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Moskova. 8 (A.A.) - Yükse~ Sovyet mec. 
lisi riyaset divanı, Pasikivi'nin Finlandiyanın 
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Diğer taraftan, Sovyet hükumeti de Finlan. 
diyadan, Sovyetlerin Riga elçisi Zotov'un Hel. 
sinki elçiliğin~ tayini hakkında istimzaçda bu. 
lunmuştur. 
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Balkanlardaki ingiliz elçileri 
Dün Lord Hali/ aksla üç 

saat görüştüler 

Edirnede 
Sular gine yük
selmeye başladı 

119 ev tamamen 25 ev kısmen yıklldı 
Edirne, 8 (Hususi) -Dün akşam saa 23,30 

dan itibaren düşmeye başlayan sular bugün 
16,30 a kadar 35 santim düşmüştü. .Yarım sa
atlik bir fasıladan sonra sular tekrar yükselmi
ye başlamış bulunmaktadır. Şimdiye kadar su
lar altında kalan evlerin sayısı 1246 yı bulmuş
tur. Bunlardan 119 ev tamamen, 25 ev de kıs
men yıkılmıştır. Nehir boylarındaki bütün ma
halleler sular altındadır. Suların bastığı evler
de oturan halk akrabalarının yanına, sanat 
mekteplerine yerleştirildi. Nüfusça zayiat yok
tur. Vaziyetin icap ettirdiği şekilde alakadar 
makamlarca tedbirler alınmaktadır. 

Ticaret Vekili Londrıı, 8 (A.A.) - Lord 
Halifaksın Balkanlardaki İn • 
giliz elçilerilc bugUnkü mUza 
keresi Uç saat sürmüştür. 

vadan çekmesi ihtimalleri de 
.görilşUlecektir. Maamafih, bu 
ihtimal müttefikleri fazla en
dişeye dilşllrmektedlr. Filha -
kika, müttefiklerin paraları 
vardır ve bu parayı Balkan 
ticaretini Almanyadan çevir • 
mcğe sarfedeceklerdlr. Ne ka • 
dar olursa olsun, hiçbir mali -
yeci, elinde yalnız bloke bir pn 
ra ilo cşyıı. mubııdclesi varke.ıı 
paranın kuvvetine knrşı koya· 

Dün tütün ihracafczlarz ve 
.> H.öyter ajansrnm istihbarı -

na göre, bu müzakereler önü
müzdeki harta.dan evvel biti. 
rilecektlr. 1\!Uz:ı.kereler sonun
da rcsmt bir tebliğ neşredil -
mesi bekleniyor. 

yapağ tüccarlarile konuştu 

Müttefiklerin mayn döktiikleri 
vcrleri gösteren harita 

(Yazısı 4 üncüde) 

J,omlra, 8 (Hususi) - Röy. 
terin siyasi muharriri diyor ki: 

lngiıtereniu Balkanlardaki 
di}llomatlk mUmessilleri ise, 
buglin başlıyacaklan görüşme • 
lerdc, ezcümle tngiltcrenin Bal 
kanlarla ticaret yapmak mak
saclllo teşkil ettiği tlcnrct şir -
ketinin Balkanlarda müttefik. 
lt. riıı nasıl daha. iyi tarıcla tak. 
viye edcbilece.~i ve Balkanlar -
daki iptidai maddelerin nasıl 
Almanya yolunu bırakıp tngil 
tere ve .F'rnnsanın yolunu tu • 
tabileceği meselelerini bahis 
mevzuu edeceklerdir. 

Bu konferansta, aynı za... 
manda, Hitıerin, yakın şarkta 
Alman ticaret işlerini tedvir 
etmek Uzere dotkor Şahtı inzi. · 

maz. 
lngiliz levazım nazırı ile fil. 

konomlk harp nazırı da Bal ~ • 
kanlardaki lngillz diplomatla
rının konferansına iştirak ede ı 
cektir. Bu da gösteriyor ki, bu 
konferanı:ı, evvelce sanıldığı 
gibi, yalnız diplomasi sahasına 
inhisar cdecelc bir toplantı de- ' 
ğildir. 

lngılterenin Ankara 
elçisi Hugessen'in 
memleketımiz hak-

kmdaki sözleri 
(Yazısı 4 üncüde) 

Almanyanın istila · plfını 
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~ ti Londra, 8 (A.A.) - lngiliz 

J 
'~~ı ı~ o·· yd ek ı· k dnlı ha" dı·se ~::~~i~iı'veAi~,!~;~a~l~n~e:a: ti U. ı ıtasmı gösteren renkli 300 
~ '---.. · 

1 

bin afiş bastırmağa karar ver-
'{h d - miştir. 

l • ( Q B • b f l Bu afişler, sokaklara, klUp-

! r m a l n aş l s l e g z u - ~~~0;ik:l~~~s~!a~~eıı:~:0~~~;:a: 
Qfl • i l ••ıd •• ? caktır. Bu afişler, Almanların l e zevcesı· nası o u is~ilA. ve tevess_u usullerini çok 

• iyı gösterecektır. 

(Yaıısı S üncüde) 

• Nazilerin harp gayeleri, 
• 1937 senesinde bu gizil bari -t ta. ile gösterilmiştir. Bu harita 

1938 senesinde Cudetlcrln tah 
rikAtı esnasında general Ilen
leinin karargAhında Çekler ta· 
rafından yapılan bir araştır _ 
ma sırasında meydana çıkarıl. 
mıştır. Harita, Almanyanın il
hak edeceği yerleri şu suretle 
sıralamaktadır: 

1938 ilkbaharı Avusturya, 
1938 sonbaharı Çekoslovak· 

ya, 

1939 ilkhaharı Macaristan, 
1939 sonbaharı Polonya, 
1940 ilkbaharı Yugoslavya. 
194,0 sonbaharı Romanya ve 

Bulgaristan, 
(Devamı 4 üncüde) 

- . 
Ticaret Vckı?i fütiin ihracatçılari1e dilıı7mtdfı1imtuia 

(Yazı:-;ı !! i·?d ıle) 

Milli Şefin Bahkh rum hastahanesine 
bir büstü kondu 

~ ..,,,,_,..,,..,,.,~ 

YeailCule"deki Balıklı R'um "has. 
tahanesinde büyük bahçenin bir 
kısmına "Atatürk parkı" adı ve. 
rilerek tanzim edilmiş ve buraya 
Ebedi Şefin bir büstü konmuştu. 

Son zamanlarda Mitli Şef İn. 
önü'nün de bir büstü hazırlan. 
mış, Atatürk büstünün olduğu 

l~ısma rekzedilı'tlişt:r. 
Büstün kaidesinde ''Büyük 

Kahraman ve Milli Şef İsmet İn. 
önü" ibaresiyle birinci ve ikinci 
İnönü zaferleri, Mudanya müta. 
rekesi, Lozan murhedesi tarihk. 
ri yazılıdır. Biistün resmi küşndı 
ay sonuna doğru yapılacaktır. 

Alman markı 
Alnıanyndan ~elen haberler 

mali bir iııhi<l::uıı l';'u1·cti güstc. 
ı·iyor: Tiiitüıı memleketin ku\'
nt kaynakları gibi nnnbaıı· 

kın yüksek iılnresini de eline n. 
J:ın Bitler memleketin maruz 
bnlunclu~u mali zorluklar lrnr-

:-ı!'oındıı cııCln.syon kal'arını , ·er. 
mi';-til'. Jiar~ılıkfiız olnrak mii. 
tcmnıliycn mnr~ bn Ilınnk"i:a 
, .o te<lıniilc çıknrıloıakta.dır. 

Alman halkı clledne ~eçen 
marklar ile mnğazalnrda \'e~i-

(Dcvamı 4 il11cüde) 
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Ticaret Veki • 
ı 

Dün tütün ihracatçıları ve 
gapağ tüccQ.rlarile konuştu 

Ticaret Vekili Nazmi Topçu. Bu karara kimse itiraz etme. 
oğlu diln mıntalpı ticaret müdür. miştir. Bunun üzerin~ Vekil bu 
luğünde ihracat tüccarları ile te. kararın Ankarada tasdik ed\lmiı 
rna&lar yapmış ve ihracatçılann olduğunu bildirmiştir. 
bir~ok mü~küllerini dinleyerek Bundan sonra Vekil söz alarak 
alınacak tedbirleri kararlaştır. demiştir ki: 
mı •n. Vekil bu yüzden Ankara. "- Bizim aşağı yukarı kanaa. 
ya hareketini de tehir etmiştir timiz, bu seneki yapağı mevcudu. 
Bu akşam Ankaraya dönmesi nun memleket fabrikalarına göre 
muhtemeldir. olduğu idi. Bu yiizden ihracaa. 

Nazmi Topçuoğlu dün sabah ta müsaade edemedik. Fabrikacı. 
aa t l 0.50 da mıntaka ticaret mü. lar da harice ma 1 "önderilirsc . . .... 
~ıürlüğüne gelerek ilk önce tütün kendılerıne kalmıyacaklarını söy. 
ihra('at tücc:ırlariyle görüşmii§. lemiglerdi. Şimdi mallann ihti. 
tür.. yaçtan fazla olduğunu gördük. 
Toplantıda ticaret müdürü Av. Binaenaleyh ihracata müsaade e. 

ni, Tütün Limited şirketi müdU. deceğiz. Yalnız biliyorsunuz ki, 
ı ü ~fvet, Ziraat Bankası müdü. harp ve diğer sebeplerle dünya 
rü Mehmet Ali, Ticaret Odası u. piyas~sı diye bir §ey kalmamış. 
mıırr.I katibi Cevat Nizami ve tır. Bınaenaleyh müstakar bir fL 
21 tüccar buJunmu§tur. yat t<Jtbik etmek imkansızdır. 

V ~kilin, Almanya piyasası ka. Tiftikler üzerinde fiyat tahdi. 
pandıktan sonra yeni piyasalarla datı yapmıyacağıı. Yalnız lisans. 
karşılaşan tüccnrların bu yolda lı memleketlere mal gönderirken 
ne gibi müşkülata uğradıklarını mümkün olduğu kadar iyi fiyat 
ı; •rma.sı üzerine tüccarlar söz al. almaya bakmalısınız. Çünkü her 
ınışlar ve bu hususta uğradıkları taraftan mal alaauyarl bu mem. 
müGküllıtı anlatmıçlar; Fransaya leketlcr biraz para verebilirler. 
ihracat iıinin bir elden yapıla. Yani mallarımızdan fırsat varken 
cagı hakkında duydukları ha. mümkün olduğu kadar fazla isti. 
bcrleri söylemişler; Vekil de fade etmeliyiz. 
böyle bir §Cyden haberi olmadığı. Bugünlerde fazla tiftik aata. 
nı beyan etmiştir. bilmeniz için lazımgelen tedbir. 

Vekil İngil~reye yapılacak ih. Ieri alacağız. Böylelikle yeni re. 
racat için de İngilizlerin buradaki kolteyi elinizdeki stoklardan kur. 
Briti§ • Amerikan şirketini mc. tulmuı olarak karşılamanızı tc. 
mur ettiklerini. fakat İngilizlerin min edeceğiz. Macaristana da 
is!.ikraz mukabili alacaklarından mal göndermenize yardım edece. 
fa.ı.la olarak mal mübayaa edecek. ğiz." 
l•rini ve bunun için de hükQmc. Bundan sonra toplantıya niha. 
tin tüccara yüzde 40 prim vere.. yet verilmittir. Vekil bu sabah 
ceğini ve bu suretle tiiccar daha Ncftscndikattan devralırum Bo. 
ucuza mal satacağı için lngilte.. ğazdaki gaz depolarını gezecek 
:-eye ihracatta bulunulabileceğini ve öğleden sonra diğer ihracatçı. 
bıldirmi§tir. larla i:Örlişcee ktir. 
ıBcndan sonra Vekil Polonya • 

dan alacaklı olan tilec8rlann i . 
şini balletmek Uzere AnkaTada 
Polonya sefareti ile müzakereler 
\'apıldığmı da ilave etmiş ve Po. 
'onyaya giderek orada teslim a. 
1 nmı~ mallarla yolda kazaya uğ. 
ayan ve sigortası bulunmıyan 
nınIJann bedellerini Polonyalıla. 
"tl vermeyi kabul ettiklerini ve 
ir ay içinde bu paraların tüccar. 

!,ra verileceğini bildirmiştir. 
Vekil bundan sonra cenubt A. 

T.erl'kaya tUtün ihracatı için ça. 
l:şac:ağm.ı ve esa.sen Arjantinlc 
bir t!earet mukavelesi yapılması 
i~in görüşüldüğünü söylemi§tir. 

Et buhranı 
Koyun getirmek uzere 
Adanaya bir heyet gitti 

İstanbul et fiyatlarının son za. 
manlarda arttığı ve '§ehir ihtiya.. 
cma kafi miktarda et bulunma. 
dığı görülmü~tür. 

Tüccarlar, lstanbula . koyun 
sevki için Adanaya bir heyet gön 
dcrmi1lerdir. 

