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Olasına vereceği cevabı bekliyor 
sel 

:~ca ve Meriç lıelıirleri 
~ 'litemadigen yükseliyor 
~rauın bütün alçak mahalleleri ·de sular altında 

,.,.,.. ~--::;.;""',""· .. --- Edirne, 1 (Hususi) - Dün. 
denberi yağan şiddetli ve sürek
li y~mur yüzünden Ttmca ve 
Meriç nehirleri taştı ve nehir
ler boyundaki mahalleler su al. 
tında kaldı. Karaağaç istasyonu 
ile Edirne arasındaki şoseyi de 
sular kapladı. Müıı.:ı.kalat durdu. 
P-eller Yunan arazisinden ge~en 
dcmiryolunun 40 kilometre ka. 
dar kısmını da tahrip etti. Ne-

. hir sulan beş metre 75 santim 
kadar yükselmiştir ve yüksel _ 
me devam etmektedir. Suların 
bastıı'h evlerin adedi 350 yi buL 
du. lnsanc.'l zaviat voktur. Za
bıta vazifesi başındadır. Selle. 

(Devamı 6 ıtıcıdn) 
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/nqiliz tayyarelerinin Almaıı ~niz iissiiııc'y<rptı7'1lrrı mwvaffa 1..-=iyetli bir btuı1.."'ltta' alt 
tem.sili resim 

iki şimal devleti istişarede 
Ribeutrop dün lsveç ve Norveç sefir
/erini çağırarak uzun müddet görüştü 

8 1• r ltalyan ga"!'7etes 4

ır\ 1• n .· l'nti"I, 7 (A.A.) - Paris Solr 1 ,_,I ' ı . 1 gazetesinin Xopenliag in uba-
blrl yazıyor: 

lskandinavya vaziyetinin inkL 
pfını yakmaan talllp etmekte 
olduğunu bildirmiş ve şöyle de
miştir: 

St-0kholm, 7 (A.A.) - Reu_ 
"'teı: Ajaueı, ınUttGriklt'rin ts. 
kanc'ılnav devletlerinin bitaraf
lığı hakkındaki notasında ceva
ba dair bir sarahat mevcut ol
mamakla beraber lsveçin bu no 
tay& cevap verece~inl öğren
miştir. 

. • h Rlbentrop bugün öğleden 

1 n g 11 tere Ve 1 tar 1 
sonra lsveç ve Norveç sefirle-
rini hariciyeye çağırmıştır. Gö- Müttefikler Almanyaya ma-
rüşme bir saat silrmUştlir. den ihracına mani olmak isti. 

'' ltalya dünyanın en büyük 
denizaltı filosuna maliktir,, 

Roma, 7 ( A.A.) - D.N.B. a
jansı bildiriyor: 

Vreme e-azetesi, !ngiliz ablt! -
kasının takviyesi münascbetıle 
İng'iltereye şiddetli bir ihtarda 
bulunuyor ve diyor ki: 

Evvelce bir defa sanksivonlar 
zamanında silahlar doldurul. 
mu~tu. O zaman. 17 şubat 1936 
•fa Lord Rothennere. ltalva ile 
bir harp vukuu halinde !talyan 
hava kuvvetleri karşısında !n
g-iliz filosunun maruz kalaca~ 
büvük tehlikeve İngiliz Başvekı
linin naz.-ırt dikkntini çekmişti. 
O z.amrnclanr.eri ltalvan hava 

filosu kuvvetlenmiş buna muka
bil İngiliz ve Frans!Z filoları da 
Alman ha va kuvvetleri karşısın. 
da ·meşgul bulunmaktadır. Bun
d~n .. başka İtalva dünyanın <'.J'l 
buyuk denizaltı filosuna malik
tir. Buna binaen ltalya üzerine 
bir tazyik icrasını istemek şuur
suz bir hareket olur. 

Kraliçe Feride 
kız doğurdu 

Kahire, 7 ( A.A.) - Krali!:e 
Feride bir kız çocuğu dünyaya 
getirmiştir. 

Milli küme maçları 
----------------------··-----....... ---......._. lzmirde: . 

Fenetbahçe 2 -1 galip 
G. saray 5 - 4 mağlOp 
1 · - - · Ankarada: 

.J -

5000 metre 

Beşiktaş mağlOp 
Vefa galip 

Spor yazıkr.ımız 4 Üncü sayfada 

30 ltalyan tayyarecisi 

Bükreşte 
BiU.:reş, 1 (A.A.) - Romen 

hava nezaretinin bildirdi~ine 
g-öre Romen havacılarını yetiş. 
tirmek ve bunların İtalyan ha
va malzemesi ile ünsiyet etme
lerini temin etmek Ü7.cre anga
je edilen İtalyan askeri tayya_ 
redlerinin en iyilerinden mürek
kep 30 kişilik bir grup Bükreşe 

elmi tir. 

Biraz sonra hariciyenin bir yorlar, fakat bizim böyle bir 
mümessili gazetecileri çağıra. teşebbüs karşısında atıl kala
rak, mültefiklerin Norveçte 
bir icraat yapmak istediklerine 
kani olan Alman hlikfımctinin 

cağımızı zannediyorlarsa alda. 
nıyorlar. Almanyanrn menfa_ 
atıeri mUdafa::ı. edilecektir. 

Bununla beraber İsveç hU
kümetlnin evvelemirdc 'Xon·eı:
le istişare edeceği ve buna hi

( Devamı 6 ınctda) 

iHTARSIZ 
• •• 

Bir Norveç vapuru 
daha batırıldı 

Almanların Ankara 
vapuru yakalanmak 

tehhkesinde 
Londra, 7 (A.A.) - Navarra 

adındaki Norveç vapurunun ev . 
velki gün sabahleyin saat 2,30 a 
doğru sahile 30 mil mesafede tor
pillt>nmiş olduğu haber verilmek 
tedir. 

Kazazedelerden on dördü At· 
las adındaki Fransız vapuru tara
fından kurtarılmıştır. 

üç zabit ile mürettebattan do. 
kuzu telef olmuştur. Navarrayı 
torpillemiş olan tahtelbahir, mü
rettebatr kurtarmağa teşebbüs 
etmeksizin yarım saatten fazla 
geminin civarında kalmıştır. 

Belgrad, 7 (A.A.) - 5000 ton 
boksit yüklü Ankara ismindeki 
Alman vapurunun Yugoslav ma· 
kamatı tarafından ittihaz edilen 
kararlar mucibince bugün Dub -
rovnikten müfarakat edecektir. 
Geminin kaptanr, seyrisefer için 
pek tehlikeli olan karasularını 
takip etmek suretile kendisine 
rehberlik etmeleri için Yugoslav 
pilotlarına müracaat etmişse de 
muvaffak olamamrştrr. 

Ankara vapurunun kaptanı üç 
ihtimal karşısındadır: 

1 - Seyahatten vazgeçmek, 
2 - Beraberine pilot almaksr. 

zın Yugoslav karasularını takip 

etmek suretile seyahat etmek ve 
karaya oturmak tehlikesini gö -
züne almak, 

3 - Adriyatik denizi enginle · 
rine çıkmak. 

Kaptan Frank, bilhassa Dub -
rovnike gelmiş olan Alman kon. 
solosu ile uzun uzadıya görüş -
müştür. 

Dün Dubrovnike gelmiş olan 
Amerika N epusi adındaki İtalyan 

vapurunun zabitleri Otranto kör· 
fezinde şimale doğru sefer et • 
mektc olan bir kruvazör görmüı 
1Jlduklarını söyledikleri gibi bazı 
şayialara nazaran civarda İngiliz 
tahtelbahirlcri cevetan etmekte • 
<lirler. D!utche Levant Liniye, 
kumpanyasına mensup olan An -
kara vapuru, 7200 ton hacminde 
olup azami sürati 16 mildir ve 
tayfası 3 7 kişidir. 

Garp cephesi muamması 
Hitlerin İşine artık kimsenin 

aklı ermez oldu. Kışrn en ~iddetli 
günlerinde Alman orduları Ho. 
landa ve Belçika hudutlarına 
derhal taan-uz edecekmiş gibi bir 
takrm manevra hareketleri yap. 
mıştı . Bu hale bakılmca Alman 
başkumandanının büyük taarru
za girmek için adeta ilkbaharı 
beklemek istemcdif!i zannolunu
yordu. Ha~.>uki bu gösterişlerin 
hemen aldatmaca olduğu anlaşıl. 
eh. 

Bundan sonra mart geldi. Ha
tarafta Alma.,br garp cephesinde 
taarruzlarını bu ayda yapacaklar 
denilmeye başlandı. Hatta bu. 
nun için garip bir sebep de gös. 
teriliyor: 

- Hitler için mert ayı talih a. 
yıdır. Alman Führeri şi~iye ka. 

dar bu ayda ne gibi bir teşebbüse 
girmişse hep muvaffakıyetle ne. 
ticelenmiştir. Onun için bu defa 
da Hitler yine mart ayının en 
müsait bir gününü bekleyor." 

Deniliyordu. 

Nihayet işte mart ayı da geçti. 
Hitlcrin zaman zaman büyük bir 
gururla ilan ettiği Alman taarru_ 
zu yine olmadı. Olmadıktan baş. 
k~ garp cephesi harbe değil de 
aanki bahar eğlencelerine hazır. 
lanır gibi son derecelerde rahat 
ve sakin bir manzara aldı. Kış 
içinde taarruz için ilkb:iliara ka. 
ear sabredemez görünen Alman 
oı·dıısunun garp cephesindeki bu 
rahnt ve sakin manzarasını nasıl 
izah etmeli? 

HASAN KUMÇA YI 
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iŞARETL~~j 

Bir yağmur! 
Türk köylüsü her bahar, göz. 

lerini ufka diker. Saçlarını gök· 
ten yağmur gözleye gözleye a· 
iard.r. Anadolu llepi h11riç, sa. 
hili de dünyanın çok yağmur 
gÖttn ycırlerinden değildir. Bu • 
"1'1ı için baharda yağmur getiren 
bulutlan Anadolu toprağı anası· 
nrn memeaini özleyen bir çocuk 
ıribi h.uretle bekler. Mavi, parlak 
ufukta bir avuç beyaz bulut çat· 
lak dudaklı toprağa bir ana tef. 
katinin, biır şefkatin be§Aretidir. 
Yalnız tabiatm; damarlan na kan 
gelmesi ufkun yeıermesi, ve ha. 
yatın çiçek, renk ve koku deko· 
na ile teravetlenmes.i için bile ol· 
sa stepte baharm yağmur ta~ıyan 
lıulm bir nimettir. Fakat yaf. 
nnar Waim IPn. bir çok monlle • 
ketlv ı,1n ..-bk yımız pirano 
dcılrorl1ra Jİre bir artiıt deiil • 
c:Hr. Onan bQ tene ipn ifade •tti4 
ii mlnan hiç de mW.li.ia e~ 
den aacloce "dunla, damla altın" 
eli,.. :zikredebiliriz. 

Her damla yalmur, bir damla 
Altından daha deierlidir. 

Bu Mno plecek behar yatmu. 
na1dan neler beldani1onız? 

Dian bir harp içindedir. Top• 
lWc ittDaMJitı bi~ok yetlerde 
Y• kötiidür, yahut nakil imki.n • 
11~ıimc1an dolayı pahalanmııtır. 
Bia, bu barptcın türlü sebeplerle 
zarar sördik. bu HM bütçemD. 
de lnrlc milyon bir açık .,.... Bu 
lark mibonluk ıediii mi11et yeni 
hdtılchlıklar ,.aparak, kapatıyor. 
Fakat bu ıene 7afmur müaait o. 
IUJ'Mt anbaırlarmndan buiclQ 
tapı; pamuk W,.Jan ufaktan 
bplanaı huliıa Anacloha iklim
lwinln beıleyip, lcoyunlarmda 
büyijttiiklm mahsuller yiiluelı: 

Arnavutluk işgali
nin ylldönümU 

AmavuUuğun İtalyanlar t&ra.. 
fmdan i§galinln birinci dönüm yı.. 

h olduğundan bugtin ~ehrlmfmsi 
blitUn ArnavutlRr matem tutmuş
lardır. 

Bu arada. Ta.bimdek.i se!aretba
ne blnasma mat.em işareti ol.anılı 
yamn b&ynı.k çekilmiştir. 

Sefarethanede de aut H,80 
d& bir toplantı yapılmllJ bu acı 

günün yıldönilmü hatrrlanmıştır. 
Toplantıda &clırimlzde bulunan 

AmavuUu.k sefiri Aısai Çaçuli, Ar. 
navuUuk kralı Ahmet Zogonun 
bQyfik biraderi prens uHH Zogo, 
kralm yaverleri, eski hUkümet er. 
kinında.n vo ordu mensuplarından 
eehrimizde bulunanlar hazır bu· 
lunmU§laıılır. 

Toplantrya sefir AM.f Cacoll 
açmış ve hazin bir nutuk eöyttye.. 
rek vatandaşlarmın teec9eür n 
yasle.rına tcrcilma.n olmuştur. 

'fop1antıyı sefir Asaf Caaıli 
birçoğu dalıa. I& alarak tecssUr. 
lerlnl bildirmişlerdir· 

Bu mra.da ArnavuUuk istikWi. 
nin kurtanlma.sı yolunda hararetli 
sözler eöylenm.iş ve tezahürnt ya .. 
pı~tır. 

Fransa.da bulunan kral Zogoya 
da b!.r aadaltat telgrafı ~kilmiş. 
Ur. Kral Zogo memleketimize gel. 
meslnl harp dolayı.sile tohir eL 
mı>ğe mecbur kaldığını bildirmiş
tir. 

Amiral Murenin 
tetkikleri 

Şehrimizde bulunan Fransız 
pasif mildafaa mütehassısı ami
ral Muren. b!JgUn şehrin nh~ap 
mahal!elerıru tetkike ba.'?lamış • 
tır. Mutehassıs bu mahalleler ii
zerindc alınması icap eden ted
birleri kararlaı;tıracaktır. Bele
diyenin evvelce bu mahalleri par 
çalara ayınmı k haltkmdn verdi. 
ği karar da mütehnssının tetkik 
lerinden sonra katil~şecektir. 
Mütehassıs belediyenin bu hu • 
808ta.ki kararmın doğru olup ol· 
ma.dığını göuleıı geçirecektir. 

Çoeuk lnsanlann çiçeğidir. Se
viniz, okşayınız fakat öpmeyi. 
nlz. 

Cocuk Esirgeme Kurumu 
Genel lt! er kezi 

kemiyetler arzederse bizim içm 
ne harikulade imkanlar hasıl ola· 
caktır. 

Bir defa krymctj yükselen 
mahsullerimizi altında tartarak 
harice gönderebileceğiz. 

Bunun manası bir yandan 
memleketi zengin etmek, diğ« 
taraftan altın çekmek demektir. 
Memlekete altın çekmek sadece 
kasalarda para biriktirmek, onun 
sarı~ın yüzü karıısında heyecan 
duymak demek değildir. 

Ele alınan altınla dünya piya. 
aasına çıkarak, fiyatları yijkael • 
miyen, yani Avrupa harbinden 
dolayı halen teıir duymayan pi• 
yasalarla alııveriş etmek demek
tir. 

Bunun bir mana" da hayat pa. 
hahhir denen mülhit mahluku 
yenmektir. Hayat pahahhiı de • 
'*' devi yenmek ancalc bu ıuret• 
le mümkün olacaktır. Meaell 
serbest döviz bulup da henüıı Av
""lH' harbinden mütee11il" olmı • 
yan Amerikan ~arımn.a ıidebil • 
tek bu dediklttım derhal tahak • 
kuk edecek. lıtih .. llts artıran, 
ve bun®la bayatma nizam ve~ 
birtakun devletler vardır ki. far 
la iıtihaal ihracatından bütçe a. 
çrklarını kapamaktadırlar. ''MilU 
korunma kanunu" bizde plüvalü. 
JÜ bir "fon" halinde dnlet emrL 
ne •ermektedir. 

Bu '4f°"'' ların artm .. ı, dev • 
let bütçe•inde bunun büyüle Mr 
cMltelc halini aJm.11 da müm • 
kUndih-. HuliM her t•>' münı • 
ldbuliil". Fakat her f8YMn ""1 
ftMl'siminde, zamanında, yerinde 
bir 7afmur. 

SADRI ERTEM 

Bulgar tacirleri 
Bizden aldıkları malları 
Almanyaya satıyorlar! 

Dün sabahki konvansiyonel 
trenile Sofyadan şehrimize ge • 
len iki Bulgar mühendisi Bul -
garistanın dahili v.uiyeti hak • 
km.da dikkate d.eğer maırı:mat 
vermektedirler. Memleketimiz -
den mal alarak Bulgaristan yo. 
luyla. Al.manyaya sevketmek is
teyen bu iki zat bir çok Bulgar 
firmalarının bu şekilde hareket 
ederek bliyük bir :kazanç temin 
ettiklerini söylemektedirler. Ba.. 
zr yolcuların sövlediklerine göre 
Almanyaya fazla ihracatta bu
lunan Bııl.2'aristan şimdi kendisi 
gıda. maddeleri st.kmtısı çekme. 
ğe ba'ilamıştır. Fiyatlar çok yük 
selmiştir. Dün sabahki tren yol· 
cuları Bul~aristandan geçerler
ken et bulamadıklarını söyle • 
mişlerdir. 

Motosiklet bir çocuiu 
yaraladı 

Üsküdarda iskele caddesinden 
büyük bir süratle geçen Muhte
temin idaresindeki Maltepe 8 
numaralı motosiklet 11 yaşında 
Kemal adlı bir çocuğa çarpm.u,, 
muhtelif yerlerinden yaralamış.. 
tır. Cocuk hastaneve kaldırıl • 
mış, Muhte§em yakalanmıştır. 

Yirmi yıl evvelki V akıt ................................................. 
il NIMn ııno 

Akaarayda arsa 
istimlaki başlıyor 

Yangınlar dolayıaiyle yersiz kala.n. 
l&ra apartunan lll§&llma karar veriL 
miıtır. Husus! bir EncUmcn tetkikler 
yapm.ıı ve Aksaraydıı.kJ arsaların Is. 
tlmlakln! kararlıı§tırmı~tır. Emanetin 
Aksaraydakl arsaları killi gelrnlyccek 
olursa diğer ashabın arMTarı da bu 
işe tahslredllccek ve yakmda ln~aata 
ba!Jlanacaktır. 

