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Yunanistanda silah· altına 
çağırılan ihtiyat zabitleri 

Atina, 3 (A.A.) - 1919 ila 1923, 1929 ve 
1932 ila 1934 sınıflarına mensup ihtiyat zabit. 
leri ile zabit vekillerinden mürekkep dört grup, 
bir aylık talim görmek üzere 11 Mayıstan itiıba. 
ren silah altına davet edilmişlerdir. Dördüncü 
grup, 15 Ağustosta çağrılacaktır. 

filoları tlgiliz ve Fre)nsız 
Can iskenderiyeye 
~tada 

geldi 
dün gece ışıkların söndürülmesine başlandı 

Mısırda 15 mayısta yapılacak hava 
manevraları 7 mayısa alındı 

Malta, a (A.A.) - Mahalli 
idare, bu geceden itibaren yeni 
bir lşnra kndar grupla tulil n
rnsmdn. ışıkların siindllrlilmc
sl emrini ,·ermiştir. n u ted bi
rin halkı karanlığa alıştırmak 
ilzcrc alındığı söyleniyor. 

hkCncleai)·e, 3 (A.A.) - ln
~iliz, Fransız filosu buglln öğ
leden sonra hurnya Tnrnııştır. 

na derhal mensup oldukları li
manlara dönmeleri için Lon
dradan emir gelmiştir. 

Diğer tarnrt.an Yangarn a
dındaki Hollanda torpido muh
ribine U&sUlharekeslno avdet 
etmesi emri verilmiştir. 

Mısırda m üdafaa 
tedbirleri 

C'enon, 3 (A.A. ) - Ccnova- l\.ahlre, 3 (.A.A.) - 15 Ma-
tla bulunan lnglll7. vapurları- yısta yapılacak olan tayyarele-

re karşı m lldafaa manevraları, 
sahil bataryalarının topçu gece 
atışları ve karanlık talimleri 7 
Mayısıı alınmıştır. 

Diğer tarafta n sabotajlara. 
te casushıklara karşı idam ce
zası derpiş eden yeni lrnnunun 
mUstncelen çıkarılması Ayan
dan istenmiştir. 

lnglliz sefiri Slr Mlles Lam. 
pson ile Mısır başvekili ve or

( Devamı 4 ünciide) 
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Amerika Cumhurreisi Ruzveıt 

dün gazetecilere şöyle dedi 

"Avrupa harbinin başka mıntı ka
yayıl masına manı olmak · lara 

için gayret sarfediyorum n 
elçisi . .. . .

1 
p Vaşingfondaki Yunan 

~ ınonu ı e rens . ! Pol arasında : lfalyan donanmasının 12 adalar 
! ~~~~!=Jb~ ~:::.:.~~~~ ~ sularında tecemmüü meselesi 
~ Cumhurreisimiz arasında ~ 

ı :r1*1~t~:ı:ı:":::::.::~ ; etrafında Vels'le görüştü 
~ münasebetiyle kendilerine Va~ington, 3 (A.A.) -AmerL 1 haftalık toplantıda, Avrupa har. 

ka birleşik devletleri reisi Ruz- binin başka mıntakalara veya beş. 
velt, gazetecilerle yaptığı mutad (Devamı 4 üncüde) 

~ hararctll tcbrik1criml Ye ~ 
> şahst saadetleriyle sarayı- < 
~ nın refaht hakkındaki sa- S 
> mtmt temcnniloriml bildir- < R d ! ~~=~::.~ı';,ı;~uJ~~~::~; . oman ya a 
> Eksclltnslarmm iyi te-

l ~r~~~~~·::~~~~;!'!~~~ l ·, Alman. erkanıharplerini evlerinde 
~ nettar1Jğım1 kabul etmele-

L:.rlc:.:d~:'..~~~~ saklayanlar tevkif edildi 
Bii.krc.J, 3 ( A.A.) - Roman. 

ya gızli 7..abıası, vücudu arzu e. 
dilmiyen yabancıları şiddetle ta
kip etmektedir. ::!40 na.tinin, ika
met tezkereleri ellerinden alm • 
mıştır. Fazla miktarda Almanın 
yaşamakla olduğu Silui'de, bir 
nazi. Alman seyyahlarını evleri. 
ne kabul ettiklerinden dolayı 

tevkif edilmişlerdir. Ve bu sey
yahlar hakikiltte, Alman kur -
may subaylarıdır. Bunlar hudut 
haricine çıkarılmışlardır. 

Emniyet memurlarmın, BUk. 
reş içinde, casuslukla m~ 
bir gizli nazi teşkilatı meydana 
çıkardıkları söyleniyor. 

lngilizlerin böyle hirtlenhire re
riye dönmeleı·i her halde ıebep. 
siz olmasa gerek. Fakat anti!emi. 
niıt cemiyetin bu heyecanlı hita.. 
bına rağmen İngilizler. harp za.. 
ruretleri ile kadınlan alelade it 
hayatından baıka m illi müdafaa 
te~kilfıtı içeriıine almakta.dır. 

Bilhassa harp ıanayiinde ka. 
dmlann çalışmalanndan çok illi. 
fade olunmaktadır. Her halde 
harp vaziyeti devnm ettikçe femi.. 
nizmin lngiltel'e için bir tehlike 
olduğunu iıbata mRhıf olan gay. 
retlere galiba kulak veren kimıe 
bulunmıyacaktır. 

HASAN KUMÇAYI 
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Jilltic oe Sa1tat : ! 
Halk sanatı gecesi 

An!cac-a Halkevinde bir "Halk 
sanah gecesinde'' bulundum. Hal. 
keviniıı ynldızh ıalonu battan ni. 
hftyctine kadar dolu idi. Renk, 
renk kılıkta halk tabakaları yan· 
YM'll oturmuşlar ve tek bir hisle 
gözlerini ve kulaklarını bir nok
taya çevinni§lerdi. Sahneden ken. 
dilerine hitap eden halk sanatkar. 
lt.rını büyük bir vcc:t içinde dinle. 
yorlardı. 

Bu dinleyiıte vakm bir sükut. 
snygı, :r.cvk alıırn bütün hatlan 
besbelliydi. 

S:ıhnedeki kaval, bağlama, aaz, 
söz toplananlan vecde veriyor. 
Eller bu vecdin cotkun bir tercü
manı halini alıyordu. 

Baıı yemenili ihtiyar kadınla, 
saçlrJrJ nlagnrson kesik taze kız, 
poturlu aokak aüpürücüaü ile ma. 
nikü:rlü genç adam bir kulübede 
birlc~cn müminler gibi k:ı!p!erini 
biribirlerine yaalayabiliyorlardL 

En Üstün münevver, en cahil 
tabaka yanyana bu sanat kayna. 
ğma aynı heyecanla, aynı zevkle 
yanık duclaklannı uzabyorlardL 
Anka:ranın diyebiJirim ki en 

lüks Galonu Halkevinin tiyatro 
salonudur. Bu salonda çınlayan, 
tavanlara çarpan çıplak, süssüz 
halk sesi, halk sazından çıkan a
henk garip bir elaotimı ile inaan
lan aanycr ve biraz da hayret 
veriyordu. 

Bence, halkevlcrinin bu nokta.. 
ya kadar gelmit olmalan bir mu. 
vaffakıyettir. Fakat halka yine 
halktan gelen sesleri, •taiı yuka· 
n kollektil malıiyeti olan sanat 
eserlerini dinlebnekten daha bü· 
yük, daha ıümullü gayeler yok 
mudur? 

Şüphesiz folldörün çok büyük 

bir değeri vardır. Münevveri halk 
latbrmak, halla münevverleıtir
rnek hususunda folklör bizim ıi. 
bi sosyal tarihleri iki ayn JlllD9Ç 

halinde inkitaf eden cemiJ9l· 
lerde bilhaua bir kÖprü vazifesi
ni görül". 

Bir devir için halkevlerinin 
yekpare, kendi cinsinden münev. 
veri olan bir halk kütlesi vücuda 
getr.inceye kadar bu nevi hizmet· 
!erde bulunması bıllliidir. 

Fakat, bana öyle &'eliyor ki mü
temadiyen kollektil eserlel"İ halk 
ruhunun inkitafı ve musikinin 
bir terakki merhalesi olarak ileri 
sürmeye İmkan yoktur. Tüt"k sa.. 
natlirlannın yaratacakları düııa
ya eserleri için bunlar güzel bir 
ham maddedir. Bu ham maddeyi 
mamul haline koymak JazımclıT. 

Mesela kulaklamn ''Knako
yun" u dinlerken gözlerim bir o. 
peranın levhalarını seyrediyor n 
eaer tablo, tablo kal'!11nda canla• 
nıyordu. 

Halk sanatı parça, parça kal
dıkça, modCl\"n sentez haline ıel. 
medikçe harikulade kıymeti olan 
bam madde nihayet kulaklann 
pek çok alıtbğt, n elaotinni Ü· 
zerinden •oyulmut bir mahluk 
haline girer. 

Bu hale gelen eser arhk yıp
ranmıt olur. 

Yeni Türkiyenin sanat mahal. 
lesi bu folklörün ham madde ha
linde telmırmda deiil, on1an mo• 
tif halinde kullanan sentezli aa. 
natkann dehasiyle canlatacak· 
br. 

Bu mcmaleye de geleceğimize 
· inanıyorum. Sanat gecelerinin 
tekran bize bugünleri yaklathra
cütır. SADRI ERTEM . 

Şehir meclisinde 
Fırınlar hakkında yeni 

!<ümler kondu 
hü-

Şehir Meclisi dün vali ve be. 
lediye reisi L\itfi Kırdarm reis
liğinde toplanmıştır. Beyoğlun.:. 
daki Fakir, Şebek ve Maymun 
soknkla.rmm isimlerinin değişti
rilmesi hakkındaki teklif kabul 
edildi. Fakir sokağına. Ataman, 
Şebek sokağına Kaplan.Maymun 
soknğına. da Ceyl~ adı verile. 
cektir. 

Bundan sonra yeni belediye za. 
brtnsı tnlimatna.mcsinin müza _ 
keresine geçilmis, fırınlarla ek
mek, francala ve pidelerin satı_ 
lacaklan yerlere ait maddelerin 
müzakerelerine geçilmiştir. FJ. 
rmlara ait hükümlere nazaran 
fırmlnrm dahili mermer, fayans 
gibi maddelerle döeenecek ve 
havalandırma tertibatını haiz 
olacaktır. Fırınlar her sene iki 

defa um.umt temizliğe tabi tu. 
tulacaktır. Fırınlarda terkos ve
yahut Elmalı suyu bulunması 
mecburidir. ' 

Çavdar ekme-klerinin ekmek 
frrmlarmda imali bu hu.susta 
görülen mahzurlar nazarı itiba.. 
ra alınarak yasak edilecektir. 
Çavdar ekmekleri pasta veya -
but hususi fırınlarda imal olu
nacaktır. Her f ırmcı gt.\nde çı
karmayı taahhüt ettiği ekmek 
miktannt her gün muntazaman 
çılfaracaktır. 

Bu hilkmün hilifmda hareket 
edenler cezalandırılacaktır. Şc. 
bir Meclisi önümüzdeki salı gii· 
nünden itibaren belediyenin 940 
bütçesinin milzakerelerine baş_ 
lıyacakt.tr. 

$ic-', iki "o.Ata: 

Hakikat mi, masal mı? 
ltaıyan radyosu son bültenle

rinden birinde İtalyanın §imal· 
de bir tahkimat hattı için bütün 
kuvveUerini seferber ettiğini ha. 
ber verdi. 

Olabilir! Arka arkaya beş Ro_ 
ma ordusunu imha eden Karta
calı kumo.ndanm hatırasını bu 
mintaka sakinleri hA!a unutma~ 
llllŞlar demek!. 

Roma radyosu spikerinin bu 
tahkimat haberini verirken eski 
devirlerin müstahkem hat ve 
kalelerinden, koç başlı müdafaa 
silahlarından niçin bahsettiğini 
de pek anlıyamadık. Ayt'Jca Gol 
kumandanı Verscngl Toriksin 
hikayesi de ncata yerinde mi?. 
Sezar, Gal fütuhatı sırnlarmda, 
gerçi Vcrsengl Toriksi bir kale. 
de sıkL5tırmıştı. Fakat bildiği. 
miz liU ki diktatör Sezar, bu ka
leyi zaptetrneden evvel, Ga.I or
dularının kumandanı şahsını fe. 
da ederek hemşerilerlnin haya. 
tını kurtarmak için kendi kendi
ne teslim olmu§tu. 

ltalya Alplerde tıı.bkimat ya
pıyormu.9! Bir radyo billteninde 
bu eski hikayeleri tazelediğine 
bakılırsa, bir hakikatten daha 
ziyade, galiba bu bir masal ola.. 
cak! 
On kuruşa 
bozuk Türkçe 

Bozuk türkçcyc dikkat mc~e
lesl hepimizin siniri oldu. Cila
lı mo'blcleri üzerine toz 7.errele· 
rl konan bir ev sahibi gibi titU.. 
lenlyoru.z.. 

t§te bir yenisi daha. nfT s:-

nemada dağıtılan el ilinmdan 
Uç dört satır : 

Mal aahibinin öldilrüldüğii. du
yu1du. Bir cinayet! Kim ö"/dür
dü davetlUerin her birine esra. 
rengiz bir kimse belki de ooni 
tarafı11dan Mr birine telefon e. 
dilmi.ştt 

Cani acaba Klod Tiri mi, yok
sa şantöz Kkıra V erye'ye Wi -
ooç teklifinde bttlttnan 6Smren. 
giz gar8011 mtt' Bu mesele · ö. 
riimcek ağı gwi karşı komnak
la. beraber Tiri tevkif edilmf~ti. 

Nasıl bulduğunuzu sormak is
temem. Hem, bu bozuk tUrkçc. 
nin bir hususiyeti te var: On ku. 
ruş verip bir tane alıyoruz. 

Temenni edelim ki pahası da· 
ha ucuzlamasm ! 

Kenan. H.-
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Dolmabahçedeki 
izdiham 

Dün bazı şahitler 
yeniden dinlendi 

Atatilrkün aziz naşi halk tara. ı 
fmdan ziyaret edildiği günlerin 
ıkincisinde, alcfam sut 10 sırala. 
nnda halkın fazla tehacümü ve 
akını iizcrine polis kordonu kt. 
nlmış, bu kargaşalık sırasında sa. 
raym büyük kapısı da kapanınca 

Okulların tatil ve imtihan günleri 

Lise müdürleri dün 
bir toplantı yaotılar 
ilkokulların, ecnebi, ekalliyet ve huauai 

okulların imtihan vaziyetleri 
sıkıtan halk biribiri üzerine yıla. Maarif Vekilliğinin tayin et
larak 11 kişi ölmüı, birçokları da miş olduğu esaslar dairesinde 
yaralanmıştı. orta. okul \'e liselerin imtihan 

O zamanki htanbul polis mü. meselelerini görüşmek ve ka. 
dürü ve şimdiki Çorum valisi Sa. rarlaştırmak U7.cre lise ve orta 
lih Kılıç ile muavini Kamran okul direktörleri dün bir toplan.. 
ı. · db' aı b 1 tı yapmışlardır. yı te ır mıyarak un arın ölü. Orta okullarda ve liselerde 
müne sebep olmaktan Kocaeli a. dersler 23 mayısta kesilecektir. 
ğır ceza mahkeme~ine. verilmiş. Öğretmenler meclisi 24 mayıs
ler v_e .va~an:n şahıtlerı de İstan: ta okul direktörünün başkanlığı 
bul ıkıncı ~gı: ceza mahkem~sı I altında toplanarak e!eme imti
ta~ı~dan ı.stınabe yoluyla dın. hanlarına girecek talebelerin 
lenılmışle.rdı: . durumunu tesbit edeceklerdir. 

Kocaelı agır ceza mahkemesı . . . . 
şahitlerden altı tanesinin ifadele. 25 ınci ~n ~tıbanl~ra gire. 
rinde mübayenet bulmuş ve bun. cek tal~bel.er ılin edilecektir. 
lann yeniden ifadelerinin alın. !fleme ımtıhanlan da 28, 29 ve 

1.. .. k b 'k' ... o mayısta yapılacaktır. 
ma.sına uzum gorere ura ı ın. El · t'hanl U d rsten 
· - k eme ım ı a.rı ç e cı agır cezasına tez ere yazmış. 1 1 - ı. ıl kt.tr Ele.. 

