 

~IUteahhJt nam \ e tıı'8&bına 100 torı baınıı:.ı azot &lınacak . 

Tahmin edilen bedell (26.0001 Ura olan 100 ton hamızı azot Jllllteahhlt 
nam ve hesabına ukeı1 fabrikalar umum mUdllrlUğU merke.z: aatm alına 
komlsyonuncıı. 8/Nlııan/940 pazarteaı gUnU ıAat H de pazarlıkla ihale edl. 
lecekUr. Şartname ( ıı lira < 30) kuruş rııukabillnd.. komlııyondıuı ver:lllr. 
Taliplerin muvıı.kkat teminat olan 09~) lira ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3 mAdd .. lcrlndekl ve'4ikle komisyoncu olmadıklıı.nnıı ve bu l~le alA.ka· 
llar tuccardnn oıtıuklal"lna c18.lr ticaret odaııt ve.-.lkaslle mezkQr gün n u. 
ette komlııyona mUraca&tıarı. ı 24801 

* $ * ' 

ıso ton maıut a.lın(l(-ak: 
Tahmln edilen bedeli •'23.670" lira olan 150 ton mazot asker1 !abi1ka· 

lar u~um mUı:!Ur!Uğü merkez satm alma komisyonunca 8/Niınn/940 pa· 
zartesl gUnH ııaat H.30 da ihale edilecektir. Şartname paraaız olan.k ko. 
mlsyondsn vertlir. Taliplerin muvakkat teminat olan "1775" lira ~'25" ku· 
rUJ ve 2490 aayılı kanunun 2 ve 3. maddelerindekJ veııalkle komlayoncu ot_ 
madıklanna ve bu işle alt.kadar tUccardıııı olduklarına dair ticaret od8.1!1 
vesika.sile mezkQr gUn ve aaııtte komisyona mUracaatıaq. (2Ül ) 

I stanbul Hava Aktarma An barı Direktörlü
ğünden: 

l - 2500 metre Pallaka alınacnktrr. ' 

BALSA~fl ; 

cevhl'rini lh tlnl ı·. 

d"n yuıo: \"e duda1' 

Rujlan l'lıhhidlr. BUtün ı•mıııallııı1t'n 

üstündür. 

BORSA 
- Ankara 5-4 - 940 -

ÇE KL t: }{ --
l ::,ıerU • l tnı-1117 l 

l 00 Uol" r r Ar lt' rtka ı 

100 lklaı .. f lklçlka) 

lOO Uı.r&hmJ (\'onan ı 
100 Leva ı J:Jul&:ar) 
lOO Çekoalovaı- kurouı. 

ı oo l'e:uı.- , b ;>an;>·a ) 

100 tllotl ( l .ebfJat.an ı 

lOO Penıo ( Macar) 

100 Ley l Bomer. ) 
100 Olrı r IV0140f'ltn l 
100 Ven <J a pon ) 
ı 00 l-.vt'Ç :' uronı. 

ıno lluftlf' ı ı r• J 

1\.2 1 

1-ti.-
2.9 129 
7. 1,\87S 

69.3575 

z".o-ıo1 
0.97 
l .ii:> 

t:ı.6 l 

:Z6.1172" 
0.623 
ll.1923 

Sl.30!50 

31.00.') 

Esham ve T ah.,ilat -
F,rganl :?O.Ol 
~n:~-. - F:rzunım !\ l!l . .'13 
Kııramül"l!"l memıucat 

,ırketl hls<ıe ıoenNll O.-

ZAYt - 4 üncü şuix'dcn aldı
ğun :u . 26596 numaralı ikamet 
tezkeremi zayi ettim. Yenisini 
çıkar:ı.cağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. Ciı~ani Ana.c;ta::iyo 31934 

Halkevler inde 
Temsiller 

Eminönit halkr;vinden: 
Cağ-aloğlundaki salonumuz _ 

da: 
' 1 - 6·4J>40 cumartesi akşa
mı saat (20,30) da, gösterit şu. 
bemiz (Hissei şayia) piyesini 
temsil edecektir. Davetivelerin 
bürodan alınması rica olıi.nur. 

2 - 9-4.940 salı günU saat 
17.30 da F..debivat fakültesi do· 
çcntlerinden bav Cavit Bayson 
tarafından (Tanzimat \'C Reşit 
paşa) mevruunda bir konferarı...s 
verilecektir. Davetiye yoktur. 

* * * 
Sarıyer halkeınnden: 
Altı nis:ın cumartesi akşamı 

saat 20,30 da. evimizin temsil 
kolu tarafından (Kör) piyesile 
(Mahcuplar) komedisi temsil e. 
dilecektir. Arzu edenler daveti. 
yelerini evimizden aldırabilirler. 