Pazartesi Salı 

8 Nisan 9 Nisan 

:ll "eler ı 80 !'etcı 
ıc~ ı"' ı öı! K ımrı ı ~· 

\ aklller \ uı-aıı t.7.ıını \ ltıu>lı t,Y.um 

GtlllPŞlll 

do.l""ıştı 

O~lo 
!kindi 

5 13 ıo 6% 5 sı ıo •e 
lZ ıs 5 36 ız J6 6 !J 
ı:s 66 9 16 ı~ ô6 9 l.'S 

Akşam t8 ..U 1% 00 ıs 4% ız 00 
'l"atııı 20 15 ı 3.> zo 16 ı 3.'S 
imsak 4 48 9 07 S 46 9 o.ı 

Kadıköy va-. 
purlarında 

Satıcılık yapan Fatma 
mahkemeye düttü 

Köprünün Kadıköy iskele!Sine 
yanaşan Denizyolla rı vapurların. 
da senclerdcnberi tarak, ayna ve 
bu gibi ufak tefek satan ve bu 
suretle hemen hemen biitiin İs
tanbullularca meşhur olan Fat
ma dün Denizyollarının, ~azctc 
müvezzilerinden sonra satıcıla -
rm da vapurlara girmemesi hak 
kındaki kararı \·üzünden mahk~
meye düşmüştür. Fatma, elinde 
içinde taraklar. aynalar ve di
ğer ufak tefek bulunan mahut 
kutut1u olduğu halde vapurlara. 
girmek istemiş fakat iskele me
murlannm mUdahalesile vapur
lara. eokulmam11tır. Bu müda • 
haleye kızan Fatma da. &ğzını a. 
çarak memurlara hakaret etme· 
fe başlamtt ve bir ara. "diğer· 
terini pı.ra altp bırakıyorsunuz 
da beni brrakmıyoraunuz., diye 
ba.ğımılftır. Bunwı üzerine za.. 
brt tutularak Fatma mahkemeye 
g&ııderilmiı, fa.kat dava.cmm 
memur olup olmadığı deniz yol. 
larmda.n eorulmak için duru§ma 
bafka güne kalmıŞtır. 

Piyan~o talihlileri 
Milli plvanıonun dUnkU keti· 

deelnd.e llSO bin liralrk büytlk ik· 
ramiyeyi kua.na.n biletin iki par 
çaaı tehriınlzde sa.tılmıftır. Bun. 
lardan blrinl Beyuıtta bir bayi 
satmıştır. Fa.kat alan mu,teri 
adreainl vermenı!ftir. Diğeri de 
Eminönünde bir bayi tan!m • 
dan satılmış, fakat bir tesadüf 
eseri olarak bu parçayı alan da 
yalnız ismini ya1Ximnış. adresi
ni vermemiştir. 
~im Davittir. 
Diğer taraftan 50 bin liralrk 

biletin bir parça~n Kireçburnun
da oturan ve Mecldiyeköyündeki 
belediye garajmda çalışan bir 
çöpçüdedir. Bu adam dün akşam 
aranmış, fa.kat bir düğüne gittL 
ği öğrenilerek bulunamamıştır. 
15 bin lira. Ka.dııköyünde Par.ar. 
yolunda kunduracı Koç.oya, 12 
bin lira da Müberra isminde bir 
kadına çıkmıştır. 

Temizlik onbaşısmın 
ayağı kırıldı 

Şoför Hilonetin idaresindeki 
3101 nwnaralt Mecidiyeköy -
Çarşamba otobüsü Fatihte bele
diye t.emizlik oniba.şJSı Halit oğ
lu Nedime çarpmış, bir ayağmt 
krrdt.kt.an sonra muht.elif verlo • 
rinden de yaralamıştır. ·yaralı 
tedavi altına. alınmış, şoför ya.. 
kalanarak tahkikata ba§lanmı§· 
tır. 

Fırbna 
Devlet Meteoroloji istasyonu 

dün limanlara Ege ve Marmara 
denizlerinde cenuptan f ırtını:ı. 
c;tkacağmı bildirmiştir. Fırtına 
hAberi ~ferde bulunan gemilere 
de telsizle gönderilmiştir. 

Standardizasyon müdü-
rü ltalyaya gidiyor 

Ticaret Vekaleti standardizas. 
yon müdürü Faruk dün aabah 
Ankaradan şehrimize gelmi1tir. 
Bugün italyaya hareket edecek -
tir. Faruk 12 nisandan 27 nisana 
kadar açık kalacak Milano bey -
nelmilel serf:is~ndeki pavyonu • 
muzun haz1rlıklarile meşgul ola
caktır. Standardizasyon müdürile 
beraber demir ve manifatura it -
h~lat tüccarlarımmian mürekkep 
bır heyet de 1talyaya gidecek bu 
maddeler üzerinde ıipariıler ver
mek üzere İtalyan fabrikalarile 
temaslar yapılacaktır. Milano ser 
gisindeki e§yalamnızdan bir kıs. 
mı daha ıonra açılacak olan Peı· 
te sergisine gönderilecektir. Peş
te sergisinde hilkCımetiınizi dış 
ticaret ikinci reisi Celal temıil 
edecektir. Macar fabrikalarile te· 
mastar yapmak üzere tüccarları. 
mızdan bir heyet de Pe§teye gi· 
decektir. 

Afrodit davalarında 
karar 

Afrodit hakkındaki ne;riyattan 
dolayı müddeiumumilik tarafın _ 
dan Cumhuriyet ga2'ctesi aleyhi· 
ne acılan be1 dava hakkında bu. 
gün saat 16 da karar verilecektir. 

Yine Afrodit davaları dolayı -
sile bir karikatür neşrettikleri i -
çin gençlik mecmuası sahibi ve 
neşriyat müdürü hakkında acı • 
lan davaya da 8ğleden sonra sa. 
at 14 de devam olunacaktır. 

Ticaret Vekilinin riyasetinde 

Bugün ihracat tacirleri 
bir toplantı yapacaklar 

Ecvvelki gün ıchrimizc ıelen 
ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlu 
bu akşam Ankaraya dönecektir. 
Vekil, A nkaraya hareketinden 
evvel bütün ihracat tacirlerinin 
İstanbul mıntaka ticaret müdür. 
lüğüncle yapacağı bir toplantıya 
reislik edecektir. 

Toplantıda İngiltere ve Fransa 
run büyük siparişlerini karşıla -
mak üzere ne gibi tedhirler alın. 
ması lazımgeldiği görüşülecC'k -
tir. .. 

Nazmi Topçuoglu dün kendi. 
sile görüşen bir muharririmize 
§U 1:-eyanatta bulunmu§tur: 
"- Son günlerde İt.alyaya yap 

tığımız ihracat ithalatımızdan 

fazladır. Bu ıuretle kliring he • 
saplarında alacaklı vaziyette ol • 
duğumuzdan İtalyadan idhalat 
e~yası getirtmek kolaylaşm14tır. 

Bazı ithalat tacirlerimizın ltal -
yarlan mal getirtmek üzerinde 
miişkülata uğradıkları iddialan 
doğru ola:naz. Memleket menfa. 
atlerine aykırı olan bu iddianın 
bazı mal fiyatlarınıı tl!sir etmek 
gibi hususi maksatlara istinat et· 
tiğini zannediyorum. 

Diğer taraftan bugünlerde t . 
talyadan bir heyetin 5!:elmesini 
bcklivorm:, bu heyetle Ankarada 
müzakereler yaparak İtalyaya 
göndt-receğimiz pamuklara mu -
kabil pamuklu mensucat ithal et. 
mcmizi temine ç.alı~acağıT. Bun • 
dan başka yarın tütün ihracatçı. 
ları ile de görü;cceğim, ingilte • 
re ve Frar.saya tütün ihracı yeni 
bir iş olduğundan vaziyetin icap
larına uygun bir şekilde hCJreket 
için tedbirler kararla~tıracağız." 

40 kuruş alac.ak yüzünden 

Bir ana ile oğlu 
yaralandı 

Dün Mahmutpaf&da 31 nuına. 
ralı medrese içinde üç kitinin ya
ralanın.asile biten bir vaka olmUf
tur. Tarakçılarda olan bu medre· 
ıede oturan 36 yaşlannda Meh • 
met oğlu Mahmut bir müddet e~ 
vel aynı medresede oturan Anp. 
kirli tbrahimin km Şahindeye 40 
kurut borç para venniıtir. 

Mahmut bundan sonra birkaç 
defa bu paray1 istemi~. fakat ala
mamıştır. Dün tekrar Şahinde • 
ye rastgelerek 40 kuruşu iıtemiı 
ve yine alamayınca aralarında 
kavga çıkmıştır. Bir ara çok kı -
zan Mahmut kendini kaybederek 
bıçağını çekmit ve Şahindenin 
Uzerine atılarak ıol memesi altı. 
na saplamıştır. Şa.hindenin acı 
feryadını duyan oğlu 12 yaşında· 
ki Burhan hemen kOJmUf ve an. 
nesini kanlar iç.inde yerde görün-

ce cebinde bulunan küçük bir ça. 
kıyı çekerek Mahmudun üzerine 
hücum etmiıtir. Fakat Mahmut 
bu 12 yaşındaki çocuğa da bıça· 
ğını saplamakta ıeçikmemiı ve 
onu da eağ memeai altından vu • 
rar&k yere sermittir. Fakat can 
havliyle yerinden doğrulan Bur
han kaçmak üzere olan Mabmu • 
dun arkasına elindeki bıçağı o • 
lanca kuvvetile saplıyarak onu 
da yaralamıştır. Feryatlara ko • 
p.nlar üç yırahyr da Cerra.hpap 
hastanesine k.ildırmıjlardır. Bil -
hassa Şahindenin yarast agırdır. 
Müddeiumumi muavinlerinden 
Cevat hadise tahkikatına elkoy • 
muıtur. Yarası hafif olan suçlu 
Mahmut hastanede tedavi edil • 
dikten sonra çıkarılmış ve Beya. 
zıt karakoluna gönderilerek tah
kikata başlanmıştır. 

Yeni tertip Piyanko 
19 Mayıs keşidesi hazırlandı 

Milli piya.nko tarafından Fran.. I nılaca.ktır. Yalnız yeni şekil pi • 
uya ı&marla.nan otomatik piyan· yankonun henüz nizamnamesi ha 
ko dolapları gelmittir. Haydar • zırla.nmamıştır. Mesela iki büyük 
papda bulunan dolaplar bugün - ikramiye için arka arkaya do • 
!erde An.karaya gönderilecektir. Japlardan aynı numaralar dil§tÜ· 
~eni dolaplarla biletlere ikramiye ğü takdirde vaziyetin ne olacağı 
ısa~ct ~li. tamamen dcği~ek • belli değildir. Öğrendiı;imize CÖ· 
!~ır. Şundiye kadar dolapların re, otomatik dolaplar ilk defa o
ıçınc bütün biletlerin tam numı.· Lt.rak milli piyankonun yeni ih • 
ralan yazılarak atılmakta ve aon. das edeceği bir piyankoda kulla· 
ra çekilmekteydi. Halbuki yeni nılacaktrr. 
dolaplara bilet numaraları kon - Bu ye::i piyanko 19 mayıs 
n;ııyacaktır. Bu dolaplann her bi.. gençllk bayramı için ihdas edil
nnde sıfırdan dokuza kadar olan mittir ve o gün çekilecektir. Bu 
rakamları ihtiva eden ve bu rakam piyankoda 200 bin numara bulu • 
lar üzerinde yaııh olan onar ta.ne nacak, yalnız hn numar.ının yal. 
top vardtr. keşide çekileceği za. nız iki parçası bulunacaktır. Bn 
man beş dolaptan birer top dü • parçaların birisi tam bilet diğeri 
şecek ve bu rakamların yanyana de yarım bilettir. Fiyatları ı ve 
gelmesinden vücude gelecek nu. 2 lira olacaktır. Senede yalnız bir 
mara ikramiyeyi kazanmııt ola • defa olarak 19 mayısta cekilecek 
caktır. olan bu piyankonun en büyük ik. 

Yeni .ketide planları buna gö. ramiyesi 50 bin lira olacak, ayrı
re, tertip olunmu~tur. Mesel! ca 30 hin liralık, 20 bin liralık, 
planda bulunan 50 tane 1000 li- 10 bin liraltk ve daha aşağı mik· 
ralı~ ikramiye §U ıekilde çekile - tarlarda müteaddit ikramiyeleri 
cektır. Uç dolaptan birer top dil· ihtiva edecektir. İki liralık bilet 
§ecek ve son üç rakamı:, bu topla. isabet vukuunda ikramiyelerin 
rın yanyana gelmesile basıl olan tamamını ve 1 liralık bilet de ya.. 
numaranın aynı bulunan bütün rısını alacaktır. Otomatik dolap • 
biletler birer lira kazaacaklardır. lar ilk olarak 19 mayısta kullanıl· 

Miktarları a.z adetleri çok olan dıktan ıonra 7 haziran keşideain· 
ikramiyeler için ise bir veya iki den itibaren aylık kcşldelerde 
dolaptan top düıeccktir. Meseli kullanılmağa başlanacaktır. Aynı 
yeni tertipte 10 liralık 5000 ik • zamanda bu tarihten ıonra piyan. 
ramiye vardır. Bir t'ek dolaptan kolar fatanbul, Ankara İzmir 
bir top düşecek ve ıo°n rakamla. §ehirlerinde her ay m'ünavebe 
rr bu toplardaki rakamın aynı o • ile çekilecektir. 
lan bütün biletler onar lira kaza . ------------
nacaltlardır. Ke!Jidedc yalnız bi -
rer tane olan büyük ikramiyeler 
için ise be!J dolaptan birer top 
düJecektir. Bu be§ topun üzer _ 
!erindeki rakamlardan husule ge· 
lecek numara büyük ikramiyeyi 
kazanacaktır. Fransadan getiri • 
len dolaplar yedi tanedir. Fakat 
bizde henüz en büyük bilet nu -
maraları beş rakamlı olduğundan 
bu dolaplardan be! tanesi kulla. 

i~ yüzünden kavga 
Beykozda Feyzipaşa caddesin. 

de 9 numaralı Dimitrinin fm • 
nrnda çalıtan Hasan aynı fırında 
çırak Sabri ile dün i!J yüzünden 
kavgaya tutuırou!J ve bıçağını 
çekerek Sabriyi bacağından yara. 
lamrştır. Yaralı Haydarpaşa NU -
mune hastanesine kaldırılmı!J, 
suçlu yakalannll!tır. 
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yoksa onun gevgisi ile mi olduğu 
belli olmıya.n. gözlerinde topla. 
nan iki damla yaşı göstermemek 
için başını öne eğmişti. Şaban 
ağa bunu farketti ve ilk defa kar. 
ŞISlnda aciz bir mahluk halinde 
gördüğü Meleki kalfayı kucakla. 
dı: bağrına bastı. Meleki kalfa, 
ilk defa karmakarışık. fakat tatlı, 
iç tirperticl bir hisle ba~mı onun 
göğsüne koyup ağladı. 

Macaristanın 
ve Avrupa 

vaziyeti 
sulbü 

Öbür gün, yeniçerilerin liste. 
sindeki isimler tamamlanmıştı : 
Meleki kalfanm kanlı başı da çı. 
narın bir dalında sallanıyordu. 

-ı Doktor Ekhart şayanı dikkat beyanabnda 
şöyle diyor: 

NiYAZi AHMET 

Bitaraflar Müttefiklere 
mukabele etmezlerse italyan kozu 

"Macaristan Bo~şevizme hiç 
bir zaman kara-

Almanya harekete 
geçecek 

Ha.reketlerile Bismarka ben • , 
zctilcn Ribentrop çevirdiği plan· 
laxın hesaolarım Hiter tarafın -
dan istifa va. mecbur edilmekle 
ödeyecek? 

kol vazifesi görmeyecek',, 

Zürib - Çemberlayn'in nut. Muhakkak olan bir şey varsa 
ku Almanyada. hliyUk hfr akis Göring ve Şahtm Balkanlardan 
buldu. Bu hususta yazılan bU bazı imtiyazlar temin etmek ga. 
tun yazılar. bir harekete geç- yesile Bitleri Berlin • Roma si· 
mek arzusundan daha fazla •asetine yanaştırmrş ve bu bağ-
careslzllği lfadelendirmekte. lan sıkl~tmnağa muvaffak 
dlrler. olmu§ bulunmalandır. 

Muhakkak ki bUtUn hu hat. M r · B rd ihf tk' 
ta Hltlerle mutad mtişaverele- us;> ını ;enne e ıya ar 
ri araınnda noktal nazar tea.tf. 1 rıydı · Bu Rıbcntropun hat.ast • 
Jeri ve müzakereler yapılmış. ır. 
tır. Şiddetlenen deniz hnrbına Ileriye yeni bir na.mzct sürü • 
karşı Almanyanın · nasıl bir lUyor. Mııreşatm oğlu ve Roma 
mukabelede bulunması 19.zmı - sefiri olan Makenzen Duçenin 
geldiği mUnakaşa edilmiştir. fevkalade gözündedir. 

BUtUn bu görüşmeler, Al-
man irnkAnlarının mahdut ol. ltalyaya bu yolla tesir vapı:J _ 
duğunu ortaya çıkarmıştır. Rl- mak isteniyor. Hes de İtalyan 
vayetlere inanmak lAzım gelfr. kozunu oynamak istemektedir, 
se Almanya mukabil hUcuma Vw bunun için de pek aceleci gö-
geçmeden evvel nutkun ve ye. 
nt tedbirlerin bitaraf devletler 
Uzerlnde bırakacağ"ı tesirl gör· 
mek i!ltlyecektir. 

.Alman gazetelerine bakılır
sa. açıkça söylenmemekle bera. 
her eğer MUtteffkler bitaraf 
toprak ve sulardan Almanya
ya erıak ve lpttdat mevad git
mesine mani olacaklar ve bL 
lhrafiar bu müdahaleye şiddet
le mukabele etmlyecek bulu· 
nurlanıa: bu şedld ha.:cekeu 
doğrudan doğruya Almanyanın 
geçeceği ihsas edtımektedtr. 

. .. "' _.... . . 

Çocuğu refaha kavuşturnıak 
istiyorsanız Çocuk Esirgen'.!-e 
Kurumuna yılda bir lira verıp 
Uye olunuz! 

Çocuk milletin en kıymetli 
hazinesidir. 

Çoouk Esirgeme KurumH 
Genel Merkezi 

rünüyor. 