Du b h. 1 d' 1 'ld·-· yazı ı o a,ö.I\. yap aca . 
tır. n .u şa ıt ~r ın enı ıgı mc imtihanına girebilmek için, 
sırada Salıh Kılıç ıle Kamran da yıl içinde 5 ten aşağı not alma-
~k~~~de hazır~l~r. mış olması 18.zmıdır. 5 den aşa-

Buyuk kapı kımın tara~ından ğı not alan talebeler ancak ey. 
kap~ttmldr ve o sırada S~lı~ ~~: lı11 imtihanına ~frebileoeklerdir. 
Iıç ı!e Kamran ~~ada. mı ~dıler. Eleme imtihanı tUrk~e. tarih 
ı~ah etrafında. dun d~nl.:nı.tı:_~. Ş~- coğrafya, riyaziye deııslerinden 
h. tlerden emnıyet müdurlügu u. yapılır. Eleme imtihanında bfr 
çüneü §ube müdür muavini Tah. dersten muvaffak olamıyan ta. 
sin şunları söylemiştir. lehe eylülde her Uç dersten ye-
"- Kapının kapanması ve a. niden imtihana girmeğe mecbur 

çılmasmın kim tarafından emre. tutulacaktır. 
dildiğini bilmiyorum. Çünkü o sı- Eleme imtihanlan devlet res
ra:fa orada yoktum. Fakat kapı.. mi okullarında icra edilecektir. 
la:- kapandığı sırada Salih Kılıç İmtihanda ancak mümeyyiz ta. 
orada değildi. Yahu: Kamran yin edilen öğretmenler buluna • 
vardı. Hadise kapı kapanıp açıl. bilecektir. Bu mümeyyizler de 
rnasınd.an 3 saat sonra oldu. Şu üç kişiden müteşekkildir. !mti
hale göre, hadise bu yüzden ol. han mümeyyizlerinin cetvelleri 
muş değildir." şimdiden okul idarelerile temas 

Mülkiye müfettişi şahit Aziz edilerek hazırlanm.ağa ba.şlana
gelmemişti. Kendisinin bir lira caktır. Eleme imtihanları her 
para cezasiyle getirtilmesine ka. ka?,S.da tayin edilecek muayyen 
rar verildikten sonra ikinci şube orta okul müesseselerinde yapı. 
mi.i~Ur muavini Tevfik Doğan laca.ktrr. Bu okul yakında maa. 
diıutnildi, şunlan söyledi: rif müdürlüğU tarafından tesbit 

•·- Ben orada tesadüfen bulu. e~ilecek •.. mü~eyyizl~r muayyen 
ra:yordum ve kapı a~ıktı. Bir ara. gunde gondcrılecektır. 

Eleme imtihanlarında muvaf. 
fak olan talebeler bu sefer 5 ha... 
zlrandan 15 hazirana kadar söz. 
1U imtihana gireceklerdir. 01 • 
~luk imtihanları 15 haziran. 
dan sonra Maarif Vekilliğinin 
tesbit edeceği günlerde yapıla -
caktır. 

Okulların imtihanları resmi 
okullarda vapılacaktır. Resmt o. 
kullar da, İstanbul erkek, Gala.. 
tasa.ray, Pertevniyal, Nişantaşı 
2 ncl kız orta olarak kararlaş
tınlmıştır. 

İLKOKULLAR 
tık okularm açılma, kapanma. 

zamanlannı vilayet ilk tedrisat 
meclisi tarafmdan kararlaştırı
lacaktır. Meclis, önü.milr.dekl 
hafta içerisin.de bir gün topla.. 
na.ca.ktır. Görüşülmek üzere bir 
rapor hazırlanmaktadır. Bu ra. 
pora göre ilk okullarda da ders
ler 1 haziran cumartesi günU 
kesilecek, 1, 2, 3 ve 4 üncü sı
nıflar karneleri alarak tatile 
başlıvaeaklardır. İmtihana tabi 
olan beşinci sınıflar da 3 hnzi. 
randan itibaren imtihana bqlı • 
yacaklardır. 

İmtihanlar on gün içinde ya
pılacaktır. Bilihara bir hafta 
sonra da ikmal imtihanları icra 
edilecektir. Bu rapor mUzakerc 
edildikten sonra merlyet mevki
ine konacaktır. 
ECNEBİ VE EKALLİYET 

OKULLARI 
Ecnebi ekalliyet okullarmm 

lise kısnnlan resmi lise ve orta 
okul talimatnameleri hükümle.. 
rine uy~aklardır. İlk kısımlar 
da tedrisatı iptidaiye meclisinin 
kararını tatbik edeceklerdir. 

Bu mesele etrafında yakında 
görüşülecektir. MUmeyylzlcr ec
nebi ekalliyet oki.ılları ö~et -
menleri arasından seçilecektir. 

hk kapandı. Kamran ile daima te. 
masta bulunuyorduk. Saraydan 
bc:aber çıktık. Ben saat kulesi ö. 
r.iinde kaldım. Kendisi otomobil. 
lere bakmaya gitti. Halkın inti. 
zamı bozuldu. Biz kapı içerisine 
kadar dü§ttik. Beşiktaş emniyet 
!miri Liıtfi - kimin emriyle ol. 
duğunu bilmiyorum - kapıyı biz 
.ıat kapadı. Bir saat kadar kapı 
kap1lı kaldı. Açılmasının kimin 
emriyle olduğunu bilmiyorum. 
hadiııe kapı açıldıktan iki saat 
sonra oldu. Kapının açılıp kapan. 
ma~ı hadise üzerinde müessir ol. 
ma!l\Iştır. Salih Kılıç bu esnada 

Yarın Bakırköyde nüfus sayı
mı tecrübesi yapılıyor 

orada yoktu." 
Beşiktaş emniyet amiri Liıtfi 

de: 
"- Kapıyı muavin Kamran ile 

müşavereden sonra ben kapadım. 
Halkın hücum etmesi üzerine bir 
n:..ıc~seye meydan vermemek için 
buna lüzum görmüştük. Yarım 
saat kadar kapı kapalı kaldı. Son. 
ra tekrar görüşüp kapıyı açmıya 
karar verdik ve yine ben açtım. 
Kapının açılıp kapanması hadise 
ilzerinde müessir olmaıntştır. Bu 
suad.a Salih Kılıç orada değildi.'' 

Kendisine müddeiumuminin 
talebi ile bir miralaydan emir a. 
hp almadığı ııoruldu. Hayır, de. 
dı. 
D:ğer şahit Nesime Toker de 

şunları söyledi: 
' '- Benim kanaatime göre ka. 

pı kapanıp açılmasaydı, bu badi. 
ııe olmazdı. Hadise kapı açıldık. 
tan çok sonra değil, hemen kapı. 
nın açılması akabinde oldu." 

Bu §&hitle Tevfik Doğan, Tah. 
sin ve Lutfi .müvacehe edildiler. 
Tevfik Doğan vaziyeti izah etti 
ve iki buçuk saat kadar zaman 
geçtiğini söyledi. Dij'terltri de i. 
fadelerinde ısrar ettiler. 

Maznun Kamran da: 
"- Hadise olmadan evvel ka. 

labalık fazlalaştığı zaman kapı. 
nın önüne geldim. Kapı kapalı i. 
di ve bunu muvafık buldum, Ka. 
pıntn ne kapanmasında, ne de a. 
çdmasında Lutfi ile müşaverede 
bulunmadım." dedi • 

Lutf i buna karşı: 
ı- "- ihtimal hatırlayamıyor, 

halbl•ki kendisiyle mlişavcrede 
bulunduktu." dedi. ı 

Neticede mahkeme BC§iktaş 
kaymakamı Rıza, Aziz ve Lahika 
adlı şahitlere yeniden tebligat ic. 
rasma ve mayt!lm onuncu cllnU 

Dün vilayette istatistik umum m·üdü
rünün r;yasetinde bir toplantı yapıldı 
Yarın Bakırköyde yapılacak l mm bittiği fabrika düdilkleri. 

nüfus sayımı tecrübesinde bulun. le ilan edilinceye kadar biç bir 
mak W.Cre istatistik umum mü- kimse bulunduğu yerden d~arı 
dürü Celal Aybar ile şube mU. çıkınıyacağı gibi tStanbul cihe -
dürlerinden Sabri ve ŞUlaii dün tinden banliyö trenine binml§ o. 
sabah Ankart.dan ııehrlmiu gel· lanlar da sayım neticesine ka .
mişlerdir. dar vardıkları istasyonda beklı. 
öğloden sonra vilayette vali y~oekler?ir: Bu itibarla halkm 

ınuaYini Haltık 1'\ihadm odMm- yıyecek ihtiyacını yarından (bu. 
da bir toplantı ·yapılmıştır. Bu g'iln) temin etmesi l~mdır. An· 
içtimada istatistik umum mil cak sayımın kısa bır zamanda 
dürü ile şube müdürleri beledi: bitmesi için l~zım gelen hazır.
ye harita müdürü, Bakırköy lıklar yap!ldı~dan fazla ihtı. 
kaymakamı, nüfus müdürü bu- }'.at ve tel~şa. luzu~. ~oktuı:. ö. 
!unmuş, sayını ~crlibesl hazır. lüm. ~e do~ giıbı .~cıl vazıyet. 
lıkları cttrafmda görüşülmüş _ ler ıçın daırelerde no"t>c:tcl ebe .ve 
tür. Istanbulun numarataj işi ~oktor b~lundu~~ac.~~dan ıh
ağustos nihayetine kadar biti- tıyaç halınde e\•mın onlinden ge. 
rilccck, umumi nilfu.s sayımı çen her .mcm~ra bu hususun h:ı
teşrinievvelin yirmisinde yapıla.. ber v~rılmesı veya telef on cd~l
caktn·. Pa7.artesi gilnli umumi mesi. ıcap eder. Sa},mm pek kı
numar:ı.taj vaziyetini tetkik et- sa bır zan;ıan zarfında yapılması 
mek üzere Eyüote istatistik §U· halkın evıne gelecek .sayım ~e
beleri müdürlerilc vali muavini m~run.~ ~alaylık göStermesıle 
Haluk Nihat bir kontrol yapa.. mümkundur. 
caklnrdır. Aynı gUn öğleden Uçüncü savını devresini 
sonr:ı umum müdürUn iştirakile geçiren sayın Bakırköy halkına 
yine vilayette bir toplantı ya • sayım talimatnanıesi..n.e riayet -
pılaca.ktır. sizlikten doğacak mesulivetten 

Bakırköyünde yapılacak tec- b~ lüzum görmüvorum. .. H~
rübe nüfus sayımı hakkında ma_ rıç. kaza.~ bulunan ~kır~oylu
lumatma mUracaat ettiğimiz va- lel'!n bugunden evl~rıne donme. 
li muavini Haluk Nihat Pepeyi lerınl veya başk!L bır k~ya ay. 
dün ~u iz:ı.ha.tı vermiştir: rılmama.larıru rıca edcrım.,, 

- Sayım pazar gUnti tam sa
at sekiz.de ba.şhyacaktır. Sayı-

dinlenilmelerini kararlaıtırdı. 

VAK'A YERİNDE BİR 
KEŞİF YAPILACAK 

Diğer taraftan Kocaeli ağır ce. 
zasından gelen ikinci bir istinabe 
evrakı üzerine ikinci ağır ceza 
mahkemesi azasından llalilin ni. 
yabctinde yeminli Uç ~hli vuku. 
fun iştirakiyle vaka yerinde bir 
keşif yaptırılma.5ı.na da karar ve. 
ril.ınfatir. 

Tavuk yüzünden 
kavga edenler 

Bakırköyünde Osmaniye ma
hallesinde oturan Mehmedin ta
vukları kom.şusu Recebin balı. 
çesine girmiş, her iki komşu bu 
yüzden mUthiş bir kavga yap _ 
mışlar, biribirlerile dövüşmtiş
lerdir. 

Bunun üz.erine birinci sulh ce
za mahkemesine verilen Meh. 
met ve Recep 20 eer lira. para 
('E'.'1.asma mah.klir.t edilmi~lerdir. 

"Barlarda Tork 
artisti,,. kal 

meselesine dı~;;ııi' 
yazan: H ;Jınıtd artft!:1et 

ecnebi .,:f.61 

T lirkiveden IJSSl ~ 
çıkanıırkeıı . ''!1~~

sesler de işiti~· ~ 
Türk artistı.erınB ~ !Jll' 
yorlar. tahak1'~ 

Bu temenni. cV"'el, it ııolt
kan verilmeden geıesı b 
durulması ıaznn 

tadır. ~~ 
Ecnebi •'artisti~ ~e!l;.,r

ten çıkarılirkell il ındat bıl -~
babı muci~11,~;i~t: ~ 
tisUerjn,, h~ ~;#' 
kedip fazla P~8 ;naoııııı 
bur eylemelerı de ~! 
du. \19 i~ ,t• 

Fazla içki ipl~ fstiJl.1!~ 
Şu bir iki kelUll~biJdlr" 
tiği hakikati k _...tO 
kadar anlatalıın: . ! ~,.. 

B. art'st. Adı ~t sıı~ ır 1 .. sana . ov: 
bakikt artist, bir ~Yt!· 
binden veya . d :ıneslek ~ııao
di plomalıdır. ~1:1' öt.etil'; 01;er
yct ve ananesını g sl)ylet' S1J 
nu oynar; şarkJSIJlluir ~d~:.tt· 
müziğini çalar; çek k~ ---~ 
gi·bilerl için ga~~;ı 0~ bf' 
landır ... Adı al'~Jd 1'~ 
ganat namına g daJI __ ,~et 
zı hareketleri, ~us fP 
lıklı içkiler ve budu 
. . ıta edinirler. -·~ 
ıçmvas ~..ııJ-

Fakat kendilerin~ de~ 
bu hayaUarmdn ira sııtlP'u' 
nun değildirle~. Z . pıırtı ~ 
rine 'sarfettirdıkl~eriıı.iJl 
sesey~ ~al!r. -~~eliıctit· ...al· 
lan cüzi bır y..- aiJllll~ 

Yalnız şu no~~:ıeri ~ili' 
dır: "Artist,, ak •:c lt. ·ıe Jle: 
para kazandırın ıyett !riP. 0 

hırsı veya. mecl?ur ; 11&>'". }lll' 
ı;ün kilolarca içkt i~ ıcs~ırde o
lur. Saatlerce uyku uxı ell~ ~· 
rap olur. Onunel~ g~3 $il' 
yuncak mua.nı bf.rSI' d 
nen harap olup cı· 
kuta gider. artistleri se· 

B~rlardan ecne:~ ışret "{iııı~ 
kanlırken, bÖyle. aYet ~atlet'• 
fahet nev'ine nib bi ~uııı· -er ecne JıUJC , 
oluyor. Ve eg jJen bU tl~ıı>. 
b:ı.klarmda v~r tıik }ı&JS oııl,rı' 
den sonra, a.rtıs veriP _arrıış "' 
taınamile son uz s~e ~' 
- belki de hell bit "~~eıı t>if 
lan- oca~a~1!1!,, hUt eu tJlllluıı 
göndermeğı ıa- dJ ııı 
bayır sahibi çıkSS-Y 118' 
olurlardr. ııaY't. ~ 

Çünkil ~ad~1'f{,ti\'a .~tJefİ 
han~i hususıyeti :ınecbut1 1 Jıı:' etsin -tarzı ve deJl e~ Pı 
itibarile- her ~y pıe~ ee0el>1 

dır. Sıhhate kar§l Giden ~ ' 
yan bir ha.yat·:· 'fil!~ dol~
''artistler" yerın~ ,3yetl ~e 
!erini getirmek~ bll ~Yo~ 
ken, Türk 8.Jl&S kastolııJl eınell' 
mahkfun etıne~ de etııl 
b~ına asla ınüsaa Uiyt• 
dır! 'f(irk Jcllb bil' 

B!z, bu saba.da tJtl~ '~rbi: 
tini eanata hll5retııJısil ~ 11 ~ 
nu da nı.u~yyen aplJlaJ<t! • 
yesi aahılın~~ uXemerJtjr bJ~ 
ka bir şey duŞ ıs.ta ırıeş' • 

Biz.den o1nııya.I1nıi§ bir. ııe tJl 
ma reva J?"?~l~!rcte;terıyilat ıc!c)-e· 
kati, kendı öz addeteıı _/""' 
manen. ne de 01 ~ 

~r· Kısa habe~ •. ~ .... tte~~
• JUl""' bir * Atatürk içın fll1It • 1'll 1pıl~ 

de y:ıptırılac.~k uretile ~;?ce JCO. 
hasinm tevsıı. s ııeYe""· 

. 1<'1- ··ekıllcr . 
yenı p "'' • rı· 
bul cdilmi~ir. r..ıeetl9' :u-

* Nisan ayJllda. jbıasın.111 fııııı~ 
l .. fi idare JiY ...-! bıtlt 
en or tız.akeı~- r 

menlerce nı aJınJXlı~tı • ~et 
\'e ruznameye ıctA 1l el<trP 

.ıı- Hiikiın:'-e~ r:sek . ~ııııd' 
· tının 'Y ·ı· c~ mecburıye te.qlJll ı 

mezunlarına. 11ktııdtf· etil> 
tetkikler yapnı ınııı ~rııt· 

ınJsJ' -• IOJ"' ~· * Ege ressaalkevi P' çılfl1 ! 
.. tzınir b .. ,,... f]e • :c:~" 

sergısı. . bir ıııı~- ser~.., 
da vali.Dlll neki reSlııı 
tır. Bu se ,•cuttut· 
l 75 eser m.e 



S\Teç altınları Trondhaym- \ .riaenden1 ~öring'e Mektuo:3 

dan nasıl ıd ? Tısen ın malları mü-
kaçırı ı . sadere ediliyor 

~orveçteki İngiliz 
0tduları kumandanı 

k.arton dö ~iar ile mülakat 

Nevyol'ktan bildiriliyor: Al- rine yar.aşarak sahile silah ve 
manlann Trondheim limanına mühimmat çıkarmasını teklif et. 
girmiş oldukları sırada bu liman. tiler, tabii bu teklifi reddettim; 
dan ayrılan 4955 tonluk Ameri- çünkü bizim gemide altın vardı, 
kan bandıralı Marmaesa vapuru, Alı;ı;ınların bunu keşfetmelerin. 
4.500.000 dclar (bizim paramızla den korkuyordum .. 
5.600.600 lira) kıymetinde İs. Bunun üzerine hareket etmek 
veç altınını kaçırmaya muvaffak için mümkün olduğu kadar sürat. 
olmuştur. 1i davranarak icabeden tedbirleri 

Mannaesa gemisi kaptanı baŞ- aldım. 