Dün mezbahada kesilen hay • 
vanlann miktarı pek aı:dı. Vazi. 
yet alakadarlar tarafmda.n esaslı 
gurette tetkik olunmaktadır. ----

Cumhuriyet gazetesi aleyhine 
açılan davalarda karar verildi 

Cumhuriyet gazetesi· ne§riyat vakar ve haysiyetini ihlal kasdi rüldüğüne binaen meabuk müda. 
müdürü Ilikml't Münif, muharrir cürmüyle yazıldığı beyan oluıı. faa rc<ldedilmiştir. 
Peyami Safa, Mekki Said ve Se.. m111tur. 1 - 85 aayıu iddianamenin ilk 
lahattin Gilngör haklarında Af. Bu va.r.ı.nın Konyalıya taalluk numarasında yer alan ve muha.. 
rodit meselesi yü:ı:iinden yaptık. eden kısımlarını iddianameden keme safahatını bildiren (Afrodit 
ları neşriyat sonunda açılmış ve çıkarmak lazımdır. davası) ba§hklı yazı davasına gc. 
tevhi~ olunmut davalar ~ün altm. 5 - Yine Cumhuriyet gazete. lince, bu yanda htanbul müddei. 
cı aslı!~ ~eza mahkeme~ı ~a:afı_n- sinin 24.2.940 tarihli nüshasında. umumtai Hikmet Onatın ecnebi 
d.an bıtırılerek karar bıldırılmı§. Mekki s1 id imzasiyle çıkan yuı kelimeleri yanlış hif.zettiği yuı1. 
tır. . . . gerek ır.ünclerecatı ve gerek takip mış ve birkaç misal gösterilmff. 
Hakım Hatıl celse açılır açıl.

1 
ettiği gaye noktasından mat. tir. 

maı:, matbuat kanunu hükümleri. ::ıuat kanununun 27 ve 30 uncu Hikmet Onatln "kalabalığı 
ne aykırı bulduğu yuıların ma •. ceza kanununun 273. 482 ve 484 cümle kapısından çıkartın" diye 
hiyetini tebarüz ettirdikten son. , üncü maddelerine muhalif görü. emir vermesinin ve bu tehdidin 
ra karar ş~ suretle ~kunmuştur: lerek Mekki Said ile Hikmet Mü. umumi kahkaha ile karşılandığı 

Muharrır Pe,yamı Safa, Afro. nif aleyhlerine dava a~rlmı§tır istlhfafkar bir tavırla anlatılmak 
dit davasını adliye çerçevcsinı::len ı · istenmiştir. 
alarak &osyal çerçevesi içinde mü Cumhuriyet gazetesinin Anka. Netice itibariyle yaz.ının heye. 
talca etmi§, Konyalının raporuıııı ra muhabiri Afrodit rorna.nuu ti umuıniycsinde mUddciumumt 
istinaden mezkur kitabın intişar türkçe,·e tercüme eden mebuı Hikmet Onatın şöhret ve hayal. 
sahasından toplattmlmıısını inkı. 1 Nasuhi Baydarın eser üzerindeki yetiyle oynanını~tır. Bu hareket 
labın sosyal. ahlaki ve estetik e fikir ve kanaatlerini ilave ve ta. ecıa kanununun müsamaha ile 
5Hlarına taban tabana zıd \'C diı.it yapmadan bastırmıştır. E. hrşılamadığı bir cürümdür. 
ric'i bir hareket mahiyetinde tav serin Konyalının raporuyla top. Yukarıdaki esbabı nıucibeye 
sif etmi§tir. ]attırıldığı bir vakiadır ve bunu binaen (1, 2. 3, 4, ve 5) numaralı 

Yazının hemen her sa•ırmrla yazmak cürüm tc§kil etmez. Ya.. davala,rdan dolayı muharrir Pe. 
her par<ıgrafıncla muharrir Pe. nda sarahnten Konyalı istih<iaf yami Safa, Selahat.tin Güngör, 
yami Safanın bütü.1 bir vuzuhla cdilmittir. Hikmet Münif ve Mekki Saidln 
müşJhade edilen gaye ve endi~e. 6 - Cumhuriyet gazetesinde beraetlerinc, (İmtihan) baıhkh 
sinin ihmal ve iddianamenin tan. neşredilen (İmtihan) başlıklı Peı. yazından dolayı Peyami Safa ile 
ziminrle ağır tcnkidat ve itham. yami Safarun yumndan dolayı Hikmet Münifin matbuat kanu. 
tarla iktifa olunduğu aşikArdır. açılan dava da her ne kadar mu. nunun 27 nci maddesi ile ve 35 
Yine a~ikardır, ki idclia makamı nunlar asliye yedinci ceza hald.. inci maddesinin (H) fıkrasma 
güzel sanatlar manzumeıine da. minin ittihaz ettiğ ~rA kararının tevfikan 20 ter lira hafif para ce. 
hil Afrodit kitabının maruz ol Türkiye haricinde uyandıracağı z:asiyte tesıiyelerine ve Peyami 
dığı adli takibatı muharrir Peya. akisleri tahminden ibaret bir ya.. Sa!anm eski cezasının tatbik ve 
mi Safanm çok hassas bir sanat. zı ne~rettiklcrini ve ara kararını infazına mahal olmadığına ve 20 
kar heyecaniyle tenkit ettiğini bizzat tenkit etmediklerini der. lira para censun devlet hazine. 
nazara almamı1 ve yalnız yazr. meyan etmişlerse de matbua ile ıine tediye etmesine ve (Afrodit 
nın cümle vo usllıbunu cezai ta. itlenen ı;uçlarcla gerek yazı. gc. davuı) ba:ılıklı yazıdan dolayı 
kibat için kati bulmu~tur. Hal. rekse yazwı ilham côen fikir u. Hikmet Münifin ceu kanununun 
buki muharririn endi,esi sanat hibinin tayin ve tesbiti ıarurf 482 nci maddesi hükmünce 6 ay 
hürriyetini masun bulundurmak. olmadığına ve fıkra hükmil ceza hapsine ve 100 lira ı~ır para cc. 
tır. blkiminin bakmakta olduğu da. zasivlc te~ıiyesine. 273 Unc.ü mad 

2 - Muharrir Peyami Safanın vanın ara kararları ve mu.amele.. dtye getince eez:a!'lın altıda biri. 
25.2.940 tarihli Cumhuriyet ga. leri üzerinde toplanan umumt a. nin tezyidi ile yedi ay hapae ko. 
zctesinde inti~r eden (İlmin mu. takanın tesirinden vekayc mak. nulmasın! ve 116 lira 60 kuruş 
hakemcsi) ba§hklı fıkrası hem sadiylc vazedildi~ine ve Peya. ağır para cezagt ödemesine ve 
matbuat kanununun 30 uncu, ml Sa fanın (imtihan) başlıklı ya. 76 ncı mac!Q'! mucibince para ee. 
hem de 30 uncu maddesinin (H) zısındaki bazı parçalar tebarüz zalannrn avneıı infazına ve Hik. 
hkrasma muhalif görülmü ve ettiğine ve 35 inci maddenin ka. met MUnifin müec~I mahkQ. 
muharrir ile gazetenin ne riyat bul ettiği ceza nevine ~öre fıkra miyetlerlnin ae 1 infazına · kabili 
müdürü aleyhlerine t:av;ı ikame hükmiine bi:tzat ihlali· icabetme. temy-iz ol~k üz~re karar veril. 
olunmuştur. yip yaı:ınııı intiçarı kafi gö. ı:niştir. 

Peyami Safanın Server Bedii ------~-------..,..-----·------
imzasiyle yazdığı bu yazının ba~ 
kısmında Konyalının ismi sara. 
haten zikredilmiş ve matbuat ka. 
nununun 30 uncu maddesinde a. 
ranan milbhemiyct unsuru mcv. 

Ot<~llarda _r'ersler / Bevoğlu kazasında 
Hazıranın 15 ıne kadar 44 lokanta snhibi Yapağı Ihracatçılariyle 

Yapılan T oplanh Sahillere İ§aret cut bulunınamıştır. 
Vekil öğleden sonra saat ıs de fenerleri konuyor Eğer iddia makamı Konyalı is. 

devam edecek cezalandırılacak 
Maarif Vekilliği okulların açıl. :Ce;·o~l1J kaynıakamlığı tara. 

Galatadaki ömerabit hanına gL mindcn sonra r.elen (gibi) edatı 
derek ithalat birlikleri müdürleri Liman reisliği seferde bulu- atfına istinaden İstanbul müddei. 
ile görlijmüş ve kendilerinden nan vapurlara hnva vaziyetini umumisi Hikmet Onatın kaste. 
muhtelif meaeleler hakkında iza.. bildirmek Uzere sahillere büyük di!di&ini anlatmak istemiş ise bu 

işaret direkleri koymagv a. karar 'd · k t"d" l'h hat alıructtır. ı dıasını anaat tev ı ınc sa ı 
:s vermiştir. Bunlardnn İ1 1{ olarak · Nazmi Tonr:tıogvlu akcuım Uzeri delili! ile isbat etmeliydı. 

r:s- r- ıbe§ tane vaptırılmış; Trabzon, d f 
aaat 18 c1c mmtaka ticaret mü. Samsun. İnebolu, Karadcn.iz E. Peyami Saranın mü a aası ya. 
dürlilğüne gelerek tiftik ve yapa.. vı• . ''1 . . ıının heyeti umumiyeıinin telkin reg ısı ve .1• ersın lımanlarma gön 
ğı ihracatçılarının toplantısına derilmiştir. Bu dlrcklcrin Uzc • ettiği mana karşısında h!disenin 
riyaset etmiş; onlann dertlerini rinde geceleri r ·nkti fenerler hüsnü niyetle muttasıf olduğu 
dinlemiştir. Sö~ alan tüccarlar yanacak ve gemiler uznklardan sarahaten ı;özüktüğüne göre or. 

'unları &o"ylenu'ıı.lerdı'r·. 'b ı · ·· h tada kabili tec;rim bir fiili mem.. :r un arın rengınc ~ore ava \"a-
ziyetini öj!ren.eccklcr ve fırtına nu yoktur. Yazının siyakı ve mi. 

''- Fabrikalar yapağılarnnmn k v zah oluc:u da ithamın varid olma.. 
cak U b. · • alab • çı rp çıkm1yacagm1 anlıyccak • "' 

an çte ınnı satın ildi. tardır. dığını ifham ediyor. 
ler, Ziraat Bankası mübayaatta 3 - Yine 25.2.940 tarihinde 
bulunacaktı, benliz başlamadı. İran sefiri şehrimizde intic:ar eden Selahattin Gilngörün 
Bankanın bir an evvel faaliyete yazdığı yazıdan dolayı matbuat 
geçmesini bekliyoruz. Bankanın lran sefiri dün Ankarada.n kanununun 27 ve 30 ur:cu. ccı:a 
almıyacağr çeşitlerin de ihracına §ehrlıııizc ı:clmiştir. kanununun 273 ve 489 uncu mad 
mUsaade istiyoruz. delerine istinaden gazet,.·•i- "'"" 

İngiltere bugilnlerde tiftik al. Yirmi yıl evvelki Vakıt ·v,.t rriidürü ve muharriri aleyh. : 
mıyor. Bu, bir buçuk aydır böyle ................................................ !erine dava a~ılmıştır. Sr.lahı:ı .. 
devam ediyor. 9 1'-.'i8an 19!0 Giln.,.ör bu yazısında İstanbul 

Ruaya ile de uyuşamıyonl%. müddeiumumisivle mumaileyhin 
Yeni rekolte de yaklaştı. Bu re. Elanek fiyatları yine adli muamdcainden garahaten 
kolte 70 bin balya kadar tahmin 1

' yükseldi bahsettiğine g.Pre davanın mat. 
olunuyor. 30 bin balya ıstok var. buat kanununun 30 uncu madde. 
dır. Perşembe gününden itibaren siyle alakadar olmadığı a~ik~rdır. 

Dcmckki yüzbin balya malımız francala.nm kilosu yirmi para Ceı:a kanununun 482 ve 273 ün. 
olacaktır.. Bu &uretle fiyatlann zam ile yirmi iki buçuk, birind di maddelt'rinin hadiseye tatbi. 
çok düşeceğini zannediyoruz. E.. nevi cknıeğin kilosu kırk parn kına gelince tecziyeye mütedair 
ğer elimizde 30 bin balyalık stok zam ile yirmi kuruşa yükselmiş~ talep ile kanun hükmünün teta. 
olmasa köylü daha çok kazana. tir. Fırınlarda ihtiyaca kafi ikin.. buk ve iştiraki yoktur. Bu mad. 
caktır, herkes derhal yeni rekol- cl nevi ekmek bulundurmak mcc- de insanın namus veya şöhret, 
teyi satın almaya hücum edecek buriyeti hasıl olmuştur. vakar ve haysiyetine taarruzu ce. 
ve fiyatlar iyi olacaktır. zalandırmı§tır. 