Filhakika müttefiklerin yük • 
sek harp konseyinin verdiği ka· 
U kararlara takaddUm etmeleri 
için Almanla.nn hareketlerini 
tacil etmeleri laznndır. - (Pa. 
risuııa) 

Kolejli talebelerin 
temsilleri 

t.ıaiıbU1 m ve er1ce1ıi Aıneri 
Q.n kölleJl•rinin Tilrlr ta.le.be 
Birlikleri tarafmdan bu akıam 
saat on altıda AmavutköyUndeki 
Kız kolleji toplantı salonunda 
bir temsil ve konser verilmi~tir. 

Proğrama İstiklal marşile bat· 
lanmış arkasından ''Hayrat Köp· 
rüsü' 'isimli üç perdelik piyes 
temsil cdilmi§tir. Pycatc, Sara 
Ertoğduru, Nezih Ohd, Juliya 
Aleryadır. Sevinç Deblan, Ferdi 
Safi Tuğman, Armağan Yener. ................... -..--..-ıl Sevim Arsal Rol almıılar ve çok 
muvaffak olmuıtardır. 

Qöıüp düşündükçe 1 

89 derece! 
Yeryiizü baht.lya.rlıklarmm hepsini, hem olanca gont~llk. 

l~rf, zenginlikleriyle tanınmış bir büyük sultan: 
"Halk lclnde muteber bir nesne yok devlet glbl 
"Olmaya de\'let cihanda bir nefes sıhhat gibi,. 
Demişti ... Ntkr:ts sancılarının ke.skin Azabını çeke çeke 

sörlenen bn beyitte yalnız hakikllt değil, dünya hAklmiyetinin 
ne mAnasız bir şey olduğu da ,·n.rdrr. 

Kan, damal'larınıızı.la biraz hızlı dolnşsa, azıcık ateşimiz 
yükselse, gözümüzde hiç bir şc)1n kıymeti kalına.z. Şeker, tnt. 
sızdır, şeref mAnasızdır, gurur, nptal bir iç şlşmnnlığıdır. De. 
rlmht )·akan hastalık sıcakhltJ, bizi berbat ediyor. Burnunuz. 
dan inen sık teneffilslert iki alev oluk gibi yüziinilzil yakar. 

Su ile sftt, şekerle çakıltaşı dillniı:dc ayni tesirleri, ayni 
lezzetsizliği bırakır. 

Macaristanın muhalif parti li. 
deri ve tanınmt§ siyasi ;ahsiyet. 
lerden biıi tona doktor Ekhart 
fransızca Pariauvar gazetesi mu. 
habirjnc Macaristanın siyasetini 
bildirir pyanı dikkat bir beya. 
natta bulunmuştur. 

Mülakatı aynen naklediyoruz: 
Doktor Ekhart Amerikaya mü. 

teveccihen hareket etmezden ev. 
vel kendisinden alya.st bir milli. 
kat rica ettiıı:ı. İtalyan, Macar, 
Yugoslav yakmlaşınaanun mev .. 
zubahia olduğu bugünlerde dok.. 
tor Ekhart'ın fikirleri entereaa.n 
olurdu: 

- Ekselans Macar. Yugoalav 
mUna.ebetlerinin bugünkü ve i'
tikbaldeki vaziyeti hakkında ve 
bu yakınlaJmanın tabit devamı 
olan Roma • Belgrat • Budapcş. 
te mliacJlesi hakkında ne dü9ünü. 
yoraunuz? 

Hiç tereddüt etmeden doktor 
Ekhart tu cevabı verdi: 

- Evveli 9unu ıöyliyeyim ki 
ben bu hcndeai tabirlerden pek 
hotlanmayorum. Sonra böyle bir 
müsclleaten bahsetmek de pek a. 
cele bir hareket olur. 

Fakat Macaristan Ue Yugoa. 
lavya arasındald milnuebatın ilk 
laftn1.sı pyanı arzudur. Ancak 
bunun merhale merhale yapıtına. 
st llzmıdır. t§i ·aceleye ıctirmek 
hakikaten yapmak iatediğimiz iti 
tehlikeye .düıür~. 
Dayanamadım: 
- Eğer anlıyabildimse, Maca. 

ristan aceleye gelmek istemiyor 
zannındayım. 

Dedim. Sustu ve tasdik eder 
gibi ba'ını eğdi. 

- Yugoslavya ile Macaristan 
arasında hallcdilmemit arazi me. 
seleai var mıdır? 

- Bugün müşterek menfaatle. 
rimiz o kadar kuvvetlidir ki bu 
arazi meacleainin hiç bir aktüali. 
tesi kalmamııtır. Biliyorsunuz ki 
biz Yugoslavyadan bir toprak 
ilhak etmeyi diltünmeyoruz. Bu. 
na mukabil Yugoslavyanın kahili 
müdafaa askeri hudutlara malik 
owak istediğini de anlıyoruz. 
Çünkli Yugoslavya artık 1914 de 
ki vaziyete düımek istememek. 
tedir. Tekrnr ediyorum, Yu. 
goslavya ile aramızdaki ufak te. 
fek anla~amaı:hklar, komşu. 
muza kargı mevcut derin siyaseti. 
nı!zi değiJtircmeı:. 

Transilvanya Meaelui 
- Romen Transilvanyası için 

-de noktai nazarınız aynı nndır? 
Doktor Ekhart biran düıilndü, 

sonra şu izahatı verdi: 
- Transilvanya ~selesi fev. 

ka!Sde ciddi bir iştir ve tamamen 
başka bir görUş zaviyesi altında 
-:iilşünOlmelidir. 

Transilvanya meıeleai ballo. 
lunmac\ıklia Mar.aristanın Roman 
yaya karş: ciddi bir dostluk bC41. 
!emesi ve bir iş birliği neticebine 
varmasına imkan yoktur. Roman. 

yadaki Macar ekalllyctleri mese. 
lesi esaslı bir rol oynamaktadır. 

Doktor Ekhart sert bir lisan 
kullanmış olduğundan sözünü şu 
§ekil de bağladı: 

- Macaristan bu iı için yirmi 
sene bekledi ve daha da bekle. 
mcsini bilecektir. Yirmi seneden. 
beri milli menfaatlerimizi Avru. 
pa sulh siyasetinin menfaatleriy. 
le hemcihenk götürmeye gayret 
ettik. 

- Fakat ekselans Macarista • 
run ve cenubu ,ark.i Avrupanın 
vaziyeti bugün veya yarın deği . 
§':bilir. Bugiin yatadığımız saat
ler meçhullerle doludur. Birçok 
muvazeneli vaziyetler yarın bu 
hallerini muhafaza imkanını bu.. 
lamazlar. 

OÇ NOKTA 
Güniln vaziyetini bildiren bu 

suale cevap vermezden evvel dok 
tor Ek.hart bir müdd~t düıündü; 
aonra şöyle cevap verdi: 

- Bu sualinizin cevabını Uçe 
taksim edeceğim, dedi. 

1) Size ıunu aöyliyebilirim ki, 
bizim herhangi bir memleket kuv 
vctlerinin topraklanmızdan geç· 
melerine müsaade etmemiz ta • 
mamen imklnsızdrr. 

2) Macaristan hiç bir zaman 
için bolıevizmin ileri karakol va· 
zifesini görmiyeccktir. 

3) Bu YUJb vaziyetimiz kartı
.aın~ müdafumu .fktmacll ba -
Jnmdan orta Avrupanrn tabit kuv 
vetlerinden istifade etmekten lba. 
rettir. Fakat siyasetimiz herhan· 
gi bir iktısadi inhisan kabul ede. 
mez ve hariçten yapılacak her· 
hangi bir kombinezon bizde milt. 
hit bir rakip bulacaktır. 

Doktor Eklıart Avrupa sulhU 
için de şunları düfilnmektedir: 

- Bir Avnıpa sulbü Fncak ıa· 
yanı hürmet esaslar Uı:erine mil. 
eıses olabilir. Eğer her tilrlil an· 
la!ama.-naı:hkların silinımsi iı _ 
teniyoraa Tuna Avrupasmm lkı · 
beti tayin olunmalıdır. Yalnız: bu 
tehlikeli noktanın bertaraf otun • 
ması Avrupada sağlam bir sulh 
kunılma5ına kafi gelebilir. Esa · 
sen Amerikada iken Nevyork. 
Boston, Şikagc ve San Fransisko 
da vereceğim konferanslarda bu 
fikirleri müdafaa edeceğim. 

BALKAN. TUNA SERBEST 
MUBADELESl 

Doktor Ekhart sözleri Uzerlnt 
basarak devam ediyor: 

- İstikbalde Balkan ve Tuna 
halk: için kabul edilmesi Iarnn 
olan en mükemmel usul bu halk 
arasında mahsulatın serbestçe 
mübadelesine müsaade etmek ve 
her türlü yabancı iktısadi baki 
miyet veya müdahaleleri berta . 
raf edecek olan bir Tuna • Bal. 
kan iktıaat sistemi te&iı etmek · 
tir. Benim fikrimce müstakbel 
sulh konferansının başlıca işi bu 
meseleyi halletmek olmalıdır. 

Halbuki daha diln boJtulu bir bnrdnktıııı bütün bir tnt cı. 
hanının zevkini h;mtşttntz. Şlmdl bo~n.ldnrınn:rln slns:I bir ın
zı, boğazınızda Urmt~yıcı yannınlu.r duyar; . omuzları~ 
"Atlas,. m işkencesini çekersiniz. 

Bu hal tçlnda çiçekler bile kokularını kaybederler. Ar. 
tık onlan da dünkü kadar güzel görmeyiz. na~talık, bazı in. 
sanlarm sürekli misafiridir. Bunlar ateşle öğür olmu9lnl'dır 
Dlr köşeye büzülürler, sessizce çekerler. 

}'&kat pek seyrek atcşlenenler, bin de bir hastalananlar 
ö1le değil. 

Bana hastalık bir zulüm gibi tesir ediyor. Çektiğim ra. 

25000Ilalyan işçi 
Arnavutlukta 

hatsızlık.tan ziyade, lçlmln isyanı beni üzüyor. J{anuncla bir, Fransızca Lö Tan gazetesi. 
iki derecelik bir fark, niçin bayatın ınllnıısını, benim \ıtrlığunı nJn Roma muhabiri bildiriyor: 
bu kadar deitşUrtyor? diye sinirleniyorum. Yirmi beş bin İtalyan işçlsi

Şmdl en güzel .,eytn hiç bir değeri yok. Çünkil blitfm gii- nln i\rnavutlu~a. göoderllmiş 
zeWkler idrAk terazisinde ta~-tıldıl .. tan sonra kıymetlcnirlcr. olmalarını, İtalyan matbuatı. 

Sabahleyin okuduJtum gazeteyi beğenmedim. I.Ia,·anm rejimin, blltlln mıntakalarda 
yağışlı oluşu canmıı 51kU. Öksürilşlime kızıyonım. Gözlerim<' ıstlhsall inkişaf ettirmek pro
çöken bulutlu dalgınlık, sinirime dokunuyor. Halbuki, yıı.rn. gramının tablt bir neticesi ola. 
ateşim düştükten sonra, belki de şu göklcıi "sünhiillii ha.va,, rak göstermek istiyor. MalOm 
dire gönlüme pek uygun bolacar;ım. olduğu Uzere Libya ve Habe

Bu hAdlselerde "ibret,. de ,-ar. Sırası düştiikc;o höblirlcnc şlı;tana da ayni şekflde işçi yol
böbll.rlene insan kuvvetinin iç \'o dış gi)riiniişlerlnClen ko- lanmıştı. 
nuşunız. Bu kere İtalyanlar iki mil. 

lşto bütün kuvvethnlz! •• Blrnz ateş, kiiriik bir hnstnhl< yar liret sarfederek Arnavut
hem bizi, hem mnhltlnılzl, diişiinüşümiizü bile <lcl'.,'iştiriyor Juğa yepyeni bir çehre vermek 

lerln nazarı dikkatini çekmek 
teclir. Bilhassa imar işi için bu 
zamanın intihap edilmiş olma 
sı, hıırekette guı:sterlleo istlca 
CcUnkU bu 25.000 İtalyan tşç 
bir iki gUn içinde Arnavutluğ:ı 
gcçecek:ierdlr.) ve lşcllerln as 
kert teşkiHHa malfk olmaları 
şayanı dikkat görülmektedir 
Sonra imar işlerinin ne olduk 
tarı da henUz malOm değildir 
Belki liman, belki demlryolu. 
belki telefon şebekesi veya 
radyo tesisatı, istasyonları ya 
pılacak veya Arnavutluktaki 
madenler çalıştırılacaktır. 

is ıeç demiri 
mr sel es; 

20 günde Almanya 
ve İngiltereye ne kadar 

demir gitti 
Navik körfezi yoliyle yapı. 

lan İsveç demiri ihracatına da.. 
ir Norveç tarafından neşredil
miş olan bir nota istinııden, 
bu sene 1 Marttan 20 Marta 
kadar transit yoliyle Alman. 
yaya gecen demirin 61923 ton, 
lngll tereye geçen demirin ise 
159723 ton olduğu anlaşılmış
tır. 

Harp başladığı EylOl ayın
danberl Almanyanın her ay 
Navlk yoliyle aldığı demlr mık. 
tarı toparlak rakam olarak 
EyJ(Ude70000 ton, Teşriniev_ 
velde 16000 ton, Teşrinlsanlde 
75000 ton, KAnunuevvelde 96 
bin ton, KAnunusanlde 281000 
ton, Şubatta ise 99000 ton idi. 

Buna mukabil BUyUk Brı. 
tanya ayni tarik lle ayni aylar 
~artında ayni menbalardan şu 
mıktarda. demir çekmiştir: Ey .. 
HUde 20000 ton, Teşrlnienel. 
de 117000 ton, Teşrlnlsanlde 
59000 ton, KA.nunuevvelde 76 
bin ton, KAnunusanlde HSOO 
ton ve Şubatta 131000 ton .• 

Vaziyet böyle iken lng1Uz 
hUktlmetinin lsveç demirinin 
Almanyaya gitmesine mani ol
mak için bir harekette buluna. 
cağı kuvvetle Umit olunmak.. 
tadır. Esasen !Azım gelen ted· 
blrlert tetkik için bir mUt.eııM. _ 
eıelar komlteaı işe başlamıştır. 

Fakat Londra. hükftmetinln al. 
yaat yol ile bitaraf memleket. 
lere ihtarda buluuması da muh 
temeldir. Bu ihtarda hakiki 
bitaraflığın her hangi bir ta. 
rafı tercih etmek olamıyacağı 
bildirilecek ve kara sularının 
n.°.manya tarafından kullanıl
ması meselesinden katı surette 
işaret olunacaktır. 

Netice olarak şunu aöyllye
bfllriz ki komşu devletlerin 
Almanya.ya yardım etmemele. 
rlnl temin için İngiltere hUk~
metl daha ciddi tedbirler ala
caktır. 

2 Nisan tarihinde Oeloda 
toplanmış olan Norveç parJA. 
mentosu bu meseleyi ehemmi
yetle tetkik etmiştir. Londra 
ınahafilinde dUşUnUldUğUne gö 
re, son olarak Almanların le. 
,·eç gemilerine yaptıklan ta. 
arruz hareketlerinden sonra 
.'1orveçln Almanya lehine bir 
lrarar vermesine imkAn gö. 
rUlmemekte ve Navlk ile Al. 
maİı Umanları arasında seyri. 
sefer eden gemtlerln Norveç 
kara suları dahfllnden gecme
sine milsaa.de olunmıyacaktır. 

(Lö Tan). 

Aç fare 
Seyyar aabcı tsmaili 

yiyecekti 
Evvelki gece Fındıklıda garip 

bır hadise olmuştur. 
62 numaralı diikkanm Uzerin.. 

de yatıp kalkan seyyar satıcı ta
!nail gece varısı uyurken bir fa.. 
renin hücumuna uğramıştır. Aç 
kaldıı:tı anlaşılan bu fare adam
cağıZlll muhtelif yerlerini ısır • 
mış, İsmail ertesi günU hasta
anmıştır. Muavenede zebirlen -
iiği anlaşılarak Beyoğlu hasta.
nesine kaldırılmıştır. Sol elinde 
faren!n açtığı bir de yara bulun. 
maktadır. 

navutıuk tacı ne ttalyan tacı. 
nı birleştiren hadiseler 1939 
Nisan iptidasında başlamıt
tı. Buglln bu hA.dlseler üzerin
den tam bir sene geçmiş bulu. 
nuyor. 

Sonı·a da tutar, tablate hAklm oldubrıınınzu snylcr durul'llz. istemektedirler. 
--~~~=..::a.,;..~--~~~~~---~~~~~~u.a~-~-ı~SVHAGE=ZG ......... ~'-'-&~=B~u_v~a=~yet ecnebi mUfahl~ Şunu da hatırlatalım k1 Ar. 

BugUn artık bir Balkan deT'
lctl vaziyetinde olan ltalya, her 
turıu ihtimale ve her ht.dlaeye 
k&l'fl hazır bulunuyor. 



Milli Piyango dün çekildi 
Kazanan numaraların tam 

listesin i neşrediyoruz 
Amortıler 

!;onlım o. 2, .ı. 8, n la bilen bılı·t· 

Jcr Wrcr llrn amorti alncıı.kl:ırdır. 