Muahedelerin, anlaımalann 
kanun ve nizamlann tekrrr: ma. 
nalarını elde etmeleri için Al. 
manyanın eski esaslı vaziyetine 
dönmesinin lazım olduğu hakikat 
ve bu bir ihtiyaçtır. 

BEN ALMANYAYA 
DöNEMEM 

faa komiseri ve zabıta lmirl 
Tcrbovcn'c verilen bir emir mu
cibince, 28 §ubat 1933 tarihli ka
nunun 1 inci maddesi ve ~sta
po teşkilatına ait kanunun da 
birinci maddeleri ahkamına. tev. 
fikan gestapo, doktor Friç Ty. 
senin tekmil emvaline clkoya -
caktır. Mareşal Göring bu i§e 
Tcrboveni memur etmiştir. 

kah-
}arından geçen bu macerayı şöy- Almanlar, körfez dışında mayn 
le anlatıyor: bulunup bulunmadığı hakkında 

- ~ekiz nisan tarihinde Tron- bana izahat vermekten imtina et. 
dheim'a gelmiştik. 9 nisanda sa- tiler. Fakat ben bu sükfıttan Al
bahın saat beşinde bir tayyare mantarın mayn dökmemiş olduk
gürültüsü ile uyandık, derhal gü.. lannı anladım. 
verteye çıktık ve Alman kruva.. Bundan sonra sivil bir kılavuz 
zörlerinin limana girdiklerini aldım ve böylece sahilden tam 
f.İ>i dük. Almanlar top atmıyor. 64 kilometre açılıncaya kadar 
Jarrlı. Ancak bu gemilerdeki za. kılavuz yardımiyle ve heran tel. 
bitlerdtn biri Alman gemilerinin sizle etrafa hüviyetimiz hakkında 
limana girerken bir İngiliz torpi- izahat vererek seyrettik. 

Mektubumu bitirirken tee11üf. Friç Tysenin emval ve serve. 
le şunu da söyliyeyim ki, fikirle. tinin tam listesini yapmak im • 
rimi açıkça bildinnek için yaban. kinı olmadığı iç.in, bütün ban "' 
cı memleketlerde kalmaya mec. kalara gönderilecek hususi bir 
bunun. Siz de takdir edo:siniz ki tamim ile, bu mektubu aldıklan 
bunun aksine hareket etmek için tarihten itibaren beş gün zar -
aptal olmam icabeder. fmda bankalarında Friç Tysen'e 

Bugünkü rejimin siyasi muha. ve karısına ait bütün hesapları, 
lifi olanlımn ne tekilde muame. kasalardaki servetlerini ve her 
leye tutulduklannı 1934 senesin. türlü emvali bildirmelerini em • 
de görmüıtüm. Bunu hatırlamam retmcnizi rica ederim • 

do muhribini batırmış olduğunu Almanlar geminin altın yüklü 
söylediler. olduğunu hisetmemişlerdi.Birkaç 

Almanlar, bana nakliye gemi. saat içinde tehlikeli mıntakayı at. 
lerindtn birinin bizim gemi üze. latmış, selamete kavuşmuştuk." 

----------=-----------------------
19 Mayıs şenlikleri l Ro.~anya elçimi~ 
Fener ve Beşiktaş Stad- Bu kreşten geldı 

Norverte /nqiliz ordul.an ~ 
kumandanı 

men alıştılar. Takviye kıtalan 
her zaman kafi· miktarda gel -
mektedir. 

Harbin bu ilk .safllMmda .ha
reketin az olduğunu görerek aa.. 
tımRzlanm&mak lbrJndH\ 8Mn'a. 
yakında büyük hadiselerin vu.. 
kuu da büyük bir ihtimal dahi
lindedir. 

intikam ate~ 
Bundan sonra kumandan a; 

damlarından ve kıtalandan bah. 
sediyor. Bunlar günlerdenberi 
Namsos bombardımanına tabanı 
mül etmişlerdir. 

Ruhi vaziyetleri, heyecanlan, 
emin olunuz kupa maçlannda 
duydukları ateşi gölgede b~~ı
yor. Hepsi intikam almak ıçın 
yanıyorlar. 

Fransız kumandcınile miü6.kat 
Fransız kıtalarına kumanda 

eden şeflerden biri de bizi kabul 
etti birlikte yemek yedik. Ku
mandan soframızda şarap bu -
lunmavışma teessüf etti ve: 

- Fransız ordusu ananesi hi_ 
lif ına olarak bugün sofrada su 
içeceğiz. Ne yapalım pek acele 
olarak harekete mecbur kaldık, 
maamafih bu haftanın sonun
da gerek askerler, gerekse zabi
tan mutat olduiu üzere kırmızı 
şara? içeceklerdir. 

!çki yoktu, fakat yemekler 
mükemmeldi.. Fransız kıtalan 
İ?Lg"ilizlerden dört gUn sonra Nor 
veçe <:ıkmıştılar, sonra gıda 
maddelerinin mühim bir kısmı 
Namsos'ta Almanlar tarafından 
bombardıman edilmişti. 
Fransız kumandanı askerleri

nin yiyeceklerinden çok mem • 
nun e;örünUyordu .. Memnuniye -
tini şöyle ifade etti: 

larında yapılacak . . . . 
l9 mayıs idman şenlikleri et- T ıcaret ~e~etımız.~'.1 se· 

rafında görüşmek üzere lise v_e yahatı bırkaç gun 
ollta okul direktörler~ maarıf geri kalacak 
müdürünün başka.nlıgı altında 
dün bir toplantı yapmışlardır. 

Toplantıd:ı. şenlikle~in Tak -
sim stadından vaz geçılerek yal
nız Fener ve Beşiktaş statla. -
rında yapılmasına karar veril • 
miştir. Fener stadında lise ve 
muallim okulları, Beşiktaş sta
dında da orta okullar buluna • 
caktır. İştirak edecek talebe sa
yısı 7000 dir. 

fdacar vapurundan 
ümit kesildi 

!Kara.denizde bir kaç gilnden
beri şiddetle devam eden fırtı
na dün tamamen durmuştur. Va
J>ur seferleri intizama. girmiş -
tir. 

Phdima sahlllerlıı(le karaya 
gıden Macar'ba:iidıratı Duna va
purunun imdadına giden Amel. 
dar tahlisiyesi ancak dün sa
bah kazazede vapurun yanma 
sokulabilmişitr. Yapılan muaye. 
nede vapurun ambarları makine 
ve kazan dairelerinin umamen 
sularla dolduğu görülmüştür. 
V a.purun kurtarılmasmdan vaz
geçilmiştir. 

Şubeye Davet 
Kadıköy askerlik şubesinden: 
Kadıköy şubesinde kayıtlı Ka

dıköy Cevizlik Keresteci Aziz 
BOkak 42 sayıda oturmakta iken 
şubeyi haberdar etmeden mın. 
taka haricine giden ve adresi bi
linmeyen yedek istihkam teğ· 
meni Murtaza oğlu (42214) A
ziz Börünün 48 saat zarfında 
müracaat etmesi ve taşrada ise 
adresini telgrafla şubeye bildir. 
mesi tebliğ makamına ilan olu
nur. 

Emin-Onii yerli askerlik fUbe· 
sinden: 

!simleri aşağıda yazılı tüf ek. 
çiler askeri vesaiki ile birlikte 
kısa bir zamanda şubeye gelme. 
leri ilan olunur. 

1 - Sınıf 7 tüfekçi Abdullah 
oğlu 1304 doğumlu Bekir (316-
23) ' 

2 - Sınıf 7 tüfekçi Osman 
oğlu 1308 doğumlu MusWa 
(332-92). 

Şehrimizde bulunan Ticaret 
Vekaleti dış ticaret dairesi reisi 
Servet Berkin dün sabahtan ak· 
şama kadar toprak mahsulleri 
ofisinde meşgul olmuş, afyon 
tüccarlarile ve diğer bir çok it
halat ve ihracatçılarla görüş • 
mü.ştür. Afyon tüccarlarile ya -
pılan görüşmelerde toprak mah 
sulleri eski umum müdürü Af • 
yon mebusu Hamza Osman da 
bulunmuştur. Görüşmeler, tüc -
carların elinde bulunan 2000 
sandık kadar stok afyonun o. 
fis taraf mdan mübayaası üze
rinde cereyan etmiştir. 

~n sene tesbit edilen fiyat 
az olduğundan tüccarlar bu 
malları ofise satmamışlarar. Son 
gllıilerde hariçten fazla talep 
olduğundan ofis mUba-yaa fiyat
larım arttırmışıtr. 

Diğer taraftan ticaret müza.. 
kereleri yapmak ü.zere bugün 
Romanyaya hareketi mukarrer 
olan ticaret heyetimizin seya. -
bati dün alakadarlara gelen bir 
habere göre şüpheli bir vaziye
te girmiştir. Bu haberde Roman. 
ya ticaret nazırının hasta oldu. 
ğu bildirilmiştir. Bu vaziyette 
Bükreş müzakerelerinin muvak
kat bir zaman için geri kalması 
muhtemeldir. 
Bükreş büyük elçimiz Ham" 

dullah Suphi Tannöver de dün 
Köstenceden şehrimize gelmiş -
tir. Hamdullah Suphi Ankaraya 
giderek hükOmetle temas ettik. 
ten sonra tekrar vazifesi başına 
dönecektir. 

Ticaret hevetiınizin reısı 
Hamdullah Suphi Tanrıöverle bu 
sabah görüşecek ve Romanya 
seyahati hakkında katı karar 
verilecektir. 

Eski Şurayi Deıdet bi
nası tamir edilecek 
Yıkılmak tehlikesine maruz 

bulunduğu yolunda bazı neşri. 
yat yapılan hukuk mahkemele -
rinin bulunduğu eski şurayı dev
let binası, müddeiumumilik ta. 
rafından tetkik ettirilmiş ve id. 
diaların haklı olduğu görülerek 
binanın tahkimine ve tamirine 
karar verilmiştir. 

memelekete dönmemekliiimin ıe. Bu mektubun altındaki imza. 
bebini izaha kafidir. şu idi: Raynhart 

Bugün ben de bu siyasi muba. "Bank, Ber1in direktörU,. 
lifler arasında bulunuyorum. Mösyö Friç Tysen bu husus -

Remiç'in vaziyeti eski metod. ta şunları yazıyor: 
lann deiitmemiş olduğunu açık. Friç Tyseni itham ettikleri suç 
ça göstermektedir. 22 eylül 1939 her halde büyük bir şey olma
tarihli mektubumun melfufunda lıydı. (Fakat Madam Tysen'in 
da izah ettiğim gibi Remiç 00§0. suçunun ne olduğu bir türlü an-
da ıebepıiz olarak ölmüıtür. . laşılamamıştı.) 

Bu huıuıta yeni olan yegane • • • 
bir tey varsa o da V on Ribben. 
tropun müteveffanın arazisine hiç 
dütünmeden konınut olduğudur. 

Bu mektubile Friç Tysen ikin
ci defa mareşal Göringe müra. 
caat ederek, Almanyanın derhal 
bir sulh yaparak intihar siyase
sinden kurtulmasım istiyordu. 
Tysen Almanyaya ve nazi reji
mine yaptığı büyük fedakarlık. 
tara karşılık olmak Uzere bu ta. 
lehin yerine getirilmesini, yani 
Almanyanm felakete sürüklen
memesini istiyordu. 

Bu mektuba cevap olmak üze
re mareşll Göring, Friç Tysen'in 
tekmil emvalinin müsaderesi em
rini verdi. Bunun ü.zerine aşağı. 
ya kopyası çıkarılmış olan ta
mim bütün bankalara gönderil
di. Bu tamimin gazeteler-de neş. 
ri veya bundan bahsolunması 
şiddetle menedilmişti. 

"Bertin gestapo müdüriyetin. 
den tar&fıma ~elen 13 teşrini • 
Bani U.rı"1ı1i ölr mektuDa. daya
narak bütün azalann nu.a.n 
dikkatini ~estapo'nun Düseldorf 
mUdüriyeti taraf mdan ne§redil. 
miş olan aşağıdaki emirname ü
zerine celbederim. 

"Mareşal Göring tarafından, 
dördüncü askeri mınta.ka müda-

Bitlere ya:ıla.n -mektup 
Friç Tysen mareşal Göringc 

gönderdiği mektupta Almany:ı . 
nm ya bolşevikleşntek, yahut or
tadan kalkmak yolunda yürüdil
ğtlnil anlatmış ve cevaben bü • 
tün emvali müsadere olunmuş_ 
tu. Bunun ü.zerine Friç Tysen 
Hitlere müracaata mecbur kal
dı: ve şunu yazdı: 

Bay Başvekil 
293 sayılı resmt guetede a

şağıdaki notu okudum: 
''Komünistlerin emvalinin mü 

saderesine müteallik olan 26 
mayıs 1933 tarihli kanuna ve 
saire vesaireye tevfikan, evvel.. 
ce Mülheym'de ikamet etmekte 
iken bu kere ecnebi bir memle. 
kette bulunan M. Friç Tyse.n'in 
tekmil emvali ve bütün varida
tı Prusya devleti menfaatine 
olmak üzere zapt ve müsadere 
olunmuştur. Bu layihanın resmi 
guetede ili.Dile bahSe mevzu ser
vet tamamen Prusya devleti ma. 
1ı olmuştur, Bu layihaya karşı 
hiç bir itiraz şayanı kabul ola. 
maz. 

Düseldrof 11 K. sa.ni 19~ 
İmza: Rider 

(1) Alman resmi gaaetesi. 
(Sonu. var) 

VVVVVVVV"VV'VVVV'VV'~~~ 
Bu fark niçin ? 

·ı htikan, kanlı ininde boi
mak için, kanun ailan ku. 

rulmuf, teıkilit yapılmıı, muha. 
kemeler batlamııtı. 

Milli korunma yaaaıının hede. 
fi, milletin saadetidi'r. Saadetin 
ilk .şU-tr da hiç kimsenin doymaz 
bir ihtirasa kurban olmamasıdır. 
Ticaret odalan, belediye kontrol 
daireleri, ıu, bu teıeJdriillerden 
beklenen iıte buydu. 

Fakat, gün ıeçtikçe dunnadan 
fiyatlar yükseliyor. Etiketler- de. 
iiıiycr. Hem bir borsadaki ra. 
kam kılivyeıi gibi ıık ırk deği. 
ıiyor. 

Evet, yeryüzünde harp var. 
Belki otuz milyon adam, it alan. 
lanndan, tezıab batlarmdan, 
fabrikalardan ıöküler-ek hudutla.. 
ra ıönderilmiıtir. 

Beton, çelik kaleler, kum tor. 
balı ıipKler arkasında, milyon. 
)arca işçi,. milyonlarca müıtahıil, 

fabrika ve tezıihtan çekilitl eL 
bette piyasada ıarımb yapar. 

Sonra, yollan tehlike ıiıi kapa. 
dı. Bir iskeleden fUUya varmak 
için kalkan vapunın akıbetini 
bin türlü belilar tehdit ecliyoı-. 
Milmabılı maynler, hiçl>ir kan1111 
dinlemeyen torpiller, kana auia. 
mıı top ağızlan, denizleri· sırat 
köprüsüne döndürdü. 

Sigcrtalar, bu yüzden dehtetli 
surette faladı. Bir taraftan maLn 
mey.dana gelmesi, bir yandan da 
meydana selen ınabn pazarlara 
gönderilmesi, eskisine nishetJe 
çoia mal olmaktadır. Elbette fi.. 
yat artacak. Fakat bizde yetİflD, 
dıtardan gelmiyenler için nasıl 
bir artıı sebebi V81r? •• 

Sonra, meseli bir kumaıçı, se
çen sene setirttiği mallara da bu 
ıeneki fevkalade fiyat farkmı ek
liyor ... 