Sonra, birlikler henüz tam bir 1 MezkCtr yazı okunduktan son. 
programla çalıpmamaktadırlar. ~ Salı Çarşam'J. I ra dava ikame!'>İ için ortada mad. 
Lisans tevzii işi iyi değildir. Bu > 9 Ni a 

11 
10 Nisa 

0 
di sebep olmadığı tebarüz eder. 

yolda bazı itirazlar oluyor. Lisan. _ _ Ancak muhakeme safahatı hora 
sın İstanbulda kurulacak bir he. ~ 1 gitmeyen bir ,ekilde tafsil olun. 
et tarafından verilmesini istiyo. <ı'. 1 Rch C\"cl t '{clvı•c muştur. -

ruz. Lisansın biı'liğe bırakılması .._ ı.:~""' •f'iı 9'~<ıoıı ''"' 4 _ 74 sayılı iddianemc ile 
da iyi olacaktır." Cumhuriyet ı?<lZCteşinin ne riyat 

Bu sırada, Vekil, "birlik idare \!\killer 'a...atı •:1..1ın1 \ ru<hlı •. 11uıı müclürü aleyhine matbuat kanu. 
heyeti tarafından lisanslı memle. GünPŞln nunun Z7 ve ecza kanununun 

etler hakkında verilen karara i. ıJot-ı"'' ll 3l ıo 4!l 5 :::n ıo 46 482 nci m.ıddelerinin tatbikı ta. 

ma ve kapanma za:nanlarr etra. rın.:an teşkil t.dilen bir heyet ka. 
fıncla yeni bazı kararhr almıştır. ıa d.:ı:tilirıcleki 66 içkili lokantayı 
Alınan bu kararlı?ra göre. teuri. teftiş (tnıiştir. 
~at h'!r yıl eyı:ilün son h:ıftasın. 1 Teftiş r:cticcsiııde l.:ıırnların 22 
da ba~lıracak ve haziranın 15 in. sbin hcılediyenin ta.> 'ikli tarife. 
kadar devam edecektir. sini ta ti ik ettikleri. diğerlerinin 

de tarif(: en ayl:m yilksck ücret 
Bu suretle uzatılaı~ teritisat. aldıkları görClerek hakiarında ka.. 

her yıl yazılı yoklan1alarrian t\nn. nu:1i takib~ta gc;ilnıiştir. 
ra birer hafta dinknme tatili ve. V ) l 

·ı . . . . . . npuf' nav un arı 
rı m'!ş,ı ımkanlcırı teının edılnuı v •~• 1• • • o f 'k ,. 
olacaktır. ..ın·"'11'1J ımıın rım:.ı l"'e ı · ~'-

• 1 •,·antı:.r ile b"r mil<ldettenberi 
~ıse ol;;unluk inıti'1;o .!arı da f.,,!, .. irıiıd" \'a.,,ıır navlunlarr U

hazıra~ ayını~ sonu:ıa k;;clar ik. zerir.dc tctkik1cr yano:ıo Yc1\alet 
mal _cdılcce:ttır. mütehas.c;•s'armdan Neiat Anka-

Bır gaı:ctC"nin may11 on beşin. rava ~icl~ekleı·ıiir. Anterada 
dea sonra der~leri;ı kesileceği ı.; nisandan itibaren tatbikine 
hıık!<ıncla } apmı§ oldu~u nc;riyat b• .. lanılaca •, V"ni ,.~nı ,. navlun· 
asılsızdır. Jarr}H tesbit cdercklcrdir. 

Çocokları Kurtarma Yurdu 
l htisas heyeti 
başkanlığın da 

Valinin 
toplandı 

tirazmız var mı?'' diye sormuıı._ ö ... 1 12 16 3 ı J D 
r b c 5 5 12 15 ll 33 ep o unmuştur. avanın mev. Çocukları kurtarma o.,·urdı•n11n 

tur. İkindi 1/'i M O Ui 15 5i 9 15 ıuu mebıı~ ve muharrir Yunus ihtisas hevcti dün Vali Llıtfi Kır 
den geçirilnıJıtir. Bilihare yur. 
::lun inzibat kurumuna aza seçil. 
mesi İ§İ ~örülmü1 ve çalııma 
programı da tesbit edilmJftİr. 

(Bu karara göre lisanslı memle. Akşam ıs 42 12 oo 18 •s 12 oo Nadi'nin 20.2.940 tarihli başma. darın baş,~:ınlığı altında maarif 
etlere satışı temin eden tüccara Yatsı 20 16 ı 35 20 ıs ı 35 kalesi<lir. Bu makaleclen iddiana. ı müdürlüğü ;de bir toplantı yap. 
emin ettiği satışın yarısı verile. lm.ımk 3 46 9 O• 3 44 9 oı 11 mcvc bazı parcalar alınmış ve mı. lar.~ır. Toplantıda Doktor Ne. 
ek, diğer yarısı da birlik azala. , ~-----------~ b_unla. rın lstanbul müddeiumumi. cati Kipin yurdıtn tekamülü hak. 
ı, arasında tevzi edilecektir ) H k o sı ı met rıatın namtJ!S, şöhret, kında Hrmlş cıldıı~tı rapor göı~ 

Talebe kadrosu 120 den 200 e 
çıkarılmıştır. Yurt binası tmra. 
hor köşküne nakledilecektir. 
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rttiğimiz büyük alim 
8tııail Saip 

Ankara Dil, Tarih.Coljraf t1a fa
kiHtcsi. Türkoloji doçenti 

Abdülbaki GÜLPINARLI 
ALMANYADA Kadıköydeki kitnlı h8dise 

Sun'i benzin fahri- } d B . b ~ l 
kaları kuruluyor an arma ın aşısı r eyzu -
Kopenhag'dan fransızca Pari l h • ı • l ••ıd •• ? 

Suv~r.ga~tesineb.ildirili;:or:.. a l e zevcesı nası 0 U Gorıngın harbın ne~ıcesını , e 

Mcrhttm ı·c Fa-;ıl lsm{lil Sair 

rek Arapları f~ahatine meftun 
eder, gah İran dililc konuşarak 
İranlıları belaı:ratine hayran kı. 
lar, gah bir Fransız.-ı fransızca 
bir kitap hakkında malümat ve. 
rir, gah in~ilizce veya almanca 
yazılmış bir kitabı şcrhevlerdi. 
Her mezhep ehli. mezhebinin ga-• 
vamızmı ondan duyar, her meş
reb ehli, mcşrl'binin esasatını 
onda görürdü. Her din ehli, di. 
nini ondan öğrenir, her meslek 
müntesibi, mesleğini ondan an. 
!ardı. 
Hafızasındaki kudret, akıllara 

hayret verecek derecedeydi. Bir 
ilmi meselenin hangi kitaplarda 
ve hangi ta bılarında olduğunu 
söyler, "zannederim fi1an sahi
fenin ortalarına doğru,, diye 
tahminen ı::öylcdiğ-i sözler. umu. 
miyetle yakin ifade ederdi. Şark. 
ta ve garpta yazma ve basma 
kitapların hepsini bilir, dünya
nın hang-i kütiinhane!erinde bu. 
lunduklarmı, hangi tarihlerde 
basıldıklarını tamamile söylerdi. 
Sözlerindeki metanet. üslübunda 
da vardı. Tercüme ile teve~gul 
edenlerin nakledenlerin, naklct
tiklE>ri yazılarda tercüme hatası 
olmasa bile ona ar7..e<lilince ne 
kadar üslüp hatası bulur ve 
türkcenin hususiyetine müte. 
behhirane vukufile onları ne de
re<'ede hnvretlere düşiirürdü. • 

Şa;r:~Ja olduğu kadar ..,.,.,.belki 
de müteessifane söyliyeyim, on. 
dan daha fazla- garpta da meş
hurdu. Dünyada hiç bir müstcş. 
rik voktu ki onu duyma.sın ve o
na 'fnürac:ı.at etmesin. hiç bir 
ilim adamı yoktu ki sözünü hüc. 
cet bilmesin, hiç bir işık yoktu 
ki onu sevmesin. hiç bir arif 
yoktu ki onu, fakat onun kada_ 
nnc~ değil, kendi kadarınca bil
mesin. 

Herkese karı:;ı mütevazı olan 
ve kendisini J{erkestcn küçiik 
gören bu büyük insanm karşı. 
sında herkes küciiliirdü. Onun 
vanmd~ herkc<;i kiiGiik gördüm. 
Fakat o, kendisini herkesten kü-

(Dcuamı 4 iinciidr.) 

tayin ettireceğini söylemış oldu. ı 
ğ"u garp cephesi taarruzundan Evvelki gece Kadıköyde Caferağa . 
Hitleri meneden petrol noksanı mahallesinde Serasker sokağırld:ı 
korkusu mudur? 1914 zaferin- 9 numnralı rvde bir aile facin!-lı ol
den sonra söylenmiş olan şu söz muştur. Vaka etrafında bir mu
malumtlur: ··~rnttcfikler petrol harririmiziıı yaptığı tahkikatı yazı-

d ~ ı.·oruz: 
dalgaları überinde zafere ogru " 9 numaralı evde jandarma bin-
uçtular ... ,, b 1 d F ıı h · Almanya Romanya ü1.eri!1e aşı arın an eyzu a , zcvce~ı 
yaptığı tazyike ve Rusy_?. ıle Melahat ve İlhan ile Ayhan ismin-

- deki iki kızı ile oturmaktadır. Fcy-
mevcut anlaşmalarına l'agmen Ü 
harbe başladığı günden itibaren zullah Tckirdağından İstanbul s-
ihliyaç duyacağı senevi on beş küdar jandarma kumandanlığına • 
milyon ton petrol hiç bir şekilde ü.yin edilmiş, fakat sağ tarafına 
elde edemiyece~ini görerek ü. hafif bir nlizül indiği için bir 
mitsizliğe düşmüştür. müddcttenbcri Yaz.ifesine gidcme-

!şte bu sebeplerdir ki Hitler mi~tir. Son aylarda izinli bulun
veniden Sentez usulile benzin duğundan daima evde oturuyor, 
yapılacak fabrikalar inşasını hazan hava almak üzere dışarı c;ı-
emretmiştir. kıyormul'!. Bay Feyzullah 48. zev-

Iluslar petrol ı•crmiyornmş cesi Mclfı.haL<ıe 38 yaşındadır. BU-
Bcrlinden Skannüyuz ajansına yük kızları llhan 17, Ayhan lG 

verlen bir haber Rusların Al _ ~·aşındadır: Binbaşı Bay !eyzullah I 
manyaya verdikleri petrolün tat ılo zevcesı kıskançlık yzunden ı;ık 
min edici bir ahenk ile devam sık kavga etmektedirler. Hatta. bir kikat:ı. başladılar. 
etmedi;:ti üzerinde ısrar göster - gece evvel Mcla~.at ~ir m~ktup o- Zabıta memurları evin her tara
mektedir. Berlin buna sebep o. kurken kocnsı go~uş, elı~den a- fında esaıılı araştırmalar yapmL5-
larak demirvollarmın fena lıp bakmı~. fakat bır şey soyleme- !ar fakat vakanın kim tarafından 
vaziyette olduklarını ileriye sür mi~tir. . .. . • . iJ1!~ndiğinc dair kat'i bir delil elde 
mektedir. Evvelkı akşam uzerı Melahat ~ır C'dememişlrrdir. Ifopı ve pencere-

lşte bu sebepledir ki sentetik ev aşm kom§usuna pencereden hı- !eri zorlama alaimi yoktur. Tah
benzin imalini arttırmak ve bu- tab etmiş: kikata elkoyan Müddeiumumi Na_ 
mm için de Herman Göring fab_ - ~irkaç &:~ndenberi kavgalıy- zif dün öğleden sonra Kadıköy 
rikalarının muazzam bir şekil- dık ya .... Bugun barıştık. Darısı -ıulil hf Jdmilc ve zabıta memurlari
de büyütülmeleri istenmektedir. sizin başı~.ız:ı "k.on_ışu da kocasıyla le birlikte eve gitmiş, tesbiti de. 

Almanya muhakkak ki ma- dargınmış demışlır. . 1311 yapılmış. akşam ger v;ıkte ka-
den kömüründen benzin çıkar. Bay l'.eyzullah evvelkı gece saat dar konu komşunun ifadeleri alın-

mt al kkiskti.kyecedkbti_rlm. Ha.l~u~i bdunb~n ~ı~~UÇ::u:~a;:~n~~~~!1:~~ ~!~~~ mıBştaı::an '. f"'la·ı1at ""u"zel ve "Ok ne-
a ıa u e e 1 esı ıçın e ır bire kadar oturmuıılar, sonra yat- "' ·' " " " 

"Ok mahzurları '-'enmek <Ferek .,eli bir kadındır Kendisine neşe-
.., " n - mışlardır. Yakanın bundan sonra- " tir· ııindPn dolayı komşulıı.r tarafmdan 

.) y smı kocasıyla dargın bulunan kom- "Kahkahacı" Melahat" df'nildiği de 
1 eni fabrikaların meydana şudan dinliyclim: 

gelmeleri uzun bir zamana müte- .. _ Gece saat bir buçuk vardı. ~öylı>nmektcdir· Tekirdağmdayken 
\·akkıftır bı'r <loktorla SC\'İştig~i de SÖ\.·leni-

. BirdPn mantar tabancasının patla-
2) Bir milyon ton petrol elde masınr andıran bir ses duydum. yordu. Vakanın nasıl ve ne şekilde 

edebilmek için beş milyon ton Ne olduğunu anlamaya <;alışırken oldu~umı çocuklar da bilmemek
maden kömürü istihsal etmek üst üste iki defa daha silah patla- tedir. 
lazımdır. Halbuki Almanya, leh dr. Pencereyi açtım. Komşumuz Çocuklnr şöyle demişlerdir: 
kömi.lr madenlerini de elde etti- Bay Fc.vzullahın evinde çocul<lar "- Bir silah sesi işittik. Uyan-
~ı· halde bu ı"htı·va"'ını ka,...,ıl <hk. Oda karanlıktı. Elektrig~i "'&-,.. ' · ' ·.., ıya. feryat ediyordu. Kendimi l!Okağn " 
Cak kfüi'ıütl! malik değildir. a.ttım. Daima sık sık görüştüğüm kınca babamızın yerde kanlar 1-

3) Tabii benzin vanında er. y k çinde yattığını gördük. Annemizin 
.~at". benz·ını'nı'n kalı:telerı· fev - MeHi.hatin evine koştum. u arı k l k t k O d "] .. r· " '' kata <;lktım. Çocuklar feryat edi- aryo asına oş u · a o muş u. 
ka iade düı::üktür. yor. babalan da kanlar içinde ya- Ondan sonra bağırdık Başka bir 

Bu ~ekilde petrol meselesi Al- tıyordu. Mclahatse karyolasında öl- şey bilmiyoruz .. , 
man erkamharbiyesinin halle • müştü. Başından yara almıştı. He- * * * 
deceği en mühim mesele halinde men karakola koştum. Zabıta me- Ölülerin defnine müsaade edil-
diğimiz haber tahakkuk ettiği murlnrı geldiler. Bir müddet son- miş \'e öğleden sonra evlerinden 
takdirde bile Almanva ancak ih- ra da müddf"iumumi yetişti. Tah- kaldırılarak gömülmlişlerdir. 
tiyacımn beşte birini karşıla
mış olacaktır. 