150.000 lira kazanan 

33069 
50.000 lira kazanan 

16260 
20.000 lira kazana n 

3288 9 
15.000 lira kazanan 

6007 
I 2.000 lira kazanan 

46580 
6.000 lira kazananlar 

21514 9234 18904 24858 

4.0\)0 lira kazananlar 
278C9 18~54 1611~ l3~04 20150 3S408 

2.000 lira kazananlar 
26258 15696 6158 6758 8374 
30119 42093 3582 

1000 Lira kazananlar 
1105 3989 6593 8422 8816 

10354 12994 16790 19843 21892 
23605 25970 27415 31240 31629 
43446 44598 48755 2124 5133 

7394 7745 11137 12515 20510 
21277 ZS861 29744 32363 33664 
353Q2 37391 43001 44055 44342 
49484 

150 lira kazananla r 
54 79 139 244 642 

669 738 1008 3271 3539 
3473 3474 3782 3814 4842 
5091 5484 6133 6342 7471 
8139 9383 9535 10203 10376 

10631 11030 11748 12023 12998 
13142 13229 13609 13923 14100 
14485 14703 15130 15684 16096 
16240 17389 17758 18390 19036 
19472 20167 20314 21415 21484 
21536 21835 21979 22719 22906 
23336 23392 24087 24182 24981 
25592 25603 26315 26395 27155 
28357~_8784 28960 29340 30336 
31442 32102 32843 32929 33048 
33255 33843 34394 34733 34841 
35009 35297 35523 35569 36243 
36547 36567 36589 36627 36847 
36914 37427 37581 37911 38285 
38336 38451 38592 38769 39613 
39689 40400 41100 41334 41563 
41572 41833 41938 42530 42634 
42889 42995 43048 43697 43910 
43997 44031 44047 44087 44717 
45491 45491 45960 46276 46326 
~6453 47267 47324 47492 48652 
48889 48912 49230 49613 

50 lira kazananlar 

19 33 134 150 215 
307 311 489 592 611 
676 743 817 1183 1281 

1321 1344 1355 1519 1631 
1753 2016 2048 2089 2203 
2310 2329 2353 2461 2520 
2622 2820 2970 2985 3096 
3147 3205 3243 3314 3344 
3354 3423 3459 3542 3543 
3610 3736 3760 3803 3902 
4054 4070 40S6 4163 4176 
4185 4212 4286 4332 4412 
4476 4517 4565 4584 4595 
4597 4708 4718 4762 4841 
5004 5132 5287 5464 5562 
5604 5671 5803 6094 6200 

r.6238 6256 6462 6610 6744 
,6768 6785 6801 6895 6897 
.J123 7230 7309 7380 7482 
~7527 7546 7660 7677 7716 
7748 7789 7825 783J 7980 
8058 8085 8229 8384 8401 
8525 8562 8576 8739 8914 
8970 9007 9079 9080 9183 
9216 9252 9323 9403 9405 
9414 9439 9660 9798 9812 
9850 9911 9985 10149 10162 

10381 10391 10584 10603 10734 
10796 10884 11033 11225 11323 
11418 11549 11559 11773 11916 
11960 12051 12184 12335 12351 
12349 12468 12546 12762 12910 
13112 13113 13155 13191 13239 
13258 13280 13436 13499 13679 
13708 13740 13801 13847 13915 
14082 14194 14247 14271 14287 
14288 14296 14490 14499 14561 
14615 14652 14749 14900 14974 
14992 15058 15092 15110 15142 
15239 15269 15380 15550 15753 
16561 16608 16687 16881 16943 
17261 17388 17399 17402 17428 
17453 17464 17538 17660 17686 

17801 17864 18136 18270 18394 
18398 18585 18645 18775 1874i 
18797 18878 18962 19101 19149 
19398 19415 19437 19514 19532 
19536 19719 19749 1982y 20082 
20122 20178 20415 20418 20497 
20563 20647 20688 20755 20775 
20913 20992 21068 2:097 21102 
21163 21223 21247 21256 21350 
21390 21405 21513 21715 21884 
21956 22262 22326 22368 22386 
22397 22405 22644 22656 22761 
22775 22902 23039 23!65 23166 
23433 23564 23631 23677 23852 
23942 23955 23972 24101 24311 
24380 24400 24408 24634 24645 
24651 24844 24915 24976 24999 
25021 25475 25493 25886 25924 
25947 26023 26037 2J055 26071 
26125 26363 26425 26458 26512 
26544 26541 26543 26 ~ 75 26678 
26699 26712 26722 26749 26835 
27017 27057 27437 27561 27578 
27697 27772 27893 28022 28143 
28226 28280 28378 28511 28512 

lzmirde: 
galip, 

F enerbahçe Altınorduya 
Galatasaray 5 - 4 mağlup 

Ankarada: 
Beşiktaş 

ızmirde: 

Vefa Muhafızgücüne 2 • 1 galip, 
ıkinci maçını da 4- 2 kaybetti 

28600 28671 28683 28685 28692 
28707 28745 28845 28948 29066 
29105 29225 29325 29539 29718 
29829 29945 30215 30242 30388 
30453 30519 30568 30778 30914 
30968 31033 31051 31082 31290 
31472 31519 31532 31545 31571 
31652 31995 32042 32056 32110 
32167 32267 32239 32284 32327 
32327 32331 32382 3249ü 32546 
32826 32971 33058 33171 33240 
33489 33506 33649 33665 33704 
33780 33875 33881 33937 34046 
34074 34177 34195 34381 34536 
34624 34778 34857 35053 35110 
35190 35239 35276 35435 35547 
35651 35795 35809 35866 35880 
35966 36105 36260 36411 36441 
36487 36494 36853 36944 36979 
37024 37055 37192 37300 37309 
37452 37611 37627 37655 37708 
37757 37779 37955 38009 38011 
38013 38040 38070 38086 38151 
38199 38227 38229 38258 38308 
38407 38434 38452 38646 38656 
38690 38740 38814 38919 39028 
39033 39039 39162 39231 39303 
39425 39442 39448 39557 39567 
39709 39809 39815 39836 39877 
39930 39991 40006 40171 40285 
'4'0331 40432 40588 40606 40708 
40784 40889 40909 4094G 40968 
41060 41080 41114 41186 41215 
41224 41323 41327 41382 4149~ 
41691 41721 41741 41769 41844 
41882 43107 43239 43411 43838 
44232 44236 44430 44647 44678 
44746 44771 44853 449i3 45024 
45037 45073 45160 45328 45358 
45371 45453 45483 45515 45734 
45748 45967 45968 46259 46321 
46471 46494 46572 46578 46711 
46755 46808 47074 47155 47159 
47178 47242 47299 47307 47511 
47582 47583 47609 47664 47899 
48185 48211 48370 48375 48398 
48511 48516 48890 48905 48956 
49032 49121 49187 49227 49360 
49382 49584 49600 49721 49727 
49921 

Talebenin okul hari
cinde murakabesi 

Mektep müdürleri 
bugün toplanıyorlar 

Altay: 5 - G.S.: 4 
/::mir, 7 (Tclcfoıılo) - Diin bu. 
rada milli küme maçlarına de· 
vnm edildi. Havanın ~zel olma
sı sahaya binlerce meraklı top. 
lamıştı. . 

Günün ilk miisabakası bır 
gün evvel Fenerbahçeye 2--0 
mağlüp olan Alt.ay ile Galata -
sarav arasında yapıldı. 

Oyun .Mustafanm hakemliğin.. 
de ovnandı. Galatasaray bugün 
takımında bazı dt'ğişiklikler yap 
mış, Cemilin yerine Süleyman, 
Salimin yerine de Lfıtfi kon -
mu.cjlu. Altayda. da Vahap oynu. 
yordu. 
Rüzgarı da arkalarına alarak 

oyuna haşlıyan Galatasaraylı • 
lar derhal Altay kalesini sardı
lar. 1\fütema.diyen kaleyi sıkış -
tırıyorlar. Nihayet 20 nci dııki
kada 8alahattin, 30 ~u daki -
kada Sülevman, 3.) üncü daki _ 
kada da Bülent Galatasaraya 
üç gol kazandırdılar ve birinci 
devre 3-0 Galatasaray lehine 
neticelendi. 

tK1NC1 DEVRE: 
i kinci devreye her iki takım 

da <;ok enerjik bir şekilde ba~
ladılar. Top mütemadiyen iki · 
kale arasında mekik dokuyor. 
Nihayet l4 üncü dakikada Sa. 
lahattin Galatasarayın 4 üncü 
golünü atmağa muvaffak oldu. 
Fakat yedikleri 4 gole mukabil 
Altavhlar yılmadan ~lışıvorlar. 
Nitekim 20 nci dakikada Vahap 
frikikten Altayın birinci golün" 
at.mağa muva.ffıı.k oldu. Bir d -
kika sonra İlyas ikinci golü qe 
alınca Altaylılar daha ziyade a._ 

çıldılar. 28 inci dakikada Vahap 
üçüncü golü, 30 uncu dakikada 
Saim dördüncüvü ve 33 üncü da
kikada da yine İlyas beşinci go
lü atmağa muvaffak oldular ve 
müsabaka da 5-4 Altay lehine 
neticelendi. 
Fener : 2 - Altınordu: 1 

Günün ikinci müsabakası Fe
nerbahce - Altınordu takımla
rı arasında idi. Altmordu dünkü 
kadrosunu muhafaza cdivor. Fe
nerbahrede de ufak bir değişik. 
lik yapılmış. Dün Galatasarayı 
mailup eden Altmordunun Fe . 
nerbahçe karsısında ne netice a.. 
lncağı merakla bekleniyor. 

Ovunun birinci devresinde Fe· 
nerliler rüzgaara karşı oynu . 
vorlar. Fakat buna rağmen ha· 
kimiveti almakta güçlük çek -
mcdiler. Mütemadiyen hücumla 
Altmordu kalesini tazyik edivor 
lar. Nihayet bu hücumlar seme
resini verdi ve 19 uncu dakika. 
da Fikret Fenerin ilk savısmı 
kayda muvaffak oldu. Hemen 
bunu müteakip Melih te kaf ay
la ikinci e-olü yaptı ve birinci 
devre ~ Fener lehine netice. 
lendi. 

lKINct DEVRE: 

dcnler çoktu. Fakat bütün bu 
tahminler hilafına bugün Vefalı. 
!ar ı:ok gil7.cl \'e şuurlu bir oyun 
tullurarak Muhafızın 1 golüne 
mukabil iki sayı yaptılar ve mü
~abakavı 2-1 !!alıp bitirdil(>r. 
G!nÇierbirliği 4 • BŞ. 2 

lkinri müsabnka Ankara şam. 
piyonu Gençlcrbirli:;i ile Beşik
taş arasında yapıldı. Oyun çok 
seri başladı. Birinci dı-\TC 2-1 
Beşiktaş Jphiııc bitti. Oyunun L 
kinci devrnsi çok canlı ve ener
jik bir SC'kildP devam ctmeğ'e 
ba,'?la<lı. Gı>nçlerbirliği muhak • 
kak mağlubiyetten kurtulmak 
azmik oynuyordu. Nitekim dev
renin onuncu dakika!=!mda Genç. 
ler mağ-Iubiyetten kurtularak 
3-2 galin vaziyetin ge<;tilf'r. 
G<:nçler biraz sonra bir gol da
ha vaparak mü~abakayı 4-2 
galip bitirdi. 

. Gençlerin :rollerinin ikisini 
Hasan. birini Ali. birini de ::\fos. 
taf a vapttltr., Beşiktaşın ~mile -
rini Hayati \"e Şeref attılar. 

ikinci küme maçları 
: KARAGÜMRÜK - O 
BEYOCLUSPOR - 2 
Dün Taksim stadında yegane 

ikinci küme maçını Karagiim _ 
rük - Beyoğluspor takımları 
y~ptılar. Mü.,.ab:ıkanın birinci 
devresinde Beyoglusporlular da
ha hakim bir ovun oynayarak 
devreyi 2-0 galip bitirdiler. 

!kinci devre ba§ladığı 7.aman 
Ka~mrüklülerin müsabaka . 
yı kaıanmağa azmettikleri gö -
rtililvor. F a.kat gol çıkaramıya. 
rak işi sertıife aök Uyorlft.r . Ni. 
hayet 22 nci dakikada hakem 
devamlı sert hareketlerinden do_ 
layı iki Kara.gümrüklü oyuncu
yu sahadan çıkarmak istedi. Ka. 
ragümrük takrmt kaptanı da bu
na itiraz ettiğinden hakem oyu_ 
nu tatil ederek Karagümrüğü 
hükmen mağlun ilan etti. 
DAVUTPAŞA - 6 
GALATASPOR - O 
İkinci kiline lik maçlarına. dün 

Şeref stadında da devam C'dildi. 
İlk karşılaşmayı Davutpaşa 

ile Galata.spor vaptılar. İlk dev
re başladığı zaman Davutpaşa 
hakimiyeti eline aldı. Bu devre 
de .Vecdi ve Hasan vasıtasile iki 
gol atarak devreyi 2--0 bitirdi 
ler. 

lkinci devre vine Davutpaşa 
hakim. Bu devrede de dört gol 
atarak oyunu 6--0 kazandılar. 

ANADOLUHl SAR - 3 
GALATAGENÇLER - 1 
Günün ikinci karşılaşması A. 

nadoluhisarla - Galatagençler 
arasında cereyan etti. 

İlk devre Anadolulıisarlılar 
c:ok hakim bir oyun oynayarak 
Galntagcnçler kalesine iki gol 
attılar ve devre de ~ sona er 
di. 

İkinci devre Galatagen~ler a. 
<;ılmıs görünüyor. 7 nci dakika
da • Muammer Galatagençlerin 

terdir. Nıhayet 15 inci dakikada 
Şişli ~lıkrop vasıtasile ilk golünü 
nttı. 35 inci dakikada Şa\"Rr§ Şis-
linin ikinci golünü altt. 40 rncı 

<lakikacla Peralılar bir gol yaptı. 
Ve 43 ilnciı dRkikada da Diran Şiş-
linin iiçiim·ü goliinü 11ttt ve devre 
3 - l Şişli lehine netic,..lendi· 

İkinci devre: 

diyor. 
Ru elene PP.ranın daha düzgün 

oynadığını görüyoruz. Nihayet 
devrf'n!n 3! üncü dakikasında 

Yanko kafa ile Peramn. ikinci go. 
tünü <lo at lI. Devrenin bundan 
sonraki kuımı karşılıkh akınlarla 

geçti ve müsabaka 3 - 2 Şişlinin 
galibiyeti ile bitU. 

-----<> 
Sipahiocağı gece 
müsabakaları 

Her ayın ilk cumartesi akşa_ 
mı yapılmakta olan deneme mü
sabakaları oeaem kapalı ma.nc. 
jinde icra edilmi§tir. 
Binişler bir çok meraklılar ta

rafından heyecan ve alakıı ile 
takin edildi. 
Atlayışlara ocağın fahri hoca

sı Bayan Melahat Akselin (Sa
hap l ile vaptı~ı ~rel bir par. 
kur ile ba~landı. Prens Halimin 
(Sahab) ı her mani atlarken 
yüksek kudretini gö"teriyordu. 

Bundan sonra. yapılan ocak 
talebelerine m:thsus parkura 7 
btnıeı fjİfra'rl: etti. :Bunlardan ü
çü hatasız -0la.rak bitirdiler. Za.. 
man iizerindcn yapılan 1asnifte 
Bny Kemal (1\lural) ile birinci, 
Bay Kon (Zafer) ile ikinci. Ba
yan Cahide (Efekızı) ile üçün. 
cü oldular. Bu parkurda şimdiye 
kaoar bi?.de yapılmamış olan bir 
hususivct vardı: Parkurun orta
sında binici atından muayyen 
bir yerde inivor. önünde kapı 
tarzındaki bir manivi kanı gibi 
aç:ırak atı ile oradan geçiyor, 
kapı\•t kanadıktan sonra atına 
binerek parkura devam ediyor. 
du. Böyle parkur esnasında at
tan inip binme ve parkura devam 
etme hem binicinin kudretini 
hem de atın terbiye~ini meyda. 
na kovuvorrlıı. Büyük beynelmi
lel miiraba1rnlardn hazan yapı. 
lan bu tnrzın tatbiki binicileri· 
miz ve atlarımız için çok fayda. 
lı olmuştur. 

Bundan !'IOnr:ı yanılan (5) nu
maralı clrcs:ıida. Bav ~liilll'r 
(Zafer) ile birinci. Ba\· Kon (E-

Talebenin okulların dahil ve 
haricinde takibi ve iyi itiyatlar 
alması ve bilhassa okul haricinde. 
ki hareketlerinin kontrol altında 
bulundurulmasının okullarımızın 
en esaslı vazifelerinden biri oldu 
ğu malümdur. Bu hususta Maarif 
Vekaletinin de teşkilatına verdi· 
ği emirler vardır. Bu Vc1Zifenin 
tam ve müessir bir şekilde yapıl· 
ması orta tedrisat müesseselerin. 
ce kabul olunacak müşterek ted. 
birlerin ne şekilde tatbik edilme· 

İkinci devrede rüzı?arı arkala
rına alan Fenerlilerin her halde 
g-ol adedini arttıracklan tahmin 
edilivordu. Vakit ilerledikçe o. 
vun sertlc~ti. Hakemin müsama
hası da bu sertliği bü~bütün arL 
hrdı ve müsabaka tatsız bir şe
,kil aldı. 

ycg-a.ne golünü attı. 

Bu golden ı:ıonra canlalan HL ' 
sarlılar üçüncü golü atarak sa
hadan 3-1 galip çıktılar. 

si için, lise. ortaokul müdürleri 
maarif müdürlerinin başkanlığın· 
da bir toplantı yapaca~lardır. 
Ders ve müzakere saatleri içinde 
okullardan hariç yerlerde gezen 
ve bu suretle okullara devamsız. 
iıkta bulunan talebe öğretmenler 
vasıtasile çok sıkı bir şekilde ta. 
kip edileceklerdir. Okul idarele - , 

Devrenin sonlarına doeru AL 
tınordulular penaltıdan bir Sa\'l 

kavdına muraffak oldular. 43 
iincü dakikada Fen(>r lehine o
lan bir r>cnaltıdan Fenerliler is_ 
fade edemediler vea miisabak 
2-7 Fenerb:ıhçenin galibiyeti 
ile neticelendi . 

Ankarada: 

-o---
H·ususi maçlar 

Pc ra B _ ~l,li B 

Dün Taksim stadında ilk hu 
susi karyılaşma Pera · Şişli ta: 
kımlan arasında yapılmış \'e mü· 
sabakayı Şişlililer 5·2 kazanmış· 
!ardır. . 

ı\lhntıığ _ Gün.-ş 1 - O 

ikinci hususi müsabaka Altın· 
tuğ - Güneş ar~c:mda oynanmış, 
1 ·O Altmtuğun galebesile netice· 
lenmi~tir. 

rinin bu gibi talebe velileriyle Vefa 2 . Muhafızgücü 1 Şişli . Pera 
daha sıkı temas yapmaları bilhas· A 1 

n,.:-0ra, 7 (Tclc/011111) - ~filli Bu stadda gu""nün en mühim sa kararlaştırılacaktır. k"" b -
ume maçlarma ug-ün 19 MayL<\ hususi kar§ılaşması Pera - Şişli 

stadında devam edildi. Sahayı Bu mesele etrafında görüşmek 
üzere bugün lise ve ortaokul di. 
rektörleri Maarif müdürünün baş 
kanlığı altında ilk toplantılarını 
yapacaklardır. 