- Her askerin normal olarak 
elbise ve şapkası var. 

Arka çantalan Norveçlilerin 
kullandıklan modelde ve gayet 
hafiftir. Her biri otuz kilo eşya 
alabilmektedir. Bütün bu techi
zat yenidir. Askerler hiç bir şe. 
kilde rahatsız olmadan karda 
dört, beş ı;;ln kalabilirler, ge -
celeyin de kar Uzerinde uyuya -
bilirler. 

3 - Smıf 8 tüfekçi Marker 
oğlu 1308 doğumlu Nazret Div. 
rik (328..3). 

4 - Sınıf 8 tüfekçi Hunıit oğ
lu 1298 doğumlu Hurşjt (322-4) 

Di~er taraftan müddeiumumi
lik bir tane olan tevkifhane oto
büsünün maznunlan nakle kafi yalnız bot du~la da kalmıya. 
.,.elmediğini anlamıı:; ve yeni bir rak, hazll' yeyıcı oldu. Bu kadar 
~tobiis daha secmi!"

0

tir. ı büyük bir kalabalığın tarladan, 

itte ihtikinn candaman bura. 
dadır. Geçen ıene metresini .ekiz 
liraya sattığı bir kumaıı, bu sene 
neden on dört liraya çıkaımıı! 

Kesesini şiıirmek, kaaalarmı 
patlatmak için mi? 

lne;iliz dostlanmız bizden ev. 
vel J?eldikleri için onların mun. 
tazam evleri vardır. Biz de ya
kında bu evleri hazırlamış ola
cağız.,; 

Buna nasıl ve niçin müsaade e
diliyo'r? Müsaade sözünü, kanu. 
ni bir hak manasma kullanmıyo. 
rum. Hayır böyle bir ıeyin kanun 
havıalaıına ıığınıyacağını bili. 
rim. Fakat neden stoklar hesap 
edilmemiı ve ayrı fiyatlara tabi 
tutulmamııbr? lıte buna akıl er. 
diremiyorum.. 

Bana güç gelen bu hakıız ka. 
zançtı'r. Eğer ayırmaya imkan 
yoksa, eğer bu fazla para milletin 
lceseıinclen mutlaka çıkacaksa· 
bari bir vergi teklinde satıcılar. 
dan alınarak devlete geçsin. Bu 
suretle hiç olmazsa his Tle- L 

"" zabından kurtulmuı oluruz. 
abone 
olunuz ~~ destoyerin himayesinae Nor çete. !ngili! askerleri götil!en 1Jüyük lngiliz ııapurla.nndan biri. HAKKI SOHA GEZGiN 

Bu gemide askerden maada tank ııe dıger agır harp malzemen de vardır. 



Stavanger hava üssü 
yine bombalandı 

( IJaş tarafı 1 itıcidt) 
dü.'iUlan tayyaresi ate') almıştır. 
1 ngiliz hava nezaretinin 

bir tebliği 
Lomlra. S ( A.A.) - İngiliz 

hava nezaretı tebliği: 
Bugün, Cığleden evvel. bir kc. 

şif tayyareci, Borkum yakının. 
da, üç dü~man harp tayyaresi
nin tanrı·uzuna uğrnmıştır. Bu 
taarruzu takip eden şiddetli mii
sademc C'Snasında. Ingiliz tay_ 
yaresinin topcusu Alman tayya. 
relerinden birini düşürmüş, ken
disi de ölmüstür. Diğer iki Al· 
man tayyaresi müsademeden 
vazgeçmişlerdır. Pilot ve rasıt 
her ikisi de yaralı olmalarına 
rağm-en, tayyareyi salimen üs. 
süne getirmeğe muvaffak olmuş. 
lardır. 

Almanlardan esir alı · • 
l;<mdrıı, S ( A.A.) - Rö) 

lngiliz kıtalannm Andalsn~ bö 
gcsindcn çekilmesi üzerine b ı sa. 
bah Andelsncs şehri ü.zerim1e 
nazi bayrağı dalgalanmakt&tl ır. 
F'akat diğer cephelerde vaziyet 
değişmemiştir. 

Dün akşam Stokholm'e g elen 
haberlere göre, çarşamba günü 
Röros'u isgal den Norveç kıta. 
lurı simdi Almanların To1ga ile 
'!'insel arnsmdaki ileri 1 ı eket:
lerini durdurmak içi · R. •ro 'un 
< enubunda vnziyet n 11 lardır. 
Bu kıblar Alman devı ·~ ele riyle 
temasa girmi;? ve bir 1 ı ktar e· 
sir almağa da muvaff al> olmu5 • 
Jardır. Bu esirlere arası..ıda. bir 
Alman subayı ela bulunmakta • 
dır. 

Norveç başkumandanlık 
liarargahı yer değiştfrdi 

Londra. 3 (A.A.) - Cenuııta 
harekfıtı idare etmekte olan Nor
veç lrnwet!eri b~kuınandanı, 
ı,ararguhını baııkn bir mrntako.
yn nakklmiııUr. 

Press A~socı~t.on. kral Ha
kon'un hfıla Norvcç~e bulundu .. 
r'?unu tC'min cylcmeiücdir, lngi • 
liz seferi heyeti askeri makam
laı ı, kendikrind"n gerek adet gc 
•ek malzeme itibar.le çok faik 
Alman kıta.lanııı hir çok defa 
ıvrpalnmış olan Norveçlilerin 
T<ahra manlı~nı ı.uk övmekted ir . 
lngiliz harbiye 11e%a>·e

tinin tebliği 
Londra, 3 ( A.A.) - Bu wı 

harbiye nezareti tarafından l~eş.. 
redilen bir tebliğde deniliyor ki: 

Müttefik kıtaatın Trondheim 
yakınından geri çekilmeleri hak. 

kındaki umumi plana tevfikan, bu 
kuvvetler, dUn gece, Namsosdan 
gemilere irkfib cdHmi!}lerdir. Ge. 
rck çekilme hareketi, gerek irkab 
ameliyesi tam bir muvaffakıyetle 
ve hiç zayiatsız yapılmıştır. 

Narvik lıölgesinde ilerleyen 
müttefik kuvvetleri, 1 ve 2 mayıs 
to.rihlerindc düşman tıırafından 
mukabil taarruza u~ramışlar<lır. 
Her iki taarruz da püskürtülmÜ§
tür ve diişman ileri mevzilerimiz_ 
Jc bircok ölü ve bir miktar esir 
Lııakmıştır. 

Lcndra, 3 (A.A.) - lnı;iliz 
radyosunun verdiği haberlere na. 
zaran Norveçte Trondheimin ce. 
r.ubu şarkisinde Aesterdal'da, 
Narvik ve Namsos mıntakaların. 
da, eskisinden daha şidrletli mü. 
sademelcr olmaktadır. 

Narvikte A imanların sahil lıo. 
yunca tahaş~üt eden kuvvetleri 
üzerine bir hava taarruıı:u rapı}. 
mıştır. 

Stokholm, 2 (A.A.) - Bugün 
Norveçten buraya gelen haber • 
lcr pek mahduttur. Cenupta, Nor. 
vec kuvvetleri tarafından Oesten 
vadisine sürülen Alman kıtaatı. 
nın yeniden ı;ıimal istik.ımetinde 
ilerledikleri haber veriliyor. 
R~rosun cenubunda kain Os. 

da, sadece tüfeklerle ve birkac 
mitralyözle mücehhez bir NorveÇ 
müfrezesi. barikatlar arkaııında 
dokuz saat müddetle Almanlarla 
çarpışmıştır. Almanların. nihayet 
Norveçlileri dağıttıklc:rı söyleni. 
yor. Norveç kaynaklarından ha
iber verildiğine göre, bu müsade. 
.me esnasında 35 Alman ölmüs. 
tür. ~ 

Son Norveç tebliğinde şöylo 
deniliyor: 

Steinkje cephesinde yeni bir 
şey yoktur. 

Kızılhaç gemilerine 
taarruz edildi 

Stokholm, 3 ( A.A.) - Norveç 
hüklımcti. Ccnevredeki beynelmi. 
Jel J.ııılhaç tc~kilatına şimaıt 
Norn ç ordu kumandanlığından 
alınan haberlere göre hasta ve 
yaralı nakleden kafilelerin 1 ma. 
yıs tarihind~ iiçi.incii defa olaral: 
kara sularında taarruza ugramıı 
ve mühim hasarlara' düçar olmuı 
olduğunu bildirmiştir. 

Norveç hük meti. kızılhaç teş 
•• ~itından Norveç gemilerindeki 
kızrlhaç işaretlerine riayet edil .. 
mesi için Alman hükumeti neL. 
dinde teşebbüste bulunmasını is. 
temistir. 

ingiliz ve Fransız filoları dün 
iskenderiyeye geldi 

([fo) taraf1 1 iııcide) 
dıı Sf'flerl nl'nsmda lıııgUıı ye. 
ul bir ıntllllkat \'tıkuhulmııştur, 
J Hllfı.kntta ınlllf ıntid:ı faa hak
kında nlıunc·ak btitUn tcdbir
lrrin alııırıw; olduğu' e .Mısırın 
her ihtimrılP knrı:;ı hazır bu~ 

lund u~ u ltt ı fn kin 111 tum hede ,. 
tesblt edilmiştir. 

Mısır hariciye nezare· 
tindeki içtima 

l\:ıhiı·c, :: ( .\ .. \,) Düıı lıa-
rlclyc ncz.ır<.'tindc hn~' eli il Ali 
1\lulllı· l'a')anın ı·i~ ascti altında 
lrlı· l •,tiıırn akrl tnıiıı ,.c l.ııı Jc;. 
tlmnda .Mı ıı·clakl Jıı ;; il1:1, lrnv
' <:tlc ri l ıı. :;ı k ıı nıuıı d ı.ı ıı ı Si ı· ~li
l cs J,ıımp ·.ııı ile Mı.ıı· milli mfi. 
uafoa ııuzıı· ı 'e Mı ır lıllkfım c-
1i cı·l<fııııııdıııı hlr znt hazır bu
lunmu ,tıır. 

Milli nı!ıclu fıı n ıı n~ırı, bu 
lrnufcrnn ı. ta menılcl;:c>tin emni
yetini ırııuııı altına ıılınak icin 
:ittihazı ı, ıım olaıı tedbirlc>ı iu 
mUznl <.' l'n edilmiş oldu ı;uııu lıe
yan etnlir,tir. 

J\:oııfcı nnı; nlluı~ (' lt> r r Hl< t e n 
f'Onrn bn vekil, <lnhiliyc n<-z.ı 

ı eti crlıfinını kahul edere!• 
lrnnöllerl il t•c·n chilf'rin nczu
l'et nltıııda. lıulundurulmnlnrı 
ııı temine matuf teclhirler lınlt
l<rucln t; öı· lı ij ııı Uşlü ı·. 

llllkün C' I, hir . tı~ır fırl,us ı 
ıııtı Kııl, l rnclr hııluıımasına J, a. 
rar vcrın istir. 

J)I ;rr 1 ll" ıftıııı lıa<;i\ .,ilin 1-
tslyt.n . c> flı l Kon t l'az .. ollni'~ 1 
knlıul ctmi ~ oldu u h a be r ;ı.lın
wıştır. 

lt.ıl ynn ı;f'flri. ~.ı~ t N·il re 
heynnatla bulunarak ~akında 
herhangi bir huhrnn çıltncağı 
hakkınd::ı hl\kCımrı inden lıir 
gônl\ mnli'ımnt nhnnnn~ oldu-

ğuııu ,.e şimdiki vazi~et kar~ı
sında 11ikhln lıııluııt11ığun11 süy. 
lenıişllr. 

Cenup Rodezyası 
kıtal arı F ili&tinde 

J\ııdıi , ~~ (ı\,,\.) - Cenup 
Hodezra ı lutnları bugtin ı.,ilis
tine nıunısnlot ctınişh• rdir. 

Heı·ııt, :: (,\ .A.) - Ali komi
ser J<'uııııx, şimali Surlycclckl 
Turne ·ini ikmal edere k llcruta 
dönın UştU r. 

Yeni İs)anya elçisi 
şehrimizde 

1spanyanın Ankara clsiliğine 
tayin edilen Don Pedro dUn sa. 
balı ~chrimize gelmiş ve konso. 
lo luk erkanı taı afmdan karşılan. 
mıstır. 

Elçi Cumhurrcisimize itimat 
mektubunu vermek üzere bir iki 
güne kadar Ankaraya gidecektir, 
Otuz sene !tadar evvel memleke. 
timizde yine elc;i olarak bulunan 
babasiyle birlikte lstanlıula gel. 
di[:i icin Don I'edro dö Prat şch. 
ri yakından tanımaktadır. ispan. 
ya hariciye nezareti sefiri Türki. 
yeye gönderirken kendisine şun_ 
!arı söylemi~tir: 

"Türkiye dünyanın garp ve 
ark hudutlarının en müteııa \'c. 

riııde bulunuyor. Bu itibarla o ta. 
rafların sulh ve harp anahtarları. 
m elinde bulunduran m:ihim bir 
memlekettir. Akdenizdc sulhun 
korunması rT'İ.: terek g yelerimiz. 
den biridir." 

Sefire İspanya dahili harple. 
rinde bulunup dört defa yaralan. 
mıs hir rahit refakat etmektedir. 

isviçrede j R~zveltin gazeteci-\ 
Bazı sınıf!ar sil~h altına lere Söyledikleri 

çagırılıyor 1 
Bern 3 (A.A.) _ Federal kon .. (Başta rafı 1 iııcU!e? 

' Q · kl·r· ·· ka mııh.tlere yayılmasını men ı-
sey, general uısanrn tc ı ı uze. . A .k 1 . 1 ·k d 1 1 · 

14 t 
• to çın merı a Jır eşı ev et erı. 

rme, mayıs a agır pçu ve . 
h t bö·1 kl · ı k- ·· .. rın ~ayretler sarfına devam eyle. 

sa ra opçusu u · erı c opru- d•v· · 1 'ld" · · ·· lı··ı··kı · d b 1 ·ı · ı t!!;ını ıı ırmıstır. cu o u erın en azı arını sı a ı ·n R 1 ~<l.. 1· 1 b .. ··k 
• '· L' ZVe t. un ta van uyu • 

altına cagırmayı kararlaştırmış- 1 . . 1, C 1 ·ı t • 
tır. • e .!1~.ı rens .. o. oma. ı c yap ıgı 

18 d d d
. • b f goru~-.mede hukumetm bu arzusu. 

mayıs a a ıger azı sını • • . . • 
1 

·1·h it • 1 kt nıı kcı.rlısıne anlatmıs oldugunu 
ar sı a a ına ca~rı aca ır. d ·ı· 1 · · • . a ı ave e\· c.mıştır. 

Genelkurmay, lıu kararın. hah G ·ı d ı · · · h b. 
h d 

·1·h it d b 1 k az-.:~c.::ı er en ıırısı. ar ın anr a sı a a ın a u unan ·uv . 1 . · 1 k · · . • • gcnı~ · me~:ne manı oma ıçın 
vc:tlerı tazelemege matuf oldugu. h .. 1 • f ·b· t dlı' 1 k 
nu s<.iylemektedir. ~ı,rn~z ın rıc gı ı _e ır a ma 

Çen1berlayn ~in 
izahatından sonra 

ı /;ıUJ ı cı rrı t ı I ı>ıt ıtit:) 

Buna mul:abil lngiliz Ba,veki. 
linin .de sÖ7lcrinde çok ölçülü ve 
tartılı olması :r.aruri idi. Bilhassa 
söylenecek sö.:kr· henüz cereyan 
halinde!~i bir muharebe safhası. 
nrn askedikçe en sıkı bir sır ola. 
rak muhafazası la:r.ımgelen icra 
planlarına taalluk edince bu za. 
ruret bir kat daha ehemmiyet 
peyda ede:-di. 
Şu halde Norveçteki hakiki va.. 

ziyet ancak ı;clecck hafta içnide 
anla,ılacak demektir. 

Bu mühim noktayı böylece 
kaydettikten :ıor,·a Norveçteki 
muhıtreMlerin Avı-upa vaziyeti Ü. 
.zerine yaptığı tesirlere geçelim: 
Bu tesiri İptida ltc.lyac!a gÖı"Üyo_ 
ruz. Nazilerin müttefiki olan ltal. 
yan faşistleri Alman ordusunun 
Norveç i,ı;al;ni adeta mihver si
yasetinin zah·i gibi lmı.şıladılar. 
ltalyan ayan meclisi ıuasmdan 
Luiği Bar:zini Popolo d'ltalia ga. 
zelcsinde ne~rettiği liir m:ı.kalcde 
müttefik kuvvctlerinb muntazam 
bir tabiye hareketi olarak Trond. 
heim tm-afında tatbik ettikleri 
geri çekilme iıini bir mağ)[ıbiyr.~ 
gibi tt'lakki ederek diyor ki : 

nıyetınrle bulundugu hakkında 
bir sual . r:rmuştur. 