T efrikalarımız 
Yazılarımızın çokluğundan 

dolayı bugün girememiştir. Özür 
dileriz. 

25 tonluk h ava 
zırhlısı 

Altı Almaıı taggaresile 
düşündükçe nasıl döğüştü? 

()emir günü 
.\lınaıırnıla hir "J>cmiı· güııii" İl'acl cdilmi-;;. O ~iin her-

1 .. t•,.,, J,.cndi C\ inclel,i ~ohalaı-ı, ıııa-;;alnrı, iz~aralarJ, pa ... ıı kilit 
lcı·i gcliı•ip nııhal'laı-a alı,\ oı·ııııı-:-. 

Jfü· l anılan ela clc\'ll't tc-:-kilı'.Hı, bey kelleri yıkıyor, fılJide. 
kı·i iııtUı·ıyor \"C cl<il..iiııtii.lt•riııi yine o anlmrlara. gönderiyor. 
ınıı.... I 

' Hıınlnr, ıı.iille ol:u·ak, top oln«ak \'C nazı dii~nuınlnrrnın 
bağnıııia patlı) al'al..ıııı-;;. 

J~iı· \atan ıniidafua.sı i<;in ynpılıncn, huna fedakı1rlık de
nir. J•'akat hiitiin ftlcm hililoı· J.;i, bugün lCl'l, İİziiıulc hıu·p 
pat ladı~ı dakikaya knılıu·, Alınan topraklarımn uj!,radıjl.ı ne 
hir baskın ,·nr<lı, ııe <k lwrhaıı;;,i bir btilı"t al.ıllaı·dan gcçnıi,ti. 

ıju halde bütün bu fNlakı°u'lıklar, bu yıkıcı hamleler, mü· 
ılafna için <lcğil, :,.aldırmak içindir. 

Yalnız, dü-:-ii.niiyorum, ki kıl'lk sobalar, de\ l'ilmi-;; h<'~·
kcllcr, ıııa-:-alar ,·cı-.niı·cdcıı yn111lacak silftlı ,.e ccphan<'ııiıı llu. 
<·ıımıı kaç ~ün sürer·~ 

Bcl'i ynndn, zcn~ln mn<len kuyuıaı·ı harıl haı·ıl i71ı•ı·, 
ıııilyoularca 1-;;çi, ,o;nyı ... ız fabrika, yüzlerce tcr~ane <;alı,arak 
giillc daj!,ları, namlı ormanları yı,f!.ıp dururken, bütün lmıihırı 
demir günlcrile kaı·.-:-ıhuııak nn,..ıl kahil ola('nk'~ 

Jngilizleı-irı ablukaya hız \'(•rnu•lerile gniha bu (}('mit• 
giinel'i aru..,mda sıkı bir ~·nkınlık \ ' ili'. J>ı-:- limanlardan, Al· 
ma.ııyııya akan y ııı·ılııu kıuınllıu·ı t ıkaııchkçn, en 1->on \'C belki 
en \"Primsiz çar<'lcrc de hn-:-vurulıı) or. 

Hus - l•'hı <;ıırpı':'ınnlnrınıln bir günlük olJiis hatcnyı-;;ı iki 
yüz kırk hine c:ıkl ı~ını oknnıu";-tıık. 

Şu kiiçiiciik ajans hnhel'i, ~lmdiki muharebelerin ne kor. 
ktm<; mideli bir ~elik tlfı<;oıırnnı oldu~ıınn Jl'Österir. 

Londradan bildiriliyor: Alman tayyaresi az çok yaralı 
İngilizlerin Sanderland tipi oldukları halde kaçmışlardır. 

muammaz deniz tayyaresi geçen Hava zırhlısı muzafferane üs. 
~ün Norveç sahillerine yakın süne avdet ederken yolda bir 
bir mıntakada Alman tayyarele- çok Junker 38 model Alman tay
rile harp etmek imkanını elde varelerine rastlamış: fakat bun
etmiştir. Jar taarru7.a cesaret edememiş. 

Hava zırhlısı ismi verilen yir. !er, ancak uzaktan bombalar at. 
mi beş tonluk Sanderland tay- mışlardır. Bu bombalardan hiç 
yaresi bir çok toplar ve mütead- biri isabet etmemiş, bilakis Al
dit mitralyözlerle mücehhezdir. man tayyareleri Sanderland'ın 

İngiliz ha.va zırhlısı bir tica. ate~ile yaralanmışlardır, 
ret g-emisine refakat etmekte L Muazzam hava zırhlısı 320 ki-
ken Almanların en son model S Jometre daha katettikten sonra 
Junkcrs tipi tavyarelerinin altı · ıissüne dönmüştür. Harp esna. 
smm taarruzuna uğramıştır. ilk sında kumandanla ikinci pilot 
Alman tavvaresi hava zırhlısı hafifçe yaralanmışlardır. 
Ü7.erine dik"nmiş iki Alman tay- 1 
yaresi de tngiliz deniz tayyare. 1 
.. ;n;n altına g-ererek deniz sat -
hıNı :~:> metre kadar alçalarak 
uc;m:ı. <Ya ve ha1·a zırhlısına taar
ruza ba Rl amı c: l ıı rdır. 

S:tnde.rları.ı-1 ön ve arka topla
rile Alman tayvarelerine muka
belede bulunmuş ve gök yiizünü 
mi.ithiş bir gürültü kaplamıştır. 

Bu sırada dört Alman tayya_ 
resi de arkadan taarruza geç· 
miı::lerdir. 

G eza landırılan 
futbolcular 

JJcılcn TcrlJiycsi 1 stanbııl böl. 
ı< si lm.şkaıılı[/ındmı: 
Aşağıda adları, soyadları, 

bölge sicil sayıları ve klüplcri 
yazılı bulunan idmancılara işti
i·ak ettikleri müsabakalardaki 
suihareketlerindcn dolayı genel 
direktörlüğümi.iz tarafından 11 
-:ı-1910 tarihinden itibaren 
hizalarında yazılı müddetler için 
<zCÇiri müsabaka boykotu ceza
ları verilmiştir. 

Beyaz kitap ~e 
uydurmalar 

Almanların beyaz kitabı aon 
günlerin ıiyasct havasında bir 
hayli dalgalandı. Avrupayı har. 
be sokmakla itham edilen Ame. 
rika, beyaz kitapta neşredilen ve. 
sikaların sahte olduğunu isbat 
etti. Ajans haberlerinden anladı. 
ğımıza göre vesikalerdaki ifade 
tarzı hiç bir Amerikalmm kullan. 
mıyacağı bir şekilde imiş ve ıh-o 
farkları pek hariz.miş. 

Birkaç fıkra habrladrk: 

Araplar "P'' yerine daima ''B'' 
kullanl&"lar. Paşa yerine "Başa", 
avukat yerine "Afkat" derler. 
Vaktile Markopoli adlı Suriyeli 
bir hıristiyan htanbula gelnU§. 
Bilet alırken ismini sormutlar: · 
''Merkepulo" demiş. Tıpkı "mer. 
kep oğlu" gibi. Memur kızmış: 
''Köpoğlu, benimle alay mı edL 
yorsun" diye çıkıııruş. 

Tant, fw-a.nıızca çadır manası. 
na geldiği gibi hala, teyze mana. 
sma da gelir. Fransa mecfüinde 
hezimetten bahsedilirken ''düş. 
man, kurnandanUl tantma taarruz 
etti" cümlesi geçmi,. Azadan bi. 
ri bot bulunmuş: "O kocakanyı 
orduya götünnekte ne mana var. 
dı.'' demiş. 

••• 
Şehbenderlik işleri müdürt 

Torpil Tevfik için ''hatıın ıayıhr 
cühela'' denir. Bir gün memur. 
fardan biri mantıksız demek olan 
illogique kelimeıini kullanmıt 
Tevfik, manasmı sorunca, ala; 
1 d. " k • o sun ıye ze i, akıllı" cevabmı 

vermi§. Ertesi gün sefaret tercü. 
manlanndan biri Torpil Tevfiği 
ziyaret edince, Tevfik bir yolunu 
bulup bu kelimeyi kullanmıı: 

- Vallahi, alemde sizin kadar 
illojik kimıe gönt)Cdiın .. deyi. 
vemıi,. 

htılah paralamak merakmda o.. 
lan bir zat birine ''Aael nedir?" 
diye sonnut ve ''baldır'' cevabı. 
nı almıf. Bir g"iin yolda yorulmuı, 
yanında bulunanlara ''aaellerim 
ağt-ıyor" demiı. 

• • • 
Vak tile bir yeniçeri ağası vezir 

olmuf. Kendisini tebrike giden. 
lere evveli: 

- Vezir oluıum liyakatimin 
muktezası değil, sadakatimin mü. 
kafalıdır .. der, 5<>nra ilave eder. 
mi§.' 

- Alaca dane fıstık .. 

Meğer §Öyle demek istermiş: 
"Ennecatü fıuıddık". 

Galata mevlevihanesinde Mes. 
nevi f<ll"İhi İsmail Ankarai'nm 
sandukası üzerindeki: 
Adabla gel mcrkadı şarihtir bu. 

Mısramı ıoftamn biri: -
Adabe lehu küllü ... 

Diye okumaya başlamıı. 
Bütün bu fıkralar, diğer lisanı iyi 
bilmemek yüzünden iılenen ko. 
mik hatalardan örülmüştür. A. 
merikalılar da beyaz kitap için 
böyle diyorlr..-. Biz, ''arapça değil 
mi, uydur uydur söyle" derdiLt. 
Yoksa beyaz kitap da "İngilizce 
değil mi, uydur uydur yaz'' la mı 
vücuda geldi? .. 

NlY AZl AHMET 

Göbels bu akşam nutuk 
söyliyccek 

Ya giinlcr, böylt• Jıartnlar, a~·lar, seneler olursa, o zaman 
hiitiin sa,·aş mey<lnnları llirer çelik madeni haline girecek. 

- I>11ha iyi ya ı • 
J>emcyin. Çiiııkü harp sahasnula fabrika kurulamaz, o. 

ı·ak yak,hp demir critilcnıcz, namlı <lökiilemcz. Bütiin bunlar 
)erlerde gümülü kalır. 

Hava zırhhsmrn topçusu bU 
vük bir soğukkanlılıkla Alman 
tavvarelcrinin yakla.şmalarrm 
beklemiş ve vüz metre kadar 
kalınca dört topuyla birden ate. 
şe başlamıştır. 

Bu aeş karşısında Junker tay_ 
yarelerinden biri alevler içinde 
düşmüş, bir diğeri de fena su
rete varalanarak Norveç sahili
ne inmiş, orada ateş alarak ha. 
ran olmuştur. 

Ceza müddeti içinde klüpleri
nin \'C hakemlerin bu idmancı_ 
!arı müsabakalara iştirak ettir
mC'leri liizumu tebliğ' olunur. 

Bcrlin, R (lt&<lyo) - Yarın 
akşam, Almanya ııropaganda 
nazırı Doktor Göbels her sene 
yapılması mutat olan kış yar~ 
dımınm bu seneki neticesini 
hnllrn bildirecek ve bu vesile 
ile ele son hadiseler hakkında 
Alman milletine hitap edecek _ 
tir. 

"Demir ıtiinl<'ri" nln, hn hakım<lan bence R<'I l>lr miwa
M yar; Son a.tımlnra ha~rhk gibi bir şc~·!.. 

H..:UHil SUHA GEZGJS Bu vaziyet karşısında dört 

Anadolu klübiinden 1887 Er
riimcnt Kopman iki ay. Topkapı 
kliibiinden 1351 Ywıus özzün 
bir ay. 

Bu nutuk lılitun Alman rad
yoları vnsıtasile dünyaya neş
redllecel{tir. 
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Norveç lngiltereyi protesto etti 
Oılo, 8 (A.A.) - Norveç rad.. f duğunun bu sabah görüldüğü te- ı leketlerinde vaziyetin lıugQn. 

yosu, Norveç makamlarının bu eyyüt etmektedir. yarın değişmesi endişesini iz . 
sabah memleketin kara sulanna Bu gemiler arasında büyük har etmektedir. 
mayn dökmeye başladıklarını ve harp gemileri olduğu gibi yar - İl:i Alman vapuru battı. 
bu suretle vücuda getirilecek o. dmıcı ve sililılı balıkçı gemileri O:ılo, 8 ( A.A.) - Kıtaatın 
lan mayn tarlalarının hudutları. de vardır. nakline tahsis edilmiş olan 5261 
nı bildirdiklerini haber vermek. .Norveç sahilleri açıklarına tonluk Alman Riyo dö Janeyro 
tedf.r. İngiltere ve Fransa tarafından yük vapuru Kristiyansund ya. 

Londra 8 (A.A.) - Salahiyet.. ma.yn dökülmesi meselesi müna. kınlarında torpillenerek batmış. 
tar mahfiller, Norveç kara sula. sebetile Norveç ajanın muharri. tır. 
rına mayn konulması ameliyesi. rinin müttefikler tarafından İs- Vaourda bulunan 300 kişitlen 
nin muvaffakıyetle neticelenmiş \·eç sahillerine de mümasil ted- 150 si ölmüştür. 
olduğunu Röyter ajansına bildir. birler tatbik olunup olunmıya • 
mi§lerdir. cağma. dair vaki sualine lsveç 

ln~iliz ve Fransız bahriye kuv. hariciye nazırı şu ce\•abı ver -
vetleri tarafından yapılan bu ha. miştir. 
reket bitaraflara karıı değil fa. İsveç suları hususunda böyle 
kat, Almanyaya karııdır. Bu ted. bir tedbir mevzuu bahsolamaz. 
bir üzerine, Narvik ile Alman li. 
manian arasındaki demir nakliya. 
tı, tamamiyle durmaz ise dahi çok 
mühim surette aksayacaktır. 