Şehrimizdeki talebenin mura _ 
kabe edilmesi esasları bugün tes
bit edilecektir. 

on binden fazla bir seyirci küt- takrrnlan arasında yapılmıştır. 
lesi doldurmuştu. Bir gün evvel Hakem Ahmet Ademin idaresin_ 
Besikta~ı Vt'nen Muhafız karşı. de oynanan müsabakaya takımlar 
sında vinc bir g-ün evvel Genç- mutat kadro!Rrile çıkmııılardır. 
lerbirli~ine bariz bir sayı fark ı Oyun:ı Şişlinin bir hücumilc 
ile mağluo olan Vefanın buı::ün . . .. 
de Muhafıza büvük bir ~avı far_ başlanmL'i· ılk dakıkalarda hPr ıki 
kile mağlCıp olacağını tah min c- • taraf da tehlik~li anlar geçirmiş. 



Yel estikçe uçuyor 
X apraklara benziyor. 
Durmadan, yorulmadan 
Daldan dala geziyor. 

Kanatları ipektir, 
Bozulur dokununca. 
Sanki canlı çiçektir, 
Açar bahar olunca. 

Atlastan kurdeleler. 

Örülmüş gibi sanki 

Fakat ne zaman kükrer 

Deniz öyle yaman ki 

Yaldızlı bir servidir. 

Denibde ayın yolu 

Bazr coşmuş bakarsın 

Bakarsın uslu ruslu 

Başını eğmiş deniz 

Ne güzel şeymiş deniı. 

N.N. 

~ ll~C' .. 

r ' ır 
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Almanya lsveçle Nor-1 Mahkom Bulgar 1 Tork köy~osu_nun \ Kk..Z:!'te:ıc 
J casusları hassasıyetı X~ (HUMıSi) - Kozanda • b b k ı · 1 - bir ÇOOuk ş&hlr içinde derin ve ç' n o ev a 1 n 1 e 1 y o r va.11~~~ 1 ~~k -;u~at~a~~~ kilo kadar( !':~d:ı~ı :.!unct::!. bir kuyuya dUoerek bofuldu. 

kif edilip eebrintiz a.ğır ceza. i{arabiliyorclu. Bu da nihayet Arslanpaşa mahallesi ilkin 
malıkeın:ıesince geçen sene hapee müatahail için be, liralık bir lra. l"rlnden Halil Serçenin alt 
malı~. edilen Bul~~u· papazı zanç demekti. Alcal& p&muiu e • yaŞ~anndakf ~ahaeddtn adın. 
Martırı Jle amele Kırof, otelci kilmeğc bnşlandıktan, sulama iş da kJ oğlu kıı~ u kenarında <'>) . 
Sinkoviç ve mctropolitha.nc ka· )eri de yapıldıktan aonra iae köy. narkon her naıırls:ı. dilşmUş ol 
tibi La.ınbro haklarındaki bil. I' b" dukça. derin olan kuyuda bo 

( B~ tarafı 1 incide) 
nan notaya. derhal c;evap ver. 
mesine intizar edilmemesi lA.
zım gelet"cği hildirilmcktcdir. 

8;\lılhlycttnr mnh rıllcr lıı
gilterenln İS\'t'Ç ve Non-eçten 
ılerhnl tcclbirler alınmasını t~ 
tPmecllğin 1 hildi riyorln r. 

Kcın lngillz ııotası mütte
fiklerin lsvcç hnkkında tedbir· 
l<-r alacağını dn hfldlrmektc 
df'ğlldlr. 

MUtleflkler notanın mühim 
bir kısmında Skantllnav dev. 
lf'tlerinin Fin • Rus muahcde
ı;inin al<dlndcn sonraki \"aıl
yetlerlne dair olan noktai na. 
zarları tasrih edilmektedir. 

Notada, İsveç ve Norveç'in 
h:r SOY,> et taarruzuna maruz 
knlmnlc korkusiylc Almanya. 
ııın garantisini istemeleri hn. 
• . , l!ın hnhscrllliyor. lskan. 
dinavların böyl0 lılr hattı ba. 

•• l mUttcıiklerin hoşuna 
gJ•mij e ektir. 

lJiğcr taraftan, So\'yetlerin 
Skandina\·ya üzerinden Atlas 
denizine doğru her hangi bir 
ilerleme hareketi mllttcfiklcri 
JAJ,ayt bırakamaz. 

nemir madeni meselesine 
mUtteflklerin notasındıı yalnıı 
temas edildiği bildirilmektedir. 
!\lolot-0[un ' utku Zarar 'erdi 

• lmstcrdaın, 7 (A.A.) - Te
legraf gazetesine Berllnden 
bildiriliyor: 

Siyasi Alman mahtillerinde, 
bitararıurııı nbluknyn yapaca
ğı bcr ttirlU ta\·j4iıı müttefikle· 
re yapılmış bir yardım tela.kkl 
cdtl coll kaydedilmektedir. 

Almanya fa.Uzar vaziyetin. 
eledir "• fıveclcı Norveçin Fran 
sn notasıııa. k r ı aksUU\.melle. 
rl ne olacn~ını beklemektedir. 
Harbin henUz diplomatik plAn. 
ela cereyan od ce~i anla.şılryor. 

Vaıiyet hcnUz karışıktır. Uç 
hafta evvel .Alman:>·a tarafın. 
elan baelannn diplomatik ta
arruı henl\z mUsbet bir netice 
\ermemiştir. ilrcnncr m lllrtka
tının Moskova ile Romayı yak. 
lnştırmak olan esas hedefine 
~!olotofun nutku pek ziya.do 
znrnr vcrmlşUr. 

Ct<tdt 1htt1Atlar &klcniyor 
lıondra, 't (A.A.) - Sknndi

ııa vyanın bitaraflığı hakkında 
~önderllen Ji'ransız • 1 nglliz no
tasına dair Norve~ hariciye na
zırı tarafından yapılan beya
nat burada derin bir tesir bı. 
r41knuştrr. Burada. hasıl olan 
l·anantc göro mUttefiklcrin ta. 
leplcrlne lrnroı Norveçln katı 
lıir tarzı hareket ittihaz etmiş 
olması ciddi lhtllfıtlnra sebebi. 
yt:>t ,·ercreı, mahiyettedir. 

BELGRAO GAZETELERi 
NELER • YAZIYOR? 

BeJgrad, 7 (A.A.) - Mütte • 
fikler tarafrndan lsveç ve Norve
çe verilen nota Yugoslav gazete· 
lerinin aliikasmr çekmektedir. 

Vrcme gazetesi diyor ki: 
''M üttcfikler Almanyanın eko. 

nomik muhasarasına lbaşlıyorlar. 
7.ira Rcyno ve Halifaks bveç ve 
Norveçe verdikleri notada bu ild 
memleketin Almanya ile ticareti. 
ni azaltmalarını istemişlerdir. 

Gazete bunu vahim hadiselerin 
takibetmesinc intizar ediyor. Zi
ra Berlindeki muhabirler Alman· 
J.uın endiıe içinde olduğunu bil
dirmekte ve vaziyet Almanya için 
vahim 'bir şekil aldığından Alman 
ya hadiseleri muzaaf bir dikkat. 
le takibedilmektcdir . 

BiT ARAFLAR HARBE 
SOROKLENECEK 

Berlin, 7 (A.A.) - D. N. B. 
.ı.jansı bildiriyor: 
· Batı devletleri tarafından ls -
kandinav devletlerine verilen no· 
ta Alman matbuatında bu devlet 
lcri harbe sürüklemek için yapı • 
lan bir teşebbüs olarak tefsir e • 
dilmektcdir. 

Bcrliner Bönen' Zeytung diyor 
ki: 

İsveç ve Norveç Almanya ile 
olan normal ticaretlerini kesmeğe 
ve abluka cephesine iltihaka mec 
bur tutulacaklar. Çörçil ve Çem
berlayn kuvvete dayanan bitaraf· 
!ık teUikkilerini hakikat haline 
koymak ve cepheyi Almanyaya 
karşı daha ziyade genişletmek i. 
c;in yavaş yavaş ilerliyorlar. Fran 
sız abluka nazırı Monetin bcya. 
natı bu maksadı açık surette gös 
termektedir. 

Nazırın beyanatı Fransa ile İn
gilterenin zaferi kendi kuvvetle· 
rile elde edcmiyeccklcrinc ve bu. 
na binaen bitarafların yardımını 
temin mecburiyetinde oldukları . 
na parmak ucuyla işaret etmekte
dir. 

Roma, 7 (A.A.) - Röyter: 
İtıalyan gazeteleri müttdikle · 

rin ablukayı ta.kviye kararlan 
hakkında tcfıiratta bulunmakla 
bcrab~r bu hususta Londra, Paria 
ve Berlinle İskandinav memle • 
ketlerinden gelen haberlere geniı 
yer ayırmaktadırlar. Bu hal İtal. 
yanın Avrupa vaziyetinin inkip. 
fını yakından taki~ttiğini ıöa • 
termcktedir. 

kttm temyiz umumi heyetine ı.j ır dönüm yard.n kırlı dolll, tulı:nalc ıurıU1lı ölmu,tur. 
ına.hkfunlar aleyhinde tek~r btı yüı kilo pamulc iatiha.at ett11 
nak?.edilmiştir. Ewelce bu bil- Y•ni en.ı~ bir dönümden eldıtı 

Matbuat general İronsidin ga· 
zetelcre yaptığı beyanat ile Lord 
Halifaks tarafmdan tsveç ve Nor. 
veçe verilen notaya cb. husu.t 
bir yer ayırıyor. 

İtalyan gazetelerine Berlinde • 
ki muhabirlerinden Alman mat • 
buatındaki aksül1mellere dair 
telgraflar gelmi§tİr. Popolo D't· 
talya bu haberleri "Almanya tn. 
giliz planlarını tahrip edecek va • 
ziyettedir" başlığı altında ~2re
diyor. 

Diğer bir gazete de ~öyle ya • 
zıyor: 

İsterling harbinin bizim için o. 
lan tehlikesi, Londranın tazyiki 
önünde boyun eğenlere temin et. 
tiği avantajdan çok daha büyük· 
tür. 

Yarı reımi Relazyoni Enter .. 
nasyonal, müttefiklerin abluka • 
yı tc~dit kararı hakkında yegane 
tefsiratta bulunan gazetedir ve 
diyor ki: 

"Ablukanın takviyesi hakkın • 
daki Fransız - İngiliz planmın 
fevkalade tehlikeli olduğunu iti· 
raf etmek lbımdır. İngiltere ve 
Fransa gayri muhariplerle bita.. 
rafların iaşesini vesika usulüne 
tabi tutmak arzusundadırlar. Bun 
dan müteessir olacaklar kimler • 
dir? Avrupanın büyük bir kıgmr, 
timal ve cenup Amerikaları." 

Alman gazeteleri 
Japonya ile ttalyaya 

kur yapıyor 
Amatcrdam, 1 ( A.A.) - Al· 

manyadaki mü.~ahitier, Rusya 
ile bağd~trktan sonra. haleldar 
olmuş olan eski dostuklanm y~ 
niden tesis etmeğe çahfmakta. 
olduiunu beyan etmektedirler. 

Nazi gaz.etleri general "Fra.n.. 
konun huzurunda yapılan ,geçit 
resminde Cebelüttarıkın İspan.
yaya iadesi lehinde bir ta.kını 
tezahürat yapılmış olduğunu be. 
yan etmektedirler. 
Aynı mü.şahitler, Almanyanm 

Japonyaya karşı vaziyetinin pek 
nazik olduğunu ve Molotofun 
söylemiş ~olduğu nutuklann, 
Berline bckcnilmekte olan tavzi· 
batı getirmemLs olduğunu söy
lemektedirler. 

Müşahitler, nazi matbuatmm 
Vang- Çing- Vey hükumetinin te. 
essüsü hakkmda mütalealar ser· 
retmemiş, çünkü bu mesele hak
kında resmen fikrini bildirme • 
miş olan Kremlin nazarında ken 
dilerini fena bir vazi vete sok -
maktan korkmuş olduklarınr i
llvo etmektedirler. 
_ Halbuki Alman ga.zetel&i. di.. 
ger sahalarda Japonyaya kar· 
§I çok dostane bir lisan kullan
maktadırlar. 

btt Ura kuanç bu defa )'jrmJ H. 
kilır\ temyiz ceza dairesince nak. ndan kırlı liraya kadar ırttı. Fa• 
ı.edilmiş fakat mahkeme eski , __ 
kararında ıarar ctmişU. Şimdl -t ma.atetef memleketin bu kıy 
nakza ittiıbaen veniden mııhakc- m.tli cıvlldı muvaff alnyetinln ao. 
melen ş~pılaeaktır. ~';,lerlni tamamilo ıörmeloiıin 

Habe§iatanda Şimdi vaı:iyet ıöıönline ı•tiri .. 
Italyanlann zayiatı lince Eıe mıntaka11ada PNnuk 

Roma, 7 (A.A.) - Geçen eken koylülerin nedeıı dola11 
Mart ayı iclnde Şark[ !talyao merhum Bv Celil lçln blv hey • 
'trlkasrnda inzibatı t~mine keJ dikmek ve m•uafmı da kendi 

: 01atuf hareketler esnasında iki üurlerint almak iıtedikleri ko • 
İtalya.o zabiti ölmüş, iki zabit. lay~ anlatılır. 
<le mUaade ne:er esnaarnda ııl. Bu hadiaeden ıu der•l•ri çıka 
dıklarr yaraların tesiriyle öl. rabiliriı: 
mUı,lerdir. 1 - Türle köylüleri •İh4 delil. 

3 Teşrtulcvrnl 1935 te Habc. ancek ıön inanan inunJardır. 
şlstan .. r ~ı bidayetinden ge. Z".:ai ıtl•hat iıind• ,iftçileri hA • 
çeu Martın 3 fnc kadar hal. rekete ıetinntk için ~dea ihe • 
yanların telefatı 1882 kişiye nt naaihatler vermek yerine a • 
baliğ olmuştur. meli ıurette ömelder ıöıtnmek 

Ruzvelt 15 Nisanda Jbımdır. 
k 1 • 2 - Nuilli pamuk salah iataı· 

nUtU SÖy Jyecek )'Onunun eski mÜdi:0r'Ü pamuk zi. 
Vqtn.gt-0n, (A.A.) - Pana. raati için kendi \"azİfe aahaamda 

merika. haftası yarın başlıya. yaptığı iş diğer ziraat cinalerinde 
caktır. Ha.fta zarfında bir çok ve memeketin diğer mıotakala • 
merasim yapılacak ve Ruzvelt nnda da güzel bir mi.al olarak 
15 Nisanda radyo ile blltün ahnabilir. Bunun için merhum 
dünyaya. neşredilecek olan bir Celal tipinde k&C>:liyetli, müte ~ 
nutuk söyliyecekt!r. hauıa, vazife itıkı inaanlar ye • 

"Kör UÇUŞU,, tiıtiramliyi:ı:. 
Bir Amerikan pilotu 

dıp.rııını hiç görmeden 
uçtu 

V (lfingtOK, 1 ( A .A .) - Dün 
bir askert pUot tayyaresinin i. 
çiden dJfa,nyı hiç görmed'n bir 
UÇUi yapıruetır. Nevyorktaki Mit 
ohell t..yyaro meydanından kal. 
kan biıııbqı Cari, iki buçuk ton 
ağlrbğmd&ki bir bombardıman 
tayyar~ine dı~arJ8tni katiyen 
görmlyecek bir tekilde oturtul. 
muş ve yalnız aletler ianesile u
çarak Virdn'dekt Lan!;'ley Field 
meydanına. Jnmlftjr. :tniş sanki 
tayyareci ~öril:vormuş gibi mun 
w.am olmu ur. Bu uçuş hava. 
cılık tarihin~ ilk "kör u~uş" 
tur. 

Baıın Birliğinin 
Ankaradeki Süvaresi 
Ankara, 7 (A.A.) - Türk Ba· 

sın Birliğinin tık yıllık ıüvaresi 
diin •k~m Ankara Palaa &alon. 
lannda verilmi§ ve bilylik bir mu. 
valfaktyetle sabaha kadar devam 
etmiştir. Baloda vekiller, mebus· 
lar, sefirler, fikir ve ilim hayatı· 
na mensup şahsiyetler, İstanbul 
ve Ankara matbuat mensupları 
'bulunmuşlardır. Süvare çok ne • 
J:ib bir hava ve taşkın bir neşe i. 
sinde sabahm geç vaktine kadar 
devam etmi§tir. Çok sürprizler ve 
numaralar ne§eyi artırmıştır. 

İngilterenin Ankara 
Sefiri Londrada 

Londra. 7 ( A.A.) - tngilte
renin Ankara büyük elçisi Sir 
Kançıbul Huge..~sen bugün tay. 
ı_are ile Londraya gelmit)tir. 
Romen erkanıharbiyesi 

Ankaraya gelmedi 
Bü1crcş, 1 ( A.A.) - Romen 

erkanrharbiyesinin Ar.ltarada 
olduifu hakkında bazr gazeteler. 
de çıkan haberler salahiyetli Ro
men makamları tarafından kati 
olarak tekzip edilmektedir. 

ASIM US 
------------~--~~~------~--

Edirneyi sel bastı 
(804 tarafı t inr.ide) 

rin bastığı evler tahliye a1ilm~k 
t.edir. Nehirler yükseldikÇt sular 
ş.Mre doğru ilerlemektedir. 18 • 
taııbulda.n hareket ~dtn ekspres 
ve konvansiyonel Yunan arazi
sinde hlrnı", anuk MAt on ye. 
di buçuğa do~u geltnifltrdir. 
Buradan letanbula P'idecek tren 
de ancak 7,5 saat rötarle ha.re. 
ket etti. 

1Kt EV YIKILDI 
Edirne, 1 (Gece uan.,ıttdan 

sonra) - İlJtanbul tteni geç 'Va. 
kit g~ldl. Fakat Karaağaç yolu 
ka.p&.lı olduğundan yolcw&r ine
medi. Ckceyi trende g~irtcek.. 
ler .. Suların teı"irinden iki ev yı
kıldı. Fakat nüfusça zayiat yok. 

Erbaa, 1 ( A.A.) - J{~lklt. 
Ye.şihrmak nehirleri alçalmağa 
ba.şlamıf7t:r. ~föhim ~~it yerle· 
rinde şimdfük kayıklarla rnilna. 
kale temin olUl".nıaktadır. 
HARŞ1T ÇAYI YOKSELDI 
Gümii§arıe, 1 ( A.A.) - Son 

günlerde havaların mnması ve 
v~urlarm yabna.sı yüzünden 
hır buçuk metreden fazla vük. 
selen Harşit cavı mrekcu bağ
lı Meyha7.ar, Pirahmet ve Tekke 
köylerinin bahrelerini su altın. 
da brraktı~ı gibi ~hrin Sorda 
mahallesinde ve bir meyva bah. 
<:c:?in!.n aiaçlannr söküp götür
m uştur. 