8. Ruzveit , buna cevaben, hü. 
kl·mctb i;r ı hedefe varmak içil: 
elinclc•1 gclcr.• yaptığını söylemiş. 
tir. 
Roma elçisinin raporu 

Amerikada 
Va~i~zton, 3 (A.A.) - Harici. 

ye müsteşarı Summer Vels, Ro. 
madaki büyük elçinin Mıısolini i. 
le yaptığı mülakat hakkındaki ra. 
porunun hariciyeye geldiğini, bu 
mülakatın umumi bir mahiyette 
olup beynt'lmilel vaziyet hakkın~ 
da görüş teatisini istihdaf eyle. 
miş okluğunu bildirmiştir. 

Hariciye nezaretinin kanaati, 
Ph:Iips • Musolini mülakatındar. 
çıkan neticenin 1talranın harbin 
t'siğine gelmiş olmadığı merke. 
tiııdedir. 

Summcr Vels İtalyanın bu hu. 
sustaki hattı hareketi hakkında 
tefsiratta bulunmaktan şahsen 
ictinab etmis. fakat matbııs"'.~ mü. 
messilkrine hariciye ne· arteinin 
Amerika tebeasının itah·ayı ter. 
ke davet edilrlikleri n eselesine 
:.ıi;bir ehemmiyet atfetnıccliğini 
bi~c1i rmiştir. 

Bu beyanat Musolini'nin sefir 
Phillips'c !tal}·anın halen harbe 
girmek niyetinde olmadı~ını bil. 
diröiğine dair Romadan verilen 
habı-rleri Lilva::.ıta teyit eder. ma. 
hiyette görülmektedir. 

Musoliniye bildfrilen 
Amerika lla· ·an 

- Almanlımn elde ettikleri 
muvaffakıyet ile müttefik devlet. 
lerin ~imalde tatbik ettikleri ab_ 
luka planı suya düımüştür. Bila- "Vaşi11gto11, S (JLA.) - ltalya 
kia §İmdi Norveçi işgal eden Al. sef.ir.i Colonna'nm dü!1 Vels' i \'e 
'l"lanlar şimal denizinde lngiltere. I ~eıs_ıcumhu~· Ruzvc!tı Zı,ı'.":.l'<.::tl~
yi ablukR l\ltına almı~ bulunuyor. rı .dıploma~ık mahfıllc~·do teis ı r 
lar. Bundan ~onra İngiltere laver 1 ~ı_Imcktcclır. Bu ma~fıllerd~ S~
demirlerini nlamıyacak, Dani. fırı~ 1t_cı lvanın ~ayrı~u.ha.;ıplık 
markadan getirdiği yiyecekleri 1 vazıyetınde hi5 bır dcgışıklık v~
bir daha gctiremivecek Nc•."Veçin ku bulmıyncagıt>.a ].ııır M~olı· 

il l 
~, ' Jd d ni tnııafınd..rı.n vcrılcn loınınatı ' 

se o o:.ı:unu ve yag arını e e e e. R it ı..·ıa· d".. ·· ·1 m.clcJ·., 
miyecektiı·. Şüphesiz lngiltere b\: _uzvt.> e ....,ı ır lgı SQ~ en ~-

·b· 1 . K d .J_ ... -- dır. ga ı şey <'n ana ac;>an ve ı-unc. A 1 r·ı1 d \ ·k h .. 
~'- d ··k k r· tl 1 t · ynı nıa ı ı er e. ~ men a u. 

t1Ka an y\\ se aya ar a emın kA t" • ~kd i ı k. k d bT B k b·ı ı ·ıt ume ınm .n. en zc c ı ararsız 
e. e. '. ır. una mu a 1• ngı ere~ vaziyetin ıslahını arzu ettiğine 
nın ı;~mal me~leketl~rınden ab. dair l mayısta Amcrilm sefiri 
~dıgı s.eyler~.n .. h~psı Al.man>:ayf', Filips tarafından l\lussoliniye 
gıd~cektır: Gcr·ul~y?ı- kı lngille. yapılan beyanat Uzcrine bu te -
ren.ın ~enızl~re hakı~ olmak na. minatın vcrıldF'i tn~rih cdilmek-
za.rıyeı;ı tatbıkatta bıı· fayda. ver4 tedir. n 

mıyor. ~undan w~rl\ ln~ıltere Bu mahfil!ı>rde ilave ediidiği .. 
~bluka ılc, :rc:hut dıplomaıı yo~~ ne t;örc Fil ip:.;, .;'\ Iussoliniyc .Ak_ 
ale <>r~ık harbı kazanamaz. Haı:oı denizd<'ki kararsız vaziyet devam 
harp ıle .ve ~arp meydan.l&ll'lndn ·ettiği takdirde Amerika hükü • 
k~:zanmaıt lazımdır. B~ _ııo .Le- metinin bazı emniyd tedbirleri 
!uslan~"\ ve ~?rv~.te fıılı mıtaL alarak Amerikan ''npurlarının 
!erle ıoıtcrdıaı gıbı Almımyanın Akdenize gc"melcl'ini menedP -
yapacar a bir ıeydiı·.'' ceğini Ye bu" tedbirin <lr c•sıı.ı:ıen 
. ltaly:ın ayan .a:r.aıını~ ~u ıözl~- Akdenizi kendi ticaret gemileri .. 

rı ltalyanın favııt muhıtmde hi.. ne kapavaıı lnj?;1lterenln bu ka. 
kim olnn zihniyeti ve temayiilü rarı <lolİıvısilc tNıkil edeceğini 
göstermek itibariyle manalıdır. bildirmiştir. 
Non·eç topraklrr·ının ıındece bir Sivasi mahfillerde Jtuzvelte 
tarafında tabiye <!eğişikliği şek. bildirilen teminat ile I<'ilips'c ve

lindc yapılan bir gerileme hare4 rilen teminatı vnklastırılmakta 
ti ltalyanları hu derecede sevinç ve Akdcnizdeki gcrıdnlij{ biraz 
heyecanına dÜ§Ül'Ürsc hakiki bir zail olmuş ise de hu \•aıiyetin 
m!lğlubiyet hi\diıesinin italyayı Va~ington tarafmd.ın büvük bir 
nasıl ba§lan ntacı zivnnadan çr. alakka ile takh1 edilmekt~ oldu~ 
l<arô\cağı kolay tahmin olunabilir. ğu neticesin" varı•:naktadır. 

Onun için lngiltcrcnin ve Fr·an. 
sanın Akdeniz sahasında bir ta- Kısa Ankara haberleri: 
kım ihtiyati tedbirler almaya lü. 
zum görıneleı·i çok y<ı·inddir. 

Çemb~rlnyn Alma'llnnn müt. T; Başwkillc birlikle petrol 
tefiltlfl·i Norveç topraklarında iş. ınmtak:ı.'3ın·ı giden ,.\! Çctinkay:ı. 

istasvontında Başvekildcn aj ı·ı
gal eclc.·kcn HolanC:.nya veya Bel. Jıın lktısal Vekili yanında ~ta
çikaya, yahut her ikişine birden den Ar:ı.ma f<~nstitüsii müdiirii 
hücum etmeleri muhtemel oldu. oldu~u halde Ankara va döndü. 
ğu gibi Tuna ve Balkan havzaıın. .;; İzmir t:>mniyct fıınil'i Emin 
da da tecavüze geçmeleri müm. Erzincann tayin edilmiştir. 
kün bulunduğunu hatırlatmı§lır. 1stnr.'1ul Sehir Tivntı osu ar · 
Alnıanya~ın.Roma~ya, y~hut Yu. tistleri buraya geldiler. Ulus si. 
codavya ııtıkametın.dc hır taar. nc>masında on temsil verccekler
ru"za geçmesi ise mutlnka ltnlyan. I cı;r. 
!arın bu tn:"ITU:Za iştiı-ak etmesi. --------------
ni, yani lım·bio Bafüanlrı·a ve bü- /# • 
tün Alu'cniz lıavzauna sirayet e)'· 

1 

Bııgiiıı sanı 18.:JO <la 
lemcsini mucip olacııktıı-. 

Bu itibarla ıimdiye kadar nis. SARAY S d 
betcn siikun ve emniyet içinde o. 1 ınema!ın a 
lan bu memleketler için de her 
ihtimale karşı her dakika hazır 
bulanmıya ihtiyaç vard•r. 

1 ASIM u_: 1 

Riyaceticumhur Orkes
trasının konserleri 

H.lyn ctlc'ıınıhur Orkrstrnsı 
eltin ak ·ıı ı ll~lm il 1,onsrrlııl 
H' ı·nıiştil'. 11aırnn ı;'r.rit Alnıırm 
parcalnn 1;01 allu laıınııştıı·. 

Riyaıeticumhur Filar
monik Orkestrasının 

Jl ,\LK li'IYA'l'LAHI ... \ 

SON KONSER 
rintlıır: ıoo. 70 \<':>O kııı·ıı!;> 

\·eni Progı·nın 

Bestel•Ar .clinleylcller nrnsındn _ ... :.:...;~_:_~~-------
teı,ıl-1 lfl t ı idi. l'cuz finttı sonuncu konser 

1 
ı:rnr 1çtlnıal Yardım 

hıı nkşnnı \ rril<'ecktir. Hu Jrnıı - f ıııcnfantlıı c dlr. 

Ankcra dil, tarih f aküttesi 1 

mezuniarmı verdi 

KeıtıaJı, S ( A.A.) - Bu sabah 
şehrimize gelen B~vekilimiz Dr. 
H.cfik Saydam, vilayet tümeni. 
partiyi, belediyeyi ziyaret ettik. 
ten sonra yıkılan şehri gezmiş.. 
lcr, muvakkat ikametgahlarla 
çarş1yı görerek halkın dilekleri
ni dinlemişlerdir. Ye valiye icap 
eden direktifleri vermişlerdir. 
Bili.hara. Başvekilimiz evvele~ 
yeni şehrin kurulacağı yer jçin 
tekliflerde bulunan fen heyeti
nin 3ehir inşasına clverijli n. 
razi olarak tavsiye ettikleri sa. 
haya otomobillerilc giderek t .:t 
kik:\ita bulunmuşlar ve avdct!, -
ı inde kızılay sevyar hastane::ıinı 
'!'bnnüşlerd i r. Başvckilimir. saat 
14.:X> da Siva.sa gitmişlerdir. 

Beşit'i. 3 - Baııvckilimi7.in ııet 

.. R ,_,J' ... u. ~~ ~~ .., .:ıs .Ju M E Si"'ftl -
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it O R Bulgar baş pehlivanı Feriştanof 
~abet/e·ıi 