Müttefiklerin bu yeni tedbiri, 
İskandinavya memleketleri ara. 
sındaki diğer etya münakalatı ü. 
zerinde de tesirini gösterecektir. 

Sal&hiyettar L<>ndra mahfille. 
rinde tebarüz ettirildiği gibi, bu 
tedbir müttefiklerin menfaatleri. 
ne de yarayacaktır. Salahiyettar 
Londra mahfilleri, ibu hareketin, 
nazari baktmdan, bitaraflık huku. 
kunda açılmıJ bir rahne teşkil et. 
tiğini kabul etmekle beraber bi. 
taraflık hakkındaki kanunların 
ilci taraflı tatbik esasına dayan. 
makta olduğunu da bilhnssa kay
detmektedir. Filhakika, taraflar -
dan biri 'bu kanunlara riayet et
memekte :ısrar ede~e. diğer ta. 
raftan bu kanunlara tam surette 
riayet etmesi istenemez. 

Şurasını da kaydetmek icaboy: 
ler ki, Almanya, bugün müttefik. 
]erin aldığı tedbirden maada bü
tün diğer tedbirlerle bütün en. 
ternasyonal kanunlan ihlil eyle. 
miıtir. Eğer müttefiklerin bugün 
aldığı tedbiri almadıysa, bunun 
sebebi de kendi işine gelmediği. 
dir. 

Londrada aynca şurası da te. 
ba.rüz ettirilmektedir ki, mütte. 
fikler, harp sahnesini geni~et. 
mdc niyetinde değildirler. Fa.kat, 
ayrıca JU cihet de kaydedilmekte. 
dir ki, müttefikler Almanyanın 
lskandinavya memleketlerine kar 
şı yapabileceği her türlü hareke. 
te bütün §iddctiyle mukabelede 
bulunacaklardır. 

lsvev lcabine.!ini1ı toplantısı 
Stokh-Olm, 8 ( A.A.) - !sveç 

kabinesi bugUn öğleden sonra. 
toplanarak, Norveç bitaraflığı -
nm İngiltere ve Fransa tarafın
dan ihlalinden tevellüt eden va.. 
ziyeti nMıl karşılamak lazım gel 
di~i müza.kere etmiştir. 

Parlamento hariciye encümeni 
de yarm 12 buçukta içtimaa da. 
vet olunmuştur. 

Kabine toplantısı hakkında 
hic bir tebliğ neşrcdilmemiştir. 

StokJı.olm, 8 ( A.A.) - lyi bir 
membadan bildirildiğine göre 
şimdiki ahval ve ~erait dolayıai
le milli müdafaaya müteallik 
hazırlık tedbirleri arttırılmış
tır. 

llulancla cllı hayretle 

Am .. !tcrdLım, 8 ( A.A.) - İn. 
gilterenin Norvec kara sularına 
mayn dökmesi Hola nda re.smt 
mahafilini hayrette bırakmıştır. 

Maamafih re:smi mahafil bu 
bapta mütalea beyan etmekten 
imtina eylemekte \'e Norveç ef
ki.rI umumiy~inin göatereceği 
aksü18.meli dikkatle takip eyle
mektedir. 

Holanda mahafili, enternas -
yonal kaidelerin, haklı dahi ol. 
sa. ihJatini teessüfle karşılamak. 
tadır. Binaenaleyh müttefiklerin 
hareketini takbih etmek la~ım
dır. 

Bcrlinclc dünkil. toplantı 

Belgrat, 8 (Radyo) - Berli.n
de bugün Hitlerin ;riyasetinde 
mU:him bir toplantı yapılmıştır. 
İki sa.at suren bu konf eranata, 
mlittefiklerin laveç. ve Norveç 
ka.rasular1nda. mayn döktükleri.. 
ne karşI alınacak tedbirlerler 
görüşülmüştür. 

Maynlar Bir Saatte Döküldü 
Londra, 8 (A.A.) - Salahiyet. 

tar. tnıiliz mahfilleri, Norveç su.. 
larına mayn koyma ameliyesinin 
bir uatte yapılıp bitirildiği ve bu .. Uman gazeteleri no d iror'! 
esnada, mayn koyan müttefik ge. 
milerin herhangi bir taraftan hiç 
bir muhalefete maruz kalmadığı 
bildirilmektedir. 

Oılo, 8 (A.A.) - Norveç hü.. 
kumeti, neşrettiği bir resmi teb. 
liğ ile,mütefiklerin Norveç kara 
sularına döktükleri maynlarını 
toplamalannı ve Norveç kara ııı
Jarına girmiı olan harp gemileri. 
ni geri çekmekrini tatep etmiıtir. 

Norveç hükfimeti, Norveç bita. 
raflıfuun böyle ~ir ihlalinin i
cabettireceği tedbirleri almak 
hakkını muhafaza eylediğini bil. 
dirmektedir. 

Norveç ,parlimentosu, bugün 
sut 17 de toplanacaktır. 

Norveç, ibitaraflığının mütte -
fikler tarafından ihlalini reamen 
ve enerjik bir surette protesto 
~tmektedir. 

Londra, 8 (A.A.) - Norveç 
elçisi bugün öğleden sonra Lord 
Halifaks'ı hariciye nezaretinde 
ziyaret etmi§tir. 

Öyle zannediliyor ki, Norveç 
mümessili, Norveç karalarında 
mayn tarl.ıları vücuda getiriL 
mcaine karıı hükumetinin notası. 
nı tevdi etınittir. 

Norveç Hayret İçinde 
Oılo, 8 (A.A.) - Norveç hü.. 

kumet merkezi hayret ve teessüf 
içinde. Şehrin her tarafından 
:ırupla.rın tCJCkküf ettiği ve son 
ha~rleri göriiJtülderi müıahade 
~diliyor. Gazeteler hususi nüsha. 
Iar çıkararak müttefikleri göste. 
fpı haritalar basmaktadırlar. Bu 
~ yer Aaleaund, Chriastiansund 
ve Narvik civarıdır. 

"Degbladet'' gazete&i neırctti. 
ği ıhususi bir nüshada diyor ki: 

Gup devletleri bu gece N or _ 
veçin kara sularını üç noktada 
:mayn tarlalariyle kapladılar. 
Gup devletlerinin harp gemileri 
de ibu mıntakalarda devriye gezi. 
yorlar. Bu. Norveç hilkümetini 
hayrette bırakan gayri muntazır 
bir zorbalık hareketldir. 

Maynlar civarında mühim İn. 
giliz kuvvetleri nöbet bekliyor. 
Binaenaleyh bu maynları kuvvel 
te müracaat ederek temidemek 
Norveç için imkinaızdır. 

Alman filosu yola çıktı 
Oal-0, 8 ( A.A.) - Kattegat ve 

büyük Belt sahilllerinden şimale 
doğru 90 !la 100 parça Alman 
harp gemisinin ilerlemekte ol • 

Ilerlin, S (A.A.) - :-:on·ectn 
karasularına mayn dölcmek 
suretilc Frnnsn ve lngllterenin 
bu memleket bitaraflığının ih. 
lA!Inl Berlln gazeteleri '',garp 
de\'letıerl bltaraflara karşı ta
arruza geçmişlerdir" başlığı 

altında mevzubahsediyorlar. 
Deutsche Allgeınelno Zei· 

tu ng diyor ki: 
Çörçil, bu zorbalık hareke _ 

tinin İngilterede harbin teşkll 
ettiği çıkmazdan ycg~ne kur _ 
tulmak çaresi olarak telA.kki e
diyor. Demek oluyor ki, ilkba· 
har lngiliz taarruzu böyle ce. 
reyan etmektedir. 

Hamburger Fremdcnblad 
gazetesi de şöyle diyor: 

C arp devletleri harbi Alman 
yaya llln ettiler. Bitaraflara. 
yapıyorlar. Harbin 11eklzind a. 
yında daha taarruza cesaret 
edemiyorlar, bltaraflara taar -
ruz ediyorlar. 

Garp devletleri Norveı,; ka -
rasularında bitarar bir mem _ 
lel<ete alt bir yer değil de, ken. 
dl yerleriylmiş gibi hareket e
diyorlar. Almanya, bltarafla -
rın garp devletlerinin teca vUz. 
!erini ne dereceye kadar ka _ 
bul ettiklerini anlamak mec -
buriyetındcdir. 

Kopenhag, 8 (A.A.) - Nas· 
yona! Tidend gazetesinin Ber. 
Un muhabiri, resmt mahamın 
nıukarreratı hakkında iyi ma. 
IUmat almakla. marurtur. Bu 
zat diyor ki: 

''Alman mahatili, Norveç ve 
lsveçln hltaraflıklarının artık 
mevcut olmadığını ve mUtte -
fiklerin şimal memleketlerine 
karşr askeri bir hareket icrası 
için hazırlıklarda. bulunmuş 
olduklarını ,.e bu hareketin 
pek yakında vukua gelecoğlnl 
kani bulunduklarını beyan et
mektedir." 

Maama.fih Almanya, milt • 
tetiklerin ilk darbeyi indirme. 
lerlnl beklemek niyetinde de
ğildir. Bll!kls sUratıe \'e hay· 
ret edilecek şekilde harekete 
A.mldodir. 

Alman mahafll\, enelA, Nor 
,·eçten ve müteakiben tsnı:teıı 
lıahsetmektc olup Danimaı•ka 
dan bahııetmemektedlrler. 

Ayııı muhabir, şimnJ mem _ 

Oslo, S ( A.A.) - Poseidon nl· 
duğu zannedilen büyük bir AL 
man petrol gemisi r..aner adaln. 
rı açıklarında batmıştır. 

O:ılo, S ( A. A.) - Bodoc li. 
man kumandanlığı Na.rvike gi
den Vestfivor'da bütUn münaka. 
latı durdurmak emrini almı!=:ltr. 

Bu tedbir, ~orvec sularında 
ma.yn tarlaları vücude getirilme. 
si üzerine alınmıştır. 

Balıkçı ~emileri de limandan 
hareket etmemek emrini almış
tır. 

Oslo, 8 ( A.A.) - Rövter: 
Dört ecnebi harp ~emi~i saat 

7 de Hustad civarında Norveç 
sahillerine yaklaşarak orada 
bulunan bütün !!emilcri tevkife 
icbar etmişlerdir. 

Fakat bir Norveç destroyeri -
nin muvasalatı üzerine bu dört 
g-emi uzaklaşmıştır. 

Norveç hük Ometine 
verılen ·nota 

Paris, 8 ( A.A.) - Havas a
jansı bildiriyor: 

Fransa ve Ingilterenin Oslo el. 
çileri, Norveç hükümetine birer 
nota tevdi cylemiı:lerdir. 

Bu notanın esası şudur: 
Almanyarun hemen her defa

sında kabul edilmiş harp kaide. 
lerine aykırı olarak, bütün mil
letlere mensup bitaraf ticaret 
p:emilerine karşı yaptığı hücum. 
lar son haftalar zarfında fazla
laşmış bulunmaktadır. Alman 
hükQmeti denizlerde hiç bir şart 
gözetmeyen bir tahrip faaliyetL 
ne girmiştir. Almanya bunun i
çin haber vermeden denizlere 
maynler döşemiş ve aralarına. 
da harekete müheyya denizaltı 
gemileri koymU§tur. Ma:rum itıa... 
lıkçt gemilerine kadar tesirini 
göeteren bu tahrip siyasetinden 
İngiliz ve Fransız vapurları bi
taraflar gibi zarar görmüştür. 
Bu sebeple 200 kadar Alman 
hücumu kaydolunmuştur. Bu hü
cumlar bitaraf mal ve canlarını 
tahrip etmek ve korku ve deh • 
şet ilka eylemek için bile bile 
yapılmıştır. Müttcf ikler hiç bir 
zaman bunlara benzer hareket
te bulunmamıs hatta korsan 
tayyarecileri ve deni?.a.ltılarım 
bile kurtarmıştır. Enternasyo -
nal bitarailık kanunu ancak 
kendisine bir avantaj bulduğu 
zaman ileri sürmekte olan Al _ 
manya görüldüğü üzere açık su
rette bitaraflarrn hukukunu çiğ
nemektedir. 

Enternasyonal hukuk, düşma.. 
mn sistematik bir surette gayri 
me.ı;::ru hareketlere te\·essül et
mesi takdirinde karşı taraf mu
haribine, bu suretle vücut bu
lan vaziyete uyırnn harekete geç. 
mek hakkını daima tanımıştır. 

Müttefik hükumetler, bita
:·af memleketlerin ~ördüfrü bü
yük zararlara rağmen, Norveç 
hükümetinin, Alman talobeleri. 
ne uvarak, kendisini, Alman 
gemilerine Norveç sularında 
harp gemileri refakat ettirmek 
mecburiyetinde gördüğiinü mü. 
3ahede ey1emil)lerdir. 

Müttefik hükumetler, bu \'a
ziyete daha uzun müddet mtisa
maha edemezler. O vaziyete ki 
bu !ayede Almanya. harbin de. 
\·:unı için hayati mahiyette mad 
deler elde eylemekte ve Norveç. 
ten, müttefikleri tehlikeli suret
te geri ve aşağı bir mevkie ko
yan kolaylıklar temin etmekte. 
dir. 

Eırer harbi kazanmak lüzu. 
mu, bugün müttefikleri lazım 
gelen tedbirlere başvurmağa 
mecbur bırakırsa. dUnya efkarı 
umumiyesi, müttefiklerin bu 
suretle hareket mecburiyetini 
ve bu hareketlerinin sebebinin 
A vrunadaki küçük devletlerin 
hayati ve mevcudiyeti prensibi 
olduiunu anlayacaktır. 