Şehir merkezindeki bah,.elerin 
de avnı akıbete uğrıvacağmdan 
endişe edilirken havaların bir 
denbire so~ğa çevrilmesile rm: 
lar bir metre kadar cksilmistir. 
16 yqlarında bir delikanlt Har
~idin. bir kolundan geçerken bo. 
gulmuştur. 

BELGRADI SELLER BASTI 

Jap0n kültür komitesi, Ber_ 
Iinde mutantan bir surette te
sis edilmiştir. Bitaraf mtişa.hit
ler, Almanyamn Çin - Japon 
mtinasebatı karş15mdaki müşkül 
vaziyeti telifi etmek üzere Ja.. 
ponyanın İngiltere ve Amerika 
hakkındaki noktai nazarına veL 
veleli neşriyat ile müzaheret et
mekte olduğunu beyan etmekte
dirler. 1\foscla: Kolniş Çaytung, 
Amerika filosunun büyük okya. Güzel Sanatlar 
nustaki manevralarının Japon.. 

Bclgrat, "/ ( A.A.) - Yug~ • 
Javyada tu~yanlar ciddi endişe. 
ler veren bir §ekil a.lmıştır. BeL 
gradın bütün a.Jçak mahalleleri 
su altında kalmıştır. Ba.na.t'ı ta. 
mamile su istila etmiş..'le de tuğ • 
yan bilhassa Vrsa.c ve No,;sad 
n~mtakalarında bir felaket hali. 
n! almıştır. Biıılerce ki§i evleri. 
nı terketmek mecburiyetinde 
kalmıştır. Ha.c;arat bir kaç mil
yon dinar olarak tahmin edil • 
mektedir. 

yaya_ karşı yapılmış bir tahrik Akademisinin Çayı 
oldueuııu vazdıktan sonra söyle Güzel Sanatlar Akademisi. 
demektedir: " Mimarı krsmı tarafından Park 

Janon imparatorluğu, bu ma· Otelde bir çay zlyatcti tertip 
ne\.Talarr Ruz\'eltin mutaarrıza- edilmiş ,.e geç vakte kadar eğ. 
ne siyasetinin bir delili addet . lenllmlştlr. Toplantrda A\cade. 
melidir. mi direktörU ve rırorcsörlcri de 

Rayniş Vestfaliş Çaytung, Al- hazır bulunmuı:ıtur. 
manyanm A vrupada muzafferi. y "" 
yet kazanmasında Ja.ponyanın agmur 
menfaati olduğunu vazmakta.dır. Hava dün akşama kadar kıs· 

inkılap tarihi yeniden 
yazılacak 

Nazi mahafili. tuilvaya fazla men kapalı, kısmen açık geçti. 
kur vapmakta oldug:unu söyle • Gece dokuzdan sonra ~iddetli bir Lise sınıflarında okutulmakta 
.ven müs:ıhitler, Alman tavyare- yağmur baııladı. Gazetemiz b<t - olan ''Türkiye Cumhuriyeti İn · 
lerinin 1nı?iliz donanma.,ım fcJ. sılmaya bailandığı saate kadar kılap tarihi" bahisleri için talebe. 
ce uı'fratm~ olduğunu göster • devam ediyordu. nin eline hangi metin verilecejti 
mek suretile 1talvavı muhteri,.; alakadarlar tarafından Maarif V c 
vaziyetten çıkarmak için Sca yan etmekte<lirler. killi~ine sc-rulmuştur. 
Paflov'a karşr vnpılan hava hü. , Alman 2'azeteleri. F'ransızlar. Vekakt bu bahi•deri ihtiva e • 
~~munu tertip e?niş olduğunu la İn';ilizlerin hegemonya tesis den ders kitabını yenid!.'11 yazdır· 
ılave eylemektedırlcr. etmek ı-mell~rinin tehdidine t • mağa karar vermiş ve alakadar • 

.Aym. müşahitler. Brenner gö- 1 talyanın daha 7Jyadc maruı bu- lara havale etmistir. 
~:}mPsınden bahsederek Hitle . 1 lunciuğttnı: ya7.maktadırlar. Kitap yuılın~aya kadar bu 
rın J\lussolinive Almanlar tar:ı. ı Mü.şahitler. netice olarak. Al- ders yılı icinde öğretmenlere orta 
(rndan .lnıriliz iisslibahsilerin~ i m:mvanın Bcrlin - Roma w okulun ücüncü sınıfınd:ı okutu . 
karşı mU~e.rreıen v~nılan hiicum Moskontvı "pliit')krat dPmok • ı~n tarih ki~abının Türk inkıHibı 
ların İnı?Jlız nnıiralli~ini Akde. rasikrr karı:;ı otokr:rnilcrin m\i • kısımlarını esas olarak okutm;ı • 
n~zdeki büyük. ciiziilnmlnrından cadeleı:ıi.. namı altında hir :ıraya i !arı ve tevsi etmeleri uygun gö • 
hır coğıınu gerı almRth icbar e- e:etlnrıeifo cıılıc:mnkta old•ığunu rülmiiştür. Bu karar okul idare -
dcceğini söylemi!'! olduğunu be- söylcnıekte<:tirlcr. krine tebliğ c:dilmi~tir. 

ÖlU çıkırılınıf ve d~fnerli l. 
aılfUr. Y&prJan tahkikata na.. 
zaran bu ölUm htdf11ııinde 
klmaenln kababatl olmadı~ı 
arıla~ıımrotır. 

Kozan tavukları 
hastalıktan ölüyor 

Koza.n. (Uuıusl) - Kozan 
ta.vuklanna mtlthl~ eurette tl
toı butaırgr Arız olmu, ,.e bu 
)

0 Uzden henflz mlktuı teıbit e. 
dtlemtyın tavuk ölmUttUr. 

fhr•o maddılerfmhı1n başrn
da ıeten ta,ııktarımızın bu haa 
tahktan kurtulması için kabe. 
den Acil tedblrln lttlb.azı alt oL 
dutu makamdan bekleniyor. 

lstanbul 

Kilo 

22~0 9 No. bakır tesmiye edilen ul çld· 
13M l l No. bakır tesmiye eıltıen tel cı~-ı. f'c 
900 H No. bakır tesmiye edilen tel çivi· 

1 
~11 

I' 
Yukarı4~ !'o'o.lan yazılı çıvtler &lmacaktır. pazarıık ;uııııı:ıı;P ~ 

Sah günU sa.at H,30 da Tophanede Levazrın Aınlrlit'i tı ttp.ıl 
KB ' nunda yaprıııcaktır. Hep•lnlll t.l.hınln bedPll 2232 ıırıı. -!'i~ I 

80 kuru,tur. NUmunelerl Komisyonda gOrUIUr. ı ·~ 

• • • tJll 1": 
Yirmi bin kilo ılyah yqlı veya an aabıuılu k5,eJe!llltııl'c1 

kUo ldyab veya Mn vakele alınacaktır. pazartı\;lıı tl<~tııı:ıı:ı1 

ıurıo saat ıt ı2e Tophanııde leta~bul Le\'eztm Amlrlibi t1ı:ıırlt , 
Dutı(!a Y4(1ılaca'ktıt. !ııtekltl6tiı'ı belli saatte korol!')'ono S( 7611 

~ . 
• • • ....t~ il 

1tııllt»' f(l' 
800 kilo ılyal 'V&kete alm&ca1't.ır. Fazarlıkl~ " 11111 " 

ıunu *8$l 13,30 da tophanMe Levanın Amirliği satı:ı: 11r•6lr • 
yapılacaktır. 'l'ILhm.ln beOell ıuo Jlra, kaU tenıınatı " ı'i'il' 
koml11yonda götUIUr. · , 

ıı~ı· 111 ııı * ıs-r tı> 
10.0öO kilo kadar U No. çinko levha alaı3caiitJr. r:ııtl S' 41 

9/4/9t0 Salı tunu Mat 13 de Tophanede t,eva1.sm J..p.ı ttıtı1ıı:ı'tl 
mıayoöurlda yapııactktır. Tahırtfn bedeli 3400 ura, ıcııt1176o 
lat~)(lllettn belli &aitte l<OıfüS)iôna gelmeleri. f 

• • • :,. el'tlf _ • ..ı > 
tfriıt' ~ 

20 No.ıı hamule .motorunun maldııUi tA;ılr ıt ede 1"'' t• V 
ekallbne~ 10/4/910 Ça!l'Bmba gtınU aıaat 13 de Topllıı!l ,,46 ıır•d 
Satınalına Komisyonunda yapılacaktır. Ketlf bedeli 1~i&5l 
n&tı 93 lira t3 l<unıttur. K~!I Kemad& görülür. ,r I 

• * • &1-'rıı"" ııf 
1000 kilo kadar sönınllf fırın kömürü eatıı11uıctır·,.~ >~tı ~ 

10/4/9t0 Ç&rpmba gUnU aaat ıll,30 da Tophanede V ra tı<fll ıff 
alma krımlıyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli Hi 11 ;1661 
ruıtur. btekllltrın belli Halte komisyona gelmeıerl. .p 1 

* • * rıııııı r .... ~ > akl" \'D~· ı Ftn tatbikat okulu mutbah ve çamaoırhane OC de ı,t ıııc 
111ltıne11t 10/4/040 Çar,amba ailnü saat H,80 d ToPb8~~ ıı~;) 1' 

ı:ıatınalma Komlıyonund:1 yııpılacaktır. Kf!~ft ı,edell 
10

r. ı~6 ' cı 
7:S llrııı1ır. Şeldt, ke,şıt ve onrtnameal koınısyondıı görU tl"ll" 

• • * ıııı t ,ıtt 
TuUrl 'c.tt1 '_/ 

l\lıktan Ur& J(rt· ~ 11 Cini -- 4',, 
Kap~!. Adet U4!5.000 &.50 ~~ J~ sJ 
ı·orok raptiye. Adet 212,000 217 111 ~ 
ı..:abara. t" 6İ ~S Kilo S.000 2:5.ıv -3 , 
A:aç çM. Kilo UOO ~ Af 
6/16 ~gıı; çM tel. Kilo 900 ~ 

28/10 ba~lı c;lv1 ökçe. Kilo 2,100 943 '~1; 
. ----- ,~, f"...1 

tJf• 
ana M ..,,c•I< ·• 'f '-~ 51 ,ı.... ,d ... ı;I ~ .. 

Yukarda yazalı altı kalem kundura maııeıııe '' e I< ı'1" .tJf 
ekıılltn:ıeııl 10/,/IHO Ç'.ar§Mıha gUtıtl aut l!,30 dıll ı-tır· 1' rilıııl' 
Levazım Amirliği &tın alaıa Koml.ayonunda yapııaclld& 'ı;Jt:ı:ı' ~ıı 
laıile t:ıhmln bedelleri ve temlnatlan ayn ayrı yul<~:ı ~oı1'11'1 C• Jl. 

muneteri komlsyoMR ı;örUlUr. Iatek!Uertn belit ıııUJt , 'i6-ı;ı ~ J 
... 10 oı , .. 

• • • 1 ııl' '~~d' ~ 
eiJt.D1e! tı) ~ , 

3000 çl!t m:ıhmuı almacaktrr. Fa.arlıkta ek tJl& ~ofll ı.:UJll 
1 

• 
nü aut 13 de Tophanede La.,.azıın Amırugı sat.ıııal 

9 1ırııd1r·; 111' 
lacaktJr. TehmJn bedeli 1320 Ura, katı teminatı 19 geııııeııı ~ 
misyonda ı;örülUr. İliteklllerln belli aantte komtl!YOna fil' ; 

iP * 
Mlktıı.n 

Ad,.t ~l't 

tııo.ooo Alüminyum erkekli dlillJ bU:rllk p,60° 
kapııol ., 310 

77,000 6 X 12 Perçın çlviıııt . *'ti4.a 
lSf,000 BUytlk perçin pıılu . 3,4o0 jl 
8!1.000 Köprüıu, memeli, çengelli toka. 24 -ı(I ,,.,t r ı 

1,140,000 2 a.10Um dilli toka. nıs ~ :; !iJ 
Yukarda yazılı beş kalem malzeme ııı•/940 cul .,0ııul'.l' •' ,ı:ı 

ı •··OJ1.I !J ..,{ P •l 
hnnede ıt&nbul Levazım ı'ımlrllği eatınatrnıı. " l)Stcrıl"~ı.o,rlle l;~ ' 
nacaktır. Tahmin bedtl \'e teminııtıan yukarda S 1 ,.esil\ ") 

Juınun c1;"' koıntııyonda görll!Ur. hteklllcrln belll euııtte ı I' 

gelmeleri. t>'cVll ı·~~ 
• • • ... hıttlı:t ti'" fO 

Mil.tArı .. ıı ıJt:J 49 ~' 
.\det < t::\M ıo!!l ı: ~ 

) 
3[16,498 Beyaz kUçU:t kopça. ı oO.; 1~ ı"'t 
360,000 f'lyah btlytik kopça . 1~9 ... ~ıı ı' 

tJe .. "I' " 710 Mukavva. , rerşcP şıırtır 
11
tt 

1 Yukarda yıı.z:rlt Uç kalem malz('nıe l 1.4 9•0 ı.ıtıcl& r8 111 ~ .. r ' 
Tophanede Levazım Amlrllgl Salmıılma }l;orııl$YO:ıllerl11 ~ (• eO 
nacaktır. Nllmunelerl komisyonda görUIUI'. latc (;'i'S ~ eP 

yona grımelerl. ıdll';,,fU 
· ;-\ Rrh'8tJt gt<,' 

SAH1Bt: .ASIM US Umum '·ı~~bı.tle 
Ba.<itldığı yer: VAKiT Matbauı r.eft 



.. 

~8tldisler bazı fenni tecrübelere başladı 
1f ı Vezil yanardağından !~kıran dışarı alındıktan sonra yanarda-
~\ler.., / ' buhan istüadcli bir bale ~etir - ~"ln tahrlb:ıtma mani olunabile • b A --.....;;, n 1 zo bıtn rnm,.,rn mek isteyen ıutitehassıslar yn ceği de iddia etmektedirler. 

Q 1\ ç E N 8 E R ç E T E s , ~=:.~~~=l~~ğ ~~: Amerikadaki zengin-
i 1 sinde geniş ve ~erln bir tünel lcrin sayısı artıyor 
~I:_ • kazmaktadır. TüneUn ka;:ılroası Avrupada harp devlet ve mil 
il-~ bittikten sonra çok uzun boru • Jetleri fakirleştirmekte devam 
~~.'7 en çeviren: H. MUNiR lar tlinelin di'bine uzatılacak, bu ederken Amerikalıların zengin-
\.;:'lllı .j surette, ateşlerden hasıl olan liği a.rtnıaktadır. 1937 senesine 
~"lq ~dan . . g-az ve buharlar Vezü ile komşu nazaran oradaki ı.en~lerin sa. 
~ ~d lct1ı lce.·ı c.ı- haydı k~yayım. Fakat genç bir dağ arasında ir..'.ja olunan e- yısı 6 misli fazlala.smıştır. Ya • 

ile, d~L blha ~ ıne. aanım Dıksiden ne istediniz? O· lektrik istn.svonuna nakloluna • mlan en son istatitııti;;.e r..anı1"8.r. 
~ batlca ~la na dokunan dünyanın belasını caktrr. lc;tihsal edilecek enerji varidatı günde bir milvon dolan 
'"Phelcn· 11· ba§ıa toplamıt demektir. İşte ile civardaki büyük fabrikalar aşa."\ zen~.nlerin sa:vıS'ı Ameri -
~ ıyor. böyle .. ali Ali Ali .. (Harriye dö. işletilecek, binalar ısıtılacak ,.e kada 55 i bulmmıtur. ki senelik 

8sıi dt t )'oJct erek): At, bir de sana!... elektrik cereyanı kimyevi mak- varidatlan 107, 724,000dir. Bu 
~iıı ~ u. Bu vaziyette her üı; haydudun satlarda kullanılacaktır. Müte • varidattan devletin tahsilatı 
bi; ~te batın- da vücudu adeta felce uğramış hassıslar tilnel vasıta$ile buhaı- 46,391,000 dolardır. 

~ ~ ~n Ya • gibi .bitkin ve tutuk bir hale gel. ------"()-------
,~ll~orltr:rıı mi§ti. Bununla beraber, yerlerin

i ~ ktçırnız · den kımıldamağa ve her parçası 
i.Ptt~ ~ .Y& : ayrı ayrı oynıyan kesitmiı bir yr 
~ v,, ~raJt ~çen lan ıibi kendilerini mUdafaaya, 

Tabut içinde yaşayan rahip 
)'ı tıı.~. er· canlannı"kurtarma~a aavaııyor • 

e • ı. ~ la.rdı. 
ı~~d\i~~e~· Ribs böyle bir gayretle odanın 
~. '"l'lliztı ~ l kapnıına dofru uzanmak istcdiy. 
~ ııze se de muvaffak olamadı. Harri 
\~ ~tıtiıı h' kınlnuş aandalyenin bir bacağı -
~ ~i ~ - na ıs.anlına~~ teşebbüs ettiyse de 

h '""lllba. ~ı! fırsat bulamadı. 
','\ ~c teaırı Norm.an bir hamlede tekrar 

h.~~l'Otıi bir . b.rJılanna dikilmi1 ve elinde ta· 
~ -,~da.y an ı. banca.sile: 
t~ l~ o.l· - Belki fazla heyecanlıyım, 
~t' oıaa r ~}~r d~. B.clki i!i .lüzumundan fazla 

<ttgiı Y~, bliyüttilm. Lakın, genç ve gtinah. 
bıı kala - aız bir kıza el sürenin akıbeti bu. 