* * * 
Bevoğlu halkevi temsil kolu 

Cumhuriyet Halk Partisi umumi 
merkezinin emri üzerine azala
rından 17 ki~ilik bir gruo dün 
sabah Kırklareline gitmiştir. 
Gençler Kırklareli ve Edirne<le 
Palavra ve Babaların günahı is
mindeki piyesleri temsil edecek. 
!erdir. 

' 

Dr. KE n1Al OZSAN 
l!ro!oı O peratör Beyoi lu l ı 
tıklil caddesi 380 numara lı 
Ohanyan apartmanı Bul'sa 
P u an iistö Tel: 4.1.2.35 

2 - Paza.rlıkla eksiltmesi 8/ 4/ 9t0 Pazartesi gtinU 113&t 15 de Ye.şllköy SAHİBİ : ASIM US 
Hava aktamıa anbarı satma.ima komlıyonunda. yapılacaktır. Basıldığı ver : V AKIT Matbaası 

~ ............... . S - bteklllerln şartname ve nUmun'!yl görmek üzere her gün ve pa. Umum Ne.o;riyatı idare eden: 
u_r_lı_ğll_gl_re_c_e_k_ı"_ri_n_m_e_z_k_O_r-'g_U_n_v_e_ı_a_a_t_te_te_m_i_n_a~U_a_ri-'y_le_m_U_r_a_ca_a_t_la~rı_1_!">(1_'" '_ı ____ Rı- ; 

"'ıırıJof': 
lstanbul ikinci icra MemurlıJI 0~ 1~ 

1.b.ş' )'ll (/fi 
Mehmet Ali Paşıı kızı Fevzlyenln MUhendltı 

1
' ceınııll 1' ç',J 

rlnci derecede ve 500 lira iı;lnde lklnol derecede k 
18

,1 p$rll ti 'f 
11 ipotek gösterilen ve borçların ödenmemesinden dO 1<dlr rdl1t ~.~ 

karar verilen ve tamamına 50.000 lira Juymet ~84 [<Ut~~..; 
Tahtakale ma.haleslnln Balltapanr Hanı denınundn JdC J§tlt ~· 
sel eski yeni 36 numaralı 86 parııcldcki gaynmenl<~ bllıuıısl\ 
hakkr, mevcut bodrum ve hanın meydan mahallin c dl-ııtt 
hal aı;ık arttırmaya çıkanlmrştrr. ıuııllell ıııU ti ıtri, 

Evsafı: Bodrum hanın meydan mahalllnde.n iJ Sı;ıterdttl,._ IJ 
rak ve tonoz ayaklar Uzerlne lııtinat eden muhtel ıuıarı i1l 
Ve hanm tuıa.nt ve arzani iki dıl ' ı altına gelen ıııtıırı -~ 

altl • _,,..ııe ~-
han halinde bulunan maı:ta.zıı ve yazıhanelere uzcı-

Sondurma mahalli zemini Taş ah,ap dlreJder JO ~ 
\ "o hllll avluınınu muhittir. roU s:ıtıt ~J 

Birinci açık arttırma 9.5.940 dn Perşembe g 1 verilttltırtııt"A 
dar lstanbul ikinci icra dairesinde yapılaca1'~;~c en Çoıı ııl Jıf~ 
mln değerinin t;r. 75 yetmiş beşini buldu~u taJ<dı ııJıhud0 ııtııı!I ~ 
de brrakılııcnktır. Akil! takdirde ııon arttırarıın ta curoıı gll ııJll ~ 
arttırma on beş ı:;Un daha uzııtılarıtk 21 .l'i.940 d:orı 11rttır~11ıe t ~ 
ve ayni BM tte ikinci arthrm aııı yapılarai< en sj-rl Jfleıı 11ıı ııı 
kılacaktır. Arttrrmayıı girmek lstiyenlerin işbu '.1 ,·tY' ııı .. ~ 
kıymetin % 7,5 Y"dibııc;ıığu niabetlnde f'l'Y aJıÇC ~ııYJ 
teminat mektubunu vermeye mecburdurlar. .drı;'i o;e .~ 

ı<" rn \" uı~· Ga~Tl menkulUn nefsinden doğan mUtcrs 1 
0,.ıı rll _,J 

virlyc ve rUsumu t('lldllye borçluya alt oıup tıe ııl f'. 
edilecektir. il uıııl' r 

20 senelik vakıf t3 ,·iz bodelll~ tapu ııarçla.rı ' <iJlt ,,..., 
aittir. rosdde· ,ıJJ':"; 

2004 numaralı lcra ltırıs kanununun 126 ıncı rıı ıııger~ 
larr tapu ı;ıcillerile ı:ıabit olmıyan ipotekli atacııld& {ıUı ~ 