Bu sebeplerle lngiliz ve Fran
sız hükümctleri. harp kaçağı gö
türmekte olan goemilerin Norve<: 
karasularından serbestçe ~cçme. 
!İne mani olma~a karar \'ermiş. 
lerdir. Müttefik hükumetler. bu 
r.otaları ile şu ciheti bildirirler 
ki. Norveç karasularının muhte
lif mmtakaları, buralara dökü-

Lorıclı-:t, 8 (A.ı\.) - 1rıı;il -
terenin Ankara lıllyUlc l'lc;lsi 
Sir Jlugesscıı. 1 ngiliz • Tiirk 
komitesinin ::\! onsion il oııs" de 
tertip ettiği muananı bir mi
tin gde demif;\t,il' ki: 

"Tlirkiye l.ıirihiri arclın<laıı 
zelıelelcrc. feyczaıılarn 11ğrn. 
m ıştıı·. B n f~lflketle l'i öyle lıi r 
cesaretle karşılamıştır ki, Jıu

ııuu llstiinde bir <'esaret ı;. üs. 

tcrınck lıcmeıı lıP.men iuıl\~n -
sızdır. 

Türkiye siyaı;et sahusınd~~ 
da çok ınUhlm kararlar vermiş 
tir. hu kararlar hususunda 
1'iirkiycnin yanındayız. 

Biz biliyoruz ki, Türkler ve 
biz dostuz, sadık dostlarız. Bu 
derece mert ve cesur dostlara 
malik olmalcla iftihar duyuyo
ruz." 

Altı Alman tayya- Edirnede sular yine 
resı düşürü l dü yükselmeye başladı 
Pıais. S ( A.A.) - 'l'ebliğ: 
Ha\'ac.lu. hatlar üzerinde nı 

Şimal denizinde biiyi,ik faaliyet 
kaydedilmif,tir. 
Diin, biri İngiliz tayyarckri ta. 

rafından Şimal denizinde olmak 
üzere. altı Alman tayyaresi diL 
şürülmfö:tiir. Alm:ın tayyarele
rinin beşi Fran~a ii1.crinde clü -
şürülmiiştür. Bu tayyarelerin 
enkazı bulunmuş ve mürettcba • 
tından iilmeyenlcr esir edilmiş _ 
tir. Bunların ikisi "Dornire'' U
çü de '':\tesscrschmidt 109" dur. 
Hiç bir Fransız tayyaresine bir 
şey olmamı~lır. 

Almanlar. rephe iizcrindc ve 
Fransanm şark ve şimal mmta
kaları üzerinde mütemadi uçuş. 
lar yapmıştır. 

İngiliz tayyareleri de Şimal 
denizi ü1.crinde mutat uçuşları. 
nı ynpmrslardır. Bu harekat es
nasında bir Alman tayyaresi 
düşürülmüştür. 

Londra, 8 ( A . .4.) - Dün öğ
leden sonra, Şimal denizinde bir 
keşif uçuşu esnasında İngiliz tay 
yareleri, Alman avcı tayyareleri 
ile karşılaşmış ve bunun üzeri. 
ne bir hava muharebesi ~kua 
gelmi3tir. 

lngiliz hava nezaretinin t'eblL 
ğine göre, bir Alman tayyaresi 
düşürülmüş. diğer bir Alman 
tayyaresi de tahrip edilmiştir.!
ki İngiliz tayyaresi, iislerine 
dönmemiştir. 

Stalin hatti 
yapıhyor 

'l'okio, 8 (.\.A.) -- Buzların 
çözülmesi mevsiminin yaklaş. 
ınası ile, Siberyac.laki Kızıl or. 
du, 5000 kllometrelik ~!ancu
kuo hududu boyunca, hnlen 
mevcut "Stalin . hattı" istlh • 
kAmlarını, Majino ~ibi devam. 
lı bir hat haline ifrnğ için fa .. 
aliyete gec;miştlr. 

Son zamanlarda Japonya ile 
bir ademi teca\'Uz muahedesi 
yapmağa muva!fal.: olamıyan 
Sovyetler Dirliği bu suretle Ja 
ponyanın muhtemel bir hlicu
muna karşı kendisini garanti 
etmek arzusundadır. 

Japon askeri mahrillerinin 
düşüncelerine göre, Sov.retıer 
Birliği, kendisine yakm şark • 
ta IUzumu olabilecek bir kısım 
askeri uzak şarktan çekebil -
mek vaziyetine girmek için bu 
tedbirleri almaktadır. 

Tuna kapatılacakmış! 

B<'t·li ıı, H ( B nclro) - ıto. 
uıauya hiikfımeti tarafıııdan 
bir suikast Jrnşfedilıniştir. Tu. 
nanın demir kapı kısmındaki 
kayalrklan berhava ederek 
nehre düşecek kayalarla sey
rüseferi durdurmak için bir -
Irnç İngiliz ticaret gemisinde 
bombalar bulunmuştur. Hu 
gemiler tutulmuştur. 

Millet Mecliıinin 
toplantısı 

,\ııkaı-a, 8 (.\ .• \ .) - B. :\!. 
~!celisi bugiln Refet Canıtezin 
başkanlığında toplanmış 'e lıa 
z ı azanın mezuniyetlerine alt. 
riyaset divanı tezkeresini tas. 
vip cttikteıı sonra içtimaa ııi -
hayet Yermiştir. 

,,feclis çarşanıba gllııii toıı • 
Janacaktır. 

len maynlerle tehlikeli bir hale 
getirilmiştir. Gemiler, melfuf 
notta gösterilmiş olan mmtaka. 
lara kendi mesulivetleri altında 
girebilirler. Di~er taraf an bu 
mıntakalara dökülen maynler, 
Norveç tebaa ve gemilerinin 
Non·eç limanlarına ve Nor.·eç 
sahil küylerine sı-irip ~ıkmasına. 
katiyen bir mani teşkil ~decek 
mahiyet göstermemektedir. 

(Ea.ş tarafı 1 incide) 

Edirn~, 8 (Telefonla, gece ya. 
rısından sonra) - Saat on ikiye 
kadar sular 25 santim daha yük. 
seldi. 5,30 metreyi buldu. Bulga. 
ristandan ~elen haberlere göre 
Tunca ve Meriç oralarda çok coş. 
kundur. Sabaha doğru suların 
daha fazla yükseleceği anlaşılı. 
yor. Felaketin büyüyeceği mu. 
hakkak görülüyor. 

Ankara, 8 (A.A.) - Son gı.in. 
terde nehir ve ırmakların taşma. 
siyle su altında kalan köy ve ka. 
sahalarımıza ait şimdiye kc:dar a. 
lınan mallımat asağıdadır: 

AMASYA: 

Hükumet konağiylc belediye 
dairesinin alt katlarını ve 11 kö. 
yü su basmıştır. Su basan ve 
basması ihtimali bulunan köyle. 
rin ahali ve hayvanlarını sandal 
ve sallarla kurtarmak sayesinde 
insan ve hayvan zayiatı olmamıı
tır. 

Amasya şehrinde yalnız altı bi. 
na hasara uframıştır. Vilayet sal. 
larla gidilemiyen köyler için 
Samsun vilayeti derhal kamyon. 
tarla sandal ve sandalcı gönder. 
mek suretile boşaltılamıyan köy. 
lerin sür'atle tahliyesine yardım 
etmiştir. 

Son dakikada alınan bir habc. 
re göre. Yqilırma.k 50 santim in. 
miştir. 

SiVAS: 

Kasabanın kenar mahallelerin. 
den birini ve ırmak kenarındaki 
köylerden bazılarını su baanuştır. 
Aynı zamanda. Güründen geçen 
Tokma suyu da taşmıı ve kasaba. 
yı su basmıştır. Altı ev kısmen 
hasar görmüştür. 450 dekar mer. 
ru arui su altındadır. insan ve 
hayvan zayiatı yoktur. 

TOKAT: 

Vilayetin merkezi, Turhal, Pa. 
zar, Gökdere, Dökmetepe nahi. 
yelerini su basmıştır. 37 560 de. 
kar mezru, 31630 dekar gayri 
mezru arazi su altındadır. Diğer 
taraftan Niksann da bir köyünü 
su basmış ve yirmi hayvan telef 
olmuştur. insan zayiatı yoktur. 
Köyun mevcut ahalisi tamamen 
sıhhatte olarak civar köylere yer. 
leştirilmiştir. Son dakikada ah. 
nan malumata nazaran, sular in. 
meye başlamıştır. 

Y eşihrmak mecrasına yaklaş. 
mış ve Kilkit suyu da 60 santim 
inmiştir. 

Diğer taraftan Tokat şehrin. 
den Turhala kadar olan sahadan 
da sular çekilmektedir. 

MALATYA: 

Tokma suyu taşını~. Tepecik 
köyünü su basmıştır. Köyün 500 
dönümlük mezru arazisi su altın. 
dadır. İnsan ve hayvan kurtarıl. 
mıştır. 

Yo~sat, 8 (A.A.) - Çekerek 
ırmağı taşmış, Akdağ madeni ka. 
~asından iki köyü. su basmıştır. 
Iki yüz otuz tiç dönüm mezru a. 
razi su altındadır. İnsan ve hay. 
van telefatı yoktur. 

Af manyanın istila 
planı 

(Baş tarafı ı incide ) 

1941 ilkbaharı Danimarka, 
Belclka, Holanda, Fransaııın 
şimali garbisi Ye 1svicre. 

ı 941 sonbaharı l'kraııyn . 
Bu plı\n, lskandinavya, HU. 

ylik Britanya ve Portekizin il · 
lıakı vo Vfttoriadan La Ço
rogne'a kadar İspanyanın şi -
mali garblsinin zaptı ile ikmal 
rclilcccktir. 



g - VAKiT 9 NiSAN 1940 

~I ~Yazım AmirliQi satınalm:J ı En son nıodalarl~ 1 İS tan bu 1 
Otnısyonu ilAnları ahenktar yeni J Millteııetiıı w toı 

Detıer darlığından: 
IOY adı 

Tutan ttk t.emın.ı~ p u D R A Mehmet O Sabri Sebzecl ekmekçi R. Pa§& Karakol 13/1 13/6:5 938 82.00 S9.t8 
7.48 
1.3!'> 
8.78 

9.11 
1.72 

81 
76 

e.01 
l.12 

20 
~ Lira Kq. LUa 1''tkret Kemal Sobacı R. Paşa Karakol 71/73 1/16 936 204.00 

'-lltt----- KJ'f. Abdullah lzzet Eskici R. Paşa Yavuz Türk 2 19/2i 936 72.00 
~t 1·"5.ooo 6llO 

26 
'8 11 lzaet lıluatafa lC&hveci H. Pli§& Kurba.lıdere 93/2 13/66 936 9.00 

~ 242.000 217 60 16 33 R k l • İbrahim SWeyman 
hı 1fı. ICiıo 6.000 2650 191 25 en er l Kadıoğlu Ahçı Z. Pq& Bağdat « 6/21 936 lM.00 
' ltno 1.&oo 900 67 50 Ahmet Rutm Kahveci 8. Cedit Orta 101/1 1/18 936 42.00 

87.60 
8.33 

7.50 
1.67 

1Qı0 80o ~ 13 71 Mehmet 
2,ıoo IHft 10 81 Aleko ıco.tt Hava gut ntiı Oa. Ata Mühürdar !'uat T/9 936 18'.60 

Ta. 
8.6, 78 

' ~ 'ltı ic&ıeııı k 8"1U 05 421 '' 
~lıa lllldura m&ızemeı:t &lm•caktır. Pazarllkle 
~ ~ :ınu aa.at 18,80 dan H e kadar Tophanede 

' ~e ~ıı:ıtıı oın1ayoııunda )'apılae&kta. Takrlbl miktar. 
16rtııilr 1•t.1a.rı am ayn yukıı..rıd& göat.erilm.lfUr. NU. 

. ·~ki Uertn belll eaatt.e Komlsyoııa gelmeterı 
~ (768) (2661) 
~~~ ... 
\' ı, de~ ~aı.aca.kttr. Pu.a.rtık1a ekstltmes! 11/,/940 

\ ~~ ~ede Levaz:ım Amlrıı:t Satmaıma kcnıJı. 
' ~ k U 80115 U.ra, Uk temln&tı ll30 U.ra 62 ku. 
~ lltıılayond& ı&rülUr. (769) 2682) 

~eru • • • 
~ ~k bulgur ya.ptıniaealct.rr. Pazarlıkla 
"~ ~ lconı~be gilnU sa.at 15,15 de Tophanede 
·~ ,~ laVOnunda va.pılacaktır. Tahmin be· 

~ '(1'16) (~~Ura 50 kuruştur. Şartnamesi ko. 

~tıııı... • •• 
~~hi ıı... .. 'tb..~~ lla.nı ve hesabma alınaea.ktır. Pazar. 

:"\ ~""'Qı lhn cuına günU Baat 15.30 da Tophane· 
~l~~omtsyonunda yapıla.ca.ktıir. Tahmin 

gölill4,_303 Ura 7:5 ku~crtur. Şartname ve 
~~ l.U", (775) (27~) 

lo.~~ -·. ~~ ~ıı~~~ bUyük iskeleleri ~ra.srnda 1600 
\ı.~~ 11 8a.tt acaktll'. Pazarlıkla ekslltm~i 10-4 
~llt!ıda ~a~~ da Tophanede Levaznn amirliği 

(777) c'"'21 ac.aktır. isteklilerin belli saatte ko-
8D8) 

tQC 
~ 01ttit~en.e/ Komutanlığı Ankara Sa-

tı. On.undan. 
~.,. . 

:. ~ tı.~~tarı..ı, 
~ -..ıı~, Y&SJ1ı on bet ~it tele.ton ~letme teslıı 
~ ıı.utue 20.4.940 eumuteat g1lnU &aat ıo da 

s. lı)p~ 
~ "-Y& ber Qelft ayn, ayn en ucuz fiyat tek. 