~'llt: d lcıaa dur 1'~· Gi~i;t 1 "~ra . Çenbcr'' 
r~~ ~ latifad§a§ - çetcsının reısıne aoyleyın, her o· 

t ~~ h ltl}~ et. yunun kendine göre bir nizamı 
lı. tı. l'llra d ~ vardır. önüne gelene uldrrma · 
~ "tak it eatc· am ı 
~ ~ endi ~- Fakat ilç hayduttan hiç biri, 

~ d ·. c g\ll Nornu.run bu teklifini yerine ge. 
~ı;~· ~ .efek: tirebilecek vaziyette değildiler. 
~ ~ ~. Çocıa niz. u~u de hamur halinde birer kö. 
'ıtı.~ 1 ıo;. canı §Cde iğiliverdiler. Hele Normanın 
'~!Ldoatlıtn • ve elindeki tabancayı da görmilt o -
~~itte ellli Har. tan Harrl, birdenbire bir korku 

• 11 ~... 11 ol!.. feryadı kopararak: 
'ld ;.'ıı. 
~ ıı.. ti0 lın<ian ilk - Yapma. diye yalvardı. Yap· 
~tııı.11 ~ Kon ma... id bağışla ... Bizi öldilrme 

~"· ~arla : Normao ... Kabahat bizde değil .. 
~ ~Ct.t:n~;~i~. diz· Reisin emriyle bu sersemliği yap. 
~I dar . tık ... 
~:~<hı korkunç Normanın irl vücudu onlara 
\"l tcıı kaldı~ını Everest dağı kadar kocaman ve 
~ ~tt%0lıına koy çenesi Cebclüttank kalesi gibi 
~-~ dığı ~ cc • heybetli görünüyordu. 

:t\ht h1tıu11 ır adaın ( Dalta t:ar) 
it: ·t, dU l.l}>ordu 

'r'ldc !tü);·· · 
~"\ti. ' }'\ 6 u pe.. 

~~;~~ 'l'ab laiıltğını 
~ ' ~ ancasını 

~ ~ bldu "~tı. Bat-'t ~;~a taban . 
t~ gcltne. 

dcı.."ltıa lı 
~. ,.., tab' Qarri • 
ı.."'ll ~ inca fır· 
~ ııc, 

t ıı ... • ;. titti. lfirtya. 
ı:'lll t(i{ğ. 
~tılı b ı bu YUm 

~ı~İ~tJ. lr •c. çı • 
;\" .c 'l'on· 

'b .lıtcdı'ı 1 taban. 

Mühendis mektebinde 
konser 

Yüksek mfl.hendis mektebi mü· 
zik ko'.u tarafından Gümüşsuyun· 
daki mektep bina$mda bugün öğ
leden sonra saat 14 te bir konser 
verilmiştir. Konserde garp musi· 
ki ü tadlannrn meşhur eserleri ça· 
lınmı~t.rr. Talebelerden O. Akçelik· 
U, L Yürür, M. Tuğ. C. Eringeıı. 
keman; T. Yürür Çello \'C E. Car 
della da piyano ç.almışlardır. Kon· 
ser bfıyük muyaf fokiyetle ha~nrı:· 

ı~ er "" 
' 'da· r-a • mı~tır. 

ltlıııc~· ll~a ç~ için 

~ tlbı inı:n: 
~"lltt~ • 

~1- tlınŞck 
~"'dı z· g · ıra 

ı~~ lta~· .bir be 
','~ ~ ··•nı · ~ t~ ~Y ıı. sura-
1 tı· ~ d:tı 1 eaııc be. 
~c~ !İd:ada, tağ 

it... t.barı etle tek. 
~'C\tı •tayı d'• 
~ t '1ö u. 