···•··········· ············--···· Tekirdağlı ile güreşecek 
----~~~~~~~~~~~~ --.l a ~efl re--:::· Dinarlı Mehm~f 

~~~~- il uw ~&.IS -J yonel güreşler 
neden profes

girmiyor ? 
' ~~)tık . - 8 -
~ li'aıta:l:r~iye mi? Yok de oturuyorum.. İstediğiniz zaman 
'Gııhabcrj sııe verecek gü. hizmetçim emrinize amadedir .. 
, ~et h rn var. Gerek onu, gerekse beni istiçvap 
'\11.. aber rr.:, S b" lik b . "'4Jlılllt 'l .. · en uy ede ihrsiniz. Ben de emrinize a. 
~14tan ·b. 0 ksa yine evde. made bulunmak üzere daima ev. 
il ır damat işi olma. de kalacağım. Fakat sizin de çok 
~ al'ır h ihtiyatlı davranmanızı ve fevka. 
~trc~ ~rll': Muhakkak da. lade ketüm olmanızı rica ederim. 
~atorı lti r ış : <lemin bura. Hig kimse bu işi bilmemelidir. 

ı ıı n.ıro onıeon çıkıyordu.. . Bilhassa bu nokta üzerinde ısr<:r 
() n Monleon da kim.. eder:m. 
~ :ııı ben - Benden emin olabilirsiniz 
t;,~tr hatd d~ bilmiyorum... mösyö .. 
ı:"llı.Je ac 

1
e 1Yi lir i~ olma. - Esasen size fevkalade em. 

'il c c görüşmek isti. niyetim var .. Şimdi sizin muvaf. 
~ '?ıi bu !aktyet göstermenizi bekliyorum. 
'~tıİtııi ~c ın~? Peki, kim o. Mösyö Monleon kapıya doğru 
~~ ~!! b tnııı? yürüyordu. Emil kıymetli mÜ!-
t~ l"alta:n .de bilmiyorum terisine yol gösteriyor, sevincini 

ıııcşb nihayet sizin de güçlükle saklıyordu. Baron çıkıp 
~- ( Jaı llt olacağınızı ka. kapıyı kapadıktan sonra sevin. 
ı: de bıın. değil mi? cinden çocuk gibi sıçramaya baş. 
~.tlt. licnıınıc eğleniyorsu. 12.dr. Giirilltüye gelen katibesi Jer 

tıjııı 'la er ne oluna olsun \·eğin ağzı açık kalmıı:tı. Emil gü. 
t, \'ok' büyük bir iş ala. terek vaziyeti izah ediyordu: 

tıqıt ~ &a yavrum Jervez, - Korkma}'ln matmazel, çıl. 
~Ilı. Ş~tccefirnizi bile dü. dırmış değilim. Fakat hiç ümit et. 

~"İl na ltndi artık ciddi o. mediğim mükemmel bir para el. 
,'~i 'ttıi~on tekrar geleceği. de ettim. Düşünün tam elli bin 
~~·· Si frank.. Du birim için bir servet. 

ı .. li r saate kadar geli. tir. Hele oğlunu bulursak bir mil. 
"~· er halde pek gec; yon var ... işte o uman ya§adık 
'çt~. l.ö demektir, hayat bizimdir. 

1~.. llttvar nerede? Katibe de fevkalade memnun 
~~tiııu Çok acele bir işi ol. olmuştu. Hakiki bir samimiyetle: 
~ ~llttt., Yordu. - Bilseniz mösyö ne kadar 

.~ c~ ir..asen şimdilik be. memnun oldum .. dedi.. Nihayet 
~~ tıyacım yok.. An. sizin şansınız güldü. 

l'ııtultı - Şans mı .• Şans mı? .. Bu be. 
'de • Yordu. Emil Tine nim çalışkanbğnnın, açrkgözlU. 

~ti Jc ~azıhanesine geçti, Jüğümün mükafatı. Hem bu hep. 

Bu hafta Taksim stadyomunda 
entere~an profesyonel güreş mti. 
&abakalan göreceği z. Bu hafta 
kar§rlaşacak olanlar Türk ve B!.ll. 
gar gUre§Çileridir. Bu gür~le. 
rin nasıl tertip edildiğini şöylece 
izah edelim: 

Dinarlı Mehmet bundan bir 
müddet evvel Bulgaristana git. 
l'!liş. Bulr,arların l::a~pehlivanı o. 
lan Dankalof öldükten sonra baş. 
pehlivanlık mevkiine geçen Friş. 
tanof ile görüşmüş, kendisi ile 
memleketimizde birçok müsaba.. 
kalar yapmak üzere mutabık kal. 
mışttr. Friştanof yanına Bulga. 
ristanın ikincisi Krom Petrohi da 
almış ve on beş gün evvel şehri. 
mize gelmişlerdir. 

Dinarlı Mehmedin 1stanbulda, 
Ankarada ve Kırkpınarda yapılan 
hiç bir mUsabakaya girmiyerek 
böyle hariçten pehlivan getirip 
Anadoluda güreşler tertibetmcsi. 
ni bazı pehlivanlar hiçde hoş gör. 
memi~ler, kendisine ve getirdiği 
Bulgar pehlivanlara meydan oku. 
mu§lardır. Dinarlı Mehmet ken. 
disine meydan okumalara ehem. 
miyet vermemİ!J, fakat Bulgar 
pehlivanı Friştanof göreşi kabul 
etmiş. organizatörden 150 lira da 
para almıştır. Ve geçen hafta i. 
çin de fstanbulda güreşi kabul et. 
miştir. Dinarlı Mehmet de geçen 
hafta için Bursada Çcx:uA: Esirge. 
me Kurumu menfaatine bir güreş 
tertip ettiğinden Bulgar pehliva. 
nı hangi tarafr tercih edeceğini 
şaşırmış, işe zabıta müdahale. et. 
miş. Friştanof Bursaya giderek 
Dinarlı ile güreşmiş ve yenilmi~-

tir. Ancak Friştanof bu hafta 
İGtanbula gelip güreşmeyi taah. 
hüt etmiş olduğundan pazar günü 
kendisini s tadyomda göreceğiz. 

Friştanof Tekirdağlı Hüseyin 
ile. Krom Petrof da Kara Ali ile 
tutuşacaktır. Tekirdağlı Hüseyin 
bu müsabaka hakkında §Öyle di. 
yor: 

"Friştancfun 15 dakikada sırtı. 
nı yere getireceğime eminim. E. 
ğer bu müddet zarfında yenemez. 
sem kendisine 1000 lira vermeyi 
de taahhüt ediyorum. Bu güreşte 
Friştanofun seçeceği hakemleri 
kabul ediyorum. Bununla Bulgar 
başpehlivanının hakiki derecesi 
meydana çıkacaktır. Şunu da 
söyliyeyim ki Friştanof Dinarlı 
Mehmede yeniJecek bir güreşçi 
de değildir. Bunda bir anla'1tla 
kokusu var gibi geliyor bana? ... " 

Diğer taraftan Ali Ahmet de 
Dinarlı Mehmede meydan oku. 
maktadır. Ali Ahmet yenildiği 
takdirde Dinarlıya istediği parayı 
\•ereceğini söylemektedir. Ancak 
Mehmedin bu meydan okumaya 
da kulak asmryacağı muhakkak. 
tır. 

Pehlivanlarımız 12 n)ayısta ya. 
pılacak Kırkpınar güreşlerine de 
hazırlanmaktadırlar. Dinarlı Meh 
medin Tilrkiye başpehlivanlık 
müsabakalanna iştirak etmesi ve 
bu suretle hakiki derecesinin tes. 
biti arzu edilmektedir. Dinarlı 
geçen sene Kırkpınar yağlı giL 
reşlerine ve profesyonel serbest 
güreş müsabakalarına girmemi}o 
tı ... 

Y. R. 
~~ ic.ı bir el hareketiy. si olrruyacak- Göreceksin, nasıl 
)\ ~ .. Ccrıcltti ve gidip ka. muvaffak olacağız. Artık yüksel. 
b tt1ıa1 en Baron idi. Müş.. mek muhakkaktır. Tine ajansı 
~~ı... ~~lin çalışmakta Pariste bir tane olacak, bir tane 

F utbolcularım~z dün hareket ettiler 
ı..ı "l RotürdU. h k ~ır haf matmazel .. Fakat aydi ba ahm, 

b-ı ~lıltJ:a iyeden beklenen şimdi biraz çalışalım .. "Y e~il is. 
"t>,cıı11k ~ılrkla mil§terisi. kelet" sana harp ilan ediyorum .. 
, tı011 tosterdi. Kozumuzu paylaşırız. 

~ llıi lco!1 ölU gibi sapsa. • • • • • • • • 
J lu ~1.bir vaziyet içinde "I 
~ ınden anlası'~·or. • ... 

~ - U) 

'~ ~~İl ~ :dt t tıııri ~iktcn sonra: 
~1ttrd1 11ız. var .. Benden ne 
~~ 'Otc ~ ıstiyorsunuı:? di. 

hı; ııı0; aşJadı. 
t}~~ Yö, başrma çok müt. 
C:cr · tt geld' BU ·· · {~ ıci ı. tun a ı. 

-t ~~~dedir. Yedi yaşın. 
~ ~dl!t ne "Yeşil İskelet" 
~I 'ıırctt tarafından esraren. 
\:'.tttizı c kaçırıldr. • 
~tt}'lhcr?cn sıçradı. Uzun 

t.,~t ttı ~radığı !rrsatı ni. 
'liJ4! Qlıııt• 
1t'.-..ıacı :• ı. 
~' tıı .crı azami dikkat ve 
'J~ .arıt'tc tcferrüatma ka. 
:\ dıac atını~ ~ösyö ... 
~ etti. ~&Un oğleye doğru 
~ : k~w.1Pkı eski su,ıarı 
I it ~ll:ı.a ll kızını hizmetçi 
~1Qıı alınıştım . . Bu kı:!: 

.,,)ıı,. tt 1-ı~OCttklan, ne de Y c. 
•
1
11! Ydudu hadiselerini 
J,,. 

>~ ~dın b 
ııa }'an u cahil hizmetçi. 

~ >taitıi aşrru§, meşhur ka. 
t t\ııtu:nlatm\i ve bir ke. 

~t~tlıı.111aÜrak meşum teşeb. 
i~ 1, zabı ak olmuı. 
~t itti? taya müracaat et. 

kıı. ()~ 
4 ıq ile i: ki? Şimdiye ka. 

MUCADELE HAZIRUCt 

Doğrusunu söylemek lamnge. 
lirse Emil ne vaktini, ne de kuv. 
vctini sakınmıyordu. Ertui gün 
sabah karanlığında kalkarak araş. 
tırmalarına başladı. BUtün gün 
dolaştı, etrafı tetkik etti, gözetle. 
di, bazı kimseleri istiçvap etti ve 
geceleyin geç vakit yazıhanesine 
döndü. Varmıt olduğu netice ta. 
bit sıfıra müsavi idi. 

Lenuvar patronundan daha iyi 
bir netice elde etmiş değildi. 

Emil her şey<len evvel Baro. 
nun evine gitmi§ ve genç hizmet. 
çiyi iıtiçvap etmişti. Fakat ihti. 
yar kadının çehresini bile tarif c. 
demiyccek kadar cahil, saf olan 
bu krzdan istifade edemiyeceğini 
anladr, o kadar ki hafiyenin sor. 
makta oJduğu en basit suaJJerin 
bir çoklarrnt bile anlıyanuyordu .. 
Ümitsiz bir vaziyete düşünce ar. 
trk bu aptal kız ile fazla konu~
ma:naya karar \'erdi. 

(Dalın var) 

[Zt1~1·] 
4.5.940 Cumartesi 

r~ ~ 
1~ 

8porcıı1ırrınımı.:: 

tskenderiye ve Kahiredc jki 
ma~ yapmak üzere davet edilen 
futbolclilerimiz dünkU Romanya 
vapurile hareket etmişlerdir. 

I\afilE'ye İstanbul futbol ajanı 
Hasan Kamil ve Fenerbahçcli 
Niyazi refakat etmektedir. Gi. 
den futbolcüler şunlardır: Ci -
hat, Osman, Faruk, .Adnan, Mu
sa, Es:ıt, Ömer, GUndüz, Budu
ri, kUçlik Fikret, Naci, Melim, 
Baeridir. 

Kafileyle gidecek olan Ga.la. 
ta.saraylı l\Iu51ih ile, yine Gala. 
tasaray futbo1cii!erinden Enver 
ve Salime son dakikada mnnrif
ten ~elen bir emirle kendilerine 
izin almamadrğmdan seyahate 
iştirak eclemiyecekleri bildirile
rek vapurd:ın indirilmişlcrdir. 

Futbol ajan.lı~mm maarif 
m~nsubu d iğer bir futbol cUye 
izın alırken bu iiç arkadas:ı izin 

Galata rı1ıf ımtn<Ur 

alamaması şayanı hayret bir 
keyfiyettir. 

Galatasaray kongresi 
Dün akşam toplanacak olan 

Galatasaray klUbü fevkalade 
kongresi ekseriyet olmadığın • 
dan yapılamamıştır. Kongre ge. 
lecek cuma saat 18 e kalmış -
tır. 

Yağlı Güreşler 
Her haf ta' pazar günleri ya _ 

pılmakta olan yaftlı gUreşler, 
yarın da Tahtnkalede, Uzunçnr. 
~ı Lfı.le bahçesinde yapılacak -
ti!. Bu haf ta baska yerde yağlı 
~reş olmndığmd8ll bütün peh
hvanla rrn bu milsabakalara işti. 
rak edcccklcd bildirilmektedir. 
Gür<~şlerc s aat 13 te başlana-
caktır. . 

Ot ~li Ptı? İnsan polisin 
~~r h &ıın~tnı~ ~lduğuna hük. 
k"~f afiye rı tçın ben de hu. 

• • ~t ~( bııfdc tnüracaat etme. 
l' ~ aı bi ~ın. Genç, kuv. 
. ~ lı P.1.~cı r .... •i?'sc işi her hal. 

' ~· -.ıkıp d s· . 

13.30: Progmm ve memleket sa.at 
ayan, 13.S~ : Ajans ve meteoroloji ha. 
bcrlerl, 13.~ : MUzik: MUntehap osr • 
krlar, Çalanlar: Ruşen Kam, Vcclhe 
Reşat Erer. Okuyan: Nuri Halil Poy. 
raz. 14.20: MUzik: Halit turkilleri "e 
oyun hs.\'aları, Aziz şeruıes Ye Sadi 

Ya\'er Ataman. 14.30: Müzik: Riya 
seUcumhur bandosu, Hl.l~/l~.30 : !.Itl. 
zili: Cazband (Pi.} 18.00: Program, 
\'O memleket Mat ayarr, ıs.o~: Müzik 
Radyo caz orkestruı, <Şef: tbrahim 
özgür), 18.40: Konu~ma (Yurt B.l. 
ıı;let ve l!l'vgl.st), 18.5~: Serbe~t Saat 
19.10: Memleket saat ayan, Ajans , .... 
Meteoroloji haberleri, 19.30: .MUzl:<: 
1'"ıı.srl heyeti , 20.10: l{onuşma (GUnUn 
meselcterl), 20.23: Müzik: Çalanlar: 

Dükkan kilitlerini kıran hırsız yakalandı 
~ • () ıtn p e er. ızın. 
• li ltııaı aıarlık edecek de. 

, ı'i ~t bir u b~lduğunuz tak. 
ı ı.. i~ldc tnllyon verırım. 
~"'~Sl11 al masraflarınızı ka. 

:."l'l ıc ,_ .. Uk ttlir ·· ?'l ~uc bir avans 
1Uı llli? asıl, elli bin frank 

~ t~. akkatı: 
tı1 1 \el'>.! nıösyö muhak 

llıi tıı ""lll Cd • ' • 
~ teri cnın ki hiç bir 
~~p~11 ~tlc khalınmıyacaktır .. 
~!'... Cağ1z n er insani vazi. 

~·ı d .. 
ş, ~ buna enı · . .. .. 
'\İt bilin ki ı~ı;n mosbyo 

t~L taıı.d · og umu u. 
1_ ~ -t~c!ft• lfde istikbaliniz 
"~ l't:ı ır. 

~c ()nlco 
ıı~ tlli b'n Çek karnesini 
e "lı •dttı: ın frank yazarak 

'\ b· 1 a· <Ittı• ıze bu • 
t:11 cleriıı:u tş hakkında 

~ı~ 'ıı Çoc ğ de anlatayım. 
"'

1 
lŞtır. Gu· ı:n resmi .• Pek 

lul lıı:ı.ıı sörür görmez der .. , .. o 
\tır 'lllbur n:-a çocuk bu. 
~ l:lerı d.ı. babçeıinden ca. 
"ı"d e hemen bu b&.h v ... • 

0 J1rar ca.dde!in. 

tır. Hasan çaldığı eşyaları Kurtu. 
luşta nohut ticaretiyle mc§gul 
Nikoya, Küçükpazarda koltukçu 
Şevkete, Galatada bakkal Azizle 
Unkapanında bakkal Memduha 
satmı§tıT. E§yalar dün buralar. 
dln alınarak sahiplerine iade c. 
dilmiştir. 

Ruşen Kam, Re§&t Erer, VectM, Şe 
rlf' tçli. l - Okuyan Mu.z.a!t'er llknr 
?ttUzeyycn Sonar. 21.15: Mllzt1': Bire 
Tayfur tarafından Clta.r Havaycn 
Bo!olan, 21.30: Mtızfk: KUçUk Orkcıı.. 

Demir stokları 
beyannameleri 

Ellerinde demir stokları bulu. 
nan kimseler hUkfunctln karar
namesi mucibince her ay ba§m

d1'41ı~~~--i!Ltl'ı:IDI da beyanname vermeğe mecbur. 
durlar. Beyannameler i<:in be!" 
gün mühlet vardrr. Yainız bcŞ 
mayıs pazara teı:1adUf ettiğin 
den beyannameler 6 rna •ıs pa 
zartc:i ak~a"ma kndar !rnbı•l r. 
dilecektir. Ticaret mUdilrlüğtL 
ne beya.nn meler verilmeae b:J.!' 
lanmıstır. Beyannamelerde ev 
velce bildirilmiş demirlerin baş
ka yere saWrp utılmadıb. 68. 
bldı ise kimlere verildiği bildi. 
rileeıektir. 

liasaıı 

tro., 22.15: Memleket sant ayarı, A. Zabıta memurları 22 yaşında 
jıuuı haberleri: ziraat, Eallam - Tah. Topal Hasan ismindcl.i snbrkalıyı 
vllCLt, Kambiyo - Nukut bor•ut (Fi. yc:kala:nı§lardır. Hasan 10 aene 

'ynt). 22.SO: l{onuım& (Ecnebi diller. hapishanede yatmış bir gençtir. 
da - Ynlnn: Kaa - Dalga Posta.aile) Buna rağmen uslanmamı~. geçen 
22.so: Müzik: C&zband CPL) (Saat sene hapisten çıkınca hırsızlığa 
23.00 e 'kadar yalnız uzun - dllga başlamı~tır. Şimdiye kadar ondan 
po,stuttel , 23.23/2180: Ya~ pro. fazla dükk1nın kapılarındaki ki. 
gram ve lcapanr§. J litleri kırarak birçok eşya çalını§-