~~~dan &lmabllecek olan bu ekailtmeye 
lıtlt ~t t>eya eluılltmNlne pmelc tat.edltl kısma &!t 

lltrıe btr l&ııdık makbuau •eya bıuıka mektubu fi• 
ilkte tam vakt.1n~ komisyonda bulunm&l&n. 

(Wl:I) (2677) 
'l'Mmla bedeU 

Ura 

8900 
2200 
seoo 

200 
~ 

MO 
!560 
160 
4t;)O 

1200 
1aıı 

2100 
600 

293 örneği var. 
18'1 ôrntğt var. 
270 Onıel1 var. 

llS Önıelf var. 
38 örneği var. 
•ı ör:aeıt var. 
42 örneği var. 
~ örneti \"IU'. 

ZO ônıetl var 
90 örııett var. 
99 örneıt '-'ar. 

1ın örnett va.r. 
38 Vuıf ve ör. 

~ti var. 
45 .. .. " 

8715 örneği var. 

l l90 Umwnt t.e. 
mlııat 

An~ara 

9 • 4 • 940 Salı 

19,10 Memleket a.ut .. '11&.1'1.. aja.ıu ve 
nıeUıorolojt h&barlerl, 19,.,0 Mtl.ztk : 

Anlcara radyow koro ve küme AZ 

beyeu. tdar. eden ı Mesud Cemli. 20, 

115 IConUflll& (İlctnıat ve hukuk aa.auı 
20,30 Müzik: Fuıl heyeU, 21.115 14ll 

ı;fk: KüçUk orkeat.ra. 22,115 lılemJekeı 
la.at ayan, Ajanı haberleri; %1.raat 

eabam, tahvUlt.. kambiyo, nukut bor· 
aaaı (fiyat). 22,35 MUz1k: Cnzband 

(Pl.). 23,25 .. 23,30 YarınkJ prograµı 
'Veka 

!rksiyonları 

bu me\·simın 

robları. veni yüı; ve ı. ~ renkJerile 
ımtiıacı icab edeceği hi~ini uyan. 
drrrnaktadır. Şimdi. me~hur bu 
ı;üzellik mütehassısı tarafından I· 
cad edilen en son moda renkler 
c.azib Tokalon pudrası serisine da · 
hildir. Ve her yerden tedarik ede· 
'1ilirsınız. 

"!'\A'M'tf'm T..E.. - Gavet 
teyaz cildler iı:in saf ve şef!?.f 
bir rri\.,plllk temin eder. 

"PECHE" - Arık tenli sar. 
şıo ve esmerlerin e1fqı>rf !!fne ~ 
vet uvgun bir t;izellik temin e. 
dt>r. 

.. BRUN SOLEtv· - Esmer. 
ıer için cazip bir sevimlilik te. 
min eder.. Ve şimdiye kadar 
gördilklerinizden daha oarlak. 
daha canlı ve dahıı · caılo diğer 
bir cok renkler. • 

Tokal on pudrası ha vatandı. 
rılmıı. kt bu sayede on defa da 
ha ince kılar • oldu~ndan ta. 
bit ~örilnür. Onda tau çiçek· 
lenn koktl!5unu bıssedersiniz. Bu 
pudra. "Krema köoüğü. imti. 
yazlı wsulile karıştırılmış oldu 
ğundan iki misli fazla ~ahit du. 
rur. Tokalon pudrasmm veni ve 
cazi1' renklerini 5?'Örünüz. 

C:!:.llda.r tcra Memurluğunclıuı: 
939/2928 
Hiraııt& olaıı borcwıdM dol&yı 

m~cuz olup tamamına ehlivukuf ma 
rUeUJe 2000 lira takdir edilen Kadı 
köyU.nde Caterağa maballulnde eskJ 
~me yeni GUrbüztUrk eokak eakJ 
38 yen! 10 No. lt, aağı Ermeni bu· 
tanesi arkası ve 90lu bir barit& No 
11 rnUirez ha.ne ve arka taraf Hacı 
Konst.ı.nt!n, önU Yenlçeııme eokağı 

ile mahdut ve k&dastroca 141 ada 13 
parEel "No. sile te11plt edllmlf olan 
120 metre 50 sa.ntlmetnı murabba.ıo 
da mrf mUlk borçlu Envere ait blr e· 
v•-ı 2004 No. lı kanuna göre pıı.rays 
çevrtlmeaine karar veı-ilm~Ur. 

'Mezkür gayrimenkulün vaziyeti ha 
nrnaı: 

Ga;rTimenkuJ ba.h~!! al:.pr !nnc o 
ıup V!n:ln lro.t.a <'<'.'rhe<Ü'n 10 ~ No 
lı knpıdruı girlılr. Zemini çlnl bir t.eş 
lı!<, camckılıılı bir eofada.D blr oda bl• 
ha.lA ve zcmlnl kırnuzı ç nt, ala!rıuı 
gn c:;caklar, ldt~rl havi mut.tak n 
baJl(;PYP çıkılır. 

1 inci kat: Ufak blr eo'adan, biri 
büyük üç oda. bir ha.ll, bir yük!Ukten 
lbaretUr. 

Bahçe: .Arkaaı kagir dıvar, ug 
y' sol taraf tel Ue tahdit eüilmlş t· 
çtnde bir kuyusu ile bir ltac;: mtoyvo 
ağacı vardır. 

Ga.yrtmenlru!On umumi evııatı: t.tez: 
ıctr gayrlmenk1ll ahşap zc.mtn lr;at 

peneeroleri deınlr parınaldıklı, birin· 
el kat cumbalıdır· Sol taraf mtl§terek 
yanım duvarı. 1çlnde elektrik, havıı 
rıur, ve ru terUbatı vnrdır. 

1 - bbu 1~yrtnmenkulU.n arttırma 
p.rtıı&mesi 16.'-9t0 ta.rihlnden 1tltıı&.reı; 
939/2928 No. il• OıkUdar icra da.lre 
ılnill muayyen nu.ınarn.smda herkealı 
rorebllmeai lçl.ıı açıktır. 111\nc!a yazı 
lı olanlardan fazla maltlmat almaJ. 
!ıtlyenJer, tıbu prtncmeyo ve 930 
2928 doeya nwnarulle memurlyetlmı 
~e müracaat etmelidir. 

2 - Arttmnaya l§Urak için yu. 
karda ya.zıh kıyırietin yüıde 7,!'> nfı. 

beUııde pey veya mllll bir b&nkanm 
temlnat mektubu tevdi edilecektir. 
ı Madde 124) 

3 - İpotek sahibi aıacakhlnrla dl· 
ğer alAkadarlarm ve irtifak hakkı 

ıı • .hlplerinin gayrimc..'lk(ll UZerlndekl 
baklanm husuaile tak ve ı:ııurata 

NUllter Damıaeı 
Danyel Klrkor 
Nuriye Kadri 
Rukiye HUanU 
Nl§&ll O Ag-op 
Fikret Kem&l 
Sabrt Köse 
Mehmet O İlmall 
Hrlıto O Yani 

Aile mutbahı Oa. ~ ôarUk U. 27/6 936 833.00 60.20 

s• ıs.o• 
Bakkal Oe. Ağa KU§dlll Vl 1/39 936 10.00 lT 

6.04 
1.14 
1.07 

U• 
l.20 
11.76 
2.70 

18 
Fotog-ra.t atelyeal 08. A#a Haydarp&f& 2 10/90 936 60.23 30.22 
Çamafır yıkayıcı Qa. A~a .M.lsakı Milli ıo. Z7/'/. 936 M.00 &.70 

6.34 
17.68 

l.oa 
Kasap C. Ağa Moda 10 12/!'>5 936 16.3.50 
Sobacı R. Pqa Rıhtım lakele 71/l 13/61 88 156.00 
l<ömUrcQ Oe. Ağa Serasker 78. 12/84 86 144.00 6.00 

27.79 
13.W 

Bakkal ardlyeal H. Pap Uzunha.fız 15. 24/M 9M 42.00 1.01 
Kwıdura tam1r • Tuj'. Yaveraıa 77/1 7/'1 938 64.00 

J.bdull&b All ve 
Seyit Haaaıı 
AbdUllab All ve 

c1sl 
Ka.l.aycı 

Kalaycı 

Kahveet 

Seytt Haaıı Kahv~ 

Haaaıı Recep Terzi 
Haııan Recep Tem 
M. Re§&d Tavukçu 
KevlQt Kuap 
Ra1t Hurf1t M&ra:cı&"oz 

Ahmet O Ali Şekerd 

Mu.ta.ta O Numan Ter.11 
Mustafa O Numan Terzi 
ZünbW Nulm Terzi 
'Mehmet Rep.d Tavukçu 

H. Pata S&rayardı 71. 
H. Fa§& Sarayardı 

R. P&f& Karakol 211 

1/9 938 
T/ll 936 

87.00 
St.88 

19/il 986 2'°.00 

R. Pa.p Karakol 2/1 19/ 40 936 240.00 
c. Ağa tske!e 22 24/4 936 842.00 
C. Ata !akele 22 1/10 986 842.00 
C. Aga Mu.hurdar 6. 1/~ 936 129.00 
0a. Aga SöğUtJUçe~ 298 281.a 936 •:5.00 
OL Af1"& c,.:a.rpıu.ıı.o.nn:ıı Ci. l/21 936 93.00 
Oa. Ağa ôdfUUu~ 73 24/22 936 282.00 
c. At& bkel• 22 26/~ ~7 2•0.00 
c. AP ıaıt.ıe 22 JVCi 936 222.00 
c. Al& üUrblU Türk 17. 6/91 936 60.00 
C. Ata MUhtlrd&r 8. 29/61> 1>36 129.00 

8.26 
9.18 

1.1'1 

U.00 
111.30 
M .05 

4.13 

15.78 
10.,T 
81.78 
84.00 
'9.95 
ll.615 

Tl5 
1.M 

16.80 
10.26 
18.81 
ı.u 

ı.111 

2.9' 
6.85 

.. 
ıs 

16.93 

1.01 
2.01 

Dursun O Kerim Yata ve manav C. Ağa N&llçe 13 2/38 936 72.00 
•.6• 
e.95 

18.80 
9.99 
2.151 

93 
1.39 
8.83 

85 
1.25 
t.« Artf Meyhaneci 

Haaa.n Buuh Soba.cı 

vo tbrah1m 
Omıan O Behcet KISJDUrcll 
Oıman O Behcet 
Niyazi All 
Yusuf O H.&aan 
Yanko 

Tiyatrocu 
Kunduracı 

Oa. li&,yd&rp&f& '2. 8/6 936 1'8.60 

Os. Ala H&ydarpaf& 5'. 21/12 16 2,0.00 
Os. Ağa SoğutlUçeome 190 20112 936 186.60 
Oa. AP Söl\itlil'8~ 190 11/86 936 166.60 
Os. Ağa K~ Ci9. 26/ 19 936 80.00 
Oıı. Ağa TUiumba L 27/lS 938 720.00 
Oa. Aafa Tayya.recl 11/'l 936 M.00 
Sami 9 

29.'10 

10.00 
•.25 

24.29 
9.88 

%65.00 
9.00 

2.30 
98 

U8 
1.78 

M.60 
1.80 

1.98 
20.70 

Serlda Karabet A.rdly9 Oı. Aga KöprWer 9. 10/79 938 68.00 UT 
Arop O latepac Sob&cı Oa. Afa Şaır Ut.iti 17. 2/2& 936 
Ahmet oğ. All Şüerc1 Oa. Ap ~. Çetme No. 73 2~/26 986 96.00 12.07 2.78 1.81 
Mwıtafa Z1luıl Arpa v• kepek H. Pap Kurbalıdere 8'. 2817 937 
İbrahim GüJg1ll Manav C. Afa lskele 48 81/13 937 Uf.00 ıtU50 8.10 15.71 
Etem Babacan Doktor R. Pap Haltta.fa 32. 215/7 938 180.00 18.02 3.20 
Hllaeyln O Enver Ta.ml.rct Oa. Ata S. Çetme 272/l 1/t2 937 800.00 47.26 13.23 18.90 
Kemal .A.yha.n Kwıdura tamlr1 R. Paşa. Rıhtım 98/3 15/1 939 tMO 8.90 L78 11 
Selim Kurt Vell Teneked O. Afa Serasker 66/l 19/27 89 '8.00 1.21 2' 22 
Sadık A.lqöı Alı. mutbahJ O. AP Bahariye 86.. 11/86 938 76.00 19.M 3.81 ... 
Mehmet O lbrah1m Berber R. Pap Karakol 13. 7/26 939 116.00 38.60 6.72 
HUaeytn Boa J3aklW O. AP s. Çe§m.e 1111 83/ 61 938 96.00 29.33 11.86 

Kadıköy M&llye Şubeai mükelletıertnden yukarıda adı, 1§1 ve Ucaretgf.h adre81 yazılı f8.)ualar terki ticaret 
yenl adreılerin1 blldlrmemtı ve tebelluta aalWyetu bir kimııe gOatennemı, ve yapılan aravtınna.da da bulunan: 
auı olduklarmdaıı hizalarında gösterilen yıllara ait kazanç ve buhran vergtlerlıı1 ve zamla.rmı havi ihbarname 
rtıı biaat k-cWertne tebJit"I mUmkOD olam&DUftu'. 

Keyttyet 8692 ayılı kaııwıWl 10 \'O 11 el maddeltırine tevtık&D teblll yerine ~ek Qaen 111.n olWlur. ~ 

l_A_sk_e r __ ı _F_ab_rık_aı_ar_Sa_ıı_na_ı m_a_K_o_m_ıs_vo_nu_ı_ıA_nı_ar-...ı 1 
Aşağıda yuılı malzeme müteahhltlerl nam ve bes&bına satm &lmacaktır. 