~ ~~elt ~ibai 
~tı:ı..:J "e b. • u...:'Gllt ı r 

' "llıttı onun 
t d~ ' tonra 
~~ tıı . 
~'~ ~ncfahni 

bit ıtl lı ttar,, 
~ia.. -~i' ~eleye 
~ı~0~ aptnatrı 

~~ı, ın. \r~ 
~~~Ctjl\ 

~t~ ~~c b~tdındarı 
, llt "1 "I~. ır "'· 

t 'e IIt 1 "tn• 
~. \1 ' çııJcnc kc· 

~\ ~: ()ldlı l, ki kı. 
b.t' ... •rtaıı ~u gibi 
,'<ttiıı O~t. 

~: ~~r 't:ıla ~ra gi. 

~
~ il.~ nraır onu 

fıtt\ı ~ ınu r-u-
fılı~di'~ıa 
"'l\ . licııi ha Ydi 

lto ... uyutun 
~~bun~ 

Kamyon çarptı 
Şoför Sa.minin idaresindeki 

3989 nun1arah kamyon Kuru. 
çeşnede tramvay cn.ddesinden 
~eçerken tütün amelesind('.ll Hak 
kı Ertlirk'e çarpmış ve başın
dan varalamıştrr. Şoför y:ı.ka 
lanmıştır. 

Batma kiremit düştü 
Dün Galatada Zllraf :ı soka 

~mdan geçmekte olan Saime i. 
simli bir kadının ba..,ma bir c.. 
vln damından kiremit dü§mile. 
ağır surette yaralaron Saime 
hast.ı.neve kald:nlmLı;tır. 

12.80: Program ve memleket saat 
ayan, 12.33: Ajans ve Meteoroloji ha.. 
berleri, 12.M MUzik: Muhtell! şarkı. 
1ar (PL) 18.30/14.00 MUztk: Karışık 
Inllzik: CPl.) ,18.00: Progrnm ve mcm 

leket eaa.t ayan, 18.0:S MUzik : Radyo 
caz orkestro..ıır, 18.40 Konuşma (Umu. 
tııl Terbiye ve Beden terblyeal), 18~ 
Serbelt saat, 19.10: Memleket aıı.at 

ayan, Ajana ve meteoroloji haberleri, 
19.30: MUzik Çalanlar: Cevdet Çağln, 
Fahri Kopuz, !zzetUn ökte, Kemal 
N. Seyhun, 1 - Okuyan 8&d1 Hopetı, 

Ladoga Sovyet:ere geçince meza
rını ferketmeğe mecbur ka!dı 

• 

Frnns:zca. Pari SUl•ar gazete. 
sinin yazdığına göre eski Çarlık 
~enerallerinden Galerenı ihtilal. 
den sonra Finlandiya.ya kaçmış 
ve rahip olarak, Ladoga. gölü Ü· 
z.erinde Valamo takım adalann
rla.ki meşhur Vala.ıno manastı. 
t"mda ya.5amağa ba§la.mıştı. 

Eski general Galerem, rahip 
olduktan sonra Vala.mo da ten. 
ha bir yerde ufak bir klUbecik 
yarımrş, orada faklt bir hayat 
sürmekte bulunmuştu. Ölüme 
pek vakmla..~tı~ tahmin eden 

general geceleri tabut içinde 
yatmakta ve müstakıbel verine 
alrş:rıakta im.iş. O kadar ki eski 
~eneral tabutunu da. bir mezar 
içine koyup içinde yaşan1aktan 
~vk alıyormuş. 

Fakat bu saadet! te pek uzun 
8Urmeml.§.. Valamo sulh 
anla.sınası mucibince RU"!lara 
te1 kolununca., Car Irk Rusya ge
nerali de hicrete mecbur kalmış 
ve kardeşleri ile blrlilrte Eston
ys.ya. ı;eçmlştir. 

Maliye Vekaletinde yeni ttyinler 
eden memurların Terfi 

isimlerini n eşrediyoruz 
Ankara, (Hu.&u.3i) - 16 mart 

1940 dan 31 mart 1940 tarihine 
kadar bir memuriyetten diğer 
bir memuriyete terfi edenlere. 
müstafi veyahut herhanıti bir 
sebeole açıkta kalmış olup yeni 
bir memuriyete nakledilenlerin 
isimlerini bildiriyorum: 

TERFi EDENLER 
Adnan Akasad Nakit işleri u. 

~ü~ürlüğli 1. ci mümeyyizi Na. 
kıt ıaleri U. müdürlüğü 1. ci mU 
meyyizliğine 35 lira ile, Necati 
Oskay Kastamonu tahsil katibi 
Malive Vekiı.leti Wlsiliıt müdür
lüğüne 20, Ali Naci Aksan Tem.· 
yiz komisvonu raportörü 4. Uncü 
umumi müfettişlik maliye mu -
şavirlii{ine 80, Mehmet Rüştü t. 
nan Muhasebat U. memurluğu 
l\~10~.sebat u. Müd. 2 ci mil.mey. 
yızlıınne 30, Şevki Çubılkçıı Ma· 
yıslar pamuk ilrctme müessese· 
si muha8İbi Mavıslar pamtık ü • 
r~tıne nıfü.•s .. esesi mes'ul muha 
~ipli~ine 3.3, Arif Yiikscl Sultan: 
suyu harası muhasibi Sultanım· 
vıı hara.sı muha.sinliğine 25. l\fah 
mut Erkmen Yalcwa Ifonhcası 
mesul muhasibi Yn'ova kanlıca· 
sı mesul mııhn.sinliğine 170 (ilc
ret. . Zeki Öner Yoz2'at ınuhas". 
be memuru Bitlis muhasebe rnil
dilrlilı{iinc 30, Talat Tamer Ed
remit var'dnt memuru Foca. nınl 
nıiidiirlliöüne 25 Kamil Akaln Na 
fıa Veklileti muha!!l'be mUdilr. 
!üğü 2 inci nlfüncvvizi GümrUk 
...:e İnhisarlar Ve!taleti muh., .. e_ 
be müdlir üiTU 1 inl"l miimer;iz
' iE'ine 35. Nivazi ~ .. hin Mtıh~e· 
bat U. MildtlrU Mulınseba.t u
mum müdiirliPfü 2 inci mUmev. 
vizliaine 30. Ömer Canlıoı'!lu A
yaş kazası varidat memuru Mü 
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~mabat özdenses, Mahmut Karın. 
da§, 20.115: Konu~ma ( FOJJ \•e Tablnt 
Bllglleril, 20.so: Mllzik Çalanlar Şe. 
rft lçll, Fahire Fcrsa.n, Refik Ferııan, 
1 - Okuyan Mu tn!n Ç'ağlar; J:.Sdlte 
Erten, 21.00 MlWlt Saz eserlcrt, 21.ll! 

Konser tııkıllml Halli Bedii Yönetken, 
MUzik Radyo orl:cstrnsı, Şruı Semiha 
Borksoy, Soprano, 22.15 Memleket 
saat ayarı, Ajaruı haberleri ;ziraat, 

Esham _ tnhv1JM, ı-::ı.mb lyo • Nukut 
BorsaSI (I'lyat). !'!2.2:5/23.30 Ynrmld 
prog-ram ve kap&n!§. 

ııa.kalat Vekaleti muha.ııebe mU
dlirlüğü memurluğuna 25, c.eıa.ı 
Erçoklu 3 tincü 5Illıf maliye mü· 
fettişi 2 inci smrf maliye mü -
fetti.)liğine 70, Sait Ergin 3 ün. 
cU amı! maliye müfettişi 2 inci 
amrf ma.livo mt1!etti§liğine 70. 
Kadri Unçok Muhasebat U. mti. 
dUrlUğü 2 incf mUmevyizl Vari
dat umum mUdürlil~ varidat 
kontrolörlü~ne 3.5, Alaettin 
Yor)?ancıo~lu Muş tahsilat şef· 
liği Mus tahsilat şefliğine 25. 
Feridun Üner Erzurum tahsilat 
§efi Erzurunı tahsilat şefliğine 
30, $affet Atalay Levazım mil· 
dilrlli~ü memuru levazım mUdiir 
lüğü 2 inci mün:ıeyyizliğine 30. 
Avni Ertan Edirne varidat mU 
dürü Edirne var!dat mildürlil • 
ğtine 40, 1hsan Ogat İ!'tanbul 
varl<lat kontrol memuru 1.sta.n -
bul ,·a.ridat kontrol memurlu • 
ğuna 40, II. ıre..bml Karha.n Kil· 
talıya defterdarı Kütahya def. 
terdarlıf!ma 90, Vehbi Akova Er 
zincan defterdarı Burdur def • 
terdarlı~a. 50, Cemil Çanakkale 
defterdarı Çorum defterdarlığı· 
na 80 lira ile tavin edilmişlerdir. 

YENi MEMURiYET ALANLAR 
Emin Sa.it Özbek Ankara tica· 

ret lisesi frn.ns1Zl'..a öğ'ret.menli . 
ğinden mü.5tnfi nakid işleri u . 
mum mildürlü~ kont.rolörliiğü
ne 40 Ura maac:ı. \'C Ziya Gelibo· 
lu Bit.lis ha.~:u" vekillfüinden 
müstafi Bitlis hazine avukatlı· 
ğımı. 60 .• fostafa Tom.l<lı Cunıra 
mahkemesi haşkatipliğinden 
mUstafi Cumra hazine vekilliği. 
ne 60, Mehmet Günr.eriç Kara. 
cnbev harası muhasebe katibi 
Karacabey merinos riftliğj me
sul muhasipliğine 75, Hüseyin 
Cemil Bahadırlı Antakya eski 
b~ mliddeiumumiliiHnden açık· 
ta Hrıt:ıv hı:ızine nvukatlığma 85 
Raihn ÖztUrk SUrmene müstan. 
tikE~inden mt\.staii Trabzon ha. 
üne avukııthihna 80. Ahmet ~~ 
rımoı?lu Ordu hazine avukatlı • 
qmdan müstafi Ordu hıı.7.lne a -
vukatlığına 100, Abdurrahman 
KaYak lise mezunlarından Milli 
Emlak mii.dllrJll~ mübadil he · 
sabı carisinde.'1 ilcretli memur . 
hığu 50, Ahmet Zeki Avhan Pa 
sinler ka.7.ası nıalive eSki talısr 
memuru D. D. Y. lş. mUdilrlüği' 
Erzurum muha.c;ebe.sl S. 2. me 
mur stah'erl;irine 74, lbrahir 
ı\vko" fnhicıarlar idaresi İ!.:tar 
bul tütün fabrikası muhasebe 
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1 FEKONDiTS 
Y.iizan: EMİLE' ZOLA• 

· Çevıren: 0.SfvfAN. YENS~Ni;m 
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- Emin olunuz, Pariste bir i. 
§.im.iz var .. Bununla beraoor ilk 
yama karılarımız ve çocukları _ 
m~~ birlikte burava bir gün 
~elirız. Hem de o zaman e~ti ·
~iniz tarlaları görür v~ kimin 
haklı oldu~nu a.nlanz. Haydi 
dostum, Allah muvaffakıyet ver 
sin. 

Tekrar el tutu§ll'lalar ve öpliş· 
n;ıeıer oldu. .. ~onra misafirler git· 
tiler, Matyo ılc Maryan eski \'C-.r. 
!erine geçtiler, Gocuklar ovu.nla.. 
rma daldılar. Acaba rüva mı 
~örmilşlerdi? Parisin ayrolarmı 
ve ıztrraplarmı bu sakin, bu ıs
sız yeriere kadar taşıyan hangi 
rii.zgô.rd ı ? 

Dışarda. ovalar buz tabaka • 
lan altında uyuyordu. Yalnız, 
mutfakta vanan at.eş kalplere 
müstakbel uynnışın ne~ ve ü · 
mitlerini serpiyordu. 

Mn.työ, birkaç dakıka sUren 
bir dalgınlrktan sonra, sanki ö. 
tedenberl zihnini kurcalayan 
milhim bir meselenin sırrını bul 
muş v.ibi birdenbire Maryana dö 
nerek: 

- Bunlar tıevınek hissinden 
ms.bru.ın inaa.nlardır ! Bunlar se
~ e:nez1ar. Para. kuvvet, a.l.Ayiş 
ve eğlence! Bildikleri işte bu -
dur. Kan!annı aldatan bu ko • 
calar ba.ri metreslerini sevseler! 
Fakat bunlar hi~bir zaman bil • 
yük bir arzu ile yanmak nedır 
bilmediler. Bunu anladıktan 
SO!lra ötesini izah etmek gayet 
kolav. Arzu ''e sevgisi obnıya.n 
insan cesaretsiz ve kuvvet$iz • 
dir. tcnt etmek ve yaratm:ıli: an . 
cak sovgi ile olur. Halbuki bu· 
~Unün duygusuz adamlarında 
eski kalabalık aile reislerir.Jn ne 
şeli ırayyurluğunu bulmak kabil 
mi? Bugünküler, sevgisizlik yü • 
7.linden tabiatın zıddına giderek 
en olınryacak maddi ve manevi 
ahlaksızlıkları \"apıyorlar. Bu • 
nun neticesi, her gün gözUmüz 
önünde bir parça daha yrkılmak. 
ta olan insanlar cemiyetinin çU.. 
rUyü1l inkiraz bulmasıdır ... İşte 
çoktanberi aramakta olduğum 
hakikat budur. Beşeriyeti kur • 
taracak olan arzu ve sevgidir. 
Seven, yaratan ve zürriyet ye • 
tiştiren adam dUnyanm halb • 
kA.r mkıl!nçısı olacaktır! 
Karısfle kendisinin bambqka 

bir aile t:eşkil ettiklerini bu de. 
rece açık bir surette anladığı 
olmamıştı. Şimdi, bu kevfiyet, 
f evkal~e bir bedahetle J?özüno 
çarpıyordu. Müşterek hayatla • 
rını çahşmrya ha.srederek para 
kaygusundan aza.de kalışları, 
lllk8 ve kuvvetlerini idame etti
ren bu sade yaşayışları, hep sev
da sayesinde değil miydi? 

11 ni.san sabn.hr.ıda.. kış uykusun. 
dan yeni uya~mış bu yemyeşil 
tarla ıçL'"lae, kilç(:ic aile, ümitle. 
rinin boşa çıkmıyacağmı seı.e. 
rok seviniyordu. 

Tam o saatte. bir vük ara.bası 
yol üzerinde göründü. · Arabayı 
idare eden k öylü, etrafında ekin
li tooraklar görünce o derece 
şaşalamıştı ki, vanmda bnlunan 
kadın hemen dizginleri çekme
seydi araba. bir yığın taş üzerine 
binecekti. Bcy~ir durdu. KöylU 
alaylı bir latifecilikle: 

- Eseriniz bu mu oluyor M&t
yö Matyö? diye bağırdı. 
~Iaryanla ?\Iatyö değirnıenci 

lf'payörü tanıdılar. Matyö, yay. 
lanın h:ıtakhklarınd:ı buğday 
yeti<>tirmek teşebbüsünde bulun
du diye Janvilde nice alaylara. 
maruz kaldığını biliyordu. Hele 
Löpayör, Parist(! mükemmel 
memuriyeti varken, bir Mösyö 
iken, burava gelip te Uç beş pa.
rasını toprağa atan ı:u aptal Pa. 
rislin!n yaotıkluma" en çok gU. 
!enlerden biri olmm~tu. Fakat 
şimdi gördtiğU manzara onu şa· 
şırtmıştı. Buralardan çoktanberi 
geçU~i yoktu. lfiç bir vakit bu 
topraklarda. ekin çıkacağına i· 
nanmanuştı; çUnkü, bu çilrük a.. 
razide katiyen b!r habbedk bile 
yetlşmiyeceğini belki yüz def& 
söylam~ti. Kahinliğinin doğru 
çıkmadıgından her ne kadar içer 
lemişse de, gene neticeden ~Upha 
ediyormuş giıbi görünmeğe ça -
Jıştı: 

- Demek bunların yeti~ceği
ne fnanryorsunuz öyle mi? .. Doğ. 
rusu bu başlanf!ıca diyecek yok. 
Yalnız, bakalım mahsul alabile
Cc?k mlein? 

Matyön.iln ümit ve itimatla 
gi.ililmremckte olduğunu ~örün. 
ce zehirini daha. ziyade dökmeğe 
b&§ladı: 

- Toprakla. Unsiyetiniz arttı. 
h zaman onun pfs bir orospu -
dan farkı olmadığını anlarsınız. 
~n nice _§a.b!llle mahsuller gör. 
dum ki bır rüzırAr, bir dolu, bir 
kasır~adan veyahut ta.biatm u
fak bir cilvesinden heder oldu 
lar!. .. s.iz bu sanatta daha çok 
gen"siııız ... Maamafih felaket si· 
zi de çırak çıkarır. 

Kocasmm her llÖyled!ğinf talı. 
dlrli bir baş eallayrşla tasdik e
d~ Madam Löpayör, Maryana 
donerek: 

- Kocamın bu 88zlerle sizi 
ve~ dü~ek istediğini ııan 
mayınız Madam. Mahsul deni: 
len şey çocuklar gi•bidlr: Kimi 
yaşar, kimi ölür, kimi ana ba.ba.. 
!1 ~~ut eder, kln;ti de kederden 
oldurur. Fakat iyı hesall edilir. 
se, insan daima aldırrmdan ziya. 
d~. verir 1-'.e sonunda ziyanlı çıkar 
Gore-ceksıniz, göreceksiniz! 
. Maryan cevau vermeks!zfıı i

timatla Matyönlin yüziine baktı 
Matvö, bu kıskanç, nhmak v~ 
cahil iz:;antarm bil~i~Iiği karşı. 
smda bır ım asa.bileserek alaylı 
sözler sarf etmeğe biştadı. 

(Dah<ı txır) 

Genç adam ani kanaatin ver • 
diği kızgınlıkla kansına doğru 
eğilerek o n u dudaklarından 
öpmek istedi. Bütün vücudu 
mukaddes 11 rı;unun ateş ile yanı. 
yordu. Fakat, Maryan, kendi de 
yenilmez bir kuvvetin göz karar
tıcı tesiri altında bulunduğu hal
de, tektirli bir gülli~lc kocasını 
durdurmak gavretini gösterdi. 

- Şiitl Şiilit! Jervcyi uya.n • r-----
dıraca.ksm ! Onun bana ihtiyacı 
bitsin de ondan 60Ilra. 

Birbirlerinin uarmaklarnu şid 
detle sıkarak bir mUddet clelc 
kaldılar. Ya\'a..ı vaYaş akşam o · 
ltıyor, kUctik ailenin bulunduğu 
ver tatlı bir ses..eizllğe dalıyordu. 
Çocuklar masa üzerinde yaptık. 
lan evler, kiliseler ve mektep • 
lerin elrln manzarası karşısında 
ikide birde sevinç nidalan çıka
rıyorlardı. Matyö ile Maryanın 
~özleri, drşanda, buzlu totırak. 
la.r altında uyuvan mahsul Uze. 
rinde bir ka~ saniye dun.ıvor ve 
sonra, içind:? diğer bir timİdin 
uyumakta oiduüu Jcn·enin beşi
~ne çevrUiyordu. 

Daha iki :ıy ~ec;:ti. Jerve tam 
bir ~;a.c;ında olmuştu. Havalarm 
vakitsiz ısınma.sile, tabiat uyan
maa:ı ba.şlamıştı. Bir s:ıba.i, Mar 
vanla çocuklar, ge::e geze Mat. 
vöniin c:alıştığı tarlava geldikle. 
rinde. on ay evvel su nebatlan 
ile dolu olan bu arazide ilkbahar 
'?ilnecıinln husule getirdi~i deği
~i.kliifi ırörUp havret ettiler. Şim
'iı, o vasi topra ·lar. ziimri.it ren 
""İnde ni'1ayets!z bir kadife ör. 
•ilye blirllnmUc:;tl\. Hl,. bir vakit 
bu kadar harikulade b'r mahsu1 

... (;rl\n,.,.,,..'""''eti. Bu Mizel ve neşe· 
wo -= - &&c mc 

şube~! mcmun.ı İstanbul hcsnn 
mütehassıslığına 100, Cemil U· 
:zamoc"i!u Yüksek iktısnt ve tica. 
ret mektebi nıezunu İstanbul he. 
sap mütehas.cııslr~na 100, Ha
"'a.n Aktui71a Siimer Bank umum 
'1liidilrlU"!ü 1 inrl ~ube memuru 
~at j ... ı,,ri mUrl;;rm;;;i ı:t ... i"t>rJi'Ti 

•e ~~ lira ücretle tayin olunmuş 
la.rdtr. 

VAKiT 
Gazetede c;ıkan bütün yaJ:J n 
rcslmlı>rln hukuku ı:nahluzdur 

ABO:-.'E fARtFE~I 
Memleket Memleket 

tc;lnde dışında 
Aylık 9.') 155 llr. 
:S o~ lık !RO 425 • 
6 OJlık 475 IJ20 e 
1 l·ıllık 900 llJOO ., 
rartfeden Balkan Blrllği ıc;tn ay. 

da otuz kuruş dUştllUr. P08t.a birli 
ğine glrml ven yerlere ayda yetml~ 
tıeşer kuruş zammedilir. 

A l()ne kaydın. bildiren mektup 
,.e trlgral ııcrellnt abone paraaınnı 
posta veyA banka ile yollama ı.c
rellnl idare kendi ıızerlne ııırr 

fUrkl ,\·l'nln hrr pnııta mı·rtwzlndf' 
\'AK IT'a ab'l•IP yın.ılır. 

Adres ı:leğlrUrmf' tıcretı ı.'I Krt 

11.A:'lı lll'UETLtmJ 
rtcaret llAn 1arınrn aanUm • 111.. 

tırı eondaıı itibaren ll!ln 1&yfala 
rında 40, le; sayfAlnrda 60 kuru~. 
dördUncll ııayfada J: ikinci ve U
c;Uncllde 2 . birincide 4: başlık yanı 
kf'lımece • ıınıdır 

BUyUk: c;ok dt:vamıı . klloeıt 
renl(li ılfı, vt>renlere ayrı ayrı to. 
dlrmt>'er yapılır Hesmı Uı\nların 
santim ııatın 40 kuruştur 

flra-ı ! :!!!" rt1f' c lmıyan 
fül\•:11• u.ı nlar • Btr dete 30. iki defası !W. il<: de 

tası 65, dörı defası 1:1 ve on dcfuı 
ıoo kuruştur Oc; aylık ıııuı veren 
11rln hlr 1etıısı bedavadır Dört ıa. 
urı geçen ııan ıarın fa:ı:lı 11atırlar1 
tıeş kuru$tan hesıı.p edilir 

Vıtlut hem 1o~rudan dogTuya 
keııdl idare yerinde. tıem Ankara 
raddes!nde Orhanbf') bnnıncta l~E. 
MALEDDIN IREN llfın Rllrosu 
Pltyle llnn krbıtl Pder (81)ronun 
tf'l,.fnnıı · 2n-:~;) 



rlu Elli e la 
Şimdiye kadar işitilmemiş bir 

TAL i H REKORU K 1 R D 1 
En büyük ikramiye olan 150.000 LiRA isabet 'eden 33069 No.lı biletin sahibi iki müşteriye birden 

2 n et 150 .000 li r i\ ka7.Rnan Bay Da,·hl'in n i!lı rlu hifotl 

50.000 Lira 

Bırinci 150.000 Lira Nimet Ablanın 
uğurlu eliyle verdiği 23069 G. No. 

biletle Bay David' e 

ikinci 150.000 Lira Yine Nimet 
Ablanın Uğurlu eliyle verdıği 

33069 H. No. lu biletle Kara
gümrük Cad. Hacı S. 170/1 No. 
da Bayan Leman'a kazandırdı ve 

paralarını tamamen verdi. 

15.000 Lira 

-ıııtl 

JJ ,,-sırı 1 nd ı 50.000 Jirn kııznnıuı ' 

Lir866~ 12.000 
Yine Nimot Ablnnın uğurlu eliyle venlil:i 16260 N'o.Jr 

biletle Mcciıliycköyli Belediye Yollar Şubesi Garajında 

jğl ~ 
,·crd 

Yine Nimet Ablanrıı u~urlu eliyle vercli~i 600i .No.lr Yine Nimet Ablanın uğurlu cJiyJo 
biletle Kadıküyllnde Pazaryolunda Kunduracı Bııy Koçu'ya. bil~tlo Bayan MUberra'ya.. ı/~ 

4000, 5 adet 2000, 21 adet 1 ooo liralık ikramiye vererek şimdiye kadar işitilmer11İŞ bit ııJ amele Bay Mehmet'c .. 

Bunlardan başka 3 adet 6000, 2 adet 

I kiyetle ikramiye dağıtmak rekorunu kırdı. 

NiMET ADT.,A Talihli müşterilerinin evlerine bizzat J:idcrek ıuiijdelecli vo p:ıralnrını tamamen verdi. Adresi olmıyan mUşterilerlm'. de 

NAZARI DiKKATE: Yeni 
Adres: lstanbul Eminönü Tramvay Caddesi 29131 No.da. 

Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu ilanlan 

1000 Ton Çubuk nyn Parçn Halinde Kiikiirt Alınacak 

Tahmin edilen bedeli (200.000) lira olan yukarda yazılı 1000 ton kUkUrt 
Aıkcrt Fabrikalar Umum MUdUrlUğU Merkez Satınalma Kom1ııyonunca 

lO/i/940 Ç'.arşamba. gUnU saat 14 de pazarlıkla ihale ed1lecektır. şartname 
(10) Ura mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (ll.2'iO) lira ve 24!10 numaralı kMunun 2 ve 3. maddelerindeki vesalkle 
ko}llisyoncu olmadıklarma ve bu lııleallkadar tüccardan olduklarına dair 
Ttcaret Odası veııikaslle mezkOr gUn ve saatte komlsyona mUracaatıan. 

t2~U) 

* * * 
.l\liit cahh lt nanı vo h e abma öO ton A,·rupa 

J,intcı·s l'nmuğu Alma-cak 

' Tabmln edilen bedeli (22.500) lira olan 60 ton Avrupa. L!nterı Pamuğu 
müteAbhlt nam ve hesabına Askeri Fabrikalar Umum :MUdUrlUğ!l Merkez 
Satmalma Komisyonunca l5/4/1940 ı>az.artesl günü saat 10 da. Pazarlıkla. 
ihale edllecektlr. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 'faliplerın 
muvakkat teminat olan (163i) lira. (50) kuru~ vo 2490 numaralı kanunun 
2. ve 3. maddelerindeki vesaıkle kcımlsyoncu olmadıklarına ve bu ~le alAka
dar tUccardan olduklarına dair Ticaret odası veslkaslle mezkfir gün ve sa. 
att,., komisyon milracaııtlan. (2i22) 

il(. • 1(. 

Müt eahhit Xnm " ~ Hc"al>ına. 418 l\:nlcm )fohtelit Eğe a lınaçuk 

Tahmin edlleıı bedeli (18.609) lira olan 418 kalem muhtell! Eğe vesaire 
ıuUteahhlt nam ve hesabına Aııkert l<'abrlka.lar Umum MUdUrliJğU Merkez 
Satıoalm3. KonıJsyonunca lri/4/1940 Pazartesi gUnü saat ıı de pazarlıkla 
ihale edilecektir. Şartname parasız olaralc komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (1395) lira (68) kuruş ve 249Q sayılı kanunun 2. 
ve 3. maddelerindeki vesalltlc komisyoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar 
tUccardan olduklarına dair Ticaret Odaı!ı vesikası ile mezkOr gUn ve saatte 
komisyona mUracaatları. (2723) 

• • • 
Müteahhit Nnm , .e Hesııbnıa 10 a det hassas küçük 

'l'orna Tczgtı.hı Almııcak 

Tahınin edilen bedeli (l:S.700J lira olan 10 adet hassas kilc;;ilk torna tez. 
gAbı mUtea.ııhlt Jıam ,.e hesabına Askeri Fabrikalar Umum MUdUrlUğü mer. 
kez satınalma komisyonunca 15/4/1940 Pazartesi günü saat l:S,30 da pa. 
zarlıklıı. lhnle edllecekUr. Şartname parasız olarak kom.lsyondan verilir. Ta
liplerln muvakkat teminat olan (1177) lira (~0) kuru§ ve 2490 numaralı ka. 
nunun 2. ve 3. maddelerindeki vesallı:le komisyoncu olmadıklarına ve bu i§le 
alAlcadar tUccnrdan olduklarına dair Ticaret Odası vesikaslle mezkfır gUn 
ve saatte komisyona mUracaaUarr. (2725) 

• • * • 
Müteahhit Xnm ve ll c~nbına 18 Ton F erro lfrom Alınn<:ak 

'rahmln ed.len bedeli (18.000) lira olan 18 ton Ferro Krom müteahhit 
nam ve hesabına Askeri Fabrikalar umum müdilr!UttU merkez eatınalma ko. 
nılsyonunca 15/4/940 Pazartesi gUnU saat 10,30 da pazarlıkla ihale edile
cektir. Şartname p:ırıısız olarak komisyondan verlllr. Talipler in muvakkat 
teminat olan (1350) lira ve 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki 
vesallıle komJsyoncu olmadıklarmıı ve bu işle aIAkadar tüccardan oldukta. 
rma d&fr T!caret Odası vesikruılyle mezkOr gUn ve saatte komisyona mUra. 
cMUan. ( 2724 ı 

ADEMİ İK:-riDAR 

Tabletleri her eczanede bulunur 
P,.. •• kut111u 12SS) Galat., l.tanbul 

, .... ~ .. ..., ... , 

1 Deniz Levazım Satınalma Komisyonu i l4nları 1 
ı - Tahmin edilen ~deli ( 188791 lira olan 279 parça mıını.cııı t!uatta 

Simens liarten Çelik aaçlann 11 Nl.san 940 tarihine ruUayan I'erşembe 

gtlnü saat 15 de Kaaımpa.şada bulunan Denir. Levazım Satınalma Komis.. 
yonunda pazarlıkla ekeiltme.~ı yapılacııkltr. 

2 - İlk teminatı (1415.93> lira olup ~artnamesl her gUn 1§ saati dahi
linde mczkOr komisyondan bedt'lııiz nlınablllr. 

3 - tsteklllorl 2190 ıııayılt kanunun tstedlği ve.'laiklo birlikte adı geçen 
komisyona mUracaatısrı. ( 2612) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satın 
Alma Komisyonundan: 

l - Bir metresine yetmll} kuruş kıymet tahmin edilen lndantren boyalı 
yfiz ıeksen beş bin metre vasıt ve örneğine uygun yazlık elbiselik kuma., 
19/4./ 910 Cuma günU saat onda kapalı zart usuliyle aatın almacaktır. 

2 - Şartnamesi 650 kuruş karııılığında komisyondan alınabilecek olan' 
bu eksiltmeye girmek istiyenlerln 7725 liralık ilk teminat sandık makbuzu 
veya banka mektubunu muhtevi tekllt mektubunu eksiltme gUnU Raat do-
kuza kadar komlsy >na vermiş olmaları. (2540) (14116> 

~ i • •• . • r 1 •• I p , 
Ankara Caddesinin en işlek yerinde 

Kiralık dükkôn 
Vakit Matbaası ıdaresine müracaat 

.................... ...... 
VAK 1 T matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmını 
edip 

yeniden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler namına diz~İ işleri alır. 

Tııhm.ln 

bedeli 
ili< 

tf>mloat 

,~ 

"' .. " 70 ıııı ~oı 
(idtııfJ\cJC !(il' 

1400,00 10!'\,00 Bebekle Rur.1cllhisnrı c.:ı ıW ıııı dr4t 
88,13 Balat Atölyesinde ııulun il' ,;u~tl 1175,00 

35,00 
parçaları. allıı.ılı:siD ııııııı' ll ' 

2,63 Karagllmrükte Karabıı§ ın ve 1/9 cJı>-e 11; ~ 
77 inci adndn 736 b3 rftaboll ııcJCd' >,.- çfl- '.J 
69 3i metre munıbbııı !lll rı )'\l~g.1' oıe~ ~,.ıe"-"' 

Tahmin betlellerl ile llk teminat miktarla uırııııl' 10ğll t: c r.ı1 
motörJU vesait parçaları ve arsa. ayrı ayrı ;; Jlludll~ıııı' fP 
konulmuştur. Şartnameler Zabıt ve ınuaıne 14 dtı O fi jlt 

. u saat pJB Jcccktır. İ hale 15/ 4/ 940 Paze.rtcsı gtın • ıne1'tıı 
ls.caktrr. Taliplerin ilk teminat makbuz ,·e)'S 

ayyen sa.atta Daimt EncUmende bulunmaları. 

İlk Tahmin 
Tt'mlnat bedeU 

,i 
(t ıı,.,. 

zU?lrt 1 ~'' ı :gmrtı1.I tıJf!'I pt~.pr ,, 
62,60 834,58 Cerrahpaşa, Beyoğlu. ıtArilU d0 )._r. cf);-ı il 

haslahanelerlylc zcyncP ar ,·c ~..,. e 
ı;a~ ı~·- ı ihtiyacı için alınııcillc 84 J<S ~~ 

ll7,59 lMi,75 Darillftceze için aıınacak ~1'~:ıt1 ;t'/, 
ktllrııırı ) t.ıı"ıtl O f' ı;' 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat rn\ıtluşıur. ~,.,.~ teıi' ~ 
tıbbi ecza ayrı ayn açık eksiltmeye konu ın!'le 'JJ tl~.r1 il' ~ 
aınelıU ml1dllrlUğU kaleminde görUJecel•tfr. 'J'IJliPıer!..ııc"~ 

ı cakur. '{17 saat 14 de Daimi EncUmende yapı a t oııası 
veya mektupları ve 94.0 yılma alt Ticarc ısrl· 
muayyen .ııııatte Daimi Encümende buıunın• 