S - VAKiT 4 MAYIS lS,-:0 

Norveç e askeri VGZiyet 
( na:; tarn,, , iıw 'de) I defi de demir mrntakasını emni. 

O halele "frcnıihei°!'in c~n~ yetle müdafaa etmek olabilir. 
b.un~a., alınarak vapunara bıncı. Alnınn propagandası tabii ola. 
:ıhr.ış olan müttefik askerleri ya rak 1n3ilizlerin, Fransızların bir • 
.damsos taraf1::-a, vZ!'.ut da r;imcl. denbire -c:er:~t:r.:lilderi bu tabiye 
deki Narvik r.untal:asın:ı çı!::m. harcl:ctir.i ke°iıdilcri her.abına kati 
lacak, buralarda eskiden il :i.J.Ç c. :.ıir za2cr r,ibi tıddcdiyorlardı. 
dilmi§ olan k~v·ıe~kr takviy~ ol~- Müttefikl~ri olan İtalyanlar da 
nacaktı.r. Boylelıkle Norveçın bu propagandaya ellerinden ge .. 
muhtelıf . noktalarındak i müttefik len yardımı yapıyorlar. Bu uüma.. 
kıtaatı hır merkez etrafında top. yişlerin ilk tesirini Akdenizde gö. 
!anacak, A~:nan i~gal kuvvetleri. rüyoruz. İnı[iltere ve Fransa Şar. 
ne karşı muteac!_dıt cepheler ku. ki Akde:ıize yeni bir harp filosu 
rulacak yerde bır caphe teşkil o. gönderdiler. Mısırda fevkarnde 
lunacak demekti~. . _ müdafaa tedbirleri almıyor. Yu~ 

Unutmamak lazımgelır kı Al. nanistan da on sınıf askerini silah 
manlar Norveçe yaptıkları istila altına çağırdı. Bu fevkalade ted. 
hareketini bilhassa şimalde İsveç birlerden sonra yenileri de bekle. 
demirlerini elde t utmak icin tat. nebilir. . 
bik ctmişl erd.i~. ~arvik tnrafın.a Bu hadiseler Norveç ccphesin. 
çık:ınlan 1ngılız ışgal kuvvetlen . deki hareketlerle Balkanlar ve 
nin birinci derecede vazifesi de Akdeniz vaziyeti arasındaki sıla 
demir mıntakasmı kontrolleri al. münasebeti göstermek itibariyle 
tında tutmaktır. Müttefiklerin şi. bilhassa dikkate çarpacak mahi. 
mal tarafında teşkil edecekleri yettedir. · 
tek, fakat kuvvetli cephenin he. 

Büyük Millet 
~ıaclis~nde 

Atıkara, 3 - ( A.A.) - Bü
yük Millet Meclis i bugün Refet 
Canıtezin başkanhğmda toplan. 
mış ve celsenin açılma.smı mü
teakip ruznameye dahil bulunan 
ve orman umum müdürlüğü ile 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve. 
kaleti vakıflar ve posta ve tele
fon umum mUdürlükleri teşki. 
18.t kadrolarına ait kanun layi
halarının müzakeresine geçil. 
miştir. Bunlardan orman um.um 
müdUrlüğü teşkilat kadrosuna. 
ait kanun layihasının müzake
resinde söz alan hatipler kadro .. 
tarda eskisi gibi daimi hizmet 
mukabili bir çok vazifeleri üc
retli olarak bırakılmış olduğu -
na. nazarı dikkati celbederek bu 
ücretli hizmetlerin de maaşa 
kalbcdilmesi lazım geleceğini i
leri sürmüşler ve bu mevzu üze. 
rinde devlet memurları maa.şa
tınm t evhit YC teadülüne mil • 
tedair kanunun mUzakeresin.do 
l\Iccliste iz.har edilmiş bulunan 
arzııvu kaydcylcm~lerdir. 

Meclis ibütçc encümeni ve ala
kadar vekiller tara.f mdan ne gi. 
bi şerait altında bugün için 
k:ıdrolarda ücretli daimi hiz -
mellerin maaşa tahvil edileme. 
diğine mütedair verilen izahat 
<l inlendiktcn sonra yapılan bir 
teklif üzerine mevzuu bahis ka· 
nunlarm Başvekilin hururilc mü. 
7.akeresine karar vermiş ve iç
timaa nihayet ,·c.rmiştir. 

Meclis pazartesi günü topla • 
nacaktır. · 

Papen seyahatini birkac 
gün geri bıraktı ~ 

Ankara, 3 ( Husı"8i) - HiUe. 
rin daveti üzorine Berlinc bugün 
için hareketi mukarrer bulunan 
Alman büyük elçisi P apcn seya
hatini bir kaç gün tehir ctrni5 • 
tir. 

Uı\l.SAMI ' 

~eyberlnl lhUnı ı 

den yi.L& \·e dudal, 

Rujlnn ıı:hhfdlr. DUtün coı51llinden 

Ustündür. 

Eti Müzesi kuruluyor 
Ahkara, 3 (Hususi) - Maarif 

Vekaleti memleketimimeki Eti 
eserlerini toplayarak bir m.üm 
açmaya karar vermiştir. Bu 
maksatla Adana, Trablus, Aslan 
tepe höyüklerinden çıkan eser. 
ler restöre edilmekte olan be
destan müzesine gctirilmi§tir. 
Bu müzeyi Fatihin vezirlerinıdne 
Mahmut yaptırmıştır. 

FEKONDITE 
Tekrikamız, yaz:ımnın çokla. 

ğundnn konamnmııtır. Özür di~ 
lcriz. 

( _ K_A_Y_IP_L_A_R ) 
4470 numaralı aandalunm pl~kL'II 

zayi oldu. Yenlsinl çık&raca~undan 

cskl.siniıı bUkmQ yoktur. 
Karaköyde U70 numaralı aand&l 
sahibi şnklr oglu Ali. 

(3222!5) 

(: * * 
393G nunuı.ralr sandalımın pıtı.knsı 

zayi oldu. Yeııislni çıkara.cıığundan 

e:ıkfsınln hUkmU yolüur. 
Adres: tJsliild:ır Salacak Arka 
&Oka.k NÖ.: 6 IIncı Aı.lr oğ. Oıman 

{822:?6) 

* * * ... 
lstanbul E m.niyet Dördüncü §Ube. 

sinden nldığ'nn Sl/2722T .!ayılı ika
meli .za~1 eltim, Yenls1ni alacağ'ım. 

dnn eskisinin h UkmU ltalmc.dığmı tırm 
ederim. SABRi 

{32222) 

• * * • 
( ünc:U smıt '(97) num:mılı ınotör • 

mak.nlstllğl §ııhııdetnıı.memı za)1 e t.. 
tim. Ycnlsl.nl nlacağundan esk.Jsinin 
bUkmU yoktur. 1RSAN 

(82221) 

llan 
t tanbnl Fntlh buıh tcramncbn: 
ll4.0/674ı 

Beyazıt Çar§ılmpı ip likçi han l3 
No.rada. ı.Ichmct taraCmdıuı .Dl'y:ll':ıt 

\'eznecllor Bozdoğan ltcmeri.ııdc ve 
caddcalnde malOl Mebmedln kahvealn_ 
do mukim F llip hakltmda. lcraıım t4.. 
kipten d~t:n 035/711 numa.rnlı <lo.s. 
yasına mUstcnldcn (290) llra.nuı ma. 
r.ıaurtf tatudllnc dair yupbğı icra ta. 
kibl üzerine borçluya g önderilen öde
me emri borçlunun ikamctgölıınm 

meçhullyetlııo blnıı.c.n tehliğat ila. e.. 
dll ıoedlğlndcıı l 5 gUn müddetle nrı. 

nc.n tebliğal lcrıı.ııma karnr verilmfL!. 
Ur. To.rihl !!Andan bUltlbar bu mUd. 
det zıı.rfmdo. borç ödenmez ve borcwı 
tamamına veya bir kısmına veyahut 
alacaklının t akibat lcrııama bir it.lnız 
varsa ylno bu mUddet lçlndo lsUdıı 
ııe veya §ltaen Jcra dairesine blldlrtl. 
mesi, nkal takdirde bu müddet lçl.ııdc 

H Uncu madde mucibince mııl beye.. 
arnda bulunmadığl ve hllAtt hnklknt 
lıeyo.nda bulunduğu takdirde hapis 
Ue cezalandmla.cıı.ğt n hakkında ccb. 
r1 icrn yııpılncağı UAn olunur. 

(32221) 

'. - . : ....... . , . . . . • ~ . , _ •. , ... ' . • • ! . .... , ... "': ••l' llilll'M 

Ereğli Havzası 
l{ömürleri Satış . Birliğinden: 

Si O nunuunlı kaouııc nıllr.t('nldeıı 2/ 12809 nunı:ırah ı.-nnımıınll'nln S 
g;ıyıh lmr:ırın11 J.'Ore te~eJ.kUl eden 

'' Ereğli Havzası Kömürleri Satış Birliği,, 
Merkezi ZONGULDAKT ADIR. 

Blrtlr.tl.'n klimllr nlmnk ıst<'ycn ml\stchllklcrtn 13 nm.ru 1940 tarlhhıe 
k u!nr lstnnbnlda Tcph!lncdo 1 ı·eıc C":::ıddr-ı;lnde 28 numarada. \'e 15 ma.. 
yııı UiO tarllılndln ltihnN·ıı de do~nıd.:ın d::ı~ruya Zonguldak-ta BATIŞ 

cı.m.tôl merkez.ine mllnıra:ıt eylemeleri 16ımndır. 

KOI\'1UR SATIŞ ŞERAtTI : 
l - Kömlir alıcılarının kömUr bedeUnl poşlMn ödenttlerl enrttır'· 
2 - KömUrlPr BnVYada (!'. O. B. olr..rak toallm ec.Ulecekttr. 

Telgraf ndrcsf: ZONOULDı\..H - SATJIWMOR. T-cl<'fon: 14'3 Zonguldak 

• 
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Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu ilanlc.rı 

2S ton 1 ı:mn. lınlınlığında ı:emlr 1189 fehva 
61 ton l,6 mm. ltıılınlığUtJa demir llllÇ levha. 
%5 ton 2 mm. knluıhğmda demir aaç levha. 
J lS ton 2,5 mm. knlınh~ında demir uç le\1ı~ 
14 ton 3 mm. kaluılı~ında demir uç levha. 

Tahmin edilen bedeli ı 45.560) lira olan yukarda yazılı beş kalem demir 
MÇ !cvl>..!l. /', "ltcı1 F'abrlkalnr Umum MUdUrlUğU Merkez Satınatnıa komis. 
yorı'tılca 6/5/19 lO Pazartesi gü.oU snat H te pa.znrlıkla ihale edilecelctlr. 
Şartname (2) lira (2S) lruru~ mukabilinde komisyondan verlllr. Taliplerin 
muva!.luı.t tcminc.t olan ( 3417) lira ve 2f90 numaralı knnunı.ın 2 ve 3. ma<L 
delerln<.lckl ve.saikle komlsyonc•ı olmadıklarına ve bu ı,ıe alı\kadar tUcr.ar. 
dan olduklarına c!alr Ti~:ıret Odası ve:;lka.slle mezkQr gUn ve saatte komla. 
yona mUracan.tıan. (3336> 

* "' * 6'7 Kalem Muht.eli! Ateş Tuğ"lıun ve H.artlan Ahnaeıık 
Tahınlıı t>d!lcn bedeli (176.000) Ura olan 67 kalem muhtelif ate§ tuğlası 

Ye harçlnn A..<ılccı1 Fnbrıknlar Umum MUdür!Uğll Merkez Satınnlma Komls. 
yonunca 11 Mayuı 940 Cumartesi gUnU s:ı.at 10 da Pazarlıkla ihale edile. 
cektlr. Şartzı3me (6) lira {60i kuru} mukab!llnde komisyondan verilir. Ta. 

llplcrln muvakkat tcmimı.t olıın (10.050) lira ve 2490 numaralı kanunun 
2. ve 8. nıadd"lcrlndekl ve!:1lklc komisyoncu olmadıltlarma ve bu işle al!\
kadar tUccardnn olduklarına dair Ticaret Odnsı veslkaısl.le mezkQr gUn ve 
.ııaatte koml.syone. mUracaatıan. ı 3425 t . - -l'tlütı-.:ltıh!t • ·run \'l'I HııMhma 100 Ton Elektrolit Tutya AlmacRk 

Tallmln c•Jilen hcdell (23.000) lira olan 100 ton Elektrolit tutya mUte. 
ahhlt nnm ve hrsabma Askeri Fabrikalar Umum MUdUrlUğU Merkez SatınaL 
ma Komleyonunca 11 Mayıs 910 Cumartesi gUnU ıaat 10,30 da pazarlıkla ihale 
edlleccl Ur. Şartname parasız olarak komiııyondan verilir. Taliplerin muvak. 
kat teminat olan (1725) lira ve 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddele. 
rindckl vcsaiklo komisyoncu olmndıktarma ve bu işle al1kadar tl\ccardan 
olduklanruı. dair Ticaret Odası vesikasile mezkQr gUn ve ııııatte komisyona 
mtiracsatıan. (3459) 

* * * MUtcBhhlt Nıun \'C lleMbına 10 Adet Ha.ıısaıı Kütük Torna Tt•7.gllhı Alınacak 

Tahmin edilen bedeli (15.iOO) lira olan 10 adet hıısısa.s kUçUk torna tcz
rıuu mUtealıhlt nam ve hesııbına. Askert Fa.brikalaı· Umum MUdUrlOgil ller. 
kez S~\tmalmıı KomJsyonuncıı 11/5/940 Cumartesi gUnU saat 10 da pıı7.arlıkla 

ihale edilecektir. Şartname para.cıız olarak komlııyondnn ..,•erlllr. Taliplerin 
muvr..kkat teminat olan (1177) lira (501 kuru' ve ~H90 numaralı kanunun 
2. ve 3. m.addelerlndeki vcs:ıtkle komiısyoncu olmadıklarına ve bu i_şll! alflka. 
dar tUccnrdan olduklarına dair Ticaret Odası vesikaslle mezknr gUn ve ıuı.atte 
komisyona mUracaatıarı. C 3488) 

• • • 
Mllteahblt Nıını , .e Hesahmıı 50 ton Avrupa Llnunı Pamn~ Alınacak 

Tallmln edilen bedeli (22.500) lira olan 50 ton Avrupıı. Llrı:ıtera pamuğu 
müteahhit nam ve hesabına Aaker1 Fabr!kalar Umum MUdUrlilZU Merkez Sa
tmalma Kom!ııyonunca 11 Mayıs 1940 Cumartesi gUnU saat 11,30 da pazar. 
lıkla ih'.\Je cd!lecclttir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teınlııat olan (16B7) Ura (50) kuruş ve 2490 numa. 
ralı lcanunun 2. ve 3. maddelerindeki ı:eııaikle komisyoncu oımadıktarma ve bu 
ıı:ıle alakndıı.r tüccardan olduklarmıı. dair Ticaret Odası \'eslkaatle mezkQr gUn 
ve .saatte komisyona müracaatlan. {3490) 

"' . . 
M Uteahhlt :Nam ve Hesabına 2 j0 ton Elektrolit Ba.kır Almıınk 

Tahmin edilen bedeli (17:5.000) lira olan 250 ton Elektrolit bakır mUte
ahhJt nam ve hesabına Askeri Fabrikalar Umum :MUdUrJUğtl Merkez Satın. 
alma koml.syonunca ıo Mnyıa 1040 Cuma gUnn ııaat 14,30 da pllZArlıkla ihale 
edllecekUr. Şartname (8) lira (75) kuru' mukabllinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvnkknt teminat olan (10.000) lira ve 2490 numaralı kanunun 
2. ve s. nuı.ddelerlndckl vesalltle komJsyoncu otmadıkl:ırına ve b11 işle alAka. 
d:\r t\\.:cnrda.n olduklarına d&lr TicaretOdaııı vesikaalle mezkQr gUn ve aııatte 
komisyona mllracaatlerl. (3~7) 

• • • 
600 adet 9,;i0X0,22X0,18 l\L Eb'admcla çıralı çam a~u.ı 

ıı;o adet j,!'.OXO,IGXO,H M. E b'admda çıralı çam ağ-n.<'ı. 
lZli adet 2,20X0,25X0,23 M. E b'admda çıralı çam ata<-ı. 

43.,0 adet 4,00X0,2UX0,065 M. E b'admda çıralı çam ka1a8. 
800 adet :?,OOX014.XO,H )L E b'admda wı budak veya nl('şo. 

e %00 adet J,OOXO,l OX0,10 :&L E b'admda Dıebııda.k veya ~ 
Tahmin edilen bedeli (35.833) lira oıa.n cins, ebat ve mıktan yuknrda ya_ 

zılı altı !:alem kereste Askerl Fabrikalar Umum MUdUrlUğU Merkez Satma!. 
ma. komisyonunca 10 Mayıs 1940 Cuma gü.oU saat 14 te pazarltktıı ihale edL 
JecekUr, Şartname (1) Jlnı (80) kunış mukabilinde komtılyondan vcrmr. 
Taliplerin muvakkat teminat olıı.n (2GS'i') lira (.(8) kuruş ..,.e 2490 numaralı 
kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesa.ikle komisyoncu olnuıdılı!::ı.nna ve bu 
Iıle a!Akadar tüccardan olduklıı.rına ea.lr Ticaret Odası vcs1kaslle mezkur gUn 
ve ıutte komlayona mUracaatlrI. (3536) 

* • • 
S Ton !S llA ~.5 mm. Kutr.ında ' e 68% mm. Tulllnde Parla~ 

Ç.ek.11.mlt Cıva Çeliği Alınacak 

Tabmtn edilen bedcll (24.000) llra olan 8 ton ~ UA 5,5 mm. kutrunda ve 
682 mm. tulUnd<> p::ı.rl:ı.k çekilmi;, cı\•a çeliği Askert Fabrikalar Umum lIU
dtır.ugtı Merkez Satmalmn Komisyonunca 11 Mayıs 940 Cuı:ııartesl günU saat 
12 de pUZlrlıkla ihale cdllecekUr. Şartname parasız ol.nrak komisyondan ve. 
r!Ur. Taliplerin muvakkat tem.inat olan (1800) lira \'e 2490 numaralı kanunun 
2. ve s. maddelerindeki vcsaikle komisyoncu olmadıklıırına ve bu J.:le alaka. 
d:ı.r lU"C"rd!l!l olduklarına dair Ticaret Odası veslkrudlc mezkQr gUn ve snatte 
komlııyona mllracaaUan. \3538) ,,. . . 

!lllteahhlt :Nnm ve Hesabına 

;;o adet Bö 41/lSO A. 