26 Ton Nikel 
23 Kalem Çelik 
71! Kalem lma.IAt çeu,t 
60 Adet Kokll "• Ba§lığı 

205 Kalem 14•tht.el1l Elektrik 
malzemui 

62.500 
116.000 
•2.000 
17.010 

89.000 

&lavakk&t 
temlııatı 

Lira Kr. 

43715 00 
4050 00 
311!0 00 
12715 75 

2925 00 

Şaıtıı.aole 
bedeU 

Lira u.r. 

8 
2 
2 

1 

ıs 

80 
10 

16 Nisan ıııto Salı günü aaat ıo da 
18 Nl.a&ıı 1940 Salı günü u.at 10,80 da 
16 Nlaan 1940 Salı günU saat U de 
18 Niııaıı 1940 Salı günü eaat H de 

Ciııl ve mlkt&rlan muhammen bedelleri yukarda Yaz.ılı malzeme mUteabhlUerl nam ve beaabma hb:alanı:ı
lla ıöat.erUeA gün ve aaa.Uerde At!ker1 Fabrikalar Umum MUdUrlUğU Merkez Satmalma KomJsyonunda pazarWcla 
Lhale edil~kUr. Bunlardan 60 adet Koldl ve B~lığınm tartnames1 paramı ve dlğerlerinJ.n şartnameleri h.l.za
.armdakl bedel mukAbUJude komlayoodaıı verilir. Taliplerin yukarda yazılı teminatlarla 2490 numaraJJ kanunun 
2. ve 8. ma.ddelerindeld vualkle komlıııyoncu olrnadıklarıns: ve bu l!}Je al!kadar tüccardan olduklarına dair TL. 
caret Odaaı veetkastle mezkür gün ve saatte komisyona mUracaatlan. (2823) 

--· · ı Jalr c.Ja.ıı idili al arını ı_,bu Ub..ıı tar1lı1n 

ıen IUbare:ı ylrtnt iün lçlnd.e evrakı 
JUsbiteleriyle bl:l!kt.e mem•ırl,;·etlml · 

-.e Ntd!nno!erl lu.beder. Akr.I !lD.lct 
.akları tapu skllll Ua es.bit omuı.dık 

::a ııal,ı§ bedelinin pa.yl8.fm:ı.tmdan ba· 
r• ka.llrla.r. 

' - G&terUe.n günde arttırmaya 
4Ura.k edenler arttırma ıartııameaıııı 
..ıkumut ve lllzumlu ma.ıwruı.t &1mıf 
ve bunlan tamamen kabul etmıı ad 
.e iUbar olunurlar. 

Ci - Gayrlmenkô.l 9-6-94-0 tarlhlnde 
.,or98Dlbe gUı:ıü sut 1' ten 16 ya ka· 
.ıar Uıllüuar icra -ncınurıugunda ü~ 

Jefa bağrıldıkta.o IOllra en çok art
.ırana Uı&le edllir. A.Dcak arttırma 

..cdeil mubamınen kıymetin yüzde 76 
.a bUlmaz veya lll:lllf lıteyeııln ataca· 
t.na rücham otan diğer alaaklılar 

ıuJunup ta bode1 bunlann bu gayri 
.ıenkQJ ne teı:ııin edllmlt atacakları 
un mecınuwıda.n fazlaya çıkmazsa 

en çok arttıranm taahhüdü baki ka.I 
JJ&.k uzere arttırma 16 gün daha t.em 
11 edilerek 24·~940 tarihinde cumh 
;ü.ntı u.at a ten 16 ya kadar OıkU· 

dar icra mcmurlu~ odasmda arttır 
aıa bedeli satı§ latlyenlıı &Jacatma 
Ml~ olaıı tlJ#er alacaklıların bu 
gayrlmenkQl Ue t.eıntn edilinlt alacak· 
La.rı mecmuunda.n ta.zlaya çıkmak pı 
tile en çok arttırar.a ihale edilir. Bö) 
le bir bedel elde edilmezse ihale ya 
;>ılma~ ve satış talebi dUşer. 

• 6 - Gayrlmenkô.l kendisine lhalı 

olq,nan kJmae derhal veya verilen 

00 Ton 1,5 mm. Kalınlığında ve Normal Ebatta Demir 
Sat l..e\;ha Alınacak. 

Talım!D edilen bcdau 120.4001 Ura olan 60 ton l.15 JJım. kalmlığmda ve 
.ıormal ebatta demir saç levha Aııkert Fabrikalar Umum MüdUrlOğU Mer. 
tez &ıtma.lma Ko:x.lsyonunca 111 Nıaan 1940 Pazartesi günü ıı.u.t 111 te pa. 
zarlıkla !hal'.! edilecektir. Şıııtname )>arasız olarak komiıyond&ıı \l'erlllr. TL 
Jplerln muvakkat teminat olan (16301 Ura ve 2t90 nuın&ratı kanwıwı 2. ve 
3. maddelerindeki veııaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu ~lı alAkad.ar 
Uccardıı.n olduklarına dair Ticaret Odam vwkasile mukür g1ln ve ıaattc 
·om11yona. mUracaauarı. (268') 

* • * 
Müteahhit nam ve hesabına 100 ton el.ektrolit tu.tycı alıncıco.k. 
Tahmin edilen bedel! (23.000) lira olan 100 ton Elektrolit 

'utya müteahhit nam ve hesabına askeri fabrikalar Umum mü • 
ı ürlUğil merkeı satınalnuı. komisyonunca 15-4-1940 pazartes 
~U saat 16 da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname pa.rasız o 
arak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olar 
(1725) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve 
>a.ikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar tilccarda.r 
olduklarına dair ticaret odası vesikasile mezk<\r gUn ve saatte 
komisyona müracaatları. (2772) 

mühlet lçl!lde parayı vermezse ihale 
kr-arı feabolunarak kendlal.nden ev· 
V""l en yüksek tekllfte bulunan kJmst 
arzetmll olduğu bedelle almağa razı 

':>!una ona.. razı olmaz veya bulun 
ınazaa hemen onbeo ıün müddetle arı 
•.ırmaya çıkarılıp en eok artt.ırana t· 
hale ed'llr. tkt ihale araımıdakf fark 
v t geçen gUı:ıler tçln yüzde 15 den be 
sap olunacak falı: ve diğer zararlaı 
aynca hUkme hacet kalmak81Zm me· 
murlyettmtzce atıcıdan tahsil olwıur 
ıMadde 133) 

T - Alıcı arttı.rıua bedeli baricl.ıı· 

de olarak yalnız tapu fera: barem 
ylnnl eenellk vakıf taviz bedelJJı.1 vr 
ı.bale karar pullarını verıntye mecbW 
duı. Müterakim vergiler, tenvirat vr 
tanzllat ve telllllye rel!.Dll.ııden mUte
'eUlt bel~ye rusumu V"e müterakim 

vaktt lcarest aJJcıya aıt olma.ytp art· 
tırma bedelinden ten.zil otwıur. lıbu 
gayrlmenkô.l yukarJ& gl>IJterUen ta 
rll.te OskUdar icra memurluğu oda 
ıımda işbu ııa.n ve gösterilen arttırmı 

.artnamtJBI daireainde aablacağı n~ 
olunur. 
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TEK KOLLU, talih dağıtmakta tek olduğunu Milli Piyangonun bu •on keşidesinde de her zamanki gibi isbat etti· 

4 Büyük ikramiye Birden verdi 
1 - 33069 No. biletle Bayan Fatma Güven' e 2 - 16260 No. biletle Kadıköy Altıyolağzınd a 68 

BavLUTFU KARAMAN'a 5 • 
kazandır:ınTEK KOLLU CEMAL, sayın 
ve emirlerini yerine getirmek ve verdiği 

onun adres ve hüviyetini gizli 

müşterisinin ar:nı r 
sözü tutmak için 
tutuyor. 

5 .o o 

19.000 lira kazanan Bay Mehmet ve nrkndnşı pnralarını 
Tek ıroııu Cemalden alıyorlar. 

Kazandırdı. 
3 - 32889 No. biletle Şişlide Operatör RAiF 
sokağında GUV EN apartmanı kapıcısı Bay 

NECIP'e 

0.000 ır 

4 - 46580 No. biletle Mercanda Sultanodalar 
11 No. da kunduracı kalfası Bay MEHMET. ve 

arkadaşına 

12.000 a 
Kazandırdı. 
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ı Aziz Vatandaşlar; 1 H•rkcs TEK :KOLLU CE)IAL'• neden koşuyor. a.. 

iii. HA s s As Q LAL 1 M.... l' kendi k!ıs~ ~ etnı°! f~At 8;.,r~s ı~nfmfn ~ )~O ~et ; 1
"" 

i Vatan hizmetinde bir kolunu gaip edip Tek Kolu ile T IE K K O iL L ll=1J <C E M A ~1' _ 

1 çalışan bu temiz vatandaşın gişesi Büyük ikramiye kazanan biletleri yalnız kendi gişesinden satıldığı 

1 

dlrdo teşhir vo llAn eder. lfJ;. JI,. 

Sahibi Harp :--1a1Cılü Emekli Subaylardan CEMAL GOVEN. - Hiçbir yerde Şubesi '{O 

1 Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 1 
GölcUk deniz fabrikaları ve Dz. harp okulu için mevcut fenni 

ve hususi şartnamesi mucibince, tahmin edilen bedeli "9900'' lira 
vo kati teminatı 111485" lira olan iki adet motörlü tulumbanın 
29-4-940 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 11 de Kasım. 
paşada. bulunan Deniz levazım satın alma. komisyonunda pazar. 
lıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Mevcut şartnamesi her giln iş saati dahilinde mezklır 
komisyondan bedelsiz alma1bilir. 

3 - lstcltlilcrin belli gUn ve saatte 2490 sayılı kanunun iste
diği vcsaiklo birlikte adı geçen komisyona müracaatları. (2752) 

lstanbul Defterdarlığından : 
Ualdldanla BUyUk Çamlıcııdllkl Scdler knhvchaneJJI seneliği 505 lira 

muha.mmc:ı bedel üzerinden vo senelik icarı d6rt mUsavi taksitte naltdcn 
vo pe§lııcn almm.nk ilzcrc Uç scno mUddeUe kiraya verlleccıkUr. 

lhale ~9t0 pazartesi gtlnU saat on dörtte Mllll Emlrık mUdUr
lilğlliıde toplanacak komisyonda yapılacaktır. Muvakkat teminat ytız on 
d(Srt liradır. Tallplcr'ln muayyen gt1n vo saatte koınJsyonn. milracaııUıın 

(2578) 

J_s_ta_nJ>ul Belediyesi 

--- i ı an ı a r ı_ 

EMİNÖN''O KAlllAKAMLIG~"DAN: 

Siyah bir koyun bulnnmustur. Sahlbtntn Emlnönll tcnıldil• ı,tcrI ıne. 
mnrın:mıa mllracantlıın IIAn olunur. (2'79t) 

KAHZUK 
MEYVA 

TUZU 

,, 
. - -

MEQ YEMEKTEN SONQA ..
KULLANIN IZf ~ ~ 
SIHHRTINIZI ~ 1 
KRZRNIRSINIZ. , 

Zayi 
1936 da EmlrgAn 28 inci ilkokuldan 

alnı~ olduğum diploma kaybolmu~

tur. Ycnlslnl ıılacağmıdıın öbUrkünUn 
hükmU yoktur. Yapr Bolgtln (81960) 

SAH1Bl: ASIM US 
Basıldığı ver: V AKIT Matbaası 
Umum Neşriyatı idare eden: 

Refik Ahmet Scvengil 

Yeni Neşriyat 

Mimar Sinan 

Dört yıldanberi ilk okul ço. 
cuklan için çıkarılmakta olan 
(Yavnıtürk) çocuk mecmuası, 

Mimar Sinan günü vesilesile bu. 
gün bu adda çok güzel bir 00el 
ı:ıayı çıkarmıştır. Üzerinde Mi
mar Sinanm dört renkli bir res
mini taşıyan nefis bir kapak i. 
~inde yüce sa.natkann yaşadığı 
devri, hayatını anlatan resimler 
çrkmıştır. 

KAVNAGI 

Milli Piyangonun son keşidesinin en büyük ikr amiyesi olan 

5 o y 
Şnn ·h ınüşte.rllcriınizdcn llnynıı Haticcye ,·erdim. Aksini isbat cdeno t>.000 lira \ ·eriyorum. 
Ayrıcn: Mlllı J>iynngonun \'Crdiı:rt lıilet ı;crl i Bordı·osu ilo do snyın müşterilerime gösteririm. 
AllrIN GİŞJ.~ 1ıl'r ny nıühnlilgnh ı·ckllim ynıunıyor. Ynpılan reklnmlnr rckltimlar esaslı "o <lo~ruttur. 

Talihli Bayan llntlcc gazeteye yıızdırmnk üzere hizo anlattı :.ınpn{ı ı.ıuılf 
"Jllr scncHk ı;cllnlnı \'e ylnni sekiz günlük lohu nyım. Re';i ıtiin cnel kocnm Ilurı;;alı Mehmet. Tur öldü. 

Gıtlamılnn kesip 28 giinlük kızım Giil erin t~ılihlne J'.nynzıttnk.i Şanslı AlıTIN GIŞI<mE~ 3.1000 No. bileti 
cumartesi Aiinii nnncnılo nl<ln'<lrm. Pnznr giiııii de kendim gelip çocuğumla hernbcr 150.000 llrn>, tama· 
men ALTIN G1şguE. • nldım. 

DAUlSI J{AZANMIYANJ;ARIN HASINA". 

SIZ DE BiLETiNiZi ŞANSLI" ALTIN GiŞEDEN ALINIZ.ŞANSINIZI DENEMiŞ OLURSUNUZ. 

ADRES: Beyazıt Okçularbaşı ALTIN GiŞE, Tel: 23347. H~ç bir yerde §ubesi yoktur. 