111 lrtl!ıık hakkı ııahiplerinln bu haklRrmr ve htı!l11!lle C\~)(1 ti "ttf 
iddialarını UAn tarihlndPn ilibııren 20 gtln içlnJede tııı.ıd•rı•' 
Jlkt .. dairemize bildlrme!Ml lı1zımdır. Aksi tat<dl~(lflç ıt1111cııtf..; 
ııahlt olmıyanlar ııatış bedelinin payla§ma.-.ınd~n 11,.011Jl"lcı<11 ~A ArttJrına şartnamc::ıl h"rkeı:ı tarafından grri tır J''llı t ,r 

ol • • • ıu...• , .. 1 cııli • ,,,..'!. 
r'lhfl'lno fcra dlvanbanr.ı:ılnı1~ asılı bnlunduru 11 nıUrtl tıl1dıl' 

ls tlycnler clairemlzln. 931V.4iJ2 numaralı do11yasıııııeıerf ı~ı t 
leri mnlllm.att ve takdiri kıymet raporlarını görfll .n1'111e tıl 

Müzayedeye iştirAk Pdeceklerln işbu 1rarrl ııte 
öğrenmiş addolunacaklan i!An olunur. ,., •• 

M"Jarliil~ 
Denizli Orman Ç evirge ıı ıAıı ~e o' lllıitt" 

ı - Acıpayam kazaııı dahilinde hudutıan P 111ct.re 
Kalınkoz devlet ormanından çUrUk dahil (llll) al< uztlc 
gövde hacmi yedi ay zarfında. ormandan ı;ıi<a.rılrıı fll'O 
ille arttırmaya ı;ıkanlmıştır. , rel"Şcıııııt ıııısı' 

2 - Arttırma 1.1/ 4/ 940 tarihine mti~adı! • 111ısroıı nlell 
Denizli Orman Çevirge MUdUr!UğU binaaındnkl ~o r .ııl\nl · ~ 

a Dikili çam ağacı beher me~rernikı\brOII1 .,ı' 
kuruştur. ştııf· 0ııı" 

4 - Muvakkat teminat (420) lira (75) 1turllbC gll011 

l'ı - Teklif mektuplanntn 11/ 4/ 940 per:enı ııcıl,rıı' 
kadar Komisyon Reisliğine verilmesi oarttır. ısfü-eıı ~ ı,'11111 

6 - Şartname, mukavele projeıılnl görmek ô& orıtl 
tanbul Orman Çevlrge MUdUrlUklcrine, Ankara 
~Une mllracaat eylemeleri. 

i stanbul Hava Aktarma 
ğünden: 1 '' 

ı - 2000 metre e,,ya. örtU bez.! alınacal•tır. 1 gill'U ":tıf 
2 - Pazarlıkla eksiltmesi S/ 4/ 940 pıı.zşrtc!! ~.şpılscll rt ııt~ 

köy Hava Aktarma .Anbarı :Muayene heyetınd:rıııe1' uı;{S~ 
3 - İsteklilerin §artname ve numuneyi g l •)e 1'0 

zarlı~a gireceklerin mezkQr gUnde teminatll\r .> 
ca:ıtıarr. . t1 

1
---------,___·· yonU ı 
Jeniz Levazım Satınalina Koın~ct 

~ ()001 ~ 
(ı<l· ')111" 

1 - Tahmin edilen bedeli (30.000J lira ola~~ ç&tf' tJ' 
elbiselik kumaı,ın, 10 .Nlaan 9f0 tarihine rıuıın~ ,uıı (J 

da pazarlık eksiltmesi yapılacaktır. cııl bet ıil' 
2 - tık teminatı (2250) lira olup ~artnalXI rttı # 

del mukabilinde komisyondan alınabllır. ,.esi1<81" fi· 
1 -~ıll ti• 3 - st.eklllerln 2490 sayılı kMunda ) ur~ .iJ' 

,.e !lllalte Ka!<tmpa.şada bulunan komisyona ın ~· ı;,-. 
* "' "' z~9 vıı r'-'ı.t' 

1 - Tahmin eılllen bedeli (188791 ııra 0~riltloe il' S'vı' 
Simc.nıı Mart.en Çellk ııaçların 1 ı Nl.sıın ıHO J,C'~' ıt 
gUnU ıııı.at 15 de Kaııınıpa~da bulunan D<'olz r fiti 
yonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. rtnafll~ b rııııt' 

2 - İlk teminatı (lH !'i.93> lira oltıP oıı .,ıe l 
bilir· ,alp tinde mezkOr komisyondan bedelıılz alına ıgi \'t 

3 - İı!teklilerl 2490 ııayılr kanunun ııted 
komisyona mUracaatıarı. 