208 adet Bö olS/10 aat 
1110 adet Bö -!S/10 ııol. 

Tahmtn edilen bedeli (17.258) lira (.(O) kuruş olan yukardr. yazıl? Uç 
kaleın Böhlerit E marka sert maden kalemleri mUtcalıhit nam va hesabına 
Aıkerl Fabrıkalar Umum :MUdUrlUğü Merkez Satınalma koınisyonunca 

10 Mayu 1040 Cuma gUnU sa.at 15 te pazarlıkla ihale edllecekUr. Şartname 
param o!arak komisyondan verilir. Taliplerin nıu\'akkat teminat ('ilan (1294) 
lira c:;s) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerlndcld \0 esaikle 
komisyoncu olll''lt!ıklaTma ,.e bu i§le ala.kadar tüccardan olduklarına dair 
Ticaret Odıı!iI v~sikaslle mczkQr gUn ve saatte komisyona mUrac.aatıan. 

ısrı35> 

* * * 1\: toohhlt Nam ,.e Ilos:ıbmn. 5 adet Torna TezgAhr Almv.ııl< 

Tclım!.:1 edilen bedeli (20.000) lira otan 5 adet torna tezglüıı müteahhit 
nam e hesabına A.qker1 Fal:rllmlar Umum MUdUrIUtu Merkez Satmalma 
kolllJsyonunca 10 :Mayıs 19f0 CUma gtlnU saat 15,30 da pazarlıklP ihale edl. 
lecektl.r. Şartname parasız olıı.rak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvn tknt teminat olan (1500) lira ve 2490 numaralr kanu. 
nun 2. \ C 3. maddelerindeki ves:ılkle komisyoncu olmadıklanna ve bu işle 
alO.l:a.dar tUccard:ın oldukl&rma tlair Ticaret Odaısı veslkaslle mezkQr gün ve 
anatte komlsj.·ona mUrac::ı.aUarı. (3539) 

Jandarma Genel Komutanlığı A nkara Satın
alma K omisyonundan: 

ı 1 - Bir metresine altmıı:ı kuru~ fiat tahmin edilen kırk binden elli bin 
metreye kadar vasıf ve örneğine uysun çama,ırlık bez kapalı zart U3Ul1le 
20/5/9t0 Pazartesi ı,1lnU saet on~a satın nlmacaktır. 

2 - Şartnamesi yUz elli kuru~ ka~ılığtnda komisyondan almabllecek 
bu ekalltmcyo girmek isUyc:ılerin 2250 liralık Uk tcmlruıt ve şartnamede 
7foZılı belı;elcrl muhte,1 tıı.kl1f mektuplarını en geç c!calltmc ~U saat do. 
~ tacısr komlayona ,·ermtı olnuı.lan, (2020) (8&00) 

SAHlBI: ASIM US 
Baatld1ğı yer: V AKiT Matbaa.!1 

Umum Neşriyatı td3re ~den : 
Refik Ahmet Sevengil 

Baş, diş , nezle, grip, ron1atizma 
Nevralji, Kır ıkhk ve bütün agrı larımzı derhal kesar 

1cabınc1a güncle Uç kaşe ahn:ı.bi1lr· 

Taklitlerinden Sakınınız 
H er yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. ........................... 

---- - ----------------------
lstanbul Hava A ktarma Anbarı Direktöı·lü

ğünden: 

1 - 1000 adet poı;tatıt çadır dlktırUecektlr. 
2 - Pazarlıkla fhnlesl 6/~/9i0 Pnzartesi ı;UnU saat 14 de Yeşllk6y ha

va aktarma anban satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - 1stekl1lerin n:ırtııame ve numuneyi görmek üzere her gUn ,.e pa. 

zarlığa gireceklerin mczknr günde temlnatlarfle komisyonumuza mUraca. 
atlan. !3531) 

Oev1et Demiryollan ve Liman1an 
işletme Umum idaresi Han ları 

Muhammen bedel! 9150 lira olan amele ı~ın lMO adet muşsmba ceket 
(Un renkle)l ile 700 adet muşamba pantalon (san renkte) 24/5/9!0 t;ur.ı11 
günU ıınat (151 on beşte Haydarpaşnda Gar biruısı dnhtılndekl Komisyon 
taratmdan kapnlı zarf usullle satın alınacaktır. 

Bu ıııe girmek fstıyenlerln 6.SG l!r;ı 211 kuruşluk mu\·akkat teminat, kn. 
ounun tayin ettiği \"eslkalarla te.kl!Gertnl muhtevi znrflannı nynı gtın a:ı.at 

( 14) on dörde karlar Komleyon Reisliğine vermeleri l&.zımdır. 
Bu i~e alt §ılrtnameler Komisyondan parasız olarak dağltılm3ktndır. 

(31921 

l ııeniz Levazım Satınalma Komisyonıi i fi ı arı ' 
l - Tahmin edilen bedeli (6351) lira olan 18.000 kilo sabunun ı o t.la.. 

yıa 910 tarihine rnslayan Cuma günü 81\at 11 de kapalı zarfla ekalltmesi 
yapılacaktır. 

2 - tık teminatı 14761 lira C55> kuruıı olup ;,artname!!I her gün komls. 
yondan alınabilir. 

3 - lsteklller'.ln 2490 sayılı kanunun tarltatı dnhllln.:le tan:ı:lnı edecekler! 
kapalı teklif mcktuplannı en geç belll gü.o ve saatten btr saat e\'veline ka. 
dar Kasımpnpda bulunan komisyona vermeleri. (3:?ô2> 

:,'t * * 
1 - Tahmin edilen bedeli (6075) lira olan (i:SOOO) kilo aodar ın 20 Ma. 

yıı 940 tarihine rastlıyan Pazartesi gilnU ıaat 11 de kapalı zarfl9 eksiltmesi 
yapılacaktır. 

2 - llk teminatı c•~> lira (63) kuruş olup §llrtııaıııesi her günlcomls. 
yondan alınabU!r. 

3 - !steklil!!rln 2·190 ~ayılı lc1n11nun tarifah dahilinde taıızlın ('dccek. 
leri kapalı tekil! mektuplarını en geç b~lll gUn ve Nlllteıı bir aa ıt evveline 
kadar Knsımp&§ada buluruuı komt.syona mUrncaauarı, • 3S86) 

* * ::C 
1 - Tallmln edllen bedeli (9i50l lira olan (3000) metre ka;mthık ku • 

maşm 8 :Mayıs 040 tarihine raatlıyan Çar§amba gUnll saat ı ı de pıı.zarlıkla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Jtk teminatı (731) lira (25) kuruş o!up şartnamesi her •Un kofllf!I. 
yondan p:ı.rasız: olarak alınabilir. 

3 - tsteklilcrln 2t90 ıayılı kanunda yazılı vesaikle birlikte b•lll gfin \'e 
saatte KasımpD.§3.dn bulunan komisyona mfiracaııtıan. t3:-iS7) 

.................................... ,,........... ... o 

1 
Ereğli Kömürlen iş l etmesi 

Kömür Satış Şubesinden: 
O:reğll KönıUrlerl İşletmesi KömllT Satı!} Şube!ılnln bllOmum mr \ r udot, 
~ıahhüdat ve mnt!Qbah bUtün hukuk \ 'e Vl'('8iblylf'! 3780 nnnıaralı kıı. 

nuna mllstcnldeıı %/12899 mım:ıra.Jı ıuıranıam~nln S aayılı kararı 

b Ukmllne cöre t~kll edilen 

" Ereğli Havzası Kömürleri Satış Birliği ,, ne 1 
Denrdilmı, olduğundan alAk:ıd.arların her ttlrl i\ ı,ıert l('l :ı ı .; ma)·" 
19ıG tarihinden ltlbftr('n merkf':71 7.0~Gt"l.D.\KTA buluna<"alt olan adı 

gcvrı ut~ birliğine nıllracaat dmelcrl. 

------------- ---· --

istanbul Belediyesi 
ııanıarı 

Tn.lnnJn llk 
bedeli tn ulnat 

90,00 

120,00 

32,00 

6,75 B"yıı.zrtta Balabnnağa m!l.hallesl, RUytlk r:.eşltp:ı.-;a c:?.d. 
dcslnde 9 uncu adada 7,:JO metre murabbaı sahalı arsa. 

9,00 Beyazıtta B:ılab'lruığa mahallesi BUyUk Rcgitpaşa cad. 
desi 9 uncu adada 30 metre murabbaı sahalı arsa. 

2,40 Cihangir y&nb"ln yerinde Akarsu c;ıltmazında 208/1 ha. 
rlta numaralı arsa yanında bulunan 4,50 metre murab
baı sahalı arE:&. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mıktarlarr yukarda yazılı 3 parc;a arsa 
satılmak Uzere nyrı ayrı açık arttırmaya konulmu;:ıtur. Şnrtııameler Zabıt ve 
MuamelU MUdllrlUğU kaleminde görülecektir . İhale 20/5/940 Pauırtcsl gUnU 
Mat U de Daimi EncUmcnde yapılacaktır, Tnllplerln llk teminat m::ı.kbuz ve. 
ya mekluptıırlle ihale günU muayyen saatte Daimi EncUmencle bulunmalan. 

13621) 

1 
· ı stan bu t Levazım Amirliği sattnalma 

____ ....ıs...!.!Ko~m:ı s~y:on:u:.!ilA~n:ıa~r~ı _. ••• .-~ 
Adei 

2 '7S.5j0 KUçUk ko~ ut. 
6 ,,%50 Bllyük kopça. pazar1r1fll ,ıc~ 

Yukarda mıktan yazılı lkl kalem kopça alms.caktll'~nılrliği satııı•tel-
mesi 7 /5/940 Satı gUnU saat 14 de Tophanede ı.,eı;azıaı oıab!Ur. 1' ••. 

b e sarı uot...-
Komlsyonunda. yapılacaktır. Kopçalar Beyaz. Slya v atte nUlfl 
lUerln getirecekleri numunelerden beğenilmek u:ure belll 

19 
1340!:) 

rlle komisyona gelmeleri. 1827) ııo 
• • • 1 il• ~00 )C o 

1 klSIE' • silJI 
Tevhid semerleri lml\lltı için 20.000 kilo slyall yl\f 1 

0 
~rtetl 1, 

siyah vakete alınacaktır. Paza.Tlıkl& ekılltmeııi s-r9' ı.. •onund• , .. ~ili 
ı;a.at 14,30 da Tophanede tst. Lv. Amirliği satınaıma ko~5g ııra, vaıce~J• caktır. Köselenin tabmln bedeli !SO.OO<i lira ilk temınatı 3 tur ItbU ıc J0,11' 
tahmin bedcll 13,515 lira ilk teminatı 1013 Ura 6~ ıc~ru:eııı ·,.atte 1'0 

\'e vakete ayn ayrı bayilerden de alma.bll!r. Iateklılertn 
yona gelmeleri. (830-3H~) tıf 

• • • ırııact• ' 
ıarak • ı.~· 

2000 kilo asit asetııos:ıllslllk TUrk kodeksine uygun ~ Topııaııed• ıı-
Pazartıkla eksiltmesi 6-!5-940 pazarteat günü ııaat 14 ~ell 76()0 ıtrt .,,ı 
Amirliği s:ıtmalma komlsyonunJa. yapılacaktır. Tahmin bt leri (832.S 

ge1nıe · 
tem!natı 5i0 llradır. tateklllerin belll saatte komisyona y 

* * * luıtıttııesl 1 ııtl• 
30 kalem elektrik malzemesi alınacaktır. pazarlılda ~ 

9 
ıcoııı!J>-oıı ~1 

910 .ealt g-UnU saat H,30 da Tophanede Lv . .Amirliği satma ~ atı zO ılrJ 
dıı ynpılncaktJT. Tahmin bedeli 1610 lira 50 kuruş kati te~ n 
lrnruştur. MU!redat listesi komiıyonda &"ISrülUr. (83-i-

345 
) ,ıı· 

• • .. • ... rtıJıll ti 
ktır· p..- IKf, 

Yetmiş ton koyun eti ve ~1rmi allı ton ıığrr f'tl aımac• "' . 11 d• il•- _.., 
l""" J'O)""' lltmesl E>-1'>- 910 pazartesi gUnU raat 15 de tco;>'llll ve 1~1ıctır· ~ 

l'ophanede lst. Lv. Amlrııgı satınıılma komL<ıyonunda yaP~atl l)d bfll f'J' 
etinin tıı.hmin beıtell otu:ı: dokuz blıı dokuz yUz ılra tik tem 

1 00 
blf lliJl ,1-

ku;ı yUz do!ı:san iki lira. elli kuruş, sığır etinin tabınln bedel tur. ş~rı. 
seksen lira ilk teminatı sekiz yUz otuz 9eklz Ura elli kur':yoıı• ,rıJt!I 460 
komisyonda görUIUr. tsteklllerln kanunt veslkalarile 1<om (~ 

rf''°' 
ıjc * * 9/5/g40 ,. rııl"'°: 

2JR çlCt köhne totın ııatılacaktır. Pa.ıarlıkla ıırttırm .. ı ILlın& JCO·: ~ttıl· 
be gtinU saat 14,30 da Tophıınedc LevaZTm Amirliği Satın ı,natı 1 ıır--1" 
nunda yapılacaktır. Taı1min bedeli 46 llra 30 kuruf, :ıcaU te~ıtrl1'e d•1r 
İttekl!'crln !otlnlcrl FencTbahçede &ktanna antıarında gördü (36(lSJ 
ııilca lbraıı mecburidir. (8.(7) 

o(: * * 
1 ı O çift fotln. 
ı t8 çlrt yellM"nl. 

11
,,0 

28 J\df!t ya t tE'nı>kf', I. .,.ttırıtı"1 '~ 
Yukarda yazılı Uç kalem eşya aatıtacaktır. pazar1ıkl• wı.ııı:ıa 1' tıır. 

Perşembe gUnU saat 15 de Tophanede Levazım Amirliği ~ 240 ıcutuf6t1' 
yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 16 lira, kaU temlna ;rd01dtri118 

İsteklilerin eşyaları .Ay:ı?..n~da SUvarl blnlc!llk~kulunda ı .(,,OS) 
\·esika ibrazı mecburidir. (8.(8 ) 

·-------
inhisarlar umLlrt' 
mOdOrlOğOndel1: 

Cl.ıııl ' Mlktan 

M .... B. ,., .. _....~ 
ura Kr. Ltra ar. ~r,, 

· -- J. ----- ------ ---~I J5 
8 No.Elektrlk kapsl11U 1.000.000 A. Slt QOOO - 6100 - ,,...,.ıJW sS." 
Santral Fişeği 10.000 ,, _ ,. 

6 mim FlobeT Fi§e#i 2ıs.ooo .. :ıs.'8 
9 m/m çift şarjlı ,, >• 

!lober tıııeğf 25.000 • " ,eJO 
Adi tapa 6.000 " ,. ~ 

~.ıtı • ., 
Nlııan fişeği 22 m/m l .500.000 ., arı -r-· 

J - Şartnıımelerl muC!blnce · yukarda cına <re mıktarl Jılll'-
zemesi hlzalannda göıterilen uaullerle aatın alınacaktır. teıııtıı•U• e 

il - 8 numara kapsillUn muhammen bedeli, muva kk•t .,,o. . __ .. 
me şekli ve l'aatıerl hizalarında gösterilmiıtır. ı.e.,-~ 

llI - Eksiltme 15/V 1940 Çar11amba günU Kabatatta ff 11-
bayaat şubes!ndeki Alım komlıyonunda yıı.pılacaktı:r. ı&Ji-ııde!I fi ,ıtJ 

ıv - Elektrik kapsUlU şartnamesi Levazım ıut>esf .,e.ıı:nabllec' 
mir, Ankara baısmUdUrlüklerlnden 340 kuruş mukablltıı~ ıctııJll., 
dl~er şartnameler paraııız aiınabUlr. ttıcllf rııt ııtf.ll'1 

V - Kapalı zarf mUnakasıuıına gireceklerin rnUhtlr!U ıı-nl<• ~eıı tıl' 
rını kanunt vesaiklıı % 7.~ gUvenme parası makbuzu "'':ıe ,..uıı .,uıııd' 
mektubunu ihtiva edecek kapalı zar!lann lh&le günU ek9tlkııul rıı"~ıtllJ!l' 
saat evveline kadar mezknr komiııyon başkanlığın• ın• ~!•..,.,) 
vermeleri ve diğer işlere gireceklerin de % 7,!S gUvenın• p (SJV°' 
mczkQT komisyona mUracaatıan ll!n olunur. Ol"" -·· • • • ,oo oı-

I - Şartnamesi mucibince 160 ton 10X18 ve ıs<> ton o dıf· 
300 ton kömllr açık eksiltme uaul!le satin almacaktır. tı 313,81 ıı:.ıa ..... 

n - Muhammen bedeli 418~ lira, muvakkat temin& dS !(•.,. 
III - Eksıltme 6/V /940 Pazartesi gUnU saat 16.SO ~ut· 

vazım ve mübayaat ,ube.slndekl Alım Komisyonunda yapıl '" ~\lltJI 
. al . ... 11r. ..,_ 1,., r 

ıv - Şartname sözU geçen şubeden parasız uı ~· tt• ..,., sııı41 
V - tsteklilerln eksiltme için tayin olunan gUn ve ısa ( 

me paralarile blrllkte mezkQr komisyona gelmeleri. eııı• 
• • • ll'utı tel il 

..0 ıdtO 
I - Şartname ve matbu numuneleri mucibince g..., ta ıe1'• 

matbaa mürekkebi pazarlıkla satın alrnacaktrr. de ıcab&t.af 
II - Pazarlık 20-V-910 pnz&rteai günU ııaat 14 

1 
eaı<tıı'• _,ıS .U' 

zrm ve mtibayaat cubcıindeki alım komisyon unda yapı 8 tıedeıı pat .,.,. 
Ill - Şartname ve matbu numuneler ıbzü geçen fJ ıcııt ,dl• 

nab!lir. 1_.tıe ~~ J'C7' 
IV - tstckl!lerln pazarlık lçln tayin olunan ıUn v~Til1't• ıı:ı 

ceklerl tiyat Uzcrlnden ytl.ıde 7.5 gUvenme paraıarile 
mlıyona mUracaatıan ilin olunur. (3371) brll<_,ıll~ 

* * * lD cttıall ta eııııiltıll 
1 - Ke~li', prtname ve plAnı mucibince ldareıniZ .. 1 .ı.ııdeD 

. e~~~ ~ 
yaplr!'acajtı taranıı!ormatör binasına. talip zuhur t:ıl V 
~eraitl sabıka dıtlresinde <ın gün temdit edllmlitır. 

6 
d• l(ıb&ta-f0ııııııı'· 

II - Eksiltmenin 13/V /940 Pazartesi gUnil ııaat l ııaca#l lll.IS ş628) 
zım ve MUba.yaat şubesindeki Alım komlııyonund• yap ( 

f 


